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

َجزاءَ  وال المدينةِ  َصيدُ  وَيْحُرمُ :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

نما ، حرما ليا وأن ، صيدىا يحرم المدينة أن ، عميو اهلل رحمة المؤلف أفاد  ألن ؛ الحرم لوجود صيدىا يحرم وا 
 لممدينة أن فالسبب إذن ، المدينة في موجود غير واإلحرام ، اإلحرام بسبب أو الحرم بسبب إال يحرم ال الصيد
 .  حرما

 :  حرم لممدينة ىل

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، حرم لممدينة:  األول القول
 :أدلتيم
 .  عميو متفق [َعير إلى ثور بين ما حرام المدينة] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمي عن:  األول الدليل

ني ، مكة حرم إبراىيم إن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر عن:  الثاني الدليل  ما المدينة حرمت وا 
 .  اهلل رحمو مسمم أخرجو [صيدىا يصاد وال ، عضاىيا يقطع ال ، البتييا بين

 إن] :قال وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي زيد بن اهلل عبد حديث من جاء:  الثالث الدليل
ني ، ألىميا ودعا مكة حرم إبراىيم ني ، مكة إبراىيم حرم كما المدينة حرمت وا   ومدىا صاعيا في دعوت وا 
 .  عميو متفق [مكة ألىل إبراىيم بو دعا ما بمثمي

 .  حرم ليا المدينة أن في ظاىرة واضحة األحاديث ىذه

 .  اهلل رحميم ةالحنفي إليو وذىب ، ليا حرم ال المدينة أن:  الثاني القول

 يقول وكان ، لو أخا يمازح كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" الصحيح في المشيور أنس حديث:  األول الدليل
 دليل ىذا:  قالوا ، الصغير العصفور وىو ، َنْغر تصغير:  والنغير ، عميو متفق ["النغير؟ فعل ما عمير أبا يا]

 .  الصيد ىذا بإطالق وسمم عميو اهلل صمى النبي ألمر حرم ليا كان لو إذ ، ليا حرم ال المدينة أن عمى

 .  صيدىا في جزاء ال والمدينة ، جزاء صيدىا في لكان حرما المدينة كانت لو:  الثاني الدليل

 .  عاما بيانا وسمم عميو اهلل صمى النبي لبين حرما المدينة كانت لو:  الثالث الدليل

 اهلل رحمة العمم أىل فييا اختمف الصيد عن المشاىدة اليد رفع:  فيقال الحديث وأما ، النص مقابل في وتعميالىم
 وزالت ، لو ممك فإنو ، الحرم إلى بو ودخل ، الحرم خارج الصيد صاد إذا اإلنسان أن والراجح ، قولين عمى عمييم
 ثبت فقد ، النص مقابل ييف التعميالت أما ، شاء كيف فيو يتصرف ، لإلنسان ممموكا وأصبح ، الصيد صفة عنو
 في زيد بن اهلل وعبد ، ىريرة وأبي ، رافع وأبي ، مسمم عند وأنس وجابر ، عمي حديث ، عميو المتفق الحديث في

 .  قولو مع ألحد قول وال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن وكميا ، حرم المدينة أن ، وسعد ، عميو المتفق
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جزاءٌ  وال:  قال  . 

 عمى خالف محل المسألة وىذه ، والجزاء اإلثم فيو فإن ، مكة صيد بخالف وىذا ، فيو جزاء ال المدينة صيد
 :  قولين

. والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، عميو شيء وال الصائد يأثم بل ، المدينة صيد في جزاء ال:  األول القول
 : أدلتيم

 اهلل صمى النبي أن ، ىريرة وأبي ، زيد بن اهلل وعبد ، رافع وأبي ، عمي حديث ، السابقة األحاديث:  األول الدليل
 كان ولو ، صيدىا في جزاء ال أنو عمى يدل ما ، جزاء صيدىا في يذكر ولم ، حرم المدينة أن ذكر ، وسمم عميو
 .  وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى لبينو صيد فيو

 .  الذمة براءة ىو األصل أن:  الثاني الدليل

 اإلحرام بين ربطوا وكأنيم ، صحيح وىذا ، جزاء فيو يجب فمم إحرام بغير دخولو يجوز موضع أنو:  الثالث الدليل
 .  الصيد وبين

 أو حج ، قبل من الفرض أدى قد كان إذا ، الراجح عمى إحرام دخوليا في يجب ال مكة بأن:  يناقش قد وىذا
 أنو فييا األصل البقعة ىذه:  يقولوا بأن ىذا عن ينفصمون قد أنيم مع ، الصيد في الجزاء يجب ذلك ومع ، اعتمر

 .  فافترقا بإحرام إال دخوليا يجوز ال

 ، العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، القاتل سَمب ىو والجزاء ، الجزاء صيده في المدينة حرم في أن:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة القديم في والشافعية لمنذرا وابن ذئب أبي ابن رأي فيو

 : أدلتيم

براىيم( مكة إبراىيم حرم مثمما المدينة حرمت إني) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل  السالم عميو وا 
 .  الجزاء فيو المدينة صيد فكذا ، الجزاء فيو محترما صيدىا أصبح مكة حرم لما

 وأ شجرا يقطع عبدا فوجد ، بالعقيق قصره إلى ركب ، عنو اهلل رضي وقاص أبي بن سعد أن ": الثاني الدليل
 عمييم أو غالميم عمى يرد أن فكمموه العبد أىل جاءه سعد رجع فمما - عميو التي مالبسو أخذ - فسمبو ، يخبطو

