
الممتع كتاب الحج ـ الجزء السابع
 9الحج والعمرة واجبتان . .1

الصأل أن دلالاتا الكتاب والسنة عامة ، تشمل جميع .2
الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الفأراد من الحكم 
العام ، ولذا فأفي القلب شيء مما نص عليه المام أحمد 
وشيخ السإلم ـ يرحمهما الله ـ من عدم وجوب العمرة 

10على أهل مكة . 
القأرب للصواب أنه لا يلزم الصبي التمام فأي الحج أو .1

العمرة فأيتحلل ولا شيء عليه ، وهو مذهب الحنفية ومال 
25له صأاحب الفروع . 

 إن طاف مكلٌف بطفل ونوى الطفل وحامله صأح عنهما ،.1
ًفأان كان لا يعقل النية فأإما أن يطوف عن نفسه   ثم أولا

عن الطفل أو يوكل من يطوف ؛ بالطفل لنه لا يصح أن 
26يقع طواف بنيتين . 

ًا يكفيه للذهاب.1 القأرب للصواب أن من وجد راحلة وزاد
ًا لمثله . إلى الحج وجب عليه الحج ولا يلزم أن يكون صأالح
29 

30الولى للمدين ألا يحج ، ولو أذن له صأاحب الدين ..1
من كان عنده مال إن قأضى به الدين لم يتمكن من .2

الحج وإن حج لم يقض به فأهذا ليس بقادر إلا بعد قأضاء 
 30الديون . 

لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح .1
 40ولو كان المنيب من أهل مكة  .

43شرط فأي وجوب الحج على المرأة .الَمْحَرم  .1
   53الحوط أن من مر بميقاتين أحرم من الول   ..1

55عمرة أهل مكة من الحل ولو دون التنعيم ..1
55حدود الحرم توقأيفية ليس للرأي فأيها مجال . .2

لا يجب على من دخل مكة الحرام ، وهو الصحيح . .1
59والفأضل العمرة .

أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله ، وهو .1
61مذهب مالك ، وهو القأرب للصحة .
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ُلوَُماٌت الراجح أن ظاهر القرآن " .1 َأْشُهٌر َمْع ْلَحّج  ا
أن الحج لا ينعقد إلا فأي هذه الشهر كما فأي]197[البقرة :"

ِنيَن قأوله تعالى :  "  ْلُمْؤِم َلىَ ا َنْت عَأ َكا َة  ِإّن الّصل
ًتا ًبا َموُُْقوُ َتا فأمن نوى قأبل ذلك تتحول ]103[النساء : "ِك

65عمرة . 
يكره الحرام قأبل المواقأيت المكانية ، لكنه ينعقد ؛ لنه.2

وقأع من الصحابة ولامهم الخلفاء ، لكنه لا يفسد الحرام .
65

ًا .1 ًء بر من لم يمر بالمواقأيت يحرم من حيث حاذاها سإوا
ًا . ًا أو جو  66أو بحر

ِدَم فأل يتيمم ، لن .1 ُع ُغسُل بالماء ؛ فأإن  يستحب ال
الشرع جاء بالتيمم من الحدث فأل يقاس عليه غير 

70الحدث . 
الصحيح أنه يحرم تطييب الثياب قأبل وبعد الحرام لن .1

ّلَم  ـ قأال عن المحرم : "  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال النبي ـ صَأ
ًبا َمّسُه الّزعْأَفَراُن َولَ  َثوُْ ْلَقِميَص … َولَ  َبُس ا ْل َي لَ 

73  فأنهى أن نلبس الثوب المطيب .)( "َوْرٌس …
74لا حرج إن تطيب المحرم فأسال الطيب بنفسه ..1

يعفى عن الطيب إن لاصأق يده بغسل رأسإه ولا يجب .1
74غسل يديه على الصحيح . 

ذهب شيخ السإلم ـ يرحمه الله ـ إلى أن ركعتي .1
الحرام لا أصأل لمشروعيتهما ، وأنه ليس للحرام صألة 
تخصه ، لكن إن كان فأي الضحى فأيمكن أن يصلي ركعتي 
الضحى ويحرم بعدها ، وإن كان وقأت الظهر نقول : 
الفأضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد 

 77الصلة ، وكذا غيرها من الصلواتا  .  
ًا ، وتركه سإنة.1 الصحيح أن الاشتراط سإنة لمن كان خائف

 80لمن لم يخف ، وبذلك تجتمع الدلة  .
ِنع فأل هدي عليه  .)(من اشترط.1 82 فأُم

)1838البخاري ()(

 أن يقول المحرم عند الحرام : ( إن حبسني حابس فأمحلي حيثالاشتراط)(
حبستني ) . 
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ُدو على رأي .2 َع ِب من لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر 
كثير من العلماء ، فأإن أحصر بمرض أو غيره فأإنه يبقى 
ًا ولا يحل ، لكن إن فأاته الوقأوف فأله أن يتحلل  محرم

82بعمرة ثم يحج من العام القادم . 
من كانت تخشى الحيض والنفاس جاز لها أن تشترط ..2

83 
الاشتراط القأرب أن من اشترط بدون احتمال مانع أن.1

لا ينفعه ؛ لنه غير مشروع  وغير المشروع غير متبوع فأل 
84ينفع ، ولا يترتب عليه شيء  . 

النساك [ التمتع ، الفأراد ، الِقران ]كلها صأحيحة باقأية .2
90يختلف فأضلها بحسب حال النسان .

التقصير فأي العمرة للمتمتع  أفأضل لظاهر لفظ النبي ـ.1
ّلَم  ـ   " َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ُكْم صَأ ْن ُكْن ِم َي َلْم  َوَمْن 

ُيَقّصْر  ْل ْلَمْرَوِة َو ِبالّصَفا َوا ْيِت َو َب ْل ِبا ُطْف  َي ْل َدىَ َف "َأْه
 93 ، وحتى يبقى ما يأخذه من شعره .)(

 98أصأح فأي اللغة من الفأاقأي . الرجح أن الفأقي.1
حاضروا المسجد الحرام هم : أهل مكة وأهل الحرم  ..1

99
 : 104 ـ 101للهدي شروط هي   .1

أن يبلغ السن المعتبر فأي الهدي وهو الثني من المعز .1
والبقر والبل ، أو الجذع من الضأن .

