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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
 : بعرفة الوقوف بعد القدوم طواف مسألة تابع
 من الرجوع بعد آخر طوافا طافوا ثم ، حموا ثم بالعمرة أىموا الذين فطاف" عنيا اهلل رضي عائشة حديث لنا تقدم
 طوافا طافوا ثم" قوليا إن:  الجميور قال" واحدا طوافا إال يطوفوا فمم والعمرة الحج بين جمعوا الذين وأما ، منى
 .  القدوم طواف بو المراد وليس ، النحر يوم يطاف الذي ، الزيارة طواف ىو الطواف بيذا المراد ،" آخر

 في شرع ، عرفة إلى وذىبا ، الوقت عمييما تضايق ، القدوم طواف والمفرد القارن يطف لم إذا:  الثاني القول
 بعد القدوم فطوا يطوف أن لممتمتع يشرع إنو بل ، مكة إلى منى من الرجوع بعد القدوم طواف يطوفا أن حقيما
 .  مفرداتال من وىو ، الحنابمة إليو وذىب ، منى من الرجوع
 :أدلتيم

" واحدا طوافا إال يطوفوا فمم والعمرة الحج بين جمعوا الذين وأما" فقوليا ، السابق عائشة حديث:  األول الدليل
 طواف الطواف بيذا المراد ،" منى من الرجوع بعد آخر طوافا طافوا ثم" وقوليا ، القدوم طواف الطواف بيذا المراد
 إذا ثم ، عرفة إلى يذىب ثم ، بالحج التروية يوم ييل ثم ، يقصر ثم ، مكة قدم إذا ويسعى المتمتع يطوف ، القدوم
 طواف يطوف ثم ، القدوم طواف يطوف ثم ، مكة إلى يذىب منى في النحر يوم أعمال من وانتيى عرفة من رجع

 .  الحج سعي يسعى ثم ، ذلك بعد الزيارة

 من الرجوع بعد آخر طوافا طافوا ثم" عنيا اهلل رضي عائشة قول بأن:  بالحديث االستدالل الجميور ناقش وقد
 طواف بو المراد وليس ، اإلفاضة وطواف الزيارة طواف يسمى الذي ، الحج طواف الطواف بيذا المراد" منى

ذا ، القدوم  بل ، ينبغي ال وىذا ، الركن وتركت ، السنة ذكرت عائشة فإن القدوم طواف بو المراد إن:  قيل وا 
 .  اإلفاضة طواف مرادىا

 دخل لمن المسجد كتحية ، لو مسقطا الزيارة طواف تعيُّن يكن فمم ، مشروع القدوم طواف أن:  الثاني الدليل
 تحية يصمي أن الفريضة في اإلمام يشرع أن قبل المسجد دخل لمن يسن ، الفريضة في الشروع قبل المسجد
 يبدأ مكة إلى منى من جاء إذا ، الفريضة يصمي ثم المسجد تحية يصمي ، التحية الفريضة   تسقط فمم ، المسجد
 أو مفردا أو متمتعا كان سواء ، الزيارة طواف يطوف ثم ، القدوم طواف بطوف يبدأ ذلك بعد ثم ، اإلفاضة بطواف
 .  قبل من طافوا قد يكونوا أال يشترط والقارن والمفرد ، قارنا

 عمى - أحمد اإلمام يعني - اهلل عبد أبا وافق أحدا أعمم ال" اهلل رحمو قدامة ابن قال لذا ، جدا غريب القول ىذا
 يكتفي ، الصالة أقيمت وقد المسجد دخل كمن ، لمزيارة واحد طواف المشروع بل ، الخرقي ذكره الذي الطواف ىذا
 محققي من وطائفة ، وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، اهلل رحمو قدامة ابن رجح ولذا" المسجد تحية عن بيا
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 يطوفوا أن بعرفة الوقوف وقت عمييما تضايق إذا والقارن لممفرد يشرع ال أنو ، الجميور قول رجحوا ، العمم أىل
 ال ، المتمتع اوكذ ، القدوم طواف عن اإلفاضة بطواف يجتزئون بل ، مكة إلى منى من الرجوع بعد القدوم طواف
 .  اإلفاضة طواف في الشروع قبل القدوم طواف يطوف أن لو يشرع

بُكمِّوِ  األسود   الحجر   فُيحاِذي:  قال  . 

 ويجعل ، يمينو عن ينصرف ثم ، الحجر وجو في يكون ، بدنو بكل الحجر يستقبل فإنو الطواف في شرع إذا
 الثاني الشوط ويقوم ، ذاك شوطو يصح ال ببعضو الحجر حاذى فإن ، طوافو في ويستمر ، يساره عن الكعبة
 ، الخ..  الثاني مقام والثالث ، األول مقام الثاني ويقوم ، يعتبر ال األول ألن ، ثامنا شوطا يطوف ثم ، مقامو
 من يتأكد حتى ، مانيالي الركن جية إلى يذىب أن اإلنسان يضطر ، الوسوسة من شيء إلى يدعو قد وىذا

 بأن يؤمر ولذا ، بدعة كان واحدة خطوة تقدم لو ، البدع من وىذا:  شيخنا قال ، الحجر محاذاة عمى حصولو
 .  طوافو في ويستمر ، يمينو عن ينصرف ثم ، مباشرة الحجر يحاذي

