
 األربعة املذاهب يف احلج كمناس
 العدوي املاليك خملوف حممد نيحسنالشيخ 

وحىت يأيت بالنسك ىلع الوجه  ،ة حىت ل يرتك واجباا أو يفعل حمظوراا تام   مناسكهما معرفةا  أو العمرة أن يعرف أولا  ريد احلج  ىلع م  
 املرشوع.

وضع املغفور هل  ،من كتب فقهاء املذاهب خصوصاا يف وقت أدائها الضيق وملا اكن من غري امليسور للك إنسان أن يقف ىلع املناسك
إيله جبميع شعائر سبق وادلنا األستاذ الشيخ حممد حسنني خملوف العدوي املاليك شيخ الشيوخ باألزهر بياناا سهالا من املذاهب األربعة لم ي  

وأن يراجعه  ،للك حاج أو معتمر أن يصحبه أثناء سفره وحال إقامتهرس يوما يلزم يف ذلك حبيث يت ،احلج والعمرة وأحاكمها وحمظوراتها
بسهولة كديلل يتعرفها منه، فوضع أعمال احلج والعمرة يف الصحائف ايلمىن وبيان أحاكمها يف املذاهب األربعة يف الصحائف اليرسى 

 ،ومرحلة مرحلة ،يف مواقف احلج والعمرة موقفاا موقفاا  مراعياا ترتيب هذه األعمال برتتيب السري املرشوع حبيث يرى انلاظر فيه كأنه سائر
 ووضع ىلع يسار هذه اجلداول مالحظات تدعو احلاجة إيلها.

وحني قصدت احلج يف هذا العام بدأت يف تدوين ما أحتاج إيله من أحاكم املناسك فرأيت بعد املراجعة والستقصاء أين يف غنية عن 
حاطة بأحاكم ة واإليف )ديلل احلاج( وأنه خري ما كتب يف املناسك من حيث السهولة وادلق   رمحه اهلل تعاىل اتلدوين بما بي نه األستاذ الوادل

 املذاهب.
 جداول هذا ادليلل اجلليل اذلي لم يسبق إيله مؤلفه بمثيل واهلل املستعان. ،اهلل بهم اإلسالم وإىل حرضات القراء أعز  

  رمات احلج والعمرة أن يبدأ باألمور اآلتية:ينبيغ ملريد اإلحرام قبل ادلخول يف ح
 ملحوظات حنبيل شافيع ماليك حنيف املسألة رقم

 كقلم اإلحرام إرادة عند الشعث إزالة 1
 وحنو حليته، وترسيح شاربه، وقص أظفاره،

 . اإلحرام بعد ببقائه املحرم يتأذى قد مما ذلك

دول ما املراد بالسنة املذكورة يف هذا اجل سنة سنة سنة سنة
 يشمل املستحب.

 بال عليه متقدم باإلحرام متصل وغسل 2
 . نفساء أو حلائض ولو طويل فصل

وهل أن يتدلك يف هذا الغسل ويزيل الوسخ  سنة سنة سنة سنة
خبالف الغتسالت بعد اإلحرام، 

صىل اهلل عليه وباملدينة اغتسل انليب 
وجترد ولبس ثويب إحرامه، وملا  وسلم

.وصل ذلي احلليف  ة ركع وأهل 
 من بدنه سائر يف اإلحرام قبل الرجل وجترد 3

 . صياغة أو نسج أو خبياطة املحيط
  سنة سنة سنة سنة

ولبس إزار ورداء ونعلني كنعال اتلكرور  4
[ أي هذه  القدم بعض يسرت عقب هلا اليت]

 اهليئة يف حق الرجل.

  سنة سنة سنة سنة

أنواع  واتلطيب يف بدن أو ثوب بأي نوع من 5
 الطيب اكملسك والعود وابلخور وماء الورد...

السنة عند احلنفية اتلطيب يف ابلدن دون  سنة سنة مكروه سنة
اثلوب، وعند احلنابلة يكره تطييب 

 اثلوب.
  سنة سنة سنة سنة وصالة ركعتني بعد الغسل وقبل اإلحرام. 6



واإلحرام: وهو نية أحد النسكني أو هما معاا  7
 قارناا أو متمتعاا.مفرداا أو 

  ركن ركن ركن رشط

 ويف تعدي امليقات حاللا هدي واجب واجب واجب واجب ومن امليقات املقرر ألهل لك جهة. 8
وجترد الرجل ىلع الوجه املشار يصري  9

 باإلحرام.
 ةويف ترك اتلجرد فدي واجباا  واجباا  واجباا  واجباا 

واتللبية بعد اإلحرام إىل أن يدخل مكة،  10
 واتصاهلا به بال فصل طويل لك منهما.

ويف تركها أو ترك اتصاهلا مع الطول هدي  سنة سنة واجب رشط
عند القائل بالوجوب، وبالرشطية إذا 
انعقد اإلحرام بدونها من قول أو فعل 

 متعلق به.
صىل اهلل عليه والقتصار ىلع تلبية الرسول  11

ويه: بليك امهلل بليك، بليك ل  وسلم
بليك، إن احلمد وانلعمة لك  رشيك لك

 وامللك ل رشيك لك.

