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

َمر ة   كل   الَيَماِني   والرْكنَ  الَحَجرَ  َيستِمم  :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

شارة تقبيل من االستالم مراتب لنا تقدم  .  شوط كل في تفعل األفعال ىذه ، وغيرىا وا 

 والشافعية والمالكية لحنفيةا إليو ذىب ، عميو اهلل رحمة العمم أىل بين عميو متفق أمر اليماني الركن استالم
 .  والحنابمة
 من يستمم ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أر لم" قال ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن:  األول الدليل
 .  عميو متفق" اليمانيين الركنين إال البيت
 أخرجو" اليمانيين الركنين غير مميست ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أر لم" قال ، عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 .  مسمم

 صمى اهلل رسول رأيت منذ والحجر اليماني الركن : ىذين استالم تركت ما" قال ، عمر ابن عن:  الثالث الدليل
 .  عميو متفق" رخاء وال شدة في يستمميما وسمم آلو وعمى عميو اهلل

 :  الركن استالم بعد اليد تقبيل

 :  قوالن ؟ ال أم استممو إذا يده يقبل ىل لكن ، نفسو لركنا تقبيل العمماء يرى ال

 إليو وذىب ، فقط بيده يستممو بل،  استالمو بعد اليد تقبيل وال ، اليماني الركن تقبيل يشرع ال:  األول القول
 .  المذىب ىو قول في والحنابمة والمالكية الحنفية

 اهلل صمى النبي أن عمى دلت ، اآلخر عمر ابن وحديث عباس وابن عمر ابن حديث ، السابقة األدلة:  أدلتيم
 .  يده يقبل وال يقبمو يكن ولم ، االستالم مجرد إال اليماني الركن عند يفعل يكن لم ، وسمم عميو

 .  قول في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، ذلك بعد اليد وتقبيل ، اليماني الركن استالم يستحب:  الثاني القول

 الركن واستمم ، وقبمو الحجر استمم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" عنو اهلل رضي جابر عن:  ولاأل الدليل
 .  وضعفو البييقي أخرجو" يده فقبل اليماني

 ووضع ، قبمو اليماني الركن استمم إذا ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان" قال ، عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت فال ، وضعفو البييقي رجوأخ" عميو األيمن خده

 :  الراجح

 .  يقّبل وال ، فقط االستالم ىو اليماني الركن في المشروع أن

 ثم ، مباشرة الحجر خمف الذي ىو اليماني الركن ، شاميين وركنين ، يمانيين ركنين ، أركان أربعة عمى والكعبة
 ىل الشماليان الركنان ، اليمن نحو الكعبة جنوب جية في ألنيما ، أيضا يماني ركن وىو ، الحجر ذلك بعد يأتي
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 ُحطم الكعبة أن سيأتي ، الكعبة من ركنين أو زاويتين ليسا ألنيما ؛ يستممان وال يقبالن ال ؟ يستممان أو يقبالن
نما ، محميا في ليست ىذه ةالزاوي وأن ، قريش بكفار النفقة قصرت لما ُيبن ولم ، وترك منيا الشمالي الجزء  وا 
 شيء البيت من ليس:  قال ، األركان عنو اهلل رضي معاوية قبل لما ولذا ، ومزال محطوم لكنو ، بعد الركن يأتي

 وىذا ،" واالقتداء فاالتباع ، حسنة أسوة اهلل رسول في لكم كان لقد" عنيما اهلل رضي عباس ابن لو قال ، ميجور
 .  والسالم الصالة عميو براىيمإ بناء عمى ليسا ألنيما

يصح   لم...  الطوافِ  من شيئا   تَركَ  وَمنْ :  قال  . 

 ، الراجح أنو وعرفنا ، يصح لم منو شيئا ترك فإن ، كاممة أشواط سبعة يطوف أن الطواف لصحة يشترط أنو تقدم
 .  طوافو صح الرابع أكثر أو ، رفأكث أشواط أربعة طاف إذا أنو يرون والحنفية

يصح   لم..  ينِوهِ  لمْ  أوْ :  قال  . 

 .  الطواف عمى عائد الضمير

 :  مسائل مجموعة تحتيا يندرج الطواف ونية

 .  مطمقا الطواف ينو لم إذا:  األولى المسألة

 الذين والجنود الحرس في كما ، يتصور وىذا ، الطواف صديق لم وىو بالكعبة ودار ، الصحن دخل لو كما وىذا
 يكون وكمن ، فقط الحماية يقصدون إنما ، الطواف يقصدون ال ىم ، معيم يطوفون المسؤولين بعض مع يكونون
 ومثمو ، الطواف يقصد لم وىو الكعبة حول معو يطوف ، معين عمل أجل من الحرم في يتجول لشخص مرافقا
 ، لو غريما يمحق كان من:  ومثمو ، الطواف يقصد ال فإنو ، العربات يسوق ومن المرضىو  الكبار يحمل من

 الطواف ىذا يكون فيل ، طوافا ينو لم لكنو ، يتبعو وىو ، أشواط سبعة الغريم فطاف ، فتبعو الطواف في فدخل
نما ، بالنيات األعمال إنما) يقول وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، النية من خال ألنو ، ال ؟ صحيحا  ما امرئ لكل وا 

 العمل يكون حتى بالنية يأتي أن بد ال ، باإلجماع شرط والنية ، العمل ىذا عمى يؤجر ال فإنو ينو لم إذا ،( نوى
 .  صحيحا

