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يحصبن فهد / الحرام. والمجد النمرة أحكام في التحفة 
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الإسلامرموز من رمز إنه الأمين، البالي إنه الحرام، البسته إنه القرئ، أم 
يدركفهل إليه• الانتماء وفخر بعزة لم الميشعر وحصونه، ومعالمه وقلاعه 

٠إ وارمز؟ الانتماء قفة تعر ويلممن الممن كر 

ومؤمن.لم مكل نلس، في الخالد الاسم دلك، ررمكة® 

إلأك-خ،ئلإيوىنببيْاحاءَذكيتجاجسَءايرا 
اية.JLالكانت، رباها ومن الهيابة، نزلت، ثراها على 

التاليالجئدالماضي ريانينه والغي. يوم الاجنه يالمرئ أم 
محمدياء الأنبر حيولد ومموطنا الأرض في الله بلاد أهمر 

وتضجالم،، شجون وتثور القالورس،، له وتتلهم، النفوس، إليه تتحرك 
وعبوديهطاعأ الأوؤنان، أحاله مجن وتترك الأموال، فيه وتنفق القلب،، بلابل 

النفوس،لترتوي الديان؛ الواحال لنداء واستجابة وانقيادا وخضوعا لله، 
ربإلئ ونتقرب الحنايتإ، من لتزداد الجوارح، وتزكو القلويت،، وتهلمئن 
بالكعبةالأعين لتقر النيران، من والنجاة الجنان ترجو ماوااّتج، والالأرض 

والمقام.وزمزم والحهليم 
ولأبنداماءنقاحا العقا بوادي ئرئ فلن المر)ح الماء من تزود 
والرنداادا0 بت، يتواد فهيهامت، نفحه والرني. الجان نيم من ونل 

سوالجد التحليق وتعاود فتقوئ زاد، بخير وترجع الله مع العهد لتجدي 
للرحيلوتسممل وابتلاءاتها، مكدراتها وتقاوم الحياة، هدْ في ونمو حديد، 

المقصد.والجنة المتنئ الله ووجه القرار، لدار 

بدميالملتمن ذكريات، وطردا الخرم إلى قلي حذوا راحلص بما 
القممفي تايثح التكب ذييه ه بللخلل دواث القلوب، مهدئ 

مالأمئن. حثاموزادحثلئ، أجمعه الحث، فيالثف الحئ، موتلى يا 
الكلماؤخ مهتاف، حراء وفي مولده حين ورا نالمجت، ي، تال



المقدمة
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الممأرؤع مى شحه الورئ يهدي ملحمه الدهر حنايا في ونطرت 

نميالسان عند تقلمها يطلق فلم ئاهيتي الثوق فأغري الضيم هب 
الديمهاؤلل بردى وسروف ثحا-؛مْ قي شرا الدمغ ترمرى 

لكنأم3ه-سموئِمييمه لخوام المزاد وقي 
دمبرف صدرى من يخرج يكاد قواعده واهتزت القلب تلمث 

قدممن الله واصهلفاء الورئ بض مفخرْ ال-يئ هذا مكة أهل يا 
مالظلم الين يغد لقاه إلى أجنحه بالشوق لها القلوي-، كل 

الزفرات،وتصعد النوبات، وتجدد العبرات، تك—< الحرام المتا ني 
الاهات.وتسمع الدمعات، وJه٠ل 
الأحزان،من القاو_ا ؤيتخالص بالرحمن، الأنس يكون الحرام البيت في 

العصيان.من الروح وتطلق 
السيئات،وتعظم الغدرات، وتحط الحنان، تضاعف الحرام ال؛يتا في 
والمو؛الال.كريات المليثة وصحبه البشر ممد ممره هتا المجرات، وتخلع 

هنامن ونصرته. والهدئ الحق عن للبحث والتعاون والتضحيات والمعالي 
بدأها من الأول، ورعيلها الأمة تاؤيخ في المشرقة الجا.يمة الصفحة كاJتا 

وانمولوالنظام والجد الهداية نحو والأفراد الأمم نفوس في وانهللق التغيير، 
والوفاءالحقوق، ؤإعهناء المفللوم، ونصرة والعدوان، والبغي الغللم وتحريم 
بدأتها من والغرب،، الشرق بها ينادي أن قبل الشرعية والحرية بانمهود 

لله،انمودية مسيرة بدأت مكة من الشرك، رايات وككسستإ التوحين.، راية 
والضلال.البيع معالم وانتفت، 
المسجالومن والأمان، الأمن بلد للعالمين، وهدئ للناس، قيام مكة 
أحرئ،تعود اليوم هي وها للعالم، والهدئ الحق رسالة انعللمت، الحرام 

شاهقان،حبال في حيال؛ في يدور ولا ال، بعلئ يخهلر لا أنر لها فكان 
المحيaلات.وراء وقفار نائيان، وحزر 
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شروانبها ضياء الاض وفللعالمين الخو انجلى يها وف
نورالعذب الحز من ونع ضياء الردتيه بدش أطل 

وتدلالخطايا، ونحط المطايا، وتناخ والجبرومت،، الكبرياء يننع هنا 
والفقراءالأغنياء والوزراء، الملوك الوهاب،، للماللث، الثياب وتجرد الرقاب، 

وموال.حاجة صاحس، كل العالين، رب لله ذليل كل سواء، مواء 
اليا0.وأفضل ؛؛؛ ٥٢١١أملهر هنا والخثؤع، الخضؤع هنا 
والاحترام.والحلم والصبر والرحمة والوئام، والحب، الأخلاق تظهر هنا 

الإسلامقوة ا حموشهدمته وفية الإخاء نرئ م أبصرمنج 
جمحفي والإيثار والكرم الخيرات،، إئ والمسارعة البائرات، تفلهر هنا 

المجالات.

جوادا ييومالث، يوم والباق للوملث، ييوم فال

والعصبيةالأنانية وتدفن والإنسانية والإيمانية الإسلامية الرابطة تظهر هنا 
تظهرهنا ننا، ولا مالأ لا تقوئ أكثرهم لله الأقرب هنا الجاهلية، والمعرات 

وسموه.وعفلمته وروعته بجماله الإسلام صورة 
النفوس.ومهوئ القلوب، وثوق الأفئدة، حنين هنا 
الرمU القرئ هتا العالي هنا ثنمتإ ئد الأمجاد هتا الأuتي منا 
يزدحمللحق أتت، التقوس هنا معاقالها س امتفاقتؤ القلوب هتا 
مئطىبسانيغىائالتاأل هفجئ هنا رواآ نا ه

الإصلاح،ومنهللق الأرواح، وراحة النعوب، وأمنية القلوب، قبلة ®مكة* 
آيةعينيها ومح، المسبحين، زجل جوفها وفي المحبين، ئلأت •جبينها فعلئ 

للساءطيزإ
للعالمين؟هرئ الله جعلها وقد لا؛ كيف، 
للماس؟قيانا الله جعلها وقد لا! كيف 
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القرآن؟ومهبط المسلمين قبلة وص لا؟ كيف 

السواتمهد يا النور مشرى ما المسرات أرصي يا الخير مكة يا 
يانزكلأرواح مسرا ا ؤبماطعة الكون،جبين ش دره ا ي

مراتخص بوم كل نهموله يلي إلى شوما لانتتشي وكيف 
المحبون؟فاين المحبوب ديار هذْ 
المشتاترن؟فأين القلوب أمرار ندم 
وشواهدناطقة، دلائل الأعناق، إليها وتمتد الأبصار، إليها ترنو بلد 

أللامعندها يقم، باهرة، وآيات قرة، مولوائح نترة، ومخايل صادقة، 
الفصحاء.وحتلبا الثلغاء، 

ذكرهاس الورئ بين دنجتحمح، إل>،أماكرةا ثوم لائتكردا 
بمهاوربصنفها مري وبغاظوعها ربزال يلا بهم، دا أب

ووحمالة، وبكرم هنا والعقول، القلوب بمجامع تاحذ مشاهل. هنا 

المعتمرين؟لباس من أجز ممل لبانا رأيت، هل 
المحلمين؟منرووس أعر روونا هلرأث 

الطائفين؟ركب من أشرف ركب بك مر هل 
رمضان؟من وعشرين س-ع ليلة كمشهد مشهد بك مر هل 
النحر؟يوم الحجتج كجمع جمع بلثا مر هل 
الله؟عند ويوم موقف—، أعغلم عرفامتج كموقمج موقف مث؛لث، هل 

الدحنعن الشاسعايت، القفار ئطوي ؛ه_م >س_ارت، هتؤ ركايدر ه لل 
تمدشحاا متهم مالمنجم قلب وقدمحا الحرام الثبث، رحلواإلى 

رحاوالالمخافة ين بؤبهم وئلزيله نلايخجج، بايت، زلوا؛ن
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حاثعة،وظوب ذاكرة، والس محاكة، وع؛رامحت، باكية، وأعين ملية، جمؤغ 
محاجية.وجباْ داعية، وأيد خاضعة، ونفوس 

ياودعائعمرتي إلهي فارك ملثا يئ دأنئإلهي يك إل
ياث—ردبكائأن ربي وحاش—اك باكيا مضطراوجئتك نصدتلث، 

ساعثايهفولجودك من وماحاب مطعمي بلازادوجودك يت، أت
ثيثاذنوبي من فوادي حلاصن نزهلأ حضرث، قد إلهي يك إل

المغفرةرجاء الطاعاتر لعمل وسباق ازدحام للأموال،، ؤإنفاق للخر، بذل 
التنافهون.يتنافس هتا النار، من نفه عتق يريد كل والجتامت،، 
ملةمن الحية القلوب وتوقظ وتبهر مؤمن، كل تمرح ومواقف محتاهد 

وكافرة.

واديالوع ر؛نها موسلرمت، نفحاتها من الكوذ اخ فليك 
ادهراعه بيا الدنإلئ دى تهتزل م لربيع إلى الرحل خذا 

وأعظمأعفلمالث، ما ريحالث،! وأطس_، أطسلث، راما ت - الكعبة في - قال. 
حرمتالئج«را،ؤ

فإذاتعظيمها، حق الحرمة هاوه عفلموا ما بخير الأمة هذْ ن"لاتزال ه وقال 
هالكوا،الىادلك، ضيعوا 

مجلاالحرمة لهده لمتن، ما ومدنك،؛ مالك، فى بخير تكون الضيف! أيها 
ومبجلأ.

محفلنا.الكحبة لهده دمت، ما ودارك؛ أهلك، في بخير تكون المقيم! أيها 
مهدتا.الببت، لهذا دمت، ما وأحراك؛ دنياك في بخير تكون المعفلم! أيها 

وتطهيرهلتعغليمه ودعاه الأمين، اللي لهذا المعفلمين من جميعا لكن 

(.٥١٢ • ني«_«)U/ \لأو\ني وت (، r،\yT)o-uابنرواء ر١( 
(.٤٤٩اuرىا)y/ حجرانح ابن وحنه (، ١ ٩ • ٤ أحمال)٩ دوام )٢( 





اللواموال1ءاردادغ الهم1، أه|م التخلإفإؤ 
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يارائهم،ؤيتهدى يائي، العند إليهم يلجأ الله، من وخوف وصلاح 
،•وآرائهم'اربتقويمهم ؤيوحد بدعائهم، الله إلئ ؤيتومل 
منوحدت ولما للغير، الخير وبدل الخير علئ التواصي منهللق ومن 

العمرْ،نسك قي لهم تعرض التي والمشكلأت الرحمن صيوف أسئلة تكرار 
لكثيرومخممر شامل كتاب علئ أقفإ لم حيمثا الحرام؛ بالمسجد يتعلق وما 
سواتمنذ اجتهدت نوازلهما، وبعض الحرام والجد الممرة ائل ممن 
لأمور:أصعكتثا أن في 

والسائلالفوائد يقاس علئ والوقوف البحث قي منه أستفيد أن أولها: 
بالأصولالفرؤع ور؛هل العلم، طلاب مع ومراجعتها فيه، الثرؤع أرديت، فيما 
والختأحرين.المتقدمين الحالماء كلام من 

الرحمن،وصيوف، الله، لوفد والإرشاد التوجيه في يساهم أن ثانيها: 
وأسميته:الحرام، بيته وقاصدي 

الحرام،،والمسجد العمؤة أحاكام ه ))التحفة 

الأزمانمدئ ئرئ حيي والعلم الممئ أهل علئ صيافتهم وجبت، 
أعوانيمن الله هدي وجعلت عمرها ائل الممن انتمسث، وقد 

للاحوانوالإشفاق بالحمث، حروقها كتبت، ئد هلور مهذي 
المنانن يقامتوفاق كل بعلانه علئ جهدى من ماكان 

مصانمن المول في ا مليزوو مطلبي أحبه ا ينكم موالمصح 
ركيانللراد الز حيوتصيز ا نفعهيعمم أل أل، أموالل_ه 

الأركانعلن معتمر طافح ا ممحمد الئي علئ الصلاة ثم 
فيغانا الناس يحتاجه ما علئ فيه اقتصريت، العالم، أهل كتب، من جمعته 

المجدأحكام بعض وانتهينا أحهلاء، من يقع ما علئ ونبهتا نلكهم، أداء 
•ذحاواوى«)'ما/ا"ا(.)١( 



OQDO ي
ولاالممل، بالطويل ليس يكون أن راجيا البوي، والجد ومكة الحرام 
حريتهالعاصرة، والمسائل والفوائد الآداد_ا بعض صمته المخل، القصير 

فيهالتزمت، للحال، مراعاه يسيرة مواضع في إلا والخلأفامحت، التفريعان( من 
الشخالفقيهيزت العالين الشيخين لدئ ترجح ما ذكرتا الاختمار، منهج 

سواخعليهما — أحدهما أو — عثيمين بن محمد والشح باز بن عبدالعزيز 
حظيّ إط لهما، العصمة ادعاء أو لهما، نعمتا ليس والغفران، الرحمة 
الموافقالصحيح والقول الدليل وتحريهما الأرض، في قبول من علهما 
رحمهماواحتياراتهما لعلهما ؤانلهارا الشريعة، ومقاصد الإسلام لمماحة 

والإفناء.العلمية للبحوث( الدائمة اللجنة ترجيحات، ذكر مع واسعة، رحمة الله 
الألمايل الجلاسض وابن ة يدأدلبارقالتاوئ واذكزف

ومرحباالمعاص، ركمتج بمن أهلا تحية فل ألالعلماء إلئ وارفع 
وفاا كالإسلامؤأعلسث( الورئ في النش هوالمي خدا 

الأصعباالمقام بلغوا وما مجدا لهم مع ئلم العلم لولا والله 
أودتدبدباالأرض يد ئمأو ءس ^٠١ ١١اد أوتالشم كالجبال هم 

أرحباعيشا الفردوس جق في يفضلص الكريم ه اللفجراهم 
—الأدلة تتجاذبها الش المسائل تقرير في — يالأحوط الأحد عاى حرصت( 

أعزولا أعظم فلا دينه، أمر في يحتاؤل أن المرء وعلن الفتوئ، عليه وما 
ماله،ورأس آخرته إلئ والعلريق حياته فهو دبمه، من اللم علئ أغلئ ولا 

حياته.في موجود أعغلم على الإنسان يخاف، ما أشل عليه فهويخاف 
فينح يأو بباله يخهلر قد وما بغيته فيه القارئ يجد أن جاهدا حاولتا 

منيه ينفع أن الله فأرجو الماس، من القليل إلا يحتاجه لا ما وتركت( خياله، 
للحمارزادا فيكون ربه، بإذن حين كل أكله يزنى وأن فيه، ونغلر وقرأْ كتبه 

للمقتصد،وبلغه للمبتدئ، هدايه للجاهل، معلما للغافل، مذكزا والزوار، 
والمداكرللتقاش دافعا اللقاءاات(، في مفيدا المناول، سهل الحمل، خفيف، 
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فيويرسخ العلم، يحيا حص ومجالهم، أسفارهم في العلم محللأب بين 
والمناقشة.والدرس والفكرة بالتداكر يحيا فالعلم المائل، وتحقق الذهن 

رئهوآحياه دنصلحت زه وذاكالعلم از حن م
ريهمذاكم العالياه فحره مذاكم للعلألم ف

الأول!قال ما ولوببعص آتى أن حاولت 
أملأنز ا فاحفقلهالتالف من النئلأ مقاصد حصروا بة في 

الخللأأخي يا وأصلح ورب جمع في لاختمارك بيائ، تمام، -يغ، أ؛
والهداياوأهديكم القالوب، مفاتيح والتحايا أحثكم والزوار! العمار أيها 

وتعمالحاواء فنعم والكتاب، والذكر بالعلم الوصال ونحم القلوب، ؤلريق 
المر.

بهاالله يزيده حكمة كلمة من أفضل هديه لأخيه الملم المرء أهدئ ما 
سئ،أويردْبهاعنردئ•

النلأبى أحلمح، الريحان س دأزكمح، الورؤ من أزكمح، الأعمال، من ملام 
والزندوالنصح للعلم ه مدارموبيتكم بجني الوصل كاف نثن 

الحليجق في الوصل بيوم اه عبعده وصل لا الحي الوصال، لذاك 
*  **

الأحال،عد يلم إن النهلى هالنسعد ال مولا Jهديها ندك عخيل لا 
أهلمن يكن لم الغلي، بجامعه أحن الرصا: بعين فته الناظر أيها فنا 

القلم.به محلنير ما وصحح زلل، من به عما فاصفح الفن، هذا 
البائيانومن الماُت،، وبعد الحياة في الزاد خير من يكون أن الله سائلا 

عمايحفو وأن بيتي، وأهل ولوالدي لي الحنايت، فيه تعغلم ليوم الصالحات 
الأزمانمز علن ماتنا افنا مباركا كتا;ا يكون وأن والهفوات، الزلات، من فيه 



0لآء0ي؛
والعمل.والقول النية في الصواب يلهمنا وأن والسنوات، 

منالألبان لدوي أعتذر ررثم الأول المالكي قال كما — أقول وه 
التدللوحمتاب والخشؤع التفمع بلسان وأسأل الكتاب، في الواقع التقصير 

ومنكملوه، نقص من كان فما والصواب، الرضا بعين ينفتر أن والخضؤع 
منمؤلف ينجو أو الهفوات، من مصنف يخلص فقلما أصلحوه، جهلآ 

العثرات،ا.

اثاإحواجزهم رحيما را ببهم وكن دي والارحم رب يا 
ارحانداك فواقيا بله واقطريئ الذي أجر لهم واكشن، 
التنقححيث من مزيدة رابعة طعة في بالله متعينا التحفة هده أقدم 

.والمدارّةأ والأزمان الأحوال بتجل.د يتجدد والعلم والمسائل، 
ثواباالرجون يه الليت، لبللماصدينا تحفه ذه وه

ايصحاباهدي ه همسوثرج المعثى والعمل ب، القليغدي 
والأساتذةالعلم محللأب من وزاد وأصاف، وأجاد، أفاد من كل ثاكزا 

حيروالله فاقول الحرام، بالمسجد التوجيه فى الفضلاء والمشايخ النلأء 
ص

هليلما الرووف غيي فمن اإزيمصمب، فسهلبم
قبلالجنان حطإ من وأستعيده التسديد، وأءلاو_، التوفيق، أستمد الله ومن 

•الوكيل ونحم فهوحبي القدم، زلة قبل الكلم زلة ومن اللسان، خهتإ 
وأعتمدئا لاجود أعه بتمد أعيه وعلحبي ه والل

فيتكن لم لأنها الكتاب؛ اتل لمالعلمية المصائر ذكرت العلم حللأب بعض رغبة عند نزولا 
المصادر،لدكر بحاجة وليسوا الناس س للعامة المسائل تقريب القصد وكان السابقة، طعانه 

٠جدا قليلة وهي مصادرها مواطن لنسيان الحواشي بعفس في مقطا القارئ يجد وقد 





0تءم-محق 

اتتوحيدأولأ

بثبه عاليه، القرآن ومدار وشرطه وركنه الإسلام أساس هو التوحيد 
ونادئالمجددون، حدده والبراء، الولاء عاليه وقتلوا، قاتلوا ولأجله الأنبياء، 

تدخلهلا والأصول، المحكمات، أول هو ومكان، زمان كل في العلماء به 
الجنانإلئ السبيل هو لم، الميملكه ما أعفلم وهو والتنازلامت،، الخلأفايت، 

ردهوبدونهما العمل، قبول السنة اتيلع وعلى عليه النيران، من والخلوص 
وطرحه.

والتمكينوالنصر والعز والاستقرار، الطمأنينة القالوب فى يورث التوحيد 
العقليورث والسرور، واللذة والسكينة عادة اليورث والأفراد، للأمم 

الله.ملكوانن، في والتفكر والتدبر والحكمة 
ايتقوني؟ أن الخلق أفيستطح عقيدتي بظل عدني أمه الل

وكلماوالاصطرابايتؤ، والهمانس، الكوارث س البلدان ثحففل بالتوحيد 
والكروب،.والملإصائ.ت، البلاء عند الموحد بتا القلوب، في التوحيد عظم 

فيهوأدخلوا وتجزتثه، هدمه لمحاولة والبيع الأهواء وأهل الخرافيون قام 
السليمة،الحقول بهللأنها تدرك مضلة، وسبهات، واهية بحجج منه ليس ما 

فيه.والتزهيد يتمييعه الأهواء أهل وقام السوية، الفطر وترفضها وتدفعها 
الناسلأموال وأكل دنثة لأطملع والدجل الكديح علئ الخرافة محوق قام 

يناديوآخر والأضرحة، والمشاهد ؛القبور للطواف يدعو فاواك بالباطل، 
وراع•والناس، الله بين الواسطة هم الأولياء يقول؛ وثالث، للأولياء، بالذبح 
االخلاف! فيه يسوغ مما ويجعلها التوحيد، أصول في يشكك 
بصفاءالحق وأوضح وردها، بنقضها القرآن جاء وأكاذي>ء_ا حيل إنها 
الالذي القرآن نتدبر أن علينا يجس، إنه وعقلية، نقلية وأدلة برهانية بحجج 
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التوحيدعش قائم القرآن بل التوحيد؛ عائ وتتلكم إلا فيه محورة تجد تلكد 
أوالله، لغير عبادة صرف عدم العدل ومن وصمنا، ؤإثارة صراحه والعدل 
]_[.ئظيث.ه ظث ألفنك وى رع: ث ما بغير الله إر التقرب 

القرآنمن واحدا دليلا ن ^٢٠١ الخرافة: لأهل يقولوا أن العقلاء عش إف 
التابعينأو الصحابة فعل أو — ومعي محنيا المكذوبة لا — الصحيحة والمنة 

إليه.تدعون ما إر ودعوا فعلوا أنهم 
حينماالحق عن جيدا ونبحنا وندفق وقالوبتا، بعقولنا ندرك أن لأبد إنه 

وبحثورؤية فكر بالون تقودها لأناس العقول نملي ولا الخرافات،، تورد 
عزالحق•

ترقصإنها بل الموية، والفهلر ايمة الالعقول عليه تختلفا لا التوحيد إن 
قليلا.شيئا والعقل العلم من عندها ولوكان التوحيد يناش ما كل 

البلعأصحاب يرمون علم، عندهم ليس الدين والعقلاء الحيماء بعض إن 
يقبلهالا وأقوالا أعمالا يمارسون لأنهم والغباء؛ بالجنون وأتباعهم والخرافة 

لهميتوسل أن منه ليهللبوا ميتا وهو عليه الناس يقبل ممن فتعجم_، العقل، 
كانولو لايسمع، م؛حا وهو يشفيهم أو ذرية، أو مالأ يرزقهم أو الله، عند 

لفعلهذاك كان ولو ٥^١، عنها دغ أو ه نفلنفع أحدا ينفع أن على قادوا 
اللهرسول مع والحرام بالحلال وأعلمهم الناس أتقى الثه. ومول صحابة 
•إ ودونهم؟ دونه م، ءي الأم لما ه؛ 

إلا، ^؛"٠٣آيأ -ظنت ؤرنا الحياة: ندْ في هدما لنا حدد ه الله إن 
بلايتركه ولم الهدفح، هدا لتحقيق الهلريق لما وبين لالاJارi،ت[، وآه ة،وو0 
الماس،يعلم معلم وبلا وارتياب ثلثا في الماس يجعل ولم وتحديد، وضوح 

زيادةإر يحتاج فلا الوضوح، في غايه دللنح كل وأوضح الأسياء، أرسل بل 
ؤأحثولأءنثوهم  ١١٠دييمرأمن أؤءثكمردأ لمى وص أحد: س أونقمان 

هيأ P س نمي ثولإ ص ظ P ١^٠ \ي 
لاواممت:آ[.



ىثمحع{0
الطاعةتوحيد إلا الهلاهر٥ ؛، ٠٢١١لهذه بيتك من أحرحك ما المعتمرت أيها 

توحيدنى الشرك حدر فا لله؛ العبودية ؤإحلاص العالمين رب لله والانقياد 
والرياء.والانقياد الطاعة 

ربلله التوحيد وتعلن النية، فتعقد الميقامحت، عند تقف، وأنت، المعتمرت أيها 
،— التوحيد شعار وهي — بالتلبية لسانلث، فيلهج الشرك، من واليراءْ العالمين 

العبادة.توحيد فى الشرك فاحذر 
،— ينفع ولا يفر لا وهو — الحجر فتقبل بالبيت تطوف وأست، المعتمر؛ أيها 

أمرعلئ الحقل قدمّتح فما الله.، رسول وأمر الله لأمر اتباعا قبلته ؤإنما 
الانقياد.التزمت، ؤإنما الله؛ 

وسلوكهعبادته في حياته كل في التوحيد الملم ليحقق المعتمر! أيها 
إليهوالتحاكم الله أنزل بما والحكم التوحيد، من الله علئ فالتوكل وتعامله، 

الصاو_حعلن والصبر التوحيد، من والقدر بالقضاء والإيمان التوحيد، من 
منمعه والوترفف لم المونصرة التوحيد، من والبراء والولاء التوحد، من 

ونفيالله علئ والاعتماد التوحيد، من الله شمع بما والتبرك التوحيد، 
وبذلالأرزاق في الثه علن والاعتماد التوحيد، من بالرقاة والتعلق الاعتماد 
التوحيال،من والذنوب المعاصي عن والبعل التوحيد، مجن المشروعق الأسباب 

التوحيل.من الشرعية النصوص وتعغليم التوحياو، من القلوب في الله وتعفليم 
والأركان؟والجوارح القالوب في التوحين. حققنا فهل 

تحليق، — شرك وجاهه محمل. بحياة الحلف، — شرك الله بغير الحلف 
الشرك.من المدور علن والتمائم الأحرار 

العبادةتوحيد ائل مفي وليس الحياة، حوانس، لجميع شامل التوحيد إن 
الحياة؟حوالمإ حميع في التوحيد حققنا فهل فقتل، 

يهاجمونوأقوام التوحيل.، يفهموا لم أقوام زال ما — وللأسف — إنه 
أوحتؤجهلا، اهالوا وتالتوحياو، صثعوا وأقوام وممر، عمر كل في التوحيد 

التشاJد!تهمة عن و١لثحا٠ والظروف، الزمان وتغير والهوئ، التاؤيل قاعدة 
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الأزمةببعض مرتثا التوحيد عن الحدث أصبح — وللأمف — إنه 
منكثير في غربه يعيش وأصبح والأشخاص، والبلدان و؛لدول والأماكن 

المستعان.والي، البلدان، 
حمعفي لف الوعلماء والتابعون الصحابة التوحيد عن وداغ تكالم 

أنماواكانوا والبيع، الشرك وقاوموا والمذاهب،، البلدان شتى في الأزمة 
وماللث،حنيفة أبو — الأربعة فالأئمة والتوحيد، للدين وحراتا وحماة 

التوحيدحماية في عظيمة وهفات، لهم كانت، وأتباعهم، — وأحمد والشافعي 
مرتبطاجعله من أعداؤه يفعله ما وأما ينقصه، أو ؤيعارصه يناقضه مما 

ؤينفيه،يكدبه iالوالح كدب،، أو جهل إما فهدا بلد، أو شخص أو بمذم-، 
مارب،فيها ولهم حياتهم، في وتحقيقه التوحيد عن الناس ليصدوا ذللث، فعلوا 

فيهاحوريب، أن المسالمين؛عل. ياووان بعض يدخل التوحيد هو وها أحرئ، 
الحالين.رب، لله والحمد وسنين، قرويا 

بإذنوقائم قريب، وهو الأفق، في يلوح الإسلام لأمة والنصر الفرج وهدا 
محلولةبعد تكون والولادة الألأم، محاصن في والاماله حق، الله وعد إن الله، 

وعناء.مشقة 

ولاشيء يعدلها لا التي العفلمى القوة إنها وعتاد، عدة أقوئ العقيدة إف 
قوة.تهزمها 

ندمهوألم، وئ أئذرة ن ما رجالهوك، قلم العميدة إن 
قضاياهاجمع في التوحيد قضية هي الأمة عليها تجتمع قضية أعفلم إل 
العابثينمن التوحيد يحرسوا أن وعلمائها الأمة ولاة وعاى عدوها، وأمام 

أنلعلهم وأمته بالتوحيد ق يحل. حهلزا هناك أن ويدركوا فيه، والمشككين 
تهزمولن تخترق لن وأنه الخين، حصنها وأنه لربها توحيدها بقوة الأمة قوة 
وقدونائها، وكبارها وشبابها أمحلفالها قلوبج في التوحيد دام ما عدوها من 

اللينأبناء من دح المحلريق عن اللون يتوهاهم دللثج، العدو أدرك 
خرفيهم فنخروا عقيدتهم ضعفت، ممن المبادئ؛ وباعق الأهواء وأصحاب، 



وانهدمالأركان مقطت وصعق، القلوب من التوحيد سقط فإذا الوس، 
الماء.