ًا من العيوب المانعة من الجزاء  لقوله ـ.2 أن يكون سإليم
ّلَم  ـ "  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ّيٌنصَأ َب ْلَعْرَجاِء  ِبا ُيَضّحىَ  لَ 

ّيٌن  َب ْلَمِريَضِة  ِبا ّيٌن عَأوَُُرَها َولَ  َب ْلَعوَُْراِء  ِبا َلُعَها َولَ  َظ
ْنِقي ُت ِتي لَ  ّل ْلَعْجَفاِء ا ِبا    .)( "َمَرُضَها َولَ 

أن يكون فأي زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلثة .3
أيام بعده  .

أن يكون فأي مكان الذبح ، وهو الحرم ، لكن قأال المام.4
أحمد ـ يرحمه الله ـ :      ( مكة ومنى واحد ) واسإتدل 

)1227) ومسلم (1691البخاري()(

) وابن2802)وأبوُداود (1497) والترمذي (4370) والنسائأي(1024الموُطأ()(
) وصححه اللباني في صحيح سنن النسائأي 3144ماجة (
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ّلَم  ـ ".. َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ًنىَ بقوله ـ صَأ ُكّل ِم
ْنَحٌر َطِريٌق َوَم ّكَة  ُكّل ِفَجاِج َم ْنَحٌر ، َو   .)( "َم

أن يكون من بهيمة النعام  . .5
 الحوط ذبح هدي للقارن ، وهديه يقاس على التمتع ..1

106
من أحرم بالعمرة فأي أشهر الحج ثم حج من نفس .2

السنة وكان قأد سإافأر إلى أهله لا يلزمه هدي ، أما إن كان
قأد سإافأر إلى غير أهله لزمه الهدي ولو سإافأر مسافأة قأصر
.

يجب علي الحائض القران إن كانت متمتعًة ولم تطف ،.1
ويقاس عليها من منعه مانع فأيدخل الحج علي العمرة إن 

111علم أنه لا يدرك العمرة .
الراجح أنه لا تشترط الطهارة من الحدث الصأغر .1

113للطواف ، وهو اختيار شيخ السإلم ـ يرحمه الله ـ .
 الولى أن يلبى المحرم إذا ركب ، إلا إن صأح حديث .1

ُتوَن  ْأ َي ُنوا  َكا ّنَما  ِإ ّناَس  َأّن ال ابن عباس فأبعد الصلة   ( .. 
ّنَما  ِإ ُلوا :  َقا َفأ ِهّل  ُي ُتُه  َقأ َنا ِه  ِب ّلْت  َق َت ُه ِحيَن اسْإ ُعو َفأَسِم َأْرسَإالا 

ِه ِب ّلْت  َتَق ّلَم ـ ِحيَن اسْإ َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه ـ صَأ ّل َهّل َرسُإوُل ال َأ

َلّما  َفأ ّلَم ـ  َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه ـ صَأ ّل ُثّم َمَضى َرسُإوُل ال ُتُه  َقأ َنا
ُلوا  َقا َفأ َواٌم  ْقأ َأ ْنُه  ِلَك ِم َذ ْدَرَك  َأ َو َهّل  َأ ِء  َدا ْي َب ْل َلى َشَرِف ا َع َعل 
ْوَجَب  َأ ْد  َق َل ِه  ّل ْيُم ال َوا ِء  َدا ْي َب ْل َلى َشَرِف ا َع َعل  َهّل ِحيَن  َأ ّنَما  ِإ
َعل  َهّل ِحيَن  َأ َو ُتُه  َقأ َنا ِه  ِب ّلْت  َق َت َهّل ِحيَن اسْإ َأ َو ُه  ِفأي ُمَصل

ِء )  َدا ْي َب ْل َلى َشَرِف ا  116  . )(َع
 الفأضل فأي التلبية الاكتفاء  بما صأح ، فأإن زاد ( لبيك .1

الحق ) أو ما ثبت عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ إله 
116فأنرجوا أن لا يكون به بأس . 

يّصوتا الرجال بالتلبية ، وتخفيها المرأة فأي مجامع .1
127الرجال .

)1218مسلم()(

)1187) ومسلم (1552البخاري()(
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من نمى شعر شاربه فأأخذ منه لا يفدي على الصحيح ..1
131

وإبطه كشاربه عره شلو أن النسان تجنب الخذ من .1
ًا لكان هذا جيد ، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع  وعانته احتياط

132عدم وجود الدليل الرافأع للباحة فأهذا فأيه نظر .
العلة من منع الخذ من شعر الرأس هي أنه إسإقاط .1

لنسك مشروع ، وهذا التعليل عند التأمل أقأرب من 
   132التعليل بالترفأه . 

إن صأح الجماع فأي منع تقليم الظافأر فأل يجوز .1
133مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد .

إذا أخذ من شعره ما فأيه إماطة الذى فأفيه دم ، أي إذا.1
ًا يكاد يكون كاملً يسلم به الرأس من الذى ،  حلق حلق
ِه ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِبّي صَأ ّن َتَجَم ال والدليل ما أخرجه البخاري : ( اْح
ِه ) ، والحجامة فأي  ْأسِإ َوسَإِط َر ِفأي  ِرٌم  َو ُمْح ُه َو ّلَم  َوسَإ
الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان 
ّلى المحاجم ،ولا يمكن سإوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي ـ صَأ

ّلَم  ـ فأدى  .   َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  135ال
ًا ، فأهو مع كونه لا فأدية فأيه.1 لا يجوز الخذ من الشعر أبد

136إلا أنه لا يجوز الخذ منه . 
المر لا يتم إلا بفعل جميعه ، وامتثال  قأاعدة : امتثال.2

136النهي لا يتم إلا بترك جميعه . 
اعلم أن العلماء إذا قأالوا فأي باب المحظوراتا : ( فأيه .3

: دم ) ، يعنون أحد ثلث أمور 
. الدم

. إطعام سإتة مساكين لكل مسكين نصف صأاع
. صأيام ثلثة أيام

إلا فأي الجماع قأبل التحلل الول فأإن فأيه بدنه . وجزاء 
138الصيد فأيه مثله . 

: 138المحظوراتا أقأسام .1
. ما لا فأدية فأيه : كعقد نكاح والخطبة

. ما فأديته بدنة : وهو الجماع.
. ما فأديته مثله : وهو الصيد.

