
 
 الطواف أنواعه وأحكامه *

 

 د. سليمان العيسى
 
 
 

* هذا البحث مأخوذ من كتاب )هناية املطاف يف حتقيق أحكام الطواف( بتصرف بعد إذن من 
 الشيخ حفظه هللا. اللجنة العلمية مبوقع املسلم 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده. وبعد
  الطواف وصفته وحكمة مشروعيته وفضله:معىن

 أواًل: معناه يف اللغة:
جاء يف الصحاح: طاف حول الشيء يطوف طوافًا وطوافاانً، وتطوف، واستطاف، كله مبعىن، 
ورجل طاٌف أي كثري الطواف... وطائف بالد ثقيف، والطائف من الشيء قطعة منه... وتطوف 

 (.1)الرجل، أي طاف، وطوَّف أي أكثر التطواف
وجاء يف القاموس احمليط: )طاف( حول الكعبة وهبا طْوفًا وطوافًا وطوفاانً، واستطاف وتطوف 

 (.2وطوَّف تطويفاً مبعىن، واملطاف موضعه)
 اثنياً: معناه يف الشرع:

أما معناه يف الشرع فهو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة املشرفة بنية الطواف على صفة 
 (.3خمصوصة)

 
 :صفة الطواف

صفة الطواف ابلبيت هو أن يبتدأ طوافه من الركن الذي فيه احلجر األسود فيستقبله ويستلمه 
ويقبله إن مل يؤذ الناس ابملزامحة، فيحاذي جبميع بدنه مجيع احلجر فيمر مجيع بدنه على مجيع احلجر 

نه مل يبق وذلك حبيث يصري مجيع احلجر عن ميينه ويصري منكبه األمين عند طرف احلجر، ويتحقق أ
وراءه جزء من احلجر مث يبتدئ طوافه مارًا جبميع بدنه على مجيع احلَجر، جاعاًل يساره إىل البيت مث 

( فيمر على الركن اليماين مث ينتهي إىل 5( ويدور ابلبيت)4ميشي طائفًا ابلبيت مث مير وراء احِلْجر)
ا طوافه واحدة مث يفعل كذلك حىت يتمم ركن احَلَجر األسود وهو احملل الذي بدأ فيه طوافه فتم له هبذ

 سبعاً.
يف اجملموع )فرع( يف صفة الطواف الكاملة: وإذا دخل املسجد  –رمحه هللا  –قال النووي 

فليقصد احلجر األسود وهو يف الركن الذي يلي ابب البيت من جانب املشرق ويسمى الركن األسود 
 يبتدأ الطواف إىل أن قال وصفة الطواف أن حياذي ويقال له وللركن اليماين الركنان اليمانيان... مث



مجيعه مجيع احلَجر األسود فيمر جبميع بدنه على مجيع احلَجر وذلك أبن يستقبل البيت ويقف على 
جانب احلجر الذي إىل الركن اليماين حبيث يصري مجيع احلجر عن ميينه ويصري منكبه األمين عند 

مث ميشي مستقبل احلجر ماراً إىل جهة ميينه حىت جياوز احلجر  طرف احلجر مث ينوي الطواف هلل تعاىل
فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إىل البيت وميينه إىل خارج، ولو فعل هذا من األول وترك استقبال 
احلجر جاز لكنه فاتته الفضيلة، مث ميشي هكذا تلقاء وجهه طائفًا حول البيت كله فيمر على امللتزم 

الذي فيه احلجر األسود والباب مسي بذلك ألن الناس يلزمونه عند الدعاء، مث مير وهو ما بني الركن 
وهو يف صوب الشام  –بكسر احلاء وإسكان اجليم  –إىل الركن الثاين بعد األسود مث مير وراء احِلْجر 

اميان، واملغرب فيمشي حوله حىت ينتهي إىل الركن الثالث ويقال هلذا الركن مع الذي قبله: الركنان الش
 ورمبا قيل املغربيان.

  
مث يدور حول الكعبة حىت ينتهي إىل الركن الرابع املسمى ابلركن اليماين مث مير منه إىل احلجر 
األسود فيصل إىل املوضع الذي بدأ منه فيكمل له حينئذ طوفة واحدة مث يطوف كذلك اثنية واثلثة 

طوفة والسبع طواف كامل، هذه هي صفة حىت يكمل سبع طوافات فكل مرة من احلجر األسود إليه 
 (.6الطواف الذي إذا اقتصر عليه صح طوافه)

 
 حكمة مشروعية الطواف وبيان فضله:

 
 أواًل: يف حكمة مشروعيته:

قبل أن نبدأ بذكر حكمة مشروعية الطواف، جيب أن نعلم متام العلم وأن نعرف متام املعرفة أن 
ه واجتناب نواهيه، وأن هذه هي العبادة هي اليت أود هللا اخللق أصل عبادة هللا هي طاعته ابمتثال أوامر 

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن( )الذرايت: (، كما أنه سبحانه خلق املوت 56هلا قال تعاىل: )َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواأْلِ
 واحلياة لالبتالء واالمتحان.

َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة  قال تعاىل: )تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهوَ 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر( )امللك:  (.2، 1لِيَ ب ْ

 
 



إذا عرفنا هذا فيجب أن نعلم أيضًا أن كل عبادة جاءت هبا الشريعة فلها معىًن وحكمة قطعٍا ؛ 
مر ابلعبث وال مبا ليس فيه مصلحة، ومعىن العبادة وكنهها قد يفهمه املكلف، أو ألن الشرع ال أي

يفهم بعضه أو ال يفهمه، فمثاًل احلكمة من الصالة التواضع واخلضوع وإظهار االفتقار إىل هللا تعاىل، 
واحلكمة من الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، واحلكمة من الزكاة مواساة احملتاج، واحلكمة من 

حلج إقبال العبد على ربه أشعث أغرب من مسافة بعيدة إىل بيته تعاىل، طاعًة هلل وإقامًة لذكره، وهكذا ا
يف كل عبادة تعبد هللا هبا عباده، وما ذكرانه هو بعض احلكمة لتلك العبادات ألن املخلوق قاصر ال 

على لسان رسوله صلى هللا  يدرك كنه وسر ما أمر هللا به أو هنى عنه إال ما أطلعه عليه يف كتابه أو
عليه وسلم، أو بسبب مما وهبه هللا له من الفهم املقتبس منهما )ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا 

(، وما أوتيه املخلوق من العلم جبانب علم هللا قليل، 32ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم( )البقرة: من اآلية
 (.85)َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل( )اإلسراء: من اآليةقال تعاىل: 

 

هذا وإذا كان سر وجودان يف هذا الكون هو لتوحيد هللا وطاعته ابمتثال أوامره واجتناب نواهيه  
كان الواجب علينا أن نلتزم ما أمران به وجنتنب ما هنينا عنه سواء ظهرت لنا احلكمة يف ذلك أو 

علينا ألن أوامر هذا الدين ونواهيه قد جاءت من لدن حكيم عليم ال يسأل عما يفعل وهم خفيت 
يسألون، فله احلكمة البالغة يف أمره وهنيه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، وهلذا  

ر رسوله صلى كان سلفنا الصاحل ويف مقدمتهم الصحابة الكرام أسرع الناس إىل امتثال أوامر هللا وأوام
هللا عليه وسلم، واجتناب النواهي، ومل يتوقف عملهم مبا أمروا به، واجتناهبم.. ملا هنوا عنه على ظهور 
احلكمة، لعلمهم أن ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من أوامر ونواهي هو عني احلكمة ألهنا من عند 

فقد جاء يف صحيح مسلم وغريه عن  هللا العليم احلكيم، ولعلمهم أن عقوهلم قاصرة عن إدراك ذلك،
معاذة، قالت: سألت عائشة رضي هللا عنها فقلت: ما ابل احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة، 

( أنت؟ فقلت لست حبرورية ولكين أسأل قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 7فقالت: أحرورية)
الت ذلك إىل أمر الرسول صلى هللا (، فعائشة رضي هللا عنها أح8الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة)

عليه وسلم وهو وجوب قضاء الصوم دون قضاء الصالة، وكان إبمكاهنا وهي العاملة الفقهية أن جتيب 
ابلفرق بني الصوم والصالة، وهو أن الصالة كثرية تتكرر يف اليوم مخس مرات، فيشق قضاؤها خبالف 

رضي هللا عنها أرجعت ذلك إىل األمر الشرعي  الصوم فإنه إمنا جيب يف السنة مرة واحدة، ولكنها
 الذي جيب امتثاله.

 



وجاء يف صحيح مسلم أيضًا عن ابن عمر أن عمر رضي هللا عنه قبل احلجر األسود وقال إين 
 ألقبلك وإين ألعلم أنك حجر ولكين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك.

ين أعلم أنك حجر وأنك ال تضر وال تنفع ولوال أين ويف رواية: أنه يقبله ويقول: إين ألقبلك وإ
 (.9رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلك ما قبلتك)

فانظر رمحك هللا إىل سرعة امتثال سلفنا الصاحل ألوامر هللا وأوامر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قد يدل قوله السابق على وتسليمهم لذلك سواء ظهرت هلم احلكمة أو مل تظهر فعمر رضي هللا عنه 

عدم ظهور احلكمة له يف تقبيل احلجر األسود ولكنه فعل ذلك اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، وأنه لوال ذلك ملا فعل، وإمنا قال رضي هللا عنه وإنك ال تضر وال تنفع لئال يغرت بعض قرييب 

رجاء نفعها أن تقبيل احلجر ينفع بذاته ألنه العهد ابإلسالم والذين ألفوا عبادة األصنام وتعظيمها، و 
ال قدرة له على جلب نفع أو دفع ضر فهو حجر خملوق كسائر املخلوقات اليت ال تضر وال تنفع، 
وليس معىن كالمه رضي هللا عنه أنه ال نفع يف تقبيله بل يف ذلك امتثال ملا شرع فيه ينفع ابجلزاء 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فمجرد امتثال والثواب وهلذا قال: ولوال أين رأيت رسو 
أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا حيصل به الثواب واألجر من هللا، قال تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلُكْم 

َ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ   (.21 َكِثرياً( )األحزاب:يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللَّ
 

هذا ومما تقدم نعلم أن أي أمر أو هني جاءت به الشريعة اإلسالمية جيب امتثاله ولو مل تظهر لنا 
احلكمة منه، ألن هذه الشريعة من عند هللا احلكيم العليم، وليس معىن هذا أننا ننكر التماس احلكمة 

االجتناب على ظهورها لنا. وإذا عرفنا هذه املقدمة  لألمر أو النهي، ولكننا ننكر توقف االمتثال أو
 اجلليلة بني يدي ذكر احلكمة فإليك بيان ما وقفت عليه من حكمة هذه العبادة أعين عبادة الطواف.

، ولكل عبادة بل ولكل أمر أو هني وهي طاعة هللا فيما أمر به هناك حكمة عامة للطوافأواًل: 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم أو بفعله لوجوب االقتداء به، ومن سبحانه يف كتابه أو على لسان رسو 

 ذلك الطواف ابلبيت فيكون اإلتيان به طاعة هلل يثاب عليها العبد، وهذا ما أشران إليه آنفاً.
احلكمة اخلاصة ابلطواف: من حكمة الطواف ابلبيت أنه إقامة لذكر هللا تعاىل وهذه  اثنياً:

املطهرة فقد روى أبو داود يف سننه قال: "حدثنا مسدد حدثنا عيسى احلكمة قد نصت عليها السنة 
ابن يونس، حدثنا عبيد هللا بن أيب زايد عن القاسم عن عائشة رضي هللا عنها. قال: قال رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم: "إمنا جعال لطواف ابلبيت وبني الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر 
ذا احلديث أن حكمة الطواف هي من أجل إقامة ذكر هللا تبارك وتعاىل، ومن ( فعلم من ه10هللا)

ْر بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد(  حكمة الطواف أنه طاعة قربة هلل، قال تعاىل: )َوَطهِ 
ع الطواف حوله (، فيكفي يف فضل الطواف ابلبيت إضافة هذا البيت الذي شر 26)احلج: من اآلية

إليه سبحانه وهذه اإلضافة تقضي وتستلزم علو مكانته ومنزلته عند هللا تعاىل بل إن هللا ملا فرض احلج 
على عباده أضافه إىل هذا البيت املطهر حيث يقول سبحانه: )َوَّللَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن 

(، وقد أمجع 97ِإنَّ اَّللََّ َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي( )آل عمران: من اآليةاْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل َوَمْن َكَفَر فَ 
العلماء على عدم صحة من حج ومل يطف هبذا البيت، فالطواف ركنه األعظم الذي ال يسقط حبال 

تَ َفثَ ُهْم ومن عجز عنه ِطْيَف فيه حممواًل، ولقد أمر هللا سبحانه ابلطواف حوله بقوله تعاىل: )مُثَّ ْليَ ْقُضوا 
( كما أن يف الطواف حوله أتسياً برسول هللا صلى 29َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج:

 هللا عليه وسلم الذي طاف حوله.
 

َ َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ ) قال تعاىل:   َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللَّ
(، هذا وبيت هللا والطواف حوله هو أعظم مكان للتضرع والدعاء، ففيه يلتجئ 21َكِثرياً( )األحزاب:

الطائف إىل محى هللا تعاىل ويقرع ابب إحسانه يلتمس العفو عن السيئات ويسأله الفوز ابجلنات فهو 
 العثرات وتتنزل فيه الرمحة على العباد من الرب الكرمي. مكان تسكب فيه العبارت وتقال فيه

 
 اثنياً: يف فضل الطواف:

 األدلة على فضل الطواف كثرية نقتصر منها على ما يتناسب مع البحث:
ْر بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي( )احلج: من اآلية (، وقال عز وجل: )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت 26قال تعاىل: )َوَطهِ 

(، وقال تعاىل: )ِإنَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارَكًا َوُهدًى 29ِتيِق( )احلج: من اآليةاْلعَ 
 (.96لِْلَعاَلِمنَي( )آل عمران:

وروى الرتمذي قال: حدثنا قتيبة أخربان جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمري عن 
على الركنني فقلت: اي أاب عبد الرمحن إنك تزاحم على الركنني زحامًا ما  أبيه: أن ابن عمر كان يزاحم

حداً من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم يزاحم عليه فقال إن أفعل فإين مسعت رسول هللا 9رأيت أ



صلى هللا عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة اخلطااي ومسعته يقول: ال يضع قدماً وال يرفع أخرى إال 
 نه هبا خطيئة وكتبت له هبا حسنة.حط ع

 

قال أبو عيسى: وروى محاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمري عن ابن عمر 
 (.11حنوه ومل يذكر فيه عن أبيه وهذا حديث حسن)

وروى عبد الرزاق يف مصنفه قال: أخربان ابن حمرر قال: مسعت عطاء ابن أيب رابح حيدث عن 
نها أهنا قالت سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن رجل حج وأكثر، أجيعل عائشة رضي هللا ع

 (.12نفقته يف صلة أو عتق فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: طواف سبع ال لغو فيه يعدل رقبة)
وروى عبد الرزاق أيضًا يف قصة الرجلني اللذين أتيا إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم أحدمها من 

ر من األنصار فخريمها الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يسأال أو خيربمها مبا جاء يسأالنه ثقيف واآلخ
عنه فاختارا أن خيربمها الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ذلك، فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم 
لألنصاري جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم البيت احلرام فتقول: ماذا يل فيه؟ إىل أن قال 

ى هللا عليه وسلم: "وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة فإذا طفت ابلبيت خرجت من صل
 (.13ذنوبك كيوم ولدتك أمك")

 
هذا وقد روي عن عدد من السلف أن التطوع ابلطواف ابلبيت لآلفاقي أفضل من التطوع 

ه الغرابء: ابلصالة، فقد روى عبد الرزاق يف مصنفه عن ابن جريج قال: كنت أمسع عطاًء يسأل
الطواف أفضل لنا أم الصالة؟ فيقول: أم ا لكم فالطواف أفضل إنكم ال تقدرون على الطواف 

 أبرضكم، وأنتم تقدرون هنا على الصالة.
وروى أيضًا عن ابن جريج قال: أخربت عن أنس بن مالك أنه قدم املدينة فكتب إىل عمر بن 

اف؟ فقال له أنس: بل الصالة، واالستمتاع ابلبيت عبد العزيز يسأله، الصالة أفضل للغرابء أم الطو 
 أفضل.

