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 ملخص:
ة  موضوع البحث حول ركن من أركان اإلسالم، وهو الحج إلى بيت هللا الحرام وما يحصل فيه من الزحام، وآراء الفقهاء في هذه المسألة المهم 

البقعة  ،  المتكررة لقد أفضى الزحام بالناس إلى الحرج والمشقة والضيق، فإن هذا الوقت القصير ال يسع أداء هذا الجمع الكثير من هذه 
المباركة، وقد مّن هللا علي بأن أكون مع هذا الركب المبارك أعواما عديدة فكنت أرى الناس بزدحمون عند كل مشعر ، وعند كل نسك ، 

م ، ويكثر األنام ولقد رأيت مواطن الهالك من شدة الزحام ، يسقط الناس ويقتلون تحت األقدام، فوقع في قلبي أن  وفي كل عام يزداد الزحا
مبحثين: بّينُت في المبحث األول المعنى اللغوي واالصطالحي لمفردات عنوان البحث، مع   اشتمل البحث على،  اكتب عن هذا الموضوع

ي فصلت القول في بعض المسائل التي على مساس بوضع الحجاج وازدحامهم في المناسك، كالرمل بيان أسباب الزحام، وفي المبحث الثان
 عند الطواف ، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى ليالي التشريق.

summary: 

Research Title: ((Provisions of Rites Crowding in Islamic Jurisprudence (( 

The topic of the research is about one of the pillars of Islam, which is the pilgrimage to the Sacred House 

of God and the crowding that occurs in it, and the opinions of the jurists on this important and recurring 

issue. Blessed, and God has blessed me with being with this blessed caravan for many years, so I used 

to see people crowded at every hair, and at every ritual, and every year the crowds increased, and the 

people multiplied, and I saw the places of destruction from the intensity of the crowding, people fall 

and kill under feet, so he fell in It is my heart to write about this subject, the research included two 

sections: in the first section I explained the linguistic and idiomatic meaning of the vocabulary of the 

title of the research, with an explanation of the causes of crowding, and in the second section I detailed 

the statement in some issues that affect the situation of pilgrims and their crowding in rituals, such as 

sand during circumambulation, and throwing Jamarat, and overnight stay in Mina at Tashreeq . 

 املقدمة:
 بعد:الحمد هلل الملك القدوس السالم ، أحمده أن هدانا لإلسالم ، وأصلي وأسلم على سيد األنام، سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الكرام، و 

المهمة موضوع البحث حول ركن من أركان اإلسالم، وهو الحج إلى بيت هللا الحرام وما يحصل فيه من الزحام، وآراء الفقهاء في هذه المسألة  
 المتكررة. 

 أهمية البحث :
 تكمن أهمية البحث كونه يناقش عدة أمور: 

 أن مواسم الحج والعمرة يتجمع فيها العدد الكبير من الحجاج في األوقات اليسيرة ، و المكان الواحد. -1
 . كثره حوادث الدهس والقتل من أيام الحج عند الجمرات ، وغيرها وسط زحام كثيف -2
 عن فهم مقاصد نسك الحج والعمرة ، وحلولمشكالت الزحام .    قلة الفقه لدي الحجيج -3
 جمع ما يتعلق بحلول الزحام ، والفتاوى فيه في مجلة واحدة ليسهالالطالع عليه -4

د  لقد أفضى الزحام بالناس إلى الحرج والمشقة والضيق، فإن هذا الوقت القصير ال يسع أداء هذا الجمع الكثير من هذه البقعة المباركة، وق
ّن هللا علي بأن أكون مع هذا الركب المبارك أعواما عديدة فكنت أرى الناس بزدحمونعند كل مشعر ، وعند كل نسك ، وفي كل عام يزداد  م

اكتب عن هذا   قلبي أن  الناس ويقتلون تحت األقدام، فوقع في  الزحام ، يسقط  الهالك من شدة  الزحام ، ويكثر األنام ولقد رأيت مواطن 
 الموضوع.

 البحث:خطة 
بّينُت في المبحث األول المعنى اللغوي واالصطالحي لمفردات عنوان البحث، مع بيان أسباب الزحام.وفي  مبحثين:  وقد اشتمل البحث على

المناسك، كالرمل عند الطواف ، ورمي   الثاني فصلت القول في بعض المسائل التي على مساس بوضع الحجاج وازدحامهم في  المبحث 
 ثم الخاتمة وقد أدرجُت فيها أهم نتائج البحث.ثم المصادر والمراجع.يت بمنى ليالي التشريق.الجمرات، والمب



   

         

 أحكام زحام املناسك يف الفقه اإلسالمي                                

  

  

 املبحث األول الزحام وأسبابه
 املطلب األول: تعريف الزحام لغًة واصطالحًا

 ( 1)لخمسيَن: َقاَربها" "والزَّْحُم: الُمْزَدِحُموَن، واسٌم، وبالضم: مكُة، أو هي ُأمُّ الزُّْحِم. وكِمْنَبٍر: الكثيُر الزِّحاِم، أو شديُده، وزاَحَم ا لغة:الزحام، 
النَّاُس"  " الزَّاءُ وقال ابن فارس:   َيْزَحُمُه، َواْزَدَحَم  ُيَقاُل َزَحَمُه  ٍة.  اْنِضَماٍم ِفي ِشدَّ َأْصٌل َيُدلُّ َعَلى  اْلَقْوم َبعضهم َبْعًضا، (2)َواْلَحاُء َواْلِميُم  "زَحَم 

م: مصدر من زحم، وهي تدل على تجمع مما سبق أن الزحافيتبّين لنا  (3)َيْزَحُمونُهم َزْحما وِزحاما: ضايقوهم. واْزَدحموا وتزاَحموا: تضايقوا"  
 الناس في مكان واحد وتضايقهم، وانضمامهم بعضهم إلى بعض، في شدة وعناء، وذلك هو المعنى اللغوي، والمقصود من البحث.

 ويف االصطالح:

لصالة عند الركوع والسجود، وعند  لم أجد تعريفًا وافيًا للفقهاء السابقين، ولكنه وجد معناه عندهم وورد عند بعضهم في عدة مواضع منها في ا
الحجر األسود، إال أن بعض العلماء المعاصرين عرفه يقوله: " هو انضمام قتام كثيرة ، من الناس واجتماعهم مكان معين، وزمان معين؛ 

 ولعل هذا التعريف وافي في معناه، في التعريفبالزحام اصطالحًا. (4) لتحقيق غرض معين مع وجود شدة، وضيق بينهم" 
 املطلب الثاني: تعريف املناسك لغًة واصطالحًا:

 (5) الَمناسك"    "الَمْنِسك في كالم العرب الموضع المعتاد الذي َيعتاُده ، يقال : ِإنَّ لفالٍن َمنِسكًا يعتاده في خير كان أو غيره ، وبه ُسمَِّيتلغًة:  
يِن َوَكْسِرَها اْلَمْوِضُع الَِّذي ُتْذَبُح ِفيِه النَِّساِئُك. َوُقِرَئ ِبِهَما َقْوُلُه َتَعاَلىو")ا  :خالصة القول (7)"  (6) ﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ جََعلْنَا مَنْسَكًا: ﴿ْلَمْنَسُك( ِبَفْتِح السِّ

 المناسك جمُع منَسك ومنِسك، وهو الُمَتعّبد، ويقُع على المصدر والزمان والمكان، ثم ُسّميت أموُر الحّج كلها مناسك. 
: هي أموُر الحجِّ َجْمع الَمْنسك بفتح السين وكسرها في األْصل المتعّبد، ويقُع على المْصَدر والزَمان والمكان، قال تعالى: ﴿ االصطالحوفي  

وقال ابن تيمية: " جعَل هللا المناسَك على ثالث درجات ، أتّمها هو الحج المشتمل على اإلحرام والوقوف (9() 8) ﴾  فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

 ( 11)"  (10) والطواف والسعي والرمي واإلحالل، وبعده العمرة المشتملة على اإلحرام والطواف والسعي واإلحالل، وبعده الطواف المجرد 
من الذبائِح المتقّرب بها إلى هللا )عز وجل( ولقد خّص    حج، وَغَلب إطالُقها على الحّج لما يتضمَّنهفالمناسك تطلق على مواضع متعبَّدات ال

 . ﴾فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴿ بعُض الفقهاء المناسَك بأركاِنالحج"، لقول هللا تعالى: 

 املطلب الثالث:أنواع الزحام وأسبابه وعالجه
 : قسم بعض العلماء المشقة إلى أنواع، وهي قريبُة المعنى من الزحام، فهو نوع من المشاق:أنواع الزحامول: الفرع األ

وال ُتَؤدى بدونه، كزحمة استالم الحجر األسود المعتادة في غير أيام رمضان وأشهر الحج، وال أثر   زحاٌم ال تكاد تخلو منه العبادة ،   -1
 لهذا الزحام في التخفيف أو التيسير؛ ألنه لو حصللَفات فيه مقاصد العبادات، وما يترتب عليه من الثواب. 

 الزحام الذي يجوز أن تنفك عنه العبادة غالبًا. وهو على أقسام:   -2
م المهلك العظيم: وهو الزحام يخاف فيه هلكة النفس، أو طرف مناألطراف، أو منفعة من المنافع، وهذا الزحام بوجب التخفيف الزحا .أ

والتيسير والترخص؛ ألن حفظ النفوس واألرواح من أن تزهق، واألطراف من أن تتلف، إلقامة مصالح الدارين أولى من إهالكها في عبادة من 
 ضحيته عدد من الحجاج جاوز منتي حاج )رحمهم هللا(  ـوراحـ ه1424ن أمثالها، ومثاله الزحام عند الجمرات في العام العبادات، ثم تفوت م

الزحام الذي بين الشديد والخفيف: وهذا النوع ما كان أقرب إلى النوع األول فهو في حكمه، ومثاله الزحامفي أيام رمضان للصالة خلف  .ب
 ألسود ، وهذا الزحام االبتعاد عنه واالجتناب أولى ؛ إذ فيه اإليذاء للنفس والغير.  المقام ، أو الستالم الحجر ا

الزحام الخفيف اليسير؛ كالزحام خلف المقام ألداء ركعتي الطواف، أو الصالة في الحجر في غير المواسم التي يكثر فيها الزوار إلى  .ت
 (12)بيت هللا الحرام ، وهذا الزحام ال يلتفت إليه، وال يؤثر فيه ؛ ألن تحصيل العبادةأولى من دفع هذا الزحام اليسير.