. ما فأديته التخيير : وهو باقأي المحظوراتا
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:142ـ 141سإتر الرأس أقأسام .1
ㄱ جائز بالنص والجماع مثل أن يلبد شعره بالعسل أو.

الصمغ أو الحناء  .
ㄴأن يغطيه بما لا يقصد به التغطية كحمل  العفش فأهذا.

ًا .  لا بأس به ، لنه لا يقصد به الستر غالب
ㄷ ًة  الرأس مثل الطاقأية على.أن يغطيه بما يلبس عاد

والعمامة والشماغ فأهذا حرام بالنص 
ㄹ ًا لكنه ملصأق ويقصد به أن يغطيه بما لا يعد لبس

التغطية فأل يجوز .  
ㅁ أن يظلل رأسإه بتابع له كالشمسية والسيارة فأالصحيح

أنه جائز .  
ㅂ أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاسإتظلل بالخيمة

أو ثوب يوضع  على شجرة فأهذا جائز . 
أول من عبر بلبس المخيط هو : إبراهيم النخعي ـ .1

147يرحمه  الله ـ .
الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من .1

ًا لها . 150كان محتاج
يلحق ما نهي عنه ما كان فأي معناه مثل الكوتا يلحق .1

150بالقميص  . 
الصحيح أنه لو طرح القباء ـ وهو ثوب واسإع له أكمام .2

مفتوح الوجه ـ على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد 
ًا .  150لبس

لا حرج فأي عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير .1
151وكأنه قأميص .

ّلُه .3 ّلى ال لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَأ
ّلَم  ـ وكذا الخاتم ، والمرآة فأي عينيه ،  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع
والسماعة فأي أذنيه ، وتركيبة السإنان فأي فأمه ، وكذا لو 
ًا وبه خيوط فأهو بخرزاته لم يخرج عن  ًء مخروز لبس حذا
ًا ـ أي مسدس ـ ،  ًا أو فأرد كونه نعلً ، و كذا لو تقلد سإيف
وكذا لو ربط بطنه بحزام ، فأكل ما سإبق جائٌز ولا يلحق 
ًا ولا ّلَم  ـ لفظ َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال بما نهى عنه النبي ـ صَأ

 152معنى . 
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ّلَم  ـ عد ما يحرم .4 َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الرسإول ـ صَأ
ًا ، فأما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم  عد

  152نلحقه به ، وما شككنا فأيه فأالصأل الحل . 
لا حرج فأي الزار الذي ُخيَط وقأد يستعمله البعض لستر.1

152العورة .
الفأضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها .1

 153رجال أجانب .
ًا ثم ذكر نزعه .1 ًا أو غيره ناسإي إن لبس المحرم قأميص

ًا لمن قأال يشقه . على الفور ، وينـزعه كما لبسه خلفأ
155

من احتاج إلى فأعل محظور فأعل وفأدى ، كما فأي .1
ْنُه ـ . َع ّلُه  156حديث كعب بن عجرة ـ َرِضَي ال

 :   159 ـ 158للطيب أحكام .1
ㅅ. أن يشمه بل قأصد فأل حرج عليه

ㅇ أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء فأهذا
جائز . 

ㅈ. أن يقصد أن يشمه للتلذذ به فأحرام
يحرم قأتل الصيد وفأيه الفدية ، وأما غيره فأينقسم إلى .1

 :163 ـ 161ثلثة أقأسام 
 ، ما أمر بقتله وهو : الغراب ، والحدأة ، والعقرب

والفأرة ، والكلب العقور ، وما كان فأي معناها كالحية ، 
والذئب ، والسإد . 

 ، ما نهي عن قأتله فأي الحل والحرم وهو: النملة 
ُد ـ وهو طائر فأوق العصفور  والنحلة ، والهدهد ، والصر
منقاره أحمر ـ.   

 ِكت عنه ، فأهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله ، وأن  ما سُإ
ِذ فأالحسن أنه يكره  قأتله مثل الصراصأير ،  لم يؤ
والخنفساء ، والجعلن ، فأالذباب لك أن تقتله لن فأيه أذية
.

 لا يحرم قأتل حيوان إنسي ، فألو هرب بعير واسإتوحش.1
167ثم لحقه صأاحبه وقأتله فأهو حلل . 
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لو صأال على المحرم صأيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله .2
فأقتله فأل شيء عليه ؛ لنه دفأع لذاه ( وكل مدفأوع لذاه 

168فأل حرمة له ، ولا قأيمة ). 
لو نبتت شعرة فأي جفن محرم من الداخل وصأارتا .3

تؤذي عينه وأزالها فأل شيء عليه ، وكذلك لو انكسر ظفره
وصأار يؤذيه فأقصه فأل شيء عليه لنه دفأعهما لذاهما .

169  
إذا صأاد المحرم فأليس له أن يأكل الصيد لنه محرم .1

ًة فأذبحها فأل يحرم أكلها  ًا لو اغتصب شا لحق الله ، خلفأ
169ويضمن مثلها أو القيمة وهو الصحيح .

المحرم إذا قأتل الصيد فأهو حرام عليه وعلى غيره ؛ .2
169لنه بمنـزلة الميتة . 

إن أعان محرم حللاً أو دله حرم عليه وجاز لباقأي .1
171الرفأقة .

ًا حُرم عليه ..1 172إن صأاد حلل لمحرم صأيد
ِلَرسُإوِل .1 َدى  ْه َأ ّنُه  َأ ّثاَمَة (  ْبِن َج ْعِب  يجمع بين حديث الّص

ْو  َأ ِء  َوا ْب َل ِبا َو  ُه َو ّيا  َوْحِش ّلَم ِحَماًرا  َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه صَأ ّل ال
َقأاَل:  ِه  ِه َوْج ِفأي  َأى َما  َلّما َر َفأ ِه  ْي َل َع ُه  ّد َفأَر ّداَن  َو َلْم ِب ّنا  ِإ

ّنا ُحُرمٌا َأ ِإلَ  ْيَك  َل ُه عَأ ّد َقأاَل : َنُر َة أنه  َد َتا َقأ ِبي  أ
َ  ) ، وحديث 

َأْحَرَم َفأ ِة  َي ِب ْي َد ْلُح َعاَم ا َقُت  َل َط ْن َنَما أصأحابي  ( ا ْي َب َفأ ِرْم  ُأْح َلْم  َو
َنا  َأ َذا  ِإ َفأ َظْرتُا  َن َفأ ْعٍض  َب َلى  ِإ ُهْم  ْعُض َب َتَضّحَك  ِبي  َأصْأَحا َع  َنا َم َأ

