
الخاتيا رات العلمية للمأام مأحمد المأين الشنقيطي ـ يرحمه الله ـ
في مأسائل الحج مأن كتاب مأنسك الشنقيطي إعداد : أ.د عبدالله

الطيار ــ د . عبدالعزيز الحجيلنا

الجزء الوأل

ًا أفضل . .1 77الذي عليه الكثروأنا أنا الحج راكب

ّلَم  ـ  تقسم على ثالثاة أقسام.2 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال أفعاله ـ َص
77: 

 كالقيام وأالقعود فهذا لم هو الفعل الجبلي المحضالوأل : 
يفعل للتشريع 
وأالتأسي .

 وأهو الذي فعل لجأل هو الفعل التشريعي المحضالثاني : 
التأسي وأالتشريع كأفعال الصلةا .

 وأضابطه هو الفعل المحتمل للتشريع والجبليالثالث : 
ًا  أنا يكونا الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها ، وألكنه وأقع مأتعلق
بعبادةا بأنا وأقع فيها أوأ في وأسيلتها كالركوب في الحج ، 
وأاضطجاعة على الشق اليمن بعد ركعتي الفجر .

ًا ضعيف.3 الحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج مأاشي
 .80

تقرر في الصول أنا المأر المجرد مأن القرائن ل يقتضي .4
 81التكرار . 

 85الصح أنا الكفار مأخاطبونا بفروأع الشريعة  . .5

 85الحرية شرط وأجأوب ، فل يجب الحج على العبد  . .6

أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة حديث ابن عباس " .7
 88ل يقل عن درجأة الحتجاج .   )(السإلما .... "

) واسإناده صحيح 206|3) انظر المجمع (140|3الطبراني في الوسإط ()(
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الذي يظهر لي رجأحانه بالدليل مأن قولي المالكية أنا سؤال .8
ُد استطاعة حتى على مأن كانا يعيش على ذلك .  َع ُي 92الناس ل 

ّتْقَوىَ قوله تعالى : " .9 ْيَر الّزاِد ال ِإّن َخ ُدوا َف َتَزّو " َو
ًا بل ]197[البقرة : دليل ظاهر على حرمأة خاروأج النسانا حاجأ

ًا .  ًا كانا أوأ غني  93زاد ليسأل الناس ، فقير

ل يجب أنا يختلف في أنا المرض الشديد الذي يشق مأعه .10
 95السفر مأشقة فادحة مأسقط لوجأوب الحج  . 

حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ الذي فسر فيه .11
الستطاعة بالزاد  
وأالراحلة لم يثبت مأن وأجأه مأن الوجأه صحيح بحسب صناعة علم

 102الحديث . 

الذي يظهر لي وأالله أعلم أنا حديث الزاد وأالراحلة عن أنس .12
ـ رضي الله عنه ـ ل يقل عنة درجأة الحتجاج  وأقد أخارجأه 
الحاكم وأأقره الذهبي وأالدعوى على سعيد بن عروأةا وأحماد بن 
سلمة أنها غلط وأأنا الصحيح عن قتادةا عن الحسن مأرسلً 
دعوى ل مأستند لها بل هي تغليط وأتوهيم للعدوأل المشهورين 

   106مأن غير استناد إلى دليل . 

المستطيع هو مأن مألك الزاد وأالراحلة وأل يجب بسؤال الناس.13
 .106

الصحيح عند المحقيقين مأن الصوليين وأالمحدثاين أنا الحديث.14
إذا جأاء مأن طريق صحيحة ، وأجأاء مأن طرق أخارى غير صحيحة 
فل تكونا تلك الطرق علة إذا كانا روأاتها لم يخالفوا جأميع 
الحفاظ ، بل انفرد الثقة العدل بما لم يخالف فيه غيره مأقبول 

   107عند المحقيقين . 

الذي يظهر لي أنا القادر على الحج مأشيا على رجأليه بدوأنا .15
 109مأشقة فادحة يلزمأه الحج لنه يستطيع إليه سبيلً .

المستطيع بغيره نوعانا : .16
الوأل : هرم أوأ مأريض عاجأز فله أنا يدفع لغيره ليحج عنه 

110لحديث الخثعمية . 
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الخار : ل يقدر لعدم المال أوأ غيره مأن الموانع وأصحته جأيدةا 
116فهذا فيه خالفا 

ًا فإنا كانا له مأال .17 مأن ترك الحج وأهو قادر حتى مأات مأفرط
حج عنه مأن مأاله لنه دين ترتب عليه في الذمأة وأدين الله أحق 
أنا يقضى ، وأمأا أوأجأبه الله في كتابه أقوى مأما أوأجأبه بالنذر .
125

الظاهر لنا أنا مأن مأات وألم يستطع الحج حال حياته حتى .18
مأات فل دين لله عليه لنه لم يتمكن مأن أداء الفعل حتى يترتب

ًا إل وأسعها .  ّلف الله نفس 125عليه في الذمأة وألن يك

125يجوز للمرأةا الحج عن الرجأل وأالعكس . .19

المشهور عن مأالك ـ يرحمه الله ـ أنه ل يجوز الحج عن قادر .20
125بجسده ،    وأإنا مأنعه شيء آخار  . 

حديث شبرمأة صالح للحتجاج به ، وأفيه دليل على أنا النائب .21
في الحج لبد أنا يكونا قد حج عن نفسه ، وأقاس العلماء 

129العمرةا على الحج وأهو قياس ظاهر .   

َلْم أخاطأ ابن الجوزي ـ يرحمه الله ـ لما عد حديث .22 "َمْن 
َأْو َمَرٌض ِئٌر  َطاٌن َجا ْل َأْو سُإ ٌة  َظاِهَر ْلَحّج َحاَجٌة  َنْعُه َعْن ا َيْم
َء ِإْن َشا ّيا َو َيُهوِد َء  ِإْن َشا َيُمْت  ْل َيُحّج َف َلْم  ِبٌس َفَماَت َو َحا

ّيا " ِن ًا لغيره)(َنْصَرا ًا ، وأالحديث ل يقصر عن كونه حسن   مأوضوع
   .144

ّلِه .."قوله تعالى : .23 ِل َة  ْلُعْمَر ْلَحّج َوا ِتّموا ا َأ [البقرة : " َو
ل تدل على وأجأوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه ]196

149وأكذا العمرةا . 

 149الصواب أنا الحج فرض عام تسع . .24

أظهر القولين عندي وأأليقهما بعظمة خاالق السموات وأالرض.25
151هو وأجأوب الحج على الفور . 

النساك الثلثاة كلها مأشروأعة صحيحة وأإنما الخلفا فيما هو .26
 153الفضل 

) وضعفه334|4البيهقي()(
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ّلَم  ـ  أصحابه بالتمتع.27 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال علة أمأر النبي ـ َص
هي أنا يبين للناس أنا العمرةا في أشهر الحج جأائزةا ، حيث أنها
كانت مأن أفجر الفجور ، وأل شك أنا التمتع في تلك السنة كانا 

177أفضل النساك .   

ّلَم  ـ  أوأ يأمأر به للبيانا .28 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال مأا يفعله  ـ َص
ًا أوأ مأفضولً فهو أوأالتشريع فهو قربه في حقه ، وأإنا كانا مأكروأه
يفعله لبيانا أنا النهي للتنزيه ل للتحريم فصار بذلك الفعل في 
حقه قربة يثاب عليها لما فيه مأن بيانا الشرع ، كنهيه عن 

177الشرب مأن أفواه القرب وأقد شرب مأنها.   

ًا   . .29 ًا وأاحد 198أقوى القوال وأأصحها أنا القارنا يسعى سعي

مأن المحال الجمع بين خابر ابن عمر وأأنس ـ رضي الله عنهم.30
ّلَم  ـ  وأمأن  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ـ في صفة إهلل النبي ـ َص
ًا مأا بلغ مأن  ًا مأن كانا بالغ ِلَط كائن َغ ادعى إمأكانية الجمع فقد 

 206العلم وأالجللة . 

ل شك عند مأن جأمع بين العلم وأالنصافا أنا الحاديث الدالة .31
ًا أرجأح  . ّلَم  ـ حج قارن َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال على أنا النبي ـ َص
207 

210الظهر عندي أنا أفضل النسك الفراد . .32

الذي يظهر لي مأن مأراد ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ مأن .33
ّوأِل ) َل ِه ا ِف َوا َط ِب ِةا  ُعْمَر ْل َوأا ْلَحّج  َوافَا ا َط َقَضى  ْد  َق َأنْا  َأى  َوأَر )(قوله (

 251عند الشيخين ، هو الطوافا بين الصفا وأالمروأةا . 

اعلم أنا قول ابن حجر  ـ يرحمه الله ـ في التهذيب أنا .34
البخاري ـ يرحمه الله ـ  ( روأى عن أبي الفضل بن حسين 
ّلم  البصري بلفظ  قال أبو كامأل لها حكم التعليق ) غير مأس
وأمأخالف لما عليه الجمهور مأن المتأخارين لنا قوله قال أبو 
كامأل كقوله عن أبي كامأل وأكل ذلك يحكم بوصله عند 
المحقيقين فقول ابن حجر في الفتح أقرب للصواب مأن قوله 
ّلط الجمهور ابن حزم في حديث المعازفا  في التهذيب ، وألذا غ

)1540) ومسلم(1640البخاري()(
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حيث قال : ( أنا قول البخاري ـ يرحمه الله ـ  في السناد قال 
ّلطوه  هشام بن عمار تعليق ، وأليس الحديث مأتصل ) فغ

 219وأحكموا للحديث بالتصال . 

التحقيق أنا القارنا يفعل كفعل المفرد لندراج أعمال العمرةا.35
في أعمال الحج ، وأأنا المتمتع يطوفا وأيسعى لعمرته ثام 

233يطوفا وأيسعى لحجه  .   

