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ا م امرن ار  
  ملخص البحث

األحاديــث الــواردة فــي الحــث علــى اللــين والتــراحم والزجــر عــن التقاتــل والتــزاحم عنــد : اســم البحــث
  .سعود بن عيد الجربوعي: للدكتور. فقهيةوالطواف بالبيت دراسة حديثية 

ويهـدف البحـث إلـى . يقع البحث فـي مقدمـة، وفـصلين فيهمـا عـدد مـن المباحـث، وخاتمـة، وفهـارس
ــد : ٍمعالجــة مــن الناحيــة الــشرعية لمــشكلة تعــرض لكثيــر مــن المــسلمين، وهــي مــشكلة التــدافع والتــزاحم عن

صـلى اهللا - ً اعتمادا على األحاديث الـواردة فـي ذلـك عـن النبـي- ال سيما في أيام المواسم- الطواف بالبيت
 المتـصلة بهـا مــع وشـرح المــسائل.  علـى وجــه الخـصوص، وشـرح دالالتهــا، ومـسائلها الفقهيـة- عليـه وسـلم

 في الطـواف، - صلى اهللا عليه وسلم- مع بيان هدي النبي. االستدالل لها بالكتاب والسنة على وجه العموم
ًويعطي البحث تصورا واضحا لما جـاءت بـه الـشريعة اإلسـالمية مـن  .ومظاهر الزحام، وأسبابه، وطرق عالجه ً

. ومن اإلشقاق على النفس، وحملها على ما يضرهاالنصوص القاطعة التي تمنع من إلحاق األذى بالطائفين، 
  .وأنها أمرت باللين والتراحم والتيسير على المكلف عند الطواف بالبيت في نصوص خاصة، وأخرى عامة
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  )ملخص البحث باللغة اإلنجليزية(
ABSTRACT 

Title 

The Prophetic Traditions That Urge Muslims to be Gentle 
and Polite and Warn Them Against Pushing and Fighting 

One Another During Tawaf – A Technical and 
Jurisprudential Study. For Dr. Saud Ibn Ead ALjarbouei 

The Thesis ts made of on Introduction and two chapters that 
comprise a number of sub-headings, and finally a conclusion 
and index. 

The rseach gives a ciear picture of prohibition the harmaess 
danger and pushing as s result of the over crowding during 
Tawaf especially in the Hajj season. 

The research gives a clear picture of incontrovertible texts of 
the Islamic Shari’ah that prohibit causing any harm to the 
peoble during Tawaf, troubling oneself and putting his life in 
danger or causing harm to himself , and that the Islamic 
Shari’ah commands one to be gentle and calls for people to be 
Kind and compassionate to one another. It also advocates – 
through text that are general or particular in nature – the 
prtnciple of making things easy on the servant while in his 
Tawaf  by the ka’abah. 
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دا 
،  ، ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ، ونستغفره ، ونستعينه إن الحمد هللا نحمده

،  ، ومــن يــضلل فــال هــادي لــه ، مــن يهــده اهللا فــال مــضل لــه ومــن ســيئات أعمالنــا
 . ..  عبـده ورسـولهًا، وأشهد أن محمد شريك له إله إال اهللا وحده ال وأشهد أن ال

ُ يا أَيـها الذين آمنـو﴿ َ ََ ِ َّ َ َا اتـقـوا اللـه حـق تـقاتـه وال تمـوتن إال وأَنــتم مـسلمون﴾ُّ ُْ َ ُ َِ ْ ُْ َُ ََِّ ََّّ َ ُُ َ ُِ ِ َّ َّ)١( ،﴿ 
َّيا أَيـها النَّاس اتـقوا ربكم الـذي خلقكـم مـن نـفـس واحـدة وخلـق منـهـا زوجهـا وبـث  َ َ ََ َ َ ََ َ َْ َْ َ َ َْ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ ٍ َ ْ ُ ُ َّ َُّ ُِ َّ ُ َّ ُ

ُمنـهمــا رجـــاال كثيـــرا ونـــساء واتـقـــوا ال ََّ َ ً َ ََ ِ ًِ ً َ ِ ُ ْ َلـــه الـــذي تـــساءلون بـــه واألرحـــام إن اللـــه كـــان ِ ََ َ ََّ ِ ََّّ َ َْ َ ْ َ َِ ِِ ُ َ َ َّ
ًعليكم رقيبا  َِ ْ ُ َْ ً يا أَيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال سـديدا ﴿، )٢(﴾َ ِ َِ َ ًَ ْ َ ُُ َ ََ َّ ُ َّ ُ َّ َ ُّ يـصلح ْ ِ ْ ُ

َلكــم َأعمــالكم ويـغفــر لكــم ذنــوبكم ومــن يطــع اللــه و َ َ ََ َّ ِ ِ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُُ َ َ َِ ْ ــوزا عظيمــا ْ ًرســوله فـقــد فــاز فـ ً ِْ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ
  : ، أما بعد )٣(﴾

فلقد خلق اهللا الجن واإلنس لعبادته وحده ال شـريك لـه، مخلـصين لـه الـدين، 
-وبذلك أمرهم وخاطبهم، وإليه أرشدهم ووجههـم؛ ألنـه الغايـة وأعظـم شـيء، قـال

ــد{: -تعــالى ُومــا خلقــت اْلجــن واألنــس إال ليـعب ُ َْ ِ َّ ِ َ ْ ِْ ْ ََ ََّ ِ ُ َ َّوقــضى ربــك َأال {: ، وقــال)٤(}ِونَ َ ََُّ ََ
ــاه ُتـعبــدوا إال إي َِّ َِّ ُ ُ ْ ، وال يرضــى أن يــشرك معــه فــي عبادتــه أحــد، ال ملــك مقــرب، )٥(}َ

والنبي مرسل، وال عبد صالح، وال وثن وكوكب، ونهى عن ذلـك، وحـذر منـه، قـال 
ًواعبــدوا اللــه وال تــشركوا بــه شــيئا{: تعــالى ْ ََ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ ََّ ُ َوَأن اْلمــساجد للــه فــال {: ، وقــال )٦(}ُ ِ َِّ َ ِ َ َ ََّ

ًتدعو مع الله َأحدا َْ َ َِ َّ ُ َومن يدع مع الله إلهـا آخـر ال بـرهـان لـه بـه فإنمـا {: ، وقال)٧(}َ ََّ ِ ِ ََّ ِ ِِ ُ ََ ََ ْ ُ َ َ َ ََ َ ً ُْ ْ
َحسابه عند ربه إنه ال يـفلح اْلكافرون ُ َِ َِ ُ ِ ِ ِْ ُ ُُ َُِّ َِّ َ ولذلك أرسل اهللا المرسـلين، وأوحـى .. . )٨(}ْ

ُّالنبيين، وأنـزل علـيهم الكتـب، وحـد الحـدود، فقامـت الحجـة، ووضـح الحـق، إلى  َ
َِّوما َأرسلنا من قـبلك مـن رسـول إال {: -تعالى-واستوى المسلك وهللا الحمد، قال ٍ ُ َ ََ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َْ

ِنوحي إليه أَنه ال إلـه إال أَنـا فاعبـدون ُ ُ ْ َ َ َُِّ ِ َِ ُ َْ ََّ ِ َتلـك حـدود اللـه ومـ{: ، وقـال)٩(}ِ َُ ِ َّ ُ ُ َ َن يطـع اللـه ِْ َّ ِ ِ ُ ْ
ُورسوله يدخله جنَّـات تجـري مـن تحتهـا األنـهـار خالـدين فيهـا وذلـك اْلفـوز اْلعظـيم  ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ َْ ْ ِ ٍْ ْ ُ َُ َِ َ ُ ُْ ْ َ

 ومــن يـعــص اللـــه ورســوله ويـتـعــد حـــدوده يدخلــه نــارا خالـــدا فيهــا ولــه عـــذاب ٌ ََ َ ُ َُ ُ َ ُ َ َْ ََ َ َ َ َِ ً ً ِْ َِ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َُ َّ َ َّْ ِ
ٌمهين ، وأشرف   الرسالة، والنبوة ببعثه خير األنبياء– جل وعال -ختم اهللا و. )١٠(}ُِ

،  ، وهـدى للعـالمين ، بعثه رحمة – صلى اهللا عليه وسلم –المرسلين نبينا محمد 
ًوما تـرك خيـرا إال ودل األمـة عليـه، وال شـرا إال . ، وأتم به النعمة  وأكمل به الدين ً
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 مــن مبينــه، ومطلقــه مــن مقيــده، وعامــه مــن فأوضــح شــرائع الــدين، ومجملــه. وحــذرها منــه
ْاليـــوم أكملـــت لكـــم {: - تعـــالى- )١١(قـــال. خاصــه، وبـــين شـــروطه وأركانـــه، وأفعالـــه وآدابـــه ُ ُ َ َ

ـــــا ـــــي ورضـــــيت لكـــــم اإلســـــالم ديـن ـــــيكم نعمت َديـــــنكم وأتممـــــت عل َ َْ ِْ َ َ ُ ُِ ِ َِ َ َ َْ ُْ  وروى مـــــسلم فـــــي ،}َُ
 قــد :ال قيــل لــهقــالفارســي عبــد الــرحمن بــن يزيــد عــن ســلمان  بــسنده عــن )١٢(صــحيحه

، ثـم )أجـل( : فقـال:قـال!  كل شيء حتـى الخـراءة - صلى اهللا عليه وسلم- علمكم نبيكم 
ــي.. .ســاق الحــديث ــه وســلم- فمــا تــرك النب ــه، وال - صــلى اهللا علي ــرا إال ودل األمــة علي ًخي

  . ًشرا إال وحذرها منه
ــة فــي الكتــا ــي أوضــحت أحكامهــا المتين ــة الت ــدين اإلســالمي الجليل ب، ومــن أركــان ال

وهــو عبــادة تجتمــع فيهــا أعمــال الجــوارح كلهــا، مــع . الحــج إلــى بيــت اهللا الحــرام: والــسنة
  .احتياجه إلى النفقة، وتوفير الزاد، والراحلة

ولـــذا يتوافــــد . وهـــو عبـــادة ال تتــــأتى لمـــن يريــــدها إال مـــرة واحــــدة فـــي العــــام
لـضعيف، ويكـون فـيهم القـوي وا. المسلمون مـن أصـقاع األرض بأعـداد كثيـرة ألدائهـا

ويحــصل فــي مواضــع . ، والتقــي، وغيــر التقــيوالكبيــر والــصغير، والــصحيح والمــريض
ًمتعددة من أماكن النسك بسبب كثرة الحجـاج زحـام شـديد، ممـا ينـشأ عنـه أحيانـا 

إلـى إزهـاق -ُأحيانا-تقاتل وتشاتم، وأذية وتدافع تؤدي: من بعض جهلة المسلمين
  .-تعالى-هللاألنفس، وإتالف األبدان، وتجاوز حدود ا

وألهمية هذه القضية أحببت أن أجمع فيهـا مـا يعالجهـا مـن الناحيـة الـشرعية؛ 
لمــا لهــا مــن أهميــة فــي نفـــوس المــسلمين، وألوضــح لهــم أن شــريعتهم حــوت مـــا 

وأن الشارع قد حث على البـر والـسكينة فـي . يصلح أحوالهم في كل زمان ومكان
حم، والتقاتـل والتـشاتم فـي نـصوص أعمال الحج والعمرة، ونهى عن التـدافع والتـزا

  .واضحة، ودالالت قاطعة
ً نصوصا كثيرة جدا كبيرفي بحث -وهللا الحمد-وجمعت فـي النبوية السنة من ً

ــاب، ومــن  ونقلــت مــن .هــذه القــضية، ودرســتها، وخرجتهــا أقــوال أهــل آيــات الكت
   .العلم ما يوضحها، ويبينها

ـــر فيهـــا االزدحـــ الطـــواف بالبيـــت، : اموألن مـــن أهـــم مواضـــع الحـــج التـــي يكث
أن -تعـالى-ًأحببت أن أعجل بنشر مـا يخـصه مـن البحـث المـذكور؛ راجيـا مـن اهللا

األحاديـث الـواردة فـي : (يجعل فيه الفائدة؛ إنه ولـي ذلـك، والقـادر عليـه، وسـميته



 

٦

ــد الطــواف بالبيــت،  ــل والتــزاحم عن ــين والتــراحم والزجــر عــن التقات ّالحــث علــى الل
  .)١٣( )فقهيةودراسة حديثية 

  
ا   

شـــرحت فيهـــا دوافـــع كتابتـــه، وأهميتـــه، وخطتـــه، -كتبـــت البحـــث فـــي مقدمـــة
  .، وفصلين، في كل فصل عدة مباحث-ومنهج كتابته
وفيه مبحثان.. .ذكرت فيه تعريفات متصلة بالبحث:  فالفصل األول:  

  .تعريف الطواف لغة: المبحث األول
  .تعريف الطواف شرعا: المبحث الثاني

ذكرت فيه ما وقفت عليه من األحاديث الواردة فـي زجـر : لثاني والفصل ا
ـــاس، ومـــدافعتهم، وإلحـــاق األذى بهـــم، وقطـــع  الحـــاج والمعتمـــر عـــن مزاحمـــة الن

  :وفيه ثالثة مباحث .. . )١٤(األسباب المفضية إلى ذلك عند الطواف بالبيت
في ما ورد في ذلك عند استالم الحجـر األسـود علـى وجـه : المبحث األول-

  .خصوصال
  .في ما ورد في ذلك في الطـواف بالبيت على وجه العموم: المبحث الثاني-
  : وفيه مطلبان.. . فقه األحاديث المتقدمة : المبحث الثالث-

  .في بيان الدالالت الفقهية في األحاديث المتقدمة: المطلب األول
  .في شرح مسائلها، والمسائل المتعلقة بها: المطلب الثاني

 ذلك كله خاتمة البحث، وأوردت فيها أهم النتـائج والفوائـد، ثم ذكرت عقب
  .وذكرت بعدها الفهارس العلمية للبحث. وأهم التوصيات

  
واهللا المـــسؤول وحـــده التوفيـــق والـــسداد، والهـــدى والرشـــاد، لحـــسن القـــول، 

  .وصالح العمل، عليه توكلي واعتمادي، وتفويض أمري واستنادي
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ا   
حث بعـد عزمـي علـى كتبـه وتقييـده بعـد مـشيئة اهللا وإرادتـه سرت في إعداد الب

  :على المنهج التالي-جل ثناؤه- عليهًمتوكال
وال  ً ها : ٔ ادیث، وختر جيمجع ا سامن.. . ٔ   :قو 
ول- سم ا ٔ ا    األحاديث الواردة في موضوع البحث:لق

جمعــت مــا وقفــت عليـــه مــن األحاديــث الــواردة فـــي موضــوعه مــن كتـــب -١
ســمي الكتــب الــستة، ومــسند اإلمــام أحمــد عنــد العــزو؛ وأكتفــي بــذكر وال أ. الــسنة

  .اسم المؤلف
  .اعتنيت بإيراد جميع ما وقفت عليه من طرقها-٢
 بعزوه إلى جميع مواضعه ًاعزوت كل طريق إلى جماعة من مخرجيه، معتني-٣

  .في الكتب الستة
  .ذكرت صاحب اللفظ-٤
ــول، أ-٥ ــا بمــواالة . و الــردرتبتهــا علــى حــسب درجاتهــا مــن حيــث القب ًمعتني

  .في األلفاظ في مكان واحد-أو المتقاربة-األحاديث المتشابهة
ـــصحيح، أو األشـــبه منهـــا، وأحكـــام -٦ ـــع بيـــان ال ذكـــرت اخـــتالف طرقهـــا م

  .جماعة من أهل العلم عليها
ترجمت للرواة الضعفاء، والمختلف فيهم من الكتب األصيلة فـي الجـرح -٧

  .قوال الحافظين الذهبي، وابن حجر فيهم بإيراد أًاوالتعديل، معتني
ّأحلت على ما تقدم إذا تكـررت ترجمـة الـراوي، مـع ذكـر خالصـة الحكـم -٨

  .عليه
خر- سم ا ٓ وا    األحاديث المذكورة في شرح فقهها:لق

ذكرت في كل مسألة من مسائل فقهها لالستدالل بعض األحاديـث، وقـد -١
  .اقتصر على حديث واحد

إذا -أو أحــدهما- بعزوهـا إلــى الـصحيحينًا معتنيــذكـرت بعـض مــن رواهـا،-٢
  .-أو في أحدهما-كان فيهما

  .ذكرت صاحب اللفظ-٣



 

٨

-ذكرت أحكام جماعة من أهل العلم عليهـا إذا لـم تكـن فـي الـصحيحين-٤
  .-أو في أحدهما

ها: ًانی هیان    ، وفوائدهافقب
 ًولـم أذكـر شـيئا مـن مـسائل. ً بدأت البحـث بتعريـف الطـواف لغـة، وشـرعا-١

ـــا لهـــا ـــيس مكان ـــة؛ ألن هـــذا البحـــث ل ـــه الفقهي عـــدا المـــسائل . ًالطـــواف، وأحكام
  .في موضعها من البحثالمتصلة بشرح أحكام الزحام فيه فإني ذكرتها 

ذكــرت دالاللتهــا الفقهيــة المناســبة للغــرض األســاس مــن إيرادهــا فــي هــذا -٢
  .البحث
ــة، والفو-٣ ــد المهمــة ذكــرت مــا فيهــا، ومــا يتــصل بهــا مــن المــسائل العلمي ائ

 مع االستدالل للمسائل المتصلة بها. المناسبة للغرض من إيرادها في هذا البحث
السنة، واالنتخـاب مـن كـالم أهـل العلـم مـا الثابت من ببعض ما ورد في الكتاب، و

  .يشرحها، ويوضحها
ــــــي التلخــــــيص، -٤ ــــــدت ف ــــــدت عــــــن اإلســــــهاب، واالســــــتطراد، واجته ابتع

  .واالختصار
اظ، ووضــوح المعــاني ؛ لتتحقــق الفائــدة، وترســخ فــي راعيــت ســهولة األلفــ-٥

  .األذهان
بحثدمة : ًالث   لمادة ا
  . على خطة علمية، سبق أن شرحتهانظمت مادة البحث-١
  .رقمت األحاديث الواردة في موضوع البحث-٢
  .ضبطت متون األحاديث بالشكل، وكتبتها بخط آخر-٣
  .لحروفضبطت األلفاظ، واألسماء المشكلة، ونحوهما با-٤
  .اعتنيت بوضع عالمات الترقيم المناسبة-٥
. شـرحت األلفـاظ الغريبــة مـن كتــب غريـب الحـديث علــى وجـه الخــصوص-٦

  .ونقلت من غيرها في ذلك عند الحاجة
بذكر اسـم -جل ثناؤه-عزوت اآليات القرآنية إلى مواضعها من كتاب ربنا-٧

  .السورة، ورقم اآلية
  .علقت على ما يحتاج إلى تعليق-٨



 

٩

ثـــم بعـــض . ذكـــرت خاتمـــة للبحـــث، فيهـــا أهـــم النتـــائج، وأهـــم التوصـــيات-٩
  .الفهارس الخادمة له، الكاشفة عما فيه

  
وفــي آخــر هــذه المقدمــة أســأل ربــي الــرحيم الــودود أن يعلمنــا مــا ينفعنــا، وأن 

، وأن يهــدي كـل حـاج ومعتمـر إلـى البـصيرة فــي ًاينفعنـا بمـا علمنـا، وأن يزيـدنا علمـ
كمــا أســأله اإلخــالص فــي قــولي .. . ِّرأيــه، وبــر حجــه وعمرتــه دينــه، والــسداد فــي 

وعملــــي، وأن ينفــــع بهــــذا التقييــــد المــــسلمين ونفــــسي، وأن يغفــــر لــــي ولوالــــدي 
 أن علمنـي بعـد جهلـي، ورزقنـي بعـد ًا طيبـًا كثيـرًاولمشايخي وألهلي، وأحمده حمد

 البـشير، َّفقري، وأنـي لمـا أنـزل إلـي مـن خيـر فقيـر، وصـلى اهللا وسـلم علـى الهـادي
والسراج المنير، وعلى اآلل والصحب أولي العـزم والتـشمير، والفـضائل والتطهيـر، 

  .أن الحمد هللا الرب العلي الخبير: وآخر دعواي



 

١٠

َّالفصل األول َْ  
  تعريفات متصلة بالبحث

  :وفيه مبحثان
  تعريف الطواف لغة : المبحث األول

ـــدل علـــى دورا ـــى أن الطـــواف ي ـــة عل ـــشيء، اتفقـــت كلمـــة أهـــل اللغ ن شـــيء ب
واحـد صـحيح يـدل الطاء، والواو، والفـاء أصـل : ()١٥(قال ابن فارس.. .وإلمامه به

طاف بـه، : "يقال. على دوران الشيء على الشيء، وأن يحف به، وأن يحمل عليه
ًوبالبيــت يطــوف طوفــا، وطوافــا : الطــواف بالبيــت هــو: ()١٦(وقــال ابــن األثيــر. اهـــ)"ً

ــه ــدوران حول ــا، وطوافــاطفــت أطــوف ط: تقــول. ال ًوف وفــي . اهـــ)أطــواف: والجمــع. ً
ُالخيال به َطاف: ()١٧(لسان العرب البن منظور ًطوفا َ َّأَلـم :َْ  وطـاف.. .النـوم فـي بـه َ

ًطوفـــا وعلـــيهم ،بـــالقوم ـــا ،َْ ًوطوفان ًومطافـــا ،ََ ـــه مـــن وجـــاء ،ْاســـتدار :َوَأطـــاف ،َ  .ِنواحي
ْحولــه َدار :عليــه َفوَأطــا ،بالبيــت وطــاف .. . بــه َأحــاط إذا َبــاألمر فــالن وَأطــاف َ. 

ُوالمطاف ُموضع :َ ِالمطاف ِ   .اهـ)الكعبة حول َ
  تعريف الطواف شرعا : الثانيالمبحث 

التعبد هللا بالدوران حول الكعبـة سـبع مـرات بنيـة الطـواف، : ًالطواف شرعا هو
ًهيا إليه، جاعال الكعبة عن يسارهتًمبتدئا بالحجر األسود، ومن ً)١٨(.  



 

١١

َّالفصل الثاني ْ َ  
  اديث الواردة فياألح

زجر الحاج والمعتمر عن مزاحمة الناس ، ومدافعتهم ، وإلحاق األذى بهم ، 
  وقطع األسباب المفضية إلى ذلك عند الطواف بالبيت

  وفيه ثالثة مباحث
مــا ورد فــي ذلــك عنــد اســتالم الحجــر األســود علــى وجــه :  المبحــث األول-

  الخصوص
1 ,2 -½B² iË¯§Ì ÎIC Ä¦ :ôÜUi O§�la Ä¾  ÄIA ¼N² �Y Ñ¦A

�IlºA)19(Ñ·�  -�¾C ÅB¶ÊôAÑ·¾ Ò»¦  -½Ë³Ì :�ÃºA ½B² -
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åÀé»ãNmBñ® ôÐãË»ãa)21(,åjïJñ¶ öÛ÷GãÊ å|¾AãÊ ,.(  

العبدي الكوفي، واختلف -واقد: ويقال-أبو يعفور وقدان: هذا الحديث رواه
ـــه  ـــشافعي: فـــرواه.. . عن ـــدالرزاق-واللفـــظ لفظـــه-)٢٢(ال ، ويعقـــوب بـــن )٢٣(، وعب

عـــن جـــده، ) ٢٦(عـــن محمـــد بـــن أبـــي عمـــر، واألزرقـــي) ٢٥(، والفـــاكهي)٢٤(ســـفيان
ابـن : هـو( عـن يـونس ) ٢٨(عـن أحمـد بـن حمـاد الـدوالبي، والطحـاوي) ٢٧(والطبـري

. -سـفيان الثـوري: وقـرن عبـدالرزاق بـه- عـن سـفيان بـن عيينـةًا، جميع)عبداألعلى
: ، ورواه)ســـالم بـــن ســـليم: واســـمه( عـــن أبـــي األحــوص ) ٢٩(ابــن أبـــي شـــيبة: ورواه

، )ابـن منهـال: يعنـي( عن محمد بن خزيمة عن حجـاج -مرة أخرى-)٣٠(الطحاوي
الوضــــاح : واســــمه( عــــن أبــــي عوانــــة بــــسنده عــــن مــــسدد، كالهمــــا ) ٣١(والبيهقــــي
صـلى اهللا عليــه -، كلهـم عــن أبـي يعفـور عــن رجـل مــن خزاعـة عـن النبــي)اليـشكري

عبـدالرحمن بـن : هـو: ( عـن سـفيان-عقـب الحـديث-وقال الشافعي .. . -وسلم



 

١٢

نـافع بــن عبــدالحارث، كــان الحجـاج اســتعمله عليهــا منــصرفه منهـا، حــين قتــل ابــن 
  .ن سفياناهـ، ونحوه ليعقوب ع) الزبير

ـــه ـــه إال قول ـــيس في ـــصر، ل ـــن ســـفيان مخت ـــه -وحـــديث يعقـــوب ب صـــلى اهللا علي
ولـــسائر رواة الحــديث نحـــو اللفـــظ ). يـــا أبــا حفـــص، إنـــك رجــل قـــوي: ( -وســلم

ّوإال فهلل، وكبر: ( المتقدم غير أن لعبدالرزاق فيه ّ.(..  
بــسنده عــن ) ٣٣(عــن وكيــع، والطبــري) ٣٢(اإلمــام أحمــد-ًأيــضا-والحــديث رواه

ســمعت : ، كالهمــا عــن الثــوري عــن أبــي يعفــور العبــدي قــال)القطــان:  هــو(يحيــى 
صـلى اهللا - بمكة في إمارة الحجـاج يحـدث عـن عمـر بـن الخطـاب أن النبـيًاشيخ

يـا عمـر، : ( فذكر نحو حديث عبدالرزاق، ولإلمام أحمـد.. . قال له -عليه وسلم
ــــؤذي الــــضعيف ــــزاحم علــــى الحجــــر فت  إن وجــــدت خلــــوة. إنــــك رجــــل قــــوي ال ت

والحديث بمثل هذا الوجه . ونحوه للطبري). فاستلمه، وإال فاستقبله، فهلل، وكبر
عـن سـفيان بـن عيينـة عـن أبـي يعفـور -ًأيـضا-)٣٤(ابن عبدالبر في االسـتذكار: ذكره

  .به
ولـم يـسم شـيخه مـن الـوجهين عنـه، وهمـا محفوظـان . وأبو يعفـور العبـدي ثقـة
. -ّكمــا تقــدم- بــن عبــدالحارثعبــدالرحمن بــن نــافع: عنــه، غيــر أن ســفيان ســماه

وذكـره . فـي التـابعين) ٣٦(، وابـن حبـان)٣٥(وعبدالرحمن هذا خزاعي ذكـره ابـن سـعد
وذكـره الـذهبي فـي المغنـي . )٣٨(في الصحابة، واألول هو الـصحيح) ٣٧(ابن شاهين

اهــ، وعرفـت أن أبـا يعفـور ) لم يرو عنه سوى أبـي سـلمة: ( ، وقال)٣٩(في الضعفاء
ّجــل مــن التــابعين الــذين لــم يــأت عــنهم مــن الحــديث إال فالر. -كــذلك-روى عنــه

، ًاالقليــل، ولـــم أر فيــه غيـــر توثيــق ابـــن حبــان، وهـــذا ال يكفــي لمعرفـــة حالــه جرحـــ
وحديثـــه هــــذا أورده . ً، وموصــــوالًضــــعيف مـــن أجلــــه مرســـال: ًوتعـــديال ؛ فاإلســـناد

)  يـسمفيه راو لـم: ( عن اإلمام أحمد، ثم قال عقبه) ٤٠(الهيثمي في مجمع الزوائد



 

١٣

وذكره . اهـ، وقد علمت أن سفيان بن عيينة قد سماه من بعض طرق الحديث عنه
: ًعـــن الـــشافعي، وأحمـــد، وغيرهمـــا مرســـال، وقـــال) ٤١(الزرقـــاني فـــي شـــرح الموطـــأ

  . اهـ) مرسل جيد اإلسناد(
، وأبـــو )٤٣(، وابـــن عـــدي)٤٢(الطبـــري: وللحـــديث عـــن عمـــر طريـــق آخـــر، رواه

من طرق عن مفضل بن صالح األسدي عن محمد  ًا، جميع)٤٥(، والبيهقي)٤٤(نعيم
: وفيـه للبيهقـي وغيـره.. . بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عمر به، بنحـوه 

 فــإن ، ال تـؤذ الــضعيف إذا أردت اســتالم الحجــر، إنــك رجــل قــوي،يـا عمــر( .. . 
وهــذا إســناد ضــعيف فيــه . الحــديث .. .)  وكبــر،خــال لــك فاســتلمه وإال فاســتقبله

: )٤٧(، وأبـــو حـــاتم)٤٦(قـــال البخــاري  ،ضــعف مفـــضل بـــن صــالح: ولـــىعلتــان، األ
لـــيس عنــــد أهـــل الحـــديث بــــذلك : ()٤٨(اهــــ،  وقــــال الترمـــذي) منكـــر الحـــديث(

. اهــ) ضعيف: ()٥٠(اهـ، وقال ابن حجر) ضعفوه: ()٤٩(وقال الذهبي. اهـ) الحافظ
 ،)٥٢(، وأبــو حــاتم)٥١(يحيــى بــن معــين:  لــم يــسمع عمــر، قالــهًاأن ســعيد: واألخــرى
  .منقطع: ؛ فاإلسناد) ٥٣(وغيرهما

ّوالحديث سئل الدارقطني عنه من حديث أبي يعفور العبدي عن رجل مـن ) ٥٤(ّ
: فقـال ابـن عيينـة. ذكره ابن عيينة، وغيره عن أبي يعفـور: ( خزاعة عن عمر، فقال

عيـسى بـن طلحـة : -ًأيـضا-ورواه. ذكروا أنـه عبـدالرحمن بـن نـافع بـن عبـدالحارث
عن عيسى بـن طلحـة عـن عمـر : وقيل. عن عمر-لم يسمه-رجلبن عبيد اهللا عن 

. لــم أقــف عليهــا بعــد-مــن الــوجهين عنــه-وروايــة عيــسى بــن طلحــة. اهـــ) مرســال
والحديث مـن الطـريقين المتقـدمين ؛ طريـق أبـي يعفـور، وطريـق سـعيد بـن المـسيب 

ــــاهللا -، وقــــواه)٥٥(وهــــو حــــديث ذكــــره األلبــــاني.. . حــــسن لغيــــره باجتماعهمــــا  وب
  .-التوفيق
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ختلـف فـي وصـله، وإرسـاله علـى هـشام بـن عـروة بـن الزبيـر بـن هذا الحديث ا
  .العوام األسدي

: ورواه من طريـق مالـك. )٥٧(البرتي: واللفظ له، وعنه-)٥٦(اإلمام مالك: فرواه
عــن جــده، ) ٦١(، واألزرقــي)٦٠(عبــدالرزاق: ، وكــذا رواه-)٥٩( والحــاكم،)٥٨(الطبرانــي