  سنة سنة سنة سنة

وإاعدتها بعد الطواف والسيع باملسجد  12
احلرام إىل أن يصل إىل مصىل عرفة بعد 

 الزوال من ايلوم اتلاسع.

السنة عند احلنابلة واحلنفية إاعدتها إىل  سنة سنة واجبة سنة
ريم مجرة العقبة، وعند الشافعية إىل 

لرشوع يف اتلحلل، ويف ترك إاعدتها هدي ا
 عند املالكية.

واتلوسط يف علو صوته بها ويف موالتها  13
 واإلكثار منها، وادلاعء بعدها، لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

وجتديدها تلغري حال كقيام وقعود وصعود  14
 وهبوط وخلف صالة ومالقاة رفاق.

  سنة سنة سنة سنة

مكة لغري حائض والغسل عند دخول  15
 ونفساء.

وعند احلنفية والشافعية يسن الغسل  سنة سنة سنة سنة
 دلاخل مكة ولو حلائض أو نفساء.

ودخوهل مكة نهاراا من باب املعىل، ودخول  16
املسجد من باب السالم، وبدؤه بطواف 
العمرة، إن اكن معتمراا، وطواف القدوم إن 

 اكن مفرداا أو قارناا لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

وطواف القدوم إن أحرم من احلل ولم خيش  17
فوات الوقوف بفعله، ولم يردف احلج ىلع 

 العمرة حبرم.

ويف تركه هدي عند املالكية، ويسن عند  سنة سنة واجب سنة
الشافعية حلالل وحاج دخل مكة قبل 

 فايق دون غريه عند احلنفية.الوقوف، ولآل
ركوز يف الركن وابتداؤه من احلجر األسود امل 18

 اذلي قبل باب ابليت.
  واجب واجب واجب واجب



وكونه سبعة أشواط من احلجر إىل احلجر  19
 عند األئمة اثلالثة، وأربعة عند احلنفية.

واثلالثة ابلاقية منه عند احلنفية سنة،  رشط رشط رشط رشط
وترك الرشط هنا كرتك أصله، أو فيه دم 

قول بأنه عند القائل بالسنية نظراا إىل ال
 جيب بالرشع.

  رشط سنة رشط سنة  وكونه متوايلاا بال فصل كثري. 20
ويف تركه هدي عند القائل بوجوب  واجب سنة واجب واجب لقادر اكلسيع.اوميش  21

 الطواف.
وتقبيل احلجر األسود أوهل، ويف لك شوط بال  22

إل فليمسه بيده ثم يضعها صوت إن قدر، و
 ىلع فيه وإل فيعود كذلك.

 ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب سنة سنة سنة سنة

واتلكبري مع لك من اتلقبيل، ووضع ايلد أو  23
صىل العود ىلع الفم داعياا مصلياا ىلع انليب 

 .اهلل عليه وسلم

  سنة سنة سنة سنة

ثم  واستالمه الركن ايلماين بيده إن قدر 24
 يضعها ىلع فيه.

  سنة سنة سنة سنة

ونصب املقبل أو الالمس للحجر، واملستلم  25
 للركن قامته قبل حتريك قدمه للطواف.

 وتركه كرتك أصله رشط واجب رشط واجب

ورمل الرجل يف األشواط اثلالثة األوىل إل  26
 لزدحام.

  سنة سنة سنة سنة

وتركه كرتك أصله، وفيه دم عند احلنفية  رشط واجب رشط جبوا وجعل ابليت حني الطواف عن يساره. 27
ىلع القول بأن الواجب بالرشوع اكلواجب 

 األصيل.
وخروج لك ابلدن عن الشاذروان وحجر  28

 إسماعيل عليه السالم، ولك منهما.
وتركه كرتك أصله، وفيه دم عند احلنفية  رشط واجب رشط واجب

جب ىلع القول بأن الواجب بالرشوع اكلوا
 األصيل راجع املسألة السادسة.

والطهارة من احلدث واخلبث وسرت العورة  29
 اكلصالة لك منهما.

وطهارة اخلبث عند احلنفية سنة يف  رشط رشط رشط واجب
الطواف مطلقاا، وأما الطهارة من احلدث 

 ففيها تفصيل.
وادلاعء أثناء الطواف بما حيب من طلب  30

 بال حد. علم واعفية وتوفيق وسعة رزق
  سنة سنة سنة سنة

لصالة فريضة مع ( أي: الطواف)وقطعه  31
إمام راتب لم يصلها أو صالها منفرداا وبىن 

 ىلع ما فعله من طوافه بعد سالمه.

وفيه اإلثم فقط إن استمر عند القائل  جائز جائز واجب جائز
 بالوجوب



وادلاعء بعد الفراغ من الطواف بامللزتم،  32
 اب ابليت.وهو ما بني احلجر األسود وب

  سنة سنة سنة سنة

 ويف تركهما هدي عند املالكية سنة سنة واجب واجب وصالة ركعتني بعد الفراغ منه. 33
وإيقاعهما خلف املقام حبيث يكون املقام  34

 بينه وبني الكعبة.
  سنة سنة سنة سنة

وتقبيل احلجر األسود بعدهما وقبل اخلروج  35
 من املسجد إىل السيع.

  سنة نةس سنة سنة

والسيع بني الصفا واملروة سبعة أشواط منه  36
 ابلدء مرة والعودة أخرى.