وروى أيضًا عن الثوري عن سامل قال: رأيت سعيد بن جبري يقول للغرابء إذا رآهم يصلون 
 (.14انصرفوا فطوفوا ابلبيت)

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ينزل كل يوم على 
رام عشرين ومائة رمحة ستني للطائفني وأربعني للمصلني وعشرين للناظرين". قال حجاج بيته احل



 (.15املنذري يف الرتغيب والرتهيب رواه البيهقي إبسناد حسن)
هذا وقد ذكر النووي وغريه خالف العلماء رمحهم هللا فقال: اختلف العلماء يف التطوع ابملسجد 

حلاوي الطواف أفضل، وظاهر إطالق املصنف يف ابلصالة والطواف أيهما أفضل؟ فقال صاحب ا
قوله يف ابب التطوع )أفضل عبادات البدن الصالة( أن الصالة أفضل، وقال ابن عباس وعطاء 

 (. انتهى.16وسعيد بن جبري وجماهد الصالة ألهل مكة أفضل والطواف للغرابء أفضل)
 

لة يف املسجد احلرام والطواف وقال الشنقيطي يف أضواء البيان اختلف العلماء يف صالة الناف
ابلبيت أيهما أفضل؟ فقال بعض العلماء: الطواف أفضل وبه قال بعض الشافعية واستدلوا أبن هللا 
رَا بَ ْييِتَ لِلطَّائِِفنَي  قدم الطواف على الصالة يف قوله تعاىل: )َوَعِهْداَن ِإىَل ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َأْن َطهِ 

 (.125الرُّكَِّع السُُّجوِد( )البقرة: من اآليةَواْلَعاِكِفنَي وَ 
وقال بعض أهل العلم الصالة أفضل ألهل مكة والطواف أفضل للغرابء وبه قال ابن عباس 

 (.17وعطاء وسعيد بن جبري وجماهد كما نقله عنهم النووي يف شرح املهذب)
 

 الرتجيح:
من تفضيل الصالة ألهل مكة  قلت وما قاله ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبري وجماهد وغريهم

والطواف للغرابء قوي متجه ألن غري املكي ال حيصل له الطواف يف بلده خبالف الصالة كما تقدم يف 
قول عطاء إال أنين أرى أن تفضيل الطواف للغرابء على نوافل الصالة ليس على إطالقه بل نقول: 

افل املقيدة كالرواتب اليت قبل بعض الصلوات الطواف أفضل للغرابء من نوافل الصالة املطلقة، أما النو 
أو بعدها فهي أفضل، وكذا ما تشرع له اجلماعة كصالة الرتاويح مثاًل فهي أفضل حىت للغرابء ألن 
وقتها حمدود بزمن خبالف الطواف وهلذا ال أرى للغرابء وال لغريهم من ابب أوىل أن ينشغلوا عن ذلك 

واف فيما إذا حصل ممن يتطوعون ابلطواف مضايقة ملن يؤدون ابلطواف. أيضاً الصالة أفضل من الط
 طواف احلج أو العمرة ألهنم أحق. وهللا أعلم.

 

 أنواع الطواف وحكم كل نوع:
مجلة أنواع الطواف ستة منها ثالثة يف احلج املفرد والقران، وهي طواف القدوم، وطواف 

 اإلفاضة، ويسمى طواف الزايرة، وطواف الوداع.



 ة ملن أداها من أهل اآلفاق وجلس يف مكة وأراد السفر إىل أهله طوافان:ويف العمر 
 األول: طواف الفرض ويسمى طواف الركن هلا.

 الثاين: طواف الوداع هلا.
 والنوع السادس طواف عام وهو طواف التطوع املطلق.

 
 أواًل: يف حكم طواف القدوم:

والورود، والوارد، وطواف التحية، ويسمى طواف القدوم له مخسة أمساء: طواف القدوم، والقادم، 
 (.18أيضاً طواف اللقاء، وهو مبعىن القدوم)

طواف القدوم إمنا يتصور يف حق مفرد احلج ويف حق القارن إذا كاان قد أحرما من غري مكة 
ودخال قبل الوقوف بعرفة، فأما املكي فال يتصور يف حقه طواف القدوم إذ ال قدوم له، وأما احملرم 

مرة فال يتصور يف حقه أيضاً طواف القدوم بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما ويتضمن القدوم كما ابلع
 جتزئ الصالة املفروضة عن الفرض وحتية املسجد.

 
وأما من أحرم ابحلج مفردًا أو قاراًن ومل يدخل مكة إال بعد الوقوف بعرفة فليس يف حقه طواف 

 طواف اإلفاضة.قدوم بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف 
 

 حكم طواف القدوم:
 اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف حكم طواف القدوم على قولني:

القول األول: أنه واجب جيب برتكه دم إن مل يكن تركه لضيق الوقت وهو قول املالكية: وهو 
 رواية عند احلنابلة.

العلم، وبه قال القول الثاين: أن طواف القدوم سنة ال جيب به شيء وهو قول مجاهري أهل 
 احلنفية، كما أنه املشهور عند الشافعية واحلنابلة.

 
 األدلة:

 أدلة أهل القول األول والذين يرون الوجوب:



 (.29الدليل األول: قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج: من اآلية
 والفرضية. وجه الداللة: أن هللا أمر ابلطواف ابلبيت فدل على الوجوب

 مناقشة الدليل السابق:
قال الكاساين يف بدائع الصنائع: ولنا أنه ال جيب على أهل مكة ابإلمجاع ولو كان ركنًا لوجب 
عليهم ألن األركان ال ختتلف بني أهل مكة وغريهم كطواف الزايرة، فلما مل جيب على أهل مكة دل 

إلمجاع أهل التفسري، وألنه خاطب الكل ابلطواف على أنه ليس بركن، واملراد من اآلية طواف الزايرة 
ابلبيت، وطواف الزايرة هو الذي جيب على الكل، فأما طواف اللقاء فإنه ال جيب على أهل مكة دل 
على أن املراد هو طواف الزايرة، وكذا سياق اآلية دليل عليه ألنه أمر بذبح اهلدااي بقوله عز وجل: 

ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَ ُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنْ َعاِم( )احلج: من اآلية )َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ يف  (، وأمر 28َأايَّ
بقضاء التفث وهو احللق والطواف ابلبيت عقيب ذبح اهلدي ألن كلمة )مث( للرتتيب مع التعقيب 

جيوز قبلها  فيقتضي أن يكون احللق والطواف مرتبني على الذبح، والذبح خيتص أبايم النحر ال
فكذلك احللق والطواف وهو طواف الزايرة، وأما طواف اللقاء فإنه يكون سابقاً على أايم النحر فثبت 

 (.19أن املراد من اآلية الكرمية طواف الزايرة وبه نقول إنه ركن)
 

وقال الشوكاين يف نيل األوطار: وأما االستدالل على الوجوب ابآلية فقال شارح البحر: إهنا ال 
 (.20دل على طواف القدوم ألهنا يف طواف الزايرة إمجاعًا)ت

الدليل الثاين: ما جاء يف الصحيحني "أن النيب صلى هللا عليه وسلم أول ما يبدأ به 
 (.21الطواف")

وجه الداللة: أن هذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وقد قال صلى هللا عليه وسلم: "لتأخذوا 
 (.22ي ال أحج بعد حجيت هذه")مناسككم فإين ال أدري لَعل ِ 

 أدلة القائلني بسنية طواف القدوم:
 استدلوا أبن طواف القدوم حتية فلم جيب كتحية املسجد.

كما استدلوا أيضًا على عدم وجوبه بسقوطه عن أهل مكة ابإلمجاع، قالوا ولو كان واجبًا مل 
 (.23يسقط عنهم)

 يدل على الوجوب.وأجابوا عن فعله صلى هللا عليه وسلم أبنه ال 



 الرتجيح:
قلت والذي يرتجح يل والعلم عند هللا تعاىل هو القول بوجوب طواف القدوم ملن دخل مكة 

(، وذلك ألن فعل النيب صلى هللا عليه وسلم له مع قوله: 24مفردًا ابحلج أو قاراًن بينه وبني العمرة)
ي هللا عنهم، فقد روى البخاري "خذوا عين مناسككم" يستلزم الوجوب، وقد فعل ذلك الصحابة رض

يف صحيحه عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبري فقال: قد حج النيب 
صلى هللا عليه وسلم فأخربته عائشة رضي هللا عنها أنه أول شيء بدأ به حني قدم أنه توضأ مث طاف 

فكان أول شيء بدأ به الطواف ابلبيت مث مل  ابلبيت، مث مل تكن عمرة، مث حج أبو بكر رضي هللا عنه
تكن عمرة، مث عمر رضي هللا عنه مثل ذلك، مث حج عثمان رضي هللا عنه فرأيته أول شيء بدأ به 

الزبري بن العوام  –الطواف ابلبيت مث مل تكن عمرة مث معاوية وعبد هللا بن عمر، مث حججت مع أيب 
 مل تكن عمرة، مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون فكان أول شيء بدأ به الطواف ابلبيت، مث –

ذلك، مث مل تكن عمرة، مث آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر مث مل ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر 
عندهم أفال يسألونه وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حىت يضعوا أقدامهم من الطواف 

حني تقدمان وال تبتدائن بشيء أول من البيت تطوفان به  ابلبيت مث ال حيلون، وقد رأيت أمي وخاليت
( هذا وما استدل به أهل القول 26(، وقد رواه مسلم أيضًا بلفظ أطول من هذا)25ثلم ال حتالن)

األول من قياس غري املكي على املكي قياس مع الفارق كما هو ظاهر، إذ ال بد يف القياس من موافقة 
واحلكم كذلك يف قياس اآلفاقي على املكي، هذا وقد رجح القول  املقيس للمقيس عليه يف العلة
 ابلوجوب ابن تيمية والشوكاين.

 
قال ابن تيمية رمحه هللا بعد ذكره لرواية الوجوب عن أمحد: وهذه رواية قوية ألن النيب صلى هللا 

أن أحدًا منهم ترك عليه وسلم وأصحابه من بعده مل يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ومل ينقل 
ذلك لغري عذر، وهذا خرج منه: امتثااًل لقوله تعاىل: )َوَّللَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت( )آل عمران: من 

(، وبيااًن ملا أمر هللا به من حج 196(، وقوله: )َوأمتُّوا احلَْجَّ َواْلُعْمرََة َّللَِّ ( )البقرة: من اآلية97اآلية
طواف الواجب بسبعة أشواط، فيجب أن تكون أفعاله يف حجة كلها واجبة إال أن بيته كما بني ال

يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى هللا عليه وسلم: "خذوا عين 
(، ومل يُرْد أن أنخذها عنه علماً، بل علمًا وعماًل، كما قال: )َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل 27مناسككم")



(، فتكون املناسك اليت أمر هللا هبا هي اليت فعلها رسول هللا صلى هللا 7ر: من اآليةَفُخُذوُه( )احلش
 (.28عليه وسلم)

وقال الشوكاين يف نيل األوطار بعد عرضه خلالف أهل العلم يف طواف القدوم: واحلق الوجوب 
نَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت( )آل ألن فعله صلى هللا عليه وسلم مبني جململ واجب هو قوله تعاىل: )َوَّللَِّ َعَلى ال

(، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "خذوا عين مناسككم"، وقوله: "حجوا كما 97عمران: من اآلية
رأيتموين أحج" وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجه إال ما 

ه الدليل على ذلك، وهذه كلية خصه الدليل، فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله يف احلج فعلي
 (.29فعليك مبالحظتها يف مجيع األحباث اليت ستمر بك)

 
 وقال يف إرشاد الفحول حول حكم أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم ما نصه:

القسم السابع: الفعل اجملرد عما سبق: فإن ورد بيااًن كقوله صلى هللا عليه وسلم صلوا كما 
مناسككم، وكالقطع من الكوع بياانً آلية السرقة، فال خالف أنه ال دليل  رأيتموين أصلي، وخذوا عين

يف حقنا وواجب علينا، وإن ورد بياانً جململ كان حكمة ذلك اجململ من وجوب وندب كأفعال احلج 
 وأفعال العمرة وصالة الفرض وصالة الكسوف.

 فرع: يف حكم وجوب الدم على من ترك طواف القدوم.
طواف القدوم فهل جيب برتكه لغري عذر دم؟ واجلواب أنه حمل خالف بني  على القول بوجوب

 القائلني بوجوب هذا الطواف فقال ابن القاسم من املالكية بوجوب الدم، وقال أشهب ال عليه.
قال الباجي يف املنتقى: فصل وإمنا مسى طواف الورود الطواف الواجب ألنه واجب على الوارد، 

ولو كان من أركان احلج ملا سقط عمن أحرم من مكة وال على وليس جيب مبجرد احلج، 
(، فإن أخره الوارد املدرك فقد قال ابن قاسم عليه دم، وقال أشهب ال شيء عليه، وجه 30املراهق)

قول ابن القاسم أن هذا نسك قد وجب عليه يف حجة فإذا فات مع القدرة عليه، فعليه دم أصل 
أن كل ما ال جيب برتكه الدم على من أحرم من مكة فإنه ال ذلك رمي اجلمار، ووجه قول أشهب 

( قلت والقول يف عدم 31جيب به الدم على من أحرم من غري مكة أصل ذلك طواف الوداع)
 وجوب الدم قوي متجه، والعلم عند هللا تعاىل.

 



 اثنيًا: طواف اإلفاضة:
 حكمه:

وطواف  –وطواف الفرض  –رة وطواف الزاي –طواف اإلفاضة له مخسة أمساء: طواف اإلفاضة 
بفتح الصاد والدال، وقد أمجع العلماء رمحهم هللا على أنه ركن من أركان  –وطواف الَصَدر  –الركن 

(، 29احلج ال يصح احلج إال به، استنادًا إىل قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج: من اآلية
 ذا الطواف: طواف اإلفاضة.وقد أمجعوا على أن املراد هب

 هذا وقد نقل اإلمجاع على فرضية هذا الطواف غري واحد من أهل العلم.
قال الكاساين: وأما طواف الزايرة.. فالدليل على أنه ركن قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( 

 (.32( واملراد منه طواف الزايرة ابإلمجاع)29)احلج: من اآلية
وقال القرطيب: قال إمساعيل بن إسحاق: والطواف الواجب الذي ال يسقط بوجه من الوجوه هو 
طواف اإلفاضة الذي يكون بعد عرفة، قال هللا تعاىل: )مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّفُوا 

فرتض يف كتاب هللا عز وجل وهو الذي حيل به ( قال فهذا هو الطواف امل29اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج:
احلاج من إحرامه كله، قال احلافظ أبو عمر: ما ذكره إمساعيل يف طواف اإلفاضة هو قول مالك عند 
أهل املدينة، وهي رواية ابن وهب وابن انفع وأشهب عنه، وهو قول مجهور أهل العلم من فقهاء 

 (.33احلجاز والعراق)
 

موع: واعلم أن طواف اإلفاضة ركن ال يصح احلج إال به، وقال أيضاً: وهذا وقال النووي يف اجمل
 (.34الطواف ركن من أركان احلج ال يصح إال به إبمجاع األمة)

وقال ابن قدامة يف املغين: واألطوفة املشروعة ثالثة: طواف الزايرة وهو ركن احلج ال يتم إال به 
 (.35بغري خالف)

 
 بداية وقته:

 له وقت فضيلة ووقت جواز: طواف اإلفاضة
فأما وقت الفضيلة فهو يوم النحر أول النهار استناداً إىل ما رواه مسلم يف صحيحه عن انفع عن 
ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفاض يوم النحر، مث رجع فصلى الظهر مبىن، قال انفع: 



ويذكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم فكان ابن عمر يفيض يوم النحر مث يرجع فيصلي الظهر مبىن 
 (.36فعله)

قال النووي: بعد ذكره هلذا احلديث: ويف هذا احلديث إثبات طواف اإلفاضة وأنه يستحب فعله 
يوم النحر وأول النهار وقد أمجع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف اإلفاضة ركن من أركان 

 (.37فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر واحللق) احلج ال يصح إال به، واتفقوا على أنه يستحب
 

 وأما وقت اجلواز فقد اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف ابتدائه على ثالثة أقوال:
القول األول: أن ابتداء وقته من طلوع فجر يوم النحر وهو قول احلنفية، وقول يف مذهب 

 املالكية، وهو رواية عند احلنابلة.
 وقته من منتصف ليلة النحر وبه قال الشافعية واحلنابلة. القول الثاين: أن ابتداء

القول الثالث: أن من طاف يوم الرتوية قبل يوم عرفة فقد طاف للحج يف وقته وهو قول يف 
 مذهب املالكية.

 
 األدلة:

 أدلة القول األول والذي مفاده أن ابتداء وقته بعد طلوع فجر يوم النحر:
(، وقد طاف 38ليه وسلم مع قوله: "خذوا عين مناسككم")الدليل األول: فعله صلى هللا ع

صلى هللا عليه وسلم طواف اإلفاضة يوم النحر يف النهار ومل يطف ليلة النحر، والليايل َتبعة لألايم 
 (.39السابقة ال الالحقة، والنهار يبتدأ من طلوع الفجر)

عبد هللا حدثنا ابن أيب فديك عن الدليل الثاين: ما رواه أبو داود يف سننه قال حدثنا هارون بن 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:  –يعين ابن عثمان  –الضحاك 

أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم أبم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت 
 (.40يعين عندها) –وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

وجه الداللة: أن طوافها كان بعد طلوع الفجر، ألهنا رمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت إىل مكة 
(: قالوا ومن املنزل إىل مكة حنو من سبعة أميال أو أكثر، ومن 41قال ابن تيمية يف شرح العمدة)

إىل أن قال رمحه هللا وحديث أم موقف اإلمام بعرفة إىل ابب املسجد احلرام بريد: اثنا عشر مياًل... 
أي ال خيالف حديث أمساء والذي فيه أهنا إمنا انصرفت من مزدلفة بعد غيبوبة  –سلمة ال خيالفه 



فإن ستة أميال تقطع يف أقل من ثالث ساعات بكثري بل يف قريب من ساعتني فإذا قامت  –القمر 
 بعد مغيب القمر: أدركت الفجر مبكة إدراكاً حسناً.

