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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ن:  اهلل رحمه المؤلف قال َرَمت ال َحج   فواتَ  فَخِشَيت   المرأة   حاَضت   وا   .  َقاِرَنةً  وصاَرت   به َأح 
 ، العمرة عمى الحج يدخل أن:  ضمنيا ومن ، القران صور ذكر تقدم ، المتقدمة القران صور من صورة ىذه

 عميو اهلل صمى النبي فأمرىا ، حاضت حينما ، عنيا اهلل رضي عائشة قضية ىو المسألة ىذه أصل أن وعرفنا
 ال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع خرجنا ": قالت المشيور الحديث وىو ، العمرة عمى الحج تدخل أن ، وسمم
 ؟ يبكيك ما فقال أبكي وأنا سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول عمي فدخل فطمثت سرف جئنا حتى الحج إال نذكر
 آدم بنات عمى كتبو شيء ىذا قال نعم قمت ؟ نفست لعمك ؟ مالك قال العام خرجت أكن لم أني لوددت واهلل فقمت
"  يتطير  ىحت - والمروة بالصفا وال رواية وفي - تطيري حتى بالبيت تطوفي ال أن غير الحاج يفعل ما افعمي
ذا ، عميو متفق  مضي بعد إال تطير وال ، الخامس أو ادسالس اليوم في تحيض كالحائض ، الحج فوات خشي وا 
ال ، مثاال يعتبر اهلل رحمو المؤلف ذكره وما ، قارنة فتصبح ، العمرة عمى الحج تدخل فإنيا ، الوقوف وقت  وا 

 المشاعر إلى وصل أن بعد مرض كمن ، العمرة عمى الحج يدخل فإنو ، الحج فوات خشي من كل عميو فيقاس
 إنسان أو ، الحج وقت يفوت حتى العمرة أداء من يتمكن لن أو ، الحج فوات وخشي ، بالعمرة محرم وىو المقدسة
 إدخال أن وتقدم ، فييا الحج فوات عميو يخشى صورة أي ، رفقتو ضاعت أو ، نفقتو ضاعت أو سيارتو تعطمت
 ، وغيره اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر كما الفقياء باتفاق جائزة ، القران صور من وىي العمرة عمى الحج
ال ، ألحد قول فال ثبت قد اإلجماع أن دام ما لكن ، فييا ينازع قد المسألة ىذه إن:  قال ، شيخنا كالم وعرفنا  وا 
 أن:  وىو ، الدليل من أعم مسألة عمى خاص بدليل استدلوا فإنيم ، المدلول من أخص الدليل إن:  يقولون فيم

 وىم ، الحج سيفوتو بل ، وقتيا في العمرة يؤدي أن معو لإلنسان يمكن ال أمر أو ضرورة قضية في واقع الدليل
 .  مطمقا اإلدخال يجوز أنو يرون

ذا:  اهلل رحمه قال َتَوى وا  دَ  إنَّ  َلبَّي َك، لك شريكَ  ال لبَّي كَ  َلبَّي َك، المهمَّ  َلبَّي كَ : " قالَ  راحمِته عمى اس   النعمةَ و  الحم 
 " . لك َشريكَ  ال وال م م كَ  لك

 .  بيا يتعمق وما التمبية مسألة ىذه

 :  التمبية حكم

 أجمعوا أن بعد أقوال عمى حكميا في الخالف وقع ، باقتضاب اإلحرام نية عن تكممنا لما إلييا اإلشارة تقدمت
 :  مشروعيتيا عمى

 .  والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، عميو شيء ال فإنو تركيا لو الحاج وأن ، سنة التمبية أن:  األول القول

 :  األدلة
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 اهلل صمى والنبي ،[ مناسككم عني لتأخذوا] وسمم عميو اهلل صمى النبي بقول ليم يستدل أن يمكن:  األول الدليل
 واجبة التمبية بأن قيل إذا ألنو ، التأثيم تقتضي السنية عمى ادةالزي ألن ؛ سنة الفعل وىذا ، التمبية فعل وسمم عميو

ال ، واضح صريح بدليل إال بتأثيمو يقال أن يمكن وال ، تاركيا يأثم فإنو ،  .  ذمتو براءة فاألصل وا 

 ، الحج في المشروعة األذكار استقرأت إذا وأنت ، األذكار كسائر ، الحج في تجب فمم ذكر أنيا:  الثاني الدليل
 أن يمكن ال ، مثميا فالتمبية ، واجبة وليست ، سنة األذكار جميع أن تجد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الواردة
 .  بدليل إال بحكم تنفرد