الرمأل في الشواط الثلثاة في طوافا العمرةا وأطوافا .36
ّلَم  ـ وأعلى  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال القدوأم مأما سنه النبي ـ َص

 239ذلك عامأة أهل العلم إل مأن شذ .   

مأن ترك الرمأل في الشواط الثلثاة الوأل لم يقضه في .37
الشواط الخايره على الصواب ، وأل يلزم بتركه دم على الظهر

  239لعدم الدليل  . 

249 الطهارةا وأاجأبة في الطوافا لنه صلةا . .38

255يجب ستر العورةا في الطوافا  . .39

أظهر القولين في طوافا الوداع دليلً أنه وأاجأب ، وأتتركه .40
263الحائض فقط .   

ذهب الجمهور إلى عدم وأجأوب طوافا القدوأم لنه تحية فلم .41
263يجب كتحية المسجد .  

الظاهر أنا أوأل وأقت طوافا الفاضة أوأل يوم النحر بعد .42
 265الفاضة مأن عرفة وأمأزدلفة . 

آخار وأقت الفاضة لم يرد فيه نص وأجأمهور العلماء على أنه ل.43
آخار لوقته ، وأاتفق المالكية على لزوأم الدم لمن أخاره إلى 

 266انسلخا ذي الحجة . 

ل خالفا في استحباب استلم الحجر السود لطائف ، .44
ًا  وأجأماهيرهم على تقبيله ، وأإنا عجز وأضع يده عليه وأقبلها خالف

 267لمالك ـ يرحمه الله ـ 

ّلق .45 ّلقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى مأن ع كل مأا ع
 270عنه .  
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أظهر أوأجأه الجمع عندي بين حديثي ابن عباس وأعائشة ـ .46
ّلَم َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال رضي الله عنهم ـ في طوافا النبي ـ َص
ـ  الفاضة ليلً وأحديث جأابر وأابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ أنه 

ًا أثانين هما       :271طافا نهار
ّلَم  ـ  طافا الزيارةا في  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الوأل : أنه ـ َص
النهار بعد النحركما أخابر جأابر وأابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ ثام 
صار يأتي البيت ليلً ثام يرجأع إلى مأنى فيبيت بها وأإتينانه في 
الليل مأنى هو مأراد عائشة وأابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ .
ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الخار : أنا الطوافا الذي طافه النبي ـ َص
ّلَم  ـ  ليلً طوافا الوداع فنشأ الغلط مأن بعض الروأاةا في  َوأَس
تسميته بالزيارةا .  

ِه .47 ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الجمع بين الحاديث الدالة على طوافه ـ َص
ًا ، هو أنا النبي ـ  ًا وأالخارى على طوافه راكب ّلَم  ـ  مأاشي َوأَس
ًا  ّلَم  ـ  طافا طوافا القدوأم مأاشي َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َص

ًا . 275وأطافا الفاضة في حجة الوداع راكب

ًا فطوافه وأسعيه صحيح لفعل النبي ـ .48 مأن طافا أوأ سعى راكب
ّلَم  ـ مأع قوله  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال " خذوا عنى َص

 275. مناسإككم " 

قال جأمهور العلماء إنا ركعتي الطوافا مأن السنن ل مأن .49
 276الواجأبات .   

الصواب هو تأخاير ركعتي الطوافا عن وأقت النهي لمن طافا.50
فيه ، وأجأواز صلتهما في أي مأكانا وألو خاارج الحرم لما أخارجأه 
البخاري ـ يرحمه الله ـ  عن عمر وأابنه ـ رضي الله عنهما ـ 
ُعَمَر ـ  ْبُن  َكانَا ا َوأ ِر  َعْص ْل َوأا ْبِح  َد الّص ْع َب َوافِا  ّط َباب ال حيث قال : ( 
ْع الّشْمُس  ُل ْط َت َلْم  َوافِا مَأا  ّط َتْي ال َع ْك ّلي َر ُيَص ُهَما ـ  ْن َع ّلُه  َرِضَي ال
ِذي  ِب ْيِن  َت َع ْك ّلى الّر ّتى َص ِكَب َح َفَر ْبِح  ِةا الّص َد َصل ْع َب ُعَمُر  َطافَا  َوأ

ًوى )   278 .  )(ُط

)73البخاري الحج باب()(

 

المأام تلخيص منسك 
الشنقيطي

X



أظهر قولى العلماء أنا الحج ل يفتقر كل عمل مأنه على نية ،.51
ًا  وأدليله أنا عبادةا تشمل جأميع أجأزائها كما لو وأقف بعرفة ناسي

ًا .   284أجأزأه إجأماع

أظهر قولي العلماء عندي أنه إنا أقيمت الصلةا وأهو في أثاناء.52
 285الطوافا أنه يصلي مأع الناس ، وأل يستمر في طوافه  . 

إنا قطع الطوافا لحاجأة ـ كصلةا الجنازةا أوأ حاجأة ضروأرية  ـ .53
فأظهر قولي العلماء عندي أنه يبتدىء مأن الموضع الذي وأصل 

287إليه وأيعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل القطع . 

مأن طافا قبل التحلل الوأل وأهو لبس المخيط صح مأنه .54
287وألزمأه دٌم .  

قال بعض أهل العلم : الصلةا أفضل لهل مأكة ، وأالطوافا .55
288أفضل للغرباء 

اعلم أنا جأمهور أهل العلم على أنا السعي ل تشترط له .56
طهارةا الحدث ، وأل ستر العورةا ، فلو سعى وأهو مأحدث أوأ جأنب
أوأ سعت إمأرأةا وأهي حائض فالسعي صحيح وأل يبطله ذلك .
315 

اعلم أنا جأمهور أهل العلم يشترطونا الترتيب في السعي .57
317فإنا بدأ بالمروأةا لم يعتد بذلك الشوط . 

اعلم أنا جأمهور أهل العلم على أنا السعي ل يصح إل بعد .58
الطوافا ، فلو سعى قبل الطوافا لم يصح سعيه عند الجمهور ،

318وأنقل الماوأردي وأغيره الجأماع عليه  . 

السعي في غير المسعى ل يجوز وأهذا مأما ل ينبغي الخلفا .59
321)(فيه

اعلم أنا جأمهور أهل العلم يشترطونا في صحة السعي أنا .60
يقطع جأميع المسافة مأن الصفا وأالمروأةا في كل شوط ، فلو 

 321بقي مأنها بعض خاطوةا لم يصح سعيه .   

  وأرأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ  أنا السعي في الدوأر الثاني ل يصُح كما صرح بها في اجأتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا )(

القرار ، راجأع أبحاث هيئة كبار العلماء  
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ًا لفعل النبي ـ .61 ًا وأالسعي راكب الظهر هو جأواز الطوافا راكب
ّلَم  ـ  وأهو صلوات الله وأسلمأه عليه ل  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َص

خذوا عني مناسإككم يفعل إل مأا يسوغ فعله وأقد قال لنا "
")(   . 321

الجزء الثاني

اعلم أنا العلماء أجأمعوا على أنا الوقوفا بعرفة ينتهى وأقته .62
5بطلوع فجر يوم النحر  . 

أظهر القوال دليلً فيمن اقتصر على جأزء مأن الليل دوأنا .63
ْبِن النهار صحة الوقوفا ، وأعدم لزوأم الدم لحديث  ِد الّرْحَمِن  ْب َع

ّلَم   َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِبّي َص ّن َقاَل قال : ال ِلّي  ّدي ْعَمَر ال ْلَحّج َي " ا
ْد َلِة َجْمٍع َفَق ْي َل ْبِح ِمْن  ْبَل َصلِة الّص َء َق َيْومُا َعَرَفَة َمْن َجا

16. )(تّم َحّجُه … "
ًا لو قبل .64 أظهر القوال أنه يصح الوقوفا بعرفة ليلً أوأ نهار

ْبِن مُأَضّرِس الزوأال لعموم حديث   َةا  َوأ َقاَل ـ رضي الله عنه ـ ُعْر  :
ّلَم َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل َنا َهِذِه َرُسوُل ال َت َد َصل  : "َمْن َشِه

ْيل  َل ِلَك  َذ ْبَل  ِبَعَرَفَة َق ْد َوَقَف  ْدَفَع َوَق َن ّتى  َنا َح َوَوَقَف َمَع
َثُه " َتَف َتّم َحّجُه َوَقَضى  َأ ْد  َنَهاًرا َفَق وأل شك أنا عدم   )(َأْو 

 18القتصار على أوأل النهار أحوط . 

 أظهر قولي العلماء عندي قول مأن قال بصحة وأقوفا .65
 20المغمي عليه . 

)1297مأسلم ()(
 

) :أحمد وأأصحاب السنن وأابن حبانا وأتادارقطني وأالبيهقي 885|3قال ابن حجر في التلخيص()(
وأالحاكم وأقال صحيح السناد .

) : أحمد وأأصحاب السنن وأابن حبانا وأالحاكم وأالدارقطني 888|3قال ابن حجر في التلخيص ()(
وأالبيهقي بألفاظ مأختلفة وأصحح هذا الحديث الدارقطني وأالحاكم وأالقاضي  ابن العربي .
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اعلم أنا العلماء اخاتلفوا فيمن وأقف في بعرفات وأهو ل يعلم .66
أنها عرفات قال النووأي ـ يرحمه الله ـ  : ( مأذهبنا صحة 

21وأقوفه ) .   

اعلم أنه ل خالفا بين العلماء في مأشروأعية جأمع الظهر .67
وأالعصر جأمع تقديم يوم عرفة ، وأالمغرب وأالعشاء جأمع تأخاير 

21بمزدلفة حتى لهل مأكة  . 
ّا قوما سإفر حديث ".68 ّلى  إنما قاله النبي )("أتموا فإن ـ َص

ّلَم  ـ في مأكة ل في عرفة وأل مأزدلفة  .  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  22ال

أظهر قولي العلماء عندي أنا جأميع الحجاج يجمعونا الظهر .69
وأالعصر في عرفة ، وأالمغرب وأالعشاء في مأزدلفة ، وأيقصروأنا 

22 / 2فيها  . 