 ويف تركه هدي عند القائل بوجوبه ركن ركن ركن واجب

  سنة سنة سنة سنة والطهارة من حدث وخبث. 37
ويف تركه هدي عند احلنفية، راجع ذيل  رشط رشط رشط واجب وابلدء بالسيع من الصفا. 38

 لسادسةاملسألة ا
ووقوعه بعد طواف مطلقاا واجباا أو ركناا أو  39

 نفالا.
فإن لم يتقدمه طواف أصالا بطل ىلع  رشط رشط رشط واجب

الرشطية، وأهدى ىلع الوجوب، ووقوعه 
بعد طواف واجب أو ركن واجب عند 

 مالك جيرب بادلم.
  واجبة سنة رشط واجبة وموالته يف نفسه بال تفريق كثري. 40
الواجب عن الشافعية عند الفصل بينهما  سنة سنة واجبة سنة والة بينه وبني الطواف.وامل 41

 بالوقوف بعرفة.
 وامليش فيه مع القدرة. 42

 
 ويف تركه هدي واجب سنة واجبة واجب

وتقديمه ىلع الوقوف بعرفة إن طلب منه  43
 طواف القدوم.

 ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب واجب جائز واجبة سنة

وتأخريه ملا بعد طواف اإلفاضة إن لم جيب  44
قدوم، بأن أحرم من احلرم أو خيش بفعله 
فوات الوقوف، أو أردف احلج ىلع العمرة 

 حبرم.

 ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب واجب جائز واجبة سنة

ل ودون وإرساع بني األخرضين فوق الرم 45
اجلري، وريقُّ رجل عليهما اكملرأة إن خال 

 املوضع، وادلاعء بالصفا واملروة لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

وخطبة اإلمام يوم السابع بعد صالة الظهر  46
بمكة، يعلم انلاس فيها املناسك واخلروج 

 السنة عند احلنابلة اخلروج قبل الزوال. سنة سنة سنة سنة



بعد الزوال من مكة ملىن يوم الرتوية، وهو 
يدرك بها  ايلوم اثلامن من ذي احلجة قدر ما

 الظهر قرصاا يف وقتها املختار لك منهما.
وبياته بمىن يللة اتلاسع إىل أن يصيل الصبح،  47

وسريه منها لعرفة بعد طلوع الشمس يوم 
اتلاسع، ونزوهل بنمرة إذا وصل إيلها قبل 

رصاا مع الزوال يلصيل بها الظهر والعرص ق
اإلمام بمسجدها ثم يذهب إىل عرفة، 
وخطبة بمسجد عرفة بعد الزوال وقبل 
صالة الظهر يعلم اإلمام فيها املناسك إىل 

 طواف اإلفاضة لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

والوقوف بعرفة يوم اتلاسع ولو حلظة يف أي  48
جزء منها ولو ماراا من طلوع فجر ايلوم 

من الزوال عند األئمة اتلاسع عند احلنابلة، و
 اثلالثة إىل طلوع فجر يوم انلحر عند اللك.

واجلمع بني الليل وانلهار حلظة واجب  ركن ركن ركن ركن
عند احلنفية واحلنابلة، سنة عند 
الشافعية، والركن عند املالكية يبتدئ من 
الغروب والواجب حلظة من الزوال إىل 
الغروب، وينتيه عند اجلميع بطلوع فجر 

 انلحر، ويف ترك الواجب هدي. يوم
والطمأنينة يف الوقوف بقدر اجللسة بني  49

 السجدتني قائماا أو جالساا أو راكباا.
  سنة سنة واجبة سنة

والوقوف جببل الرمحة متوضئاا بعد صالة  50
الظهرين مجعاا وقرصاا، وادلفع مع اإلمام، 

 وادلاعء، واتلرضع للغروب لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

ونزوهل بمزدلفة بقدر حط الرحال، وصالة  51
 العشاءين وتناول يشء من أكل أو رشب.

فإن لم يزنل بها قدر ما ذكر فهدي عند  سنة سنة واجب واجب
 القائل بالوجوب.

ومجع العشاءين بها تأخرياا إن وقف مع  52
 اإلمام، وإل فلك لوقته.

 وب.ويف تركه هدي عند القائل بالوج سنة سنة سنة واجب

وقرص العشاء جلميع احلجاج إل أهل مزدلفة  53
 وإل أهل مىن وعرفة يف حملهم.

 ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب. جائز سنة سنة واجب

وبياته بها، وارحتاهل منها بعد صالة الصبح  54
 بغلس، لك منهما.

الواجب عند الشافعية املكث بها ولو  واجب واجب سنة سنة
ثلاين من الليل، وعند حلظة من انلصف ا

 احلنابلة املبيت إىل نصفه، ويف تركه هدي.
والوقوف باملشعر احلرام )جبل بآخر مزدلفة  55

يسىم قزح( مستقبالا لدلاعء واثلناء ىلع اهلل 
 تعاىل لإلسفار.

 ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب. سنة سنة سنة واجب



واإلرساع ببطن حمرسر )واد بني املشعر  56
 رام ومىن(.احل

  سنة سنة سنة سنة

وريم مجرة العقبة بمىن من طلوع فجر يوم  57
 انلحر إىل الغروب.