 (.42طوافها.....)وأما 
قلت وحديث عائشة يف إرسال أم سلمة قد سكت عنه أبو داود وسكوته يدل على أنه صاحل 
عنده، إذ قال أبو حازم قال: أبو داود يف رسالته ألهل مكة وليس يف كتاب السنن الذي صنفته عن 

 (.43رجل مرتوك احلديث شيء)
 (.44قال ابن كثري: انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد)

 (.46(، وقال ابن قدامة واحتج به أمحد)45وقال ابن حجر: إسناده صحيح)
 

قال النووي يف شرح املهذب: وأم ا حديث عائشة يف إرسال أم سلمة فصحيح رواه أبو داود 
 (.47بلفظه إبسناد صحيح على شرط مسلم)

ه: "قال مقيده وقال الشنقيطي يف أضواء البيان بعد سياقه لكالم النووي السالف الذكر ما نص
عفى هللا عنه وغفر له ما ذكره النووي من كون إسناد أيب داود املذكور صحيح على شرط مسلم: ألن 
طبقته األوىل هارون احلمال وهو ثقة من رجال مسلم، وطبقته الثانية حممد بن إمساعيل بن مسلم بن 

بن عثمان احلزامي الكبري  أيب فديك وهو صدوق أخرج له الشيخان وغريمها وطبقته الثالثة الضحاك
وهو صدوق يهم، وهو من رجال مسلم، وابقي اإلسناد هشام بن عروة بن الزبري عن عائشة وصحته 
ظاهرة فاالحتجاج هبذا اإلسناد ظاهر ألن مجيع رجاله من رجال مسلم، وبعض رجاله أخرج له 

 (.48اجلميع فظاهره الصحة)
يث لوجود من اعرتض عليه من جهة سنده ومتنه هذا وقد أطلت يف الكالم عن بيان درجة احلد

 ( وما ذكرانه عن احلديث من حيث قوة إسناده وصحته هو األوىل. وهللا أعلم.49وداللته)
 

أدلة القول الثاين: والذي مفاده أن ابتداء طواف اإلفاضة من منتصف ليلة النحر استدلوا حبديث 
 عليه وسلم أرسل أبم سلمة ليلة النحر فرمت (، والذي فيه أن الرسول صلى هللا50عائشة املتقدم)

 اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت... إخل.
وجه الداللة هلم: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل هبا يف ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل 

 الفجر مث مضت فأفاضت قالوا وهذا كله يف الليل قبل الفجر.



لفة قبل فجر يوم النحر واليت منها ما رواه البخاري عن كما استدلوا أبدلة جواز الدفع من مزد
عبد هللا موىل أمساء عن أمساء أهنا نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلي، فصلت، مث قالت: اي 
بين  هل غاب القمر؟ قلت: ال، مث صلت ساعة مث قالت: اي بين هل غاب القمر، فقلت: نعم. 

( ما أراان إال 51مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت اي هنتا)قالت: فارحتلوا فارحتلنا فمضينا، 
 (.54()53(، قالت اي بنيت إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أذن للظعن)52قد غلسنا)

ومنها ما رواه النسائي يف سننه عن عطاء بن أيب رابح أن موىل ألمساء بنت أيب بكر أخربهم 
ىن بغلس، فقلت هلا: لقد جئنا بغلس فقالت: كنا نصنع هذا قال: جئت مع أمساء بنت أيب بكر، م

(. وأليب داود قالت: كنا نصنع هذا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 55مع من هو خري منك)
 (.56وسلم)
 

وجه الداللة من األحاديث السابقة: جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وإذا جاز الدفع 
 منها جاز الرمي والطواف.

أدلة القول الثالث: والذي مفاده أن من طاف يوم الرتوية فقد طاف للحج يف وقته قال النمري 
القرطيب مستدالً هلذا القول: ومن قال هذا قال: إمنا قيل لطواف الدخول وطواف اإلفاضة واجب ألن 

لده  بعضها ينوب عن بعض على ما وصفنا، وألنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدمها من ب
كما يرجع إىل اآلخر على ما ذكران، وألن هللا عز وجل مل يفرض على احلاج إال طوافًا واحدًا بقوله: 

(، وقال يف سياق اآلية: )مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم َوْلُيوفُوا 27)َوأَذِ ْن يف النَّاِس اِبحلَْجِ ( )احلج: من اآلية
(، والواو يف هذه اآلية وغريها عندهم ال توجب رتبة إال 29ْلَعِتيِق( )احلج:نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت ا

 (.57) بتوقيت ومن طاف ابلبيت يوم الرتوية فقد طاف للحج يف وقته وحني عمله
 الرتجيح واملناقشة:

بعد عرض أقوال العلماء رمحهم هللا وأدلتهم على بداية وقت جواز طواف اإلفاضة يتضح ما 
 يلي:

 
أن القول الثالث والذي مفاده جواز طواف اإلفاضة قبل يوم عرفة قول ضعيف جداً، أواًل: 

واستدالهلم أبن هللا سبحانه مل يفرض على احلاج إال طوافًا واحداً، أمر مسلَّم به غري أن هذا الطواف 



و طواف اإلفاضة ابإلمجاع ( ه29واملذكور يف قوله تعاىل: )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج: من اآلية
وهو الطواف الذي يكون بعد عرفة وهو الذي حيلُّ به من إحرامه والدليل على ذلك أن هللا سبحانه 

(، مث قال سبحانه يف سياق اآلايت: 27ذكر احلج بقوله: )َوأَذِ ْن يف النَّاِس اِبحلَْجِ  ( )احلج: من اآلية
حيل به احلاج من رمي وحالق، مث قال: )َوْلُيوفُوا نُُذوَرُهْم( أي أيتوا مبا )مُثَّ ْليَ ْقُضوا تَ َفثَ ُهْم( وهو كل ما 

(، فذكر الطواف بعد إلقاء التفث وهو عطف 29وجب عليهم )َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج:
 ابلواو على مث، ومث توجب الرتبة، فال يكون الطواف املفرتض الواجب إال بعد ذلك.

 
 : أن القول األول والذي مفاده جواز طواف اإلفاضة بعد طلوع الفجر.اثنياً 

 
قد استدل أراببه أبن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف يوم النحر ابلنهار، وقال: "خذوا عين 

 مناسككم" والنهار يبتدأ من طلوع الفجر.
د روى مسلم واجلواب: عن هذا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم إما طاف ضحى يوم النحر، فق

 (.58يف صحيحه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفاض يوم النحر، مث رجع فصلى الظهر مبىن)
وأما قوهلم إن ابتداء النهار من طلوع الفجر، فاجلواب عنه أنه حمل خالف بني أهل العلم إذ من 

ه وسلم مل يطف إال العلماء من يرى أن ابتداء النهار من طلوع الشمس، مث إن الرسول صلى هللا علي
 بعد طلوع الشمس وقد قال: لتأخذوا عين مناسككم.

وأما استدالهلم حبديث عائشة والذي فيه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أرسل أبم سلمة ليلة 
 النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت... إخل.

دفع من مزدلفة آخر الليل إذا فاجلواب عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أذن للضعفة ابل
قلنا: إذا جاز هلم الدفع جاز الطواف، لكن هذا اإلذن خيتص هبم إذ إن مساواة القوي ابلضعيف يف 
الدفع من مزدلفة وما بعده من الرمي والطواف استنادًا على األدلة اليت جاءت ابلرتخيص هلم غري 

يقابلها عزمية، وقياس القوي على الضعيف مستقيم وال مسلَّم به ألن التعبري ابلرخصة يقتضي أن 
 (.59قياس مع الفارق وهو مردود كما هو مقرر يف األصول)

 
اثنياً: أن القول الثاين والذي مفاده جواز طواف اإلفاضة بعد منتصف الليل غية ما استدلوا به: 

ابلدفع من هي األحاديث اليت جاءت برتخيص النيب صلى هللا عليه وسلم للضعفة من أهله وغريهم 



مزدلفة آخر الليل قبل حطمة الناس واليت منها أن بعض من رخص له قد طاف طواف اإلفاضة بعد 
 رمي مجرة العقبة.

واجلواب عنها كاجلواب عن حديث عائشة يف قصة إرسال النيب صلى هللا عليه وسلم أبم سلمة 
دلفة آخر الليل للضعفة وقياس إذ كلها مبعناه فالرسول صلى هللا عليه وسلم إمنا أذن ابلدفع من مز 

 القوي على الضعيف قياس مع الفارق، وقد تقدم تفصيل ذلك آنفاً يف اجلواب عن أدلة القول األول.
رابعاً: أن أرابب هذا القول وقتوا جواز طواف اإلفاضة ابلنصف الثاين من الليل وهو أيضًا ال 

لة اليت جاءت خبصوص الضعفة واليت تقدم دليل عليه حىت يف حق الضعفة فضاًل عن األقوايء إذ األد
بعضها يف القولني األولني إمنا جاءت ابلرخصة ابلدفع من مزدلفة، والذي قلنا: يرتتب عليه جواز 
طواف اإلفاضة جاءت بعد غيبوبة القمر، والقمر كما هو معلوم ال يغاب يف الليلة العاشرة إال بعد 

القيم رمحه هللا والذي دلت عليه السنة إمنا هو التعجل مضي أكثر الليل ال نصفه، قال العالمة ابن 
(. وقال ابن تيمية رمحه هللا: 60بعد غيبوبة القمر ال نصف الليل وليس مع من حد ه ابلنصف دليل)

فهذه أمساء قد روت الرخصة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعلتها مؤقتة مبغيب القمر إذ  
يف الباب شيء مؤقت أبلغ من هذا، وسائر األحاديث ال تكاد كانت هي اليت روت الرخصة وليس 

تبلغ هذا الوقت، وحديث أم سلمة ال خيالفه، فإن ستة أميال تقطع يف أقل من ثالث ساعات بكثري 
بل يف قريب من ساعتني، فإذا قامت بعد مغيب القمر، أدركت الفجر مبكة إدراكًا حسناً... وعلى 

أن يبقى سبعا الليل إذا جعل آخره طلوع الشمس وذلك أقل من الثلث( هذا فيكون املبيت واجباً إىل 
إىل أن قال: )فتكون اإلفاضة من مجع جائزة إذا بقي من وقت الوقوف الثلث وتقدير الرخصة 
ابلثلث: له نظائر يف الشرع، والتقدير ابألسباع له نظائر خصوصًا يف املناسك فإن أمر األسباع فيه 

 (.61الوقوف مبزدلفة مقدراً ابألسباع)غالب، فيجوز أن يكون 
 

هذا وبناًء على استعراض أدلة األقوال املتقدمة ومناقشتها يرتجح يل والعلم عند هللا تعاىل أن 
ابتداء طواف اإلفاضة ينبين على ابتداء وقت جواز الدفع من مزدلفة ليلة النحر وقد تبني لنا من 

زدلفة خيتلف ابختالف احلاج قوة وضعفاً، فالضعفة من خالل األدلة املتقدمة أن ابتداء الدفع من م
النساء والصبيان واملرأة احلامل، وكبار السن من الرجال والنساء واملرضى، وكذا املرأة اليت خيشى من 
حيضها أو نفاسها والذي يرتتب على أتخرها تعطيل رفقتها، وكذاا ملرافق ألي ممن تقدم كالسائق 

كل هؤالء جيوز هلم الطواف بعد دفعهم من مزدلفة وبعد غيبوبة القمر آخر   واحمْلَرم واملساعد وحنوهم



ليلة النحر كما تقدم إيضاحه، وأما األقوايء فال جيوز هلم لطواف إال بعد طلوع الشمس ألن النيب 
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ممن ال عذر هلم مل يطوفوا إال بعد طلوع الشمس وهذا القول هو الذي 

النصوص املتقدمة، ومىت أمكن اجلمع وجب العمل به، وال يلجأ لغريه كالرتجيح بني األدلة  جيمع بني
 إال لتعذره، وهللا أعلم.

 
 هناية وقت طواف اإلفاضة:

مل يرد نص يف هناية وقت طواف اإلفاضة ومجهور العلماء على أنه ال آخر لوقته بل يبقى وقته ما 
 لفوا يف لزوم الدم ابلتأخري أو عدم لزومه إىل ثالثة أقوال:دام صاحب النسك حياً، لكن العلماء اخت

القول األول: أنه ال يلزم ابلتأخري دم مطلقًا ففي أي وقت أتى به أجزأه، وهذا قول أيب يوسف 
 وحممد من احلنفية ومذهب الشافعية واحلنابلة.

، وقول لبعض القول الثاين: أن أتخريه عن أايم التشريق جيب فيه دم، وهو قول أيب حنيفة
 احلنابلة، وقد خرجه القاضي وغريه رواية يف املذهب.

القول الثالث: أنه ال جيب الدم إال إذا أخره عن شهر ذي احلجة، وهذا هو املشهور عن 
 املالكية.

 األدلة:
استدل أهل القول األول على عدم وجوب الدم يف التأخري: أبنه مل يرد نص على هناية وقت 

فعله اإلنسان أجزأه، وألنه لو توقت آخره لسقط مبضي آخره كالوقوف بعرفة  طواف اإلفاضة فمىت
 (.62فلما مل يسقط دل على أنه مل يتوقف، مث إن  األصل عدم وجوب الدم حىت يرد الشرع به)

 

واستدل أهل القول الثاين والثالث على وجوب الدم يف التأخري أبن التأخري مبنزلة الرتك يف حق 
يل أن من جاوز امليقات بغري إحرام مث أحرم يلزمه دم ولو مل يوجد منه إال أتخري وجوب اجلابر بدل

النسك، وكذا أتخري الواجب يف ابب الصالة مبنزلة الرتك يف حق وجوب اجلابر وهو سجود السهو 
فكان الفقه يف ذلك أن أداء الواجب كما هو واجب، إذ مراعاة حمل الواجب واجب فكان التأخري 

(. قالوا وألنه نسك يفعل يف احلج فكان آخره حمدوداً  63اعاة الواجبة وهي مراعاته يف حمله)تركًا للمر 
 كالوقوف والرمي فإذا أخره لزم أن جيربه بدم.

 الرتجيح:



يرتجح يل والعلم عند هللا تعاىل عدم وجوب الدم بتأخري طواف اإلفاضة ألن آخر وقته غري 
أتى به ولو سافر ورجع أجزأه، وإمنا اخلالف يف وجوب الدم حمدود شرعاً، وهلذا أمجعوا على أنه من 

وال دليل على وجوبه إذ األصل عدم وجوبه، واستدالل املوجبني أبن التأخري مبنزلة الرتك يف حق 
وجوب اجلابر غري مسلم به إذ قد يعفى عن التأخري من غري جرب وال حرج، وال يعفى عن الرتك فقد 

ن عباس رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قيل له يف روى البخاري يف صحيحه عن اب
الذبح واحللق والرمي والتقدمي والتأخري فقال: ال حرج، ويف رواية عنه قال: كان النيب صلى هللا عليه 
وسلم يسأل يوم النحر مبىن، فيقول: ال حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال 

بعدما أمسيت فقال: ال حرج، وروى البخاري أيضًا عن عبد هللا بن عمرو بن حرج، وقال رميت 
العاص أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم وال أخر إال قال: افعل وال 

 (.64حرج)
 

هذا وقياسهم طواف اإلفاضة على الوقوف والرمي قياس مع الفارق ألن الوقوف والرمي مؤقتان 
 ن بفواته وليس كذلك يف طواف اإلفاضة فإنه مىت أيت به صح كما تقدم. وهللا أعلم.بوقت يفوَت

 

 اثلثًا: طواف العمرة:
اتفق األئمة األربعة على أن طواف العمرة ركن من أركاهنا ال تصح إال به بل نقل بعض أهل 

 العلم اإلمجاع على ذلك.
فالطواف، لقوله عز وجل:  –مرة يعين الع –قال الكاساين يف بدائع الصنائع: وأما ركنها 

 (.65( وإلمجاع األمة عليه)29)َوْلَيطَّوَّفُوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج: من اآلية
وجاء يف مواهب اجلليل ما نصه: "مث الطواف هلما سبعاً" هذا معطوف على اإلحرام يف قوله: 

فيها احلج والعمرة الطواف فإن الطواف  وركنهما اإلحرام ويعين أن الركن الثاين من األركان اليت يشرتك
 (.66ركن يف العمرة والطواف الركن يف احلج طواف اإلفاضة)

وقال النووي يف اجملموع: وأما العمرة فأركاهنا اإلحرام والطواف والسعي واحللق إن جعلناه 
 (.67نسكاً)

عي... فمن ترك ركناً وقال البهويت يف كشاف القناع: وأركان العمرة ثالثة اإلحرام والطواف والس
 (.68أو ترك النية له إن اعتربت فيه كالطواف والسعي مل يتم نسكه إال به)



 
 رابعًا: طواف الوداع للحج لغري حاضري املسجد احلرام:

 حكمه:
طواف الوداع مسي هبذا االسم ألنه لتوديع البيت ويطلق عليه طواف خروج وطواف الصدر ألنه 

 ة، وهو آخر ما يفعله احلاج غري املكي عند إرادته السفر من مكة.عند خروج وصدور الناس من مك
ْر بَ ْييِتَ  وحكمة مشروعيته وهللا أعلم: تعظيم بيت هللا تعاىل الذي أضافه سبحانه إليه بقوله: )َوَطهِ 

خر بيااًن لكونه ( فيكون هو األول وهو اآل26لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد( )احلج: من اآلية
 هو املقصود من السفر.

هذا وقد أمجع العلماء رمحهم هللا على مشروعيته وعلى سقوطه عن احلائض إال ما روي عن ابن 
اخلطاب وابن عمر وزيد بن اثبت أهنم أوجبوه على احلائض وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن 

 (.69اثبت)
ما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم وقد جاء يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا عنه

 (.70ابلبيت إال أنه خفف عن احلائض)
وروى مسلم يف صحيحه عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد ابن اثبت: تفيت أن 
تصدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها ابلبيت، فقال له ابن عباس: إما ال فسل فالنة األنصارية 

 صلى هللا عليه وسلم قال: فرجع زيد بن اثبت إىل ابن عباس يضحك وهو هل أمرها بذلك رسول هللا
يقول: ما أراك إال قد صدقت، وروى مسلم أيضًا عن عائشة رضي هللا عنها قالت حاضت صفية 
بنت حيي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول 

أحابستنا هي قالت: فقلت اي رسول هللا إهنا قد كانت أفاضت وطافت هللا صلى هللا عليه وسلم: "
 (.71ابلبيت مث خاضت بعد اإلفاضة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلتنفر")

 
 هذا وقد اختلفوا يف حكمه يف حق غري احلائض على قولني:

ومحاد والثوري  القول األول: أنه واجب وهو قول مجهور العلماء منهم احلسن البصري واحلكم
 وغريهم وهو قول أيب حنيفة واألصح يف مذهب الشافعي كما أنه مذهب احلنابلة.

