


1املقدمة

مة ُمقدِّ

الُم على َرسوِل الله، وعلى آله وَصحبِه أجمعين. الُة والسَّ الحمُد لله، والصَّ

ا بعُد: أمَّ

ريَعة؛ ومن ذلك تيسيُر  فقد َحِرص أهُل الِعْلم قديًما وحديًثا على َتْيسير ُعلوم الشَّ
َتْعميم  بَِغَرِض  والَوْقت؛  للُجْهد  واْختِصاًرا   ، رعيِّ الشَّ للُحْكم  َتقريًبا  اإلسالميِّ  الفقِه 
اِم ِعبادٌة هي  ، وقد َأَهلَّ علينا في هذه األيَّ رعيِّ النَّْفِع، وَتْيسير الُوصوِل إلى الُحْكم الشَّ

.» ُرْكٌن ِمن أركاِن اإلْسالِم، أال وهي »َشعيرُة الَحجِّ

م  ؛ أن ُتَقدِّ رعيِّ نِيَّة« ِحْرًصا منها على َنْشر الِعْلم الشَّ َرر السَّ سُة »الدُّ وقد اْرَتَأت ُمؤسَّ
، اْبتِداًء ِمن اليوِم الثَّاِمن )َيوم التَّْرِوَية(  ًصا أِلَْعماِل الَحجِّ اِج بيِت الله الَحراِم ُمَلخَّ لُِحجَّ
ة، وهذا  األَِدلَّ ِذْكر  بدون  الَمْسأَلِة وُحْكِمها  التَّْشريق، مع االقتصاِر على  ام  أيَّ آخِر  إلى 
الملخُص ُجْزٌء ِمن الَمْوسوَعة الِفْقِهيَّة الَمْوجودة على الَمْوِقع اإللكتروني، فَمن أراد 
ُنصوِص  على  االطِّالِع  مع  والتَّْوثيق  والتَّْعليل  ليِل  الدَّ بَِطَلِب  واالْستِزادَة؛  التَّْفِصيَل 

الُعلماِء وَأْقوالِهم َفْلَيْرِجع إليها.

َمنا وأن َيزيَدنا ِعْلًما. َنسأُل اللَه أن َينَْفَعنا بما َعلَّ

نِيَّة َرر السَّ َسة الدُّ الِقسم الِعْلمي بُمؤسَّ





اليوم الثامن

يوم التروية

وفيه متهيد وثالثة مباحث:
ويِة لَِْن كان َحالاًل ل: اإلحراُم يف يوِم التَّ املبحث األوَّ

هاُب إىل ِمنًى املبحث الثَّاين: الذَّ

املبحث الثَّالث: ُحْكُم اَلبيِت بِمنًى ليلَة َعَرفَة
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متهيٌد
رويِة التعريُف ِبَيوِم التَّ

ْوَن  يَتَروَّ َي بذلك ألنَّهم كانوا  ِة؛ وُسمِّ الِحجَّ الثَّاِمُن ِمن ذي  اليوُم  التَّْرِويِة هو  يوُم 

َة إلى عرفاٍت، وَيْسُقون، وَيْسَتُقوَن، وقيل غيُر ذلك. دوَن[ بَحْمِل الماِء معهم من مكَّ ]يَتَزوَّ

َة إلى ِمنًى. ى أيًضا يوَم النَّقلة؛ ألنَّ النَّاس ُينَقلون فيه من مكَّ وُيسمَّ

ل املبحث األوَّ
رويِة ِلَمْن كان َحالًلا اإلحراُم يف يوِم التَّ

ُيْحِرَم يوَم  ة، أن  أْهِل مكَّ الَهْدَي أو كان ِمن  ة متمتًعا واجًدا  ُيستَحبُّ لمن كان بمكَّ

، ويفَعَل كما فعل عند اإلحراِم ِمَن الميقاِت؛ ِمَن االغتساِل والتََّطيُّب  التَّرويِة وُيِهلَّ بالَحجِّ

افعيَّة، والَحنابِلة، وهو  وُلْبِس اإلزار وغير ذلك، وهو َمذَهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

َلِف. ة، وَقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ اختيار اْبِن َحْزٍم ِمَن الظاهريَّ

اين املبحث الثَّ
هاُب إىل ِمًنى  الذَّ

اًل: ُحْكُم الذَّهاِب إلى ِمًنى في يوِم التَّْرِويَِة  أوَّ

فُيَصلَِّي  ْمِس،  الشَّ التَّْرِويِة بعد ُطلوِع  ِمنًى يوَم  َة إلى  ِمْن مكَّ َيْخُرَج  ُيَسنُّ للحاجِّ أن 

التَّاِسِع؛ نقل  الظُّْهُر والَعْصُر، والَمْغرُب والِعشاُء، وَفْجُر يوِم  َخْمَس صلواٍت، وهي: 

، وابُن ُرشٍد. اإلجماَع على ذلك: ابُن الُمنِْذر، وابُن ُقدامَة، والنوويُّ
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الِة في ِمًنى يوَم التَّْرِويِة ثانًيا: صفُة الصَّ

نَّة أن تصلَّى كلُّ صالٍة في منًى يوَم التَّْرِويِة في َوْقتِها َقْصًرا بال َجمٍع؛ نَقَل اإلجماَع  السُّ
على ذلك: اْبُن رشٍد.

َة بِمًنى ثالًثا: َقْصرُ أهِل مكَّ

َة بِمنًى على قوليِن:  اختلف أْهُل الِعْلِم في َقْصِر أْهِل مكَّ

افعيَّة،  َة بِمنًى، وهذا َمذَهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ ُل: ُيتِمُّ أهُل مكَّ القوُل األوَّ
والَحنابِلة.

َة بِمنًى، وهذا مذَهُب المالِكيَّة، وهو اختياُر ابِن تيميََّة،  القول الثَّاني: َيْقُصُر أْهُل مكَّ
وابِن باز.

الث املبحث الثَّ
ُحْكُم امَلبيِت مِبًنى ليلَة َعَرفَة

ُيَسنُّ أن يبيَت الحاجُّ بِمنًى ليلَة َعرفَة، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.



اليوم التاسع

يوم عرفة

وفيه متهيد وأربعة مباحث:
ل: ُحكُم الوقوِف بَعَرفَة املبحث األوَّ

املبحث الثَّاين: رشوُط الوقوِف بَعَرفَة

املبحث الثَّالث: ُسنَُن وُمستحبَّاُت الوقوِف بَعَرفَة

ابع: ما ُيكَره للحاجِّ يوَم َعَرفَة املبحث الرَّ
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متهيٌد
التعريُف بيوِم َعَرفَة،والَفْرُق بني

َعَرفَةوَعَرفاٍت، وفضاِئُل هذا اليوِم

اًل: تعريُف يوِم َعرَفة أوَّ
ِة. يوُم َعَرفَة: هو التَّاِسُع ِمن ذي الِحجَّ

وَعَرفُة أو َعَرفاٌت: موِقُف الحاجِّ ذلك اليوَم، وهي على نحو )23 كيلومتًرا تقريًبا( 
َة. شرِقيَّ مكَّ

ثانًيا: الفرُق بين َعرَفَة وعرفاٍت
للُبقعِة  واسٌم  للَموِقف،  َعلٌم  فِكالهما  واحٍد؛  بمعنًى  هما  قيل:  وَعَرفات:  َعَرفة 
المعروفِة التي يِجُب الوقوُف بها. وقيل: إنَّ )عرفات( فقط هو االسُم للَجَبل أو للُبقعِة 

ا )َعَرفة( فليس اسًما للموِقف، بل المراُد به هو يوُم الوقوِف بَعَرفاٍت.  المعروفِة، وأمَّ

ا لفظ )عرفات(؛ فقيل: هو اسٌم في لْفِظ الَجْمِع؛ فال ُيجَمُع. وقيل: إنَّ )عرفات(  وأمَّ
الِقطعة  تلك  َمجموُع  ي  فُسمِّ َعَرفة،  األرِض  تلك  من  قطعٍة  كلَّ  كأنَّ  )َعَرفة(،  جْمُع 

ى ُمفَرٌد. بعرفاٍت. وقيل: بل االسُم جْمٌع والمسمَّ

ثالًثا: فضاِئُل يوِم َعرَفة
1- أكثُر يوٍم ُيعتُِق اللُه فيه عباَده ِمَن النَّاِر، ويباهي بهم مالِئَكَته.

2- نزل فيه َقولِه تعالى: }الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت 
ْساَلَم ِدينًا{ ]المائدة: 3[. َلُكُم اإْلِ

نَة التي َبْعَده. نَة التي َقْبَله، والسَّ َر السَّ 3- صياُم يوِم َعَرفَة، ُيَكفِّ

ِة، ويوُم َعَرفَة هو اليوُم التَّاِسُع ِمن  4- أفضُل األعماِل أعماُل َعشٍر ِمن ذي الِحجَّ
هذه األياِم الَعْشِر، فَيْشَمُله ذلك الَفْضُل. 
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ل املبحث األوَّ
ُحكُم الوقوِف بَعَرفَة

، وال يِصحُّ الحجُّ إالَّ به، وَمن فاته الوقوُف  الوقوف بَعَرفة)1( ركٌن من أركاِن الحجِّ
، وابُن الُمنِْذر، وابُن ُقدامَة. ؛ نقل اإلجماَع على ركنِيَّتِه: ابُن َعْبِد الَبرِّ بَعَرفة فاته الحجُّ

اين املبحث الثَّ
شروُط الوقوِف بَعَرفة

اًل: أن يكون الوقوُف في أرِض َعرَفاٍت  أوَّ

1- الوقوُف في أرِض َعرَفاٍت

ُيشَتَرط أن يكون الوقوُف في أرِض َعَرفاٍت ال في غيرها، وَعَرفُة ُكلُّها َمْوِقٌف؛ نقَل 
اإلجماَع على كوِن الوقوِف بَعَرفَة ُرْكٌن ال يصحُّ الحجُّ بدونِه: ابُن الُمنذر، وابُن حزم، 
ِة  ، ونقل النوويُّ اإلجماَع على ِصحَّ نعانيُّ ، والصَّ ، وابُن ُرشد، والنوويُّ وابُن عبد الَبرِّ

الوقوِف بأيِّ جزٍء ِمن َعَرفات.

2- حدوُد َعرَفاٍت

لعرفاٍت أربعُة ُحدوٍد: 
: هو ُملتقى وادي َوصيٍق بوادي ُعَرنَة في َسْفِح َجَبِل َسْعٍد ماليُّ - الحدُّ الشَّ

ُعَرنَة  وادي  التقاِء  ِمِن  الغربيُّ  الحدُّ  هذا  ويمَتدُّ  ُعَرنَة،  وادي  هو   : الغربيُّ الحدُّ   -
لِع خمسَة كيلومتراٍت،  بوادي َوصيٍق إلى أن يحاِذَي َجَبَل َنِمرَة، ويبلُغ طوُل هذا الضِّ

فهذا الوادي فاِصٌل بين الَحَرِم وعرفاٍت، وليس واحًدا منهما.
: وهو ما بين الجباِل الجنوبيَِّة لعرفاٍت، وبين وادي ُعَرنَة. - الحدُّ الجنوبيُّ

)1( المراد بالوقوف بَعَرفة: الُمْكُث فيها، ال الوقوُف على الَقَدميِن. 
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التي  الثنيَّة  ِمَن  ابتداًء  َعَرفاٍت،  َميداِِن  سة على  الُمَقوَّ الجباُل  : هي  رقيُّ الشَّ الحدُّ   -
َتنُفُذ إلى طريِق الطَّاِئِف، وتستِمرُّ سلسلُة تلك الجباِل حتى تنتهَي بَجَبل سعٍد.

وقد ُوِضَعت اآلن عالماٌت حوَل أرِض َعَرفة ُتَبيُِّن ُحدوَدها، ويجب على الحاجِّ أن 
. يَتنَبَّه لها؛ لئالَّ يقع وقوُفه خارَج َعَرفة، فيفوَته الحجُّ

3- ُحْكُم الوقوِف بوادي ُعرَنَة

ال يِصحُّ الوقوُف بوادي ُعَرنَة)1(،ويقال له أيًضا: مسِجُد ُعَرنَة، ألنَّه خارُج عرفاٍت، 
وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

4- هل نَِمرَُة من َعرَفَة؟ وحكُم النُّزوُل بها

طلوِع  بعد  بها  النزوُل  ُيستحبُّ  وإنما  الحرِم،  ِمَن  وال  َعَرفة،  من  ليست  َنِمرُة)2( 
واِل، وذلك قبل النُّزوِل بَعَرفة، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. ْمُس إلى الزَّ الشَّ

5- ُحْكُم َمن وقَف بَعرَفَة وهو ال يعلَُم أنَّه َعرَفة

َمن وقف بَعَرفَة ُمْحِرًما في َزَمِن الُوقوِف، وهو ال يعَلُم أنَّه بَعَرفة؛ فإنَّه ُيْجِزُئه باتِّفاِق 
الَمذاِهِب الفقهيَّة األرَبعِة.

ثانًيا: أن يكوَن الوقوُف في زماِن الُوقوِف

1- اشتراُط الوقوِف في زماِن الُوقوِف

ِة الوقوِف بَعَرفة أن يكون في وقِت الوقوِف؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك:  ُيْشَتَرط لصحَّ
اْبُن َحْزٍم.

2- أوَُّل وقِت الوقوِف ِبَعرَفَة

َمذَهُب  وهو  ِة،  الِحجَّ ذي  ِمن  التَّاِسِع  يوَم  ْمِس  الشَّ زواِل  ِمن  بَعَرفَة  الوقوُف  يبدُأ 

)1( وادي ُعَرنَة: واٍد بحذاِء َعَرفاٍت بين الَعَلمين اللذين على حدِّ الَحَرم. 
وعليه  عرفات،  وَطَرف  الحرِم  َطَرف  بين  الَحَرم  خارَج  عرفاٍت  بقرب  معروٌف  موضٌع  َنِمرة:   )2(

أنصاُب الحرم.
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افعيَّة، وروايٌة عن أحَمَد. الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّ

3- آِخرُ َوْقِت الُوقوِف بَعرَفَة

ينتهي الوقوُف بَعَرفَة بطلوِع َفْجِر َيوِم النَّْحِر، فمن أتى إلى َعَرفَة بعد َفْجِر يوِم النَّْحِر 

 ، ؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن الُمنِْذر، واْبُن َحْزٍم، وابُن َعْبِد الَبرِّ فقد فاته الحجُّ

وابُن ُقدامَة.

