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 .  أجمعيف وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمـ اهلل وصمى ، العالميف رب هلل الحمد

 :  النيي وقت في الطواف ركعتا

 مذىب وىو ، والطويمة القصيرة ، كميا النيي أوقات في صالتيما جواز والراجح ، قوليف عمى خالؼ فييا المسألة
 .  تيمية ابف اإلسالـ شيخ واختيار ، والحنابمة الشافعية

 :  عنيما غيرىما إجزاء

 :  قوليف عمى ؟ مقصودة نافمة بدليا يصمي أو ؟ فريضة ركعتي الركعتيف ىاتيف بدؿ يصمي أف يجزئ ىؿ

 يصح ، الفجر صالة قبؿ وانتيى طاؼ يكوف كأف ، أخرييف ركعتيف يصمي أف ويجوز ، غيرىما عنيما يجزئ:  القوؿ
 وعطاء عنيما اهلل رضي عباس ابف رأي وىو ، عنيما بدال المكتوبة الفجر صالة يصمي أو ، عنيما بدال الفجر راتبة أف

سحؽ جبير وابف والحسف  .  والحنابمة ، األصح في الشافعية مذىب وىو ، وا 

 يشرع ، يحـر أف اإلنساف أراد لو ، اإلحراـ كركعتي ، المكتوبة عنيما فأجزأت ، لمنسؾ شرعتا ركعتاف أنيما:  دليميـ
 ركعتيف يصمي أف يحتج لـ فريضة عقب أحـر أنو فمو ، الراجح عمى تخصو صالة لإلحراـ وليس ، ركعتيف يصمي أف لو
 .  الفريضة عنيما تجزئ بؿ ،

 مذىب وىو ، ثور وأبو ، المنذر وابف الزىري إليو وذىب ، غيرىا وال مكتوبة ال ، غيرىما عنيما يجزئ ال:  الثاني القوؿ
 .  رواية في والحنابمة والمالكية الحنفية

 صالة صمى لو ، الفجر كركعتي - المكتوبة عنيما صمى إذا - المكتوبة عنيما تجزئ فمـ ، سنة أنيما:  األوؿ ليؿدال
 .  فريضة وىذه سنة ىذه ألف ؛ تجزئ لـ الفجر ركعتي عف بدال الفجر

 .  األخرى عف واحدة تجزئ فال ، لذاتيا مقصودة عبادة منيما كال أف:  الثاني ليؿدال

 .  العبادات في التداخؿ إلى الحديث جرنا وقد

 :  العبادات تداخل أقسام

 صالة مع الفجر كركعتي ، األخرى عف واحدة تجزئ فال ، لألخرى تابعة العبادتيف إحدى تكوف أف:  األوؿ القسـ
 .  الفجر

 .  األخرى عف إحداىما تجزئ فال ، لذاتيا مقصودة منيما واحدة كؿ تكوف أف:  الثاني القسـ

 إحداىما تجزئ فينا ، الصالة ماىية عف النظر بغض ، الوقت ىذا في العبادة إيقاع المقصود يكوف أف:  الثالث القسـ
 .  األخرى عف

 .  الثاني القسـ ضمف في تدخؿ ، لذاتيا المقصودة األخرى الصموات مع الطواؼ ركعتي أف لنا يتبيف

 :  لمطواف الطيارة اشتراط
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 :  كأقواؿ ونذكرىا ، الطيارة كتاب في المسألة تقدمت

 وتقدمت ، والحنابمة والشافعية المالكية ، العمـ أىؿ جميور إليو وذىب ، الطيارة الطواؼ لصحة يشترط:  األوؿ القوؿ
 . األدلة

ف ، مكة في كاف إف يعيد طيارة غير مف طاؼ فإذا ، لمطواؼ واجبة الطيارة:  الثاني القوؿ  وذىب ، دما ذبح خرج وا 
 .  الحنابمة عند رواية وىو ، عندىـ المشيور القوؿ في ، اهلل رحميـ الحنفية إليو

 تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختارىا رواية في والحنابمة ، قوؿ في الحنفية إليو وذىب ، سنة لمطواؼ الطيارة:  لثالثا القوؿ
 . 

 في ، الممتع عمى التعميؽ في اهلل رحمو شيخنا قاؿ ، وبعده األمر قبؿ الفتوى بيف يفرؽ وأنو ، ىناؾ األدلة وعرفنا
 أثناء المرأة عمى الحيض نزؿ إذا وليذا ؛ الطواؼ صحة يمنع األكبر الحدث أف الظاىر" الزاد عمى األخير شرحو

 { . سَبِيلٍ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا} تعالى اهلل لقوؿ ؛ الجنابة أثر وجد أو ، بشيوة أنزؿ لو وكذلؾ ، طوافيا بطؿ الطواؼ

 :  الطواف في المواالة

 : أقواؿ عمى فييا مختمؼ المسألة ىذه

 في والشافعية المالكية إليو وذىب ، طوافو يصح لـ مواليا يطؼ لـ ومف ، الطواؼ لصحة شرط أنيا:  األوؿ القوؿ
 .  الحنابمة مذىب وىو ، القديـ

 ( . مناسككـ عني خذوا) وقاؿ ، مواليا طواؼ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  األوؿ الدليؿ

 .  كالصالة المواالة فييا فاشترطت ، بالبيت متعمقة عبادة الطواؼ أف:  الثاني الدليؿ

 عمى مشروع الوضوء فإف ، كالوضوء ، مجتمعة إال تصح فال ، االجتماع وجو عمى شرعت عبادة أنيا:  الثالث الدليؿ
 .  مفرقة تصح فال ، االجتماع سبيؿ عمى مشروعة فإنيا ، وكالصالة ، مفرقا يصح فال ، االجتماع سبيؿ

 في والحنابمة الجديد في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، سنة ىي بؿ ، الطواؼ لصحة شرطا ليست:  الثاني القوؿ
  .  جميعا عمييـ اهلل رحمة حـز ابف واختاره ، لعذر القطع كاف إف رواية

 في اشترط فمف ، بقيد مقيدة غير ، مطمقة جاءت اآلية وىذه( العتيؽ بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األوؿ الدليؿ
 . الدليؿ فعميو المواالة الطواؼ