 أخرجو " عمييم يرد أن وأبى ممسو  عميو اهلل صمى اهلل رسول فمنيون شيئا أرد أن اهلل معاذ فقال غالميم من أخذ ما
 ، القاتل ثياب الحرم في يصيد من وجد من نّفل وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن فحكم ، اهلل رحمو مسمم اإلمام
 .  الحرم شجر عمى يعتدي من وكذلك

 :  الراجح

نما ، فيو جزاء ال أن  في فرق ال وليذا ، زاءجال وجو عمى ال التعزير وجو عمى ثابت الحديث وىذا ، التعزير فيو وا 
 والكثير ، والحسنة والرثة ، والقديمة الجميمة الثياب بين اإلنسان سمب في فرق وال ، والكبير الصغير بين الصيد
 الجزاء وليس التعزير باب من أنو عمى يدل وىذا ، الصيد قتل أو بالنبات فعل ما مقابل وجد ما يأخذ بل ، والقميل
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 ذوا بو حكم أو الصحابة أو النبي ذكره ، محدد معين نوع فيو حيوان كل ، الصيد جزاء مثل لكان جزاء كان ولو ،
 .  منا عدل

لمعمفِ  الحشيُش  َوُيباحُ :  قال  . 

 قطع يجوز فإنو ، مكة حرم يخالف المدينة وحرم ، تقدم كما قطعو يجوز ال األخضر والحشيش الشجر أن تقدم
،  حرما فجعميا مكة حرم إبراىيم إن الميم] حديث عميو ودل ، مكة حرم في يجوز وال ، فيو األخضر شالحشي
ني  فييا يخبط وال لقتال سالح فييا يحمل وال دم فييا ييراق ال أن مأزمييا بين ما حراما المدينة حرمت وا 
 ، الدواب لعمف والحشيش الشجر قطع يجوز أنو عمى يدل وىذا ، اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو [لعمف إال شجرة

  .  خالف ففيو اليابس أما ، فييا األخضر الحشيش قطع يجوز ال ، مكة حرم بخالف

ونحِوه الحرثِ  َوآلةُ :  قال  . 

 وذكروا ، قطعو جاز إليو الحاجة تدعو ما:  وقالوا ، يجوز أنو الحنابمة ذكر ، ذلك وغير والمحمل المساند ومثميا
 اهلل صمى النبي عن يثبت  وىو ، مرفوعا جابر عن يروى بحديث واستدلوا ، ذلك وغير والمحامل الوسائد منيا
 .  اهلل رحمو شيخنا اختيار وىو ، المذىب ىو القول وىذا ، وسمم عميو

 :  والمدينة مكة حرم بين فروق

 : اآلن تقدم

 .  الجزاء مكة حرم يوف ، المدينة حرم صيد في جزاء ال -1

 .  مكة في يباح وال ، األخضر وحشيشيا المدينة شجر إباحة -2

 ( . والمكي النبوي المسجد) صالة ألف المدينة وفي ، ألف مائة مكة في العبادة مضاعفة -3

 .  مطمقا المقطة تحل المدينة وفي ، لمنشد إال مكة في تحل ال المقطة -4

 .  الخ ،، والمغني ، الممتع إلى الرجوع يمكن ، فروقات سبعة حوالي وىي

َثورٍ  إلى َعيرٍ  َبينَ  ما َوحَرُمَيا:  قال  . 

 وطرفو ، الغرب إلى الشرق من يمتد جبل فيو عير أما ، المدينة في جبالن وثور وعير ، المدينة حدوده ىذه
 من أحد جبل خمف يقع ، أحمر جبل وثور ،( الحمار) العير رظي يشبو وىو ، الحميفة ذي ميقات عميو الغربي
 ثالثة والفرسخ ، فراسخ أربعة والبريد ، بريد في بريد والمسافة ، مترا خمسين نحو الجبل من قريبا ، الشرقي الشمال
 .  أميال

 ( . عير إلى ثور بين ما حرم المدينة) السابق عمي حديث:  الدليل

 ىناك يكون أن أنكر العمم أىل بعض -" بعضيم أنكره وقد ، مشيور بالمدينة معروف جبر عير" الُمْطمع في قال
 في المدينة نزيل الَمراغي الحسين بن بكر أبو شيخنا وذكر" حجر ابن الحافظ قال - المدينة في وثور عير

 صغيرا جبال لالشما جية من أحد خمف أن ، سمفيم عن ينقمون المدينة أىل خَمف أن ، المدنية ألخبار مختصره
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 الثقة أخبرني" الطبري المحب وقال ، عين رأي رآه أي" بالمشاىدة تحققتو وقد ، ثورا يسمى ، بتدوير الحمرة إلى
 تكرر أنو وأخبر ، ثور لو يقال صغيرا جبال ورائو إلى جانحا يساره عن أحد حذاء أن المصري السالم عبد العالم
 ، ثور اسمو الجبل ذلك أن أخبر فكل ، الجبال من فييا وما األرض كبتم العارفين العرب من لطوائف عنو سؤالو

 وعدم ، شيرتو لعدم بو العمماء أكابر عمم عدم وأن ، صحيح الحديث في ثور ذكر أن فعممنا ، ذلك عمى وتواردوا
 في الذي جبلال بو المراد:  وقالوا ، المدينة في ثور وجود أنكروا قد الكبار العمماء بعض أن وسيأتي" عنو بحثيم
 أن ىذا وسبب" قال ، المدينة في ثور جبل يسمى جبل ىناك بل:  وقالوا ، ىذا يرتضوا لم المحققين لكن ، مكة