4- َقْدرُ الوقوِف الُمْجِزئ بَعرَفاٍت

من وقف بَعَرفة ولو لحظًة ِمن زواِل َشْمِس يوِم التَّاِسِع إلى َفْجِر يوِم العاِشِر، قائًما كان 

افعيَّة، والَحنابِلة.  أو جالًسا أو راكًبا؛ فإنَّه ُيْجِزُئه، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

5- إلى متى يِجُب الوقوُف بَعرَفة لِمن وافاها نهاًرا؟

ْفُع  ْمِس، وال يجوُز له الدَّ يجُب الوقوُف بَعَرفة لَِمن وافاها نهاًرا، إلى غروِب الشَّ

الَحنَفيَّة، والَحنابِلة،  َدٌم، وهذا مذَهُب  الوقوُف، وعليه  َدَفَع أجزَأه  الُغروِب، فإن  قبل 

وهو   ، الَبرِّ َعْبِد  ابُن  إليه  ومال  العربي،  ابُن  واختاره  افعيَّة،  والشَّ للمالِكيَّة،  قوٌل  وهو 

اختياُر ابِن باز، واستحَسنَه ابُن ُعثيمين. 

6- ُحْكُم َمن َدَفع قبَل ُغروِب َشْمِس التَّاِسِع ثم عاد َقْبَل َفْجِر العاِشِر

َمن َدَفَع قبَل ُغروِب َشْمِس يوِم التَّاِسِع، ثم عاد قبل فْجِر يوِم النَّْحِر- أجَزَأه الوقوُف، 
قوٌل  وهو  والَحنابِلة،  افعيَّة،  والشَّ المالِكيَّة،  الُجمهوِر:  َمذَهُب  وهو  عليه،  شيَء  وال 

للَحنَفيَّة، اختاره الَكماُل ابُن الُهماِم. 

7- ُحْكُم من وقف بَعرَفة لياًل فقط 

ة؛ فإنَّه ُيْجِزُئه، وال َيْلَزُمه شيٌء،  َمن لم يقف بَعَرفَة إالَّ ليلَة العاِشِر ِمن ذي الِحجَّ
، وابُن  الَبرِّ َعْبِد  الُمنِْذر، وابُن  ابُن  الفضيلُة؛ نقل اإلجماَع على ذلك:  فاَتْته  ولِكْن 

. ُقدامَة، والنوويُّ
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8- الخطأُ في زََمن الوقوِف

- الخطُأ في َزَمن الوقوِف بالتَّْقديِم 

إذا كان الخطُأ في التَّْقديِم: بأن أخطَأ النَّاُس جميًعا، فوقفوا يوَم الثَّاِمِن يوَم التَّْرِوية، 
وأمكن أن يِقُفوا في التَّاِسِع- فإنَّه ال ُيْجِزُئ، وهذا َمذَهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة 

افعيَّة. في المشهور، والشَّ

- الَخَطُأ في َزَمن الوقوِف بالتَّأخيِر 

ِمَن  الخطُأ  النَّْحِر، وكان  يوَم  فوقفوا  النَّاُس،  أخطأ  بأن  التَّأخيِر  في  الخطُأ  كان  إذا 
النوويُّ  الِفقهيَِّة األرَبعِة؛ نقل  الَمذاِهِب  باتِّفاِق  هم صحيٌح،  الجميِع أو األكَثِر- فَحجُّ

االتِّفاَق على ذلك.

ثالًثا: ُحْكُم َمن وقَف بَعرَفَة على غيِر َطهارٍة

ُيجِزُئ الوقوُف بَعَرفة على غيِر طهارٍة، وال شيَء عليه، ولكن ُيستَحبُّ له أن يكوَن 
على طهارٍة؛ نقل اإلجماَع على ذلك: ابُن الُمنِْذر، وابُن ُقدامَة. 

رابًعا: هل يُْشتَرَُط للوقوِف بَعرَفَة َسْترُ العورِة واستقباُل القبلِة؟

ال ُيْشَتَرُط للواِقِف بَعَرفَة أن يسُتَر عوَرَته، أو أن يستقبَِل الِقبلَة؛ نَقَل اإلجماَع على 
ذلك: اْبُن ُقدامَة. 

خامًسا: ُحْكُم وقوِف النَّاِئِم

، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. َمن َوَقف بَعَرفَة وهو نائٌم؛ فقد أدرك الحجَّ

سادًسا: ُحْكُم وقوِف الُمْغَمى عليه

َمن وَقَف بَعَرفة وهو ُمغًمى عليه؛ فإنَّه ُيْجِزُئه الوقوُف، وهو مذَهُب الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، 
، وابُن ُعثيمين. افعيَّة، واختاَره الشنقيطيُّ ووْجٌه عند الشَّ
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الث املبحث الثَّ
اُت الوقوِف بَعَرفة ُسَنُن وُمستحبَّ

اًل: الُغْسُل للوقوِف بَعرَفة  أوَّ
ُيستَحبُّ االغتساُل للوقوِف بَعَرفة، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. 

ْيرُ من ِمًنى إلى َعرَفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم  ثانًيا: السَّ
َعرَفة

ْيُر من ِمنًى إلى َعَرفَة صباًحا بعد طلوِع َشْمِس يوِم َعَرفة، باتِّفاِق الَمذاِهِب  ُيَسنُّ السَّ
الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

ثالًثا: ُخطبُة َعرَفة 

1- ُحْكُم ُخطبِة َعرَفَة

الِة، باتِّفاِق الَمذاِهِب  واِل قبل الصَّ ُيَسنُّ لإلماِم أن يخُطَب يوَم َعَرفَة بنَِمَرَة بعد الزَّ
الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

2- هل ُخطبُة َعرَفة ُخطبتاِن، أو ُخطبٌة واحدٌة؟

اختلف أهُل الِعْلِم في ذلك على قوليِن: 

َمذَهُب  وهو  خفيفٍة،  بِجْلسٍة  بينهما  ُيفَصُل  ُخطبتاِن  َعَرفة  ُخطبَة  أنَّ  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة. الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّ

ابُن  واختاَره  الَحنابِلة،  مذَهُب  وهذا  واحدٌة،  ُخطبٌة  َعَرفَة  ُخطبَة  أنَّ  الثَّاني:  القول 
الَقيِّم، وابُن ُعثيمين.

التيِن يوَم َعرَفة رابًعا: الجمع بين الصَّ

التيِن يوَم َعرَفة 1- ُحْكُم الجمِع بين الصَّ

ُيَسنُّ للحاجِّ الَجْمُع بين الظُّهِر والعصِر بَعَرفَة تقديًما في وقِت الظُّْهِر؛ نقل اإلجماَع 
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، وابُن دقيق العيد، وابُن تيميََّة. ، وابُن ُرْشٍد، والنوويُّ على ذلك: ابُن الُمنِْذر، وابُن َعْبِد الَبرِّ

2- سبُب الجمِع بَعرَفَة والُمْزَدلفِة

اختلف أهُل الِعْلِم في َسَبِب الجمِع بَعَرفة والُمْزَدلِفِة على ثالثِة أقواٍل: 

َفُر، فال َيجَمُع َمن كان دوَن مساَفِة  ل: أنَّ َسَبَب الجمِع بَعَرفة والُمْزَدلِفِة السَّ القول األوَّ

َلِف.  افعيَّة، والَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ ة، وهذا مذَهُب الشَّ َقْصٍر، كأهِل مكَّ

 ، للحاجِّ الَجْمُع  فيجوُز  النُُّسُك،  والُمْزَدلِفِة  بَعَرفة  الجمِع  َسَبَب  أنَّ  الثَّاني:  القول 

ة، وهذا مذَهُب الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، وهو  حتى لَِمن كان دون مسافِة َقْصٍر، كأهِل مكَّ

، وابُن  َلِف، واختاَره الطبريُّ وجٌه للشافعيَّة، وقوٌل للَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

ُقدامَة، وابُن باز.

ِد  القول الثَّالث: أنَّ َسَبَب ذلك الحاجُة ورْفُع الحرِج، وهو قوُل أبي يوُسَف، ومحمَّ
ابِن الحَسن، واختاره ابُن تيميََّة، وابُن ُعثيمين. 

يِّ في َعرَفَة والُمْزَدِلفِة  3- ُحْكُم َقْصِر الَمكِّ

يِّ في َعَرفَة والُمْزَدلِفِة على قوليِن:  اختلف الفقهاُء في ُحْكِم َقْصِر الَمكِّ

في  افعيَّة  والشَّ الَحنَفيَّة،  الُجمهوِر:  َمذَهُب  وهذا   ، يُّ المكِّ َيْقُصُر  ال  ل:  األوَّ القوُل 
. َلِف، وذهب إليه داوُد الظَّاهريُّ ، والَحنابِلة، وبه قال جمهوُر السَّ األصحِّ

َة، وهذا مذَهُب المالِكيَّة)1(، وقوٌل للشافعيَّة، وروايٌة  َيْقُصُر أهُل مكَّ القول الثَّاني: 
َلِف، واختاره أبو الخطَّاِب، وابُن تيميََّة، وابُن الَقيِّم،  عن أحَمَد، وبه قاَلْت طائفٌة ِمَن السَّ

، وابُن باز، وابُن ُعثيمين. والشنقيطيُّ

ة، إالَّ أهَل كلِّ موضٍع كأهل َعَرفة في َعَرفَة،  )1( الضابط عند المالكية: أنَّ الحاجَّ يْقُصر حتى أهُل مكَّ
ون؛ ألنَّهم في أهليهم،  ُيتِمُّ فإنَّ هؤالء فقط  ِمًنى؛  ِمًنى في  الُمْزَدلِفِة، وأهل  الُمْزَدلِفِة في  وأهِل 
، وأهل  نَّة، وإالَّ فهو ليس بمسافة قصٍر في َحقِّ المكيِّ الَقْصَر لغيرهم إنما هو للسُّ وذكروا أنَّ 

الُمْزَدلِفة ونحوهم.
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4- ُحْكُم الَجْمِع والَقْصِر لَمْن صلَّى وْحَده

َمْن َصلَّى الظهَر والعصَر منَفِرًدا؛ يجوز له أن يجَمَع ويْقُصَر، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: 

ُد بُن الَحَسِن: صاِحَبا أبي  افعيَّة، والَحنابِلة، وبه قال أبو يوسَف، ومحمَّ المالِكيَّة، والشَّ

. حنيفَة، واختاره الطَّحاويُّ

التيِن 5- ِصَفُة األذاِن واإلقامِة للصَّ

افعيَّة،  الُة بأذاٍن واحٍد وإقامتيِن، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ تكون الصَّ

َلِف. والَحنابِلة، وُرِوَي عن مالٍك)1(، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

6- هل يكوُن األذاُن قبل الُخطبِة أو بَْعَدها؟

نَُّة أن يكوَن األذاُن بعد الُخطبِة، وهو ظاِهُر مذَهِب الَحنابِلة، وقوٌل للمالِكيَّة،  السُّ

، وابُن ُعثيمين. وكانيُّ وُرِوَي عن أبي يوُسَف، واختاَره الشَّ

ْهِر والَعْصِر 7- ُحْكُم الَجْهِر واإلسرارِ بالقراءِة في الظُّ

ُيَسنُّ اإلسراُر بالقراءِة في صالَتِي الظُّْهِر والَعْصِر بعرفاٍت، حتى لو واَفَق يوَم الُجُمعِة؛ 

، وابُن ُرْشٍد. نقل اإلجماَع على ذلك: ابُن الُمنِْذر، وابُن َعْبِد الَبرِّ

خامًسا: اإلكثار ِمَن الدُّعاِء والذِّْكِر والتَّلبيِة يوَم َعرَفة

كر، والتَّلبية)2(، وذلك باتِّفاِق الَمذاِهِب  عاء، والذِّ ُيستحبُّ في يوِم َعَرفة اإلكثاُر ِمَن الدُّ

الِفْقهيَِّة األرَبعِة.  

)1( وإن كان المشهوُر عنه أنَّه بأذانيِن وإقامتيِن. 
وقراءِة  ِع،  والتضرُّ واالستغفاِر،  والتَّلبيِة،  والتَّهليِل،  عاِء،  الدُّ ِمَن  ُيْكثَِر  أن  )السنَُّة  النووي:  قال   )2(
ر في ذلك، وهو معَظُم الحجِّ ومطلوُبه. وفي الحديِث  القرآِن؛ فهذه وظيفُة هذا اليوم، وال ُيَقصِّ
االهتماِم  في  َر  ُيَقصِّ أالَّ  فينبغي  َعَرفُة(  )الحجُّ  قال:  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  النبيَّ  أنَّ  الصحيِح 

بذلك، واستفراِغ الُوْسِع فيه(. ))المجموع(( )113/8(



17 وورت موي

ـمِس، وعليه  ْفـُع)1( إلـى مزَدِلفـَة بعد غـروِب الشَّ سادًسـا: الدَّ

ُ والَوَقار ـكينُة  السَّ

كينُة والَوقاُر، فإذا  مِس إلى ُمْزَدلِفَة وعليه السَّ ُيَسنُّ أن َيْدَفَع الحاجُّ بعَد ُغروِب الشَّ
وجد فجوًة أسرَع، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.  

سابًعا: أن يدَفَع ُملَبًِّيا ذاكًرا هلل عزَّ وجلَّ

ُمَلبًِّيا ذاكًرا للِه تعالى، وذلك باتِّفاِق الَمذاِهِب  ُيستَحبُّ للحاجِّ أن يدَفَع ِمن َعَرفَة 
الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

املبحث الرابع
ما ُيكَره للحاجِّ يوَم َعَرفة

اًل: َصوُم يوِم َعرَفة  أوَّ

)2(، وُيستَحبُّ له اإلفطاُر، وهو َمذَهُب الُجمهوِر: المالِكيَّة،  ُيكَرُه صياُم يوِم َعَرفَة للحاجِّ
افعيَّة، والَحنابِلة. والشَّ

هِر والَعصِر بَعرَفة ُع بين صالتَِي الظُّ ثانًيا: التطوُّ

ُع بين صالَتِي الظُّهِر والَعصِر بَعَرفة، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. ُيْكَرُه التَطوُّ

فع: هو االنطالق والُمِضيِّ سريًعا. )1( الدَّ
)2( وَكِرَه صياَمه الحنفيَُّة إن كان ُيْضِعُفه. 