القول الثاين: أنه سنة وبه قال اإلمام مالك وحكاه النووي عن داود وابن املنذر وعن جماهد يف 



 رواية عنه، وهو قول يف مذهب الشافعي.
 األدلة:

 أدلة القائلني بوجوب طواف الوداع:
ل األول: ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: أمر الناس الدلي

 (.72أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض)
الدليل الثاين: ما رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغريهم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  

قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ال ينفر أحد حىت يكون آخر كان الناس ينصرفون يف كل وجه ف
 (.73عهده ابلبيت)

قال النووي يف شرحه هلذا احلديث: فيه داللة ملن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه 
 (.74دم وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء)

 
عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب قال ال  الدليل الثالث: ما رواه مالك يف املوطأ عن انفع

 (.75يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف ابلبيت فإن آخر النسك الطواف ابلبيت)
قال الباجي قال مالك يف قول عمر بن اخلطاب فإن آخر النسك الطواف ابلبيت أن ذلك فيما 

َا ِمْن تَ ْقَوى اْلُقُلوِب( )احلج: من نرى وهللا أعلم لقول هللا تبارك وتعاىل: )َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ   فَِإهنَّ
(، فمحل الشعائر كلها 33(، وقال: )مُثَّ حمَِلَُّها ِإىَل اْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق( )احلج: من اآلية32اآلية

 (.76وانقضاؤها إىل البيت العتيق)
 عنه رد  رجالً الدليل الرابع: ما رواه مالك أيضاً عن حيىي بن سعيد أن عمر بن اخلطاب رضي هللا

 (.77من ممر الظهران مل يكن ودع البيت حىت ودع)
الدليل اخلامس: ما رواه البخاري ومسلم عن عروة عن أم سلمة رضي هللا عنهما زوج النيب صلى 
هللا عليه وسلم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: وهو مبكة وأراد اخلروج ومل تكن أم سلمة 

اخلروج فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أقيمت صالة الصبح فطويف طافت ابلبيت وأرادت 
 (.78على بعريك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حىت خرجت)

 
 (.79هذا وقد قال ابن حجر يف الفتح: حديثها هذا يف طواف الوداع)



 أدلة القائلني بسنية طواف الوداع:
لم ومالك وغريهم واللفظ ملسلم عن عائشة رضي هللا عنها الدليل األول: ما رواه البخاري ومس

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أجله فقالوا: إهنا حائض 
اي رسول هللا قال: وإهنا حلابستنا، فقالوا اي رسول هللا إهنا قد زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم، ويف 

صلى هللا عليه وسلم ملا علم حبيضها قال هلا: عقري حلقي إنك حلابستنا مث قال: رواية أن النيب 
 (.81أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري)

 وجه الداللة: من احلديث السابق هلذا القول:
فليس بواجب، مث ذكر  –يعين طواف الوداع  –قال الباجي )مسألة( إذا ثبت أنه مشروع 

وقال: فوجه الدليل من احلديث أنه خاف أن ال تكون طافت لإلفاضة وأن  – حديث عائشة املتقدم
حيبسهم ذلك مبكة، فلما أخرب أهنا قد أفاضت، قال: أخرجوا ومل حيبسهم لعذر طواف الوداع على 

 (.82صفية كما خاف أن حيبسهم لعذر طواف اإلفاضة)
 

رضي هللا عنهما قال: أُمر الناس أن  الدليل الثاين: ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن ابن عباس
 (.83يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه ُخفف عن املرأة احلائض)

وجه الداللة: أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رخص للحائض يف تركه ومل أيمرها بدم وال شيء 
ه طواف ولو كان واجبًا ألمر جبربه ولوجب عليها كطواف اإلفاضة، قالوا وألنه كتحية البيت أشب

 (.84القدوم)
 الرتجيح واملناقشة:

قلت والذي يرتجح يل وهللا أعلم هو القول بوجوب طواف الوداع على كل من أراد اخلروج من 
 مكة وهو من غري حاضري املسجد احلرام إال احلائض والنفساء وذلك لعدة وجوه:

 عليه وسلم للحائض الوجه األول: أن غاية ما استدل به من رأى ُسنية ترخيص النيب صلى هللا
 يف تركه وأهنه حتية للبيت كطواف القدوم.

واجلواب عن هذا: أن ختصيص احلائض إبسقاطه عنها دليل على وجوبه على غريها إذ لو كان 
ساقطًا عن الكل مل يكن لتخصيصها بذلك معىن، هذا وقياس طواف الوداع على طواف القدوم 

األمر به من الرسول صلى هللا عليه وسلم خبالف طواف قياس مع الفارق ذلك أن طواف الوداع جاء 
القدوم مث إن بعض من قال بسنيته طواف الوداع وهم املالكية قالوا بوجوب طواف القدوم كما تقدم 



وبناًء على هذا فهو قياس مسألة خمتلف فيها على مثلها، وهذا غري سليم يف القياس إذ الصحيح يف 
 على متفق عليها.القياس قياس مسألة خمتلف فيها 

 
الوجه الثاين: أن األدلة الصحيحة واليت تقدمت يف أدلة القول األول صرحية يف أمره صلى هللا 
عليه وسلم للناس أبن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض، واألمر يقتضي 

 الوجوب.
ف والنفر قبل أن يكون آخر الوجه الثالث: ثبوت هنيه صلى هللا عليه وسلم الناس عن االنصرا

عهدهم ابلبيت، فقد تقدم فيما رواه مسلم يف صحيحه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال ينفر 
(، فهو دليل على منع النفر بدون وداع، وهو واضح يف 85أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت)

 وجوب طواف الوداع.
عليه وسلم فقد روى البخاري يف صحيحه عن  الوجه الرابع: ثبوت طواف الوداع بفعله صلى هللا

أنس بن مالك عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء، ورقد رقدة 
 (.86ابحملصب مث ركب إىل البيت فطاف به)

قال ابن حجر يف الفتح: ويف سياق حديث أنس الثاين ما يشعر أبنه صلى ابألبطح وهو 
 (.87ملغرب والعشاء، مث ركب إىل البيت فطاف به أي طواف الوداع)احملصب مع ذلك ا

 
قلت: وحديث أنس هذا صريح أبن النيب صلى هللا عليه وسلم طاف للوداع قبل أن خيرج ففيه 
داللة على ثبوت طواف الوداع بفعله صلى هللا عليه وسلم والذي يدل على الوجوب مع قوله صلى 

 سككم".هللا عليه وسلم: "خذوا عين منا
قال الشوكاين يف نيل األوطار: وقد اجتمع يف طواف الوداع: أمره صلى هللا عليه وسلم به، وهنيه 

 (.88عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب، وال شك أن ذلك يفيد الوجوب)
وقال ابن حجر على حديث ابن عباس رضي هللا عنهما: ولفظه: أمر الناس أن يكون آخر 

 يت إال أن ه ُخفف عن املرأة احلائض.عهدهم ابلب
)فيه دليل على وجوب طواف الوداع لألمر املؤكد به وللتعبري يف حق احلائض ابلتخفيف كما 

 (.89تقدم، والتخفيف ال يكون إال من أمر مؤكد()
عن املعذور ما جيوز سقوطه لغريه   –يعين طواف الوداع  –وقال ابن قدامة: وليس يف سقوطه 



عن احلائض وجتب على غريها، بل ختصيص احلائض إبسقاطه عنها دليل على  كالصالة تسقط
 (.90وجوبه على غريها إذ لو كان ساقطاً عن الكل مل يكن لتخصيصها بذلك معىن)

 
 فرع فيما إذا طهرت احلائض أو النفساء بعد أن نفرت وقبل مفارقة بنيان مكة.

قبل مفارقتها البنيان من مكة أن عليها أن  مجهور العلماء رمحهم هللا على أن احلائض إذا طهرت
 ترجع، وال يلزمها الرجوع فيما إذا جتاوزت مكة مبسافة قصر.

 واختلفوا فيما إذا جتاوزهتا أبقل من مسافة قصر على قولني:
 أحدمها: يلزمها الرجوع.

 والثاين: ال يلزمها.
ل مفارقة بناء مكة لزمها قال النووي يف اجملموع: ولو طهرت احلائض أو النفساء فإن كان قب

طواف الوداع لزوال عذرها، وإن كان بعد مسافة قصر مل يلزمها العود بال خالف، وإن كان بعد 
مفارقة مكة وقبل مسافة القصر، فقد نص الشافعي أنه ال يلزمها، ونص أن املقصر برتك الطواف 

ع املصنف واجلمهور ألنه يلزمه العود، ولألصحاب طريقًا )املذهب( الفرق كما نص عليه وبه قط
مقصر خبالف احلائض )والطريق الثاين( حكاه اخلراسانيون فيهما قوالن )أحدمها( يلزمها )والثاين( ال 
يلزمهما )فإن قلنا( ال جيب العود فهل االعتبار يف املسافة بنفس مكة أم ابحلرم فيه طريقان )املذهب( 

اه مجاعة من اخلراسانيني: فيه وجهان وبه قطع املصنف واجلمهور بنفس مكة )والثاين( حك
 (.91)أصحهما( هذا )والثاين( احلرم)

 
وقال ابن قدامة يف املغين )فصل( وإذا نفرت احلائض بغري وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان 
رجعت فاغتسلت ألهنا يف حكم اإلقامة بدليل أهنا ال تستبيح الرخص فإن مل ميكنها اإلقامة فمضت 

فعليها دم، وإن فارقت البنيان مل جيب الرجوع ألهنا قد خرجت عن حكم  أو مضت لغري عذر
احلاضر، فإن قيل: فلم ال جيب الرجوع إذا كانت قريبة كاخلارج من غري عذر، قلنا: هناك ترك واجباً 
فلم يسقط خبروجه حىت يصري إىل مسافة القصر ألنه يكون إنشاء سفر طويل غري األول وههنا مل 

 (.92يثبت وجوبه ابتداء إال يف حق من كان مقيماً) يكن واجباً وال
قلت وما ذكره ابن قدامة من عدم وجوب رجوع احلائض بعد مفارقة بنيان مكة قوي متجه وكذا 

 النفساء، وهللا أعلم.



 فرع يف طواف الوداع للحج على أهل مكة أو من أراد اإلقامة فيها.
م وجوب طواف الوداع للحج على حاضري مجاهري أهل العلم ومنهم األئمة األربعة على عد

 املسجد احلرام أو من أراد اإلقامة فيه من غريهم وقد نص فقهاء املذاهب على ذلك.
 

قال الكاساين: أما شرائط الوجوب فمنها أن يكون من أهل اآلفاق فليس على أهل مكة وال 
طواف إمنا وجب توديعًا من كان منزله داخل املواقيت إىل مكة طواف الصدر إذا حجوا ألن هذا ال

للبيت، وهلذا يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور احلجاج ورجوعهم إىل 
وطنهم، وهذا ال يوجد يف أهل مكة ألهنم يف وطنهم، وأهل داخل املواقيت يف حكم أهل مكة فال 

يطوف املكي  جيب عليهم كما جيب كما ال جيب على أهل مكة، وقال أبو يوسف أحب إيل  أن
طواف الصدر ألنه وضع خلتم أفعال احلج، وهذا املعىن يوجد يف أهل مكة، ولو نوى اآلفاقي اإلقامة 
مبكة أبدًا أبن توطن هبا واختذها دارًا فهذا ال خيلو من أحد وجهني: إما أن ينوي اإلقامة هبا قبل أن 

وى اإلقامة قبل أن حيل النفر األول حيل النفر األول، وإما أن ينوي بعد ما حل النفر األول، فإن ن
سقط عنه طواف الصدر أي ال جيب عليه ابإلمجاع، وإن نوى بعد ما حل النفر األول ال يسقط 
وعليه طواف الصدر يف قول أيب حنيفة وقال أبو يوسف يسقط عنه إال إذا شرع فيه، مث ذكر وجه 

 (.93قول أيب حنيفة وقول أيب يوسف)
 

أهل املدينة: وال ينصرف أحد إىل بلده حىت يودع البيت ابلطواف سبعًا  وجاء يف الكايف يف فقه
فإن ذلك سنة ونسك ال يسقط إال عن احلائض وحدها وهو عند مالك مستحب ال يرى فيها 

 (.94دماً)
وقال الشريازي يف املهذ ب )فصل( إذا فرغ من احلج فأراد املقام مل يكلف طواف الوداع، فإذا أراد 

 (.95وداع وصلى ركعيت الطواف للوداع)اخلروج طاف لل
وقاال لنووي يف اجملموع شرح املذهب: قال أصحابنا من فرغ من مناسكه وأراد املقام مبكة ليس 
عليه طواف الوداع، وهذا ال خالف فيه سواء كان من أهلها أو غريباً، وإن أراد اخلروج من مكة إىل 

 (.96وطنه أو غريه طاف للوداع)
على قول اخلرقي )فإذا أتى مكة مل خيرج حىت يودع البيت( قال: ومجلة ذلك: أن وقال ابن قدامة 

من أتى مكة ال خيلو إما أن يريد اإلقامة هبا أو اخلروج منها فإن أقام هبا فال وداع عليه ألن الوداع من 



له يف احلرم املفارق ال من املالزم سواء نوى اإلقامة هبا قبل النفر أو بعده( إىل أن قال: ومن كان منز 
فهو كاملكي ال وداع عليه ومن كان منزله خارج احلرم قريبًا منه فظاهر كالم اخلرقي أن ال خيرج حىت 

 (.97يودع البيت وهذا قول أيب ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم)
 

 فرع: هل طواف الوداع من مجلة املناسك أو عبادة مستقلة:
 من املناسك، والثاين أنه عبادة مستقلة. للعلماء يف ذلك مذهبان: أحدمها أنه

قال النووي يف اجملموع )السادسة( هل طواف الوداع من مجلة املناسك أم عبادة مستقلة فيه 
خالف )قال( إمام احلرمني والغزايل هو من املناسك وليس على احلاج واملعتمر طواف وداع إذا خرج 

ليس طواف الوداع من املناسك بل هو عبادة مستقلة من مكة خلروجه )وقال( البغوي واملتويل وغريمها 
يؤمر هبا كل من أراد مفارقة مكة إىل مسافة قصر سواء كان مكيًا أو أفقياً، وهذا الثاين أصح عند 

 الرافعي وغريه من احملققني تعظيماً للحرم وتشبيهاً القتضاء خروجه الوداع ابقتضاء دخوله اإلحرام.
اتفقوا على أن املكي إذا حج ونوى أن يقيم بوطنه ال يؤمر بطواف قال الرافعي: وألن األصحاب 

الوداع، وكذلك األفقي إذا حج وأراد اإلقامة مبكة ال وداع عليه، ولو كان من مجلة املناسك لعم 
احلجيج هذا كالم الرافعي، ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من املناسك ما ثبت يف صحيح 

 (.98عليه وسلم قال: "يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً") مسلم أن الرسول صلى هللا
 

وجه الداللة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوع ومساه قبل قاضيًا للمناسك وحقيقته أن يكون 
 (.99قضاها كلها)

 قلت: وهذا اخلالف يف مذهب الشافعية.
لم عن طواف الوداع أما احلنفية فظاهر كالمهم أنه نسك حيث قال الكاساين وهو يتك

 (.100)والطواف آخر مناسكه()
وأما املالكية فقد اختلفوا فيه كاملذهبني، وسبب اختالفهم راجع إىل اختالفهم يف معىن قول عمر 
بن اخلطاب رضي هللا عنه، فيما رواه مالك عنه أنه قال: ال يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف 

 .(101ابلبيت فإن آخر النسك الطواف ابلبيت)
قال الباجي بعد سياقه هلذا األثر )فصل( وقوله فإن آخر النسك الطواف ابلبيت حيتمل أن يريد 
به أن طواف الوداع آخر النسك الذي تلبس به احلاج أو املعتمر وحيتمل أن يريد به أن الطواف آخر 



ل: أشهب، نسك يُعمل ألنه بعد انقضاء كل نسك وعند فراق البيت وإىل التأويل األول تتوجه أقوا
وأما أقوال ابن القاسم فمبنية على التأويل الثاين، وقد قال أشهب فيمن أفاض مث عاد إىل مىن للرمي 
مث صدر فليودع ابلطواف فإذا طاف هذا الطواف الذي هو آخر النسك، مث أقام أايمًا مث أراد اخلروج 

ه على معىن أنه ودع فليس عليه أن يودع إن شاء فعل وإن شاء ترك فجعل الطواف من مجلة حج
 للنسك وليس ملفارقة البيت.