، وابـن )ابـن راشـد: هـو ( عن معمـر-ًأيضا-)٦٢(وعبدالرزاق. كالهما عن ابن عيينة
( عن أبـي معاويـة الـضرير ) ٦٣(، وابن سعد)عبدالملك بن عبدالعزيز: واسمه(جريج 
ـــن خـــازم: واســـمه ـــن عبيـــد )محمـــد ب ، وابـــن أبـــي )الطنافـــسي: وهـــو( ، ومحمـــد ب

) ٦٥(، والبرتـي)محمـد: وهـو( ، وابـن فـضيل )ابن الجـراح: هو( عن وكيع ) ٦٤(شيبة

ــــد، واألزر ــــن زي ــــسنده عــــن حمــــاد ب ــــدالرحمن، ) ٦٦(قــــيب ــــن عب ــــسنده عــــن داود ب ب
بسنده عن يحيى بـن أبـي ) ٦٨(بسنده عن جعفر بن عون، وابن عساكر) ٦٧(والبيهقي

لست أشك في : ( قال الحاكم .. . ً عنه عن أبيه به، مرسالًازكريا الغساني، جميع
لقي عروة بن الزبير عبدالرحمن بن عوف ؛ فـإن كـان سـمع منـه هـذا الحـديث فإنـه 

. )٦٩(اهـ، ووافقه الـذهبي فـي التلخـيص)  شرط الشيخين، ولم يخرجاهصحيح على
: ثم نقل البيهقي عن الشافعي قال. اهـ) هذا مرسل: ( وقال البيهقي، وابن عساكر

أنه وصف لـه " أصبت: " قال لعبدالرحمن-صلى اهللا عليه وسلم-وأحسب النبي( 
  .اهـ)أنه استلم في غير زحام، وترك في زحام
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بـسنده عـن محمـد ) ٧٢(، والبـزار)٧١(، والبرتـي)٧٠( بن أبي أسامةالحارث: ورواه
بسنده عن علـي بـن عبـدالعزيز، كلهـم عـن أبـي ) ٧٣(بن عمر بن هياج، وابن عبدالبر

بسنده عن عبدالجبار بن العالء عن بشر بن ) ٧٤(نعيم الفضل بن دكين، وابن حبان
من بـن عبـداهللا بـسنده عـن عبـدالرح) ٧٥(السري، كالهما عن سفيان الثوري، والبـزار

ـــن معاويـــة، والفـــاكهي بـــسنده عـــن الفـــضل بـــن موســـى ) ٧٦(الدشـــتكي عـــن زهيـــر ب
، بأســانيدهم عــن عبيــد )٧٩(، وابــن عــساكر)٧٨(، وأبــو نعــيم)٧٧(الــسيناني، والطبرانــي
وهــذا .. .  عــن هـشام عــن أبيـه عــن عبـدالرحمن بــن عـوف بــه ًااهللا بـن عمــر، جميعـ

رواتـه ثقـات : ( عن الحارث، وقال )٨٠(موصول، ذكره الحافظ في المطالب العالية
اهــ، ثـم ذكـر عـن الـشافعي قولـه ) إن كان عروة سمعه من عبدالرحمن فهو صـحيح

  .المتقدم
ــه فــي بعــض  وهــشام بــن عــروة ثقــة، معــروف، ولكــن كــان الــرواة يختلفــون عن

كمـــا قالـــه اإلمـــام -األحاديـــث، مـــنهم مـــن يرســـل، ومـــنهم مـــن يـــسند، وذلـــك منـــه
ومـا أرى : ( -ًأيضا-)٨٢(، وقال األثرم عن اإلمام أحمد-رحمه اهللا تعالى) ٨١(أحمد

 ينشط تارة فيسند، وال ينشط تـارة أخـرى ًاأن هشام: يعني-)ذلك إال على النشاط
  .-فيرسل

ّوحديثه هذا سئل عنه الدارقطني ّ، فذكر بعض ما تقدم من طرقـه المرسـلة، )٨٣(ّ
 وعـن عبيـد اهللا، .ًموصـوال-ًأيـضا-والموصولة، وأفاد أنه جاء عن محمد بـن فـضيل

ــر مرســال ــد قــال. ًوزهي ــن زي حــدثنا صــاحب لــي عــن هــشام، فــذكره : وعــن حمــاد ب
 ًفيـه  اإلرسـال، وهـو كمـا قـال ؛ ألنـه جـاء مرسـال-رحمـه اهللا-ّثـم رجـح .. . ًمرسال

 عــن هـشام، ووصــله مــن طريقـه خمــسة أنفــس ؛ فروايــة ًامـن طريــق أربعــة عـشر نفــس
  .الجماعة أشبه
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 .. . -رضــي اهللا عنـــه-ن عبــدالرحمن بــن عــوفوالحــديث لــه طريــق آخــر عــ
بــسنده عــن قاســم بــن أصــبغ، كالهمــا عــن ) ٨٥(، وابــن عبــدالبر)٨٤(الفــاكهي: رواهــا

ــن  ــن محمــد الزهــري عــن القاســم ب عبــداهللا بــن أحمــد بــن أبــي مــسرة عــن يعقــوب ب
عـــن محمـــد بـــن عبـــدالرحمن -مـــن ولـــد أحيحـــة بـــن الجـــالح-محمـــد األنـــصاري

عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عـن أبيـه بـه، بنحـوه  )٨٦(األنصاري عن ابن أبي نجيح
أن القاسـم بـن محمـد األنـصاري : وهذا إسناد ضعيف فيه ثالث علل، األولـى.. . 

ّ، ولم يذكر فيه إال أنه روى عن محمـد بـن )٨٧(لم أر من ترجم له غير ابن أبي حاتم
أن : والثانيـــة. عبــدالرحمن بـــن أبـــي ليلــى، وروى عنـــه إبـــراهيم بــن المنـــذر الحزامـــي

ــي ليلــى ضــعيف ــن أب ــدالرحمن اب ــن عب ــرة. )٨٨(شــيخه محمــد ب ــي : واألخي ــن أب أن اب
موصــوف بالتــدليس، عــده الحــافظ فــي -عبــداهللا أبــو يــسار المكــي: واســمه-نجــيح

  .، ولم يصرح بالتحديث)٨٩(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين
 عـن) ٩٠(الطبـري: واألشبه في الحديث عـن أبـي سـلمة بـن عبـدالرحمن مـا رواه

ــن إبــراهيم عــن هــشيم  ــشير: هــو( يعقــوب ب ــدالبر)ابــن ب بــسنده عــن ) ٩١(، وابــن عب
، كالهمـا عـن عمـر )الوضـاح بـن عبـداهللا: واسـمه( سعيد بن منصور عن أبي عوانـة 

أن عبــدالرحمن بــن عــوف كــان إذا أتــى الــركن فوجــدهم : ( بــن أبــي ســلمة عــن أبيــه
) .. . ه خلــوة اســتلمهيزدحمــون عليــه اســتقبله، وكبــر، ودعــا، ثــم طــاف، فــإذا وجــد

ابـن : عمـر بـن أبـي سـلمة، وهـو ضـعيف، ضـعفه جماعـة مـنهم: وهذا موقـوف، فيـه
ــــن مهــــدي)٩٢(ســــعد ــــين)٩٣(، واب ــــن مع ــــو حــــاتم)٩٤(، واب ، )٩٦(، والنــــسائي)٩٥(، وأب

، وابـــــن )١٠٠(، وابـــــن عـــــدي)٩٩(العقيلــــي: وأورده. )٩٨(، وابـــــن حجـــــر)٩٧(والــــذهبي
  .ضمن من أوردوه من الضعفاء في كتبهم) ١٠١(الجوزي
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  المبحث الثاني
  في ما ورد في ذلك في الطواف بالبيت 

  على وجه العموم 
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ــشةهــذا الحــدي ــي بكــر الــصديق، : ث يرويــه عــن عائ ــن محمــد بــن أب القاســم ب
عبيـد اهللا بـن أبـي : فأما حـديث القاسـم بـن محمـد فيرويـه عنـه. وعطاء بن أبي رباح

-) ١٠٣(أبـو داود: فـرواه.. . زياد القداح، واختلف عنه في وقف الحديث، ورفعـه 
ــــــه ــــــذي-واللفــــــظ ل ــــــن الجــــــارود)١٠٥(، والفــــــاكهي)١٠٤(، والترم ــــــن )١٠٦(، واب ، واب

، كلهــم مــن طــرق عــن عيــسى بــن يــونس، وابــن أبــي )١٠٨(، وابــن عــدي)١٠٧(زيمــةخ
، وابــن )١١٢(، والــدارمي)١١١(، واإلمــام أحمــد)١١٠(، وإســحاق بــن راهويــه)١٠٩(شــيبة

، كلهــم مــن طــرق )١١٦(، والبيهقــي)١١٥(، والحــاكم)١١٤(، واإلســماعيلي)١١٣(خزيمــة
: هــو( عــن محمــد بــن بكــر -مــرة أخــرى-)١١٧(عــن ســفيان الثــوري، واإلمــام أحمــد

( عــن محمــد بــن أبــي عمــر عــن ســفيان -مــرة أخــرى-)١١٨(، والفــاكهي)انيالبرســ
ــن عيينــة: يعنــي ــن خزيمــة)اب ــن : وهــو( مــن طريــق يحيــى -مــرة أخــرى-)١١٩(، واب اب

، كالهما مـن طريـق مكـي )١٢١(، والحاكم-ًأيضا-)١٢٠(، وابن خزيمة)سعيد القطان
ن  عــًامــن طريـق يحيــى بـن أبــي زائـدة، جميعــ-ًأيـضا-)١٢٢(بـن إبــراهيم، وابـن خزيمــة

وزاد الحــاكم فــي  .. . ًاعبيــد اهللا بــن أبــي زيــاد عــن القاســم عــن عائــشة بــه، مرفوعــ
والحديث سكت أبو داود عنه، ولـيس فيـه للترمـذي مـا ورد فـي ). ال لغيره: (آخره

هــذا : ( اهـــ، وقــال الحــاكم) وهــذا حــديث حــسن صــحيح: ( الطــواف، وقــال عقبــه
، )١٢٣(ذهبي فــي التلخــيصاهـــ، ووافقــه الــ) حــديث صــحيح اإلســناد، ولــم يخرجــاه
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واعتـرض عليـه المنـاوي . ، ورمـز لـصحته)١٢٤(وأورده السيوطي فـي الجـامع الـصغير
وصــححه . بــأن ابـن معــين، والنـسائي ضـعفا عبيــد اهللا بـن أبــي زيـاد) ١٢٥(فـي الفـيض

وضــــعفه فــــي تعليقــــه علــــى . )١٢٦(األلبــــاني فــــي تعليقــــه علــــى صــــحيح ابــــن خزيمــــة
ــــ)١٢٧(المــــشكاة ، وضــــعيف ســــنن )١٢٨(ي داود، وكــــذا أورده فــــي ضــــعيف ســــنن أب
إن -وســيأتي بيــان مــا هــو الحــق .. .)١٣٠(، وضــعيف الجــامع الــصغير)١٢٩(الترمــذي

  .-شاء اهللا تعالى
ــن أبــي شــيبة: ورواه ( عــن أبــي عاصــم ) ١٣٢(عــن ابــن عيينــة، والــدارمي) ١٣١(اب

ابـن سـعيد : يعنـي( بـسنده عـن يحيـى ) ١٣٣(، والعقيلـي)الضحاك بـن مخلـد: واسمه
 بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة، بمثله، قولهـا غيـر كلهم عن عبيد اهللا) القطان

قـال أبـو : ( وقـال الـدارمي عقـب حديثـه. -صلى اهللا عليه وسـلم-مرفوع إلى النبي
وفـي حـديث العقيلـي أن عمـرو . اهـ، يعني كان عبيـد اهللا يرفعـه) كان يرفعه: عاصم

أبـا عاصــم ، و)١٣٤(إن ابـن داود): ( وعمـرو هـو الـراوي عنــه( بـن علـي قـال ليحيــى 
قـــد ســـمعت عبيـــد اهللا يحـــدث مـــن قـــول علـــي، ولكنـــي أهابـــه : ( فقـــال) ! يرفعانـــه
قـد سـمعته : ( أنه قـال) ١٣٥(وفي السنن الكبرى للبيهقي. اهـ) ، ولكني أهابهًامرفوع

أبو قتيبة عـن سـفيان الثـوري عـن عبيـد اهللا بـن : وكذا رواه. اهـ) يرفعه، ولكني أهابه
حكـاه عنهمـا .. . عـن القاسـم، فلـم يرفعـاه ًاكة، جميعابن أبي ملي: أبي زياد، ورواه

  ).١٣٦(البيهقي
 مـن هـذا الوجـه تـدور أسـانيده كلهـا علـى عبيـد اهللا ًا، وموقوفـًاوالحديث مرفوع

، )١٣٧(-مــــرة-فوثقــــه ابــــن معــــين.. . بــــن أبــــي زيــــاد القــــداح، وهــــو مختلــــف فيــــه 
) بـأسصـالح، لـيس بـه : (، وقـال)١٣٩(في الثقات ، وذكره ابن شاهين)١٣٨(والعجلي

، )١٤٢(، وأبـو حــاتم)١٤١(، والبخـاري) ١٤٠(-مـرة-ابـن معــين: اهــ، وضـعفه الجمهـور
وقـال . )١٤٦(، وابـن حجـر) ١٤٥(، والـذهبي)١٤٤(، وأبو أحمـد الحـاكم)١٤٣(والنسائي

ــــه منــــاكير: ( )١٤٧(اآلجــــري عــــن أبــــي داود ــــان فــــي ) أحاديث اهـــــ، وذكــــره ابــــن حب
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رد عـن القاسـم ، ووصفه بأنه كـان كثيـر الـوهم، رديء الحفـظ، ينفـ)١٤٨(المجروحين
، -فيمــا أعلــم-وحديثــه هــذا عــن القاســم، ولــم يــروه عنــه غيــره. بمــا ال يتــابع عليــه

واألشـبه فـي حديثـه أنـه . واختلف الرواة عنه في رفعه، ووقفه، والمشهور عنه الرفع
؛ ألن عطــاء بــن أبــي ربــاح روى الحـــديث -رضــي اهللا عنهــا-موقــوف علــى عائــشة

عــن ميمــون بـــن ) ١٥٠(، والفــاكهي)١٤٩(رزاقعبـــدال: عنهــا، ولــم يرفعــه، روى حديثــه
عــن حــسين عـن يزيــد بــن -ًأيـضا-)١٥١(الحكـم، كالهمــا عــن ابـن جــريج، والفــاكهي

وابـن جـريج .  غيـر مرفـوعًازريع عن حبيب المعلم، كالهما عنه عنهـا نحـوه، موقوفـ
، ولـــم يـــصرح -كمـــا تقـــدم-عبـــدالملك بـــن عبـــدالعزيز، موصـــوف بالتـــدليس: هـــو

ابــن محمـــد : وهــو( حــسين : للفــاكهي حـــسن ؛ فيــهواإلســناد اآلخــر . بالتحــديث
ــــصري ــــم )١٥٢() الب ــــب المعل ــــصري: وهــــو( ، وحبي ــــو محمــــد الب ، وهمــــا )١٥٣() أب
وكذا مثله الطرق الموقوفة عـن عبيـد . حسن لغيره: وإسناد ابن جريج به. صدوقان

فـي ) ١٥٤(اهللا بن أبي زياد، والمرفوعة منكرة، ذكرها العقيلي، وابـن عـدي، والـذهبي
  .مناكيره
ـــأريخ و ـــن ت ـــن أحمـــد النعيمـــي م ـــي ب ـــي ترجمـــة عل ـــب ف الحـــديث ســـاقه الخطي
عنــه محمـد بــن أحمـد بــن الفـيض األصــبهاني عـن علــي بـن عبدالحميــد ) ١٥٥(بغـداد

الغــضائري عـــن الحـــسن بـــن الحـــسين المـــروزي عـــن بـــشر بـــن الـــسري عـــن ســـفيان 
: ( فقــال .. . االثــوري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن القاســم عــن عائــشة بــه، مرفوعــ

: ( وقــال الخطيــب عقبــه). عبيــد اهللا بــن أبــي زيــاد: ( ًبــدال مــن) د اهللا بــن عمــرعبيــ
حـدثني علـي بـن أحمـد النعيمـي، : أخبرناه البرقاني فـي جمعـه لحـديث الثـوري قـال

وهـو حـديث غريـب، رواه الغـضائري هكـذا علـى : ( اهــ، ثـم قـال) فذكر مثله سواء
كـذلك رواه وكيـع، .  عـن القاسـمالثوري عن عبيد اهللا بن أبي زياد: الخطأ، وصوابه

وضـع النعيمـي علـى أبـي الحـسين : حدثني األزهـري قـال: ( اهـ، ثم قال) وأبو نعيم
 لشعبة، ثم تنبه أصحاب الحديث على ذلك فخرج النعيمي عـن ًابن المظفر حديث
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وحديثه هذا إن لـم يكـن مـن أخطائـه الجـسيمة يـشبه . اهـ.. .) بغداد لهذا السبب 
 ليـوهم صـحة الحـديث، فجعلـه عـن الثـوري عـن عبيـد اهللا بـن ًادأن يكون فعلـه عمـ

نــسأل - عـن عبيـد اهللا بـن أبـي زيـاد الـضعيف، وهـذه إسـاءة عظيمـةًعمـر الثقـة بـدال
  .) ١٥٦(-اهللا العافية

بـسنده عـن الخطيـب بـه، ) ١٥٨(، وتـذكرة الحفـاظ)١٥٧(ورواه الذهبي في الـسير
  .اهـ) بن أبي زياد عن القاسمالثوري عن عبيد اهللا : صوابه: ( وقال عقبه في السير

6 -    pB_J¦ Ä_IA Ä¦ -    B_¿ÇÃ¦ �A Î_yi - ½B_² -   È_Í® �_a �

½Ë� - ) :é�A ä½Ëämi ã±B�ãÊ -ãÀù»ãmÊ éÈÍ»ã¦ ò�A Òù»ãu - éÑãJ§ñ·ºBéI

ã§JãmôBã§Jãm éÐãÊj�AãÊ Bñ̄ ëvºA ã�ãIãÊ ,ôB ÷j¶ég éÑã¾Bñ²÷á ø̈ JãnéI ãiBã¿é�A Òã¾ãiãÊ ,

 é�A .(. ..  

بـسنده عـن أحمـد بـن ) ١٥٩(أبو نعيم فـي الحليـة:  حديث رواههذا مختصر من
جعفر بن مالك عن محمد بن يونس الكديمي عـن أبـي بكـر الحنفـي عـن عبيـد اهللا 

والكــديمي .. .بــن وهــب المــدني عــن محمــد بــن كعــب القرظــي عــن ابــن عبــاس بــه 
  .)١٦٠(وهاه جماعة، واتهم بالوضع

7 -½B_² KÆAjºA Ñ»£ÃY ÄI �AfJ¦ Ä¦ ) :äOÌñCãiëÎéJëÃºA  - Òù»ãu

 Àù»ãmãÊ éÈÍñ»ã¦ ò�A - ,çejñ� ñÛãÊ ,çLjãy ñÛ ,êÑ_ñ²BãÂ Òñ»ã¦ éOÍãJºBéI ä±ËòðãÌ

ņ̃ Íñº÷G ņ̃ Íñº÷G ñÛãÊ)161(.(  

ـــــري: رواه ـــــن عـــــدي)١٦٢(الطب ـــــدادي)١٦٣(، واب ـــــب البغ ـــــن )١٦٤(، والخطي ، واب
، كلهــــــم مــــــن طــــــرق عــــــن محمــــــد بــــــن إســــــماعيل أبــــــي إســــــماعيل )١٦٥(عــــــساكر
بـسنده عـن دعلـج بـن -مـرة أخـرى-)١٦٨(، والخطيب)١٦٧(، والعقيلي)١٦٦(الترمذي

مـن طريـق عبدالـصمد ) ١٦٩(أحمد، كالهما عن أحمد بن داود السجزي، وابن قانع
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بن سليمان البلخي، ثالثتهم عن الحسن بن سوار أبي العالء عن عكرمـة بـن عمـار 
وقــال .. . أبــي عمــار اليمــامي عــن ضمــضم بــن جــوس عــن عبــداهللا بــن حنظلــة بــه 

سـألت : قـال أبـو إسـماعيل: ديثـه مـن طريـق أبـي إسـماعيل الترمـذيالخطيب في ح
). هذا شيخ ثقة ثقة، والحـديث غريـب: ( أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال

: يعنــي بالــشيخ. اهـــ. نعــم: ؟ قلنــا) أكتبتمــوه مــن كتــاب: ( ثــم أطــرق ســاعة، وقــال
 الحـسن في ترجمـة) ١٧٠(والحديث ساقه العقيلي، وذكره الذهبي. الحسن بن سوار

. وال يتــابع الحـسن بـن ســوار علـى هـذا الحــديث: ( بـن سـوار، وقــال العقيلـي عقبـه
وقد حـدث أحمـد بـن منيـع وغيـره عـن الحـسن بـن سـوار هـذا عـن الليـث بـن سـعد 

اهــ، ثـم نقـل بإسـناده عـن ) وأما هذا الحديث فهـو منكـر. وغيره أحاديث مستقيمة
أمـا الـشيخ فثقـة، وأمـا : ( فقـالأبي إسماعيل أنه ذكر هذا الحديث لإلمـام أحمـد، 

اهـــ، ثــم ذكــر اإلمــام أحمــد أن هــذا الحــديث رواه قــران بــن تمــام ) الحـديث فمنكــر
-صلى اهللا عليـه وسـلم-عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبداهللا الكالبي عن النبي

الثـوري، : ورواه النـاس عـن أيمـن بـن نابـل: ( ثـم قـال. هكذا، ولـم يتـابع عليـه قـران
يرمـي جمـرة العقبـة علـى -عليه الـسالم-رأيت النبي: دامة بن عبداهللاوجماعة عن ق

  .اهـ) -بهذا اللفظ-ناقة
وحديث قران بن تمام عن أيمن بـن نابـل بمثـل حـديث الحـسن بـن سـوار هـذا 

ــق ) ١٧٢(ّوتقــدم. بــشذوذه) ١٧١(ًلــم أقــف عليــه مــسندا بعــد، وحكــم الــذهبي مــن طري
عقبـة يـوم النحـر عنـد اإلمـام قران عن أيمن عـن قدامـة نحـو ذلـك فـي رمـي جمـرة ال

  .أحمد، وغيره
ـــة ـــة، والعدال ـــن أهـــل الثق ـــن ســـوار المـــذكور م ـــو )١٧٣(والحـــسن ب ـــه أب ـــال في ، ق

يقولـون إنـه صـدوق، وال أدري : ()١٧٥(اهـ، وقـال صـالح جـزرة)صدوق: ()١٧٤(حاتم
روى هذا الحديث عن عكرمـة بـن عمـار اليمـامي، ولـم يتـابع عليـه ؛ . اهـ)كيف هو

وقـد حـدث بـه . ُّذكر العقيلي ابن سـوار فـي الـضعفاء مـن أجلـهفأنكره أهل العلم، و
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: )١٧٦(فقال فيه أبـو حـاتم.. . ابن سوار عن عكرمة بن عمار، وعكرمة متكلم فيه 
كـان ينفـرد : ( )١٧٧(اهــ، وقـال صـالح جـزرة) ، وربما وهم في حديثـهًاكان صدوق( 

 إال أن صـدوق: ( )١٧٨(-ًأيـضا-اهــ، وقـال) بأحاديث طوال، ولم يشركه فيهـا أحـد
اهــ، ) ًكان صدوقا، وفي حديثه نكـرة: ()١٧٩(اهـ، وقال ابن خراش) ًفي حديثه شيئا

وفيه كالم غير هذا مما لم .. . اهـ ) صدوق يغلط: ( )١٨٠(وقال الحافظ ابن حجر
فـي ) ١٨١(ّمـدلس، عـده الحـافظ-ًأيـضا-ثـم إنـه. يرد شيء منه في الحسن بن سوار

مـن أكثـر مـن التـدليس فلـم : ( )١٨٢(ييزهـاالطبقة الثالثة من طبقات المدلـسين، وتم
ــه بالــسماع  اهـــ، ولــم يــصرح .. .) يحــتج األئمــة مــن أحــاديثهم إال بمــا صــرحوا في

وســاق ابــن عــدي، وأورد . بالتحــديث فــي شــيء مــن الطــرق التــي وقفــت عليهــا عنــه
  . الحديث في مناكيره) ١٨٣(-مرة-الذهبي

-عـل ابـن عـساكرَووثق ابن عدي لما ساق الحديث الحسن بن سوار، وكذا ف
.. إشارة منهما إلى إلقاء اللوم في روايته علـى غيـره -واهللا أعلم-، وهذا)١٨٤(-مرة

وفــي رأيــي أن إلقــاء اللــوم فيــه علــى عكرمــة أولــى مــن إلقائــه علــى ابــن ســوار ؛ لمــا .
علمتـــه مـــن أقـــوال أهـــل العلـــم المتقدمـــة فـــي عكرمـــة، وتدليـــسه، وانفـــراده بـــه عـــن 

هـل العلـم ذكـر أنـه كـان ينفـرد بأحاديـث لـم ضمضم بن جوس، وعلمت أن بعـض أ
وال شـك أن ابـن ســوار . يـشركه فيهـا أحـد، وأن مــنهم مـن قـال إن فـي حديثــه نكـرة

واهللا سـبحانه -ملوم على روايته له، قـد لحقتـه تبعـة روايتـه، وانفـراده بـه عـن عكرمـة
  .-أعلم

لــه -صــلى اهللا عليـه وسـلم-وعبـداهللا بـن حنظلـة راوي الحــديث عـن رسـول اهللا
، وقـال )١٨٥(سـبع سـنين-صـلى اهللا عليـه وسـلم-ؤيـة، وكـان عمـره يـوم تـوفي النبـير

  .اهـ) أحاديثه عندي مرسلة: ( )١٨٦(فيه ابن عبدالبر
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أن الحــديث منكـر كمــا حكـم عليـه األئمــة بـذلك، وال يــصح : وخالصـة القـول
، وما ورد في هدي ، واألشبه فيه أنه مرسل-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا

ــــه وســــلمصــــل-النبــــي ــــق، .. . فــــي الطــــواف يغنــــي عنــــه-ى اهللا علي وبــــاهللا التوفي
  .والسداد

8 ,9 -pB__J¦ Ä__IA Ä__¦ -B__¿ÇÃ¦ �A Î__yi -½B__² : ½Ë__mi ½B__²

�A -À»mÊ ÈÍ»¦ �A Ò»u - ) :ôBã¦ËäJmòC éOÍãJºBéI ã±Bñ� Äã¾)187( ,

 ãj_émBãYôA)188(  äÀé»ãNn__ãÌãÊ ,äO__é̄ ãN»ãÌ ñÛãÊ ,äÉB__ñðäa äL÷iB_ñ³äÌãÊ ,äÈ__ñ®jñ� ì|__ä«ãÌ ,
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بسنده عن عثمان بـن عبـدالرحمن عـن عبـدالرحيم بـن زيـد ) ١٨٩(الفاكهي: رواه
وهـذا إسـناد واه ؛ فيـه .. .  بـن جبيـر عـن ابـن عبـاس بـه العمـي عـن أبيـه عـن سـعيد

، )١٩٠(ابـن معــين: أن عبـدالرحيم بـن زيــد العمـي وهـاه جماعــة: ثـالث علـل، األولــى
ُتـرك حديثـه، كـان : ( )١٩٣(قال أبو حاتم. ، وغيرهم)١٩٢(، وأبو زرعة)١٩١(والبخاري

 ابـن :جماعـة، مـنهم-ًأيـضا-ووهاه فـي أبيـه. اهـ) يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات
ــــان ، وأبــــو )١٩٦(أن أبــــاه وهــــاه ابــــن معــــين: والثانيــــة. )١٩٥(، وابــــن عــــدي)١٩٤(حب
ـــة. )١٩٨(وضـــعفه جماعـــة مـــن النقـــاد. ، وغيرهمـــا)١٩٧(زرعـــة ـــن : والثالث أن عثمـــان ب

ابـن مـسلم الحرانـي، مـتكلم فيـه : هـو-الراوي عن عبدالرحيم بـن زيـد-عبدالرحمن
وأورده . )١٩٩(المنـاكيربسبب كثرة روايتـه عـن الـضعفاء والمجاهيـل، وإتيانـه عـنهم ب
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واتهمه بأنـه يـروي عـن أقـوام ضـعاف أشـياء يدلـسها ) ٢٠٠(ابن حبان في المجروحين
ـــي وضـــعها ـــم يـــشك ف ـــات، إذا ســـمعها المـــستمع ل ـــي . عـــن الثق ـــذهبي ف ـــه ال وتعقب

 قال في عثمان مـا قالـه ابـن ًابأنه لم يمثل على قوله، وما علم أن أحد) ٢٠١(الميزان
  .بمناكيريأتي عنهم : حبان، إنما قالوا

من طاف حـول : ( بلفظ) ٢٠٢(والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة
 في يوم صائف، شديد حره، وحسر عن رأسه، وقارب بين خطاه، وقـل ًاالبيت سبع

، واســتلم الحجــر فــي كــل -تعــالى-التفاتـه، وغــض بــصره، وقــل كالمــه إال بــذكر اهللا
رفعهـا، ويـضعها سـبعين ألـف  كتب اهللا له بكل قـدم يًاطواف من غير أن يؤذي أحد

حـسنة، ومحـا عنـه سـبعين ألـف سـيئة، ورفـع لـه سـبعين ألـف درجـة، ويعتـق اهللا عنـه 
سـبعين شـفاعة -تعـالى-سبعين رقبة، ثمن كل رقبـة عـشرة آالف درهـم، ويعطيـه اهللا

إن شاء في أهل بيته، من المسلمين، وإن شاء في العامة، وإن شاء عجلت لـه فـي 
َأخرجـه الجنـدي فـي تـأريخ مكـة : ( ثم قـال). له في اآلخرةالدنيا، وإن شاء أخرت  َ

ـــه، مرفوعـــ ـــن عبـــاس ب ـــر عـــن اب ـــن جبي وفـــي رســـالة الحـــسن . ًامـــن حـــديث ســـعيد ب
علـى القـارئ فـي : وأورده عنه. اهـ) البصري، ومناسك ابن الحاج نحوه، وهو باطل

. -ًأيــضا-ووافقــه المنــوفي: (، وقــال)٢٠٣(المــصنوع فــي معرفــة الحــديث الموضــوع
  .اهـ) حق أن لوائح الوضع ظاهرة عليه، فتأملهوال

عــن ســفيان بــن وكيــع عــن يحيــى بــن يمــان عــن ) ٢٠٤(الترمــذي: والحــديث رواه
شــريك عــن أبــي إســحاق عــن عبــداهللا بــن ســعيد بــن جبيــر عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس 

، )مــن طــاف بالبيــت خمــسين مــرة خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه: ( )٢٠٥(يرفعــه
عـن هـذا الحـديث، ) ٢٠٦(ًاسألت محمـد.  حديث غريبحديث ابن عباس: ( وقال
وإســناده ضــعيف، فيــه ســت .. . اهـــ ) إنمــا يــروى هــذا عــن ابــن عبــاس قولــه: فقــال