الأغثكا0 ه الليملأم الهدئ ئنالمه راموا 
يغيبحتما يالحق يحتمي من ة ظلمضلالة والور نالحش 

التشبثوعدم التوحيد قضايا في التهوين من الحدر الحذر التوحيد! أمت 
ؤلريئايكون قد دلك فان التبريرات؛ كانت مهما قضاياه بعضي في بالخلاف 
بالدروسمليء والتاريخ شاهد، حير والواير الملمين قلوب في لإضعافه 

وارتسمتومبادئها، وعقيدتها التوحيد عن تخلت أمأ سقهلت وقد والعبر، 
العقولأءملث^ نفوس وحارت واصهلربت وتاهت بالثادئ، العابثين حتلمي 

مأزقكل في النقل على والملحة العمل وقدمت التوحيد، أدلة وصادمت، 
فيحالقها! في فشكت وانحرفت ضلت، وأحرئ الحالخاء، الق الرجؤع دون 

فأدركواالمتحان، والله كان ما فكان والنشور، والثعن، وربوبيته ألوهيته 
التوحيد.أمة يا التوحياو 

رسولوتعغلمم الله وتعغليم ومنهجها وهويتها وعقيدتها الأمة توحيد إو 
ومكان،زمان كل في المسئولون وهم والولاة، العلماء أعناق في الله. 
ومرجعها،أمانها وصمام وأوتادها وشامتها وعزها الأمة تاج هم فالحلماع 

كلمح، مقرر رروهذا وممر، عمر كل في والنمر والنجاة النجاح عوامل إنهم 
أوتجاهلهم أو تغييبهم وأن الإسلام شخ يمول كما والمدامح® الملل 

العلماء،سند هم والولاة والويلأت، الصائّ_، الأمة علئ يجر إسقاطهم 
الولاة.محنار هم والعالخاء 

فيوالطعن ومنهجها وهويتها عقيدتها الملمة الأمة تغيير في اإصراع إن 
تتسع،بدأت قضية الإسقاط ومحاولة صم، خلصت رسوله وذات الله ذات 
وتعيه،الأمة تدركه أن ولابد والانتثار، التمدد في يأحذ عفليم حطر وهي 

والقلوبالعقول وتحصين انتشاره، من والحد لمحاصرته البل وتضع 
حطره.س حماية 



اإسا

ذلك،لها وحق وعقيدتها، دينها على ، تخافأن والتعوبف الأمة على إن 
وفرضللياء وحق ؟! يملكون ما أعظم والتوحيد والدين يخافون لا ولماذا 
اللهرمول حاهد الأنبياء، ورثة فهم وأوصياء حرانا يكونوا أن عليهم 

وست،فواعدها أرمى الأمة، ومبادئ التوحيد إقامة على عاما وعشرين ثلاثة 
هدا؟يومنا إلئ والعالماء الصمحاية وبعده بنيانها، 

جانبكل من ه الللبن متائر دمت، لهنون مؤمرحال، ولا فل
والفلاحالنجاة وبه الممات،، حتئ البداية ومن الحياة، هو التوحيد 

وحافظةومكان، زمان لكل صالحة والشريعة والأحرة، الدنيا في والعادة 
اJوازل،حل عن بعاجنة وليست، الحياة، حوانمتج حمع في للحقوق 

والإحماءارح،بالثوابتر المساس دون والرقى الحضارة ومواكبه والمعضلات، 
والحث،الإحماعاتج وحرق وتاؤيلها النصوص هدم في الحلول، نجعل لماذا 

أرادما وفق نير والحضارة التهلور نجعل لا لماذا الأقوالا؟ من الشاذ عن 
والحضارة؟.'التهلور وفق يسير الله دين نجعل لماذا الله، 

قطركل في التوحيد راية وأقم والنة، التوحيد ض وأمتا أحنا اللهم 
وفئة.بدعة كل عنا وادفع ودولة، 
والنظرالأراء رك معتوحضت، واككر الأهوال، في طرقي قلبغ 

روالحبالأيات عن غفلت، وقد تنيا ومميراثا عقلي نصست، 
والبصرالقالب في ظالمه ثرئ أما ه قائلرؤح الحنايا فحدثتني 

المعلرقلة من أحدمت، قد والنفس مهلكه القال، في حثمت، ووحشه 
الكدرحالي معين من وترتوتم، ا لخالقهنأوي أن ردحلث، عياث 
والهكروالأعمال القلتؤ في تناه بالتوحيديغمرها ريح الفمع 

راشيبالع ف—قاء س—واه وفي ا لخالقهبتوحيي. حيا ريح ال

قلبت>فيفيالأةوالوام
تنياومميراثا عقلئ نصبت، 

هقائلرؤح الجنايا فحدثتني 
مهلكهالقال، فى جثمت، ووحشة 

الخالقهنأوي أن روحلث، غيايث، 
رهابالتوحيدبم—ريح الفمع 

الخالقهبتوحيد يا نحرؤح ال
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ومساصاايمواهيت اذكام الأول؛ المبحث 
0وتا0

المبفثالأول

وسائلهااننواهث )حكام 

ذواعاآغ|سنييانحاسا؛او 
كالتالي:وهي ييجربالمواقيت الذي ؛ ^١٥١٢١١٢( ١ ) 

به،مر ومن المدية لأهل وهو علي®• ررأييار ؤيمى الحليفة! ذو ]أ[ 
كة)«آةكيالو(رآ/عن وتبعد 

الأممبهذا علي" ررأبيار تسمية سبب أن تيمية! ابن الإملأم شخ ذكر لنببه؛ 
مكذوبةل'آ؛.قمة وهي حطا، عندها الجن قاتل قؤنبمن عليا لأن 

قريةوهما به، مر ومن والغرب وممر الشام لأهل وهي الجحفة! ]ب[ 
أحرمفقد رابغ من أحرم ومن راخ من يحرمون اليوم والماس راخ، تلي حربة 

كيلو(١ )٦٨ مكة عن وتبعد بيير، قبلها راخ لأن الميقات؛ من 
محرم،وادي حتى وامتداده الكبير"، رراليل ويمئ النازل! قرن [ زج 

كيلو()٨٧ مكة عن يبعد والسيل به. مر ومن الخليج ودول نجد لأهل وهو 
نقرسا٦كيلو( الهدايعدر٠ رص حرم مى 

النازل.لقرن هوناع بل بياته؛ نتقلا مميقايا ليس محرم وادي لسمه؛ 

العوامتحادج لكن من وم الأرض، أطراف من يظهر ما والأفق أفق، جمع الأفاق إلن ب )١( 
([.٣٦الفقهاءأ)؛/ لغة ]•سجم دئ ض س كان ولو للحرم الدكاب 

(.٤٨٢ايازإ)؛/ ورامحوا، ٢(، القارى« رصدة )٢( 
ر.جموعاكاوىر)إ/أهأ(.)٣( 
ير«)أ/«ْم(،و«ذاوىسوينإبرسم«ره/ب'آ(.)٤( 
٢(.١ ١ )ه/ إبرامم« بن محمد وراكاوئ (، ١٧٢الباري*)١/ »ذح )٥( 



الرم٨٨
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وتبعدبه، مر ومن اليمن لأهل وهي عدية،؛، ررالالأن ؤيسمئ ت يلملم زد[ 
عنمكة)،لإاكاوو(لا،.

العراقأهل ميقات وهي ررالضرسة®، الأن ؤيمئ عرق* ذات آ ه ت 
؟كيالو(أمكة)٤ عن وتبعد يه، مر ومن والمشرق 

والواقت:مت سن كان من )٢( 

بهاوهو الحمرة نوئ ومن وغيرها، والجموم وبحرة وعمقان حدة كآهل 
ا•ذه١٣الذي والموصع منزله من يحرم فإنه 

هوفيه؟الذي البلد عموم أم النزل ميقاته هل فرع• 
منه.للإحرام موصع البلد ؤلرفي بأن ذكروا الفقهاء 

وأحرممكة جهة إلئ العمران وفارق قريته من حرج ررفان النووىت قال ا-ا 
دم(،أا،.وعليه يعترمجاورالميقاته فانه 

مذهبوهو واحد، شيء لأنه الحل؛ أدئ إلئ منزله من ميقاته وة؛لت 
يتعدا0ولا بالعمرة، به جزم الذي الموصع من يحرم أن والأحوط • الحنفية 

٣أنشأ« حسنر فمن ذلك دون كان ررومن حديث؛ لعموم غيره؛ إلى 
مكة؛:يسكن وهومن المكي؛ )٣( 
حالات؛وله 

إلنفيخرج راالحرمي<ات ويسمى الحرم، حدود داحل مكنه يكون أن أ أ ت 
قدامة،ابن الإح٠اع؛ حكى وقل• الأربعة، الأئمة مذهب وهو للحمرة، الحل 

(.٢١٩/٢»ءuلةالقارى«))١( 

٤(.٥ / ١ باز،)٦ ابن و»ظوئ (، ٣٤الجلل«)٣; •رمواهب )٣( 
٠x٢٠٣/٧االج٠وع«))٤( 

الشانمة.مدهب نى ننمد: حلأف« »بلأ قال: إذا النووي نس؛ 
(.١٢١ شخ،ره/ (■واْتاوئمحمدبن ١٢اربداتعالخنانع")ه/رْ( 

(.١١٨١لم)وم(، ١٥٢٤الخاري)رواه ، ٦١





صا

تركُمن ةاءدةت ح المطرد وهو تيمية، ابن واختاره ، المنير ابن قال 
لمما للحل بمخرج أنه يرئ من وأما شاهء، ذبح فعليه العمرة في الواجب 

خروجهالفقهاء أراد ؤإنما صحح، فليس عليه، شيء ولا العلواف في يشؤع 
ابنواختاره الميقات، لتجاوزه بالدم وألزموه والحرم، الحل بتن للجمع للحل 

الهيتسمحجر وابن ،، ةدامة١٢
لااعمرْغيره أو التتعيم للحل بمحرج المتمع• المكي ء ]ج 

الصحيح،على للحل يخرج دلا محته، من بمحرم القارزت الكي آ د ت 
معباز ابن واختارْ الفتهاءرأ^، جمهور مدم، وهو ا الووىل وصححه 

،.الداىة١٧اللجة 
بالعمرة؟اكاتب يحرم أين من فرع: 

حالات:له 

يحرمأن الاس_ا لزم للإحرام مكائا حدد إذا المتسسح أن الفقهاء اتفق ]أ[ 
. ()٨

.مه 

منعته يحج فإنه ماله، يما لم إذا الوصي أن علن الفقهاء اتفق ]ب[ 
منهفأتوا بأمر أمرتكم رارذا قوله لعموم ، ٢٩ل مكة من كان ؤإن بئر ما حيث، 

)١(

»الكافىأ)ا/أي؛(.)٢( 
(.١٣٣_١٣٢/١»حاباّضسموي|))٣( 
ارومحةالطالمزا)"ا/أأ،مأ(.)٤( 
»روصةالطاوين«)مهمر)٠( 
نيالطلب ورنهاة (، ٣٨٦)ا/اوويةأ، أعل ق في و»الك1فى ( ٣٩٤)Y/ الراتق، •الحر )٦( 

(.١٨٣)،/دواة 

•ذأوئالالجةاكسأ)اا/0آا(.)٧( 

)T/الحرس• واحاشة , U'T/rوالتحمل•)(، ٥١٠)آ/ الهداة• شرح •انماة )٨( 
القاصي.باسم الأناة•، •أحكام )y/٥(، الإرادااّت،• متتهئ •شرح ( ١١٢

•ثرح(، ٢٧٧)Y/الدّوثي• •حاشة (، ٤٧/٤)والتحصيل• •اليان (، ١٠٧/٣)•اوبرط« )٩( 



٨ومساصا المواقيت أحلكم الأول: المبحث 
٩٠

مااسشتما<را/
لكلمآكيالميب؛ ميقات لا ميقاته من يحرم فالأقرب يحدد لم إذا [ ]ج 

وبعضمالك الإمام قول وهو الحل، من يحرم بالعمرة آفاقي عن أحرم إذا 
وابن،، اللاJ٠ةر اللجتة ْع باز وابن ٢، معلى١ ابن أفتى وبه الشافعية، 

النائب.حال لجانب وتعلينا المع، على الدليل لعدم عثتمين 
للمالكيةوقول الحنفية، مدمسا وهو المنيب، بلد ميقات من وقيل• 
،.والحنا؛اوةر والشافعية 

الأول.والأرب 
منأوالعكس غيرْ عن يعتمر أن وأراد أولا، ه نفعن عمرة فعل من 

يحرم؟أين 
الثانيةالعمرة كانت، مواء ، — أوغيره التنعتم — الحل إلى يخرج أنه الراّح• 

،،ررالمغ؛ي،،لصاحب قدامة ابن واختاره مكة، في أم بلده من يها نوئ 
واختارهكالمكيل٩،، ، الخرقي١ كلام ءلاهر وهو قال! ٢ ارالشرحا،ل وصاحب 

ؤهبماف.الصحابة بعص عن دللث، ورد وقد  ٠٢١الداJ٠ةر اللجنة مع باز ابن 

سهئالإرادات«)ما/اد
(.١٣٣٧برقم)لم مرواء 

الأجير،حج حكم ني الفقير اغية ٤(، • )؛/ المحتاج، »تحفة (، ٥٩٤)TI/ الجليل ،امواهب 
(.)ص٤٣٢اس، •الفتاوى (، ٢٢٩)

١(. ١٤٢/ )١ اواتمة، اللجة •ياوى 
(.)U/٤٣المتع، •الشرح 

•المش،(، ١١•)U/ •المبمرع، (، ٢٢٧/٢)الوّوفى، احاشية (، ١٥٦)م »المرًل، 
^(٢٤٦.)

»اسي،)مب؛آ(.
٢(. ١١)م اوكير، •الشرح 
(.٢١٢)م الكبير، •الشرح 

(.٢٤٧/٣•الني،)
١(. ١١٣، ١ ص)١ الكتاب، وانثلر (٠  ١١٣٥/ )١ الداتمة، اللجان •فتاوى 



اسةماماسموالخساس ٢١__ 
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إلزامهقي يكون قد بل الميقات، إل بالخروج إلزامه علئ دليل ولا 
بالخروجعائشة تؤمر ولم ومشقة، تكاليف وفيه شرعا، نفنر محل بالخروج 

يسهلمزيد وسيأتي الأصل، بقاء •ع المسألة في نصا فكان المواقيت، إلئ 
اللهبإذن — العمرة تكرار ميحث، في لاحما للمالة 
أودونوالهلاتف، أومكة وحدة، مكة ش دار له كمن - بيتان له من فرع! 

حلاف!محل يحرم؟ أين من العمرْ وأراد ، — دللق، 
ميةاُت،.أفربح من يحرم الأول• القول 
الأبعد.الثاني: القول 
١^١،.له الثالث،: القول 

فيأحدهما في بقاؤه كان إن إقامة؛ أكثرهما من يحرم يقال: أن والأقرب 
يسيرة.أشهرا أو معدودة أسابيع العام 

أوللعمل — غيرها أو أوحدة تف ١١٥١كاخارجها إلئ مكة من التردد فرع: 
_:أونحوذللث، يوميا وغيرها الدراسة 

الحقيقةفي مكة إلئ رجوعه لأن للحمرة؛ الحل من يحرم أنه الأقرب• 
•٢٣اوابنعب٠ينلابن؛از١٢واختاره ومحلتهأوإقامته، زكونه 

وغيره؟ودراسة لحمل ماكة خارج مكن من 
حالتان:له 

حكمفحكمه غيرها، في ا متقث وأصح إليها مجيئه نادرا كان إن ]أ[ 
به.يمر الذي اليقامحت، من يحرم الأفاقي؛ 
ليسالأصل في لمكة ورجوعه وغيرها، كالإجازات، مترددا؛ كان إن ]بح[ 

حروجهالمتكرر والصياد وكالحaلاب٠ وبلده، أهاله لأجل ؤإنما العمرة، لأجل 

•الإنماف«)'؛/هبآأ(.)١( 

»ذ1وىاينباز«)يا/أا(.)٢( 
(.٣٢٥)؛/ لأبنضض وانمرة• «ذاوىالحج )٣( 



ومساصاالمواقيت احلكم الأول: المبحث 
٠

الفقهاء،جمهور مذهب وهو لحل، كالما يحرم يقال1 فلا للحرم، ويحوله 
أرادولكنه وحرج؛ لحل كلما المسجد تحية بمالي يقال؛ لا المسجد، وكقثم 

عب٠ينل٢،•وابن ١، باد ابن واحتارْ المكي،، حكم حكمه فهذا العمرة، فعل 
الحنفيةمدم، وهو الميقامحتف، من يحرم فانه النلث، نمد إن لقيل• 

واuلكية١٣/
إلئبه يمر الذي الميقاُت، تجاوز من حال حاله دللئ، تجاوز إن يقال؛ وهل 

عنها.الحديث، ويأتي تأمل، إلى وتحتاج محتمل الأصلي؟ ميقاته 
بالميقايتؤ.مر من فرع؛ 

حالات،؛له 

شرعا.الحلول الميقات، من فيحرم بها، ؤيجزم العمرة ينوي أن ( ١ ) 
وصححهالإحرام، يلزمه لا الحالة هذه ففي للعمرة، مريد غير )٢( 
منألزم الرسول. ولأن الدليل، لعدم ، الحنابلة١ عند ورواية ، النووي 

يلزمه.لا المالئ، يرد لا من ومفهومه؛ يالميقاتؤ، المرور والعمرة الحج أراد 
يدريولا أوالحلاج، الزيارة أو للحمل ندم كمن مترددا، يكون أن ( ٣١
لا؟أم عمرة عمل له أيتير 

أحرمالمواقيت، دون كان فإن بالعمرة، فيه جزم الذي المكان محن يحرم 
إنوأما غيره، أو عائشة كمسجاو للحل حرج مكة من كان محإن موصعه، من، 

أكانسواء الميقات،؛ من يحرم أن فلابد والعمل، العمرة بالأمرين جازما كان 
مكةحاء من ومثله الفتوئ، عليه الذي وهو بعدم، أم عمله من الانتهاء قبل 

بها.الإقامة ناؤيا 

»ذاوى؛؛(، V/T)•١(، ٢ )U/ "الجموع،( (، ٣٦٥)\إ الدواني« "الفواى )١( 

لأبنوانمرة! الحج ريتاوئ (، )م٧٣٣قوامة لأبن أالكافى« علن ء؛مين ابن »-مدمات، )٢( 
(.ءي٠ين)٢٣ْ/١

(.٣٠)م الجلل« »مواما (، ٣٩٤الفتهاءا،)؛/اتحفة )٣( 
(.٢٥٣•اسي،)م )٠( «اوجموع«)يمخ؛(. )٤( 



مجمحإثماسمواسقالرام٨ ٨
i niju

فيكملدلك، بعد وأحرم ونوئ للعمرة مريدا الميقات تجاوز من فرع• 
اتحلاففمحل يستطع، لم فان شاة، ذبح وعليه عمرته 

التمتع،هدي يجد لم من على فتاتا متفرقة أيام عثرة يصوم الأونات القول 
اسهاءجمهور وهومدهسؤ 

وهوالأحوط،الدليل، لعدم دللئ،؛ له يتيسر حتى بالذمة يبقى '^،؛ ١٠١١القول 
الووى١واختاره ، الحنفيةوهومذهبا 

يستطعولم منه، يحرم ولم العمرة، مريد وهو الميقات تجاوز من فرع؛ 
لأنالميقات، لتركه الفدية وجوب مع الحل إلئ بالخروج يلزم فهل الرجهمع؛ 

فعلالأحوط والحرم؟ الحل بين العمرة فى الجمع من لأبد يقولون: الفقهاء 
واختارهالصحيم، علئ عمرته صحتا يخرم لم ؤإن الفدية، وجوب مم ذللثا 

ابنقدامةل؛ا.

بمحرم؟أين من بميقامحن بمر من فره 
طريقعن مواء بالمواقستا؛ تمر الش الطرق تعددت المتأخرة الأزمنة في 

المجاوزةيجوز فلا تومحيفؤ، بلد أهل لكل الموامتا تحديد فهل الجو، أو البر 
هداكان أيا - الميقات من الإحرام المقصود أم شرعا؟ المحدد للميقات 
صور؛عدة المسألة نده وتحت، للأمرين، محتمل الحديث، ؟ — الميقات 
الملكةشمال كأهل ميقاته؛ والثاني ميقاته، ليس الأول الميقات ]أ[ 

الجحفةالأصلي وميقاتهم الحليفة، ذي علي® أبيار ب® يمرون ومصر والشام 
الفقهاء.بين خلافا محل 

مرلأنه الأول؛ الميقات من الإحرام يجب، وأنه ميقاته، ليس الأول؛ القول 
أتىولمن لهى، ررهن لحديث إحرام؛ غتر من يتجاوزه أن يجوز فلا بميقات، 

(،١٨١()٢;٦٠(،"التاجوالإكلللمخصرخلل،)أ/١٠٤»انماةشرحالهداية«)مرا< 
»الخني)ا)م؛هآ(.

»تحفةالفقهاء«)ا/ها'*ا(.)٢( 
)٤( X١٨٥»الجموع«)؟/)٣( 



ومساصااذكام الأول؛ المبحث 

ا،والظاهريةل ، الفقهاءلجمهور مذهب وهو ، أهلهيءا غير من عليهن 
عمح،أْلوابن حجررم ابن واختاره 

مذهبوهو الثاني، الميقات إلئ الإحرام تأحير يجوز ا1ثاذي: القول 
المحددميقاته من أحرم لأنه ؛ ٢٧١تنمية وابن المدر ابن واختاره خ اّلكيةل 

له.شرعا 

ميقاته.ليس والثاني ميقاته، الأول الميقات [ ، بت 
الديةمن يأتون القصيم كأهل ميقاته؛ ليس والثاني الأول الميقات [ ]ج 

الأصليميقاتهم أن علما يحرمون؟ أين فمن الجحفة، بمحاذاة ؤيمرون 
النازل®.ءقرن الكبير الميل 

وممرالمام أو المدينة، أو اليمن، جهة من مواء ميقاته يتجاوز من ]د[ 
يرجعهل متعمدا، أو نامتا أو جهلا يحرم ولم مكة، ؤياتي العمرة ناويا 

راواديأو الخزل٠٠ راقرن الكبير الميل من أحرم يقالت أو الأصلي لميقاته 
ميقات؟أقرب محرم® 

فيها;الخلاف وغ الثلايثج الصور وهذه 
وهوعليه، دم ولا الأصلي، ميقاته غير من الإحرام يصح الأول؛ القول 

اكاءعيةأ؟ا.وبعض ، الحنفية١ مذهب، صحيح 

ارم)اخاا(.الخاري)إ'اها(ومدوام )١( 
،الشرح•٣(، ٤ الكر،)V/ •الحاوي •٩(، اوجهو«)r/ ،بداة ؛(، UA/Xالمحتارا •رد )٢( 

اومعا)مآ/يىما_ه•"؛(.
(.٥٢•الءشبالآىرأ)ه/)٣( 
(.٣٨٦)م ^٠ ٧١•نح )٤( 
(.٢٩٣ابن'بوعخ\وئ )٠( 
(.٣٨٦)٣; ^• ٧١•فتح ( ٣٨• اكيةأ)؛/ اعل ض ني •الكافي )٦( 
١(.• • / ٢٦•مجموعالفتاوئاا))٧( 
(.١٦٤ءبالاوعالصنائعا)آ/ )٨( 
(.٢٢٧/٢ءمغنىاساج٠))٩( 



٢ اسقمأذ|ماسمواكداسمام١ 
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،•ابن وصعقه وردم نظرا،. ومحل رروهومحتمل الووىت وقال ه
عليهنأتى ولمن لهس ررهى الحديث: لعموم المعاصرين؛ بعض ورجحه 

سغيرأهلهساالُ
بهيمر كان إن ميقاته تجاوز لأنه الأصار؛ ميقاته إلئ يرجع الثاني؛ القول 

كما— الجمهور وهومذهب ميقاته، يعتبر به يمر ميقاتا فأول به يمر لا كان ؤإذا 
القولعلئ أنه وحاصه الشرعي، للنص والأقرب الأحوط وهو ، — تقدم 

الرحؤعهنا ولكن منه، يحرم أن فجائز ميقات، يديه بين مر إن أنه الثاني: 
الاحرة.الصورة م، كما يديه ين مرورا لمي ل لل

إلئورجمر العمرة، بعد وغيرها النبوية للمدينة خرج إذا المتمخر سااال0؛ 
يحرم؟أين من للحج، مكة 

ينقملمرهل مكة: من الحمرة يعد حمج إذا المتمع على مبنية الخالة هده 
المشهور:الخلاف فيها لا؟ أم تمتعه 

،الحنفية ميما وهو بلده، إلئ يرجمر لم ما مكة من يحرم الأول; القول 
عمرلّوابن عمررا"، عن لورودْ ،؛ عيميزلوابن بازل؛ا ابن شيخنا واختاره 
وعهلاءل٩،.، المستا١ بن ومعيد 

المالكيةمتا وهومل منه، أوأبعد بالدم إلئ ير->ع لم ما الثاني؛ القول 
إلئلحاجة خرج ثم عمرته، من حل إذا والمتمير المالكية: ررمدونة،، وفي 

(.٢٨٦آ/ عيمين*)١ ابن ورانتاوئ ٢(، ٠  A/Uراوجموع«)
سماتخربمجه•

»الممًلاورئنى«)آ/'يأ،بمآ؛(.
اامجمرعذاوئايناز«

(.٨٢، ٢٨٦/ عثيم<ينآا)٢ ابن فتاوى ارمجمؤع 
(.١٣٠ ٠٦®)الممتف ٠ في ثيثة أبي ابن روا٥ 
(.٠١٣٠ ررالمصنف®}٦ في شيبة أبي اين رواه 
(.١٣٠١٠،)المنق، ٠ في شيية أبي ابن روا٥ 
(.١٣٠ ٠٨،)ءالمنق، فى شيبة أبى ابن روا٠ 

(.٣٣٧واتزادات«')م رالوادر 



4مسائساومهاقس احلكم الأول؛ الميحث 

منليحج مكة، علئ يرجع أن نوئ حرج إذ لكن فإن رجع، ثم والطائف، جدْ 
والفاكهة،رال1حطم_إ كالمخلمن ؤيصير ياحرام، يدخل أن عليه فليس عامه، 

ا•١vبإحرايدحلإلا فلا رجع، نم الرجؤع ينوى لا حرج 
ائلوتسيت:سو 

خصوصيةمعقدا منها، للإحرام الجعرانة إلئ الخروج يتعمد من )١( 
دللث،،قصد علئ دليل ولا يصحح، ليس العمل فهذا نيته، وّالمكان دللث، 
لكونهحرج من وأما هناك، من الحمرة أنشا لأنه ؛ صو'محلآ< دللث، فعل ؤإنما 

وغيرْ.كالخنعيم فجاتز؛ الحل عموم من 
الحدييةلأن غال3ل؛ فهذا منها، للإحرام للحدلأ الخروج يقصد من )٢( 

أحصررى.لما حله مرصع ؤإنما ■ضئأملزدض، لإحرامه موضعا تكن لم 
نفلمامفيتغير الحمرة، لأداء مكة ثم المدينة، قاصدا بلده من يأتي من )٣، 
بمحرم؟أين فمن ماثرة مكة إلى الرحلة 

لهحاكان:

ونوئلمكة بالدهاب أمحر الهلائرة في اليقاُت، حاذئ لما كان إن [ أ ] 
حينه.من النية وعقد الميقات من الإحرام فتلزمه العمرة 

الميقات!مجاوزة بحد أو حدة، إلمي نزوله بعد إلا يخر لم لكن إن تب-ا 
بها.وجزم العمرة منه نوئ الذي الموضع من بحرم أنه الأقرب 

للمدينة.الرحلة نظام يتغير ثم مكة، قاصدا بلده من يأتي من  ٢٤)
حالتان:له فهاJا 

الحليفةذي من يحرم فهذا الإحرام، قبل الرحلة بتغيير اخر لكن إن t أ ت 
مكة.يقصد حينما 

علؤيالبقاء يلزمه فهذا الإحرام؛ بعد الرحلة بتغيير أخبر لكن إن ا ٠٣٠]
ااالوونأاا)؛/ه•؛،؛•؛(.)١( 
»س>موعاكاوئ«)أآ/ه؛(.)٢( 



١—٨ِ
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منمحظورا يرتكب أن احتاج إذا ولخن رفضه، له يجوز ولا إحرامه 
ؤيفدي.يفعله وغيره—فإنه المخيهل الإحرام—كلبس محظورات 

مرإذا أما ناله، الإحرام نوئ إذا الأصلي الميقات من الإنسان يحرم )٥( 
المتأخر.الميقات مجن يحرم أن دأس فلا للإحرام، ناؤيا وليس به 

منعمر وابن ،، الجحفة١١من لحرم كانت أنها ئ. عائشة عن ورد 
الصورةأهذه علؤي فعلهم ؤيحمل المدينة—، بعل فرية وهي —  ٤٠٢٥١١

أوعامدا الميقات جاوز فيمن الدم وجوب في فرق ررولأ النووي• فال )٦( 
ا.الأربارةا،أ الأئمة وهومذهب الإثم، في يختلفون كهم أوناسا؛ جاهاد 

)تما(ك؛فيةالإحرامونّافرءيالأائرة:
الإحرام.ثياب لبس شاء ؤإن المعتادة، ثيابه في ؤيبقئ بيته، في يغتسل —أن 

يكنلم إن الإحرام ثياب لبس الميقات، محاذاة من الهل١ئرة فربتا ذا إ- 
قبل•من لمها 

ؤإذانواه، يما ولبى السلثا، في الاJحول نوئ الميقات الهناترة حاذت ذا إ— 
جائز،فإنه — والنسيان الغفالة من خومحا — احتياطا الميقات محاذاة فبل أحرم 

٠٢الأربعة١ الأئمة وهومذهب 
وأرادالميقات حاذئ ولما العمرة، أو الحج نوئ إذا بالطائرة المسافر )٨( 

يفعل؟فماذا نسيها؛ قد به ؤإذا الإحرام، ملابس يلبس أن 
ؤيبقئيه، يلتحفإ رداء ويجعله ثوبه، ؤيخل العمرة، ينوي أن فالجواب• 

أفتىويه والرداء، الإزار بلبس سائر ثم ومن ينزل،، حتى السروال، لابثا 

(.٩٧٨•ماوْا)في رواه )١( 
(.١١٨٨)^٠٣ •الموطأ• ني ماك رواه )٢( 
»اكمه؛د«)ها/اها(.)"آ( 
الطاوين«)مآ/آآ؛(.•رومحة )٤( 
(،١٥١لاشاسي)r/ •الأم، (، ٣١٠٦والزيادات•)Y/•الوائد (، ١٦٥اكاتع•)Y/•^١؛؛؛ )٥( 

•/Y'(•^•٢٥.)