 :  بكمو الحجر محاذاة اشتراط

 :  قولين عمى المسألة ىذه في اختمفوا

 مذىب من الصحيح وىو ، الشافعية إليو وذىب ، شوطو يصح لم بكمو الحجر يحاذ لم من نأ:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة الحنابمة
 :أدلتيم

 عميو اهلل صمى النبي أن ىذا من ويظير ، واستممو الحجر استقبل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 .  الحجر مقابل في يكون ثم ، الحجر يمين عن اإلنسان يأتي أن إال يحصل ال وىذا ، بدنو بجممة حاذاه ، وسمم

 الكعبة عمى منو جزء لكن ، الكعبة محاذاة في كان لو ، كالقبمة ، بدنو بجميع يمزمو استقبالو لزم ما:  الثاني الدليل
 الحرم صحن في الصفوفف لذا ، بكمو الكعبة يحاذي أن بد ال ، يصح ال:  قالوا ، مسامتا ليس اآلخر والجزء
 .  البدن بجممة الكعبة عين إصابة تحصل حتى دائرية تكون

 في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، صحيح طوافو فإن ببعضو الحجر الطائف حاذى إذا:  الثاني القول
 اهلل رحمة تيمية ابن ماإلسال شيخ اختيار وىو ، الجميور رأي ىذا:  يقال أن ويمكن ، قول في والحنابمة ، القديم
 .  عمييم
 :أدلتيم

 فال ، حدا اإلنسان ضرب إذا ، كالحد ، الكل عن البعض فيو فأجزأ ، المحرم ببدن يتعمق حكم أنو:  األول الدليل
 .  كفى البدن من جزء ضرب لو بل ، البدن جميع يضرب أن يمزم

 ال إذ ، الجسم ببعض الحجر محاذاة فمتجز زتجا فإذا ، الجسم بكل الحجر بعض محاذاة يجوز:  نيالثا الدليل
 .  األمرين بين فرق
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 إذا ، عميو اهلل رحمة قال كما وىو ، واسع ىذا في األمر:  الزاد عمى األخير شرحو في اهلل رحمو شيخنا وقال
ن ، أحسن فذاك بكمو الحجر حاذى  .  أجزأ ببعضو حاذى وا 

 بدأ الطائف أن ولو ، األسود الحجر من الطواف يبدأ الطائف أن المؤلف كالم من يفيم( : بكمو الحجر يحاذي)
 .  األسود الحجر من يبدأ لم ألنو ؛ بو بدأ الذي شوطو يصح لم األسود الحجر بعد الطواف

 : األسود الحجر من البدء اشتراط

 :  أقوال عمى المسألة ىذه في العمماء اختمف

 طائفة رأي وىو ، طوافو يصح لم بعده ابتدأ فمو ، الطواف ةلصح شرط األسود الحجر من االبتداء:  األول القول
سحق عطاء رأي فيو ، السمف من   . الحنابمة عند والمذىب الشافعية ومذىب وا 

 ثم ، فاستممو الحجر أتى مكة قدم لما وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنو اهلل رضي جابر عن:  األول الدليل
 القائل وىو ، األسود الحجر عند من بدايتو كانت ، مسمم اإلمام أخرجو" ربعاأ ومشى ثالثا فرمل ، يمينو عن مشى

 ( . مناسككم عني خذوا)

 كمما ، بعير عمى وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي طاف"  عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 .  األسود الحجر من البداية تكون أن بد فال ، عميو متفق" وكبر يده في بشيء إليو أشار الحجر أتى

 يحسب لكن ، صحيح فشوطو بعده من بدأ لو ، بواجب وليس سنة األسود الحجر من االبتداء:  الثاني القول
 أتم ثانية مرة الباب إلى وصل إذا ، الباب عند من المسافة يحسب الباب عند من بدأ لو ، ابتدأ حيث من المسافة
 .  الحنفية وإلي وذىب ، شوطا

 األسود الحجر من بالبدء وتقييده ، مقيد غير مطمقا جاء واألمر ، {الْعَتِيقِ بِبلْبَيْتِ وَلْيَطَّىَّفُىا} تعالى قولو:  دليميم
 .  التقييد أتى إذا إال ، إطالقو عمى يبقى أن المطمق األمر في واألصل ، دليل إلى يحتاج

 الطواف ابتدأ فإنو  ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي بفعل مقيد ليلالد:  وقالوا االستدالل الجميور وناقش
 .  األسود الحجر من

 ، يعيد فإنو مكة في كان إذا وأما ، مكة من خرج إذا ، بدم يجبر واجب األسود الحجر من االبتداء:  الثالث القول
 .  عمييم اهلل رحمة المالكية مذىب وىو ، الحنفية بعض إليو ذىب وىذا

 اهلل صمى النبي ألن ؛ الشرطية عمى ال الوجوب عمى يدل الدليل أن رأوا لكنيم ، السابق الحنفية دليل:  دليميم
 فيؤمر ، شرطا وليست ، واجبة البداية فتكون ، الحجر من بدأ وىو ،( مناسككم عني خذوا) قال وسمم عميو

 ؛ بدم الفعل ىذا يجبر فإنو ، أىمو إلى وذىب مكة من خرج إذا وأما ، طوافو يعيد أن مكة في كان إذا الطائف
 .  عميو الواجب ترك ألنو

 :  الراجح
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 عميو اهلل صمى النبي فعل ألن ، الطواف صحة شروط من شرط األسود الحجر من البداءة أن ، األول القول ىو
 كما ، العبادة تمك في اجباو  كان لمجمل بيانا جاء وما ،( العتيق بالبيت وليطوفوا) في لممجمل بيانا جاء ، وسمم
 . الصالة في واجبة أنيا عمى دل ، وغيرىا والقعود القيام بين لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن

ويقبُموُ  ويستمم وُ :  قال  . 