أقوى القوال دليلً هو أنا كل مأا يطلق عليه اسم السفر لغًة .70
تقصر فيه الصلةا ، وأتحديد مأسافة القصر لم يثبت فيه شيء 

ّلَم  ـ .  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال   23عن النبي ـ َص

قصر الصلةا في مأنى وأالمشاعر قصر سفر ، وأل تأثاير للنسك.71
23في قصر الصلةا اللبته .  

ًا لبن جأرير وأالماوأردي .72 ل يشرع صعود جأبل الرحمة خالف
 25وأغيرهما .   

التحقيق أنا عرنة ليست  مأن عرفة فمن وأقف بعرنة لم .73
يجزئه ذلك ، وأمأا يذكر عن مأالك ـ يرحمه الله ـ مأن أنا الوقوفا 
بعرنة يجزيء وأعليه دٌم خالفا التحقيق الذي ل شك فيه ، 

26وأالظاهر أنه لم يصح عن مأالك . 

َتى المراد بالحبل في قول جأابر ـ رضي الله عنه ـ ( .74 َأ ّلَما  ُك
ِليلً  َق َها  َل َأْرخَاى  َباِل  ْلِح ْبلً مِأْن ا ) الرمأل المستطيل المرتفع .َح

28
ل شك أنه ينبغي للحاج أنا يحرص على أنا يفعل كفعل النبي .75

ّلَم  ـ فيبيت بمزدلفة  .  َوأَس ِه  ِه وأآل ْي َل َع ّلُه  ّلى ال 40ـ َص

) إسناده ضعيف .881|3) وأانظر التلخيص (545) وأالترمأذي (1229أبو داوأد ()(
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اعلم أنه ينبغي التعجيل بصلةا الصبح يوم النحر بمزدلفة في .76
ّلَم  ـ . َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال أوأل وأقتها كما فعل ذلك النبي ـ َص
41  

41كل مأزدلفة مأوقف  . .77

ْيُت .78 َأ اعلم أنا مأعنى قول ابن مأسعود ـ رضي الله عنه ـ ( مَأا َر
ِإل  َها  ِت ِلِميَقا ِإل  ًةا  ّلى َصل ّلَم َص َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل َرُسوَل ال
ْبَل  َق ٍذ  ِئ ْومَأ َي َفْجَر  ْل ّلى ا َوأَص ِبَجْمٍع  ِء  ِعَشا ْل َوأا ِرِب  ْغ ْلَم َةا ا ْيِن َصل َت َصل

َها ) ِت َقا  كانا يصليها فيه ،  أنه صلها قبل مأيقاتها المعتاد الذي)(مِأي
ًا .  42أمأا أنه صلّها قبل الفجر فذلك مأمنوع إجأماع

الظهر عندي أنه يجب المبيت إلى الصبح في مأزدلفة ، لنه .79
ل دليل مأقنعا يجب الرجأوع إليه مأع مأن حدد بالنصف الخاير وأل 
مأع مأن اكتفى بالنـزوأل ، وأقياسهم القوياء على الضعفاء قياس 

44مأع وأجأود الفارق . 

النصوص الصحيحة تدل على جأواز تقديم الضعفة وأالنساء مأن.80
48المزدلفة ليلً . 

إنا الذي يقتضي الدليل رجأحانه أنا الذكور القوياء ل يجوز .81
لهم رمأي جأمرةا العقبة إل بعد طلوع الشمس ، وأأمأا الضعفة 
وأالنساء ل ينبغي التوقف في جأواز رمأيهم بعد الصبح قبل طلوع 
الفجر الشمس ، لحديث أسماء وأابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ 
المتفق عليهما في الترخايص لهم في ذلك ، وأأمأا رمأيهم قبل 
طلوع الفجر فهو مأحل نظر ، أمأا الذكور القوياء فلم يرد في 
الكتاب وأل في السنة دليل يدل على جأواز رمأيهم جأمرةا العقبة 
قبل طلوع الشمس لنا جأميع الحاديث الواردةا في الترخايص 

56للضعفاء ، وأليس فيها شيء للقوياء الذكور .  
يجمع بعض أهل العلم بين حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .82

َلَة  ْي َل َلَمَة  ُأّم َس ِب ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِبّي َص ّن َأْرَسَل ال َلْت : (  َقا َها  ّن أ
َ

ِلَك  َذ َكانَا  َوأ َفاَضْت  َأ َف ُثاّم مَأَضْت  ِر  َفْج ْل ْبَل ا َق َةا  ْلَجْمَر َفَرمَأْت ا ِر  ّنْح ال
ِني  ْع َت ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل ُكونُا َرُسوُل ال َي ِذي  ّل ْوَم ا َي ْل ْوُم ا َي ْل ا

)1289) ومسلم(1682البخاري()(
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َها ) َد ْن َنا )(ِع َث َع َب َقاَل : (    وأحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ 
َلى َع ِلِب  ّط ْلُم ِد ا ْب َع ِني  َب ِلَمَة  ْي َغ ُأ ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل َرُسوُل ال

ُقوُل :  َي َوأ َنا  َذ ْفَخا َأ ّطخ  َل ُي َة جَأَمَرات  َتْرُموا َجْمَر ِنّي ل  ْي َب ُأ  "
ُلَع الّشْمُس " ْط َت ّتى  َبِة َح ْلَعَق   فحملوا حديث ابن عباس )( )ا

على وأقت الفضلية وأحديث عائشة على وأقت الجواز وأله وأجأه 
  57مأن النظر .   

اعلم أنا وأقت رمأي جأمرةا العقبة يمتد إلى آخار نهار يوم النحر.83
، فإنا فات يوم النحر وألم يرمأها فقال بعض أهل العلم يرمأيها 

58ليلً ، وأاخاتلفوا في الرمأي هل هو قضاء أم أداء  .  
اعلم أنه ل بأس بلقط الحصيات مأن المزدلفة ، أعني السبع .84

 67التي ترمأى بها جأمرةا العقبة يوم النحر  . 
اعلم أنا جأمهور العلماء على أنا رمأي جأمرةا العقبة وأاجأب .85

70يجبر بدم . 
اعلم أنا الفضل في مأوقف مأن أراد رمأي جأمرةا العقبة أنا .86

يقف في بطن الوادي ، وأتكونا مأنى عن يمينه وأمأكة عن يساره 
ّلُه لما دلت عليه الحاديث الصحيحة على أنا النبي  ّلى ال  ـ َص

ّلَم  ـ فعل ذلك  .  َوأَس ِه وأآله  ْي َل  71َع

75أظهر القوال عندي أنا الحلق  النسٌك  . .87
التحقيق أنا الطيب ، وألبس الثياب وأقضاء التفث يحل له .88

بالتحلل الوأل ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ المتفق عليه 
وأالذي هو صريح في ذلك ، وأأنا الجماع ل يحل إل بالتحلل الخاير

ُلوا وأظاهر قوله تعالى :  ُت َتْق ُنوا ل  َءاَم ّلِذيَن  ّيَها ا َأ َيا   "
ُتْم ُحُرمٌا  "  ْن َأ َد َو ْي يدل على حرمأة الصيد ،  ]95[المائدة :الّص

83وأأنه ل يحل إل بالتحلل الخاير كذلك . 

85رمأي الجمار وأاجأب يجبر بدم .  .89

اعلم أنا التحقيق أنه ل يجوز رمأي الجمار قبل الزوأال في .90
أيام التشريق ، وأل ينبغي لحد فعله  ، وأالقول بجوازه ل مأستند 

89له البتة مأع مأخالفته للسنة الثابته . 

) وإسإناده ضعيف ضعفه اللباني1942أبو داود ()(

) والنسائي325) وابن ماجه (1940) وقال حسن صحيح  وأبوداود (893الترمذي ()(
)3064(
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91الترتيب في رمأي الجمار شرٌط فلو أخاطأ أعاد . .91

القرب فيما يظهر لنا أنه ل بد مأن رمأي الحصاةا بقوةا ، فل .92
يكفي طرحها ، وأل وأضعها باليد في المرمأى لنا ذلك ليس 

92برمأي في العرفا . 

ل بد مأن أنا تقع الحجارةا في المرمأى ، وأهو الجمرةا التى .93
92تحيط بها البناء وأاستقرارها فيه . 

ًا دوأنا المرمأى ثام طارت .94 الصواب أنه لو ضربت الحجارةا شيئ
َءْت في  وأسقطت في المرمأى أنا ذلك يجزيه ، بخلفا مأا لو جَأا
مأحمل أوأ ثاوب رجأل فتحرك المحمل أوأ الرجأل فسقطت في 

ُيَجّزئِّ  .    92المرمأى فإنها ل 
الصواب أنا الحجارةا إنا جأاءت دوأنا المرمأى فأطارت حصاةا .95

َءْت هذه الحصاةا الخارى في المرمأى فإنها ل تجزئه  َفَجا أخارى ، 
   .92

ًا .96 الصواب أنا الحجارةا إنا أخاطأت المرمأى وألكن سقطت قريب
ًا لمن قال يجزيه .         93مأنه أنا ذلك ل يجزيه خالف

القرب أنا الحصاةا إنا وأقعت في الشقوق في البناء .97
المنتصب في وأسط الجمرةا ، وأسكنت فيها ل تجزيء ، لنها 

92وأقعت في هواء المرمأى ل في نفس المرمأى 

93ل ينبغي الرمأي إل بالحجارةا  .    .98

94القرب أنه ل يلزم غسل الحصى لعدم الدليل على ذلك . .99

 94يصح الرمأي بالحجارةا النجسة .  .100

يصح الرمأي بحجارةا مأستعملة وأل يأخاذها مأن المرجأم ..101
94

ُتقْت الجمرةا مأن التجمر بمعنى التجمع لجأتماع .102 اش
96الحجاج عندها يرمأونها ، وأقيل لنا الحصى يجتمع فيها  . 

