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 امللخص 
حكم طواف الوداع يف احلجِّ والعمرة، وحكم تركه  :موضوع البحث

  .غري عذرلعذٍر، أو 

مجع مسائل طواف الوداع يف النسك، ومعرفة أسباب : أهداف البحث

    .اخلالف فيها، وبيان الراجح منها

 .  املنهج االستقرائي التحلييل :منهج البحث
  :أهمُّ النتائج

ة مسافرًا، طواف اأن  لوداع واجٌب عىل كلِّ حاجٍّ نوى اخلروج من مكَّ

وام، فال جيب عليه، ومن وجب  َة عىل الدَّ إالَّ معتمرًا، ومن استوطن مكَّ

لرتكه  عليه فرتكه فعليه دم جربان، إن استطاع، وإالَّ صام عرشة أيام؛

حلائض، والنفساء ال جيب عليهام ، وأما اواجبًا من واجبات احلجِّ ٍ 

قت الطهر، ف الوداع حال حدثهام، والعجز عن االنتظار حتى وطوا

ليس عىل من ترك طواف الوداع إثٌم إن كان ، ووال يلزمهام دٌم برتكه

معذورًا برتكه؛ ألنه ال إثَم عىل ترك أيٍّ من الواجبات مع العذر 

 .الرشعي

 : أهمُّ التوصيات 
كز واهليئات فقهاء العرص، وطالب العلم، والقائمني عىل املرا أوىص

بالرتكيز عىل مسائل احلجِّ والعمرة، وحترير مسائلها اخلالفية : العلمية

، كام اوىص تجىلَّ القول الراجح من املرجوحقدياًم وحديثًا؛ كي ي

استجالب أهل التخصص إلقامة الدروس والدورات العلمية؛ ب

رون للتعليم و ، عمرةالفتيا يف مواسم احلجِّ واللتأهيل وانتقاء من يتصدَّ
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االستفادة من مركز خادم احلرمني الرشيفني، يف مسائل احلجِّ وكذا 

 . والعمرة، واملعارصة منها عىل وجه اخلصوص

ترك طواف . للعمرة . طواف، وداع، يف احلجِّ  :الكلمات املفتاحية 

 . الوداع للعذر
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 مقدمة

: البقرة) چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ -وقوله احلق   -احلمد هلل القائل 

دًا أمره هبذين النسكني العظيمني بام يستطيعه ويقدر عليه العبد، مقي( 792

آل  ) چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ: كام قال

 ( . 91: عمران

وأشهد أالَّ إلَه إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، الرب  الرؤوف الرحيم، وأشهد 

 من حجَّ ، خري(7)«لتأخذوا عني مناسككم»: أنَّ حممدًا عبده ورسوله، القائل

واعتمر، وعلَّم أمته كلَّ منسٍك ومشعر، صىلَّ اهلل عليه، وعىل آله، وأصحابه 

السادة، والقادة الغرر، وعىل أتباعه، ممن اقتفى عنهم األثر، وسلَّم تسلياًم 

ا بعد  : كثريًا، ما تعاقبت األجيال والدَهر، أمَّ

اج و: فقد هيجني، وأعجبني يف آٍن واحد املعتمرين عن كثرة أسئلة احلجَّ

حكم طواف الوداع يف نسكي احلجِّ واملرة، أواجٌب هو، أم مستحٌب، 

واألسئلة عن الطواف املذكور للعمرة أكثر، وخالف العلامء وطالَّب العلم يف 

حكمه أقوى وأشهر، والتشوف إىل معرفة حكم ذلك أعىل وأغىل من الدرر، 

حكم طواف )يته بفكان ذلك دافعًا قويًا لبحث هذا املوضوع، الذي سمَّ 
عىل بحثه وإنجازه،  -تبارك وتعاىل -وقد أعانني اهلل( الوداع يف احلج ِّ والعمرة

وبذلُت غاية وسعي واجتهادي، فإن كنُت قد وفقُت للصواب من القول، 

 من الزلل، أو خالط
ٍ
 فذلك حمض فضل اهلل وتوفيقه، وإن وقعُت يف يشء

                                                           

( 7691: )، برقم...استحباب رمي مجرة العقبة: ، باب6/934م يف صحيحه، كتاب احلجأخرجه مسل( 7)

  . عن جابرٍ 
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يل، واهلل ورسوله من فذلك من تقصريي وجه: البحث بعٌض من اخللل

 : خطئي وزليل براء، وأقول لكلِّ باحٍث وناقد

 .          (7)فجلَّ من ال عيَب فيه وعال*****  فإن جتد عيبًا فسدَّ اخللال  

 .  أ م دو صل   دمم: كتبه
 :أمهية البحث 

عدم وجود بحث مستقلٍّ حييط بأحكام طواف الوداع يف احلجِّ  -7

يات التي تعد  من املستجدات؛ ليكون والعمرة، ويبني بعض اجلزئ

 . املتلبِّس بأحد النسكني عىل بصريٍة بام يرشع له فعله، وما ال يرشع له 

سيبني لعموم القاصدين بيت  -يف غالب ظني -أنَّ بحث هذا املوضوع -6

أقرب أقوال أهل العلم وأرجحها يف حكم الطواف لكلٍّ  -تعاىل -اهلل

حكم ترك الطواف املذكور عند قيام  -اً أيض–من احلجِّ والعمرة، ويبني 

 .  العذر

أنَّ بحث هذا املوضوع بحياديٍة وموضوعية سيحد  من اخلالف القائم  -4

ب بني وجهات النظر  بني الفقهاء وطالب العلم املعارصين، ويقرِّ

 .املختلفة بإذن اهلل تعاىل

 :أهداف البحث 
، وحرص أقوال -7 أهل  مجع مسائل هذا املوضوع يف بحٍث مستقلٍّ

 العلم يف كلِّ مسألٍة من مسائله، وبيان الراجح منها من 

                                                           

عيار الشعر، : ، وينظر16: ملحة اإلعراب، للقاسم بن عيل بن حممد بن عثامن احلريري البرصي، ص( 7)

ن احلسن ، واحلامسة البرصية، لعيل بن أيب الفرج ب679: ملحمد بن أمحد بن إبراهيم طباطبا، ص

 اجلذامي، املعروف بابن الصائغ ملحمد بن حسن بن ِسباع، واللمحة يف رشح امللحة، 6/346البرصي

6/967  . 
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 .املرجوح، تبعًا ملا يقيض به الدليل الرشعي 

بيان األسباب التي أدَّت إىل اخلالالف بالني أهالل العلالم يف حكالم  -6

، أو العمرة  .   طواف الوداع يف احلجِّ

بيالالان احلكمالالة مالالن طالالواف الالالوداع، التالالي تسالالتلهم مالالن نصالالوص  -4

، وعىل ضوء ذلك يتبني الفرق بني حكم طالواف الشارع احلكيم

، وطواف الوداع للعمرة  . الوداع للحجِّ

 :مشكلة البحث
اج واملعتمرين حكم طواف الالوداع لكاللٍّ مالن  عدم إدراك كثرٍي من احلجَّ

نسكي احلجِّ والعمرة، وحكم ترك الطواف املالذكور ألحالد النسالكني لعالذٍر، 

ديالد مسالائل اخلالالف، وحتريرهالا، فاملوضوع بحاجٍة ماسالٍة لتح ،أو غري عذر

 .وبيان الراجح من املرجوح، واهلل تعاىل أعلم

 :منهجية البحث
مٍة، : من(  حكم طواف الوداع يف احلج ِّ والعمرة) يتكون موضوع  مقدِّ

ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتٍة، وفهارَس كاشفٍة ملضمون البحث، كام هو 

 :  وع املذكور املنهجية التاليةموضٌح يف اخلطَّة، وقد اتبعت يف بحث املوض

قمت بتعريف مفردات العنوان لغًة واصطالحًا، موثقًا تلك  -7

ة بكلٍّ من كتب الل غة،  التعريفات من مصادرها اخلاصَّ

  .واالصطالح

اتَّبعُت املنهج العلمي يف دراسة املسائل الفقهية املختلف فيها،  -6

ة كلِّ قوٍل، مع بذكر األقوال يف املسألة، وذكر أدلَّ : املتمثِّل

 املناقشات، واإلجابة عنها ما أمكن، والرتجيح، والتوثيق من

املصادر األصلية، أو من املراجع املعارصة، إن كانت من املسائل 
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ة ا مسائل الوفاق فإين اكتفيُت بذكر حكمها، مقرونًا  ،املستجدَّ وأمَّ

إن مل أجد بدليٍل أو تعليٍل إن وجد، مع التوثيق من املظانِّ املعتربة، و

التمسُت دلياًل أو تعلياًل حسب ما يظهر يل من مصادر الرشيعة 

اء   . الغرَّ

التزام املوضوعية واحلياد املتََّبع يف منهج  -جهدي -حاولت -4

يه املتعلَّق بذات البحث، وذات الباحث، : البحوث العلمية، بشقَّ

فتجنَّْبُت االستطراد خارج حدود موضوع البحث، وحرصُت 

ب لقوٍل اجلهد يف  مسائل وجزئيات املوضوع فقط، وعدم التعصَّ

يًا ما يؤيِّده الدليل ه، متحرِّ  .معنٍي، أو ضدَّ

عزوت اآليات الكريمة إىل سورها، مبينًا اسم السورة، ورقم اآلية  -3

 .  يف اهلامش

قمُت بتخريج األحاديث التي وردت يف صلب البحث، واحلكم  -5

ًة عليها بام ذكره أهل الشأن يف علم اإلسن اد، وبيان درجتها صحَّ

وضعفًا إن مل تكن يف الصحيحني أو يف أحدمها، فإن كانت فيهام 

 . اكتفيت بعزو احلديث إليهام، أو إىل أحدمها

ذيلُت البحث بخامتٍة، بينُت فيها أهم النالتائج التي توصلُت إليها يف  -2

 . هذا املوضوع 

حث، أتبعُت ذلك بالفهارس الفنية، التي تكشف ما تضمنه الب -1

 : وهي كاآليت

 . فهرس لآليات القرآنية -أ

 .فهرٌس لألحاديث النبوية -ب

 . فهرس للمصادر واملراجع -ج
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 . التوفيق والسداد -تعاىل -وباهلل.  فهرٌس للموضوعات -د

 : حدود البحث
انحرص البحث يف حكم طواف الوداع يف كلٍّ من نسك احلجِّ أو 

وبيان ما . أليٍّ من النسكني، العمرة، وبيان حكم ترك الطواف املذكور

 . يرتتب عىل ترك طواف الوداع، سواء كان الرتك لعذٍر، أو غري عذر 

 : إجراءات البحث
حررُت خالف أهل العلم يف مسائل طواف الوداع يف كلٍّ من احلجِّ  -7

ة السمعية، والعقلية  والعمرة، وتضمن ذلك عىل ذكر األقوال، واألدلَّ

قشات واألجوبة حيث كان ممكنًا، وبيان لكلٍّ قوٍل، وإيراد املنا

 . الراجح من األقوال بديله

تصوير املسألة والتمهيد هلا إذا دعت احلاجة إىل ذلك، بالقدر الذي  -6

 . يوضح املقصود منها

إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فإين ذكرُت حكمها مقرونًا  -4

ك من املظانِّ بدليٍل أو تعليٍل إن وجدت إىل ذلك سبياًل، مع توثيق ذل

املعتربة، أو مما أمكن الوقوف عليه من املصادر املعارصة إن وجدت، 

وإن مل أجد التمسُت دلياًل أو تعلياًل حسب ما يظهر يل من مقاصد 

ة  . الرشيعة، ومبادئها العامَّ

 .  قمت بعزو اآليات، بذكر اسم السورة، ورقم اآلية يف اهلامش -3

 صلب البحث، واحلكم قمت بتخريج األحاديث التي وردت يف -5

ًة  عليها بام ذكره أهل الشأن يف علم اإلسناد، وبيان درجتها صحَّ

وضعفًا إن مل تكن يف الصحيحني أو يف أحدمها، وإالَّ اكتفيت بعزو 

 . احلديث إىل الصحيحني، أو إىل أحدمها
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ذيلُت البحث بخامتٍة، جعلتها لبيان أهم ما توصلت إليه من  -2

 .قة الزوجة العاملةالنالتائج يف حكم نف

أتبعُت ذلك بالفهارس الفنية، التي تكشف ما تضمنه البحث،  -1

 : وهي كاآليت

 . فهرس لآليات القرآنية -أ

 .فهرٌس لألحاديث النبوية -ب

 . فهرس للمصادر واملراجع -ج

 .واهلل تعاىل أعلم      . فهرٌس للموضوعات -د

 :       الدراسات السابقة
ثوا يف ثنايا مؤلَّفاهتم  -يف القديم واحلديث -علمال ريب أنَّ أهل ال حتدَّ

ا حكم طواف الوداع  عن حكم طواف الوداع يف احلجِّ بكثرٍة ال حرص هلا، أمَّ

ق إىل البحث فيها  للمعتمر، فقليٌل من قدماء فقهائنا األجالء من تطرَّ

حسب علمي القارص؛ ولذلك كثرت فتاوى املعارصين فيها، بني موجٍب 

جٍب، كام سيتضح ذلك يف ثنايا البحث إن شاء اهلل تعاىل، ولكنَّ وغري مو

حكم طواف الوداع يف احلجِّ )الذي أثار استغرايب، ودفعني إىل بحث 

، رغم (: والعمرة أنني مل أقف عىل دراسٍة علميٍة مستقلٍَّة هبذا املوضوع اهلامِّ

ة، ومراك ة واخلاصَّ ز البحث أين بذلُت جهدي يف تفتيش املكتبات العامَّ

كات البحث يف املواقع اإللكرتونية، والربامج املحوسبة، ومل  العلمي، وحمرِّ

أقف عىل أيٍّ من الدراسات السابقة أفردت أحكام طواف الوداع يف 

اج  ة حاجة القاصدين لبيت اهلل احلرام من احلجَّ النسكني، رغم شدَّ

عام، سيام يف واملعتمرين هلذا املوضوع، وكثرة سؤاهلم عن أحكامه طوال ال

مواسم احلجِّ املباركة، التي يشهدها ماليني املسلمني، والسواد األعظم 
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، أو  منهم ال يعرفون خالف أهل العلم يف حكم طواف الوداع بعد احلجِّ