 ىبيرة وابن حزم ابن اإلجماع نقل ، األسود الحجر استالم استحباب عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع
م من مأخوذ ، المسح ىو واالستالم ، يقبمو أن العمم أىل عامة واستحب ، وغيرىم والنووي  ، الحجر وىو ، السِّالا
 .  بيده مسحو:  استممو فمعنى

 :  االستالم أدلة

 أني ولوال ، تنفع وال تضر ال حجر أنك ألعمم إني:  وقال ، الحجر قبل عمر رأيت" قال ، عمر مولى أسمم أثر 
 الحجر يستمم ، وسمم عميو اهلل صمى فكان،  عميو متفق" قبمتك ما قبمكي وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول رأيت
 .  ويقبمو

 يمينو عن مشى ثم ، واستممف الحجر أتى مكة قدم لما وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  جابر حديث:  الثاني الدليل
 .  مسمم في الحديث وىذا" أربعا ومشى ، ثالثا فرمل ،

نْ :  قال ثم  .  يد هُ  ق ب ل   ش ق   و ا 

 وجابر عمر ابن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، يده ويقبل بيده استممو ، يقبمو أن عميو شق إذا
سحق وعروة وعطاء جبير وابن الثوري رأي وىو ، عنيم اهلل رضي عباس وابن سعيد وأبو ىريرة وأبو  ومذىب ، وا 

 .  الجماىير ، والحنابمة والشافعية الحنفية

" يده وقبل ، بيده استممو وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  األول الدليل
 .  مسمم في والحديث

 تركتو ما:  وقال ، يده قبل ثم ، بيده الحجر يستمم عمر ابن رأيت" قال ، عمر ابن عن نافع أثر:  الثاني الدليل
 .  مسمم أخرجو" يفعمو وسمم عميو اهلل صمى النبي رأيت منذ

 ، تقبيل بدون فمو عمى يده يضع أنو إلى ، عمييما اهلل رحمة مالك واإلمام ، القاسم بن محمد ذىب:  الثاني القول
 . بو العمماء عن شذ مالك اإلمام أن اهلل رحمو عياض القاضي رأى القول وىذا

ورد   ما قولُ وي ، إليوِ  أشار   المْمُس  ش ق   ف إنْ :  قال  . 

 .  بيده إليو أشار اليد وتقبيل باليد لمسو شق إذا

 بعير عمى بالبيت وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي فاط"  قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث:  الدليل
  . البخاري أخرجو "وكبر عنده كان بشيء إليو أشار الركن أتى كمما ،

 

 :  بالعصا االستالم
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 المحجن أو العصا ويقبل ونحوىا بعصا يستممو الممس شق إذا:  وىي ، اهلل رحمو المؤلف يذكرىا لم نةس وىناك 
 .  المالكية سوى ، عمييم اهلل رحمة الجميور إلييا وذىب ،

،  بمحجن الركن ويستمم ، بالبيت يطوف وسمم عميو اهلل صمى النبي رأيت" قال ، الطفيل أبي عن:  األول الدليل
 .  مسمم اإلمام أخرجو" محجنال ويقبل

 في طاف ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" - التقبيل ذكر بدون - عباس ابن حديث من جاء:  الثاني الدليل
 .  مسمم اإلمام أخرجو" بمحجن الركن يستمم ، الوداع حجة

ورد   ما ويُقولُ :  قال  . 

 ، التكبير وىو ، واحد أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ثبت الذي أن اإلنسان يجد وبالتتبع ، أطمق المؤلف
 أتى كمما،  بعير عمى بالبيت سمم و عميو اهلل صمى النبي طاف " قولو في ، عباس ابن حديث في جاء الذي
 .  الصحيح في ثابت التكبير ىذا ،"  وكبر عنده كان بشيء إليو أشار الركن

 صححوو ،  البييقي أخرجو األثر وىذا" أكبر واهلل اهلل بسم" :لاق الحجر استمم إذا كان أنو ، عمر بنا فعل من جاء
 .  عمييم اهلل رحمة واأللباني النووي
 :  الطواف أذكار

 :  قولين عمى المسألة ىذه في العمماء اختمف

 ووفاء ، بكتابك وتصديقا ، بك إيمانا الميم ، أكبر واهلل ، اهلل بسم" قال الحجر استمم كمما الطائف أن:  األول القول
 .  والحنابمة والحنفية الشافعية إليو وذىب" وسمم عميو اهلل صمى نبيك لسنة واتباعا ، بعيدك

 اهلل رسول يا:  قالوا وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب بعض أن أخبرت" :قال ، نجيح أبي عن:  األول الدليل
 في الشافعي اهرو " [محمد بو جاء بما وتصديقا إيمانا ، أكبر واهلل اهلل بسم:  قولوا] قال ، استممنا إذا نقول كيف
 .  يثبت فال ، أخرى وعمل ، عنعن وقد جريج ابن إسناده في ، ضعيف لكنو،  األم