ِهْم  ِب ْنُت  َع َت َواسْإ ّتُه  َب ْث أ
َ َفأ ُتُه  ْن َع َط َفأ ِه  ْي َل َع ْلُت  َفأَحَم َوْحٍش  ِر  ِبِحَما

ّلى  ِبّي صَأ ّن ْبُت ال َل َط ِه .. و َلْحِم َنا ِمْن  ْل َك َأ َفأ ِني  ُنو ِعي ُي َأْن  ْوا  َب أ
َ َفأ

َوْحٍش ْبُت ِحَماَر  َأصَأ ِه  ّل َيا َرسُإوَل ال ْلُت :  ُقأ ّلَم ... َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ال
ِم :  "  ْو َق ْل ِل َقاَل  َفأ َلٌة  َفأاِض ْنُه  ِدي ِم ْن ُلوُا َوِع ُهْم ُك َو  "

ِرُموَن )  بأن الحلل إن صأاد للمحرم حرم على )(ُمْح
172المحرم ، أما إن صأاده لنفسه وأطعم غيره جاز. 

ّلَم  ـ ميمونة وهو .1 َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال تزوج النبي ـ صَأ
ّلُه  حلل ، وميمونة ورافأع أعلم من ابن عباس ـ َرِضَي ال
ٍذ ، أو يقال إن ابن  ُهَم ـ بحادثة الزواج لصغر سإنه حين إ ْن َع
ّلى  ُهَما ـ لم يعلم بزواج النبي ـ صَأ ْن َع ّلُه  عباس ـ َرِضَي ال

)1196)ومسلم(1824البخاري()(
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ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ّلَم  ـ إلا بعد أن أحرم ـ صَأ َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ال
ّلَم   َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ّلَم  ـ فأظن أن النبي ـ صَأ َوسَإ ِه  ِل وآ
ًء على علمه ، وهذا الوجه قأوي  ـ تزوجها وهو محرم بنا

175وواضح ولا إشكال فأيه . 
لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة  أو وليها  .1

ًا ؛ ولا فأدية فأيه ، ولابد من عقد جديد وينسب له  محرم
177الولاد  .

 من جامع قأبل التحلل الول عليه خمسة  أمور : الثم ، .1
وفأساد النسك ، والمضي فأيه ، وبدنة ـ تذبح فأي القضاء ـ ،
وحج من قأابل ، ويجب أن يجتنب كل المحظوراتا ويأتي 

181بكل الواجباتا فأي إحرامه الفاسإد . 
 إن باشر قأبل التحلل الول فأأنزل أثم ؛ وعليه فأدية أذى ..1

186
 المشهور من المذهب أن  المرأة لا يجوز لها تغطية .1

وجهها ، وذكروا قأاعدة ( أن إحرام المرأة فأي وجهها ) 
188وهي ضعيفة .

َولَ الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه لن لفظة " .2
ّطوُا َوْجَهُه  "  فأي قأصة الذي وقأصته الناقأة مختلف ُتَغ

فأي صأحتها ، وفأيها نوع اضطراب ، ولذلك أعرض الفقهاء 
ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال عنها ، وفأي الصحيحين أن النبي ـ صَأ

ّلَم  ـ قأال :  ْأَسُهَوسَإ ُتَخّمُروا َر    188 . )( " " ولَ 
ّلُه .3 مذهبنا فأي الفطر مذهب أبي سإعيد الخدري ـ َرِضَي ال

ٍد  ِعي َأبو سَإ ْنُه ـ نصف صأاع من كل النواع حيث قأال  َع
ِر  ْط ِف ْل َة ا َكا ِرُج َز ُنْخ ّنا  ُك ْنُه ـ : "  َع ّلُه  ّي ـ َرِضَي ال ِر ْد ْلُخ ا
ٍر  ِغي ُكّل صَأ َعْن  َنا  ِفأي ّلَم ـ  َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ِه ـ صَأ ّل َوَرسُإوُل ال
ًعا  ٍر صَأا َتْم ًعا ِمْن  َناٍف صَأا َأصْأ ِة  َث َثل ُلوٍك ِمْن  َوَمْم ٍر ُحّر  ِبي َك َو
َكاَن  ّتى  ِلَك َح َذ َك ِرُجُه  ُنْخ َنَزْل  َلْم  َفأ ٍر  ِعي ًعا ِمْن َش ِقأٍط صَأا َأ ِمْن 
ُبو  َأ َقأاَل  ٍر  َتْم ًعا ِمْن  ِدُل صَأا ْع َت ُبّر  ْيِن ِمْن  ّد َأّن ُم َأى  َفأَر َيُة  ِو َعا ُم

ِلَك )  َذ َك ِرُجُه  ُأْخ َأَزاُل  َفأل  َنا  َأ َأّما  َفأ ٍد :  ِعي  ولم يفّرق ـ )(سَإ
ّلَم  ـ فأي حديث كعب ابن عجرة  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال صَأ

)93) ومسلم (1265البخاري ()(
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ِكيٍن حيث قأال : "  ُكّل ِمْس ِل ِكيَن  ّتَة َمَسا ْطِعْم ِس َأ

. فأعين المقدار نصف صأاع وأطلق النوع )("ِنْصَف َصاٍع
ًا لمن فأّرق . ًء أكان برا أو غيره ، وهو  الصحيح خلفأ سإوا
194

لا يشترط التتابع لا فأي صأيام المتعة ؛ ولا فأي صأيام فأدية .1
الذى ، خلفأا لكفارة اليمين فأيشترط لها  التتابع لقراءة  
ْنُه ـ  حيث كان يقرأ  ( صأيام  َع ّلُه  ابن مسعود ـ َرِضَي ال

195ثلثة أيام متتابعة ).
ْثل لا الصيد ، لنه هو الواجب .1 ّوم الِم َق ُي  الراجح أن الذي 

197أصألً فأإذا كان الواجب فأالواجب قأيمته .
ٌة لا يجوز إخراج قأيمة المثل لظاهر  النص"...1 َكّفاَر َأْو 

ِكيَن 198.]95 [المائدة : .."َطَعامُا َمَسا
من لم يستطع الهدي صأام فأإن لم يقدر سإقط عنه ؛ لن .1

199الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فأقط .
الصحيح أنه يجب على المفرد طواف واحد ، وسإعي واحد.1

 .201 
 العبرة فأي الهدي بطلوع فأجر يوم العيد ، فأإن وجد .1

ًا ، وإلا فأل .  202الهدي فأي ذلك اليوم كان مستطيع
ّلُه .2 الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة ـ َرِضَي ال

ـ أن الصحابة كانوا يصومون اليام الثلثة فأي أيام عنهْم 
َأْن  ِريِق  ّتْش ِم ال ّيا َأ ِفأي  ُيَرّخْص  َلْم  التشريق لقولهما : ( 

َي )  ْد َه ْل ْد ا َيِج َلْم  ِلَمْن  ِإلا  ، وصأومها فأي أيام )(ُيَصْمَن 
التشريق صأوم لها فأي أيام الحج ، ولو ذهب ذاهب إلى أن 
الفأضل أن تصام اليام الثلثة فأي أيام التشريق لكان 

 207أقأرب إلى الصواب . 
لا يجب أن تكون اليام الثلثة والسبعة متتالية فأي الصيام.1

 .207
ْلَحّج .1 ِفأي ا ٍم  ّيا َأ ِة  َث َثل َياُم  َفأِص ْد  َيِج َلْم  َفأَمْن  نص الية : " 

ُتْم " لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الهل  ْع َذا َرَج ِإ ٍة  َع ْب َوسَإ
ولكن المفسرين فأسروها بذلك ، وجاءتا بذلك الحاديث 

)1201) ومسلم (1814البخاري ()(
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ُهَما ـ الذي رواه البخاري  ْن َع ّلُه  كحديث ابن عمر ـ َرِضَي ال
ّلَم  ـ : َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال أنه قأال : قأال رسإول الله ـ صَأ
َعًة  ْب َوسَإ ْلَحّج  ِفأي ا ٍم  ّيا َأ َثَة  َثل َيُصْم  ْل َفأ ًيا  ْد َه ْد  َيِج َلْم  َفأَمْن   … "
ِلِه .. " ، ولكن مع ذلك قأال بعض العلماء لو ْه َأ َلى  ِإ َع  َذا َرَج ِإ
صأام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فأل بأس ، لنه 

209جاز له الرجوع إلى الهل فأجاز صأومها .  
 من أحصر فأعليه الهدي عند الحصار فأي مكانه الذي .1

 210أحصر فأيه ، أو فأي الحرم إن شاء ، ويحلق شعره . 
213 إن لم يقدر المحصر علي الهدي فأل شيء عليه ..1

216 لا يفسد حج من أكرهت على الجماع . .1
الركعتان خلف المقام واجبة ، ولا شيء على من تركها ..1

217
217الضطباع واجب ، ولا شيء علي من تركه ..1

ًا من نفس الجنس يفدي ، فأإن أخر .2 من كرر محظور
ُعِمَل بنقيض قأصده ؛ لئل يتحايل على إسإقاط الفدية ليكرر 

219واجب .
من ترك رمي الجمراتا فأعليه دٌم  ، فأإن لم يستطع فأل .1

219شيء عليه .  
 220إن كرر الصيد يفدي كلً على حدة . .1

الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفأض إحرامه ولو رفأضه ؛ .1
اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفأض إحرامه 
حل منه لنه ليس أهلً للوجوب ، ولا يسقط عن المحرم 

221الواجب برفأضه الحرام  . 
ًا أو جاهلً ..1 ًا ، أو مكره 225تسقط الفدية عمن جامع ناسإي

ًا أو جاهلً ؛ لنه .1 ًا ، أو مكره تسقط الفدية عمن صأاد ناسإي
َيا حق لله فأل يستوي فأيه العمد وغيره ، وقأوله تعالى : "

ُتْم ُحُرمٌا َوَمْن ْن َأ َد َو ْي ُلوُا الّص ُت َتْق ُنوُا لَ  َءاَم ّلِذيَن  ّيَها ا َأ

ِم ّنَع َتَل ِمَن ال ْثُل َما َق ٌء ِم ًدا َفَجَزا َتَعّم ُكْم ُم ْن َلُه ِم َت  "َق
226نص فأي الموضوع   . ]95[المائدة :

 ـ229فأاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلثة أقأسام .1
231: 

ㅊ. أنه متعمد ولا عذر له فأعليه الفدية والثم كما سإبق
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ㅋ أنه متعمد لحاجة ؛كلبس المخيط من شدة البرد فأهذا
 عليه . إثميفدي ولا 

ㅌ ًا فأالصحيح أنه لا شيء أن يكون جاهلً أو ناسإيا أو مكره
عليه .

يجوز لرجال المن لبس المخيط لحفظ المن ، ويفدي .1
ًا . 229احتياط

هدي التمتع هدي شكران فأيأكل منه ، ويهدي لمن شاء ، .1
ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم .
234 

الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون .1
فأي الحرم أو مكان فأعل المحظور ، ودليل جوازه أن 
ّلَم  ـ أمر كعب بن  َوسَإ ِه وآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الرسإول ـ صَأ
ْنُه ـ أن يفدي بشاة فأي محل فأعل  َع ّلُه  عجرة ـ َرِضَي ال

 234المحظور . 
مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها فأي حدود الحرم .1

ًء كان من أهل الحرم أو الفأقيين . 235سإوا
الصيام يصح فأي كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره ؛ فأإن فأعل .1

  239أثم ويجزيء . 
من قأتل الصيد وكان جزائه شاة ، فأل يجزئه سإبع البدنة .1

241أو البقرة . 
ليس فأي الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي .1

ًا .  248وج ليس حرم
 الصحيح أن الصيد إذا دخل به النسان من الحل فأهو .1

حلل لنه ليس صأيدا للحرم ، ولا يزيل اليد المشاهدة ، 
فأقد كان الناس يشترون الظباء  والرانب فأي مكة من 
غير نكير فأي خلفأة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما 

249ـ .  
250الصحيح أن صأيد البحر يجوز فأي الحرم إن وجد . .1

يجوز قأطع شجر الذخر ، ويستعمله أهل مكة فأي البيوتا .1
252والقبور والحدادة  . 

لا حرج فأي أخذ الفقع فأهو ليس   بأشجار ولا حشيش ..1
253
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ًا من الشجار فأإنه يأثم ولاشيء .1 الحق أن من قأطع شيئ
عليه ، وما ورد عن بعض الصحابة فأهو من باب التعزير .