والليل فما بعده إىل غروب ايلوم الرابع  واجب واجب واجب واجب
قضاء عند املالكية، ووقت أدائه عند 
احلنفية يمتد إىل طلوع الفجر، وعند 
الشافعية يدخل وقته بنصف يللة انلحر 

أيام الترشيق اثلالثة وحل به لك  إىل آخر
يشء غري النساء والصيد، وكره الطيب 
وهو اتلحلل األصغر، وبطواف اإلفاضة، 
حل ما بيق من نساء وصيد إن حلق واكن 
قد ريم مجرة العقبة أو فات وقتها وقدم 
سعيه وإل فال حيل إل بالسيع وهذا هو 

 اتلحلل األكرب.
  سنة سنة سنة سنة وكونه من طلوع الشمس إىل الزوال. 58
وكونه حبجر كحىص اخلذف قدر الفولة أو  59

 انلواة ل صغرياا جداا.
وكونه قدر الفولة ل صغرياا جداا سنة عند  رشط واجب رشط رشط

 الشافعية
وكونه بسبع حصيات سبع مرات ىلع اجلمرة،  60

هل ل إن جاوزتها، أو ويه ابلناء وما حو
 وقعت دونها، لك منهما.

ويف تركه هدي، وعند الشافعية يدخل  رشط واجب رشط رشط
وقت الريم بنصف يللة انلحر ملن وقف 

 قبله
ورميه وإن راكباا حني وصوهل هلا بسبع  61

حصيات يلتقطها من املزدلفة، واتلكبري مع 
لك حصاة من العقبة وغريها من بايق األيام، 

بع احلصيات بالريم حبيث ل يفصل وتتا
 بينهما بشاغل من الكم أو غريه، لك منها.

  سنة سنة سنة سنة

واذلبح، واحللق أو اتلقصري، لك منهما يف يوم  62
 انلحر.

الواجب عند الشافعية يف هذا ايلوم اذلبح  واجب واجب واجب واجب
دون احللق ويف اتلأخري عنه هدي، وأصل 

هم بمعىن إزالة احللق أو اتلقصري عند
ركن ل )ال .ثالث شعرات أو تقصريها

 .(ينجرب بادلم
  سنة سنة سنة سنة وكونهما قبل الزوال منه. 63
الواجب عند أيب حنيفة تقديم الريم ىلع  جائز سنة واجب واجب وتقديم مجرة العقبة ىلع احللق واإلفاضة. 64

اذلبح واحللق كتقديم اذلبح ىلع احللق، 
بني الريم وانلحر وعند احلنابلة ليس 

واحللق واإلفاضة ترتيب، ويف تأخري الريم 



عن اإلفاضة هدي، وعن احللق فدية عند 
 مالك.

وتقديم انلحر أو احللق ىلع اإلفاضة كتقديم  65
 الريم ىلع انلحر، وانلحر ىلع احللق، لك منها.

  جائز سنة سنة سنة

والزنول من مىن إىل مكة يوم انلحر لطواف  66
قب احللق بال تأخري إل لقضاء اإلفاضة ع

 حاجة.

  سنة سنة سنة سنة

وطواف اإلفاضة كطواف القدوم يف واجباته  67
 وسننه وفروضه.

إل أن اثلالثة أشواط ابلاقية واجبة يف  ركن ركن ركن ركن
 هذا الطواف سنة يف غريه عند احلنفية.

ووقوعه بعد طلوع فجر يوم انلحر كريم  68
 مجرة العقبة.

الرشط عند الشافعية واحلنابلة وقوعه  رشط رشط طرش رشط
 بعد نصف يللة انلحر ملن وقف قبله

وفعل طواف اإلفاضة عقب احللق بال  69
 تأخري.

  سنة سنة سنة سنة

الواجب عند احلنفية وقوعه يف أيام انلحر  سنة سنة واجب واجب ووقوعه قبل حلول شهر املحرم. 70
 ويف تأخريه عنها دم.

للمبيت بمىن فوق العقبة يوم انلحر  ورجوعه 71
بعد طواف اإلفاضة ثالث يلال إن لم 
يتعجل، ويللتني إن تعجل قبل الغروب من 

 ايلوم اثلاين من أيام الريم.

 .عند من قال بالوجوب ويف تركه هدي واجب واجب واجب سنة

وريم اجلمرات اثلالث األوىل والوسطى  72
لك يوم  ومجرة العقبة من الزوال إىل الغروب

بعد يوم انلحر بسبع حصيات يلتقطها من 
 أي حمل.

 ويف تركه هدي. واجب واجب واجب واجب

وترتيب اجلمرات بأن يبدأ باألوىل اليت تيل  73
 مسجد مىن ثم الوسطى ثم العقبة.

فلو نكث أو ترك بعضاا منها ولو سهواا لم  رشط رشط رشط سنة
جيزه وأاعدها مرتبة وإل فدم، واملراد 

رشط يف هذا اجلدول ما يشمل الواجب بال
 قف عليه صحة اليشء ووما يت

ووقوفه أثر األولني لدلاعء واثلناء ىلع اهلل  74
تعاىل مستقبالا للبيت قدر إرساع سورة 

 ابلقرة ملن توفر خشوعه.

  سنة سنة سنة سنة

ورميها أثر الزوال قبل صالة الظهر بدون  75
تأخري، ونزول غري املتعجل بعد ريم مجار 
ايلوم اثلالث باملحصب يلصيل به الظهر 

 والعرص واملغرب والعشاء لك منهما.