العمرة، وال يدرون عن حكم ترك الطواف املذكور لكلٍّ من النسكني، 

ذا املوضوع سيحقق أنَّ بحث ه: والغالب عىل الظنِّ . بعذٍر، أو بغري عذر

 . فوائَد مجًَّة، ونتائج حممودة، بإذن اهلل تعاىل واهلل أعلم

 :البحث خطة
تتكون خطة البحث من مقدمٍة، ومتهيٍد، ومبحثني، وخامتة، وبياهنا 

 :كاآليت

 .املقدمة 

 .يف تعريف احلجِّ والعمرة، وفيه مطلبان : التمهيد

 .تعريف احلجِّ لغًة واصطالحًا : املطلب األول

 .تعريف العمرة لغًة واصطالحًا : املطلب الثاين

 .حكم طواف الوداع يف احلجِّ : املبحث األول

 .حكم طواف الوداع للعمرة : املبحث الثاين

 . حكم ترك طواف الوداع للعذر: املبحث الثالث

 .اخلامتة 

 .فهرس اآليات القرآنية 

 .فهرس األحاديث النبوية 

 .فهرس املصادر واملراجع 

 .س املوضوعات فهر
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 يف تعريف احلج ِّ والعمرة، وفيه مطلبان :التمهيد
 :تعريف احلج ِّ لغًة واصطالحاً : املطلب األول

ًة؛ ألنه يوصل إىل : ومنه سمي الطريق (6)القصد،: يف الل غة (7)احلج   حمجَّ

وهو  احلاجة،: قصد اليشء وإتيانه، ومنه يف االشتقاق األكرب: ؛ أياملقصد

،  وعن اخلليل هو كثرة القصد إىل من يعظِّمه، ما يقصد ويطلب للمنفعة به

 : قول الشاعر: ومن ذلك

وَن سبَّ الزبرقان*** كثريًة  (4)وأشهد من عوٍف حلوالً    .(5)املزعفرا (3)حيج 

 زيارة مكان خمصوص، يف زماٍن " :عرَّفه احلنفية أبنه: ويف االصطالح

 .(2)"خمصوص، بفعٍل خمصوص

                                                           

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ :بفتح احلاء وكرسها لغتان وقرئ هبام قوله (7)

 .(91: آل عمران) چڭ
عىل العمل أيًضا، وعىل اإلتيان مرة بعد القصد إىل من تعظمه، أو كثرة القصد إليه، ويطلق : واملراد( 6)

 . أخرى

: حلة وحلل وحلول وقيل: اجلامعات، يقال: عوف قبيلة، واحللول...( وأشهد من عوف حلوالً )قوله ( 4)

 عبد اهلل بن مسلم الدينوريغريب احلديث، ابن قتيبة، : ينظر. نازل، ونزول: وهو مجع حال، كام يقال

، 76/679، وهتذيب الل غة771: الشافعي،ملحمد بن أمحد اهلروي، ص ، والزاهر يف غريب ألفاظ7/491

 .6/381واملحكم واملحيط األعظم، البن سيده

حصن بن بدر الفزاري، والزبرقان القمر، لقب به : عاممته، واملراد به: أي( حيجون سبَّ الزبرقان)قوله ( 3)

 .حصٌن جلامله

ْعِدي  ( 5)  : اَل اْبن املستويف يِف رشح َأْبَيات املْفصل َوَقبلهقَ . الَبْيت من قصيدة للمخبل السَّ

َمان ألكربا ... أمل تعلمي َيا أم عْمَرة أنني    .  ختاطأين ريب الزَّ

: ينظر. يف بعض الروايات ريب املنون، وهو املوت( ريب الزمان: )أخطأين، وقوله: أي( ختاطأين)وقوله 

، ورشح أدب الكاتب، ملوهوب بن أمحد 8/98البغدادي خزانة األدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر

 . 4/92إميل بديع يعقوب . ، واملعجم املفصل يف شواهد العربية، د661: اجلواليقي، ص

، واجلوهرة النرية عىل خمترص 7/749عبد اهلل بن حممود املوصيلاالختيار لتعليل املختار، ل (2)

 . 6/441، البن نجيم، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق7/738القدوري
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البيت : الطواف والوقوف، وباملكان املخصوص: ومرادهم بالزيارة

ى بعرفات، وبالزمان املخصوص يف الطواف من  الرشيف، واجلبل املسمَّ

زوال الشمس يوم : طلوع الفجر يوم النحر إىل آخر العمر، ويف الوقوف

 .(7)عرفة إىل طلوع الفجر يوم النحر

قوف بعرفة، وطواٌف بالبيت سبعًا، عبادة يلزمها و"بأنه :وعرَّفه املالكية

 . (6)"وسعٌي بني الصفا واملروة، سبعًا بعد طواف كذلك

بزيارة مكاٍن -تعاىل-التعبد هلل "بأنه: وعرَّفه الشافعية واحلنابلة

 .(4)"خمصوٍص، يف زماٍن خمصوص، بأفعاٍل خمصوصة

ومجيع هذه التعريفات مؤداها واحٌد، وإن اختلفت ألفاظها، لكن 

بربط زيارة مجيع املشاعر بالتعب ِد القربة هلل تعاىل، : األخري امتاز التعريف

 .  وهذا أمٌر مهمٌّ يف التعريفات الرشعية كلِّها، واهلل تعاىل أعلم

فها اهلل تعاىل، (: زيارة مكاٍن خمصوص: )واملراد بقوهلم الكعبة رشَّ

سة، وقوله بفعٍل : )لهوقو.أشهر احلجِّ ( يف زماٍن خمصوص: )واملشاعر املقدَّ

 .(3)والسعي والوقوف حمرماً الطواف : املراد به( خمصوص

                                                           

عبد الرمحن بن حممد املدعو ، وجممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، ل6/441البحر الرائق البن نجيم (7)

 .  7/659بشيخي زاده

حمد ، والدر الثمني واملورد املعني، مل7/481، واملقدمات املمهدات، البن رشد4/714الذخرية للقرايف (6)

 .  393: ص)بن أمحد ميارة املالكي

، ومواهب 3/6، واملبسوط للرسخيس6/6، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق 6/447البحر الرائق( 4)

، والبيان 3/4، و احلاوي الكبري، للاموردي6/6، والرشح الكبري عىل خمترص خليل للدردير6/329اجلليل

، 1/6رشح املهذب، للنووي، واملجموع 3/8 حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين يف مذهب اإلمام الشافعي،

 .4/66، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي5/617، والفروع البن مفلح674/ 4واملغني البن قدامة 
، واملالغني البن 1/6، واملجموع رشح املهذب75/342املصادر السابقة، واحلاوي الكبري( 3)

 .1/5، والرشح املمتع4/759، والرشح الكبري عىل متن املقنع4/674قدامة
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 .تعريف العمرة لغًة واصطالحاً : املطلب الثاين
بضم العني،  -إطالق الُعمرة: أحدمها: للعمرة يف الل غة معنيان

، : -وسكون امليم : الزائر، يقال: واملعتمربمعنى الزيارة التي فيها عامرة الودِّ

 :  ومنه قول أعشى باهلة (7)تمرًا؛ أي زائرًا أتانا فالٌن مع

 . (6)وراكٌب جاء من تالثليَث معتمرُ  *****فجاشت النفس ملا جاء مجعهم  

اعتمر : إطالقها عىل القصد، واملعتمر القاصد لليشء، يقال: ثانيهام

ه وقصده: األمر إذا أمَّ
 :ومنه قول الشاعر. (4)

 .بعيدًا من بعيٍد وضرب مغزى  *****لقد غزا ابن معمر حني اعتمر 

وجعل يف الرشيعة للقصد  ،واملعنى حني قصد مغزى بعيداً 

والعمرة مأخوذة من . ُعَمرُ : ومجع العمرة ،املخصوص،كاحلجِّ متاماً 

ًة وتعظياًم؛وخصَّ هبذا ألنه ُقِصَد  االعتامر، إذا قصد زيارة البيت العتيق مودَّ

  . (3)بعمٍل يف موضٍع عامر

                                                           

، وخمتار 6/314، ومعجم ديوان األدب، إلبراهيم بن احلسني الفارايب7/679غريب احلديث البن قتيبة( 7)

 . 747-74/741، وتاج العروس631: ، والتوقيف عىل مهامت التعاريف، ص678: الصحاح، ص

: أخًا له، يقال له البيت ألعشى باهلة، واْسمه َعامر بن احْلَاِرث، أحد بني َوائِل، ويكنى أبا قحافة، يرثي( 6)

 :  املنترش بن وهب، قتله بنو احلْرث بن كعب، مطلعها قوله

 .    من علٍّ ال عجب منها وال سخر ***** إين أتتني لساٌن ما أرس  هبا 

، ومجهرة 49: ديوان األعشى، ص. منه السامح ومنه اجلود والغري ***** إنَّ الذي جئت من تالثليث تندبه 

 .81: ، واألصمعيات، ص529-528: أشعار العرب، ص

 .  6/751، واملحكم واملحيط األعظم6/644املصادر السابقة، وهتذيب اللغة، لألزهري ( 4)

  .771: املصادر السابقة، والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، ملحمد بن أمحد بن األزهري، ص( 3)
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فها  :وشرًعا بالالطواف  التعبد هلل : جل  فقهاء املذاهب األربعة بأهناعرَّ

 .  (7)بالبيت، وبني الصفا واملروة، واحللق أو التقصري، عىل وجٍه خمصوص

ألهنا تفعل يف املوضالع : وسميت عمرًة؛ ألهنا تفعل يف العمر كلِّه، وقيل

 .(6)العامر

عمالرة ويزيالد يتضالمن أعالامل ال والصلة بني العمرة واحلجِّ وثيقة، فاحلج  

عليها بأشياء، كالوقوف بعرفالة، واملبيالت بمزدلفالة، ومنالى، وغالري ذلالك مالن 

، كام هو معلوم  .أعامل احلجِّ

 . حكم طواف الوداع يف احلج ِّ : املبحث األول
 :  اختلف الفقهاء يف طواف الوداع للحجِّ عىل قولني

نوى  واجٌب عىل أهل اآلفاق، إالَّ من(4)أنَّ طواف الوداع: القول األول

، ومن يف حكمه  يَّ وام، فإنه يسقط عنه حينئٍذ، وأنَّ املكِّ ة عىل الدَّ استيطان مكَّ

                                                           

، 6/516، ومواهب اجلليل3/1، واملبسوط للرسخيس1-6/5، وتبيني احلقائق6/443البحر الرائق( 7)

، وهناية الزين، ملحمد 9-3/8، و احلاوي الكبري، للاموردي9-6/1والرشح الكبري عىل خمترص خليل للدردير

، ومسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه 7/321، ومغنى املحتاج 611: بن عمر نووي اجلاوي، ص

، والرشح املمتع عىل زاد 791: للبعيل، ص، واملطلع عىل ألفاظ املقنع، 6/342، وكشاف القناع5/6113

  . 1/2املستقنع

، واإليضاح يف مناسك احلج 7/572، وحاشية العدوي7/425، والفواكه الدواين6/86تبيني احلقائق( 6)

ين حييى بن رشف النووي، ص ، وصحيح فقه السنة وأدلته 6/342، وكشاف القناع31: والعمرة، ملحيي الدِّ

، 4/6125، والفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل6/613كامل بن السيد ساملوتوضيح مذاهب األئمة، ل

 .211: وخمترص الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة، ملحمد بن عبد اهلل التوجيري، ص

ى طواف الوداع؛ ألنه ( 4) ويسمى طواف الصدر؛ لوجوده عند صدور احلجاج ورجوعهم إىل وطنهم، ويسمَّ

، والعناية رشح 6/736، وبدائع الصنائع7/755املختار االختيار لتعليل: ينظر إنام وجب توديًعا للبيت،

 .3/625، والبناية رشح اهلداية6/513اهلداية
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ة، إالَّ إن نوى اخلروج منها مسافرًا، وعىل تاركه  ال جيب عليه موادعة مكَّ

ووجٌه يف (6)واحلنابلة، (7)وهذا مذهب احلنفية، ،مدممن وجب عليه إراقة 

الفقهاء يف ضابط التفريق بني اآلفاقي ، عىل اختالٍف بني (4)مذهب الشافعية

ي  .(3)واملكِّ

، (1)، وابن باز(2)، وبعض املعارصين، كالشنقيطي(5)واختاره ابن تيمية

 . (8)وابن عثيمني 

ة التالية  : واستدلَّ أصحاب هذا القول باألدلَّ

                                                           

، واالختيار لتعليل 6/721، وبدائع الصنائع6/541املبسوط، ملحمد بن احلسن الشيباين( 7)

، والبناية رشح 6/513داية، والعناية رشح اهل7/738، واهلداية رشح بداية املبتدي7/755املختار

 .3/625اهلداية

، ورشح العمدة، 6/576، وكشاف القناع4/385، والرشح الكبري عىل متن املقنع313-4/314املغني( 6)

 .521/ 6البن تيمية

، 8/76، واملجموع رشح املهذب 1/376، والرشح الكبري، للرافعي3/676احلاوي الكبري للاموردي( 4)

 . 9/19النووي عىل مسلم  ، ورشح7/399وأسنى املطالب

َة مسافة قرٍص فصاعدًا، عىل قول الشافعية، : فقال الشافعية واحلنابلة( 3) هو من كان بني مسكنه وبني مكَّ