 حام الفرع الثاني: أسباب الز 
 إّن للزحاِم أسبابًا مختلفة بعضها إيجابي وآخَر سلبي، وبعُضها عامًا واآلخر خاص، ويمكن تقسيم أسباب الزحام على قسمين:

 أواًل: األسباب ومن تلك األسباب: 
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وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وََعلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِنيَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ  وهي من ِنعم هللا على عبادة استجابًة لقوِله تعالى: ﴿  الجموع الغفيرة للحجيج: -1

المغفرة هللا عز وجل من كل الذنوب   ( ، وطلبوما هذه األعداد الغفيرة التي تزداد عاما بعد عام، إال اسجابة لنداء أبينا إبراهيم)(13) ﴾  َعمِيقٍ
 ( 14) ، وطمعا فيما عند هللا من الثواب والجزاء يهيج النفوس المؤمنة فتخرج للنداء هللا مجيبة طائعة. 

األسباب اإليجابية الشوق إلى هذه البقاع المباركة واألراضي المقدسة فيهّيج قلوب المؤمنين،   من:حب الناس للخير واإلقبال على هللا -2
وَإِذْ ى : ﴿فال يستطيعون له صدأ وال ردأ ويغلي في أفئدتهم فتراهم يذوبون إليها حنينًا ووجدًاوتقصر عيونهم وأفئدتهم ، وذلك مصداقًا لقوله تعال

وإّن كّل من وفقه هللُا تعالى لزيارة ، أحّس بعظمة هللا  (16) ﴾  فَاجَْعلْ أَفْئَِدةً مِنَ النَّاسِ تَهِْوي إِلَيْهِمْ وقوله تعالى : ﴿   (15)﴾،  لنَّاسِ وَأَمْنًاجََعلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِ
 وقدسية المكان،وأعلن االنقياد هللا، فرجع إلى دياره فتغير حاله واستقامت أفعاله . 

فالتطور في مجال النقل سواء كان على المستوى الجوي أو البري أو البحري ساهم في زيادة عدد الحجاج :سهولة المواصالت وتوفرها -3
بل بشكل كبير للغاية، بل أصبح كثير من الحجاج ال يلقون هم السفر.وإذا كانت المشقة في القديم أثناء الخروج إلى بيت هللا والسفر على اإل

خاوف الطرق وطول المسافات وقلة الزاد، فإن المشقة اليوم في أداء الشعائر وسط الزحام والَجهد والتعب وكثرة الناس، جعلت وعدم امن م
األمر أصعب مما كان سابقا، وقد توفرت أنواع من المواصالت مختلفة للفقير والغني كل على قدره ، ولعّل من أعظم ِنعِم هللا على ديار  

ها أن هللا يسر لها موقعا جغرافيًا حيًا، يجعلها في قلب العالم ، وكذلك جعل الوصول إليها متيسرًا برًا وبحرًا وجوًا فله  الحرمين وعلى قاصدي
 الحمد والمنة . 

بَيْتَ مَثَابَةً وَإِذْ جََعلْنَا الْلقد اختّص الحق)جّل وعال( هذه البقعة المباركة من بين بقاع العالم كله باألمن والسالم،فقد قال تعالى: ﴿:األمن -4

 ( 18)﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجَْعلْ هََذا بَلًَدا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ( : ﴿وهي بركُة دعاء إبراهيم )(17)﴾، لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
توافر األموال عند الكثير من المسلمين وهو أهم شرط من شروط االستطاعة اليوم من األسباب الداعية إلى توافد كثير   إنّ :توفر األموال -5

إلى  المسلمين، عامل من عوامل توجه كثير منهم  الفردي والمستوى االقتصادي لدى بعض شرائح  الدخل  فارتفاع مستوى  المسلمين،  من 
 الحرمين الشريفين.

إن انتشار وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة مما يوقع في نفس المتلقي لها عند سماع صالة القيام، أو رؤية  :وسائل اإلعالم -6
عه البيت الحرام، أو رؤية مشاهد الحج، مما بشوق النفوس فتزيد الرغبة في الزيارة أو الحج ، وإنه ليهيج نفس الفقير أيضا، فربما جمع متا

 البيت، فهذا سبب من أسباب الزحام اإليجابية.كله وباعه؛ لزيارة 
من المعالجات التي ُطِرحت وُطّبقت هي تحديد أعداد الحجيج بواقع ألف حاج لكّل مليون، فإن التزايد المستمر في أعداد    واحدةالمعالجة:ثانيًا:  

ئال:  القاصدين إلى بيت هللا تعالى أوجد بعضا من األمور التي تستدعي التنظيم ومنها تحديد وتنظيم أعداد الحجيج ، ولقد ذكر احد العلماء قا
إلى مكة المكرمة استغرب واستنكر تقييد الحج، ولما رأيت الواقع بأم عيني ولمسُت أحوال الزحام والحجاج غيرُت رأيي  "كنت قبل قدومي  

وأن كل من وقف على تلك المواطن التي تختنق بكثرة الزحام وضيق   ( 19)واقتنعت بضرورة التقييد وبدأت أنادي بها وأطلب المزيد منه"،  
 د نّص على هذا كثيٌر من علماء المسلمين في هذا الزمان على جواز تحديد أعداد الحجاج ، واستدلوا بعدة أدلة:  وق(20)المكان لينادي بذلك. 

إِلَّا المكلفين، ومنها قوله تعالى: ﴿    عموم نصوص الشريعة التي ترفع الحرج وتمنع وقوع األذى والضرر عن جميع .أ نَفْسًا  اللَّهُ  يُكَلِّفُ  لَا 

وجه الداللة من    (23) ﴾،  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الُْعسْرَ وقوله تعالى: ﴿  (22) ﴾،  وَمَا جََعلَ َعلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ   له تعالى: ﴿وقو   (21) ﴾،  وُسَْعهَا
 شرع . هذه اآليات: أّن هللا رفع الحرج من التكليف وأراد اليسر ووجود هذه األعداد الكبيرة من المشقة والعنت عليهم ما يمتنع أن يكون من ال

لدفع   القواعد الشرعية التي هي أساس الشريعة اإلسالمية ف "ال ضرر وال ضرار"و"المشقة تجلب التيسير" و "يتحمل الضرر الخاص .ب
 (24) الضرر العام" و "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وغير ذلك من القواعد. 

 أحكام الزكام املبحث الثاني
 املطلب األول: األحكام اليت تتعلق بالزحام يف الطواف 
( : » َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ )(  رضي هللا عنهما)لما ثبتفي حديث ابن عمر  (25)ال خالف بين الفقهاء على ابتداء الطواف من الحجر األسود  

ْبِع«  َل َما َيُطوُف َيُخبُّ َثاَلَثَة َأْطَواٍف ِمْن السَّ هللا   يَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ )رض ، ولما روي : » (26)ِحيَن َيْقَدُم َمكََّة ِإَذا اْسَتَلَم الرُّْكَن اأْلَْسَوَد َأوَّ
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(:»ُخُذوا  ولما روى عنه )  (27) َجَر َفاْسَتَلَمُه ُثمَّ َمَشى َعَلى َيِميِنِه َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأْرَبًعا«  َلمَّا َقِدَم َمكََّة َأَتى اْلحَ (  )عنهما( َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ  
والطواف هو أحد أركان (29)قال الشافعي: "ال اختالف أّن حّد مدخِل الطواف من الركن األسود، وأن إكمااللطواف إليه "(28) َعنِّي َمَناِسَككم«  

( فتكون بداية الطواف وانتهاؤه، من الحجر األسود إلى الحجر األسود . محاذاة الحجر األسود، والمحاذاة هي: " أن  المناسك وهذا هديه )
لى جانب الحجر الذي لجهة الركن اليماني، بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ومنكبه األيمن عند طرفه ، ثم  يستقبَل البيت، ويقف ع

  ينوي الطواف، ويمر مستقبال إلى جهة بعينه حتى يجاوز الحجر، فإذا جاوزه انتقل وجعل البيت عن يساره، واعلم أن المحاذاة تتعلق بالركن
 (30)الذيفيه الحجر ال بالحجر نفسه"

 : حكم التزاحم الستالم الحجر األسود. األولىالمسألة 
 وقد أختلف في حكم التزاحم الستالم الحجر األسود على مذهبين:(31)اتفق الفقهاء على أن من سنن الطواف استالم الحجر األسود وتقبيله، 

 ( 32)قال الفقهاء من المذاهب األربعة.  استالم الحجر األسود يسقط في الزحام.وبه إنّ المذهب األول:
 (33)ه يسّن استالم الحجر األسود ولو في الزحام.وهو رأُي ابن عمر )رضي هللا عنهما ( نّ إالمذهب الثاني:

 بما يأتي: الجمهوراستدّل 
لما فيه من اإليذاء للمسلمين والمسلمات وهو محرم كما يقود الى االختالط والضرب والمدافعة، وكّل ذلك ال يرضاه هللا ورسوله، وقد    -1

 (34) ﴾بِينًاهْتَانًا وَإِثْمًا مُوَالَِّذينَ يُْؤذُونَ الْمُْؤمِنِنيَ وَالْمُْؤمِنَاتِ بَِغيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُ قال تعالى : ﴿
، اَل ُتَزاِحْم  ( أّن النبي)ما روَي عن عمر بن الخطاب )  -2 ِعيَف، ِإْن    على( قال له : » َيا ُعَمُر، ِإنََّك َرُجٌل َقِويٌّ اْلَحَجِر َفُتْؤِذَي الضَّ

، َفاَل ُتَزاِحْم َعَلى الرُّْكِن،  ، وفي رواية أن النبي )  (35)َوَجْدَت َخْلَوًة َفاْسَتِلْمُه، َوِإالَّ َفاْسَتْقِبْلُه َفَهلِّْل َوَكبِّْر«   ( قال له: » َيا َأَبا َحْفٍص ِإنََّك َرُجٌل َقِويٌّ
عِ   (36)يَف، َوَلِكْن ِإْن َوَجْدَت َخْلَوًة َفاْسَتِلْم، َوِإالَّ َفَكبِّْر َواْمِض«َفِإنََّك ُتْؤِذي الضَّ