 واتباعا ، بكتابك وتصديقا ، بك إيمانا الميم:  قال الحجر استمم إذا أنو" عمر ابن عن مروي أثر:  الثاني الدليل
 ، المياجر بن محمد رجل إسناده وفي ، الطبراني أخرجو "النبي عمى يصمي ثم ، وسمم عميو اهلل صمى نبيك لسنة
 .  ضعيفة كميا ، عباس ابن وعن عمي عن مروية آثار بمجموعة ويستدلون ، ضعيف وىو
 .  اهلل رحميم المالكية مذىب وىذا ، فقط التكبير إال يقول أن لو يشرع ال الطائف أن:  الثاني القول

 .  التكبير عمى زاد أنو عنو يثبت لم ، الثبوت عدم:  الدليل

 :  الراجح

 وقول ، اعنيم اهلل رضي عمر ابن عن ثبت فقد ، التسمية اإلنسان زاد فإن ، فقط التكبير عمى االقتصار ىو
 عمر ابن يقول أن يمكن ال:  يقول قد قائال أن مع ، آخر صحابي قول أو نصا يخالف لم ما ، حجة الصحابي
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 يكون أن ويحتمل ، وجو لو وىذا ، عنده من يقولو أن يمكن ال ، عبادة في ذكر وىذا ، مستند وعنده إال القول ىذا
ن ، بأس فال اإلنسان قالو إذا الميم ، عمر ابن من اجتيادا ىذا  .  أحسن فذلك التكبير عمى واقتصر يقمو لم وا 

 : األسود الحجر عمى السجود

 وطاوس عباس وابن عمر رأي فيو ، عميو السجود استحباب عمى عامتيم ، العمم أىل فييا اختمف المسألة ىذه
 مروي الفعل وىذا ، عميو وجبيتو أنفو يضع أن والسجود ، والحنابمة والشافعية الحنفية مذىب وىو ، المنذر وابن
 عميو وسجد الحجر قبل عباس بن اهلل عبد رأيت" جعفر بن عباد بن محمد قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن
 اهلل رسول أر لم لو:  عنو اهلل رضي عمر وقال ، عميو وسجد قبمو الخطاب بن عمر رأيت:  عباس ابن فقال ،

 األلباني وصححو ، والدارمي ، الطيالسي داود وأبو الحاكم أخرجو األثر وىذا" قبمتو ما قبمو وسمم عميو اهلل صمى
 بو عمل وقد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى ومرفوعا ، عباس ابن عمى موقوفا صحتو يرى ، وموقوفا مرفوعا

 .  ثبوتو عمى بناء ، الجميور

 واعترف" النووي قال ، رويت التي حاديثاأل عنده تثبت لم وربما ، بدعة أنو مالك اإلمام رأى:  الثاني القول
 وال ، فمو عمى يده يضع أنو يرى ، اليد تقبيل مسألة في أي" الجميور عن مالك بشذوذ المالكي عياض القاضي
 .  المسألة ىذه وفي ، يقبميا

 :  الحجر استالم مراتب

 :  أربع أنيا لنا يتبين تقدم مما

 .  عميو ويسجد ويقبماو الحجر يستمم أن:  األولى المرتبة

 .  يده ويقبلا  بيده يستممو أن:  الثانية المرتبة

 .  الشيء ذلك ويقبلا  بشيء يستممو أن:  الثالثة المرتبة

 .  يده يقبل وال ، اليمنى بيده إليو يشير أن:  الرابعة المرتبة

يجعلُ :  قال ثم  .  يسارِهِ  عن البيت   و 

 الطواف يصح فال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي سنة من وىو ، الطواف صحة في شرط ألصحابا عند ىذا
 .  عندىم يصح لم منكسا

 ؛ يساره عن البيت وجعل ، طاف وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وال
 ورمل ، يمينو عن مشى ثم ، الحجر فاستمم ، مكة وسمم عميو اهلل صمى النبي قدم" عنو اهلل رضي جابر لحديث
 .  طوافو في واستمر يساره عن الكعبة جعل ثم يمينا لف أنو ذلك معنى" أربعا ومشى ، ثالثا

 :  عكس الطواف

 :  أقوال عمى ؟ يمينو عن البيت جاعلا  يطوف أن يصح ىل
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 وىذا ، يصح لم يمينو عن جعمو نفإ ، يساره عن البيت الطائف يجعل أن الطواف لصحة يشترط:  األول القول
ليو ، ثور أبي رأي  .  الحنابمة عند المذىب وىو ، والشافعية المالكية مذىب وىو ، قول في الحنفية ذىب وا 

 وعمى عميو اهلل صمى النبي بينيا ، مجممة جاءت اآلية وىذه( العتيق بالبيت وليطوفوا) :تعالى قولو: األول الدليل
 .  يساره عن البيت علج وقد ، بفعمو وسمم آلو

 .  يساره عن البيت وجعل طاف حيث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل:  الثاني الدليل

 كانت لما ، القياس إلى انظر ، كالصالة واجبا فييا الترتيب فكان ، بالبيت متعمقة عبادة أنيا:  الثالث الدليل
 بعيد قياس وىو ، فييا الترتيب وجب بالبيت تتعمق بادةع كل كانت ، فييا واجب والترتيب ، بالبيت متعمقا الصالة