 .  قول في الحنابمة إليو وذىب المالكية عن مروي وىو ، بدم تجبر ، واجبة التمبية أن:  الثاني القول

 :  األدلة

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن الحديث ويوجو( مناسككم عني خذوا) بحديث ليم يستدل أن نيمك:  األول الدليل
 .  واجبا الفعل ىذا فيكون ، الفعل ىذا فعل وقد ، المناسك بأخذ أمر

 الوجوب عمى بو يستدل ، اهلل رحميم العمماء بعض فإن ،( أصمي رأيتموني كما صموا) حديث مثل الحديث وىذا
 ىذا إن:  العمم أىل بعض وقال ، الركنية عمى بعضيم بو استدل وربما ، السنية عمى بو يستدل حياناوأ ، أحيانا

 عني لتأخذوا) ، ىنا ومثمو ، الدليل لو فيطمب زاد ما وأما ، السنية عمى يدل( أصمي رأيتموني كما صموا) الحديث
 بو أخذ المعارض عن السالم الدليل قام فإن ، الدليل فيو يطمب ذلك عمى زاد وما ، السنية عمى يدل ىذا( مناسككم

ال ،  .  السنية عمى يبقى الحديث ىذا في القول أو الفعل أن فاألصل وا 

 مذىب وىو ، الثوري وسفيان ، الحنفية إليو وذىب ، بيا إال اإلحرام ينعقد ال ، ركن التمبية أن:  الثالث القول
 .  الظاىرية

 :  األدلة

 الصالة تنعقد وال ، تكبير أوليا في الصالة ، اإلحرام كتكبير بيا إال اإلحرام يصح ال ذكر بيةالتم أن:  األول الدليل
 أول في ذكر ، مثميا فالتمبية ، بإجماع صالتو تنعقد لم إحرام تكبيرة بدون الصالة في اإلنسان دخل فمو ، بو إال

 .  ليا ركنا فتكون العبادة

حالل حرامإ ذات عبادة النسك أن:  الثاني الدليل  ، إحرام فيو والعمرة الحج ، كالصالة فييا ركنا التمبية فكانت وا 
حالل إحرام ذات عبادة كانت فمما ، النياية في إحالل وفيو  .  كالصالة بالتمبية إال تنعقد لم ، وا 

 ، لبدءا في تحريم وذكر ، األخير في تحميل ذكر فييا الصالة ألن ؛ الفارق مع قياس الصالة عمى القياس وىذا
ن ، آخره في ذكر عمى يشتمل ال والحج ، فييا ركن الذكرين وكال  ألنيم ؛ ىذا من يخرجون قد الحنفية كان وا 
 .  ركنا ليس الصالة في التسميم أن يرون

 :  الراجح
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 اهلل صمى النبي فعل كما نفعل ولكن ، مستحب أو واجب ىو نقول ال : يقول ، جميل كالم لو اهلل رحمو الشنقيطي
 ويحاول ، ذمتو برئت قد بيذا اإلنسان ويكون ،( مناسككم عني لتأخذوا) بقولو ونأخذ ، قال كما ونقول ، وسمم عميو
 يرى أو ، إحرامو انعقاد عدم يرى من منيم إنف ، الفقياء خالف في يقع ال حتى الذكر ىذا يترك أال جاىدا المرء
 أول في المرء بو ييل الذي التوحيد ومن ، وزينتو الحج جمال من وىو ، يسير ذكر أنو خاصة ، عميو الدم وجوب
 بالتوحيد أىل ، جابر حديث في وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، أعمم واهلل حجو قبول من يكون وربما ، عبادتو

 .  فيو يفرط أال لممرء فينبغي ، العظيم الذكر ىذا ، آخره حتى أولو من توحيد ىو" لبيك الميم لبيك"

 :  التمبية وقت

 الزمن في وىذا ، بو وقامت راحمتو عمى استوى إذا أنو فبين ،" قال راحمتو عمى استوى إذا" قال اهلل رحمو المؤلف
 وقع مما المسألة وىذه ، يمبي فإنو سيارتو ركب إذا:  لفيقا اآلن أما ، والخيل والحمار البعير كان لما ، الماضي

 بعد لبى أنو عنو نقل ؟ لبى متى في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الواردة األحاديث الختالف الخالف فيو
 فكل ، البيداء عمى راحمتو بو استوت لما لبى أنو عنو ونقل ، راحمتو بو استوت لما لبى أنو عنو ونقل ، الصالة

 :  أقوال عمى ، الخالف وقع ثم ومن ، رأى ما روى الصحابة من

 الخرقي اختاره قول في والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، يمبي فإنو راحمتو عمى استوى إذا:  األول القول
 .  ىنا اهلل رحمو الماتن ذكره ما وىو ، الشارح أخيو وابن قدامة وابن