 تأتي ، الحممة مع يكون كمن ، يريد الذي الطواف نوع يحدد لم لكن ، الطواف أصل نوى إذا:  الثانية المسألة
 أنو بنية فيطوف ، الطواف ىذا ىو ما يدري ما لكن ، الطواف ينوي ىو ، اإلفاضة لطواف النحر يوم في الحممة
 . محددا طوافا يعين فمم ، التعيين نية عنو عزبت لكن ، الطواف نوى أنو أو ، شيئا يعين ال لكنو ، طواف

 :  قولين عمى خالف محل المسألة وىذه

ذا ، لصحتو شرط الطواف تعيين نية أن:  األول القول  أو ، شيئا ينو ولم طاف كمن ، طوافو يصح لم ينو لم وا 
نما ، شيئا ينو ولم العمرة طواف طاف أو ، شيئا ينو ولم القدوم طواف طاف  ، سيطوف وأنو النية أصل عنده وا 
ليو  ةوالشافعي المنذر ابن مذىب وىو ، المصري المالكي القاسم بن ومحمد ، ثور أبي رأي وىو ، إسحق ذىب وا 
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، وجو في
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 :أدلتيم

نما ، بالنيات األعمال إنما) وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  األول الدليل  في شرط النية( نوى ما امرئ لكل وا 
 .  بعض عن بعضيا األعمال تمييز في وشرط ، العمل صحة

 ال ، النية ليا تشترط الصالة ، كالصالة النية فييا فاشترطت ، بالبيت تتعمق محضة عبادة الطواف:  الثاني الدليل
 أصل نية تكفيو بل ، التعيين نية تشترط ال وأنو ، المؤلف قال ما خالف الراجح أن وتقدم ، الفرض تعيين من بد

 .  الفرضية

 ، النية فالطوا في فيشترط ، النية فييا تشترط والصالة ، الوجوه بعض من الصالة يشبو الطواف:  الثالث الدليل
[ الكالم فيو أباح اهلل أن إال صالة بالبيت الطواف] وسمم عميو اهلل صمى قال وقد ، المنوي تعيين من بد وال

 اهلل صمى النبي إلى مرفوعا يصح ال أنو عمى العمم أىل من كثير لكن ، وغيرىم والبييقي والنسائي الترمذي أخرجو
 .  موقوفا صحتو يرى وبعضيم ، وسمم عميو

 أو القارن طاف ولو ، اإلفاضة عن وقع النحر يوم في طاف فمو ، شرطا ليس الطواف نية تعيين:  الثاني ولالق
 النية أصل الميم ، العمرة طواف عن وقع المعتمر طاف ولو ، القدوم طواف عن يقع فإنو ، مكة قدوم عند المفرد

 .  الصحيح أنو يمبعض يرى وجو في والشافعية ، الحنفية إليو وذىب ، الطواف وىو ،

 في النية بمطمق رمضان صام كمن ،لو النية تعيين يجب فال ، بعينو زمن في مستحق فرض أنو:  األول ليلدال
 أن أراد عندما الحج أيام آخر في رجل طاف لو ، الطواف فمثمو ، رمضان صوم إلى ينصرف فإنو ، رمضان
 .  نيتو يعين الزمن ، إليو فينصرف لوداعا طواف وقت الوقت ، مطمقا بنية بمده إلى ينصرف

 ال ولذا ، الصالة أعمال جميع تشمل الصالة نية أن كما ، المناسك أعمال جميع تشمل الحج نية:  الثاني ليلدال
 .  الصالة نية تكفيو بل ، والسجود الركوع اإلنسان ينوي أن يشترط

 ، ويتنوع الحج في يتكرر الطواف ألن ؛ الحج عمالأ من غيره وبين الطواف بين فرقا ثمة بأن:  بعضيم وناقشو
 ، وتعيينو تحديده من بد فال ، نفال يقع والطواف ، عمرة وطواف ، وداع وطواف ، إفاضة وطواف ، قدوم طواف
 فال ، ببعض بعضيا متصل متتابعة أعماليا فإن ، الصالة بخالف ، متصمة ليست ، متباعدة المناسك وأعمال
 .  ينوي أن يحتاج

 .  األصل نية يكفيو ، طاف لو فمثمو ، باإلجماع أجزأه ناس وىو بعرفة الحاج وقف لو:  الثالث ليلدال

 وسعوا طافوا أن بعد يحموا أن ومفردين قارنين كانوا الذين لمصحابة وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر:  الرابع ليلدال
 مع ، والسعي الطواف يعيدوا أن يأمرىم ولم ، عمرة ايجعموى وأن باإلحالل أمرىم ، الحج وسعي القدوم طواف بنية
 .  العبادة أصل نية المشترط بل ، التعيين نية اشتراط عدم عمى فدل ، عمرة وسعي عمرة طواف أنو ينووا لم أنيم

 ومع ، جيل عندىم الذين والناس ، والكبار الصغار معو حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الخامس الدليل
( مناسككم عني خذوا) ويقول المناسك يفعل كان بل ، كذا سعي وىذا ، كذا طواف ىذا:  ويقل الناس يعمم مل ذلك
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 إفاضة طواف ىذا:  ينادي من الناس في يبعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لكان شرطا التعيين نية كانت ولو ،
 .  قوي تعميل وىو ، الخ ،،، وداع طواف ىذا ، حج سعي ىذا ،

 ال المسممين عامة ألن ؛ المسممين عوام عمى بالغة مشقة ىذا في فإن التعيين نية اشترطت إذا:  السادس لليدال
 تعال:  ويقال بيده يمسك ، والصغار السن كبار خاصة ، وداع طواف وىذا ، إفاضة طواف ىذا أن يتصورون