 القاضي قال ، معروف بمكة جبل فيو ثور وأما ، ثور وال عير بالمدينة ليس:  وقالوا ، ذلك أنكروا العمماء بعض
" بياضا مكانو ترك من ومنيم ، بكذا عنو كنى من فمنيم ثورا أماف ، عيرا ذكروا البخاري في الرواة أكثر" عياض
 أصل" عبيد أبو قال ، خطأ ثور ذكر اعتقدوا ألنيم ؛ بياضا فتركوه ، نقمو في أخطأوا قد الرواة أن يرون ألنيم

 اكم وقدروا ، صحيحة الرواية" اإلنصاف صاحب وقال" وجماعة الحازمي قال وكذا ، أحد إلى عير من:  الحديث
 ثور:  قال ، قّدر العمماء بعض" بالمدينة ثورا يعرفون ال ألنيم كمو وىذا" المطمع في وقال" والشارح المصنف قدر

نما ، المدينة في وجود ليما ليس وعير  بين ما قدر:  قال كأنو ، التقدير باب من وسمم عميو اهلل صمى النبي قالو وا 
 .  يحصح غير ذكروا وما ، حرم ثور جبل إلى عير جبل

 [حرام البتييا بين ما] وسمم عميو اهلل صمى النبي قال ، ىريرة أبي لحديث ، الغرب إلى الشرق من المدينة وحرم
 وفي ، جبمييا بين ما حرام) األلفاظ بعض في وجاء ، سود حجارة بيا أرض وىي ، الحرة:  والالبة ، عميو متفق
 ما) رواية رجح حجر ابن الحافظ ، ألفاظ ثالثة ، مأزمييا ،،، بتيياال ،،، جبمييا:  فعندنا( مأِزمييا بين ما:  رواية
 جية من البتييا أو ، جبل البة كل عند فيكون ، تنافييا ال( جبمييا) ورواية" قال ، عمييا الرواة لتوارد( البتييا بين

 يطمق وقد ، الجبمين بين المضيق بالمأزم المراد ومأزمييا ، والغرب الشرق جية من وجبمييا ، والشمال الجنوب
 " . نفسو الجبل عمى

 :  المدينة حدود تمخيص

 والغرب الشرق جية ومن ، ثور وشمال عير جنوب ، والجنوب الشمال جية من ىذا ، ثور إلى عير بين ما
 شرق عمى ، أسود لونيا ، بركانية سوداء حجارة ، معروف ىو كما والحرة ، الغربية والحرة الشرقية الحرة ، الحرتان
 عير والجنوب الشمال ومن ، حرتان والغرب الشرق من ، بريد في بريد محاطة المدينة ، غربيا وعمى المدينة
 . وثور

 : الحرمين غير حرم ىناك ىل

 دمسج وكذا صحيح، غير فيذا حرما األقصى المسجد تسمية وأما ، والمدينة مكة حرم غير الدنيا في يوجد ال
 .  العوام كالم من وكمو ، دليل عميو ليس كمو فيذا ، الخميمي الحرم ، ىناك الخميل

 :  الطائف في وج وادي
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 بو المراد أو ؟ الطائف حصون ىو أو ؟ كميا الطائف ىو ىل ، وج في اختمفوا قد ؟ حرما ليس أو حرم ىو ىل
 .  ؟ حرم ىو فيل ، الوادي أنو ، أعمم واهلل الراجح ىذا ؟ الطائف في المشيور الوادي

 وأال ، التحريم وعدم اإلباحة واألصل ، ذلك عمى الدليل لعدم ، حرم الطائف في يوجد ال:  العمم أىل جماىير
 .  شيء من الناس يمنع

 :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي الزبير روى بما واستدلوا ، حرم وجا أن إلى ذىبوا:  الشافعية
 من وغيرىم ، واأللباني والنووي أحمد اإلمام وضعفو ، اهلل رحمو اودد أبو أخرجو ،[ محرم وِعضاىيا ِوج   صيد]

 .  العمم أىل

 مكة دخول باب

 عن تكمم ثم ، المواقيت عن تكمم ثم ، الحج شروط عن تكمم ، حسن المؤلف ترتيب ، الحج مسائل إلى دخمنا
 الحج صفة في سيشرع ذلك بعد ثم ، والسعي الطواف في ويبدأ ، مكة سيدخل اآلن ، بيا يتعمق وما المحظورات

 .  التروية يوم من

 المخ تُمك ألنيا:  وقيل ، مائيا لقمة:  وقيل ، تيمكو أي ، فييا ظمم من َتُمك   ألنيا مكة سميت إنيا قيل( : مكة)
 .  الجبابرة أعناق تدق ألنيا ، األعناق دق من:  وقيل ، االزدحام وىو البك من" َبّكة" أيضا وتسمى ، العظم من

 سريعا منيا بعضيا نذكر ، بعضيا أغفل المؤلف ولعل ، اهلل رحميا الفقياء ذكرىا أشياء مكة دخول عند يستحب
 . 