 :  األدلة

 عمى ركب لما" وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيم اهلل رضي عمر وابن أنس ثحدي:  األول الدليل
 .  اهلل رحمو البخاري رواىما حديثان ىما" أىل بو واستوت راحمتو

 في رجمو وضع إذا ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان" قال ، ماعني اهلل رضي عمر ابن عن:  الثاني الدليل
 االستواء عند تكون التمبية أن عمى يدل وىذا ، عميو متفق "الحميفة ذي من أىل قائمة راحمتو بو وانبعثت الغرز
 .  الراحمة عمى

 عمى استوى حين الحميفة ذي من وسمم عميو اهلل صمى أىل" قال ، عنو اهلل رضي جابر عن:  الثالث الدليل
 " . راحمتو

 ، فيو يتطوع نفل وقت كان إذا نفل صالة صمى أو ، وانتيى فرضا أدرك إذا ، الصالة دبر يمبي أنو:  الثاني القول
 ، المذىب ىو قول في والحنابمة الحنفية إليو ذىب ، حينئذ يمبي فإنو ،( تخصو صالة لإلحرام وليس) ، كالضحى

 .  المذىب خالف المؤلف ذكر وما

 :  األدلة
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 أتاني:  يقول العقيق بوادي وسمم عميو هللا صمى النبي سمعت" قال ، عنو اهلل رضي عمر عن:  األول الدليل
 صل) ، اهلل رحمو البخاري أخرجو" حجة في عمرة:  وقل ، المبارك الوادي ىذا في صل:  فقال ربي من آت الميمة
 .  الصالة بعد التمبية فسيوقع( قل ثم

 وىذا" الصالة دبر في أىل وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 ، الرحمن عبد بن خصيم رجل فيو ، فيو مختمف وىو ، والبييقي والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو الحديث

 بعضيم وذىب ، واأللباني كالمنذري ، منيم طائفة فضعفو ، كثيرا العمماء فيو اختمف وقد ، إسحق بن محمد وفيو
 إسحاق بن محمد ألن ؛ لمتحسين قابل إسناد وىو ، المسند واققمح وحسنو شاكر أحمد كالشيخ ، تصحيحو إلى

 ىذه ، جدا كثيرا اختالفا العمماء فيو اختمف فقد ، الرحمن عبد بن خصيم وأما ، بالتحديث صرح وقد ، مدلس
 .  ويمبي ييل ومتى يحرم في فيصال لكانت ثبتت لو الرواية

 إذا وأما ، الحميفة ذي من أحرم إذا ، المدينة في كان إذا البيداء عمى راحمتو بو استوت إذا يمبي أنو:  الثالث القول
 .  الحنابمة من القاضي ذكره وىذا ، مرتفعا أو نَشزا عال إذا ييل فإنو غيرىا من أحرم

 :  األدلة

 جوأخر  ،" بالتوحيد أىل البيداء عمى راحمتو بو استوت إذا حتى" وفيو ، عنو اهلل رضي جابر حديث:  األول الدليل
 .  مسمم

 ، بالمدينة معو ونحن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى" قال ، عنو اهلل رضي أنس حديث:  الثاني الدليل
 حمد البيداء عمى بو استوت حتى ركب ثم ، أصبح حتى بيا بات ثم ، ركعتين الحميفة بذي العصر و أربعا الظير

 ذي في وىذا ،  اهلل رحمو البخاري اإلمام أخرجو ،" بيما الناس وأىل ، وعمرة بحج أىل ثم ، وكبر وسبح اهلل
 مرتفعا عال فإذا ، سيارة عمى كان ولو ، نشزا أو مرتفعا عال إذا ييل ، الحميفة ذي سوى ما عميو وقاسوا ، الحميفة

 .  ويمبي بالتوحيد ييل فإنو

 :  الراجح

 المحدثين بعض ، لغيره حسنا كان أو ، مدأح اإلمام أخرجو الذي عباس ابن صحيح ، المتقدم الحديث صح إذا
 جبير بن سعيد ، النزاع محل في فيصال يكون فإنو ، صحيحا أو حسنا الحديث كان فإذا ، لمتحسين قابل أنو يرى

 صمى اهلل رسول أصحاب الختالف عجبا العباس أبا يا " عنيما اهلل رضي عباس البن قمت:  قال عنو اهلل رضي
 إنما نياإ بذلك الناس ألعمم إني :فقال،  أوجب حين وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول اللإى في سمم و عميو اهلل

 سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول خرج:  اختمفوا ىنالك فمن واحدة حجة وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول من كانت
 ذلك فسمع ركعتيو من رغف حين بالحج فأىل مجمسو في أوجب ركعتيو الحميفة بذي مسجده في صمى فمما،  حاجا
 يأتون كانوا إنما الناس أن وذلك أقوام منو ذلك وأدرك أىل ناقتو بو استقبمت فمما ركب ثم،  عنو فحفظوا أقوام منو

،  ناقتو بو استقمت حين سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أىل إنما فقالوا ييل ناقتو بو استقمت حين فسمعوه أرساال
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 أىل إنما فقالوا أقوام منو ذلك وأدرك أىل البيداء شرف عمى عال فمما سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مضى ثم
 بو استقمت حين وأىل مصاله في أوجب لقد اهلل وأيم البيداء شرف عمى عال حين سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول
"  ركعتيو من فرغ إذا مصاله في أىل عباس بن اهلل عبد بقول أخذ فمن،  البيداء شرف عمى عال حين وأىل ناقتو

 ، المتأخرين من واأللباني المنذري وضعفو ، والبييقي والنسائي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،
 صحيحا أو حسنا الحديث كان إذا:  لكم قمت وكما ، المسند محققو لغيره وحسنو ، شاكر أحمد الشيخ وصححو

 إحرامو يؤخر اإلنسان أن أراه الذي" يقول اهلل رحمو شيخنا فكان يصح لم إذا وأما ، النزاع محل في فيصل فإنو
 ، نفسو عمى يضيق فال ، شعره من شيئا يأخذ أن أو ، ظفره يقمم أن يحتاج قد ألنو" سيارتو في يكون حتى وتمبيتو
 . اإلنسان إحرام في تؤثر ال سنة يكون أن يعدو وال ، واسع ىذا في واألمر

 :  يةبالتمب الصوت رفع

 :  ذلك عمى ودل ،" الرجل بيا يصوت" المؤلف قال وليذا ، بيا الصوت رفع التمبية سنن من

 آمر أن فأمرني جبريل أتاني:  وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال" :قال ، خالد بن السائب حديث:  األول الدليل
 .  واأللباني لنوويا وصححو الخمسة أخرجو" والتمبية باإلىالل أصواتيم يرفعوا أن أصحابي

[ والثج العج:  فقال ؟ أفضل الحج أي: سئل وسمم عميه اهلل صمى النبي أن ] بكر أبي عن:  الثاني الدليل
 الدم إنيار:  والثج ، بالتمبية الصوت رفع ىو:  والعج ، اهلل رحمو األلباني وصححو ، ماجو وابن الترمذي أخرجو
 .  بالذبح

" صراخا بالحج نصرخ ونحن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مع قدمنا" قاال ، سعيد أبيو  جابر حديث:  الثالث الدليل
 .  اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو

 الحميفة بذي العصر و ، أربعا الظير بالمدينة وسمم عميو اهلل صمى النبي صمى"  أنس حديث:  الرابع الدليل
  .  لبخاريا اإلمام أخرجو" جميعا بيما يصرخون وسمعتيم ، ركعتين

 أصواتيم يرفعون وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أصحاب كان" :قال اهلل عبد بن المطمب عن:  الخامس الدليل
 .  جميعا اهلل رحميم حجر ابن الحافظ وصححو ، شيبة أبي ابن أخرجو" أصواتيم تبح حتى بالتمبية

 اإلسالم شيخ ذلك ذكر كما ، ينقطع ال حتى نفسو عمى يتحامل وال ، طاقتو حسب بيا صوتو يرفع اإلنسان ولكن
 ألنو ؛ الحد عن زائدا رفعا يرفع وال ، يطيقو رفعا باألذان صوتو يرفع بأن يؤمر المؤذن فإن ، كاألذان ، وغيره

 .  ذلك بعد أذانو إكمال يستطيع فال سينقطع

ت  :  قال ثم ِفي الرج ل   بها ي َصو   . المرأة   هاوت خ 

ن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة عميو وىذا ، بيا تسر أي  يفعل كما تفعل وأنيا ، خالف قد حزم ابن كان وا 
 تسمع ما بقدر تخفييا المرأة أن عمى أجمعوا فقد ، باإلجماع محجوج حزم ابن إن يقولون العمماء لكن ، الرجل
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ن المرأة صوت أن ذلك ، بجوارىا التي رفيقتيا  وفي نسك في وىي ، الرجال بصوتيا يفتتن فقد ، عورة يكن لم وا 
 .  ىنا فكذلك ، باإلقامة وال ، باألذان وال ، بالقرآن صوتيا ترفع ال بأن تؤمر المرأة أن كما ، عبادة