، واملجموع رشح 1/376، والرشح الكبري، للرافعي3/676احلاوي الكبري للاموردي : واحلنابلة، ينظر

، 6/576، وكشاف القناع4/385عىل متن املقنع ، والرشح الكبري313-4/314، واملغني8/76املهذب 

هو من كان مسكنه بعد أحد املواقيت اخلمسة، كام يف املبسوط، ملحمد بن احلسن : وقال احلنفية

: ، وقال اإلمام مالٍك وأصحابه7/755، واالختيار لتعليل املختار6/721، وبدائع الصنائع6/541الشيباين

ة، ينظرهو من كان مسكنه أبعد من ذي طوى من مج ، والذخرية 6/98بداية املجتهد: يع جوانب مكَّ

ي، ومن : وزاد احلنفية 7/486، والكايف، البن عبد الرب696-4/697للقرايف أنه جيب طواف الوداع عىل املكِّ

ألنه وجب عليه بالرشوع، ال من حيث األصل، كام يف املبسوط، ملحمد بن : يف حكمه إذا رشع فيه؛ قالوا

 .   6/736، وبدائع الصنائع7/755، واالختيار لتعليل املختار6/541احلسن الشيباين

 .62/613جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية( 5)

 .3/315أضواء البيان( 2)

 .71/489جمموع فتاوى ابن باز( 1)

 .1/426الرشح املمتع( 8)
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ھ  ھ  ے  ے   چ :-تعاىل -قول اهلل: الدليل األول

 (.92: لحلج) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ
أنَّ املراد بالطواف املأمور به طواف الوداع؛ ألنه  ": داللوجه االست

ذكر الطواف بعد قضاء التفث، وقضاؤه ال يكون إالَّ بعد قضاء مناسك 

 . (7)احلجِّ كلِّها

ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكوَن آخُر عهِده » قول النبيِّ  :الدليل الثاين

  . ( 6)«بالبيت

أمر الناس أن يكون » : - عنهامريض اهلل-قول ابن عباس :الدليل الثالث

َف عن احلائض  . (4)«آخر عهدهم بالبيت، إالَّ أنه ُخفِّ

ةً : أنَّ فيه: -بروايته -وجه االستدالل من هذا احلديث : داللًة رصحيًة، عامَّ

ة مسافرًا بعد  عىل أنَّ طواف الوداع واجٌب عىل كلِّ من نوى اخلروج من مكَّ

؛ لورود النهي  يف الرواية األوىل عن النفر قبل الطواف، إهناء نسك احلجِّ

  .(3)وورود األمر به يف الرواية الثانية، وهذه من أقوى دالالت الوجوب

                                                           

عىل صحيح ، قال النووي يف رشحه 3/676، وينظر احلاوي الكبري6/792األم، للشافعي( 7)

فيه داللة ملن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم وهو  ":، بعد سياقه للحديث9/18مسلم

الصحيح يف مذهبنا وبه قال أكثر العلامء منهم احلسن البرصي واحلكم ومحاد والثوري وأبو حنيفة وأمحد 

 ."كه وعن جماهد روايتان كاملذهبنيوإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود وبن املنذر هو سنة ال يشء يف تر

عن ( 7461: )وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن احلائض، رقم: ، باب6/924أخرجه مسلم يف احلج( 6)

 . ريض اهلل عنهام -ابن عباس

وأخرجه مسلم ( 7155:)طواف الوداع، رقم: ، باب6/719أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج( 4)

عن ابن عباس ريض (. 7468: )وجوب طواف الوداع، رقم: ، باب6/924يف صحيحه أيضًا، كتاب  احلج

 .اهلل عنهام

، 9/19، ورشح النووي عىل صحيح مسلم431: ، واملستصفى للغزايل، ص6/418البحر الرائق( 3)

 . 6/335وكشف املشكل من حديث الصحيحني، البن اجلوزي
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املرأة احلائض، فال جيب عليها طواف الوداع : واستثني من هذا احلكم

حال كوهنا حائضًا، وعجزها عن االنتظار حتى تطهر، وال يلزمها دم برتكه، 

ة لزمها العود  وقيس عليها النفساء، لكن لو طهرت قبل مفارقة مكَّ

ا بعدها فال والطواف، أمَّ
دليُل « إالَّ أنه خفف عن احلائض»: ويف قوله ،( 7)

وجوبه عىل غريها؛ ألنه لو كان غرَي واجب عىل غريها لكان خفيفًا عىل 

 .(6)مجيع الناس؛ ألنَّ ما ال جيب ليس اإلنسان ملزمًا به فله تركه

أنَّ الطواف وجب توديعًا للبيت، وهذا املعنى ال يوجد  :الدليل الرابع

ة ال ": (4)يف أهل مكة؛ ألهنم يف وطنهم، قال يف تبيني احلقائق وأهل مكَّ

يصدرون، فال جيب عليهم؛ ألنَّ التوديع من شأن املفارق، ويلحق هبم أهل 

 ."...من دون امليقات؛ ألهنم بمنالزلتهم

رشع وجوبًا؛ ألنَّ القادم ينبغي له أنَّ طواف الوداع  :الدليل اخلامس

 -تعاىل -السالم إذا فارق املكان الذي قدم إليه، وملا كان السالم عىل اهلل

جعلت الصالة والطواف : حماالً لكونه ساملًا لذاته، وال يدعى له بالسالمة

 .  (3)بدالً منه؛ لتمييز جناب الربوبية عن غريها

                                                           

قال النووي يف رشحه عىل صحيح  ،7/715املصادر السابقة، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب( 7)

ة، إالَّ ما ": 9/19مسلم وال يلزمها دم برتكه، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأيب حنيفة، وأمحد، والعلامء كافَّ

. "أهنم أمروها باملقام لطواف الوداع: حكاه بن املنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ريض اهلل عنهم

 . 1/426، والرشح املمتع652 -6/755ل اخلالف عىل مذهب أمحدالتعليقة الكبرية يف مسائ: وينظر

، وفتح 9/19، ورشح النووي عىل صحيح مسلم6/418والبحر الرائق ،3/625البناية رشح اهلداية( 6)

، والرشح املمتع 6/335، وكشف املشكل من حديث الصحيحني، البن اجلوزي4/585الباري البن حجر

 .   1/426عىل زاد املستقنع

 .3/625، وقريٌب منه يف البناية رشح اهلداية6/42بيني احلقائق، لعثامن بن عيل الزيلعيت( 4)

 .7/715، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب7/399، وأسنى املطالب 4/645الذخرية للقرايف( 3)
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وال جيب  ،مستحبٌّ مندوب إليه أنَّ طواف الوداع للحجِّ  :القول الثاين

والوجه الثاين يف مذهب  (7)عىل تاركه دم جربان، وهذا مذهب املالكية،

 . (6)الشافعية

أنه واجب ( أصحهام)وطواف الوداع فيه قوالن  ": (4)قال يف املجموع

هو واجب فالدم واجب وإن ( إن قلنا)سنة فإن تركه أراق دمًا ( والثاين)

    " قلنا سنة فالدم سنة

 : واستدلَّ أصحاب هذا القول بدليلني
 -ريض اهلل عنهام -احلديثان السابقان عن ابن عباسٍ  :الدليل األول

الواردان بوجوب طواف الوداع عىل كلَّ مفارق للبيت بعد انتهاء نسك 

ه، غري أنَّ القائلني هبذا محلوها عىل الندب واالستحباب؛ قالوا ألنه ملاَّ : حجِّ

الوداع بعد استباحة وطء النساء واإلماء صار شبيهًا كان عمل طواف 

  .             (3)بالتطوع، الذي ال يشَء عىل تاركه

بأنَّ ورود النهي يف احلديث األول عن النفر قبل طواف  :ويناقش

الوداع، وورود األمر به يف احلديث الثاين يضعفان القول باستحباب طواف 

 تحريم، كام أنَّ األصل يف األمر الوجوب، ماالوداع؛ ألنَّ األصل يف النهي ال

                                                           

، 7/541، والتهذيب يف اختصار املدونة، خللف بن أيب القاسم الرباذعي393-394، و7/364املدونة( 7)

 .4/684، والذخرية للقرايف7/312كايف البن عبد الربوال

، وهناية املطلب يف دراية املذهب، لعبد امللك 8/76، واملجموع رشح املهذب3/676احلاوي الكبري( 6)

 .3/692اجلويني

  .8/76املجموع رشح املهذب، للنووي( 4)

 عيل بن حممد الربعية، ل، والتبرص4/684، والذخرية للقرايف7/312الكايف يف فقه أهل املدينة( 3)

  .1/376، والرشح الكبري، لعبد الكريم الرافعي 4/7785اللخمي



 دمحم بن أمحد واصل. د                             حكم طواف الوداع يف احلج ِّ والعمرة                      

             18 

واجلمع بني  (7) مل يرصفه صارف عن الوجوب إىل غريه، وال صارف هنا،

 .(6)النهي عن ترك اليشء، واألمر به من أقوى دالالت الوجوب

القياس عىل طواف القدوم؛ ألنه ملا كان من سنة القادم  :الدليل الثاين

، اقتىض أن يكون من سنة اخلارج أن يطوف أن يطوف بالبيت حتيًة وتسلياًم 

بالبيت حتيًة وتوديًعا، وإذا كان الطواف األول سنًة فكذلك الطواف الثاين 

ه؛ ألنه من مسنونات احلجِّ   .(4) لتوديع البيت بعد فراغ حجِّ

، فيكون فاسد االعتبار، ما هو : ويناقش بأنَّ هذا قياٌس يف مقابلة النصِّ

 .(3)مقرر يف علم األصول

احلائض أْن تنفر قبل أْن تطوف  أنَّ يف أمر رسول اهلل  :الدليل الثالث

للوداع داللًة عىل أنَّ ترك طواف الوداع ال يفسد حًجا، واحلج  أعامل 

ه، وذلك اإلحرام، وأن  متفرقة، منها يشٌء إذا مل يعمله احلاج  أفسد حجَّ

 .(5)نه حجهيكون عاقاًل لإلحرام وعرفَة، فأيَّ هذا ترك مل جيزه ع

ة القول  :الرتجيح  ته، وضعف أدلَّ والراجح هو القول األول؛ لقوة أدلَّ

 .أعلم -تعاىل -الثاين، واهلل

 

                                                           

، واملسودة 17: غاية الوصول يف رشح لب األصول، لزكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، ص( 7)

البن  ،، وخمترص التحرير رشح الكوكب املنري5: يف أصول الفقه، ملجد الدين عبد السالم بن تيمية، ص

 (42: ، ملحمد بن إسامعيل الصنعاين، ص، وإجابة السائل4/79النجار

، 9/19ورشح النووي عىل صحيح مسلم، 431: صللغزايل،  املستصفىو، 6/418البحر الرائق( 6)

 ، 6/335وكشف املشكل من حديث الصحيحني، البن اجلوزي

  .3/676احلاوي الكبري( 4)

،  ورشح 4/11ج يف رشح املنهاج، عيل بن عبد الكايف السبكي، واإلهبا473: أصول الشايش، ص( 3)

 .4/316خمترص الروضة 

 . 8/76، واملجموع 3/676احلاوي الكبريو ،6/791األم للشافعي( 5)
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 . حكم طواف الوداع للعمرة: املبحث الثاين
ال خالف بني العلامء أنَّ املعتمر إذا طاف وخرج إىل  :حترير حمل ِّ النـزاع

 -نه جيزئه عن طواف الوداع، كام فعلت عائشةأ: بلده بعد انتهاء عمرته

 .(7) يف عمرهتا من التنعيم -ريض اهلل عنها

َة مسافرًا، هل  واختلفوا فيمن اعتمر، فأقام، ثمَّ أراد اخلروج من مكَّ

 : جيب عليه طواف وداٍع أو ال عىل قولني

أنه ال جيب طواف الوداع عىل املعتمر، سواء سافر من : القول األول

َة  بعد انقضاء عمرته مبارشًة، أو أقام بعدها أيامًا، ولكنَّ فعله مستحبٌّ مكَّ

ة .(4)وهذا قول مجهور فقهاء املذاهب األربعة (6)حسن  واستدلَّوا باألدلَّ

 : التالية

دة، بعضها يفعل بالبيت،  :الدليل األول أنَّ مناسك احلجِّ كثريٌة متعدِّ

كان أكثر احلجاَّج : ك احلجِّ وبعضها يفعل بمنًى وغريها، وبسبب كثرة مناس

                                                           

، 4/684، والذخرية للقرايف416: ، وص673 -3/676، واالستذكار771 -6/719بداية املجتهد( 7)

، والتوضيح لرشح اجلامع 4/276الباري، البن حجر ، وفتح3/335ورشح صحيح البخاري، البن بطال

ن   .8/643املجموع : ، وينظر76/633الصحيح، البن امللقِّ

ح بعض املالكية باستحبابه، كام يف التهذيب يف اختصار املدونة، خللف بن أيب القاسم األزدي ( 6) ورصَّ

دونة، ملحمد بن عبد اهلل واجلامع ملسائل امل: 4/684، والذخرية للقرايف7/546القريواين املالكي

وطواف الوداع هو طواف الصدر : وقال ابن عرفة ":4/741، قال يف مواهب اجلليل3/518الصقيل

هو لكل من أراد : وقال بعضهم. مستحب لكل خارج من مكة لبعد منها أو مسكنه، ولو قرب مطلقا انتهى

واهلل  . طواف باحلج يف حديث ابن عباسوقول اجلمهور أوىل باألخذ؛ ألنَّ الرشع علق ال. اخلروج من مكة

 .  "أعلم 

، وعمدة القاري، لبدر الدين 6/744، وبدائع الصنائع7/314حتفة الفقهاء، للسمرقندي( 4)