 :  مكة إلى الدخول مستحبات

 .  االغتسال:  أوال

 ، العمماء جميع عند مستحب مكة دخول عند االغتسال" المنذر ابن قال كما ، مكة لدخول يغتسل أنو العمماء ذكر
ن ، طوى ذي إلى وصل إذا يغتسل أنو والمالكية الشافعية عند لكن" فدية عندىم تركو في وليس  طريق من جاء وا 
 ليا يقال التي ىي طوى وذو ، طوى ذي وبين بينو ما مقدار مكة وبين بينو بقي إذا اغتسل طوى ذي طريق غير
 .  قديما( الزاىر أبيار) عندىا التي ، الزاىر:  اآلن

 طوى بذي يبيت ثم ، التمبية عن أمسك الحرم أدنى دخل إذا عمر ابن كان" قال ، نافع طريق نم جاء ما:  دليميم
 وأخرج" ذلك يفعل كان وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى اهلل نبي أن ويحدث ، ويغتسل ، الصبح بو يصمي ثم ،

 شيخ قال ولذا ، وسمم لوآ وعمى عميو اهلل صمى النبي إلى يرفعو الذي عمر ابن فعل من ىذا،  ومسمم البخاري
 التي اآلبار عند وىو ، طوى بذي يبيت كما ، مكة لدخول يغتسل وسمم عميو اهلل صمى وكان" اهلل رحمو اإلسالم

ال نيارا مكة ودخول واالغتسال بيا المبيت لو تيسر فمن ، الزاىر آبار:  ليا يقال " ذلك من شيء عميو فميس وا 
 .  االستحباب سبيل عمى فيو

 : نيارا مكة دخول باستحبا
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 ؟ سواء حد عمى األمر أو ، ليال أو نيارا مكة دخول يستحب ىل" لو تيسر إن نيارا والدخول" اإلسالم شيخ قال
 :  العمم أىل بين خالف

 والنخعي عطاء رأي وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، نيارا مكة دخول يستحب:  األول القول
سحق  . رالمنذ وابن وا 
  :أدلتيم

 ، نيارا مكة يدخل ثم ، يصبح حتى طوى بذي تاب إال مكة اليقدم كان وأن " السابق عمر ابن فعل:  األول الدليل
 " . فعمو وسمم عميو اهلل صمى النبي أن يذكر عمر ابن وكان

 بدأ شيء وأول ، ضحى مكة دخل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  الثاني الدليل
 .  عميو متفق" طاف ثم توضأ أن بو

 منسككم عني لتأخذوا: ) وقال( ، الوداع حجة) حجتو في اختارىا وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن:  الثالث الدليل
.) 

 ، العزيز عبد بن وعمر ، جبير وابن عنيا اهلل رضي عائشة رأي وىذا ، ليال مكة دخول يستحب:  الثاني القول
 .  وجو في والحنابمة

 ، معتمرا ليال الجعرانة من خرج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنو اهلل رضي الكعبي ُمْحرش حديث:  دليميم
 وجود ، والنسائي والترمذي داود أبو أخرجو" كبائت الجعرانةب أصبحف ليمتو من خرج ثم ، عمرتو قضىف ليال فدخل
 .  اهلل رحمو النووي إسناده

 .  والثوري طاوس إليو وذىب ، نيارا أو ليال ، سواء حد عمى الدخول أن:  الثالث القول

 متى يدخل:  فقالوا ، ليال دخل ومرة ، والسالم الصالة عميو نيارا دخل مرة ، السابقة باألدلة وااستدل ربما:  الدليل
 .  لو تيسر ما

 :  الراجح

 ليم أيسر أنو شك وال ، والصحابة وسمم عميو اهلل صمى لمنبي األيسر ىو كان وربما ، لو األيسر يفعل اإلنسان أن
 نيارا مكة يدخموا ثم يرتاحوا أن يحتاجون فيم ، أيام عشرة مسافرون ألنيم ؛ نيارا يدخموا ثم طوى بذي يبيتوا أن ،
ن ، أفضل فيو ليال يدخل أن لإلنسان األريح كان إن لكن ،  ، األفضل فيو نيارا يدخل أن لو األريح كان وا 

 مكة منطقة دخول أما ، وغيرىا الحوادث لخوف ، الطرقات في لإلنسان أيسر نيارا الدخول أن اآلن إلى والغالب
 يؤدي أن اإلنسان يستطيع ، الموجودة واألنوار الكيرباء ىذه مع ، نيارا أصبح الميل ألن ؛ سيان فاألمر الحرم أو

 النبي أن يرون ، نيارا الدخول لو يستحب:  قالوا الذين القول أصحاب تعميالت من ألن ، يتضرر وال ، عمرتو
 وأريح ، العمل عمى لو أعون وألنو  ، األفضل ىو اختاره وما ، وحجت في الفعل ىذا اختار وسمم عميو اهلل صمى

 .  غيره يؤذي أو نفسو يؤذي أن من أسمم وألنو ، بو وأرفق ، لو
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 لو أريح الميل في يكون قد بل ، نيارا أو وصل ليال ، متساو فاألمر اآلن أما ، السابق الزمن في الكالم ىذا وكل
 لكن ، زحام دون من عمرتو ويقضي يأتي ، الميل آخر في خاصة ، نيام فالناس ، خفيفا يكون الزحام ألن ؛ وأيسر

 . الحرم فيزدحم ، يطوفون وربما الفجر يصمون ، يكثرون الناس ألن ؛ جدا عميو شق الفجر بعد إلى انتظر إذا

أعالَىا منْ  ُيسن  :  قال  . 