 :  التمبية قبل األذكار

 عنو اهلل رضي أنس حديث عميو دل ، بالتمبية بدايتو قبل والتكبير والتسبيح بالتحميد يبدأ أن العزيزة التمبية سنن من
 ركب ثم ،،، ركعتين الحميفة بذي والعصر ، أربعا الظير بالمدينة ونحن وسمم عميو اهلل صمى النبي صمى" قال ،

 ، البخاري أخرجو" بيما الناس وأىل ، وعمرة بحج أىل ثم ، وكبر وسبح اهلل حمد ، البيداء عمى بو استوت حتى
 .  الناس من كثير ليا يفطن وال يفعميا ال التي السنن من وىي ، والتكبير بيحوالتس بالتحميد بدأ فيو

 ألن ؛ قولو ينّظر كأنو" قال كذا ، نقمو لعدم ومزدلفة بعرفة بوقوفو يمبي ال شيخنا وعند" اهلل رحمو مفمح ابن يقول
 عن يثبت لم:  ويقول ، شعرم إلى مشعر من االنتقال ، االنتقاالت في تكون إنما التمبية أن يرى اإلسالم شيخ
ن ، نازل وىو لبى أنو وسمم عميو اهلل صمى النبي  وىو لبى وسمم عميو اهلل صمى النبي أن نقل قد بعضيم كان وا 
 .  بعرفة نازل

 :  التمبية من اإلكثار

 العج) فقال ؟ أفضل الحج أي:  وسمم عميو اهلل صمى النبي سئل ، بكر أبي لحديث ؛ التمبية من اإلكثار يستحب
 مكتوبة عقب أو ، ممبيا سمع أو ، رفقة لقي أو ، واديا ىبط أو نشزا عال إذا تتأكد التمبية أن العمماء وذكر ،( والثج

ذا ، الميل وأول النيار أول أو ، ناسيا محظورا أتى أو ، صالة كل عقب بل بالمكتوبة يقيد ال وبعضيم ،  ، ركب وا 
 " . بو األحوال تنقل عند يستحب" بالمستوعِ  في قال ، األحوال تغير في أي

 :  التمبية صيغة

 وقد" . لبيك الميم لبيك:  بالتوحيد فأىل" قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي حج قصة في ، جابر حديث في جاءت
 كان] قال ، ىريرة أبي حديث من فجاء ، وسمم عميو اهلل صمى النبي تمبية في زيادات األحاديث بعض في جاء
 وابن والنسائي أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،[ الحق إله لبيك:  وسمم عميه اهلل صمى اهلل رسول تمبية من

 .  مفمح ابن وحسنو ، واأللباني حبان وابن خزيمة وابن حزم ابن وصححو ، ماجو

 الح لبى أنو عمى دليل ىذا - بعرفة واقف وىو وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن حديث من وجاء
 ، األلباني وحسنو ، وصححاه والحاكم خزيمة ابن أخرجو [اآلخرة خير الخير إنما ، لبيك المهم لبيك] قال - وقوفو
 باعتبار عرفة في لبى أنو ثبت لكن ، الغالب ىو اإلسالم شيخ ذكر ما وأن ، الوقوف حال التمبية عمى دليل وىذا
 .  صحيحا أو حسنا الحديث ىذا

 أخرجو ، [ورقا تعبدا ، حقا حقا لبيك] يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت:  قال ، أنس حديث في وجاء
 التمبية في قال أنو وروي" قال ، لو المضعف بمفظ اهلل رحمو حجر ابن وساقو ، وقفو الدارقطني ورجح ، البزار
....  " 
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 ، والممك لك والنعمة الحمد إن ، يكلب لك شريك ال لبيك ، لبيك الميم لبيك" يقول أنو عميو موقوفا عمر عن وجاء
 .  عمر عن صحيح بإسناد شيبة أبي ابن رواه" الحسن والفضل النعماء ذا لبيك ، إليك مرىوبا لك ، لك شريك ال

 يقول فال ، يسمع وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، الكالم من ونحوه المعارج ذا يزيدون والناس" قال ، جابر عن وجاء
 .  واأللباني جماعة وابن خزيمة ابن وصححو ، داود وأبو أحمد إلماما أخرجو "شيئا ليم

:  نافع قال( ،، لبيك لك شريك ال لبيك،  لبيك الميم لبيك) وسمم عميو اهلل صمى النبي تمبية أن عمر ابن عن وجاء
 . وعمي متفق" والعمل إليك والرغباء لبيك ، بيديك والخير ، وسعديك لبيك" فييا يزيد عمر ابن وكان