 
وقد قال ابن القاسم فيمن اعتمر إن خرج عن مكانه فليس عليه طواف وداع وإن أقام فعليه 
طواف الوداع فجعل طواف الوداع نسكاً كاماًل ملفارقة البيت وما قاله مالك وابن القاسم أظهر بدليل 

 (.102أنه يسقطه عن املكي املقيم)
احلنابلة فقد قال ابن قدامة: الوداع واجب على كل خارج من مكة فإن أقام هبا فال وداع أما 

 (.103عليه ألن الوداع من املفارق ال من املالزم سواء نوى اإلقامة قبل النفر أو بعده)
على كل خارج من مكة قال القاضي واألصحاب:  –أي طواف الوداع  –وقال البهويت: وهو 

 (.104عند العزم على اخلروج واحتج به الشيخ تقي الدين على أنه ليس من احلج) إمنا ُيستحق عليه
 الرتجيح:

قلت والذي يظهر يل أن طواف الوداع ليس من مجلة مناسك احلج وإمنا هو عبادة مستقلة ألنه 
ابالتفاق ال جيب على من حج وهو من أهل مكة كما ال جيب أيضًا على األفقي إذا حج وأراد 

كة ولو كان من مجلة املناسك لوجب على كل من حج، وملا رواه مسلم أن النيب صلى هللا اإلقامة مب
(، وقد تقدم أن وجه الداللة منه: 105عليه وسلم قال: "يقيم املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً")

 ا.أن طواف الوداع يكون عند الصدور وقد مساه قبله قاضياً للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كله
 

 وقت طواف الوداع:
وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ من مجيع مناسك احلج ومن مجيع أعماله عند إرادته السفر من 
مكة ليكون آخر عهده ابلبيت على ما جرت به العادة يف توديع املسافر إخوته وأهله ملا جاء يف 

كون آخر عهدهم ( من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: أمر الناس أن ي106الصحيحني)
( إال أنه خفف عن املرأة احلائض، وملا رواه مسلم وغريه أن النيب صلى هللا عليه وسلم 107ابلبيت)



 (.108قال: ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت)
فعلى الصادر من مكة أن يؤخره حىت يكون بعد مجيع أموره، وال يلزمه إعادة الطواف لو بقي 

فقة أو حتميل َرْحِله، وكذا لو اشرتى حاجة يف طريقه، وأانم يسرياً، أو بقي مدة مل بعد الوداع النتظار ر 
 (.109تطل عرفاً، وهذا هو قول مجاهري أهل العلم)

 فرع يف حكم ما إذا بقي مدة بعد طواف الوداع أو اشتغل بتجارة وحنو ذلك هل يعيد الطواف:
 اختلف الفقهاء رمحهم هللا يف ذلك على ثالثة أقوال:

القول األول: للحنفية: ومفاده: أنه لو طاف للوداع مث أطال اإلقامة مبكة ومل ينو اإلقامة هبا ومل 
يتخذها داراً جاز طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف إال أن  األفضل أن يكون طوافه عند الصدر، وقد 

 (.110نص الكاساين يف بدائع الصنائع على ذلك)
 

الكية ومفاده: أن طواف الوداع يكون متصاًل بفراق من يودع وليس القول الثاين: وإليه ذهب امل
شراؤه أو بيعه جهازًا أو طعامًا ساعة من هنار فاصاًل بني وداعه وسفره، وإمنا يفصل بينهما مقام بوم 
وليلة مبكة، وقد نص على ذلك الباجي يف شرح موطأ مالك وأفاد أبن ما ذكره هو على ما يف مدونة 

 (.111مالك)
قول الثالث: للشافعي واحلنابلة ومفاده: أنه إذا وادع واشتغل يف جتارة من بيع وشراء لغري ما ال

حيتاج إليه أو أقام مدة طويلة عرفاً، فعليه أن يعيد الوداع، وقد أشار إىل ذلك من فقهاء الشافعية 
احلنابلة (، ونص عليه من فقهاء 113( ونص عليه النووي يف اجملموع)112الشريازي يف املهذب)
(، 116(، واملرداوي يف اإلنصاف)115(، وابن مفلح يف الفروع)114ابن قدامة يف املغين)

 ( وغريهم.117والبهويت يف كشاف القناع)
 الرتجيح:

قلت والذي يرتجح يل والعلم عند هللا تعاىل أن طواف الوداع إمنا يكون بعد هناية أعمال املرء 
د اخلروج إىل أهله ليكون آخر عهده ابلبيت كعادة املسافر يف توديع أهله وأقاربه وأصحابه، عندما يري

وال جتوز اإلقامة بعده مدة طويلة عرفاً كما ال جيوز أن يؤخر عنه بعض أعمال احلج كالرمي مثاًل، ألن 
 هذا ال يصدق عليه أن يكون آخر عهده ابلبيت بل ابلرمي، فإن فعل أعاده.

 



له أن يشرتي ما حيتاج إليه بعد الوداع من مجيع احلاجات حىت ولو اشرتى شيئاً للتجارة  وأرى أن  
ما دامت املدة قصرية، كما أرى أن النوم اليسري للراحة ال يضر وكذا انتظار الرفقة وحنو ذلك، أما أن 

ية فأرى يف مثل هذا يقيم مدة طويلة ولو مل ينم اإلقامة كقول احلنفية، أو يقيم يومًا وليلة كقول املالك
أن يعيد الطواف، ألن هذه مدة طويلة ال يصدق على من بقي فيها أن  آخر عهده ابلبيت، وهللا 

 أعلم.
 
 

 حكم إجزاء طواف اإلفاضة عن طواف الوداع:
مجهور العلماء رمحهم هللا على أنه إذا أخر طواف اإلفاضة فطافه عند اخلروج أجزأه عن طواف 

 الوداع.
 املنتقى شرح موطأ مالك )فرع( وجيزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب إذا قال الباجي يف

خرج أبثره فإن أقام بعده فعليه طواف الوداع ألن طوافًا لفرضه قرب من طواف البيت فليس عليه 
 (.118جتديد طواف)

افه وجاء يف الشرح الكبري أليب الفرج عبد الرمحن املقدسي )مسألة( ]فإن أخر طواف الزايرة فط
 عند اخلروج أجزأه عن طواف الوداع[.

 
هذا ظاهر املذهب ألنه أمر أن يكون  آخر عهده ابلبيت، وقد فعل، وألن ما شرع لتحية 
املسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية املسجد بركعتني جتزئ عنهما املكتوبة، وركعتا الطواف 

 واإلحرام جيزئ عنهما املكتوبة.
لوداع ألهنما عبادَتن واجبتان فلم جتزئ إحدامها عن األخرى  وعنه ال جيزئ عن طواف ا

 (.119كالصالتني الواجبتني)
 قلت والقول ابإلجزاء قوي ملا ذكروه من التوجيه، وهللا أعلم.

فرع: إذا نوى بطوافه الوداع فهل جيزئ عن اإلفاضة على قولني للعلماء، فذهب الشافعية إىل أنه 
 عدم اإلجزاء. جيزئه بينما ذهب احلنابلة إىل

قال النووي )فرع( قد ذكران أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غريه انصرف إىل الفرض 



نص عليه الشافعي واتفق عليه األصحاب هذا مذهبنا، وقال أمحد ال يقع عن فرضه إال بتعيني النية 
 قياساً على الصالة وقياس أصحابنا على اإلحرام ابحلج وعلى الوقوف وغريه.

وقال يف موضع آخر: قال أصحابنا ولو طاف للوداع ومل يكن طاف اإلفاضة وقع عن طواف 
 (.120اإلفاضة وأجزأه)

 
وقال ابن قدامة يف املغين على قول اخلرقي )مسألة( قال )وإن طاف للوداع مل جيزئه لطواف 

 الزايرة(.
رط فيه على ما ذكران فمن قال ابن قدامة: وإمنا مل جيزئه عن طواف الزايرة ألن تعيني النية ش

 (.121طاف للوداع فلم يعني النية له فكذلك مل يصح)
قلت والقول بعدم اإلجزاء قوي متجه لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا األعمال ابلنيات وإمنا 

 (.122لكل امرئ ما نوى")
ئه عن طواف قال أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد املقدسي: فأما إن نوى بطوافه الوداع مل جيز 

 ( وحكمه حكم من ترك طواف الزايرة.123الزايرة لقوله عليه السالم: "وإمنا لكل امرئ ما نوى")
 

 يف حكم من خرج قبل الوداع:
( قالوا 124مجاهري أهل العلم ممن قال بوجوب طواف الوداع ومنهم: احلنفية والشافعية واحلنابلة)

رام قبل أن يودع البيت فعليه أن يرجع إن مل يتباعد إذا خرج من مل يكن أهله من حاضري املسجد احل
فيأيت فإن تباعد فال يلزمه الرجوع وعليه دم إال ما استثناه الشرع وهو احلائض ومن يف حكمها  

 كالنفساء فال جيب على أي منهما طواف وداع كما تقدم.
 ولني:وقد اختلف هؤالء يف املسافة اليت يلزم من خرج ومل يطف ابلرجوع منها على ق

القول األول: للحنفية ومفاده أنه يلزمه الرجوع ما مل جياوز امليقات وال شيء عليه إن رجع فإن 
 جاوز امليقات فال جيب الرجوع فإن رجع فال شيء عليه وإن مل يرجع فعليه دم.

قال الكاساين يف )بدائع الصنائع(: فإذا نفر ومل يطف جيب عليه أن يرجع ويطوف ما مل جياوز 
ات ألنه ترك طوافًا وأمكنه أن أييت به من غري احلاجة إىل جتديد اإلحرام فيجب عليه أن يرجع امليق

وأييت به، وإن جاوز امليقات ال جيب عليه الرجوع ألنه ال ميكنه الرجوع إال ابلتزام عمرة ابلتزام إحرامها 



وإذا رجع يبتدأ بطواف مث إذا أراد أن ميضي مضى وعليه دم، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة مث رجع 
العمرة مث بطواف الصدر وال شيء عليه لتأخريه عن مكانه، وقالوا األوىل أن ال يرجع، ويريق دمًا 
مكان الطواف ألن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه ملا فيه من دفع مشقة السفر وضرر التزام 

 (.125اإلحرام)
 

ترك طواف الوداع يلزمه الرجوع ما مل يبلغ مسافة القول الثاين: للشافعية واحلنابلة ومفاده أنه إذا 
قصر فإن بلغها مل يلزمه وعليه دم إن مل يرجع فإن رجع فهل يسقط الدم على قولني يف كل من 

 املذهبني:
قال النووي: إذا خرج بال وداع وقلنا جيب طواف الوداع عصى ولزمه العودة للطواف ما مل يبلغ 

لعود بعد ذلك، ومىت مل يعد لزمه الدم فإن عاد قبل بلوغه مسافة مسافة القصر فإن بلغها مل جيب ا
القصر سقط عنه الدم وإن عاد بعد بلوغها فطريقان ]أصحهما[ وبه قطع اجلمهور ال يسقط 

 (.126)والثاين( حكاه اخلراسانيون وجهان ]أصحهما[ ال يسقط )والثاين( يسقط)
وداع رجع إليه فإن مل ميكنه فعليه دم( إذا وقال املرداوي يف اإلنصاف: قوله )فإن خرج قبل ال

خرج قبل الوداع وكان قريبًا فعليه الرجوع إذا مل خيف على نفس أو مال أو فوات رفقة أو غري ذلك، 
سواء رجع أواًل على  –لزمه الدم  –فإن رجع فال دم عليه، وإن كان بعيدًا وهو مسافة القصر 

 الصحيح من املذهب نص عليه.
  

وع: لزمه دم يف املنصوص قاله القاضي وغريه وجزم به يف املستوعب والتلخيص قال يف الفر 
 والكايف والرعايتني واحلاويني وغريهم.

وقال: املصنف، وغريه: وحيتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه كالقريب... وأما إذا مل ميكن 
 الرجوع للقريب، فإن عليه دماً، وكذا لو أمكنه ومل يرجع بطريق أوىل.

مىت رجع القريب مل يلزمه إحرام بال نزاع، قال املصنف والشارح، كرجوع لطواف الزايرة، وإن ف
 (.127رجع البعيد أحرم بعمرة لزوماً وأييت هبا والطواف الوداع)

وقال ابن قدامة يف املغين: ولو مل يرجع القريب الذي ميكنه الرجوع مل يكن عليه أكثر من دم، وال 
و خطأ لعذر أو غريه ألنه من واجبات احلج فاستوى عمده وخطؤه واملعذور فرق بني تركه عمدًا أ
 (.128وغريه كسائر واجباته)



قلت: وقد وجه احلنفية قوهلم بلزوم رجوع من ترك طواف الوداع فيما إذا كان دون امليقات مبا 
 ( ومفاده أن َمن دون امليقات أيت ابلطواف من غري حاجة إىل129تقدم يف قول الكاساين)

اإلحرام وهذا خبالف من جاوز امليقات فقالوا بعدم لزوم الرجوع ألنه ال ميكنه أداء ذلك إال ابلتزام 
فعل عمرة أبركاهنا وواجباهتا مث بعد أدائها يطوف للوداع، وهذا فيه مشقة ابلتزام اإلحرام من انحية 

أيضاً ألن ما دون املواقيت  ومشقة السفر من انحية أخرى وهلذا اختاروا عدم الرجوع، وقد قالوا بذلك
عندهم يعترب من حاضري املسجد احلرام فال جيب عليه هدي التمتع خبالف من كان خارجها، وهلذا 
قال الكاساين وهو يتكلم عن شروط وجوب هدي التمتع، ولنا قوله تعاىل: "َذِلَك لَِمْن ملَْ َيُكْن َأْهُلُه 

( جعل التمتع ملن مل يكن أهله حاضري املسجد 196من اآليةَحاِضرِي اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم" )البقرة: 
احلرام على اخلصوص ألن الالم لالختصاص مث حاضروا املسجد احلرام هم أهل مكة وأهل احلل الذين 
منازهلم داخل املواقيت اخلمسة، وقال مالك هم أهل مكة خاصة ألن معىن احلضور هلم، وقال 

مكة مسافة ال تقصر فيها الصالة ألنه إذا كان كذلك كان من الشافعي هم أهل مكة ومن بينه وبني 
 (.130توابع مكة وإال فال)

 
هذا وقد وجه الشافعية واحلنابلة قوهلم بلزوم رجوع من ترك طواف الوداع فيما إذا كان بينه وبني 

( أبن من كان دون تلك املسافة فهو يف حكم احلاضر يف أنه ال يقصر 131مكة دون مسافة قصر)
 (.132 يفطر ولذلك عدوه من حاضري املسجد احلرام)وال

 
 الرتجيح:

قلت وما ذكره احلنفية من حتديد القريب الذي يلزم فيه الرجوع: ابملواقيت غري وجيه يف نظري 
الختالف املواقيت يف القرب والبعد عن مكة، حيث إن بعضها يبعد عن مكة عشر مراحل أي ما 

و احلليفة[ ميقات أهل املدينة وبعضها على مرحلتني، وتقدر يقرب من أربعمئة كيلو مرت وهو ]ذ
بثمانية ومثانني كيلو مرت، وذلك كميقات أهل جند: قرن املنازل واملعروف اآلن ]ابلسيل الكبري[ 

( فما بني أدىن املواقيت وأقصاها من مكة مثان مراحل أي ما 133وكميقات أهل اليمن ]يلملم[)
وبناًء على هذا فتحديد القريب مبن دون املواقيت بينها هذا الفرق الشاسع يزيد عن ثالمثائة كيلو مرت، 

قول مرجوح، والذي أراه أن األوىل حتديد القريب مبن بينه وبني مكة من املسافة ماال تقصر إليه 



الصالة، ألنه يعترب من حاضري املسجد احلرام ألن حاضر الشيء يف كالم احلرب هو الشاهد له 
ذلك كذلك وكان ال يستحق أن يسمى غائبًا إال من كان مسافراً شاخصًا عن وطنه  بنفسه وإذا كان

وكان املسافر ال يكون مسافراً إال بشخوصه عن وطنه إىل ما تقصر الصالة يف مثله وكان من مل يكن  
كذلك ال يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله، غري أنه يُعكر هذا الرتجيح أن يقال: ما املسافة اليت 

ر فيها الصالة واليت من كان دوهنا يعترب يف حكم القريب قد ال جند جوااًب فاصاًل يف هذا ألن تقص
هذه املسألة مما اختلف فيها العلماء اختالفًا كبريًا حىت قال ابن حجر: قد حكى ابن املنذر وغريه 

يار أن أقل مسافة ( غري أننا نقول إن أوىل األقوال ابلرتجيح واالخت134فيها حنوًا من عشرين قواًل)
القصر هي ما يسمى هبا السائر مسافراً، وهلذا ترجم البخاري رمحه هللا يف صحيحه بقوله: "ابب يف  
كم تقصر الصالة؟ ومسى النيب _صلى هللا عليه وسلم_ يومًا وليلة سفراً، قال ابن حجر: وقد أورد 

ن أقل مسافة القصر يوم وليلة، قوله املصنف الرتمجة بلفظ االستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أ
)ومسى النيب _صلى هللا عليه وسلم_ يومًا وليلة سفرًا يف رواية أيب ذر )السفر يومًا وليلة( ويف كل 
منهما جتوز واملعىن مسى مدة اليوم واليلة سفرًا وكأنه يشري إىل حديث أيب هريرة املذكور عنده يف 

ثة أايم( كما أورده هو من حديث ابن عمر، ويف بعضها الباب، وقد تعقب أبن يف بعض طرقه )ثال
)يوم وليلة( ويف بعضها )ثالثة أايم( كما أورده هو من حديث ابن عمر، ويف بعضها )يوم وليلة( ويف 
بعضها )يوم( ويف بعضها )ليلة( ويف بعضها )بريد( فإن محل اليوم املطلق أو الليلة املطلقة على الكامل 

ة بيومها قل االختالف واندرج يف الثالث فيكون أقل املسافة يومًا وليلة لكن أي يوم بليلته أو ليل
( إخل( وصله 135يعكر عليه رواية بريد وجياب عنه مبا سيأيت قريبًا قوله )وكان ابن عمر وابن عباس)

ابن املنذر من رواية يزيد بن أيب حبيب عن عطاء بن أيب رابح )أن ابن عمر وابن عباس كاان يصليان 
كعتني ويفطران يف أربعة برد فما فوق ذلك... ويف املوطأ، عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أنه كان ر 

يقصر يف مسرية اليوم التام، ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل: أتقصر الصالة إىل عرفة قال: ال، 
 (.136ولكن إىل عسفان أو إىل جدة أو الطائف)

 
 حكم من خرج قبل الوداع بنية الرجوع:

جند بعض احلجاج عندما ينتهون من أعمال احلج وهم من غري حاضري املسجد احلرام كأهل 
املدينة والطائف وجدة وحنوهم ممن ال يشق عليهم الرجوع إىل مكة إذا رأوا أو أخربوا بكثرة الزحام 



اع على حول املطاف كما هو احلال يف النفر األول والثاين جندهم خيرجون إىل بلداهنم قبل طواف الود
 نية الرجوع له بعد أايم وبعد أن خيف الزحام حول بيت هللا احلرام فما حكم هذا؟

( ملا رواه مسلم وأبو داود وابن 137نقول: ال شك أن األوىل عدم اخلروج ولو بنية الرجوع)
ماجه وغريهم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "كان الناس ينصرفون يف كل وجه فقال النيب 

 (.138 عليه وسلم_: "ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت")_صلى هللا
 وألن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ مل خيرج قبل وداعه للبيت.