 أخرجو" طوافو عمى بنى ثـ ، حيستر ي قعد ثـ ، أطواؼ ثالثة بالبيت طاؼ عنيما اهلل رضي عمر ابف أف: " الثاني الدليؿ
 . صحيح بإسناد شيبة أبي ابف

 فضال ، الوجوب عمى يدؿ ال الفعؿ ومجرد ، فعؿ مجرد وعممو ، والػى وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  الثالث الدليؿ
 .  الشرطية عف

 .  بالبيت طاؼ قد أنو عميو يصدؽ األشواط بيف المواالة وقطع طاؼ مف أف:  الرابع الدليؿ
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 العبادة بعض يضاؼ أف يمكف لـ طويال القطع كاف إذا أما ، يسيرا القطع كاف إذا مسمـ ىذا بأف:  يناقش أف ويمكف
 .  عرفا حتى يمكف وال ، بعض إلى

 :  الراجح

 القطع مف بأس فال عذر ثمة كاف فإذا ، عذر ثمة كاف إذا إال ، الطواؼ صحة في شرط المواالة أف ، األوؿ القوؿ ىو
 عمييا شرعت التي كيفيتيا عف يخرجيا وتفريقيا ، االجتماع سبيؿ عمى مشروعة عبادة ألنيا ؛ طويال قطعا ليس لكف ،
 األوؿ الشوط طاؼ لمف يقاؿ أف يمكف فال ، طويال التفريؽ كاف إذا بعض إلى العبادة بعض نسبة يمكف ال وألنو ،

 كاف أو ، طوافو في ويدوخ يتعب كأف ، يسيرا القطع كاف إف أما ، طاؼ قد إنو المغرب بعد أشواطو وأكمؿ ، صباحا
 بأس فال ، يتوقؼ أف إلى ويحتاج ، عمييا يحمؿ عربة عنده وليس ، فيجمس ، طويال المشي يستطيع ال ، الوزف ثقيؿ
 .  جدا طويال يكوف أال بد ال لكف ، القطع مف

 :  لمفريضة الطواف قطع

 طوافو يتـ ثـ الفريضة ويصمي ، طوافو يقطع أنو إلى العمـ أىؿ عامة ذىب فقد ، يطوؼ وىو الفريضة أقيمت إذا
 كبير شبو فيو والطواؼ[ المكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا] قاؿ وسمـ آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ألف ؛

ذا ، لممكتوبة الطواؼ قطع فيجوز ، لممكتوبة إال الصالة بقطع والسالـ الصالة عميو النبي يأذف ولـ ، الصالة مف  وا 
 السمؼ مف طائفة عف منقوؿ وىو ، عنيما اهلل رضي عمر ابف فعمو القطع وىذا ، بعض عمى الطواؼ بعض بنى انتيى

 قاؿ،  العمـ أىؿ عامة ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، ثور أبي ومذىب ، وعطاء سالـ رأي فيو ،
 . "يستأنؼ:  قاؿ فإنو،  الحسف إال ذلؾ في خالؼ أحدا نعمـ وال: "  المنذر ابف

 :  الطواف استئناف مكان

 الحجر مف يبدأ أنو عمى ، اهلل رحمو أحمد اإلماـ نص ؟ قطع حيث مف األوؿ طوافو عمى يبني أـ الحجر مف يبدأ ىؿ
 .  طوافو عمى يبني وال ، الطواؼ أوؿ مف فيشرع ،

 ، والشافعية والمالكية والحنفية ، عمر وابف عباس وابف وسالـ عطاء ، ذكرىـ سبؽ مف مذىب ظاىر:  الثاني القوؿ
 عمى فيبني ، شرعي بدليؿ إال إلبطالو طريؽ فال ، مجزئا صحيحا وقع أوال فعمو الذي ألف ؛ انتيى حيث مف يبني أنو

 .  فيو انتيى الذي الموضع

 :  الجنازة صالةو  الطواف مواالة

 :  قوليف عمى ؟ لمتوالي قاطعا ىذا يكوف فيؿ ، الجنازة صالة صمى إذا

 .  والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، المواالة الجنازة صالة تقطع ال:  األوؿ القوؿ

 ألنيا ، الجنازة صالة فكذا ، الطواؼ في التوالي تقطع ال المكتوبة كانت إذا ، المكتوبة عمى القياس:  األوؿ ليؿدال
 القطع يجوز فألف طويمة لصالة القطع جاز إذا ، الجنازة صالة مف أطوؿ أنيا شؾ ال المفروضة والصالة ، يسيرة
 .  أولى باب مف قصيرة لصالة
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 طوافو مف ينتيي أف أراد لو ، أجميا مف الطواؼ قطع فجاز ، عنيا بالتشاغؿ تفوت الجنازة صالة أف:  الثاني ليؿدال
 .  صالة ألؼ بمائة والصالة ، الحـر في أنو خاصة العظيـ الفضؿ وفاتو ، الجنازة ذىبت

 والشافعية المالكية إليو وذىب ، الطواؼ أوؿ مف يبتدئ أف ولزمو ، التوالي انقطع الجنازة عمى صمى إذا:  الثاني القوؿ
 .  قوؿ في

 ىذه( المكتوبة إال صالة فال الصالة أقيمت إذا) والحديث ، بالنفؿ الفرض قطع إلى تؤدي صالتو أف:  األوؿ ليؿدال
 .  النافمة أجؿ مف الطواؼ يقطع فال ، النافمة أجؿ مف المكتوبة تقطع ال ، المكتوبة أجؿ مف تقطع والنافمة ، مكتوبة

 .  أخرى بصالة يقطع فال ، صالة الطواؼ أف:  الثاني ليؿدال

 الموجودة باأللوؼ يتأدى الكفاية فرض ألف ، قاطعا فكاف ، وجوبا عميو يتعيف لـ بفعؿ قطع الطواؼ أف:  الثالث ليؿدال
 . الحـر في

 :  الراجح

 والحنابمة ، الجديد في والشافعية والحنفية ، يسيرة ألنيا ؛ تنقطع ال المواالة فإف الجنازة عمى صمى إذا ، األوؿ القوؿ ىو
 والشافعية ، ىذا مف أوسع فاألمر عندىـ تشترط ال المواالة كانت فإذا ، بالكمية تشترط ال المواالة أف يروف ، رواية في
 .  المذىب خالؼ وىو ، تقطع أنيا يروف قوؿ في