ضعيفان في ) ٢٠٨(، ويحيى بن يمان)٢٠٧(أن سفيان بن وكيع: علل، األولى، والثانية
، وال يــدرى متـى ســمع منــه )٢٠٩(أن يحيـى بــن يمـان تغيــر بـأخرة: والثالثــة. الحـديث
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ـــن وكيـــعذاك ا ـــضعيف ســـفيان ب ـــة. ل ـــداهللا القاضـــي ًاأن شـــريك: والرابع  هـــو ابـــن عب
أن : والخامـسة. )٢١١(، وسـماعه مـن أبـي إسـحاق قـديم)٢١٠(النخعي، وهو ضـعيف

ــا إســحاق  ، عــده )٢١٢(معــروف بالتــدليس) عمــرو بــن عبــداهللا الــسبيعي: واســمه( أب
ــم يــصرح بالتحــدي) ٢١٣(الحــافظ . ثفــي الطبقــة الثالثــة مــن طبقــات المدلــسين، ول
ــرة ّأن األشــبه فــي الحــديث أنــه موقــوف علــى ابــن عبــاس، كمــا تقــدم عــن : واألخي
ولضعف يحيـى بـن يمـان، وشـريك أورد ابـن الجـوزي الحـديث فـي العلـل . البخاري
وأورده الــسيوطي فــي الجــامع . بــسنده عــن الترمـذي بــه، وأعلــه بهمـا) ٢١٤(المتناهيـة
وأعلـــه . ابـــن الجــوزيفيــه كــالم ) ٢١٦(وذكــر المنـــاوي. ، ورمــز لـــضعفه)٢١٥(الــصغير

  .-ًجميعا-بشريك، وأبي إسحاق السبيعي) ٢١٧(المباركفوري في تحفة األحوذي
ــــي( عــــن ابــــن المبــــارك ) ٢١٨(عبــــدالرزاق: والموقــــوف رواه عــــن ) عبــــداهللا: يعن

 بـسنده عـن إسـحاق بـن يوسـف، كالهمـا عـن أبـي إسـحاق ) ٢١٩(شـريك، والفـاكهي
ــه، مــن قــول ابــن عبــاس ) ٢٢٠(ريك مــن الكامــلابــن عــدي فــي ترجمــة شــ: ورواه. ب

ــــه، مرفوعــــ ــــه ب ــــارك عن ــــن المب ــــدالرزاق عــــن اب ــــسنده عــــن عب ، ولعلهمــــا وجهــــان ًاب
ابـــن طريـــف : يعنـــي( بـــسنده عـــن مطـــرف ) ٢٢١(ابـــن أبـــي شـــيبة: ورواه. لعبـــدالرزاق

، غير أنه لم يذكر -ًأيضا-ًاعن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير به، موقوف) الكوفي
بــسنده عـن علــي بــن ) ٢٢٢(األزرقــي:  ورواه.عبـداهللا بــن ســعيد بـن جبيــر فــي اإلسـناد

سـعيد بـن سـالم القـداح عــن أبيـه عـن إسـرائيل بـن يــونس عـن عبـداهللا بـن مـسلم بــن 
 كان له ًامن طاف بالبيت سبع: ( بلفظ-ًأيضا-ًاهرمز عن سعيد بن جبير به، موقوف

ّمن تقبل منه-عدل عتق رقبة ُ-.(  
شـريك، وأبـو : ألولوهذه الطرق كلها لم تصح عـن ابـن عبـاس ؛ فـي الطريـق ا

ــن يوســف، . إســحاق، وعلمــت الكــالم فيهمــا ــاني منقطــع، وإســحاق ب والطريــق الث
وأبــو إســحاق لــم يــصرح . ومطــرف ال يــدرى متــى ســمعا مــن أبــي إســحاق الــسبيعي

علــي بــن ســعيد بــن ســالم القــداح، لــم : والطريــق األخيــر فيــه. -كــذلك-بالتحـديث
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ضـعيفان، ورد الحـديث ) ٢٢٤(م، وعبـداهللا بـن مـسل)٢٢٣(وأبـوه. أقف على ترجمـة لـه
ــذي . عــنهم بلفــظ مخــالف لمــا ســاقه الجمهــور ــة مــن الــشاهد ال وكلهــا ألفــاظ خالي

  .-وباهللا التوفيق-سقت الحديث هنا من أجله
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  المبحث الثالث
  في فقه األحاديث المتقدمة 

  :وفيه مطلبان
  المطلب األول

  ِّبيان الدالالت الفقهية في األحاديث المتقدمة
وهـي أحاديـث فيهـا دالالت فقهيـة .. . الفـصل تـسعة أحاديـث ّتقدم في هـذا 

: ًفاألحاديث من األول إلى الرابع تدل على أحكام فقهيـة كثيـرة، ومنهـا أوال. كثيرة
: ًاثانيـ. التيسير على المكلـف، وهـذا مـن أساسـات الـدين المتـان، وقواعـده العظـام

م الـضعفاء والمـساكين الزجر، والتحذير من إيذاء عباد اهللا الصالحين وبخاصة منه
تحــــريم : ًثالثــــا. عنــــد أداء المناســــك والعبــــادات، وفــــي ســــائر األحــــوال واألوقــــات

ـــ. المزاحمـــة علـــى اســـتالم الحجـــر إذا آذت تحـــريم مدافعـــة الـــضعفاء عنـــد : ًارابع
. عـــدم وجـــوب اســـتالم الحجـــر عنـــد الزحـــام، ووجـــود المـــشقة: ًاخامـــس. اســـتالمه

 الحجــر، ثــم يمــضي فــي إتمــام طوافــه، وال التكبيــر لمــن شــق عليــه اســتالم: ًاسادســ
  .قضاء عليه، وال كفارة

ويدل الحديثان الخامس، والـسادس منهـا، وهمـا حـديث عائـشة، وابـن عبـاس 
أن الطــواف، والــسعي، ورمــي الجمــار شــرعت إلقامــة ذكــر اهللا : علــى أحكــام منهــا

  . فيها
 علـى ويدل الحديث السابع منها، وهو حديث عبداهللا بـن حنظلـة بـن الراهـب

  .عدم مشروعية مزاحمة الناس في الطواف، والتضييق عليهم: أحكام منها
، وهما حـديثا )وهو األخير(ويدل المرفوع من الحديثين الثامن، والتاسع منها 

ًمرفوعـــا، وموقوفـــا-عبـــداهللا بـــن عبـــاس أن مـــن طـــاف بالبيـــت : علـــى أحكـــام منهـــا-ً
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م الركن في كل شوط من غيـر  طرفه، ال يلتفت، ويستلًا رأسه، غاضًا، كاشفًاأسبوع
  .-فانظره- فله أجر كبير، مذكور في الحديثًاأن يؤذي أحد
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  الثانيالمطلب 
  شرح مسائلها، والمسائل المتعلقة بها

صــلى اهللا -األحاديــث المتقدمــة فــي هــذا الفــصل فيهــا الثابــت عــن رســول اهللا
-بلعمـر بـن الخطـا-صلى اهللا عليه وسـلم-، وهو حديث نهي النبي-عليه وسلم

إذا وجـدت خلـوة فاسـتلم : (  عـن المزاحمـة علـى الـركن، وقولـه لـه-رضي اهللا عنـه
  ). ّوإال فكبر، وامض

وفيهـــا غيـــر الثابـــت مـــن جهـــة اإلســـناد، وهـــي ســـائر أحاديـــث الفـــصل، ولكـــن 
ـــه قـــصة عمـــر ـــة فـــي الحـــديث الـــذي في ـــه شـــرح -رضـــي اهللا عنـــه-معانيهـــا ثابت ، في

وهذه األحاديـث فيهـا مـسائل، وفوائـد . .. مقاصدها، وما ذكرته في بيان دالالتها 
ًمبتـدئا . أذكر منها ومن المسائل المتصلة بها ما يلي في سبع عـشرة مـسألةكثيرة، 

ـــه وســـلم-بالتأصـــيل العلمـــي لهـــدي النبـــي ـــي -صـــلى اهللا علي ـــصالح ف ـــسلف ال  وال
  :الطواف بالبيت، ثم باألهم فاألهم

ت، وأن استالم غيـر مـا في بيان ما يستلم من أركان البي:   المسألة األولى
  ورد استالمه من أسباب التدافع والتزاحم، واإلشقاق على النفس والغير

أنــه لــم يكــن يــستلم فــي الطــواف مــن -صــلى اهللا عليــه وســلم-ثبــت عــن النبــي
فـال . أركان البيت إال الركن األسود، والركن اليمـاني، المعـروفين بـالركنين اليمـانيين

ــــــشرع للطــــــائف اســــــتالم غيرهمــــــا، و ــــــشاميان ي ــــــان ال فقــــــد روى .. . همــــــا الركن
-لم أر النبـي: ( قال-رضي اهللا عنهما-من حديث عبداهللا بن عمر) ٢٢٥(الشيخان

اهـــ، وهــذا لفـــظ ) ّيــستلم مــن البيــت إال الــركنين اليمــانيين-صــلى اهللا عليــه وســلم
  .)٢٢٦(البخاري، ولمسلم نحوه
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ــه ففعلــه غيــر مــشروع  ويقتــضي .فمــن رام اســتالم ســائر أركــان البيــت، أو فعل
عملــه الوقــوف، واالنتظــار، واقتــداء جهلــة المــسلمين بــه؛ ممــا يــؤدي إلــى التــزاحم، 

  .-واهللا الموفق برحمته-وليحذر المرء المسلم من ذلك أشد الحذر.. .والتدافع
في بيان السنن الـواردة فـي صـفة اسـتالم الـركن األسـود، :   المسألة الثانية

  عند عدم االستطاعةوالتيسير على صاحب النسك في استالمه 
فـي اسـتالم الـركن األسـود أنـه اسـتقبله، -صلى اهللا عليه وسلم-ثبت عن النبي

فإن شق عليه تقبيلـه اسـتلمه بيـده، . وكبر، واستلمه بيده، وقبله بفمه، وسجد عليه
فـإن لـم . ّفـإن شـق عليـه اسـتالمه بيـده اسـتلمه بـشيء، وقبـل مـا اسـتلمه بـه. وقبلهـا

يـــه بيـــده، أو غيرهـــا، ولـــم يقبـــل المـــشار بـــه ؛ لعـــدم ورود يمكنـــه االســـتالم أشـــار إل
  .)٢٢٧(ذلك

ـــن عمـــر، وروى مـــسلم ـــه مـــن حـــديث اب ـــد تقـــدم دليل ـــن ) ٢٢٨(ّواالســـتالم بالي م
صـلى اهللا عليـه -فـي صـفة حجـة النبـي-رضـي اهللا عنهمـا-حديث جابر بـن عبـداهللا

  .اهـ.. .) حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن : ( .. . أنه قال-وسلم
-مــن حــديث ابــن عبــاس) ٢٢٩(مــا رواه البخــاري: ي التكبيــر أحاديــث منهــاوفــ

بالبيــت علــى بعيــر، -صــلى اهللا عليــه وســلم-طــاف النبــي: ( قــال-رضــي اهللا عنهمــا
رضــي اهللا -حــديث قــصة عمــر: ومنهــا). ّكلمــا أتــى الــركن أشــار إليــه بــشيء، وكبــر

  .)٢٣٠(-كما تقدم- وهو حديث حسن لغيره، في استالم الركن-عنه
رضـي -مـن طـرق عـن عمـر) ٢٣١(مـا رواه الـشيخان: تقبيل أحاديث منهـاوفي ال

صــلى اهللا عليـــه -لــوال أنــي رأيــت رســول اهللا: (  أنــه قبــل الحجــر، وقــال-اهللا عنــه
  .، وهذا من لفظ البخاري)يقبلك ما قبلتك-وسلم

ــه أحاديــث، منهــا ــو داود الطيالــسي: وفــي الــسجود علي ومــن -)٢٣٢(مــا رواه أب
ــــــــــه ، -)٢٣٥(، والــــــــــضياء المقدســــــــــي)٢٣٤(بيهقــــــــــي، وال)٢٣٣(أبــــــــــو يعلــــــــــى: طريق



 

٣١

، وغيــرهم مــن )٢٣٩(، والبيهقــي)٢٣٨(، والحــاكم)٢٣٧(، وابــن خزيمــة)٢٣٦(وعبــدالرزاق
رأيـت : ( طرق عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر، وسجد عليه، ثم قال

رأيـت عمـر بـن الخطـاب : ( فقال ابن عباس). عبداهللا بن عباس قبله، وسجد عليه
وصــــححه ابــــن . )٢٤٠(حه الحــــاكم، ووافقــــه الــــذهبي، وصــــح)قبلــــه، وســــجد عليــــه

ــــن ــــن خزيمــــة)٢٤١(الملق ــــى صــــحيح اب ــــه عل ــــي تعليق ــــاني ف وذكــــر لإلمــــام . ، واأللب
وحــديث . حــديث ابــن عبــاس هــذا فــي الــسجود علــى الحجــر، وحــسنه) ٢٤٢(أحمــد

مــن فعــل ) ٢٤٤(والحــديث ذكــره األلبــاني. بإســنادين عنــه) ٢٤٣(أبــو يعلــى: عمــر رواه
  .-ًأيضا- وعمر، وابن عباس، وصححه،-صلى اهللا عليه وسلم-النبي

) ٢٤٥(مــا رواه الــشيخان: وفـي اســتالمه باليــد، وبغيرهــا، وتقبيلــه أحاديــث، منهــا

صـــلى اهللا عليـــه -طـــاف النبــي: ( قـــال-رضـــي اهللا عنهمــا-مــن حـــديث ابــن عبـــاس
مـن ) ٢٤٦(وما رواه مسلم). في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن-وسلم

يطوف بالبيت، -صلى اهللا عليه وسلم-أيت رسول اهللار: ( حديث أبي الطفيل قال
مــن حــديث ) ٢٤٧(ومــا رواه مــسلم). ويــستلم الــركن بمحجــن معــه، ويقبــل المحجــن

ما تركتـه منـذ : ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: نافع قال
  ).يفعله-صلى اهللا عليه وسلم-رأيت رسول اهللا

فـي -ًاآنفـ-حديث ابن عباس المتقـدم:  منهاوفي اإلشارة إليه بشيء أحاديث،
  .التكبير

ـــل النبـــي ـــي المـــسألتين المتقـــدمتين فع ـــه -فعلمـــت ممـــا ســـبق ف صـــلى اهللا علي
ـــه-وســـلم ـــركن، وهدي ـــدافعهم علـــى  عنـــد ال ـــزاحم المـــسلمين، أو ي ـــه كـــان ال ي ، وأن

بـل يـستلم، ويقبـل، . استالمه بيده، أو بآلة، أو على تقبيله، أو علـى الـسجود عليـه
 إن تيــسر لــه ذلــك مــن غيــر مزاحمــة، وأذيــة للمــسلمين، وإشــقاق علــيهم، ويــسجد
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كما فـي قـصة -وينهى عن المزاحمة عليه، وإيذاء الضعفاء عنده. ومدافعة لهم
  .-عمر رضي اهللا عنه

، واالقتــداء بـه، وقــد قــال -صـلى اهللا عليــه وسـلم-فعليـك العمــل بهـدي النبــي
 أسـوة حـسنة لمـن كـان يرجـو اهللا لقد كان لكم في رسـول اهللا{ : )٢٤٨(-تعالى-اهللا

ــرا  ــوم اآلخــر وذكــر اهللا كثي ــه وســلم-وصــح عنــه. }ًوالي ــه قــال-صــلى اهللا علي  : (أن
 . واخـتالفهم علـى أنبيـائهم، إنما أهلك مـن كـان قـبلكم سـؤالهم؛دعوني ما تركتكم

: ، رواه) وإذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـتطعتم،فإذا نهيتكم عـن شـيء فـاجتنبوه
ـــرة) ٢٤٩(الـــشيخان ـــي هري ، وهـــذا لفـــظ البخـــاري، -رضـــي اهللا عنـــه-مـــن حـــديث أب
 قـــد ،أيهـــا النـــاس(  : فقـــال،-صـــلى اهللا عليـــه وســلم-خطبنـــا رســـول اهللا: ولمــسلم

ــيكم الحــج ــا رســول اهللا ، أكــل عــام:)٢٥٠( فقــال رجــل). فحجــوا،فــرض اهللا عل ؟  ي
 لــو قلــت ( :-صــلى اهللا عليــه وســلم- فقــال رســول اهللا. ًفــسكت حتــى قالهــا ثالثــا

 فإنمـا هلـك مـن كـان ؛ذرونـي مـا تـركتكم(  :ثـم قـال. ) ولمـا اسـتطعتم،نعم لوجبـت
 فـإذا أمـرتكم بـشيء فـأتوا منـه مـا . واخـتالفهم علـى أنبيـائهم،قبلكم بكثـرة سـؤالهم

  ). وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه،استطعتم
صـلى اهللا -ً، معلقـا علـى قولـه)٢٥١(علـى صـحيح مـسلمفـي شـرحه  النووي قال

هـذا مـن قواعـد االسـالم ( ):ا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما اسـتطعتمفإذ(-عليه وسلم
 ويـدخل فيهـا مـا ،-صلى اهللا عليـه وسـلم-عطيهاُأ ومن جوامع الكلم التي ،المهمة

فـاتقوا اهللا { :-تعـالى-وهذا الحديث موافـق لقـول اهللا .. . ال يحصى من االحكام
ذا نهيتكم عن شيء إو" :-صلى اهللا عليه وسلم-وأما قوله .. . )٢٥٢(}ما استطعتم

 أو ، فـإن وجـد عـذر يبيحـه كأكـل الميتـة عنـد الــضرورة.  فهـو علـى إطالقـه"فـدعوه
 ونحــو ذلــك فهــذا ،ذا أكــرهإ أو الــتلفظ بكلمــة الكفــر ،شــرب الخمــر عنــد االكــراه

جامع العلـوم وقال ابن رجب في  .اهـ) -واهللا أعلم-ليس منهيا عنه في هذا الحال
إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا " :-اهللا عليه وسـلمصلى -وفي قوله( :)٢٥٣(والحكم
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 وقـدر علـى بعـضه فإنـه ، دليل على أن من عجز عن فعل المأمور بـه كلـه"استطعتم
  . ومنها مسالة هذا البحث. اهـ)  وهذا مطرد في مسائل،يأتي بما أمكن منه

، واألخــذ بــسنة -تبــارك وتعــالى-فعلــى الحــاج، والمعتمــر، والطــائف تقــوى اهللا
، ولـزوم البـصيرة فـي دينـه، وأن يأخـذ مـا يناسـب حالـه -صلى اهللا عليه وسـلم-نبيه

، وتيــسيره عليــه عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، ووجــود مــا يــدعو -تعــالى-مــن رخــص اهللا
ولـيعلم أن األخـذ . )٢٥٤(إليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق األمر اتسع
 والحـرج، وهمـا منفيـان بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، وقد يفضي إلـى الـضرر،

؛ ألن الـــشريعة اإلســـالمية حنيفيـــة فـــي توحيـــدها، ســـمحة فـــي أحكامهـــا )٢٥٥(ًشـــرعا
  . ّ، وهللا الحمد والمنة)٢٥٦(وأعمالها كلها، مبنية على الرأفة والرحمة والتسهيل

كمــا أنــه يجــب علــى الحــاج أن يحــذر أن يكلــف نفــسه مــا لــم يكلفهــا اهللا بــه، 
ــالتنطع فــي الــدين، والغلــو فيــهُفيهلــك نفــسه، أو إخوانــه فــي الــد ــة ب قــال . ين والمل

ال {: )٢٥٨(، وقــال}يريــد اهللا بكــم اليــسر وال يريــد بكــم العــسر{: -تعـالى-)٢٥٧(اهللا
حــذر مــن -صــلى اهللا عليــه وســلم-ولــيعلم أن النبــي. }ًيكلــف اهللا نفــسا إال وســعها

اإلشقاق على النفس لغير حـق، والغلـو فـي الـدين فـي عـدد مـن األحاديـث الثابتـة، 
رضـي - بـن عبـاسومنها ما هـو وارد فـي بعـض أعمـال الحـج، وهـو حـديث عبـداهللا

وهــو علــى  غــداة العقبــة،-صــلى اهللا عليــه وســلم- قــال رســول اهللا:قــال-اهللا عنهمــا
 فجعــل ، فلقطــت لــه ســبع حــصيات هــن حــصا الخــذف).القــط لــي حــصا( : ناقتــه

 إيـاكم ،ا النـاسيـا أيهـ( :  ثـم قـال).أمثـال هـؤالء فـارموا( : ويقـول،ينفضهن في كفه
 ابــــن :، رواه) فإنـــه أهلـــك مــــن كـــان قـــبلكم الغلــــو فـــي الـــدين؛والغلـــو فـــي الــــدين

، )٢٦٠(وهو حديث صحيح علـى شـرط مـسلم كمـا قـال النـووي. ، وغيره)٢٥٩(ماجه
ـــة ـــن تيمي ـــضا-، وصـــححه)٢٦١(وشـــيخ اإلســـالم اب ـــان: -ًأي ـــن حب ، والـــضياء )٢٦٢(اب

ُاهللا يحـــب أن تـــؤتى أن -ًأيـــضا-ولـــيعلم. ، وغيـــرهم)٢٦٤(، واأللبـــاني)٢٦٣(المقدســـي
 :قـال-رضـي اهللا عنهمـا-بـن عمـررخصه لعباده كما يكـره أن تـؤتى معـصيته، فعـن ا
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ن اهللا يحـب أن تـؤتى رخـصه كمـا يكـره إ( :-صـلى اهللا عليـه وسـلم-قال رسول اهللا
ـــؤتى معـــصيته ـــن حبـــان)٢٦٥(اإلمـــام أحمـــد: ، رواه)أن ت وهـــو . ، وغيرهمـــا)٢٦٦(، واب

ـــي ـــه وســـلمصـــلى اهللا ع-حـــديث صـــحيح ورد عـــن النب ـــق جماعـــة مـــن -لي مـــن طري
  .-رضي اهللا عنهم-الصحابة
فــي بيــان الــسنة الــواردة فــي اســتالم الــركن اليمــاني، وأن :   المــسألة الثالثــة

  الجهل بها والعمل بغيرها من أسباب التدافع والتزاحم والمشقة
ّكما تقدم فـي -أنه استلم الركن اليماني-صلى اهللا عليه وسلم-ثبت عن النبي

ــى، والثانيــةالمــسألتي ــه ؛ لعــدم -ن األول ــم يــشر إلي ــم يتيــسر عليــه اســتالمه ل ، وإن ل
ــذلك ــوارد ب ــر ال ــده ؛ لعــدم صــحة الخب ــل ي ــم يقب ــدليل، ول قــال شــيخ . )٢٦٧(ورود ال

ــستلم، وال يقبــل إال الحجــر األســود: ()٢٦٨(اإلســالم ــه ال ي والــركن . اتفقــوا علــى أن
قبيـل الـركن اليمـاني، أو ومـن وقـف لت. اهــ) اليماني يستلم، وال يقبل على الصحيح

لإلشـــارة إليــــه وتقبيــــل اليــــد ال شــــك أن عملــــه لــــيس بمــــشروع، ومفــــض للتــــدافع، 
  .والتزاحم، والتضييق على الطائفين، وإيذائهم

في بيان صفة عمل السلف الصالح في استالم الركنين:   المسألة الرابعة  
بعين، ، وجماعـة مـن التـا-صـلى اهللا عليـه وسـلم-ثبت عن أصحاب رسول اهللا

ومن تبعهم بإحسان من علماء المسلمين استالم الركن األسود، والركن اليماني إن 
صــلى -ّتيـسر لهـم ذلــك مـن غيــر إيـذاء ومزاحمـة، وإال أشــاروا إليهمـا اقتــداء بـالنبي

سـنة كـل طـائف بـه لـم يكـن لـه الـسبيل إلـى : ( )٢٦٩(قال الطبري. -اهللا عليه وسلم
كلفــة مؤونــة، ومــشقة عليــه ؛ إمــا لحاجتــه إلــى ّاســتالم الحجــر بيــده، وتقبيلــه إال ب

المزاحمة عليه، واحتمـال مـشقة مـن أجـل الوصـول إلـى اسـتالمه بيـده، وتقبيلـه، أو 
غير ذلك من األسباب فأشار إليه بيده، أو اسـتلمه بمـا معـه مـن قـضيب، أو عـود، 

ّوكبر، ثم قبل ما استلمه به، أو بيده التي أشـار بهـا إليـه ذلك أن ذلـك مـن فعلـه كـ: ّ
وبنحــو القــول الــذي قلنــا فــي ذلــك وردت . يقــوم مقــام اســتالمه بيــده، وتقبيلــه إيــاه
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اهــ، ثـم ) األخبار عن السلف من أصحابه، والتابعين أنهم كانوا يقولـون، أو يفعلـون
: ومـن ذلـك.. . من حضره ذكرهم ممن كان يقول ذلك، أو يفعله منهم ) ٢٧٠(ذكر

بن جعفر عن شعبة عن زيد بن جبير عن محمد بن المثنى عن محمد ) ٢٧١(ما رواه
كيــف أصــنع إذا حيــل بيننــا وبــين : ســمعت ابــن عمــر وســأله رجــل: بــن حرمــل قــال
ــم نقبلهــا: ( الحجــر ؟ قــال ــه نقرعــه بالعــصا، ث ــا وبين ــل بينن ــا إذا حي اهـــ، وهــذا ) كن

  .إسناد صحيح على شرط الشيخين
، )لـى الـركنالزحـام ع: بـاب: ( ، قـال فيـهًاباب) ٢٧٢(وعقد عبدالرزاق في مصنفه

مــا قــالوا فــي الزحــام علــى : ( ، قــال فيــه)٢٧٣(وعقــد مثلــه ابــن أبــي شــيبة فــي مــصنفه
، والبيهقـــــي فـــــي الـــــسنن )٢٧٥(، واألزرقـــــي)٢٧٤(الفـــــاكهي: ، وعقـــــد مثلـــــه)الحجـــــر
 كثيـرة عـن جماعـة مـن الـصحابة، والتـابعين ًا، وغيرهم أوردوا فيهـا آثـار)٢٧٦(الكبرى

مـــا رواه : لـــى الحجـــر، ومـــن ذلـــكفــي النهـــي عـــن المزاحمـــة، وإيـــذاء المــسلمين ع
 فــال ًاإذا وجــدت علــى الــركن زحامــ: ( بــسنديهما عــن ابــن عبــاس قــال) ٢٧٧(األوالن

ِتؤذ أحد َ، وال تؤذ، وامضًاُ ) ٢٧٨(وما رواه ابن أبي شيبة. اهـ، وهذا لفظ عبدالرزاق) ُ

بسنده عن عطاء بن أبـي ربـاح، ومجاهـد، ومحمـد بـن علـي، وسـالم بـن عبـداهللا بـن 
أنهـم لـم يكونـوا يزاحمـون علـى الحجـر، : ( م بـن محمـد بـن أبـي بكـرعمر، والقاس

: بـسند عـن عطـاء) ٢٨٠(ومـا رواه الفـاكهي. اهــ) )٢٧٩(وكانوا يقيمون ساعة مستقبليه
إيـاكم ( : ويقـول،ً وكـان ينهـى عـن ذلـك كثيـرا، أنه كان يكره دفـع النـاس عـن الـركن

  .اهـ) وأذى المسلمين
ويـستلم الحجـر فـي كـل : ( -حجـروقـد ذكـر اسـتالم ال-)٢٨١(وقـال الكاسـاني

ــتح بــه ــؤذي أحــد-إن اســتطاع-شــوط يفت ــووي. اهـــ) ًامــن غيــر أن ي : )٢٨٢(وقــال الن
ًويستحب أن يستقبل الحجر األسود بوجهه، ويدنو منه بـشرط أن ال يـؤذي أحـدا (

فيبتـــدئ مـــن الحجـــر األســـود : ( )٢٨٣(وقـــال شـــيخ اإلســـالم. اهــــ)بالمزاحمـــة عليـــه
ــهًا ويقبلــه إن أمكــن، وال يــؤذي أحــد، ويــستلمه،ًيــستقبله اســتقباال )  بالمزاحمــة علي
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فــإن شــق اســتالمه، وتقبيلــه لــم يــزاحم، واســتلمه بيــده، : ( )٢٨٤(وقــال البهــوتي. اهـــ
فـإن شـق اسـتالمه .. . فإن شق استالمه بيده استلمه بـشيء، وقبلـه .. . وقبل يده 

ــ ه ؛ لعــدم بــشيء أشــار إليــه بيــده، أو بــشيء، واســتقبله بوجهــه، وال يقبــل المــشار ب
وقـال . اهــ) وال يزاحم الستالم الحجر، أو استقباله بوجهه إذا شق استالمه. وروده

فيـه : ( -.. . "يا عمر، إنك رجل قـوي : " وقد ذكر حديث عمر-)٢٨٥(الشوكاني
دليل على أنه ال يجـوز لمـن كـان لـه فـضل قـوة أن يـضايق النـاس إذا اجتمعـوا علـى 

لــضعفاء، واإلضــرار بهـم، ولكنــه يــستلمه الحجـر، لمــا يتــسبب عـن ذلــك مــن أذيـة ا
ّ إن تمكــن، وإال اكتفــى باإلشــارة ًاخاليــ فــي ســياق -)٢٨٦(وقــال ابــن بــاز. الــخ.. .) ّ

ثم قصد : (-بيان ما يفعله الحاج بعد دخول المسجد الحرام من الطواف، وصفته
الحجــر األســود، واســتقبله، ثــم يــستلمه بيمينــه، ويقبلــه إن تيــسر ذلــك، وال يــؤذي 

ال يجـوز التـزاحم مـن أجـل تقبيـل : ()٢٨٧(وقـال الفـوزان. اهـ.. .) المزاحمة الناس ب
والمزاحمـة قـد . الحجر؛ ألن تقبيله سـنة فـي حـق مـن تمكـن مـن ذلـك بـدون ضـرر

. يترتب عليها فعل محـرم مـن إضـرار بالنـاس الـضعفاء، وافتتـان بالنـساء بالمالصـقة
ًفكيف يرتكب محرما والنقل عن أهـل .. . ؟ اهـ )من أجل فعل سنة-أو محرمات-َ

ّالعلم في هذا طويل جدا، فأكتفي بما تقدم ً)٢٨٨(.  
رضــي اهللا -فــي بيــان الجــواب عــن مزاحمــة ابــن عمــر:   المــسألة الخامــسة

  على الركن األسود حتى يرعف، وهل عمله هذا حجة أم ال ؟-عنهما
أنـه طـاف فكـان ال يـزاحم علـى الحجـر، -رضي اهللا عنهما-ثبت عن ابن عمر

ــي شــيبةرواه ابــن  ــه بإســناد صــحيح) ٢٨٩(أب ــه كــان ) ٢٩٠(وثبــت مــن طــرق عنــه. عن أن
مـا : ( بإسـناده عنـه قـال) ٢٩٢(وروى البخـاري. )٢٩١(ُيزاحم على الحجر حتى يرعف

صــلى اهللا عليــه -تركــت اســتالم الــركنين فــي شــدة، وال رخــاء منــذ رأيــت رســول اهللا
ــستلمهما-وســلم ــه زاحــم) .. . ي ــدليل مــا-ًاأحيانــ-وهــذا محمــول علــى أن  رواه ؛ ب