ة كوكب عبيد، ص7/456، وبداية املجتهد71/95العيني : ، وفقه العبادات عىل املذهب املالكي، للحاج 

، ورشح منتهى 4/637، واملبدع يف رشح املقنع4/561مفلح، والفروع، البن 6/792، واألم للشافعي414

  .3/614، وحاشية الروض املربع، البن قاسم7/592اإلرادات، ملنصور البهويت
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أن جيعلوا آخَر : ينرصفون من منى، وال يكون آخر عهدهم بالبيت، فأمروا

عهدهم فيه، حتى ال يكون انرصافهم من غري البيت جفاًء له، وهذا ال 

واهلل  -يصدق عىل املعتمر؛ ألنه ال يتعلَّق نسكه إالَّ بالبيت فقط؛ ولذلك

سيكون آخر  مَر أن يكون آخر عهده بالبيت؛ ألنهاملعت مل يأمِر النبي  -أعلم

ريض اهلل  -وقد روي ذلك رصحيًا فيام روت عائشة ،عهد املعتمر به قطعاً 

كان الناس يصدرون من فجاج منًى وعرفاٍت، فأمروا أن : )بقوهلا -عنها

فهذا يدل  عىل أنَّ طواف الوداع واجٌب  (7)(جيعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً 

ة، ولو كان الوداع واجبًا يف احلجِّ والعمرة لقالت عىل احلاجِّ  ُأِمر : )خاصَّ

َة أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً  ؛ ألنه (الناس إذا َصَدروا من مكَّ

 . (6)يشمل املعتمر وغرَي املعتمر

اعتمر أربع مراٍت، ومل ينقل أنه طاف للوداع  أنَّ النبيَّ  :الدليل الثاين

ة الوداع، ومل يأمرهم يف أيِّ واحدٍة منه ا، واعتمر املسلمون معه يف حجَّ

ع: بطواف الوداع مل ا خرجوا إىل منى وعرفات، ومل يقل . من خرج فليودِّ

وكانوا خيرجون مع إبلهم يرعوهنا مسافاٍت طويلًة، ومل يأمرهم بالوداع حني 

ًا كام أمر به يف   . (4)احلجِّ فرغوا من عمرهتم، ولو كان واجبًا ألمر به أمرًا  عامَّ

                                                           

، وإنام ذكره هبذا اللَّفظ، رغم طول البحث والتفتيش -ريض اهلل عنها -مل أقف عىل ما نقل عن عائشةَ ( 7)

ولكن سبب وروده مروٌي بالتواتر عن  ن بيان من أخرجه،، دو72/418الشنقيطي يف رشحه لزاد املستقنع

: ، قائالً 6/924ما ذكره اإلمام مسلم يف صحيحه: يف الصحاح، والسنن، واملسانيد، ومن ذلك ابن عباس 

حدثنا سفيان، عن سليامن األحول، عن طاوس، عن ابن : حدثنا سعيد بن منصور، وزهري بن حرب، قاال "

ال ينفرن أحٌد حتى يكون آخر عهده »: رصفون يف كلِّ وجٍه، فقال رسول اهلل كان الناس ين: عباس، قال

م خترجيه مفصاًل يف ص « بالبيت   (.74)وقد تقدَّ

  .72/418، ورشح زاد املستقنع، للشنقيطي4/276، وفتح الباري، البن حجر71/765عمدة القاري ( 6)
 . 88/ 78عناية الشويعراملصادر السابقة، وفتاوى نور عىل الدرب البن باز ب( 4)
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اه النبي   :ونوقش هذا االستدالل من الُعَمِر ال داللَة يف  بأنَّ مجيع ما أدَّ

أيِّ واحدٍة منها عىل عدم وجوب طواف الوداع للعمرة، وبيان ذلك 

اها : وبدايته التي كانت يف سنة ستٍّ من  -عمرة احلديبية يف أول عمرٍة أدَّ

عىل الوجوب وال عىل عدمه؛ ألنَّ  فليس فيها داللٌة مطلقًا، ال -اهلجرة

ه املرشكون عن البيت هو وأصحابه  النبيَّ  فتحلَّلوا منها،  كان قد صدَّ

ة بتاتاً   .  (7)ومل يدخلوا مكَّ

اها  هي عمرة القضاء، يف ذي الِقْعَدة، سنَة سبٍع، وهي  وثاين عمرٍة أدَّ

ة بعد أدائها ثالثة أيام، ومل ي التي بقي النبي   أنه طاف قبل  نقل عنه بمكَّ

ة  خروجه للوداع؛ ألنه مل يكن قد وجب؛ فإنَّ أول وجوبه كان يف حجَّ

َة يف عدم طوافه يف هذه العمرة عىل عدم وجوب هذا : الوداع، وإذاً  ال حجَّ

   .(6)الطواف عىل املعتمر 

انة، التي كانت يف سنة ثامٍن من ذي : وثالث عمرةٍ  هي عمرة اجلعرَّ

َة فيها عىل عدم وجوب طواف الوداع للعمرة؛ ألنَّ القعدة، وهذه ال  حجَّ

انة، وهي خارج حدود احلرم، وال  النبيَّ  اعتمر وخرج يف ليلته إىل اجلعرَّ

، ثمَّ خرج  خالف بني أهل العلم أنَّ املعتمَر إذا طاف وسعى، وحلق أو قرصَّ

عهده  من فوره إىل خارج حدود احلرم أنه ال يلزمه طواف وداع، ألنَّ آخر

  .(4)كان بالبيت، وهذا هو املطلوب

                                                           

، وفتاوى أركان اإلسالم، 3/18، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف311 -1/499الرشح املمتع ( 7)

 .77/645رشح زاد املستقنع للحمد: ، وينظر545: ، سؤال رقم529: للمؤلِّف نفسه، ص

  .املصادر السابقة( 6)
، 4 -6: وداع للعمرة، أليب الوفاء النجدي، صاملصادر السابقة، وجواب عىل سؤال عن حكم طواف ال( 4)

 /.http://www.ahlalhdeeth.com: منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث، رابط
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ا العمرة الرابعة ، ومعلوٌم أنه حجَّ فهي التي كانت مع حجته : وأمَّ

م .قارنًا، وطاف طواَف الوداع عن النسكني معاً  ال يكون : وبناء عىل ما تقدَّ

ٌك للقائلني بعدم وجوب : يف عدم نقل طوافه للوداع أليٍّ من ُعَمِرِه متمسَّ

م اجلواب عن ذلكطواف الود : اع للعمرة، سوى عمرة القضاء، وقد تقدَّ

 .  (7)بأنَّ طواف الوداع مل يؤمر به إالَّ يف حجة الوداع، فلم يكن واجًبا قبلها

بطواف  -ريض اهلل عنها -مل يأمر عائشةأنَّ النبيَّ  :الدليل الثالث

، ولو كان طواف الوداع  واجبًا يف الوداع بعد فراغها من عمرهتا بعد احلجِّ

يف هذا املقام ونحوه؛ ألنَّ أحكام  العمرة كوجوبه يف احلجِّ لبينه النبي  

( وال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة) الرشع ال تعلم إالَّ من جهته 

ٌر لدى الفقهاء كام هو مقرَّ
  :ونوقش من وجهني  ،(4)واألصوليني.  (6)

بالوداع ال  -ريض اهلل عنها -شةلعائ أنَّ عدم أمر النبيِّ  :الوجه األول

ة  دليل فيه عىل عدم وجوب طواف الوداع للعمرة؛ ألهنا سافرت من مكَّ

بعد انقضاء عمرهتا مبارشًة، فكان آخر عهدها بالبيت، وهذا هو مقصود 

الشارع، واخلالف إنام هو يف من اعتمر وأقام بعد انقضاء عمرته، ثمَّ أراد 

 .  (3) السفر إىل بلده

                                                           

 . املصادر السابقة( 7)

، 28/ 7، وبداية املجتهد البن رشد468/ 7، وتبيني احلقائق للزيلعي3/6749التجريد للقدوري( 6)

، واملغني 78/612،  واملجموع رشح املهذب للنووي 4/365، واحلاوي الكبري7/715والذخرية للقرايف

 . 7/789، واملبدع يف رشح املقنع، البن مفلح357، 7/426البن قدامة

، 7/695، وقواطع األدلة يف األصالول، للسالمعاين4/743، والفروق للقرايف4/781املحصول للرازي( 4)

الف نفساله796: واملستصفى للغزايل، ص ، وخمترصال التحريالر رشح الكوكالب 7/543، وروضة الناظر، للمؤلِّ

 . 4/357املنري 

 .1/498الرشح املمتع عىل زاد املستقنع( 3)
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ة  -تعاىل-أنَّ طواف الوداع مل يوجبه اهلل :لثاينالوجه ا إالَّ يف حجَّ

دة كام  الوداع، وما قبل ذلك مل يكن قد وجب أصاًل، وأحكام الرشيعة متجدِّ

 .(7)مىض آنفًا، فقد جيب يف هذا الوقت ما مل يكن واجبًا قبَله

ر وجوب طواف الوداع إىل ذلك الوقت دعوى  :وميكن اجلواب بأنَّ تأخ 

إىل دليٍل صحيٍح رصيٍح، وال يوجد دليٌل نيصٌّ يثبت تلك الدعوى،  تفتقر

 .واهلل أعلم

ريض اهلل  -أنه يمكن االستدالل بحديث ابن عباس: الدليل الرابع

فهموا من احلديث اختصاص طواف الوداع باحلجِّ  أنَّ الصحابة : -عنهام

اج كان: فقط؛ بدليل ما ذكروا يف سبب ورود احلديث وا ينفرون يف أنَّ احلجَّ

آمرًا هلم أن جيعلوا  موسم احلجِّ من منى، فجاء الرشع عىل لسان النبيَّ 

آخر عهدهم بالبيت، وهذا دليٌل قوٌي عىل أن  طواف الوداع خمصوٌص 

 .باحلجِّ 

أنَّ األصل براءة الذمم من التكاليف الرشعية، حتى  :الدليل اخلامس

يح، فإذا مل يوجد فال جيوز يثبت كل  واحٍد منها بدليل رشعي صحيٍح رص

ر،   -تعاىل -أليِّ كائٍن أن يوجب عىل الناس ما مل يوجبه اهلل يف رشعه املطهَّ

 .   (6)وهذا هو ما ينطبق عىل طواف الوداع للعمرة

                                                           

ي، ص499/ 1املصدر السابق( 7)  . 343: ، وأحكام احلرم املكِّ

 .72/418ح زاد املستقنع، للشنقيطيرش( 6)
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أنَّ طواف الوداع واجب عىل املعتمر كام هو واجٌب عىل  :القول الثاين

، وبه قال ابن حزٍم من (7)وهذا قول احلسن بن زياد من احلنفية .احلاجِّ 

، وبعض (4)واختاره من املعارصين فضيلة شيخنا ابن عثيمني (6)الظاهرية،

ة التالية. (3)طالبه  : واستدلَّ القائلون هبذا باألدلَّ

ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكوَن آخُر عهِده »: عموم قوله  :الدليل األول

 .(5)«بالبيت

نكرٌة يف سياق النهي، : ديثيف احل« أحدٌ »أنَّ لفظة  :وجه االستدالل

، وبناًء عىل ذلك يكون طواف الوداع واجبًا عىل احلاجَّ واملعتمر فتعم 
(2). 

اج بقرينة احلال؛ ألنَّ النبيَّ  :ونوقش هذا االستدالل بأنَّ هذا أمٌر للحجَّ

  اج، دون املعتمرين؛ ألهنم كانوا ة الوداع خماطبًا احلجِّ قاله يف حجَّ

 املبيت ورمي اجلامر من فجاج منى، وبصنيعهم ذلك مل ينرصفون بعد ليايل

                                                           

جيب : سن بن زيادفأما طواف الصدر فال جيب عىل املعتمر، وقال احل": 6/661قال يف بدائع الصنائع( 7)

إن طواف الصدر طواف الوداع، واملعتمر حيتاج إىل الوداع كاحلاج، ولنا : عليه، كذا ذكر الكرخي وجه قوله

 « من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف» أن الرشع علق طواف الصدر باحلج بقول النبي 

، البن حزٍم الظاهري( 6)  . 1/717املحىلَّ

، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف البن 311: ، وص1/498عىل زاد املستقنعالرشح املمتع ( 4)

، وجمموع فتاوى (545: )، سؤال رقم529: ، وفتاوى أركان اإلسالم، البن عثيمني، ص3/18قدامة

 . 465 -64/46ورسائل العثيمني

ي، لفضيلة الشيخ د( 3) د املستقنع للحمد ورشح زا 344: سامي بن حممد الصقري، ص. أحكام احلرم املكِّ

77/642 . 