 (37) عن عطاء َعِن اْبِن َعبَّاٍس , َقاَل: " ِإَذا َوَجْدَت َعَلى الرُّْكِن ِزَحاًما َفاْنَصِرْف َواَل َتِقْف" -3
ْكِن َفَقاَل َعْبُد  )  يبِ النَ   ليَ   ( : » قالَ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوف ) -4 ( َكْيَف َصَنْعَت َيا َأَبا ُمَحمٍَّد ِفي اْسِتاَلِم الرُّ

( قال لعبد الرحمن: ، وجه الداللة: عّلق عليه الشافعي فقال: "وأحسب النبي )  (38)( َأَصْبَت«  الرَّْحَمِن اْسَتَلْمُت َوَتَرْكُت َفَقاَل َلُه َرُسوُل َّللاَِّ )
أنه استلم في غير زحام وترك في زحام ؛ ألنه ال يشبه أن يقول له: أصبت في فعل وترك إال إذا اختلف الحال في  "أصبت"؛ أنه وصف له  

 (39) الفعل والترك، وإن ترك االستالم بل جميع طوافه وهو يمكنه ، أو استلم وهو يؤدي ويؤدي بطوافه لم أحبه له ، وال فدية وال إعادة عليه"
وُيرّجح في حّق النساء االبتعاد عن الحجر التحرز من أذى المسلم واجب، فال يترك الواجب إلقامة سنة.   إن استالم الحجر سنة، و   -5

بل لما يترتب عليه من مفاسد االختالط واالحتكاك مع    -ال ألنهن ليس لهّن حق فيه    -األسود وعدم استالمه وتقبيله عند مزاحمة الرجال  
( قال: " إذا وجدتّن فرجة من الناس فاستلمن وإال فكّبرن  تعاد عن الرجال، وعن سعد بن أبي وقاص )الرجال ، وألنه استر لهّن وأولي باالب

كما ُيرّجح أن ُيتخذ ما يشبه الفاصل أو حّل هندسي ال يتعارض مع أحكام الشريعة ، يقتضي أن يجعل هناك صفين منفصلين  (40) وامضين "
أحدهما للرجال واآلخر للنساء ، بحيث ال يؤدي هذا الفصل إلى االختالط مع تسهيل حركة الطواف وتخفيف الزحام عند الحجر األسود ؛ إذ  

 )رضي هللا عنهما ( بما يأتي: ابن عمراطق التي يزدحم فيها الحجاج.واستدّل تلك المنطقة من أكثر المن
ْكَنْيِن ِزَحاًما َما َرَأْيُت َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ) -1 اِحُم ( َيْفَعُلُه، َفُقْلُت: َيا َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، ِإنََّك ُتزَ ما ورد َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن ُيَزاِحُم َعَلى الرُّ

ْكَنْيِن ِزَحاًما َما َرَأْيُت َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيِّ ) ( َيُقوُل: ِإنَّ َمْسَحُهَما َكفَّاَرٌة  ( ُيَزاِحُم َعَلْيِه، َفَقاَل: ِإْن َأْفَعْل، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللِا )َعَلى الرُّ
 ( 41)ِلْلَخَطاَيا"

ْكِن َفِإنَُّه َكاَن اَل َيَدُعُه َحتَّى َيْسَتِلَمُه"( ُيَزاحَ وعن نافع: " كان ابن عمر) -2  (42)َم َعَلى الرُّ
ُلُه َقاَل ُقْلُت   )ما روى البخاري: " َسَأَل َرُجٌل اْبَن ُعَمَر َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما َعْن اْسِتاَلِم اْلَحَجِر َفَقاَل َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَِّ  -3 َأَرَأْيَت ( َيْسَتِلُمُه َوُيَقبِّ

( ِ ُلُه"ِإْن ُزِحْمُت َأَرَأْيَت ِإْن ُغِلْبُت َقاَل اْجَعْل َأَرَأْيَت ِباْلَيَمِن َرَأْيُت َرُسوَل َّللاَّ والظاهر أن ابن عمر لميجد في الزحام عذرًا في    (43)( َيْسَتِلُمُه َوُيَقبِّ
 (44) ترك االستالم. 
لحجر بحيث يحصل منها إيذاء لنحو ضعيف منهي عنها لآلثار المتقدمة ، وأما فعل عبد  يظهر مما تقدم أن المزاحمة على ا الرأي الراجح:  

 (45)( هللا بن عمر )رضي هللا عنهما( فليس بحجة، ال سيما وقد خالفه والده وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما من الصحابة )
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النبي ) (، بعدم المزاحمة عند حصول اإليذاء، واألْولى األخذ  وأمره لعمر )  (وإذا كان هذا فعل ابن عمر فإنه ال حجة فيه مع قول 
(.وعليه الذي يبدو راجحًا أّن استالم الحجر  بنصوص القرآن والسنة المطهرة، والعمل بها عن غيرها من االجتهاد وإن كان من الصحابة )

 فإنه تحرم المزاحمة وتسقط سّنية االستالم والتقبيل للحجر األسود   األسود يسقط مع وجود الزحام ، وإن المزاحمة ألجل تقبيل الحجر وهو سّنة،
 مع وجود الزحام  (46) لم  المسألة الثانية: الر  

علة   اتفق الفقهاء من المذاهب األربعة على أّن الرمل ُيسّن في حق الرجل الذكر في الثالثة األشواط األولى أثناء الطواف، ويشرع ولو انتهت
وذلك كان في حجة الوداع ، وقال ابن    (47)الجلد للمشركين ؛ ألنه روي عن جابر بقوله: »َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأْرَبًعا«  الحكم، وهي إظهار  

ويرى الحنفية والشافعية أنه يسن الرمل في كل طواف  (48) المنذر: " وأجمعوا أال رَمَل على النساِء حوَل البيت وال في السعي بين الصفا والمروة"
ل من الَحَجر الى الحجر، فإن زحمهالناس أما الرمل في الزحام فقد نص الفقهاء عليه بحسب الوضع: قال في الهداية:"والرم(49) بعده سعي.  

وفي المدونة: " وسئل مالك عن الرجل يزاحمه الناس في طوافه، في األشواط الثالثة التي يرمل فيها (50)في الرمل قام، فإن وجد مسلكًا رمل" 
د مسلك أنه يقف؟ قال: ما سمعته، قال ابن  قال : قال مالك: " يرمل على قدر طاقته" . قلت فهل سمعت مالكًا يقول: "إذا اشتد الزحام ولم يج

ال شدة السعي، ثالثة أطواف، ال يفصل بينهن بوقوف إال أن يقف عند    ويقول الشافعي، والرمل: الخبب(51) القاسم ويرمل على قدر طاقته"  
استالم الركنين، ثم يمضي خببًا، فإذا كان زحام ال يمكنهمعه أن يخب، فكان إن وقف، وجد فرجة وقف فإذا وجد الفرجة رمل ، وإن كان ال 

يرمل وإن كان إذا صار حاشية منعه كثرة النساء أن يرمل رمل  في الطواف فيمكنه أن    (52) يطمع بفرجة لكثرة الزحام، أحببت أن يصير حاشية
وفي المغني: "ويستحب  (53) إن أمكنه، ومشى إذا لميمكنه الرمل سجية مشيه، ولم أحب أن يثب من األرض وثوب الرمل، وإنما يمشي مشيًا" 

ذ أحدًا ، وتمكن من الرمل وقف يجمع بين الرمل  الدنو من البيت؛ ألنه هو المقصود ، فإن كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤ 
والدنو من البيت ، وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل، وكان أولى من الدنو، وإن كان ال يتمكن من 

ة تخالف الرجل في أنه ال يستحب لها أن تدنو والمرأ (54)الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنّو أولى والطواف كيفما أمكنه وإذا وجد فرجة رمل"
 ويتبّين لنا مما سبق: (55)من البيت في الطواف ، وتكون في حاشية الناس ، ويستحب لها أن تطوف لي ؛ ألن ذلك أسترلها. 

 الرمل سنة، وأن الخروج من تزاحم الناس أولى من الرمل.  إنّ  -1
له؛ ألن األذّية محرمة، وال ُتؤّدى السنة مع وجود المحظور وهو اإليذاء وتترك إن كان الرمل فيه أذية للطائفين، فإنه يتوقف عن فع -2

 (56)السنة لدرء المفسدة. 
 إذا وجد الزحام يعذر الطائف بترك الرمل.  -3
يوجد  يؤخذ من كالم العلماء الخروج من الزحام وإن كان خفيفًا أولى من الطواف فيه، واالبتعاد عن البيت أولى من القرب منه حيث   -4

 الزحام، لكي يستطيع أداء سنة الرمل.
 إن كان الزحام شديدًا فإن الخروج منه والطواف في جوانبالبيت الذي يقّل فيه زحام الطائقين هو الواجب؛  ألن فيه االبتعاد عناإليذاء، -5

 وفيه إقامة ذكر هللا والخشوع وهو المقصد من الطواف. 
إلى وقت يظن أنيخف الزحام فيه؛ فإنه يستحب له ذلك، وأما إن كانت نفس الحاج   إذا رأى صحن الطواف مزدحمًا، فأّخر الطواف -6

 تضيق بالزحام ولن يذكر هللا، ويتشاغل عن ذكر هللا فاألفضل أنيؤخر الطواف أو يتخير وقتًا مناسبًا.
ال، بل ويسقط االستحباب من الدنو إذا وجد الزحام فإنه يتوجب على الرجال والنساء االبتعاد عن االختالط ما استطاعوا إلى ذلك سبي -7

 ( 57) من الكعبة إذا وجد فرجة بعيدة لئال يختلط بالنساء فيها ، ويستحب الطواف بها وهللا تعالى أعلم. 
 . املطلب الثاني: األحكام اليت تتعلق بالزحام يف السعي

 المسألة األولى: الركوب في الطواف والسعي 
ف والسعي راكبا لعذر دون ترتب شيء على من فعله، واستدلوا بما روى َأِبو الطَُّفْيِل َقاَل: " ُقْلُت اتفقت المذاهب األربعة على صحة الطوا