 :  لمنافمة الطواف قطع

 الذيف كالـ فظاىر ، يطوؼ وىو ، العيد صالة في شرع أو ، القياـ أو التراويح في الوتر صالة في اإلماـ شرع لو
 يقاؿ وىنا ، حينئذ ينقطع التوالي فإف التراويح مف الوتر صالة صمى أو ، العيد صالة صمى إذا أنو االشتراط يروف

 وقبؿ ، الوتر صالة في اإلماـ بدء قبؿ فيو تنتيوا أف تستطيعوف تبدؤوا أف فإما ، جيدا الوقت واحسبوا تنبيوا:  لمطائفيف
ما ، العيد صالة في بدئو  يمتد الوتر ألف ، طويؿ القطع أف يروف بالقطع والقائموف ، الوتر تصموا حتى تؤخروا أف وا 

 فتكوف ، دقائؽ عشر فتصؿ ، أحيانا تطوؿ ، العيد صالة وكذا ، القنوت مع دقائؽ عشر أو ، ساعة ربع إلى أحيانا
 الطواؼ في لممواالة قاطعا يكوف الوتر أف أخبرني الشيخ طالب وبعض ، وتحتمؿ ، تردد موضع والمسألة ، قاطعة

 . 

 :  المسجد داخل الطواف

 وليس ، يصح لـ المسجد خارج طاؼ لو أنو إجماع وعندىـ ، عمييـ اهلل رحمة العمـ أىؿ بيف عميو متفؽ شرط ىذا
 باطمئناف بعيدا يطوؼ أف بيف األمر دار إذا لكف ، أفضؿ كاف الكعبة مف اقترب كمما أنو وباالتفاؽ ، عندىـ واجبا

 يؤدي حتى ، الكعبة عف بعيدا يطوؼ أف فعندىـ ، المؤكدة الرمؿ سنة وترؾ الزحاـ مع الكعبة مف قريبا يطوؼ أو ،
 أولى العبادة بذات المتعمؽ الفضؿ" كثيرا شيخنا يذكرىا قاعدة وىذه ، بيا المتعمؽ بالفضؿ ويأتي ، بالطمأنينة العبادة

 " . ومكانيا بزمانيا المتعمؽ الفضؿ مف

 :  األعمدة وراء من الطواف
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 صحيح طوافو أف الجماىير ؟ يصح فيؿ ، الحـر في التي واألعمدة األروقة وراء مف طاؼ لو ، اآلف إليو يحتاج ىذا
ف ، أعاد مكة في كاف إف األعمدة وراء طاؼ إف أنو إلى المالكية وذىب ،  القوؿ وىذا ، دـ فعميو مكة مف خرج وا 

 والتابعوف الصحابة وكاف ، الحـر وسع عمر فإف ، عنيـ اهلل رضي الصحابة فعؿ يخالؼ ألنو ؛ أعمـ واهلل ضعيؼ
 مف الثاني الدور في طاؼ أو ، األروقة داخؿ مف طاؼ فمو عميو وبناء ، بينيـ نكير غير مف التوسعة في يطوفوف

 .  فيو شيء وال صحيح طوافو فإف ، األعمدة وراء

 :  السطوح عمى الطواف

ف ، الجواز العمـ أىؿ أقواؿ مف الراجح  مف أرفع يكوف الثاني الدور حتى - اآلف الواقع وىو - الكعبة مف أرفع كاف وا 
 بكثير الكعبة مف عفأر  وىي ، عمييا يصموف الناس فإف ، بالكعبة المحيطة الجباؿ عمى الصالة عمى ويقاس ، الكعبة

 تابع اليواء ألف ، اآلف الموجودة الطويمة العمائر أو ، قديما قعيقعاف جبؿ أو ، قبيس أبي جبؿ عمى صمى لو كما ،
 صالتو فإف الكعبة عف منخفض مكاف أو بئر داخؿ صمى اإلنساف أف لو كما ، لقرارىا تابع الكعبة وىواء ، لمقرار

 ، نعـ ؟ أسفؿ الطواؼ يتصور أف يمكف وىؿ ، صحيح طوافو فإف أسفؿ أو الكعبة مف أرفع كاف سواء ، صحيحة
 قياسا ، صحيح الحاؿ ىذه في طوافو فإف ، زمف في يأتي وربما ، األرضي الدور في يطوؼ أف استطاع أنو قدر لو

 .  السطوح في الطواؼ عمى

 :  ماشيا الطواف اشتراط

 راكبا وطاؼ ، ماشيا طاؼ وسمـ عميو اهلل صمى النبي وأف ، وأولى أفضؿ ماشيا الطواؼ أف العمـ أىؿ بيف خالؼ ال
 :  أقواؿ ؟ راكبا لمقادر ، وما حكـ الطواؼ ماشيا الطواؼ يشترط ىؿ لكف ، لمعذر

 إليو وذىب ، طوافو يصح لـ عذر لغير راكبا طاؼ فإف ، ماشيا يطوؼ أف الطواؼ لصحة يشترط:  األوؿ القوؿ
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، رواية في المالكية
 أدلتيـ:

 ال فكذا ، الوقوؼ عمى القدرة مع قاعدا يصمي أف لو يجوز ال أنو وكما ، صالة بالبيت الطواؼ أف:  األوؿ الدليؿ
 .  صالة منيما كال أف بجامع ، الصالة عمى الطواؼ قاسوا ، والمشي القدرة مع راكبا الطواؼ لو يجوز

ال ، وجوه في صالة ىو بؿ ، وجو كؿ مف صالة ليس الطواؼ أف عرفنا ونحف  ، والصالة الطواؼ بيف فرؽ فثمة وا 
ـ  ، الكالـفيو  لكـ أباح اهلل أف إال ، صالة بالبيت الطواؼ"  عباس ابف عف المنقوؿ باألثر يستدلوف وىـ فال فمف يتكم
ف ، عباس ابف عمى موقوفا يصححو العمـ أىؿ وبعض ، مرفوعا يصح ال الحديث ىذا" بخير إال يتكمـ  فالمراد صح وا 
 .  كميا ال األشياء أكثر في الشبو بو