 سنة وىو:  قال ، القاسم ابن ذكر كما ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة عند ذاوى ، أعالىا من مكة دخول يسن
 قالوا كذا ، مصروف وغير مصروف ميموز ممدود والدال الكاف بفتح ، َكداء ثنية من يدخميا ، العمم أىل باتفاق

 والحنابمة الشافعية سنيتو عمى ونص ، ذلك عمى الفقياء اتفق:  يقول قاسم ابن ، بالحجون اآلن تعرف ما وىي ،
 .  اهلل رحميم
 :أدلتيم

 الثنية من ، كداء من مكة دخل وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنيما اهلل رضي عمر ابن حديث:  األول الدليل
 .  عميو متفق" السفمى الثنية من وخرج ، ببطحاء التي العميا

 أعالىا من دخل مكة جاء لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  الثاني يلالدل
 .  عميو متفق" أسفميا من وخرج

 سنة أنو فيرون الصحيح عمى والشافعية الحنابمة أما ؟ اتفاقا وقع أم مقصودة سنة ىو ىل أعالىا من والدخول
 .  الدخول والسالم الصالة عميو النبي يقصد لم ، اتفاقا وقعت ةسن أنيا الشافعية بعض ويرى ، مقصودة

 :  الراجح

 .  المكان ىذا من الدخول قصد وسمم عميو اهلل صمى النبي وأن ، مقصودة سنة أنيا

 عمى الدخول أن ، اهلل رحميم العمم أىل ذكر ؟ أعالىا من وسمم عميو اهلل صمى النبي دخل لماذا:  قائل قال فإن
 ، لو إكراما فيكون ، عميو مشرفا يكون أعمى من الشيء عمى دخل إذا اإلنسان ألن ؛ أعمى من ونيك الشيء
 .  العقبة وىي( مرتفع مكان) الثنية من دخل والسالم السالم عميو والنبي

 إذا ألنك ؛ وجيو من إليو يأتي فإنو أحدا أراد إذا واإلنسان ، وجييا من الكعبة يأتي حتى أعالىا من دخل:  وقيل
 ، الجية ىذه من ، وسمم عميو اهلل صمى النبي دخل ولذا ، الكعبة وجو استقبمت قد تكون الحجون طريق من دخمت
 .  األسود الحجر عند وما الباب عند ما ىو الكعبة ووجو

 صمى دأرا لما ولذا ؛ مقصود الخروج وىذا ، اآلن( الُشبيكة) بـ تعرف ما وىي ، ُكدا من أسفميا من فيو الخروج أما
 من يرجع اإلنسان أن األريح أن مع ، الطائف جية إلى رجع ثم منو خرج ، الطائف إلى الذىاب وسمم عميو اهلل

 ، المعاكسة الجية إلى يرجع ثم ، منو يخرج ثم أسفميا إلى يذىب أن لكن ، الطائف جية إلى فيذىب ، أعالىا
 ، إليو الكعبة وظير ، ظيره الكعبة معطيا بيكةالش من خرج وىو ، مقصود الجية ىذه من الخروج أن عمى يدل

 .  أعمم واهلل مقصود والخروج مقصود فالدخول
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شيبةَ  بني بابِ  منْ  والمْسجدِ :  اهلل رحمو قال  . 

 ، الحرم صحن في يوجد كان الباب وىذا ، السالم بباب أوال يسمى كان ما وىو ، اآلن يوجد ال شيبة بني باب
 مساحة ألن ، والحجر المقام إلى مباشرة يصل معو الداخل ألن ؛ الحجر ومن إبراىيم مقام من جدا قريب وىو
 وأنت ، المسعى شارع إلى يخرج ، شيبة بني باب من يخرج الذي الخارج:  قديما يقولون لذا ، صغيرة كانت الحرم

 -الصور بعض عمى ليمتين قبل اطمعت - والمسعى ماقدي المكي الحرم عن اإلنترنت في الصور عمى اطمعت لو
 ، وتروح تذىب التي الكالب كثرة عنو ومعروف ، شارعا وكان ، مغطى يكن ولم ، الحرم خارج كان المسعى
 بعد ظمل أنو الصور في رأيت ثم ، خارجا كان ، ويشترون يبيعون وناس ، الفترات من فترة في أسواق فيو وكان
 ، واضحة صورتيما وكانت ، المروة وجبل الصفا جبل المسعى في يظير الموجود ظميلالت قبل وكان ، فترة

 ، الحرم اتساع لكثرة المسجد نطاق في أدخل ثم ، وُحفظ ، تظميمو تم ذلك بعد ، العثماني العيد من ، درج وعمييما
 .  اآلن موجود غير شيبة بني باب أن الميم

 من المسجدَ  ودخلَ " اإلسالم شيخ قال ، السنة من وأنو ، غيرىمو  األصحاب عميو نص الباب ىذا من الدخول
 الحجر إلى الطرق أقرب ىذا فإن ، األسود الحجر إلى ذىب ثم ، شيبة بني باب:  لو يقال الذي األعظم الباب
 . ثالث لعمل شيبة بني باب من الدخول استحبوا والفقياء" المعالة باب من دخل لمن األسود

 :  شيبة بني باب من الدخول عمة

 عطاء عن جريج ابن ذكر كما ، منو دخل فإنو ، بو والتأسي ، وسمم عميو اهلل صمى بالنبي االقتداء:  األولى العمة
 باب من وخرج ، شيبة بني باب من وسمم عميو اهلل صمى النبي ودخل ، شاء حيث من المحرم يدخل ": قال ،

 عطاء ألن ، مرسل لكنو ، جيد إسناد وىذا:  قال ، اهلل حمور  البييقي أخرجو األثر وىذا " الصفا إلى مخزوم
 .  يمقو لم وىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يحكي

 .  اإلكرام من وىذا ، مباشرة الكعبة وجو يستقبل معو الداخل أن:  الثانية العمة

 مع سيدخل ، الطواف في اشرةمب يشرع بأن مأمور والمحرم ، األسود الحجر إلى الطرق أقرب أنو:  الثالثة العمة
 .  طوافو في يبدأ ثم ، يقبمو أو الحجر ويستمم ، الحجر إلى مباشرة يذىب ثم ، الباب

وردَ  ما وقالَ  يَديوِ  رفعَ  البيتَ  رأى َفإَذا:  قال  . 