َفا َواْلَمْرَوِة َراِكًبا َأُسنٌَّة ُهَو َفِإنَّ َقْوَمَك َيْزُعُمو  َوَكَذُبوا. َقاَل ُقْلُت َوَما َقْوُلَك َصَدُقوا    َن َأنَُّه ُسنٌَّة، َقاَل َصَدُقوااِلْبِن َعبَّاٍس َأْخِبْرِني َعِن الطََّواِف َبْيَن الصَّ
( ِ ( اَل اَن َرُسوُل َّللاَِّ )( َكُثَر َعَلْيِه النَّاُس َيُقوُلوَن َهَذا ُمَحمٌَّد َهَذا ُمَحمٌَّد. َحتَّى َخَرَج اْلَعَواِتُق ِمَن اْلُبُيوِت. َقاَل َوكَ َوَكَذُبوا َقاَل ِإنَّ َرُسوَل َّللاَّ

ْعُي َأْفَضُل" ُيْضَرُب النَّ  ِة اْلَوَداِع َعَلى   ( ِباْلَبْيِت ِفىوَعْن َجاِبٍر َقاَل:" َطاَف َرُسوُل َّللاَِّ )(58)اُس َبْيَن َيَدْيِه َفَلمَّا َكُثَر َعَلْيِه َرِكَب َواْلَمْشُي َوالسَّ َحجَّ



   

         

 أحكام زحام املناسك يف الفقه اإلسالمي                                

  

  

فال خالف بين أهل العلم في صحة طواف الراكب إن  (59)َراِحَلِتِه َيْسَتِلُم اْلَحَجَر ِبِمْحَجِنِه أَلْن َيَراُه النَّاُس َوِلُيْشِرَف َوِلَيْسَأُلوُه َفِإنَّ النَّاَس َغُشوُه"  
 ه الفقهاء:كان له عذر ، أما الركوب في الطواف لغير عذر ، فقد اختلف في 

 (60) وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. إذا ركب مع قدرته على المشي لزمه الدم لتركه واجب المشيالمذهب األول:
وقد نص الفقهاء على ذلك منفقال السرخسي: "وإن طاف راكبا أو (61)يجوز الركوب للقادر عليه والعاجز.وإليه ذهب الشافعية.المذهب الثاني:

وقال الدسوقي: " إّن المشي  (62) فإن كان العذر من مرض أو كبر لم يلزمه شيء وكذلك إذا طاف بين الصفا والمروة محمواًل أو راكبًا"محمواًل،  
في كل من الطواف والسعي واجب على القادر عليه فال دم على عاجز طاف أو سعى راكبا، أو محموال وأما القادر إذا طاف، أو سعى  

ه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة وال يجبر بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة، وإن رجع لبلده فال  محموال أو راكبا فإن
وقال الشافعي: " أحب إلي أن يطوف الرجل بالبيت والصفا والمروة ماشيا إال من علة، وإن طاف راكبا (63)يؤمر بالعود إلعادته ويلزمه دم "  

وقال ابن قدامة: "ال نعلم بين أهل العلم خالفا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر" وأضاف:  (64)ال إعادة عليه وال فدية" من غير علة ف
 فيتبّين لنا من أقوال أهل العلم: (65) " فأما الطواف راكبا أو محموال لغير عذر، فوجهان" 

 أعذار تبيح الطواف والسعي ركوبًا.يصح طواف الحاج أو سعيه، والعذر قد يكون مرضًا أو عجزًا أو كبرًا، وكل هذه  في حال العذر -1
في حال اشتداد الزحام، وبعض الحجاج ال يستطيع الطواف أو السعي، ويتعب منه، أو يهلك لكبر سنه أو لعرج أو ضيق تنفس أو  -2

نص بعض    غيره مما يوهنه، وال يستطيع إتمام نسكه، فإن الزحام عذر من األعذار التي تبيح الركوب، وتجزئ في الطواف والسعي بل قد
 ( 66) الفقهاء على أن الزحام ، وشدته عذر كما أشار الى ذلك ابن قدامة. 

( لطوافه راكبا، فدّل على أن  وهذا هو عذر النبي )(67)( ركب من الزحام لقول جابر: "َفِإنَّ النَّاَس َغُشوُه"  كما يتبّين لنا أن النبي ) -3
 المبيحة للركوب.   ( عذرا من األعذارشدَة الزحام وغشيان الناس عليه )

الطواف والسعي ركنان من أركان الحج ال يصح بدونهما، واألصل فيهما أن يباشر اإلنسان   المسألة الثانية : النيابة في الطواف والسعي
تجوز النيابة  فهل  الطواف والسعي بنفسه، فإن كان ال يستطيع الطواف أو السعي راجاًل ُحمل أو ُرِكب ما يطوف به، ويصّح طوافه وسعيه .

 فيهما؟ لم يتطرق الفقهاء الى هذه المسألة واكتفوا بالحديث عن الركوب والحمل ولكن يمكن أن نستشّف قولين في هذه المسألة: 
 ال تصح النيابة في الطواف والسعي. لقول األول:ا

 استدّل من قال بعدم الجواز بما (68)يدمَ بن حُ  إّن النيابة تصّح في الطواف والسعي للعاجز، وقال به طاووس وعطاء وعبدهللا القول الثاني:
اَلِة، ِإالَّ َأنَُّكْم َتَتَكلَُّموَن ِفيِه، َفَمْن َتَكلََّم ِفيِه َفاَل يَ ما ورد  »َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ ) -1 َتَكلََّمنَّ ِإالَّ ( َقاَل: الطََّواُف َحْوَل الَبْيِت ِمْثُل الصَّ

لعجز، فكذلك الطواف  إّن الطواف مشبه بالصالة، والصالة ال تصح فيها النيابة، ولو كان اإلنسان في أشد حاالت ا :وجه الداللة(69) ِبَخْيٍر« 
 ال تصح فيه النيابة. 

لم ينقل مشروعية النيابة في الطواف والسعي عن العاجز وهي عبادةواألصل في العبادات أنها توفيقية، وأما ما نقل في مشروعية الركوب   -۲
كانت   لما :وجه الداللة(71) في بعضه"  واستدّل أصحاب القول الثاني بالقاعدة: "ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز  (70)فال تصح النيابة.  

ِ ِإنَّ َأِبى  َشْيٌخ َكِبيٌر َعَلْيِه َفِريَضُة َّللاَِّ ِفى اْلَحجِّ    النيابة مشروعة كامل الحج لحديث ابن عباس »َعِن اْلَفْضِل َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن َخْثَعَم َقاَلْت َيا َرُسوَل َّللاَّ
، جازت النيابة في بعض األنساككالطواف  (72) َعْنُه «    ي» َفُحجِّ   -صلى هللا عليه وسلم - النَِّبىُّ  َوُهَو اَل َيْسَتِطيُع َأْن َيْسَتِوَى َعَلى َظْهِر َبِعيِرِه. َفَقالَ 

 والسعي ، وهما بعض أنساك الحج.مناقشة األدلة:اما تشبيه الطواف بالصالة فالحج يخالفها في وجوه عدة منها :  
 (73)أن الصالة ال تصح فيها الشرب ويصح الشرب في الطواف اجماعًا   -1
 أن هيئات الصالة تختلف فيها القيام والركوع والسجود والجلسة، والطواف هو الدوران حول البيت فال يقاس عليه.   -2
 . قد وجد دليل الجواز في النيابة في الحج وهذا جزء من أجزائه فيصّح فيه ولميوجد دليل المنع -3

أن يباشر الحاج الطواف والسعي بنفسه ، فإن كان له عذر فليطف راكبًا أو محمواًل، فالقوَل بهذه المسألة على عمومها   األصل :الرأي الراجح
 :ال يصح مطلقًا.وهذا هو الواجب، وأما مسألة النيابة فإّنها ال تصّح ألحٍد حتى تتوفر فيه هذهالشروط

 يع ماشيا وال راكبا وال محموال وال زاحفًا، وال بأيِة هيئة من الهيئات التي يطاف بها. أن يكوَن عاجٌز عن الطواف تماما بكل حال، فال يستط  -أ
عجزه ، أو يزول الزحام فيستطيُع الطواف بنفسه ولو    أن يكوَن الوقت قد ضاَق عليه ، وال يستطيع أن يمكث حتی يذهب عذرهوينتهي  -ب

 مع من يعاونه بأية صورة كانت. 
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 أن يأخذ كلَّ األسباب التي تعينه على مباشرة الطواف، فإن لم يستطع فيصح له أن ينيب وال يكلف هللا نفسا إال وسعها وهللا أعلم .   .ت
 تجوز النيابة بغيرها. ويشار الى أن القول باالستنابة ينزل منزلة الضرورة ، فال 

 املطلب الثالث: أعمال احلج
 :رمي الجمر أول أعمال يوم النحر، وقد اختلف أهل العلم في أول وقت رمي جمرة العقبة على ثالثةمذاهب(74)المسألة األولى: رمي الجمار

 ( 75) لمالكية، ورواية عن أحمد. أن رمي جمرة العقبة الكبرى يبدأ من طلوع فجر يوم النحر، وهو قول الحنفية وا المذهب األول:
 (76)رمَي جمرة العقبة الكبرى يبدأ من منتصف ليلة النحر.وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة وعطاء.  إنّ :المذهب الثاني

 (77)ذهب: مجاهد والثوري والنخعي وابن حزم.   رمي جمرة العقبة يبدأ من طلوع شمس يوم النحر.وإليهالمذهب الثالث:
 :بما يأتي المذهب األولاستدّل أصحاب 

ْمُس« ما ُروَي  »َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّبيَّ )- 1 َم َضَعَفَة أَْهِلِه، َوَقاَل: اَل َتْرُموا الَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ وفي رواية: َعِن اْبِن َعبَّاٍس  (78) ( َقدَّ
ِل اْلَفْجِر ِبَسَواٍد وَ " َأنَّ النَِّبيَّ ) ، وجه    (79) َأْن اَل َيْرُموا اْلَجْمَرَة ِإالَّ ُمْصِبِحيَن"  ( َكاَن َيْأُمُر ِنَساَءُه, َوَثَقَلُه ِمْن َصِبيَحِة َجَمٍع َأْن ُيِفيُضوا َمَع َأوَّ

( بالرمي في الصباح ولما نفروا بعدالفجر، لم يكن رميهم إال بعد الفجر، وفّسروا  األمر بالنفرة من مزدلفة أول الفجر وتخصيصه ):الداللة
 (80) الصباح بطلوع الفجر. 