 .  وجدنا لربما الترتيب فييا يشترط ال بالبيت تتعمق عبادة تتبعنا ولو ،

 قد اإلمام أصحاب لكن ، حنيفة أبو اإلمام إليو وذىب ، شرطا ليس يساره عن البيت جْعل أن:  الثاني القول
 .  قوالن ؟ سنة إنو أم ، دمب يجبر واجب ىو ىل ، بينيم فيما اختمفوا

 :  ودليميم 

 بين ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي إن:  فقالوا( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األول الدليل
 عن زاد وما ، واجبا اليسار عن البيت جعل فيكون ، الوجوب عن يزيد ال البيان وىذا ، بالبيت بطوافو المجمل
 .  دليل لىإ يحتاج الوجوب

 .  واالضطباع الرمل ترك لو كما ، اإلجزاء يمنع فمم ، ىيئة تْرك اليمين عن البيت جعل أن:  الثاني الدليل

 جعل وأما ، الطواف بفعل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بينيا ، مجممة جاءت اآلية إن:  يقال قد:  الثالث الدليل
 الواجب المجمل بيان في ، واجبة غير المجمل بيان في والصفة ، المجمل بيان في صفة فيذه ، يساره عن البيت
 قد لكن ، األصل ىذا ، واجبة ليست المجمل يبين الذي الفعل في التي الصفة وأما ، المجمل يبين الذي الفعل
 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بينو ، مجمال جاء القرآن في الصالة لفظ:  مثال ، الوجوب عمى يدل دليل يأتي

 بو حصل الذي الواجب إنما ، واجبة تكن فمم المبيِّن في صفة ىذه الجموس في التورك صفة ، وغيره والقيام القعود
 واستمر ، ىذا فعل قد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  قيل المقدمات ىذه صحت فإن ، الجموس وىو ، البيان
 .الطواف لصحة طشر  أنو عمى فدل ، وحجتو األربع عمره جميع في وواظب عميو

 :  الراجح

 .  طوافو يصح لم يساره عن يجعمو لم إذا ، الطواف صحة شروط من شرط يساره عن البيت جْعل

 :  يسارا البيت جعل عمة

 اإلنسان مركز ، يسارا لدار ، د ر:  إلنسان قيل لو ولذا ، اليسار عمى اليمين فييا يعتمد الدورية الحركة ألن:  قيل
 .  يوعم فيدور ، يساره

 .  الكعبة من قريبا فيكون ، القمب من قريب إنو:  وقيل
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 في مقصود الكعبة وجو استقبال أن والحظنا ، الكعبة وجو سيستقبل فإنو يساره عن طاف إذا اإلنسان ألن:  وقيل
 وجو يستقبل ألنو ؛ شيبة بني باب من المسجد ودخول ، كاداء من الثنية من مكة دخول:  وىما ، سبقا فعمين
 والطائف ، وجيو من يأتيو بل ، مستدبراه الشيء يأتي اإلنسان أن األدب من وليس ، الثالث وىذا ، مباشرة الكعبة
 .  وجيو من ال ، خمفو من البيت سيأتي يمين عن

 عبيد ونحن ، حكمة أعظم ىذه ، الشيخ إليو مال الذي وىو ، ذلك فعل وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن:  وقيل
 وطعمو اإليمان لذة يتذوق اإلنسان فإن ، مباشرة يسمم ، عبدا العبد يكون أن يكون ما أجمل ومن ، ديونقت نتأسى
 ىؤالء ، شيئا يفيمون ال الدراويش الوعاظ ىؤالء:  بعضيم يقول كما ال ، لمنصوص منقادا مستسمما يكون حينما
 يقول كما الدراويش الوعاظ ىؤالء لكن ، نالفيمي بين مقارنة ال بل ، بكثير منو أكثر يفيمون الدراويش الوعاظ
:  وسمم عميو اهلل صمى النبي ليم يقول وحينما ، مباشرة فيمتثمون ، افعموا:  وجل عز الرب ليم يقول حينما يتمذذون
 بو أسمم بو أمرني ما ، وجل عز لموالي مخموق عبد أنا ، االنقياد طعم أحمى ما ، ويستسممون فينقادون ، افعموا
 العبد أن األصل لكن ، المضايق حال في إال ؟ لمتحريم أم لمكراىة ىذا ؟ مستحب أم واجب ىذا:  أقول ما ، وأنقاد
 إرادة تحت فأنا ، القدر مسألة في تصرف لي ليس أنني كما ، شاء بما يأمرني أن لسيدي ، عبد أنا ، مباشرة يسمم
 أمره في أكون أن بد فال ، وأطيع أسمع كونيال أمره في أني كما ، بو أرضى أن بد فال بي يفعل ما ، سيدي

 النصوص أعناق سيموي فإنو ، وأىوائو وشيواتو آرائو إلى اإلنسان ذىب إذا وأما ، منقادا مطيعا سامعا الشرعي
 .  يشاء كيف

ي طوفُ :  قال ثم  .  سبعا   و 

 طوافو فإن ، يتميا لم لكنو ، بعضيا وطاف السبعة يطف لم فإن ، كاممة يطوفيا أن بد ال ، سبعة بالبيت الطواف
 .  أشواط سبعة الحجر إلى الحجر من يبدأ( المواالة) الفصل يطول أن قبل واستكممو عاد إذا إال ، يصح ال

 يتم نأ يمزم ىل:  اختمفوا لكن ، تامة كاممة أشواط سبعة طاف قد وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى العمماء اتفق
 .  ؟ سبعة الطواف