  سنة سنة سنة سنة



وتأخري طواف اإلفاضة بعد أيام الريم  76
 وانلحر واحللق.

نفية للتحريم فيجب والكراهة عند احل مكروه مكروه مكروه مكروه
 فيه دم

وطواف الوداع للخارج من مكة مليقات من  77
املواقيت أو ملا حاذاه أو للطائف أو ألبعد من 

 ذلك.

وعند احلنفية واجب ىلع غري أهل مكة،  واجب واجب سنة واجب
 .ويف تركه هدي عند القائل بالوجوب

يه من أعظم القربات راجع املسألة و سنة سنة سنة سنة .صىل اهلل عليه وسلموزيارة انليب  78
 السابعة عرشة، واثلامنة عرشة.

وأراكنها ثالثة: إحرام، وطواف،  –والعمرة  79
وسيع، كما مر يف احلج عند األئمة اثلالثة 

 وأربعة بزيادة احللق عند الشافعية.

 ويف تركها هدي عند القائل بالوجوب واجب واجب سنة سنة

احلل واحلرم كلك واجلمع يف إحرامها بني  80
إحرام، وخروج املعتمر إىل احلل إن أحرم بها 

 يف احلرم لك منهما.

 ويف تركه هدي واجب واجب واجب واجب

  واجب ركن واجب واجب واتلحلل منها باحللق أو اتلقصري بعد السيع. 81
  سنة سنة مكروه سنة وتكرارها يف العام الواحد، وأوهل املحرم. 82
ال اإلحرام خميطاا بكفها ولبس األنىث ح 83

وكيس أو أصبع من أصابع يدها إل  زكقفا
 اخلاتم.

 وفيه الفدية عند القائل باحلظر جائز حمظور حمظور حمظور

وعند الشافعية هلا أن تسرتهما بكم أو  جائز جائز مكروه جائز وإدخاهلما يف كمها وقميصها وجلبابها. 84
 خرقة ولو بشد عليها

بعضه بنقاب أو ثلام، أو برقع وسرت وجهها أو  85
أو مخار، أو منديل إل لفتنة أو إرادة سرت عن 

 أعني انلاس بال غرز لساتر أو ربطه.

 وفيه الفدية حمضور حمظور حمظور حمظور

ولبس الرجل حميطاا بأي عضو من أعضائه  86
إما خبياطة اكلقميص والرساويل واجلبة 
والقفطان والقفاز واخلف وانلعل أو 

ة كخاتم بيده أو طوق يف عنقه أو بصياغ
حلقة بأذنه أو بنسج كدرع حديد أو ثوب 
نسج حميطاا أو بلد لصق ىلع صورته، وإما 

 بنفسه كجدل حيوان سلخ بال شق.

وفيه الفدية إل اخلاتم فجائز عند أيب  حمضور حمظور حمظور حمظور
 حنيفة

وسرت الرجل وجهه أو رأسه بمحيط أو غريه  87
ية أو خرقة يسدهلا أو عضابة كعمامة أو طاق

يربطها أو طني أو عجني من لك ما يعد 
 ساتراا.

عند الشافعية هل سرت وجهه وفيه الفدية، و حمضور حمظور حمظور حمظور
 يطبغري خم



وعقد اإلزار أو تزويره أو ختليله بعود وحنوه  88
 أو ربطه بتكة أو حزام.

 وفيه الفدية عند مالك جائز جائز حمظور جائز

وعقد الرداء أو تزويره أو ختليله أو ربطه  89
 كذلك.

 وفيه الفدية حمظور حمظور حمظور جائز

والرتداء أو الئزتار جببة أو قميص يلقيه  90
ىلع كتفيه أو يلف به وسطه أو اتللفع بربدة 

 مرقعة أو ذات فلقتني.

  جائز جائز جائز جائز

ولبس الرجل كخف لفقد نعل أو غلوه  91
لرضورة كشقوق برجليه إن قطع  فاحشاا أو

 أو ثىن أسفل من كعب.

  جائز جائز جائز جائز

وعند احلنفية والشافعية جيوز الحزتام  جائز جائز جائز جائز والحزتام بثوب أو غريه لعمل. 92
 مطلقاا لعمل أو غريه.

الك ولكن ولغري رضورة ل جيوز عند م جائز جائز جائز جائز واتلقدل بسيف وحنوه لرضورة. 93
ل فدية فيه ما لم تكن عالقته عريضة 
أو متعددة وإل ففيه فدية، وعند احلنفية 

 ل يشء فيه مطلقاا 
وعند احلنابلة اتلظلل يف املحمل وحنوه  جائز جائز جائز جائز واتلظلل ببناء أو شجر أو خيمة أو حممل. 94

 الفديةحمظور وفيه 
واتقاء شمس أو ريح أو مطر أو برد بيد أو  95

بمرتفع كثوب يرفع ىلع عصا أو شمسية بال 
 لصوق.

وعند احلنفية والشافعية جيوز مطلقاا  جائز جائز جائز جائز
 بلصوق أو غريه

ومحل يشء ىلع رأسه حلاجة تتعلق به أو  96
 بدوابه أو لغريه بأجرة ملعاشه.