وأخرجه مسلم ( 7155:)طواف الوداع، رقم: ، باب6/719أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج(5)

عن ابن عباس ال ريض (. 7468: )وجوب طواف الوداع، رقم: ، باب6/924يف صحيحه أيضًا، كتاب  احلج

 . اهلل عنهام

، وجمموع فتاوى ورسائل (545: )سؤال رقم، 529: ص)فتاوى أركان اإلسالم، البن عثيمني ( 2)

ي، ص465 -64/46العثيمني   .344: ، وأحكام احلرم املكِّ
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عن ذلك، وأمر كلَّ حاجٍّ أن  يكن آخر عهدهم بالبيت، فنهاهم النبي  

احلائض، إذا مل : يكون آخُر عهده بالبيت الطواف، واستثنى من ذلك احلكم

 .   (7)تستطع البقاء

مل النبيَّ  أصل إجياب طواف الوداع كان متأخرًا؛ ألنَّ "بأنَّ  :وأجيب

ة الوداع، ولو ُفِرَض أنه وجب قبَل عمرة القضاء، ثم  يذكره إالَّ يف حجَّ

العمرة ال طواف هلا، لكنه مل : ومل يطف للوداع لسلَّمنا أنَّ  اعتمر النبي  

، فقد  -كام هو معلوم -يكن قد وجب قبل ذلك الوقت، والرشع يتجددَّ

ة جيب يف هذا الوقت ما مل يكن واجبًا من ق بُل، وهذا هو سبب ذكره يف حجَّ

 .(6)الوداع دون عمرة القضية، وغريها من الُعَمرِ 

بأنَّ عدم نقل طواف الوداع للعمرة عن السلف  :وميكن اجلواب

أهنم متواطئون عىل تركه، وأهنم فهموا عن رسول : واخللف يدل  بوضوٍح 

، دون العمرة، كام دلَّ : اهلل  عىل ذلك  أنَّ طواف الوداع واجب للحجِّ

م  .واهلل أعلم، (4)سبب ورود حديث ابن عباٍس املتقدِّ

اصنع يف عمرتك ما أنت »: ليعىل بن أمية  قوله : الدليل الثاين

 . (3)«صانع يف  حجك

                                                           

، وعمدة القاري 4/493، وفتح الباري البن حجر3/332رشح صحيح البخاري البن بطال( 7)

 . 38/67، ورشح زاد املستقنع للشنقيطي762 -71/765

، وفتاوى أركان اإلسالم، 3/18يمني عىل الكايف، وتعليقات ابن عث311 -1/499الرشح املمتع ( 6)

 .77/645رشح زاد املستقنع للحمد: ، وينظر545: ، سؤال رقم529: للمؤلِّف نفسه، ص

 .71: ينظر ص( 4)
؛ 7831: ، باب إذا أحرم جاهال وعليه قميص، برقم4/71أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد( 3)

كالمها عن صفوان بن يعىل بن أمية، ( 7781)حرم بحجٍّ أو عمرة ما يباح للم: ، باب841/ 6ومسلم يف احلج

 .عن أبيه
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أنَّ األصل اشرتاك احلجِّ والعمرة يف كلِّ ما يفعل فيهام  :وجه االستدالل

، أو اإلمجاع عىل من األعامل، عماًل بعموم هذا احلديث، إالَّ ما ق ام النص 

استثنائه، كالوقوف، واملبيت، ورمي اجلامر، فهذه مستثناٌة باإلمجاع، وإال 

 . (7)فاألصل اشرتاكهام يف األفعال

بأنَّ املراد هبذا احلديث االنكفاف عن املحظورات التي يتعني  :ونوقش

، وهذا هو الذي يؤيده سياق ال ة التي تركها، وليس املراد به أفعال احلجِّ قصَّ

 . (6)«...اصنع يف عمرتك ما أنت»: ورد فيها هذا احلديث

وإذا مل تكن أفعال احلجِّ مرادًة هبذا احلديث فال يكون طواف الوداع 

د هذا من جهة النظر يف  ، ويؤك  واجبًا يف العمرة، وإنام هو من أفعال احلجِّ

لناس كان ا: )قالت -ريض اهلل عنها -حديث عائشة: معنى طواف الوداع

أهنم كان يكون آخر عهدهم : يعني( يصدرون من فجاج منى وعرفات

، (فُأِمروا أن جيعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافاً : )بمنى وعرفات، قالت

والسبب أهنم كانوا يطوفون طواف اإلفاضة يوم النحر فيبعد عهدهم 

ه دون أن يطوف بالبيت، قا : لتبالبيت، فُشنِّع عىل احلاجِّ أن يصُدَر من حجِّ

                                                           

، وفتاوى أركان اإلسالم، 3/18، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف311 -1/499الرشح املمتع ( 7)

ي، 545: ، سؤال رقم529: للمؤلِّف نفسه، ص رشح زاد املستقنع : ، وينظر343 -344، وأحكام احلرم املكِّ

 .77/645للحمد

م خترجيه يف الصفحة نفسها، قال ابن بطال يف رشح صحيح البخارى( 6) ، بعد سياقه هلذا 3/332تقدَّ

هذا مما لفظه العموم واملراد به اخلصوص، يدل  عىل ذلك أنَّ املعتمر ال يقف بعرفة، وال يرمى مجرة ":احلديث

ي بني الصفا واملروة، وإنام أمره عليه السالم العقبة، وال يعمل شيئًا من عمل احلجِّ غري الطواف بالبيت والسع

أن يصنع يف عمرته مثل ما يصنع يف حجه، كاجتناب لباس املخيط، واستعامل الطيب، وأعلَمه أنَّ مجيع ما حيرم 

املصدر : وينظر ".عىل احلاجِّ باإلحرام حيرم مثله عىل املعتمر باإلحرام، كالصيد والنساء وغري ذلك

، وعمدة القاري رشح صحيح 4/493وفتح الباري البن حجر ،332: ، وص3/612نفسه

 .38/67، ورشح زاد املستقنع للشنقيطي762-71/765البخاري
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: يعني -أن جيعلوا آخر عهدهم -وهذا ختصيٌص واضٌح باحلاجِّ  -فُأِمروا)

، ومل يرص من (بالبيت طوافاً  -عهد احلاج ، فصار من واجبات احلجِّ

 .(7)واجبات العمرة

بأنه ال يتناول  :وميكن أن يناقش االستدالل حبديث صفوان ابن أمية

ة حديث صفوان كانت طواف الوداع ال من قريٍب وال من بعيد؛ ألنَّ قصَّ 

ة  (6)عمرة اجلعرانة، يف العام الثامن، وطواف الوداع إنام أمر به يف حجَّ

ما كان  -عىل التسليم بأنه عامٌ  -الوداع، فال يتناول األمر يف احلديث

 . متأخرًا، واهلل أعلم

 

ًا أصغر، كام يف حديث  أنَّ النبيَّ  :الدليل الثالث ى العمرة حج  سمَّ

ُة بالقبول ومما قالعمرو بن حزم ته األمَّ والعمرة احلج »: ، الذي تلقَّ

، وإذا سميت باسمه كان األصل موافقتها له يف األحكام، إالَّ ما (4)«األصغر

 .(3)استثني

                                                           

 . 6/414املصادر السابقة، وفتاوى إسالمية، لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز( 7)

  .4/296، والسرية النبوية البن كثري5/617دالئل النبوة، للبيهقى ( 6)

( 2559: )، وابن حبان، برقم6164: املواقيت، رقم: ، باب4/431ارقطني، كتاب احلجأخرجه الد( 4)

: ، باب4/663، وابن أيب شيبة يف مصنفه1655: ، باب كيف فرض، رقم3/739والبيهقي يف كتاب الزكاة

وصحيح موارد ، 6648، 6798: ، وصححه األلباين يف اإلرواء74259: من كان يرى العمرة فريضة، رقم

 . 227: الظمآن

، وفتاوى أركان اإلسالم، 3/18، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف311 -1/499الرشح املمتع( 3)

ي، 545: ، سؤال رقم529: للمؤلِّف نفسه، ص رشح زاد املستقنع : ، وينظر343 -344، وأحكام احلرم املكِّ

 .77/645للحمد
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ًا أصغر باعتبار ما يشرتكان فيه من  بأنَّ النبيَّ  :ويناقش ها حجَّ سامَّ

ويفرتقان باألعامل  ،...األعامل، كامليقات، والطواف، والسعي، والتلبية

 .التي يزيد فيها احلج  عىل العمرة، ومنها طواف الوداع

سمعت : قال حديث احلارث بن عبد اهلل بن أوٍس  :الدليل الرابع

من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده »: يقول رسول اهلل 

 .(7)«بالبيت

يف احلجِّ أنَّ احلديث يدل  عىل وجوب طواف الوداع  :وجه االستدالل

 ...(. من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن»: والعمرة، سواًء بسواء؛ لقوله

 .(6)بأنَّ احلديث ضعيٌف ال حيتج  به :ونوقش

                                                           

: ما جاء من حجَّ أو اعتمر، برقم: باب ،4/686، والرتمذي يف كتاب احلج4/372أخرجه اإلمام أمحد( 7)

اج بن  ": ، وقال932 حديث احلارث بن عبداهلل بن أوٍس حديٌث غريب، وهذا روى غري واحٍد عن احلجَّ

اج يف مثل هذا اإلسناد ، رواه 3/7565وذكره بن مجاعة يف هداية السالك "أرطأة مثل هذا، وقد خولف احلجَّ

، قائالً 96/ 71وضعفه الشيخ األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ."الرتمذي بإسناٍد ضعيٍف، واستغربه

. أي ضعيف، وذلك ألنَّ عبد الرمحن البيلامين ضعيف: قلت "( : غريب)بعد نقله قول الرتمذي عن احلديث 

وقد صح احلديث عن ابن أوٍس دون ذكر االعتامر، فرواه الوليد بن . واحلجاج بن أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه

أتيت عمر بن اخلطاب، فسألته عن املرأة تطوف بالبيت : رمحن، عن احلارث بن عبد اهلل بن أوس قالعبد ال

لكيام  كذلك أفتاين رسول اهلل : فقال احلارث: قال. ليكن آخر عهدها بالبيت: يوم النحر ثم حتيض؟ قال

 ! أخالف؟

، ( 372/ 4)، وأمحد -( 2/ 4) "يحتفة املز"كام يف  -"الكربى"، والنسائي يف (7/474)أخرجه أبو داود 

 "رشح املعاين"، والطحاوي يف ( مصورة اجلامعة اإلسالمية - 35ص ) "التاريخ"وابن أيب خيثمة يف 

 . "وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم: قلت(. 7/667)

ي، ص( 6) ار ، واملسند املوضوعي اجلامع للكتب العرشة، لصهيب عبد اجلب343: أحكام احلرم املكِّ

71/613 . 
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أنه ال فرق بني احلجِّ والعمرة من حيث املعنى، بل قد  :الدليل اخلامس

اهلا إنَّ إجياب طواف الوداع يف العمرة أوىل من إجيابه يف احلج؛ ألن أفع: يقال

 .(7)أقل  وأخف  

بأنَّ يف احلجِّ أعامالً زائدًة عن أعامل العمرة بعد انتهاء كلٍّ  :ويناقش

منهام، فاحلاج  إذا طاف لإلفاضة يوم العيد يلزمه املبيت بمنى، ورمي اجلامر 

ل، فلو نفر إىل بلده  -يومني اًل، أو ثالثة أياٍم إن كان غري متعجِّ إن كان متعجِّ

أن يطوف : آخر عهده بالبيت، فاقتضت احلكمة الرشعية من منى مل يكن

بالبيت؛ ليكون آخر عهده بالبيت، وليس األمر كذلك يف العمرة، فافرتقا، 

ال يمكن أن تقاس العمرة عىل احلجِّ يف طواف الوداع، وال : وبناًء عىل ذلك

 . تكون أوىل منه به من باب أوىل، واهلل أعلم

دخل إىل البيت بطواٍف، فيجب عليه أن  أنَّ املعتمر :الدليل السادس

 . (6)خيرج منه بطواف وداع، قياسًا عىل طواف الركن يف العمرة 

بأنَّ هذا قياس مع الفارق؛ ألنَّ طواف الركن يف العمرة متفٌق  :ويناقش

وطواف الوداع يف العمرة خمتلٌف فيه أواجٌب هو، أو  (4)عىل ركنيته،

 يمكن قياس املختلف فيه عىل املتَّفق مستحٌب، فضاًل عن كونه ركنًا، وال

                                                           

 . 19 -3/18، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف311 -1/499الرشح املمتع( 7)

، وفتاوى أركان اإلسالم، 3/18، وتعليقات ابن عثيمني عىل الكايف311 -1/499الرشح املمتع( 6)

 .77/645رشح زاد املستقنع للحمد: ، وينظر545: ، سؤال رقم529: للمؤلِّف نفسه، ص

، ورشح 21/ 6، وتبيني احلقائق، للزيلعي3/45، واملبسوط للرسخيس3/7162قدوريالتجريد لل( 4)

، ومنح اجلليل رشح خمترص 6/95، والرشح الكبري للشيخ الدردير6/462خمترص خليل للخريش

، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ليحي 3/691، وهناية املطلب يف دراية املذهب، للجويني6/645خليل

، واملبدع، 4/433، واملغني البن قدامة 7/541، والكايف648/ 1، واملجموع 3/731ينبن سامل العمرا

 . 4/779البن مفلح
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عليه؛ ألنه يفيض إىل نقل الكالم من مسألة إىل مسألة، وبناء اخلالف عىل 

 . (7)اخلالف، وليس أحدمها أوىل من اآلخر

أنه طاف للوداع يف ُعَمره كلِّها،  بأنه مل يثبت عن النبيِّ  :كما نوقش

ينا نقاًل مستفيضًا، كام نقل ولو فعله، أو أمر به أحدًا من أصحابه لنقل إل

 .(6)وجوبه يف احلجِّ 

ليل الثاين ألصحاب القول األول :وأجابوا بأنه ليس : بام ناقشوا به الدَّ

اه النبي   من الُعَمِر داللٌة عىل عدم وجوب طواف الوداع  يف مجيع ما أدَّ

اها  ومل خيرج بعد  للعمرة، وال إشكال فيها سوى عمرة القضاء، التي أدَّ

طوافه وسعيه إالَّ بعد ثالثة أياٍم من أدائها، ولكنَّ أصل طواف الوداع مل 

ة أنَّ النبيَّ : يكن قد وجب يف ذلك التاريخ؛ بدليل مل يذكره إالَّ يف حجَّ

م بيانه، فاقتىض  الوداع، وحينام ذكره كان ذكره بصيغة العموم، كام تقدَّ

 . (4)شموله للحجِّ والعمرة يف احلكم

 :على دعوى أتخُّرِّ وجوب طواف الوداع من وجهني وميكن الردُّ 
أنَّ دعوى تأخر وجوب طواف الوداع ال تستقيم إالَّ إذا  :الوجه األول