 المسجد خارج من البيت رأى إذا أنو اءالفقي ذكر وقد ، داخمو من أو المسجد خارج من تكون أن إما البيت رؤية
 زد الميم" يقول أن وىو ، اإلسالم شيخ وذكره ، اهلل رحميم الشافعية عميو ونص ، ورد بما ويدعو يديو يرفع فإنو
 وىذا" وتعظيما تشريفا اعتمره أو حجو ممن وكرمو شرفو من وزد ، وبرا وميابة وتكريما وتعظيما تشريفا البيت ىذا

 رؤية في ىذا ، مكحول ومرسل جريج مرسل من مرسل ىو بل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن تيثب ال األثر
 أنيم ، الصحابة عن أو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت لم ، دليل إلى يحتاج وىذا ، خارج من المسجد
 .  الدعاء بيذا ويدعون يقفون البيت رأوا إذا كانوا
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 :  قوالن ؟ ال أو ويدعو يديو يرفع ىل ، داخل من البيت رأى إذا

 فيو ، السمف من طائفة إليو وذىب ، ويدعو يديو يرفع أن البيت ورأى المسجد دخل لمن يستحب:  األول القول
سحق المبارك وابن ، الثوري وسفيان ، عباس وابن عمر ابن رأي ليو ، وا   . والحنابمة والشافعية الحنفية ذىب وا 

  : أدلتيم

:  مواطن سبعة في األيدي ترفع] وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ، عباس وابن عمر ابن روى ما:  األول الدليل
 رواية من ألنو ؛ يثبت ال ضعيف أثر وىو ، والطحاوي والبييقي خزيمة ابن أخرجو [البيت استقبال وعند ،،،

 .  غيرىماو  والبييقي النووي ضعفو والحديث،  ضعيف وىو ليمى أبي بن الرحمن عبد بن محمد

 الدعاء ويستجاب ، السماء تفتح] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مرفوعا أمامة أبي عن:  الثاني الدليل
 .  واأللباني النووي وضعفو الطبراني أخرجو ، [الكعبة رؤية عند المسمم ودعوة: ...  مواطن أربعة في

 ىذا زد الميم:  وقال ، يديو رفع البيت رأى إذا كان وسمم وعمي اهلل صمى النبي أن" جريج ابن أثر:  الثالث الدليل
 أخرجو" وتعظيما تشريفا اعتمره أو حجو ممن وكرمو شرفو من وزد ، وبرا وميابة وتكريما وتعظيما تشريفا البيت
 تيثب فال المرفوع وأما ، مرسال جريج ابن طريق من البييقي وأخرجو ، مرسال مكحول عن والبييقي شيبة أبي ابن
 . بالكذب متيم وىو ، سميمان بن عاصم عن الطبراني أخرجو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن

" بالسالم ربَّنا حيِّناف ، السالم ومنك السالم أنت الميم" البيت رأى إذا يقول كان أنو ، عمر عن أثر:  الرابع الدليل
 .  القوي إسناده ليس:  النووي وقال ، والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو األثر وىذا

ن ، داللة ليا تقوم ال وبيذا ، تثبت ال ضعيفة وأدلتيم آثارىم وكل  وبعض عباس وابن عمر ابن عن يروى كان وا 
 .  الفعل ىذا السمف

 الطواف في يشرع بل ، يدعو وأن يديو يرفع أن البيت ورأى المسجد دخل إذا لممحرم يشرع ال:  الثاني القول
 . جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، لكيةالما إليو وذىب ، مباشرة
 :أدلتيم

 أرى كنت ما" فقال ، ويدعو يديو يرفع البيت يرى الذي الرجل عن سئل أنو ، جابر عن يروى ما:  األول الدليل
 عميو اهلل صمى النبي مع حججنا قد" وقال ، معابدىم أو حائطيم عند ىذا يكون وربما ،" الييود إال يفعمو أحدا
 .  األلباني وضعفو ، النووي وحسنو ، والنسائي والترمذي داود أبو أخرجو ،" يفعمو يكن فمم ، وسمم

 نوحس بإسناد الترمذي أخرجو" وسمم عميو اهلل صمى النبي مع نفعمو كنا" قال أنو ، جابر عن روي قد بأنو:  ونوقش
 .  النووي

 داللة فيو يبقى فال:  قالوا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يفعل يكن لم أنو عنو وري ، يفعمونو كانوا أنيم عنو فروي
 .  ليؤالء وال ، ليؤالء ال ،
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ذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن والرفع الدعاء يثبت لم:  الثاني الدليل  ألن ؛ الفعل عدم فاألصل يثبت لم وا 
 .  الطواف في مباشرة يبدأ بل ، يدعو وال يديو يرفع فال ، التوقيف عمى مبناىا بادةالع

 :  الراجح

 صمى النبي عن ذلك ثبوت لعدم ، البيت رؤية عند والدعاء ، يديو رفع لو يشرع ال المسجد دخل إذا المحرم أن ىو
 .  أيضا الصحابة عن يثبت لمو  ، يشرع لم ما اهلل دين في يبتدع أن ألحد يحق وال ، وسمم عميو اهلل