ُحُمَراٍت، ُثمَّ َجَعَل َيْلَطُح َأْفَخاَذَنا، َوَيُقوُل: »َأْي ُأَبْيِنيَّ ( أَُغْيَلَمَة َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب َعَلى  َنا َرُسوُل َّللاَِّ )ما روَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َحَملَ  -1
ْمُس«  ( 81)اَل َتْرُموا اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

ُم َضَعَفَة أَْهِلِه َفَيِقُفوَن ِعْنَد اْلَمْشَعِر     -3 اْلَحَراِم ِباْلُمْزَدِلَفِة ِبَلْيٍل َفَيْذُكُروَن َّللاََّ َما  ما رواه البخاري ومسلم: »عن ْبُن ُعَمَر )َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما( ُيَقدِّ
َماُم َوَقبْ  َرَمْوا اْلَجْمَرَة َوَكاَن َل َأْن َيْدَفَع َفِمْنُهْم َمْن َيْقَدُم ِمًنى ِلَصاَلِة اْلَفْجِر َوِمْنُهْم َمْن َيْقَدُم َبْعَد َذِلَك َفِإَذا َقِدُموا َبَدا َلُهْم ُثمَّ َيْرِجُعوَن َقْبَل َأْن َيِقَف اإْلِ

 (82)(« اْبُن ُعَمَر )َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما( َيُقوُل َأْرَخَص ِفي ُأوَلِئَك َرُسوُل َّللاَِّ ) 
دخول وقت الرمي بخروج وقت الوقوف، إذ ال يجتمع الرمي والوقوف في وقتواحد، ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فوقت الرمي  إن    -4

 بما يأتي:  المذهب الثانيواستدّل أصحاب (83) يكون بعده. 
ُم اْلَيْوَم، ( ِبُأمِّ َسَلَمَة َلْيَلَة النَّْحِر »َفَرَمِت اْلَجْمَرَة َقْبَل اْلَفْجِر، ُثمَّ َمَضْت َفَأَفاَضْت، َوَكاَن َذِلَك اْلَيوْ َعْن َعاِئَشَة، َأنََّها َقاَلْت: َأْرَسَل النَِّبيُّ ) -1

وهذا ال يكون إال أنها رمت الجمرة قبل الفجر    وجه الداللة: قال الشافعي:(84) ِعْنَدَها«    -َتْعِني    -الَِّذي َيُكوُن َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 
 (86)وُيرّد عليه بأن هذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا ال تقوم به حجة. (85) بساعة. 

 (87)ويجاب عليه بأن البيهقي رواه أيضًا ، وقال حديث صحيح ال غبار عليه. 
ِ َمْوَلى َأْسَماَء َعْن َأْسَماَء َأنََّها َنَزَلْت َلْيَلَة َجْمٍع ِعْنَد اْلُمْزَدِلَفِة َفَقاَمْت ما رواه البخاري ومسلم : » َعْن اْبِن ُجَرْيٍج َقاَل   -2 َثِني َعْبُد َّللاَّ ُتَصلِّي   َحدَّ

َقَمُر ُقْلت َنَعْم َقاَلْت َفاْرَتِحُلوا َفاْرَتَحْلَنا َوَمَضْيَنا َحتَّى َفَصلَّْت َساَعًة ُثمَّ َقاَلْت َيا ُبَنيَّ َهْل َغاَب اْلَقَمُر ُقْلُت اَل َفَصلَّْت َساَعًة ُثمَّ َقاَلْت َهْل َغاَب الْ 
ْبَح ِفي َمْنِزِلَها َفُقْلُت َلَها َيا َهْنَتاُه َما ُأَراَنا ِإالَّ َقْد غَ   (88)(َأِذَن ِللظُُّعِن« لَّْسَنا َقاَلْت َيا ُبَنيَّ ِإنَّ َرُسوَل َّللاَِّ )َرَمْت اْلَجْمَرَة ُثمَّ َرَجَعْت َفَصلَّْت الصُّ

ْمَرَة ِبَلْيٍل , َقاَلْت: " ِإنَّا ُكنَّا َنْصَنُع َقاَل: َأْخَبَرِني ُمْخِبٌر , َعْن َأْسَماَء )َرِضَي هللُا َعْنَها( َأنََّها َرَمِت اْلَجْمَرَة ُقْلُت: ِإنَّا َرَمْيَنا اْلجَ   وعن َعَطاٌء , -3
 ي: بما يأت  المذهب الثالثواستدّل أصحاب (89)(" َهَذا َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا )

َمَنا َرُسوُل هللِا ) -1 َفَجَعَل    -َقاَل ُسْفَياُن: ِبَلْيٍل    - (، أَُغْيِلَمَة َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعَلى ُحُمَراٍت َلَنا ِمْن َجْمٍع  ما روَي: "َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقدَّ
ْمُس " َوَزاَد ُسْفَياُن، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: " َما ِإَخاُل َأَحًدا َيْعِقُل َيْرِمي َحتَّى َتْطُلَع  َيْلَطُح َأْفَخاَذَنا، َوَيُقوُل: " ُأَبْيَنى، اَل َتْرُموا اْلَجْمَرَة   َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

ْمُس"   ( بالرمي قبل طلوع الشمس، كحديث ابن عمر، وحديث أسماء، وهي  ويجاب عليه: أن ما روي يخالف اإلذن الصريح للنبي )(90) الشَّ
 .ة ثابتةأحاديث صحيح

ْمُس  وفي رواية: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ ) -2 ُم ُضَعَفاَء أَْهِلِه ِبَغَلٍس، َوَيْأُمُرُهْم َيْعِني اَل َيْرُموَن اْلَجْمَرَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ  ( 91) ( ُيَقدِّ
( في الرمي هو ويجاب عليه: إن فعل النبي ) (92) ( اْلَجْمَرَة َيْوَم النَّْحِر ُضًحى«  »َعْن َجاِبٍر َقاَل َرَمى َرُسوُل َّللاَِّ )  ما رواه مسلم : -3

 ( وهو السنة، لكنه ليس هو أول الوقت بدليل األحاديث السابقة في صحة من رمى قبل طلوع الشمس. األكمل واألفضل، كما روی جابر)
  إّن الجمع بين النصوص أولى من أخذ بعضها وترك بعضها، وأن األصل الجمع بين النصوص ما أمكن الجمع، وإال فالترجيحاجح:الرأي الر 
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( كما روي في  لقد أجمع الفقهاء أن من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فقد رماها في وقتها وأصبح وقت الوجوب ، وهو فعل النبي )
حديث جابر. ويمكن الجمع بين اآلراء بأن هناك وقتين: أحدهما وقت جواز، وهو بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس، كما ورد في حديث 
أسماء، ويصح فيه الرمي للضعفة، ومن حكمهم.واآلخر : وقت ، وهو بعد طلوع الشمس. وأما أحاديث التعارض مثل حديث ابن عباس الذي 

وأما األقوياء الذكور فإّن القول في جواز رميهم قبل طلوع الفجر فيه نظر،   ى المنع يحمل على الفضيلة ال على وقت الجواز وهللا أعلميدل عل
وأنه لم يرد في أحاديث النبي ما يدّل لهم على الجواز، لكن لعله أن يقال إن لهم وقتين وقت جواز، وهو ما بعد طلوع الفجر على رأي من 

فيصح الرمي بعد منتصف الليل ليلة النحر لشدة  . ك، وأن وقت الفضيلة هو بعد طلوعالشمس لفعل النبي ، وبهذا يجمع بين األقوالقال بذل
 الزحام، وهللا تعالى أعلم . 

ر ذي الحجة)ليلة  ال خالف بين الفقهاء األربعة على أن المبيت بمنى ليلة التاسع من شه::  المبيت بمنى لياًل أيام التشريقنيةالمسألة الثا
 أما المبيت بمنى ليالي التشريق فقد اختلف العلماء في تلك المسألة على مذهبين:  (93) عرفة( هي سنة وليس بفرض. 

سنة وليس واجبة ويكره تركه، ومن تركه فإنه ال يترتب على فعله شيء.وإليه ذهبالحنفية، وأحد قولي الشافعية،   إن المبيتبمنىالمذهب األول:
 (94)وأحمد.وروي عن ابن عباس والحسن.

المعتمد لزمه أن يريَق دما. وهو رأي المالكية، و أ  إن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج وهو نسك من األنساك فإن من تركهالمذهب الثاني:
 بما يأتي:  المذهب األولاستدّل أصحاب (95)من قول الشافعية والحنابلة، ورواية عن أحمد. وهو قول عطاء ومجاهد. 

َأْن    ()َقاَل اْسَتْأَذَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َرُسوَل َّللاَِّ    (َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما)ما رواه البخاري ومسلم : » َعْن اْبِن ُعَمَر   -1
 (97) وجه الداللة: ألنه لو كان واجبا لم تصح الرخصة في ترك البيت ألجل السقاية فدلت على أنه سنة. (96)َيِبيَت ِبَمكََّة« 

 (98) َقاَل: »ِإَذا َرَمْيَت اْلِجَماَر َفِبْت َحْيُث ِشْئَت«  َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  -2
 بما يأتي:  المذهب الثانيواستدّل أصحاب  (99)َعْن َعَطاٍء َقاَل: »اَل َبْأَس َأْن َيِبيَت الرَُّجُل ِبَمكََّة َلَياِلَي ِمًنى، ِإَذا َكاَن ِفي َضْيَعٍة« -3
( احتاج إلى إذن ألجل السقاية، فلو لم يكن المبيت واجبًا لما وجه الداللة: إن العباس )  (100) ( للسقيا،  حديث استئذان العباس) -1

وفي الفتح: "وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسكالحج ؛ ألن التعبير بالرخصة  (101)احتاج إلى إذن فدّل على الوجوب.
 (102) مذكورة ، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل اإلذن" يقتضي أّن مقابلها عزيمة، وأن اإلذن وقع للعلة ال

ِ ْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َقاَل: اَل َيِبيَتنَّ َأَحٌد ِمْن اْلَحاجِّ َلَياِلَي    -2 وجه الداللة:    (103)ِمًنى ِمْن َوَراِء اْلَعَقَبِة"  حديث : " َعْن َعْبِد َّللاَّ
خارج منى؛ فما وراء العقبة خارج منى، وهي مكة فدّل على وجوب المبيت داخل منى، وفيه داللة على أن ما  ( عن المبيت  نهي عمر )