ًة، أو أكثر، حتى يقال كان النبي   ته مرَّ مل يأمر بطواف : قد حجَّ قبل حجَّ

ها، لكنه  ٍة حجَّ واحدًة،  مل حيجَّ يف حياته إالَّ مرةً  الوداع إالَّ يف آخِر حجَّ

                                                           

، وأصول 6/655، وروضة الناظر وجنة املناظر 8/4512نفائس األصول يف رشح املحصول، للقرايف ( 7)

ب املنري، ملحمد ، وخمترص التحرير رشح الكوك4725/ 1، والتحبري رشح التحرير4/7612الفقه البن مفلح

 .   5/7993عبد الكريم النملة. واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن، د. 3/68بن أمحد الفتوحي

، ورشح 71/765، وعمدة القاري4/276، وفتح الباري3/612رشح صحيح البخاري البن بطال( 6)

 .79/78، ورشح زاد املستقنع، للشيخ عبد الكريم اخلضري72/418زاد املستقنع للشنقيطي

 .311 -1/499الرشح املمتع( 4)
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أنَّ طواف الوداع من واجبات احلجِّ دون العمرة؛ ألنه : وعليه فالذي يظهر

 .مل يأمر به إالَّ يف احلجِّ 

بمن فيهم اخللفاء  -أنه مل ينقل عن أحٍد من الصحابة  :الوجه الثاين

أنَّ أحدًا منهم طاف للوداع يف العمرة، أو أمر به غريه من  -الراشدون

عتمرون بأعداٍد، وأوقاٍت ال حتىص، فلو كانت العمرة الناس، وقد كانوا ي

فعاًل، وأمرًا، فهذا  كاحلجِّ يف إجياب طواف الوداع لنقل عن الصحابة 

د افرتاق العمرة عن احلجِّ يف ذلك، ويؤيد الوجه األول من الردِّ عىل أنَّ  يؤكِّ

  .طواف الوداع ال جيب إالَّ يف احلجَّ فقط، واهلل تعاىل أعلم، وأحكم

بعد عرض القولني، وأدلَة كلٍّ منهام، وما ورد عليها من  :الرتجيح

 : رجحان القول األول؛ لألسباب التالية: ظهر يل: املناقشات، والردود

ة املخالفني، بام ورد  :أوال ة القائلني بعدم الوجوب، وضعف أدلَّ قوة أدلَّ

 . عليها من املناقشات املؤثرة

ة من التكاليف الرشعية عمومًا، والتي يأثم أنَّ األصل براءة الذ :اثنياً  مَّ

اإلنسان برتكها عىل وجه اخلصوص، حتى تثبت بدليٍل رشعيٍّ صحيٍح 

 . رصيٍح، وهذا ما مل يوجد يف هذه املسألة

ته  :اثلثاً  ِر وجوب طواف الوداع إىل حجَّ غري  أنَّ دعوى تأخ 

ٍة واحدة،  مستقيمة؛ ألنه  ولو كان قد حجَّ قبل مل حيجَّ يف حياته سوى مرَّ

ته تلك، ومل يأمر فيها بطواف الوداع الستقامت الدعوى  . حجَّ
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 . حكم ترك طواف الوداع للعذر: املبحث الثالث
بيان حكم ترك طواف الوداع أليٍّ من : املراد هبذا املبحث :متهيد

، أو املعتمر؛ كعذر املرض الذي ال  عوارض األعذار، التي تعرض للحاجِّ

ن ا ة حتى يربأ، ويطوف، أو بسبب ارتباطه يتمكَّ إلنسان معه من البقاء يف مكَّ

بمالزمة رفقته ذهابًا وإيابًا، كام يف محالت احلجِّ يف عرصنا احلارض، 

وكالتغري الطارئ عىل مواعيد رحالت الطريان ونحوها؛ أليِّ سبٍب من 

ة، كتغري تاريخ الوقوف بعرفة، كام حصل يف أعواٍم م ضت، األسباب العامَّ

أو لسبٍب خاصٍّ ببعض احلجاج، أو املعتمرين، الذين جيربون عىل مغادرة 

ِن من أداء طواف الوداع َة قبل التمك   .مكَّ

والبحث يف هذه املسألة مبنٌي عىل حكم طواف الوداع يف احلجِّ 

م اخلالف بني أهل العلم يف حكم كلٍّ من الطوافني،  والعمرة، وقد تقدَّ

 : يف حكم الطواف املذكور للحجِّ عىل قولنيأهنم خمتلفون : وتبني

ة  :القول األول أنه واجٌب عىل أهل اآلفاق، الذين مل ينووا استيطان مكَّ

ة، إالَّ إن  ، ومن يف حكمه فال جيب عليه موادعة مكَّ ي  ا املكِّ وام، وأمَّ عىل الدَّ

نوى اخلروج منها مسافرًا، وعىل تاركه ممن وجب عليه إراقة دم جربان، 

 .(7)ذا مذهب مجهور أهل العلم القدماء واملعارصينوه

                                                           

، واالختيار لتعليل 6/721، وبدائع الصنائع للكاساين6/541املبسوط، ملحمد بن احلسن الشيباين( 7)

، 6/513، والعناية رشح اهلداية7/738، واهلداية رشح بداية املبتدي للمرغيناين7/755املختار للموصيل

، 1/376، والرشح الكبري، للرافعي3/676ري للاموردي، و احلاوي الكب3/625والبناية رشح اهلداية

، 9/19، ورشح النووي عىل مسلم 7/399، وأسنى املطالب8/76واملجموع رشح املهذب 

، ورشح العمدة، 6/576، وكشاف القناع4/385، والرشح الكبري عىل متن املقنع313-4/314واملغني

، و أضواء البيان 62/613تيمية أيضًا ، وجمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن 521/ 6البن تيمية

 .1/426، والرشح املمتع، للشيخ ابن عثيمني71/489، وجمموع فتاوى ابن باز3/315للشنقسطي
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وال جيب  ،أنَّ طواف الوداع للحجِّ مستحبٌّ مندوب إليه :القول الثاين

والوجه الثاين يف مذهب  (7)عىل تاركه دم جربان، وهذا مذهب املالكية،

 .(6)الشافعية

ة القولني، وما ورد عليها، أو عىل بعضها من  م ذكر أدلَّ وقد تقدَّ

ته، : ناقشات، والردود، وتبني هناكامل أنَّ الراجح هو القول األول؛ لقوة أدلَّ

ة القول الثاين؛ ملا ورد عليها من املناقشات املؤثرة  . (4)وضعف أدلَّ

غري احلائض  -جيب عىل من ترك طواف الوداع فعىل القول األول

، وليس ع إراقة دم جربان؛ لرتكه -والنفساء ىل واجبًا من واجبات احلجِّ

تاركه إثٌم، طاملا كان تركه إياه بعذٍر رشعي؛ ألنه ال إثَم عىل ترك أيٍّ من 

لكنَّه جيب عليه اإلتيان به إن أمكنه، ولو مع بعض  ،(3)الواجبات مع العذر

ِل سفر  املشقة، وإن كان ال يستطيع أثناء عذر املرض، أو الزحام، أو تعج 

أن ينتظر حتى يذهب عذره،  احلملة، أو الطريان ونحو ذلك فإنه جيب عليه

َة مبارشًة  ثم يطوف إذا كان يمكنه التأخري، وإن كان ال يمكنه، وفارق مكَّ

ُم إن كان قادرًا، وإالَّ صام عنه عرشة أيام  .(5)فإنه يلزمه الدَّ

                                                           

، 7/541، والتهذيب يف اختصار املدونة، خللف بن أيب القاسم الرباذعي393-394، و7/364املدونة( 7)

 .4/684، والذخرية للقرايف7/312والكايف يف فقه أهل املدينة

، وهناية املطلب يف دراية املذهب، لعبد امللك 8/76، واملجموع رشح املهذب3/676احلاوي الكبري( 6)

 .3/692اجلويني

 . 76 -9: ينظر ص( 4)

، 4/771، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي نفسه 8/65املجموع رشح املهذب، للنووي ( 3)

 . 41/7611رشح زاد املستقنع للشنقيطي: ، وينظر6664/ 5ومسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه 

/ 78، وفتاوى نور عىل الدرب، البن باز، بعناية الشويعر88: املصادر السابقة، واإلقناع للاموردي، ص( 5)

 . 51/ 1، والتعليق عىل العدة، ألسامة سليامن731
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ال جيب عىل من ترك طواف الوداع يشٌء، وليس عليه  وعىل القول الثاين

، وال يعاقب عىل تركه بإثٍم وال إثٌم؛ ألنَّ املكلَّف يثاب عىل فعل  املستحبِّ

واهلل . (7)غريه، ولو بدون عذٍر، فال يعاقب برتكه إياه مع العذر من باب أوىل

 .  تعاىل أعلم

 

 

                                                           

، والتمهيد يف 7/63سمعايننصور بن حممد ال، وقواطع األدلة يف األصول، مل7/775أصول الرسخيس( 7)

 عيل بن عقيل البغدادي الظفري، والواضح يف أصول الفقه، ل7/21أصول الفقه، أليب اخلطاب الكلوذاين

6/561 . 
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 اخلـامتـة
احلمد هلل الذي يرسَّ وهدى، وأشهد أالَّ إله إالَّ اهلل رب األرض 

ى، صىل اهلل عليه وعىل والسامء، وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله النبي  املجتب

 .  آله وأصحابه، وأتباعه، ومن هبداهم اهتدى

وبعد االنتهاء من بحثي هذا أدون أهم النتائج التي توصلُت إليها، 

ها يف النقاط التالية  :وأمه 

أنَّ طواف الوداع واجٌب عىل أهل اآلفاق، إالَّ من نوى  -7

وام، فإنه يسقط عنه حينئٍذ،  ة عىل الدَّ ، استيطان مكَّ يَّ وأنَّ املكِّ

ومن يف حكمه ال جيب عليه موادعة البيت، إالَّ إن نوى 

 .اخلروج منها مسافرًا، وعىل تاركه ممن وجب عليه إراقة دم

َة بعد  -6 أنَّ طواف الوداع ال جيب عىل املعتمر، سواء سافر من مكَّ

انقضاء عمرته مبارشًة، أو أقام بعدها أيامًا، عىل الراجح من 

 .قويل العلامء 

يِّ  -4 حمل  خالٍف بني : أنَّ ضابط التفريق بني اآلفاقي واملكِّ

أنَّ اآلفاقي هو من كان بني : الفقهاء، والراجح من األقوال

َة مسافة قرٍص فصاعدًا، ومن عداه يعترب من  مسكنه وبني مكَّ

 . حارضي املسجد احلرام

تستثني احلائض، والنفساء فال جيب عليهام طواف الوداع حال  -3

والعجز عن االنتظار حتى وقت الطهر، وال يلزمهام حدثهام، 

ة لزمها  دٌم برتكه، لكن لو طهرت أيٌّ منهام قبل مفارقة مكَّ

ا بعدها فال  .العود والطواف، أمَّ
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 : أهمُّ التوصيات
أويص فقهاء العرص، وطالب العلم، والقائمني عىل املراكز  -7

ة، وحترير بالرتكيز عىل مسائل احلجِّ والعمر: واهليئات العلمية

مسائلها اخلالفية قدياًم وحديثًا؛ كي يتجىلَّ القول الراجح من 

 . املرجوح

استجالب أهل التخصص إلقامة الدروس والدورات  -6

رون للتعليم والفتيا يف  العلمية؛ لتأهيل وانتقاء من يتصدَّ

 . مواسم احلجِّ والعمرة

 االستفادة من مركز خادم احلرمني الرشيفني، يف مسائل احلجِّ  -4

 .والعمرة، واملعارصة منها عىل وجه اخلصوص

وال حوَل وال . واحلمد هلل أوالً وآخرًا، ويف كلِّ وقٍت وحال -3

 .قوَة إالَّ باهلل العيلِّ العظيم
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 فهرس املصادر واملراجع
عيل  لسبكي،ا، اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول -

، طبع دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 152: املتوىف سنة بن عبد الكايف،

 .  هال، حتقيق مجاعة من العلامء  7313األوىل عام 

ملتوىف سنة عبد اهلل بن حممود بن مودود، ااملوصيل،  ،االختيار لتعليل املختار -

، حتقيق خالد هال 7379، ، الطبعة األوىلت، بريوهال ، دار املعرفة 284

 .العك  

 حممد نارص الدين األلباين ،يج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف ختر  -

املكتب اإلسالمي، : زهري الشاويش، نرش: إرشاف( هال7361: املتوىف )

  . 9: م، عدد األجزاء7985 -هال 7315الثانية : بريوت، الطبعة

: املتوىف) عبد امللك بن قريب بن عيل بن أصمع، ألصمعي،ا األصمعيات، -

، نرش دار شاكر، وعبد السالم حممد هارون أمحد حممد: حتقيق( هال672

 . م7994املعارف، مرص، الطبعة السابعة، 

، نرش دار 613سنة  املتوىف حممد بن إدريس، أبو عبد اهلل، ، الشافعي،األم -

 .هال  7494املعرفة بريوت، الطبعة الثانية عام 

: نرش عيل بن حممد ابن العباس، أبو حيان، ، التوحيدي،اإلمتاع واملؤانسة -

حممد حسن : األوىل، حتقيق: ، الطبعةهال7363بريوت،  ،دار الكتب العلمية

 .7:حممد حسن إسامعيل، عدد األجزاء 

: نرش  حممد بن إسامعيل األمري، ، الصنعاين،إجابة السائل شرح بغية اآلمل -

حسني بن :، حتقيق7982الطبعة األوىل،عام  مؤسسة الرسالة، بريوت،

 .7:حممد مقبويل األهدل، عدد األجزاء حسن و ،أمحد السياغي
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طبع دار ابن  ،الدكتور سامي بن حممدالصقري، الشيخ ، أحكام احلرم املكي -