ابــن : يعنــي[مــا رأيتــه : ( بإســنادين عــن عمــر بــن ذر عــن مجاهــد قــال) ٢٩٣(البيهقــي



 

٣٧

، وابتــدر )٢٩٤(زاحــم علــى الحجــر قــط، ولقــد رأيتــه مــرة زاحــم حتــى رثــم أنفــه] عمــر
أنـه كـان : -ًأيـضا-ويمكن أن يقال في توجيـه فعلـه. ، وإسناده صحيح)ًامنخراه دم

أو . ، ويتـرك-)٢٩٥(في وقت الزحـامًولو بعضا -في الطواف الواحد-ًاأحيان-يستلم
ـــــي تـــــرك  ـــــي أحـــــدهما أن الزحـــــام عـــــذر ف ـــــرى ف ـــــين، كـــــان ال ي ـــــى وقت يحمـــــل عل

أو يحمــــل علــــى أنــــه كــــان يتلطــــف عنــــد . ، وفــــي اآلخــــر أنــــه عــــذر)٢٩٦(االســــتالم
ــــصحة دليلــــه ــــؤذى، واألول هــــو األصــــح؛ ل ــــؤذي، وال ي ُمــــزاحمتهم أن ال ي وروى . ِ

طرق عـن عطـاء بـن الـسائب عـن من ) ٢٩٩(، والبيهقي)٢٩٨(، والنسائي)٢٩٧(الترمذي
مـا لـي أراك تـزاحم علـى : قلـت البـن عمـر: عبداهللا بن عبيد بن عمير عـن أبيـه قـال

يـزاحم -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ًهذين الركنين، لم أر أحـدا مـن أصـحاب رسـول اهللا
مـسحهما : ( يقـول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا: عليهما غيرك ؟ قال

وهو . ًاظ البيهقي، وللترمذي نحوه، وهو للنسائي مختصر، وهذا لف)يحط الخطايا
ولكن ليس في الحـديث . )٣٠٠(حديث صحيح، حسنه الترمذي، وصححه األلباني
نفــسه، -صــلى اهللا عليــه وســلم-مــا يــدل علــى مــشروعية المزاحمــة، ومــا كــان النبــي

وهـديهم أولـى، .. . ّبل ينهون عنه، ويحـذرون منـهوسائر أصحابه يصنعون ذلك، 
فيمـــا ســـلف، وقـــال -رضـــي اهللا عنهمـــا-وقـــد عرفـــت علـــة فعـــل ابـــن عمـــر. وأرفـــق

ّمعلق) ٣٠١(عبدالعزيز بن أبي رواد ) ليس هذا بواجب على النـاس: (  على فعله هذاًاُ
فلـيس -رضـي اهللا عنهمـا-وأمـا فعـل عبـداهللا بـن عمـر: ( )٣٠٢(اهـ، وقال ابن جاسـر

رحمن بـن عـوف، ، وعبـدال-رضـي اهللا عنـه-بحجة، ال سيما وقد خالفه والده عمـر
  .اهـ) -واهللا أعلم-وابن عباس، وغيرهم من الصحابة

فــي بيــان نهــي أهــل العلــم عــن المدافعــة عنــد اســتالم :   المــسألة الــسادسة
ًالـركن األســود، والوقـوف أمامــه، وقــولهم إن محاذاتـه بجميــع البـدن ليــست شــرطا، 

كلـــه مـــن وعــدم مـــشروعية مزاحمـــة النـــساء للرجـــال عليـــه، وأن عـــدم التقيـــد بـــذلك 
  أسباب التقاتل والتدافع والتزاحم
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َنهــى جماعــة مــن أهــل العلــم الطــائف عــن المدافعــة، والمزاحمــة علــى اســتالم  ِ
الحجر، والوقوف أمامه للتكبير، والدعاء، والذكر، وأفادوا أنـه ال يـشترط فـي حقـه 
عند االسـتالم محاذاتـه بجميـع البـدن، واسـتالم النـساء للحجـر، وتقبيلـه والـسجود 

ً، عند عدم خلو المطاف ليال أو نهارا؛ لضررهن، وضرر الرجال بهـنعليه وذكـروا . ً
ُما ارتكب من ذلك في أخطاء الطائفين، ومخـالفتهم للمـشروع، وبخاصـة إذا أدت 
تلــك األعمــال إلــى األذى، واإلضــرار بــاآلخرين، وإذهــاب الخــشوع، ونــسيان ذكــر 

ف، بارتكـاب المحرمـات، ، اللذان هما مـن أعظـم المقـصود فـي الطـوا-تعالى-اهللا
وتحــصيل اآلثــام، والوقــوع فــي المنكــرات مــن أجــل تحــصيل عمــل مــسنون، مــع أن 
السنة وقت الزحـام عـدم مدافعـة عبـاد اهللا، واإلشـقاق علـيهم بالمزاحمـة الـشديدة، 
ـــب عليهـــــا مـــــن المـــــشقة، والخطـــــر، وفتنـــــة الرجـــــال بالنـــــساء، والنـــــساء  ومـــــا يترتــ

، واألقـوال المنكـرة، وغيـر ذلـك مـن األقـوال، ، والمقاتلة، والمـشاتمة)٣٠٣(بالرجال
واألعمال التي تقع مـن جهلـة المـسلمين فـي هـذا المكـان فـي مـسجد اهللا الحـرام، 

وقـد ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى أن مــا . وتحـت ظــل بيتــه، فــي أيــام فاضــلة مباركــة
يحــصل مـــن المقاتلــة، والمـــشاتمة، ونحوهمــا تـــنقض الطــواف، بـــل النــسك كلـــه ؛ 

ّالحــج أشــهر معلومــات فمـن فــرض فــيهن الحــج فــال رفــت { : -لىتعــا-)٣٠٤(لقولـه
  .)٣٠٥(}وال فسوق وال جدال في الحج 

.  اختلف أهل العلم فيها على أربعـة أقـوال)٣٠٦(ومحاذاة الحجر بجميع البدن
، )٣٠٧(أنها شرط في صحة الطواف، وهو قول مشهور فـي مـذهب الـشافعي: أولها

ــة ــةواســتحبه جماعــة مــن ا. )٣٠٨(وقــول بعــض الحنابل . )٣١٠(، والحنابلــة)٣٠٩(لحنفي
ــووي: والثــاني ــشافعية، ورجحــه الن ــة، وال ــه جماعــة مــن المالكي -أنهــا مــستحبة، قال

-)٣١٢(أنها مستحبة فـي الطوفـة األولـى خاصـة، قالـه النـووي: والثالث. )٣١١(-مرة
ــالحجر وهــو علــى يــساره، : ()٣١٣(، وقــال-ًمــرة أيــضا ــى فمــر ب ــو تركــه فــي األول ول

. اهـــ)ّا جــاز، ولكــن فـوت هــذا االسـتقبال المــستحبّوسـوى بــين األولـى، ومــا بعـده
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ــر ــه الجمهــور هــو .)٣١٤(أنهــا مكروهــة، وهــو قــول الجمهــور: واألخي ومــا ذهــب إلي
الصحيح؛ ألن المحاذاة التـي يـتكلم عليهـا بعـض الفقهـاء ومـنهم مـن تقـدم ذكـرهم 

صـلى اهللا عليـه -، والثابت عنـه-صلى اهللا عليه وسلم-لم يرد فيها شيء عن النبي
إنما هو االستقبال فقط عند ابتداء الطواف؛ إلرادة االسـتالم، والتقبيـل، ال -وسلم

 بأنــه خــالف المنقــول المعتمــد )٣١٦(ومــا قالــه النــووي رده الهيتمــي. )٣١٥(المحــاذاة
ــر المحــاذاة  ــه اآلخــر المــصرح بجــواز الطــواف مــن غي مــن المــذهب، وصــحح قول

ه الطـائف فـي ابتـداء وقد ذكر ما يفعلـ-)٣١٧(وقال شيخ اإلسالم. بصفتها المذكورة
ًوليس عليه أن يذهب إلى ما بين الـركنين، وال يمـشي عرضـا، ثـم : ( .. .-الطواف

  .اهـ)ينفتل للطواف، بل وال يستحب ذلك
ــر مــن عــوام  ــل عليهــا، مــع عمــل كثي ــة األولــى ال دلي فعلمــت أن األقــوال الثالث

حـبس النـاس المسلمين، وبعض أهل العلم منهم بها اليوم، وتوقفهم أمام الحجر، و
وعملهم هذا مفض إلى اشـتداد الزحـام ابتـداء مـن الحجـر ومـا . من أجل اإلتيان به

ًيكــون علــى ســمته، وانتهــاء بــرواق المــسجد، خــصوصا أيــام المواســم كأيــام الحــج، 
ــالغير . ورمــضان ــنفس، وإضــرار ب ــه، فيــه إشــقاق علــى ال .. وهــو عمــل ال دليــل علي

  .فعلى الطائف تركه.
َفي بيـان الـسنة فـي الرمـل:   المسألة السابعة  فـي الطـواف، والتيـسير )٣١٨(َّ

على مـن لـم يقـدر عليـه، وأن عـدم العمـل بـذلك أو الجهـل بـه مـن أسـباب التـدافع 
  والتزاحم 

ََأنه رمل-صلى اهللا عليه وسلم-ثبت عن النبي
في األشواط الثالثـة األولـى مـن  

حــديث ابــن حــديث ابــن عبــاس، و: طــواف القــدوم فــي عــدد مــن األحاديــث، ومنهــا
َوالرمل ليس بواجب، هـو سـنة فـي طـواف . )٣١٩(عمر، وهما حديثان متفق عليهما َ

القدوم، أو طواف العمرة، أو طواف اإلفاضة لمن لـم يـدخل مكـة إال بعـد الوقـوف 
ًبعرفة؛ لوقوع طوافيهما للعمرة، وللحج مجزئا عن طواف القدوم، واندراجه في كل 
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ََإجمــاع أهــل العلــم أال رمــل) ٣٢١(وحكــى ابــن المنــذر. )٣٢٠(واحــد منهمــا علــى ) ٣٢٢(ّ
َفمــن تيــسر لــه مــن الرجــال فـعلــه، ومــن تعــذر عليــه لزحــام، أو . النــساء حــول البيــت َ

. )٣٢٣(مـرض، أو نحـو ذلـك تركــه، ال حـرج عليـه، وال يجــب عليـه قـضاء وال كفــارة
ـــه المـــسلمين ـــه، وبإخوان ـــه، ورحمـــة ب ـــسير علي ـــه هـــذا الحكـــم تي ـــال ابـــن . ومعرفت ق

ألنـــه هـــو ؛ يـــستحب الـــدنو مـــن البيـــت: (-ه علـــى الطـــواففـــي كالمـــ-)٣٢٤(قدامـــة
 وتمكـن مـن ،ً فإن كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يـؤذ أحـدا.المقصود

 وظـن أنـه إذا ،وإن لم يظـن ذلـك.  والدنو من البيت،الرمل وقف ليجمع بين الرمل
 وإن كــان ال.  وكـان أولـى مــن الـدنو،كـان فـي حاشــية النـاس تمكـن مــن الرمـل فعــل

ويطــوف كيفمــا أمكنــه ، أو يخــتلط بالنــساء فالــدنو أولــى-ًأيــضا-يــتمكن مــن الرمــل
ونقل عن مالك أن مـن تـرك الرمـل فعليـه دم، وقـال . اهـ) وإذا وجد فرجة رمل فيها

يعيـد طوافـه مـا كـان : (اهــ، وقـال أشـهب)ُيعيد طوافـه مـا لـم يفـت: (ابن عبدالحكم
ــدالملك)بمكــة اهـــ، وهــذه األقــوال كلهــا ردهــا ) دمال يعيــد، وعليــه: (اهـــ، وقــال عب

.. .  بأن الرمل هيئة للطواف فال يجب بتركه شيء )٣٢٥(بعض فقهاء مذهب مالك
  .وهذا هو الصحيح

في بيان وقت الرمل، وأن فعله في غير وقته من أسباب :   المسألة الثامنة
  التدافع والتزاحم

م، واإلفاضــة ال خــالف بــين أهــل العلــم فــي أنــه ال رمــل فــي غيــر طــوافي القــدو
فمــن رمــل فــي غيــر هــذين الطــوافين . )٣٢٦(لمــن لــم يــدخل مكــة إال بعــد الوقــوف

ّفعمله ليس مشروعا، وكلف المسكين نفـسه بمـا لـم يكلـف بـه، وشـق علـى نفـسه،  ُ ً
  .وعلى إخوانه الطائفين

فــي بيــان مكــان، ووقــت ركعتــي الطــواف، وحكمهمــا، :   المــسألة التاســعة
  لجهل به من أسباب التدافع والتزاحم والمشقةوأن عدم العمل بذلك الحكم وا
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فـي عـدد مـن األحاديـث، كحـديث ابـن -صلى اهللا عليه وسلم-ثبت عن النبي
-أنه لما فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقـام إبـراهيم) ٣٢٧(عمر، عند البخاري

-)٣٢٨(وهمــا الركعتــان المعروفتــان بركعتــي الطــواف، وفيهمــا قولــه. -عليــه الــسالم
وهـو -وهما سنة في القول الصحيح. }وا من مقام إبراهيم مصلىواتخذ{: -تعالى

وقــال بعــض أهــل العلــم كالحنفيـــة . ، ومــن تركهمــا ال شــيء عليـــه-قــول الجمهــور
  .، واألول هو الصحيح)٣٢٩(بوجوبهما

ـــة، أو علـــى  وتجـــزئ الطـــائف حيـــث شـــاء، متـــى شـــاء باإلجمـــاع إال فـــي الكعب
ْظهرهـا، أو فـي الحجـر، ففـي اإلجـزاء فيهمـا خـال فليـستا . )٣٣٠(ف عنـد أهـل العلـمِ

وقــد اسـتحب الــشافعي إذا أخرهمــا أن . مـن شــروط الحـج، وال أركانــه، وال واجباتـه
، وهــــو )٣٣١(ًيريـــق دمـــا، وصـــحح النـــووي أن تأخيرهمــــا، أو تركهمـــا ال يجبـــر بـــدم

  .الصحيح؛ الفتقار االستحباب إلى الدليل
 أهــل العلــم، ُفـال ينبغــي للطـائف أن يتحجــر الواسـع، ويعــرض عمـا أجمــع عليـه

فـال يــؤدي ركعتــي الطــواف إال خلــف المقــام حتــى فــي وقــت الزحــام الــشديد فيــضر 
الزحـام يكثـر عنـد المقـام فــال : ()٣٣٢(قـال السرخـسي. بنفـسه، وبإخوانـه المـسلمين

ــذلك ويتأكــد الزجــر عــن ذلــك إذا قــصد المــصلي .اهـــ)ينبغــي أن يتحمــل المــشقة ل
ــــه؛ أل ــــه، والمزاحمــــة علي ــــام، وتقبيل ــــن األعمــــال اســــتالم المق ــــه بدعــــة منكــــرة، م ن

  .)٣٣٣(المحدثة
في بيان حكم التزام ما بين الركن األسود والباب، وأن :   المسألة العاشرة

  عدم العمل بذلك الحكم والجهل به من أسباب التدافع والتزاحم والمشقة
أنـه التـزم للـدعاء مـا بـين الـركن والبـاب -صلى اهللا عليـه وسـلم-ثبت عن النبي

عقــب الطــواف باجتمــاع عــدد مــن األحاديــث كحــديث عمــرو بــن  )٣٣٤(مــن البيــت
، )٣٣٧(، والبيهقـــي)٣٣٦(، واألزرقـــي)٣٣٥(شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده عنـــد أبـــي داود
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، )٣٣٩(، واإلمام أحمـد)٣٣٨(وحديث عبدالرحمن بن صفوان عند أبي داود. وغيرهم
والوقــوف فــي الملتــزم للــدعاء مــستحب، لــم يقــل . ، وغيــرهم)٣٤٠(وابــن أبــي عاصــم

فـإن تيـسر للطـائف فهـو مـستحب . )٣٤١(-فيمـا أعلـم-العلـم بوجوبـهأحد من أهل 
َله، وإن لم يتيسر له فتـركه فال شيء عليه والمزاحمة عليه غير مـشروعة، بخاصـة . َ
والطــائفون أحــق بالبيــت مــن الملتــزمين؛ . إذا أدخلـت مــشقة علــى الطــائفين بالبيــت

ًمين يــؤدون فعــال  والملتــز.لحــج، أو عمــرة-فــي الغالــب-ًون ركنــاألن الطــائفين يــؤد
ًمستحبا في مكان يكثر فيه االزدحام لقربه من الحجر األسود، الذي يبدأ الطواف 

  . من عنده
فـي بيـان حكـم الـصالة أمـام الملتـزم، وأن عـدم :   المسألة الحاديـة عـشرة

  العمل بذلك الحكم والجهل به من أسباب التدافع والتزاحم
َلى َأمام الملتـزم أنه ص-صلى اهللا عليه وسلم-ورد عن النبي فقـد روى أبـو .. .ّ

، وغيـرهم مـن طريـق محمـد بـن )٣٤٤(، والضياء المقدسي)٣٤٣(، والنسائي)٣٤٢(داود
، فيقيمـه -رضـي اهللا عنهمـا-أنه كان يقود ابن عباس: (عبداهللا بن السائب عن أبيه

 ممـــــا يلـــــي )٣٤٦( الثالثــــة ممـــــا يلـــــي الــــركن الـــــذي يلـــــي الحجــــر)٣٤٥(عنــــد الـــــشقة
-صــلى اهللا عليــه وســلم-َأُنبئــت أن رســول اهللا: ن عبــاس، فيقــول لــه ابــ)٣٤٧(البــاب

ــي داود، ). فيقــوم، وفيــصلي. نعــم: فيقــول. كــان يــصلي هــا هنــا واللفــظ حــديث أب
قــم، فــأرني حيــث صــلى : أن ابــن عبــاس أرســل إلــى عبــداهللا بــن الــسائب: (وللــضياء

د واإلسـنا). عند الشقة الثالثـة: فقال. في وجه الكعبة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي
أبــــو : ضـــعيف؛ ألجــــل محمــــد بــــن عبـــداهللا بــــن الــــسائب فإنــــه مجهـــول كمــــا قــــال

  .)٣٥٠(-فيما أعلم-وتفرد بالحديث. ، وغيرهما)٣٤٩(، وابن حجر)٣٤٨(حاتم
ُومــــن هنــــا تعلــــم أنــــه ال متمــــسك يعتمــــد عليــــه لمــــا يــــصنعه بعــــض الحجــــاج، 

عليــه -والمعتمــرين، ونحــوهم فــي الــصالة أمــام الملتــزم، بــين البيــت ومقــام إبــراهيم
وما يصاحب فعلهم من إلحـاق الـضرر بالطـائفين، وإيـصال األذى إلـيهم . -لسالما
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وبخاصـــة أن المكـــان مـــن أشـــد المواضـــع . مـــن المزاحمـــة، والمدافعـــة، والمـــشاتمة
فعلـى المـرء المـسلم أن يعلـم أنـه ال تجـوز . -تبـارك وتعـالى-ًازدحاما عنـد بيـت اهللا

. ي نفـسه، وفـي إخوانـه المـسلمينإال بما شـرع، وأن يتقـي اهللا فـ-تعالى-عبادة اهللا
صـلى اهللا عليــه -وأن يلـزم نفـسه العمــل بمـا ورد فــي الكتـاب، وبمـا ثبــت عـن النبــي

، وأن يجتنب االشـقاق علـى نفـسه، وعلـى إخوانـه المـسلمين، بتكليفهـا مـا -وسلم
: فإذا تيقن هذا. ًليس في وسعها، وما لم تؤمر به أصال، مع ما فيه من ظلم، وأذى

ل به، وأن يراعيـه، ويتعاهـده فـي جميـع أفعالـه، وأقوالـه فـي كـل زمـان، فعليه أن يعم
  .ومكان

ًوتذكيرا باصول المسائل الثالث المتقدمة فإنك قد عرفت في قصة عمـر ابـن 
 نهــاه عــن المزاحمــة -صــلى اهللا عليــه وســلم- أن النبــي-رضــي اهللا عنــه-الخطــاب

فراغـه مـن طوافـه أو فمـن زاحـم الطـائفين بعـد .. . على الركن وهـو قاصـد الطـواف
  .لم يكن قد طاف فهو آكد بالنهي، وأحرى بالزجر

فـي بيـان وقـت طـواف اإلفاضـة، وأن عـدم العمـل :   المسألة الثانية عـشرة
  بذلك الحكم الموسع، أو الجهل به من أسباب التدافع والتزاحم والمشقة

ــه وســلم-ثبــت عــن النبــي فــي عــدد مــن األحاديــث أنــه طــاف -صــلى اهللا علي
 مـــن يومـــه لمـــا رمـــى جمــرة العقبـــة، كحـــديث ابـــن عمـــر عنـــد )٣٥١(اإلفاضـــةطــواف 

وفعلـه هـذا سـنة، لـيس بـركن، وال . )٣٥٣(، وحديث جـابر عنـد مـسلم)٣٥٢(الشيخين
فـي ذلـك فهـو -صلى اهللا عليـه وسـلم-فإن استطاع الحاج أن يقتدي بالنبي. فرض

 فـال وإن خشي الزحام فطاف من الليل، أو من الغد، أو بعد ذلك. أفضل، وأكمل
. )٣٥٤(ًشيء عليه، وفاته األفضل عند الجمهـور، خالفـا للـشافعي؛ فإنـه كـره تـأخيره

: -وهـو مـن كبـار فقهـاء الـشافعية-)٣٥٥(قال النـووي. وقول الجمهور هو الصحيح
ًبل يمتد وقتهما مـا دام حيـا، وإن مـضى سـنون . وال آخر لوقت الطواف، والحلق(

ويـدخل وقـت هـذا الطـواف مـن : قـال األصـحاب: ()٣٥٦(-مرة-وقال. اهـ)متطاولة
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واألفـضل . ًنصف ليلة النحر، ويبقى إلى آخر العمر، وال يزال محرما حتـى يـأتي بـه
ــه يــوم النحــر، وأن يكــون قبــل الــزوال فــي الــضحاء بعــد فراغــه مــن األعمــال  طواف

  .اهـ)الرمي، والذبح، والحلق: الثالثة، وهي
.. إلـى إثبـات وتقريـر والزحام في المسجد يوم النحر معلوم مـشهور ال يحتـاج 

فعلـى الحــاج أن ينظـر فــي حالـه، وحــال إخوانـه المــسلمين، فيعمـل بمــا هـو أرفــق . 
ّبهــم جميعــا عنـــد أدائــه أعمــال النـــسك كلهــا، التــي يـــسر الــشارع علــى المكلفـــين  ً
ـــر  أداءهـــا، وجعـــل أوقاتهـــا موســـعة؛ ليؤدونهـــا بيـــسر وســـهولة؛ فـــإن ذلـــك مـــن الخي

  . -الموفقواهللا -والرشد، والفقه في الدين
ــة عــشرة ــان حكــم الوقــوف أمــام عــدة مواضــع مــن :   المــسألة الثالث فــي بي

الكعبــة الــشريفة أثنــاء الطــواف، وأن عــدم العمــل بــذلك الحكــم أو الجهــل بــه مــن 
  أسباب التدافع والتزاحم

فــي كــل  االســتحباب للطــائف أن يقــف )٣٥٧(ورد عــن جماعــة مــن أهــل العلــم
 ا ألنهــ؛حــب مــن الحــوائجأ ويــدعو بمــا ،كــن وكــل ر، والملتــزم،طوفــه عنــد الميــزاب

ومــنهم مــن ذكــر أدعيــة خاصــة يقولهــا الطــائف أمــام . ضـع يــستجاب فيــه الــدعاءامو
ــــاب، وإذا حــــاذى كــــل ركــــن مــــن األركــــان، وإذا حــــاذى  ــــزم، وإذا حــــاذى الب الملت

وقيد بعضهم ذلك فـي طـواف فيـه تـأن، ومهلـة، ال رمـل فيـه، ومـنهم ابـن . الميزاب
؛ فإنه ذكر بعض األدعية التي تقال فـي المواضـع )٣٥٨( القديرالهمام في شرح فتح

 ،ثـر مـن األدعيـةواعلم أنك إذا أردت أن تستوفي مـا ُأ: (ّالمتقدمة، ثم قال ما نصه
 وإنمـا ،واألذكار في الطواف كان وقوفك في أثناء الطواف أكثر مـن مـشيك بكثيـر

ة لــم تــؤثر عــن وهــذه األدعيــ. اهـــ) الرمــل، ومهلــة،ثــرت هــذه فــي طــواف فيــه تــأنآ
ـــه وســـلم-النبـــي ، -رضـــوان اهللا تعـــالى علـــيهم-، وال عـــن أصـــحابه-صـــلى اهللا علي

والعمـل بهــا علـى النحــو المـذكور عنــد الفقهـاء بدعــة فـي الــدين، ومـدعاة للتــزاحم، 
ولــيس كــل واحــد ممــن يعمــل . والتــدافع، والتــشاتم، والتقاتــل ال ســيما أيــام الزحــام
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ــم أنهــم  ــذلك يعلــم قــول بعــض أهــل العل ــم يــستحبوها إال فــي طــواف فيــه تــأن، ب ّل
وال -بل يظن في الغالب أن ذلـك مـن الـدين، ولـوازم الطـواف. ومهلة، وال رمل فيه

  .-حول وال قوة إال باهللا
فـي بيـان حكـم تكـرار الطـواف وفقهـه، وأن عـدم :   المسألة الرابعـة عـشرة

ـــه مـــن أســـباب التـــدافع والتـــزاحم، والتـــضيي ق علـــى العمـــل بـــذلك الفقـــه والجهـــل ب
  أصحاب المناسك

صــلى اهللا عليـــه -ِقـــدم النبــي: (قــال-رضــي اهللا عنهمــا-ثبــت عــن ابــن عبـــاس
مكة، فطاف، وسعى بين الـصفا والمـروة، ولـم يقـرب البيـت بعـد طوافـه بهـا -وسلم

أنـه لـم يطـف : والمقـصود. )٣٥٩(، رواه البخـاري فـي صـحيحه)حتى رجـع مـن عرفـة
ُتطوعـا، وال يـدل علـى أن الحــاج منـع مـن الطـ صــلى اهللا -فلعلـه. واف قبــل الوقـوفً

ًتــرك الطــواف تطوعــا خــشية أن يعتقــد أحــد أنــه واجــب، وكــان يحــب -عليــه وســلم
. التخفيف علـى أمتـه، واجتـزأ عـن ذلـك بمـا أخبـرهم بـه مـن فـضل الطـواف بالبيـت

ولعــل عمدتـه فــي مــا . ُونقـل عــن مالـك أن الحــاج ال يتنفـل بطــواف حتـى يــتم حجـه
  .)٣٦٠(قال الحديث المتقدم

تكـــرار الطـــواف أجمـــع أهــــل العلـــم علـــى اســـتحبابه، لــــم يـــذهب أحـــد إلــــى و
، وتكـرار الطـواف بالبيـت خيـر ممــا يفعلـه بعـض المـسلمين مـن تكــرار )٣٦١(كراهتـه
ومـــسألة التفـــضيل بـــين : ()٣٦٣(األشـــباه والنظـــائر، قـــال الـــسيوطي فـــي )٣٦٢(العمـــرة

 ذهـب :قـال فيـه، ً وألف فيها المحـب الطبـري كتابـا،الطواف والعمرة مختلف فيها
 . ورأوا أن االشتغال بها أفضل من الطواف،قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة

 فإنـه لـم ينقـل ؛ مخالفة السلف الـصالح: وأدل دليل على خطئه،وذلك خطأ ظاهر
 وقـد . والتـابعين، وال عن الـصحابة،-صلى اهللا عليه وسلم-تكرار العمرة عن النبي

 الطـواف أفـضل أم :دالعزيز سـأل أنـس بـن مالـك أن عمـر بـن عبـ)٣٦٤(روى األزرقي
 الـذين يعتمـرون مـن التنعـيم مـا أدري :)٣٦٥( طـاووسقـال و. الطـواف: فقـال؟العمـرة



 

٤٦

 ويخـرج إلـى ، ألن أحدهم يدع الطواف بالبيـت: قال؟ لم: قيل؟يؤجرون أم يعذبون
  .اهـ) ويجيء،أربعة أميال

ى ذلـك مـن غيـر فإن استطاع الحاج، والمعتمر علـ. وهذا كله سنة، ومستحب
ــرك ذلــك مــن الفقــه فــي الــدين،  ــستطع فــإن ت ــم ي زحــام ومــشقة فهــو حــسن، وإن ل

 أفضل؛ ألن جنسهما أفضل )٣٦٧(، أو القراءة)٣٦٦(واشتغاله بالصالة. والبصيرة فيه
  .من الطواف
فـــي بيـــان أن التـــدافع والتـــزاحم قـــد يــــنقض :   المـــسألة الخامـــسة عـــشرة

  الطهارة، وأثر ذلك على الطواف
الطواف بالبيت صـالة إال أن : (أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبيثبت عن 

، )٣٦٨(الترمـذي: رواه).  إال بخيـرن فمن تكلم فال يتكلم،اهللا أحل لكم فيه الكالم
ــــــدارمي وصــــــححه . ، وغيــــــرهم)٣٧١(، وابــــــن حبــــــان)٣٧٠(، وابــــــن خزيمــــــة)٣٦٩(وال

م وهــو مــن أدلــة أهــل العلــ. ، وغيــرهم)٣٧٤(، واأللبــاني)٣٧٣(، والــذهبي)٣٧٢(الحــاكم
  . )٣٧٥(القائلين باشتراط الطهارة من الحدث للطواف، وقولهم صحيح

وهـو روايـة عـن -وذهب جماعة من أهـل العلـم مـن الـشافعية، وبعـض الحنابلـة
 إلــى أن لمــس المــرأة األجنبيــة مــن دون )٣٧٧(، ورجحــه النــووي)٣٧٦(-اإلمــام أحمــد

ـــاقض للطهـــارة ـــه البلـــوى فـــي الطـــواف: ()٣٧٨(قـــال النـــووي. حائـــل ن  :وممـــا تعـــم ب
ــــساء؛ للزحمــــة ــــزاحم . مالمــــسة الن ــــزاحمهن، ولهــــا أن ال ت ــــي للرجــــل أن ال ي فينبغ

فإن لمس أحدهما بشرة اآلخـر ببـشرته انـتقض . ًالرجال؛ خوفا من انتقاض الطهارة
أصــحهما عنــد -رحمــه اهللا تعــالى-وفــي الملمــوس قــوالن للــشافعي. طهــور الالمــس

والثــاني ال ينــتقض، . أكثــر أصــحابه أنــه ينــتقض وضــوؤه، وهــو نــصه فــي أكثــر كتبــه
ومزاحمـة الرجـال للنـساء، . اهــ)والمختـار األول. واختاره جماعة قليلة من أصـحابه
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ًوالنساء للرجال، ومالمسة بعضهم بعضا تؤدي إلى نقض الطهـارة بنـاء علـى قـولهم 
  .ًهذا؛ فال يصح طوافه تبعا لذلك