 . بالبيت االرتباط بجامع ، كالصالة عذر لغير راكبا فعميا يجز فمـ ، بالبيت تتعمؽ عبادة الطواؼ أف:  الثاني الدليؿ

 .  يطؼ لـ ماشيا يطؼ لـ فإذا ، المشي ىو الطواؼ حقيقة:  يقولوف ، قوي تعميؿ ىذا:  الثالث الدليؿ
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 اهلل صمى النبي ،" العذر حاؿ إال ، أحوالو جميع في ماشيا طاؼ أنو" وسمـ عميو اهلل صمى النبي فعؿ:  الرابع الدليؿ
 .  العذر حاؿ في إال الركوب إلى يصؿ لـ وسمـ عميو

ف ، اإلعادة تعذرت إف بدـ ويجبر ، واجب القدرة مع ماشيا الطواؼ:  الثاني القوؿ  ، يعيد أف لزمو مكة في كاف وا 
 . مطمقا بدـ يجبر واجب أنو إلى رواية في والحنابمة المالكية وذىب ، الحنفية إليو وذىب
 أدلتيـ:

 .  الوجوب عمى يحمؿ ، ماشيا الطواؼ وىو ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف المنقوؿ الفعؿ أف:  األوؿ ليؿدال

 إف الغروب لدفعو دـ فيمزمو ، الغروب قبؿ ودفع نيارا وقؼ لو ما أشبو ، ركف في واجبة صفة أنو:  الثاني ليؿدال
 الشمس غروب إلى نيارا يقؼ أف الوقوؼ ىذا صفات ومف ، ركف بعرفة الوقوؼ ، شيء يمزمو لـ عاد فإف ، يعد لـ
 الشمس غروب قبؿ ودفع نيارا وقؼ فإذا ، دفع الشمس غربت إذا ، بالميؿ النيار يتصؿ أف بد ال ،( نيارا وقؼ كاف إذا)

 المشي وىي واجبة صفة فيو ، ركف وىذا ، البيت حوؿ يدور أف الطواؼ ، الطواؼ وكذا ، دـ فيمزمو ، واجبا ترؾ فقد
 ماشيا الطواؼ عمى القدرة مع راكبا طاؼ إذا األوؿ القوؿ:  القوليف بيف والفرؽ ، دـ عميو وجب المشي ترؾ فإذا ،

 .  دـ عميو يجب لكف طوافو يصح والثاني ، يصح ال طوافو فإف

ذا ، بواجب وليس ، سنة ماشيا الطواؼ أف:  الثالث القوؿ  الشافعية إليو ذىب وىذا ، صحيح فطوافو راكبا طاؼ وا 
 . ، وىو رأي ابف المنذر رواية في والحنابمة
 أدلتيـ:

 طاؼ ": رضي اهلل عنيما عباس ابف حديث في جاء كما ، راكبا طاؼ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي أف:  األوؿ الدليؿ
 .  يفالصحيح في والحديث " إليو أشار الركف عمى أتى كمما،  بعير عمى بالبيت وسمـ عميو اهلل صمى النبي
 :قاؿ أشتكي أني سمـ و عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ إلى شكوت ": قالت رضي اهلل عنيا، سممة أـ قصة:  الثاني الدليؿ

 يصمي وسمـ عميو اهلل صمى والنبي ، راكبة الناس وراء مف طافت ، متفؽ عميو"  ( راكبة وأنت   الناس وراء من طوفي) 
 " . وسمـ آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي فعؿ مع ألحد قوؿ وال" المنذر ابف يقوؿ ، الكعبة بجوار

 قد أنو عميو ويصدؽ ، معينة بصفة يقيد لـ ، أجزأه بو أتى فكيفما ، بالطواؼ أمر وجؿ عز اهلل أف:  الثالث الدليؿ
 .  حبوا حبا لو حتى ، صحيح طوافو فإف ، راكبا ، حابيا ، ماشيا ، شكؿ أي عمى بالبيت طاؼ فإذا ، بالبيت طاؼ

 كما الراكب مف يجوز بعرفة الوقوؼ فإف ، بعرفة كالوقوؼ ، راكبا فعمو فجاز الحج أركاف مف ركف أنو:  الرابع الدليؿ
 .  والماشي القاعد مف يجوز

 بالطواؼ المقصود ، بالبيت الطواؼ وبيف بعرفة الوقوؼ بيف شاسع فرؽ ثمة ، بعيدة لوجدتيا األقيسة الحظت لو
 وقؼ لو أنو باإلجماع بعرفة والوقوؼ ، عرفة في البقاء فالمقصود بعرفة الوقوؼ أما ، البيت حوؿ الدوراف ىو بالبيت
 الصفات بيذه وقؼ فمو ، القياـ وليس ، المكث بالوقوؼ المراد ؟ نائما وقؼ كيؼ ، نائما وقؼ أو ، جالسا وقؼ أو راكبا
 .  لمحظة ولو ، حجو صح
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 :  الراجح

 ، الطواؼ شروط مف شرط ماشيا الطواؼ أف ، العمـ أىؿ مف وغيره شيخنا اختاره وقد ، أعمـ واهلل األوؿ القوؿ ىو
 أو ، ونحوه كمريض معذورا اإلنساف كاف إف لكف ، يصح ال طوافو فإف المشي عمى قدرتو مع راكبا طاؼ إذا وأنو

 فاتقوا) يقوؿ تعالى واهلل ، وسعيا إال نفسا يكمؼ ال اهلل ألف ؛ راكبا يطوؼ أف لو يجوز فإنو المشي يستطيع ال إنساف
 ( . استطعتـ ما اهلل

 بذلؾ يتعمؽ وما والمروة الصفا بيف السعي في فصؿ

 المتمتع عمرة عف يتكمـ المؤلؼ ألف ، بالتحمؿ يتعمؽ وما السعي أحكاـ بعض ليبيف اهلل رحمو المؤلؼ عقده الفصؿ ىذا
 .  والمفرد لمقارف بالنسبة والسعي الطواؼ وعف ،

 الحجر   يستممُ  ثُم  :  قال  . 