ومساصاالمواقيت أذكام الأول؛ المبحث 
اإرلأ!ا

علىمحقي ملابسه حلع عليه ثق ر عسمينر وابن باز ابن الشيخان 
أحرئ.فيفدي رأسه غش ؤإذا المخيهل، للبه ؤيقدي ملابسه، 
بعدإلا يتيقفل ولم النوم، وغلبه العمرة أراد إذا بالaلاJرة المسافر )٩( 
مجاوزة

بالنسك،الدخول نية يعقد ولم لابس، غير أو الإحرام ملابس لأبنا كان إن 
الممهاءرمجمهور وهومدهب منه، والإحرام بلده ميقات إلئ الرحؤع لزمه 

لمؤإن الحال، هدْ في له ميقايا ليس — بالتنعيم يس أوما — عائثة ومجد 
هماسابن نول والدليل ، - تقدم -كما الحرم فقراء ض يوئع دم قطته يستطع 

دمارارم.فليهرق أوتركه نكه من شيئا ني ارمن ةؤ؛بم؛،ات 
يقاللا مثاله كان إن عباس ابن أثر ررإن البيانء: ررأصواء في الشنقيهلي ال ف□ 

الصحابي فول فهو للرأي، مجال فيه كان ؤإن الرفع، حكم فله ؛الرأي، 
((ل؛ا.الصحابة من له مخالف 

الفقهاء.وسائر التابعين فتاوئ انعقدت وعليه 
دم؛ألا قال! من نول وأما ،! والعيتيل ؛هلال وابن عثدالبر ابن قال والو0: 

الأمصار.فقهاء عند مححيف ماذ قول فهذا الميقات®، ترك من على 
؟الميقات. من الإحرام _كترك الواجب لترك الذبح يكون أين ( ١٠)

عرقيانا الحرم؛ فقراء عش وتونع بمكة تذبح أنها الأربعة• الأئمة اتفق 

٢(.١ ٠ ا/ باز)٧ ابن لالثأيخ الدرب٠ نورعلى ءفتاوئ ٣(، ١ ٩ الثمين،)١ فتاوى ُمجمرع ا )١ 
•اوجموع«)U/(، ٣٨••الكافي•)\ا (، ١٦٠اكاغ،)T/ •بيانع (، ٢٥٢•المنى•)٣; )٢( 

أ*أ(.

فيالنووي وقال (، ٢٥٣٤•ت«)في الدادتطي ودوام (، ٢٤٠)ءاJو٠لأ• في س رواء )٣( 
موهوئاعباس ابن عن صحيحة بأمانيد وغيرهما واليهقي مالك •رواه (؛ ٩٩)a/ •المجمؤع• 

وثتمومئا•.الغاليله)أ/وهأ(:ءس،مرمئ، الأuنيفى•إرواء ءللأمفر.ثا•.تال 
او؛ان«)أ/آي((.•أضواء )٤( 
•عمدة(، ١٩٢)؛/يطال لابن البخاري• صحيح رح ءث (، ١٤٩، ١٥٠)يا/•التمهيد• )٥( 

المائي•





ءهمسائام1 ادمْاقس أذكام الأول: البميحث 

طهرتفإذا تطهر، حتى وتنتظر مكة، وتدخل تحرم أن فعليها مآكة، في دامتا 
اعتمرت.

أممكة ش سمملهر هل تدرى ولا حائض، وهي يالميهات مرت إذا الثانية: 
عمرة،لبيلئ، رراللهم وتقووت وتشترط تحرم أن فلها الطهر؟ قبل منها تخرج 

ؤإنعمرتها، تكمل طهرت فان حي.ستتيأا، حيث فمحلي ح\وأكا تي حيفان 
عليها،شيء ولا عمرة بلا الخروج لها فجائز تطهر لم وهي الخروج أرادت 

الج؟اا،أردت رالعالك، الرمول( لها قال( محقبمي الزبير ينت، صباعة لحديث، 
اللهمدئولمح،• داشترطي، ررحجي، ٧• فقال وجعة• إلا أجدمح، لا والله ءالتت 
وابنبازأم ابن ورجحه للحنا؛لةلى، قوو وهو حسي«لاا، حيث محلي 

يجرهم'.عثيمين 
وهيمنها، جهلا تحرم ولم حائض، وهي ؛الميقات مرت إذا الثالثة: 

ميقاتإلئ تر-بع فإنها تعتمر، أن وأرادت طهرت مكة وفي العمرة، تقصد 
مكانهامن تحرم الميقات إلئ الرحؤع تستطع لم ؤإذا منه، وتحرم باا.ها 

لفقراءشاة وتفدى والحرم، الحل بين لتجمع الحل إلى تخرج أن والأحوط 
أنولها عنها، الواجس، ممهل فقد دلك،، قبل اعتمرت كاJت، ؤإذا الحرم، 
التهلؤع.طواف تطوف 

دامت،ما تحرم أن لها يجوز لا الحائض المرأة أن الماس بعض يظن ( ١٤)
تريدوهي ؛الميقات مرت ؤإذا دلكا، لها أن والصحيح حهلآ، وهدا ا حائقا 
وهاؤآعميس بنتح أمماء ررأن والدليل! السابق، التفصيل على تكون الحمرة 
وتهلءاتحرم أن الّكا فامرها الحليفة، ذتمإ ميقات في نفست 

لأنهالا؛ أم تحرم هل تدرى ولا باليقات، الحائض المرأة مرت إذا فرع• 
١(.٢ " وملم)٧ (، ٥٠٨٩البخاري)رواه )١( 
»اوغنى«)م1آآ(.)٢( 

ضاوئمرضانمربساز«)لأا/ماآ(،)ها/مه(.
٣(.• / YY)ءيمين« ابن فتاوى »مجموع )٤( 
١(.٢ ١ • ) وطم (، ١  ٦٥)١ الخاوي رواء )٥( 



اسةمحاذاماسواكدس٨ ٨ ٨
الأمال1-ر

اعتمرتطهرت إن فتنو5،: مكة؟ من ممرها قيل لا أم متطهر هل تدري لا 
طهرت؟إذا تحرم أين فمن فلا، ؤإلأ 

فإذاوتردد، شك في ؤإنما بالممرة، يجزم لم من حال حالها أن الظاهر 
أنالأولى وهل يالعمرة، جزمها موصع من فتحرم بالعمرة وجزمت طهرت 

منحروجا الثاني الأقرب معلما؟ الأمر تجعل أم تقدم، كما وتشترط تحرم 
لا؟أم إحمار الحيض هل الخلاف! 

ذللئ،يعد حاصت، أو حائض، وهى الميقات من بالعمرة أحرمت، —إذا ١ ٥ 
الميقاتإلئ تخرج ولا مكانها، من عمرتها وتكمل تغتل فإنها طهرت، ثم 
الحل.أو 

ال0رةاذا«أووانمم1وا؟أراد ض ضل اذا مو 
الإحرام.يجب، أولا؛ 

الثاني.المعي في به الراد ياتي الإحرام: صابمل 
معنيان!لها العمرة نية ننليهت 

لأداءالفر ينوي كمن مابقة؛ تكون وهازم بالعمرة، القيام نية الأول: 
العمرة،لأداء للتتعيم أوسأخرج للممرة، للحل الخروج ينوي أوالمكي العمرة 
للصلاة.الوصوء بمنزلة وهي حكم، عليها يترتب لا وهدم 

ركنالنية وهذه فيها، والشرمحع العمرة أعمال في الدخول نية وص الثاني؛ 
الضابهلهو وهذا الحمرة، أحكام بدأت عقدها ومتن العمرة، أركان من 

١للصلاة الإحرام تكبيرة بمنزلة فهي المعتر، 
سادلهمالإحرامواسة:٠ه 

يكنلم العمرة أحآكام في ينوالدخول ولم الإحرام، ملابس لس من ، )١ 
فقعد.الإحرام ملابس لبس مجرد ؤإنما محرما، 
أمالإحرام بداية في أكان مواء — الصحيح على منة التلية: حكم )٢( 



ءومساصا انمواصت اذكام ^

ا.وال>نابمأ ٢ وهوقول ، — ؛عده 
وانتهاوهاتالتلبية وقت ابتداء )٣( 

وهوالسير، وابتدأ دابته ركب إذا بالتاليية المحرم يبتدئ أن ينحس، [ أ ت 
الثنقيهلى،واختيار ،، الحنا؛لةرعند ورواية والنا ، المااكية١ مدم، 

»صشمال: .i ماللث، بن أنس عن ورد لما ءثيمينرَا،؛ وابن ا، بازل وابن 
بذيأصبح حتى بايتج ثم ركعتين، الحليفة ويدي أربنا، ؛الخدينة الّكا 

٢•ل  ٠٠أهل به واستوت راحلته ركب ملما الحليفة، 
جمهوروهومدهثج التلبية، بالهلواف بدأ إذا التلبية: ونت، انتهاء ]ُبح[ 

إذاالعمرة في التلبية عن لث، يمرركان عباس ابن لحديث، المقهاءءآ،؛ 
الحجر«ر"ا،.استلم 

ولاالصحيح، علن وانعقد إحرامه صح يلب: ولم ونوئ أحرم س )٤( 
والحنابلةالشافعية مدهج، وهو فعل، أو بقول دللئط ارتباط دللئج في يشترط 
لعدم،، عثيميزل ابن قيامة، وابن حزم، ابن واختاره ٢، ١ المالكية س وجمع 
باليات.الأعمال ولأن الشرط، عن الدليل 

(.٠٣٧٥/١اك_ا<•)
(.٢٧•)م «اوغنى« 

»اوالونت«)ا/أا<'أ(.
(.٣٧٥أاوهاوب•)ا/

YU'/r)t_^i».)
i)i(rrv/r0).ابن »بوعخاوئ 

(.٩٨/ Y ءثمن«)٢ ابن محاوئ امجمؤع 
(.٦٩لم)■ وم(، ١٥٤٦البخاري)رواه 

ءالمغتيء(، ١٠٥)t/ المجتهد، ءيداية (، ٤  ٤٣)ا/والكتاب، المنة بين الجمع قي ،اللباب 
(.٢٧٤)م 

(؛٢٥٢رم الترمذي، سن في،تحقيق الألباني وصححه وصححه، (، ٩١٩)الترمذي رواه 
عباس،.ابن على موثوق، والصّعحح ا ،ضعيف

(.٢٤٦،المش،)م (، ٢٥٢،المجموع،)U/ ٤(، ٥ الجليل،)م ،موامح 
(.Y٥١١/ )٤ ءثي٠ين، ابن ءمجموعفتاوئ (، ٩٠)U/ ،المحلئ، 



مجص)ذ|ماسمواسضاثمام ٨٢١ 
٠

قالوبه الحنفية، مذهب وهو غيره، أو يتلبية دااائا اقتران من لأبد وقيل؛ 
تيميةابن واحتارْ الحنابلة، عند ورواية والشافعية، المالكية بعفى 

ارتكبلكنه إحرامه، انعقد ثيابه لابس وهو بالحمرة الدخول نوئ من )٥( 
الإحرام.في للدخول شرطا ليس الإحرام ملابس ولبس محظورا، 

وانعقدصح بها، يتلفغل لم الإحرام وعند العمرة، غيره عن نوئ من )٦( 
بالنية.العبرة لأن غيره؛ عن 

ه،نفعن العمرة تكون كأن الإحرام؛ بعد النية يغير أن لالمءحرم هل )٧( 
أوالعكس؟غير0 عن ينويها ثم 

الإحرام.حين انعقدت النية لأن أوالفسخ؛ النية تغر له ليس 
عبرةولا الإحرام عند وقعت الش المعتمرة قالية نيته وغثر فعل إذا )٨( 

ازأمابن أفص وبه الإحرام، من ابتداءها لأن يالتغير؛ 
بمافالعبرة نوئ، ما بخلاف ولبئ تّي رءإذا وغيره! الروي قال )٩( 
نوح

اليكن لم عمرة ولا حجا ينو ولم رجل لى ررإذا عتدالبر؛ ابن قال ( ١ )٠ 
محتمنا«ل؛،ّولا حاخا 

مستحبالإحرام عند — وغيرها الأظفار بتقليم — والتتغلف الغل ئانتأ؛ 
اللهرسول تجرد حديثا وأما عليه، شيء لا يفعله لم ومن إحماعا، 
صحتهرْ،.في فمختلف، واغتسل، لإهلاله 

(،،االإضاف«٢٥٢(،»اوجموعاا)U/٤٥،اموام،الجيل،)٣;»المرط«)إ/ام•؛؛(،)١( 
١(.للمر)٣٧ يب« ابن ااا-مح؛ارات، (، ٤٣١)م 

(.٧٨/ ١ باز«)٧ ابن ياوى •مجموع )٢( 
(.٢٢٥»اوجموع،)يم)٣( 
»المهيداا)ا/(اا()٤( 

(. ١٣٨)(/ ءالضعناء، العقيلى وصعقه *ا، غريب، ءاحن وقالات (، ٠٨٣ ء) الترمذي روا0 )٠( 





المبارك،الوادي خذا ش صل فقالا ريي، من آت الليله *أناني يقول؛ العقيق 
مجديأتي كان *أنه محقني؛ عمر ابن عن ورد ولما حجة®ر١ا، في عمره ومحل؛ 

أحرم،قائمه راحلته به استولت، فإذا يركم_ا، يم ركعتين، فيصلي الحليفة ذي 
رأيترّولاللهلأمنكدا قال: ثم 

فريضةوقت، في كان فإن تخصه، صلاة للإحرام ليس الثاني: القول 
واختاره،، أحمل عن رواية وهو المكتوبة، الصلاة عقب يحرم أن استحسبا 

منمشروعة صلاة عقب، أو وزادت خ عشميزر وابن القيم وابن تيمية ابن 
خاصةصلاة س الّثي، عن يرد لم لأنه كالضحئ، يمليها أنه عادته 

الفريضة.عقب أحرم إنما وأنه بالإحرام، 
فيها.إنكار ولا تحتملها والأدلة للقولين، محتملة والمسألة 

حلاف؛محل الهي؟ وقت تمش هل فرخ؛ 
قولبفعلها رروالقول وقال؛ النووي، واختارْ فعلها، يكرم الأول؛ القول 

سس_،«لص.ذامحت، أنها علن قوي 
الأرداويالحشاليل٨،.واختاره فعلها، عدم اكاني؛ القول 

فلونافلة، أو فريضة عقب والإحرام اليقامحت، في الرول يجب لا )٤( 
دللئ،اصح باليقاُتإ مرورا بالإحرام الدخول نوئ 

سئلأنه أحمد عن الأثرم ررحكى ررالفحار؛ في حجر ابن يقول فاناة؛ )٥( 
،.٩١١١حج عام فقال؛ الواقيت،؟ . الك، دقت نة ّأتم، قمح، 

(.١٥٣٤رواْاوخارى)'\*ا"اآآ، ١( 

رواْالخارى)أهها(.٢( 
(.٤٣٣)م/رالأنماف، ٣( 
(.٣٨٢/0ااك1وئاعرئا)٤( 
»زاداوعادا)آ/ا«ا(.٠( 
»سوعتاوىاينين،رآأ/ها(.٦( 
ااتحفةاسج«)؛/ا1(.٧( 
(.٠٣٨٩/٣ذحابرى|))٩( (. ٤٣٣»الإطفا)م ٨( 



٨ومسائلها المواقيت ١حتةام الأول: المبحث 

التعارض.ءلاهرها الي والنصوص المائل من كثيرا يحل التوقيت وهدا 
ياخذلا فإنه الحجة، ذي عثر في بعمرة وش أصحية، لديه كان من )٦( 

منتحلل ؤإذا الأضحية، إرادة لأحل الإحرام؛ عند بثرته ولا شعره من 
والأظافرالثعر ماتر وأما الرأس، من التقصير أو الحلي عليه وحب العمرة 

ابنواختاره الحنا؛الةآاا، وبعض النووي وقررْ نك، التحلل لأن يجوز؛ فلا 

وصوله،مند بالعمرة يبادر أن عليه واجبا فليس محرما مكة لحل ص )٧( 
بعمرته.يأتي ثم دللث،، وغير منزلا ؤيجد يستريح حتى يتتفلر أن فله 

دللث،.أراد إن وغله إحرامه وتغيير إحرامه، بعد يغتسل أن للمحرم )٨( 
يشترمحلولا الإحرام، بنفس يحرم أن أحرئ يعتمر أن أراد إذا للمحرم ، ٩١
تبديله.أو غله 

رمضان،في والعي الهلواف، وأدئ ثعبان، في بالعمرة أحرم ص ( ١٠)
برمفان؟أداها يكون هل 

غروب،بعاو سعيه أو حلوافه وأدئ رمضان، في بعمرة أحرم س ( ١١)
شوال؟في أم يرمقان أداها يكون هل رمضان، س يوم آخر شمس 

فيها!، الخلافوغ المسألتان هاتان 
الإحرام.بوقته العثرة الأول؛ القول 
الهلوافح.بوقت الثاني; القول 

التحلل.؛وفت، الثالث،: القول 
فيكانت، ثعبان في أحرم فإن بالبداية؛ العثرة لأن الأول؛ والأقرب، 

وعمتاءحابر قول وهو رمضان، في كانت، رمضان في أحرم ؤإن شعبان، 

 )١( /U(•٣٧٤•المجموع ،) ٥٣• ر١; الإرادات! متهن واشرح.)
(.ا١مجموعضاوى١ينماز•)٧ا/٤٨)٢( 
(٢٩ّ/•٠٢٤.ج٣عذاوىاينسن«))٣( 





ءوصاممها ائموافيت اذكام الأول؛ المبحث 

!ا=^===^===  .م.مس

ت

ان٠ااصراحي،؛ م؛ سائل 
الإحصار؟صابط ما ( ١ ) 

المحتملة،غير المشمة في يوير أو العمرة، إكمال من مانعا يكون ما كل 
عندورواية ، الحنفية مدم، وهو إحصار، فهو به الضرر ولحاق 

يازرا"،،وابن ،، تيمية؛ ابن واختاره والثوري؛؛،، ،، عطاء؛ وقول ،، الحتابلة١ 
ماكل تشمل عامة والأية ، المنع اللغة في الإحصار لأن ؛ عثيمين وابن 

حميما.منعا يكون 
؛— يسيرا وقئا تكون التي وخاصة — المحتملة والمشقة اليسير، الشيء وأما 

أوالمهلر، تزول أو السيارة، تعطل أو صحي، لعارض الخستشض حول كل. 
فعاىبها، ا محمل يكون فلا الصور، من وغيرها الزحام أو الحجز، تأخر 

ؤإذايجوز، لا وندا العمرة، برفض ييادر ألا دللث، من شيء أصابه إذا الإنسان 
كماالفدية وعليه حاز، للعير، المحفلورامتإ من محظورا يرتكميا أن احتاج 

بأني،•
ذللثج،من عارض له حمل إذا العلم طلاب، يستفتي أن الإنسان وليحرص 

التساهلديدنه يكن ولا وعلم، بصيرة على الله ليمد شؤونه، جمع وفي، 

•الايةهمحابمةا)أ/1ملد
(.٣٣١•اسي•)م 

(.٣٣١)م  ٠٠»اسي 
(.٣٣١•المش،)م 
(.٣٦٧)م الأض€ أثرحءمالة 

٧(./ ا )٨ باز• ابن نتاوى ُ*جموع 
(.٤٣١ينمن،ا)آأ/ ابن ،لىًموعكاوئ 

(.٧٢ئرص)آ/ لأبن الالأ« ا.ماص 





٢٦ومساقلي المواقيت أحكام ^،؛ Vlالمبحث 

عقدلأن النكاح؛ عقد تجديد إلى • الفقهاء متقدمي من وجمع عثيمين، 
علماءيستفتي أن دلك، في وقع من وعلئ الإحرام، مءحفلورادتv من النكاح 

ُالده.

والقبولرالإيجاب، والتلفظ والزوج، وليها حضور هنا العقد تجديد سميه؛ 
شرعا.أولادهم الأولاد ويكون دلك،، كتابة بدون فقط شاهدين مع 

النيةمن لابد هل تكمل، لم الش العمرة بعد تفعل التي العمرة هل هسال0ت 
تكمل؟لم الخي العمرة أنها علئ 

لأنله؛ لازمة الأولئ والنية محرما، زال ما لأنه مكانها؛ تحل أنه الأقرب 
الموافقوهن.ا نواه، ولو مقبول غير منه الرفقي أن كما بها، مشغولة الذمة 

النيةتعيين اشتراط فى الصور بعض فى ا ر الشافعية وبعض ، الحنةيةر لقواعد 
العمرةإكمال أنها ينوى أي ذلك،؛ فينوى ابتداء وأما ذلك،، فعل إذا هذا 

السابقة.

اللهأحار — حاديثإ أو كمرض العمرة، إتمام من ماع يمنعه أن تالئا: 
_.سوء كل من الجميع 
حالتان:فله 

فمحليحابس حبسني ررإن وقال: إحرامه عناد؛ل.اية اشترهل كان إن الأولى: 
امور٠ه فعالءا، ح^تثى ، حي

،.والحنابلةل الشاiحيةل٤، وهومذمه التحلل، ينوي ]أ[ 
١لتقصير؟أو بالحلق يتحلل هل ]ب[ 

(،)ه/٤٨«الأم« (، ١٨٨)"Y/للخرني خاولأا مخمر ،شرح (، ١٩١)إ/ »اوجرط(( )١( 
 /U(»١٨٤. ١٨٣»اوغني ،)١ يتاوئورّائل ٤٣٠(»الخنمن /Y٣٣٩.)

(.٨٧الجليل*)Y/ «مام، (، ١٨٧ءابل.يناا)T/ ابن »حاشث )٢( 
»تحفةاوحتاج«)؛/'؛ا(.)٣( 
٣(.٠ ٩ )a/ المهيب،* ثرح ءالمجمؤع )٤( 
(.٣٣٢»اوغنى«لأينقواُة)م )٥( 



اسقساهاماسمواسثالقوام٨ ِ
تا لإ_العزا

حلاف!محل 

وهوالتقصير، أو الحلق بدون ؤيتحلل عليه، شيء لا أنه الأول،؛ القول 
بازرآ،.ابن واحتار0 قيامة، ابن واختاره ،، الحناJلة١ مذهب فناهر 

بعضواختاره ؛، ٣١الشافعية لبعض وهو ذلك،، يلزمه الثاني: القول 
قولههل حس؛يا<راا، حسث، ارفمحلي حالين،ت الخلاق، ومحبب المعاصرين 

 Iأمحلالا فتصير الوئتا نفس في تحلل العذر بمجرد أنه به يراد فمحلي
العراةي١يقول كما محتمل الأمر أوالتقصير؟ يالحلق التحلل المراد 

لإحرامه.يحل ]ج[ 
أمور!فعليه إحرامه، بداية عند يشترط لم كان إن الئانية! 

]أ[اليةرم

تعالؤي!لقوله الفقهاءرَا،؛ جمهور ميمه وهو وحونا، شاة يذبح لب-ا 
[.١٩٦]الغرة: ه ائدي أنثسزمن G محذأ' لإذ ئؤ وأمحمة للج آبموأ وؤ 

الصحابةوأمر حلق بث و. الرسول لفعل وحونا أويقصر يحلق ا ل-ج 
ا،ت؛ميةل ابن واختاره الحنا؛لةرأا، عند ورواية ؛، ر للشافعية قول وهو بالحلق، 

ع؛يمينلآموابن ؛، ١١باو وابن 

(.٢٦٥)م هداط لأبن 
١(.> ١/ )٨ باز، ابن ٠اذاوئ (، ١٤٥)الكافي« عالا ٠ااكراJةات 

(.٥٤٩/٢®)الوهاب توحامتأ< فه 
(.١ ٢ • )٧ وسلم ٥(، • )٩٨ الخاري 

(.١٧٢)ه/ الممرس_،■ شرح في التثرب •ءلرح 
أاوجموعأ)يمهه(.

(،٢٢٧/١•كفايتالأتمار،)(، ١٢•ا؛،واةاوجهاو€)٢; (، ١٧٨- ١٧٧•بيانعالمناتع•)أ/
٤(.٥ ٥ المثهئ•)٢; غاة نرح لا أدزاض 'طالب 

•اوجموعا)م/هبمأ(.
الهئ«)آ/ههأ(.•طالب،أولا 

(.٢٧•٢; نمة)٦ ءالأبن الضاوئ •مجموع 
٤(.٥ ٥ ٢; ءبمين«)٢ ابن تاوئ •مجموع ( ١٢)٦(. ٥ / ١ اذ«)٦ ابن ارفتاوى 



n٢٦٦ ومساصا المواقيت اذكام الأول: المبحث 
اإا|؛؛-را

لكنؤإن الفقهاء حمهور هب مل وهو أحصر، حيث الذبح مكان )٤( 
وابن، بازر ابن واختاره مكة، إل نقله حاز يعطه من يجد ولم مكة خارج 

)٣(
•عتمتن 

الإحصار؟ذبيحة من المحصر ياكل هل )٥( 
أمشكران دم يكون هل السالكر؛؛: في حلائا الحفي الكرماني حش 

ابنشيخنا واحتار ا، يأكل فلا حبران دم أنه باز ابن واحتار حبران؟ 
منالتحلل علن . الله شكر لأنه شكران؛ دم لأنه منه؛ يأكل أنه عثيمين 
٢.للأمريزآ محتمل والأمر الأكل؛ عدم والأحوط النسك، 
^؛^٠؛محل الذبح، ست3ني لم إذا )٦( 

قولوهو لكلتمتع، ، — متفرقة أو — متتابعة أيام عثرة يصوم الأول؛ القول 
رالتمع صيام على قياتا باز ابن واختاره ا، ر الحنابلة ومذم، الشافعيةر٧،، 

،الحنفية وهومذهب، عليه، صيام لا الذبح يستهلمر لم من الثاني! القول 
وتيقنالأقرب،، وهو الدليل، لعدم عثيمين ابن شيخنا واحتاره ، والمالكية 

ذبحهالله نير متن الذمة فى 

(Y،\A/A)•الجموع، (، ١٢١)T/الجهد، •بداية  idir/l)الهداة، شرح •الماة 
•الكاتي،)ا/ه"اه(.