فقد روى البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن النيب _صلى هللا عليه 
ركب إىل البيت فطاف  وسلم_ صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء، مث رقد رقدة ابحملصب مث

 (.139به)
 

هذا وقد اتفق القائلون بوجوب طواف الوداع من فقهاء املذاهب، أعين هبم احلنفية والشافعية 
 (.140واحلنابلة على أنه إن خرج احلاج قريباً قبل الوداع ورجع أنه ال شيء عليه)

عند الشافعية واحلنابلة ما  وتقدم يف املطلب قبله أن القريب عند احلنفية ما كان دون املواقيت، و 
 (.141كان دون مسافة قصر الصالة)

واختلفوا يف وجوب الدم على البعيد إذا رجع، هذا ونص احلنفية واحلنابلة على لزوم إحرامه يف 
 حال رجوعه.

أما املالكية فالوداع عندهم سنة وتقدم إيضاحه يف حكمه، وبناًء عليه فال يرتتب على تركه 
 (.142شيء)

 (.143يك بعض نصوص من ذكرت)هذا وإل
 احلنفية: – 1

قال الكاساين يف بدائع الصنائع: وإن جاوز امليقات ال جيب عليه الرجوع... مث إذا أراد أن 
ميضي مضى وعليه دم، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة مث رجع وإذا رجع يبتدأ بطواف العمرة مث 

 (.144بطواف الصدر وال شيء عليه لتأخريه عن مكانه)
 الشافعية: – 2

قال النووي )ومىت مل يعد( يعين من خرج بال وداع وقد بلغ مسافة القصر لزمه الدم فإن عاد قبل 



بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم، وإن عاد بعد بلوغها فطريقان، أصحهما وبه قطع اجلمهور ال 
 (.145يسقط، والثاين حكاه اخلراسانيون وجهان أصحهما ال يسقط، والثاين يسقط)

 احلنابلة: – 3
قال ابن قدامة فإن رجع البعيد فطاف للوداع فقال القاضي ال يسقط عنه الدم ألنه استقر عليه 
الدم ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن جتاوز امليقات غري حمرم فأحرم دونه مث رجع إليه... 

عليه بدله كالقريب ]فصل[ إذا  وحيتمل سقوط الدم عن البعيد برجوعه ألنه واجب أتى به فلم جيب
رجع البعيد فينبغي أن ال جيوز له جتاوز امليقات إن كان جاوزه إال حمرمًا ألنه ليس من أهل األعذار 
فيلزمه طواف إلحرامه ابلعمرة والسعي وطواف لوداعه ويف سقوط الدم عنه ما ذكران من اخلالف وإن  

قريب فظاهر قول من ذكران قوله: أنه ال يلزمه كان دون امليقات أحرم من موضعه فأما إن رجع ال
 (.146إحرام ألنه رجع إلمتام نسك مأمور به فأشبه من رجع لطواف الزايرة)

هذه نصوص الفقهاء رمحهم هللا وهي تدل على أن من ترك طواف الوداع فخرج مث رجع فأداه 
لقصر عند الشافعية واحلنابلة أنه وكان خروجه قريباً وهو ما دون املواقيت عند احلنفية وما دون مسافة ا

ال شيء عليه، وإن كان بعيدًا من مسافة قصر فأكثر فرجع وطاف فال شيء عليه عند احلنفية وهو 
وجه عند كل من الشافعية واحلنابلة ألنه أتى مبا عليه فهو كما لو رجع لطواف اإلفاضة فأداه ال شيء 

 (.147عليه)
 

لذي خرج إمنا خرج بنية الرجوع وهو إمنا خرج لَِما رآه من وهذا القول قوي متجه ال سيما وأن ا
(، خاصة 148الزحام حول املطاف وقد يشق عليه البقاء يف مكة وال يشق عليه اخلروج مث الرجوع)

من خيرجون إىل جدة مث هي أيضاً دون املواقيت، وما بينها وبني مكة اآلن ال يصل إىل مسافة القصر 
حلنابلة حيث مسافة القصر عندهم كما تقدم مثانية وأربعون مياًل وهي تقرب اليت قال هبا الشافعية وا

من مثانية ومثانني كيلو مرت، وما بني مكة وجدة اآلن ويف هذا الزمن ال يكاد يبلغ مخسني كيلو مرتاً مع 
تقارب العمران، حيث تقارب العمران من جهة مكة إىل جدة وعكسه كما هو مشاهد ومعلوم، وبناًء 

هذا فيكون من خرج إىل جدة يف حكم القريب والذي اتفق فقهاء املذاهب على عدم وجوب على 
الدم يف حقه مىت ما رجع وأدى الطواف، هذا مع أنين أرى أن األوىل واألحوط هو عدم اخلروج قبل 

 الوداع ملا تقدم من األدلة، وهللا أعلم.
 



 من وادع مث أقام خارج مكة:
اع مث خرج فأقام خارج مكة قريباً منها فهل عليه إعادة طواف الوداع إذا وادع من جيب عليه الود
 يف حال إرادته السفر إىل أهله؟

 

 أقول قد نص فقهاء املالكية واحلنابلة على أنه ال يعيد الطواف.
قال الباجي يف املنتقى: حكم طواف الوداع اتصاله ابخلروج ألن حكم الوداع أن يكون متصالً 

وجيزئ من اخلروج يف ذلك اخلروج إىل طوى واألبطح فمن ودع وخرج إليها وأقام بفراق من يودع... 
 (.149هبا يوماً وليلة مل يلزمه الرجوع ألنه قد انفصل من مكان سكناه)

 (.150وقال ابن مفلح يف الفروع: وإن ودع مث أقام مبىن ومل يدخل مكة فيتوجه جوازه)
من مىن النفر األول أو اآلخر مث ودع البيت وسافر  وقال ابن جاسر يف مفيد األانم: أما إذا نفر

ونزل خارجًا عن بنيان مكة للبيتوتة أو املقيل أو غريمها سواء كان ذلك النزول مبىن أو غريه من بقاع 
احلرم املنفصلة من مسمى بنيان مكة فال يلزمه إعادة طواف الوداع ألنه قد سافر عن مكة وليس 

 (.151مقيماً بعد الوداع)
احلنفية فريون أن من طاف للوداع ال جتب عليه إعادته وإن أقام سنة مبكة ما مل ينِو اإلقامة  أما

 (.152ويتخذها داراً، وقد تقدم بعض كالمهم)
 

 حكم طواف الوداع للعمرة:
 فإن طواف الوداع للعمرة حمل خالف بني أهل العلم على قولني:

 هم احلسن بن زايد.القول األول: أنه واجب وبه قال بعض احلنفية ومن
القول الثاين: إنه سنة وهو قول اجلمهور فهو املشهور من مذهب احلنفية وقول املالكية والذي 

 يدل عليه مذهب الشافعية واحلنابلة.
 هذا ولكل من القولني أدلة نذكر أمهها:

 أواًل: أدلة من قال ابلوجوب منها:
ن عباس قال: )أمر الناس أن يكون آخر الدليل األول:ما رواه البخاري ومسلم وغريمها عن اب

 (. 153عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض()
وجه الداللة: أن احلديث عام يتضمن أمر النيب __صلى هللا عليه وسلم__ للناس أبن يكون 



 آخر عهدهم ابلبيت وكما أن طواف الوداع واجب للحج فهو أيضاً واجب للعمرة للعموم احلديث.
الثاين: ما رواه مسلم يف صحيحه يف الرجل الذي أحرم يف جبة وقد تضمخ ابلطيب وجاء  الدليل

يسأل النيب __صلى هللا عليه وسلم__ عن ذلك. فقال له النيب __صلى هللا عليه وسلم__: أما 
الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات, وأما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجك. 

 (.154وما كنت صانعاً يف حجك فاصنعه يف عمرتك)ويف رواية 
 

وجه الداللة: أن ما يعمل يف احلجة يعمل يف العمرة كذلك ألنه عام قالوا وال يرد على ذلك قول 
من قال: إذًا نلزمه ابلوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ومىن ورمي اجلمار ألن ذلك مستثىن ابلنصوص 

 واإلمجاع.
سلم وأبو داود وغريمها عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون يف كل الدليل الثالث: ما رواه م

 (.155وجه فقال النيب __صلى هللا عليه وسلم__: )ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت()
 وجه الداللة: النهي عن االنصراف من مكة قبل الوداع وهو عام يشمل احلج والعمرة.

ل أبن الرسول __صلى هللا عليه وسلم__ قال هذا يف مناقشة هذا الدليل: نوقش هذا الدلي
 احلج يف حجة الوداع فيكون خمصوصاً بطواف وداع احلج.

 هذا وهلم أدلة أخرى لكن تركتها لضعفها.
 أدلة القول الثاين: وهم القائلون بسنية طواف الوداع للعمرة.

ن حج البيت فليكن آخر الدليل األول: ما رواه الرتمذي يف سننه عن انفع عن ابن عمر قال: م
عهده ابلبيت إال احليض ورخص هلن رسول هللا __صلى هللا عليه وسلم__ قال الرتمذي حديث 

 (.156حسن صحيح)
 

الدليل الثاين: ما رواه الدار قطين يف سننه عن ابن عباس قال: كان الناس ينفرون من مىن إىل 
كون آخر عهدهم ابلبيت ورخص وجوههم فأمرهم رسول هللا __صلى هللا عليه وسلم__ أن ي

 (.157للحائض)
الدليل الثالث: ما رواه مالك يف املوطأ عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب _رضي هللا عنهما_ أن 
عمر بن اخلطاب قال: ال يصدرن أحد من احلاج حىت يطوف ابلبيت فإن آخر النسك الطواف 

 (.158ابلبيت)
 



مة: أن األمر ابلوداع فيها إمنا هو للحاج فيختص به فال وجه الداللة من األحاديث الثالثة املتقد
 يتعداه إىل العمرة.

 مناقشة هذا االستدالل:
قلت ميكن مناقشة ما ذكروه ابحلديث املتقدم يف أدلة القول األول والذي فيه قول النيب 
__صلى هللا عليه وسلم__ للرجل املتضمخ ابلطيب: اصنع يف عمرتك ما أنت صانع يف حجك. 

يه أمره __صلى هللا عليه وسلم__ أن يصنع يف عمرته ما يصنعه يف حجه فيما جيتمعان فيه ومن فف
ذلك طواف الوداع فكما أن احلاج مأمور أبن ال خيرج حىت يودع البيت فكذلك املعتمر إذا اعتمر 

 حيتاج إىل الوداع كاحلاج.
 

مر أربع عمر ومل ينقل عنه أنه الدليل الرابع: قالوا أبن الرسول __صلى هللا عليه وسلم__ اعت
 طاف للوداع ولو طاف لنقل فلما مل ينقل دل على عدم وجوب طواف وداع العمرة.

مناقشة هذا الدليل: نوقش هذا الدليل ابلتسليم بصحة ما ذكر أبن النيب __صلى هللا عليه 
 التايل: وسلم__ اعتمر أربع عمر كلها يف ذي القعدة إال اليت مع حجته, لكنها على النحو 

األوىل: عمرة احلديبية وكانت سنة ست من اهلجرة إال أن النيب __صلى هللا عليه وسلم__ قد 
ص د عن البيت هو وأصحابه فتحللوا منها ومل يدخلوا مكة وقد حسبت هلم عمرة. وبناء على هذا 

 فليس يف هذه العمرة داللة مطلقاً ال على الوجوب وال عدمه.
لقضاء وكانت يف ذي القعدة من العام القادم أي يف سنة سبع وفيها بقي العمرة الثانية: عمرة ا

 ( ومل ينقل عنه أنه طاف للوداع. 159النيب __صلى هللا عليه وسلم__، مبكة بعد أدائها ثالثة أايم)
العمرة الثالثة:عمرة اجلعرانة وكانت يف ذي القعدة سنة مثان عام الفتح وهذه العمرة مل يبق فيها 

 __صلى هللا عليه وسلم__ مبكة إمنا اعتمر وخرج يف ليلته إىل اجلعرانة وهي خارج حدود رسول هللا
احلرم وذلك لقسم غنائم حنني، ومعلوم أن املعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر مث خرج مباشرة من 
 مكة ومل ميكث فليس عليه طواف وداع ألن هذا الفعل يستلزم أن يكون آخر عهده ابلبيت،وإذا ليس

 فيها داللة لعدم وجوب طواف العمرة.
 

 (.160الرابعة: عمرته مع حجته، وهذه طاف فيها طواف الوداع بال شك ألنه كان قارانً)
هذا وبناء على التفصيل السابق فليس فيما ذكروه داللة على عدم وجوب طواف الوداع للعمرة 



هللا عليه وسلم__ اعتمر وأقام من عمره __صلى هللا عليه وسلم__ إال عمرة القضاء فإنه __صلى 
 مبكة ثالثة أايم ومل سنقل عنه أنه طاف للوداع ولو طاف لنقل إذ عدم النقل دليل على العدم.

 
واجلواب عن هذا ابلتسليم بصحة ما ذكروه من أن عدم النقل دليل على عدم الوجوب لكن 

ا قبلها وحديث ابن عباس رضي نقول أبن طواف الوداع مل يؤمر به إال يف حجة الوداع فلم يكن واجب
هللا عنه صريح يف ذلك إذ فيه أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن 

 (.161املرأة احلائض متفق عليه)
وروى مسلم أيضا عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النيب __صلى هللا عليه 

 (.162ر عهده ابلبيت()وسلم__: )ال ينفرن أحد حىت يكون آخ
( ملا تقدم من أدلة هذا القول 163هذا ويرتجح يل و العلم عند هللا _تعاىل_ القول ابلوجوب)

ولإلجابة عن أدلة القائلني بعدم الوجوب ومناقشة هذا والقول بعدم الوجوب قول له مكانته وهو قول 
ز _رمحه هللا_ عدة مرات فأجاب مجهور العلماء كما تقدم، وقد سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن اب

بعدم الوجوب، وكذلك اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية أجابت بعدم الوجوب، وهناك من علماء 
العصر من يقول ابلوجوب، وعلى كل فالذي أراه وجوب طواف الوداع للعمرة وأرى أن هذا القول 

 قوي متجه.
 

 سادسًا: طواف التطوع:
 فضل التطوع ابلطواف:

دم فيما مضى بيان فضل الطواف سواء أكان فرضًا أو واجبًا أو مسنواًن ونبني هنا ما خيص تق
 املسنون.

روى البيهقي والطربي وابن اجلوزي وغريهم عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 
طائفني _صلى هللا عليه وسلم_: "ينزل كل يوم على حجاج بيته احلرام عشرون ومائة رمحة ستون لل

وأربعون للمصلني وعشرون للناظرين" قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب، رواه البيهقي إبسناد 
 (.164حسن)

وروى عبد الرزاق يف مصنفه عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت سألت رسول هللا _صلى هللا 



هللا عليه وسلم_: عليه وسلم_ عن رجل حج وأكثر أجيعل نفقته يف صلة أو عتق؟ فقال النيب _صلى 
 (.165"طواف سبع ال لغو فيه يعدل رقبة")

وروى البيهقي عن جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد ابن عمري عن أبيه عن ابن عمر: 
من طاف ابلبيت سبعاً حيصيه كتبت له بكل خطوة حسنة وحميت عنه سيئة ورفعت له درجة وكان له 

 (.166عتق من النار)
 

اق يف مصنفه عن ابن جريج قال: كنت أمسع عطاًء يسأله الغرابء: الطواف وقد روى عبد الرز 
أفضل لنا أم الصالة؟ فيقول: أم ا لكم فالطواف أفضل إنكم ال تقدرون على الطواف أبرضكم وأنتم 

 تقدرون هناك على الصالة.
رآهم  وروى عبد الرزاق أيضًا عن الثوري عن سامل قال رأيت سعيد بن جبري يقول للغرابء إذا

 (.167يصلون، انصرفوا فطوفوا ابلبيت)
قلت: وقد تقدم يف الفصل األول ذكر أقوال العلماء: أيهما أفضل يف املسجد احلرام صالة 
النافلة أو الطواف وقد رجحنا هناك أن الصالة ألهل مكة أفضل والطواف أفضل للغرابء، ألن غري 

(: إن هذا التفضيل 168قد سبق أن قلت)املكي ال حيصل له الطواف يف بلده خبالف الصالة، و 
أعين تفضيل الطواف للغرابء على نوافل الصالة ليس على إطالقه، بل: نقول الطواف أفضل للغرابء 
من نوافل الصالة املطلقة أما النوافل املقيدة كالرواتب اليت قبل بعض الصلوات أو بعدها فهي أفضل 

ة الرتاويح ألهنا حمددة بزمن تفوت بفواته خبالف حىت يف حق الغرابء، وكذا ما يشرع مجاعة كصال
 الطواف، وهللا أعلم.