 .  ُمضَطِبعاً  يطوفُ  ثُم  :  المؤلف قال

 .  الطواف أحكام بيان في المؤلف شرع

 .  األيسر عاتقو عمى ويجعميما ، طرفيو ويقذف ، األيمن عاتقو تحت وئردا وسط يجعل أن:  االضطباع

 ال أو سنة ىو ىل ، اهلل رحميم العمماء فييا اختمف المسألة وىذه ، مضطبعا يطوف أن السنة من أن يرى المؤلف
 :  قولين عمى ؟

 والشافعية الحنفية ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، السنة الطواف في االضطباع:  األول القول
 .  والحنابمة
 :أدلتيم

 ، النسائي إال الخمسة أخرجو" مضطبعا طاف وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" أمية بن يعمى حديث:  األول الدليل
 .  النووي وصححو

 بالبيت فرمموا  ، الجعرانة من اعتمروا وأصحابو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 النووي وصححو ماجو وابن داود أبو أخرجو" اليسرى عواتقيم عمى قذفوىا ثم ، آباطيم تحت أرديتيم وجعموا ،

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة

 ، أشواط ثالثة ورمموا ، وأصحابو ىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي اضطبع" :قال ، عباس ابن عن:  الثالث الدليل
 .  النووي وصححو ، البييقي أخرجو" أربعا ومشوا

 عوم ومن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي في كانت ، والشدة الجمد إظيار ىو االضطباع من الحكمة:  الرابع الدليل
 .  ذلك بعد بيم التأسي بقيت ثم ، الصحابة من

 .  المالكية إليو وذىب ، وقتو لذىاب ، يشرع وال ، سنة ليس االضطباع أن:  الثاني القول

 .  اآلن االضطباع يشرع فال ، وقتيا زال قد سنة االضطباع أن:  دليميم

 وكشف اآلن الرمالن فيم"  يقول عنو اهلل رضي عمر سمعت:  قال ، عمر مولى أسمم روى بما عمييم رد وقد
 عميو اهلل صمى النبي مع نصنعو كنا شيئا نترك ال ذلك ومع ؟ وأىمو الكفر ونفى ، اإلسالم اهلل وطد وقد ، المناكب
 . النووي صححو بإسناد البييقي وأخرج" وسمم آلو وعمى

 : االضطباع وقت
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 يشرع ىل األطوفة من ذلك سوى ما ، العمرة فطوا وفي القدوم طواف في مشروع االضطباع أن عمى الجميور
 :  قوالن ؟ فيو

 عند رواية وىو ، األصح في الشافعية إليو وذىب ، سعي يعقبو طواف كل في االضطباع يشرع:  األول القول
 .  الحنابمة

 فال ذلك سوى وما ، العمرة وطواف القدوم بطوافي خاص االضطباع أن إلى والحنابمة الحنفية ذىب:  الثاني القول
 . 

 :  الطواف ركعتي في االضطباع

 .  المشروعية في الشافعية عند قوالن

 :  السعي في االضطباع

 . لو يشرع:  فقالوا ، رواية في الحنابمة وعند،  األصح في الشافعية عند أما
 .  قول في والشافعية والحنابمة الحنفية قول وىو ، يشرع ال أنو والراجح 

الُعمرةِ  بَطوافِ  اْلُمْعَتِمرُ  َيْبَتِدئُ :  قال  . 

 القارن وأما ، ويحل شعره ويقصر ويسعى سيطوف ، العمرة بطواف فسيبتدئ المتمتع أما ، بالطواف سيبدأ الحاج
 .  العقبة جمرة يرمي أن إلى إحرامو عمى ويبقى ، الحج سعي ذلك بعد ويسعى ، القدوم بطواف يبدأ فإنو ، والمفرد

 :  القدوم طواف حكم

 :  قوالن ؟ والمفرد القارن بو سيبدأ الذي القدوم طواف حكم ما

 ، والشافعية ، رواية في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، تركو في جزاء ال ، سنة القدوم طواف أن:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو

 :أدلتيم

 في واألمر ، التكرار عدم فيو األصل اآلية في واألمر ، {الْعَتِيقِ بِالْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا} وتعالى تبارك قولو:  األول الدليل
 .  الوجوب إلى يصل وال ، االستحباب عمى سواه ما فيبقى ، الزيارة طواف عمى باإلجماع محمول اآلية ىذه

 ،،، نفسي وأتعبت راحمتي أكممت" قال أنو الحديث فيو  ، عنو اهلل رضي المضرس بن عروة حديث:  الثاني الدليل
 تم فقد نيار أو ليل من ساعة أي بعرفة وقف وقد ، ىذه صالتنا صمى من] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال
 يأمر ولم ، القدوم طواف يطف لم والرجل ، تم الحج أن يبن وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، [تفثو وقضى حجو
 .  الحاج عمى شيء وال ، سقط وقتو فات إذا ، سنة أنو عمى دل ما ، القدوم افطو  يأتي بأن عروة

 .  واجبة تكون فال ، وتبرع إكرام والتحية ، التحية طواف يسمى الطواف ىذا أن:  الثالث الدليل

 ضةالفري يصمي ، الفريضة وأقيمت المسجد دخل إذا اإلنسان فإن ، المسجد تحية عمى القياس:  الرابع الدليل
 .  عمييا فقدِّم ، الواجب وجود مع سقطت ولذا ، سنة أنيا التحية في األصل ألن ؛ التحية وتسقط
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 والحنابمة المالكية إليو وذىب ، بعرفة الوقوف ضايق إذا إال دم بتركو يجب ، واجب القدوم طواف:  الثاني القول
 .  ثور أبي رأي وىو،  رواية في