•ذاوئابناز،)خا/خ(.

(•٣٦٣؛/ )١ ابن ورسائل غتاوئ 'مجمهمع 
•iULJl ، لاكرش الناي،، في /Y(٩٨٢ ) /(.١٩٧ و)آ

اينباز،)يا/هما(.•تاوئ 
٩(.• الكاني،)١ ءش •اسقانه (، ٤ • ٥ )U/ المع، •الشرح 

(.١٢•)٣; النهم، •الفقه 
(((.V/Y_«)أولي •طالب، 
اينباز،)خا/أا(.•فتاوى 

•تحثةالفقهاء،)ا/يا؛(.
(؟٤ ' ' / )١ الدية، أهل فقه في •الكافي 
(. ١٨٤)U/المع، •الشرح 



التئ،3ئؤ)خأم٨ ٨
juiU؛

صايطه؟.ما صح ؤإن الكفارات في القياس يصح هل الخلاف؛ ومبنى 
التحلل!ئبل الإحرام محفلورات بعض في وقع إذا المحصر حكم )٧( 

متعمداعالما الإحرام محظورات بعض في ووقع المحمر، يتحلل لم إذا 
باتفاقالمحصر، غير المحرم علمي يجب ما الجراء محن عليه يجب فإنه 

فيالإحصار بعد وكانت قالوا؛ عجرة، بن كعب، لقصة ؛ ، ر الأربعة المذاهب 
الحدسية.عمرة 

العمرة؟إتمام يحي لم من يقضي هل )٨( 
حالتان؛له 

.٢٢١الجمهور وهومذهب القضاء، وجبا فرصا العمرة كانتا إن [ أ ] 
لأنالفقهاء؛ حمهور مذهب وهو القضاء، يجب فلا نافلة كانثv إن زب[ 

الأداءرم،.يحاكى القضاء 
للعمرة؟بالإحرام يحولها بعد مكة من الخروج يجوز شل )٩( 

حالات؛له 

غيرأو لحاجة كان سواء الخروج؛ حاز عي والبالطواف البدء قبل ا أ ] 
ليسوالخروج بواجب، ليس البقاء ولأن المغ، على الدليل لعدم حاجة؛ 

فياحذا محصن يكول أن إلا عمرته؛ ؤيكمل إحرامه على يبقى ولكن يمحظور، 
الم.حصا>راحكم 

علئؤيبقى عمرته، لإكمال يرجع أن بثرط جاز، الهلواف بعد ]ب[ 

اكثاف»الحاوى« (، ٣٤٨.  ri\/r)ءالدخر؛، ١(، )أ/ا•• »المسوط« )١( 
(»^|YU/Y،)،<

(،٣٥٢الكم،)إ/•الحاوي (، ٩٥/0موقى•)الو •حاشية (، ٣٠)؛/آ •.جءعاض« )٢( 
(.٢٣العمدة•)ا/• شرح •العدة 

)أ/الكر، •الحاوي (، ١٢١)Y/ اوجهد« •بداية ٢(، ١ )ا/ه اعاب« شرح في •الياب )٣( 
(.٢٥٣٦/١ه٣(،»١عافيفيشالإUمأسد«)



ومساصاالمواقيت اذكام الأول: المبحث 
aCZDa

محمرالكن إن إلا ٢؛ بازر ابن واختاره ا، ر الشافعية بعض قال وبه إحرامه، 
المحصر.حكم فياحال 

التحلل.أحكام في ذك ؤيأتي حاز، التحلل وقبل عي البعد [ ]ج 
وأحرمتأولادها، مع أو معه وذهسّت زوجها بإذن المرأة اعتمرت إذا )٩( 
دلك؟في وتطيعه محمرة، تعتبر فهل عمرتها، إتمام من ومنحها 
حالتان:لها 

يشترطوا،ولم الإتمام اسسهلاءتهم م عله في شرعي سب وحد إذا أولاهما: 
سير،لوقتا ولو — التأجيل أو الإتمام، يمكن لم إذا شاة وذبح التحلل فلهم 
محصرين•ؤيكونون حائز فهذا ؛ - إتمامها ثم ومن 

الجهل،أو التساهل من نؤع ؤإنما دللث،، من مانع يوحد لم إذا ثانيتهما: 
تطيعه،أن لها وليس وهوآثم، دللث،، في النه يقي أن وعاليه يمنحها، أن له فليس 

إيقاعأو منه، الضرر خشست، إذا إلا الخالق، معصية في لمخلوق طاعة ولا 
شاة.وتذبح المحصر حكم فتاحد عليها، الطلاق 

؛— تحج ألا الثلاث، يالهللاق زوجها فحلم، أحرمت، فيمن — عطاء ال قد 
،.قدامةر وابن أحمد الإمام اختارْ المحصر«. بمنزلة هي هلاك، ءالتللاق 
التطؤع،عمرة في إذنه أوبغير بإذنه أحرموا إذا منحهم له فليس الأولاد وأما 
التطؤع،عمرة قي الدخول قبل وأما بالدخول، وجمب، لأنه الإتمام؛ وعليهم 

.قيامة؛ ابن واختاره الإذن، فيء>ب، 
زوجها؟من تتاذن أن يجب هل زوجها، المجون المرأة فرع: 

علئترتب إذا إلا بحقه؛ القيام لفوات يجس،، ولا يتعصس، أنه الأقرب 

 )١((lتحئةاساجl١٣٩/٤.)
«،تاوىاينباز«)أ-؛/تماه(.)٢( 
«اوغني«)موه؛ك)٣( 
»المشاا)"؛/ماْ؛(.)٤( 



OGEO
اللراموالءرأدك اصرف فبؤ)هام التلفج 

حلبعلى مقدم المفاسد درء لأن تخرج؛ فلا رقص إذا ممدة خروجها 
المالح.



٠للمسفتين يا 

^تفتينوصإي . استراحع.

الزائر:أبها 

وأنهمالعلم، ومحللأب، علمائها كثرة البلايا هذه في ه الله نعم من ن إ٠ 
المدريثلج ومما وبعلمهم، بهم ثقه عبادتهم أمور في كله للعالم المرجع 
شرعامهللوب أمر وهذا دينهم، أمور في والتفقه الموال على الناس حرص 
]الخل[،ُ©؟4 ثاملأ لا إنَقئر اليَو أنل، تعالى؛ قال به، ومأمور 

الوصوللمهولة الخهلآ؛ في والوفؤع معذور؛الجهل غير يكون فد والإنسان 
دلك.في والتفريهل بهم الاتصال وسائل وتوافر للعلماء 

جواناالإنسان وجد متى — العلم وطلاب الفتض بين التنقل من الحذر ءو 
دللث،أن وهويقلن حيرة، ويزداد قلما يعيش لا حتى ؛ — يعلمه يثق ممن لمواله 

ه،نفوتهواه له يحلو ما ليختار الرحمي نتع عن الابتعاد وعليه اطمتنايا، 
دينه.علق فيخثى العلماء رخص نتع من أن إلئ الفقهاء من جمع وذهب 

العالم®.زلة الإسلام رريهدم بقوله• ن؛ؤإبمئ الخهلاب بن عمر حن-ر قد وه 
العالما،را،.ءثراتا من للأتباع راؤيل ؤغ،ظت عباس ابن قال وه 
،.كلهءأالمر فيلث، اجتمع عالم كل برحمة أحن.ُت، ءإن فيل: وه 

ا،الر->صل نتع جواز ءا-م علئ العلماء إجميع وغيرْ ابن نقل وقد 
أحمدر؛ا.الإمام عند فاسما ويعتبر 

(،٤٨• ١/ )• الملأ،• اعلأم اسر ٩(، •  ٧،٩٨٤)Y/ محدالم لأبن وكله« العلم يان •جاح )١( 
(U/]Y.)\

الأوبء••حالة (، ٣٢٥الملأ،•)،■/ اعلأم •سر (، r\U/nالأحكام•)أصول ني رالاذكام )٢( 
(.رم/٢٣

(.٣١٧الأحكام•)٦; أصول ني و«الإئكام (، ٩٢رأ/ وففيّ• الطم يان »جا.ع )٣( 
(.١٨٧المئوي•)آآ/ »ءون ٢(، رأ/م0 الفحول• »إرشاد )٤( 



امجم|ماسمواسهالرام٨
صا

والتدينالعلم عته يعرف لا ممن الفتتوئ حللب جواز عدم على واتفقوا 
حاله.يعرف لا من موال ومثله ا، والحالااة١ 

والامممادةالعلم، حلقات في بالجلوس الحرام بالمسجد رقاءك غتنم ا٠ 
علئالله لتعبل. ؛ — الحرام المسجد في منتشرة وهي — التوجيه مكاتب من 

وتحاملأت.ومعاملات ومالوكا، عبادة أمورك! صائر فى بصيرة 
الموال.متنحليا؛أديت، وكن ديتك، أمور من عليك يشكل ما عرصن ا٠ 
الخيرعلى وانمال العالم، مجالس لحضور يرافملث، من معالث، يع ا٠ 

كفاعله.

منهاواحمل عليها، وحاففل تونيعها، يتم التي الشرعية الكتّث، من ستفد ا# 
العلمنشر في فشارك يهدئ، ما حير والعلم بلدك، في منها يستفيد من إلن 

حرثلا الهدئ، إلئ ؤيخرحهم أناتا بلثح الله فيشل للخير، الناس ودعوة 
الأجرين•

هدْفي وخاصة حياته، جمع في بالصبر التحلي إلن يحتاج الإنسان إل ءي 
الأماكنبعض في الأصوات وارتفاع الصبر عدم يلاحفل فإنه الفاصلة، الأماكن 

والكعبةالبيت، عفلمة وليتثامل ياللم، يليق ولا ينبغي لا وهذا والخواقفإ، 
عينيه.أمام الغراء 
والاستفادة.للقراءة الحرام الممجد داخل الكي الحرم مكتبة يارة ز٠ 

 )١; /Y(٨١(،اااوحصول«لياني)ا■/ ٣٩•ءالممض»االغزالي )•



ألئالأؤالهلث 
٥ُمْ

الإحرامسإوارات 





ا.ا=^=^======^~ 

رل1مبثثإكائو

ذ،ءفوراذالإمام

العمرة،أو بالحج المحرم فعله من يمتع ما الإحرام،،I دارمحفلورات المراد 
متاعمن لله والتجرد الترفه، عن والبعد الله، لأمر الامتثال دلك، من والحكمة 

كتب،في بأدلتها مبوؤلة وهي فيها، المسائل بأهم اكتفست، تسعة وهي الدنيا، 
وهى!الفقه 

ذدكر١ا.الإجبماع.ق وحكي أنواعه، _بجميع u_llحلق ( ١ ) 
كلأوالحلث،؛ التمثيهل من الشعر اممل وتالجلد وقفر الرأس حلن، فرع• 

هبموعائشة قالت، كما عنه؛ محفو وهو فيه، شيء لا ذللث، 

ذلك.ث الإجماع وحكي الأظفار، تقليم )٢( 

[.٢٩]1^: ه منهم ثزثقصؤإ ءؤ تعالئ؛ قوله في لدحوله 
،.الأءلفاراا١ وقص الرأس حلق ررالتمث،؛ هءت عباس ابن ال قه 

فدية؟نمه في يجب، خلفنا كم فرع: 
حلافا:محل 

سصدقة دللث، دون وما فدية، واحدة يي أ٠لاذر قص في الأول: القول 
الحنفيةر٤،.وهوملهب، شام، 

(.B٢١٣/١الإذاع٠لأينالمدر))١( 
رواْ.ّالكفيااسمطأ،)رقا:^(.)٢( 
روا1ْين-مير)ا/\/أاآ•(.)٣( 
»المسرط«)؛/يي(.)٤( 





ل___أو_ب^^_ا

ابنواختاره ، الجمهور مذهب وهو للمحرم، الطسسا نم كراهة الأول؛ 
استعمالا.ليس لأته ،؛ عثيمين 

ابنواختاره ،، الحنا؛الةأ مدهس، وهو كالامتعمال، الشم يحرم الثاني: 
القيم.

القيم.ابن واحتاره الراء، بقصد الهلهب مم ؤيجور فرع. 
زعفرازتبها التي الأطعمة أوأكل المهوه رب ث فرع؛ 

حالتان:له 

بالطعامخلط. إذا الق، من وغيره الزعفران أن علئ الفمهاءر؛، اتفق [ أ ] 
ناوية.ولا استخدامه فجائز وطعمه، وريحه لونه فذهب أوالشراب 

منشيء وبقي الشراب، أو العلعام في استخدم إذا ، الفقهاءأاختلف ]ب[ 
طينايستعمل ولا طينا، ليس أصح لأنه فدية؛ ولا حائز أنه والأهرب صفاته، 

الترفهبه يوحد لا ولأنه القليب، امم منه الب سقد فإنه الرائحة، وحدت ولو 
وهووغيره، القليب من الأمتناع من الحكمة في العالماء عليه ينعس الذي 

وهوالبصري، والحز والخص، ،، وعقناءرومجاهد، عمر، ابن مذهب 
،.والمالكية١٨ا الخفية١٧مذهب 

عثيممنوابن باز ابن واختاره الحنابلة، هب وهومن. الفا.ية، فيه ونيل؛ 

)V/)هأ/ا؛؛(، •الحاوي• (، ٤ ٦ ' / )١ •الدونث• (، ١ ٩ ١ T/ ) انمناتع• ٠؛اناتع )١( 

•سوعذاوئاينينه)أ؛/7ْآ(.)٢( 
(.٢٢٣/٢(،lزاداس•)٢٩٩/٣•اJغض•))٣( 
•المش•؛(، Y/11)•الأم• باور)ا/\>\ِ'؛(، لأبن •الكاني• •انمبوط• )٤( 

(،٢٢٤)T/ •الأم• ٦(، ٠ ٥ را/ اكون؛ن• احممار ني •اكهديِ، (، ١٩١)Y/ انمناتع• •بيانع )٥( 
•الخنيه)ميبمأ(.

•اوغنيه)مآ/ماهأ(.)٦( 
•المرطه)أ/'اآا(.)٧( 
•الخوونتا)ا/آهأ(.)٨( 
(.١٦•/ YYظنمن•)ابن •ناوي (، ١ )'\ا/ااآ ابنباز• •هاوئ )٩( 



ى

أوالأموي الحجر ديدْ مح كمن — قصد غير من الكعبة محليب من فرع• 
وهوعاليه، شيء ولا يده، يغل أن عليه — الهلسب، يده فأصاب اليماني الركن 

المالكيةمن الفقهاء جمهور ماوم.، وهو ، تيهبمت أنى عن المروي 
والثافعيةر٣،والخابلةل٤ا.

حلأفلْ،.محل والوجه إجماعا، الرأس تغملية ( ٤ ) 

للرحل.الوجه تغهلية حكم مسألة علئ يبي الكمامات لبس فرع• 
حلاف!محل وهو 

بنكعثمان الصحابة؛ من جمع مال«هب وهو التغهلية، جواز الأول؛ القول 
،،محمد١٩بن القاسم التابعين: ومن وجابرأى، ءياسم،، وابن عفازرا"،، 

مذهبمن والصحيح خ الثافعية١ مدهب وهو ، ومحتاووسن ، وعيتاء 
ويضحفونعثيمينرْاا، وابن حزمل؛ا،، وابن داود، واختيار الحنابلةأ'اا،، 

.١٢١٦١٠^^مملية عن الهي في الأتي الحديئ، 

(.١٣٥١٤>المصف<)ني شسة أيي ابن رواه 
(.٤٦٠اااودونتاا)ا/

<.٣٦٨»اكرراوه؛ة«>'آ/
)ما،ا<آ(.»الدي« 

»الإجماع«)ا/آه(.
(.٣٢٧ا/ •انوطأ•) في رواءمالك 

•اوحنىا>ه/ا'لأ(.
(١٠ ٤ ٢ ٤ ءالمصفء)٥ في ن—ة أبي ابن رواه 

(.١٤٢ ٤٨>االممشا)في ثسة أبي رواءابن 
(.١٤٢٥٠ا>الممف«)في ثسة أبي ابن رواه 
(.١٤٢٤٢ءالمس،)ش ث—ة أبي ابن رواْ 

ىويهم*0إ\'\آ.
(.٣٠١•اسي،)م 

)ه/٨٧(.»اوحأئ« 
ابنء؛نمن«)آآ/.ما(.»بوعفتاوئ 

الحديث،،علوم ®معرفت في الحاكم وصعقها (، ١٥٥ الكيرئ،)ه/ تن ءالاليهقي وصعقها 



الإحراممحظؤرات الثاني: المبحث 

،؛الفقهاءرجمهور مذهب وهو الوجه، تغطية يجوز لا الثاني؛ القول 
ابنواحتار0 العلم، أهل من جمع وصححه ،، وجههاا١ تخمروا ررولأ لقوله؛ 

رروالأحوطعثيمين؛ ابن شيخنا وقال الكمام، لبس من المحرم ومع ،، بازل 
تركلسالكمامإلألحاجة«لم

لبسهيئة يثبه أنه حاصه ه؛ لبعدم فالأ-حومحل للنساء، الكمام لبس فرع؛ 
لبسه.للحرمة يجوز لا اتفاقا القاب كان ؤإن القايذ، 

اوالبدن يدارعلى هوما به: والمراد اجماعا، المحيط لبس )٥( 
ا.كاملأل أعضائه عضومن 

فيهالذي الحزام أو العال أو الساعة فلبس الخيعل، به الهمود وليس 
فدية.فيه وليس حائر، ه لبوكذللث، حيهل، 

،١اتفاقال جائز وغيره أوحبل بحزام الإزار شد فرع؛ 
يكونحتى أمفاله حتى أءلأ0 من بالخياطة أو بالثابلث، الإزار شد فرع؛ 

ماعلئ البعض وحماله العاصرة، الوازل من وهذه باكورة، يمي ما مثل 
السراويل،نحو مخيهلة حجزة له يجعل كالإزار ثوبا لغه؛ وهى بالقبة يمي 
الخيهللَا،،الإزار لبس مع الأربعة الأئمة ومذهب المخيهل الإزار يشبه وقيل؛ 

»الفروع«(، ٢٦٨)U/اااوجموعأ((، )م١٠٣»الدح؛رة« (، ١٣٦للمرفاني)١;»الهداة« )١( 

(،٥٧٥الحسراأ)آ/ اااكالخ؛ص حجر؛ي ابن وصححه (، ٢٧١اتي)٤ والن(، ١٢٠٦لم)مروا، )٢( 
(.٢٨)م/ الراة« ءنمذ في والزيالخي (، ٣٩١اوقي«)٣! في"الجوم التركاني وابن 

(.١١٧/١٧»سبممعذlوئايندالأ))٣( 
(١٣٠/•٢٢سوعكاوى١ينيناا))٤( 
»الإجماعاا)ا/مه(.)ل<( 
»الإضاح«للنووى)ا/'ها(.)٦( 
(،١٢٧/١)المالكؤ، »ءمدة )ا/ههم(، الل.واتي« ااالصاك4 (، ١٦٨/٤)نرح »اواة )٧( 

(.٢٨١)م/»اوغنى« 



سمبمماسمواسقرثمرم٨ ٨
إاستا

لغةالمخيهل لمعى الموافق وهو البدن، من جرء على مدار مخيهل ولأته 
أكثرمنعه و•ءاائ ع بازل ابن أفتى وبه للذمة، والأبرأ الأحوط وهو وشرعا، 

المعاصرين.

حالتان:له الرداء شاو فرع: 
أصحلأنه يجوز؛ لا فالصحيح الأزرة، أو بالشابلث، كله يشد أن [ أ ] 

السابقة.وهوكالمسألة كالمميص مخطا؛ 
ابنواختاره يجوز، فالصحيح واحد، مشبك أو واحد زر وصع زبء 

٠،٣كالحنفيةلالعلمام بعض كرهه وقد ،، تيمية 
بهتستر أكمام غير من قصير مروال لغة: وهو بالتبان يمئ ما لبس فرغ* 

للاحتكاكمنعا الحرمين بعض ؤيلبسه الملاحون، يستخدمه الغلظة، العورة 
الغلغلة.العورة أوتغهلية 
هبمال. وهو لغة، سروالا مي يلأنه يجوز؛ لا حاجة لغير لبسه: حكم 
عشمينأْروابن حجر وابن نبتة وابن النووي ورجحه المقهاءأم جمهور 

راويلوالالمان بين فرق لا أنه علق »والأكثر الاري<،: في»فح جاء ود 
ااإمحرماار٦،.منعه في 

٢لعائشة١ موال ولبسه ا، ر عرفة في لبسه أنه ;ْأقإبمن يامر بن عمار عن ورد وما 

•الماسك •مثكل ( ٢٤٣)لسان الحج• انوازل ١(، )U؛/U؛ باز« ابن كاوي "سموع )١( 
للمحي•

(.٠١٦/٣درحصةس•لأينس))٢( 
اكJيت.وفه المخ، علن الفقهاء وجمهور (. ١ ٢ ٥ أ/ ) رالموثل• )٣( 
ركثاف(، ٢٥٤)U/ »المبموع« )ا/\اهم(، محدالر لابن •الكازا )؛/U(، رالموط• )٤( 

اكاعا)أ/ا"أ؛(.
القاري،اعمدة (، ٤٤)م/ يب لأبن الفف• عمدة رثرح (، ١٦)م/ للنووي ملم• رشرح )٠( 

(.١٣٢)U/ المتع• رالثرح (، ٣٩٧)T/ الاري• رفتح (، ١  ٥٥)ه/ 
(.٣٩٧»فحاوارى•)^ )٦( 
(.٢٤٨٦٢^))٨( اييتستفىاانمف،ه)؛آه؛أ(. ابن رواء )٧( 



—ال__ا

منهماأواجتهاد للحاجة كان دلك بأن فأجيبI ؛؛هبمه، 
\و1قأو الركة أو القدم أو الكف علئ يوضع الذي الطي المشد فرع: 

حالتان:له أوالفلهر: 
فديةففيه اللبس، يثبه بحيث أكثرها أو بالكامل يغهليها كان إن الأولى؛ 

واختارهالنوويل٢ا.٢، بعضالحنابالة١ وقالبه أذئ• 
س:إنكانمح_لأشهاكس_فلأئلية.

.٢٣١فيها((فدية لا الجروح عني، ااالخرةة الروي: قال و٥ 
اللأنها الفدية؛ يوجب لا الصناعية الرجل عالا الشراب لس حكم فرع: 

الوضوء.في غلها يجب فلا الهلهارة، عض، قياسا الأصلية الرجل حكم تاحد 
تقدم.فيما التبان حكم تاحد الحفاظة: لبس حكم فرع: 
—البول السم، بالمصاب يستخدمه سللث، وهي — القهلرة ، لبمٍحكم فرغ: 

بمخيهل.ليس لأنه فيه؛ فدية ولا جائز 
أوالمدر عالا إما الهلفل به يربمل ثيء وهي — الحمالة لبس حكم فرع: 

يمخيهل.ليس لأنه فيها؛ فدية ولا جائز - الغلهر على 
بالرأس:محاهل سير لها الرأس عر مقللة لبس حكم فرع: 

حالتان:لها 

حلاف:فمحل كالحهل، ير يعرضه الر كان إن الأولى؛ 
صاحبقيامة ابن، واختاره الفاJية، وفيه للرأس، سارا يعتبر الأول: القول 
الدائمةل؛،ؤاللجنة مع باز وابن ®الشرح® 
للفدية.موجا للرأس سارا يعتبر لا الخيط أن الثالأ: القول 

(.٤٦١•الإنمافء)-؛/)١( 
(.٢٥٩/٧»الج٠وع"))٢( 
(.٢٥٩»الجصع«)ب/)٣( 
 )٤(/V("٢٦٩ءالشرحالكير ،)1 ٤٢ا/ »)• »كأوىاللجة



اكخ،قئؤ|خاماوه1ءرةوااصر(1جذالفرام٨ ٨
٠

وهوالفدية، فتوجب — العريقة لكلعصابة — عريقا السير كان إن الثانية: 
الثافعيةرمدهس، 

العال.لس حكم فرع؛ 
حالات؛له 

الندية.ففيه ، وغيرها— كالجزمة — م القال يغطي، كان إن — ١ 
فدية.ولا فجائز القدم، يخش لا كان إن - ٢ 
اللبسعدم فالأحومحل يسير، والمكث.وفإ ْهعش القدم أكثر كان إن — ٣ 

والصححللمالكية، فول وهو الكلُ• حكم ياحد ررالأكثر الفقهية؛ للقاعدة 
والخابالة.الشافعية عند 

تيميةابن واختاره والشافعية، للحنفية قول وهو يجوز، وقيل؛ 
جزءلأن فدية؛ ولا جائز أنه فالصحح الخلف،، من سيور له كان إن — ٤ 

،٠قدامة ابن واختاره ؤ، مكثوفالقدم من 
لهياليدين؛ وقفازات والبرقر القاب، لبس الحرمة للمرأة يجوز لا فرع؛ 
شرانم،وأما <ال؛،، القفازين تلبس ولا المحرمة، المرأة تتتم، رالأ ه؛ الرسول 

المتر.وحوب، من الأصل عش بقاء قدميها، وتغتلي ه فتليالقل.م 
الفهلءا غهلاء؛ عليه وتضع البرقع، أو القاب، تلبس المساء بعض فرع• 

وحههاتغطى أن عليها يجب، والذي للمحفلور، مرتكبه تعمر لأنها يجوز؛ 
القابج.لبس بدون كاملا 

اسماْ؛.فرغ؛لأ-تإ
(.٢٥٤/٧ااJج٠وع٠))١( 
 )Y( ال>تهل! »داة /Y(٢٣٤ ،) !المجموع•(A/U ،)Yالاظع• أكثاف >؛(YU/Y ،)أاكاوى•؛

وبانم،، عر الفقهاء وجمهور (. ٢٨٣)٣; •المش! )٣( 
أحمد!الإمام •سائل (، ١٧٩)Y/ للخطابي المن! رمعالم وانظر: (. ١٨٣٨)الخاوي رواْ )٤( 

(٥٣٣/١)٢ العرب ّن ٢(  ١٨٦لالمروزى)ه/ 
أحمد!الأئ، ائل ام(، ١٧٩)Y/ للخطابي المن! "معالم الأنف. ونل: الفم. تض؛ن الكام: )٥( 



الإحرامْ|ءذلورات الثاني؛ المبحث 

رعائثة.؟١ عن دلك ورد 
شيء؟لبس يدون Jااعباءة يديها تغطي أن للمرأة هل فرخ• 
يعفىوشرط لبنا، لست، والتغطية اللبس، عن النهي لأن دلك؛ جاز 

س؛الةألأمناسةباس
رالشافعية وهومذهب ذللثج، يشترط لا وئ؛لت 
يكونألا بشرط لون؛ وبأي للعمرة، اللباس ص تريد ما تلبى المرأة فرخ؛ 

ومتن.متن لئلا نية ذا 
سوهو النخعي، إبراهم المخاط«: دارلس همر من أول أن يذكر _؛ 

مشط مخيهل كل فقال! قيدها، وبعضهم التابعين، فمهاء 
وجهها؟تغطتة من المحرمة المرأة تمغ هل فرع؛ 
اتالخلافمحل 

الدليل،لعدم وذللث، كشفه؛ يجع-، ولا وجهها، المرأة تغهلي الأول،؛ القول، 
محرمالت،ونحن وجوهنا نخمر ءاكنا ءاوت،1 المنذر بست، فاطمة أن ورد ولما 

والسوكانيلص،، ٢٦القيملوابن ٢، سمية؛ ابن واختاره ،، ٤١٠بكر؛أبي بنت أسماء مع 
واينعمح،ّ•

(.٥٣٣/١٢العرب،) jU»٢(،  ١٨٦للمرو3ى)ه/ 
(.١٣٧رواء)١( 
 )٢(/Y(«٤٨،٤ ٤٧اممافاكاع ،)٤(،٣٣٣الممحاجjr)
(.١٢٧/٧^اكرحسم^))٣( 
حدثندا وقال: ( ١٦٦٨•المدرك•)ني والحاكم ١(،  ١٧٦•اووطا«)في مالك دوام )٤( 