253  
لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قأطعه لقوله ـ .1

ّلَم  ـ كما فأي البخاري : "  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َولَ صَأ
ُكَها ُد َشوُْ 254   .)( "ُيْعَض

لو نبت شجر فأي الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن .1
العدول به عنه جاز قأطع الشجر للضرورة ، وإن لم يكن 

254هناك ضرورة فأالواجب عدول الطريق عنها . 
لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قأصد فأأتلفه ،  وكذا.2

255الجراد فأقتله . 
الصحيح أن صأيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فأيه ، إلا إن رأى.1

256الحاكم أن يعزره بأخذ سإلبه أو تضمينه فأل بأس .
ِه .1 ْي َل َع ّلُه  ّلى ال يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لن النبي ـ صَأ

ّلَم ـ كان معه البل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم  َوسَإ ِه  ِل وآ
257أفأواهها .

 : 257يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالتي  .2
 أن حرم مكة ثابت بالنص والجماع ، وحرم المدينة

مختلف فأيه .
 أن صأيد حرم مكة فأيه الجزاء والثم ، وصأيد حرم

المدينة فأيه الثم ولاجزاء فأيه . 
 أن الثم المترتب على صأيد حرم مكة أعظم من الثم

المترتب على صأيد حرم المدينة 
 أن حرم مكة يحرم فأيه قأطع الشجار بأي حال من

الحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فأيجوز ما 
دعت الحاجة إليه .  

الذي يظهر أنه يسن الدخول من أعلى مكة إن كان أرفأق.1
264له . 
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ُهّم صأّل على محمد.1 ّل يدخل من الباب ويقول ( بسم الله ال
ِتَك ) وأما باقأي الثار فأضعيفة لا  َواَب َرْحَم ْب َأ ِلي  َتْح  ْفأ ُهّم ا ّل ال

265يعمل بها .
البداية قأبل الحجر السإود بدعة وتقدم بين يدي الرسإول ـ.1

ّلَم  ـ .  َوسَإ ِه وآله  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال  269صَأ
من فأاته الرمل فأي الشواط الثلثة الولى لا يقضى ..1

279
قأاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذاتا العبادة أولى من .1

280مراعاة الفضيلة المتعلقة  بزمانها أو مكانها .
من شك فأي الطواف بنى على غلبة الظن كما فأي .1

286الصلة .
286إن شك بعد الطواف فأل يرجع حتى يتيقن النقص ..1
الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافأه ما دام .1

ًا بالنسك . 288متلبس
إن أحرم بما أحرم به غيره صأح منه ، على أن يحدده قأبل.1

290الطواف .
لا يصح الطواف على الشاذوران ، وقأال شيخ السإلم ـ .1

291يرحمه الله ـ بجوازه .
295لا يصح طواف عريان أو عليه ثياب رقأاق ..1

ًا ، .1 ًا من المقام أو بعيد تحصل ركعتا الطواف إن كان قأريب
ويقرأ فأي الولى الكافأرون وفأي الثانية الخلصا كما عند 

302مسلم . 
بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر السإود إن أراد السعي .1

304ولا يقبله ولا يشير إليه . 
يصح تقديم السعي على الطواف فأي الحج لا العمرة  ..1

310 
ًا فأي السعي صأح .1 من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقأيق

311سإعيه ؛ لن الستر فأيه سإنة  .
ّلُه.1 ّلى ال الموالاة فأي السعي شرٌط ؛ لما ثبت أن النبي ـ صَأ

ًا وقأال : " ّلَم  ـ سإعى سإعيا متوالي َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل ُذوا َع ُخ
ُكْم  َك َناِس 312  ؛ فأإن فأرق لحاجة صأح سإعيه . )("عأني َم
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314إن سإاق المتمتع الهدي لم يحلق ..1
الصأح أن يقطع المحرم التلبية إذا شرع فأي الطواف ..1

314
315يقطع الحاج التلبية إذا شرع فأي الرمي ..1

العجب ممن قأال يحرم من الميزاب ـ بل من مكانه ـ وهو.1
318مجتهد . 

320النـزول فأي نمرة سإنة ..1
إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفأة ..1

320
ًا ..1 ًا ؛ وإن كانت منه تاريخي عرنة ليست من عرفأة شرع

323
ًا حسب ما يكون أخشع لقلبه ..1 يقف المحرم راكبا أو قأاعد

326
الفأضل أن يدعوا كٌل لوحده ؛ فأإن دعوا مجتمعين بأن .1

يدعو أحدهم ويؤمن عليه فأل حرج ، وقأد يكون أخشع 
329لبعضهم .

331لا شك أن الوقأوف بعد الزوال أحوط . .1
ًا .1 لو قأيل أن المحرم إذا دفأع قأبل الغروب فأعليه دٌم مطلق

334إلا جاهل نبه فأرجع ولو بعد الغروب لكان له وجه .
يصلي العشائين فأي مزدلفة فأإن صألها فأي الطريق أجزأ.1

ًا لابن حزم.  337خلفأ
أحسن القأوال أن الوقأوف فأي مزدلفة واجب يجبر بدم ..1

339
يدفأع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر لحديث أسإماء ـ .1

َهْل  ِة (  َف ِل َد ْلُمْز ِر ا َدا َد  ْن ِهَي ِع َو رضي الله عنها ـ أنها قأالت 
ُثّم  َعًة  ّلْت سَإا َفأَص ْلُت ـ أي مولاها ـ : لا ،  ُقأ َقَمُر ؟  ْل َغاَب ا
َلْت : اْرَحْل َقأا َعْم ،  َن ْلُت :  ُقأ َقَمُر ؟  ْل َغاَب ا َهْل  َنّي  ُب َيا  َلْت :  َقأا

َنا ) ْل َتَح َفأاْر  341 وهو نصف الليل على الصحيح . )(ِبي ، 
ّلُه .1 ّلى ال من وصأل إلى مزدلفة فأي وقأت صألة النبي ـ صَأ

ّلَم  ـ  صأح منه .  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل 342َع
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ًا .1 القأرب للصواب أن من فأاته الوقأوف بمزدلفة مكره
ّا قأليلً ؛ ويصح منه ، وحكمه  لزحام ونحوه وقأف ولو شيئ

343حكم الذين عذروا عن وقأت الصلة حتى خرج وقأتها . 
السنة فأي ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفأضل من إحيائها .1

344بالذكر .
الراجح أنه لا يجب على القأوياء البقاء فأي مزدلفة للفجر .1

ًا  .خاصأة مع شدة الزحام ، والفأضل البقاء حتى يسفر جد
345

ّلَم  ـ المشركين .1 َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال خالف النبي ـ صَأ
347فأدفأع قأبل خروج الشمس وكانوا يدفأعون بعدها .