 
 وقت طواف التطوع:

مجهور العلماء رمحهم هللا على أن الطواف جيوز يف أي وقت من ليل أو هنار وكذا صالة ركعتيه، 
ومن العلماء من منع الطواف وقت طلوع الشمس وغروهبا وكذا صالة ركعتيه، ومنهم من كره ذلك 
بعد الصبح والعصر، ومنعه عند الطلوع والغروب، ومنهم من أجاز الطواف مطلقًا ومنع أو كره ركعتيه 

 بعد الصبح والعصر.
فإهنم اختلفوا يف ذلك على  –يعين الطواف  –قال ابن رشد يف بداية اجملتهد: وأما وقت جوازه 

 ثالثة أقوال:



لطلوع والغروب، وهو مذهب عمر بن أحدها: إجازة الطواف بعد الصبح والعصر ومنعه وقت ا
 اخلطاب وأيب سعيد اخلدري، وبه قال مالك وأصحابه ومجاعة.

والقول الثاين: كراهته بعد الصبح والعصر، ومنعه عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبري 
 وجماهد ومجاعة.

وأصول أدلتهم  والقول الثالث: إابحة ذلك يف هذه األوقات كلها، وبه قال الشافعي ومجاعة،
راجعة إىل منع الصالة يف هذه األوقات أو إابحتها، أما وقت الطلوع والغروب فاآلاثر متفقة على منع 

 (169الصالة فيها، والطواف هل هو ملحق ابلصالة يف ذلك اخلالف؟)
 

وقال ابن حجر يف الفتح قال ابن عبد الرب: كره الثوري والكوفيون الطواف بعد العصر والصبح، 
لوا فإن فعل فليؤخر الصالة، ولعل هذا عند بعض الكوفيني وإال فاملشهور عند احلنفية أن الطواف قا

 ال يكره وإمنا تكره الصالة.
قال ابن املنذر: رخص يف الصالة بعد الطواف يف كل وقت مجهور الصحابة ومن بعدهم، ومنهم 

ر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العص
 وذهب إليه مالك وأبو حنيفة.

وقال أبو الزبري: رأيت البيت خيلو بعد هاتني الصالتني ما يطوف به أحد، وروى أمحد إبسناد 
حسن عن أيب الزبري عن جابر قال كنا نطوف فنمسح الركن الفاحتة واخلامتة، ومل نكن نطوف بعد 

د العصر حىت تغرب الشمس قال: ومسعت رسول هللا _صلى هللا الصبح حىت تطلع الشمس وال بع
 (.170عليه وسلم_ يقول: تطلع الشمس بني قرين شيطان)

وقال الرتمذي: وقد اختلف أهل العلم يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح مبكة، فقال بعضهم ال 
اق... وقال أبس يف الصالة الطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأمحد وإسح

بعضهم: إذا طاف بعد العصر مل يصل حىت تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صالة الصبح أيضًا 
 (.171مل يصل حىت تطلع الشمس... وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس)

 

 أدلة القائلني جبواز الطواف وركعيت الطواف بعده يف كل وقت:
مية والشافعي وغريهم، واللفظ للرتمذي عن جبري الدليل األول: ما رواه أصحاب السنن وابن خز 

بن مطعم أن النيب _صلى هللا عليه وسلم_ قال: اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدًا طاف هبذا البيت 
 (.172وصلى أية ساعة شاء من ليل أو هنار)



قال أبو عيسى حديث جبري بن مطعم حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد هللا ابن أيب جنيح 
 (.173هللا بن ابابه أيضاً) عن عبد

وقال ابن حجر عن احلديث املذكور: رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه الرتمذي وابن 
 (.174ألنه ليس على شرطه) –يعين البخاري  –خزمية وغريمها إىل أن قال: وإمنا مل خيرجه 

ت عبد هللا بن الزبري الدليل الثاين: ما رواه البخاري يف صحيحه عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأي
 (.175رضي هللا عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتني)

الدليل الثالث: مما رواه مالك يف املوطأ عن أيب الزبري املكي أنه قال: لقد رأيت عبد هللا بن 
 عباس يطوف بعد صالة العصر مث يدخل حجرته فال أدري ما يصنع.

 

إنه كان يطوف بعد صالة العصر يقتضي أن ذلك كان قال الباجي: بعد سياقه هلذا األثر: قوله 
مباحًا عنده، وقوله مث يدخل حجرته فال أدري ما يصنع يريد ال يدري هل كان يركع لطوافه بعد 
دخوله حجرته أم ال واألظهر أنه مل يكن يركع حىت تغرب الشمس ألنه لو ركع قبل الغروب لركع يف 

د ملن وصل ركوعه بطوافه أن يركع يف املسجد... املسجد ألن ذلك أفضل وألن األمر املعتا
 (.176إخل)

الدليل الرابع: ما رواه عبد الرزاق يف مصنفه قال: مسعت ابن أيب أوىف يذكر أنه رأى ابن عباس 
يوم الرتوية طاف بعد العصر سبعًا مث صلى ركعتني حاجًا ومعتمرًا فيقوم بعد صالة الصبح فيطوف 

ه: إمنا يفعل ذلك من أجل قدومه حىت أقام فينا، فقام حني صلى الصبح سبعًا ويركع ركعتني فقلنا ل
 فطاف مث ركع ركعتني مث استلم الركن فأصعد، يقول خرج من املسجد.

الدليل اخلامس: ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يطوف بعد 
 العصر والصبح ويصلي حينئذ على َسْبعة.

ما رواه عبد الرزاق أيضًا عن سامل بن عبد هللا قال: كان ابن عمر ال يرى الدليل السادس: 
 ابلطواف بعد العصر أبساً ويصلي ركعتني حينئذ.

 

وروى عبد الرزاق أيضًا عن موسى بن عقبة قال: سألت عطاء بن أيب رابح عن الطواف بعد 
 (.177)العصر وبعد الصبح فقال: رأيت ابن عمر طاف بعد الفجر مث صلى... إخل

 أدلة املانعني من الطواف بعد صالة الصبح والعصر:
استدلوا مبا رواه أمحد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال إن الكعبة كانت 



 (.178ختلو بعد الصبح من الطائفني حىت تطلع الشمس وبعد العصر حىت تغرب)
ناده فقال: وروى أمحد إبسناد حسن عن وقد أورده ابن حجر يف الفتح بلفظ آخر وحس ن إس

أيب الزبري عن جابر قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاحتة واخلامتة، ومل نكن نطوف بعد الصبح حىت 
تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب الشمس، قال ومسعت رسول هللا _صلى هللا عليه وسلم_ 

 (.179يقول: "تطلع الشمس بني قرين شيطان")
وا أيضًا مبا رواه مالك يف املوطأ عن أيب الزبري قال: لقد رأيت البيت خيلو بعد صالة كما استدل

(، قلت: 180الصبح حىت تطلع الشمس وبعد صالة العصر ما يطوف به أحد حىت عند الغروب)
 وقول أيب الزبري هذا مبعىن ما رواه عن جابر يف الدليل قبله.

 

 يف وقت النهي: أدلة اجمليزين للطواف واملانعني لركعتيه
استدلوا مبا رواه البخاري عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها: أن انسًا طافوا ابلبيت 
بعد صالة الصبح مث قعدوا إىل املذك ر حىت إذا طلعت الشمس قاموا يصلون فقالت عائشة رضي هللا 

 عنها: قعدوا حىت إذا كانت الساعة اليت تكره فيها الصالة قاموا يصلون.
قال ابن حجر: قوله: "الساعة اليت تكره فيها الصالة" أي اليت عند طلوع الشمس وكأن  
املذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت فأخروا الصالة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة، هذا إن  

مل كانت ترى أن الطواف سبب ال تكره مع وجوده الصالة يف األوقات املنهية، وحيتمل أهنا كانت حت
النهي على عمومه ويدل لذلك ما رواه ابن أيب شيبة عن حممد بن فضيل عن عبد امللك عن عطاء 
عن عائشة أهنا قالت: إذا أردت الطواف ابلبيت بعد صالة الفجر أو العصر فطف وأخر الصالة 

 (.181حىت تغيب الشمس أو حىت تطلع فصلِ  لكل أسبوع ركعتني وهذا إسناد حسن)
مبا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن  واستدلوا أيضاً 

عبد الرمحن بن عبد القاري أخربه أنه طاف مع عمر بعد صالة الصبح ابلكعبة فلما فرغ عمر من 
 (.182طوافه نظر فلم ير الشمس فركب ومل ُيسب ح حىت أانخ بذي طوى فسب ح ركعتني على طوافه)

 

لرتمذي مستداًل به ملن منع الصالة للطواف بعد العصر والفجر حيث قال: هذا وقد ذكره ا
واحتجوا حبديث عمر أنه طاف بعد صالة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حىت نزل بذي طوى 

 (.183فصلى بعدما طلعت الشمس)
هذا وقد رواه البخاري معلقًا حيث قال: وطاف عمر بعد الصبح فركب حىت صلى الركعتني 



. قال ابن حجر بعد سياقه له: وصله مالك عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن بن عبد بذي طوى
القاري عن عمر به، وروى األثرم عن أمحد عن سفيان مثله إال أنه قال عن عروة بدل محيد. قال 
أمحد أخطأ فيه سفيان، قال األثرم: وقد حدثين به نوح بن يزيد من أصله عن طريق سفيان ولفظه 

طاف بعد الصبح سبعًا مث خرج إىل املدينة فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى  )أن عمر
 (.184ركعتني()

واستدلوا أيضًا مبا رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه قال: قدم أبو سعيد 
ه قعد فلما اخلدري حاجًا أو معتمرًا فطاف بعد الصبح فقال: انظروا كيف يصنع فلما فرغ من ِسْبعِ 

 (.185طلعت الشمس صلى ركعتني)
 

كما استدلوا أيضًا مبا أخرجه ابن املنذر عن انفع كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح ال يصلي 
( هذه خالصة 186حىت تطلع الشمس وإذا طاف بعد العصر ال يصلي حىت تغرب الشمس)

 أدلتهم.
بقوله: وأصول أدلتهم راجعة إىل منع  قلت ومنشأ اخلالف أشار إليه ابن رشد يف بداية اجملتهد

الصالة يف هذه األوقات أو إابحتها، أما وقت الطلوع والغروب فاآلاثر متفقة على منع الصالة فيها، 
 ( انتهى.187والطواف هل هو ملحق ابلصالة يف ذلك اخلالف؟)

جزانه يف قلت: ويضاف إىل قول ابن رشد أيضًا أننا إذا قلنا: ابختالف الطواف عن الصالة فأ
أوقات النهي فهل نلحق ركعيت الطواف به أو ابلصالة؟ يف ذلك اخلالف والذي يرتجح يل والعلم عند 
هللا تعاىل جواز الطواف يف أي وقت من ليل أو هنار، كما جيوز أيضًا ملن طاف أن يصلي ركعيت 

املتقدم وهو  الطواف يف أي وقت ألهنما يتبعانه، وال أدل على ذلك من احلديث الصريح الصحيح
قوله _صلى هللا عليه وسلم_ فيما رواه أهل السنن وغريهم: "اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدًا طاف 
هبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار" فهو صريح يف الطواف وركعتيه، وقد سبق قول ابن 

لبخاري ألنه ليس على حجر أبنه قد صححه الرتمذي وابن خزمية وغريمها وأنه إمنا مل خيرجه ا
 (.188شرطه)

 

إضافة إىل أنه قد صح جواز ذلك عن عدد من الصحابة كما تقدم، منهم عبد هللا بن الزبري وابن 
 (، وهللا أعلم.189عباس وابن عمر يف بعض الرواايت عنه)

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.



 اهلامش
 بعدها مادة )طوف(. وما 4/1396( الصحاح للجوهري 1) 
 .3/175( القاموس احمليط 2)
 .188واملطلع على أبواب املقنع ص  1/248، وبداية اجملتهد 4/10( انظر املبسوط 3)
( احِلْجر بكسر احلاء: هو حجر إمساعيل وهو ما بني الركنني الشاميني من جهة الشمال واحملوط جبدار 4)

ر ستة أذرع فيشرتط أن يكون الطواف من ورائه؛ ألن النيب صلى هللا قصر بينه وبني كل من الركنني فتحة، وهو قد
 عليه وسلم كان يطوف من ورائه.

، هذا وسيأيت إن شاء هللا تعاىل هلذا زايدة إيضاح عند ذكر شروط صحة 2/123كما يف صحيح البخاري 
 الطواف.

ليقرب جانبه األيسر يف حكمة جعل البيت عن يساره:  1/283( جاء يف مفيد األانم البن جاسر 5)
الذي هو مقر القلب إىل البيت، وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا: لكون احلركة الدورية تعتمد فيها اليمىن على 
اليسرى، فلما كان اإلكرام يف ذلك للخارج جعل لليمىن. انتهى: قلت يكفينا يف ذلك سنة نبينا حممد صلى هللا 

اره فوجب علينا اتباعه سواء عرفنا احلكمة يف ذلك أم ال. لكن هذا عليه وسلم فإنه ملا طاف جعل البيت عن يس
 ال يعين التماس احلكمة. وسيأيت زايدة بيان يف حكمة الطواف.

، وأيضاً 2/128، وبدائع الصنائع 4/10، وانظر املبسوط 8/13( اجملموع شرح املهذب للنووي 6)
 .2/478، وانظر: كشاف القناع 1/248بداية اجملتهد 

وهلا )أحرورية أنت( قال النووي: هو بفتح احلاء املهملة وضم الراء األوىل وهي نسبة إىل حرورة، وهي ( ق7)
قرية بقرب الكوفة، قال السمعاين: هو موضع على ميلني من الكوفة كان أول اجتماع اخلوارج به، قال اهلروي: 

ها أن طائفة من اخلوارج يوجبون على احلائض تعاقدوا يف هذه القرية فنسبوا إليها، فمعىن قول عائشة رضي هللا عن
قضاء الصالة الفائتة يف زمن احليض وهو خالف إمجاع املسلمني، وهذا االستفهام الذي استفهمته عائشة هو 

 .4/27استفهام إنكار، أي هذه طريقة احلرورية، وبئست الطريق. النووي على شرح مسلم 
 .4/28( صحيح مسلم بشرح النووي 8)
 ، وما بعدها.3/16مسلم بشرح النووي ( صحيح 9)
( احلديث رواه أبو داود وسكت عنه مما يدل على أنه صاحل عنده، وقد قال النووي يف اجملموع شرح 10)

بعد سياقه للحديث املذكور ما نصه: هذا اإلسناد كله صحيح إال عبيد هللا فضعفه أكثرهم ضعفاً  8/56املذهب 
حلديث فهو حسن عنده، كما سبق وروى الرتمذي هذا احلديث من رواية عبيد يسرياً، ومل يضعف أبو داود هذا ا

هللا هذا. وقال: هو حديث حسن ويف بعض النسخ حسن صحيح فلعله اعتضد برواية أخرى حبديث اتصف 
بذلك. انتهى. قلت وما ذكره النووي عن بعض أهل العلم يف تضعيف عبيد هللا بن أيب زايد صحيح لكن قد وثقه 



ما معناه: عبيد هللا بن أيب زايد  7/4أخرى من أهل العلم، فقد جاء يف هتذيب التهذيب البن حجر مجاعة 
القداع أبو احلصني املكي، روي عن أيب الطفيل والقاسم بن حممد وشهر بن حوشب وجماهد... إىل أن قال: قال 

مثل عثمان بن األسود وال سيف بن علي بن املديين عن حيىي القطان: كان وسطاً مل يكن بذاك، مث قال: ليس هو 
سليمان، وحممد بن عمر أحب إيل  منه، وقال: عبد هللا بن أمحد عن أبيه: صاحل، قلت تراه مثل عثمان بن األسود 
قال: ال، عثمان أعلى، وقاألمحد مرة ليس به أبس، وقال الدوري ومعاوية بن صاحل عن ابن معني ضعيف، إىل أن 

لقوي وال املتني هو صاحل احلديث يكتب حديثه، هذا وقد ذكر ابن حجر بعد ما تقدم قال وقال أبو حامت ليس اب
 مجاعة وثقوه ومجاعة ضعفوه.
أن احلديث حجة ال سيما وأن أكثر أهل العلم قالوا يف عبيد هللا بن  –وهللا أعلم  –قلت: والذي يظهر يل 

انه ومعلوم أن ما سكت عنه فهو صاحل عنده. أيب زايد: أبنه صاحل مع أن أاب داود قد سكت عنه، كما تقدم بي
 وهللا أعلم.

ابلسند الذي  5/110. هذا وقد رواه البيهقي يف سننه 966حتت رقم  2/217( سنن الرتمذي 11)
ذكره الرتمذي وبلفظ: من طاف ابلبيت حيصيه كتبت له بكل خطوة حسنة وحميت عنه سيئة ورفعت له درجة 

ر: من طاف سبعاً وركع ركعتني كانت له كعتاق رقبة، قال البيهقي: واختلف فيه وكان له عتق من النار، وبلفظ آخ
 على عطاء فبعضهم ذكره عنه وبعضهم مل يذكره.