 آخر في ألنو ؛ أخرى مرة الحجر ويستمـ يذىب فإنو ، والسالـ الصالة عميو إبراىيـ مقاـ خمؼ الركعتيف صمى إذا
 الحجر ويستمـ يذىب منيما انتيى إذا ثـ ، خمفو ركعتيف يصمي المقاـ إلى يذىب ثـ ، الحجر سيستمـ الطواؼ في مرة
 .  أخرى مرة

 الحجر يستمـ أنو ، وغيره شيخنا عمييا نص كما ، ىنا السنة ىي وىذه ،" بيده يشير" أو ،" يقبؿ" يقؿ لـ( : يستمـ)
 الركف إلى رجع ثـ ، فصمى إبراىيـ مقاـ أتى ثـ" قاؿ ، عنو اهلل رضي جابر حديث عميو ودؿ ، يشير وال ، استالما
 .  قبمو:  يقؿ ولـ ، استممو:  قاؿ ىنا ، مسمـ صحيح في" فاستممو

 ظاىر وأما ، عمييا دليؿ ال ألنو ،ال اإلشارة لكف ، التقبيؿ يشمؿ باالستالـ التعبير إف يقاؿ قد:  يقوؿ العمـ أىؿ وبعض
 . إليو أشار:  لقاؿ إليو أشار وحل ألنو ، داخمة غير فيي اإلشارة وأما ، التقبيؿ مف مجرد استالـ عمى يدؿ فإنو النص

 سنة تكوف أف تعدو ال ، فيتركيا بيا يأتي أف اإلنساف يستطيع ال سنة فإنيا ، اآلف الحاؿ ىو كما لو يتيسر لـ فإف
 بمكاف الصعوبة مف ىذا:  يقاؿ ؟ الناس بعض يقوؿ كما وسمـ عميو اهلل صمى النبي حجة تطبيؽ أجؿ مف يقاتؿ وىؿ ،
 ستؤذي فإنؾ ، الناس مف واألمواج األفواج ىذه تخترؽ أف أردت ثـ ، المقاـ خمؼ صميت إذا ، مؤلفة ألوؼ أمامؾ ،

 بترؾ نفسؾ عمى وصدقتؾ ، السنة ىذه فعؿ بمجرد عمييا ستحصؿ التي الحسنات أضعاؼ اآلثاـ مف وتأخذ ، وتؤذى
 يصؿ حتى آثاـ مف سيتحمؿ كـ ، اإلنساف فقو مف وىذا ، الحجر إلى تصؿ حتى مزاحمتؾ مف أفضؿ إليو الذىاب

 .  أوزار مف سيحمؿ كـ لكف ، عظيمة والسنة ، سنة عمى الحصوؿ أجؿ مف ؟ ويقبمو الحجر إلى

 الحنفية مذىب وىو ، ثور وأبي والثوري النخعي رأي وىو ، يفعمو عنيما اهلل رضي عمر ابف كاف االستالـ وىذا
 الركعتيف صالة بعد الحجر استالـ أي ،" خالفا فيو نعمـ ال" قدامة ابف قاؿ حتى ، الجميع ، والحنابمة والشافعية والمالكية

 يستممو ثـ ، الحجر باستالـ الطواؼ يختـ أف ذلؾ وجممة" العمدة شرح في يقوؿ اهلل رحمو اإلسالـ وشيخ ، المقاـ خمؼ
 ىذا:  يقوؿ العمـ أىؿ بعض ألف ، جميمة فائدة وىذه" والوداع والزيارة القدـو طواؼ في سواء ، الطواؼ ركعتي بعد

 والشيخ ، الصفا إلى ذىب ثـ استمـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي ألف ؛ سعي يعقبو الذي الطواؼ في يكوف االستالـ
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 طواؼ مثمو ، الوداع طواؼ أو ، الزيارة طواؼ أو ، القدـو طواؼ في كاف سواء ، األطوفة كؿ في:  يقوؿ اهلل رحمو
 .  سعي يعقبو لـ ولو ، يستممو ثـ يطوؼ فإنو ، العمرة

باب و   من الّصفا إلى وي خرجُ :  اهلل رحمو قال  . 

 الصور رأيت ولو ، تقريبا زمـز جية مف حده آخر ، صغيرا المطاؼ صحف كاف ، أبواب لو المسجد ، الصفا باب أي
 األجانب المصوريف بعض صورىا التي الصور بعض تجد ، 0533 و 0531 إلى ، 0531 و 0531 مف ، القديمة

 اإلنساف يذىب أبواب ىناؾ وكانت ، صغيرا كاف الحـر أف تجد ، وغيرىـ تركيا وأىؿ مصر أىؿ مف المسمميف وبعض ،
 وفيو ، مظمؿ وال مسقوؼ غير ، الناس فيو يمشي ، شارعا وكاف ، تماما المسجد خارج كاف والصفا ، الصفا إلى منيا

 توسعة في ُبني ثـ ، مراحمو أوؿ في سقؼ ثـ ، وغيرىا ودواب كالب فيو إف حتى ، وتأتي فيو تذىب والناس ، دكاكيف
 في داخؿ غير يعتبر المعاصريف العمـ أىؿ عامة رأي عمى لكنو ، الحـر عمى مطال وكاف ، اهلل رحمو سعود الممؾ
 باب ىو الباب وىذا ، الصفا جية إلى الطائؼ منو يخرج باب ىناؾ كاف أنو:  المراد ، المسجد خارج ىو بؿ ، الحـر
 يخرج الذي الباب أظنو ، موجود ورسمو الباب صفة ، رسمو وبقي شكمو أزيؿ الباب ىذا:  بعضيـ ويقوؿ ، الصفا
 المتقدميف كالـ مف يستنبط ىذا ، العثمانية األروقة في الذي الباب ، مباشرة الصفا إلى يخرج ثـ الدرج إلى اإلنساف منو
 وسمـ عميو اهلل صمى النبي ، بعضيـ يقوؿ كما يزؿ لـ رسمو لكف ، أزيؿ قد ، اآلف موجود غير الباب ىذا أف الميـ ،
 .  الباب مع خرج ،