د احلنفية والشافعية جيوز ولو لغري وعن جائز جائز جائز جائز
حاجة إل أن يكون املحمول ثياباا فال 
جيوز عند احلنفية للتغطية، وعند 
الشافعية ما لم يقصد السرت واإلحرام، 

 وفيه الفدية
وشد منطقة بوسطه ىلع جدله نلفقة ىلع  97

نفسه وعياهل ودوابه، وإضافة نفقة غريه تبعاا 
 هلا.

واحلنفية والشافعية جيوزون شدها مطلقاا  جائز جائز جائز جائز
ىلع جدله أو فوق إزاره أضاف نفقة الغري 

 تبعاا هلا أم ل.
وعند األئمة اثلالثة جيوز مطلقاا اكن اعدة  جائز جائز مكروه جائز وشدها بعضد أو فخذ ما لم يكن اعدة قوم. 98

 قوم أم ل
وشدها ل نلفقته ولو فارغة أو نفقة الغري أو  99

 ق إزاره.فو
  جائز جائز حمظور جائز



وإبدال ثوبه اذلي أحرم فيه بثوب آخر ولو  100
 ألذية قمل وحنوه.

  جائز جائز جائز جائز

وغسل بدنه بماء تلربد أو نلجاسة ل إلزالة  101
 وسخ.

  جائز جائز جائز جائز

وغسله بماء أو مع صابون وحنوه إلزالة وسخ  102
 بدلك.

 وفيه الفدية عند مالك جائز جائز حمظور جائز

وغسل ما حتت أظفاره إلزالة وسخ أو يديه  103
ولو بنحو صابون، وغمس رأسه بماء لغري 
غسل مطلوب وجوباا أو ندباا مع جتفيفه 
بقوة، وغسل ثوبه باملاء أو مع صابون ترفهاا 
أو لوسخ أو جناسة إن حتقق عدم ادلواب، 
وغسله باملاء فقط نلجاسة مع حتقق وجود 

 مل وحنوه، أو الشك فيه لك ذلك.الق

  جائز جائز جائز جائز

وغسله ترفهاا أو لوسخ مع حتقق وجود القمل  104
 أو الشك فيه بماء فقط أو مع صابون.

 وفيه الفدية عند القائل باحلظر. حمظور جائز حمظور جائز

وغسله نلجاسة بصابون وحنوه مع حتقق  105
 وجود القمل أو الشك فيه.

 وفيه الفدية عند القائل باحلظر. حمظور جائز حمظور جائز

وحك ما خيف من بدنه كرأسه وظهره برفق  106
 خوفاا من قتل قملة وحنوها.

  جائز جائز جائز جائز

وحك ما ظهر هل ولو بشدة إذا لم يكن فيه  107
 قمل.

 وعند احلنفية جيوز مطلقاا  جائز جائز جائز جائز

يه من حنو بط دمل أو جرح إلخراج ما فرو 108
 قيح يعرصه أو وضع لصقة عليه.

  جائز جائز جائز جائز

  جائز جائز جائز جائز وفصد حلاجة إذا لم يعصبه. 109
  مكروه جائز مكروه جائز وفصد لغري حاجة ولم يعصبه. 110
وعصب فصده أو جرحه أو دمله أو رأسه  111

 حلاجة سواء اكن فصده حلاجة أم ل.
 وفيه الفدية عند مالك جائز جائز جائز جائز

 وفيه الفدية جائز جائز حمظور جائز وعصب ما ذكر لغري حاجة. 112
ولصق خرقة كربت جبراح وجهه أو رأسه  113

حلاجة، ووضع قطنة بأذنة أو قرطاس 
 بصدغه حلاجة.

وفيه الفدية عند مالك ولو اكن لغري  جائز جائز جائز جائز
 حاجة



ن هل جرم وشم طيب خيف أثره بأن لم يك 114
يعلق باجلسد أو اثلوب كرحيان وياسمني 

 وورد وسائر أنواع الرياحني.

وحيرم عند الشافعية إذا اتصل بأنفه وفيه  مكروه جائز مكروه جائز
 الفدية.

واجلواز عند الشافعية مقيد بما إذا لم  جائز جائز جائز جائز ومسه ومكث بماكنه واستصحابه يف متاعه. 115
 حرم.يعلق منه يشء بامل

ومكث بماكن فيه طيب ظهر أثره بأن اكن هل  116
جرم يعلق باثلوب أو ابلدن، كمسك وعطر 

 واستصحابه وشمه بال مس.

اجلواز عند احلنابلة واحلنفية ما لم يشمه  جائز جائز مكروه جائز
 قصداا 

ومسه وإن لم يعلق بيده منه يشء أو أزاهل  117
لم  رسيعاا، أو اكن يف كحل أو طعام أو دهن

 يطبخ.

وفيه الفدية عند القائل باحلظر واجلواز  حمظور جائز حمظور جائز
عند احلنفية مالم يقصد منه اتلطيب، 

 وعند الشافعية ما لم يعلق بالالمس.
وتطيب يف بدن أو شعر أو ثوب بطيب  118

 خالص أو ممزوج بدهن لغري رضورة.
وعند مالك فيه الفدية ولو لرضورة قل  أو  حمظور حمظور حمظور حمظور

كرث، وعند احلنفية إن طيب عضواا اكمالا 
ففيه الفدية ويف اثلوب إن كرث عرفاا أو 

 زاد ىلع شرب يف شرب وإل أطعم.
ودهن شعر رأس أو وجه بدهن غري مطيب  119

كزيت وزبد وسمن ودهن جوز وحنوه لغري 
 رضورة.