 . هال7344: اجلوزي الطبعة األوىل

 زكريا بن حممد بن زكريا، ، األنصاري،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب -

/ د: وىل، حتقيقاأل: هال، الطبعة 7366العلمية، بريوت، دار الكتب : نرش 

 .  3 :حممد حممد تامر عدد األجزاء

دار الكتاب :نرش ،أمحد بن حممد بن إسحاق الشايش، ،أصول الشاشي -

 .7: ، عدد األجزاء 7316بريوت، عام  -العريب

مد حممد بن حمالشنقيطي، األمني،  ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن -

دار الفكر للطباعة : هال، نرش7494: توىفامل)، املختار بن عبد القادر اجلكني

 .هال  7375: التوزيع بريوت، لبنان، عاموالنرش و

 رشف بن حييى زكريا وأب ،النووي ،إليضاح يف مناسك احلج والعمرةا -

 املكرمة مكة األمدادية، املكتبة  نرش هال،212 :املتوىف ،النووي

 .  7: األجزاء عدد هال، 7373الثانية،:الطبعة

، لزين الدين ابن نجيم احلنفي، املتوىف ز الدقائقـلرائق شرح كنالبحر ا -

 . ، طبع ونرش، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية 911سنة

بكر بن مسعود  وعالء الدين أب الكاساين، ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع-

بريوت، الطبعة ، طبع ونرش دار الكتاب العريب، 581املتوىف سنة  ،بن أمحد

 . 7986لثانية عام ا

املتوىف سنة  ،الوليد حممد بن أمحد بن رشد وأب القرطبي، ،بداية اجملتهد -

 . هال 7314، الطبعة الثانية، دار الكتب اإلسالمية بمرص، 595

 855املتوىف  سنة  ،حممد حممود بن أمحد وأب العيني، ،البناية يف شرح اهلداية-

 . هال 7311هال، طبعة دار الفكر بريوت، عام 
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طبع  ،لعال مة حممد مرتىضا الزبيدي، ،اتج العروس من جواهر القاموس -

 . هال  7411-7412بمرص، عام 

، أليب بكر أمحد بن أيب خيثمة زهري بن حرب، املَُتوىفَّ عام التاريخ الكبري -

 .6: عدد األجزاء ، طبعة دار الفاروق،619

، املتوىف دين عثامن بن عيلالزيلعي، فخر ال ،تبيني احلقائق شرح كنـز الدقائق -

 .  7474، طبع ونرش دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، عام 134سنة 

املتوىف  ،حممد بن أمحد بن أيب أمحد ،عالء الدين السمرقندي، ،حتفة الفقهاء -

، طبع ونرش دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عام 549: عام

 هال  7315

أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي،  ،طرافحتفة األشراف مبعرفة األ -

هال، 7314: الثانية: الطبعة املكتب اإلسالمي،: هال، طبعة136: املتوىف

 .عبد الصمد رشف الدين:حتقيق

 حممد بن صالح بن حممد ،تعليقات ابن عثيمني على الكايف البن قدامة -

 .5 :األجزاء عدد هال،7367 :املتوىفَّ  العثيمني،

 لقايضا الفراء، ابن أمحد، مذهب عىل ،ليقة الكبرية يف مسائل اخلالفالتع -

 بإرشاف املحققني جلنة:حتقيق هال، 358 :املتوىف احلسني، بن حممد يعىل، بوأ

 عدد هال،7347 األوىل،: الطبعة النوادر، دار:نرش طالب، الدين نور

 .  4:  األجزاء

 ابن عيل بن عمر املرصي، الشافعي ،التوضيح لشرح اجلامع الصحيح -

 دار:نرش العلمي، للبحث الفالح دار :حتقيق هال،813 :املتوىفَّ  امللقن،

  . 42 :األجزاء عدد هال،7369 األوىل،: الطبعة دمشق، النوادر،
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دار الفكر  ،حممد بن عبد الرؤوف املناوي، ،التوقيف على مهم ات التعاريف -

 . حممد الداية/ يقهال، حتق 7371عام املعارص، بريوت، الطبعة األوىل، 

سعيد خلف بن أيب  وأب القريواين الرباذعي، التهذيب يف اختصار املدونة، -

أبو احلسن أمحد : من علامء القرن الرابع اهلجري، حتقيق وتعليق ،القاسم

 . فريد املزيدي

إحياء : نرش دار (هال411: املتوىفَّ ) ،األزهري، حممد بن أمحد، هتذيب اللُّغة -

 .م، حتقيق حممد عوض مرعب 6117األوىل: ، طالرتاث العريب

 ،التميمي اهلل عبد بن حممد بكر وأب الصقيل، ،اجلامع ملسائل املدونة - 

 معهد :نرش دكتوراه، رسائل يف باحثني جمموعة: حتقيقهال، 357 :املتوىفَّ 

 سلسلة) القرى أم جامعة ،اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث

 والنرش للطباعة الفكر دار: توزيع ،بطبعها وىصامل اجلامعية الرسائل

 .63 :األجزاء عدد هال، 7343 األوىل، : الطبعة والتوزيع،

 :املتوىفَّ  ،اخلطاب أيب بن حممد زيد وأب القريش، ،مجهرة أشعار العرب -

 هنضة :نرش البجادي، حممد عيل: رشحه يف وزاد وضبطه حققه ،هال711

 . 7: األجزاء عدد والتوزيع والنرش للطباعة مرص

، أليب الوفاء النجدي، جواب على سؤال عن حكم طواف الوداع للعمرة -

: منشور يف موقع ملتقى أهل احلديث، رابط

http://www.ahlalhdeeth.com./ 
 عبد النجدي، احلنبيل العاصمي ،حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع -

 -األوىل: الطبعة نرش، بدون هال،7496 :املتوىف ،قاسم بن حممد بن الرمحن

 . 1: األجزاء عدد هال، 7491



 دمحم بن أمحد واصل. د                             حكم طواف الوداع يف احلج ِّ والعمرة                      

             41 

، الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -

بدون طبعة وبدون : دار الفكر، الطبعة: نرش (هال7641 :املتوىفَّ )املالكي، 

 . 3:تاريخ، عدد األجزاء

ي العدوي املالكي، ، لعيل الصعيدحاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين -

يوسف الشيخ حممد / ، حتقيق7376طبع ونرش، دار الفكر، بريوت، عام 

 .البقاعي 

املاوردي  يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، ،احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين -

دار الكتب  :، طبع ونرشالبرصي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب

  . هال 7379علمية، بريوت، طبعة عام، ال

 هال،259 :املتوىفَّ  ،احلسن ابن الفرج أيب بن عيل البرصي، ،احلماسة البصرية -

 . 6: األجزاء عدد بريوت، الكتب، عامل :نرش أمحد، الدين خمتار :حتقيق

 ، عىل شواهد رشح الكافية،خزانة األدب ولب  لباب لسان العرب  -

بوالق بمرص هال، طبعة  7194 سنة املتوىفَّ  ،عبد القاهر بن عمر البغدادي،

 .هال  7311عام 

 بأعشى املعروف ،جندل بن قيس بن ميمون الوائيل، ،عشىديوان األ -

 . م 269سنة، املتوىفَّ  قيس،

طبع ونرش، دار الغرب،  ،ين أمحد بن إدريسشهاب الدِّ  القرايف، ،الذخرية -

 .حممد حجي /، حتقيق 7993بريوت، عام 

قد،ي، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد، ، بن قدامة املاظرروضة الناظر وجنة املن -

هال طبع ونرش، جامعة اإلمام  261 سنة املتوىفَّ بن حممد بن قدامة اجلامعييل، 

هال ،  7499حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض، الطبعة الثانية، عام 

 .عبد العزيز بن عبد الرمحن السعيد /حتقيق
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 بن أمحد بن حممد ورمنص وأب اهلروي، ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -

 دار :نرش السعدين، احلميد عبد مسعد/حتقيق هال،411:املتوىفَّ  األزهري

 .  7: األجزاء عدد الطالئع،

حممد األلباين،  ، ويشء من فقهها وفوائدها،سلسلة األحاديث الضعيفة -

املكتب اإلسالمي بريوت،  :ط ،بن احلاج نوح األشقودري يننارص الدِّ 

 .هال 7315: عامالطبعة الرابعة، ل

دار : داود سليامن بن األشعث نرش وأبالسجستاين،  ،سنن أيب داود -

وزارة األوقاف : ، مصدر الكتاب3: الكتاب العريب بريوت، عدد األجزاء 

 .املرصية وأشاروا إىل مجعية املكنالز اإلسالمي

 ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أيب بكرالبيهقي، ، السنن الكربى  -

/ هال، حتقيق7373 :ة املكرمة عام، نرش دار الباز، مكَّ 358 : سنةاملتوىف

 .  حممد عبد القادر عطا 

 : سنةاملتوىفَّ  ،عيسى حممد بن عيسى الرتمذي وأب السلمي، ،سنن الرتمذي  -

أمحد حممد شاكر / ، حتقيقدار إحياء الرتاث، بريوت :، طبع ونرش619

 . وآخرين 

دار : نرش،  بن عمر أبو احلسن الدارقطنيعيلالبغدادي،  ،سنن الدارقطين -

السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين، : ، حتقيق7922 – 7482املعرفة بريوت، 

 . 3: عدد األجزاء

 عيل بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد وأب النسائي، ،السنن الكربى -

 ،شلبي املنعم عبد حسن أحاديثه وخرج حققه هال،414 :املتوىفَّ  ،اخلراساين

 عدد م،6117هال، 7367 األوىل، :الطبعة بريوت ،الرسالة مؤسسة: نرش

       .فهارس 6 و :71 األجزاء
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بن حممد بن اخلرض بن  موهوب بن أمحد اجلواليقي، ،شرح أدب الكاتب -

 . هال531: أبو منصور املتوىفَّ  احلسن، 

بدون محد بن عبد اهلل بن عبد العزيز، لشيخ ا احلمد، ،شرح زاد املستقنع -

 .تاريخ، وال مكان طبع

دروس صوتية قام  ،حممد بن حممد املختارالشنقيطي، ، شرح زاد املستقنع -

 . http://www.islamweb.net :الشبكة اإلسالمية بتفريغها موقع

عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرمحن لشيخ اخلضري، ا، شرح زاد املستقنع -

 . بدون تاريخ، وال مكان طبع بن محد،

عيل بن خلف بن عبد امللك،  ،ابن بطال ،ح صحيح البخاريشر  -

مكتبة الرشد، الرياض، : متيم يارس بن إبراهيم، نرش: قيقحت، هال339:املتوىفَّ 

 . 71 :عدد األجزاء هال،7364الثانية،: ط

، أليب زكريا حييى بن رشف النووي، طبع ونرش دار شرح صحيح مسلم -

 .  هال  7496، عام إحياء الرتاث، بريوت، الطبعة الثانية

 أمحد بن عبالد احلليم احلراين، أيب العباس، املتوىفَّ  ابن تيمالية، ، شرح العـمدة -

: مكتبة العبيكان، بالرياض، الطبعة األوىل :، طبع ونرش 168 :سنة

 .سعود صالح العطيشان  :، تهال7374

مد بن عبد الرمحن بن حمابن قدامة املقد،ي، ، الشرح الكبري على منت املقنع -

دار الكتاب العريب للنرش : هال ، نرش286: اجلامعييل احلنبيل، املتوىفَّ  ،أمحد

 .والتوزيع

: املتوىف ،سليامن بن عبد القوي بن الكريم الطويف، ،شرح خمتصر الروضة -

مؤسسة الرسالة، : عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، نرش: حتقيق، هال172

 .هال  7311األوىل، : الطبعة
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 :املتوىفَّ ) ،سالمة بن حممد بن أمحد جعفر وأب الطحاوي، ،اين اآلاثرشرح مع -

 عامل :نرش ،احلق جاد سيد وحممد النجار، زهري حممد :ت هال،467

   هال 7373 :لعام األوىل، :ط الكتب،

 ،فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ،الشرح املمتع على زاد املستقنع -

م للنرش، اململكة العربية السعودية، هال مؤسسة آسا 7361املتوىف  سنة 

 .هال 7371 :الرياض، الطبعة األوىل

:  سنةاملتوىفَّ  ،لشيخ منصور بن يونسالبهويت، ا، شرح منتهى اإلرادات -

 .  7992، الطبعة الثانية، عام ، طبع ونرش عامل الكتب، بريوت7157

 بن حبان بن مدحم حاتم وأب التميمي، ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -

 الرسالة، مؤسسة :نرش ،األرنؤوط شعيب :ت هال،453 :املتوىفَّ  ،أمحد

 .78 :األجزاء عدد هال،7373 الثانية، الطبعة بريوت،

، وتوضيح مذاهب األئمة، أليب مالك، كامل صحيح فقه السنة وأدلته -

: عدد املجلدات م، 6114: املكتبة التوفيقية، سنة النرش: السيد سامل، نرش

 . عة األوىل، بدون تاريخ، الطب3

أبو  ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، ،صحيح البخاري -

األوىل، : دار الشعب، القاهرة، الطبعة: ، نرش(هال652: املتوىف) ،عبد اهلل

 . 9: هال عدد األجزاء7311

( هال627: ت) ،مسلم بن احلجاج القشرييالنيسابوري،  ،صحيح مسلم -

 .حممد فؤاد عبد الباقي: ياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيقدار إح: نرش

 حممد الرمحن عبد وأب األلباين، ،صحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان -

 والتوزيع، للنرش الصميعي دار :نرش هال، 7361 :املتوىفَّ  ،ينالدِّ  نارص

 . م 6116 هال، 7366 األوىل،: الطبعة السعودية، العربية اململكة الرياض،
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 بدر أمحد بن حممود حممد وأب العينى، ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