المبيت بالمزدلفة

وفيه أربعة مباحث:
ها ل: أسامُء ُمزَدلِفَة وَحدُّ املبحث األوَّ

املبحث الثَّاين: أحكاُم اَلبيِت باُلْزَدلفِة

املبحث الثَّالث: صالتا اَلْغِرِب والعشاِء يف اُلْزَدلِفِة

ْفُع من ُمْزَدلِفَة ابع: الدَّ املبحث الرَّ
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ل املبحث األوَّ
ها  أسماُء ُمزَدِلفَة وَحدُّ

اًل: أسماُء ُمزدلفَة  أوَّ

1- ُمْزَدِلفُة

َبه، وُمْزَدلِفُة،  يقال: َزَلَف إليه، وازَدَلف، وَتَزلَّف؛ أي: دنا منه، وأْزَلَف الشيَء: َقرَّ
َة. والُمْزَدلِفة: موِضٌع بمكَّ

- سبُب التَّْسميِة بُمْزَدلِفة: 

أ- ألنَّهم َيْقُربوَن فيها ِمن ِمنًى، واالزدالُف: التَّقريُب.

ب- ألنَّ النَّاس يجتمعوَن بها، و االزدالُف: االجتماُع.

2- الَمْشَعرُ الحراُم

ى اللُه الُمْزَدلِفَة بالمشَعِر الحراِم؛ قال تعالى: }َفإَِذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا  َسمَّ
يَن{  الِّ الضَّ َلِمَن  َقْبِلِه  ِمْن  ُكنُْتْم  َوإِْن  َهَداُكْم  َكَما  َواْذُكُروُه  اْلَحَراِم  اْلَمْشَعِر  ِعنَْد  َه  اللَّ

]البقرة: 198[.

رين  والَمشعُر الحراُم المذكوُر في القرآِن: هو جميُع المزَدلِفِة، وبه قال جمهوُر الُمَفسِّ
َير. وأصحاُب الحديِث والسِّ

3- َجْمٌع

سوُل صلَّى اللُه عليه وسلَّم على ُمْزَدلِفَة )َجْمع(. أطَلَق الرَّ

سبُب التَّسميِة بـ )َجْمع(: 

التيِن، وقيل: ُوِصَفْت بِفْعِل أهلها؛ ألنَّهم  َيت جْمًعا؛ ألنَّها ُيجَمع فيها بين الصَّ ُسمِّ
بوَن إليه بالوقوِف فيها. يجتمعوَن بها وَيْزَدلِفوَن إلى اللِه؛ أي: يتقرَّ
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ثانًيا: حدُّ الُمزدِلفِة

اِن منها، ويحُصُل المبيُت  ر، وليس الحدَّ حدُّ المزدلَِفِة: ما بيَن الَمْأِزَميِن)1( ووادي ُمَحسِّ
ِة ُبقعٍة منها. بالُمزدلفِة بالحضوِر في أيَّ

املبحث الثاين
أحكاُم املبيِت بامُلْزَدلفِة

أواًل: ُحْكُم الَمبيِت بالُمْزَدلفِة

المالِكيَّة،  الُجمهوِر:  َمذَهُب  ، وهذا  الَحجِّ ِمن واجباِت  بالُمْزَدلِفة واجٌب  المبيُت 
َلِف. ، والَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ افعيَّة في األَصحِّ والشَّ

ثانًيا: ُحْكُم َمن فاتَه المبيُت الواِجُب في ُمْزَدِلفَة

ه، وعليه دٌم إالَّ إن تَرَكه لُعْذٍر)2( فال  َمن فاَته المبيُت الواِجُب بالُمْزَدلِفِة َصحَّ َحجُّ
شيَء عليه، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

الث املبحث الثَّ
صالتا امَلْغِرِب والعشاِء يف امُلْزَدِلفِة

اًل: الجْمُع بين صالتَِي المْغِرِب والعشاِء في الُمْزَدِلفِة  أوَّ

ُيَسنُّ للحاجِّ أن يجَمَع في ُمْزَدلِفَة بين صالَتِي المغِرِب والعشاِء َجْمَع تأخيٍر، وهذا 

َة وِمنًى.  يُِّق بين الجبليِن. والَمأِزماِن: َمِضيٌق بين َجْمٍع وَعَرَفَة، وآَخُر بين مكَّ )1( المأِزُم: الطَّريُق الضَّ
حاِم. ْيِر بسَبِب الزِّ )2( ِمَن األعذاِر التي َكُثَرْت في اآلِوَنِة األخيرِة: َتَعطُُّل السَّ
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افعيَّة، والَحنابِلة، وبه قال أبو يوسَف  َمذَهُب الُجمهوِر: المالِكيَّة في المشهوِر، والشَّ

َلِف. ِمَن الَحنَفيَّة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

ثانًيا: الجمُع بين المغِرِب والِعشاِء بأذاٍن واحٍد وإقاَمتيِن

افعيَّة، والَحنابِلة،  ُيجَمُع بين المغِرِب والِعشاِء بأذاٍن واحٍد وإقامتيِن، وهذا مذَهُب الشَّ

وبه قال ُزَفُر والطحاويُّ ِمَن الَحنَفيَّة، وعبُد المِلك ابُن الماِجشون ِمَن المالِكيَّة، واختاره 

، وابُن باز، وابُن ُعثيمين. ابُن الُمنِْذر، واْبُن َحْزٍم، وابُن الَقيِّم، والشوكانيُّ

ثالًثا: صالُة الَفْجِر في ُمْزَدِلفَة

ويأتَي  َوقتِها،  ِل  أوَّ في  الَفْجِر  صالَة  ُيَصلَِّي  أن  بُمْزَدلِفَة  مبيته  بعد  للحاجِّ  ُيْشَرُع 

باتِّفاِق  وهذا  وتعالى،  سبحانه  اللَه  فيدُعَو  عنده،  ويِقَف  ُقَزَح(  )َجَبَل  الحراَم  المشَعَر 

الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

ابع املبحث الرَّ

ْفُع من ُمْزَدِلفَة الدَّ

ْمِس ْفُع من ُمْزَدِلفَة قبَل ُطلوِع الشَّ اًل: الدَّ  أوَّ

مِس؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك:  ُيستَحبُّ أن يدَفَع الحاجُّ من ُمْزَدلِفَة قبَل ُطلوِع الشَّ

، وابُن ُقدامَة. اْبُن َعْبِد الَبرِّ

َعفِة ِمن ُمْزَدِلفَة إلى ِمًنى ثانًيا: تقديُم النِّساِء والضَّ

َعفِة والنِّساِء، قبل ُطُلوِع الَفْجِر وبعد نِْصِف اللَّيِل، وهو مذَهُب  ال بأَس بتقديِم الضَّ

َلِف، واختاره ابُن ُعثيمين. افعيَّة، والَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ الشَّ
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ر  ثالًثا: اإلسراُع في وادي ُمَحسِّ

ر، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة، وبه َعِمَل  ُيشَرُع اإلسراُع في وادي ُمَحسِّ
َلِف. طائفٌة ِمَن السَّ



اليوم العاشر

أعماُل يوم النَّحر بمًنى

وفيه ستة مباحث:
ل: َرْمُي اجِلامِر املبحث األوَّ

املبحث الثَّاين: َذبُح اهلَْدِي 

املبحث الثَّالث: األُْضِحيَِّة

ابع: احلَلُق والتَّقصرُي املبحث الرَّ

املبحث اخلامس: طواُف اإلفاضِة

ل ادس: التحلُّل األوَّ املبحث السَّ
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ل املبحث األوَّ
َرْمُي اجِلماِر

اًل: تعريُف رَمِي الِجمارِ أوَّ
غاُر، وُتطَلُق على المواِضِع التي ُيرمى  الِجماُر لغًة: َجمُع َجْمرٍة، وهي األحجاُر الصِّ
ا ألنَّها َمْجَمُع الحصى التي  ا ألنَّها ُترَمى بالِجماِر، وإمَّ فيها َحَصياُت الِجماِر في ِمنًى، إمَّ

ا الجتماِع الَحجيِج ِعنَدها.  ُيرَمى بها، وإمَّ

رمُي الِجماِر شرًعا: الَقْذُف بالحصى في زماٍن مخصوٍص، ومكاٍن مخصوٍص، وعدٍد 
مخصوٍص.

ثانًيا: أنواُع الَجَمراِت
الَجَمراُت التي ُترَمى ثالثٌة، وهي: 

ُل َجْمرٍة بعد مسجِد الِخيِف  نيا، وهي أوَّ غرى، أو الدُّ ى الصُّ الَجْمرُة األُولى: وُتسمَّ
؛ ألنَّها أقَرُب الَجَمراِت إلى مسِجِد الِخيِف. ُنوِّ َيْت )دنيا( ِمَن الدُّ بِمنًى، ُسمِّ

ى الُوسطى، بعد الَجْمرِة األُولى، وقبَل َجْمرِة الَعَقبِة. الَجْمرة الثَّانَية: وُتَسمَّ

َة، وليست  ى أيًضا )الَجْمرَة الُكبرى( وتقع في آِخِر ِمنًى تجاَه مكَّ َجْمرة الَعَقبِة: وُتسمَّ
من ِمنًى.

ثالًثا: ِحْكمُة الرَّمِي
. 1- إقامُة ِذكِر اللِه َعزَّ وَجلَّ

يطاِن وَرْمِيه وَعَدِم االنقياِد له.  2- االقتداُء بإبراهيَم في عداوِة الشَّ

رابًعا: ُحْكُم رَْمِي الِجمارِ
 ، ، والنوويُّ مِي: الكاسانيُّ ؛ نقل اإلجماَع على وجوِب الرَّ َرْمُي الِجماِر واجٌب في الَحجِّ

. وابُن تيميََّة، والشنقيطيُّ
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خامًسا: شروُط الرَّمِي

1- أن يكون الَمْرِميُّ به َحَجًرا  

ى َحًصى، وهي الحجارُة  ْمُي بكلِّ ما ُيسمَّ ُيْشَتَرُط أن يكون المرِميُّ به َحَجًرا؛ وُيْجِزُئ الرَّ
غاُر، وال يِصحُّ الرمُي بالطِّيِن، والمعاِدن، والتراِب، وهو َمذَهُب الُجمهوِر: المالِكيَّة،  الصِّ

افعيَّة، والَحنابِلة. والشَّ

2- الَعَدُد الَمخصوُص

 - عدُد الَحَصياِت

َعَدُد الَحَصياِت لُكلِّ َجْمرٍة َسْبعٌة، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

 - استيفاُء َعَدِد الَحَصياِت  

ْبِع في كل َجْمرٍة، وهو المذَهُب عند المالِكيَّة،  ْمِي السَّ يجُب استيفاُء َعَدِد َحَصياِت الرَّ
، وابِن باز، وابِن ُعثيمين. نقيطيِّ ، والليُث، وهو قوُل الشِّ وروايٌة عند أحمَد، وبه قال األوزاعيُّ

ْبِع ُمتََفرِّقاٍت واحدًة فواحدًة  3- رَْمُي الَجْمرِة بالَحَصياِت السَّ

قاٍت واحدًة فواحدًة، فلو رمى  بِع متفرِّ ُيْشَتَرط أن َيرِمَي الَجْمرَة بالَحَصياِت السَّ
ْبَع جملًة، فهي حصاٌة واحدٌة، وَيْلَزُمه أن يرِمَي بِستٍّ سواها، وهذا  حصاتيِن مًعا أو السَّ

باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

4- وقوُع الحصى داِخَل الَحوِض  

مذَهُب  وهذا  الحصى،  فيها  َيْجَتِمُع  التي  الَجْمرِة  في  الَحَصى  وقوُع  ُيْشَتَرط 
افعيَّة، والَحنابِلة. الُجمهوِر: المالِكيَّة، والشَّ

5- َقْصُد الَمْرمى ووقوُع الحصى فيه بِفْعِله

ُيْشَتَرط أن يْقِصَد الَمْرمى، ويَقَع الحصى فيه بِفْعِله، فلو ضرب شخٌص َيَده فطاَرْت 
، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. الَحصاُة إلى الَمرَمى وأصاَبْته لم يِصحَّ
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6- أْن تُْرَمى الَحَصى وال تُوَضع 

ُيْشَتَرط أن َيرِمَي الَحَصياِت َرمًيا وال يكتِفَي بَوْضِعها وضًعا، باتِّفاق المذاِهِب الفقهيَِّة 
األربعِة.

7- ترتيُب الَجَمراِت في رَْمِي أيَّاِم التَّشريِق 

غرى التي تلي  اًل الَجْمرَة الصُّ ُيْشَتَرط أن يرِمَي الِجماَر الثَّالَث على التَّرتيِب: يرمي أوَّ
مسِجَد الِخيِف، ثمَّ الُوسطى، ثم يرمي َجْمرَة الَعَقبِة، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: المالِكيَّة، 

افعيَّة، والَحنابِلة. والشَّ

8- أن يكوَن الرَّمُي في زََمِن الرَّمِي

اِم  مِي في أيَّ مي يوَم النَّحر( ومسألة )وقت الرَّ ُينَظُر تفصيُل ذلك في مسألِة )َزَمن الرَّ
التَّشريِق(. 

سادًسا: ُسنَُن الرَّْمِي

نَّة في موِقِف الرَّامي لَجْمرِة الَعَقبِة  1- السُّ

امي َجْمرَة الَعَقبِة، أن يِقَف في بْطِن الوادي، وتكوَن ِمنًى عن  األفضُل في موِقِف الرَّ
حيُح عند  ُة عن َيساِره، وهو مذَهُب الجمهور: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والصَّ يمينِه، ومكَّ
، وابُن  َلِف، واختاَره ابُن َتيميََّة، وابُن الَقيِّم، والشنقيطيُّ افعيَّة، وقوُل جماعٍة ِمَن السَّ الشَّ

باز، وابُن ُعثيمين.

 - رمُي َجْمرِة الَعَقبِة ِمَن الجهاِت األخرى

الَحنَفيَّة،  الُجْمهوِر:  َمذَهُب  وهذا  كانت،  جهٍة  أيِّ  ِمن  الَعَقبِة  َجْمرِة  َرْمُي  يجوُز 
. والمالِكيَّة في األظَهِر، والَحنابِلة، ونصَّ عليه الشافعيُّ

2- أن يكون الرَّمُي بِمْثِل حصى الَخْذِف

مُي بِمْثِل َحصى الَخْذِف، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة،  ُيستَحبُّ أن يكون الرَّ
لِف والَخَلِف. وبه قال جمهوُر العلماِء من السَّ
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ْبِع 3- الُمواالُة بين الرََّمياِت السَّ

ْبِع ُمستَحبٌَّة، وليَسْت بشرٍط، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب  َمياِت السَّ المواالُة بيَن الرَّ
الِفْقهيَِّة األرَبعِة)1(.