 

وجتب الفدية عند مالك يف ذلك، ويف  جائز حمظور ورحمظ حمظور
دهن سائر ابلدن، ولو اكن لرضورة إل إذا 
دهن باطن كفيه وقدميه لشقوق فال فدية 
عليه، واحلظر والفدية عند احلنفية 
خاص بزيت الزيتون والسمسم يف ذلك 
ويف سائر اجلسد أيضاا ولرضورة ل فدية 

 فيه ول صدقة عندهم.
ب مزعفر، أو مورس، أو معصفر، ولبس ثو 120

 وتبخريه بعود أو حنوه.
والعصفر عند احلنابلة والشافعية ليس  حمظور حمظور حمظور حمظور

 بطيب فال يشء فيما صبغ فيه.
ونوم املحرم أو جلوسه أو وقوفه يف فراش  121

 مطيب بال حائل.
 وفيه الفدية حمظور حمظور حمظور حمظور

ء ريح أو غريه مطلقاا ونزع ما أصابه من إلقا 122
 أو من خلوق الكعبة إن كرث.

وخري يف نزع يسريه لرضورة القرب من  واجب واجب واجب واجب
الكعبة ول يشء فيه، وعند الشافعية 

 جيب نزعه مطلقاا قل  أو كرث.
ونزع ما بيق من الطيب قبل اإلحرام إن اكن  123

 هل جرم قل  أو كرث.
فدية عند القائل بالوجوب، وفيه ال واجب جائز واجب واجب

والفدية عند احلنفية إذا اكن بثوبه دون 
 بدنه.

وعند احلنفية إذا خضب رأسه أو حليته أو  حمظور جائز حمظور حمظور واتلضمخ باحلناء املعروف لغري عذر. 124
خضبت املرأة رأسها أو يديها حبناء رقيق 



فعليه دم واحد وبثخني عليه دمان 
دام يوماا ويللة ىلع للطيب وللتغطية إن 

مجيع رأسه أو ربعه واتلخضب لعذر جائز 
 وفيه دم.

وعند احلنفية إذا اكتحل مرة أو مرتني  حمظور حمظور حمظور حمظور واستعمال الكحل املطيب لغري رضورة. 125
 فعليه صدقة، وما زاد ففيه دم

واستعمال الكحل املطيب لرضورة حر أو برد  126
 وحنوه.

 وفيه الفدية جائز زجائ جائز جائز

ول يشء فيه، وعند مالك إذا اكن لغري  جائز جائز جائز جائز واستعمال غري املطيب لرضورة أو ل. 127
 رضورة ل جيوز، وفيه الفدية.

واحلجامة بال عذر إن لم تزل شعراا لرجل أو  128
 امرأة.

  مكروهة مكروهة مكروهة جائزة

وعليه فدية إن أزالت كثري الشعر وإل  جائزة جائزة جائزة جائزة اا أم ل.واحلجامة لعذر سواء أزالت شعر 129
 فإطعام راجع املسألة احلادية عرشة.

 وعليه الفدية أو اإلطعام كما تقدم. حمظورة حمظورة حمظورة حمظورة واحلجامة إن أزاتله مع كونها لغري عذر. 130
وإزالة الشعر لغري عذر عن ابلدن مطلقاا  131

 أو نتف لرجل أو امرأة. حبلق
وعليه الفدية أو اإلطعام، ولعذر كذلك  حمظورة حمظورة حمظورة حمظورة

 وإن جازت إزاتله.
وتساقط شعر لوضوء أو غسل مطلوب أو  132

 لركوب دابة.
وفيه صدقة عند احلنفية نصف صاع من  جائز جائز جائز جائز

بر أو صاع من تمر أو شعري، ول يشء فيه 
 عند غريهم.
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وفيه الفدية أو اإلطعام راجع املسألة  حمظور حمظور حمظور حمظور فر واحداا أو أكرث لغري عذر.وقلم الظ
 احلادية عرشة.

وفيه الفدية أو اإلطعام عند القائل  حمظور جائز حمظور حمظور وقتل القمل وطرحه ل إلماطة األذى. 134
باحلظر إل احلنابلة فال جزاء فيه، راجع 

 ة احلادية عرشة.املسأل
وقتل اجلراد إن عم الطريق واجتهد املحرم  135

 يف اتلحفظ من قتله.
 ول جزاء يف قتله. جائز جائز جائز جائز

وقتله إن لم يعم أو عم ولم جيتهد يف اتلحفظ  136
 من قتله.

يمته طعاماا، راجع وفيه اجلزاء بق حمظور حمظور حمظور حمظور
 املسألة احلادية عرشة.

وقتل العلق والربغوث وادلود والقراد واحللم  137
وابلق وانلمل، وحنوها من لك ما يعيش 

 باألرض.

وفيه اإلطعام بقبضة أو حفنة عند  جائز جائز حمظور جائز
 القائل باحلظر ول يشء يف طرحه.