 عدد بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار :نرش هال،855:املتوىفَّ  ،ينالدِّ 

 . 76: األجزاء

ين أبو عبد  ،بن حممد بن حممودحممد ، البابريتالعناية شرح اهلداية،  - أكمل الدِّ

 . ، طبع ونرش، دار الفكر هال 182:  سنةاملتوىفَّ  اهلل،

 بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد احلسن وأب احلسني، ،عيار الشعر -

 املانع، نارص بن العزيز عبد :تهال،466:املتوىفَّ  ،طباطبا إبراهيم

 .  7 :األجزاء عدد القاهرة، اخلانجي، مكتبة :نرش

 حممد نب زكريا حييى وأب األنصاري، ،اية الوصول يف شرح لب األصولغ -

 مرص، الكربى، العربية الكتب دار :نرش هال،962 :املتوىفَّ  ،زكريا بن أمحد بن

 . 7: األجزاء عدد

 املتوىفَّ  ،حممد عبالد اهلل بن مسلم بن قتيالبة وأب الديالنوري، ،غريب احلديث -

 7491، طبع ونرش، مطبعة العاين، بغداد، الطبعة األوىل، عام 612 :سنة

 .   جلبوري عبد اهلل ا/ هال، حتقيق

 :املتوىف حممد بن صالح بن حممد العثيمني، ،اإلسالم أركان فتاوى -

 الثريا دار السليامن، إبراهيم بن نارص بن فهد: وترتيب مجع هال،7367

 . 7:األجزاء عدد، هال 7363األوىل، :الطبعة ،الرياض والتوزيع، للنرش

مد بن عبد مجع وترتيب حم ،العلماء الفضيلة ألصحاب إسالمية فتاوى -

 هال 7374العزيز املسند، دار الوطن، الطبعة األوىل، عام 

 : سنة، املتوىفَّ ، العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجرفتح الباري -

حمب الدين اخلطيب : ونرش، دار املعرفة، بريوت، حتقيق، طبع 856

 .                                             وآخرون 
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 هال،264 :املتوىفَّ  ،حممد بن الكريم عبد الرافعي، ،يز بشرح الوجيزفتح العز  -

 :املتوىفَّ  الغزايل، حامد أليب الشافعي، الفقه يف الوجيز لكتاب رشح وهو

  .بريوت الفكر دار :نرش هال، 515

حييى زكريا بن حممد بن  وأب األنصاري، ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب -

، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 962 :نة ساملتوىفَّ  ،أمحد بن زكريا

 .  7378 :األوىل عام

 : سنةاملتوىفَّ  ،عبد اهلل شمس الدين حممد بن مفلح وأب، املقدسيالفروع،  -

، 7378 :دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، عام :،  نرش124

 . أيب الزهراء حاتم القايض  :حتقيق

 بن العزيز عبد بن اهلل عبد ،البكري ،األمثال ابكت  شرح يف املقال صلف -

 الرسالة، مؤسسة :نرش ،عباس إحسان :حتقيق هال381 :املتوىفَّ  ،حممد

 .  م7917 األوىل،: الطبعة بريوت،

طبع ونرش دار  ،بن مصطفى لدكتور وهبةالزحييل، ، الفقه اإلسالمي وأدلته -

 . هال  7319الفكر، دمشق، الطبعة الثالثة 

ة ،املالكي املذهب على عباداتال فقه -  مطبعة :نرش عبيد كوكب للحاج 

 . هال7312 األوىل الطبعة سوريا، دمشق اإلنشاء،

أمحد بن غنيم بن النفراوي، ، القريواين زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه -

 . هال، طبع و نرش، دار الفكر  7765 : سنةسامل بن مهنا املالكي، املتويفَّ 

املتوىف   ،املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار وأب السمعاين، ،ةألدلَّ ا قواطع -

هال طبع ونرش دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل، لعام  389: سنة

 . هال  7378
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أبو  ،يوسف بن عبد اهلل بن عبد الربالقرطبي، ، املدينة أهل فقه يف الكايف -

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة دار  :، طبع ونرش324:  سنةعمر، املتوىفَّ 

 . 7311األوىل، عام 

 :املتوىفَّ  ،يزيد بن حممد العباس وأب املربد، ،واألدب غةاللُّ  يف الكامل -

 ،العريب الفكر دار :نرش ،إبراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق هال،685

 .  3 :األجزاء عدد هال، 7371 الثالثة الطبعة ،القاهرة

بن صالح الدين ابن حسن بن  نصور بن يونسم البهويت، ،القناع كشاف-

طبع ونرش دار الفكر، بريوت،  (هال7157: املتوىف)إدريس احلنبيل، 

 .                                                      هالل مصيلحي مصطفى هالل  :هال، ت 7361لعام

 بدع الفرج وأب ينالدِّ  مجال اجلوزي، ،الصحيحني حديث من املشكل كشف -

 :نرش البواب، حسني عيل :حتقيق هال،591 :املتوىفَّ  ،حممد بن عيل بن الرمحن

 . 3:األجزاء عدد الرياض، الوطن، دار

 ،ِسباع بن حسن بن حممد اهلل عبد وأب اجلذامي، ،امللحة شرح يف محةاللَّ  -

 الصاعدي، سامل بن إبراهيم: حتقيق هال،161 :املتوىفَّ  الصائغ، بابن املعروف

 املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث دةعام :نرش

 . 6: األجزاء عدد هال،7363 األوىل،:الطبعة

 ،إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل وأببن مفلح،  ،املبدع يف شرح املقنع -

، بريوت، عدد 7311، نرش املكتب اإلسالمي، عام 883 احلنبيل املتوىفَّ 

 . 71األجزاء 

 شمس األئمة، بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل وأبلرسخيس، ا، املبسوط -

 . ، دار املعرفة، بريوت384: املتوىف سنة
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، طبع 789 : سنةاملتوىفَّ  ،حممد بن احلسن بن فرقدالشيباين، ، املبسوط -

 . أيب الوفاء األفغاين :ونرش إدارة القرآن والعلوم، كراتيش، حتقيق

: املتوىف) ،حميي الدين بن رشفزكريا  أبو النووي، ،اجملموع شرح املهذب -

حممد / ، تكملة7991طبع ونرش دار الفكر، بريوت، لعام ، (هال212

 .   نجيب املطيعي 

 املتوىفَّ  ،شيخ اإلسالم أمحالد بن عبد احلليمبن تيمالية، ، جمموع الفـتاوى -

، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع بالرياض، لعام 168 :سنة

 .      ن ذكر رقم الطبعة ، بدو7376

د بن عمر بن احلسني املتوىف  سنةالرازي، ، احملصول - هال، طبع  212 :حمم 

د بن سعود اإلسالمية بالرياض، الطبعة األوىل،  :ونرش جامعة اإلمام حمم 

 .هال  7311لعام 

احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده  وأب املر،ي، ،احملكم واحمليط األعظم -

دار الكتب العلمية، : عبد احلميد هنداوي، نرش: ال حتقيقه358 :املتوىفَّ 

 .مكان النرش، بريوت  ،م6111: سنة

 : سنةاملتوىفَّ  بن حزم، حممد عيل بن أمحد بن سعيد وأب ،الظاهري احمللى، -

جلنة إحياء الرتاث /دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، حتقيق  :، طبع ونرش352

 . أمحد حممد شاكر  :حتقيق العريب، وطبعة دار الرتاث، القاهرة،

حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، طبع دار القبلة الرازي،  ،خمتار الصحاح -

ة، عام   . هال7312للثقافة اإلسالمية، جد 

 ،أمحد بن حممد البقاء وأب ،الفتوحي ،شرح الكوكب املنري خمتصر التحرير -

 ونزيه الزحييل حممد :حتقيق هال،916 :املتوىفَّ  احلنبيل، النجار بابن املعروف

 .  3:األجزاء عدد هال،7378 الثانية الطبعة العبيكان، مكتبة :نرش ،محاد
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 إبراهيم بن حممد التوجيري، ،خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة -

 الطبعة ،السعودية العربية اململكة املجتمع، أصداء دار :نرش ،اهلل عبد بن

   . 7:ألجزاءا عدد هال، 7347 عرشة، احلادية

 يعقوب وأب املروزي، ،راهويه بن وإسحاق حنبل بن أمحد اإلمام مسائل -

 باجلامعة العلمي البحث عامدة:نرش هال،657 :املتوىفَّ  ،منصور بن إسحاق

  عدد هال،7365 األوىل، :الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية

 .  9: األجزاء

مد حممد بن حممد الغزايل الغزايل، أبو حا، املستصفى يف علم األصول -

 :دار الكتب العلمية بريوت، ط: ، نرشهال515: املتوىفَّ )الطو،ي، 

 .حممد عبد السالم : ت: هال7374:األوىل

أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل  ، أبو عبد اهلل،مسند اإلمام أمحد الشيباين -

نية، الثا :هال، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 637 سنة املتوىفَّ  بن أسد،

 . عبد اهلل الرتكي / هال، حتقيق 7361عام 

 األجزاء عدد اجلبار، عبد صهيبل ،املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة -

  .6174 عامنرش.66:

 ،عبد السالم بن عبد احلليم بن أمحدآل تيمية،  ،املسودة يف أصول الفقه -

 .    ميدحممد حميى الدين عبد احل/املدين، القاهرة، حتقيق: طبع ونرش

 بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف، املتوىفَّ  و، أبمصن ف ابن أيب شيبة -

 7319مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األوىل، عام  :، طبع ونرش645 :سنة

 . كامل يوسف احلوت  :هال، حتقيق
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، ، املطلع على أبواب املقنع - ين حممد بن أيب عبد اهلل شمس الدِّ  وأبالبعيل 

هال، طبالع املكتب اإلسالمي، دمشق،  119 : سنةفتح احلنبيل، املتوىفَّ ال

 . هال  7485الطبعة األوىل، عالام 

 ،احلسني بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم وأب الفارايب، ،عجم ديوان األدبم -

 الشعب دار مؤسسة عمر، خمتار أمحد /د :حتقيق هال،451 :املتوىفَّ 

 . 3:األجزاء عدد هال، 7363عام ة،القاهر والنرش، والطباعة للصحافة

 الكتب دار :نرش يعقوب، بديع إميل .د  ،املعجم املفصل يف شواهد العربية -

  .73:األجزاء عدد هال،7371 األوىل، الطبعة العلمية،

:  سنةاملقد،ي، املتوىفَّ  بن حممدعبد اهلل بن أمحد ابن قدامة، ، املغين -

 :الثانية، عام :ع، القاهرة، طهجر للطباعة والنرش والتوزي :، طهال261

 .  وعبد الفتاح احللو  ،عبد اهلل الرتكي :هال، ت 7376

شمس الدين، حممد  الرشبيني، ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -

: دار الكتب العلمية، ط: هال، نرش911: املتوىفَّ  ،بن أمحد اخلطيب الشافعي

 . 2: هال عدد األجزاء7375األوىل، 

 عثامن بن حممد بن عيل بن القاسم حممد وأب احلريري ،لحة اإلعرابم -

 األوىل، :الطبعة القاهرة، السالم، دار:نرش هال،572 :املتوىفَّ  البرصي،

 . 7: األجزاء عدد هال،7362

اهلل حممد بن حممد بن عبد  وأبالرعيني، ، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل -

دار الفكر،  :، طبع ونرش953 : سنةىفَّ ، املعروف باحلطاب، املتوعبد الرمحن

 .  7498بريوت، الطبعة الثانية، عام 
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 ،نووي رعمر بن حممد اجلاوي، ،هناية الزين يف إرشاد املبتدئني -

 عدد ىل،األو : الطبعة بريوت، الفكر، دار:نرش هال،7472:املتوىفَّ 

 . 7:األجزاء

 اهلل عبد بن امللك عبد يلاملعا يبأل اجلويني، ،املذهب دراية يف املطلب هناية -

 :ط ،املنهاج دار :نرش هال،318 :املتوىفَّ  ،حممد بن يوسف بن

يب حممود العظيم عبد.د :ت ،هال7368األوىل،  .   الد 

عبد العزيز بن حممد  الكناين، ،هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك -

، 7366وىل، عام دار ابن اجلوزي، الطبعة األ: نرش ،بن إبراهيم بن مجاعة

 .  3:صالح بن نارص اخلزيم، عدد األجزاء : حتقيق

 أيب بن عيل ينالدِّ  برهان احلسن وأب املرغيناين، ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي-

 إحياء دار :نرش ،يوسف طالل :حتقيق هال،594 :املتوىف ،اجلليل عبد بن بكر

 . 3: األجزاء عدد بريوت، العريب، الرتاث
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 آليات القرآنية فهرس ا
 الصفحة السورة اآلية

 4 (792:البقرة) چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  چ

 چڭ

 9، 4 (91:آل عمران)

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ

 چۓ  ڭ ڭ

 74 (69:احلج)
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 فهرس األحاديث النبوية 
 الصفحة طرف احلديث

 66، 67 «اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف  حجك»

 71، 74 «... اس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الن»

 61، 74 «ال ينفرنَّ أحٌد حتى يكوَن آخُر عهِده بالبيت»

 4 «لتأخذوا عني مناسككم»

 64 «...من حج هذا البيت أو اعتمر »

 64 «والعمرة احلج األصغر»
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 فهرس املوضوعات
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 5 مشكلة البحث

 5 منهجية البحث

 1 حدود البحث

 1 إجراءات البحث

 8 الدراسات السابقة

 9 خطة البحث

 77 :يف تعريف احلجِّ والعمرة، وفيه مطلبان: التمهيد

 77 تعريف احلجِّ لغًة واصطالحاً : املطلب األول

 76 تعريف العمرة لغًة واصطالحاً : املطلب الثاين
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