 اهلل رضي الكرام الصحابة عن الثابت ومنيا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابت منيا ، صيغ مجموعة فيذه
  ؟ وسمم عميو اهلل صمى النبي تمبية عمى يقتصر أو اإلنسان يزيد أن األفضل فيل ، عنيم

 :  النبوية التمبية عمى االقتصار

 .  مناىج ىذا في ليم العمماء

 .  تكره وال ، عمييا الزيادة تستحب ال أنو يرون والحنابمة الحنفية:  األول القول

 :  األدلة

 .  عميو متفق" ذلك عمى يزيد ال وسمم عميو اهلل صمى النبي وكان" عمر ابن قول:  األول الدليل

 ذكرا فالصحابيان" تمبيتو ولزم ، منو شيئا عمييم اهلل رسول يرد فمم ،،، بالتوحيد فأىل" جابر حديث:  الثاني الدليل
 .  تمبيتيم عمييم يرد ولم ، عمييم ينكر ولم ، يمبون يسمعيم وىو ، تمبيتو لزم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن

 ، تكره ال عمييا الزيادة أن ، أحمد اإلمام عن منصوصة رواية في والحنابمة والشافعية المالكية يرى:  الثاني القول
 أن ، القيم ابن من أخذىا التي ، اهلل رحمو شيخنا قاعدة إلى إشارة فيو وىذا ، ستحبونياي ال لكنيم ، جائز فعميا بل

 الصالة في الرحمة سؤال:  ومثل ، التمبية أمثمتيا ومن ، أمثمة ليا وذكر ، مسنون غير لكنو جائزا يكون قد الفعل
 .  مسنونة ليست لكنيا ، جائزة أنيا يرى فإنو ، المفروضة

 :  التمبية إظهار

 وذكره ، أمصارىا وفي ، الحل مساجد في إظيارىا يستحب وال ، الصحاري في مسنون التمبية إظيار أن ذكروا
 اهلل رحمو الشافعي اإلمام وقال ، مالك اإلمام عن منقول وىو ، أحمد اإلمام عن منقول وىو ، حنيفة أبو اإلمام

 وفي ، مساجدىا وفي ، فييا التمبيةَ  الجميع ستحبفا مكة أما ،" الحديث بعموم أخذا كميا المساجد في يمبي"
 .  ذلك استحبوا الحرام المسجد في حتى ، ومسجد مسجد بين يفرقوا ولم ، المشاعر مساجد

 :  التمبية وقت نهاية

ما العمرة في يكون أن إما يخمو ال ىذا  .  العمماء فييا اختمف فقد العمرة أما ، الحج في يكون أن وا 

 :  عمرةال تمبية انتهاء

 :  أقوال عمى المسألة ىذه في اختمف
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 فيو ، الجماىير إليو ذىب وىذا ، الحجر واستمم الطواف في شرع إذا العمرة في التمبية وقت ينتيي:  األول القول
سحق والثوري والنخعي وطاوس وعطاء عباس ابن رأي  الترمذي وقال ، والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، وا 
 .  العمم أىل عند عميو والعمل: 

 :  األدلة

 أحاديث فإنيا المرفوعة أما ، الصحابة عمى موقوفة وأدلة ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى مرفوعة أدلة ليم
 :  منيا ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى عنو تثبت ال ، ضعيفة

 ، وصححو الترمذي أخرجو" الحجر ماستم إذا التمبية عن يمسك كان" مرفوعا عباس ابن حديث:  األول الدليل
 .  ضعيف وىو ليمى أبي ابن فيو ألن ؛ تصحيحو في الترمذي وانتقد

 فمم عمر ثالث اعتمر" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جده عن أبيو عن شعيب بن عمرو عن:  الثاني الدليل
 .  العمم أىل من ئفةطا وضعفو ، أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،" الحجر استمم حتى يمبي يزل

 أخرجو"  ستممم غير وأ استممم ، الطواف يفتتح حتى المعتمر يمبي" :قال أنو عباس ابن عن أثر:  الثالث الدليل
 .  ماعني اهلل رضي عباس ابن عن وُيصحح ، الشافعي اإلمام

 استمم إذا يمسك فكان عباس ابن أما:  عطاء فقال ؟ التمبية عن المعتمر يمسك متى:  عطا سئل:  الرابع الدليل
 ابن وفعم ما:  فقال ؟ إليك أحب أييما:  لقيف ، الحرم دخل إذا التمبية عن يمسك فكان عمر ابن وأما ، الحجر
 .  صحيح بإسناد البييقي أخرجو"  عباس