ي ْرقاهُ :  قال ّتى و   .  البيت   ي رى ح 

 قاؿ كما ويقوؿ ،{ اللَّهِ شَعَائِرِ مِهْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَا إِنَّ} تعالى اهلل قوؿ يقرأ ذلؾ وقبؿ ، الكعبة يرى حتى الصفا يرقى
 الباب مف خرج ثـ .." قاؿ ، عنو اهلل رضي جابر حديث في جاء ،[ بو اهلل بدأ بما أبدأ] وسمـ عميو اهلل صمى النبي
 حتى الصفا فرقي( بو اهلل بدأ بما أبدأ) وقاؿ( اهلل شعائر مف والمروة الصفا إف) قرأ الصفا مف دنا فمما ، الصفا إلى
 . والثالث الثاني الدور في خاصة ، األعمدة مع اآلف حتى ترى والكعبة" .. القبمة فاستقبؿ ، البيت رأى

 .  ورد   ما وي قولُ  ثالثاً  وُيك برُ :  قال ثم

 أكبر اهلل ، أكبر اهلل ، أكبر اهلل ، اهلل إال إلو ال" يقوؿ ثـ ، يديو يرفع ثـ ، الكعبة ويستقبؿ البيت يرى حتى الصفا يرقى
 وعده أنجز ، وحده اهلل إال إلو ال ، قدير شيء كؿ عمى وىو الحمد ولو الممؾ لو ، لو شريؾ ال وحده اهلل إال إلو ال ،
 الذكر يقوؿ ثـ ، يدعو ثـ الذكر يقوؿ ثـ ، يدعو ثـ الذكر يقوؿ ، يديو رافع وىو" وحده األحزاب وىـز ، عبده ونصر ،
 اختمؼ وقد ، خارجيا ال العبادة داخؿ يكوف الدعاء ألف ؛ ثالثا والذكر ، ثالثا الدعاء يكوف ، ينصرؼ ثـ يدعو ثـ

 شيخنا اختار ، العمـ ألىؿ قوالف ؟ ال أو فيو يكبر الكعبة إلى بو يصؿ شوط آخر ىؿ ، الكعبة عند التكبير في العمماء
 .  خارجيا ال أوليا وفي العبادة جوؼ في يكوف الذكر ألف ؛ يكبر ال أنو اهلل رحمو
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 ولو الممك لو ، لو شريك ال وحده اهلل إال إلو ال] :قاؿ ثـ - ثالثا لفظ وفي - وكبره اهلل فوحد" جابر حديث في جاء 
 دعا ثـ [وحده األحزاب وىزم ، ونصر عبده ، عبده أنجز ، وحده اهلل إال إلو ال ، قدير شيء كل عمى وىو ، الحمد
 . أخرجو مسمـ" مرات ثالث ذلؾ بيف

ل ثُم:  قال  .  األول   العمم   إلى ماشياً  ينز 

 عمييا إسماعيؿ أـ سعي المشروعية وأصؿ ، السريع السعي محؿ عمى داللة جعمت التي الخضراء األعالـ بالعمـ المراد
 المروة إلى تذىب ثـ الصفا ترقى كانت ، الماء عف تبحث وذىبت ، زمـز موضع عند ابنيا وضعت لما فإنيا ، السالـ

 الذي الوادي ، يخترقيما واد ىناؾ كاف ، الجبميف ترقى الناس عف تبحث المروة إلى الصفا مف ذىبت إذا وكانت ،
 تسعى أف إلى فتضطر ، نظرىا عف ابنيا ويختفي تنزؿ الوادي وصمت فإذا ، اآلف العمماف فيو الذي ، الصفا عند
 .  المشروعية أصؿ ىذا ، مرات سبع فعمتو ، تراه أجؿ مف الوادي تقطع حتى بشدة

ر   إلى ش ديًدا يْسع ى ثُم  :  قال  .  اآلخ 

 قالت  ، تجراة أبي بنت حبيبة حديث مف جاء الشديد والسعي ، محذوؼ لموصوؼ صفة وىي ، شديدا سعيا يسعى أي
 يدور يسعى وىو قالت والمروة الصفا بيف يطوؼ وسمـ عميو اهلل صمى والنبي قريش مف نسوة في حسيف أبي دار دخمنا

 ، خزيمة وابف أحمد اإلماـ أخرجو [السعي عميكم كتب اهلل فإن اسعوا] ألصحابو يقوؿ وىو السعي شدة مف إزاره بو
 لو شاىدا الفتح في الحافظ ذكر وقد ، وطرقو بشواىده حسف والحديث ، الطبقات في سعد وابف والحاكـ والدارقطني

   .  اهلل شاء إف وسيأتي السعي حكـ في منو نستفيد وىذا ،" بو يتقوى" قاؿ ، خزيمة ابف عند عباس ابف حديث مف

 إسماعيؿ أـ مف أىـ أمرا يتذكر فإنو شديدا سعيا سعى إذا اإلنساف أف:  وىو ، العالـ الفقيو ممحظ وىو ، ممحظ لو شيخنا
 إسماعيؿ أـ حاجة مف أشد عميو التي الذنوب مف لمتخمص اإلنساف حاجة أف:  وىو ، شديدا سعيا تسعى كانت لما
 التوبة يرزقنا وأف ، برحمتو يرحمنا أف اهلل نسأؿ - عظيـ ثقمو الذنب ألف ، ورعايتو الموقؼ ذاؾ في ولدىا حفظ إلى

 يجممنا أف وجؿ عز اهلل ونسأؿ ، أخرى في وال دنيا في يفضحنا وأال ، الصالح بالعمؿ عمينا يمف وأف ، إليو واإلنابة
 ما أكثر وما ، ذنبو مف يتخمص أف إلى محتاج اإلنساف - حاسدا وال عدوا بنا يشمت وأال ، واآلخرة الدنيا في بالستر
 كشؼ لو ، وموبقاتنا ومعاصينا ذنوبنا بسبب ليا حصر ال خيرات ومف عمـ ومف توفيؽ ومف بركة ومف خير مف افتقدنا
 في يسترنا أف اهلل ونسأؿ ، عيوبنا ستر الذي اهلل نحمد لكف ، عظيما سوءا منو لرأوا الناس وبيف اإلنساف بيف األمر
 يكوف ، واإلنابة التوبة أحمى وما ، الذنوب ىذه مف يتخمص أف يحتاج اإلنساف ، والمسمميف نحب ومف وأخرانا دنيانا