'إرواءش وصححه الذمي• ووافقه خرجاه ولم ال—خض، شرط علن صحتح 

(.٥٤الفقه•)م عمدة اشرح )٥( 
(.١٧•إءلأماJونمن•)١/•)٦( 
(ء٧/٥انلالأوطار«))٧( 
(•١٩٦/٠yyىحمعذاوىاينضمين•))٨( 



الخمةواّضرلرامالتثؤئؤ)طفام ٨ ٨
الىإإ_(

كلاممن ءنذا تيمية؛ ابن فقال ، ٢١١٠وحههافي المرأة *إحرام حديث؛ وأما 
،.بحديث،(١٣وليس له، أصل ®لا القيم؛ ابن وقال ،• اللف؛١٠ 
رسول•ع ونحن ينا يمرون الركبان ®كان فالت؛ عاسة؛؟^٠١ حديث وأما 

نا٠ ١ حا4 فاذا اما، ■حياحدانا مدلت، سا ا حاذي فاذا ماتر، يم . الله 

•ض<،س 
مدم،وهو الأحانس،، الرحال عند إلا وجهها تغهلي لا الثاني؛ القول 

ازيقة.بالأدلة واستدلوا الأربعةلْ،، الأئمة 

اجماعارمالمحرم علم، وهومحرم الجماع: )٦( 
حالات؛له العمرة في زوجته جامع فمن 

حكمها.يأش والفدية . إجماعا فدت العلواف، فبل الأولى: 
يلي؛ما وعليه ،، الفقهاءر جمهور عند فاسدة الهلواف، بعد الثانية: 

كالحج.فاسدا؛ ولوكان فيه والمضي وجونا، نكه إكمال [ أ ل 
شاة.ذبح فعليها منها برصا زوجته كانت ؤإن شاة، ذبح وبء 

(.٩٥٨٧)والآم« المن ا.ملت ش مم.ئ1 والتهقي (، ٢٧٦١)•المن، ،ي رواء )١( 
وابن(، YU/Y)"الراين، »ضب والزيالص (، ٥٧٦)Y/الممر، »اكلمص حجر ابن وصعق 
•افنفي المهقي رئاْ صر، ابن ض ُوتوئا وروى (. ٣٢٩/٦)المر، •المدر المتن 

امرى،)خ؛«بم(.
•سوعالفتاوىأ)1آ/آ؛ا(.)٢( 
(.١٤٢)"ا/الفوائد، •بيانع )٣( 

•التالمخمىحجر ابن وصعقه ٢(، ٤ • ٢ )١ •الخد، يي واحد (، ١ "٢٨ )"٢ داود ايو رواء ، ٤١
(.٣٩١)Y/ والإيهام، الومم •يان (، ٢٥١)U/ •المجمهمع، والمؤدي (، ٥٧٦)Y/ المتر، 

)٣;•المش، (، ٢٥• )U/ •المبموع، (، ٣٠٧)م/•١^^٠ (، ١٨٦)Y/المانع، •بيانع )٥( 

اسر)ا/أه(ّلأبن •الإجماع، )٦( 
(.)م٨٠٣•المني، )٧( 
•المني،(، ٢٣٢•الخاوي،)أ/(، ٣٣٤الجلمل،)٢; •نح المانع،)أ/خأأ(، •بدائع )٨( 



ِالإحرام محفلؤرات الثاني؛ المبحث 

عثٍمينأا،.ابن واختاره للشافعية وهوقول أذئ، فدية الفدية وملت 
بها؟يحرم أين ومن الفور عد القضاء بعمرة يأتي أن عليه يجب هل لجا 

حالتان:له 

القضاءإ-حماعارآ/يجب فرصا كان إن -١ 
يجبولا الفقهاءص، جمهور وهومدهب القضاء، وحب نفلا كان إن _٢ 

الفور.علن القضاء 

حلاف:محل القضاء؟ بعمره يحرم أين من للسالة: 
ولوكان— منه أحرم الذي ميقاته إر يخرج أن عاليه يجب الأول: القول 

جمهورمدم—، وهو الأداء، يحاكى القضاء لأن ؛ — الأصلي ميقاته غير 
الققهاءرا/

،— منه أبعد من أحرم كان إن — الأصلي ميقاته إلئ يرجمر الثاني• القول 
ماللئ،لْا.للأمام وهوقول 

الأول.عر والفتوئ 
جمهورمدم—، وهو صحيحة، عمرته التقصير وقبل عي اليعد الثالثة: 

،والخلاف®التحلل،، محن، في التفصيل وسيأتي شاة، ذبح وعليه ،، الفقهاءر 
فيها•

إجماعا.محرمة دونها وما المباشرة )٧( 

تفدلا المتكرر، الظر أو باللمس بالعمرة إحرامه أثناء في أنزل فمن 

(. ١٨٦)U/ أاكرح ٧(، إ/ • ١ ) 1المبموع€ )١( 
^٠^٠١^٣٣٣ ٢٢،

)T/أاوغنىأ (، ١٢٩)ا/اسا أءمدة (، ٣٤)"T/• »الاوخرة« (، ٢٠٦)ا/)٣( 
٣٣٣.)

(.٣٣٤، )م٣٣٣•اوشأ )٤( 
 )٥((lالأسذلكرl٢0٨/٤.)

•٢(٨/٨٠|اJج٠رع•))٦( 



اسإإم)ماسموالداسمام ٠٢١ 
ارليتال_ا

إلاد تفلا العمرة لأن ؛ ٢١١والشافعية الحنفية وهومذهب عمرته، 
يلزمه؟Iماذا الصحح، على ؛١^٠١٤ 

ا.ت؛ميةل ابن واختاره الحنابالة، وهومذهي، شاة، يلزمه الأول؛ القول 
وأماحامرل'آ،، ابن اختيار وهو التخيير، علئ أدئ فدية يلزمه الثاني؛ القول 

متعمد،غير لأنه عليه؛ شيء قلا تعمد، ولا قصد غير من فكر أو نفلر كان إن 
ا.الجمهورر وهومدمثج منه، اكحرز يملل—، ولا 

جمهؤراسهاءرْ،.مذهب وهو المحرم، على محرم النكاح عقد )٨( 
ولاوليا، يكون ولا المحرمة، على يعقد ولا لنفسه، يعقد لا فالمحرم 

المحرمينكح ررلأ «_،؛ l>Jفيه؛ فدية ولا محرم وهو منه وقع ممن العقد يمح 
ولأدكحولأ:خطب٠ر٦/

لئلاوالخصومة والجدال المح الكلام عن يبتعد أن للمحرم ينبغي • ذذ؛يه 
ؤ\ذمإالكريمة؛ للأية الغيفل؛ وكفلم والحلم بالصبر ؤيتحش أجره، ينقص 
قح_داد ولا سورك ولا رمق ثق اثع فهي رص ممن نناوثة أنهت 
كالحج.والعمرة ١[،  ٩٧زالغر؛: ه آقج 

كانما والجدال؛ العصيان، والفسوق؛ ومقدماته، الج٠اع الرفث؛ ومعي 
بمرحق•

إلئنترئ حتى الخصال ونيل الفعال بجميل التحلي إل بحاجة bننا 
الأخلاق.وثمة سموالتعامل 

 )١( /i(!١٢٠•السوط ،) (.٥٥٦الإرادات!)؛/ امتهئ ٤(،  ٥٧الممرص!)٢; احاشا
ص!)م/م-أ<،أسوعاكاوئ!)أ\/آا؛(.

>ما(ا.فلالأنام!)؛/آ')٣( 
(.١  ٩٦)الودي• تك علن الهتس •حاب ٢(، ١ ٢ ا/ ) المدر لأبن •الإناع• < )٤ 

ااس!(، ٨٤)ه/ •الأم! -٧٩(، اوجت،د• •بدائي (، ٢٨٦/١>للمالطي •السر• )٠( 

(١ ٤ • )٩ لم رواءم)٦( 



الإحراممحفلؤرات الثاني: البمبحث 
بإللماا_ا

علىمحرم — قتاله على الإعانة أو بقتله — البر صيد )٩( 
احماثلاُ

[.4٩٥ -رم لامثزأألمحيوأنم ءاموأ آئ;بم .ي ؤ تعادت لقوله 
الفتهاءرأ،.جمهور وهومدهب قتله، يجوز فلا الصيد، هن الجراد فرع؛ 
ران.المحفلب ارتكت ■ ٢٠حكم ت هسالْ 

والفديةوالتوبة، الإثم فعليه بحكمه، عالما مختارا متعمل.ا ارتكبه من ]أ[ 
عاىأيام ثلاثة صيام أو اكين، ممتة إطعام أو شاة، ذبح التخير• على وهي 

آ•الإجماع١٣عليه حكي وقد التخير، 
عليه؛شيء لا أنه فالصحيح جاهلا، أو نامتا محفلورا ارتكسا من ]بؤ[ 

—فيه إتلاف لا أو ، — الأظافر تقليم أو الشعر كحلق — إتلاف فيه كان مواء 
يامرهلم الهلسبؤ وصع لما هؤئثن أمية بن يحلى لأن ؛ — المحيط ولبس كالهليم-، 
الجاهلعن الحرج رفع ولعموم بجهله، لعيره ، ١ بالفا.ية . الرسول 
تيميةل٧ا،وابن ،، والذإاهرية١ ،، للثافعيةر قول وهو التكليفح، ولعدم والنامي 

حلاف.المسألة وفي ١،، عثيميزر وابن ٩، بار ابن والشيخين ا، ١^٢٠٢١ وابن 

(.٧٩٢الضلأن")Y/ لأبن الاجماع سائل ني »الإقاع 
ممممداتله نمن ونل ٤(، ٤ ١ )م اااوغي« ( ٣٣١)U/ »اوجموع« )ا/\اأ-ا(، «الهداة« 

سر-ولوضء يتصدق وقتل؛ ءباس• وابن عمر عن ورد درة، كقادة عله 
الأسابق.المحدر 

(.١١٨٠)لم وم(، ١  ٧٨٩)البخاري رواه 
اااوجمّوع«)يماأآ(ء

(١٠  ٥٣-١  ٥٢)و/ القاريء راعمدة 
(.٠٤٣ تمة)١; لأبن ااكأرى« »اكتاوى 

(.٢٠٧/١»إءلأماJرنمناالأيناشم)
١(.٥ /  ١٨بانا)ابن محاوى ارمجموع 
٣(.١ ٥ ٢; الثمن«)٢ ورمال فتاوى اامجموع 



اللرام\ك،له'والصبمله النلهؤئو)ه|م 
سا

—تقدم كما _ وهي فدية فعليه كمريض، لعير محفلورا ارتكب من ء ج ت 
رأسه،نحر قي آذاه القمل أن اراكحح®؛ في المشهور عجرة بن كعب لحديث 

الجمهور،مذهب وهو ،، ^(' ٨١بفدية . الرسول وأمره رأسه، فحلق 
.٢٢١إحماعا رشد ابن وحكاه 

،— حق أوبغير بحق — المخيهل لبس على مكرها محفلورا ارتكب من زد[ 
تصريحايحمل لا لكونه مكة؛ ليدحل المخيهل يلبس البعض من يحدث كما 

أئمةبين حلاف فيه الثاني؟ أو الأول بالقسم يلحق المكره فهل إقامة، أو 
١^٢.والأحوط الذاهب، 

العن.ر®إن الموءلا،ات رح ث علئ ®القيس في المالكي العربي ابن قال ؛ ٥^^٠ 
كذبه،علئ يدل ما والوقت، الأمر وساهد حاله من يظهر أن إلا مقبول، بالجهل 
،.الجهلاار بدعواه يعير ولا العالم، بحكم عليه فيقضئ 

فعلفي اسنمر فان ذكر؛ إذا الماس حكم علم إذا الجاهل حكم شبه: 
الفاسية.وحبت، أوغيره لعير المحفلور 

1^^،:فديه م مطئل أء 

للخدية:الموجبة اللبص مئة ضابط ( ١ ) 

والمفريقتفرق، لا الأدلة لأن سواء؛ وكثيره اللمس قليل أن الصحيح! 
وروايةالشافعية، وبعض والمالكية الحنفية مذهب وهو دليل، إلئ يحتاج 

محدالخا؛اإة،وهوالأحوطرْ،.

١(.٢ • ومالم)١ (، ١٨١٤الممحارى)رواْ )١( 
n/ااوغي« (، ٢٢٠•الجموع•)U/ الجهد، اداة (، ٧٤•السوط•)أ/ )٢( 

٢٩٦.)

(٥٣٥ )ا/ •الإناع ٥(، • ٢ )T/ الجمل •حاب (، ١٨٨)آ/ الصانع• •بيانع )٣( 
•اشس«)ا/'ها(.)٤( 
(،٣٣٢الحاج•)م •;هاة (، ٢٩٩/١)لكروى الفقهيت• •الخلاصة •الهداة•)ا/بها(، )٥( 

(.٣٤٤الكب؛ر•)م •الشرح 



A٨ ٢ .الإحرام محظؤرات الثاني: المبحث 
1إءا

وغيره(الأيز من كيلو )تسعة الإطعام مكان إخراج يصح هل )٢( 
جاهزة؟وجبات 

وذهبالحديث، في كما بالكيلو إحراجها أن إلئ الأربعة الأئمة ذهب 
اJمينل١/ككفارة ءلعاما؛ إحراجها جواز إلئ الإسلام شخ 

وهو،، ر مهلبوحا طعاما كان إن يعادله ما أو ؛الكيلو يخرج أن والأحومحل 
وفيصاع،؛رم، محق مكين لكل مساكين، ستة ارأطعم ه.' قال النص، ظاهر 

،•٦١٠٠شعيرررمن رواية؛ وفي تمراارْ،، ررمن رواية؛ وفي زيباار؛ا، لأمن رواية؛ 
البلد.طعام من يكون ما غالبا من الفدية نحرج )٣( 

ا.الحنابلةل عند احتمالأن فيه أويعييهم؟ يعشيهم هل 
رالمااكية١ وهومدهي، المقدار، يبخ أن بشرؤل يجزئ وقيل؛ 

؟ممودا إخراجما يصح هل ( )٤ 

الفقهاء.جمهور وهومدهب الشرعي، للنص طعاما تخرج بل يمح؛ لا 
؛٩١الحنفية وهومذهب يجزئ، وقيل; 

(،TTU)>/الأحّارا •كفاية (، ١٣)Y/•المجهد• •بداية )ا/*ه(، الميدي• •بداية ١( 
•الغنىا)م/«مأ(هذاوىاين-سة،)1أ/مااك

(•١٦٨/٢لدّوفي٠)•حاشية ٢( 
(.١ ٢ • ١ ) ملم وروا0 ( ١٨١٦)الخاري رواه ٣( 

منكر.الزيب، ذكر الأل-اني؛ وقال (، ١٨٦٠)أبوداود رواه ( ٤ 
(.١٣٧٦٧•المنف،•)في شة أبي ابن رواء ٥( 
ضعيف.وهو الجزري، ءّدالكريم فيه ضد ٩( ٠  ٩٢)الكبرى• •المنن في رواه ٦( 

وغيره.أحماو الإمام صعقه 
(.١٧٢ fy)• القح شرح في لميع ٧١٠( 
(ا٦٨/٢الد.رةي«)•حاشية ٨( 
•الجيّثإ القريب •ضع (، ٢٧٥)Y/ المدونة• احممار في •اكهديب، (، ١٥٦)Y/والبرحزء ٩( 

(.٤٣٠)ا/-آا(،»الغض،)٣; 





مختصاليس الكفارة في الصيام أن يقويه؛ ومما النص، مقابل في قياس ولا 
إلئيحتاج والتفريق ، — محياش كما — بمكان لاّتثنائه دليل يوجد ولا بمكان، 

عظمهلما تعظيما ولأهله الحرم في تكون أن الأفضل أن شك لا ولكن ديل؛ 
الله.

قيمتها،معه ليس يكون كان مكة: ■1؛ إخراجها ببتلع لم إذا تانيا: 
استثنواأنهم إلا • الحنفية مذهب وهو بلده، في ولو مكان أي في فيخرجها 

دليل،إلئ يحتاج الاستثناء وندا مكة، في فتكون ذبيحة، كانت إن الفدية 
الالدليل يوامح، سر الناس، على تيسير فيه القول وندا العموم، والأصل 
يخالفه.

زاراأم مقيما كان سواء مكة؛ لفقراء راوتعش خءهإنثة! العلماء يقول فرع؛ 
الفاليةأ٢ا.أي: غيره،،. أم 

ستةمن لأبد أم لشخمى، - الإطعام — الفدية تعطى مل )٦( 
أسخامى؟

وند.االعدد، نذا س مكونة أسرة أو أشخاص، لستة تعطى الأول؛ القول 
المص.لظاهر وهوالأقرب واحد. لشخص تععلى فلا الفقهاء، كلام ظاهر 

ولوالحنفية، لبعض وهو واحد، لمسكين تعطى أن يصح الثاني• القول 
صحصاع، نصف يوم كل أيام ستة لشخص دفعه 

اممدية:ث الصيام )٧( 

ومتتابعا،مقرئا ويمام مكة، في يكون أن يجب ولا مكان، أي في يكون 
اتفاقل؛ا.محل وهو 

_ا"مأ(. ٤٣٤«او_رط«)مآ/)١( 
»كثافاكاع«)آ/*آ؛(.)٢( 
الدر)٣( 

المدهبعلئ العيادات ءاممه )ا/٣٧(، حاليل*ا مخمر  ١٠(، ١٨٧)T/الصنائعء )٤( 



اللرام\لصرمأاّئ رلتد،حفمح)ذ|م ^ ^
نا ا-لىإل

الفدية:من الأكل يجؤزسعرم لا )٨( 

مالهزكاة من يعطيه لا من منها يعطى ولا الفقهاء، جمهور مذهب وهو 
®هووقال! النووي قرره نكدا والأولاد، والزوجة لكلوالدين فقراء كانوا ولو 

.الجمهورا مذم، 

الفدية:عجزعن إذا )٩( 

الدمة«لآ/في «"دت، الروي: ال مه 
عاليه.شيء فلا محها عجز فإن له، نير ما مئ ذمته في تبقن أي: 

)•ا(مضتخرج؟:

مجحل-خلأفح:

ككفارةوعد0، أو المحفلور ارتكاب مل إحراجها يصح الأول: القول 
القيم.وابن تنمية ابن واختاره والحنابلة، للشافعية قول وهو اليمين، 

وقولللشافعية.المالكية، وهومازمت، تجزئ، لا القولالثاني: 

والأقرب

غتي:انه فتبين فقيرا أعطى إذا ( ١ ١ ) 

ررأجزأته((؛؛؛.الممتع: رركثافه(( في الثهوتي ال قد 

(.٤٧١»اض«)م (، ٢٧٦اكاض«)آ/
 )١(/A(»راثرحالرويم٣٧١-٣٦٧»اوجموع،)/U(*١٨٢لم.)
اااوجموع«)م/م'أ(.)٢( 
(.٤٦١)أ/اكاع« »مماذ، ( ٣٨٠)U/اااJجموع٠ ( ٣٨٩بد\وو)ا/لأبن ^٠ ١٠)٣( 

■٥( / ا ) الفواتده ءايداتع (، ١١٤)أ"'ا/ الفتاوى® ءمجمؤع 
»أممافاكاع«)آ/هه\(.)٤( 



يقيئه

اسشرائأ

إمات للتناقس ومدان رابحة، وتجارة مكثفة، دورة الحرام للبلد الفر إن 
أوموبقها((فمعتقها ه، نففيائع يغدو، ررفكل أوحرازت نجاح 

الاغممامومت، الوقت، فهذا الءلاعاُتح عن تكل ولا 
منفيه فائدة لا وما والحرمان، الكسل فاحدر وساعانتؤ، أيام إلا هي فما 

وقال(.وقيل واجتماعات،، 

بونالمغمرة حنفس الحذر وف——لا —ولا ن مساى المساؤ، ال
للحرم،محبا — المهديين في درجته الله أعلئ — عثمين ابن محميحنا وكان 

الحرم،لفقراء بماله يجود الحرام، للبيتا مبارك قدوم وغيره رمضان في وله 
ولإجابةلأمته، وأنفاسه ونفسه، بوقته، يجود العلم، لهللأب، بعلمه يجود 

السائلين.

الجودغاية أقصئ بالض والجود بها الخيل ص إن بالتفس يجود 
عشرةيوم كل يقرأ الزحام، شدة في ولو رمضان في العلواف يترك لا كان 
فيمغروزة الإبر كانتا وفاته، عام في رمضان من يوم آحر وفي أجزاء، 
•فتقول الدرس، بتوقفا الأطباء ؤينمحه أنهكه، والمرض والألم جده، 

»الاسفيانتذلاري«.
المواعيل.ؤإنجار اء اللقصدى لها حلقت، عاداتؤ نسالث، 

مبدأعلى وثباته السامية، العالية وهمته المتقطع، بصوته لرمحه يلقي 
اقتداء.محل وهم الماس، من كثير في يفتقد الن.ى والألمزام الاستمرار 

وصححه(، ٣٥ ١٧الترمذي)رواه 



aCvTjo
اللزامواسك الممزق اكلخوئؤأخ1م 

يقذفماحة الجوادبأصداف مرنة نهل ياءالمرن بمام غم
ءإدءإء ءو 

يانوهوملنه متغرف ناس والبثا يمؤج فياض الجوؤ من يْهمر 
الحرمتأهل يا كء 

حىومعاملتهم؛الحسى لهم، المفيد ؤإهداء المعتمرين، على التعرف 
وكسبعليهم، الأثر أجمل من رمالة أصحاب وهم أوءلاذهم، إلئ يرجعوا 
ليسعهمولكن بأموالكم، الناس تعون لا ارإنكم قال.ت ودعوتهم، قلوبهم 

الخلقأ،روحن الوجه، سهل منكم 
الحرم:أهل ا يص 

الأجرواحتساب وتوجيههم، معاملتهم في الرفق والرفق الصبر، الصبر، 
ؤإحانوكلمة وابتسامة لعلف فرب ، — جهل متهم وجد ؤإن - ذللث، في 

بعدهاتشقئ فلا والأحرة، الدنيا في وتسعالهم تحدك إليهم منلث، وتوجيه 
الخلق.حمن ثرف بها والمكان، الزمان شرف جمعت، وفد أبدا، 
والخهلبالشعر صرحا0 فتحه محن عجزت وقد قاتا فتحت، مة بكم 
منعليهم للحجاج ْا القيمون يعلم رالو }؛^١•' عباس ابن عن رد و٥ 

جميعمن الله وفد لأنهم رواحلهم؛ يقبلوا حتئ يقدمون حين لأتوهم الحق، 
الاس((رأا.
وقتهاأنفس تبدل مضيئة، مشرقة رائحة نماذج — الحمد ولله — نشاهد 

ومرتاديه.لزواره ؤإكراما العظيم، اليت، لهدا إجلالا وعمرها 
ؤئقوائد وبالرحمن الجراء منه مرتجتا الثح٠ى قدعاهد الكل 

الممريمعيد بن ؛اعبدالله ومحال وصححه، ( ٤٢٧)والمستدرك® محي الحاكم رواه )١( 
•واه® 

وهومدلس.أرطا0 بن الحجاج هيه بسند ( ١٣٨ )ه الإيمازاء ارصعب محي الييهقي رواه )٢( 



احةاسات|

ءظ0ل ت
ندحلمواللخير من الله وبارك بذلوا ومن جالوا من الله مارك 

والمعتمداتللتوحيد تصححا الأميزت البلد هدا من للعالمين دعاة لتكن 
والقوسمقبلة، والقلوب صاغية، فالاذان والأداب؛ والأخلاق والع؛ادارت، 

الصافينبعه من به والارتواء الحق ونول للاقتداء متهيئة والجوارح ظامئة، 
الوافي.ومصدره 

الحرم:أهل ا يض 

رسالةأصحاب كنا فهل وصوب حدب كل من إلينا قدموا الأمم نولاع 
معهم؟والتعامل اكوحيه أحسنا هل صانعون؟ نحن فما إليهم؟ نقدمها وهدف، 

المحايةوأحفاد الحرم أهل أننا على إلينا الناس نغلرْ عظم امتثعرنا هل 
المحح؟.والاعتقاد التوحيد أهل والملاح، والها.ئ والأخلاق والعلم 
وأعرفوأرعى أدعى بكم وأني يكم إلمضاف أتي شرما كفى 





اقاضرةوأح؛ى«هأ
ماحث:وفه 





-وأذئامها اضرة —i الأول؛ الفصل 

اكفئثالأول

زائرا.أي• معتمرا؛ فلأن أتانا يقال؛ ، الزيارة ثغة؛ العمرة 
فيتفعل لأنها وقيل؛ ا. كالهل العمر ش تفعل لأنها عمرة؛ العمرة وسميت 

عامرموصع 
عشوست، الحرام، المجد عمارة من مشتقة العمرة؛ النهيلي؛ وقال 

نالالينة® في الزيارة *إنها قال؛ من قول وليس قربة، معنى ُي لأنها يعلة؛ 
مخصوصة.يأفعال الحرام الله ستا قصد شرعا: العمرة 

العمرة؛سمية ؛ ومجاهد، شداد بن عبدالله عن ورد فانإة؛ 
٠٢٦١١الأصغر،*الحج 

منتكون التي بها يراد وغيره؛ الإسلام شخ كلام في المكية العمرة فانوة؛ 
٧،•أوآفاش مكي بها أئ سواء الحل 

(.١٣الموس«)مآا/••تاج 
(.٦٤)أ/ الثاض، الإدم مدعب ني •المان 
(.١١٤)فارس لابن الفقها»أ •حلة (، ١٢٨•)آآ/ حلل مختصر •شرح 

الأندلس.قحا٠ أشهر عن واو-هيالي ٨(. •  js)الأنف• •الروض 
(. ١٣٦٦٤)•المصنف• في شيبة أبي ابن رراْ 
(.١٣٦٦٧)•الممتف• ني رقة ابن روا، 

(.٤٣- ٤ ١ / ١r٦•مجموعالفتاوى•)





__٨ _ _وأحكامها اضرة ث الأول: الفصل 
QiArH J

تعدلرمضان ش *صر0 و:. الله رسول قال :هق هماس ابن عن - ٣
حجهمعي«لا،.