 ( 104) وراء جمرة العقبة خارج منى.
وهي نفس الداللة   (105) َوَراِء اْلَعَقَبِة"   نْ وفي الحديث: "َعْن َناِفٍع َأنَُّه َقاَل َزَعُموا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َكاَن َيْبَعُث ِرَجااًل ُيْدِخُلوَن النَّاَس مِ   -3

 في األثر السابق. 
 (106) ( قولهما : » اَل َيِبيَتنَّ َأَحٌد ِإالَّ ِبِمًنى«إنكار أكثر الصحابة المبيت بغير منى فقد روي عن الزبير وابن عباس) -4
ِمْن آِخِر َيْوِمِه ِحيَن َصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َرَجَع ِإَلى ِمًنى، َفَمَكَث ِبَها َلَياِلَي َأيَّاِم   ()»َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: " َأَفاَض َرُسوُل هللِا    وفي الحديث :  -5

 (108)أيام التشريق، وهو القائل »ُخُذوا َعنِّي َمَناِسَككم« فدّل على الوجوب.  ( بالمبيت بمنىلياليفعل النبي ):وجه الداللة(107)التَّْشِريِق« 
 مناقشة األدلة: 

( للعباس، فإن األذن قد يكون من أجل السنة، كما يكون للوجوب، وال يصح  بإذن النبي )  (رضي هللا عنهما)أما حديث ابن عباس   -1
(، ألجل مقامه صلى هللا عليه وسلم إال باالستئذان ، وقد رد ابن الهمام على من قال بالوجوب فقال: "إذ مخالفة السنة  ترك صحبة النبي )

( فاستأذن إلسقاط اإلساءة الكائنة بسبب عدم موافقته  عندهم كان مجانبًا جدًا خصوصًا إذا انضم إليها االنفراد عن جميع الناس مع الرسول )
(مع مرافقته ف ) "(109)إنه أفظع منه حال عدم المرافقة، بل هو جفاء لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة لسوء األدب 
( بالمبيت أو نّص نصًا  أما حديث عائشة)رضي هللا عنها( فإن فعل النبّي قد يحمل على الوجوب أو على الندب، ولم يوجد أمر منه ) -2

 واألكمل، وألنه المبيت لهذا النسك.صريحًا عليه وفعله، هو األفضل 
 ( بأن المبيت واجب حتى يتم الحج فهومردود لضعفه. وأما حديث النبي) -3
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وأما فعل عمر )رضي هللا عنهما( فهو اجتهاد لولي األمر، ومن هنا يتبين لنا أنه يحقلولي األمر أن يجتهد في حكٍم ُمخَتلف فيه ويحمل   -4
 وإذا كان فيه تنظيم لمسيرة الحج وسالمة الحجاج. الناس عليه فهو من السياسةالشرعية، 

الذي يبدو راجحًا هو ما قال به أصحاب المذهب الثاني بوجوب المبيت بمنى )إال لضرورة ( يراها والي األمر؛ لصحة أدّلتهم، الرأي الراجح:
 وهللا تعالى أعلم. 

 اخلامتة:
 ا )أحكام الزحام في المناسك( وقد تبّين لنا ما يأتي:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ، فقد كان موضوعن

العبادات : إخالص العبادة هللا تعالى ، وكثرة ذكر هللا تعالى، والحث على   -1 للكثير من  الحّج نسك عظيم له مقاصد عظيمة،شامل 
 تقواه،وشهود المنافع.

﴾ وتجنب أذية المسلم أخيه. ضرورة التذكير بالمعنى الوارد في قوله تعالى : ﴿ َفاَل َرَفَث َواَل ُفسُ  -2  وَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ
 ضرورة التخلق بأخالق المسلمين كالصبر والتأني، واالبتعاد عن األنانية . -3
 (: »إفعل وال حرج«.وجوب األخذ بالتيسير في أعمال واإلشارة الى قوله) -4
 األشواط الثالثة األولى عند وجودالزحام .  سقوط الرملفي الطواففي  -5
 تأدية ركعتي الطواف عند ووجود الزحام خلف المقام في أي مكانفي الحرم أو خارجه .  -6
 صحة الركوب في الطواف والسعي عند وجود الزحام.  -7
 تخفيفًا للزحام. - ليلة العاشر  –يصح الرمي الجمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة النحر  -8

 املصادر واملراجع:
 اإلجراءات التنظيمية للحج، أحمد غالب الخطيب، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت . -1
 م . 2004أحكام الزحام في المناسك، أحمد بن حسن بن عمر، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية،  -2
هـ(. إشراف: محمد زهير الشاويش، المكتب 1420محمـد ناصـر الديـن )ت:     -أحـاديث منـار السبـيل، لأللباني  إرواء الغليل في تـخريـج -3

 م. 1979هـ/ 1399، 1اإلسالمي، بيروت، ط
هـ(،تحقيق: سالم 463أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت:    - االستذكار، البن عبد البر -4

 م. 2001هـ/  1421، 4د عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت، طمحم
 أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحرام، عبدهللا بن حمد الغطميل، ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية، رابطة العالم  -5
 هـ. 1422هـ(، دار إحياء التراث، بيروت، 204محمد بن إدريس ) أبي عبدهللا - األم، للشافعي -6
 هـ(، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث 885أبي الحسن علي بن سليمان )ت:  -اإلنصاف في مسائل الخالف، للمرداوي  -7
هـ( ،تحقيق: أبو 319نيسابوري )ت:  أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ال  -األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر -8

 م.  1985هـ،   1405،   1حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة ، الرياض ط
هـ(، تحقيق: محمد ياسين درويش، نشر مؤسسة    578أبي بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد )ت:    –بدائع الصنائع ، للكاساني   -9

 م. 2001هـ /1421التاريخ العربي ، بيروت، 
هـ(، دار 595أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )ت:    -المجتهد، البن رشد  بداية -10

 م. 2005هـ/ 1425الحديث ، القاهرة، 
ة هـ ( تحقيق: عبد السالم محمد هارون ،  مطبع  370أبي منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي )ت:    -تهذيب اللغة ، لألزهري  -11

 م. 1963هـ/1383المؤسسة المصرية العامة،  
هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف،  دار إحياء الغرب اإلسالمي، 279أبو عيسى محمد بن عيسى )ت:   -الجامع الكبير، سنن الترمذي -12

 م.1998هـ/1418، 1بيروت ، ط
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة    -( وسننه وأيامه)صحيح البخاري(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ) -13

 هـ  1422،  1هـ( ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت)الطبعة السلطانية(، ط256البخاري، أبو عبد هللا )ت:
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 دار الفكر، بيروت.  هـ( ،1230أحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت:   -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي -14
 هـ / 1414،  1هـ(  دار الكتب العلمية، بيروت، ط450أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري)ت :    -الحاوي الكبير، للماوردي -15
منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس  -دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات ، للبهوتي -16

 م. 1993هـ / 1414،  1هـ(، عالم الكتب، بيروت،ط1051ت: الحنبلي )
 م  . 2001هـ /1422،  4رفع الحرج في الشريعة اإلسالمية، د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد الرياض، ط -17
 هـ.1324كة المكرمة،  محمد وهبة ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية، المجمع الفقهي اإلسالمي، م  -الزحام في منى، للزحيلي -18
 هـ(، تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،نشر دار الفكر ، 275أبي داود سليمان بن األشعث )ت: -سنن أبي داود، للسجستاني -19
هـ(، تحقيق :محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز ،المدينة المنورة، 458أبي بكر أحمد بن الحسين )ت:    -السنن الكبرى، للبيهقي -20
 م. 1989هـ / 1409، 1ط

 أبي العباس عبد الحليم )ت: ( تحقيق: د. صالح محمد الحسن، مكتبة الحرمين،   -شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، البن تيمية -21
 هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث ، بيروت.261أبو الحسين مسلم بن الحجاج  النيسابوري )ت :  -صحيح مسلم -22
هـ( تحقيق: محب الدين الخطيب،محمد 852أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر )ت:   -فتح الباري شرح صحيح البخاري، للعسقالني -23
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هـ( إعداد وتقديم: د. محمد عبد الرحمن مرعشلى،  817مجد الدين أبو الظاهر محمد بن يعقوب)ت:    -القاموس المحيط، للفيروز آبادي  -25

 م. 1997هـ / 1417، 1دار إحياء التراث العربي بيروت،ط
 م. 1968هـ/1388قواعد األحكام في مصالح األم، العز بن عبد السالم، دار الشرق للطباعة،  -26
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يرات، نشر دار الكتب العلمية، بيروت هـ(، تحقيق زكريا عم179مالك بن أنس بن مالك بن عامر )ت:    -المدونة الكبرى، لألصبحي -32
 م. 1994هـ /  1415، 1، ط
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هـ(، تحقيق: كمال الحوت، 235هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي)ت :أبي بكر عبد-المصنف في األحاديث واآلثار، البن أبي شيبة -38

 م. 1989هـ/1409، 1نشر مكتبة الرشد، الرياض، ط
هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، نشر مكتبة العلوم والحكم، الموصل،  360أبي القاسم سليمان بن أحمد أيوب )ت:  -المعجم الكبير، للطبراني -39
 م. 1983هـ / 1403، 2ط



   

         

 أحكام زحام املناسك يف الفقه اإلسالمي                                

  

  

 م. 1984ه/1404،  1قهاء، محمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي،دار النفائس، الظهران ،طمعجم لغة الف -40
هـ(، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل ،  395أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت:    -معجم مقاييس اللغة، البن فارس  -41

 م. 1979هـ/1399بيروت،
 ،  1هـ( دار الفكر، بيروت، ط620أبي محمد عبدهللا بن محمد المقدسي )ت :  -قدامة المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، البن -42
 م.1966هـ/1378،  1هـ( مطبعة مصطفى محمد، القاهرة،ط  977شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب )ت:    –مغني المحتاج، للشربيني   -43
 م. 1953هـ/1372، 1ى البابي الحلبي، القاهرة، طمفيد األنام ونور الظالم، البن جاسر، عبدهللا بن عبد الرحمن النجدي، مصطف -44
 م. 1978هـ/1398، 2هـ( دار الفكر ، بيروت ط954أبي عبدهللا محمد بن محمد الحطاب )ت :  -مواهب الجليل ، للرعيني -45
هـ( 1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي )ت: بعد    -موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للفاروقي  -46