ا رُِمَي به 4- أالَّ يكوَن الَحصى ممَّ

ا ُرِمَي به؛ فإْن َرَمى بالَحَجِر الُمستعَمِل أْجَزَأه، وهو َمذَهُب  ل أالَّ يكوَن الَحَجُر ممَّ ُيَفضَّ
افعيَّة، وقول للَحنابِلة.  الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّ

5- َطهارُة الَحَصياِت

افعيَّة،  ُيستَحبُّ أن يرِمَي بحًصى طاهرٍة، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّ
ووجه عند الَحنابِلة.

ْمِي - ُحْكُم َغْسِل َحصى الرَّ

ال ُيستَحبُّ َغسُل الَحصى إالَّ إذا رأى فيها نجاسًة ظاهرًة، ولم َيِجْد غيَرها، فُتْغَسُل 
حيُح عند  ، والصَّ المالِكيَّة  المذَهُب عند  الثياُب، وهو  أو  اليُد  َس  تتنجَّ لئالَّ  النَّجاسُة؛ 
، وابُن  الَحنابِلة، وهو قوُل جماعٍة ِمن أهِل الِعلم، وقوُل ابن الُمنِْذر، واختاره الشنقيطيُّ

 . باٍز، وابُن ُعثيمين، واأللبانيُّ

6- التَّكبيرُ مع ُكلِّ حصاٍة

ُيستَحبُّ أن يَكبَِّر مع كلِّ حصاٍة، وهو باتِّفاِق المذاِهِب الفقِهيَِّة األربعِة.

 - حكُم َتْرِك التَّكبيِر عند َرْمِي الِجماِر

َمن َتَرَك التَّكبيَر عند َرْمِي الِجماِر؛ فليس عليه شيٌء؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: القاضي 
ِعياٌض، وابُن َحَجٍر. 

7- َقْطُع التَّلبيِة مع أوَِّل َحصاٍة يَْرمي بها َجْمرَة الَعَقبِة يَوَم النَّحِر

ِل َحصاٍة يرمي بها َجْمرَة الَعَقبِة، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر:  ُيستَحبُّ أن يقَطَع التَّلبيَة عند أوَّ

)1( لم ينصَّ الحنابلُة على االستحباِب، وإن كان هذا مقتَضى كالِمهم، وقد نصَّ بعُضهم على عدِم 
الوجوِب.
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َلِف. افعيَّة، والَحنابِلة، وقوُل جماعٍة ِمَن السَّ الَحنَفيَّة، والشَّ

غرى والُوْسطى ويُل َعِقَب رَْمِي الَجْمرِة الصُّ 8- الدُّعاُء الطَّ

عاِء بعد رْمِي الَجْمرة  عاء إِثَر ُكلِّ َرْمٍي بعَده َرْمٌي آَخُر، فيِقُف للدُّ ُيستَحبُّ الوقوُف للدُّ
عاُء ُمستَحبٌّ باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. غرى والُوسطى وقوًفا طوياًل، وهذا الدُّ الصُّ

سابًعا: الرَّْمُي يوَم النَّْحِر

. ال يرمي يوَم النَّْحِر إال َجْمرَة الَعَقبِة؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن الُمنِْذر، وابُن َعْبِد الَبرِّ

ثامًنا: زََمُن الرَّْمِي يوَم النَّْحِر

ُطلوِع  بعد  يكون  أن  وُيَسنُّ  النَّْحِر،  ليلِة  ُمنتَصِف  ِمن  الَعَقبِة  َجْمرِة  َرْمِي  َوْقُت  يبدُأ 
َلِف، واختاره ابُن باز. افعيَّة، والَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ مِس، وهذا مذَهُب الشَّ الشَّ

تاسًعا: رَْمُي الِجمارِ في اللَّيِل

ْمُي لياًل لَِمن لم َيْرِم نهاًرا، فيمَتدُّ وقُت جواِز َرْمِي كلِّ يوٍم إلى َفْجِر اليوِم  يجوُز الرَّ
 ، افعيَّة، واختاره ابُن الُمنِْذر، والنوويُّ التَّالي، وهذا مذَهُب الَحنَفيَّة، وهو وجٌه للشَّ

وابُن باٍز، وابُن ُعثيمين.

عاشًرا: لَْقُط َحَصياِت الرَّْجِم

يجوُز التقاُط الَحَصياِت ِمن أيِّ مكاٍن، فِمن حيث أَخَذه أْجَزَأه، واختلفوا في الموِضِع 
الذي ُيستَحبُّ التقاُط الحصى منه؛ على قولين: 

ل: ُيستَحبُّ للحاجِّ أْخُذ حصى الِجماِر من ُمْزَدلِفة، وهو مذَهُب المالِكيَّة،  القول األوَّ
َلف. افعيَّة، وبه قال بعُض السَّ والشَّ

القول الثَّاني: يأُخُذه من ُمْزَدلِفَة أو ِمن طريِقه، أومن حيث شاء، وهو مذَهُب الَحنَفيَّة، 

َحه شمُس الدين ابُن ُقدامَة. والَحنابِلة، ونصَّ عليه مالٌِك، واختاره ابُن الُمنِْذر، وصحَّ
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حادي عشر: النِّيابُة )التَّوكيُل( في الرَّْمِي

1- ُحْكُم التَّوكيِل في الرَّْمِي للَمْعذورِ

مِي؛ فإنَّه  ٍة ال ُيرَجى زواُلها قبَل ُخروِج َوقِت الرَّ ْمَي بسَبِب علَّ من كان ال يستطيُع الرَّ
افعيَّة،  يِجُب عليه أن يسَتنِيَب َمن َيرمي عنه)1(، وهذا َمذَهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

والَحنابِلة.

2- هل يُْشتَرَط أن يكوَن النَّاِئُب )الوكيل( قد رمى عن نَفِسه؟ 

افعيَّة،  ِله)2(، وهذا مذهُب الشَّ ُيْشَتَرط أْن يرِمَي النَّائُب عن نفِسه ثم يرمي عن ُمَوكِّ
ائمُة.  والَحنابِلة، وبه أفتِت اللَّجنُة الدَّ

اين املبحث الثَّ
َذبُح الَهْدِي 

اًل: ما يُْجِزُئ ِمَن الَهْدِي أوَّ
الهدُي شاٌة، أو ُسْبُع َبَدَنٍة، أو ُسْبُع َبقرٍة، فإْن َنحَر َبَدنًة، أو َذبَح بقرًة، فقد زاد خيًرا، 
، وبه  افعيَّة، والَحنابِلة، وهو قوُل داوَد الظاهريِّ وهذا مذهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

َلِف. قاَلْت طائفٌة ِمَن السَّ

ثانًيا: ُحْكُم االشتراِك في الَهْدِي 

يجوُز االشتراُك في الَهْدِي في اإلبِِل والَبَقِر إلى َحدِّ سبعِة أْشخاٍص، وهذا َمذَهُب 

، فال يجوُز له أن يسافَِر قبَل رْمِي الوكيِل؛ فإْن َنَفر يوَم النَّحِر  ل على الرمِي بعذٍر شرعيٍّ )1( َمن وكَّ
َتْرِكه  َعن  َدٌم  دماٍء:  ثالثُة  التَّوبِة  مع  فعليه  َعَشر،  والثَّانَي  َعَشَر  الحادي  ليلَة  ِمنًى  في  َيبِْت  ولم 
المبيت بِمنًى، وَدٌم عن َتْرِكه َرْمَي الَجَمراِت، وَدٌم عن َتْرِكه طواَف الَوداِع، ولو طاف بالبيِت قبل 

مغاَدَرتِه؛ لِوقوِع َطوافِه في غيِر َوْقتِه؛ ألنَّ طواَف الوداِع إنَّما يكون بعد انتهاِء َرْمِي الَجَمرات. 
)2( قال ابُن باز: )ويجوُز للنَّاِئِب أْن َيرِمَي عن نفِسه ثمَّ عن ُمْسَتنِيبِه ُكلَّ جمرٍة ِمَن الِجماِر الثَّالِث، 
وهو في موقٍف واحٍد، وال يِجُب عليه أن ُيكِمَل َرْمَي الجماِر الثَّالِث عن نفِسه، ثمَّ يرِجَع فيرِمَي 

عن ُمسَتنِيبِه؛ في أَصحِّ َقوَلِي الُعلماء(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )86/16(. 
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افعيَّة، والَحنابِلة. الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

ثالًثا: ُحْكُم التَصدُِّق بقيمِة الَهْدِي

 ، ِق بِِقيَمتِه، وهو قراُر الَمْجَمِع الِفقهيِّ ال يجوُز أن ُيستعاَض عن َذْبِح الَهْدِي بالتصدُّ
ائمُة، وهو قوُل ابِن باز.  وبه أفتِت اللَّجنُة الدَّ

بِح رابًعا: زََمُن الذَّ

بِح ُل زََمِن الذَّ  1- أوَّ

يبتِدُئ َوْقُت َذبِح الَهْدِي يوَم النَّْحِر، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة)1(، والمالِكيَّة، 
والَحنابِلة. 

ْبِح 2- آِخرُ زََمِن الذَّ

بِح على أقواٍل، أشَهُرها قوالِن:  اختلَف أهُل الِعلِم في آِخِر َزَمِن الذَّ

اِم  بِح يستِمرُّ إلى يوميِن بعد يوِم النَّحِر، فيكون مجموُع أيَّ ل: أنَّ َزَمَن الذَّ القول األوَّ
قاَلْت  وبه  والَحنابِلة،  والمالِكيَّة،  الَحنَفيَّة،  الُجْمهوِر:  َمذَهُب  وهذا  اٍم،  أيَّ ثالثَة  النَّحِر 

َلِف. طائفٌة ِمَن السَّ

اِم التَّشريِق،  بِح ينتهي بُغروِب َشْمِس اليوِم الثَّالِث ِمن أيَّ القول الثَّاني: أنَّ َوقَت الذَّ
ابُن  واختاَره  َلِف،  السَّ ِمَن  طائفٌة  قاَلْت  وبه  للَحنابِلة،  وقوٌل   ، افعيِّ الشَّ مذَهُب  وهذا 

الُمنِْذر، وابُن تيميََّة، وابُن باز، وابُن ُعثيمين، وبه صَدَر قراُر هيئِة كباِر الُعَلماِء.

ْبِح خامًسا: مكاُن الذَّ

أن  األفَضُل  كان  وإن  بِمنًى،  يختصُّ  وال  الَحَرِم،  في  الَهْدِي  َذْبُح  يكوَن  أن  يجب 

افعيَّة، والَحنابِلة. يكون بِمنًى، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

ق بتبليغها إلى  ِع قبل يوِم النَّحر؛ ألنها هدايا، وذلك يتحقَّ )1( لكن يجوز عند الحنفيَّة: ذبُح دِم التطوُّ
ِم فيها أظَهُر.  اِم النَّحر أفضل؛ ألنَّ معنى الُقربة في إراقِة الدَّ الَحَرم، وإن كان ذبُحها في أيَّ
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ُع في الَهْدِي سادًسا: التطوُّ

؛ نقل القرافيُّ  ُع في الَهْدِي؛ للُمْفِرد والمتَمتِّع والقاِرن وللحاجِّ ولغيِر الحاجِّ ُيَسنُّ التطوُّ

اإلجماَع على ذلك.

سابًعا: األكُل ِمَن الَهْدِي

1- األْكُل ِمْن َهْدِي التطوُِّع

ًعا أن يأُكَل منه إذا بلغ َمِحلَّه في الَحَرِم؛ نقل اإلجماَع على  ُيَسنُّ لَِمن أهدى هْدًيا تطوُّ

. ، وابُن َحَجٍر، والشنقيطيُّ ، وابُن َعْبِد الَبرِّ ِع: النوويُّ جواِز األْكِل ِمن َهْدِي التطوُّ

2- األْكُل ِمْن َهْدِي التمتُِّع والِقراِن 

ُيستَحبُّ األكُل ِمْن َهْدِي التَمتُِّع والِقراِن، وهذا َمذَهُب الُجمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، 

والَحنابِلة.

3- األكُل ِمَن الَهْدِي الذي وَجَب لتَْرِك نُُسٍك أو تأخيِره، أو كان بسبَِب 

َفْسِخ النُُّسِك

ال يجوز األكُل ِمَن الَهْدِي الذي وجب لَتْرِك ُنُسٍك أو تأخيٍر، أو كان بسَبِب َفْسِخ 

افعيَّة، والَحنابِلة. النُُّسِك، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والشَّ

اراِت 4- األْكُل ِمْن َهْدِي الكفَّ

اراِت، الذي وجب لفعِل محظوٍر، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب  ال يجوز األكُل ِمن َهْدِي الكفَّ

َلِف. الِفْقهيَِّة األرَبعِة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

ثامًنا: َمْن لم يْقِدرْ على الَهْدِي

 1- ُحْكُم َمن لم يقِدرْ على الَهْدِي

وِق، أو َوَجَده  إذا لم يقِدِر المتَمتُِّع والقاِرُن على الَهْدِي بأْن لم يِجْد َهْدًيا في السُّ
، وَسْبعًة إذا َرَجَع؛ نقل  اٍم: ثالثًة في الَحجِّ لكن لم يِجْد معه َثَمنَه- فإنَّه يصوُم َعَشَرَة أيَّ
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اإلجماَع على ذلك: ابُن الُمنِْذر، وابُن ُقدامَة.

2- وْقُت صياِم األيَّاِم الثاَلثِة في الَحجِّ ِلَمْن لم يَِجِد الَهْدَي

ياَم ِمن َزَمِن إحراِمه، سواٌء كان بإحراِمه بالُعْمرِة  َمن لم يِجِد الَهْدَي؛ فإنَّه يبتدُئ الصِّ
إذا كان متمتًِّعا، أو كان بإحراِمه بالَحجِّ والُعْمرِة إذا كان قاِرًنا، وهذا مذَهُب الَحنَفيَّة، 

والَحنابِلة، واختاَره ابُن ُعثيمين.

3- تقديُم صياِم األيَّاِم الثاَلثِة على يوِم َعرَفة

اِم الَثالثِة على يوِم َعَرفة، ليكوَن يوَم َعَرفَة ُمْفطًرا، وهذا  َم صياَم األيَّ األفَضُل أن ُيَقدِّ
َلِف،  افعيَّة، وُرِوَي عن مالٍك، وهو قوٌل للَحنابِلة، وبه قاَلْت طائفٌة ِمَن السَّ مذَهُب الشَّ

واختاَره ابُن باز، وابُن ُعثيمين.