فمات،معتمرا حؤج ُرمن ه•' الله رسول قال قال- زه' هريرة أتي عن ~٤ 
/الأياهةا<ل يوم إلئ المعتمر أحر له الله كب 
الله،سيل قى ارالغازي الله رسول قال قال؛ 'بجقبمع عمر ابن عن - ٥ 

فأعطاهما<ل'ا/ومألوْ نأجابوه، دعاهم وفدال1ه؛ والمعتمر والحاج 
ينفيانفإنهما والعمرة؛ المج اءأديموا قال؛ ه الّ؛ؤ، أن هققهإ جابر عن ~ ٦ 
الحديد،ارن.حسثذ الكير ينفى كما والدنوي،، الفقر 
فلمالييت، هذا اتى ®من الله رسول قال قال؛ هقزتء هريرة أبي عن - ٧ 

،ل امهء. ولدته كيوم رمع يفق، يرئناولم 
والعمرهءلللحج للين أتى من فيه ®ؤيدحل حجر؛ ابن ال قت 
والصغير،الكبير، ®جهاد قال؛ ه الله رسول عن 'هيئن؛ هريرة أبي عن - ٨ 

والعمرة،اأَا/الحج والمرأة! والضعيف،، 

رصحيحفي وصححه انمري•، معر بن ءا٠ر بن ع—داش ين عاصم كعم، مف ص -
(.٢٨٨٧ماحة«)بن اض 

(.١٢٥٦لم)مرواه )١( 
(،١١١والزمب•)٦! فيراكر.مّ_، انمذدي وقال، (، ٦٣٥٧)»اس في بمش أم رواْ )٢( 

ثقاات،ء.رواته وبقية إسحاق، محمدبن رواية من أبويعلى ُدّواْ (٠  ١٧٤)أ/ 
وثسخهلين، عينة بن صران ب ضعيف، وإسادّه عمر، ابن عن ( ٢٨٩٣)ماجه ابن رواه )٣( 

مجاهدحديث، من أنه ( ٨٨٧)( ٨٤٧•الش•)ني أبوحاتم ووجح اختلط، السانب، بن عمياء 

(:٢٧٨الزواثد!)T/ »ءجمع في الهبمي ونال، ٤(،  ٩٧٧الأوسط•)»اوعجم في اممرانى رواء )٤( 
حن•.فحديثه ذللن، وُع كلام، وفته عميل، بن محمل بن عبدالله 'وفيه 

(.١٣٥رواهملم)• )٥( 
(.٣٨٢»فتحابرى«)م )٦( 
(.٣٨•البدرالمير•)٩; في لقن الابن وحنه (، ٢٦٢٦المائي)رواء )٧( 



٢ ٨ اسممح)محاسمواسثاللام٨ ٦ 
صا

إلتجصاك^ك

حكمان>ة

حالات:له 

الإتبمام:حيث من لأولى؛ اه 

لعمومإحماعا؛ إتمامها عليه وجب بالعمرة بدأ من أن على العلماء اتفق 
،،والنووي ،، قدامةر ابن حكاه وقد ١[،  ٩٦؛/؛: ]iJه ق نآمحنْ أ-اج ثأينوأ ؤ ١^: 
وحماعة.،، ل تيمية وابن 

الابتداء:حيث من لثانية: اه 

خلاف:محل 

،وأحمد الشافعير ومدهب للحنفية، قول وهو واجبة، الأول؛ القول 
وعمر،ا، الأصحاب؛ جماهير وعليه المدهب، صحيح وهو للحنفية، وقول 
وداود،والثوري، والحس، وعطاء، المسبب،، وابن وءلاووس، عمر، وابن 

،،البخاري؛ واختاره ا، وجوبها؛ عاى العلماء وأكثر مفلح، وابن والغوي، 
(.٢١٨/٣«اJغض٠)

الءح«لاوروى)صاما(.•ماسك 
٦(.• ٧ اكاوئ«)U/ »مجموع« 

٢(.٢ ٦ •)Y/ المانع •بدائع ٤(، • )ص0 للمروزى الفقهاء• وءاخلأف (، ١٤٤)Y/ •الأم• 
(.١٧٤)م •المش• 

(.٢٧١•المش•)٦; 
٢(. ٤٢ا/ •الأسذكار•)١ (، ٢٧١»اسي«)٦!  di^v/T•المجموع•)

٢(.البخاري•)r؟/ ءصحح 





 ٢,٢ امجمح)خ[ماسمواسالرام١ 
٠

١^١١.،
تيمية،ابن واختاره ومالك، حنيفة أبى مذهي، وهو سنة، الثاني: القول 

عدمالأصل لأن الأصل، علئ بقاء والصنعاتي؛ والشوكاني، القيم، وابن 
اوسايقةرمبالأدلة ونوقش الوحوبح 
الرسولعن الأحاديث، من ورد ما اءإن راتمهيد0،ا! في عبدالبر ابن قال فانرة: 

بمثالهاتقوم ولا تصح، لا أمانيد فهي فرصا أو تهلوعا العمرة كون ي ف. 
ححة«ص

ايمض:عمرة الثالثة: أو 

حالتان:وله 

حكمفحكمه فمشروعة، المواقيت، من وأحرم مكة حارج من جاء إن —١ 
الأفاقي.

يلحقهل الحرمي، المكي ببنيان بنيانه المتصل الحلي المكي — ٢ 
للأمرين،محتمل والأمر النوازل، من ءدتا هذْ الحرمي؟ المكي أم بالأفاش، 

يكنلم القديم في لأنه الحرم؛ الفقهاء: وكلام النصوص في ررمكة،، فلفغل 
لهكل والحرم والحل ارالحل®، الحرم: وصد واتساع، البنيان في تمدد هناك 

المواقيت،وحديث، ساكنيه، عالئ الخصائص تاللث، تسرى وبالتالي حصائص، 
ماموصع يثمل والحل المواقيت،، دون كان ومن الحرمي المكي بين فرق 
الفقهية:للقاعدة الحرم أهل حكم يأخذون أنهم ؤيحتمل: المواقيتا، دون 

وتحرير.تأمل مزيد تحتاج والمسألة حكمه،١، أخذ الشيء قاربج ررما 
العالخاءبين الخلاف، فوغ الحرم حدود داخل كان ٣—إن 

الشافعيةهب، من. وهو الوحوب،، في وغيره الكي بتن فرق لا أنه والأقرب 
»مخمرسمذات«)مي؛؛(.)١( 
القوس•)؛/،بيانع (، ٥٨٦نمة)لأبن الفتاوئ، امجموع (، ٣٣•المجهد•)ل/ ربداين )٢( 

(.٣٣٣الأوطار•)أ/ •نيل (، ٣٧• اللام•)٨ »سل (، ٨٨
•التمهيد•)•Y/؛؛(.)٣( 





ى\

الأنه أي مآكة،ا، أهل علئ عمرة لا ٠١أنه! في أحمد الإمام كلام العلماء بعض 
أنهاعلئ يحمل وقد التمغ، لهم تحب فلا الحج، مع مكة أهل علئ عمرة 

ؤإبراهيم،وعاثثة، عمر، وابن وعلي، عمر، مذهب وهو ، واجبه ليّن 
التنعيمإلئ حرج الزبير بن وعدالله • ميرين وابن المسيب، بن وسعيد 

للعمرة.وغيرهم الصحابة من مكة أهل من جمع ومعه 
الحلم!في والمحققين المجتهدين والأفداذ الكبار الأئمة من جمع ورجح 

لمحاوابن ، ٢٠حرم وابن اليخارتمال؛،، ومنهم"• العمرة، له مع المكي أن 
،٢١والشوكاذير والصعاني، حجرم وابن ^٨٢، وابن ؛، والنووي١٧العيدرا،، 

مكةأهل أن علن عصر بعد عصرا الناس تتاع وقد وغيرهم، ، والشنميطي 
للحل.حرجوا العمرة أرادوا إذا 

فيذازاوا«، يكون لا وانكي ؛، ١^١١^٢١لغة العمرة ررإن قولهم: وأما 
كماالزيارة لغة العمرة كون أي؛ — ؛ينارا ليس ١١السهيلي! قال بل فيه، متنانع 

ؤ— تة.ل.م 

وقدالزيارة، من نؤع الين، إلن والرجؤع للحل حروجه إن يقال،؛ وقد 
وصريحاموجودا النص دام فما معتبر، غير النص مقابل في التعليل إن يقال! 

(.٤٧/ )Y —بيروت المعرفة دار الهداية،؛، أحاديث 
»الغنى<)*ا/ا،امآ(.

(.٠٢٢ »الغنىاأ)T/ (، ٣٤)U/ سنوي ٠^١^ ؛(، 1A/Yالجلل")»ماهب 
(.١٣٤٣)»موطأطلاك،« 

(١٠ ٤ ٤ / )Y البخاري" هص.حح 
»الحالئبالآثار")ه/لإح(.

(.٨٩)Y/ العيد يفيق لأبن الأحكام" عمدة ثرح الأحكام ءاحكام 
(.٨٥— ٨ ٤ )a/ لم" معلى النووي رشرح 
(.٢٣١المجهد")Y/ابداية 

٦(.٠ ٦ وم _٧ ٣٨٧_٣٨٦)T/ الباري" ارفتح 
(.٣٥• الأوًنارا)؛/ انيل (، ٦٧٥رقم ٦  ١٣-٦ ١ ١ اللام")١; •مبل 

(؟٤٨٨/٤»أصواءالثيان")
»ظجالخروس")ما/-آا(.



عليه.غيره تقديم أو غيره إلئ للألتفات حاجة فلا 
مذهبمن الصحح عش الإسلام عمرة عن التنعيم عمرة تجزئ سمرال0: 

الخاُاإةلا؛.

؛٥٩٥ا/ الإرادات*) تهن ص (، ٢٦١)٣ (، ١ ٩ #المش،)٣ :١( 



سمصإه|ماسمواسهالرام ٢٦
Ll_

الهكالرابع

وقومت؟اسرة فرعت يش 

شرعت؟:مض ( ١ ) 

السيرة®!ررحوامع في حزم ابن قال ولكن ذلك، ش محددا شيئا أحد لم 
يعرفلا وعمرا حججا الهجرة، قيل وبعدها النبوة قبل واعتمر . ررحج 

،.يعتمرون،ال الناس كان الجاهلية وفي عددها، 
همضت؟:مش )٢( 

قال!حيث _j£i حزم ابن كلام ظاهر وهو الحج، قرينة ألها الظاهر 
اأحج<،لآ،.فرض في لحل فرصها وأن الحج، يوحوب واجبة ألها ررفصح 

الحج!قرصية ونت، في والخلاف، 
السادسة.السنة في فرض الأول! القول 
منالتاسعة في بألها العالماء من جمح ورجح التاسعة. الثاني! القول 
الأكثر«ص.*وعليه القناع! كشاف في وحاء الهجرة، 

١(.)صء اليرة• احواعع )١( 
»اوحائاص)ه/ما(.)٢( 
(.٣٧٦»كثافاكاع«)آ/)٣( 



٨٨ ٨ وزحكامها اضرة ث الأول: الفصل 
٩٠

اكدئضبمس

كمه4وهامرامسووه؟

حالات!لها 

تقدم.كما الهجرة؛ قيل - ١ 
كالتالي!وهي عمر، أرع المححح الهجرة• بعد — ٢ 

المدينة،من العمرة لأداء الله رمحول حرج الحدمحية• عمرة الأوش؛ 
ولمالدحول عن قصدو0 دل.لاث،، ركون الم محمع الحليفة، لي من وأحرم 

أنعاى قريش ْع المصالحة وحدثتا محصزا. فكان وذح، وتحلل يكملها، 
فيالهجرة من ست، نة ّالإثتين يوم حروحه وكان القادم، العام من يعتمر 
٠هووأصحابه الماJينة ورمع القعا.ة، ذي شهر 

القديم،حدة طريق على وهم، والتسدلأل، بالتخفيف لغتان! فيها الحديبية! 
»الثميي«رآ،.الآن وتسمي 

شهرفى وكانت، والقصاصى، القضية عمرة ونمى القضاء! عمرة الثانية: 
السا؛عةل'اااالسنة من القعدة ذي 

عامالثامنة الستة من اسوة ذي شهر في وكانت، الجعرانة! عمرة الثالثة: 
ثمحنين، غزوة فونمت، الهلائفا، إلي مكة فتح يعد ه جرج حنث الفتح، 

حرجثم ليلا، العمرة وأدئ مكة ولحل الجعرانة، من وأحرم مكة إلي رجع 
،.ال٠دينةل إلي واتجه بالجعرانة، وبات منها 

(٤٣٩الارمح،اا)ي/انح )١( 
السجماسان«)آ/بمأا(.)٢( 
؛،(.• • )U/ الارتم،« انح (، ٥٦)ا/ اوه؛ة« •الخلاصة )٣( 
اوهٍة«)ا/0أ(.•الخلاصة )٤( 



اكممقم)ماسمواسذاس٨ ٨
٠

لغةوهي — التخفيف نهلقها؛ وفي العين، وتسكين الجيم بكسر الحعرانةت 
مكةمحلرف في الشرائع جهة موصع الحديث، أهل لغة والتشديد ، — اللنة أهل 
الaلادمرالشرق جهة من 

السنةمن القعدة ذي في الإحرام ابتداء ولكن حجته، مع عمرة الرابعة: 
قول(وهو ، — نكه نؤع في حلاف على — قارئا حج حيث حجته، ْع العاشرة 

،عمر أرع اعتمر أنه عائشة؛ عن وورد ٢، عمرأ وابن، أنس، وقول عباس، ابن 
وءروةأ؛ا.وعقناء، ومروق، ومجاهد، البراء، قال وبه 

ُعوالتي، الحدمحية يعد لم مرتين، اعتمر إنه قال؛ ررفمن حجر؛ ابن قال تأ 
لكها،اعدها أريعا قال؛ ومن حجته مع التي أمقهل ثلايا قالت ومن حجته، 

فلارمضان، في اعتمر أنه عائشة عن ورد راوما الإسلام؛ شيح وقال ا-ا 
٢•يصح(ال فلا شوال وكدا يصح، 

اواوادان«)م'اأا(.•سجم 
(.١٧٧٨الخارى)\ا،آ"ا-دوام 

اا'ااآ(،وأبوداود)؛ا<ا،• )U\/ أحمد رواْ 
•ءحٍحاوخارتم،')م/آد

٦(.٠ ٠ الارياا)ّآ/ افتح 
١(.٤ ٩ T/ )٤ تنمية لابن الفتاوئء  ٤٣٠٠٠٠١١



٨٨ „ وأحكامها انممره -i الأول: الفصل 

راأ؛بلمثركأخس

افرةأداء وقت 

تتفصل فيه العمرة أداء وقت 
تلبسمن إلا السنة، جمح في جائزة العمرة أن على الفقهاء اتفق أولا؛ 

فيهارا،•الكلام ؤيأتي الحج، أيام بالحج 
وغير0للمكي رمضان في العمرة امتحياب على الفقهاء اتفق ثانيا؛ 
التيبالمرأة خاص هو هل حجة،ا تعدل رمضان في ءاعمرة حديث، فرع؛ 
عام؟هو أم رمضان عمرة إلئ فدلها س الرسول مع الحج عن اعتدريت، 

منوأما السستا، بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة لأن عام؛ أنه الصحح 
وابنحجرل؛، ابن ورده بصحيح، فليس — حبير بن كسعيد — قال؛الخصوصية 

ءلأنرْ،.

الآفاةتيلتشمل الحمرة رروهذْ I  ٠٠حنيفة أبي ند مارثرح في حاء فرع• 
والخم«رص

)T/•الأم• (، ٢٥)V/ الجلل• •موامح (، YYU/Y)اكانع• •بيانع )؛/AU؛(، •المسوط• )١( 
(.٣٧٦)U/ المتع• •الشرح (، ١  ٥٧

•المجموع•٤(، • )م/ا، »الأظكار« الجلل• •.رام، (، ٤٧٣/٢)الممحار• •رد )٢( 
(A/U ١ ؛ ،)٦(.)أ/م• القاع، ، •كثا؛( ٠٥٧/٤•)•١لإماذ

٣(.■ )٤٧•صححه• ني حزيمة ابن رواه )٣( 
»كحالارى«)م/ه'أ(.)٤( 
(.٧٧)U/ علاف لأبن الفالحض• •دلل )٥( 
.( A ٩ / )١ لالقارى ٠ حنيفة ايي ند مشرح • )٦( 
(.١١٥•)؛/حنيفة أيي  JUhشرح.رر )٧( 



اسجمح)ذ1ماسمواسالرام٨ ٨

منأو الحليفة ذي من بها الإتيان فى فرق ررولأ علازت ابن قال وه 
اكمم«لا/

منرمضان بعمرة ياتون كانوا ررأنهم حسر: بن ومحيي مجاهد عن ورد وه 
بنبكر أبي عن وورد رمضان، في وعطاء الحكم بن مروان واعتمر الحل• 

رمضازلفي إلا يعتمر لا كان أته عبدالثحمن 
العملثواب أن الحديث رروفي المثكل®: في؛ركشف الجوزي ابن قال _0؛ 

القصد®وحلوص القلب بحضور يزيد كما الوقت، مرق بزيادة يزيد 

ونعمة®الله من فضل وهذا ملح، صح؛ح ررحديث الربي• ابن قال و٥ 
فيوالعبادة الهتاعات من الإكثار مشروعية علئ الفقهاء اتفق ئاث: 

خصوصيةاعمماد دون ،؛ الحرم١٠كالأشهر الفاضلة والأuكن الفاضلة  ١٥٧١^
وذوالقعدة وذو رحب الحرم والأشهر خاص، دليل فيه يرد ولم فيها، لحمل 

والمحرم.الحجة 
مخصوص:بشكل رجب فى العمرة استحباب فى الفقهاء اختلف رابعا: 

لاشتهرولوثبت، ر-صح، في اعتمر الرمول أن يئبت، لم أنه الأول: القول 
،— الأربعة كالأئمة — الهبمحابة كبار وخاصة عليهم، رضوان الصحابة بين 

نقله،وعدم خفاؤ0 يتصور ولا وغيرهم_، وجابر هريرة، المنة_كأ؛ي وحملة 
نقله.على والدواعي الهمم تتوافر مما لأنه الممتع؛ من وهدا 

الرمول.أن ذكر حينما فسكتر هف، عمر ابن عاى عائثة وأنآكرت( 

(.٧٧ج)U/لأن الفاض، »دول )١( 
)Y/مكة، »أ:مار (، ١٩٢)Y/ النلأء، اعلأم و»سر (،  ٣١٣• • ،  ١٢•■ ٢٣)شسة ر ابن دوام )٢( 

Y>A.)

(.٣٥٢)Y/ الجوزي لأبن المثكل، »كثش )٣( 
(.١٣٦ )؛/ للمناوي »ذصالقدير• )٤( 
)؛/أ'إ(،الطالب، »أّن (، ٣٧٥>ا/الوواني، ااالفواك4 (، ٢٨٥)؛/الفلاح، »صافي )٥( 

(.٣٨٢ااالفروع،)أ/



٨واحلكمها العمرة -ق الأوو: الفصل 
Ui^

العقلاني،حجر وابن النووي، واختاره عروْأم ووافقها رجب، في اعتمر 
والررقانير؟لوالمني، المحدث، والقرطي والهيتمي، 
العمرة^; ١١٠١١ويحض لف والالصحابة بحض امتحب، اكانيت القول 

عمرل؛ا،عن ورد وقد ابن كلام ظاهر وهو رجب، شهر في 
بكرأبي بن محمد بن والقاسم ،، ر.ءبجروعائثة ، وحاطب ، وعثمان 
كانواأنهم ت معودر؟ل ابن تلميد — التخعي يريد بن والأسود ، الصديق 
رجبفي بممر عام كل ررفي م عمرأ ابن عن وورد رمإ، مح، بحمرون 

استحبابا،،.ؤيهدي 

اللف،فعلها وقد عمر، فحلها رروقد رجسات عمرة في محافث باز ابن قال وه 
،.١١١عاJئةااالنافي قول علئ مقدم عمر ابن المشت، قول وأن بها، بأس فلا 

زيادةومع4 معها، تأينا يراجعها ولم ارفكت، الهيت٠ىت حجر ابن قال وه 
ءالم((لأا/

وهيقائما، بال وكونه الضحئ، لصلاة . الرسول صلاة أنكرت، وعائثة 

الكرى،الفقهية »اكأوى ٦(، • ١ )r،/ _، »ذح (، ٢٣٦لم«)A/ معلن الروي •اشرح )٢( 
١(، ١٣ِ  ١١٢\/القارى«)• »ءمدة (، ٣٦٨- )م٧٦٣ »اوفءم« (، ١٢٦/٢)لاهشي 

(.٣٩٣اووطأ«)٢; ض الزرناني »شرح 
(.١ ١ ٨ / ١ ) رجب لأبن المعارف® ءرلطاف )٣( 
رواهاينرشة)؛سا(.)٤( 
دواماينأبيشية)أممما(.)٥( 
رواْاينأبيدسة)أممآا(.)٦( 
(.١٣٣٢٩نية)ابنأبي رواْ )٧( 
(.١٣٣٣٣نية)أبي ابن دوام )٨( 
رواْابنابيتسة)>ممما(.)٩( 

(.١٢٧٢٨^،;)ابنأبي رواء )•١( 
»ْجموعذاوىابنأذ*صإس(.( ١١)
(.٤٢٢براسيشئثإالووىاا)( ١٢)



اسةمح)ه|مابورسيقالحرامِ ٨ ء
تا !لابم

تكرر.منها فالوهم صحيحة، أحاديث 
ارورويالمتامك((؛ بأحكام الناسك راصالة في الملاح ابن قال وه 

المحابة®من جماعة عن رجب فى الاعتمار 

و?ؤ؛بمعاعائشة مع حواره في عمر ابن لكون حجر ابن تخرج في وؤفة: 
فيأعفلمهاث ما الفوائد من فيها ولفتة أجماله! ما رائع درس ارتاُدبااا بقوله: 
إنهاوحواإراتنا، نا مجالفي إليه أحوجنا وما الأعذار، والتماس الحوار أدب 

عليهم،الله رصوان السوي للمجتمع الراغ والأنموذج المحمدية، التربية 
إلىالعلمي، الخلاف ينعكس فلا وأخلاقهم، العلمام نفوس في العلم وأثر 

يفسدحلاف كل وليس والموايا، والعقل الديانة في واتهام ثخصي حلاف 
لاوندقض1ة.
الحج،أشهر في العمرة استحباب إلئ الفقهاء س جمع ذهب حامسا؛ 

خبازل وابن خ ١ القيم وابن ^ ٦١النووي واحتاره القعدة، ذي شهر وخاصة 
•وابر(عثيمين 

سأقفل الحج أشهر في العمرة ررإن المعاد®: ررزاد في القيم ابن قال و□ 
فيأم رمضان في العمرة أفضل الزمانين أي في توقف وقد رجب. في العمرة 
القعا.ة®ذي شهر وخاصة الحج أشهر قي والاستحباب الحج؟ أشهر 

القعدة.ذي إلئعمرة يميل أنه كلامه وءلاهر 
لأمرين:ودللت، 

جميعأن والخلف،: السلف، وجمهور وغيره البخاري في ورد أنه — ١ 

ايق)امآأ(.المدرال)١( 

(.١٤٧)U/ المهدبأ١ شرح ^٤ ٠٩٠٠٠٠١١٠)٢( 
(.٩٢/٢اازاداJعاد٠لأين١كم))٣( 
•( ٩٥ازء)يا/ابن ناوي ٠لمجموع )٤( 
٢(./ ١ )٢ عشمين لابن الدربء على نور ارفتاوئ )٠( 
لأينالقيمرآآ/اه(.ءزادالمادء )٦( 



٨وأحكامها العمرة ث الأول: المصل 
١٠

القعدة.ذي في عمراته 
عموما.الطاعات فعل ستحب الحرم الأشهر في أنه — ٢ 

ذىعثر عمرة الأفضلية فى رمضان عمرة يالى أنه إلئ حمامة ابن وذهب 
منالله إلى أحب فيهن الصالح العمل أيام من راما ت حديث لعموم ؛ ٢١١الحجة 

منوهما — ٢ العاليةل وأبو ٢ زيدأ بن وجابر عمر ابن وكان ، العشر،ا هدْ 
،.الحجة؛ ذي العثر في —يعتمرون التابعين علماء 

الحج؟أوأشهر رمضان في عمرة أفضل أيهما فرع• 
رمضانفي ررعمرة هؤ.' لقوله أفضل؛ رمضان في العمرة الأول؛ القول 

.٢٧؛الفقهاء جمهور وهواختيار حجهءر؛"،، تعدل 
أشهرغير في الحمرة أن يختلفون أعلمهم ما ٠١ذ؛ءةمح1 سترين ابن وقال ت؛ 
رمضان.في اعتمر هغإثذ الختاب بن عمر أن وورد } أفضلا(ل الحج 

تقدم،كما لفعله أفضل؛ القحدة ذي في العمرة الثاني: القول 
ابزالشم•إليه ومال 
ابن- لف المن طائفة عن روي راوقد )راللءإائفا،ا: في رجب ابن ال ق٥ 
رمضان؛عمرة علئ وشوال القعدة ذي عمرة تفضيل — وعطاء وعائثة عمر 

(.٣٨١/١اللالإبماح«)ءالإنماحعلنم)١( 
رواْاكرطي)ِ\هما(.)٢( 

المرة،أهل من الأئمة. عن فقيه، تابعي أبوالثعثاء؛ المرى، الأولي نيئ بن جابر *و•  ٢٣)
١(.٠ للزركر)ج"؛/ص؛ رالأملأم، العلم بحور من وكان هماس• ابن صب 

أبوىيت4ت انمرئ، ارياحئ العالية أبو مهران، بن ينع اسمه ارياحي العالية أبو رفح ص•  ٢٤)
طقاتمن الثانِة الطقة من الرياحي العالية أبو رفح يعتر المرى■ حن الريا وفتل• العالية، 

(٤ )Y/ حجر لأبن ٠ 'الإصابة التابعين كار تضم التي التوى الحديث، رواة 
رواْا؛نأبيتسة)ا'؛ا<ما(. ٢٥)

الثاض«الإئء مذم، فى «اليان (، ٩٥)\ا الفْهية" 'القوانين (، ٤٧٣)Y/المٍتار" "رد )٧( 
(.٥٩٥)\ا الإرادات! متهن رثرح (، ٦٤)؛/ 

أبينمة)يم'ما(،»أخارعة«ساكهي)؛/؛1؛(.ابن رواْ )٨( 



اس؛مح)ماسمواسهالرام
ن٠

*رءدمحلأصَ الرمول لفعل 
وذوذشب٠اش؛

؛- قصدا لا - موافقه القعدة ذي في عمراته لكنت ■محصًمحتم بأنه أولا: 
.— تقدم _كما لمسب لكن فخروجه 
الجاهلةأهل يمقده لكن ما علئ الرد به نمد ضص'ص فعاله أن يانثا! 

المحتقدهدا لإزالة والتكرار الفجور، أفجر من المج أشهر في العمرة أن من 
والشولكنيعلان وابن المروي يقول كما الأذهان؛ قي الراسخ 

■محصار؛صتموفعاله صريح، نص رمضان في العمرة ضل في أن ثالثات 
فيكما - الفعل على مقدم النص ولأن مقدم؛ الصريح والمص محتمل، 
ولأنالمطا؛قة، الأنملة عالئ يدل لا الفحل مجرد ولأن ، - الأصولية القاعدة 

أصوليةقواعد عدة فهذه العموم، على يدل لا والفعل العموم، "على يدل القول 
الألفاظ.دلألأُتؤ في المرجحات من 

سوئمعين زمان في للممرة نحل الثنة في يرد لم أنه شلثؤ لا رائعات 
المطالقة.الأصلية يقتضى وهذا رمضان، 

يثقأن حشية رمضان في الرسول يعتمر رالم حجرت ابن قال حامتا: 
الحمرة؛،من هوأضل يما رمفان فى بعبادات يشغل لكن أوأنه أمته، على 

دللت،،إلئ الأمة لبادرن رمضان في ه اعتمر لو *إنه القيم؛ ابن ال قه 
بينالجمع عليهم وشى انمحابة، من معه من علئ حرج دللئ، في ولكان 
اغتنامعلئ حرصا رمضان في الفهلر في ترغمي، لا والمقوس والخرم، العمرة 
القحدة(<ر؛،.ذي إلئ ذللث، فأحر الشهر، 

وفي، المبيلغير أضل رمضان في العمرة أن الثالث: القول 

الطاتفاوعارف،)ا/ا<هأ(.)١( 
•نل(، UA/Uالفالخن•)•دليل (، ٢٣٦لدووى•)A/مطم •شرح  iCroU/rr•المهيد•))٢( 

(.٣٨٤الأوطار•)؛/
»تحالاري«)مم•!(.)٣( 
•زاداوعاد«)آ/آا،(.)٤( 



وأحلكمها-L' الأوو؛ الفصل 
٠

حجرأوابن اكسطلأني واختاره ، 'محص؛محَ للشي أفضل القعدة ذي 
المرةفي العمرة تكرار حكم حكمها التمع أداء بعد العمرة سادسا: 

عنها.الحديث وسيأتي الواحدة، 
أراد،ما يفعل حلالا بمكة أقام متمتعا المعتمر كان رافان الوويت ال، ق٥ 

ذلكاالله يستحب يل دللث،؛ له يعتمركان أرادأن فإن 
ليسالحقيقة في لأنه بالتمع؛ متلبس أنه بحجة العمرة من المغ يقلهر ولا 
هنفمن الحج يغير أنا وله يحج، ولا يرح أن له قالوا ولدا بنسكا، متلبنا 

ّسآتي.كما غيره إلن 
الى^،عمرة غير عمرة يعتمر أن يريد كان إن والتامحع الثامن اليوم سابعا؛ 

تاسعا.محاني ما فحكمه الم^ بنسلل تليسى وقد 
حالتان!له التشريق وأيام النحر يوم يامئا؛ 

والشافعيةوالمالكية الحنفية مذهب وهو فجائز، حاج غير كان إن [ أ ت 
،.والحنااة١٣

والشافعيةوالمالكية الحنفية وهومذهب الجواز، عدم الأقرب للحاج وبء 
والحنا؛لةل؛،.