واجلماع والنزال ومقدماته ولو علمت  138
وعقد انلاكح  ،املين أو املذيمن المة الس

 ملحرم ويلاا أو زوجاا أو زوجة.

ومنه مفسد، ومنه منجرب بادلم، ومنه  حمظور حمظور حمظور حمظور
ر عند احلنفية ما فيه الستغفار، واحلظ

نزال، ومقدماته خاص باجلماع واإل
دون عقد انلاكح، راجع املسألة اثلانية 

 عرشة
ن باحلرم حليوان بري وتعرض املحرم أو م 139

متوحش األصل وإن تأنس، أو لم يؤلك بقتل 
أو اصطياد أو تسبب يف ذلك ولو بادلللة 
عليه، أو بطرده من احلرم أو حفر برئ هل، أو 
نصب رشك أو دفع آلة للصائد، أو تنفريه 

 اكلغزال واحلمام وسائر الطيور.

لة خاص واحلظر عند الشافعية واحلناب حمظور حمظور حمظور حمظور
بما اكن مأكولا واجلزاء بقتله، أو 
تعريضه للتلف، راجع املسألة اثلاثلة 

 عرشة، واملسألة الرابعة عرشة.

واتلعرض جلزء من أجزائه كيده ورجله  140
وأذنه أو اتصل به كشعره وريشه وأفراخه 

 وبيضه وبلنه.

وفيه اجلزاء، راجع املسألة اثلاثلة  حمظور حمظور حمظور حمظور
 ، واملسألة الرابعة عرشة.عرشة

واتلعرض للضفادع والسلحفاة الربية،  141
والطيور املائية واجلراد إن لم يعم الطريق أو 

 لم يتحرز من إصابته.

واجلزاء بقتله أو التسبب فيه إل  حمظور حمظور حمظور حمظور
الضفدع فال حظر فيه، ول جزاء عند 

 الشافعية.
بة أو صدقة أو واستحداث ملكه برشاء أو ه 142

 إقالة وقبوهل وديعة من الغري.
بمجرد ذلك بل بقتله أو  هول جزاء في حمظور حمظور حمظور حمظور

 موته.
وإرساهل إن اكن معه حني اإلحرام أو حني  143

 دخوهل احلرم لبيته وإن أحرم منه.
مع زوال ملكه عنه عند املالكية  واجب واجب واجب واجب

 والشافعية
و الفأرة واحلية والعقرب والزنبور وقتل حن 144

 واحلدأة والغراب دلفع إيذائه.
  جائز جائز جائز جائز

وقتل اعدي السباع إن كرب دلفع إيذائه ل  145
يقصد ذاكته كأسد وذئب وفهد ونمر، ولكب 
عقور، وطري خيف منه ىلع نفس أو مال إل 

 بقتله، وقتل وزغ من حل حبرم.

  سنة سنة جائز جائز

تل احليوان الربي مطلقاا إذا صال عليه وق 146
 لدلفع عن نفسه.

 ول جزاء عليه جائز جائز جائز جائز

وأكل املحرم املضطر إىل ذبح صيد لشدة  147
 اجلوع.

 وعليه اجلزاء جائز جائز جائز جائز

وأكل املحرم صيداا صاده ألجله حالل من  148
 احلل.

 أذنه أم ل، وعند أيب وفيه اجلزاء مطلقاا  حمظور حمظور حمظور حمظور
حنفية إذا صاده بإذنه وإل جاز أكله 

 ول جزاء فيه.



ة ألاثنني وعرشين مس رمحه اهلل تعاىلوقد أحلق بها األستاذ الوادل  ،وجداول أحاكمها يف املذاهب األربعةتمت مناسك احلج والعمرة 
متعلقة بها شارحة هلا وخاتمة يف الستطاعة ىلع املذاهب األربعة وستطبع هذه الرسالة يف القريب العاجل بمشيئة اهلل تعاىل رجاء نفع 

 (.10 العدد - 1371 احلجة ذو ،األوىل السنة ،املسلمون ةجمل)املصدر:  .حممد وآهل وصحبه وسلمصىل اهلل ىلع سيدنا و املسلمني بها.

وصيد ابلحر، وأكله ولو يف احلرم ومنه لكب  149
املاء والرسطان والضفدع ابلحري 
والسلحفاة ابلحرية، وذبح األنعام والطيور 

 األنسية.

  جائز جائز جائز جائز

ت وقطع أو قلع حل أو حمرم ملكف ما ينب 150
جرة الطرفاء بنفسه يف أرض احلرم كش

 والسلم وابلقل الربي.

ول جزاء فيه عند املالكية ومذهب  حمظور حمظور حمظور حمظور
الشافعية فيه اجلزاء، راجع املسألة 

 الرابعة عرشة.
وقطع األذخر والسنا والسواك والعصا وما  151

وقصد السكىن بموضعه للرضورة أو إصالح 
 احلوائط.

ومثله عند الشافعية ما قطع لعلف  جائز جائز زجائ جائز
ادلواب أو اتلداوي، أو إليذائه كشجر 

 ذي شوك.
واتلعرض لصيد حرم املدينة وقطع أو قلع  152

 شجرها.
ول جزاء يف قطع شجرة أو قتل صيده  حمظور حمظور حمظور حمظور

وإن حرم أكله راجع املسألة الرابعة 
 عرشة.