ّلَم  ـ فأي محسر .1 َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال أسإرع النبي ـ صَأ
ًا للمشركين حيث كانوا يقفون فأيه ويذكرون مجد  مخالف

350آبائهم .
الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من .1

مزدلفة بل من عند الجمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله
ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال عنهما ـ أنه لقط الحصى للنبي ـ صَأ

ّلَم  ـ من عند الجمرة وهو يقول : " َثاَل َهُؤلَِء َوسَإ َأْم  
351 . )("َفاْرُموُا 

ّلُه .1 ّلى ال الصحيح أن غسل الحصى بدعة لن النبي ـ صَأ
ّلَم ـ لم يفعله . َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل 352َع

يأخذ الحصى كل يوم بيومه ، أكبر من الحمص ودون .1
353البندق .

منى وعرفأة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لحد إن يبنى .1
ًء ويؤجره فأإن فأعل فأالناس معذورون فأي دفأع  فأيها بنا

354اليجار والثم عليه وكذا مكة .
لا يصح أن يضع الحصى فأي مرمى الجمراتا ، ولا بد من .1

الرمي والتتابع ، فأإن رمى السبع حصياتا مرة واحدة 
355كانت عن حصى واحدة . 

357كسر السإمنت إذا كان فأيها حصى أجزأ الرمي بها . .1
الراجح أنه يجزيء الرمي بحجر مستعمل ، وهو الرفأق ..1

359
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ّلَم  ـ الجمرة من .1 َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال رمى النبي ـ صَأ
بطن الوادي ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها 

360المحرم حسب اليسر له والخشع لقلبه .
يقصر من جميع شعره بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، .1

362لا من كل شعرة بعينها .
 2تقصر المرأة مقدار أنمله من أطراف شعرها ، وهى ( .1

363سإم ) تقريبا . 
الصحيح أنه يصح عقد النكاح بعد التحلل الول ، وبه قأال .1

363شيخ السإلم .
الصواب أنه لا يحل  إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قأال قأائل.1

ًا لكن له بأن من سإاق الهدي يتوقأف إحلله على نحره أيض
365وجه . 

الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي .1
الحجة لنه نسك لكن إن كان جاهلً وجوب الحلق أو 
التقصير ثم علم فأإننا نقول احلق أو قأصر ولا شيء عليك 

 367فأيما فأعلت من المحظوراتا .
الصواب أن لا يجوز تأخير طواف الفأاضة عن شهر ذي .1

الحجة إلا من عذر ؛ كمرض لا يستطيع معه الطواف لا 
ًا ولا محمولاً ، أو امرأة نفست قأبل أن تطوف  ماشي
الفأاضة ، أما إذا كان من غير عذر فأإنه لا يحل له أن 
يؤخره ، بل يجب أن يبادر قأبل أن ينتهي شهر ذي الحجة .
372

يجاب عن حديث أم سإلمة رضي الله عنها أن رسإول ـ .1
َقأاَل : "  ّلَم  ـ  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال َيوُْمٌا ُرّخَصصَأ َذا  ِإّن َه

ُكّل ِني ِمْن  َيْع ّلوُا  َتِح َأْن  َة  ْلَجْمَر ُتْم ا ْي ُتْم َرَم ْن َأ َذا  ِإ ُكْم  َل
َأْن  ْبَل  ُتْم َق ْي َأْمَس َذا  ِإ َء َف ّنَسا ِإلَ ال ْنُه  ُتْم ِم َما ُحِرْم
َأْن  ْبَل  ُكْم َق ِت َئ ْي َكَه ُتْم ُحُرًما  ْيَت ِصْر َب ْل َذا ا ُطوُُفوُا َه َت

ِبِه ُطوُُفوُا  َت ّتىَ  َة َح ْلَجْمَر  أنه شاذ ، وقأد )( "َتْرُموُا ا
تركت المة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فأقد حل ؛ 
ًا ، أما مجرد عدم  ًا جديد ولا يعود للحرام إلا إذا عقد إحرام
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ًا لعود التحريم  المبادرة بطواف الفأاضة فأإنه لا يكون سإبب
373بل نية . 

الصحيح أن المتمتع يلزمه سإعي للحج كما يلزمه سإعي .1
 375للعمرة . 

السنة للقارن والمفرد تقديم سإعي الحج بعد طواف .1
376القدوم . 

385لا يصح الرمي قأبل الزوال ، و يصح بليل . .1
الترتيب فأي الرمي واجب ، فأإن أخطأ  أعاد فأي أيام .1

التشريق ، فأإن انقضت فأل شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم 
وجود دليل بوجوب الترتيب إلا مجرد الفعل وعموم قأوله ـ 

ّلَم  ـ :  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ُكْم  " صَأ َك َناِس ُذوا عأني َم  ."ُخ
387

القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام .1
ًة ولا يستطيع  التشريق إلا لعذر؛ كمن كانت داره بعيد

389القدوم كل يوم للرمي . 
إن أخر الرمي بغيـر عذر أو لعذر عن أيام التشريق فأفدية.1

390، على ما مشى عليه صأاحب الزاد  .
من ترك ليلة من منى فأعليه إطعام مسكين ، وإن ترك .1

ليلتين فأعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلث ليال فأعليه 
390دم  .

ِبّي.1 ّن الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لن كلمة " َرّخَص ال
ًنى ِمْن  ِلَي ِم َيا َل ّكَة  ِبَم ِبيَت  َي ِل ّباَس  َع ْل ّلَم ل َوسَإ ِه  ْي َل َع ّلُه  ّلى ال صَأ

ِه " ِت َي َقا 391  تدل على أن المر فأي ذلك سإنة . )(َأْجِل سِإ
ًا من منى فأمنعه الزحام أو غيره من .2  من سإار خارج

393 طريقه .إكمال الخروج فأأذن المغرب جاز له 
من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى .1

الرجوع فأل يشترط له  طواف ، وهذا التقييد تقييد حسن .
394

يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده ..1
394
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ًا أو باع بعد الطواف من غير.1 لا حرج على من اشترى شيئ
396اتجار ، والفأضل أن يكون قأبل الطواف . 

إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان .1
 397دون مسافأة القصر وإلا فأدم .

إن طهرتا الحائض قأبل مفارقأة بنيان مكة وجب الرجوع .2
397وإلا فأل ولو داخل الحرم . 

ُهَما ـ ( َمْن .1 ْن َع ّلُه  الراجح فأي حديث ابن عباس ـ َرِضَي ال
َدًما ) ْق  ِر ْه ُي ْل َفأ َكُه  َتَر ْو  َأ ًئا  ْي ِه َش ِك ُنُس  أنه موقأوف )(َنِسَي ِمْن 

ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان فأي النفس منه 
399شيء  . 

القأرب عندي إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع .1
400فأيجعل السعي بعده ولا   يقدمه . 

فأإن أخر طواف الفأاضة وجب أن ينوي الركن ويكفي عن.1
ًا ، فأإن نوى  الواجب ـ أي طواف الوادع ـ ، أو ينويهما مع

401الوداع فأقط لا يجزئه عن الفأاضة . 
الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه بين .1

403ما بين الركن الذي فأيه الحجر والباب  . 
لا ينبغي تكرار العمرة فأي السفر الواحد ، ولو فأي .1

رمضان ، ومن فأعله كان مخالفا لفعل السلف ، قأال شيخ 
السإلم ـ يرحمه الله ـ : ( وتكرار العمرة مخالف للسنة 

  408ويكره باتفاق السلف ) . 
أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج .1

408عن آخر ، و لا أقأول بالتحريم .
413السعي ركٌن من أركان الحج . .1

1.ً ليعلم أن المبيت فأي منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثل
ّلَم  ـ  َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ؛ والدليل أن النبي       ـ صَأ

422أسإقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . 
لا يترك المبيت فأي مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من .1

جاز لهم ترك المبيت فأي منى ، لن المبيت فأي مزدلفة 
423أوكد من المبيت فأي منى  . 

|3) وفي إسناده أحمد بن عألىَ وهوُ مجهوُل انظر التلخيص (240الموُطأ ()(
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ًا فأي منى سإكن عند آخر خيمة ولو .1 من لم يجد مكان
425خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة .

الراجح عندي أن طواف الوداع واجٌب على المعتمر ، فأإن.1
 430اعتمر وخرج كفى  . 

من ذبح فأي الحل ووزع فأي الحرم من غير قأصد وكان .1
جاهلً فأالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن القأرب أنه 
صأح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه المور التي 
ليس فأيها نص والمر قأد انقضى فأل يشق على الناس فأيها

 .437
ًا ، فأإن لم يستطع .1 ًا ذبح نسك الذي نراه أن من ترك واجب

فأل شيء عليه ، ولا دليل لمن قأال إنه يجب على من لم 
ًا صأيام عشرة أيام ، وقأياسإه على  يستطع أن يهرق دم

441التمتع قأياس مع الفارق . 
من أحصر فأي حج فأرٍض أو نفل قأضى ، وذبح ، وحلق ، .1

فأإن كان قأد اشترط فأالقضاء فأقط فأي الفرض ، والواجب 
 444كنذر مثلً ؛ دون النفل .

ًأ صأح ، لن الهلل اسإم لما.1 إن وقأف الناس فأي عرفأة خط
اشتهر عند الناس ، ولنهم فأعلوا ما أمروا به ، ولن النبي ـ

ّلَم  ـ قأال :" َوسَإ ِه  ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال ُكْم صَأ ْي َل ِإْن ُغّم عَأ  َف
ِثيَن  َثل َة  ّد ْلِع ُلوُا ا ْكِم َأ  وهؤلاء قأد غم عليهم فأأكملوا )("َف

ًا .   446عدة ذي القعدة ثلثين يوم
 قأاعدة  : ( من فأعل ما أمر به على وجه المر به فأإنه لا .1

يلزمه قأضاء ) ، لننا لو أمرناه أن يعيد لوجبنا عليه العبادة 
446مرتين .

الصحيح أن الحصار يكون بعدو، وغيره من مرض وذهاب.1
ّلِه نفقة لعموم قأوله تعالى "  ِل َة  ْلُعْمَر ْلَحّج َوا ِتّموُا ا َأ َو

ْدِي  ْلَه ْيَسَر ِمَن ا َت ُتْم َفَما اْس ُأْحِصْر ِإْن  [البقرة :"َف
196[ .451

  مسائل الضحية والعقيقة والهدي :
455الضحية واجبة على القادر ، ولا يستدين لها . .1

)1081)ومسلم(1909البخاري()(
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تكون الضحية من الحياء ويدخل فأيها المواتا تبعا ..1
456

شروطها أن تكون من بهيمة النعام فأإن كانت من البل .1
فأخمس سإنين ، والبقر سإنتان ، والمعز سإنة ، والضأن 

460سإتة أشهر  .
تجزئ البدنة والبقرة عن سإبعة فأي الهدي والضحية ، أما.1

العقيقة فأل تجزئ لن العقيقة فأداء نفس والفداء لابد فأيه 
463من التقابل والتكافأؤ فأتفدى نفس بنفس . 

القأرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سإبعة فأي العقيقة لم.1
463تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به . 

ِه .1 ِل ِه وآ ْي َل َع ّلُه  ّلى ال الشاة فأي العقيقة أفأضل لفعله ـ صَأ
ّلَم  ـ .  463َوسَإ

لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة ، ولا حرج .1
464فأي الهتماء والخصي والجداء ، وتكره العضباء . 

التسمية شرط فأي الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلً ولا .1
ًا ، وهو اختيار شيخ السإلم ـ يرحمه الله ـ .  484نسيان

أصأح القأوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلثة أيام .1
499بعده . 

503الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . .1
 إن أخر الذبح إلى  أن دخل الليل فأي اليوم الرابع فأإن .2

كان تأخيره عن عمد فأإّن القضاء لا ينفعه ، ولا يؤمر به 
وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو هربت بهيمته ثم وجدها
صأحت  منه .

هذا والحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على خير المرسإلين
والحمد لله على توفأيقه
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