 .  والحسن وعروة عمر ابن رأي وىذا ، الحرم دخل إذا التمبية عن يمسك المعتمر أن:  الثاني القول

 لو عمر ابن ، المسيب بن وسعيد عمر ابن عن منقول وىذا ، القديمة مكة بيوت رأى إذا يمسك أنو:  لثالثا القول
 .  رأي من أكثر

ن ، الميقات من أحرم إن الحرم وصل إذا التمبية عن يمسك:  الرابع القول  إذا يمسك فإنو الحل أدنى من أحرم وا 
 .  اهلل رحمو مالك اإلمام إليو وذىب ، البيت رأى

 .  اهلل رحمو حزم ابن رأي وىذا ، العمرة من ينتيي حتى التمبية تنقطع ال:  الخامس القول

 :  الراجح

 ويقال ، صحيحة ذلك في الموقوفة واألدلة ، الطواف في يبدأ حتى تمبيتو في يستمر المعتمر أن ، األول القول ىو
 ، لو وجل عز اهلل لدعوة مجيبا يكون وىنا ، تحملال أسباب في شرع قد الطواف في بشروعو المعتمر أو الطائف: 
 .  الطواف في بشروعو الدعوة أجاب قد فيكون ، الدعوة إجابة معناىا التمبية ألن

 :  الحج في التمبية نهاية

 :  أقوال عمى فييا اختمف
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 والشافعية مالكيةال وبعض الحنفية إليو وذىب ، العقبة جمرة رمي في شرع إذا تمبيتو الحاج يقطع:  األول القول
سحق ثور وأبي الثوري رأي وىو ، والحنابمة  وىو ، اهلل رحمو النووي قال كما ، والتابعين الصحابة وجماىير وا 
 .  اهلل رحمة عمييم شيخنا واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار

 :  األدلة

 وسمم عميو اهلل صمى النبي ردف كان وعن اهلل رضي أسامة أن " عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  األول الدليل
 عميو اهلل صمى النبي يزل لم :قال فكالىما :قال،  منى إلى المزدلفة من الفضل أردف ثم،  المزدلفة إلى عرفة من
 .  عميو متفق"  العقبة جمرة رمى حتى يمبي سمم و

 - عباس ابن أخبر الفضل - برهفأخ الفضل أردف وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 أي ، واالنتياء لمغاية وحتى،  عميو متفق" العقبة جمرة رمى حتى" رواية وفي"  الجمرة رمى حتى يمبي يزل لم أنو
 .  الرمي مع التمبية فتنقطع ، رمى حتى لبى إنو

 .  أجاب قد ألنو تمبيتو عتنقط التحمل أسباب في شرع فإذا ، التحمل أسباب في يشرع بالرمي أنو:  الثالث الدليل

 إلييا يصل لم فإن ، إلييا وصل إن ىذا ، عرفة يوم من الشمس زالت إذا التمبية يقطع الحاج أن:  الثاني القول
 . اهلل رحميم المالكية إليو ذىب وىذا ، يصل حتى لبى

 عن منصور بن سعيد رواه ، التمبية يقطع عرفة إلى الرواح بمجرد أنو إلى وسعد عائشة ذىبت:  الثالث القول
 .  ( الموقف إلى راحا إذا التمبية يقطعان أنيما)  صحيحة بأسانيد وسعد عائشة

 ذىب وىذا ، الرمي في الشروع بمجرد ال ، العقبة ةجمر  رمي من انتيى إذا التمبية يقطع الحاج أن:  رابعال القول
 اهلل رحمة ، حزم ابن رأي وىو ، خزيمة كابن الشافعية بعض ورأي ، إسحق رأي وىو ، رواية في الحنابمة إليو

 .  جميعا عمييم

 :  األدلة

 يزل فمم:  قال ، موسم عميو اهلل صمى النبي تمبية عن أخبره الفضل أن ، السابق عباس ابن حديث:  األول الدليل
  .  االنتياء عمى حمموه ، منو انتيى حتى أي ، العقبة جمرة رمى حتى يمبي

 يزل فمم ، عرفات من وسمم عميو اهلل صمى النبي مع أفضت: " قال الفضل نع ، عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 المفظ بيذا الحديث وىذا" حصاة آخر مع التمبية قطع ثم ، حصاة كل مع يكبر ، العقبة جمرة رمى حتى بيمي