:  لو قمت لو حتى ، الطواف ىذا ما يدري ال الحممة مرشد مع ، طواف أنو عمى بالكعبة فيطوف ، بالكعبة نطف
 .  عمييم بالغة مشقة ففيو ، حج سعي وىذا ، اإلفاضة طواف ىذا

 :  الراجح

:  قمنا ، الصالة في كما ، الطواف أصل نية ىو المشترط بل ، الطواف تعيين نية اشتراط عدم:  الثاني القول ىو
 ىو ، الناس عمل عميو الذي وىذا ، يجزئو وىذا ، الوقت فرض يؤدي أن يشترط بل ، التعيين نية فييا يشترط ال

 أنو يتصور ىل ، الظير وقت في يصمي أن يريد المسجد إلى يأتي المسمم فإن ، بو العمل إال الناس يسع ال الذي
 أو ، عصر أو ، ظير ، وقتيا ىذا التي الصالة ىذه يصمي أنو عمى الصالة في يكبر ؟ الظير صالة يصمي
 عمييم بالغة مشقة فيو لكان ذلك بخالف الناس ألزم ولو ، بذاتيا الصالة تعيين نيتو وعن الوب عن ويعزب ، مغرب

 . 

 يذىب أو ، الوداع طواف ينوي لكنو ، اإلفاضة لطواف يذىب ، المراد غير الطواف عند ينوي أن:  الثالثة المسألة
 فينوي ، اإلفاضة طواف يطوف أن جلأ من منى أيام من يوم آخر يذىب ، القدوم طواف وينوي ، العمرة لطواف
 :  قولين عمى ؟ ال أو يصح فيل ، الوداع طواف

 عند وجو وىو ، المنذر وابن ثور أبو إليو وذىب ، طوافو يصح ال فإنو غيره ونوى طوافا طاف من:  األول القول
 بشرط نية بال يصح:  وأصحيا" األوجو ذكر أن بعد اهلل رحمو النووي قال ، الحنابمة عند المذىب وىو ، الشافعية

 " . غيره إلى يصرفو أال

 .  التعيين نية باشتراط لمقائمين السابقة األدلة ىي:  ميدليم

 يرى بعضيم بل ، وجو في والشافعية الحنفية إليو وذىب ، طوافو صح غيره ونوى طوافا طاف من:  الثاني القول
 .  الشافعية مذىب أنو

 :  الراجح

 يطوف أنو ، ىذه المسألة في المشكمة لكن ، التعيين يشترط ال أنو في - أعمم واهلل - إشكال فال التعيين نية أما
 تكون فإنيا النية غير لو حتى ، تكفي لمحج العامة النية:  قالوا بالصحة قالوا الذين ، آخر طوافا وينوي طوافا
 أمرىم حين ، اليدي يسوقوا ولم والمفردين القارنين صحابةال وسمم عميو اهلل صمى النبي أمر وفي ، شاممة

 ، عمرة سعي والسعي ، عمرة طواف الطواف أصبح ثم ، الحج سعي وينوون ، القدوم طواف ينوون كانوا باإلحالل
 إشكال في اإلنسان يزال ال ذلك مع لكن ، الثاني القول يقوي قد وىذا ، آخر لشيء انقمبت ثم ، لشيء النية كانت
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 ، األمر وقع لو لكن ، لمناس يقال الذي وىذا ، يصح لم غيره ونوى طوافا فعل إذا:  يقال قد النظر ناحية ومن ،
 يستطيع ال فقير لكنو ، الداخل من البمد في أو ، مثال المممكة خارج من ، بعيد بمد من اإلنسان كان إذا خاصة

 منيج وىذا ، الضرورة حال في فيكون ، الثاني بالقول اىن يقال فقد ، لو متعب إليو ووصولو ، البيت إلى الوصول
 فإنيم ، الترجيح فييا يصعب ، شائكة تكون التي المسائل ىذه مثل في ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل مناىج من

لى ، وقوعو قبل الفعل إلى ينظرون  .  بينيما ويفرقون ، وقوعو بعد الفعل وا 

ن سَكو   أوْ :  قال ثم  . 

 نية تكون أن يصح ىل لكن ، طوافو يصح ال ىنا ، بو أحرم الذي النسك ينوي أن قبل طاف ، نسكو ينو لم:  أي
 ال مطمقة بنية فيحرم ، مطمقة نية ينوى أن يصح بأنو غيرىا عن تنفرد التي العبادات من الحج ؟ مطمقة الحج
:  يقول أو ، حممة مع كان إذا ، الحممة بو تحرم بما سأحرم أو ، فالن وب يحرم بما أحرم:  يقول أو ، نسكا يحدد

 ىو ىل ، النسك يحدد أن بد ال الطواف في يبدأ أن قبل لكن ، يجوز ىذا ، الفالني العالم بو يحرم بما سأحرم
 النبي إلى اقدم موسى وأبا عميا فإن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عيد في وقع وىذا ؟ مفرد أو قارن أو متمتع
 عمي أما ، الصحيح في وىذا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بو أىل بما وأىال ، اليمن من ، وسمم عميو اهلل صمى

 عميو اهلل صمى النبي فأمره موسى أبو وأما ، قارنا يبقى أن وأمره ، ىديو في وسمم عميو اهلل صمى النبي فأشركو
 ، طاف النسك حدد فإذا ، الطواف قبل النسك ويحدد ، متمتعا نويكو  ، ويحل ويسعى بالبيت يطوف أن ، وسمم
 من بد ال ؟ ،، قدوم طواف أم عمرة طواف ىو ىل ، نوعو يحدد لم ألنو ؛ طوافو يصح لم النسك يحدد لم إن

 .  نوعو تحديد

 من بد ال ، يساره عن البيت يجعل أن وىو ، قبل من عمينا مرت وىذه" نسكو" وليس" نكََّسو أو" النسخ بعض في
 .  الحال ىذه في طوافو يصح لم يمينو عن البيت جعل فإن ، ذلك

الشاَذْرَوانِ  عمى طافَ  أو:  قال ثم  . 