خـــارج ّوالحـــق أن لمـــس النـــساء ال يـــنقض الطهـــارة إال إذا أفـــضى إلـــى خـــروج 
ًولكنــي ذكــرت قـول مــن قــال بـالنقض نهيــا عــن . )٣٧٩(نـاقض لهــا، موجــب للحـدث
ولـــيعلم المالمــس مـــن الرجــال، والنـــساء أن طوافـــه ال . التــزاحم، ومالمـــسة النــساء

  . يصح عند جماعة من أئمة المسلمين؛ ليحذر، وينزجر
ثــم إن مــن زحـــم غيــره، أو وقـــع فــي الزحــام قـــد تنــتقض طهارتـــه بــسبب شـــدة 

 ومحاولـة دفـع الغيـر، أو محاولـة الخلـوص مـن شـدة الزحـام، فيخـرج منـه التالحم،
ريح ينقض طهارته، فيحتاج عند ذلك إلى التطهر، ومـا أشـقه علـى كثيـر مـن النـاس 
في أوقات الزحام الشديدة، التي يعسر علـيهم فيهـا الخـروج مـن المـسجد الحـرام، 

َ، أو صاحب عائلة، ورفقة، ًوبخاصة إذا كان الطائف امرأة، أو ضعيفا. والعودة إليه
  .َونحو ذلك
ــزاحم أثنــاء الطــواف :   المــسألة الــسادسة عــشرة ــان أن التــدافع والت فــي بي

  ينافي العبودية الحقة، والحكمة منه
ُالطواف بالبيت من فرائض اهللا على العباد، وإنما شرع لتحقيق نـوع مـن أنـواع 

تبــارك -إظهــار معــالم دينــهالعبوديــة، وإخــالص العبــادة لــه، وشــكره وإقامــة ذكــره، و
-قـال رسـول اهللا: قالـت-رضـي اهللا عنهـا-وتقدم في حـديث عائـشة .. . -وتعالى

ِإنما جعـل الطـواف بالبيـت، وبـين الـصفا والمـروة، ورمـي : ( -صلى اهللا عليه وسلم َِ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ُِ َ ِ ُ َّ َِ ِ َّ
ِالجمار إلقامة ذكر اهللا ِِ ِ ِ َ َ ِ ِ ، وهما )٣٨٠(-ارضي اهللا عنهم-ونحوه حديث ابن عباس). َ

حـــديثان لـــم يثبتـــا مـــن حيـــث الروايـــة، ومعناهمـــا صـــحيح، ومقـــتض اشـــتغال المـــرء 
ل بالمدافعـــــة، اشـــــتغاالالمــــسلم فـــــي هـــــذه المواضــــع باإلكثـــــار مـــــن ذكــــر اهللا، ال 

ًفيستحب للطائف أن يكون في طوافـه مستحـضرا عظمـ.. . والتشاتم ً، شـاكرا ة ربـهُ



 

٤٨

ًألنعمــه، ذاكــرا، داعيــا بخــشوع وخــضوع وتألــه ً، مالزمــا لــألدب ظــاهرا، وباطنــاً وال . ً
ينبغي له أن يغفل فيه عن حرمة المكان، والزمـان، وذكـر اهللا، وإظهـار العبوديـة لـه، 
ويتــشاغل بتقليــب النظــر فــي الخلــق، ومحــادثتهم، ومــشاغلتهم بمــا ال يجــري بنفــع 

ًناهيــك عــن خــسارته، وعــدم ربــح تجارتــه إذا جعلــه مكانــا . )٣٨١(وفائــدة فــي اآلخــرة
ّافع، والتــزاحم، والتــشاتم، وإظهــار قــوة األبــدان، وحــدة األلــسن، وبغــي القــوي للتــد

ــدماء، وإزهــاق األنفــس، وكــل كــالم ســيء، وفعــل قبــيح ــة ال . علــى الــضعيف، وإراق
فالحــذر الحــذر مــن الجهــل، والغفلــة، وظلــم الــنفس، والغيــر، وتجــاوز حـــدود اهللا 

، -تبارك وتعـالى- شرع ربناًبجعل هذا المكان المبارك ونحوه مكانا للعمل بغير ما
ــــه ــــك هــــم {: -تعــــالى-)٣٨٣( قــــال اهللا).٣٨٢(ّوحــــذر من ــــن يتعــــد حــــدود اهللا فأولئ وم

صـلى اهللا عليـه -عـن النبـي-رضـي اهللا عنهمـا-النعمـان بـن بـشير، وعـن }الظـالمون
 كمثـل قـوم اسـتهموا علـى : والواقـع فيهـا،مثل القائم علـى حـدود اهللا( :قال-وسلم
ــذين فــي أســفلها إذا . وبعــضهم أســفلها، فأصــاب بعــضهم أعالهــا،ســفينة  فكــان ال

 ولـم ،ً لـو أنـا خرقنـا فـي نـصيبنا خرقـا: فقالوا،استقوا من الماء مروا على من فوقهم
ــا ــؤذ مــن فوقن  وإن أخــذوا علــى أيــديهم ،ً فــإن يتركــوهم ومــا أرادوا هلكــوا جميعــا.ن

  .)٣٨٤(البخاري: ، رواه) ونجوا جميعا،نجوا
بيــان أن اجتنــاب الباطـل، وكــل أذى وضــرر فـي :   المـسألة الــسابعة عــشرة

  ، وإظهار حرمته-تعالى-أثناء الطواف من تطهير بيت اهللا
ثبــت عــن جماعــة مــن الــسلف أن اجتنــاب الــشرك، وتــرك الباطــل، والقــول بــه، 
َواجتناب اآلفات، والريب، وكل أذى، ونجس، ومـا يـزعج، ويـضر مـن تطهيـر بيـت  َِّ

وعهـدنا إلـى إبـراهيم وإسـماعيل أن { :-ىتعـال-)٣٨٥(المـذكور فـي قولـه-تعالى-اهللا
وإذ بوأنـا إلبـراهيم {: )٣٨٦(، وقولـه}طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركـع الـسجود

}  وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجودًمكان البيت أن ال تشرك بي شيئا
ــه .. . ــه، والزجــر في ــادة األوثــان في  عــن فالتــذكير بحرمــة بيــت اهللا، وتنزيهــه عــن عب

ــدخل الخــوف  ــزعج، ويــضر بالطــائفين ونحــوهم مــن قاصــديه، وي ارتكــاب كــل مــا ي



 

٤٩

إلبـراهيم، وابنـه -عز وجـل-عليهم من تطهيره، وإظهار قداسته، وهو وصية من اهللا
   .)٣٨٧( ، ولمن بعدهما-عليهما السالم-إسماعيل



 

٥٠

ا  
ــيهم فواضــله المتــان،  ــان، وأغــدق عل الحمــد هللا الــذي أكمــل نعــيم أهــل الجن

َّأثاب إحسانهم بالعطايا واإلحسان، وأمتن عليهم إذ بوأهم أشرف موضع ومكان، و
وخــتم أعمــالهم فــي الحيــاة الــدنيا بــالخواتم الحــسان، وصــلى اهللا وســلم علــى نبينــا 
المبعوث من عدنان، بخاتمة الرساالت وأكمل األديان، وعلـى آلـه وأصـحابه أولـي 

  :أما بعد.. . ي السر واإلعالن الفضائل والعرفان، وأخلص األمة بعد نبيها ف
ُفقد عرفت أني جمعت وشرحت في هذه الدراسة المباركة ما وقفت عليه مـن 

المبعـوث رحمـة للعـالمين فـي -صـلى اهللا عليـه وسـلم-األحاديث الواردة عـن النبـي
والزجـر األكيـد، . ًالترغيب في رحمة المسلمين بعضهم بعضا عند الطـواف بالبيـت

ب اآلثــام، وتحــصيل الــذنوب، وحــصد المعاصــي لمــن قــصد والنهــي البــالغ عــن ركــو
ذلك، وعـن اإلشـقاق علـى الـنفس، وحملهـا علـى مـا يـضرها، وعلـى إلحـاق الـضرر 
ـــــــدافعتهم،  ـــــــد بالحجـــــــاج والمعتمـــــــرين بمـــــــزاحمتهم، وم ـــــــشديد، واألذى األكي ال
ومشاتمتهم، والخروج عن آداب أداء المناسك العظام، وأهدافها الجسام، بما قد 

  .إلى إزهاق األرواح، وإتالف األنفس-ًناأحيا-يؤدي
وأنى كتبتها في مقدمة، وفصلين، في كل فـصل عـدد مـن المباحـث، وخاتمـة، 

ــه مــن األحاديــث، . وفهــارس َوقــد عرفــت تــراجم تلــك الفــصول، ومــا اشــتملت علي
  .والفقه، وبيان الفوائد، واألحكام

باركة ما یيل راسة ا   :مل ومن فوائد هذه ا
لكتاب، والـسنة، والعمـل بهمـا مـا يـصلح األحـوال، ويبعـد عـن أن في ا: ًأوال-

  .فسادها، وما يكفل السعادة، ويطرد ما يضادها
وهاتـان .. .وأن المـشقة تجلـب التيـسير . أن الدين يسر، ال حرج فيه: ًاثاني-

  .قاعدتان عظيمتان من قواعد الدين الحنيف
ر، وانحـراف عـن أن ديننا سمح، يحارب كل تكلف، وكـل مـا فيـه ضـر: ًثالثا-

  .الصواب



 

٥١

تــسعة أحاديــث فــي موضــوعها مــن  ) ٩( أن الدراســة اشــتملت علــى : ًرابعــا-
منهـــا حـــديثان حـــسنان لغيرهمـــا، وثالثـــة أحاديـــث ضـــعيفة، وحـــديثان . غيـــر تكـــرار

وكــل هــذه األحاديــث الــضعيفة ثابتــة معانيهــا مــن .. . واهيــان، ومثلهمــا موضــوعان 
  . طرق، وأوجه أخرى

راســـة اشــتملت علـــى أحاديـــث كــل معـــاني متونهــا ثابتـــة عـــن أن الد: ًخامــسا-
التــي -تعــالى-، فــي جميــع المواضــع مــن شــعائر اهللا-صــلى اهللا عليــه وســلم-النبــي

إنمــا جعـــل : ( يكثــر فيهــا التــزاحم عنــد أداء المناســك عـــدا حــديث عائــشة تنميــه
مـع صـحة -)الطواف بالبيـت، وبـين الـصفا والمـروة، ورمـي الجمـار إلقامـة ذكـر اهللا

ــا مــن -قفــه عليهــاو ــاس نحــوه فإنهمــا حــديثان ضــعيفان، لــم يثبت ، وحــديث ابــن عب
ّحيــث الروايــة، ولكــن دلــت علــى معانيهمــا، ومقاصــدهما روايــات ثابتــة مــن طـــرق 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-أخرى كثيرة عن النبي
ويص مبا یيل سمل، ودمه يف االٕسالم،  یة احلج والعمرة، وعرض املرء ا ٔ و مل مه ٔ:  
ـــارك وتعـــالى-بتقـــوى اهللا: ًأوال- ـــد قـــال اهللا-تب ـــالى-)٣٨٨(، وق ـــذين { : -تع لل

ـــدين فيهـــا وأزواج مطهـــرة  اتقـــوا عنـــد ربهـــم جنـــات تجـــري مـــن تحتهـــا األنهـــار خال
ــاد  ــو أن أهــل القــرى آمنــوا { : )٣٨٩( وقــال،}ورضــوان مــن اهللا، واهللا بــصير بالعب ول

ــق اهللا ومــ{ : )٣٩٠( وقــال،}واتقــوا لفتحنــا علــيهم بركــات مــن الــسماء واألرض  ن يت
  .}يجعل له من أمره يسرا 

صلى -بالتمسك بالكتاب والسنة، على ضوء فهم أصحاب رسول اهللا: ًاثاني-
إن هـذا القـرآن { : -تعـالى-)٣٩١(قـال.. . ، ومن تبعهم بإحـسان -اهللا عليه وسلم

 ًا كبيـرًايهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الـصالحات أن لهـم أجـر
تفتـرق : ( -صـلى اهللا عليـه وسـلم-قـال رسـول اهللا: هللا بن عمرو قـال، وعن عبدا}

ومـن هـي يــا : قــالوا) أمتـي علـى ثـالث وســبعين ملـة، كلهـم فــي النـار إال ملـة واحـدة
، والطبرانــي فــي )٣٩٢(الترمــذي: رواه) مــا أنــا عليــه، وأصــحابي: ( رســول اهللا ؟ قــال

  .، وغيرهما، وهو حديث حسن لغيره)٣٩٣(الكبير



 

٥٢

ـــالمعروف، والنهـــي عـــن المنكـــر بال: ًاثالثـــ- ـــر ب ـــاون، واألم .. . تناصـــح، والتع
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن { : -تعالى-)٣٩٤(قال

  .}المنكر وتؤمنون باهللا 
بأداء المناسك، وال سيما الطواف بالبيت على وفق ما جاء في كتاب : ًارابع-

  .-صلى اهللا عليه وسلم-ل اهللا، والثابت من سنة رسو-تبارك وتعالى-اهللا
بكف الظلم واألذى عن أهـل اإلسـالم واإليمـان، سـواء أكـان ذلـك : ًاخامس-

وتتأكد الوصية بهذا في الحرم المكي؛ لمـا فـي . ًابالقول، أم بالفعل، أم بهما جميع
إلحاق األذى بالحجاج والمعتمرين وهم وفد اهللا من انتهـاك حرمـة الحـرم، وتغلـيظ 

  .-عز وجل-رض لعذاب اهللاآلثام، والتع
فـي -صلى اهللا عليـه وسـلم-، ورسوله-ّجل ثناؤه-بحفظ وصايا اهللا: ًاسادس-

من آذى لـي : (وفي الحديث القدسي.. . أهل اإلسالم واإليمان، ومعرفة حرمتهم 
رضـي اهللا -بـسنده عـن أبـي هريـرة) ٣٩٥(اهــ، رواه البخـاري)  فقد آذنتـه بـالحربًاولي

ومـــن حاربـــه اهللا فقـــد أهلكـــه، وفيـــه . بـــه-ليـــه وســـلمصـــلى اهللا ع-عـــن النبـــي-عنـــه
وعـن . المنتهى في التهديد، والغاية فـي الوعيـد، وحـصول الخـسار، وحلـول الـدمار

لـزوال الـدنيا أهـون عنـد : ( قـال-صلى اهللا عليه وسلم-عبداهللا بن عمرو عن النبي
وال . ، وغيــره، وهــو حــديث صــحيح)٣٩٦(النــسائي: رواه) اهللا مــن قتــل رجــل مــسلم

مـن حـديث ) ٣٩٨(وروى ابـن ماجـه. )٣٩٧(صية أعظم من إراقة دم مسلم بغير حـقمع
يطــوف بالكعبــة، -صــلى اهللا عليــه وســلم-رأيــت رســول اهللا: عبــداهللا بــن عمــرو قــال

والـذي نفـسي . ما أطيبك، وأطيب ريحك، وما أعظمك، وأعظم حرمتك: ( ويقول
 )٣٩٩(بــن حبــانوال). بيــده لحرمــة المــؤمن أعظــم عنــد اهللا حرمــة منــك، مالــه، ودمــه

  .نحوه من حديث ابن عمر
االلتزام بأنظمة وقوانين هذه الدولة المباركـة فـي تنظـيم أعمـال الحـج : ًسابعا-

والعمرة، وتسيير أمورهمـا؛ ألنهـا أنظمـة وضـعت بعـد دراسـات مستفيـضة، وبحـوث 
جادة، وبذل فيها الكثير من الجهد والمال والوقت، وحضيت بـالخبرات الطويلـة، 



 

٥٣

وفيها تحقيق للصالح العام لإلسالم، والمسلمين، روعي في .  النافعةواالستشارات
  .إقرارها تحقيق النفع لهم، ودفع الضر عنهم

ُويتأكد ذلك في حق القائمين على ما يعرف بمؤسسات الطوافـة، ومؤسـسات 
نقــــل الحجـــــاج، ونحوهمـــــا مــــن المؤســـــسات التـــــي تقــــوم علـــــى خدمـــــة الحجـــــاج 

ـــى مكـــة للطـــ ـــى المزدلفـــة والمعتمـــرين، ونقلهـــم إل ـــة للوقـــوف، وإل واف، وإلـــى عرف
للمبيت، وإلى منى لرمي جمرة العقبة يوم العيد، وإلى الجمار لرميها أيام التـشريق، 

وهذه أمور وضعت لها الدولة مـن األمـور النافعـة . ونحو ذلك من أعمال المناسك
ــــزاحم، ولحفــــظ  ــــدافع والت ــــع الت ــــرت باألخــــذ بهــــا؛ لمن ــــا ينظمهــــا، ويرتبهــــا، وأم ُم ُ

الــدين، والــنفس، والعقــل، : لــضرورات الخمــس التــي جــاء الــشارع بحفظهــا، وهــيا
فعلى الجميع السمع والطاعـة، واالهتمـام بـااللتزام وبـذل العنايـة . والمال، والعرض

. ًالقصوى في القيام بأداء األمانـات المنوطـة بأعنـاقهم علـى الوجـه المطلـوب شـرعا
ـــاتهم، وليعلمـــوا أنهـــم إذا لـــم يلتزمـــوا بـــذلك فقـــد عـــص وا ولـــي األمـــر، وأخلـــوا بأمان

وشاركوا في إلحاق األذى بالحجاج والمعتمـرين، وأسـاؤوا إلـى أنفـسهم وحكـومتهم 
ُعـن ذلـك، فـضال عمـا يرتبـه -عـز وجـل-وسائر المسلمين، وهم مسؤولون أمام اهللا ً

  .المسؤولون عليهم من جزاءات، وعقوبات في الحياة الدنيا
م، وأماكن االلتحام، واغتنام الفرص التـي يقـل بالبعد عن مواضع الزحا: ًثامنا-

ــــورات الزحــــام، وشــــدة االلتحــــام ؛ ألداء  ــــى تنقــــضي ف ــــك فيهــــا، واالنتظــــار حت ذل
المناسـك مـع زوال كـل مكـروه ومخـوف بخـضوع وخـشوع، علـى الوجـه المـشروع، 

سـنة، أو -سـواء أكـان ذلـك عنـد الطـواف أول قـدوم مكـة. والوصف غيـر الممنـوع
، أو عند الملتزم، أو عند الشرب من ماء زمزم، أو عنـد -ادم بحسب حال القًاركن

السعي بين الصفا والمـروة، أو عنـد الخـروج إلـى منـى، ومـن ثـم إلـى عرفـة، أو عنـد 
الدفع عشية عرفة، وغداة مزدلفة، أو عنـد رمـي الجمـار، أو عنـد طـواف اإلفاضـة، 

مـه، أو كـان لمن لـم يـسع سـعي الحـج عنـد قدو-أو عند السعي بين الصفا والمروة
، أو عند الدخول من األبواب والخروج منها، أو فـي الطـرق المزدحمـة أو -ًامتمتع

الضيقة، أو عنـد اسـتخدام المـصاعد، والـساللم الكهربائيـة، أو عنـد طـواف الـوداع 
الــذي يخــتم الحـــاج أو المعتمــر بـــه نــسكه، أحــسن اهللا لـــي وللمــسلمين الخاتمـــة، 



 

٥٤

ن، وعفـو وغفـران، مـصلين ومـسلمين علـى وختم لنـا بخيـر وإيمـان، وفـضل وإحـسا
  .ّمن بعثه اهللا إلى اإلنس والجان، وشاكرين وحامدين ربنا وإلهنا الرحيم الرحمن

                                                
  .  آل عمران:   ، من سورة  )١٠٢: (  اآلية  )١(
  .  النساء:   ، من سورة  )١: (  اآلية  )٢(
  .  األحزاب:   ، من سورة  )٧١- ٧٠: (  اآلية  )٣(
  .  الذاريات:   ، من سورة  )٥٦: (  اآلية  )٤(
  .  اإلسراء:   ، من سورة  )٢٣: (  من اآلية  )٥(
  .  النساء:   ، من سورة  )٣٦: (   من اآلية)٦(
  .  الجن:   ، من سورة  )١٨: (  اآلية  )٧(
  .  المؤمنون:   ، من سورة  )١١٧: (  اآلية  )٨(
  .  األنبياء:   ، من سورة  )٢٥: (  اآلية  )٩(
  .  النساء:   ، من سورة  )١٤- ١٣: (  اآليتان )١٠(
  .   المائدة:، من سورة)٣ (: من اآلية)١١(
  .٢٦٢/ورقمه) ١/٢٢٣() ١٢(
ً أن موضوع البحث بحث عموما في ندوة لمجمع - حفظهما اهللا- َ أفادني أحد مقومي البحث)١٣( ُ

لندوة، وأنا في انتظار هـ، وقد كاتبتهم؛ ألستفيد من بحوث ا١٤٢٣/ الرابطة الفقهي، في ذي القعدة، سنة
 .الرد

أو سنة كطواف القدوم، . ًأو واجبا كطواف الوداع. ً سواء أكان ركنا كطوافي العمرة، والحج)١٤(
 .وطواف النفل 

 ).٦٢٨/ص(معجم المقاييس ) ١٥(
 .٣/١٤٣) الطاء والواو: باب(النهاية ) ١٦(
)٩/٢٢٥() ١٧.( 
 ).٧٨/ص(الحج للدكتور عبداهللا الطيار : انظر) ١٨(
  .ثالث وسبعين: ، قتله الحجاج سنة-رضي اهللا عنه-عبداهللا:  يعني)١٩(

 .٤٦٨١/ت) ٣٠٩/ ٢(، واإلصابة )٣٦٣/ ٣(السير : انظر أخباره، وفضائله في
 .، وسيأتي التصريح بهذا في بعض الطرق-رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب: يعني) ٢٠(
: باب(النهاية : انظر. لهاذا لمسه، وتناو) استلم الحجر: (امسحه بيدك، يقال: أي) ٢١(

وسيأتي أنه قد ). ٤٢٣/ ٢(، وشرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ٣٩٥/ ٢) السين مع الالم
 . عند الركن- صلى اهللا عليه وسلم -ثبتت عدة سنن عن النبي 

 .٤٩٢/ ورقمه) ١٣٦/ ٢(لسنن ا) ٢٢(
 .٨٩١٠/ ورقمه) ٣٦/ ٥(لمصنف ا) ٢٣(



 

٥٥

                                                
 

 ).٦٧١/ ٢(لمعرفة والتأريخ ا) ٢٤(
 .١٠٧/ ورقمه) ١٠٩/ ١( مكة أخبار) ٢٥(
 ).٣٣٤ - ٣٣٣/ ١( مكة له أخبار) ٢٦(
 .١٠٧/ ورقمه) ٨٦/ ١(تهذيب اآلثار ) ٢٧(
 ).١٧٨/ ٢(شرح معاني اآلثار ) ٢٨(
 .١/ ورقمه) ٢٤٧/ ٤(لمصنف ا) ٢٩(
 ).١٧٨/ ٢(شرح معاني اآلثار ) ٣٠(
 ).٨٠/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٣١(
 .١٩٠/ ورقمه) ٣٢١/ ١) (٣٢(
 .١٠٨/ ورقمه) ٦٩/ ١(يب اآلثار تهذ) ٣٣(
)١٩٨/ ٤) (٣٤.( 
، ولم أر له ترجمة في المقدار المطبوع من ٦٧١٣/ ت) ١٥٥/ ٣(اإلصابة : كما في) ٣٥(

 .الطبقات الكبرى البن سعد
 ).٨١/ ٥(لثقات ا) ٣٦(
 .الموضع المتقدم من اإلصابة: كما في) ٣٧(
، ٤٠٥٣/ ت) ٦٠٢/ ص(، والتقريب ٤٩٨٧/ ت) ٣٠٨/ ٣(الميزان : نظرا) ٣٨(

 .والموضع المتقدم من اإلصابة
 .، وله نحو ما ذكره فيه في الموضع المتقدم من الميزان٣٦٤٥/ ت) ٣٨٨/ ٢) (٣٩(
)٢٤١/ ٣) (٤٠.( 
)٤٠٧ - ٤٠٦/ ٢) (٤١.( 
 .١٠٦/ ورقمه) ٨٦/ ١(تهذيب اآلثار ) ٤٢(
 ).٤١١/ ٦(لكامل ا) ٤٣(
 .١٠٩٦/ ت) ٦٤ - ٦٣/ ٢(ذكر أخبار أصبهان ) ٤٤(
 ).٨٠/ ٥(الكبرى لسنن ا) ٤٥(
  ).٢٤١/ ٢(لتأريخ الصغير ا) ٤٦(
  .١٤٥٩/ ت) ٣١٧/ ٨( الجرح والتعديل :كما في) ٤٧(
  .٢٥٩٢/ اثر الحديث ذي الرقم) ٧١١/ ٤(لجامع ا) ٤٨(
  .٥٦٠٥/ ت) ٢٨٩/ ٢(لكاشف ا) ٤٩(
  .٦٩٠٢/ ت) ٩٦٧/ ص(لتقريب ا) ٥٠(
 ).٧١/ ص(المراسيل البن أبي حاتم : كما في) ٥١(
 .ّضع المتقدم نفسه، من المراسيلالمو: كما في) ٥٢(
 .٣٢٣/ ت) ١٥٦/ ص(تحفة التحصيل : نظرا) ٥٣(



 

٥٦

                                                
 

 .٢٥١/ رقم السؤال) ٢٥٣ -  ٢٥٢/ ٢(لعلل ا) ٥٤(
 ).٢١/ ص(مناسك الحج والعمرة ) ٥٥(
 .٨١٦/ ورقمه) ٣٦٦/ ١(لموطأ ا) ٥٦(
 .٣١/ ورقمه) ٧٦/ ص(مسند عبدالرحمن بن عوف ) ٥٧(
 .٢٥٧/ ورقمه) ١٢٧/ ١(لمعجم الكبير ا) ٥٨(
 ).٣٠٧/ ٣(لمستدرك ا) ٥٩(
 .٨٩٠١/ ورقمه) ٣٤/ ٥(لمصنف ا) ٦٠(
 ).٣٣٤/ ١( مكة أخبار) ٦١(
 عن ٨٩٢٨/ ورقمه) ٤١/ ٥(َ عن معمر فقط، و ٨٩٠٠/ ورقمه) ٣٤/ ٥(لمصنف ا) ٦٢(

 .امعمر، وابن جريج جميع
 ).١٢٥ - ١٢٤/ ٣(لطبقات الكبرى ا) ٦٣(
 .١/ ورقمه) ٢٤٧/ ٤(لمصنف ا) ٦٤(
 .٣٢/ ورقمه) ٧٧/ ص(رحمن بن عوف مسند عبدال) ٦٥(
 ).٣٣٣/ ١( مكة أخبار) ٦٦(
 ).٨٠/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٦٧(
 ).٢٤٥/ ٣٥(تأريخ دمشق ) ٦٨(
)٣٠٧/ ٣) (٦٩.( 
/ ٧(أبو نعيم في الحلية : ، ورواه من طريقه)٣٧٨/  ورقمه٤٥٤/ ١البغية (لمسند ا) ٧٠(
١٤٠.( 

 .٣٠/ ورقمه) ٧٤/ ص(مسند عبدالرحمن ) ٧١(
 .١٠٥٨/ ورقمه) ٢٦٧ - ٢٦٦/ ٣(لمسند ا) ٧٢(
 ).١٩٨/ ٤(، واالستذكار )٢٦٢/ ٢٢(لتمهيد ا) ٧٣(
 ).٣٨٢٣/  ورقمه١٣١/ ٥اإلحسان (لصحيح ا) ٧٤(
 .١٠٥٧/ ورقمه) ٢٦٦/ ٣(لمسند ا) ٧٥(
 .٤٤/ ورقمه) ١٠١/ ١( مكة أخبار) ٧٦(
 .٦٤٢/ ورقمه) ٢٤٦/ ١(، والصغير ١٤٥٠/ ورقمه) ٢٥٣/ ٢(لمعجم األوسط ا) ٧٧(
 ).١٨١/ ٢(ة لحليا) ٧٨(
 ).٢٤٥/ ٣٥(تأريخ دمشق ) ٧٩(
 .١٢٩٧/ ورقمه) ٣٢٧ - ٣٢٦/ ٣) (٨٠(
 ).٦٧٩ - ٦٧٨/ ٢(شرح العلل البن رجب : كما في) ٨١(
 ).٦٧٩/ ٢(المصدر المتقدم : كما في) ٨٢(
 .٥٧٤/ رقم السؤال) ٢٩٣ -  ٢٩٢/ ٤(لعلل ا) ٨٣(



 

٥٧

                                                
 

 .٤٥/ ورقمه) ١٠١/ ١( مكة أخبار) ٨٤(
 ).٢٦٢/ ٢(لتمهيد ا) ٨٥(
أخبرنا القاسم : يعقوب بن محمد الزهري، قال: (وقع في اإلسناد المطبوع من التمهيدو) ٨٦(

، وفيه تحريف، ) عن أبي نجيح- من ولد أحيحة بن الجالح -بن محمد بن عبدالرحمن األنصاري 
 .وسقط
 .٦٧٩/ ت) ١١٩/ ٧(لجرح والتعديل ا) ٨٧(
، ٨٦٢/ ت) ٤١١/ ١(، و٧٠٨/ رقم النص) ٣٦٩/ ١(-عبداهللا: رواية-العلل: نظرا) ٨٨(

  .٣٨٢١/ ت) ٣٦٠/ ص(والديوان 
 .٧٧/ ت) ٣٩/ ص) (٨٩(
 .٩٨/ ورقمه) ٨٦/ ١(تهذيب اآلثار ) ٩٠(
 ).٢٦٢، ٢٥٧/ ٢٢(لتمهيد ا) ٩١(
  .٢٣٥/ ص) القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم(الطبقات الكبرى ) ٩٢(
  .٤٢٤٧/ ت) ٣٧٦/ ٢١( تهذيب الكمال: كما في) ٩٣(
  ).١١٨/ ٦(  الجرح:كما في) ٩٤(
  . نفسهاالحوالةالمصدر المتقدم، : كما في) ٩٥(
  .٤٦٧/ ت) ٢٢٢/ ص(الضعفاء ) ٩٦(
  .٣٠٥٥/ ت) ٢٩٣/ ص(، والديوان ٤٤٧٦/ ت) ٤٦٨/ ٢(المغني) ٩٧(
  .٤٩٤٤/ ت) ٧٢٠/ ص( التقريب) ٩٨(
  ).١٦٤/ ٣( الضعفاء) ٩٩(
  ).٣٩/ ٥( الكامل) ١٠٠(
  .٢٤٦٧/ ت) ٢١٠/ ٢( الضعفاء والمتروكين) ١٠١(
 . فالحذر الحذر من الغفلة].هكذا[ ألن يذكر اهللا في هذه المواضع المتبركة:أي) ١٠٢(

 ألن ظاهرهما فعل ال - تعالى-وإنما خصا بالذكر مع أن المقصود من جميع العبادات هو ذكر اهللا 
 والوقوف للدعاء ، بخالف الطواف حول بيت اهللا، وإنما فيهما التعبد للعبودية،تظهر فيهما العبادة

 ).٦٤٦/ ٣(قاله المباركفوري في التحفة .. . فإن أثر العبادة الئحة فيهما
  .١٨٨٨/  ورقمه٤٤٧/ ٢) في الرمل: المناسك، باب: كتاب(في ) ١٠٣(