 :  أشواط السبعة لزوم

 :  قولين عمى ذلك في العمماء اختمف

 أما ، الفصل طال إذا وىذا ، طوافو يصح لم شيئا منيا نقص فإن ، كاممة أشواط سبعة الطائف يمزم:  األول القول
سحق عطاء إليو وذىب ، يصح فإنو ورجع تدارك إذا  .  والحنابمة والشافعية المالكية مذىب وىو ، ثور وأبو وا 

 :أدلتيم

 فرمل يمينو عن مشى ثم ، وفاستمم الحجر أتى مكة قدم لما.." وفيو،  عنو اهلل رضي جابر حديث:  األول الدليل
 .  أشواط سبعة فتكون ، وأربعا ثالثا ، اهلل رحمو مسمم أخرجو "أربعا ومشى ، ثالثا
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 خمف وصمى ، سبعا بالبيت فطاف ، وسمم عميو اهلل صمى يالنب قدم" :قال ، عمر ابن حديث:  الثاني الدليل
 ، صحيح بإسناد البييقي أخرجو( مناسككم عني خذوا) وسمم عميو اهلل صمى قولو مع ، عميو متفق" ركعتين المقام
 .  تامة كاممة أشواط سبعة الطائف عمى فيجب( مناسككم عني لتأخذوا) جابر حديث وفي

نما ، واالجتياد بالرأي تعرف ال لعباداتا مقادير أن:  الثالث الدليل  والنبي ، والتوقيف النقل إلى فييا المرجع وا 
 . أشواط سبعة طاف وسمم عميو اهلل صمى

 بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو وىو ، لمجمل بيانا كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي طواف أن:  الرابع الدليل
 .  كاممة سبعة طاف وقد ،( العتيق

 طوافو صح الرابع أكثر أو أربعة طاف لو بل ، الطواف شروط من شرطا ليس أشواط سبعة إكمال:  الثاني القول
 .  الحنفية مذىب وىذا ، فوق فما أربعة ،

 :أدلتيم

 المرة عمى الزيادة ، التكرار يقتضي ال المطمق األمر:  قالوا( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األول الدليل
 الزيادة لكن ، واحدا طوافا يطوف أن األمر ومقتضى ، عميو دليل ال ذلك عمى زاد فما ، باإلجماع ثبتت الواحدة
 جاء قد يكون ، أكثر أو أربعة طاف فإذا ، الطواف أكثر يطوف أن بد فال ، باإلجماع ثبتت الواحدة المرة عمى

 أربعة ىو الواجب فيكون ، العدد ىذا من أكثر عمى الزيادة عمى إجماع وال ، باإلجماع طوافو فصح ، باألكثر
 .  دم فعميو منيا خرج إن ، مكة في كان إن اإلتمام يمزمو ، واجبا بل ، شرطا ليس أنو فيرون ، فأكثر أشواط

 .  دليل إلى يحتاج زاد فما ، التحمل بو يحصل فيما الكل مقام يقوم األكثر أن:  الثاني الدليل

 الكل ألن ؛ بالكل اإلتيان من بد ال بل ، الكل مقام األكثر فيو يقوم ما قبيل من ليس الطواف بأن:  ونوقش
 وقال ، أشواط سبعة طاف أنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة النصوص مقابل في وتعميالتيم ، مطموب

 وال عمر عن وال بكر أبي عن وال ، ستة أو خمسة أو أربعة طاف أنو مرة ولو عنو يثبت لم( مناسككم عني خذوا)
 .  الصحابة أكابر عن وال ، عمي عن وال عثمان عن

 :  الراجح

 .  أشواط سبعة ىنا والتوقيف ، بالتوقيف إال تعرف ال العبادات مقادير ألن ؛ كامال الطواف استيعاب من بد ال أنو

يرُملُ :  قال ثم  .  أرب ع ا   ي مِشي ثُم   ، ثا  ثال  الّطوافِ  ى ذا في األُفِقي   و 

 ، الخبابا :  ومنو ، المشي أنواع من نوع وىو ، الخطى مقاربة مع المشي سرعة:  وىو ، الطواف سنن من الرمل
 .  ذلك وغير ، اليرولة ومنو ، والنَّساالن

 ابن إال فيو يخالف ولم ، استحبابو إلى عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة ذىب وقد ، جدا المؤكدة السنن من وىو
 والتابعين الصحابة من العمم أىل عامة وأما ، وقتيا ذىب قد سنة أنو إلى ذىب فإنو ، عنيما اهلل رضي عباس
 أبي عن ، مسمم في عنيما اهلل رضي عباس ابن ، الطواف سنن من سنة الرمل أن إلى ذىبوا فقد ، بعدىم ومن
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 فإن ؟ ىو أسنة ، أطواف ةأربع مشيأو  ، أطواف ةثالث بالبيت الرمل ىذا أرأيت" عباس ابن سأل أنو ، الطفيل
 المراد أن ، وغيره اهلل رحمو النووي بين وقد،  مسمم اإلمام أخرجو" ..وكذبوا صدقوا:  فقال ، سنة أن يزعمون قومك
 اهلل ىصم قال كما ، أخطأ أي ، فالن كذب:  قال فإذا ، الحجاز أىل لسان في الخطأ أنو( وكذبوا صدقوا) بقولو
 عميو اهلل صمى النبي أن يعني ، صدقوا قولو" اهلل رحمو النووي قال ، أخطأ أي ، [السنابك أبو كذب] وسمم عميو
 ، كذبوا:  وقولو ، - عنيما اهلل رضي عباس ابن عن حتى األحاديث في ثابت وىذا - األصل في رمل قد ، وسمم
 اهلل رضي عباس ابن من القول وىذا ،" ذىبت قد سنة ياأن عباس ابن يرى ، مستمرة مقصودة ثابتة سنة إنو أي