4- صياُم أيَّاِم التَّشريِق ِلَمن لم يِجِد الَهْدَي

يوِم  قبَل  صاَمها  قد  يُكْن  ولم  الَهْدَي،  يِجِد  لم  لَِمن  التَّشريِق)1(  اِم  أيَّ َصْوُم  يجوُز 
َلِف،  النَّحِر، وهذا مذَهُب المالِكيَّة، والَحنابِلة، وقوٌل للشافعيَّة، وبه قاَلْت طائفٌة ِمَن السَّ

، وابُن ُعثيمين. ، وابُن حجٍر، وابُن باز، واأللبانيُّ ، وابُن َعْبِد الَبرِّ واختاره البخاريُّ

ياُم في الَحجِّ 5- ُحْكُم َمن فاتَه الصِّ

ياُم عنه، ويلَزُمه بعد ذلك  ؛ فإنَّه ال َيسُقُط الصِّ اِم الَثالثِة في الَحجِّ َمن لم َيُصِم األيَّ
افعيَّة، والَحنابِلة. القضاُء، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: المالِكيَّة، والشَّ

ه رَ صياَم األياِم الثَّالثِة التي في الَحجِّ حتى انتهى َحجُّ 6- ما يْلزَُم َمن أخَّ

ه، فال تلَزُمه الِفْديُة، وهو  اِم الثَّالثِة التي في الَحجِّ حتى انتهى حجُّ َر صياَم األيَّ َمن أخَّ
افعيَّة، واختاَره ابُن ُعثيمين. مذَهُب المالِكيَّة، والشَّ

َة بعد فراِغه ِمَن الَحجِّ 7- ُحْكُم صياِم األيَّاِم الَسْبعِة بمكَّ

، وإن كان األفَضُل تأخيَره إلى  َة بعد فراِغه ِمَن الحجِّ اِم السبعَة بمكَّ يجوُز ِصياُم األيَّ

اُم ِمنًى الثالثُة التي تلي يوَم النَّحِر. اُم التَّشريِق: هي أيَّ )1( أيَّ
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أن يرِجَع إلى أْهِله، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والَحنابِلة، وهو قوٌل 
. افعيِّ للشَّ

8- ُحْكُم التَّتابُِع في صياِم هذه األيَّاِم 

قًة، باتِّفاِق  بعِة إذا رَجَع إلى أهِله؛ متتابعًة ومتَفرِّ ، والسَّ اِم في الَحجِّ يجوز َصْوُم الثالثِة أيَّ
الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

املبحث الثالث
ِة َذبُح األْضِحيَّ

أواًل: تعريف األْضِحيَّة

. اَم عيِد األضحى، وجمُعها: األَضاِحيُّ ى به، أي: ُيذَبُح أيَّ األْضِحيَّة لغًة: اسٌم لَِما ُيَضحَّ

اِم  أيَّ آِخِر  إلى  األضحى  يوِم  في  األنعاِم  بهيمِة  ِمن  ُيذَبُح  ما  اصطالًحا:  األْضِحيَُّة 
ًبا إلى اللِه تعالى. التَّشريِق؛ تقرُّ

ثانًيا: مشروعيَّة األْضِحيَّة

األْضِحيَّة مشروعٌة؛ نقل اإلجماَع على ذلك: ابُن ُقدامَة، وابُن دقيق العيد، وابُن َحَجر، 
. والشوكانيُّ

ثالًثا: ِحْكمُة َمْشروعيَِّتها

ِمن ِحَكِم مشروعيَِّة األْضِحيَّة: 

1- ُشْكُر اللِه تعالى على نِعمِة الحياِة.

الُم، حين أَمَره الله- عزَّ اسُمه-  الُة والسَّ 2- إحياُء ُسنَِّة إبراهيَم الخليِل عليه الصَّ
َر المؤِمُن  الُم في يوِم النَّحِر، وأن يتذكَّ الة والسَّ بَذبِح الِفداِء عن وَلِده إسماعيَل عليه الصَّ
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الُم- وإيثاَرهما طاعَة اللِه ومَحبََّته على محبَِّة  أنَّ َصبَر إبراهيَم وإسماعيَل- عليهما السَّ
َر المؤِمُن ذلك اقتدى بهما في  النَّْفِس والولِد- كانا سَبَب الِفداِء وَرْفِع البالِء، فإذا تَذكَّ

بِر على طاعِة الله، وتقديِم محبََّته عزَّ وجلَّ على هوى النَّْفِس وَشْهَوتِها. الصَّ

يِف،  3- أنَّ في ذلك وسيلًة للتَّوِسعِة على النَّْفِس وأهِل الَبيِت، وإكراِم الجاِر والضَّ
على  به  اللُه  أنَعَم  بما  روِر  والسُّ للَفَرِح  مظاِهُر  كلُّها  وهذه  الفقيِر،  على  ِق  والتَصدُّ
ْث{  ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ ٌث بنعمِة الله تعالى، كما قال عزَّ اسُمه: }َوَأمَّ اإلنساِن، وهذا تحدُّ

]الضحى: 11[.

؛ ِمن أنَّه َخَلَق األنعاَم  4- أنَّ في اإلراقِة مبالغًة في تصديِق ما أخَبَر به اللُه عزَّ وجلَّ
لنَْفِع اإلنساِن، وَأِذَن في َذْبِحها وَنْحِرها؛ لتكوَن طعاًما له.

رابًعا: َفْضُل األْضِحيَّة 

َها ِمْن َتْقَوى  ِه َفإِنَّ 1- أنَّ األْضِحيَّة ِمن شعاِئِر اللِه تعالى، }َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اللَّ
اْلُقُلوِب{ ]الحج: 32[. 

وأَجلِّ  العباداِت،  أعَظِم  من  بالَقرابيِن؛  إليه  َب  والتَقرُّ تعالى  لله  بَح  الذَّ أنَّ   -2
العظيِم؛  ِة مواِضَع ِمن كتابِه  ِعدَّ الِة في  بالصَّ بَح  الذَّ اللُه عزَّ وجلَّ  َقَرَن  الطاعاِت، وقد 

لبياِن ِعَظِمه وَكبيِر َشأنِه وُعُلوِّ َمنِزَلتِه.

خامًسا: ُحْكُم األْضِحيَّة

افعيَّة،  دٌة، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: المالِكيَّة في المشهور، والشَّ األْضِحيَّة ُسنٌَّة مؤكَّ
وايتيِن عن أبي يوُسَف، وبه قال أكثُر  ة، وهو إحدى الرِّ والَحنابِلة، ومذَهُب الظَّاهريَّ

أهِل الِعلِم.

سادًسا: ُحْكُم األْضِحيَِّة الَمنذورِة

َي، فإنَّه يِجُب عليه الوفاُء بنَْذِره، سواٌء كان النَّْذُر ألْضِحيٍَّة معيَّنٍة أو  َمن َنَذَر أن ُيَضحِّ



أعمال أيام احلج 38

غيِر ُمَعيَّنٍة، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

سابًعا: ما يحُصُل به تعييُن األْضِحيَِّة

َتْعِييُن األْضِحيَِّة يحُصُل بِشراِء األْضِحيَِّة مع النيَِّة، وهو مذَهُب الَحنَفيَّة، وقوٌل للَحنابِلة، 

ائمُة. وبه قال ابُن القاِسِم ِمَن المالِكيَّة، واختاره ابُن تيميََّة، وبه أفَتِت اللَّجنُة الدَّ

ِة األْضِحيَِّة ثامًنا: ُشرُوُط ِصحَّ

1- أن تكوَن ِمَن األنعاِم

ُيْشَتَرط أن تكوَن األْضِحيَُّة ِمن بهيمِة األنعاِم؛ وهي اإلبُِل والَبَقُر والَغنَُم؛ نَقَل اإلجماَع 

 . ، والصنعانيُّ ، وابُن ُرْشٍد، والنوويُّ على ذلك: اْبُن َعْبِد الَبرِّ

نَّ الُمعتَبَرة َشرًعا 2- أن تكوَن قد بلَغِت السِّ

نَّ الُمعَتَبرة شرًعا، فال ُتْجِزُئ التَّضحَيُة  ُيْشَتَرط في األْضِحيَِّة أن تكون قد بلَغِت السِّ
نقل اإلجماَع على  أِن؛  الضَّ ِمَن  الَجَذعِة  ُدوَن  بما  أِن، وال  الضَّ ِمن غيِر  الثنيَِّة  بما دون 
، وحكاه اْبُن َحْزٍم في إجزاِء الثَّنِيِّ ِمَن الَمْعِز،  ، والشنقيطيُّ ، والنوويُّ ذلك: ابُن َعْبِد الَبرِّ

أِن.  والتِّرمذيُّ في إجزاِء الَجَذِع ِمَن الضَّ

ْأِن   - معنى الثَّنِيِّ ِمَن اإلبِِل والَبَقِر والَغنَِم، والَجَذِع ِمَن الضَّ

أتمَّ  ما  الَمْعِز  َسنتيِن، وِمَن  أتمَّ  ما  الَبَقِر  َخْمَس سنيَن، وِمَن  أتمَّ  ما  اإلبِِل  ِمَن  الثَّنِيُّ 
أِن ما أتمَّ ِستََّة أْشُهٍر؛ نصَّ على هذا التَّفصيِل: ُفقهاُء الَحنَفيَِّة،  َسنًَة)1(، والَجَذُع ِمَن الضَّ

ائمُة. والَحنابِلة، واختاَره ابُن ُعثيمين، وأفتت به اللَّجنُة الدَّ

المُة ِمَن الُعيوِب الماِنعِة ِمَن اإلجزاِء 3- السَّ

المُة ِمَن العيوِب المانعِة ِمَن اإلجزاِء، فال ُتْجِزُئ التَّضحَيُة  ُيْشَتَرُط في األْضِحيَِّة السَّ
والَعْجفاِء  َضْلُعها،  الَبيِِّن  والَعْرجاِء  َمَرُضها،  الَبيِِّن  والمريَضِة  َعَوُرها،  الَبيِِّن  بالعوراِء 

نَِة الثَّالثِة. )1( وقيل: ما أتمَّ سنتيِن، ودَخَل في السَّ
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وابُن  ُرشٍد،  وابُن   ، الَبرِّ َعْبِد  وابُن  َحْزٍم،  اْبُن  نَقَل اإلجماَع على ذلك:  ُتنِقي؛  التي ال 
 . ُقدامَة، والنوويُّ

بِح)1( 4- أن تكوَن التَّضِحيُة في وقِت الذَّ

5- نيَُّة التَّضحيِة

ي أن ينِوَي بها التَّضحيَة، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة. ُيْشَتَرط على المَضحِّ

تاسًعا: وقُت األْضِحيَّة

1- أوَُّل وْقِت التَّضحيِة

 - َذْبُح األْضِحيَِّة قبل ُطلوِع الَفجِر يوَم النَّحِر

ال يجوُز َذبُح األْضِحيَِّة قبل ُطلوِع الَفجِر في يوِم النَّحِر؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: 

 . ، والقرطبيُّ اْبُن الُمنِْذر، وابُن َعْبِد الَبرِّ

الِة  - ذبُح األْضِحيَِّة قبل الصَّ

 ، ال يجوُز َذبُح األْضِحيَِّة قبل صالِة العيِد؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن َعْبِد الَبرِّ
، وابُن ُرشٍد.  والنوويُّ

2- ابتداُء َوقِت َذبِح األْضِحيَِّة

والَحنابِلة، واختاَره  الَحنَفيَّة،  العيِد، وهذا مذَهُب  بعد صالِة  األْضِحيَِّة  يبدُأ وقُت 
، وابُن ُعثيمين.  الطَّحاوي، والشوكانيُّ

3- وقُت األْضِحيَِّة في غيِر أْهِل األمصارِ

َيبدُأ وْقُت األْضِحيَِّة لَِمن كان بَمَحلٍّ ال ُتصلَّى فيها صالُة العيِد كأهِل البوادي َبعَد 
الَحنابِلِة، واختاَره  ُرْمٍح، وهذا مذَهُب  ِقيَد  مِس  العيِد بعَد طلوِع الشَّ َقْدِر فِْعِل صالِة 

ابُن ُعثيمين.

ُل وقِت التَّضحيِة، وآِخُر َوْقتِها. )1( ُينَظر: أوَّ
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4- زََمُن التَّضحيَِة

اختلف الفقهاُء في َزَمِن التَّضحيِة على قوليِن: 

التَّشريِق،  اِم  أيَّ ِمن  الِن  العيِد واليوماِن األوَّ يوُم  التَّضحيِة ثالثٌة:  اُم  أيَّ ل:  األوَّ القول 
وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والَحنابِلة.

افعيَّة، وقوٌل  اِم التَّشريِق، وهو مذَهُب الشَّ القول الثَّاني: يبقى َوقُت التَّْضِحيِة إلى آِخِر أيَّ
 ، َلِف، واختاَره ابُن تيميََّة، وابُن الَقيِّم، والشوكانيُّ للَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

وابُن باز، وابُن ُعثيمين.

5- ُحْكُم التَّضحيِة في ليالي أيَّاِم النَّحِر

افعيَّة)2(، وقوٌل للَحنابِلة،  التَّضحيَة في اللَّيِل ُتجزُئ، وهو مذَهُب: الَحنَفيَّة)1( والشَّ
، وابِن ُعثيمين)3(. ، والشوكانيِّ واختياُر اْبِن َحْزٍم، والصنعانيِّ

6- الُمباَدرُة إلى التَّضِحيَِة

ُيستَحبُّ المبادَرُة في ذْبِح األْضِحيَِّة بعد دخوِل َوْقتِها، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة 
األرَبعِة.