  ٥٥٢ص/٣تحفة األحوذي ج
أي ألن يذكر اهللا في هذه المواضع المتبركة فالحذر الحذر من الغفلة وإنما خصا بالذكر مع 

دات هو ذكر اهللا تعالى ألن ظاهرهما فعل ال تظهر فيهما العبادة وإنما أن المقصود من جميع العبا
فيهما التعبد للعبودية بخالف الطواف حول بيت اهللا والوقوف للدعاء فإن أثر العبادة الئحة فيهما 

 كذا في المرقاة
 .٩٠٢/  ورقمه٢٤٦/ ٣) ما جاء كيف ترمى الجمار: الحج، باب: كتاب(في ) ١٠٤(



 

٥٨

                                                
 

 .١٤٢٢/ ورقمه) ٢٣٥/ ٢( مكة أخبار) ١٠٥(
 .٤٥٧/ ورقمه) ١١٩/ ص(لمنتقى ا) ١٠٦(
 .٢٩٧٠/ ورقمه) ٣١٧/ ٤(َ، و ٢٨٨٢/ ورقمه) ٢٧٩/ ٤(لصحيح ا) ١٠٧(
 ).٣٢٧/ ٤(لكامل ا) ١٠٨(
 .٢/ ورقمه) ٤٩٥/ ٤(لمصنف ا) ١٠٩(
 .٩٢٨/ ورقمه) ٣٨٠/ ٢(لمسند ا) ١١٠(
 .٢٥٠٨٠/ ورقمه) ٥٢٤/ ٤١(َ، و ٢٤٣٥١/ ورقمه) ٤٠٨/ ٤٠) (١١١(
 .١٨٥٤/ ورقمه) ٧١/ ٢(نن لسا) ١١٢(
 .٢٧٣٨/ ورقمه) ٢٢٢/ ٤(لصحيح ا) ١١٣(
 .٨٨/ ورقمه) ٤٢٩/ ١(لمعجم ا) ١١٤(
 ).٤٥٩/ ١(لمستدرك ا) ١١٥(
، )عبداهللا بن أبي زياد: (، ووقع في المطبوع منه٤٠٨١/ ورقمه) ٤٦٧/ ٣(لشعب ا) ١١٦(

 .وهو تحريف
 .٢٤٤٦٨/ ورقمه) ١٧/ ٤١) (١١٧(
 .١٤٢١/ ورقمه) ٢٣٤/ ٢(َ، و ٤٠٩/ ورقمه) ٢٢٦/ ١( مكة أخبار) ١١٨(
 .٢٧٣٨/ ورقمه) ٢٢٢/ ٤(لصحيح ا) ١١٩(
 .لحوالة المتقدمة نفسها، من صحيحها) ١٢٠(
ووقع في ). ١٤٥/ ٥(البيهقي في السنن الكبرى : ، وعنه)٤٥٩/ ١(لمستدرك ا) ١٢١(

 .مكي: ، وصوابه)علي بن إبراهيم: (المطبوع من المستدرك
 .٢٧٣٨/ ورقمه) ٢٢٢/ ٤(لصحيح ا) ١٢٢(
)٤٥٩/ ١) (١٢٣.( 
 .٢٥٨٩/ ورقمه) ٣٩٥/ ١) (١٢٤(
 .٢٥٨٩/ ورقمه) ٧٢٧/ ٢) (١٢٥(
 .٢٨٨٢، ٢٧٣٨/ ثر الحديثينا) ١٢٦(
 .٢٦٢٤/ ورقمه) ٨٠٦/ ٢) (١٢٧(
 .٤١٠/ ورقمه) ١٨٧/ ص) (١٢٨(
 .١٥٤/ ورقمه) ١٠٥/ ص) (١٢٩(
 .٢٠٥٦/ ورقمه) ٢٩٨/ ص) (١٣٠(
 .١/ ورقمه) ٤٩٥/ ٤(لمصنف ا) ١٣١(
 .١٨٥٣/ ورقمه) ٧١/ ٢(لسنن ا) ١٣٢(
 ).١١٨/ ٣(لضعفاء ا) ١٣٣(
 ).١٤٥/ ٥(السنن الكبرى : عبداهللا، كما في: هو) ١٣٤(
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)١٤٥/ ٥) (١٣٥.( 
 ).١٤٥/ ٥(لسنن الكبرى ا) ١٣٦(
 ).٣٢٧/ ٤(الكامل : كما في) ١٣٧(
 .١٠٥٥/ ت) ٣١٦/ ص(تأريخ الثقات ) ١٣٨(
 .٩٠٨/ ت) ٢٣٨/ ص(تأريخ أسماء الثقات ) ١٣٩(
 ).٦٦/ ٢(المجروحين : كما في) ١٤٠(
 .٢١٤/ ت) ١٤٦/ ص(عفاء الصغير لضا) ١٤١(
 .١٥٠٠/ ت) ٣١٦/ ٥(الجرح : كما في) ١٤٢(
  .٣٥٥/ ت) ٢٠٥/ ص(لضعفاء ا) ١٤٣(
  .١٧٧٩/ ت) ١٠٠/ ٤(ألسامي والكنى ا) ١٤٤(
  .٢٦٩٢/ ت) ٢٦٤/ ص(لديوان ا) ١٤٥(
  .٤٣٢١/ ت) ٦٣٨/ ص(لتقريب ا) ١٤٦(
  ).٤٣/ ١٩(تهذيب الكمال : كما في) ١٤٧(
)٦٦/ ٢) (١٤٨.(  
  .٨٩٦١/ ورقمه) ٥٠ - ٤٩/ ٥(لمصنف ا) ١٤٩(
  .٣٣٢/ ورقمه) ٢٠١/ ١( مكة أخبار) ١٥٠(
  .١٤٢٣/ ورقمه) ٢٣٥/ ٢(لمصدر نفسه ا) ١٥١(
/ ت) ٢٥٠/ ص(، والتقريب ١٣٣٢/ ت) ٤٦٩/ ٦(تهذيب الكمال : نظرا) ١٥٢(

١٣٥٣.  
  .١١٢٣/ ت) ٢٢٢/ ص(َ، و ١١٠٨/ ت) ٤١٢/ ٥(المصدرين المتقدمين : نظرا) ١٥٣(
  .٥٣٦٠/ ت) ٤٠٥/ ٣(لميزان ا) ١٥٤(
)٣٣٢ - ٣٣١/ ١١) (١٥٥.( 
/ ٤(، ولسان الميزان ٤٩٨/ ت) ١٨٤/ ص(الكشف الحثيث : انظر ترجمته فيو) ١٥٦(
 .٥٣٠/ ت) ٢٠٢

)٤٤٦/ ١٧) (١٥٧.( 
)١١١٣/ ٣) (١٥٨.( 
)٣١٨ - ٣١٧/ ١) (١٥٩.( 
، والكشف الحثيث ٤٠٥٣/ ت) ٣٨١/ ص(، والديوان )٢٩٢/ ٦(الكامل : نظرا) ١٦٠(

 .٧٥٧/ ت) ٢٥٤/ ص(
 وتكريره . وأبعد، تنح: ومعناه.األمراء ويفعل بين يدى . الطريق، الطريق:لهو كما يقا )١٦١(
وقال المباركفوري في التحفة . ٦٤/ ١) الهمزة مع الالم: باب(قاله ابن األثير في النهاية . للتأكيد

 .اهـ) تنح عن الطريق: وهو اسم فعل بمعنى. تنح، تنح:أي): (٦٤٧/ ٣(
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 .٧١/ ورقمه) ٦٤/ ١(تهذيب اآلثار ) ١٦٢(
 ).٢٧٥/ ٥(لكامل ا) ١٦٣(
 ).٣١٨/ ٧(تأريخ بغداد ) ١٦٤(
 ).٤١٨/ ٢٧(َ، و )٢٦٨/ ١٤(تأريخ دمشق ) ١٦٥(
 .عدا الطبري فإنه يرويه عنه دون واسطة) ١٦٦(
 .٢٧٧/ ت) ٢٢٨/ ١(لضعفاء ا) ١٦٧(
 ).١٤١ - ١٤٠/ ٤(تأريخ بغداد ) ١٦٨(
 ).٩٠/ ٢(لمعجم ا) ١٦٩(
 .١٨٥٧/ ت) ١٦/ ٢(لميزان ا) ١٧٠(
 .١٨٥٧/ ت) ١٧/ ٢(فسه المصدر ن) ١٧١(
 .١٢٣/ ص: نظرا) ١٧٢(
، وتهذيب الكمال ٣٨٢٩/ ت) ٣١٨/ ٧(تأريخ بغداد :  في- ً مثال-نظر ترجمته ا) ١٧٣(

 .١٢٣٥/ ت) ١٦٨/ ٦(
 .٦٣/ ت) ١٧/ ٣(الجرح والتعديل : كما في) ١٧٤(
 ).٣١٩/ ٧(تأريخ بغداد : كما في) ١٧٥(
 .٤١/ ت) ١١/ ٧(الجرح : كما في) ١٧٦(
 .٦٧٠٥/ ت) ٢٥٩/ ١٢(خ بغداد تأري: كما في) ١٧٧(
 ).٢٦٠/ ١٢(المصدر المتقدم : كما في) ١٧٨(
  ).٢٦٠/ ١٢(المصدر المتقدم : كما في) ١٧٩(
 .٤٧٠٦/ ت) ٦٨٧/ ص(لتقريب ا) ١٨٠(
 .٨٨/ ت) ٤٢/ ص) (١٨١(
 ).١٣/ ص(كما في ) ١٨٢(
 .٥٧١٣/ ت) ١٢/ ٤(لميزان ا) ١٨٣(
 ).٢٦٨/ ١٤(تأريخ دمشق ) ١٨٤(
 .٤٦٣٧/ ت) ٢٩٩/ ٢(، واإلصابة )١١٤/ ٣(أسد الغابة : نظرا) ١٨٥(
 ).٢٨٧/ ٢(الستيعاب ا) ١٨٦(
 .٣٣٦/ ٢) السين مع الباء: باب(النهاية : انظر. سبعة أشواط:  أي)١٨٧(
 .٣٨٣/ ١) الحاء مع السين: باب(المصدر نفسه : انظر. ًكاشفا رأسه:  أي)١٨٨(
 .٣٦٢/ ورقمه) ٢١٢ - ٢١١/ ١( مكة أخبار) ١٨٩(
 ).٣٦٢/ ٢ (-الدوري: رواية-لتأريخا) ١٩٠(
 .٢٣٥/ ت) ١٥٧/ ص(لضعفاء الصغير ا) ١٩١(
 .١٦٠٣/ ت) ٣٤٠/ ٥(الجرح : كما في) ١٩٢(
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 .١٦٠٣/ ت) ٣٤٠/ ٥(المصدر نفسه : كما في) ١٩٣(
 ).١٦١/ ٢(لمجروحين ا) ١٩٤(
 ).٢٨٣، ٢٨١/ ٥(لكامل ا) ١٩٥(
 .٢٥٣٥/ ت) ٥٦٠/ ٣(الجرح : كما في) ١٩٦(
 ).٥٦١/ ٣(المصدر المتقدم : كما في) ١٩٧(
 .٢١٠٢/ ت) ٥٦/ ١٠(، وتهذيب الكمال )٣٠٩/ ١(لمجروحين ا: نظرا) ١٩٨(
، )١٧٣/ ٥(، والكامل ٢٢٦٩/ ت) ٢٣٨/ ٦(التأريخ الكبير : نظر  ترجمته فيا) ١٩٩(

 .٣٨٣٨/ ت) ٤٢٨/ ١٩(وتهذيب الكمال 
)٩٧ - ٩٦/ ٢) (٢٠٠.( 
 .٥٥٣٢/ ت) ٤٤٣ - ٤٤٢/ ٣) (٢٠١(
 .١١٤٤/ اثر الحديث ذي الرقم) ٤١٥/ ص) (٢٠٢(
 .٣٤٦/ ورقمه) ١٨٩ - ١٨٨/ ص) (٢٠٣(
 .٨٦٦/  ورقمه٢١٩/ ٣) ما جاء في فضل الطواف: الحج، باب: كتاب(في ) ٢٠٤(
ّقال الدارقطني في الغرائب و) ٢٠٥( تفرد به شريك عن ): (٢٣٤١/  رقم١٧١/ ٣األطراف (ّ

اهـ، وشريك لم يتفرد ) وتفرد به يحيى بن يمان عن شريك. ًاأبي إسحاق عن عبداهللا عن أبيه مرفوع
 .- كما سيأتي بيانه -  من غير طريق يحيى بن يمان عنه ًاوجاء مرفوعبرفعه، 
 .البخاري: يعني) ٢٠٦(
/ ت) ٣٩٥/ ص(التقريب، و١٤٥٢/ ت) ٤/ ٢(الضعفاء البن الجوزي : انظر) ٢٠٧(

٢٤٦٩.  
، وبحر ٧٧٩٢/ ت) ١٠٧٠/ ص(، والتقريب ٩٦٦١/ ت) ٩٠/ ٦(الميزان : نظرا) ٢٠٨(
  .١١٦٤/ ت) ٤٧٠/ ص(الدم 

 .٦٧/ ت) ٤٣٦/ ص(لكواكب النيرات ا: نظرا) ٢٠٩(
/ ت) ٣٩/ ٢(، والضعفاء البن الجوزي ١٦٠٢/ ت) ٣٦٥/ ٤(الجرح : نظرا) ٢١٠(

  .١٨٧٨/ ت) ١٨٧/ ص(، والديوان ١٦٢٣
 .٣٦٩٧/ ت) ٤٦٣/ ٢(كما في الميزان ) ٢١١(
  .٣٩/ ت) ١٠٨/ ص(جامع التحصيل : نظرا) ٢١٢(
  .٩١/ ت) ٤٢/ ص(طبقات المدلسين ) ٢١٣(
 .٩٤٢/ ورقمه) ٥٧٤ - ٥٧٣/ ٢) (٢١٤(
 .٨٨٣٥/ ورقمه) ٦٢١/ ٢) (٢١٥(
 .٨٨٣٥/ ورقمه) ٢٢٧/ ٦(الفيض ) ٢١٦(
)٦٠٤/ ٣) (٢١٧.( 
 .٩٨٠٩/ ورقمه) ٥٠٠/ ٥(لمصنف ا) ٢١٨(
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عن أبي إسحاق عن : (، ووقع في إسناده٣١٦/ ورقمه) ١٩٥/ ١( مكة أخبار) ٢١٩(
 .ابن سعيد: اهـ، وهو) -سعيد، الظن مني :  أو-عبداهللا بن سعد 

)٢٣/ ٤) (٢٢٠.( 
 .٣/ ورقمه) ١٩٢/ ٤(لمصنف ا) ٢٢١(
 ).٨/ ٢( مكة أخبار) ٢٢٢(
/ ٢(، والضعفاء للعقيلي ١٣٦/ ت) ١٠٤/ ص(الضعفاء الصغير : نظر ترجمته فيا) ٢٢٣(
  .٢٣٢٨/ ت) ٣٧٩/ ص(التقريب، و١٦٠٨/ ت) ١٥٩/ ص(والديوان ، ٥٧٩/ ت) ١٠٨

 -عبداهللا :  رواية-ل ، والعل)٣٣٢/ ٢ (-الدوري :  رواية- التأريخ : نظر ترجمته فيا) ٢٢٤(
/ ت) ٣٥٧/ ١(، والمغني ٧٥٨/ ت) ١٦٤/ ٥(، والجرح ٣٦٦/ رقم النص) ٢٥٦/ ١(

٣٣٦٧. 
 ٥٥٣/ ٣) من لم يستلم إال الركنين اليمانيين: الحج، باب: كتاب(لبخاري في ا) ٢٢٥(
) استحباب استالم الركنين اليمانيين في الطواف: الحج، باب: كتاب(، ومسلم في ١٦٠٩/ ورقمه

 .١٢٦٧/  ورقمه٩٢٤ /٢
/ ٢٦(، ومجموع فتاوى شيخ اإلسالم )١٢٣-١٢٢/ ٣(بدائع الصنائع : انظرو) ٢٢٦(
 ).٥٣٥/ ٢(، ودقائق أولي النهى )١٢١

، وشرح العمدة لشيخ )٢٣٧-٢٣٦/ ٣(، والذخيرة )٨٠/ ١(تهذيب اآلثار : نظرا) ٢٢٧(
-١٨٨/ ٣(، وأسنى المطالب )٥٥٣ - ٥٥٢/ ٣(، والفتح )٤٣١ - ٤٢٣/ ٢(اإلسالم 

 -  ٢٠/ ص(، ومناسك الحج لأللباني )١٥٥ - ١٥٣/ ص(، وأوضح المسالك للسلمان )١٨٩
٢١.( 

 ٨٨٧/ ٢) الحج: ، من كتاب- صلى اهللا عليه وسلم -حجة النبي : باب(في ) ٢٢٨(
 .١٢١٨/ ورقمه

 .١٦١٣/  ورقمه٥٥٧/ ٣) التكبير عند الركن: الحج، باب: كتاب(في ) ٢٢٩(
 .٢٤/ برقم) ٢٣٠(
، ومسلم ١٦١٠/  ورقمه٥٥٥/ ٣) تقبيل الحجر: الحج، باب: كتاب( في لبخاريا) ٢٣١(

 .١٢٧٠/  ورقمه٩٢٥/ ٢) استحباب تقبيل الحجر األسود في الطواف: الحج، باب: كتاب(في 
 ).٧/ ١(لمسند ا) ٢٣٢(
 .٢١٩/ ورقمه) ١٩٢/ ١(لمسند ا) ٢٣٣(
 ).٧٤/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٢٣٤(
 .١٧٣/ ورقمه) ٢٨٤/ ١(لمختارة ا) ٢٣٥(
 .٨٩١٢/ ، ورقمه)٣٧/ ٤(لمصنف ا) ٢٣٦(
 .٢٧١٤/ ورقمه) ٢١٣/ ٤(لصحيح ا) ٢٣٧(
 ).٤٥٥/ ١(لمستدرك ا) ٢٣٨(
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 ).٧٤/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٢٣٩(
 ).٤٥٥/ ١(لتلخيص ا) ٢٤٠(
 .١١٠٤/ ورقمه) ١٦٨/ ٢(تحفة المحتاج ) ٢٤١(
 ).٤٣٠/ ٢(شرح العمدة لشيخ اإلسالم : كما في) ٢٤٢(
 .٢٢٠، ٢١٩/ ورقمه) ١٩٣ - ١٩٢/ ١(لمسند ا) ٢٤٣(
 ).٢٠/ ص(، ومناسك الحج ١١١٢/ ورقمه) ٣١٢-٣٠٩/ ٤(إلرواء ا) ٢٤٤(
/  ورقمه٥٥٢/ ٣) الحج: استالم الركن بالمحجن، من كتاب: باب(لبخاري في ا) ٢٤٥(

جواز الطواف على بعير وغيره، واستالم الحجر بمحجن، ونحوه : باب(، ومسلم في ١٦٠٧
 .١٢٧٢/  ورقمه٩٢٦/ ٢) للراكب
 .١٢٧٥/ ورقمه) ٩٢٧/ ٢(م من صحيحه لموضع المتقدا) ٢٤٦(
/ ٢) الحج: استحباب استالم الركنين اليمانيين في الطواف، من كتاب: باب(في ) ٢٤٧(
 .١٢٦٨/  ورقمه٩٢٤

 .األحزاب: ، من سورة)٢١: (آليةا) ٢٤٨(
) -صلى اهللا عليه وسلم-االقتداء بسنن النبي: االعتصام، باب: كتاب(لبخاري فيا) ٢٤٩(

 ٩٧٥/ ٢) فرض الحج مرة واحدة: الحج، باب: كتاب(، ومسلم في ٧٢٨٨/  ورقمه٢٦٤/ ١٣
 .١٣٣٧/ ورقمه

النووي في شرحه على : قاله. ًاألقرع بن حابس، كذا جاء مبينا في هذه الرواية: هو) ٢٥٠(
 ).١٠١/ ٩(مسلم 
)١٠٢/ ٩) (٢٥١.( 
 .التغابن: ، من سورة)١٦: (من اآلية) ٢٥٢(
 ).٣٢٩-٣٢٨/ ص(اعد ونحو قوله البن سعدي في القو). ٩٧/ ص) (٢٥٣(
 .والحظ لحظ فاهم ما يدخل من مسائل هذا البحث في هاتين القاعدتين العظيمتين) ٢٥٤(
 ).١/١١٧(الفتح : انظر) ٢٥٥(
، ورسالة في القواعد كالهما البن )٢٩٦-٢٩٥/ ص(القواعد واألصول :  وانظر)٢٥٦(
 ).٣٨٢/ ص(سعدي 
 .البقرة: ، من سورة)١٨٥: ( من اآلية)٢٥٧(
 .، من السورة نفسها)٢٨٦ (: من اآلية)٢٥٨(
 .٣٠٢٩/  ورقمه١٠٠٨/ ٢) قدر حصى الرمي: المناسك، باب: كتاب(في ) ٢٥٩(
 ).١٧١/ ٨( المجموع )٢٦٠(
 ).١٠٦/ ص(اقتضاء الصراط المستقيم ) ٢٦١(
 ).٣٨٧١/  ورقمه١٨٣/ ٩اإلحسان (لصحيح ا) ٢٦٢(
 ).٣٢-٢٩/ ١٠(لمختارة ا) ٢٦٣(
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 .٢٤٥٥/ ورقمه) ١٧٧/ ٢(صحيح سنن ابن ماجه ) ٢٦٤(
 .٥٨٦٦/ ورقمه) ١٠٧/ ١٠) (٢٦٥(
 .٢٧٤٢/ ورقمه) ٤٥١/ ٦اإلحسان (لصحيح ا) ٢٦٦(
 - ٤٤٦/ ٢(، وشرح العمدة لشيخ اإلسالم )٧٦/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي : نظرا) ٢٦٧(
 ).٢٥١/ ص(، ومفيد األنام )٤٩/ ٥(، ونيل األوطار )٣٠٥/ ٢(، وزاد المعاد )٤٤٨

 ).٩٢/ ص(الختيارات ا) ٢٦٨(
 ).٨١ - ٨٠/ ١(ثار تهذيب اآل) ٢٦٩(
)٨٦ - ٨١/ ١) (٢٧٠.( 
 .٩٤/ ورقمه) ٨١/ ١) (٢٧١(
)٣٧ - ٣٤/ ٥) (٢٧٢.( 
)٢٤٨ - ٢٤٧/ ٤) (٢٧٣.( 
 ).٢١٥ - ٢١١/ ١( مكة أخبار) ٢٧٤(
 ).٣٣٤ - ٣٣٢/ ١( مكة له أخبار) ٢٧٥(
)٨١ - ٨٠/ ٥) (٢٧٦.( 
 .٦/ ورقمه) ٢٤٨/ ٤(، وابن أبي شيبة ٨٩٠٨/ ورقمه) ٣٦/ ٥(عبدالرزاق ) ٢٧٧(
  .٧/ ورقمه) ٢٤٨/ ٤) (٢٧٨(
  .، وهو تحريف)مستقبله: (قع في المطبوعو) ٢٧٩(
 .١٢٥/ ورقمه) ١٢٨/ ١( مكة أخبار) ٢٨٠(
 ).١٤٧/ ٢(بدائع الصنائع ) ٢٨١(
 ).١٣/ ٨(المجموع ) ٢٨٢(
 ).١٢٠/ ٢٦(مجموع الفتاوى : كما في) ٢٨٣(
 ).١٤٥/ ١(الروض المربع له : ، وانظر)٥٥٧/ ٢(كشاف القناع ) ٢٨٤(
 ).٤٨/ ٥(نيل األوطار ) ٢٨٥(
 ).٤١ - ٤٠/ ص(لتحقيق واإليضاح ا) ٢٨٦(
 ).١٨٧/ ٣(المنتقى من فتاويه :  كما في)٢٨٧(
، )١١/ ٤(، والمبسوط للسرخسي )٢١٣-٢١٢/ ٤(صحيح ابن خزيمة : انظرو) ٢٨٨(

، ودقائق )٢٣٠/ ص(، وحاشية الهيتمي على شرح اإليضاح )١٢٢، ١١٧/ ٣(وبدائع الصنائع 
 ).٥٣٣-٥٣٢/ ٢(أولي النهى 

/ ورقمه) ٨٦/ ١(تهذيب اآلثار للطبري : وانظر. ٣/ ورقمه) ٢٤٨/ ٤(نف لمصا) ٢٨٩(
٩٣. 

، والمصنف ٨٩٠٧ - ٨٩٠٢/ رقم) ٣٥ -  ٣٤/ ٥(المصنف لعبدالرزاق : نظرا) ٢٩٠(
 .٢/ ورقمه) ٢٤٨/ ٤(البن أبي شيبة 
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) الراء المهملة: الفاء، فصل: حرف(لسان العرب : انظر.  يخرج الدم من أنفه: أي) ٢٩١(
١٢٣/ ٩. 

 .١٦٠٦/  ورقمه٥٥٠/ ٣) الرمل في الحج والعمرة: الحج، باب: كتاب(في ) ٢٩٢(
 ).٨١/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٢٩٣(
، ١٩٦/ ٢) الراء مع الثاء: باب(النهاية : انظر. ضرب عليه حتى قطر منه الدم: أي) ٢٩٤(

 .٢٢٣/ ١٢) الفاء: الميم، فصل: حرف(ولسان العرب 
 .سناد صحيحّكما تقدم عنه في المسألة الرابعة بإ) ٢٩٥(
 ).٢٤١/ ص(، ومفيد األنام )٥٥٦/ ٣(الفتح : نظرا) ٢٩٦(
 .٩٥٩/  ورقمه٢٩٢/ ٣) ما جاء في استالم الركنين: الحج، باب: كتاب(في ) ٢٩٧(
/  ورقمه٢٢١/ ٥) الفضل في الطواف بالبيت: مناسك الحج، باب: كتاب(في ) ٢٩٨(

٢٩١٩. 
 ).٨٠/ ٥(لسنن الكبرى ا) ٢٩٩(
 .٧٦٦/ ورقمه) ٢٨٣/ ١(سنن الترمذي صحيح : - ً مثال -نظر ا) ٣٠٠(
 -، وانظر بعده ما نقله األزرقي )٣٣٣ - ٣٣٢/ ١(أخبار مكة لألزرقي : كما في) ٣٠١(
 . بسنده عن سالم بن عبداهللا عن أبيه- ًأيضا 

 ).٢٤٢/ ص(مفيد األنام ) ٣٠٢(
 المستحب للنساء أن ال يدنين من البيت، بل يكن في حاشية المطاف، ويراعين )٣٠٣(

في وقت هو أستر لهن وأصون، وال يختلطن بالرجال، وال يزاحمنهم؛ لما في ذلك من الطواف 
وإن تيسر للواحدة منهن . خشية سقوط خمرهن، وأعبيتهن، وما يترتب على ذلك من الفتنة، والضرر
، -صلى اهللا عليه وسلم-تقبيل الحجر بدون مزاحمة، وإيذاء، وكشف للوجه فعلت اقتداء بالنبي

، وكفاية )٢٦٣/ ص(شرح اإليضاح : وانظر.  تعين الترك، واالكتفاء باإلشارة باليدوإن لم يتيسر
، وفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة )١٧٩/ ٣(، وأسنى المطالب )٦٦٩، ٦٦٨/ ١(الطالب 

  ).٧٧-٧٦/ ص(للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
سئل عن حكم مزاحمة المرأة وقد -)١٨٦/ ٣المنتقى من فتاويه : كما في(وقال الفوزان 

ًيحرم على المرأة مزاحمة الرجال مطلقا في أي مكان، وال سيما في : (-للرجال أثناء الطواف بالبيت
فيجب تجنب المزاحمة في . ًوالمزاحمة في الطواف أشد تحريما. الطواف لما في ذلك من الفتنة

نب المطاف، ولو بعدت عن الطواف بأن تتحين الفرص التي ليس فيها زحمة، أو تكون في جا
 .اهـ)الكعبة؛ ألن ذلك أحفظ لها، وأبعد لها عن الخطر، والفتنة

 . البقرة: ، من سورة)١٩٧: (آليةا) ٣٠٤(
، ومفيد األنام )٢٢٥/ ٢(، وزاد المعاد )١١٨/ ص(اختيارات شيخ اإلسالم : انظرو) ٣٠٥(

ختصر أحكام الحج ، وم)٢٧/ ص(، والمنهج لمريد الحج والعمرة للعثيمين )٢٤١-٢٤٠/ ص(
 ).٤٧ - ٤٦/ ص(للفوزان 
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أن يمر ببدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت، ويقف : وصفة المحاذاة) ٣٠٦(
على جانب الحجر جهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه، ويصير منكبه األيمن 

ًالحجر، مارا إلى جهة يمينه ، ثم يمشي، مستقبل -تعالى-عند طرف الحجر، ثم ينوي الطواف هللا
  . فإذا جاوزه انفتل، وجعل يساره إلى البيت. حتى يجاوز الحجر

 ).٢٣٢-٢٣١/ ص(شرح اإليضاح : انظر
/ ١(، ومغني المحتاج للشربيني )١٣/ ٨(، والمجموع )١٧٠/ ٢(األم : انظر) ٣٠٧(
٤٨٦-٤٨٥.( 

 ). ٤٧٨/ ٢(كشاف القناع : انظر) ٣٠٨(
 ). ٤٩٣/ ٢ (حاشية ابن عابدين: انظر) ٣٠٩(
 ). ٤٣٤- ٤٣٣/ ١(، والكافي )٢١٥/ ٥(المغني : انظر) ٣١٠(
، وأسنى )٢٣٢-٢٣١/ ص(، وشرح اإليضاح )١٤-١٣/ ٨(المجموع : انظر) ٣١١(

 ). ٦٦٥/ ١(، وكفاية الطالب وحاشيته للعدوي )١٨١/ ٣(المطالب 
 ). ١٣/ ٨(، والمجموع )٢٣٢/ ص(، وانظره )٢٤٤-٢٤٣/ ص(شرح اإليضاح ) ٣١٢(
 ). ٢٤٤-٢٤٣/ ص( اإليضاح شرح) ٣١٣(
 ). ٥٣٢-٥٣١/ ٢(، ودقائق أولي النهى )٧٥-٧٤/ ٣(بدائع الصنائع : انظر) ٣١٤(
وأمر . في ابتداء الطواف-صلى اهللا عليه وسلم- كما هو ظاهر األحاديث الواردة عنه)٣١٥(

 .٢٤/ كما تقدم في الحديث ذي الرقم-رضي اهللا عنه-عمر بن الخطاب-صلى اهللا عليه وسلم-به
 ).٢٤١-٢٤٠/ ص(، وانظره )٢٣١/ ص( حاشيته على شرح اإليضاح )٣١٦(
 ).١٢٠/ ٢٦(مجموع الفتاوى :  كما في)٣١٧(
 ).٥٤٩/ ٥(الفتح: انظر. اإلسراع، شبيه بالهرولة: ، وهو-بفتح الراء، والميم–) ٣١٨(
الرمل في : كيف كان بدء الرمل، وباب: الحج، باب: كتاب(صحيح البخاري : نظرا) ٣١٩(

وصحيح مسلم . ١٦٠٤/  ورقمه٥٥٠/ ٣، و ١٦٠٢/  ورقمه٥٤٩-٥٤٨/ ٣) الحج والعمرة
/ ٢) استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف األول من الحج: الحج، باب: كتاب(