 م. 1996هـ/ 1416، 1تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،ط
هـ(، تحقيق: محمد مصطفى األعظمي ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، 159أبو عبدهللا مالك بن أنس)ت:    -الموطأ لالمام مالك -47

 م. 2005هـ/ 1425 1دبي ط
 هـ.1423مشكلة الزحام في الحج والحلول الشرعية، عبد الرحمن عبد العزيز السديس، المجمع الفقهي االسالمي، مكة المكرمة، ندوة  -48
هـ(، تحقيق محمد البنوري، مكتبة 762أبي محمد عبدهللا بن يوسف بن محمد)ت :  -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي -49

 هـ. 1357دار الحديث،القاهرة، 
 هـ. 1421باسم عمر عبدهللا، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،  -لقاضي االنيابة في الحج دراسة فقهية مقارنة،  -50
 م. 1966هـ/1386المكتبة اإلسالمية، دمشق،  هـ( ،593أبي الحسن علي بن أبي بكر )ت:  -الهداية شرح البداية، للمرغيناني -51

 
هـ( إعداد وتقديم: د. محمد عبد الرحمن مرعشلى، دار  817مجد الدين أبو الظاهر محمد بن يعقوب)ت:    -القاموس المحيط، للفيروز آبادي  (1)

 .1117/ 1م: 1997هـ /  1417، 1إحياء التراث العربي بيروت،ط
قيق: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل ،  هـ(، تح395أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت:    -معجم مقاييس اللغة، البن فارس  (2)

 .3/49م: 1979هـ/1399بيروت،
هـ(، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار  458أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:    -المحكم والمحيط األعظم، البن سيده    (3)

 . 234/ 3م:  2000هـ /   1421،   1الكتب العلمية ، بيروت، ط
المكرمة،  ندوة مشكلة ا  (4) الفقهي االسالمي، مكة  العزيز السديس، المجمع  الرحمن عبد  الشرعية، عبد  هـ:  1423لزحام في الحج والحلول 

 . 21ص/
اللغة ، لألزهري   (5) هـ ( تحقيق: عبد السالم محمد هارون ،  مطبعة    370أبي منصور محمد بن أحمد األزهري الهروي )ت:    -تهذيب 

 . 10/45م: 1963هـ/1383المؤسسة المصرية العامة،  
 . 67سورة الحج، من اآلية/   (6)
للرازي   (7)  ، الصحاح  :  -مختار  القادر)ت  عبد  بن  بكر  أبي  بن  ناشرون،بيروت،  660محمد  ،مكتبة  محمود خاطر  تحقيق:  هـ  1415هـ( 
 . 1/309م:  1995/
 . 200سورة البقرة، من اآلية/ (8)
هـ(  1158محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الحنفي التهانوي )ت: بعد    -روقي ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للفا  (9)

 1652/ 2م: 1996هـ/ 1416، 1تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ،ط
 أي؛ أداء الطواف دون السعي.  (10)
أبي العباس عبد الحليم )ت: ( تحقيق: د. صالح محمد الحسن، مكتبة الحرمين،  -البن تيمية شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، (11)

 . 2/402مكة المكرمة: 
، ورفع الحرج في الشريعة 2/10م:  1968هـ/ 1388ينظر: قواعد األحكام في مصالح األم، العز بن عبد السالم، دار الشرق للطباعة،    (12)

 . 242م  : ص/ 2001هـ/ 1422، 4احسين، مكتبة الرشد الرياض، طاإلسالمية، د. يعقوب عبد الوهابالب
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 . 27سورة الحج، اآلية/ (13)
 م ما يربو على الثالثة ماليين ونصف حاج وهو في تزايٍد مستمر. 2019بلغ عدد الحجاج سنة  (14)
 . 125سورة البقرة، من اآلية/ (15)
 . 37سورة إبراهيم، من اآلية/ (16)
 . 125سورة البقرة، من اآلية/ (17)
 . 126سورة البقرة، من االية/ (18)
 هـ. 1324محمد وهبة ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية، المجمع الفقهي اإلسالمي، مكة المكرمة،    -الزحام في منى، للزحيلي   (19)
 . 146معة آل البيت: ص/ينظر: اإلجراءات التنظيمية للحج، أحمد غالب الخطيب، رسالة ماجستير، جا (20)
 . 286سورة البقرة، من اآلية/ (21)
 . 78سورة الحج، من اآلية/ (22)
 . 85سورة البقرة، من اآلية/ (23)
 . 180،  177، 156هـ(، تحقيق: عبد الستار أبو غدة، دار القلم، دمشق : ص/1357مصطفى أحمد) -ينظر: شرح القواعد الفقهية،للزرقا (24)
البن    (25) القدير،  فتح  :    -الهمامينظر:  الحميد)ت  عبد  بن  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  بيروت  861كمال  العلوم،  إحياء  دار  هـ(  

للشربيني  2/457م:  1980هـ/1400 المحتاج،  الدين محمد بن أحمد الخطيب )ت:    –، ومغني  هـ( مطبعة مصطفى محمد،   977شمس 
الَحَجر سنة ، فخالف ال يعتّد به. ينظر: بدائع  ،  وقال بعض فقهاء الحنفية بابت2/261م:  1966هـ/ 1378،  1القاهرة،ط داء الطواف من 

هـ(، تحقيق: محمد ياسين درويش، نشر مؤسسة التاريخ العربي ،    578أبي بكر عالء الدين بن مسعود بن أحمد )ت:    –الصنائع ، للكاساني  
 .  311/ 2م: 2001هـ / 1421بيروت، 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة    -( وسننه وأيامه)صحيح البخاري(هللا )  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  (26)
هـ  1422،   1هـ( ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت)الطبعة السلطانية(، ط256البخاري، أبو عبد هللا )ت:

 (. 3109، برقم ) 4/63(، وصحيح مسلم: 1603، برقم )2/150اأْلَْسَوِد: م، َباُب اْسِتاَلِم اْلَحَجِر 2002/
 (. 3012، برقم )43/ 4صحيح مسلم، باب ما جاء في أن عرفَة كلها موقف:  (27)
 . 14سبق تخريجه، ص/ (28)
 . 2/565هـ: 1422هـ(، دار إحياء التراث، بيروت، 204أبي عبدهللا محمد بن إدريس ) -كتاب األم، للشافعي (29)
 . 2/261مغني المحتاج:  (30)
هـ(، ، دار المعرفة ، بيروت ، 483أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت:    -ينظر: المبسوط، للسرخسي  (31)

هـ( دار  676أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت:    -، والمجموع شرح المهذب ، للنووي  4/9م:  1993هـ/1414بدون طبعة،  
 . 8/33م: 1997هـ/ 1417كر، بيروت،الف

أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري    -، واالستذكار، البن عبد البر 4/9ينظر: المبسوط ، للسرخسي:    (32)
،  4/458م:  2001هـ/    1421،  4هـ(،تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط463القرطبي )ت:  

هـ( دار الفكر،  620أبي محمد عبدهللا بن محمد المقدسي )ت :  -، والمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، البن قدامة5/ 3واألم، للشافعي:  
 . 3/380م: 1985هـ/1405، 1بيروت، ط

بن مهران األصبهاني )ت:   أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى  -المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم، ألبي نعيم    (33)
م، باب في استالم الحجر  1996هـ / 1417،  1هـ( ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط430

 . 8/34(،  والمجموع : 2926، برقم )3/356والركنين: 
 .58سورة األحزاب، االية/ (34)
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( ، قال  190، برقم ) 1/321م:  1999هـ/1420هـ( مؤسسة الرسالة،بيروت،  241أبو عبدهللا أحمد بن حنبل)ت:  -مسند أحمد، الشيباني  (35)

هـ(، تحقيق :محمد عبد  458أبي بكر أحمد بن الحسين )ت:    -: فيه راٍو لم يسّم،والسنن الكبرى، للبيهقي241/ 3الهيثمي في مجمع الزوائد:  
 (. 9044، برقم )5/80م، باب االستالم في الزحام:  1989هـ / 1409، 1دار الباز ،المدينة المنورة، ط القادر عطا، مكتبة

، مرسل جيد االسناد 407/ 2(، قال الزرقاني في شرحه:  9868، برقم )7/219رواه البيهقي في السنن واآلثار، باب االستالم في الزحام:    (36)
 وله شواهد متعددة. 

 (. 9246، برقم )5/131كبرى، باب االستالم في الزحام: رواه البيهقي في ال (37)
هـ /  1409،  1هـ(، تحقيق:محفوظ عبد الرحمن، مؤسسة علوم القرآن،بيروت، ط292أبو بكر أحمد بن عمر )ت:-مسند البزار ،البزار  (38)

هـ(، تحقيق: حمدي السلفي، نشر 360أبي القاسم سليمان بن أحمد أيوب )ت: -( ، والمعجم الكبير، للطبراني1057، برقم ) 266/ 3م:1989
 -: رواه البزار والطبراني  3/241( قال الهيثمي في المجمع:  257، برقم )1/127م:  1983هـ /1403،  2مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

 م أجد من ترجمه،. في الكبير مرسال، ورجال المرسل رجال الصحيح وشيخ البزار في المرفوع أحمد بن محمد بن سعيد األنماطي ; ول - أيضا 
 . 3/10األم:  (39)
 نفس المصدر. (40)
هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف،  دار إحياء الغرب اإلسالمي، 279أبو عيسى محمد بن عيسى )ت:  -الجامع الكبير، سنن الترمذي  (41)

والمستدرك على الصحيحين، ، وقال : حديث حسن،  959، برقم )2/284م، باب ما جاء في استالم الركنين:  1998هـ/1418،  1بيروت ، ط
الحاكم )ت:-للنيسابوري  ،بيروت، ط405أبي عبدهللا محمد بن عبدهللا  العلمية  الكتب  دار  القادر عطا، نشر  ، 1هـ(، تحقيق:مصطفى عبد 