التحقيق أنا أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمأي .103
ّلَم  ـ للرعاةا ، فمن  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال لترخايص النبي ـ َص
رمأى عن يوم في الذي بعده أجأزأه ، وأل شيء عليه ، وألكن ل 

99يجوز التأخاير إل لعذر  . 
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عندي  أنه إنا قضى رمأي اليوم  أظهر قولي العلماء.104
الوأل وأالثاني مأن أيام التشريق في اليوم الثالث مأنها ينوى 
تقديم الرمأي عن اليوم الوأل قبل اليوم الثاني ، وأ ليجوز رمأي 
الثاني بالنية لنه ل وأجأه لتقديم المتأخار وأتأخاير المتقدم مأن غير 
استناد إلى دليل كما ترى . وأالظاهر أنه إنا نوى تقديم الثاني ل 

104يجزئه .    

اعلم أنا العلماء اخاتلفوا في القدر الذي يوجأب تركه .105
الدم مأن رمأي الجمار فذهب مأالك إلى أنا مأن أخّار رمأي حصاةا 

105وأاحدةا إلى ليل ذلك اليوم لزمأه الدم . 

ًا . .106 ًا ، وأأيام التشريق مأاشي الوألى رمأي جأمرةا العقبة راكب
112 

الرمأي عن المريض وأنحوه مأمن كانا له عذر غير .107
ًا مأن النقل إل أنا الستنابة في  الصغير فل أعلم له مأستند

ّلَه َما الرمأي هي غاية مأا يقدر عليه قال تعالى :  ّتُقوا ال " َفا
ُتْم " َطْع َت 113 ]16[التغابن:اسْإ

أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمأي عن الغير ،.108
فإذا زال عذر المستنيب وأأيام الرمأي باٍق بعضها أنه يرمأي جأميع

114مأا رمأي عنه ، وأل شيء عليه . 

115مأن ترك حصاةا وأاحدةا كمن ترك الجميع . .109

التحقيق أنه ل يجوز الرمأي بأقل مأن سبع حصيات لفعل .110
ّلَم  ـ فل ينبغي العدوأل عن  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال النبي ـ َص
ذلك ، وأالظاهر أنا مأن شك في عدد مأا رمأى بنى على اليقين 

117وأعن علّي ـ رضي الله عنه ـ مأا يؤيده  . 

الظهر عندي أنه ل يجوز النفر بعد الغروأب لظاهر النص.111
ْيِه "  َل ْثَم َع ِإ ْيِن َفل  َيْوَم َتَعّجَل ِفي  [ البقرةا :" َفَمْن 

118وألم يقل في يومأين وأليلة . ]203

الظهر عندي أنه إنا لم يخرج  مأن مأنى قبل المغرب ل .112
ًا في الطريق أوأ قد انهى عفش  يخرج ، وأإنا كانا سائر

119الرتحال ، وأيجب عليه الرمأي مأن الغد  
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اعلم أنا التحقيق جأواز الستعجال لهل مأكة كغيرهم ..113
119

119ل شك أنا التأخار أفضل مأن الستعجال  .    .114

لو ترك ليلة وأاحدةا مأن مأنى أوأ جأل ليلة لزمأه دٌم ، لنا .115
120المبيت نسك مأن مأناسك الحج .

مأا وأراء جأمرةا العقبة مأما يلي مأكة ليس مأن مأنى وأهو .116
121مأعروأفا  .   

أشهر الحج هي شوال وأذوأ القعدةا وأعشر مأن ذي الحجة.117
 .131

ِه .118 ْي َل َع ّلُه  ّلى ال مأواقيت الحج  مأعروأفة وأكلها وأقتها النبي ـ َص
ّلَم  ـ  .  َوأَس ِه  ِل 132وأآ

147مأن مأر على مأيقات مأن غير أهله أهل مأنه  .   .119

148مأيقات مأن دوأنا الميقات مأن مأسكنه . .120

يهل أهل مأكة بالحج مأن مأكة ، وأبالعمرةا مأن الحل ..121
149

أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه  يجوز لهل .122
156مأكة التمتع وأالقرانا وأليس عليهم هدي  . 

فإنا مأر على مأكانا ل مأيقات فيه أهّل مأن مأكانا مأحاذي .123
158لقرب مأيقات . 

ل يؤخار أهل مأصر وأالشام الهلل مأن ذي الحليفة إنا .124
زاروأا المدينة لضاهر حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .
158

مأن جأاوأز الميقات ثام عاد قبل الحرام فل شيء عليه  ، .125
ًا فعليه دٌم لنه أحرم بعد الميقات .   160فإنا عاد مأحرمأ

ل يجب الحرام لمن دخال مأكة لغير نسك لضاهر حديث .126
ّباٍس ـ رضي الله عنهما ـ َع ْبِن  ْيِهّن" ا َل َتى َع َأ ِلَمْن  َلُهّن َو ُهّن 

َة  ْلُعْمَر ْلَحّج َوا َد ا َأَرا ْيِرِهّن ِمّمْن  ّلى  )("ِمْن َغ وألفعله ـ َص

)1181)ومسلم(1845البخاري()(
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ّلَم  ـ  وأأصحابه يوم الفتح ، وألو أحرم لكانا  َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ال
ًا له .    167خاير

أظهر القوال عندي دليلً أنا الحرام مأن الميقات خاير .127
171مأن الحرام قبله . 

ًا لمن .128  التحقيق أنا الحج ل ينعقد إل في أشهر الحج خالف
176قال إنه ينعقد قبل ذلك .  

ِه .129 ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الذي يظهر أنا الفضل القتداء بالنبي ـ َص
ّلَم ـ بالتلبية ، وأعدم الزيادةا وأمأن زاد مأا ثابت عن ابن  َوأَس ِه  ِل وأآ

179عمر ـ رضي الله عنهما ـ وأغيره مأن الصحابة جأاز . 

أظهر أقوال أهل العلم أنا أوأل وأقت التلبية عندمأا يركب.130
   181المحرم مأركوبه ،  وأإذا أراد ابتداء السير مأن الميقات . 

اعلم أنا الحاج ل يقطع التلبية إل إذا شرع في رمأي .131
185العقبة  . 

ّلَم  ـ لبى .132 َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال اعلم أنا النبي ـ َص
فعلينا أنا نأخاذ عنه ، أمأا " خذوا عنى مناسإككم " وأقال : 

كونها مأسنونة أوأ مأستحبة أوأ وأاجأبة تجبر بدم فكل ذلك لم يرد 
ّلَم   َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال فيه نٌص خااص وأالخير في اتباعه ـ َص

 192ـ .   

الظهر أنا لفظ ( لبيك ) مأثناةا وأمأعناه إجأابة بعد إجأابة ، .133
 192وأهو قول سيبويه وأجأمهور أهل اللغة . 

ينبغي للرجأال رفع أصواتهم في التلبية ، أمأا النساء .134
194فل  . 

يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وأهبوط ، وأدبر كل .135
198صلةا ، وأإقبال الليل وأالنهار ، وأتغير الحوال  .    

أظهر القوال عندي أنا المحرم له أنا يلبي في كل .136
ًا  مأسجد وأكذا المأصار وأالبراري إل أنه ل يرفع صوته رفع

202ليوشوش على المصلين في المساجأد .   
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الرفث هو : الجماع أوأ مأقدمأاته كالكلم به أمأام النساء .137
وأهّن للثار عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه أنشد       :  

ًا  َنْك  لميس ًا  ... إنا تصدق الطير ن  )(يمشين بنا هميس
فقيل له أترفث وأأنت مأحرم ؟ فقال : إنما الرفث أمأام النساء 

206أخارجأه البيهقي في السنن 

 206الفسوق هو : عموم مأعصية الله .  .138

206الجدال : وأهو المراء حتى تغضب الذي مأعك  .   .139

ل يجوز لبس الخفين إل أنا يقطعهما حتى تكونا أسفل .140
ّد مأنه ، وأيجوز لبس السراوأيل إذا لم يجد الزر . ُب مأن الكعبين ل 
211

الطيب هو مأا يتطيب به أوأ يتخذ مأنه الطيب وأمأنه .141
 251الزعفرانا . 

ّلَم  ـ  لميمونة ـ .142 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال زوأاج النبي ـ َص
رضي الله عنها ـ كانا في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كانا 
ًا ، وأمأيمونة وأأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ  أعلم بواقعة  مأحرمأ

225الزوأاج مأن غيرهما  . 

الذي يظهر لى رجأحانه بالدليل هو أنا إحرام أحد .143
الزوأجأين أوأ الولي مأانع مأن عقد الزوأاج وأالخطبة سلطانا كانا أوأ

234غيره .   

أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة .144
236التي لم تنتهي عدتها ،  وأكذالك الشاهدةا على الزوأاج 

إذا وأقع عقد النكاح وأكانا أحد الزوأجأين مأحرم أوأ الولي .145
مأحرم فعقد الزوأاج فاسد ، وأل يحتاج إلى طلق كما هو ظاهر 

241الثاار . 

ّكل حلٌل حللً في .146 أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وأ
التزوأيج ثام أحرم أحدهما أوأ المرأةا أنا الوكالة ل تفسخ بذلك ، 

 242بل له أنا يتزوأج بعد التحلل بالوكاله السابقة .   