بالحج،متلبس لأنه إحرامه؛ ينعقد ررلم ! تيمية وابن ، الروي قال و٥ 
فكاضنك«.يدخل فلا 

ا٢٧الأتفاق٠■حجر ابن وحكئ 

٦(.٠ ٤ الادي«)V/ •نح (، ٢٦٥)■ا/ للقطلأني الساري• •إرشاد )١( 
الكيرئ«)ا؛س(.رواْالمبمقيفي»اض )٢( 
الإمامط،ب في رالمان (، ٣٦٣)Y/والزيادات،• •النوادر (، ٤٦٠)Y/ الرهاني• •الحط )٣( 

(.YYi)^(،»محمح^ ٦٣/٤الشاق«ي•)
(٣٠)إ/ الكير، •الحاوي (، ٣٦٣)Y/والرادات• •النوادر (، ٣٩٢)\/الفقهاء• •تحفة )٤( 

(.٢٩٠«الهموع«)م 
»المبموعه)ي/هإاد)٥( 
(.٣٩٩/٢•ثرحسة١س•))٦( 
١(.)أ/،همبم تامحم• ابن •حاشية (، n٥٩٨/ازري• •فتح )٧( 



إلاكلها السنة في العمرة ررأحثت ت قالت أنها نؤئلبمه، عائشة عن حاء وقد ه
أيامُُرا؛•أرتعة في 

صحؤإن شن، لا ®باطل الووي! فيه قال قد عائشة عن الأثر هذا و□ 
رالوج((لآ،.متلينا كان من عالئ فيحمل 

حايا«ص.Jنكان محدنا الأمر ررنذا التهقي: قال و□ 
قلعمرة آخر أم عمرة أول متمتعات بها يكون التي العمرة ماهي فرع! 
الحج؟

لكلامالموافق وهو ، _ سفر من بها أتئ الي _ الأولئ الحمرة الجواب: 
الفقهاء.

فلاالسائقة، المسألة حكم حكمها وسعيه الم^ حلواف قبل العمرة تاسعا؛ 
يعتمر.

اعتمرتحيث ;ؤبمه، عائشة فعلت كما حائزة الودلع محلواف قل : عاشرا 
فعلهاوورد الحج، ومعي طواف من والانتهاء التشريق أيام بعد التنعيم من 
وقولا.فعلا الصءحا؛ة بعض من 

ثمالحج هي يحلقون كانوا الناس *أن قال: أنه •ه؛خبممح عمر ابن عن ورد وه 
بنوسعيد ؤهبمف، معلمة وأم الدرداء وأم عائثة وعن ا. النفر®؛ عند يعتمرون 
ومجاهد.محمد بن والقاسم عبدالله بن وحابر حبيرلْا، 

ثىء"رملا من حير ررهى عمر قال وه 

(•١٢٥رداْاليهقيفيرالناهمئ«)ْ/)١( 
االمبموع«)7/خأا(.)٢( 
(.١ ٢ ٥ )،،/ الكيرىأ يي،اض اليهقي رواْ )٣( 
رنداونال: (، ١٧٦٥ااوتاورك«)ني والحاكم >؛أ'م(، اصحيجه، في حزبمة ابن رواه )٤( 

يخرجاه*؛.ولم الشيخين شرط على صحح حديث 
(.١٣٦٢٣/٢٢١/٣ثسة>أبي ابن مصف )٠( 
\(.Jy^(r'\Aرواء\)٦( 



واحلكمهاالغمرة .ق الأول: الفصل 
UiH^؛

ذرة<الاا.مقال من خير ®هي :.al علي لاوقال 
خلافولا شاء، لمن الحج من المولع بعد رروالاعتمار الشوكانيت قال وه 

،•ماغٌر يوجد ولا جوازم قي 
مشروعيته®علن دلك دل بامره عائثة فعلته أن رروبعد حجر• ابن قال و٥ 

الأصولهدم علئ يقوئ لا الخاطر وتهلييب بالخموصية والدفع 
والعمومات.

حائقاأو أوجاهلا ناسا بلده ومحمافرإلئ الإفاصة محلواف ترك من مسالم؛ 
يصع؟ماذا الممرة، ؤيريد لفعله مكة إلئ الرحؤع وأراد تْلهر، حتى 

خلاف!محل وهي المشكلة، المائل من هده 
يفعلألا حجه، يكمل لم لن العمرة مسألة في حاء ما علئ الأول؛ القول 

منامكمن بقي بما يأتي ؤإنما نك، على نكا يدخل لا حتى العمرة 
منه.ويحرم — غيره أو التنعيم — الحل إلى يخرج المرة أراد إذا ثم الحج، 

يهلوفمنها الانتهاء بعد ثم ميقاته، من بالعمرة بمحرم أن ل الثاني• القول 
قولوهو الأول، التحلل بعد المرة فعل جواز يرئ من رأى علئ الإفاصة 

يجزمولم حاسر، ابن إليه ومال خ ١^٠٢١ ابن واختاره ،، الحنا؛لةر لعض 
إدخالباب من لأنه دللث،؛ ، عثيميزأ ابن وكرم ، باز ابن واختاره ، به 

ند.على ند 

حجهليتم الإفاصة بهلواف يأتي أن الأولئ • — القول هذا علن ~ يقال وقد 
(.١٣• ١٨شية)أبي ابن دوام )١( 
»نتلالأوطاراا)أ/ها"م(.)٢( 
•٦(.٠٦/٣غحاUرى•))٣( 
اكثافاكاع«)مآ/باأ(.)٤( 
(.١٥•القيم)٣; لأبن *بيانع )٥( 
جام)أ/\ما(.لأبن •.فوالأيم« )٦( 
(.٣٧٦/  ١٧باز)لأبن الدرب• علن نود "نتادئ رى 
(.اعاب)أ/١٧ض ين »ساتاين )٨( 



الرمرسجصإمرسموالدن 
إااو1ا

العمرةفعل يجوز لا الأول التحلل مل انه التفريق ولخن عمرته، في يشؤع ثم 
دلل•إل يحاج جائزت وبعدم 
أي— جوازها على ررواتفقوا بقوله! مهللما الجواز عدم حجر ابن اختار وه 

زالحجا،أ بأعمال متلبنا يكن لم لمن الأيام جمح قي — اليمرة 

ه(.٩٨)م حجر لأبن لباري* ام 



.وأحلكمها انممرة الأول: الفصل 

□ mm
رل4بلمثرفيلاوع

موطامم٠رة

الحج:ثروط نفس وهي 
الكافر.من العمرة تصح فلا صحة؛ شرط وهو الإسلام: — ١ 
المجنون،من تصح فلا ؤإجزاء، ووجوب صحة ثرط وهو العقل؛ — ٢ 

اعتمر.إن الإسلام عمرة عن تجزئه ولا عليه، تجب ولا 
تجزئهولا عليه تجب لا فالصنير ؤإجزاء، وجوب شرط وهو البلهمغ؛ — ٣ 

نافالة.منه وتصح الإسلام عمرة عن 
تجزئهولا عليه تجب لا فالعبد ؤإجزاء، وجوب شرط وهو الحلية؛ — ٤ 

نافالة.منه وتصح الإسلام، عمرة عن 
وجوب.شرط وهى البدنيةواسالمة؛ القدرة —٥ 

العمرة؟أداء لأجل الافتراض يجوز هل فرع: 
سداده.عن يعجز ربما لأنه ذلل؛،؛ ترك والأولى يجوز، نعم 

به؟والاعتمار قبوله يجه—، فهل للممرة، مال للثخمى بدل إذا فرخ• 
حالتان:له 

بهوالاعتمار قبوله واجب للولدت الوالد ويذل للوالي، الولد بذل الأوثى؛ 
الشافعيةعند خلاف المسالة وفي ، عثيمين ابن واختاره المنة، لعدم 

والءنالأ٣٢٠

(.٣١٧علئاتةافي«)r/»ساتابن)١( 
>ااوج»رعا)يميه(.)٢( 
(.٣٨٩»كشافاكاع«)أ/)٣( 



مجمح|ذ|ماسمواسسالرام٨ .
اسل

مذهبوهو منة، فيه لأن يجب؛ لا والوالد الولد غير بذل 
خلاف.وفيه ا، والحنابلة١٢الثافعيةل١، 

لامرأةيحل ررلأ س؛ لقوله وجوب ثرمحل وهو لأمر1ة: المحرم وجود -٦ 
ولمامرأة، وكل سفر كل يشمل عام لنقل وهذا محومءارم، ومعها إلا تسافر أن 

الحالات.من حالة المحوص تتثن 
العمرة؟لأداء الزوجة خروج في الزوج إذن يشترمحل هل فرع: 

حالتان:له 

لقولهالإذن يجب لا أنه الصحيح! فكالحج، الفرض عمرة كانت إن [ أ ] 
مذهبوهو المعروف((ل؛ا، في الطاعة إنما الثه، معصية في ٠لاعة ررلأ 
الإذزرا"،.ؤيستحب باز، ابن واختاره الفقهاءرْ،، جمهور 

ابنواختاره يستحب، ؤإنما إذن، إلئ يحتاج فلا نن.ر عمرة كانت، إن ]ب[ 
العلم((.أهل أكثر قول ررهو وقال: ، ^١٩

ابنوحكاه ، — التهلؤع كحج — الإذن من فلابد تْلوع عمرة كانت، إن [ ]ج 
المذرإجمائاص.

محرم:غير من للعمرة المرأة سفر حكم فرع: 
والأدلةالفتوئ، عليه وهوالذي العلماءر٩ا، جمهور وهومذهج، يجوز، لا 

(٩٩/٧راJج٠وع«)١( 
(.٣٨٩ااكثافاكاع«)أ/٢( 
(.١٣٣٩لم)مدوام ٣( 

(،T\A/yالممحاءر), «^ it(، )ا/٩٨,» الفقةذ. »_•, (، ٥٩١)؛/ الممحا,« د », ٥( 

(٠١٦٧/٣٠االمحانر«)
(.٠٣٨٣/١٦تئذاوئايناز|)٦( 
(.٢٣٧اااوض«سنمائ)م٧( 
(.٥١ااالإجماع«لأبنانمنءر>ا/ ٨( 
ءالتهرح(، ٢٨٤افتحالمعينء)ا/ ابديةالمجتتهدء)؟/٧٨(، (، ١١٠االمّسوطء)ة/ ٩( 



واحلكمهاالعمرة ث الأول؛ الفصل 
ل_1لثااال

فعمرتهادلك فعلت ؤإن للمخار، تعرض دلك، في وأيقا كثيرة، دلك< في 
الثهرإلئ التوبة وعليها صحيحة، 
باب،من العمرة لأداء عندهم تعمل من مع افر نأن للخادمة يجوز فرع؛ 

عثيمينابن واختاره وحدها، بقائها مفدة دفع 

محرماليس لأنه أحنها؛ وزوج أختها مع تسافر أن للمرأة يجوز لا فرع؛ 
بها.الناس لجهل لها التنه ينبغي مسالة وهده برقمتهم، أمها ولوكانت، 

الحكم؟فما محرما المرأة تجد لم إذا فرع؛ 
فهلالمحرم، وجود من ضتإ ؤإذا العمرة، عليها نجسا لا الجوابه! 

وجدتإن مالها، من الفرض في عنها يدللث، يقوم من تجب أن عليها يجب 
اتجالية؟القدرة 

يقاسولا الدليل، لعدم يجس،؛ لا أنه والأقرب، الحنابلة، عند خلاف، محل 
الاريزممحن للفرق المريض، علكن، 

مسافةمأكة وبين سها ومن مآكة، في التي للمرأة المحرم يشترمحل هل فرخ؛ 
أقلسّفر؟

الفقهاء،جمهور مدمج وهو فر، بليس لأنه المحرم؛ لها يسترءل لا 
معأو محرم، دون عمرتها ونودي للحرم، وتدهي، للتنعيم تخرج أن فيجوز 

السيارةفي أجنبي رجل مع خلوة هناك تكون ألا على نساء، مجموعت 
وغيرها

U)٦٣/.)

X٣0٩/٢٥ااىجموعذاوئاينباز^))١( 
(.Y١٨٠/ ١ ) ابن ورماثل فتاوكن، ُمجموع )٢( 
(.١٩٠«الشرحالير«)م/)٣( 
(،٢٨٤/ العض•)\ (، ١٥•والتحصل،)ه/ ءاليان ١(،  ٤٩)ا/الن؛رة« ءالجورة )٤( 

(.٧٨Mالإضاف،)هم.ع "الشرح 



 __٢ مجم)هامابواسضالرام١ 
\n_

للعمرة؟زوجها مات التي المرأة تخرج هل هلهالا*ل0: 
حالات;لها 

سواءالخروج، لها يجوز فلا للعمرة، الخروج قبل زوجها مات إن [ أ ل 
اتفامحارا/أومكية  UUlكان 

الإحرام،التلس وقل الخروج بعد زوجها وفاة بأ جاءها إن ]ب[ 
زالتوما معها، من وعلى عليها مثقة دون ممكنا رجوعها كان إن فالأقرب 

واختارهالإكمال، جائز الرجؤع ؤيشق بعيدة كانت ؤإن الرجؤع، وجب قرمحة• 
الحنميةل٢آ.وهومذهب قيامة، ابن 

الرجؤعأمكن إن أوترجع تكمل فهل بالعمرة أحرمت كانت إن [ ]ج 
الالعمرة لأن الفقهاء، جمهور وهومذهب تكمل، الأقرب محصرة؟ وتكون 

ترجعل'آ،.انتهائها فمنذ الإ٠لالة، توجس، ت
للعمرة؟الخروج المهللمة للمرأة هل هلهالال0: 

حالات:لها 

أهلأقوال من الصحح على للعمرة الخرؤج لها يجوز ثلائا المهللقة ء ١ 
المع؛؛/ض الدليل لعدم العالم، 

وجدتإذا إلا العدة؛ في دامت، ما الخروج لها يجوز لا رجعيا المهللقة -٢ 
وحدها١بقائها من الممدة 

وهيلزوجها، الرجؤع في ترغيا لا التي زوجها من المعلنة المرأة هلس\ل0: 
•الكافي«(، ٢٤• الطلب•)0\إ •نهاية (، ٣٣٣)إ/الجلل• رمح  doA/Tالرائق•)»اوحر )١( 

)ا/ا،ا"أ(.

(.٢٣٢)م »ادخي« )٢( 
•الغني«(، ٦٧/١الشاض•)١ الإمام يذب في •ايان )أ/ا/ها(، حلل• مخمر »شرح )٣( 

(.٢٣٢)م 

مخياساج«)أ/إ؛م(،و»نلالأوْلارر)أ/مهآ(.
(.٣٢)I/ رًل« و»الب٢(، • ٥ اكالع،)٣; •بيانع )٥( 



وأحكامهااضرة 4 - الأول: اثفصل 
إ1سئا

فجائزالأسثدان، ؤيممدر الحال، نذْ علئ وهي زمن ومضى والدها، ين، في 
مرفوع•الشريعة في والضرر الخروج، لها 

حالتان!لها العمرة؟ في الوالدين إذن يئترؤل هل سمالة: 
جمهورمدهب وهو إذنهما، إلؤي يحتاج فلا واجبه العمرة كانت إن الأوليىت 

المتقدمة.الزوج مع الزوجة كمسألة الفقهاء؛ 
حلاف؛فمحل ناقله، الحمرة كانت إن الثانية! 
نافلة،والعمرة واحبة، طاعتهما لأن الأسشدان؛ وجوب الأول! القول 
مقدم.والواجس، 
قييكون وألا لهما، مصلحة منحه في كان إذا بشرط يجب الثاني• القول 

}تيمية١ ابن واحتار0 عليه، صرر منحه 
لممن ®إن يقال! ولا الحج، أداء قبل الفريضة عمرة فحل يجوز هسالة: 

يعتمرا،.لا أوأحرم الحج يستطع 
.، حجه،،أ قبل الله رمول ®واعتمر المسسس،! ابن ال قه 
.٢٣١بأيهما يضرك لا ®نسكان الحسن! قال وه 

)A/الكر، •الشرح ٤(، • ٧ )؛/ الشانس، ُازم في •المان (، ٤٧• )أ/ الصاوي، •حاب )١( 
(.١٧٠)للعلى •الاخيارات، (، ٣٩

وواْطلاكش«اووطا«)'>أ'اا(.)٢( 
(.٨٧٦)٥ اممرى، •الن ر الهش رئاء )٣( 



٢ ٨  ٦„
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=٧ م.ما

س

الءفئثاكاس

نحا

_؛!م 

٠صرط الحنفية وعند ، الفقهاء جمهور مذهب وهو الإحرام؛ )١( 
ومإجم1عص.الطواف، )٢( 
٠الفقهاء جمهور مذهب وهو السعى؛ )٣( 

تواجبات؛او 

اتفائالْا.واجب المئات من الإحرام )١( 
الشافعيةوعند الفقهاء، جمهور وهومدهب واجب، التقصير أو الحالق )٢( 

مائلهالا"ا•أهم وم ركن، 
أولعير متعمدا العمرة في الواجمات من واجما ترك من حكم ما هلسالْ: 

جاهلا؟أو ناسنا أو عدر، لغير 
الكتابثنايا في ؤيأتي المواقيت،، ميحث، في الجواب تقدم الجوابت 

الواجمات.من وابم_، كل عن الحديث، حين 

الإرادات!)١'ممن •ثرح (، D٣٢١/ الممحاج! وأنهايت (، ٢١)T/ اللّوفىأ •حاب :١( 
٥٩٦.)

الممحار»)آ/هلأإ(.»رد ٢( 

(.٦٢٤ الممحاج!)Y/ وا.دي ٣(، • الل.رفيأ)٦! •حاب ٣( 
(.١٣٥ )٣; و•اJخي^ (، ٢٥٥)أ/ اJحاج• ورض (، ٣٤الدموهي!)٦! •حاب ٤( 
(.١٦•وءمٍرة«)٢; قلوبي ءحاتجا ٢(، ١ )آ/ الدّرقي! •حاب ٥( 
(.٥٣١)ا/ »اعافي« (، ٦٨٣/١)الدوى! »طب ١(، ٤ • )أ/ اكانع! •بيانع ٦( 



الدسحة؟تجب متئ سالة: 
فعللأنه الحنابلة؛ مدهب وهو يصح، فلا قبله وأما الوجوب، وقتر بعد 

وقتهلقبل للواجب، 
منة؟كرك الفدية تشرع هل سملا'ل0: 

الواجبات،ترك في تكون والكفارات الجوابر ولأن الدليل، لعدم تشؤع لا 
لأالنرآ^ا.

هدي؟للعمرة هل يسالة: 
عمرةفي الهدى وصحابته الرمول. ساق وقد مهجورة سنة وهي نعم، 

الحديبية^.
ماوأما والهدي، الفدية ذبح في ونحوها الجمعيات توكيل يجور هلهالة: 

الإحمار،كهدي فيه الجمعيات توكل فلا يدح، متئ يعلم ولا وقته ضيق 
فجائز.الفور علئ يذبحون كانوا إذا إلا الدح؛ بعد إلا المحرم يتحلل لا لأنه 

(.٣٣٣المحاج،)XI رنهاة ٦(، ١ )أ/ الالّوفى« #حاشة (، ٢٩٥القاع،)آ/ ءكثاف )١( 
(.٣٩٧/٢«ممافاك٧ع،))٢( 
٤٠صحيحه)قي حيان ابن رواه )٣(  ءصحيح(، ٧٥٥٨)ااالمستدركألافي والحاكم (، ٠٤

مسلماا.شرط ءعلئ الذهبي: وقال يخرحاهء، ولم لم مشرط علن 



اللزاموالهك الخصرة فإوأِثام النلفخ 
DQwD

رل4دثثيرلتإم

حكا؛اصاراث>ة

وهومذهبدلك، تكرار جواز فالصحح سفر؛ من بها يأتي لكن من ء أ ت 
وفعلانولا الصحابة من جمع عن وورد ، الفقهاء جمهور 

والأحلفاالف المن العالماء جمهور راوهومذهب النووىت ال قه 
ومنها!كثيرة، دلك في والأدلة 

بنهمالأى.كفارة العمرة إلئ رانمرْ )- 
الكيرينفي كما والذنويه، الفقر يتفيان فإنهما والعمرة؛ العج بين ارتابعوا و— 
ا.والفضة<<ر والذهب الخدد حسث، 

مكة.من يكررها من ]ب[ 
خلاف؛محل 

،المالكية وبعمى الفقهاء جمهور مذمج وهو الجواز، الأول،؛ القول 
وابنالجم-هورها، مذهب وحكوه والنووي، ■مدال-رأتماا ابن واختاره 

رالشرح»اوجموع« (، ١٨٧)ا/الأ.ه1ُت،اا •جامع )أ/هخه(، الممحارر ارد 
JI(»؛»_UU/U.)؛■

•المن
•اوجموع«)يمآأا(.

اوخارى)مآ؟لأا(،ومالم)بم؛ما<.رواْ 
والألباتي.الترمذي وصححه ( ٨١الترمذي)•رواْ 

'٣(.١١/٢»شرحمسرظل«)
(.١٣٢•اوجموعأ)يم )٨( ٢(. • آ/ •التمهيد•)• 



واحلكمهااضرة .ق الأول؛الفصل 
0لآآءت1ا

الصحابةمن جمع عن ولوروده الماع، الدليل لعدم الدائمة؛ اللجنة ْع باز 
كسررمالحل، من الحج بعد يعتمرون كانوا أنهم وعملا؛ قولا وغيرهم 

والوليدمالاائ^، بن والضر ا، الدرداءأ وأم وجابرر؛ا، مالان،ر''أ،، بن وأنس وعلي، 
١،،وعهتاءر ،، محمد١٩بن والقامم ٢، وعكر٠^١ ع جبيرأ بن وسعيد ، هشام ابن 

.٢١١رهألعائثة ولفعل 
،.١٢مشروعيتهاالعلئ دل عائئة؛أصْ فعلته أن ررويعد حجر• ابن ال قه 

أردفثم اJائة، نده ®ارحل بكرت أبي بن لحيدالرحمن قال أنه. وورد 
فأهلاوأءيلأ«ل'آا/النعيم فإذاهيضاأثمه أخلث،؛ 

خرجالعمرة أراد ؤإذا عمرة، سفرة كل في يكون أن لأبد 'رإنه قالت ومن 
أوبهما، الماس لإلزام دليل إلى يحتاجان الأمران فهذان المواقيت،®، إلئ 

الالعدمي والدليل شرؤلهما، عدم والأصل العمرة، تكرار لجواز اشتراؤلهما 
الرسولبل المخالفة، مفهوم  ٠٧١وكدالإحللاق، علن الاستدلال في قويا يكون 
المواهيت،.أحد إلن بالرجؤع يأمرها م ل. 

.٢١ذللث،أ؛ كراهة إلن والخابلة المالكية س جمع ذهب الثاني: القول 

بازلأبن ١^٠ نورين اناوئ 
(.١٣٠١٦)•المصنف، »ي سة أبي ابن رواء 
(.١٤٢٩٥)•الصنف، في ثسة أبي ابن رواه 
(.١٤٢ ٩٣)•المضف، ني رشة ابن رواء 
(. ١٣• ١ )٦ •الممنف، شيبة؛ي ر ابن رواه 
(.٨٧٩٦)؛ي الرزاق عبد رواه 
(.١٣٠٢٠)•الصف، ني ثببة ر ابن رواء 
(.١٣٠ ٦٨)ءالمنف، في شيبة ر ابن رواه 
(. ٠١٣ )٨٣ •المصف، ني رشة ابن رواء 
(. ١٣٦٥٣)•المضف، في شيبة ر ابن رواه 
(١٠ ٢  ٩٣٩)•المصنف، في رشة ابن رواء 

(.٦٠٦حجر)٣! لابن ^، ٧١افتح 
لذير0،.•صحح والأرتووط ١^١^١^٠، ستدْ وضعف ( ١٧١٠)•المني، أحمد رواه 

(.٥٨٢•الفروع،)٣; (، ٣٦٨/٢المدونة،)ين •الوادروالزيادات 



امجم|هامرسمواسطاس٨ ٨
اإل!؛؛ااإ

يدعةفإنها للتنمم؛ الخروج امتحبأب اعتقد ررومن تنمية• ابن قال و٥ 
،.١١١(مكروهة 

مماوهدا الجمالة، في مشروعة مكة من ررالعمره آحرا موضع في فال وه 
هلا<،لآ،.جواز على متفقون والأئمة فيه نزلع لا 

الرسوليفعله لم وأنه مشروعيته، عدم ، عيميزأوابن القيم ابن واختار 
دللث،في ءصرْ أهل تيمية ابن حالفح وقد ٥؛^،. عالئ الخن، يرد لم و. 
ا.الغرامءال ررشفاء في القاسي يقول كما 

علئبقاء جائر هو يقال؛ أن والأقرب، والدليل الخجة، في قويان والقولان 
العمرةيكرر لم ه، الرسول أن عر الاتفاق ؤيبقى ستة، ليس لكن الأصل؛ 

الاسبحض يفعله ما وأما ذللث،، علمي أصحابه يحث، ولم الواحدة، القرة في 
لهؤ يعرفلا فهدا ونحوم؛ الواحد اليوم في أو يوم كل العمرة تكرار من الثوم 

تباعدت،وكلما ،، للقط والوالتابعين الصحابة فحل من ولا ، ٤٠٣١١في متند 
فالأولئالزحام أوقات، في وأما أولن، دللئ، كان وعمرة عمرة كل بين الأيام 

ذللثطبتركه ؤينوي الصاست، من وغيرها بالصلاة ؤينثغل ذللث،، ترك 
تكراربتركه ؤينوي وبنفسه، بهم الضرر إلخاق وعدم إحوانه على التوسع 

.- الله بإذن - كله دللث، في الأجر له ؤيكتب السنة ١^٤ العمرة 
إحرامه،انعقد العمرة كرر من أن المالكية! مذهب، من المشهور لالهارال0؛ 

ولمبغلاهر، قوله فليس العمرة أيهلل من وأما ذللث،أص، في الإجماع وحكي 
يه.قائلا أجد 

(.Y١٠٢/ )٦ تيمية لأبن الفتاوى® ار٠جموع 
(.ya/؟yy)تيمية لابن الفتاوى® ءمجمؤع 

(.Y0Y'/Xءزاد؛_®)
لأينالشْين)آآ/يم(.»ْجموعءتاوئ® 

٢(.٤ ٠ )١/ الغرام® الث.فاء 
(.٢٧• Y/ )٦ تيمية لابن الفتاوئ® ®•جموع 

(.٤٦٨اْواهبالجاليل«)أ/



٨٨ . وأحلكمها العمرة ث الأوو: اثفصل 
رالج1

نقولبل ذكرارها، كراهة ندعي لا أنا ررعلئ الطبري: المحب هال فانرة: 
أفضلمدتها مثل في الطواف بتكرار الاشتغال لكن الفضل، كثيرة عبادة إنها 

سالأثتغالبها«لا؛.
يحرم؟أين فمن الثانية العمرة أراد من لسالم: 
حلاف:محل 

؛الحناباة١ لبعض وهو ميقامحت،، لأقرب الرحؤع يستحب الأول؛ القول 
منكان إذا يكون دللث، إن ؤيقال: فيناقش المشمة، قدر علئ الأحر لأجل 

تقصدأن وأما العارض، الأمر في دلك، أويكون عليه، الدليل ودل العبادة لازم 
بينالله رسول حير وما باليسر، تاتي والشريعة فممتع، ر والحالشقة 

أ٠رينإلأاخارأيرتال٣/
لما؛ تيمية ابن واختاره الحنابلة لبعض وهو يجمت،، الثاني: القول 

بعدالتنعيم من آنعتمر كاذتا أنها نههبمها: عائشة عن مالائا<ا راموطأ ش ورد 
ترئحتى وتنتظر للجحفة ترجع وكانت، ذللث،، تركت، ثم الحج، من انتهاءها 

يلي:بما ونوقش ،. الجحمة<<رمن بالحمرة تحرم ثم الحرم، هلال 
الإحراملفضل للجحفة رروحروحها للحديث،: شرحه في الزرقاني ال قه 

أفضل®واليقات، هورخصة إنما التنعيم من والإحرام اليقاُنتظ، من 
قدفهي نفلر؛ صحته في يكون وقد ، - صح إن - ز.، منها اجتهاد وهذا 

قرنوهو - المواقيتج أقرب وتركت، المدينة، أهل ميقايتج غير ليقاُتؤ رجعت، 
وردما خالفت، الرواية وهدم بعد، فيه التصور في فهدا ؛ — ارالهلائف_إ(( النازل 

(.٣٣٤ص)الطبري للمح—، القرى•، أم لقاصد •القرى 
•اوكافي«)ا/؛تما؛(.