 عمر سمعت:  قال ، عمر مولى أسمم أثر من ، وغيره النووي صححو بإسناد البييقي عند ثبت بما نوقش عنيما
 ؟ وأىمو الكفر ونفى اإلسالم اهلل وّطد وقد المناكب عن والكشف الرمالن فيم" يقول عنو اهلل رضي الخطاب بن
 مستمر الفعل وأن ، باقية السنة أن عمر يرى" وسمم عميو اهلل صمى النبي مع نصنعو كنا شيئا نترك ال ذلك ومع
 وقول ، منسوخ غير وأنو ، الرمل سنية بقاء يرون أنيم ، جميورىم بل ، الصحابة أكابر عن ثابت وىو ، ينقطع لم

 ويترك ، السنة إلى فيصار ، الرمل لسنةا في ثبت وقد ، والسنة الكتاب في الحجة فإن غيره خالف إذا الصحابي
 .  الصحابي قول

 ( : األفقي ويرمل)
 المؤلف فبين ، والحرم مكة أىل من ليسوا من اآلفاق وأىل ، األفقي من يكون الرمل أن ، اهلل رحمو المؤلف بين
 ال البمد ألىل ي ظير إنما وىذا ، والقوة لمجمد إظيار أصمو في الرمل ألن ؛ مكة أىل حق في الرمل يستحب ال أنو
 .  البمد أىل من

 :  مكة ألىل الرمل

 :  قولين عمى العمماء فييا اختمف المسألة ىذه

 .  الحنابمة مذىب وىو ، عمر وابن عباس ابن رأي وىذا ، الرمل ليم يشرع ال مكة أىل أن:  األول القول

 . صحيح بسند مالك اإلمام اهرو " م لير  لم مكة من أحرم إذا كان عمر ابن أن" عمر ابن عن:  األول الدليل

 أىل ال ، البمد خارج من يأتون من ىم يظيرىما والذي ، والجمد القوة إلظيار إال يشرع لم الرمل أن:  الثاني الدليل
 .  حقيم في يشرع فمم ، البمد

 المالكية واستحبو والشافعية الحنفية إليو وذىب ، سعي يعقبو طواف كل في مكة ألىل الرمل يشرع:  الثاني القول
 المجتيد بداية صاحب ذكر وقد ، معين بوقت التقييد وعدم اإلطالق الشافعية كتب في رأيت وأنا ، التفصيل بيذا ،
 أىل أن يرون أنيم الميم لكن ، قبل التي األطوفة في الرمل يكون أن يقتضي وىذا ، عرفة قبل أنو( رشد ابن)

 .  يسع يعقبو طواف كل في الرمل ليم يسن مكة

 لكل وسمم عميو اهلل صمى النبي قالو القول وىذا ،( مناسككم عني خذوا) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول: يمدليم
 .  ضمنيم يدخمون مكة وأىل ، الناس
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 :  الراجح

 ، عنيما اهلل رضي عمر ابن ألثر ؛ ليم يشرع فال مكة أىل أما ، لآلفاقيين يشرع الرمل وأن ، األول القول ىو
 .  إليو فيصار ، نصا يخالف ولم ، آخر صحابي يخالفو لم صحابي فعل وىو

الطوافِ  ىذا في األفقي   ويرُمل:  قال  . 

 يشرع وال ، الطوافين بيذين مختص فيو ، القدوم وطواف العمرة طواف وىو ، قبل من ذكره تقدم ما ؟ طواف أي
 .  الوداع فطوا وال اإلفاضة طواف في

 :  الرمل فيو المشروع الطواف

 :  قولين عمى اختالف فييا المسألة ىذه

 .  المالكية مذىب ظاىر وىو ، الحنابمة إليو وذىب ، القدوم وطواف العمرة طواف في الرمل يشرع:  األول القول

 ولم ، الطوافين ىذين في رمل أنو ، عنو والمنقول الثابت إن:  وقالوا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل:  يمدليم
 .  فعمو عمى فيقتصر ، الوداع طواف في رمل أنو ينقل ولم ، اإلفاضة طواف في رمل أنو ينقل

 .  والشافعية الحنفية إليو وذىب ، سعي يعقبو طواف كل في الرمل يشرع:  الثاني القول

 العمرة طواف ألن ، القدوم طواف في ورمل ، العمرة طواف في رمل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  يمدليم
 .  شابيو ما عميو ويقاس ، سعي يعقبو القدوم وطواف ، سعي يعقبو

 ولم ، العمرة طواف في ورمل ، القدوم طواف في رمل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، دليل إلى يحتاج وىذا
 من ألن ؛ وسمم عميو اهلل صمى نولبي مشروعا كان ولو ، الوداع طواف في وال ، اإلفاضة طواف في يرمل

 يطف لم ، قارن ىو من أصحابو ومن ، كثير وىم ، اإلفاضة طواف بعد وسيسعى ، متمتع ىو من أصحابو
 ، وسمم عميو اهلل صمى أنو ينقل ولم ، الحج سعي ويسعى ، اإلفاضة طواف النحر يوم وسيطوف ، القدوم طواف
 .  والعمرة القدوم طواف:  النوعين بيذين مختص أنو مىع يدل ما ، اإلفاضة طواف في بالرمل أمرىم

 :  الراجح

 .  النوعين بيذين مختص أنو ، األول القول ىو

أرب عا   يمِشي ثمّ  ث الثا  :  قال ثم  . 