 أمره في يسرؼ وال يخطئ وال يذنب ال منا مف ، الذنب منو يقع واإلنساف ، ويؤوب ويرجع نفسو يعالج دائما اإلنساف
 .  ربو عند وارتفعت درجتو ارتقت وأناب اإلنساف عاد كمما لكف ،

ي ثُم  :  قال  .  الّصفا عمى قال وُ  ما ويقولُ  المروة   وي رقى يمش 

 صحيح بسند عمر ابف عف ورد لكف ، شيء وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف يثبت لـ ؟ ةو والمر  الصفا بيف ذكر ىناؾ ىؿ
 دعاء عمر ابف عف ورد" عمر ابف عف ورد ما ويقوؿ" اهلل رحمو أحمد اإلماـ قاؿ ، صحيح بإسناد مسعود ابف وعف
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 ورضي اهلل رحمو نافعا إف حتى ، جدا طويؿ دعاء ، جيد إسناده:  أحكامو في الضياء وقاؿ ، الطبراني ذكره ، طويؿ
 صمى النبي ، وتصور   ، المروة وعمى الصفا عمى عمر ابف دعاء طوؿ مف ويسقطوف عمييـ يغشى يكادوف أنيـ ، عنو
 معنى ، الظير قبؿ وسعيو طوافو مف وانتيى ، تقريبا ونصؼ 8 أو 8 حوالي ، ضحى البيت دخؿ وسمـ عميو اهلل
 منقولة أدعية لو كانت عنيما اهلل رضي عمر ابف ، الدعاء مف يكثر أف لإلنساف ينبغي وىنا ، طويؿ الوقت أف ذلؾ
 العمماء مف جمع يصححو أسانيدىا وبعض ، وغيرىـ ، والطبراني ، اهلل رحمو مالؾ اإلماـ وذكرىا ، الضياء ذكرىا ،
. 

 شيبة أبي ابفأخرجو " األكـر األعز وأنت ، وارحـ اغفر الميـ" :يقوؿ كاف أنو ، رضي اهلل عنو مسعود ابف عف وجاء
 عف صحيح أثر وىذا ، الوادي بطف في يمشي كاف إذاوغيرىـ  ، مكة أخبار في الفاكيي وعند ،والطبراني والبييقي 

 يتخير أف لإلنساف ينبغي ولذا ، شيء يثبت فمـ ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي عف أما ، عنو اهلل رضي مسعود ابف
 لجوامع الجامع الشامؿ فإنو ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي دعاء الدعاء وخير ، وأفضمو وأعظمو أعجبو الدعاء مف

 . العظيـ المقاـ ىذا في بيا ويدعو يحفظيا ، واآلخرة الدنيا وخيري ، الدعاء

ذا لى الجبؿ إلى يصؿ أف ىو بينيما الواجب والقدر ، المروة إلى ذىب الصفا أعماؿ مف انتيى وا   ، اآلخر الجبؿ وا 
 عمى رقي غير مف السعي اشتير ولذا ، الجبؿ ببموغ يسقط الواجب لكف ، واجبا وليس الفعؿ تماـ مف فيو رقييما وأما

 ،" المنير البدر" في الممقف ابف ذكره كما ، نكير غير مف ، عنيـ اهلل رضي الصحابة مف وغيره عثماف عف الصفا
 ، المروة جية ومف الصفا جية مف ، الجيتيف مف العربيات منتيى ىو الواجب حد أف ، اهلل رحمو شيخنا ذكر وقد
 يسيرة بقايا إال إزالتو تمت ، تمحظوف كما موجود غير والجبؿ ، بالواجب أتى قد يكوف العربيات حد الساعي تجاوز فإذا
 واجبا وليس مستحب فيو زاد وما ، شيخنا قاؿ كما فحده ، وأزيؿ كثيرا متقدما كاف الجبؿ أف ذلؾ ومعنى ، الجبميف مف
 . 

يقولُ : قولو  .  الصف ا عمى قالوُ  ما و 

 يستوعب أف ويشترط ، سعية ورجوعو ، سعية   ذىابو ، الصفا إلى المروة مف يذىب ثـ ، ثالثا الذكر ويذكر ، ثالثا يدعو
 .  شيئا يترؾ وال ، والمروة الصفا بيف ما

ي ينزلُ  ثم  :  قال ع   في فيمش  ع   في وي ْسعى ، مْشي و   م وض  فا إلى سعي و م وض   .  الصِّ

  . الصفا إلى المروة مف يفعمو ، المروة إلى الصفا مف فعؿ ما

لُ  الشوطُ  س ق ط   باْلم روة   ب د أ   فإن ، س عيةٌ  وُرجوُعو س عيةٌ  ذىاُبو: سبًعا ذلك ي فعلُ :  قال  .  األ و 

 الصفا ىو كتابو في بو اهلل بدأ والذي ،( بو اهلل بدأ بما أبدأ) جابر لحديث وذلؾ ، األوؿ الشوط سقط بالمروة بدأ إذا
 حكـ لكف ، اهلل رحمو النسائي عند جاءت ىذه( بو اهلل بدأ بما ابدؤوا) ولفظة ،( اهلل شعائر مف والمروة الصفا إف) ،

 ( . بو اهلل بدأ بما أبدأ) مسمـ صحيح في جاء ما ىو والثابت ، وضعفيا بشذوذىا

 :  والمروة الصفا بين الترتيب
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ليو ، واألوزاعي والحسف عباس ابف رأي وىذا ، السعي شروط مف شرط المروة قبؿ بالصفا يبدأ أف  الحنفية ذىب وا 
 اهلل رضي عباس ابف ولقوؿ ،( بو اهلل بدأ بما أبدأ) وسمـ عميو اهلل صمى النبي لقوؿ ؛ والحنابمة والشافعية والمالكية
 " . بو فابدؤوا،  بو اهلل بدأ فما،  القرآف اتبعوا" عنيما