 .١٢٦٤، ١٢٦١/  ورقمه٩٢٢-٩٢١، ٩٢٠
، وشرح )٢٤٦/ ١(، والمحرر في الفقه )٧٦-٧٥/ ٣(بدائع الصنائع :  انظر)٣٢٠(

 ).٦٨٤/ ١(وكفاية الطالب وحاشية العدوي عليه ، )٢٦٢/ ص(اإليضاح 
، والمحرر في )٢٤٥/ ٣(المدونة : وانظر. ١٦٩/ رقم النص) ٢٠/ ص(إلجماع ا) ٣٢١(
 ).١٩١/ ٣(، وأسنى المطالب )٢٤٩-٢٤٨/ ١(الفقه 

المجموع : انظر. وهي دون السعي اآلتي ذكره في المسألة. الهرولة: - بفتح الميم -) ٣٢٢(
  ).١٩٠/ ص(، والمطلع )٧٥/ ٨(

، ودقائق أولي )٢٤٥/ ٣(، والذخيرة )١١-١٠/ ٤(المبسوط للسرخسي :  انظر)٣٢٣(
 ).٦٦٧/ ١(، وحاشية العدوي )٥٣٤/ ٢(النهى 



 

٦٧

                                                
 

 ).٣٩٥/ ١(، وبداية المجتهد )٤٣٢/ ١(الكافي له : وانظر). ٢٢٠/ ٥(لمغني ا) ٣٢٤(
 ).٢٤٦/ ٣(الذخيرة :  انظر)٣٢٥(
 ).٦٨٧/ ١(كفاية الطالب ، و)٢٦٣-٢٦٢/ ص(شرح اإليضاح :  انظر)٣٢٦(
ُلسبوعه ركعتين-صلى اهللا عليه وسلم-صلى النبي: الحج، باب: كتاب(في) ٣٢٧( ِ (٣ /
 .١٦٢٣/  ورقمه٥٦٧-٥٦٦

 .البقرة: ، من سورة)١٢٥: (من اآلية) ٣٢٨(
 ).١٢٤- ١٢٣/ ٣(، وبدائع الصنائع )١٢/ ٤(المبسوط :  انظر)٣٢٩(
/ ١(، والكافي البن قدامة )٣٩٦ /١(، وبداية المجتهد )١٢/ ٤(المبسوط : نظرا) ٣٣٠(
- ٥٦٧/ ٣(، والفتح )٤٤٩-٤٤٨/ ٢(، وشرح العمدة )٥٤-٥٠/ ٨(،  والمجموع )٤٣٣
 ).١٩٥- ١٩٤/ ٣(، وأسنى المطالب )٥٧٠

 ).٢٧٨/ ص(شرح اإليضاح، وحاشيته :  انظر)٣٣١(
 ).١٢/ ٤( المبسوط )٣٣٢(
 ).٥٤١/ ٢(، ودقائق أولي النهى )٤٣٤/ ص(شرح اإليضاح : نظرا) ٣٣٣(
بالضم، ثم السكون، وتاء مفتوحة فوقها نقطتان، -)الملتزم: (ُفي المكان الذي يسمى) ٣٣٤(

المدعى، : -ًأيضا-ويسمى. ، اسم مفعول من التزم، سمي بذلك ألنهم يلتزمونه للدعاء-وفتح الزاي
/ ص(، والتحرير للنووي )١٩٠/ ٥(، ومعجم البلدان )٢٠٣/ ص(المطلع : انظر. ّوالمتعوذ

١٥٩.( 
 .١٨٩٩/ ورقمه) ٤٥٢/ ٢() ٣٣٥(
 ).٣٤٧/ ١(أخبار مكة ) ٣٣٦(
 ).٩٢/ ٥(السنن الكبرى ) ٣٣٧(
 .١٨٩٨/ ورقمه) ٤٥١/ ٢() ٣٣٨(
 .١٥٥٥٣، ١٥٥٥٢/ ورقمه) ٣٢٠-٣١٩/ ٢٤() ٣٣٩(
  .٧٨١/ ورقمه) ٨٣/ ٢(اآلحاد ) ٣٤٠(
-٤٥٥/ ١(، والكافي البن قدامة )٢٤/ ٤(، والمبسوط )٢٢١/ ٢(األم : انظر) ٣٤١(
 ).١٤٢/ ٢٦(ى ، ومجموع الفتاو)٤٥٦

 .١٩٠٠/ ورقمه) ٤٥٢/ ٢ ()٣٤٢(
 .٢٩١٨/ ورقمه) ٢٢١/ ٥ ()٣٤٣(
 .٣٦٥/ ورقمه) ٣٩٤-٣٩٣/ ٩( المختارة )٣٤٤(
: انظر. الناحية: بمعنى-بضم الشين المعجمة، ويجوز كسرها، وتشديد القاف– )٣٤٥(

 ).٣٥٥/ ٥(، وعون المعبود)١١٣/ ٢٤(حاشية السندي على مسند اإلمام أحمد
/ ٥(الحجر األسود، كما في حاشية السندي على سنن النسائي: أي-بفتحتين- )٣٤٦(
 .، والموضع المتقدم من العون)٢٢١
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: انظر. الملتزم: وهي. الشقة التي بين الحجر، والباب: أراد. باب البيت:  أي)٣٤٧(
 .المصدرين المتقدمين

 .١٦٢٤/ ت) ٢٩٩/ ٧(الجرح :  كما في)٣٤٨(
 .٦٠٦٠/ ت) ٨٦٢/ ص( التقريب )٣٤٩(
/ ت) ٥٥٣/ ١٤(، وتهذيب الكمال ١٦٢٤/ ت) ٢٩٩/ ٧(الجرح : ر وانظ)٣٥٠(

 .٤٦٩٨/ ت) ٣١٤/ ٢(، واإلصابة ٣٢٨٧
بفتح الصاد، الدال -طواف الزيارة، والركن، والفرض، والصدر: -ًأيضا- ويسمى)٣٥١(

: انظر. طواف الوداع: واألشهر أن طواف الصدر. وكره مالك تسميته بطواف الزيارة. -المهملتين
 ).٢١٣/ ٣(، وأسنى المطالب )٢٧٠/ ٣(، والذخيرة )١٢ /٨(المجموع

 .١٣٠٨/ ورقمه) ٩٥٠/ ٢(، ومسلم ١٦٩١/ ورقمه) ٦٣٠/ ٣(البخاري ) ٣٥٢(
 .١٢١٨/ ورقمه) ٨٩٢/ ٢() ٣٥٣(
/ ٨(، والمجموع )٢٧٠/ ٣(، والذخيرة )٢٢/ ٤(المبسوط للسرخسي : نظرا) ٣٥٤(
- ٦٨٣/ ١(ة الطالب ، وكفاي)٤٦٢-٤٦١/ ٣(، ومعونة أولي النهى )٢٢٤، ٢٢١-٢٢٠
٦٨٤.( 

 ).١٦٢- ١٦١/ ٨( المجموع )٣٥٥(
 ).٢٢٠/ ٨( المصدر نفسه )٣٥٦(
/ ٣(، والفروع ألبي عبداهللا بن مفلح )٤٥٢/ ٢(شرح فتح القدير : -ًمثال-نظرا) ٣٥٧(
 ).١١/ ٤(، واإلنصاف للمرداوي )٢١٨/ ٣(، والمبدع ألبي إسحاق بن مفلح )٣٦٩

 .وتقدمت الحوالة عليه) ٣٥٨(
 .١٦٢٥/ ورقمه) ٥٦٨/ ٣() ٣٥٩(
 .باختصار، وتصرف يسير) ٥٦٨/ ٣(عن الحافظ في الفتح ) ٣٦٠(
/ ص(، والمحب الطبري في القرى )٤١٢/ ١(قاله السيوطي في األشباه والنظائر ) ٣٦١(
٢٣٤.( 

 .١٨١/ انظر مسألة تكرار العمرة ص) ٣٦٢(
)٤١٢/ ١() ٣٦٣.( 
 ).٣/ ٢(أخبار مكة ) ٣٦٤(
: ، وهي"ويجيء"، ولكالمه بقية بعد قوله)١٧ /٥(المغني :  في-ًأيضا-وانظر قوله) ٣٦٥(

وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي . وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مئتي طواف(
 .اهـ)في غير شيء

 ).٣٩٤/ ٢(مطالب أولي النهى : انظر) ٣٦٦(
، وحاشية العدوي )٥٣٨/ ٢(، ومواهب الجليل )٢٦٤/ ١(بدائع الصنائع : انظر) ٣٦٧(

 ).٥١١/ ١(، ومغني المحتاج )٥٣٥/ ٢(
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 . ٩٦٠/ ورقمه) ٢٩٣/ ٣ ()٣٦٨(
 . ١٨٤٧/ ورقمه) ٦٦/ ٢( السنن )٣٦٩(
 . ٢٧٣٩/ ورقمه) ٢٢٢/ ٤( الصحيح )٣٧٠(
 . ٣٨٣٦/ ورقمه) ١٤٣/ ٩( الصحيح )٣٧١(
 ). ٢٦٧/ ٢(، و)٤٥٩/ ١( المستدرك )٣٧٢(
 ).. ٤٥٩/ ١( تلخيص المستدرك )٣٧٣(
 .١٢١/ رقم) ١٥٤/ ١( اإلرواء )٣٧٤(
/ ٣(، وأسنى المطالب )٢٣٨/ ٣(، والذخيرة )٢٣٤/ ص(شرح اإليضاح : نظر ا)٣٧٥(
 ). ٦٦٥-٦٦٤/ ١(، وكفاية الطالب وحاشية العدوي عليه )١٨٠-١٧٩

، ونيل ) وما بعدها٢٠٦/ ١(، واإلنصاف )٢٠٣/ ٤(شرح النووي على مسلم :  انظر)٣٧٦(
 ).  وما بعدها٢٣٠/ ١(األوطار 
 ). ٢٣٧-٢٣٦/ ص( شرح اإليضاح )٣٧٧(
 ). ٢٣٦/ ص( شرح اإليضاح )٣٧٨(
 ).٣٥- ٣٤/ ص(فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة لسماحة الشيخ ابن باز : انظر) ٣٧٩(
 .وهما الحديثان الخامس، والسادس) ٣٨٠(
الحديث ] الطائف: يعني[ويستحب أن يدع ): (٤٣٣/ ١(قال ابن قدامة في الكافي ) ٣٨١(

ًو أمرا بالمعروف، أو نهيا عن المنكرًكله إال ذكر اهللا، وقراءة القرآن، أو دعاء، أ  .اهـ) ً
، )٧٥/ ٣(، وبدائع الصنائع )٢٧٩، ٢٢٢-٢٢١/ ٤(صحيح ابن خزيمة : انظرو) ٣٨٢(

 ).٦٤٦/ ٣(، وتحفة األحوذي )٢٤٤/ ٣(، والذخيرة )٢٧٦، ٢٧٤/ ص(وشرح اإليضاح 
 .البقرة: ، من سورة)٢٢٩: (من اآلية) ٣٨٣(
/  ورقمه١٥٧/ ٥) ي القسمة؟ واالستهام فيههل يقرع ف: الشركة، باب: كتاب(في) ٣٨٤(

٢٤٩٣. 
 .البقرة: ، من سورة)١٢٥: (من اآلية) ٣٨٥(
 .الحج: ، من سورة)٢٦: (آليةا) ٣٨٦(
،  وتفسير ابن )٤٠-٣٨/ ٣(، وتفسير الطبري )٥٨/ ١(تفسير عبدالرزاق : نظرا) ٣٨٧(

 ).٢٢٦/ ٣(، وتفسير ابن كثير )٢٢٧/ ١(أبي حاتم 
 .آل عمران: سورة، من )١٥: (من اآلية) ٣٨٨(
 .األعراف: ، من سورة)٩٦: (من اآلية) ٣٨٩(
 .الطالق: ، من سورة)٤: (من اآلية) ٣٩٠(
 .اإلسراء: من سورة) ٩: (آليةا) ٣٩١(
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 .٢٦٤١/  ورقمه٢٦/ ٥) اإليمان: ما جاء في افتراق هذه األمة، من كتاب: باب(في ) ٣٩٢(
 .٦٢/ ورقمه) ٣٠/ ١٣) (٣٩٣(
 .ل عمرانآ: ، من سورة)١١٠: (من اآلية) ٣٩٤(
 .٦٥٠٢/  ورقمه٣٤٨/ ١١) الرقاق: التواضع، من كتاب: باب(في ) ٣٩٥(
 .٣٩٨٧/ ورقمه) ٨٢/ ٧) (٣٩٦(
 ).٦٤/ ٢(، والتمهيد )١٨٥/ ٥(االستذكار : نظرا) ٣٩٧(
 .٣٩٣٢/ ورقمه) ١٢٦٧/ ٢) (٣٩٨(
  ).٥٧٦٣/  ورقمه٧٥/ ١٣اإلحسان (لصحيح ا) ٣٩٩(
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ادر واس ا  
 .لكريمالقرآن ا .١
، )هـــ٧٢٨/ ت(اقتــضاء الــصراط المــستقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة  .٢

 .هـ١٣٦٩: ، سنة)القاهرة(مطبعة السنة المحمدية : محمد حامد الفقي، نشر: تحقيق
عبــدالملك بـــن . ، تحقيـــق د)مــن علمـــاء القــرن الثالــث(أخبــار مكــة لمحمـــد بــن إســحاق الفـــاكهي  .٣

 .هـ١٤١٤/ ٢) بيروت (دار خضر: دهيش، نشر
رشـدي ملحـس، : أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ألبي الوليد محمد بن عبداهللا األزرقي، تحقيـق .٤

 .هـ١٣٨٥/ ٢) مكة(مطابع دار الثقافة : نشر
ــة، اختارهــا العالمــة الــشيخ .٥ ــن تيميــة الفقهي ــارات اب ــن محمــد : اختي ــدين أبــو الحــسن علــي ب عــالء ال

  ).القاهرة(مكتبة السداوي : محمد حامد الفقي، نشر: ، تحقيق)هـ٨٠٣/ ت(البعلي 
ّإرواء الغليـــل فـــي تخـــريج أحاديـــث منـــار الــــسبيل للـــشيخ محمـــد ناصـــر الـــدين األلبــــاني    ، ط  .٦ ّ ّ ّ ّ :

  . هـ ١٤٠٥/ ٢ّالمكتب اإلسالمي  
ّأسـد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة، ألبــي الحــسن علـي بــن محمــد بــن األثيــر الجــزري ت  .٧ ّ ّ ، ) هـــ٦٣٠(ّ

 . هـ١٤٠٩:سنة) بيروت(دار الفكر : نشر
، )هـــ٩٢٦/ ت(أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب للقاضــي أبــي يحيــى زكريــا األنــصاري الــشافعي .٨

  .هـ١٤٢٢/ ١)بيروت(دار الكتب العلمية: محمد محمد تامر، نشر: ضبطه
  ).بيروت(عالم الكتب : ًأضواء البيان في أيضاح القرآن بالقرآن لمحمد األمين الشنقيطي، نشر .٩
محمـــود محمـــد : ، تحقيـــق)هــــ٥٠٧/ ت(أطــراف الغرائـــب واألفـــراد لمحمـــد بـــن طـــاهر القيـــسراني  .١٠

  .هـ١٤١٩/ ١) بيروت(دار الكتب العلمية : نصار، والسيد يوسف، نشر
باســم : ، تحقيــق)المعــروف بـابن أبــي عاصــم(اآلحـاد والمثــاني ألبــي بكــر أحمـد بــن عمــرو الــشيباني  .١١

 . هـ ١٤١١/ ١) رياضال(دار الراية: فيصل الجوابرة، نشر
ّالمستخرج من األحاديث المختـارة ممـا لـم يخرجـه البخـاري، ومـسلم فـي : أو(األحاديث المختارة  .١٢ ّ

ّلــضياء الــدين أبــي عبــد اهللا محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي ت ) صحيحيهـــما ، دراســة ) هـــ٦٤٣(ّ
ّمكة المكر(ّمكتبة النهـضة الحديثة : عبد الملك بن د هـيش، نشر: وتحقيق   .   هـ١٤١٠/ ١)  مةّ

ــن بلبــان الفارســي ت  .١٣ ــن حبــان لعــالء الــدين ب ّاإلحــسان فــي تقريــب صــحيح اب ّ : تحقيــق)  هـــ٧٣٩(ّ
ّمؤسسة الرسالة : شعيب األرنؤوط، ط   . هـ١٤٠٨/ ١) بيروت(ّ

ــن أحمــد ت  .١٤ ّاألســامي والكنــى ألبــي أحمــد الحــاكم الكبيــر محمــد بــن محمــد ب دراســة )  هـــ٣٧٨(ّ
 . هـ١٤١٤/ ١) المدينة(ّمكتبة الغرباء األثرية : ّد الدخيل، نشريوسف بن محم. د: وتحقيق

/ ت(االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ألبي عمـر يوسـف بـن عبـد البـر النمـري األندلـسي  .١٥
 .هـ١٤١٤/ ١) القاهرة(، ودار الوعي )دمشق(، نشر دار قتيبة للطباعة )هـ٤٦٣
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ّر بـن عبـد البـر المـالكي ت االستيعاب في معرفـة األصـحاب  للحـافظ أبـي عمـ .١٦ ، مطبـوع ) هــ٤٦٣(ّ
ّدار إحياء التراث العربي : بهـامش كتاب اإلصابة البن حجر، نشر   . هـ١٣٢٨/ ١ّ

( دار الكتـب العلميـة :  ، نـشر )هــ٩١١/ ت(األشباه والنظائر لجالل الدين عبدالرحمن الـسيوطي  .١٧
  .هـ ١٤١٩/ ١) بيروت 

دار : ، نــشر) هـــ٨٥٢(ّي الفــضل بــن حجــر العــسقالني ت ّاإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة للحــافظ أبــ .١٨
ّإحياء التراث العربي   . هـ١٣٢٨/ ١) بيروت(ّ

  .هـ ١٤٠٠/ ١دار الفكر :  ، نشر )هـ٢٠٤/ ت(األم لمحمد بن إدريس الشافعي  .١٩
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مـذهب اإلمـام أحمـد ألبـي الحـسن علـي بـن سـليمان  .٢٠

/ ٢دار إحيــاء التــراث العربـــي : محمــد حامــد الفقــي ، نــشر :  ، تحقيــق )هـــ٨٥٥/ ت(المــرداوي 
   .هـ١٤٠٠

دار : ، نـشر)هــ٩٧٠/ ت(البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـي .٢١
 .المعرفة، الطبعة الثانية

ّالبحر الزخار ألبي بكر أحمد بن عمرو البزار ت  .٢٢ ّفـوظ الـرحمن زيـن مح. د : ، تحقيـق ) هـ ٢٩٢( ّّ
ّالمدينة النبوية ( ، ومكتبة العلوم والحكم )بيروت ( ّمؤسسة علوم القرآن : اهللا، نشر  ّ. ( 

ّالتأريخ الصغير ألبي عبد اهللا البخاري ت  .٢٣ دار : محمـود إبراهــيم زايـد ، نـشر : تحقيق )  هـ ٢٥٦( ّ
 . هـ ١٤٠٦/ ١) بيروت ( المعرفة 

ـــد اهللا  .٢٤ ـــأريخ الكبيـــر ألبـــي عب دار الفكـــر : ، نـــشر) هــــ٢٥٦(ّالبخـــاري ت حمـــد بـــن إســـماعيل مالت
  . هـ١٤٠٧: سنة) بيروت(

ــأريخ ليحيــى بــن معــين  .٢٥ ــه،  تحقيــق:  روايــة،) هـــ٢٣٣(الت ــاس الــدوري عن ّعب ّ ّأحمــد محمــد نــور . د: ّ
ّمركز البحث العلمي التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة : سيف، نشر ّ   . هـ١٣٩٩/ ١ّ

ثيــر مــن مــسائل الحــج والعمــرة والزيــارة علــى ضــوء الكتــاب والــسنة لــسماحة التحقيــق واإليــضاح لك .٢٦
وزارة الـشؤون اإلسـالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد : عبـدالعزيز بـن عبـداهللا بـن بـاز، نـشر: الشيخ

 .هـ١٤٢٢/ ١٩بالمملكة العربية السعودية 
ّالتمهـيد لمـا فـي الموطـأ مـن المعـاني، واألسـانيد لإلمـام أبـي عمـر يو .٢٧ ّسـف بـن عبـد اهللا ابـن عبـد البـر ّ

ّمــصطفى العلــوي، ومحمــد البكــري، ط: تحقيــق)  هـــ٤٦٣(ت  ّالقرطبــي ّوزارة األوقــاف والــشئون : ّّ
ّاإلسالمية المغربية، سنة   . هـ١٣٧٨: ّ

ّالثقـات ألبـي حـاتم محمـد بـن حبــان البـستي  ت  .٢٨ ّ ّ ّمجلـس دائـرة المعـارف العثمانيــة : ، ط) هــ٣٥٤(ّ
 . هـ١٣٩٣: سنة) بيروت(الفكر دار : ، ونشر)الهـند(
   سنن الترمذي: جامع الترمذي، انظر. 

ــن عيــسى الترمــذي ت  .٢٩ ــي عيــسى محمــد ب ّالجــامع الــصحيح  ألب ّ ّ أحمــد شــاكر، : تحقيــق)  هـــ٢٧٩(ّ
 .ّدار الكتب العلمية: نشر

ــدين الــسيوطي .٣٠ ّالجــامع الــصغير فــي أحاديــث البــشير النــذير لجــالل ال ّ ّ ّ دار : ، نــشر )  هـــ٩١١(ت  ّ
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 ) .بيروت ( فكر ال
ّالجرح والتعديل ألبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الـرازي .٣١ ّ ّ ّ عبـد : ّتحقيـق الـشيخ)  هــ٣٢٧(ت  ّ

ّالــرحمن المعلمـــي، ط ّ دار :  هــــ، ونـــشر١٣٧١:  ســـنة،)الهـــند(ّمجلـــس دائــرة المعـــارف العثمانيـــة : ّ
 ).بيروت(ّالكتب العلمية 

    رد المحتار= حاشية ابن عابدين. 
: محمــد بــو خبــزة، نــشر: ، تحقيـق)هـــ٦٨٤/ ت( لــشهاب الــدين أحمــد بـن إدريــس القرافــيالـذخيرة .٣٢

  .م١٩٩٤/ ١دار الغرب اإلسالمي
، )هـــ١٠٥١/ ت(منــصور بـن يــونس البهــوتي : الـروض المربــع بــشرح زاد المـستقنع للعالمــة الــشيخ .٣٣

 ).مكة المكرمة(المكتبة الفيصلية: نشر
ّالسنن الكبرى لإلمام أبي عبد الـرحمن أح .٣٤ ّمـد بـن شـعيب النـسائي ت ّ : ّ، تحقيـق الـدكتور) هــ٣٠٣(ّ

ّعبد الغفار البنداري، و سيد كسروي، نشر َ ّ  .  هـ١٤١١/ ١ّدر الكتب العلمية : ّ
ــن الحــسين البيهـــقي ت  .٣٥ ّالــسنن الكبــرى لإلمــام الحــافظ أبــي بكــرّ  محمــد ب دار : ، نــشر) هـــ٤٥٨(ّ

  ).بيروت(المعرفة 
ّالـسنن لإلمـام الحـافظ علـي بـن عمـر .٣٦ ّ أبـي حـسن الـدارقطني ت ّ عبــد : ، عنـي بتـصحيحه ) هــ٣٨٥(ّ

 .دارالمعرفة: ّاهللا هـاشم المدني، نشر 
    اإلحسان= ّصحيح ابن حبان.  
    ّصحيح اإلمام أبي بكر محمد بن إسحاق= صحيح ابن خزيمة. 

ّالــضعفاء الــصغير لإلمــام أبــي عبــد اهللا البخــاري، تحقيــق .٣٧ ّ ّبــوران الــضناوي، نــشر: ّ / ١لكتــب عــالم ا: ّ
  . هـ١٤٠٤

ّالـــضعفاء ألبـــي جعفـــر محمـــد بـــن عمـــرو العقيلـــي ت  .٣٨ ّ عبـــد المعطـــي : ّ، تحقيـــق الـــدكتور) هــــ٣٥٤(ّ
  . هـ١٤٠٤/ ١دار الكتب العلمية : قلعجي، نشر

ّالضعفاء والمتروكين ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي .٣٩ ّّ ّ : ، تحقيـق) هــ٥٩٧(ت  ّ
  . هـ١٤٠٦/ ١ّالكتب العلمية دار : عبد اهللا القاضي، نشر

ّالضعفاء والمتروكين لإلمام أحمد بـن علـي النـسائي  ت  .٤٠ ّّ مطبـوع (محمـود زايـد : ، تحقيـق) هــ٣٠٣(ُّ
ّمع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ّ ّمكة المكرمة(دار الباز : ، نشر)ّ   . هـ١٤٠٦/ ١) ّ

ّالطبقات الكبرى البن سعد بن منيع البصري   .٤١ قطعـة و ).بيـروت(ار صـادق د: ، نـشر) هـ٢٣٠/ ت(ّ
ــه ب ــق الــدكتور من ــه: ّتحقي ــاد محمــد منــصور لقطعــة من ــى منتــصف ،ّزي ــة إل ــع الطبقــة الثالث ــدأ مــن رب ّ تب ّ

ّالطبقة السادسة، وهـو القسم المتمم لتابعي أهـل المدينة ، ط  ّ  .ّالجامعة اإلسالمية : ّ
    ّتعريف أهـل التقديس= ّطبقات المدلسين. 

 ، تقـديم )هــ٥٩٧/ ت( األحاديث الواهية ألبـي الفـرج عبـدالرحمن بـن الجـوزي العلل المتناهية في .٤٢
   .هـ١٤٠٣/ ١) بيروت ( دار الكتب العلمية : الشيخ خليل الميس ، نشر : 

ّالعلل الواردة في األحاديث ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني .٤٣ : ّ، تحقيـق الـدكتور) هـ٣٨٥(ت  ّّ
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ّمحفوظ الرحمن السلفي، نشر ّ   ).ّالرياض( طيبة دار: ّ
المكتـب : وصـي اهللا عبـاس، نـشر: ابنـه عبـداهللا، تحقيـق: العلل ومعرفـة الرجـال لإلمـام أحمـد، روايـة .٤٤

 .هـ١٤٠٨/ ١اإلسالمي، ودار الخاني 
مكتبــــة : ، نــــشر)هـــــ٧٦٣/ ت(الفـــروع للــــشيخ العالمــــة أبــــي عبــــداهللا محمــــد بــــن مفلــــح المقدســــي .٤٥

 .هـ١٤٠٢/ ٣)الرياض(المعارف
/ ت(الجامعة والفـروق والتقاسـيم البديعـة النافعـة لعبـدالرحمن بـن ناصـر الـسعدي القواعد واألصول  .٤٦

  .هـ١٤١٥/ ١)الرياض(دار الوطن : ، نشر)هـ١٣٧٦
ــدين محمــد بــن أحمــد الذهـــبي .٤٧ ــة فــي الكتــب الــستة لــشمس ال ــه رواي ّالكاشــف فــي معرفــة مــن ل ّ ّ ّ ت  ّّ

ّمحمـــد عوامـــة، وأحمـــد الخطيـــب، نـــشر: ، تحقيـــق) هــــ٧٤٨( ّ القبلـــة، ومؤســـسة علـــوم شـــركة دار: ّ
  . هـ١٤١٣/ ١القرآن 

الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ألبي محمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد بن محمـد  .٤٨
 .هـ١٤٠٨/ ٥المكتب اإلسالمي : ، نشر)هـ٦٢٠/ ت(بن قدامة المقدسي 

ــد اهللا بــن عــدي الجرجــاني  ت  .٤٩ ّالكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ألبــي أحمــد عب ّ دار : ، نــشر) هـــ٣٦٥(ّ
  . هـ١٤٠٩/ ٣الفكر 

ــن محمــد الحلبــي  .٥٠ ــي الوفــاء إبراهـــيم ب ّالكــشف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحــديث ألب ّ المعــروف (ُّ
ّصـــبحي الـــسامرائي، نـــشر: ، تحقيـــق) هــــ٨٤١(ت ) ّبـــسبط ابـــن العجمـــي ّ عـــالم الكتـــب، ومكتبـــة : ّ

ّالنهـضة العربية   . هـ١٤٠٧/ ١ّ
ـــة مـــن ا .٥١ ـــرات فـــي معرف ّالكواكـــب النـي ـــن أحمـــد ّ ـــرواة الثقـــات ألبـــي البركـــات محمـــد ب ّخـــتلط مـــن ال ّ ّ

ّعبــد القيــوم عبــد رب النبــي، نــشر: ، تحقيــق) هـــ٩٣٩(ت )  ّالمعـروف بــابن الكيــال( ّ دار المــأمون : ّ
  .  هـ١٤٠١/ ١ّللتراث 

 ).بيروت(دار المعرفة: ، نشر)هـ٤٩٠/ ت حدود(المبسوط ألبي بكر محمد السرخسي .٥٢
ّلــضعفاء والكــذابين ألبــي حــاتم محمــد بــن حبــان البــستي  ت ّالمجــروحين مــن المحــدثين وا .٥٣ ّ ّ ّ ّ)٣٥٤ 

  .دار المعرفة: محمود زايد، نشر: ، تحقيق)هـ
دار :  ، نــشر )هـــ٦٧٦/ ت(المجمــوع شــرح المهــذب ألبــي زكريــا محيــي الــدين بــن شــرف النــووي  .٥٤

 .الفكر
ــي  .٥٥ ــة الحران ــن تيمي ــدين عبدالــسالم بــن عبــداهللا ب : ، نــشر)هـــ٦٥٢/ ت(المحــرر فــي الفقــه لمجــد ال

 .هـ١٤٠٤/ ٢)الرياض(مكتبة المعارف
ّالمراسيل ألبي محمد عبد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي ت  .٥٦ ّ ّ أحمـد عـصام : ّ، علـق عليهــ) هــ٣٢٧(ّ

  .هـ١٤٠٣/ ١ّدار الكتب العلمية: الكاتب، نشر
ّالمستدرك على الـصحيحين ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا الحـاكم النيـسابوري .٥٧ ّ ّ ، )هــ ٤٠٥(ت  ّ

 .دار المعرفة: نشر
، النـسخة المطبوعـة علـى نفقـة )هــ٢٤٠(ّأبـي عبـداهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل تإلمـام المسند ل .٥٨
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  .هـ١٤١٣/ ١مؤسسة الرسالة : خادم الجرمين الشريفين، ونشر
ــن أبــي داود ســليمان السجــستاني  .٥٩ مؤســسة : ، نــشر)هـــ٣١٦/ ت(المــصاحف ألبــي بكــر عبــداهللا ب

  .عقرطبة للنشر والتوزي
ّالمصنف في األحاديث واآلثـار للحـافظ عبـد اهللا بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي ت  .٦٠ ّ ، ) هــ٢٣٥(ّ

ّسعيد اللحام، نشر: تحقيق   .١٤٠٩/ ١دار الفكر : ّ
ّالمـــصنف ألبـــي بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن هــــمام الـــصنعاني  ت  .٦١ ّ ّ ّ ّ ّحبيـــب الـــرحمن : ، تحقيـــق) هــــ٢١١(ّ

ّمؤسسة الرسالة : ّاألعظمي، نشر  .  هـ١٣٩٢/ ١ّ
ّالمصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلي بن سلطان الهـروي القـارئ ت  .٦٢ ، تحقيـق ) هــ ١٠١٤( ّ

ّعبد الفتاح أبو غدة، نشر :    . هـ ١٤٠٤/ ٤) ّالرياض (ّمكتبة الرشد : ّ
ّالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقالني  ت  .٦٣ ّ )٨٥٢ 

ــــو يمــــاني، وأشــــرف صــــالح، نــــشر: ، ضــــبط)هـــــ  / ١مؤســــسة قرطبــــة، والمكتبــــة المكيــــة: أيمــــن أب
ــر المــسندة بتحقيــق-مــع التنبيــه-وربمــا نقلــت لحاجــة. هـــ١٤١٨ ّحبيــب الــرحمن : مــن النــسخة غي

 . دار المعرفة : ّاألعظمي، نشر 
، المكتـب اإلسـالمي: ، نشر)هـ٧٠٩/ ت(المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي  .٦٤

  .هـ١٤٠١/ سنة
ّالمعجـم األوسـط ألبـي القاسـم سـليمان بــن أحمـد الطبرانـي .٦٥ محمــود : ّ، تحقيـق الـدكتور)هــ٣٦٠(ت ّ

ّالطحــان، نــشر ــة المعــارف : ّ ــن عــوض اهللا :  لحاجــة مــن طبعــةًا وأنقــل أحيانــ).ّالريــاض(مكتب طــارق ب
  .هـ١٤١٥/ دار الحرمين، سنة: وعبدالمحسن بن إبراهيم، نشر

ــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــيّالمعجــم الــصغير أل .٦٦ ّب كمــال : ، تقــديم وضــبط)هـــ٣٦٠(ت  ّ
ّمؤسسة الكتب الثقافية: يوسف الحوت، نشر  .هـ ١٤٠٦/ ١ّّ

ّالمعجم الكبير ألبي القاسم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي ت  .٦٧ ّحمـدي الـسلفي، : ، تحقيـق) هــ٣٦٠(ّ ّ
ّدار إحياء التراث العربي، ط: نشر ّ :٢. 