 المرتفع البناء:  بو والمراد ، الفتح فييا واألشير ، بكسرىا وقيل الذال بفتح ، وان-شاذر ، معربة فارسية كممة ىذه
 ثم" قاسم ابن يقول ، مسنما مصفحا أصبح ثم ، مسطحا الشاذروان ىذا وكان ، ذراع بثمثي ويقدر ، عبةالك أسفل
 الناس يطوف ال حتى مسنما يجعمو أن إليو أشاروا األمراء بعض" تسنيمو في الطبري المحب من باجتياد ُصّفح
 .  ءالبنا حائط أساس من وأنو ، الكعبة من جزء أنو كالميم في وستجد ، عميو

 الطواف صحة رأى من العمم أىل من ، فييا مختمف والمسألة ، الشاذروان عمى الطواف يصح ال أنو المؤلف أفاد
 .  قوالن ؟ ال أو الكعبة من الشاذروان ىل:  االختالف الخالف في والسبب ، عميو

 :  ؟ الكعبة من الشاذروان ىل

 .  والحنابمة والشافعية لكيةالما إليو وذىب ، الكعبة من أنو رأوا:  األول القول

 .  اهلل رحمة عمييم تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وىو ، الحنفية إليو وذىب ، الكعبة من ليس:  الثاني القول
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 :  قولين عمى الطواف صحة في اختمفوا ىذا عمى بناء

 :  الشاذروان عمى الطواف صحة

 المالكية أن إال ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، الكعبة من ألنو ؛ عميو الطواف يصح ال:  األول القول
ن ، أعاد مكة في كان إن الشاذروان عمى طاف من أن يرون  . طوافو ويجزئو دما يبعث فإنو مكة من خرج وا 
  :أدلتيم

 والباء ، تبالبي يطوفوا أن الطائفين وجل عز اهلل أمر ،( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األول الدليل
 ألن ، حينئذ طوافو يصح فال ، البيت عمى وليس البيت في طاف فقد الشاذروان عمى طاف ومن ، لالستيعاب
 .  الكعبة من الشاذروان

ذا ، الكعبة من الشاذروان أن:  الثاني الدليل  عمى طاف من فإن ، عميو الطواف يصح لم الكعبة من كان وا 
 عرض من تركوه الذي القدر وىو" اهلل رحمو النووي قال ، طوافو يصح الف ، الحجر داخل دخل كمن الشاذروان
 أساس من متروك أنو يرى النووي ،" ذراع ثمثي قدر األرض وجو عمى مرتفعا ، الجدار عرض عن خارجا األساس
 البيت ابنوُ  حين الجدار أصل من قريش نقضتو ، البيت من جزء الشاذروان وىذا:  أصحابنا قال"  قال ثم ، الكعبة

 " . شاذروان عنده األزمان ىذه في ُأحدث وقد ، األسود الحجر عند يظير ال لكنو ، جوانب في ظاىر وىو ،

 يجوز فال ،( مناسككم عني خذوا) وقال ، الشاذروان وراء من طاف وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  لثالثا الدليل
 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي عن منسكو يأخذ لم فعمو من ألن ، عميو الطواف

 عميو الوقوف اإلنسان يستطيع ال ؛ مسنم ألنو ، الزحام حال في إال ، الشاذروان عمى الطواف جدا يصعب واآلن
 أن يمكن الزحام وفي ، يمشي أن واستطاع الناس عمى اعتمد ربما الشديد الزحام في لكن ، سقط عميو وقف إذا ،

 .  شيء أي يحصل

 . عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم وشيخ المالكية وبعض الحنفية إليو ذىب ، عميو الطواف صحة:  الثاني القول

 طائف فيو عميو طاف فمن ، الدليل فعميو البيت من إنو:  قال ومن ، البيت من ليس الشاذروان أن:  األول ليلدال
 البيت أن الشاذروان وجود قبل عونمجم العمماء أن البيت من ليس أنو عمى والدليل ، بالبيت وليس البيت عمى
 ، الشمال إلى الجنوب جية من وكذا ، تماما ، اليمانيين الركنين بين السالم عميو إبراىيم قواعد عمى ومبني ُمتم
 عمى ىي األخرى والجية ، والقواعد األساس عمى ىي جميعا الجية ىذه ، الشمال إلى متجو وأنت الباب عند من

 أذرع ستة ، الحجر في التي ، الشمالية الجية ىو السالم عميو إبراىيم قواعد عمى ليس يالذ ، واألساس القواعد
 .  البناء وخارج ، الكعبة خارج فالشاذروان ، وشيء

 قواعد عمى وبناىا ، الشمالية الجية من نقضيا الكعبة نقض لما الزبير ابن أن عمى العمماء إجماع:  الثاني ليلدال
 يكن ولم ، الشمالية الجية في كان إنما الزبير ابن بناء ، والتابعون الصحابة قواعدىا وشاىد ، السالم عميو إبراىيم