عاشًرا: من آداِب التَّضِحيَة وُسنَِنها

َي عر وتقليِم األظفار ِلَمن أراد أن يَضحِّ 1- ُحْكُم َحْلِق الشَّ

بعد  ي،  يَضحِّ أن  أراد  لَمْن  األظفاِر  وتقليِم  ْعِر  الشَّ َحْلِق  ُحْكِم  في  الُفقهاُء  اختلَف 
ة، على أقواٍل؛ أقواها قوالن:  رؤيِة هالِل ِذي الِحجَّ

ة- أن يحِلَق  ي- إذا رأى هالَل ذي الِحجَّ ل: َيْحُرُم على َمن أراد أن يَضحِّ القول األوَّ

)1( وعنَدهم تجزُئ مع الكراهِة.
بِح أو ال  )2( قال الشافعي: )ويذَبُح في الليِل والنهاِر، وإنَّما أكَرُه ذبَح الليِل لئَّال ُيخطَِئ رجٌل في الذَّ
بَح ووجد مساكيَن فسواٌء(. ))األم(( )239/2(. يوجد مساكيُن حاضرون، فأما إذا أصاب الذَّ

بَح في ليَلتِهما ال ُيكَره إالَّ أن ُيِخلَّ ذلك بما ينبغي في اأُلْضِحيَّة،  )3( قال ابُن عثيمين: )الصواب أنَّ الذَّ
فُيْكَره من هذه الناِحَية، ال ِمن كونِه ذبًحا في اللَّيِل(. ))الشرح الممتع(( )464/7(.
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افعيَّة، وهو  َي، وهو مذَهُب الَحنابِلة، ووجٌه للشَّ َشْعَره أو أن ُيَقلَِّم أظفاَره، حتى يَضحِّ
َلِف، واختاَره اْبُن َحْزٍم، وابُن الَقيِّم، وابُن باز، وابُن ُعثيمين. َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

َي أن يحِلَق َشْعَره، أو أن يَقلَِّم أظفاَره حتى  القول الثَّاني: ُيكَره لَِمن أراد أن يَضحِّ
افعيَّة، وهو قوٌل للَحنابِلة. َي، وهذا مذهُب المالِكيَّة، والشَّ يَضحِّ

َم أظفاَره  َي فأَخَذ ِمن َشَعِره أو َقلَّ  - ُحْكُم الِفْديِة لَِمن أراَد أن ُيَضحِّ

َم أْظفاَره؛ نَقَل اإلجماَع على  َي، وَحَلَق َشْعَره أو َقلَّ ال فِْديَة على َمن أراد أن ُيضحِّ
 . ذلك: اْبُن ُقدامَة، والمرداويُّ

2- أن يذبََح بنَْفِسه إذا استطاَع

. ُيستَحبُّ أن يذَبَح بنَْفِسه إذا استطاَع؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: النوويُّ

3- األكُل واإلطعاُم واالدِّخارُ ِمَن األْضِحيَّة

ِخَر، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب  ي أن يأُكَل من أضِحيَّتِه وَيطَعَم ويدَّ يجوُز للُمَضحِّ
الِفْقهيَِّة األرَبعِة.

حادي عشر: االسِتنابُة في َذْبِح األْضِحيَّة

ي أن يستنيَب في َذْبِح ُأْضِحيَّتِه، إذا كان النَّاِئُب ُمسِلًما، وهذا باتِّفاِق  يجوز للُمَضحِّ
الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة)1(.

ثاني عشر: أيُّهما أفَضُل: ذبُح األْضِحيَِّة أو التَصدُُّق بثََمِنها؟

ِق بَثَمنِها؛ نصَّ على هذا ُفقهاُء الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة،  ذبُح األْضِحيَِّة أفَضُل ِمَن التَصدُّ

والَحنابِلة، واختاَره ابُن باز، وابُن ُعثيمين.

ثالث عشر: إعطاُء الَجزَّارِ ِمَن األْضِحيَّة ثمًنا لَذْبِحه

ابِح ِمَن األْضِحيَّة ثمنًا لَذبِحه، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة.  ال يجوُز إعطاُء الذَّ

)1( إالَّ أنَّ المالكيََّة يرون الكراهة. 
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رابع عشر: األْضِحيَُّة عن الَميِِّت استقالاًل

افعيَّة)2(، واختاَره  ال ُتْشَرُع األْضِحيَُّة عن الميِِّت استقالاًل، وهو مذَهُب المالِكيَّة)1(، والشَّ
ابُن ُعثيمين.

املبحث الرابع
احَللُق والتَّقصرُي

اًل: ُحْكُم الَحْلِق والتقصيِر  أوَّ

أِس أو تقصيُره واجٌب من واجباِت الحجِّ والُعْمرِة، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر:  َحْلُق َشْعِر الرَّ
الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، والَحنابِلة. 

ثانًيا: إجزاُء التَّقصيِر عن الَحْلِق

، وابُن حجٍر. ُيْجِزُئ التقصيُر عن الَحْلِق؛ نقل اإلجماَع على ذلك)3(، ابُن الُمنِْذر، والنوويُّ

ثالًثا: الَقْدرُ الواِجُب َحلُقه أو تقصيرُه

أِس)4(، أو تقصيُره ُكلِّه، وهذا مذَهُب المالِكيَّة، والَحنابِلة،  الواِجُب َحْلُق جميِع الرَّ
واختاَره ابُن باز، وابُن ُعثيمين.

رابًعا: أفَضِليَُّة الَحْلِق على التَّقصيِر

. ، والنوويُّ أِس أفَضُل ِمن تقصيِره))(؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن َعْبِد الَبرِّ َحْلُق جميِع الرَّ

)1( ومذهُبهم كراهُة ذلك.
)2( إالَّ أن تكوَن بإْذنِه كَوِصيٍَّة. 

ا، أو  ْعُر قصيًرا جدًّ )3( لكن يتعيَُّن الحلُق في عدة مواِضَع لدى بعض المالكية: منها أن يكون الشَّ
ُجُل قد لبََّد رأَسه. يكون الرَّ

)4( الَحْلُق يكوُن بالموسى، وال يكوُن بالماكينِة، حتَّى ولو كانت على أدنى درجٍة؛ فإنَّ ذلك ال ُيعتَبر 
َحلًقا، وإنَّما يكون تقصيًرا. 

))( قال ابُن حجر: )وفيه أنَّ الحْلَق أفَضُل ِمَن التقصيِر، وَوْجُهه أنَّه أبَلُغ في العبادة، وأبَيُن للخضوِع = 
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خامًسا: َحْلُق المرأِة رَأَسها

ُيْشَرُع للمرأِة التَّقصيُر)1( ال الَحْلُق؛ نقل اإلجماَع على ذلك: اْبُن الُمنِْذر، وابُن َعْبِد 
. ، وابُن ُقدامَة، والنوويُّ الَبرِّ

سادًسا: إمرارُ الموسى على َمن ليَس على رأِسه َشْعرٌ

إذا لم يُكْن على رأِسه َشْعٌر- كاألقرِع وَمن برأِسه قروٌح- فقد اختلَف أهُل الِعلِم 
فيه على أقواٍل؛ أقواها قوالن: 

افعيَّة،  الشَّ مذَهُب  وهو  رأِسه،  على  الموسى  إمراُر  له  ُيستَحبُّ  أنَّه  ل:  األوَّ القول 
َلِف. والَحنابِلة، وهو قوٌل للَحنَفيَّة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

القول الثَّاني: ال ُيستَحبُّ له إمراُر الموسى على رأِسه، وهو مرويٌّ عن أبي بكِر بِن داوَد، 
، واختاَره ابُن ُعثيمين. وبه قال ابُن الَقيِّم، ومال إليه المرداويُّ

سابًعا: التَّياُمُن في َحْلِق الرَّأِس

أِس، والِعبرُة في التياُمِن في الَحْلِق بيميِن المحلوِق،  ُيستَحبُّ التياُمُن في َحْلِق الرَّ
افعيَّة،  قِّ األيسِر، وهذا َمذَهُب الُجْمهوِر: المالِكيَّة، والشَّ فيبدأ بِشقِّ رأِسه األيمِن ثمَّ الشِّ

والَحنابِلة، واختاره ابُن الهمام ِمَن الَحنَفيَّة. 

ُن به، بخالف الحالِِق؛  ُر ُيبِقي على نفِسه شيًئا مما يتزيَّ ة، وأدلُّ على ِصْدِق النيَّة، والذي ُيَقصِّ لَّ = والذِّ
د(. ))فتح الباري(( )64/3)(. فإنَّه يشُعُر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارٌة إلى التَجرُّ

. والتقصيُر أفَضُل للمتمتع إن كان قريًبا ِمن َزَمن الَحجِّ
)1( جمهوُر الُفقهاِء أنَّها تأخذ قْدَر ُأنملة، قال ابُن عثيمين: )ما اشُتِهَر عند النِّساِء أنَّ اأُلنُملَة أن تطوَي 
المرأُة َطَرَف َشْعِرها على إْصَبِعها فمتى التقى الطَّرفاِن فذاك الواِجُب؛ فغيُر صحيٍح(. ))الشرح 

الممتع(( )329/7(.
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املبحث اخلامس
طواُف اإلفاضِة

اًل: تعريُف طواِف اإلفاضِة  أوَّ

وَجمٍع.  ٍق  تفرُّ عن  إالَّ  يكوُن  وال  بكثرٍة،  يِر  السَّ في  ْفُع  والدَّ ْحُف  الزَّ هي  اإلفاضُة: 
فِع في السير، ومنه طواُف اإلفاضِة يوَم النَّحِر؛  ، فاسُتعيَرْت للدَّ بُّ وأصُل اإلفاضِة الصَّ

َة، فيطوُف ثم يرِجُع. ُيفيُض ِمن ِمنًى إلى مكَّ

ثانًيا: أسماُء َطواِف اإلفاضِة
ِة أسماٍء؛ منها:  َي طواُف اإلفاضِة بعدَّ ُسمِّ

ة. َي بذلك؛ ألنَّه يأتي بعد إفاَضتِه من ِمنًى إلى مكَّ طواُف اإلفاضِة: وُسمِّ

بل  َة  بمكَّ يقيُم  الَبيِت، وال  لزيارِة  ِمنًى  ِمن  يأتي  الحاجَّ  يارة: وذلك ألنَّ  الزِّ طواُف 
يرِجُع إلى ِمنًى.

َدُر: يطلق أيًضا على طواِف الَوداِع. جوِع، والصَّ َدر: ألنَّه ُيفَعل بعد الرُّ طواُف الصَّ

ْكِن، وطواَف الَفْرِض: وذلك باعتباِر الُحْكِم. ى طواَف الواِجِب، وطواَف الرُّ ويسمَّ

ثالًثا: ُحْكُم طواِف اإلفاضِة
، ال َيِصحُّ الحجُّ إال به، وال ينوُب عنه شيٌء؛  طواُف اإلفاضِة ُرْكٌن ِمن أركاِن الَحجِّ
، وابُن تيميََّة. ، والنوويُّ نقل اإلجماَع على ركنيَّته: ابُن الُمنِْذر، واْبُن َحْزٍم، وابُن َعْبِد الَبرِّ

رابًعا: اشتراُط كوِن طواِف اإلفاضِة بعد الوقوِف بَعرَفَة 
ُيْشَتَرُط أن َيْسبَِق طواَف اإلفاضِة الوقوُف بَعَرفَة، فلو طاف لإلفاضِة قبل الوقوِف 

بَعَرفَة ال َيْسُقُط به َفْرُض الطَّواِف؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن تيميََّة.

خامًسا: السنَُّة في وقِت طواِف اإلفاضِة
مِي والنَّحِر والَحْلِق،  َل النَّهاِر، بعد الرَّ ُيَسنُّ أن يكوَن طواُف اإلفاضِة في يوِم النَّْحِر أوَّ
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. وهو أفضُل وقٍت لبداَيتِه؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: النوويُّ

سادًسا: أوَُّل وقِت طواِف اإلفاضِة

ل وقِت طواِف اإلفاضِة على قوليِن:  اختلف الُعَلماء في تحديِد أوَّ

وقف  لَِمن  النَّحِر  ليلِة  منتَصِف  بعد  اإلفاضِة  طواِف  وقِت  َل  أوَّ أنَّ  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة، والَحنابِلة، واختاَره ابُن باز. بَعَرفَة َقْبَله، وهذا مذَهُب الشَّ

القول الثَّاني: يبتِدُئ ِمن ُطلوِع الَفجِر الثَّاني يوَم النَّحِر، وهذا مذهب الَحنَفيَّة، والمالِكيَّة، 
وهو روايٌة عن أحمد.

سابًعا: أداُء طواِف اإلفاضِة أيَّاَم التَّشريِق

اِم التَّشريِق؛ َصحَّ طواُفه، وال شيَء  اه في أيَّ َر طواَف اإلفاضِة عن يوِم النَّحِر وأدَّ إذا أخَّ

. عليه؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: اْبُن الُمنِْذر، والنوويُّ

ثامًنا: آِخرُ وقِت طواِف اإلفاضِة

افعيَّة،  طواُف اإلفاضِة ليس آلِخِره وقٌت، وال يلَزُم بتأخيِره َدٌم)1(، وهو مذَهُب الشَّ

ائمُة. َلِف، وهو اختياُر ابِن باز، وبه أفَتِت اللجنُة الدَّ والَحنابِلة، وهو َقْوُل طاِئفٍة ِمَن السَّ

تاسًعا: وقُت طواِف اإلفاضِة الواِجب وما يترتَُّب على تأخيِره

اختلف أهُل الِعْلِم في وقِت طواِف اإلفاضِة الواِجِب)2(، وما يترتَُّب على تأخيِره، 

على أقوال؛ أقواها قوالن: 

ِة، فإذا خرج َلِزَمه دٌم، وهذا مذَهُب  ل: يِجُب أداُؤه قبل خروِج َشْهِر ذي الِحجَّ القول األوَّ

المالِكيَّة، واختاَره ابُن ُعثيمين.

اِم النَّحِر ولياليها.  َره عن أيَّ )1( الحنفيَُّة قالوا: يمتدُّ آِخُر وقتِه إلى آِخِر الُعُمِر، لكنَّه يأثُم ويلَزُمه دٌم إذا أخَّ
اِم التشريِق؛  ر الطَّواَف عن يوِم النَّحر وطاف في أيَّ )2( قال ابُن الُمنِْذر: )وال أعَلُمهم يختلفوَن أنَّ َمن أخَّ

أنَّه مؤدٍّ للَفْرِض الذي أوجَبه اللُه عليه، وال شيَء عليه في تأخيِره(. ))اإلشراف(( )3/ 362(.
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افعيَّة، والَحنابِلة، واختاره  القول الثَّاني: ال يلَزُمه شيٌء بالتأخيِر أبًدا، وهذا مذهب الشَّ

ابُن الُمنِْذر، وابُن باز.