 األشواط األربعة في ملالر  يسن وال ، الثالثة األشواط ىذه في سنة الرمل أن عمى - اهلل رحميم - الفقياء اتفق
 يرمل أن السنة ىل:  اختمفوا لكنيم ، العمم أىل عامة ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية إليو ذىب ، األخيرة

 .  ؟ األسود والحجر اليماني الركن بين ما الرمل يترك أم ؟ كاممة أشواط الثالثة في يرمل وأن ؟ كمو الشوط في

 :  والحجر مانيالي الركن بين ما الرمل

 :  قولين عمى ذلك في اختمفوا
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 ، مسعود وابن ، وابنو  عنو اهلل رضي عمر إليو وذىب ، كاممة الثالثة األشواط في يرمل أن يسن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، والثوري والنخعي عروة رأي وىو ، عنيم اهلل رضي الزبير وابن

 :أدلتيم

 .  مسمم اإلمام أخرجو" الحجر إلى الحجر من رمل وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  عمر ابن عن:  األول الدليل

 ما أول الركن ستمما إذا مكة يقدام حين وسمم عميو اهلل صمى النبي رأيت" قال ، عمر ابن عن:  الثاني الدليل
 ثم الحجر من يبدأ ، كاممة أشواط الثالثة في ، رملي:  يخب ، عميو متفق" السبع من أطواف ثالثة يخب ، يطوف
 .  منو جزءا وليس ، رمال كمو الشوط يكون أن يقتضي وىذا ، بالحجر ينتيي

 ، بينيما يمشي فإنو األسود والحجر اليماني الركن بين ما إال ، الثالثة األشواط في الرمل يسن:  الثاني القول
 .  عمر بن اهلل عبد بن وسالم ، محمد بن والقاسم ، رجبي وابن والحسن وطاوس عطاء إليو وذىب
 :أدلتيم

،  يثرب حمى وىنتيم وقد مكة وأصحابو سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قدم"  قال عباس ابن عن:  األول الدليل
 النبي وأمرىم،  الحجر يمي مما فجمسوا شدة منيا ولقوا الحمى وىنتيم قد قوم غدا عميكم يقدم إنو المشركون قال

 ىؤالء المشركون فقال،  جمدىم المشركون ليرى الركنين بين ما ويمشوا أشواط ثالثة يرمموا أن وسمم وعمي اهلل صمى
 يرمموا أن يأمرىم أن يمنع ولم عباس ابن قال،  وكذا كذا من أجمد ىؤالء،  وىنتم قد الحمى أن زعمتم الذين

 الذي قعيقعان ىو الجبل وىذا ، الحجر ناحية جبل عمى ىؤالء مسج،  عميو متفق"  عمييم اإلبقاء إال كميا األشواط
لى وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى ينظرون وجعموا ، الكعبة شمال في  في يرمموا أن النبي فأمرىم ، أصحابو وا 

 ، المشركين أعين عن اختفوا قد يكونون ؛ألنيم األسود الحجر إلى يمشون الركن إلى وصموا إذا حتى ، الشوط
 النبي فأراد ، وكذا كذا من أجمد ىؤالء ، وىنتيم قد الحمى أن زعمتم الذين ىؤالء:  قالوا جمدىم المشركون رأى فمما

 إلى محبوبة اهلل عدو إغاظة ، اهلل إلى محبوبة الكافر إغاظة أن المعموم ومن ، يغيظيم أن وسمم عميو اهلل صمى
 أجرا بو يكتب وجل عز اهلل ، {صَبلِحٌ عَمَلٌ بِهِ لَهُمْ كُتِبَ إِلَّب وَيْلًب عَدُوٍّ مِهْ يَنَبلُىنَ وَلَب فَّبرَالْكُ يَغِيظُ مَىْطِئًب يَطَئُىنَ وَلَب} اهلل
  .  تعالى لوجيو أغاظيم لمن

 حجة في وقع الكرام الصحابة روى وما ، القضية عمرة في وقع عباس ابن حديث أن:  الحديث عن الجواب
 وفيو جوابا وذكروا ، النافي عمى مقدم والمثبت ، مثبتة األخرى واألحاديث ، ناف عباس ابن وحديث ، الوداع
 بين ما إال فييا رمل أنو ذكر عباس وابن ، كميا الثالثة األشواط في رمل أنو نقال قد عمر وابن جابرا أن ، إشكالية
 يقال وقد ، يناقش وقد ، سنو يف صغيرا ذاك إذ كان عباس ابن ألن ؛ ضبطا وأكبر ، منو سنا أكبر وىم ، الركنين

 رضي جابر ومنسك ، وسمم عميو اهلل صمى النبي حجة ضبط ممن كان عنو اهلل رضي جابرا أن خاصة ، وجو لو
 أعمم واهلل ، المغني صاحب العمة ىذه ذكر ، الجية ىذه من مقدمة روايتو فتكون ، الحج في كامل منسك عنو اهلل
 . 
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 . أجمعين وصحبو آلو وعمى دمحم نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