 : والمروة الصفا بين ما استيعاب

 يصح لـ ونحوه مترا أو ذراعا ترؾ لو العمماء وعند ، يجزئو لـ شيئا ترؾ فإف ، تقدـ كما بينيما االستيعاب يشترط 
 أو ، كمو السعي ترؾ لو أنو يروف فإنيـ الحنفية أما ، والحنابمة والشافعية المالكية ، الجميور مذىب وىذا ، سعيو
 وذلؾ ، صاع نصؼ شوط لكؿ فعميو فأقؿ أشواط ثالثة ترؾ إذا أما ، دـ وعميو ، يضره ال فإنو أشواط أربعة فوؽ ترؾ
 شيئا ترؾ لو وأنو ، االستيعاب وجوب يروف فإنيـ الجماىير أما ، واجب أنو يروف بؿ ، السعي ركنية يروف ال ألنيـ
 .  ركف السعي أف ويروف ، سعيو يصح لـ يسيرا ولو

 :  العمرة طواف عمى السعي تقديم

 ، القدـو وطواؼ بالعمرة يتعمؽ ما عف يتكمـ ىنا المؤلؼ ؟ العمرة في الطواؼ بعد واقعا السعي يكوف أف يشترط ىؿ
 وأف ، السعي عمى الطواؼ يتقدـ أف األفضؿ أف عمى العمماء اتفؽ ، العمرة طواؼ عمى السعي تقديـ عف نتكمـ لكف
 الطواؼ عمى السعي قدـ أنو لو لكف ، العمرة بسعي بعده يأتي ثـ العمرة طواؼ يطوؼ كاف ، وسمـ عميو اهلل صمى النبي

 :  ذلؾ في العمـ أىؿ اختمؼ فقد ،

ليو ، إعادتو وعميو ، الطواؼ بعد بالسعي يأتي أف بد وال ، سعيو يصح ال:  األوؿ القوؿ  والمالكية الحنفية ذىب وا 
 .  وغيره الماوردي حكاه ، ذلؾ عمى اإلجماع حكي قد بؿ ، المذىب مف الصحيح عمى والحنابمة والشافعية
 أدلتيـ:

 ( . مناسككـ عني خذوا) لمناس وقاؿ ، ىكذا وسمـ عميو اهلل صمى النبي فعؿ أف:  األوؿ الدليؿ

 أنساؾ بخالؼ ، تقصير أو وحمؽ وسعي طواؼ مف مكونة العمرة ، تماما بيا يخؿ بالترتيب اإلخالؿ أف:  الثاني الدليؿ
 فإنو ، العمرة بخالؼ ، كامال إخالال بيا يخؿ ال بيا والتأخير فالتقديـ ، خمسة فإنيا ، النحر يـو تفعؿ التي الحج

 .  الطواؼ عمى السعي قدـ إذا الكامؿ التاـ اإلخالؿ يحصؿ

 .  العمد مع حتى ، مطمقا يصح ، رواية في والحنابمة عطاء رأي وىذا ، الطواؼ قبؿ السعي يصح:  الثاني القوؿ

 الناس فكاف،  حاجا وسمـ عميو اهلل صمى النبي مع خرجت :"قاؿ  ، عنو اهلل رضي شريؾ بف أسامة حديث:  دليميـ
 عمى إال حرج ال حرج ال] يقوؿ فكاف شيئا أخرت أو شيئا قدمت أو أطوؼ أف قبؿ سعيت اهلل رسوؿ يا قاؿ فمف يأتونو

 عبد الشيخ وصححو ، عنو وسكت داود أبو أخرجو [وىمك حرج الذي فذلك ظالم وىو مسمم رجل عرض اقترض رجل
 . الطواؼ عمى السعي تقديـ في الحديث ىذاو  ، واإليضاح التحقيؽ في اهلل رحمو باز بف العزيز

 في التقديـ جاز فإذا ، أصغر حج العمرة إف:  قالوا ، والعمرة الحج بيف فرؽ وثمة ، الحج في التقديـ ىذا:  قيؿ فإف 
 .  تقدـ كما ، بالعمرة إخالؿ فيو الطواؼ عمى السعي وتقديـ ، العمرة في التقديـ فميجز ، الحج
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 .  الحنابمة عند رواية وىذا ، والجيؿ النسياف حاؿ في الطواؼ عمى السعي تقديـ يصح:  الثالث القوؿ

 .  أيضا الحنابمة عند رواية وىذا ،( شاة) الدـ إخراج مع الطواؼ عمى السعي تقديـ يصح:  الرابع القوؿ

 :  الراجح

 الجيؿ حاؿ في قدـ لو لكف ، الطواؼ عمى السعي يقدـ أف يجوز وال ، واجب السعي عمى الطواؼ تقديـ:  يقاؿ أف
 .  أحسف فذاؾ عميو شيء فال خرج فإف ، مكة في داـ ما باإلعادة يؤمر بأنو:  قيؿ ولو ، حينئذ جاز النسياف أو

الطيارةُ  فيوُ  وُتس ن  :  اهلل رحمو قال  . 

 طوافو صح أصغر أو أكبر حدثا محدثا طاؼ فمو ، والنجس ، األصغر أو األكبر الحدث مف سواء ، الطيارة فيو تسف
 أال غير الحاج يفعل ما افعمي] وسمـ عميو اهلل صمى النبي لقوؿ ؛ يصح سعييا فإف حائض وىي المرأة سعت ولو ،

 الحنفية ومذىب ، ثور وأبي عطاء رأي فيو ، العمـ أىؿ عامة رأي وىو ، عميو متفؽ الحديث وىذا ، [البيت في تطوفي
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية

 ( . الحاج يفعؿ ما افعمي) عائشة حديث:  األوؿ الدليؿ

 كالوقوؼ فيي ، الصالة في تشترط كما الطيارة فييا يشترط فمـ ، بالبيت تتعمؽ ال عبادة السعي أف:  الثاني الدليؿ
 .  بعرفة

 " . عمييا يعوؿ ال" قدامة ابف عنيا وقاؿ ، الطيارة اشتراط إلى قوؿ في الحنابمة وذىب

 .  والسِّتارةُ :  قال ثم

 مف الطيارة تشترط وال" قاؿ ، الجميور رأي وىو ، اهلل رحمو قدامة ابف ذكر كما سنة العورة ستر ، العورة ستر أي
 العمـ أىؿ جماىير رأي وىو" أولى فغيرىا آكد وىي الحدث مف الطيارة تشترط لـ إذا ألنو ؛ لمسعي والستارة النجاسة
 .  أعمـ واهلل ، عمييـ اهلل رحمة

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