 (. 1799، برقم )1/664م، كتاب المناسك: 1990هـ/1411
 (. 1645رقم )، ب2/158صحيح البخاري، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة:  (42)
 (. 1612، برقم )2/152صحيح البخاري، باب تقبيل الحجر:  (43)
 . 407/ 2، وشرح الزرقاني: 3/472ينظر: فتح الباري ، البن حجر:  (44)
م:  1953هـ/ 1372، 1ينظر: مفيد األنام ونور الظالم، البن جاسر، عبدهللا بن عبد الرحمن النجدي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط (45)

 . 32ص/
هـ( دار صادر،  711أبي الفضل محمد بن مكرم المصري )ت:  -الرمل، لغًة: " أن يهّز ِمنكبْيه وال ُيسِرع". لسان العرب، البن منظور  (46)

 ، وفي االصطالح: "هو أن يهّز في مشيته الكتفين، كالمبارز يتبختر بين الصفين" فتح القدير،  295/ 11م: 1990هـ/ 1410، 1ط بيروت،
 (. 3009، برقم )4 /39( : صحيح مسلم، باب حجة النبي ) (47)
هـ( ،تحقيق: أبو حماد 319أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  -األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر (48)

 . 52م: ص/   1985هـ،  1405،  1صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة ، الرياض ط
 . 2/267، ومغني المحتاج: 2/341ينظر: بدائع الصنائع:  (49)
 . 1/138م:  1966هـ/1386هـ( ، المكتبة اإلسالمية، دمشق، 593أبي الحسن علي بن أبي بكر )ت:    -ية شرح البداية، للمرغينانيالهدا (50)
هـ(، تحقيق زكريا عميرات، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ، 179مالك بن أنس بن مالك بن عامر )ت:    -المدونة الكبرى، لألصبحي  (51)

 . 418/ 1م: 1994هـ / 1415، 1ط
 . 181/ 4المقصود جوانب المطاف: لسان العرب:  (52)
 . 2/191األم:  (53)
 .3/391المغني ، البن قدامة:  (54)
هـ ( تحقيق: د. محمد 643أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان )ت:  -ينظر: رحلة الناسك في صفة المناسك ، البن الصالح  (55)

 . 112اث الحج: ص/عبد الكريم، معهد خادم الحرمين الشريفين ألبح
ينظر: أعمال النسك المسببة للزحام في المسجد الحرام، عبدهللا بن حمد الغطميل، ندوة مشكلة الزحام في الحج وحلولها الشرعية، رابطة   (56)

 . 25العالم االسالمي: ص/ 
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 . 79ينظر: أحكام الزحام في المناسك: ص/ (57)
 (. 3114، 4/46صحيح مسلم ، باب استحباب الرمل في الطواف:   (58)
 (.3133،  4/67صحيح مسلم ، باب جواز الطواف على بعير:  (59)
 . 417/ 3، والمغني: 2/40، وحاشية الدسوقي:  4/44ينظر: المبسوط ، للسرخسي:  (60)
 . 2/190األم :  (61)
 . 4/44المبسوط ، للسرخسي:  (62)
 . 2/40حاشية الدسوقي:   (63)
 . 2/190األم :  (64)
 . 3/417المغني:  (65)
 . 3/418المغني:  (66)
 سبق تخريجه وهو في الصحيح. (67)
 . 53ينظر: اإلجماع ، البن المنذر: ص/ (68)
 (. 4853، ) 11/127( ، وقال : موقوف، والبزار : 960، برقم )2/285رواه الترمذي، َباُب َما َجاَء ِفي الَكاَلِم ِفي الطََّواِف:   (69)
 . 111والجلوس بسبب تكسر عظامه ، أو ال يستطيع التحرك عن سريره. ينظر: أحكام الزحام في المناسكص/وذلك كمن يعجز عن القيام    (70)
 . 173هـ: ص/1421باسم عمر عبدهللا، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ،    -النيابة في الحج دراسة فقهية مقارنة، لقاضي   (71)
 (.3316، برقم ) 4/101صحيح مسلم ، باب الحج عن العاجز:  (72)
 . 52ينظر: اإلجماع، البن المنذر: ص/ (73)
 . 7/417الِجَمار: الحصيات الَِّتي يْرمى بَها ِفي َمكَّة، واحدتها: َجْمرة. المجكم :  (74)
 .  2/58، وكشاف القناع: 2/21، وحاشية الدسوقي: 4/21ينظر: المبسوط، للسرخسي:  (75)
 .3/456، والمغني ، البن قدامة: 4/194ينظر: الحاوي الكبير:  (76)
 . 8/153 ، والمجموع :5/130ينظر: المحلى:  (77)
َعَفِة ِمْن َجْمٍع ِبَلْيٍل:   (78)  (، وقال حديث حسن صحيح. 893، برقم )2/232سنن الترمذي، َباُب َما َجاَء ِفي َتْقِديِم الضَّ
 ( 9567، برقم )5/216السنن الكبرى، للبيهقي، باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة:  (79)
 . 4/21ينظر: المبسوط، للسرخسي:  (80)
 (. 10160، برقم )7/311آلثار، للبيهقي، باب ااِلْخِتَياُر ِفي َرْمِي َجْمَرِة اْلَعَقَبِة: السنن وا (81)
َم َضَعَفَة أَْهِلِه ِبَلْيٍل:    (82) ،  4/78( ، وصحيح مسلم، باب استحباب تقديم دفع الضعفة:  1676، برقم )165/ 2صحيح البخاري، َباُب َمْن َقدَّ

 (. 3190برقم )
 . 3/21سرخسي: ينظر: المبسوط، لل (83)
هـ(، تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،نشر دار الفكر ،  275أبي داود سليمان بن األشعث )ت:  -سنن أبي داود، للسجستاني  (84)

،  5/217( ، والسنن الكبرى، للبيهقي، باب من أجاز رمي الجمرة بعد نصف الليل:  1942، برقم )2/194بيروت، باب التعجيل من جمع:  
 (،  9571برقم )

 . 3/128األم:  (85)
هـ(. إشراف: محمد زهير الشاويش، المكتب  1420محمـد ناصـر الديـن )ت:    -إرواء الغليل في تـخريـج أحـاديث منـار السبـيل، لأللباني  (86)

 . 1/208م:  1979هـ/ 1399، 1اإلسالمي، بيروت، ط
هـ(، تحقيق محمد البنوري، مكتبة دار  762)ت :  أبي محمد عبدهللا بن يوسف بن محمد- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، للزيلعي (87)

 . 3/73هـ:  1357الحديث،القاهرة، 
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َم َضَعَفَة أَْهِلِه ِبَلْيٍل:    (88) ،  4/77(، وصحيح مسلم ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة:  1679، برقم )165/ 2صحيح البخاري، َباُب َمْن َقدَّ

 (. 3182برقم )
( ، والسنن الكبرى، للبيهقي، باب من أجاز رمي الجمرة بعد نصف الليل:  1943، برقم ) 195/ 2: سنن أبي داود، باب التعجيل من جمع (89)

 (، 9570، برقم ) 5/217
 . 39سبق تخريجه، ص/ (90)
 .  441م 4( صححه األلباني في صحيح أبي داد: 1941، برقم )  194/ 2سنن أبي داود، باب التعجيل من جمع:  (91)
 (. 3201، برقم ) 4/80الرمي:  صحيح مسلم ، بيان وقت استحباب (92)
 . 4/25، واإلنصاف، للمرداوي: 3/167، ومواهب الجليل: 2/348ينظر: بدائع الصنائع:  (93)
 -، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات ، للبهوتي4/197، والحاوي الكبير:  2/159ينظر: بدائع الصنائع:    (94)

 . 2/67م:  1993هـ / 1414،  1هـ(، عالم الكتب، بيروت،ط1051دين ابن حسن بن إدريس الحنبلي )ت: منصور بن يونس بن صالح ال
م:  1978هـ/1398،  2هـ( دار الفكر ، بيروت ط954أبي عبدهللا محمد بن محمد الحطاب )ت :    -ينظر: مواهب الجليل ، للرعيني  (95)

 . 4/44، واإلنصاف، للمرداوي:  2/293، ومغني المحتاج: 4/187
(96)  : (، وصحيح مسلم ، باب وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق والترخيص ألجل  1635، برقم ) 2/156صحيح البخاري، َباُب ِسَقاَيِة اْلَحاجِّ

 (. 3238، برقم )86/ 4السقاية: 
 . 514/ 2ينظر: فتح القدير ، البن الهمام:  (97)
 ( . 14379، برقم )3/298المصنف ، البن أبي شيبة، باب من رخص أن يبيت ليالي منى بمكة:  (98)
 (. 14380، برقم )3/298المصنف ، البن أبي شيبة، باب من رخص أن يبيت ليالي منى بمكة:  (99)
 سبق تخريجه. (100)
 . 3/481ينظر: المغني، البن قدامة:   (101)
هـ( تحقيق: محب الدين الخطيب،محمد 852أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر )ت:  -قالنيفتح الباري شرح صحيح البخاري، للعس  (102)

 . 3/579م:  1959هـ/1379فؤاد عبد الباقي،دارالمعرفة،بيروت، 
(، والبيهقي في الكبرى، باب رخصة البيتوتة بمكة ليالي منى: 1524، برقم )3/595موطأ اإلمام مالك، باب البيتوتة بمكة ليالي منى:    (103)

 ، صحيح.195/ 5( ، قال ابن حزم في المحلى: 9690، برقم ) 5/249
 . 3/481ينظر: المغني، البن قدامة:   (104)
 (، 1523، برقم )595/ 3موطأ اإلمام مالك، باب البيتوتة بمكة ليالي منى:  (105)
صنف ، البن أبي شيبة ، باب من  ( عن عروة عن أبيه ، والم1525، برقم )595/ 3موطأ اإلمام مالك، باب البيتوتة بمكة ليالي منى:    (106)

 (، عن ابن عباس )رضي هللا عنهما(.14367، برقم ) 3/297كره أن سبيت ليالي بمكة: 
(، قال الزيلعي في نصب 1756، برقم )651/ 1( ، والحاكم وصححه، كتاب المناسك:  24592، برقم ) 41/140مسند اإلمام أحمد :    (107)

 : قال المنذري: حديث حسن،84/ 3الراية: 
 .48/ 2ينظر: حاشية الدسوقي:  (108)
 . 502/ 2فتح القدير:  (109)