 .  عميو كانت ما عمى متروكة الجنوبية الجية ، الجنوبية الجية في
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 ، األصل يدعم أي ، لو عمادا جعل بل ، البيت من ليس:  اإلسالم شيخ قال ماك الشاذروان أن:  الثالث ليلدال
 فيو ، الكعبة من وليس ، لمكعبة تقوية فيو ، الكعبة أساس إلى الماء وصول من يمنع حتى الحجر مثل وجعل
 .  البناء خارج

 :  الراجح

 الركن وجية الحجر جية أن فمعناه ، الكعبة من ليس الشاذروان:  قيل ولو ، النظر ناحية من األقرب ىو ىذا
 إبراىيم أساس وعمى ، تماما البناء عمى ىي بل ، صحيح غير وىذا ، خارجا سيكون والشاذروان ، داخال اليماني
 . الشمالية الجية في المشكمة وقعت إنما ، السالم عميو

 أن األزمان ىذه في ألحد قةطا وال ، الكعبة بناء خارج ألنو ؛ طوافو صح الشاذروان عمى طاف أنو قدر فمن
 أن لإلنسان وينبغي ، صحيح طوافو فإن ، غريب شكل وىو السابق بالشكل قدر لو لكن ، الشاذروان عمى يطوف
 .  الشاذروان عمى الطواف عن ويبتعد يحتاط

الِحْجرِ  جدارِ  أوْ :  قال ثم  . 

 ، السالم عميو إسماعيل حجر العامة يسمو الذي وىو ، المقوس البناء وىو ، بةالكع من الشمالي الجزء ىو الحجر
 ، األسس وعمى القواعد عمى إسماعيل عيد في الكعبة كانت ، يره لم إسماعيل ألن ؛ إلسماعيل حجرا ليس وىو
 في والسبب ، طائمة بأزمنة والسالم الصالة عميو إسماعيل بعد إال ىذا حدث وما ، األصمي البناء عمى كانت
 :  الجزء ىذا وجود

 :  جرالحِ  قصة

 ؛ النفقة بيم وقصرت ، طيب كسب ومن ، نظيف بمال تبنى أن بد ال:  قالوا ، الكعبة يبنوا أن قريش كفار أراد لما
 ففكروا ، الكعبة لبناء يكفي ماال يجدوا لم مال عن بحثوا فمما ، حرام وأموال ، وربا سحت أموال كانت أمواليم ألن
 والركن فييا الحجر ألن ، يمكنيم فمم الجنوبية الجية إلى فنظروا ، مبني غير الكعبة من جزءا يجعموا أن في

 بناء وجعموا ،( الحطيم) يسمى ولذا ، الكعبة من جزءا وحطموا ، الشمالية الجية من النقص فجعموا ، اليماني
"  ، الجدر عن وسمم عميو اهلل صمى النبي عنيا اهلل رضي عائشة سألت ولذا ، الكعبة من أنو يحددوا لكي محّجرا
 ".. النفقة بيم قصرت قومك إن:  قال ؟ البيت في يدخموه لم فمم : قالت ، نعم:  قال ؟ ىو البيت أمن:   قالت

 ستة الكعبة من الذي والقدر ، الكعبة من ليس منو وجزء ، الكعبة من منو جزء والحطيم ، ومسمم البخاري أخرجو
 ويقول ، وشيء أذرع ستة:  العمماء بعض ويقول ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الحديث في جاء كما ، أذرع

 ابن شيدت" قال ، رومان بن يزيد أثر في جاء ، البناء ينحني حين من الكعبة خارج الذي:  اهلل رحمو شيخنا
 بن جرير قال ، البخت كأسنمة رةحجا إبراىيم أساس رأيت وقد ، الحجر من فيو وأدخل ، وبناه ىدمو حين الزبير
:  قالف ، مكان إلى فأشار ، الحجر معو فدخمت ، اآلن أريكو:  فقال ؟ موضعو أين - يزيد أي - لو فقمت:  حازم
 . البخاري أخرجو" نحوىا أو أذرع ست الحجر من فحزرت:  جرير قال ، ىينا
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 ، بشرك عيد حديثو قومك أن لوال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث في وجاء
 من أذرع ستة فييا وزدت ، غريبا وبابا شرقيا بابا ، بابين ليا وجعمت ، باألرض فألزقتيا الكعبة ليدمت
 .  مسمم أخرجو ، [الكعبة بنت حين اقتصرتيا قريش فإن ، الحجر

 : الجدار وعمى الكعبة داخل الطواف

 في طاف يكون فإنو ، ينحرف أن قبل الداخل من الحجر جدار عمى أو ، خارج من حجرال جدار عمى طاف إذا
 ، البيت في وليس بالبيت يطوف أن والشرط ، تماما الكعبة مسامتة عمى مبني الجدار ، خارجيا وليس ، الكعبة
 ، تصور لو لكن ، األخيرة األزمنة في متصور غير وىذا ، الغربي الباب من وخرج الشرقي الباب من دخل ولو
 لو لكن ، المحرمين خاصة ، والخروج الدخول من الناس يمنعون الغربي والباب الشرقي الباب عند حرس يوجد
 :  قوالن ال؟ أو يصح فيل ، الجدار عمى طاف أو ، الغرب من وخرج الشرق من دخل طائفا أن قدر

 المالكية مذىب وىو ، المنذر وابن ثور بيوأ عطاء رأي وىذا ، بو يعتد وال صحيح غير الطواف:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية

 .  العتيق البيت في طاف وىذا( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األول الدليل

 ىو] فقال ، الحجر عن وسمم عميو اهلل صمى النبي سألت" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث:  الثاني الدليل
 رسول فأخذ ، فيو فأصميَ  البيت أدخل أن نذرت إني اهلل يارسول قمت" قالت لفظ وفي ، مسمم أخرجو ["البيت من
 ىو فإنما ، البيت دخول أردت   إن الحجر في صمي] وقال ، الحجر فأدخمني ، بيدي وسمم عميو اهلل صمى اهلل

 .  مسمم أخرجو ["البيت من قطعة

 طاف فمن( مناسككم عني خذوا) وقال ، الحجر وراء من طاف ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثالث الدليل
 .  البيت في طاف ألنو ، يصح ال طوافو فإن الحجر جدار عمى أو الحجر داخل من

ن ، مكة في دام ما اإلعادة عميو تجب لكن ، صحيح طوافو فإن جداره أو الحجر عمى طاف من:  الثاني القول  وا 
 .  عمييم اهلل رحمة البصري الحسن عن نحوه ويروى ، الحنفية إليو وذىب ، إلييا يبعثو دم فعميو خرج

 طاف إذا الحنفية مذىب أن عرفنا ؟ أشواط سبعة الطائف يتم أن يشترط ىل مسألة في سبق ما:  األول الدليل
ذا ، باألكثر جاء ألنو ؛ صحيح طوافو فإن ، الرابع أكثر أو أشواط أربعة  أن ناوعرف ، طوافو صح باألكثر جاء وا 
 .  طوافو يصح لم شيئا منيا نقص ولو ، كاممة أشواط سبعة الطائف يطوف أن بد وال ، صحيح غير القول ىذا

 :  الراجح

 لم ألنو ؛ صحيح غير طوافو فإن ، الحجر داخل دخل أو ، الحجر جدار عمى طاف من ، األول القول ىو
 .  األمرين بين فرق وثمة ، البيت في طاف بل ، بالبيت يّطوف

ع ْريانا   َأوْ :  قال  . 
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 التي عورتو يستر أن الطواف لصحة يشترط ىل:  إلى ترجع المسألة وىذه ، يصح ال طوافو فإن عاريا طاف إذا
 :  قولين عمى ؟ ال أم الصالة في سترىا يجب

 ، يصح لم عريانا طاف أو ، مكشوفة ورتووع طاف فإن ، لصحتو شرط الطواف في العورة ستر:  األول القول
ليو  .  والحنابمة والشافعية المالكية ذىب وا 
 :أدلتيم

 ، عراة الناس طواف في نزلت اآلية وىذه ،{ هَسْجِذٍ كُلِّ عِنْذَ زِينَتَكُنْ خُذُوا آَدَمَ بَنِي يَا} تعالى قولو:  األول الدليل
 من:  فتقول ، عريانة بالبيت تطوف المرأة كانت" قال ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن جبير بن سعيد فعن

 ىذه فنزلت ، ُأِحمو فال منوُ  بدا وما ،،، كمو أو بعضو يبدو اليوم:  وتنشد ، فرجيا عمى وتجعمو ؟ تطوافا يعيرني
 .  والعمرة الحج في ورداء إزارا يمبس وأن ، عورتو يستر أن الزينة وأخذ ، اهلل رحمو مسمم أخرجو" اآلية

 ( . مناسككم عني خذوا) قال وقد ، لزينتو آخذا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني لدليلا

 .  بو يستدلون الجميور لكن ، ضعف إسناده وفي( صالة بالبيت الطواف) حديث:  الثالث الدليل

 وصاح ، لو ردفا عميا بو حقوأل ، بكر أبا بعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" ىريرة أبي حديث:  الرابع الدليل
 ، عراة يطوفوا أال الناس فأمر ، عميو متفق" عريان بالبيت يطوف وال ، مشرك العام بعد يحج الأ:  بالناس عمي
 .  العريان طواف صحة عدم عمى فدل

 ستر ىل:  أصحابو اختمف وقد ، الحنفية عند وىذا ، الطواف صحة في شرطا ليس العورة ستر:  الثاني القول
 .  قولين عمى ؟ صحيح طوافو فإن مكشوفة وعورتو طاف فإذا ؟ سنة إنو أم ، بدم يجبر واجب العورة

 ، غيرىا أو العورة بستر يقيد لم ، مطمق أمر وىذا ،( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى بقولو استدلوا:  األول الدليل
 .  الدليل فعميو قيد ومن

 عمى اإلفاضة طواف قاسوا ، بعرفة كالوقوف ، العورة ستر لو يشترط فمم ، الحج ركن الطواف أن:  الثاني الدليل
 من جزء أو ، عريانا الحاج وقف فمو ، العورة ستر فيو يشترط ال الحج وركن ، الحج ركن ىو الذي بعرفة الوقوف
 .  صحيح وقوفو فإن ، مكشوف عورتو

 :  الراجح

 ، الصالة في يكون الذي العورة ستر بو والمراد ، الطواف لصحة شرط العورة ستر أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
 قطعي ويكون ، بو فيؤخذ ، األعراف آية نزول سبب في جاء فإنو ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث عميو ودل

 .  ىناك العورة ستر فيجب ، اآلية معنى في الدخول

يِصح   مْ ل نجس   َأوْ :  قال ثم  . 