 :أدلتيم

 القدوم طواف فيكون ، الطواف أنواع لكل شامل ىذا:  قالوا( العتيق بالبيت وليطوفوا) الىتع قولو:  األول الدليل
 .  واجبا

 طواف يكون أن يجب فإنو بيذا التزمتم إذا ، بواجب ليس عندىم الوداع طواف أن:  عندىم ىذا عمى ويشكل
 .  واجبا الوداع

 ىذه في يدخل فال القدوم طواف أما ،( اإلفاضة) الزيارة طواف باآلية المراد أن عمى قام قد اإلجماع بأن:  ويناقش
 .  اآلية

 ثم بالبيت طاف ثم توضأ أنو قدم حين بو بدأ شيء أول أنو " قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  الثاني الدليل
 عمر ثم،  عمرة تكن لم ثم بالبيت الطواف بو بدأ شيء أول فكان عنو اهلل رضي بكر أبو حج ثم،  عمرة تكن لم

 أخرجو" ..  بالبيت الطواف بو بدأ شيء أول فرأيتو عنو اهلل رضي عثمان حج ثم،  ذلك مثل عنو اهلل رضي
 صمى ألنو ، واجب أنو عمى دل ( القدوم طواف ) قارن وىو بالطواف وسمم عميو اهلل صمى النبي بدأ ، البخاري

 ( .مناسككم عني خذوا) قال وسمم عميو اهلل

 أن فيو ثبت ، الطائي المضرس بن عروة بحديث ويناقش ، وسمم عميو اهلل صمى النبي من فعل اىذ بأن:  ويناقش
 القدوم طواف تطف لم حاضت لما ، عائشة حديث في وكذا ، القدوم بطواف يأمره لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي

 .  واجبا يكون فال ، بو وسمم عميو اهلل صمى النبي يأمرىا ولم ،

 :  الراجح

 أن لو يجوز ولذا ، شيء بتركو يجب وال ، شك ال الحج كمال من وىو ، سنة بل ، بواجب ليس القدوم طواف نأ
 .  القدوم لطواف مكة يذىب وال ، التاسع يوم مباشرة عرفة إلى يذىب وأن ، مباشرة منى إلى يذىب

 :  القدوم طواف وقت آخر

 أن ، والحنابمة والشافعية الحنفية كالم ظاىر وىو ، المالكية عند نص وىو ، تعالى اهلل رحميم العمماء كالم ظاىر
 لربما القدوم طواف طاف لو ألنو ، عرفة إلى يذىب بل ، بعرفة الوقوف وقت يتضايق لم ما:  القدوم طواف آخر
 . الوقوف وقت فوات إلى أدى

 :  عرفة بعد القدوم طواف

 عميو وضاق بو الوقت تأخر أن بعد ، مباشرة عرفة إلى جاء ردوالمف القارن أن لو ، المؤلف يذكرىا لم المسألة ىذه
 :  قوالن ؟ القدوم بطواف ذلك بعد يأتي أن لو يشرع فيل ،
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 أىل من طائفة إليو وذىب ، عرفة من قدموا إذا القدوم طواف يطوف أن المتمتع وال لمقارن يشرع ال:  األول القول
 ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، قدامة بن الموفق اختاره قول في بمةوالحنا والشافعية والمالكية الحنفية ، العمم
 .  أيضا شيخنا اختيار وىو

 : أدلتيم

 عميو اهلل صمى النبي يأمرىا ولم ، القدوم طواف تطف لم حاضت لما عنيا اهلل رضي عائشة أن:  األول الدليل
 .  القدوم بطواف ذلك بعد وسمم

 طوافا طافوا ثم ، حموا ثم بالعمرة أىموا الذين فطاف" :الحديث في قالت عنيا اهلل ضير  عائشة أن:  الثاني الدليل
 أن عمى يدل وىذا،  عميو متفق" واحدا طوافا فطافوا والعمرة الحج جمعوا الذين وأما ، منى من رجعوا أن بعد آخر

 طواف يطوفون ذلك بعد ثم ، قصروي ويسعى يطوف فإنو المتمتع أما ، القدوم طواف إال يطوفا لم والمفرد القارن
 .  القدوم طواف يطوفون وال ، النحر يوم في اإلفاضة

 لشرع ، الواجب الطواف يسقط وال ، عرفة بعد القدوم طواف والمتمتع والقارن لممفرد يشرع كان لو:  الثالث الدليل
 ثم العمرة طواف طف مث ، القدوم طواف طف ، معتمر أنت ، العمرة طواف مع القدوم طواف المعتمر حق في
 طواف يطوف ثم ، قدوم طواف يطوف:  لقيل ، بمشروعيتو قيل لو ، المفرد كذلك ، قصر ثم ، العمرة سعي اسع
 .  سواء حد عمى ىما ، الحج في كذا ، العمرة في مشروع غير وىذا ، الحج سعي يسعى ثم ، الحج

ذا ، اإلفاضة طواف سيطوف عرفة نم والقادم ، لممسجد تحية القدوم طواف أن:  الرابع الدليل  السنة اجتمعت وا 
 أو القارن أو المفرد سواء ، عرفة من قدم لمن القدوم طواف يشرع فال ، الواجب بفعل السنة سقطت ، والواجب
 .  أعمم واهلل ، عرفة قبل يطوفوا لم إذا ، المتمتع

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