زيـاد . ، تحقيـق د)هــ٣٧١/ ت(شـيوخ أبـي بكـر أحمـد بـن إبـراهيم اإلسـماعيلي المعجم في أسـامي  .٦٨
 .هـ١٤١٠/ ١) المدينة المنورة(مكتبة العلوم والحكم : محمد منصور، نشر

ّالمعرفـة والتــأريخ ليعقــوب بــن سـفيان الفــسوي، تحقيــق الــدكتور .٦٩ ّمكتبــة الــدار : ّأكـرم العمــري، نــشر: ّ
ّالمدينة النبوية(  .  هـ١٤١٠/ ١) ّ

ّلمغني في الضعفاء لشمس الدين الذهــبي، تحقيـقا .٧٠ ّ ّ ّنـور الـدين عتـر، ولـم يـذكر علـى النـسخة اسـم : ّ ُ ّ
ّالناشر، وال تأريخ النشر ّ.  

ــن قدامــة المقدســي  .٧١ ــدين أبــي محمــد عبــداهللا بــن أحمــد ب ، تحقيــق )هـــ٦٢٠/ ت(المغنــي لموفــق ال
 .هـ١٤٠٦/ ١)القاهرة(دار هجر: عبداهللا التركي، وغيره، نشر: الدكتور

ّالمقاصد الحسنة في بيـان كثيـر مـن األحاديـث المـشتهـرة علـى األلـسنة   لـشمس الـدين محمـد بـن  .٧٢ ّ
ّعبد الرحمن الـسخاوي ت  ّ ّدار الكتـب العلميـة : ّعبـد اهللا الغمـاري، نـشر : ، تـصحيح ) هــ ٩٠٢( ّ



 

٧٦

                                                
 

  . هـ ١٤٠٧/ ١
مؤســسة : بـارودي، نـشرعبـداهللا ال: ، تعليـق)هــ٣٠٧/ ت(المنتقـى ألبـي محمـد عبـداهللا بـن الجـارود  .٧٣

 .هـ١٤٠٨/ ١الكتب الثقافية 
/ ٢)المدينـة(مكتبة الغربـاء األثريـة: صالح بن فوزان الفوزان، نشر: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ .٧٤

  .هـ١٤١٧
ّمحمــد بـــن يحيــى الليثـــي  ، : بروايـــة )    هـــ ١٧٩( ّالموطــأ لإلمــام مالـــك بــن أنـــس األصــبحي ت  .٧٥ ّ ّ

ّدار إحياء التراث العربي، سنة : ي، نشر محمد فؤاد عبد الباق: تحقيق    . هـ ١٤٠٦: ّ
ـــن محمـــد الجـــزري .٧٦ ـــي الـــسعادات المبـــارك ب ـــب الحـــديث واألثـــر لمجـــد الـــدين أب ّالنهــــاية فـــي غري ّ ّ ّ ّ، 

ّطاهـــر الــزاوي، ومحمــود الطنــاحي، نــشر: ، تحقيــق) هـــ٦٠٦/ ت(المعــروف بــابن األثيــر  ّ ّ المكتبــة : ّ
 ).بيروت(ّالعلمية 

 .هـ١٤٢١/ ١٢ى أحكام المناسك لعبدالعزيز المحمد السلمان أوضح المسالك إل .٧٧
ـــدالهادي .٧٨ ـــن عب ـــن حـــسن ب ـــه اإلمـــام أحمـــد بمـــدح أو ذم ليوســـف ب ـــم في ـــيمن تكل ـــدم ف / ت(بحـــر ال

   .هـ١٤٠٩/ ١) الرياض ( دار الراية : وصي اهللا عباس ، نشر . ، تحقيق د)هـ٩٠٩
/ ت(كـر بــن مـسعود الكاسـاني الحنفــيبـدائع الـصنائع فـي ترتيــب الـشرائع لإلمـام عــالء الـدين أبـي ب .٧٩

ـــــشيخ)هــــــ٥٨٧ ـــــشر: ، تحقيـــــق ال ـــــشيخ عـــــادل عبـــــدالموجود، ن ـــــي معـــــوض، وال ـــــب : عل دار الكت
 .هـ١٤١٨/ ١)بيروت(العلمية

/ ت(بدايــة المجتهــد ونهايـــة المقتــصد ألبــي الوليـــد محمــد بـــن أحمــد بــن رشـــد القرطبــي المـــالكي  .٨٠
/ ٢) مــصر(دار الكتــب اإلســالمية : عبــدالحليم محمــد عبــدالحليم، نــشر: ، راجــع أصــوله)هـــ٥٩٥

 .هـ١٤٠٣
 ٨٠٧( ّلنور الـدين الهــيثمي ت )  هـ٢٨٨(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامةت  .٨١

ّمركـز خدمـة الـسنة والـسيرة النبويـة بالجامعـة اإلسـالمية :ّحسن البـاكري ، ط . د : ، تحقيق )هـ  ّ ّ ّّ ّ١ /
  . هـ ١٤١٣

ــأريخ أســماء الثقــات ألبــي ح .٨٢ ــن شاهـــين ت ّت ــن أحمــد ب ــد . د : تحقيــق )  هـــ٣٨٥( فــص عمــر ب عب
  . هـ ١٤٠٦/ ١) بيروت(ّدار الكتب العلمية : ّالمعطي قلعجي، نشر 

ــد اهللا العجلــي .٨٣ ــن عب ّتــأريخ الثقــات للحــافظ أحمــد ب ــدين الهـــيثمي، : ، بترتيــب) هـــ٢٦١(ت  ّ ــور ال ّن ّ
ـــة : نـــشرعبـــد المعطـــي قلعجـــي، . د: الحـــافظ ابـــن حجـــر، تحقيـــق: وتـــضمينات ّدار الكتـــب العلمي

  . هـ١٤٠٥/ ١) بيروت(
  ).بيروت(ّدار الكتب العلمية : ، نشر) هـ٤٦٣(ت  ّتأريخ بغداد ألبي بكر الخطيب البغدادي .٨٤
ّتـأريخ جرجــان ألبـي القاســم حمـزة بــن يوسـف الجرجــاني ت .٨٥ َ ّمحمــد عبـد المعيــد . د: ، ط) هــ٤٢٧(ْ

  . هـ١٤٠٧/ ٤) بيروت(عالم الكتب : خان، نشر
، )هــ٥٧١/ ت(خ مدينة دمشق ألبي القاسم علـي بـن الحـسن الـشافعي المعـروف بـابن عـساكر تأري .٨٦

 .هـ١٤١٥: ، سنة)بيروت(دار الفكر: عمر بن غرامة العمروي، نشر: تحقيق
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دار : عبــدالغني الــدقر، نــشر: ، تحقيــق)هـــ٦٧٦/ ت(تحريــر ألفــاظ التنبيــه ليحيــى بــن شــرف النــووي .٨٧
 .هـ١٤٠٨/ ١)دمشق(القلم

ّوذي شرح جامع الترمذي ألبي العلي محمـد بـن عبـد الـرحمن المبـاركفوريتحفة األح .٨٨ ّّ ّ ّ  ١٢٥٣(ت  ّ
ّعبد الرحمن محمد عثمان، نشر: تصحيح) هـ ّالمكتبة السلفية : ّ ّالمدينة النبوية(ّ ّ.(  

. ، تحقيــق د)هـــ٨٢٦/ ت(تحفـة التحــصيل فــي ذكــر رواة المراســيل لــولي الــدين أبــي زرعــة العراقــي  .٨٩
  .هـ١٤٢٠/ ١) الرياض(مكتبة الرشد : ن، نشررفعت فوزي، وآخري

ـــن الملقـــن  .٩٠ ـــي ب ـــة المنهـــاج لعمـــر بـــن عل ـــى أدل ـــاج إل ـــق)هــــ٨٠٤/ ت(تحفـــة المحت ـــداهللا : ، تحقي عب
  .هـ١٤٠٦/ ١) مكة(دار حراء : اللحياني، نشر

  ) .مصر ( أم القرى للطباعة والنشر :  ، نشر )هـ٧٤٨/ ت(تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي  .٩١
ّلتقـديس بمراتـب الموصـوفين بالتـدليس للحـافظ ابـن حجـر العـسقالنيتعريف أهـل ا .٩٢ ّ )  هــ٨٥٢(ت  ّ

  .بعة األولىطال) األردن(مكتبة المنار : ّعاصم القريوتي، نشر. د: تحقيق
مـــشكاة : محمـــد ناصـــر الـــدين األلبـــاني علـــى مـــشكاة المـــصابيح للتبريـــزي ، انظـــر : تعليـــق الـــشيخ .٩٣

  .المصابيح 
ّ الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي، نـشرتفسير القـرآن العظـيم ألبـي .٩٤ / ١) بيـروت ( دار المعرفـة : ّ

  . هـ ١٤٠٧
ّتقريــب التهـــذيب للحــافظ ابــن حجــر العــسقالني  ت  .٩٥ : صــغير الباكــستاني، نــشر: تحقيــق) هـــ٨٥٢(ّ

  . هـ١٤١٦/ ١) الرياض(صمة ادار الع
  .المستدرك للحاكم: تلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي، انظر .٩٦
، تحقيـق علـي رضـا ، -جـزء منـه-)هــ٣١٠/ ت(ثار ألبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري تهذيب اآل .٩٧

  .هـ ١٤١٦/ ١نشر دار المأمون للتراث 
ّتهـــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال ألبــي الحجــاج المــزي  ت .٩٨ ّ ّبــشار عــواد .: تحقيــق د) هـــ٧٤٢(ّ ّ

ّمؤسسة الرسالة : معروف، نشر  . هـ١٤١٣/ ٥ّ
ّاســيل لــصالح الــدين أبــي ســعيد خليــل بــن كيكلــدي العالئــيّجــامع التحــصيل فــي أحكــام المر .٩٩ ّ ت  ّ

ّحمدي السلفي،نشر:تحقيق) هـ٧٦١(   . هـ١٤٠٧/ ٢عالم الكتب : ّ
 علـى مـسند اإلمـام أحمـد ، )هــ١١٣٨/ ت(حاشية أبي الحسن نور الدين بن عبدالهادي الـسندي  .١٠٠

  .مسند اإلمام أحمد : انظر 
كفايــة الطالـب الربـاني لرســالة أبـي زيــد : المـسمى(حاشـية العـدوي علــى شـرح أبـي الحــسن المـالكي .١٠١

 .هـ١٤١٢: دار الفكر، سنة: يوسف الشيخ البقاعي، نشر: ، تصحيح)القيرواني
دار الفكـر، : يوسف الشيخ محمـد البقـاعي، نـشر: حاشية علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق .١٠٢

 .هـ١٤١٢: سنة
علـى شـرح اإليـضاح )هــ٩٧٣/ ت(تمـي حاشية ألبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهي .١٠٣

 .شرح اإليضاح: للنووي، انظر
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: ، نــشر) هـــ٤٣٠(ّحليــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء  ألبــي نعــيم أحمــد بــن عبــد اهللا األصبهـــاني ت  .١٠٤
 . هـ١٤٠٩/ ١ّدار الكتب العلمية 

/ ت(منـصور بـن يـونس البهـوتي الحنبلـي: للـشيخ)منتهى اإلرادات(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى .١٠٥
 .هـ١٤٢١/ ١مؤسسة الرسالة: عبداهللا التركي، نشر. ، تحقيق د)هـ١٠٥١

ّديــوان الــضعفاء والمتــروكين وخلــق مــن المجهـــولين، وثقــات فيهـــم لــين لــشمس الــدين الذهـــبي  ت  .١٠٦ ّ ّ ّ
ّحمــــاد األنــــصاري، نــــشر: ّ،  تحقيــــق فــــضيلة الــــشيخ) هـــــ٧٤٨( ّمكــــة (ّمكتبــــة النهـــــضة الحديثــــة : ّ

 ).ّالمكرمة
ّسـيد : تحقيـق) هــ٤٣٠(ّ أصبهــان  للحـافظ أبـي نعـيم أحمـد بـن عبـد اهللا األصبهــاني ت ذكر أخبـار .١٠٧

 . هـ١٤١٠/ ١ّدار الكتب العلمية : كسروي حسن، نشر
، تحقيـــق )هــــ١٢٥٢/ ت(رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار للعالمـــة محمـــد أمـــين بـــن عمـــر عابـــدين .١٠٨

/ ١)بيـــــروت(ب العلميــــةدار الكتـــــ: عـــــادل عبــــدالموجود، والـــــشيخ علــــي معـــــوض، نــــشر: الــــشيخ
 .هـ١٤١٥

دار الـــوطن : ، نـــشر)هــــ١٣٧٦/ ت(رســـالة فـــي القواعـــد الفقهيـــة لعبـــدالرحمن بـــن ناصـــر الـــسعدي  .١٠٩
 .هـ١٤١٥/ ١)الرياض(

ــــن أبــــي بكــــر  .١١٠ ــــدين محمــــد ب ــــة ( زاد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد لــــشمس ال ) ابــــن قــــيم الجوزي
/ ١٤بـــة المنـــار اإلســـالمية شـــعيب األرنـــؤؤط، نـــشر مؤســـسة الرســـالة، ومكت: ، تحقيـــق)هــــ٧٥١(ت

١٤٠٧.   
ـــــي داود السجـــــستاني .١١١ ّســـــنن أب ـــــشر:تحقيـــــق)  هــــــ٢٧٥/ت (ّ ـــــدعاس،وعادل السيد،ن ّّعـــــزت ال ّ ّ دار : ّ

  . هـ١٣٨٨/ ١) بيروت(الحديث 
ّسنن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت  .١١٢ ّ ّعبد الفتاح أبـو غـدة، نـشر: ، ترقيم) هـ٣٠٣(ّ ّ :

  .هـ١٤١٤/ ٤)بحل(ّمكتبة المطبوعات اإلسالمية 
ّسنن اإلمام الحافظ عبد اهللا بن عبد الـرحمن الـدارمي  ت .١١٣ ّ َفـواز زمرلـي، وخالـد : ، تحقيـق) هــ٨٦٩(ّ ّ

ّدار الريان للتراث : ّالعلمي، نشر   . هـ١٤٠٧/ ١) القاهـرة(ّ
ّسنن الحافظ أبي عبـد اهللا محمـد بـن يزيـد القزوينـي  .١١٤ : تحقيـق)   هــ٢٧٥(ت )المعـروف بـابن ماجـه(ّ

ّدار الريان للتراث: د عبد الباقي، نشرّمحمد فؤا ّّ.  
حبيـب الـرحمن : ، تحقيـق)القـسم الثـاني مـن المجلـد الثالـث ()هـ٢٢٧/ ت(سنن سعيد بن منصور  .١١٥

 .هـ١٤٠٣/ ١) الهند(الدار السلفية : األعظمي، نشر
: خليـل خـاطر، نـشر. ، تحقيـق د)هــ٢٠٤/ت(السنن لإلمام أبي عبداهللا محمد بن إدريـس الـشافعي .١١٦

  .هـ١/١٤٠٩لقبلة ، ومؤسسة علوم القرآن دار ا
ّسـير أعــالم النــبالء لـشمس الــدين محمــد بـن أحمــد الذهـــبي  ت  .١١٧ ّ ّ ّ ّحقــق الكتــاب جماعــة )  هــ٧٤٨(ّ

ّمؤسسة الرسالة : شعيب األرناؤوط، نشر: تحت إشراف   . هـ١٤١٢/ ٨ّ
: انظـر علـى سـنن النـسائي، )هــ١١٣٨/ ت(شرح أبي الحـسن نـور الـدين بـن عبـدالهادي الـسندي  .١١٨
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  .سنن النسائي
دار : ، نــشر)هـــ٦٧٦/ ت(شـرح اإليــضاح فـي مناســك الحــج لـشرف الــدين يحيـى بــن زكريــا النـووي .١١٩

  ).لبنان(الحديث
ــة  .١٢٠ ــن تيمي ــان مناســك الحــج والعمــرة لــشيخ اإلســالم اب ، تحقيــق )هـــ٧٢٨/ ت(شــرح العمــدة فــي بي

 .هـ١٤٠٩/ ١)الرياض(مكتبة الحرمين: صالح بن محمد الحسن، نشر: الدكتور
/ ت(شــــرح فــــتح القــــدير لكمــــال الــــدين محمــــد بــــن عبدالواحــــد، المعــــروف بــــابن همــــام الحنفــــي  .١٢١

  .هـ١٣٩٧/ ٢دار الفكر : ، نشر)هـ٦٨١
ــن رجــب الحنبلــي ت .١٢٢ ــد الــرحمن ب ــزين الــدين عب ّشــرح علــل الترمــذي ل ّ ّّ ــق الــدكتور)هـــ٧٩٥(ّ : ّ، تحقي

  . هـ١٤٠٧/ ١) األدرن(مكتبة المنار : ّهـمام سعيد، نشر
مكتبة عيـسى :  على موطأ مالك بن أنس، نشر)هـ١١١٣/ ت(ن عبدالباقي الزرقاني شرح محمد ب .١٢٣

  ).القاهرة(البابي 
ّشرح محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي  .١٢٤ ّ : ّعلـى صـحيح مـسلم ابـن الحجـاج، ط)  هــ٦٧٦/ ت(ّ

  . هـ١٣٤٧/ ١ّالمطبعة المصرية باألزهـر 
ّشـــرح معـــاني اآلثـــار، ألبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي .١٢٥ ّ دار الكتـــب : نـــشر)  هــــ٣٢١( ت ّ

 . هـ١٣٩٩/ ١ّالعلمية 
ّمحمد السعيد زغلول، نـشر: ، تحقيق) هـ٤٥٨(ت  ّشعب اإليمان ألبي بكر البيهـقي .١٢٦ دار الكتـب : ّ

 . هـ١٤١٠/ ١ّالعلمية 
ــن الحجــاج النيــسابوري  ت .١٢٧ ــي الحــسين مــسلم ب ّصــحيح اإلمــام أب ّ ّمحمــد فــؤاد : ، تحقيــق)هـــ٢٦١(ّ

  . هـ١٤١٢/ ١) القاهـرة(ر الحديث دا: عبد الباقي، نشر
ّصـحيح اإلمــام أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة الــسلمي  ت .١٢٨ ّ محمــد : د، تحقيــق ) هـــ٣١١(ّ

  . هـ١٤١٢/ ٢ّالمكتب اإلسالمي : ّمصطفى األعظمي، نشر
ّصحيح اإلمام أبي عبد اهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري  ت  .١٢٩ فـتح البـاري البـن : ، انظـر) هــ٢٥٦(ّ

  .حجر
  .هـ١٤٠٨/ ٣مكتب التربية العربي :  سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح .١٣٠
  .هـ١٤٠٩/ ١مكتب التبربية العربي : صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين األلباني، نشر .١٣١
  .هـ١٤٠٨/ ١مكتب التربية العربي : صحيح سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين األلباني، نشر .١٣٢
  .هـ١٤٠٩/ ١مكتب التربية العربي : لمحمد ناصر الدين األلباني، نشرصحيح سنن النسائي  .١٣٣
ّضـــعيف الجـــامع الــــصغير وزيادتـــه  للمحـــدث محمــــد ناصـــر الـــدين األلبــــاني   ، نـــشر  .١٣٤ ّ ّّ المكتــــب : ّ

  . هـ ١٤١٠/ ٣ّاإلسالمي 
  .هـ ١٤٠٨/ ١المكتب اإلسالمي: ضعيف سنن ابن ماجه لمحمد ناصر الدين األلباني ، نشر  .١٣٥
  .هـ ١٤١٢/ ١المكتب اإلسالمي : أبي داود لمحمد ناصر الدين األلباني ، نشر ضعيف سنن  .١٣٦
 .هـ ١٤١١/ ١المكتب اإلسالمي : ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين األلباني ، ، نشر  .١٣٧
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دار : ، نـشر)هــ٨٥٥/ ت(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين محمود بن أحمد العينـي .١٣٨
  ).بيروت(إحياء التراث

ّن المعبود شرح سنن أبي داود ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـاديعو .١٣٩ ّ ّ  هــ ١٣٢٩( ت  ّّ
ّعبد الرحمن محمـد عثمـان، نـشر :، تحقيق ) ّالمكتبـة الـسلفية : ّ ّالمدينـة النبويـة ( ّ  هــ ١٣٨٨/ ٢) ّ
. 

 الدائمــة عبــدالعزيز بــن بــاز، واللجنــة: فتــاوى تتعلــق بأحكــام الحــج والعمــرة والزيــارة لــسماحة الــشيخ .١٤٠
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد فـي المملكـة : للبحوث العلمية واإلفتاء، نشر

  .العربية السعودية
ّمحمـد : ، بتـرقيم) هــ٨٥٢(ّفتح الباري بشرح صـحيح البخـاري للحـافظ ابـن حجـر العـسقالني ت  .١٤١

ّالمكتبة السلفية، ودار الريان للتر: فؤاد عبد الباقي، ط ّ ّّ  . هـ١٤٠٧/ ٣اث ّ
ّفيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعالمة محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي .١٤٢ ّ ّ ّ ّ 

 ومــا ورد . هــ١٤١٥/ ١ّدار الكتــب العلميـة : ّأحمـد عبــد الـسالم، نـشر: ، تحقيـق) هــ١٠٣١(ت 
هــ؛ ١٣٥٦/ ١)مـصر(يـةالمكتبـة التجار: منه في تفسير الحج المبرور نقلته مـن الطبعـة التـي نـشرتها

 .ألن الحديث الذي ذكر ذلك فيه سقط من طبعتي
، عارضـه )هــ٦٩٤/ ت(القـرى لقاصـد أم القـرى ألبـي العبـاس أحمـد بـن عبـداهللا الطبـري ثـم المكـي  .١٤٣

  .هـ١٤٠٣/ ٣دار الفكر : مصطفى السقا، نشر: بمخطوطاته
: ، نـشر)هــ١٠٥١/ ت(كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع للـشيخ العالمـة منـصور بـن يـونس البهـوتي  .١٤٤

  .هـ١٣٩٤: مطبعة الحكومة بمكة، سنة
ـــي المـــالكي، انظـــر .١٤٥ ـــي الحـــسن عل ـــي ألب ـــد القيروان ـــاني لرســـالة أبـــي زي ـــب الرب حاشـــية :  كفايـــة الطال

  .العدوي
ّلـسان العــرب ألبـي الفــضل محمـد بــن مكـرم األفريقــي  .١٤٦ : ، ط) هـــ٧١١(ت ) المعـروف بــابن منظـور(ّ

  . هـ١٤١٤/ ٣دار الفكر : دار صادر، ونشر
ّلسان الميزان ألبي الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقالني ت  .١٤٧ دار الكتـاب : ، نـشر) هــ٨٥٢(ّ

 .٢: ّاإلسالمي، ط
: ، نـشر)هــ٨٨٤/ ت(المبدع شرح المقنع لبرهان الدين أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن محمـد بـن مفلـح  .١٤٨

 .هـ١٤٢٣: ، سنة)الرياض(دار عالم الكتب 
ــ .١٤٩ ــد لن ــع الفوائ ــد ومنب ــي بكــر الهـــيثمي  ت ّمجمــع الزوائ ــن أب ــدين علــي ب ّور ال ّ دار : ، نــشر) هـــ٨٠٧(ّ

ّالريان، ودار الكتاب العربية، سنة  . هـ١٤٠٧:ّّ
ّعبـد الـرحمن بـن محمـد : ، جمـع وترتيـب) هــ ٧٢٨( ّمجموع فتـاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة  ت  .١٥٠ ّ

  . هـ ١٤١٢: دار عالم الكتب، سنة : ّمحمد، نشر : بن قاسم، وابنه 
ــــسي ت مــــسند أبــــي .١٥١ ــــن داود بــــن ســــليمان الطيال ّ داود ســــليمان ب ــــة : ، نــــشر) هـــــ٢٠٤(ّ دار المعرف

  ).بيروت(
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ّمـسند أبـي يعلـى أحمـد بــن علـي بـن المثنـى الموصـلي ت  .١٥٢ حـسين سـليم أســد، : ، تحقيـق) هـــ٣٠٧(ّّ
ّدار الثقافة العربية : نشر   . هـ١٤١٢/ ١) دمشق(ّ

: صـالح بـن عـائض الـشالحي، نـشر: قمسند عبدالرحمن بن عوف ألحمد بن محمـد البرتـي، تحقيـ .١٥٣
  .هـ١٤١٤/ ١) بيروت(دار ابن حزم 

ــن عبــداهللا الخطيــب التبريــزي  .١٥٤ : ، تحقيــق ) مــن علمــاء القــرن الثــامن ( مــشكاة المــصابيح لمحمــد ب
   .هـ١٤٠٥/ ٣المكتب اإلسالمي : محمد ناصر الدين األلباني ، نشر 

ـــــــاني  .١٥٥ ـــــــسيوطي الرحيب ـــــــي النهـــــــى لمـــــــصطفى ال ـــــــب أول ـــــــشر)هــــــــ١٢٤٣/ ت(مطال ـــــــب : ، ن المكت
  ).دمشق(اإلسالمي

ــن عبــد اهللا الحمــوي  ت .١٥٦ ــي عبــد اهللا يــاقوت ب دار صــادر، ودار : ، ط )هـــ٦٢٦(ّمعجــم البلــدان ألب
  .  هـ ١٤٠٤: بيروت ، سنة 

ــن قــانع  .١٥٧ صــالح المــصراتي ، :  ، تحقيــق )هـــ٣٥١/ ت(معجــم الــصحابة ألبــي الحــسين عبــدالباقي ب
  .هـ١٤١٨/ ١) المدينة ( مكتبة الغرباء : نشر 

شهــاب : ، تحقيـق )هــ٣٩٥(ا تـّد بـن فـارس بـن زكريــة ألبي الحسين أحمـّمعجم المقاييس في اللغ .١٥٨
 . هـ ١/١٤١٥دار الفكر : ّالدين أبو عمرو، نشر 

لتقــــي الــــدين محمــــد بــــن أحمــــد الحنبلــــي )منتهــــى اإلرادات(معونــــة أولــــي النهــــى شــــرح المنتهــــى .١٥٩
 .هـ١٤١٥/ ١عبدالملك بن دهيش .  تحقيق د،)هـ٩٧٢/ المشهور بابن النجار ت(ُُالفتوحي

/ ت(مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج لـشمس الـدين محمـد بـن الخطيـب الـشربيني  .١٦٠
 .هـ١٤١٨/ ١)بيروت(دار المعرفة : محمد خليل عيتاني، نشر: ، اعتنى به)هـ٩٧٧

خ عبـداهللا بـن عبـدالرحمن مفيد األنـام ونـور الظـالم فـي تحريـر األحكـام لحـج بيـت اهللا الحـرام للـشي .١٦١
صـاحب الـسمو الملكـي األميـر عبـداهللا بـن عبـدالعزيز آل سـعود : ، طبعة)هـ١٤٠١/ ت(بن جاسر 

 .هـ١٤١٢/ ٣
 .١/ مناسك الحج والعمرة لمحمد ناصر الدين األلباني، ط .١٦٢
 .٥/ محمد الصالح العثيمين، ط: المنهج لمريد الحج والعمرة للشيخ .١٦٣
ــدالر .١٦٤ ــن عب ــي، المعــروف بالحطــابمواهــب الجليــل لمحمــد ب دار : ، نــشر)هـــ٩٥٤/ ت(حمن المغرب

 .هـ١٣٩٨/ ٢الفكر
ّميزان االعتدال لشمس الدين الذهــبي ت  .١٦٥ ّ ّعلـي، وفتحيـة البجـاوي، نـشر: ، تحقيـق) هــ٧٤٨(ّ ّ دار : ّ

  .ّالفكر العربي
شـركة ومكتبــة : ، نـشر ) هــ١٢٥٠/ ت(نيـل األوطـار شـرح منتقــى األخبـار لمحمـد علـي الــشوكاني  .١٦٦

 ) .مصر(البابي مصطفى 
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ملخص البحث   

المقدمـــة    

            خطة البحث

      منهج البحث
تعريفات متصلة بالبحث:  الفصل األول  

  تعريف الطواف لغة: المبحث األول
  .اتعريف الطواف شرع: المبحث الثاني

ن مزاحمـــة األحاديـــث الـــواردة فـــي زجـــر الحـــاج والمعتمـــر عـــ:  الفــصل الثـــاني
ـــاس، ومـــدافعتهم، وإلحـــاق األذى بهـــم، وقطـــع األســـباب المفـــضية إلـــى ذلـــك عنـــد  الن

  الطواف بالبيت

فــي مــا ورد فــي ذلــك عنــد اســتالم الحجــر األســود علــى وجــه : المبحــث األول-

  الخصوص

  في ما ورد في ذلك في الطـواف بالبيت على وجه العموم: المبحث الثاني-

  ث المتقدمةفقه األحادي: المبحث الثالث-
  في بيان الدالالت الفقهية في األحاديث المتقدمة: المطلب األول

  في شرح مسائلها، والمسائل المتعلقة بها: المطلب الثاني
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