 فإن ، بدنو في أو ثوبو في نجاسة عميو أي ، متنجسا طاف أو:  بيا المراد ، القمق من شيء فييا المؤلف عبارة
 :  قولين عمى خالف محل وىي ، والبقعة والثوب البدن طيارة ، المؤلف عند الطواف شرط وىذا ، يصح ال طوافو
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 ثوبو في أو بدنو وعمى طاف فإن ، الطواف لصحة شرط والبقعة والبدن الثوب نجاسة من الطيارة:  األول القول
 والشافعية المالكية إليو وذىب ، النجاسة إزالة عمى قادرا عالما كان إذا ، يصح ال طوافو فإن ، نجاسة بقعتو أو

 .  والحنابمة
 :أدلتيم

 يؤمر كان فإذا {السُّجُىدِ وَالرُّكَّعِ وَالْعَاكِفِنيَ لِلطَّائِفِنيَ بَيْتِيَ طَهِّرَا أَنْ} وتعالى تبارك اهلل قول:  األول الدليل
 .  أولى باب من وثوبو بدنو فتطيير ، الطائف بقعة بتطيير

 لقولو ، الوجوب عمى فدل ، النجاسة من متطيرا طاف وأنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل:  الثاني الدليل
( أصمي رأيتموني كما صموا) ومثمو ، مرة كل معنا يأتي ليلالد وىذا( مناسككم عني خذوا) وسمم عميو اهلل صمى
ن ، إليو ارتقى الوجوب عمى يدل ما جاء فإن ، سنة الفعل أن عمى األصل في يحمل  عمى يدل ما يأت لم وا 

 .  قوي قول وىو ، العمم أىل بعض رأي وىذا ، السنية عمى فيبقى الوجوب

 .  ضعف إسناده وفي ،( الكالم فيو لكم أباح اهلل أن إال ، صالة يتبالب الطواف) السابق الحديث:  الثالث الدليل

 ومن ، سنة ىي بل ، الطواف لصحة شرطا ليست والبقعة والثوب البدن في النجاسة من الطيارة:  الثاني القول
 .  اهلل رحميم الحنفية إلييم وذىب ، عميو شيء وال مسيئا كان طاف

ن ، بمكة كان ما أعاد متطير غير لمزيارة طاف فمن ، شرطا ليست يارةالط أن إلى رواية في الحنابمة وذىب  وا 
 من يصح" وعنو ، متعمدا كان لو حتى ، "مطمقا بدم ويجبر ، يجزئو" احمد اإلمام وعن ، بدم يبعث فإنو خرج

  .  بو بأس فال معذورا كان إذا اإلنسان أن ، قوية رواية األخيرة والرواية" مطمقا المعذور

 أو بقعة أو ثوب بطيارة تقييد غير من مطمقة جاءت اآلية ،( العتيق بالبيت وليطوفوا) تعالى قولو:  األول الدليل
 .  الدليل فعميو قيد فمن ، بدن

 كانت إذا ألنو ؛ عمييم حجة سيكون وىذا ، الطيارة ليا تشترط فمم ، بالبدن متعمقة عبادة أنيا:  الثاني الدليل
 الصالة:  مثل ، الطيارة فييا يشترط بالبيت متعمقة عبادة كل ألن ؛ الطيارة فييا فسيشترط ، البيتب متعمقة العبادة

 فييا يشترط فال بالبدن متعمقة عبادة ىي قمنا إذا:  ويقال عمييم يعكس ، إشكال فيو التعميل ىذا ولكن ، والطواف ،
 .  الطيارة ليا فاشترطت ، بالبيت متعمقة عبادة ىي بل:  فيقول المخالف يجيب ، الطيارة

 :  الراجح

 أو ناسيا ، نجاسة وعميو صمى لو كما ، عنو يعفى المعذور لكن ، الطواف لصحة شرط النجس من الطيارة أن
 أنو عمى والحنابمة فالمالكية ، بدنو عمى أو ، ثوبو عمى لمنجاسة ناسيا طاف لو ولذا ، تقدم كما يعذر فإنو ، جاىال

 طوافو فإن ، طوافو انتياء بعد إال يذكرىا لم فإن ، ذكر ما متى يزيميا فإنو ، نجاسة بدنو أو ثوبو وعمى طاف إذا
 .  عميو شيء وال ، صحيح
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ن ، جديد من يستأنف فإنو ، رآىا ثم نسييا ، ثوبو عمى النجاسة وجد إذا أنو إلى الشافعية وذىب  انتيى قد كان وا 
 في أو ، ثوبو في أو ن بدنو في نجاسة وعميو طاف من أن الراجح كنل ، ثانية مرة الطواف يعيد فإنو ، طوافو من

 ، بالنجاسة يعمم لم إن ، صحيح طوافو فإن ، تحتو والنجاسة ، عمييا جالس وىو تحتو العربة تكون كمن ، بقعتو
 ، قول في والشافعية المالكية مذىب وىو ، اهلل رحميم السمف من كثير قول ىذا أن وعرفنا ، نسييا ثم بيا عمم أو

 فإذا ، المسألة كتمك المسألة ىذه تكون ، ىنا كذلك ، السمف من كبيرة طائفة اختيار وىو ، رواية في والحنابمة
 أولى باب من ىنا فكذلك ، جيميا وعن ، الجيالة نسيان عن فييا يعفى الطواف من أعظم ىي التي الصالة كانت

 . 

المقامِ  خمفَ  َركعتينِ  يصم ي ث م:  قال  . 