رُب ِمن ماِء زَْمزََم بعد الطواِف عاشًرا: الشُّ

ْرُب ِمن ماِء َزْمَزَم بعد الطواف، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفْقهيَِّة األرَبعِة)1( .  ُيَسنُّ الشُّ

املبحث السادس

التحلُّل من اإلْحرام

اًل: تعريُف التحلُِّل أوَّ

؛ إذا حلَّ له ما َيْحُرم عليه من  ُل لغًة: يقال َحلَّ اْلُمْحِرُم َيِحلُّ َحاَلاًل َوِحالًّ التحلُّ

ُجُل  ، وأحلَّ الرَّ ، ورجٌل َحالٌل: أي غيُر ُمْحِرٍم وال متلبٍِّس بأسباِب الحجِّ محظوراِت الحجِّ

إذا خَرَج إلى الِحلِّ عن الَحَرِم.

التحلُّل اصطالًحا: الخروُج من اإلحراِم، وِحلُّ ما كان محظوًرا عليه وهو ُمْحِرٌم.

الحنفية،  وذهب  اإلفاضِة.  طواف  بعد  منها  الشرب  استحباب  إلى  والَحنابِلة  افعيَّة،  الشَّ ذهب   )1(
والَحنابِلة، وبعض المالكية، إلى استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع. 

قال ابُن عثيمين: )اختلف الُعَلماُء رحمهم الله: هل الرسوُل صلَّى اللُه عليه وسلَّم َشِرَب ذلك 
فُسنَّة، فما  ا أصل الشرِب من ماء زمزم  أمَّ ٍد عندي،  تعبًُّدا، أو محتاًجا للشرب؟ هذا مَحلُّ تردُّ
سوُل صلَّى  دامت المسألُة مشكوًكا هل هي عبادة، أو طبيعة؟ فال نقول: إنَّه ُيشَرع إالَّ لو أَمَر الرَّ
ا طاف احتاج إلى الشرب،  اللُه عليه وسلَّم، فِمَن الممكن أنَّ الرسوَل صلَّى اللُه عليه وسلَّم َلمَّ
الِجْعَراَنِة، وُعْمرِة  ُعْمرِة  للُعْمرِة:  َشِرَب حين طاف  الة والسالم  الصَّ أنَّه عليه  يبلْغني  ولهذا لم 
ا أنَّه َشِرَبه لحاَجتِه إليه، فالذين لم يذكُروه ألنَّهم ال  القضاء، وعلى هذا ففيه احتماٌل قويٌّ جدًّ
أنَّه مشروع، وإنما احتاج الرسوُل صلَّى اللُه عليه وسلَّم أن يشَرَب فَشِرَب(. ))مجموع  يرون 

فتاوى ورسائل العثيمين(( )220/23(.
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ثانًيا: ما يحُصُل به التحلُُّل األوَُّل

َل)1(؛ نَقَل اإلجماَع على  َر؛ فقد حلَّ التحلَُّل األوَّ إذا رمى َجْمرَة الَعَقبِة، وَحَلَق أو قصَّ
، وابُن تيميََّة. ، والنوويُّ ذلك: ابُن عبِد الَبرِّ

ثالًثا: ما يترتَُّب على التحلُِّل األوَِّل

َل َحلَّ له كلُّ شيٍء َحُرَم عليه، إالَّ النِّساَء، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر:  َمن تحلََّل التحلَُّل األوَّ
َلِف. افعيَّة، والَحنابَِلة، وبه قاَلْت طائفٌة ِمَن السَّ الَحنَفيَّة، والشَّ

رابًعا: متى يكوُن التحلُُّل الثاني؟ وما يترتَُّب عليه

؛ فقد َحلَّ التحلَُّل الثَّانَي  إذا طاف الحاجُّ طواَف اإلفاَضِة بعد إكماِل أعماِل الَحجِّ
)األكَبَر( وَحلَّ له كلُّ شيٍء حتَّى النِّساُء؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: ابُن َحْزٍم، وابُن َحَجٍر 

. ، والشربينيُّ الهيتِميُّ

مِي والَحْلِق دوَن غيِرهما، وهو مذَهُب الحنفيَّة،  )1( وِمن أهِل الِعلِم َمن قال: ال يحُصُل التحلُُّل إالَّ بالرَّ
نقيطيِّ وابِن عثيمين. واختياُر الشِّ

مُي،  َل يحُصُل بِفعِل اثنيِن من ثالثٍة؛ وهي: الرَّ افعيَّة، والَحنابِلُة، إلى أنَّ التَّحلَُّل األوَّ وذَهَب الشَّ
والَحْلُق، والطَّواُف، واختار هذا القوَل ابُن باز.

افعيَّة، وروايٌة عن أحمَد،  وقيل: يحُصُل بَرْمِي جمرِة العقبِة؛ وهو مذَهُب المالكيَّة، ووجٌه للشَّ
. واختاَره ابُن ُقدامَة ، واأللبانيُّ





أيام التشريق 

الَمبيُت بمًنى وَرْمُي الجمار

وفيه مبحثان:
اِم التَّْشيِق ل: اَلبيُت بِمنًى ليايَل أيَّ املبحث األوَّ

ام التَّْشيِق املبحث الثَّاين: َرْمُي اجِلامِر أيَّ





ُحتلَب ات 51لتمزملحتامعأتمامب 

املبحث األول
ْشريق اِم التَّ امَلبيُت مِبًنى ليايَل أيَّ

اًل: ُحْكُم الَمبيِت بِمًنى ليالَي أيَّام التَّْشريق   أوَّ

ام التَّْشريق)1( واجٌب، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: المالكيَّة،  المبيُت بِمنًى في ليالي أيَّ
افعيَّة، والَحنابَِلة. والشَّ

ثانًيا: ما يلزَُم َمن تَرََك مبيِت ليلٍة واحدٍة بِمًنى 

َمن َتَرَك بياَت ليلٍة واحدٍة في ِمنًى؛ فال َدَم عليه)2(، وهو روايٌة عن اإلماِم أحَمَد، واختياُر 
ابِن باز، وابِن ُعثيمين.

ِل وما يترتَُّب عليه   ثالًثا: ُحْكُم التعجُّ

َل فليس عليه سوى َمبيِت ليلتيِن فقط، ويسُقُط عنه المبيُت،  ُل، ومن تعجَّ يجوز التعجُّ
، وابُن ُقدامَة،  الثَّالَث َعَشر؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: الماورديُّ وَرْمُي الجمرِة لليوِم 

. والنوويُّ

ِر في المبيِت بِمًنى ِل والتأخُّ رابًعا: الُمفاَضلُة بين التَعجُّ

ِل، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: الَحنَفيَّة،  ام التَّْشريق أفَضُل ِمَن التَعجُّ ُر إلى ثالِث أيَّ التأخُّ

افعيَّة، والَحنابَِلة. والشَّ

ـْمُس ثانَي أيَّام  ل إذا غربَـْت عليه الشَّ خامًسـا: ُحْكـُم المتَعجِّ

يق لتَّْشر ا

مُي ِمَن الَغِد، وهذا  ِل وهو بِمنًى؛ َلِزَمه المبيُت والرَّ مُس على المتعجِّ إذا َغربِت الشَّ

ة. ام التَّْشريق هي: اليوُم الحادَي عَشَر، والثاني عَشَر، والثالَث َعَشَر من ذي الِحجَّ )1( أيَّ
)2( ولو تصدق كان أحَوَط؛ لَِما فيه من الخروِج من الخالف؛ ألنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّ عليه دًما 

 . بترك ليلٍة واحدٍة من ليَلَتِي الحادي عشر والثاني عشر بغيِر ُعذٍر شرعيٍّ
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افعيَّة، والَحنابَِلة، وهو روايٌة عن أبي حنيفَة، وهو َقوُل  مذَهُب الُجمهِور: المالكيَّة)1(، والشَّ
َلِف. طائفٍة ِمَن السَّ

مُس قبل انفصاِله ِمن ِمًنى   سادًسا: إذا غربَِت الشَّ
ِل ِمن ِمنًى، وهو ساِئٌر فيها قبل انفصالِه منها؛ فإنَّه  مُس على المتعجِّ إذا غرَبِت الشَّ
افعيَّة، واختاَره ابُن ُعثيميَن إذا حَبَسه الَمسيُر. ُل؛ نصَّ على هذا فقهاُء الشَّ يجوُز له التعجُّ

سابًعا: ِبَم يحُصُل الَمبيُت بِمًنى؟
يحُصُل المبيُت الواِجُب في ِمنًى بأن يمُكَث فيها أكَثَر اللَّيِل، وهو مذَهُب المالكيَّة، 

. افعيَّة في األَصحِّ والشَّ

ثامًنا: ُسقوُط الَمبيِت عن أصحاِب ِسقايِة الَحجيِج ورُعاِة اإلِبِل
َيسُقُط المبيُت بِمنًى عن أصحاِب ِسقايِة الَحجيِج وُرعاِة اإلبِِل، وهو َمذَهُب الُجْمهوِر: 

افعيَّة، والَحنابَِلة. المالكيَّة، والشَّ

تاسًعا: ُحْكُم المبيِت خارَِج ِمًنى بسبِب أعذاٍر أخرى غيِر ِسقايَِة 

الحجيِج ورَْعِي اإلِبِل 

عِي، وتسُقُط  قايِة والرَّ السِّ آَخُر غيُر  له عذٌر  لَِمن كان  ِمنًى،  المبيُت خارَج  يجوُز 
افعيَّة، وبعُض الَحنابَِلة، وهو اختياُر ابِن باز،  عنه الفديُة، واإلثُم، وذهب إلى ذلك الشَّ

وابِن ُعثيمين.

عاشًرا: ُحْكُم المبيِت بِمًنى ِلَمن لم يِجْد مكاًنا مناِسًبا فيها 
اختلف أهُل الِعلِم في ُحْكِم من لم يِجْد مكاًنا مناِسًبا)2( للمبيِت في ِمنًى، على قوليِن:

ل: يِجُب عليه أن يبيَت في أقَرِب مكاٍن يلي ِمنًى، وهو قوُل ابِن ُعثيمين. القول األوَّ

رط عند المالكيَّة هو نيَّة الخروج من ِمنًى قبل الغروب. )1( لكنَّ الشَّ
)2( على الحاجِّ أن يجَتِهَد في إيجاِد مكاٍن للمبيِت في ِمنًى، فإن لم يجد مكاًنا فال يلَزُمه المبيُت على 

األرِصَفة، أو في الطُُّرق.
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ِة أو غيِرهما، وال شيَء عليه،  القول الثاني: له أن يبيَت خاِرَج ِمنًى في مزدلفَة أو العزيزيَّ
وهو قوُل ابِن باز.

حادي َعَشر: ِذْكرُ اهلِل عزَّ وجلَّ في أيَّام ِمًنى

ام ِمنًى.  ُيسنُّ ِذْكُر اللِه عزَّ وجلَّ في أيَّ

املبحث الثاين
ْشريق َرْمُي اجِلماِر أيَّام التَّ

 أوَّاًل: كيفيَُّة الرَْمِي أيَّاَم التَّْشريِق

غرى، ثمَّ الَجمرَة الُوسطى، ثمَّ الجمرَة  ام التَّْشريق: الجمرَة الصُّ َيرمي الحاجُّ في أيَّ

الُكبرى، كلَّ جْمرٍة بسبِع َحَصياٍت، وذلك في اليوِم الحادَي َعَشَر، واليوِم الثاني َعَشر، 

، وابُن ُرشٍد.  واليوِم الثالَث َعَشر؛ نَقَل اإلجماَع على ذلك: ابُن َعبِد الَبرِّ

ثانًيا: أوَُّل وْقِت الرَّمِي في أيَّام التَّْشريِق

مِس، وهذا باتِّفاِق المذاِهِب الفقهيَِّة  ام التَّْشريق قبل زواِل الشَّ مُي في أيَّ ال يِصحُّ الرَّ

األربعِة)1(.

ثالًثا: تأخيرُ الرَّمِي

يِصحُّ تأخيُر رمِي ُكلِّ يوٍم إلى اليوِم الثَّاني، إذا دَعِت الحاجُة إلى ذلك، وكذا تأخيُر 

ِل، ثم َرْمُي اليوِم الثَّاني،  ًبا: َرْمُي اليوِم األوَّ مِي ُكلِّه إلى اليوِم الثَّالَِث َعَشر، ويرميه ُمَرتَّ الرَّ

، وابُن باز، وابُن ُعثيمين. افعيَّة، والَحنابَِلة، واختاَره الشنقيطيُّ وهكذا، وهذا َمذَهب الشَّ

َل يوَم النَّفِر، فُيكَره  )1( الرواية الظاهرُة عن أبي حنيفَة أنَّه ال يجوُز عنده الرمُي قبل الزواِل إالَّ من تعجَّ
ام.  له ذلك، وخالفه صاحباه، فال يجوز الرمُي عندهما إالَّ بعد الزوال في جميِع األيَّ
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رابًعا: نهايُة وقِت الرَّمِي

ام التَّْشريق؛ نقل اإلجماَع  مِي أداًء وقضاًء بغروِب َشمِس آِخِر يوٍم ِمن أيَّ ينتهي وقُت الرَّ
، وابُن تيميََّة. ، والقرطبيُّ ، وابُن ُرشٍد، والنوويُّ على ذلك: ابُن َعبِد الَبرِّ
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اًل: َصوُم يوِم َعَرفة.................................................... 17  أوَّ
17 ............................ ُع بني صالَتِ الظُّهِر والَعِص بَعَرفة ثانًيا: التطوُّ
المبيت بالمزدلفة����������������������������������������������������������������������������� 19

21 ������������������������������������������� ها  ل: أسماُء ُمزَدِلفَة وَحدُّ املبحث األوَّ

21 ...................................................... اًل: أسامُء ُمزدلفَة  أوَّ
1- ُمْزَدلِفُة........................................................... 21
21 ........................................ - سبُب التَّْسميِة بُمْزَدلِفة: 
2- اَلْشَعُر احلراُم..................................................... 21
3- َجٌْع.............................................................. 21
سبُب التَّسميِة بـ )َجْع(: .......................................... 21
22 ........................................................ ثانًيا: حدُّ اُلزدلِفِة
املبحث الثاين: أحكاُم املبيِت بامُلْزَدلفِة����������������������������������������� 22
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أواًل: ُحْكُم اَلبيِت باُلْزَدلفِة............................................... 22
ثانًيا: ُحْكُم َمن فاَته البيُت الواِجُب يف ُمْزَدلِفَة............................. 22
22 ���������������������� الث: صالتا امَلْغِرِب والعشاِء يف امُلْزَدِلفِة املبحث الثَّ