)67|5البيهقي ()(
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ًا فليس .147 التحقيق أنا الوكيل إذا كانا حللً وأالموكل مأحرمأ
ّله .    242للوكيل الحلل عقد النكاح قبل تحلل مأوك

مأن جأامأع بعد عرفة وأقبل التحلل الوأل فسد حجه عند .148
ًا لبي حنيفة .  244الجمهور خالف

مأن جأامأع بعد رمأي الجمرةا وأقبل طوافا الفاضة فحجه .149
245صحيح وأعند الشافعي يلزمأه الفديه  . 

اعلم أنا أظهر قولي أهل العلم عندي أنا الحج الفاسد .150
ًا في العام القابل .  246بالجماع يجب قضاؤه فور

يمتنع المحرم مأن مأقدمأات الجماع ، وأفي فساد حجه .151
246مأن عدمأه خالفا .

أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفّرق بين الزوأجأين إذا .152
250أحرمأا بحجة القضاء في الموضع الذي جأامأعها فيه  . 

الظهر أنا الزوأجأة إنا كانت مأطاوأعة له في الجماع .153
يلزمأها مأثل مأا يلزم الرجأل مأن الهدي ، وأالمضي في الفاسد ، 
وأالقضاء في العام القابل ، فإنا كانا قد أكرهها على الجماع ل 

250هدى عليها .   

اعلم أنه لم يأِت دليل على فساد حج مأن جأامأع أوأباشر .154
وأهومأحرم وأغاية مأا دل عليه الدليل حرمأة ذلك في قوله تعالى :

ْلَحّج َفل "  ُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهّن ا َأْشُهٌر َمْع ْلَحّج  ا
ْلَحّج  َداَل ِفي ا َق َول ِج وأإنما ]197[البقرةا :" َرَفَث َول ُفُسو

استدل مأن قال بذلك بآثاار مأروأية عن الصحابة ـ رضي الله 
251عنهم ـ  .   

الحديث المروأي في مأراسيل أبي داوأد وأسنن البيهقي .155
أنا رجألً مأن جأذام جأامأع امأرأته وأهما مأحرمأانا فسأل الرجأل 

ّلَم  ـ فقال لهما "  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال اقضيا رسول الله ـ َص
ًا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان  نسككما واهديا هدي
الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ول يرىَ واحد منكما صاحبه
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 /2  ـ الحديث ـ وأهذا حديث مأنقطع ل تقوم بمثله حجة . )(".. 
251  

ًا كفته .156 أظهر قولي أهل العلم عندي أنا مأن جأامأع مأرار
ّفر أعاد .   ٌةا وأاحدةا فإنا كانا ك 257كفار

ًا ففي فساد حجه خالفا .  .157 258مأن جأامأع ناسي

ٍر وألو .158 اعلم أنا المفسد للحج التقاء الختانين أوأ مأن دب
   259حيوانا على الصحيح .

اعلم أنا مأن أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي .159
ًا  ًا فإنا كانا قارن ًا أوأ مأتمتع أفسده أوأ زيادةا كالمفرد يقضيه قارن

262ثام أفرد وأجأب عليه دم القرانا .  

ًا ، .160 مأن جأامأع في عمرته قبل الطوافا فسدت إجأماع
وأعليه المضي في فسادها وأالقضاء وأالهدي ، وأقبل السعي 
فسدت كذلك فعليه إتمامأها وأالقضاء وأالدم ، وأقبل التحليق لم 

264يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ .

المكرهة على الجماع يلزم زوأجأها أنا يتحمل إعادةا الحج.161
266وأالهدي اللزم ، وألو طلقها فبانت مأنه ؛ وأنكحها غيره   . 

مأن جأامأع في حج قضاء لزمأه العادةا مأرةا أخارى لنه .162
ّفر  ًا بالشروأع فيها ، فإنا أعاد وأجأامأع أعاد ثاانية وأك أصبح فرض

268بدنة وأهكذا .   

التحقيق أنا الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام .163
269ثالثاة أيام أوأ إطعام ستة مأساكين ثالثاة آصاع ، أوأ نسك  . 

ل خالفا بين أهل العلم أنا الصيام في أي مأكانا ، .164
وأالظهر عندي  أنا النسك وأالصدقة له أنا يفعلها في أي مأكانا 

277كذلك ، إل أنه ل يجوز له الكل مأنه  . 

أمأا إذا حلق بعض رأسه ل جأميعه ، أوأ شعر بدنه فليس .165
في ذلك نص صريح مأن كتاب ؛ وأل سنة ؛ وأل إجأماع ، لنا الله 
إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس وأظاهرها حلق جأميعه ل 

مأستندات بعضه ، وأالعلماء مأختلفونا في ذلك ، وألم يظهر لنا 

) وضعفه166|5البيهقي()(
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أقوالهم مأا فيه مأقنع يجب الرجأوع إليه ، وأالعلم عند الله 
278تعالى  . 

ًا أمأا الفدية يحرم .166 على المحرم الخاذ مأن أظفاره إجأماع
ًا ، إل مأا جأاء عن بعض الصحابة .  287فلم يدع فيها إجأماع

 مأا ذكره النووأي مأن كونا جأواز شد المنطقة وأالهميانا .167
في وأسطه هو قول العلماء كافة إل ابن عمر ـ رضي الله عنهما

292ـ فيه نظر ، وأقد أوأجأب بعض العلماء فيه الفدية . 

ل يجوز للمحرم أنا يغطي وأجأهه لحديث الرجأل الذي خاّر.168
ّلَم  ـ  :  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال " مأن على البعير فقال ـ َص

ُتَخّمُروا  ِبِه َوَل  َيا ِث ُه ِفي  ُنو َكّف ْدٍر َو ِبَماٍء َوسِإ ُه  ُلو اْغِس
ًيا "  ّب َل َياَمِة ُم ْلِق َيْومَا ا ْبَعُث  ُي ّنُه  ِإ ْأسَإُه َف وأل عبرةا  )(َوْجَهُه َوَر

295بالجألء الذين خاالفوا ظاهر النص لنا السنة أوألى بالتباع . 

الظاهر لنا أنا مأا يروأى عن أبي حنيفة وأغيره مأن جأواز .169
296لبس المحرمأة للقفازين خالفا الصواب . 

ًا للحنابلة وأغيرهم ..170 يجوز لبس الساوأر وأالخلخال خالف
296

أمأا لبس الرجأل للقفازين فلم يخالف في مأنعه أحد  ..171
297

عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أوأ حناء ، .172
ًا ل يستر فل فدية ، وأإنا كانا أوأ مأرهم أوأ نحو ذلك فإنا كانا رقيق

ًا فوجأهانا أصحهما وأجأوب الفدية  .  ًا ساتر 297ثاخين

أظهر قولي أهل العلم عندي أنا لبس الخف المقطوع .173
301مأع وأجأود النعل تلزم به الفدية  . 

الحق أنه يجوز للمحرم أنا يظلل رأسه أوأ وأجأهه بعصا .174
ّلَم َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال فيها ثاوب ، وأل يفدي ، وأقد ثابت أنه ـ َص

303ـ ظلل عليه بثوب يقيه الحر ، وأهو يلقي جأمرةا العقبة  . 

ل خالفا بين أهل العلم في الستظلل بالخباء وأالقبة .175
304المضروأبة وأالفسطاط وأنحوها . 

)93) ومسلم (1265البخاري ()(
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يجوز عند المالكية حمل المُحرم زاده على رأسه في .176
ًا فل .  ًا أمأا إنا كانا غني 306خارٍج أوأ جأراٍب إنا كانا فقير

ل يجوز للمحرم عند المالكية أنا يغسل ثاوب غيره خاوفا.177
أنا يقتل بغسله إياه بعض الدوأاب التي في الثوب ، وأقال 

306بعضهم : إنا فعل فدى  . 

ل يجوز عند المالكية أنا يجعل المحرم القطن في أذنيه .178
ـ لنا كشف الذنا وأاجأب في الحرام ـ وأكذا ل يجوز أنا يجعل 
ًا ، وأكذا ل يجوز عصب رأسه ، فإنا فعل  على صدغه قرطاس

 308فدى  . 

الظهر أنه يكره للمحرم وأغيره كب وأجأهه على الوسادةا.179
 .308

ّد .180 َع ُي إحرام المرأةا في وأجأهها فل يجوز لها ستره بما 
ًا ، وألها ستر وأجأهها عن الرجأال ، وأالظهر أنا تسدل الثوب  ساتر

ًا به .  ًا عنه ل لصق 298على وأجأهها مأتجافي

الظهر أنا مأن تطيب وأفدى إنا كرر فعليه فدية أخارى ، .181
318وأإل اكتفى بواحدةا . 

لو كانا مأع المحرم مأاء قليل وأأراد الوضوء وأبه أثار طيب.182
328قدم إزالة الطيب على الوضوء وأتيمم إذا انتهى الماء . 

ًا  ..183 ًا وأجأبت الفدية ، وألو كانا أخاشم لو شم الطيب عامأد
333

  : 335أمأا النبات الذي له رائحة فأنواع مأنها  .184

 ، مأا يطلب للتطيب ، وأاتخاذ الطيب مأنه كالورد ، وأالياسمين
وأالزعفرانا ، وأالورس وأنحوها فكل هذا طيب .

 ، ًا : كالقرنفل ، وأالدار صيني مأا يطلب للكل وأالتداوأي غالب
وأالفلفل ، وأسائر الفواكه كل هذا وأشبهه ليس بطيب فيجوز 
ًء قليله أوأ  أكله وأشمه وأصبغ الثياب به ، وأل فدية فيه سوا
كثيره .
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 مأا ينبت بنفسه وأل يراد للطيب كالتفاح وأشقائق النعمانا
وأالذخار وأالخزامأى وأسائر أزهار البراري فكل هذا ليس بطيب 
فيجوز أكله وأشمه وأصبع الثوب به وأل فدية فيه بل خالفا .