لم•)٨٧(.م•صحيح (، ٦٧٨٦البخاري•)•صحح 
(٢٤٩/٢٦ّتمة)لأبن همحالإماف(ا)خ/ئاا(،»برعاكاوئ« 

»ْوطأالإمامُالك،«)\<اآا\(.
(.٣٨٠)Y/ اJوطأ٠ ض الزرقاتي •شرح 



—الرسول حجة في وهو— عائشة أن زأ؛قتن جابر عن لم® مر'صحيح في 
صتعتكما صنعت حجت إذا فكانت أبوالزبير! قال التنعيم، من بعمرة أهلت 

،.١^^١١نى مع 
وردمللمواقيت، الخروج بوجوب القول الشرح في قدامه ابن نافس وفد 

الميقاتإل يخرج لا الحج أراد إذا الممغ أن ومها: ،، ٢١أوجه أربعة مجن 
الحج.أراد ثم فقتل العمرة نوئ أو الأمرين، ونوئ بلده من حرج قد وهو 

الحمرة،في الكي حكم ياحال وكيلك، الحج، في الكي حكم حكمه فيكون 
الممرض•عدم ش حجة الدليل بل دليل؛ إل بمحتاج والتفريق، 

يفرقواولم الفقهاء، جمهور وهومذهب الحل، من يحرم التايثا؛ القول 
وحكي، — تقاوم كما — مكة وهوفي أو بلدْ من الثانية المرة نية أنشأ من بين 

وهوالراجح.تقدمر'آ،_، _كما الصحابة عمل وعليه الاتفاق،، 
صا4لمعساشاسقواسصاو 

القعدةوذي رجب وعمرة الكي عمرة مسالة في بالتامل العلم: طالب، يا 
وبناءعليه، يحتمد أصل وله ودليله، حجته له قول كل أن تجد المرة، وتكرار 

أئمةبها قال وقد المائل، هذه في ممتنعان والتخهلئة التبدع فإن هذا على 
وهيقرن، بعد قرتا بيع أمر على لف، اليتتاح ولا والخلف،، اللفح من 
وماتحتملها، والأدلة إح٠اع، فيها وليس ، الخلاف، يعها التي المائل من 
الخلاف،مع التعامل في عليه بما والخبرة فيها، إنكار فلا كدللئ، الأمر دام 

الأمة.علمام غالب، عليه ما الماج 
نظرهووجهة ومكانته قانر٥ للخالق، يءحف.ظ أن الخلم طالبإ على ؤإن 

دليلومناقشة الترجيح، حين وأمضاها الخمارات ألخلف، منتقتا وحجته؛ 
ائلمفي الخالق، وتخهلئة القس بصواب الجزم عن والبعد الخالق،، 

(.١٣٧»ءمحتم«برقإ))١( 
(.١١٤)A/ الإنماف، •ع اي »الثرح )٢( 
(.١٨٥)U/ »اوجمرع« (، ٢٥٥ا/ )١ »الأساولكر« )٣( 



٨n ٨ وأحكامها الغمرة .ق، الأول: القمل 
إ1الأااإ■

الاجتهاد.ؤيسعها الأدلة، فيها وثآكافأ الصواب، يحتملها 
وماوالخلاف،، والفرقة والعداواُت، للأنتقاص مجالا الخلاف، يكون فلا 

السلف.وأئمة الله رمحول لصحاية يخلمق يوما هازا كان 
منأحدا أيهئ فلا الفقهاء فيه احتلفط ارما عيينة بن سفيان ال، ق□ 

وه((لا،.الأحد عن إخواني 
الملمينعلماء من كثير يقول اروقد رافتاويهااث في الإسلام شيح قال و□ 

كالأربعةالملمين أئمة وسائر والتابعين الصحابة من والاJين العالم هل أ— 
فيهلحل شيع فهدا بها، القول يسوغ فهانْ باجتهادهم، أقوالا _ وغيرهم 
فيكونالمنزل، سينأ موافئا الأمر نفس في يكون وقد والاجتهاد، التأويل 

وسعها،إلا نفتا الله يكلف، لا لكن له؛ موافقا يكون لا وقد أجران، لصاحبه 
كانومن خطأه، له وغفر ذللثط، على الله آجره استهلاع ما الله العبد اتقئ فإذا 

الحقعرف إذا ولكن يعاقبه، ولا يعيبه ولا يدمه أن لأحد يكن لم هكذا 
منأحد لقول رسوله به الله بعث الذي الحق ترك يجر لم قوله بخلاف 
وهوديننة، وإلالكتاب وهو الله، عنلء من المنزل الثرٍع هو ودلالث، الخالق؛ 

يجاهدونلا لله، كله الدين ؤيكون العليا، هى الله كلمة لتكون ورسوله؛ الله 
ويكونوحده، الله ليعد يجاهدون بل متأول؛ ولا شيح ولا عالم قول علئ 

الدينلله«م
ينكرلم العلماء بعثس بقول فيها عمل من الاجتهاد ائل ارمسإك•' قال وه 
المسالةفي كان ؤإذا عليه ينكر لم القولين باحد عمل ومن يهجر، ولم عليه 

قلدؤإلأ به، عمل القولين أحد رجحان له يفلهر الإنسان كان فإن قولان؛ 
أعلم®والله القولين، أرجح بيان في عليهم يعتمد الذين العلماء بعض 
~الفركع ائل مأي — فيها اللم قلد ررومى النوات! كتابه في يقول ؤه 

(.١٣٥للخطيباJغJادى)T/ والمتفقا.« )١( 
١(.• ٨ )Y/ تمة لأبن اكاوى* »مجموع )٢( 
•( ٩٥)ه/ تتمته لأبن الفتاوئ، امجمؤع )٣( 



رللرام|لهءرةر،ال1،ابمإدت |اتاظرئو|_ظم 

حطأه®.يتيمن لم ما بقوله العمل له جاز المقلدين، العلماء أحد 
حطوه.نيين إذا العالم تقليد يجوز لا أنه كلامه وظاهر 

الأحدولا اعتمادها، صح لا العالم زلة #إن الشاطئ قال وه 
؛١١(( ١٠؛

حظرهفي الفقهاء احتلف ما #وأما )يو]حؤ.' الحنبلي أبويعالئ يقول ؤه 
أوالخلاف، فيه ، صعقمما يكون أن إلا إنكارْ؛ في له مدخل فلا ؤإياحته! 

عليه؛،متفق محفلور إن ذريعة كان 

أوهدم إلئ يعود أو ممسية، إلئ يودى كان فما مهمان! قيدان وهدان 
والحقلوالض الدين - الخمس الدين محرورات في اهل نأو تضييع 

بالمعروف.والإنكار المح فيه فيكون ، — والالا والعرض 
إنولكن فيه، إنكار لا فيه الختلف، ررإن #روصته؛؛؛ في النووي ءال، و٥ 

bJlj ،محبوب،،حن فهو الخلاق، من الخروج إلئ المحيجة وجه علئ ؛
٢•برفق*ل فعله إلئ مندوب 

امأوالأدلة فيها، نص لا التي المائل عائ ذللث، في الأنمة كلام ؤبممل 
والشاذةالضعيفة بالأقوال والأحاو النموص مخالفة وأما التعارض. ظاهرها 

بهاالحالم تقليد ولا بها، الأحد يجوز فلا الرخص، وتتبع عليها دليل لا التي 
عنبعيدا العلية، والنامشة والحكمة بالمعروف الإنكار فيها يكون ؤإنما 

وتتابعالصحابة، عهد من وحد وهدا والحداء، والنابية والتميق التباريع 
المسألةطرفي إلئ ذك في الذاهب يدهب، فلا الإسلام؛ وعلماء لفج العليه 

حجةالخلاف #وجعل ، — خلاف كل في الإنكار عدم أو مطالعا لإنكار ا_ 
#الموافقات((.قي الثاطبي يقول كما للدين(؛ وتمييعا 

(.٧١تمة)؛/ لأبن )١( 
اساب«لأيش)ا/بهآ(.•الأحكام )٢( 
الطاوين«)>ا/ا<ا'ا(.«روٍة )٣( 
هم\ذق\تا<)0اس)٤( 



٢١ب وأذى اضرة _ق الأول: اممصل 
اإرالأا؛ا

فقهاءمن علمته أحد عند ُحجة ليس ررالاحتلأف عبدالبرت ابن ويقول تا 
ءند0ااأمعرفة ولا له بصر لا من إلا الأمة؛ 

ذرعايضيق وألا والمخالف، الخلاف يستوعب، أن انملم ب،طايب، فيحسن 
والقرفة،العداوة دللئ، يورمحن، وألا الساع، الخلاف في والمخالف الخلاف من 

حهابدةمن النقولأُتؤ هلْ دلالات، يدرك أن وعاليه الرحمة، يورُث، ؤإنما 
حمتععين الخلاف فيها وقع التي ائل الممع التعامل فيحسن الأمة، علماع 

لحسنالله وفقه من والموفق والتش، والفضل العلم في هم من وهم درحاته، 
ومنالمملبيق حين، من والعملية؛ الفلرية الناحية من الخلاف مع التعامل 

الله.من وتديي توفيق إلئ تحتاج فهي الفتوئ؛ حينا 
والفرقةالفتنة مبلغ يلغ لا السائغ الاجتهاد ررولكن الأملأم! شيح ال ق٥ 

الاحتهاداءرأ؛.لمجرد لا البغي ْع إلا 
فيالخهلآ يعم ودللث، الأمة لهده غفر الله أن أقرر ررؤإني قال؛ وه 

فييتنازعون لف، الزال وما العملية، اثل والمالمولية الخبرية ائل الم
ولابمؤ، ولا بكفر لا أحد علكي منهم أحد يشهد ولم ائل، المهده من كثير 

معصية((ص.
حهلآالمسائل آحاد في اجتهاده في أحطأ إمام كل أن ررلو الذهبي: فال و□ 

منيمابن ولا نمر ابن لا مهنا ملم لما وهجرناه، وبدعتاه عليه قمنا له مغفورا 
والفذلاءإة((الهوئ من بالله فتعوذ منهما، هوأكبر من ولا 

بالتعظيمته إلثار مكنتج ؤإن در نيم عفلن مضع تلا 
يمالمفليل الجلئن باش الفوإإ,ضفلتا يل فالجل

٠ ٠ ٠

»الأطلكر«)ا/ما'آأ(.)١( 
»الأسمما«ة«لأينسة)ا/؛م^)٢( 
»الأسقائ«لأينتج)؛/بمه؛(.)٣( 
٤(.• ؛/ الملأ•،")٤ أيلام اسر )٤( 



Mماماسمواسقاللام„ ٨ „
الليا؛اال

صيتهالممالك أقصى قدطارفي متبحر الم عا،افأكادم ي
نميته؟كيف الدين بممي كان من ت تخف ظلوم—ولا يا — لي قل باللؤ 

ؤيحرمهذا فيحل يستفتون، المتقنون برح ررٌا • فذلُنب القهلان ابن ال ق٥ 
المحرمأن المحل يرئ ولا لتحليله، هللئح المحل أن المحرم يرئ فلا هدا، 

١٠لتحريمه هللثح 

بعضهمالعالم ومحلله العلماء تعفليم في - ؤإيالثح الله رحمتا - أحي فتامل 
بينالرحمة يوريثإ العلم لهم، المعاذير والتماس وتوقيرهم ؤإحلالهم بعصا 
والعالمبغيرهم، ورحمتهم سهم فيما بدللثح الماس أولئ وهم وللناس، أهله 
إليهمحلمه وامتد ورحمهم، الماس عير مداركه، واتسعت، علمه انع كلما 

والرسلالأنبياء محلريقة وهدم والرحمة، الشفقة يعين إليهم ونفلر ووسعهم، 
مشتهرة،ذللث، في والسير والمصوص نءهإقئ، والعلماء واللام الصلاة عليهم 
المستعان.والله 

العلم:طالما ا يه 

وتزكيةالقلوي، بأعمال العناية عليهات المنبيه يحن الش ائل المدس 
تضركفا اكقاُت، عن بلغلث، ؤإن ويقال، يسسْع ما كل في والثبت، المقوس، 
أصفي وعلما إيمائا به تزداد الأم كان إن الحكمة، إنها الأناة؟! وتصيرك 

للعقلمالتا إمعة تكن ولا فهلتا، ألعثا وكن لث،، بنفواسمع فا؛حث، دينلثط، 
بالحلمالانشغال ودونلث، ورؤية، تحقق بدون وهناك هنا تركض والمفكير، 

عنوالبعاJ الجادة، وملوك الله، إلئ والدعوة ينفعهم، ما الماس وتعليم 
اميانالهل.فح حدد ،  ١١وفورتهم الشبايبا دررحماس يهى وما الملمس حفلوحل 

الماس.ونفع الحلم في 
وضد0وحماله، وبهاوه العلم نينة ررفالحلم إءلأمهت في القيم ابن قول ي٥ 

الالذين يستحقه لا فالحليم المثالتؤ، وعدم واكمع والحدة والعجلة العليش 
أناة،ذو ثابتؤ وقور هو بل والجهل؛ والخفة العليس أهل يقلقه ولا يعلمون، 

٩(.٠ ٢ )T/ وفضله١١ العلم ®جامعييان 



وأحلكمهاالنمرة 4 - الأوو: اثفصل 
!لصا

وملاحظتهأوايالها، تملكه ولا عليه، الأمور أوائل ورود عند شه يملك، 
لهتنكشم، فبالعلمم والشهوة، الغضب دواعي تستحقه أن من تمنعه للعواقب 

.٢١١((ه نفنشيت من يتمكن وبالحلم والشر، الخير مواقع 
اللهووالجدوى نكح لايلهيبه اتلعت، ما واعمل الملم تعلم 

المللتادك يعأن اك إياك إيأيدا وانصدمنهم ناس الوعلم 
الحقوأن فيهم، والغلو وآرائهم للعلماء التعصب، احدر الحق: طالبر يا 

ؤإنماالعصمة، لأحد وليس الشريعة، لنصوص مخالف، وهدا يتعداهم! لا 
ذلكليس واتبعهم قلدهم ؤإن فهو رالرحالا، لا بالدليل الحق يتع الإنسان 

فيمتوافرة العلماء ونصوص يالدليل، يحملونه الذي للحق ؤإنما لدواتهم، 
العلمإلا يحمل لا فانه دلك، حلاف سللث، مى العلم وءلالبج دلك، تقرير 

واحدة،بعين إلا يبصر ولا عنه، ويعس الحق من كثير عليه ؤيخفئ الملل، 
أهلكان ولذا واحدة، بعين يمملر ومن بحينين، ينفلر من بين فرقا أنه شلئخ ولا 

الاستدلالفي لأنهم بالحق، انس أحق الاستدلال في والجماعة المنة 
وفقوالترحيح بينها ومحاولةٍالجمع الأدلة جميع في الفلر يحاولون 
يردحينما الاستغفار وكثرة الله إلئ اللجوء ْع ذللئؤ؛ في المقررة القواعد 

اللهيتخير الملقح بعض وكان وغيرْ، العلم في الأمور وتلمس الإشكال 
باذنهالحق من فيه احتلف، لما يهدينا أن الله أل ونالمائل، في الترجيح في 

مروهين لق تا ضإ لق اس هتز  '}قنا المستقيم، صراؤله إلئ يهدينا وأن 
•]النور[ 

اليقفءارنه ! _ حجته وقوة علمه غزارة هوفى من وهو — تيمية ابن قول يه 
تعالئالله فاستغفر علي، تشكل التي الحالة أو الميء أو المسالة في حاحنري 

الإسكال((لى.وينجلي الصدر ينشرح حتى أوأكثر مرة ألف، 
مسألة— تيمية ابن أي! — عليه أثكلتخ إذا رءوكان عبدالهادي! ابن ؤيقول نا 

X١٥٣/٤»إءلأماJرنمناا))١( 
٢(.٢ صن) الهادي عبد لأبن ابن الإسلام شخ مناقب من الالعةود )٢( 



مجمحأه|ماسمواسقالرتج,٢ ٨
الإست؛ا

علمني،إبراهيم معلم يا ورددت التراب علئ جهته ووصع جامع إلى التجأ 
٢.فهمتيءار سليمان مفهم ويا 

واصتعواالئ على ٌاروا كما ئمتروا ذكرهم يعبق الأبرار لف المضى 
ثأ؛-أو أو 

جاوئوثهمة شرق تنفس فالالعلا إلى موبالقلومت، ثوالعلم 
أعرياالمصائب ظلم أعجث إن بصيرة ورواحثلأء نوالعلم 

كالشهدكالرهرالمثركالصباالرضا حلل قي الأرو؛ح هوروصه 
؟وممات 1ش سج 

تكرارالهمرة؟بين معين حد هناك هل ( ر١ 

القصدأن الفقهاء كلام من يفلهر والذي عليها، دليل لا لكن أقوال، وردت، 
أو،، الحنابلةل عند أيام كعشرة الحلق، من ليتمكن الشعر ررإسات ذلائات من 

أويوم كل ش يكون كالذي المتوار؛ التكرار إشكال من الخروج لأجل 
يومين*؛لص•

العمرةتكرار جواز على دل عائشة رروفعل المجمؤع! قي الووي ال ق٥ 
الحنفيةمدهسم، وهو ، — للرمن تحديد غير من — مهللما العمرة بحد 

بازأمابن واختاره } والشافعية٠٠ل 
شمه؟__، م من 

وهو، — الحالق وهو — واجب ترك سيتعمد لأنه ذلك، يفعل ألا الأقرب 

لأينتمة)ا/أيا(.»رأسالحسن، )١( 
>راموع«)ه/؛ا(.)٢( 
(٢٧٠لأينتمة)1أ/ »مجموعاكاوى« )٣( 
ارحاشةاينءاس«)آ/هههك)٤( 
الداه)١اللجة »غاوئ )٦( >االمجموعاا)يمبمةا^ )٥( 



٢١و|حلك4ه1 العمرة ِق الأول؛ الفصل 

أيت حمم ،، فاعتمر،؛ر حرج رأسه حمم إذا ررلكن نقهنزت أنس لفعل الأحوط 
■السعر يسط 

بلله؛ تضعيئا الفقهاء أو المحال،ثين من للمقاوسن أحد لم أنس وحديث 
تكراريمنعون وأنهم حاصه يضعفوه؛ ولم أوردوه القيم وابن الإسلام شخ 

العترةاوكٍةرآآ.
حتمبالجيم: يرويه من الرواة ررومن القرئ: في اتجري يقول 

حممأي؛ دالمهمله؛ا والمحفوخل ه، رأّ
أفضلماراسرةأماصاف؟)مآ(أيهم 

حلاف:محل 
عحجرأ وابن ا، انجركار المحب ورجحه أفضل، الطواف الأول: اثقول 

واينت؛ميةلأر
فيررالإنصاف كتاب الدين نين ألف وقد أفضل، العمرة أن المول 

٢حنيفة أبو رمضان في دلك تكرار واستحب العلواف((, علئ العمرة تفضيل 
الغرام،،ررشفاء في القاصي العمرة في التوالي وأنكر الثاiعيل٨ا، والبلقيني 

أمسفر، من بها يأتي لمن مطلما العمرة تكرار أفضل: أيهم ( )٤ 
الخير؟أوجه ث العمرة تكلفة إنفاق 

حلاف:محل 

فيلكن الموال هدا مثل عن ّئل لما تينآفب تيمية ابن الإسلام سخ ذهب 

•بندجند ١( ١ ٣ / نيا)١ •المفي الث1فري رواْ ١( 
 )Y ٦ •مجموع(»اكاوئ /Y ٤ ٥ . ٤ ٦ ،) المُاد، »زاد /Y(٩٣.)
٦(.الأرئ«)٨« أم لمامحد •القرى ٣( 
(.٩٤)أ/الممحاج• •-ذ ٤( 
اذحانرى«)م/أا/أ(.٥( 
(.Y٣/•IY٦مج٣عاكاوئ•لأينبم)٦( 
(.٤٧٢أحاشةاينءادين«)أ/٧( 
لأفاّيأ)؛/همآ(.الغرام •شفاء )٩( »شظ،الخراملأفاسأ)ا/>؛آ(. ٨( 



الزاموالمربم1ه الهصرق أهام ركلخوفإؤ 
الإ_م!!؛ا

.العالم،،ل أهل عامة قول وهو أفضل، ررالحج الحج، 
،،الحناراةرعند ورواية ، ٢٢الجوزيلابن وامحارْ أفضل، الصدقة ومحل؛ 

هذا.علئ العمرة في القول وينزلأيصا 
منأفضل نفعه المتعدى العمل أن العالماءأ عند القاعدة إن يقال؛ وقد 

تفصيل:فيها والمسألة القاصر، 
بالأمرين.الإتيان الأكمل أن شالث، لا الأمر اتساع عند [ أ ] 

عملفي أو العمرة في يصرف إما اّل؛ هاوا يمحيّثا المزاحمة عند ]ب[ 
الأمروحاصأأن وأفضل؛ أولئ المعدي العمل أن شك فلا ضه، متعد حيرى 
إلىينئي قال دعمه وعدم الدعم، إلئ ماسة بحاحة العمل هذا كان إن يتأكد 

سجينؤإهللاق مريض وعلاج كرب وتفريج لقريب دين كقضاء أو نملله، 
واحتارْنفعها، المعدي البر أعمال عموم على ينزل وهذا وغيرها، معر 

اينبازوغيرْ•

(.٢٩٣/١امخمرالفتاوئانمرة،))١( 
(.١٠٤الفتاوى،)T/ مجموع ض رالمتدرك )٢( 
 )٣(/r(،٣٨٦(،،االفروع«)إ/١٠٤رالسدركعلنْجموعالفتاوى.)



ِوأحلكمها العمرة الأوو: الفصل 
ٍغا

راأمداثركالأالر

إهإلاءال٠٠لاسمنحئمر

إهداءعن ر يبميحت اقدم الغر، عن العمرة حكم فى الدخول قبل 
دللث،تمثل تتضمن العمرة لأن للغير؛ وثوابه الصالح العمل 
هداءاتثوابللأ«اواتا؛إو 

ومنكثيرة، ذلك في والأدلة بالدطء، المت، انتفاع عن العلماء اتفق ( ١ ) 
أوصدقة-؛؛1^4، ^^،1؛ من إلا عماله آدم ابن مات ارإذا قوله:٠ أشهرها 

به؛،يتل أوعالم يدعوله، صاغ ولد 
حكئوقد عنه، المالية بالصدقة الميت، انتف_اع علئ العلماء اتفق )٢( 

الووىالأتفاقءلئذس،لم
والأدلةعنه، والعمرة بالحج الميت، انتفاع علئ الفقهاء جمهور مذهي، )٣( 

لاحما.تاتي 
عنه؛الواجّت، بالصيام الميت، انتفاع علئ الفقهاء جمهور مذهء_، )٤( 
عذرلغير يمص لم إذا ورمضان الكفارة صيام وأما وجونا، عته الدور كصيام 
كيلو_ اللل. قوت من صخ نصف، تركته! من عنه ؤيهلحم استحبابا فيمام 

تمعؤإذا ،، الفقهاءل جمهور وهومذهجؤ وجونا، مكينا يوم كل عن - ونمق، 
رواْ،ام)امأا-ا(.)١( 
)٢(

 )٢"( _/r(•أبالاة •الموط/Y(٦٢اوجتهوأ ،) الحاوي•(الك؛؛رأT\r/\o ,).»أاوغنى

»اوخي•(، ٠١٤ )ا/ المحسف• القرب نح (،! ٥٢٤)Y/ •الدخرة، •٩(، )"Y/ »البرطأ )٤( 
/Y■(١٥٢.)





%وب\لأوو
نخصمن لأكثر وغيرها والعمرة الهلواف ثواب إهداء يمح هل فرع: 

ذلك؟بجواز القايالين عند 

دلك،نفعه الملم للميت وجعلها فعلها قرية اروأى المرداوي: ال قه 
ونحوذلك®أوثلثه كنصفه يحضه لوأهدئ وكدا 

حديثوهوظاهر واحد، نخص عن إلا تكون فلا العمرة في الإنابة وأما 
)٢(- ث سرمه

الثواب؟إهداء سوى من فرع: 
حالتان:له 

صح.الفعل ابتداء وفي الفعل قبل كان إن )١( 
مفلحابن واحتار الحنابلة، عند حلاف وقع الفعل بعد كان إن )٢( 

١١^٠١بعد ولو دللثج صحة 

(.٤٢٢ )أ/ ابن احات~ة (، ٥٥٩للمرداوي)أ/ •الأنماف• )١( 
الآلا'ي•وصححه (، ٢ ٩ • ماجه)٣ ابن وروا، (، ١ ٨ ١ أبوداود)١ رواه )٢( 
«الفروع«)"ا/هأإ(.)٣( 
•ابيف،)أ/بمهه(.)٤( 



رلخم|ةوالسمثقالرتجاكمموئؤإه|م 
■لصا

٧ .مم.
س

غصم^ ٥٧الهلث!

صرهخةاردكراراثرةض 

الصالحةالأعمال يواب إهداء جواز عدم على العلماء جمهور )١( 
محبأالناس أعظم الصحابة ولأن الدليل، لعدم — عنه —كالعمرة لالرمول

ميزانفي هو المؤمن يفعله صالح عمل كل ولأن يفعلوه، لم واتباعا له 
الفتوئ.وعليه ، ءثي٠ينلوابن ،، تيميةلابن واختاره ق^، أعماله 

عاجزككل معينة، لجماعة أو أشخاص لحدة الحج أو العمرة عمل )٢( 
الشريحةفي أصل له يعرف لا الفعل هذا بعمرْ* يقم لم متوقي قريب كل أو 

فمهل.واحد شخص عن الإنابة تكون ؤإنما اللف، من أحد يعمله ولم 
غيره؟عن الصدقة أم مكة، حاء لمن عيره عن العمؤرة أقفل! أيهما )٣( 

الحمرةيذكر ولم ولألث،ااأم، من إلا عمله ^ ٥٥١آدم ابن مات ررإذا حديث; 
عنتجب لا التي العمرة من حير الجارية المال،قة من فقليل الحديث، في 

المتوفى•
اللهرمول عند جلوس نحن بينا هبمن الساعدي ربيعة بن ماللئ، حديث 

أبويبر من ؛قمح، ٢( الله، رسول ا ققالأ سلمة، بتي من رجل جاءه ذ إ. 
لهما،والاستغفار عليهما، الصلاة رانعم، فقال؛ موتهما؟ يعد به أبرهما شيء 
ؤإكرامبهما، إلا توصل لا التي الرحم وصله بعدهما، من عهدهما ؤإماذ 

.٢٤١١صديقهما؛

المحتا'جأا®مغني تنمية، لأبن للشي الثواب إهداء ®رسالة ٥(، ٤ ٥ / )y الجليل^ ءمواهب )١( 
(.٢٦٢/٦الإنماف٠)صهمسما

الفقهاء.جمهور مذهب وهو يجوز، ت وقل (. X٢٣/ الخيمّنا)٤ ورماتل فتاوئ ®مجمؤع )٢( 

الألباني.وصححه ( ٣٦٦)٤ ماجه ابن ورواه ( ٥١٤٢)داود أبر رواه )٤( 



ءوأحكامها العمرة ث الأول: الفصل 

لهما.الوعاء أي راالصلأةعاليهما«: 
وصيتهما.إنفاذ عهدهماا،! ررإنفاذ 

لمالصالح، وال..الفا والتابعن الصحابة ومر الرعية الصوصن بتتيع 
كانمواء عليه؛ والحعث، دلك وتكرار المتوفين عن الاعتمار عنهم يعهد 

وردؤإنما عليه، تجب فلم لفقره العمرة فريضة تدركه أولم اعتمر قد المتوفئ 
ش•'ما تقدم ما حلاصة ولذا حدا، يسيرة حالامحنا 

Uنحو عش اكوية والمنة الشرعي الص اشاع الأفضل أن ثاث، لا [ أ ] 
عشالص به جاء مما أفضل الخصوص وجه عر الص به ورد وما تقدم، 
كثيرة.المنة في أمثلته وهدا العموم، وجه 

مياتى.كما غيره عن العمرة جواز ]ب[ 

غترْ؟عن بعمرة ر؛آماأجرْ>(أتى 
حلافا!محل 

أنإبراهيم بن محمل. الشح سماحة ذكر وقد العمرة، أجر الأول،؛ القول، 
دللث،وأن دللئ،، في أحاديث، ووردت؛ ،. ل الحج أجر له يكتبا غيره عن حج من 

تصحأ'آا.لا ولكنها الجنة، يحول في سبب، 
والبرالمعروفج أجر له يبقى ؤإنما دللثج، على دلثل، لا ايئاني؛ القول 

وهوأم، ال.ائمة اللجنة مع باز ابن واحتاره أجرا، أعغلم يكون وقد والإحسان، 
الأزب•

عنه؟لاّمحجوج أم أللحاج الأجر! لأيهما ١١المسسبا! بن سعيد مثل وه 
جميعا،،.لهما واسع تحالا الله إن فقال! 

(.٢٠٤الث.خاا)ه/إبراممTل بن محمد الشح سماحة ورسائل الفتاوى )١( 
٠الضيفة ٠الااJة (، ١٣٠)آ/ للميوْلي انموئ، ءاللألئ (، ١٨٠البتهقي،)ه/ »ّن )٢( 

/Y"(٣٣٢.)

١٠; ١١»ذاوئالوبمةالدائمةا))٣(  ٠.)


































































































































































































































































































