اًل: اجلْمُع بني صالَتِ الْغِرِب والعشاِء يف اُلْزَدلِفِة....................... 22  أوَّ
23 .................... ثانًيا: اجلمُع بني الغِرِب والِعشاِء بأذاٍن واحٍد وإقاَمتنِي
23 ............................................. ثالًثا: صالُة الَفْجِر يف ُمْزَدلِفَة
23 ���������������������������������������������� ْفُع من ُمْزَدِلفَة ابع: الدَّ املبحث الرَّ

ْمِس............................... 23 ْفُع من ُمْزَدلِفَة قبَل ُطلوِع الشَّ اًل: الدَّ  أوَّ
23 .......................... َعفِة ِمن ُمْزَدلِفَة إىل ِمنًى ثانًيا: تقديُم النِّساِء والضَّ
24 ............................................ ثالًثا: اإلرساُع يف وادي ُمَسِّ 
اليوم العاشر: أعماُل يوم النَّحر بمًنى������������������������������������� 25

27 �������������������������������������������������������� ل: َرْمُي اجِلماِر املبحث األوَّ

اًل: تعريُف َرمِي اجِلامِر................................................. 27 أوَّ
ثانًيا: أنواُع اجلََمراِت..................................................... 27
27 ...................................................... مِي ثالًثا: ِحْكمُة الرَّ
27 .................................................. رابًعا: ُحْكُم َرْمِي اجِلامِر
28 ................................................... مِي خامًسا: رشوُط الرَّ
1- أن يكون اَلْرِميُّ به َحَجًرا  ........................................ 28
28 ................................................ 2- الَعَدُد اَلخصوُص
 - عدُد احلََصياِت................................................. 28
 - استيفاُء َعَدِد احلََصياِت  ........................................ 28
قاٍت واحدًة فواحدًة ........... 28 ْبِع ُمَتَفرِّ 3- َرْمُي اجلَْمرِة باحلََصياِت السَّ
4- وقوُع احلىص داِخَل احلَوِض  ..................................... 28
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)- َقْصُد اَلْرمى ووقوُع احلىص فيه بِفْعِله.............................. 28
29 ...................................... 6- أْن ُتْرَمى احلَىَص وال ُتوَضع 
29 ............................ اِم التَّشيِق  7- ترتيُب اجلََمراِت يف َرْمِي أيَّ
29 .................................... مِي مُي يف َزَمِن الرَّ 8- أن يكوَن الرَّ
29 ..................................................... ْمِي سادًسا: ُسنَُن الرَّ
29 ............................. امي جلَْمرِة الَعَقبِة  نَّة يف موِقِف الرَّ 1- السُّ
29 ..........................  - رمُي َجْرِة الَعَقبِة ِمَن اجلهاِت األخرى
مُي بِمْثِل حىص اخلَْذِف............................... 29 2- أن يكون الرَّ
ْبِع........................................ 30 َمياِت السَّ 3- اُلواالُة بني الرَّ
4- أالَّ يكوَن احلىَص ممَّا ُرِمَي به....................................... 30
30 ................................................. )- َطهارُة احلََصياِت
30 ....................................... ْمِي - ُحْكُم َغْسِل َحىص الرَّ
30 ............................................ 6- التَّكبرُي مع ُكلِّ حصاٍة
30 ..............................  - حكُم َتْرِك التَّكبرِي عند َرْمِي اجِلامِر
30 ......... ِل َحصاٍة َيْرمي هبا َجْرَة الَعَقبِة َيوَم النَّحِر 7- َقْطُع التَّلبيِة مع أوَّ
غرى والُوْسطى............. 31 عاُء الطَّويُل َعِقَب َرْمِي اجلَْمرِة الصُّ 8- الدُّ
31 ................................................. ْمُي يوَم النَّْحِر سابًعا: الرَّ
ْمِي يوَم النَّْحِر.............................................. 31 ثامنًا: َزَمُن الرَّ
تاسًعا: َرْمُي اجِلامِر يف اللَّيِل............................................... 31
ْجِم............................................. 31 عارًشا: َلْقُط َحَصياِت الرَّ
32 .................................. ْمِي حادي عش: النِّيابُة )التَّوكيُل( يف الرَّ
32 ................................. ْمِي للَمْعذوِر 1- ُحْكُم التَّوكيِل يف الرَّ
32 ........ 2- هل ُيْشَتَط أن يكوَن النَّاِئُب )الوكيل( قد رمى عن َنفِسه؟ 
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32 �������������������������������������������������������� اين: َذبُح الَهْدِي  املبحث الثَّ

32 ................................................. الً: ما جُيِْزُئ ِمَن اهلَْدِي أوَّ
32 ...............  ........................... ثانًيا: ُحْكُم االشتاِك يف اهلَْدِي
ِق بقيمِة اهلَْدِي......................................... 33 ثالًثا: ُحْكُم التَصدُّ
بِح........................................................ 33 رابًعا: َزَمُن الذَّ
33 ................................................. بِح ُل َزَمِن الذَّ  1- أوَّ
33 .................................................. ْبِح 2- آِخُر َزَمِن الذَّ
ْبِح..................................................... 33 خامًسا: مكاُن الذَّ
ُع يف اهلَْدِي................................................. 34 سادًسا: التطوُّ
سابًعا: األكُل ِمَن اهلَْدِي.................................................. 34
34 .......................................... ِع 1- األْكُل ِمْن َهْدِي التطوُّ
34 .................................. 2- األْكُل ِمْن َهْدِي التمتُِّع والِقراِن 

ِك ُنُسٍك أو تأخرِيه، أو كان بسَبِب  3- األكُل ِمَن اهلَْدِي الذي وَجَب لَتْ
34 ......................................................... َفْسِخ النُُّسِك
34 ....................................... اراِت 4- األْكُل ِمْن َهْدِي الكفَّ
ثامنًا: َمْن مل يْقِدْر عىل اهلَْدِي.............................................. 34
 1- ُحْكُم َمن مل يقِدْر عىل اهلَْدِي...................................... 34
3( ................. اِم الَثالثِة يف احلَجِّ لَِْن مل جَيِِد اهلَْدَي 2- وْقُت صياِم األيَّ
اِم الَثالثِة عىل يوِم َعَرفة........................... )3 3- تقديُم صياِم األيَّ
3( ............................... اِم التَّشيِق لَِن مل جِيِد اهلَْدَي 4- صياُم أيَّ
3( .................................... ياُم يف احلَجِّ )- ُحْكُم َمن فاَته الصِّ
3( . ه َر صياَم األياِم الثَّالثِة التي يف احلَجِّ حتى انتهى َحجُّ 6- ما يْلَزُم َمن أخَّ
3( ............... َة بعد فراِغه ِمَن احلَجِّ اِم الَسْبعِة بمكَّ 7- ُحْكُم صياِم األيَّ
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36 ................................. اِم  8- ُحْكُم التَّتاُبِع يف صياِم هذه األيَّ
36 ����������������������������������������������������� ِة املبحث الثالث: َذبُح األْضِحيَّ

36 .................................................. أواًل: تعريف األْضِحيَّة
36 ................................................ ثانًيا: مشوعيَّة األْضِحيَّة
36 ................................................. ثالًثا: ِحْكمُة َمْشوعيَّتِها
رابًعا: َفْضُل األْضِحيَّة ................................................... 37
37 ................................................. خامًسا: ُحْكُم األْضِحيَّة
37 ......................................... سادًسا: ُحْكُم األْضِحيَِّة اَلنذورِة
سابًعا: ما حيُصُل به تعينُي األْضِحيَِّة....................................... 38
38 ............................................ ِة األْضِحيَِّة وُط ِصحَّ ثامنًا: رُشُ
1- أن تكوَن ِمَن األنعاِم.............................................. 38
نَّ اُلعَتَبة رَشًعا............................ 38 2- أن تكوَن قد بلَغِت السِّ
38 ........ ْأِن   - معنى الثَّنِيِّ ِمَن اإلبِِل والَبَقِر والَغنَِم، واجلََذِع ِمَن الضَّ
38 ........................... المُة ِمَن الُعيوِب الانِعِة ِمَن اإلجزاِء 3- السَّ
39 ................................ بِح 4- أن تكوَن التَّضِحيُة يف وقِت الذَّ
39 ..................................................... )- نيَُّة التَّضحيِة
تاسًعا: وقُت األْضِحيَّة................................................... 39
39 .............................................. ُل وْقِت التَّضحيِة 1- أوَّ
 - َذْبُح األْضِحيَِّة قبل ُطلوِع الَفجِر يوَم النَّحِر...................... 39
39 ..................................... الِة  - ذبُح األْضِحيَِّة قبل الصَّ
2- ابتداُء َوقِت َذبِح األْضِحيَِّة........................................ 39
3- وقُت األْضِحيَِّة يف غرِي أْهِل األمصاِر.............................. 39
4- َزَمُن التَّضحَيِة.................................................... 40
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اِم النَّحِر................................. 40 )- ُحْكُم التَّضحيِة يف ليايل أيَّ
40 .............................................. 6- اُلباَدرُة إىل التَّضِحَيِة
40 ....................................... عارًشا: من آداِب التَّضِحَية وُسنَنِها
40 ............. َي عر وتقليِم األظفار لَِن أراد أن يَضحِّ 1- ُحْكُم َحْلِق الشَّ
41 . َي فأَخَذ ِمن َشَعِره أو َقلََّم أظفاَره   - ُحْكُم الِفْديِة لَِن أراَد أن ُيَضحِّ
2- أن يذَبَح بنَْفِسه إذا استطاَع........................................ 41
41 .......................... 3- األكُل واإلطعاُم واالدِّخاُر ِمَن األْضِحيَّة
حادي عش: االستِنابُة يف َذْبِح األْضِحيَّة.................................. 41
ُق بَثَمنِها؟................. 41 ام أفَضُل: ذبُح األْضِحيَِّة أو التَصدُّ ثاين عش: أيُّ
41 ....................... اِر ِمَن األْضِحيَّة ثمنًا لَذْبِحه ثالث عش: إعطاُء اجلَزَّ
42 ................................. رابع عش: األْضِحيَُّة عن اَليِِّت استقالالً
املبحث الرابع: احَللُق والتَّقصرُي�������������������������������������������������� 42

42 ............................................. الً: ُحْكُم احلَْلِق والتقصرِي  أوَّ
42 ........................................... ثانًيا: إجزاُء التَّقصرِي عن احلَْلِق
42 .................................... ثالًثا: الَقْدُر الواِجُب َحلُقه أو تقصرُيه
42 ........................................ رابًعا: أفَضِليَُّة احلَْلِق عىل التَّقصرِي
خامًسا: َحْلُق الرأِة َرأَسها................................................ 43
سادًسا: إمراُر الوسى عىل َمن ليَس عىل رأِسه َشْعٌر........................ 43
أِس............................................ 43 سابًعا: التَّياُمُن يف َحْلِق الرَّ
املبحث اخلامس: طواُف اإلفاضِة����������������������������������������������� 44

اًل: تعريُف طواِف اإلفاضِة............................................ 44  أوَّ
44 .............................................. ثانًيا: أسامُء َطواِف اإلفاضِة
44 .............................................. ثالًثا: ُحْكُم طواِف اإلفاضِة
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رابًعا: اشتاُط كوِن طواِف اإلفاضِة بعد الوقوِف بَعَرفَة ................... 44
44 ................................... خامًسا: السنَُّة يف وقِت طواِف اإلفاضِة
4( ....................................... ُل وقِت طواِف اإلفاضِة سادًسا: أوَّ
4( ................................. اَم التَّشيِق سابًعا: أداُء طواِف اإلفاضِة أيَّ
4( ......................................... ثامنًا: آِخُر وقِت طواِف اإلفاضِة
4( ............. تاسًعا: وقُت طواِف اإلفاضِة الواِجب وما يتتَُّب عىل تأخرِيه
46 ................................ ُب ِمن ماِء َزْمَزَم بعد الطواِف عارًشا: الشُّ
املبحث السادس: التحلُّل من اإلْحرام������������������������������������������ 46

46 .................................................... اًل: تعريُف التحلُِّل أوَّ
ُل.......................................... 47 ثانًيا: ما حيُصُل به التحلُُّل األوَّ
47 ........................................ ِل ثالًثا: ما يتتَُّب عىل التحلُِّل األوَّ
47 ......................... رابًعا: متى يكوُن التحلُُّل الثاين؟ وما يتتَُّب عليه
49 ������������������������������ أيام التشريق: الَمبيُت بمًنى وَرْمُي الجمار

51 ������������������������������� ْشريق اِم التَّ املبحث األول: امَلبيُت مِبًنى ليايَل أيَّ

ام التَّْشيق ............................... 1) اًل: ُحْكُم اَلبيِت بِمنًى ليايَل أيَّ  أوَّ
(1 ............................ ثانًيا: ما يلَزُم َمن َتَرَك مبيِت ليلٍة واحدٍة بِمنًى 
ِل وما يتتَُّب عليه  ..................................... 1) ثالًثا: ُحْكُم التعجُّ
(1 ....................... ِر يف البيِت بِمنًى ِل والتأخُّ رابًعا: اُلفاَضلُة بني التَعجُّ
(1 .......... ام التَّْشيق ْمُس ثايَن أيَّ ل إذا غرَبْت عليه الشَّ خامًسا: ُحْكُم التَعجِّ
(2 ........................ مُس قبل انفصالِه ِمن ِمنًى   سادًسا: إذا غرَبِت الشَّ
سابًعا: بَِم حيُصُل اَلبيُت بِمنًى؟........................................... 2)
ثامنًا: ُسقوُط اَلبيِت عن أصحاِب ِسقايِة احلَجيِج وُرعاِة اإلبِِل............. 2)
تاسًعا: ُحْكُم البيِت خاِرَج ِمنًى بسبِب أعذاٍر أخرى غرِي ِسقاَيِة احلجيِج وَرْعِي 
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(2 ................................................................... اإلبِِل 
(2 .................... عارًشا: ُحْكُم البيِت بِمنًى لَِن مل جِيْد مكاًنا مناِسًبا فيها 
ام ِمنًى................................ 3) حادي َعَش: ِذْكُر اهللِ عزَّ وجلَّ يف أيَّ
ْشريق�������������������������������������� 53 املبحث الثاين: َرْمُي اجِلماِر أيَّام التَّ

(3 .......................................... اَم التَّْشيِق اًل: كيفيَُّة الَرْمِي أيَّ  أوَّ
ام التَّْشيِق.................................... 3) مِي يف أيَّ ُل وْقِت الرَّ ثانًيا: أوَّ
(3 ....................................................... مِي ثالًثا: تأخرُي الرَّ
مِي.................................................. 4) رابًعا: هنايُة وقِت الرَّ