 ، مأا يتطيب به وأل يتخذ مأنه الطيب : كالنرجأس ، وأالس
وأسائر الرياحين  ، وأهذه فيها القولنا .   

الحناء فيها خالفا وأهي توجأب الفدية عند المالكية وأأبي .185
244حنيفة  . 

اعلم أنه ل دليل لمن قال بوجأوب الفدية على مأن .186
تطيب ل مأن كتاب وأل سنة وألكنهم قاسوا الطيب على حلق 

246الرأس  . 

أظهر أقوال أهل العلم أنا الفدية لزمأة كفدية الذى ، .187
ُكْم وأهى على التخيير المذكور في الية : "  ْن َكاَن ِم َفَمْن 

َدَقٍة  َأْو َص ٍما  َيا َيٌة ِمْن ِص ْد ْأسِإِه َفِف ًذىَ ِمْن َر َأ ِبِه  َأو  َمِريًضا 
ُنُسٍك  347  ] .196[البقرة :  " َأْو 

الظهر أنا العصفر ليس بطيب مأع أنه ل يجوز لبس .188
المحرم وأل غيره للمعصفر ، فهو مأباح للنساء وأمأمنوع على 

357الرجأال كالحرير وأخااتم الذهب . 

الجزء الثالث

أظهر قولي العلماء عندي أنا الطيب جأائز عند الحرام .189
وألو بقيت ريحه بعد الحرام وألجأماع أهل العلم على أنه آخار 

 26المأرين  . 

أظهر قولي العلماء أنا ثاوب المحرم الذي طيبه قبل .190
الحرام له لبسه فإذا نزعه فل يعيده وأل ينقل الطيب مأن مأكانا 
لخار وأل يتعمد مأسه بيده أوأ إزالته ثام إعادته وألو لنفس المكانا 

26فإنا فعل ففيه الفدية  . 
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ًا لمن مأنع ذلك ، مأالم يقصد.191 يجوز النظر في المرآةا خالف
الستعانة على أمأر مأن مأحظورات الحرام كنظر المرأةا فيها 

30لتكتحل بما فيه طيب ، أوأ زينة وأنحو ذلك 

ّتبانا للضروأرةا لما وأرد عن عائشة ـ رضي .192 يجوز لبس ال
31الله عنها ـ .

مأجرد الغتسال الذي ل يزيد المحرم إل شعثا كما قال .193
عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فل ينبغي أنا يختلف فيه 
ّلَم  ـ ، وأالوألى  َوأَس ِه    وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال لثبوته عن النبي ـ َص
ًا ، وأأمأا الفدية فل أعلم فيها  أليستعمل الخطمي وأنحوه احتياط

37دليلً يرجأع إليه  . 

وأأظهر قولي العماء عندي أنه ل يجوز قتل القمل وأأخاذه.194
مأن الرأس ، وأل شيء على مأن فعل فهو ل قيمة له وأل دليل 
على الفدية ، وأأنا فدية كعب بن عجرةا ـ رضي الله عنه ـ على 

38الحلق ل على إزالة القمل  . 

ّلَم  ـ  وأهو مأحرم .195 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال احتجم النبي ـ َص
َلْحي جأمل " وأهو اسم مأوضع بين مأكة وأالمدينة ، وأمأا ظنه  " ب
بعضهم مأن أنا المراد به أحد فكي الجمل ، وأأنا فكه هو آلة 

45الحجامأة فهو غلط ل شك فيه  . 

سقوط الفدية على مأن أخاذ مأن شعره للحجامأة ـ إنا .196
ًا لها ـ له وأجأه مأن النظر ، وأل يخلوا عندي مأن قوةا  . كانا مأحتاجأ
47

ل حرج على المحرم في حك بدنه ، وألكن برفق ، فإنا .197
ًا وأاسقط الشعر فالقرب المنع ، وأذهبت عائشة وأابن  كانا قوي

49عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجواز كما ذكره البخاري . 

َلَمة مأن بعير فقد أجأازه عمر وأكرهه.198 أمأا نزع القراد وأالَحـ
50ابنه ـ رضي الله عنهم ـ وأقال مأالك بالكراهه . 

مأن احتاج لتضميد جأرحه بطيب وأنحوه فعل وأفدى وأنقل .199
النووأي الجأماع على  ذلك ، فإنا ضمده بل طيب فل خالفا في 

51الجواز  . 
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70أجأمعوا على أنا مأن صاد ظبيين فعليه جأزاءين . .200

التحقيق أنا أيام النحر هي يوم النحر وأيومأانا بعده وأفي .201
70الثالث خالفا . 

تفسير اليام المعلومأات بأنها العشر الوألى مأن ذي .202
شك في عدم صحته ، وأإنا قال به الحجة إلى آخار أيام النحر ل 

74بعض الجألء مأن الصحابة وأالعلماء  . 

اليام المعلومأات هي أيام النحر ، وأالمعدوأدات هي أيام .203
79التشريق ، وأحكي الجأماع على المعدوأدات . 

ل يجوز ذبح النسك ليلً عند مأالك ، وأقال بجوازه أحمد .204
80وأالشافعي وأأبوحنيفة . 

الحوط أنا مأن اعتمر في أشهر الحج ؛ وأحج في نفس .205
السنة وأجأب عليه الهدي ، وألو عاد لهله ، لظاهر النص ، وأبه 
ًا كانا أوأ  قالت الحنفية وأالحسن وأابن المنذر   وأالبخاري ، قارن

ًا .  90مأتمتع

أظهر القوال أنا حاضر المسجد هم أهل مأكة وأمأن دوأنا.206
90القصر .   

ل دم على المتمتع إنا كانا أهله حاضري المسجد الحرام.207
ًا للقارنا ، فلزوأم الدم عليه له وأجأه مأن النظر   .  105خالف

أظهر قولي أهل العلم  عندنا أنا المكي أوأ الفاقي إذا .208
 105أراد الحرام بالقرانا أحرم به مأن مأكة . 

يكفي السبعة مأن المحرمأين بدنة أوأ بقرةا ، وأل تجزيء .209
106عن أكثر مأن ذلك على التحقيق . 

ًا   . .210 111ل اشتراك في الشاةا إجأماع

ل يجب الهدي على مأن مأات قبل رمأي العقبة ، وأفي مأن.211
117 / 3مأات يوم النحر قول  . 

فائدةا الخلفا في وأقت وأجأوب دم الهدى تظهر فيما لو .212
مأات المحرم ؛ هل يخرج الهدى مأن تركته بعد مأوته  ، وأيتعين به
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وأقت ثابوت العذر المجيز للنتقال إلى الصوم ، وأل يلزم مأن 
    127دخاول وأقت الوجأوب جأواز الذبح ؟. 

156ل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر  . .213

اعلم أنا مأا يفعله كثير مأن الحجاج الذين يزعمونا .214
التقرب بالهدي يوم النحر مأن ذبح الغنم في أمأاكن مأتفرقة مأن 
مأنى ، وأتركها مأذبوحة حتى تنتن وأليس بقربها فقير ينتفع بها ، 
أنا كل ذلك غير جأائز وأهو للمعصية أقرب مأنه للطاعة ، وأل 
يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، وأدوأاء ذلك أنا 
ٍد وأمأضٍح أنه يلزمأه إيصال لحم مأا يتقرب به إلى  يعلم كل مأه

ِئَس الفقراء لنا الله يقول : "  َبا ْل ْطِعُموا ا َأ ْنَها َو ُلوا ِم ُك َف
ْلَفِقيَر  ْطِعُموا وأقوله تعالى :  ]28[الحج :"ا َأ ْنَها َو ُلوا ِم ُك "  َف

َتّر  ْلُمْع ِنَع َوا ْلَقا  وألو اجأتهد في إيصاله إليهم  ]26[الحج:"ا
 161لمأكنه ذلك لنه قادر عليه . 

161فقراء الحرم مأن كانوا فيه مأن أهله أوأ الفاقيين  . .215

مأن ذبح وأخالى بين الفقراء وأبين ذبيحته أجأزأه ذلك   ..216
161

ْلَحّجأظهر قولي أهل العلم عندي أنا مأعنى " .217  " مأن ا
ْلَحّج قوله تعالى "  ٍما ِفي ا ّيا َأ َثِة  َثل َيامُا  ْد َفِص َيِج َلْم  َفَمْن 

َلٌة َكاِم ٌة  ْلَك َعَشَر ِت ُتْم  َذا َرَجْع ِإ ْبَعٍة   " أي في حالة تلبسه َوسَإ
بإحرام الحج ، لنا الظاهر مأن اسم الحج هو الدخاول في نفس 

162الحج ، وأذلك بالحرام . 

يجب على مأن ل يستطيع الهدي الصيام على أنا يكونا .218
قد أهل بالحج لظاهر النص وأيـهل قبل يوم التروأية ليتم الثلثاة 

162قبل يوم النحر  . 

التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجأع إلى أهله ل في .219
الطريق ، وأهو ظاهر النص ، وأحديث ابن عمر ـ رضي الله 
عنهما ـ في الصحيح ، وأإنا صامأها قبل النحر ل تجزيء  .

163 ، 180  

ل يجب التتابع في صيام اليام السبعة  وأكذا الثلثاة ..220
163
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قد يترجأح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع .221
: 174مأن وأجأهين 

ًا ، وأصومأها مأوقوفا  ًا صريح الوأل : أنا عدم صومأها مأرفوع رفع
ًا أوألى  ًا على المشهور ، وأالمرفوع صريح ًا وأمأرفوع حكم لفظ
ًا .  بالتقديم مأن المرفوع حكم
الخار  : أنا الجواز وأالنهى إذا تعارضا قدم النهي . 