 إِبْرَاهِينَ هَقَامِ هِنْ وَاتَّخِذُوا} قرأ وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، المقام خمف ركعتين يصمي طواف من ينتيي أن بعد

 الركعتين ىاتين أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف وال ، المقام خمف ركعتين يصمي ثم {هُصَلَّىً
 طواف من ينتيي أن بعد ربو إلى العبد بيما يتقرب قربة وأنيما ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ىماصال قد
 . 

 :  الطواف ركعتي حكم

 :  قولين عمى اختمفوا

 وىو ، رواية في المالكية إليو وذىب ، عميو شيء وال ، صحيح طوافو فإن ايترك من ،مؤكدة سنة:  األول القول
 . والظاىرية والحنابمة الشافعية مذىب

 ثائر،  نجد أىل من وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى رجل جاء " قال ، المشيور طمحة حديث:  األول الدليل
 عن يسأل ىو فإذا وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول من دنا حتى،  يقول ما نفقو وال صوتو دوي نسمع الرأس

 قال ؟ نغيرى عمي ىل:  قالف ، والميمة اليوم في صموات خمس] وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال ، اإلسالم
 والحديث ، بواجب ليس سواىا ما أن عمى دل واجبة صموات خمس ذكر فمما،  عميو متفق ["تطوع أن إال ، ال: 

 .  عميو متفق

 ، األخرى ألعمالا عن يسأل ولم ، والميمة اليوم أعمال عن سأل الرجل ألن:  يصح ال الحديث بيذا واالستدالل
 .  والميمة اليوم أعمال من ليست الطواف ركعتي وصالة

 ، واجبة ليست النوافل سائر فإن ، النوافل كسائر ، واجبة تكن فمم ، جماعة ليا تشرع لم صالة أنيا:  الثاني الدليل
 .  بالنوافل ممحقة فيي جماعة ليا تشرع ال الصالة وىذه

 .  رواية في والحنابمة قول في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، جبةوا الطواف ركعتا:  الثاني القول
 :أدلتيم
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 ركعتي وجوب عدم يرون الظاىرية أن والغريب -( مصمى إبراىيم مقام من واتخذوا) تعالى قولو:  األول الدليل
 .  - اآلية ىذه وجود مع الطواف

 الحجر في المالكية إال ، الحرم في مكان أي في الركعتين نىاتي صالة جواز عمى اإلجماع نقل قد بأنو:  ونوقش
 مالكا إال ، صالىما حيث تصحان الطواف ركعتي أن عمى العمماء أجمع" قال ، المنذر ابن اإلجماع نقل وقد ،

 " . الحجر في فعميما كره فإنو

 .  واجبا فكان لمطواف تابع السعي ، كالسعي واجبتين فكانتا ، لمطواف تابعتان أنيما:  الثاني الدليل

 يطوف وقد ، يسعى وال القدوم طواف يطوف قد ولذا ، لمطواف تابعا لكونو ليس السعي وجوب بأن:  ونوقش
 مقصودة عبادة ألنو السعي وجوب بل ، لمطواف تابعا لكونو السعي وجوب فميس ، السعي ويؤخر اإلفاضة طواف
 .  مطموبة

 :  الراجح

 .  يتركيما أن لإلنسان ينبغي ال ، مستحبتان مؤكدتان سنتان ىما بل ، نواجبتي غير الطواف ركعتي أن

المقامِ  َخمفَ :  قال . 
 تقدم كما اهلل رحمو مالكا اإلمام إال ، العمم أىل جميور إليو وذىب ، المقام خمف تصميا أن السنة أن المؤلف أفاد 
 في النفل صالة تصح ىل:  أخرى مسألة عمى منبن وىذا ، الكعبة في وال الحجر في تصمى ال أنيا إلى ذىب ،

 في حتى مكان  أي في تصح أنيا يرون ىنا الحنابمة لكن ، الصحة عدم عمى والحنابمة المالكية ؟ ال أو الكعبة
 ويبعث ، بمده في يصمييا فإنو بمده إلى ووصل خرج لو وأنو ، الحجر في تصمى ال أنيا يرى مالك اإلمام ، الحجر

 رجع لو حتى ، خارجو أو الحرم داخل ، شاء حيث يصمييا:  فيقولون الجميور وأما ، الركعتين ىاتين لتركو بدم
 .  نسييا وقد أىمو إلى

 تكن ولم،  الخروج وأراد بمكة وىو قال وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن " عنيا اهلل رضي سممة أم عن:  الدليل
 الصبح صالة أقيمت إذا)  :وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول ليا فقال الخروج وأرادت البيتب طافت سممة أم

 تطوف فكانت ، البخاري أخرجو" خرجت حتى تصل فمم ذلك ففعمت ، ( يصمون والناس بعيرك عمى فطوفي
 .  الحرم خارج فصمتيما ، الطواف ركعتي ، الركعتين ونسيت ، يصمون والناس

 أخرجو"  ىصمف طوى ذيب أناخ حتى فركب ، الصبح بعد بالبيت طاف" عنو اهلل رضي عمر نأ:  الثاني الدليل
 .النووي صححو بإسناد مصنفو في الرزاق عبد عند وىو ، الجزم بصيغة معمقا البخاري

 :  الطواف ركعتي في القراءة

 عميو اهلل صمى النبي حج قصة في برجا حديث في ىذا جاء ، أحد اهلل ىو وقل الكافرون أييا يا قل فييما يقرأ
 .  أعمم واهلل ، صريحا جعفر بن محمد حديث من ، صحيح بإسناد البييقي عند صريحا وجاء ، وسمم

 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