 اتالرواي في أبيم لما مفسر صحيح حديث ىذا" خزيمة ابن وقال ، البييقي ورواه وصححو خزيمة ابن أخرجو
 فإنيا الزيادة من عباس بن الفضل رواية في ما وأما" قال ، خزيمة ابن كالم اهلل رحمو البييقي وانتقد" األخرى
 بن الفضل عن عباس ابن عن المشيورة الرواية في وليست ، واختارىا خزيمة بن إسحق بن محمد أوردىا غريبة
 .  ضعيفة فتكون ، شاذة أنيا فيرى ،" عباس

 :  الراجح
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 .  العمم أىل جماىير إليو ذىب وقد ، أعمم واهلل األول القول ىو

 :  الرمي لغير التمبية عن اإلمساك

 غير نسك في شرع فمو ، بعض عمى األنساك بعض يقدم أن النحر يوم في مخير الحاج أن اهلل شاء إن سيأتينا
 األول القول أصحاب بو عمل الذي التعميل ظاىر أما ؟ ال أم التمبية عن يمسك فيل ، بالطواف أو بالحمق ، الرمي

 التي األنساك من نسك أي في شرع إذا أنو يفيد ىذا ، التحمل أسباب في الشروع يعني الرمي في الشروع وأن ،
 . إلييا دعي التي الدعوة أجاب وقد ، التحمل أسباب في شرع قد ألن ؛ التمبية عن يمسك فإنو ، التحمل بيا يحصل

 العقبة جمرة رمى حتى يمبي يزل لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بالرمي إال تمبيتو تنقطع ال:  قائل يقول وقد
 أشياء إلى الرمي بإضافة أو ، العقبة جمرة برمي يحصل إنما ، التحمل في سببا ليست األخرى األنساك وألن ،

 عمى سنة ترك قد فيكون تركيا لو التمبية لكن ، لمتحمل بالنسبة ىذا محتممة المسألة ، اهلل شاء إن ستأتي أخرى
ن ، األحوال أكثر  .  التحمل أسباب في شرع قد ألنو عذر فمو قطعيا وا 

 :  القدوم طواف في التمبية

 عمى التمبية سيقطع فإنو ، الطواف في شرع أو ، الحجر المتمتع استمم إذا العمرة في ؟ لقدوما طواف في يمبي ىل
 في يمبي فيل ، القدوم طواف يطوف أن وأراد ، مفردا أو قارنا حج قد كان إذا لكن ، اآلن معتمر ألنو ؛ الراجح
 :  قولين عمى السمف بين خالف فييا المسألة ىذه ؟ ال أم القدوم طواف أثناء

 أبي ابن ورأي ، وربيعة ، السائب بن وعطاء ، عنيما اهلل رضي عباس ابن رأي وىذا ، يمبي أنو:  األول القول
 الحرم في ويمبي ، الطواف في يمبي ، قول في والمالكية، والحنابمة ، القديم في الشافعية مذىب وىو ، وداود ليمى
 .  بتمبيتو بأس وال ، أيضا

 يرجع ثم ، عرفة إلى يذىب حتى التحمل أسباب في يشرع وال ، مدعوا يزل ولم ، تمبيتو في يزل لم أنو:  التعميل
 .  العقبة جمرة ويرمي ، منى إلى

 والمالكية،  جديدال في والشافعية ، عيينة بن سفيان ورأي ، اهلل عبد بن سالم رأي وىو ، يمبي ال أنو:  الثاني القول
 أن ينفي فيو ، السائب بن عطاء إال البيت حول يمبي بو يقتدى أحدا رأينا ما:  سفيان قال حتى ، الخطاب وأبي، 

 بنوا ، بالتمبية بأس فال عندنا المذىب وأما ، عطاء إال ، البيت حول التمبية بيم يقتدى ممن السمف من ىناك يكون
 حقو في األصل وألن ، التمبية عن نيي يأت ولم ، التحمل أسباب في يشرع ولم ، مدعو يزل لم أنو ، التعميل عمى
ن ، ىذا يخصص ما ىناك وليس ، التمبية فضيمة في الواردة ولألحاديث ، التمبية من يكثر وأن ، يمبي أن  كان وا 

 بقية وأما ، األسود الحجر وبين اليماني الركن بين ذكر لو الطواف إن:  ويقولون ، السمف عن ذلك ينفي سفيان
 أنيم يأت فمم التمبية وأما ، الطواف في بيا أمر التي األشياء يفعل فيو ، يدعو وأن يذكر أن لو فيشرع الطواف

ن ، وجو فمو بيذا أخذ فإن ، محتممة والمسألة ، يمبون كانوا  ، أيضا وجو فمو ، وغيره سفيان كالم عمى بناء ترك وا 
 .  أعمم واهلل



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 1_14  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