القرب لظاهر القرآنا أنه ل يجوز الصوم للعاجأز عن .222
الهدي إل بعد التلبس بالحرام ، وأهو قول مأالك وأالشافعي  .
177 

الظهر عندي أنه إنا صام السبعة قبل يوم النحر ل .223
 180يجزيه ذلك  . 

ًا في .224 اعلم أنا العاجأز عن الهدي ينتقل للصوم وألو غني
 180بلده هذا هو الظاهر . 

الظهر عندي أنا مأن بدأ في صوم الثلثاة ثام وأجأد الهدي .225
أنه ل يلزمأه الرجأوع للهدي لنه دخال في الصوم بوجأه جأائز ، 

181وأينبغي له أنا ينتقل إلى الهدي  . 

الذي يظهر لي أنه إنا فاته صوم الثلثاة في وأقتها إلى مأا.226
 )228  ( قارنا مأع 182  بعد أيام التشريق أنه يقضيها  . 

الذي يظهر لي لزوأم صوم السبعة بعد رجأوع المحرم .227
ًا ، وأأنه ل يسقط بحال لنا  إلى أهله لمن لم يجد الهدي مأطلق
وأجأوبه به ثاابت بالقرآنا فل يمكن إسقاطه إل بدليل وأاضح يجب 

 183الرجأوع إليه  . 

لظهر عندي أنه ل يجوز الصيام لمن لم يصم الثلثاة ا.228
ُد .  183  حتى انتهت أيام التشريق ، وألو أنه لم يطف الفاضة بع

 )226  ( قارنا مأع 

المشهور مأن مأذهب أحمد قياس دم الفوات على دم .229
التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، وأقياس 
كل دم وأجأب لترك وأاجأب على دم التمتع فيصوم عند العجز 
عشرةا أيام كترك الحرام مأن الميقات ، وأكذلك قياس كل دم 

 188وأجأب بفعل مأحظور على فدية الذى كاللبس .  
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مأن كرر العمرةا في أيام الحج فعليه هدي وأاحد فقط ..230
192

ًا مأا لم .231 ُيدخِاَل الحج على العمرةا فيكونا قارن للطائف أنا 
193يفتتح الطوافا ، فإنا بدأ ففيه خالفا  . 

الظاهر أنه يستحب للمتمتع الحرام يوم التروأية ل قبله ،.232
إل لمن عدم الهدي استحب له تقديم الحرام ليصوم اليام 

193الثلثاة في الحج . 

أظهر القولين عندي أنه يجوز لمن ساق الهدي ، وأكانا .233
ًا أنا يحل مأن عمرته وأحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ  مأتمتع

195في القارنا . 

يجب أنا يكونا الهدي وأالطعام لفقراء الحرم ؛ وأيجب .234
198أنا يذبح وأيوزع في الحرم كذلك . 

التحقيق أنا الهدي يسن تقليده ، وأإشعاره إل الغنم ، فل.235
ًا ، وأيكونا الشعار في صفحة السنام اليمنى .  199تشعر إجأماع

ًا لم يبلغه حديث تقليد الغنم ، وألو بلغه .236 الظاهر أنا مأالك
 202لعمل به لنه صحيح مأتفق عليه . 

ًا للحرم فل يحرم عليه شيء لحديث .237  مأن أرسل هدي
203عائشة ـ رضي الله عنها ـ . 

التحقيق أنا مأجرد تقليد الهدي ل يكفي للحرام ، وأل .238
206يوجأبه ، وألو أّم البيت .  

ًا كانا أوأ .239 أظهر القوال دليلً أنه يجوز ركوب الهدي وأاجأب
غير وأاجأب للضروأرةا ، فإنا زالت ترك لحديث جأابر ـ رضي الله 
ّلُه  ّلى ال ِبّي َص ّن ْعُت ال َقاَل : َسِم َف ْدِي  َه ْل ُكوِب ا َعْن ُر ِئَل  عنه ـ ُس

ُقوُل : َي ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل ْيَها َع َل ِإ ْئَت  ْلِج ُأ َذا  ِإ ْلَمْعُروِف  ِبا ْبَها  َك  " اْر
َظْهًرا " َد  َتِج ّتى  212 .  )(َح

213الظاهر أنه يجوز شرب مأا فضل مأن لبن وألدها  . .240

)1324مسلم()(
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الصواب الذي ل ينبغي العدوأل عنه أنا مأن بعث مأعه .241
هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ مأحله وأجأب نحره
قبل الموت ، وأصبغ نعليه في الدم وأيضرب بالنعل المصبوغ 
بالدم صفحة سنامأها ، وأل يأكل مأنه هو وأل مأن مأعه في سفره ، 
وأالظاهر أنا علة مأنعه وأمأنع رفقته سد الذريعة لئل ينحره أحدهم

ًا أنه عطب .   214مأدعي

الظاهر أنه ل يجوز الكل مأنه ـ الهدي الذي عطب ـ .242
216للغنياء بل للفقراء . 

الظاهر الذي ينبغي العدوأل عنه أنا الهدي الواجأب ـ بغير.243
النذر كهدي التمتع وأالقرانا وأالدمأاء الواجأبة بترك وأاجأب أوأ فعل 
مأحظور إنا عطب فعل به مأا شاء ، لنا الهدي لزم في ذمأته ، 
وأهذا الذي عطب صار كأنه شيء مأن مأاله لحق فيه لفقراء 
الحرم ، لنا حقهم باٍق في الذمأه فله بيعه وأأكله ، وأكل مأشاء ، 

ًا لمالك .   219وأعلى هذا جأمهور أهل العلم خالف

ًا بالقول أوأ الشعار أوأ التقليد فضل فذبح .244 ّين هدي إذا ع
غيره ثام وأجأده فعليه ذبحه وأكذا لو عيّن غيره بما تقدم وأوأجأد 

 223الوأل قبل نحر الثاني وأجأب نحرهما . 

الظهر عندي إنا لزمأه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه .245
ًا مأثله  وأينحره بالحرم بدلً مأن الذي فرط به ، وأإنا  يشتري هدي
قيل بأنه يلزمأه التصدق بقيمته على مأساكين الحرم فله وأجأه 

225مأن النظر  . 

أقوى القوال دليلً وأجأوب الكل وأالطعام مأن الهدي .246
ْطِعُموا لفعل المأر ، وأالفاء في اليتين َأ ْنَها َو ُلوا ِم ُك " َف

ْلَفِقيَر " ِئَس ا َبا ْل ْطِعُموا وأ  ]28[الحج :ا َأ ْنَها َو ُلوا ِم ُك  "  َف
َتّر ْلُمْع ِنَع َوا ْلَقا ِه ]26[الحج: " ا ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ، وأفعل النبي ـ َص

ّلَم  ـ وأأزوأاجأه ـ رضي الله عنهن ـ ، بل تحديد للقدر  َوأَس ِه  ِل وأآ
228فيهما ، وأقال به أبو حيانا . 

الذي يرجأحه الدليل أنه يجوز الكل مأن الهدي التطوع بل.247
خالفا ، وأيجب في الواجأب كما تقدم ، وأأمأا الواجأب كالنذر أوأ 

236الفدية أوأ ترك وأاجأب فل يجوز الكل مأنه ، وأهو الحوط . 
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أظهر القوال عندي أنه يلزم حلق جأميع الرأس أوأ .248
243التقصير مأن جأميع جأوانبه بل تتبع  لنا فيه مأشقة كبيرةا . 

الصواب عندنا وأجأوب تقصير المرأةا جأميع رأسها وأيكفيها.249
254قدر أنملة .

ِه .250 ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل َقاَل َرُسوُل ال َقاَل :  ّباٍس  َع ْبَن  حديث ا
ّلَم : "  ّنَساِء َوأَس َلى ال ّنَما َع ِإ ْلٌق  ّنَساِء َح َلى ال ْيَس َع َل

ّتْقِصيُر 247  أقل درجأاته الحسن . )( "ال

275الذي يظهر أنا العمرةا وأاجأبة ، وأهو الصحيح . .251

ّلَم  ـ  أربعة مأرات.252 َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال اعتمر النبي ـ َص
279الحديبية وأالقضاء وأالجعرانة وأالوداع  . 

ًا لمن مأنع ، وأل عبرةا بقول .253 التحقيق جأواز الشتراط خالف
ّلَم َوأَس ِه  ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال مأن مأنع الشتراط لبثبوته عن النبي ـ َص

292ـ  . 

الذي يظهر لنا رجأحانه بالدليل أنا الحصار مأن العدوأ ، ل.254
ُتْم مأن غيره لدللة النص"  ْن َأِم َذا  ِإ 294. ]196[ البقرةا : " َف

ًا مأن غنم أوأ بقر أوأ .255 يجزيء للمحصر كل مأا يسمى هدي
299إبل  . 

التحقيق أنه إذا استطاع المحصر نحر الهدي في الحرم .256
303لم يحل حتى ينحر هناك ، أوأ نحره حيث هو . 

يجب على المحصر الهدي إنا قدر عليه وألو بشرائه  ..257
304

فإنا لم يجد الهدي ففيه خالفا هل يلزمأه شيء أم ل  ؟ .258
305وأفيما يلزمأه خالفا كذلك  . 

الذي يظهر لنا رجأحانه بالدليل هو مأا ذهب له مأالك ـ .259
يرحمه الله ـ وأأصحابه مأن لزوأم الحلق على المحصر لقوله 

ْدِي َول تعالى : "  ْلَه ْيَسَر ِمَن ا َت ُتْم َفَما اسْإ ُأْحِصْر ِإْن  َف

قال ابن حجر في التلخيص   أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن )(
عباس وإسإناده حسن
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ّلُه  ْدُي َمِح ْلَه ُلَغ ا ْب َي ّتى  ُكْم َح ُءوسَإ ِلُقوا ُر [ البقرةا :" َتْح
ِه]196 ِل ِه وأآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال وألما ثابت في الحاديث الصحيحة عنه ـ َص

ّده المشركونا عام الحديبية وأهو  ّلَم  ـ أنه حلق لما ص َوأَس
  307مأحرم . 

الذي تدل عليه الدلة الصريحة أنا النحر مأقدم على .260
  311الحلق فإنا قدم فل حرج  .   

الجأماع على مأنع صيد البر للمحرم بحج أوأ عمرةا ، .261
  311وأتحرم الشارةا إليه ،   وأالدللة عليه .   

ل عبرةا بذكاةا المحرم للصيد ، وألو فعل فهو مأيتة  ..262
326

التحقيق أنا السباع العادية ليست صيد ، يجوز قتلها في .263
361الحرم وأغيره .   

335الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص   . .264

القول بوجأوب الفدية فقط على مأن تعمد الصيد قول .265
ًا مأن جأهة النظر وأالدليل  ، قال تعالى :  َلُه قوي جأد َت " َوَمْن َق

ًدا َتَعّم ُكْم ُم ْن 340وأالصل براءةا الذمأة   . ]95[ المائدةا : ...  " ِم

إذا قتل المحرم الصيد مأرةا بعد مأرةا حكم عليه بالجزاء .266
في كل مأرةا ، وأهو قول الجمهور ، وأقال بعض العلماء إنا عاد 

"َوَمْن فل يحكم عليه وأقيل له ينتقم الله مأنك لقوله تعالى : 
ّلُه َتِقُم ال ْن َي َد َف ٍما "  َعا ِتَقا ْن ُذو ا ّلُه َعِزيٌز  ْنُه َوال [ المائدةا :ِم

 324، وأروأى عن ابن عباس أنه يضرب حتى يموت .   ]95

الظهر أنا المحرم إنا دل حللً على الصيد فقتله أنه .267
يضمن جأزاءه كامألً لنه ل يمكن تضمين المباشر فيضمن 

 343المتسبب  .    

ًا فقتل صيدا أنا الضمانا.268 الظهر أنا المحرم إنا دل مأحرمأ
على المباشر فقط لنه يمكن تضمينه ، وأعلى الدال التوبة 

 344وأالستغفار  .   
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َتَل ِمَن المراد بالمثلية في الية.269 ْثُل َما َق ٌء ِم  : "َفَجَزا
ِم "  ّنَع ًا ]95[ المائدةا :ال فنوع المماثالة قد تكونا التقريب ، وأإذ

ًا ل يطلع عليه إل أهل المعرفة وأالفطنة التامأة  .  349خافي

التحقيق أنا الخيار لقاتل الصيد لنا أوأ حرفا تخيير في .270
ِبِه قوله تعالى :  ُكُم  َيْح ِم  ّنَع َتَل ِمَن ال ْثُل َما َق ٌء ِم " َفَجَزا

َطَعامُا  ٌة  َكّفاَر َأْو  َبِة  َكْع ْل ِلَغ ا َبا ًيا  ْد ُكْم َه ْن ْدٍل ِم َذَوا َع
َأْمِرِه  "  َباَل  َق َو ُذو َي ِل َياًما  ِلَك ِص َذ ْدُل  َأْو َع ِكيَن  .َمَسا
349 

اعلم أنا ظاهر الية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام .271
المذكور ، وألو زاد مأن الصيام عن شهرين ، وأقال بعض العلماء 
ل يتجاوأز صيام الجزاء شهرين لنهما أعلى الكفارات ، وأاخاتاره 

 .)(ابن العربي وأله وأجأه مأن النظر ، وألكن ظاهر القرآنا يخالفه
351

الظهر أنه إنا أخارج طعام فهو لمساكين الحرم لنه .272
 352نظير للهدي  . 

َتَل ِمَن الظاهر في قوله تعالى : .273 ْثُل َما َق ٌء ِم " َفَجَزا
ِم  ّنَع " أنا الصغير بالصغير وأالكبير بالكبير وأهو قول الجمهور .ال

360 

361الظهر أنه في بيض كل طائر القيمة  . .274

إنا قتل المحرم فيلً فقيل : فيه بدنة مأن الهجانا العظام.275
التي لها سنامأانا ، وأإذا لم يوجأد شيء مأن هذه البل فينظر إلى

ًا ، فيكونا عليه ذلك .      362قيمته طعامأ

ًا ، .276 مأا نبت مأن غير تسبب الدمأيين ل يجوز قطعه إجأماع
ًا ،  وأمأا زرعه الدمأيونا كالطعام وأالرياحين يجوز قطعه إجأماع
وأأمأا مأا غرسه الدمأيونا مأن غير المأكول وأالمشموم ففيه خالفا

365 / 3وأالكثر على جأواز قطعه  . 

                            366يحرم قطع شوك الحرم  .   .277

 وأ هو اخاتيار القرطبي كما في الجامأع .)(
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ل شك أنا الحوط ترك حشيش الحرم وأمأا يبس مأن .278
 368شجره . 

الظهر جأواز أكل البهائم مأن نبات الحرم لما وأرد عن .279
َلى  َع ًبا  ِك ْلُت َرا َب ْق َأ َقاَل  (  ّنُه  َأ ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ 
ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل َوأَرُسوُل ال ِتلَم  َهْزُت اِلْح َنا ْد  َق ٍذ  ِئ ْومَأ َي َنا  َأ َوأ َتانٍا  َأ ٍر  ِحَما
ْي  َد َي ْيَن  َب َفَمَرْرُت  ٍر  َدا ِر جِأ ْي َغ َلى  ِإ ًنى  ِبِم ّناِس  ِبال ّلي  ُيَص ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل َع
َلْم َف ِفي الّصّف  ْلُت  َدخَا َوأ ُع  َت َتْر َتانَا  َْل ْلُت ا َأْرَس َوأ ْلُت  َنَز َف ْعِض الّصّف  َب

ٌد ) َأَح َلّي  َع ِلَك  َذ ِكْر  ْن   وأمأنى مأن الحرم ، وأكانا الهدى يدخال )(ُي
ّلَم  ـ وأزمأن  َوأَس ِه وأآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الحرم على زمأن النبي ـ َص
أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ وألم ينقل عن أحد المأر بسد أفواه 

369الهدي عن الكل مأن نبات الحرم ، وأقال به عطاء .

الحوط ترك أخاذ الورق وأالمساوأيك مأن شجر الحرم ..280
370 

الصح مأنع أخاذ الكمأةا وأالفقع مأن الحرم وأنحوهما ..281
371  

ًا فعند الئمة الربعة .282 إذا قتل الحلل في الحرم شيئ
ًا بأنا الصل برأةا الذمأة ، وأقوله هذا  الجزاء ، وأخاالف داوأد مأحتج

ًا .  372قوي جأد

374ل ضمانا على مأن قطع مأن شجر الحرم  . .283

ًا لبي حنيفة ـ يرحمه .284 المدينة حرم على الصحيح خالف
376الله ـ  . 

 383مأكة أفضل مأن المدينة ، وأهو مأذهب الجمهور .    .285

ًا في حرم المدينة .286 أقوى القوال دليلً أنا مأن قتل صيد
ًا يؤخاذ سلبه  .    384أوأقطع شجر

ِه .287 ِر َقْص َلى  ِإ ِكَب  تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه َر
َع  َلّما َرجَأ َف َبُه  َل َفَس ُطُه  ِب َيْخ ْوأ  َأ ُع َشَجًرا  َط ْق َي ًدا  ْب َع َد  َوجَأ َف ِقيِق  َع ْل ِبا
ِهْم مَأا  ْي َل َع ْوأ  َأ ِهْم  ُغلمِأ َلى  َع ّد  َيُر َأنْا  ُه  ّلُمو َك َف ِد  ْب َع ْل ْهُل ا َأ ُه  َء ٌد جَأا ْع َس

)504)وأمأسلم(493البخاري()(
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ِه َرُسوُل  ِني َل ّف َن ًئا  ْي ّد َش َأُر َأنْا  ِه  ّل َذ ال َعا َقاَل : ( مَأ َف ِهْم  ُغلمِأ َذ مِأْن  َأخَا

ِهْم ) ْي َل َع ّد  َيُر َأنْا  َبى  َأ َوأ ّلَم  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل   ، وأعند أبي )(ال
َذا  َه ّلَم َحّرَم  َوأَس ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه َص ّل ِإنّا َرُسوَل ال َقاَل : (  َف داوأد  

َقاَل : "   َوأ ْلَحَرَم  َبُها َيا ِث ْبُه  ُل َيْس ْل ُد ِفيِه َف َيِصي ًدا  َأَح َذ  َأَخ  َمْن 
َقاَل " )(" .. ) ُه  وأفي أخارى ،  َذ َأَخ ِلَمْن  ًئا َف ْي ْنُه َش َطَع ِم َمْن َق

ُبُه " َل غير مأقبول ، وأقول آخارين إنه خااص بسعد كذلك غير  )(سَإ
صحيح حيث إنا روأاية أبي داوأد وأأحمد عامأة كما تقدم ذكرها .
385

يباح صيد وأادي وأج ، وأكذا قطع شجره لعدم وأجأود .288
391 / 3الدليل المانع ،      وأالصل البراءةا . 

أعلم أنا صيد الصيد المحرم إذا كانا بعض قوائمه في .289
ًا  الحرم وأبعضها في الحل فاصطياده حرام على التحقيق تغليب

392لجانب حرمأة الحرم فيهما  .   

 ل إشكال على حرمأة صيد الطير الواقف على أغصانا .290
شجرةا أصلها في الحرم وأأغصانها في الحل ، لنه وأاقف في 

 392هواء الحرم .   

اعلم أنا قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم .291
 393المدينة غير صحيح .  

)1364مأسلم ()(

) وأإسناده صححه اللباني2037أبوداوأد ()(

) وإسإناده صححه اللباني2038أبوداود()(
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