 .5/18( مصنف عبد الرزاق 12)
، قال املعلق على املصنف الشيخ احملدث حبيب الرمحن األعظمي: 16و 5/15( مصنف عبد الرزاق 13)

كبري ولفظ الطرباين أشبه بلفظ املصنف، ورجال البزار موثوقون، قال البزار قد روى هذا أخرجه البزار والطرباين يف ال
 .3/284احلديث من وجوه وال نعلم له أحسن من هذا الطريق حكاه اهليثمي 

 وما بعدها. 5/70( مصنف عبد الرزاق 14)
يف الكبري ( واحلديث رواه الطرباين 1676حتت رقم ) 3/29( الرتغيب والرتهيب للمنذري 15)
 (.573، وابن اجلوزي يف العلل )11/124

 .8/56( اجملموع شرح املذهب 16)
 .5/229( أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن 17)
 .2/128، وانظر بدائع الصنائع 8/12( انظر اجملموع للنووي 18)
 .2/146( بدائع الصنائع للكاساين 19)
 .5/44( نيل األوطار 20)
 .4/63، وصحيح مسلم 2/127ري ( صحيح البخا21)
، والرتمذي 2/50(، والسنائي 1970ورواه أبو داود برقم ) 4/79( رواه مسلم يف صحيحه 22)
 وغريهم. 1/168



 .2/146، وبدائع الصنائع 3/479( انظر فتح الباري 23)
 ( أم ا من اجته إىل مىن أو عرفات رأساً ومل يدخل مكة فال جيب عليه هذا الطواف.24)
يف ابب من طاف ابلبيت إذا قدم مكة، وانظر صحيح  3/496فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 25)

 .2/127البخاري 
 .2/54( صحيح مسلم 26)
 .4/79( احلديث رواه مسلم وغريه بلفظ: "لتأخذوا مناسككم... إخل" 27)
 .2/653( حاشية العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة، دراسة وحتقيق د/ صاحل احلسن 28)
 .5/44( نيل األوطار شرح منتقى األخبار 29)
 ( تقدم أن معىن املراهق عندهم من قدم متأخراً وخشي إن طاف ابلبيت أن يفوته الوقوف بعرفة.30)
 .2/221( املنتقى شرح موطأ مالك 31)
 .2/127( بدائع الصنائع للكاساين 32)
 .12/51( اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب 33)
 .20و ص  8/12شرح املذهب  ( اجملموع34)
 .2/444( املغين البن قدامة 35)
 يف ابب استحباب طواف اإلفاضة يوم النحر. 4/84( صحيح مسلم 36)
 .3/440، وانظر: املغين البن قدامة 9/58( صحيح مسلم بشرح النووي 37)
 ( تقدم أن هذا احلديث رواه مسلم يف صحيحه.38)
هل العلم فمنهم من قال أبنه يبتدأ من طلوع الفجر ومن أدلتهم أن ( بداية النهار: حمل خالف بني أ39)

الصيام يبتدأ من طلوع الفجر... إخل، ومنهم من قال يبتدأ من طلوع الشمس، ولكل من الفريقني أدلة كثرية ال 
 يستحسن بسطها يف هذا البحث املختصر.

 .2/194( سنن أيب داود 40)
 .2/617والعمرة البن تيمية دراسة وحتقيق د/ صاحل احلسن ( شرح العمدة يف بيان مناسك احلج 41)
( قال احملقق د/ صاحل احلسن: بياض يف النسختني، ولعل تتمة الكالم: فكان بعد صالة الفجر، 42)

 .118املرجع السابق ص 
 .1/10، ومقدمة سنن أيب داود 54( شروط األئمة اخلمسة ص 43)
 .5/182( البداية والنهاية 44)
 .2/24اية يف ختريج أحاديث اهلداية ( الدر 45)
 .3/49( املغين والشرح الكبري 46)
 .8/157( اجملموع شرح املهذهب 47)



 وما بعدها. 5/276( أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي 48)
، وزاد املعاد البن القيم وعليه تعليق 3/625( يف االعرتاض على احلديث انظر تفسري القرطيب 49)

وما بعدها، هذا ويراجع عن تلك االعرتاضات على احلديث سواء يف رجال سنده أو يف متنه  2/249ألرانؤوط ا
وما بعدها حول تضعيف ابن القيم لسليمان أيب داود، وتلخيص احلبري  4/189أو داللته: هتذيب التهذيب 

 .2/405البن حجر حول اجلواب عن اضطرابه ومعامل السنن  2/58
ابن القيم رمحه هللا يف االعرتاض على احلديث املذكور: وإذا نظران يف كالمه اتضح لنا أنه  هذا وقد أطال

اعتمد يف إنكاره على إنكار اإلمام أمحد له، لكن يرد استنكار أمحد رمحه هللا احتجاجه به قال ابن قدامة بعد 
بني أن اإلمام أمحد احتج به فبطل فقد ت 3/49سياقه للحديث املذكور: واحتج به أمحد، املغين والشرح الكبري 

 األصل ببطالنه يبطل قول من اعتمد عليه، هذا وقد تقدم تصحيح احلديث عن عدد من أهل العلم.
 ( تقدم يف أدلة القول األول.50)
 ( اي هنتا: أي اي هذه.51)
 ( الغلس: ظلمة آخر الليل.52)
هلودج، مث أطلق على املرأة مطلقا، القاموس ( الظعن: بضم الضاء املعجمة. مجع ظعن، وهي املرأة يف ا53)
 .2/195احمليط 
 .3/825( فتح الباري شرح صحيح البخاري 54)
 .5/266( سنن النسائي 55)
 .2/195( سنن أيب داود 56)
 .1/363( الكايف يف فقه أهل املدينة 57)
 .4/84( صحيح مسلم 58)
 .205 ( انظر إرشاد الفحول إىل حقيق علم األصول للشوكاين ص59)
 .2/252( زاد املعاد وعليه حتقيق األرانؤوط 60)
وما  2/618( شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة البن تيمية دراسة وحتقيق د/ صاحل احلسن 61)
 بعدها.
 .8/224، واجملموع شرح املهذب 2/132( انظر بدائع الصنائع 62)
 .3/441، وانظر املغين 2/132( انظر بدائع الصنائع 63)
 يف ابب الفتيا على الدابة عند اجلمرة. 2/146( صحيح البخاري 64)
 .2/227( بدائع الصنائع 65)
 .3/64( مواهب اجلليل 66)
 .8/266( اجملموع شرح املهذب 67)



 .2/521( كشاف القناع 68)
، قال ابن املنذر: قال عامة الفقهاء ابألمصار ليس على 3/587( قال ابن حجر يف فتح الباري 69)

احلائض اليت أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن اخلطاب وابن عمر وزيد بن اثبت أهنم أمروها ابملقام إذا  
كانت حائضًا لطواف الوداع فكأهنم أوجبوه عليها كما جيب عليها طواف اإلفاضة إذ لو حاضت قبله مل يسقط 

فخالفناه لثبوت حديث عائشة، وروى  عنها.. قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن اثبت عن ذلك وبقي عمر
 ابن أيب شيبة من طريق القاسم بن حممد: كان الصحابة يقولون: إذا أفاضت قبل أن حتيض فقد فرغت إال عمر.

يف وجوب طواف الوداع  4/93يف ابب طواف الوداع وصحيح مسلم  2/149( صحيح البخاري 70)
 وسقوطه عن احلائض.

 .4/93( صحيح مسلم 71)
 .4/93وصحيح مسلم  2/149ح البخاري ( صحي72)
 3070، وأخرجه ابن ماجة برقم 2/208، وسنن أيب داود 9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 73)

 يف ابب طواف الوداع.
 .9/79( صحيح مسلم بشرح النووي 74)
 ( هذا األثر إسناده صحيح ألنه عن طريق مالك عن انفع عن ابن عمر عن أبيه.75)
 .2/292موطأ مالك للباجي ( املنتقى شرح 76)
قلت وهذا األثر قال عنه عبد القادر األرانؤوط املعلق على جامع األصول  2/294( املرجع السابق 77)

، قال رواه مالك من حديث حيىي بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي هللا 3/201يف أحاديث الرسول 
رضي هللا عنه، قال الزرقاين يف شرح املوطأ: قال ابن عبد عنه وإسناده منقطع، فإن حيىي بن سعيد مل يدرك عمر 

الرب: يقولون بينمر الظهران ومكة مثانية عشر مياًل، وهذا بعيد عن مالك وأصحابه ال يرون رده لطواف الوداع من 
 مثله.

عن طاوس  409، 213، وقد رواه ابن أيب شيبة كما يف امللحق 1/336قلت: وهذا األثر يف املوطأ 
، وعزاه للشافعي وقال: وقد روي أن عمر رضي هللا عنه رد 553أن عمر... إخل، وذكره الطربي يف القرى وعطاء 

رجاًل وامرأة كاان قد سارا يومني أو أايمًا ليكون آخر عهدمها ابلبيت أخرجه سعيد، انتهى هذا )ومر الظهران( 
خنل هو ألسلم وهذيل، وهو املعروف اليوم موضع على مرحلة من مكة والظهران هو الوادي، )ومبر( عيون كثرية و 

بوادي فاطمة، وهي امرأة تركية اشتهرت بكثرة بساتينها وأمالكها هبذا املوضع فسمي ابمسها، انظر أخبار مكة 
1/95. 

 .4/68وصحيح مسلم  2/129( صحيح البخاري 78)
 .3/487( فتح الباري 79)
 يف ابب طواف الوداع. 2/149( صحيح البخاري 80)



يف  4/94يف )ابب إذا حاضت املرأة بعدما أفاضت(، وصحيح مسلم  2/149صحيح البخاري  (81)
 يف )وداع البيت(. 2/293)ابب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن احلائض(، واملنتقى شرح موطأ مالك 

 .2/293( املنتقى شرح موطأ مالك 82)
 .4/93، وصحيح مسلم 2/149( صحيح البخاري 83)
 .2/42، وانظر بدائع الصنائع 3/458البن قدامة  ( انظر املغين84)
 .2/208، وانظر سنن أيب داود 9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 85)
، يف ابب من صلى العصر يوم 151يف )ابب طواف الوداع و ص  2/149( صحيح البخاري 86)

 النفر ابألبطح(.
 .3/590( فتح الباري 87)
 .5/101( نيل األوطار 88)
 .3/586اري شرح صحيح البخاري ( فتح الب89)
 .3/458( املغين البن قدامة 90)
 .8/255( اجملموع للنووي 91)
طبعة هجر للطباعة والنشر، وقد آثرت نقل هذا النص من هذه الطبعة  5/342( املغين البن قدامة 92)

 .2/260لوجود نقص يف طبعة مكتبة الرايض، واليت كنت أنقل منها، وانظر الشرح الكبري 
 .4/35وانظر املبسوط للسرخسي  2/142( بدائع الصنائع 93)
 .1/378( كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة للنمري القرطيب 94)
 .1/239( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 95)
 .8/254( اجملموع شرح املهذب للنووي 96)
 .3/286وما بعدها، وانظر شرح الزركشي  3/458( املغين البن قدامة 97)
يف ابب جواز اإلقامة مبكة للماهجر منها بعد فراغ احلج والعمرة، وقد جاء  4/108( صحيح مسلم 98)

بعدة رواايت منها ما ذكره النووي، ومنها قوله صلى هللا عليه وسلم ثالث ليال ميكثهن املهاجر مبكة بعد الصدر، 
 ويف رواية: كث املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه ثالاثً.

 .8/256ووي ( اجملموع للن99)
 .2/143( بدائع الصنائع 100)
( هذا األثر قد تقدم وسنده صحيح ألنه عن طريق مالك عن انفع عن ابن عمر عن أبيه، انظر 101)

 .2/292املنتقى شرح موطأ مالك 
 .2/293( املنتقى شرح موطأ مالك 102)
 .3/458( املغين البن قدامة 103)



 .2/512( كشاف القناع للبهويت 104)
 .4/108( صحيح مسلم 105)
 .4/93، وصحيح مسلم 2/149( صحيح البخاري 106)
( وقوله أُمر بصيغة املبين للمفعول ومعلوم يف علم احلديث وأصول الفقه أن مثل هذا له حكم الرفع 107)

 ويدل على أن اآلمر هو النيب صلى هللا عليه وسلم.
 .2/208، وسنن أيب داود 9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 108)
، واجملموع شرح املهذب 2/293، واملنتقى شرح موطأ مالك 2/143( انظر بدائع الصنائع 109)
 .3/459، واملغين البن قدامة 8/253

 .2/143( بدائع الصنائع للكاساين 110)
 .2/293( املنتقى شرح موطأ مالك للباجي 111)
 .1/239( املهذب يف فقه الشافعي 112)
 .8/255( اجملموع 113)
 .3/459( املغين 114)
 .3/521( كتاب الفروع البن مفلح 115)
 .4/50( اإلنصاف للمرداوي 116)
 .2/512( كشاف القناع 117)
 .2/293( املنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118)
، وانظر  2/259( الشرح الكبري أليب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي 119)

 .2/513كشاف القناع 
 .220و ص  8/62( اجملموع شرح املهذب للنووي 120)
 .3/465( املغين البن قدامة 121)
( حديث إمنا األعمال ابلنيات متفق عليه، فقد أخرجه البخاري يف ابب بدء الوحي، ويف اإلميان ويف 122)

خرجه أبو داود ويف عدة أبواب وأخرجه مسلم يف اإلمارة ابب قوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا األعمال ابلنيات" وأ
 (.1647( والرتمذي برقم )2201الطالق برقم )

 .2/513، وانظر كشاف القناع 2/259( الشرح الكبري أليب الفرج املقدسي 123)
( أما املالكية فال يوجبون الرجوع ملن ترك طواف الوداع بناًء على أنه سنة عندهم كما تقدم إيضاح 124)

فهم يرون الرجوع إذا مل يكن عليه كبري مشقة قال الباجي يف شرح موطأ  قوهلم يف حكم طواف اإلفاضة، ولذا
، على ما روي عن عمر أنه رد  رجاًل من مر الظهران مل يكن ودع البيت حىت ودع( ش قوله أن 2/294مالك 

يه عمر بن اخلطاب رد رجاًل من مر الظهران حىت ودع البيت ملا مل يكن ودعه، يقتضي أن ذلك الرجل مل يكن عل



فيه كبري مشقة وال خاف فوات رفقة وال رفاقه، وقد روي عن مالك فيمن نسي طواف الوداع حىت بلغ مر الظهران 
أنه ال شيء عليه قال: ابن القاسم مل حيد  فيه حدًا وأرى إذا مل خيف فوات أصحابه وال منعه كريه فلريجع وإال 

قد رأى فيه من القوة على ذلك ومتكنه له ما علم  مضى وال شيء عليه... ولعل الذي رده عمر من مر الظهران
أنه ال تلحقه به مشقة فندبه إىل ذلك وأعلمه مبا له فيه من الفضل فرجع بقوله فكان ذلك رداً له إىل أن قال: وإن  
 كانت إفاضته يوم النحر فلم يبق عليه إال سنن احلج كالرمي واملبيت مبىن، وإن كانت إفاضته بعد أايم مىن مل يبق

عليه من احلج وال شيء مما لو تركه للزمه دم، وإمنا يبقى عليه من متام نسكه على قول أشهب طواف الوداع وهو 
مندوب إليه ]فصل[ وقوله: )فإنه إن مل يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده ابلطواف ابلبيت( يريد 

ملندوب إليه دون الواجب وبه قال مالك أن ذلك مشروع له ومستحب يف حكمه وهذا اللفظ إمنا يستعمل يف ا
 فإن طواف الوداع عنده مندوب إليه ومن تركه فحجه َتم وليس عليه دم وقد أساء برتكه.

 .2/143( بدائع الصنائع للكاساين 125)
 .8/254( اجملموع شرح املهذب للنووي 126)
، والفروع 2/512 ، وكشاف القناع2/259وانظر الشرح الكبري  4/51( اإلنصاف للمرداوي 127)

 .3/521البن مفلح 
 .3/460( املغين 128)
 .2/143( تقدم قريباً فيما نقلته من بدائع الصنائع 129)
 .2/169( بدائع الصنائع 130)

قلت: وما ذكره الكاساين من أن حاضري املسجد احلرام هم أهل مكة ومن بينه وبينها مسافة قصر، هو 
 .3/460قول احلنابلة أيضاً، انظر املغين 

( مسافة القصر حمل خالف بني أهل العلم وهي عند الشافعية واحلنابلة تقدر أبربعة برد واألربعة برد: 131)
 ستة عشر فرسخاً والفرسخ ثالثة أميال أي مثانية وأربعون مياًل.

 ( كيلو مرت.88، قلت وتقدر ابلكيلوات ب )1/505وانظر: كشاف القناع  1/109انظر: املهذب 
 .3/460ين البن قدامة ( املغ132)
، واملطلع على أبواب 2/400( انظر يف تسمية املواقيت وبعدها عن مكة ابملراحل كشاف القناع 133)

 وما بعدها. 164املقنع ص 
 .2/566( فتح الباري شرح صحيح البخاري 134)
طران يف ، متام األثر كان ابن عمر وابن عباس رضي هللا عنهم يقصران ويف2/566( فتح الباري 135)

 .2/565أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، رواه البخاري معلقاً، املرجع السابق 
قلت وابن حجر يف املرجع املذكور قد استوىف األقوال واألدلة من املنقول  2/566( املرجع السابق 136)

هذا وقد نقلت بعض ما ذكره  واملأثور يف بيان املسافة اليت إذا أراد املسافر الوصول إليها ساغ له القصر فلرياجع،



من أجل ارتباط ذلك مبوضوع ما ذكره الفقهاء من لزوم رجوع من ترك طواف الوداع إن كان قريبًا وكان بعضهم 
 قد أانط القرب مبا ال تقصر إليه الصالة.

عن حكم السفر إىل جدة قبل  –رمحه هللا  –( سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 137)
اف الوداع للحاج، فأجاب: ال جيوز للحاج أن ينفر من مكة بعد احلج إال بعد طواف الوداع لقول النيب طو 

_صلى هللا عليه وسلم_: "ال ينفر أحد منكم حىت يكون آخر عهده ابلبيت" رواه مسلم، ويف الصحيحني من 
إال أنه خفف عن املرأة حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت 

 احلائض".
فال جيوز ألهل جدة وال ألهل الطائف وال غريهم اخلروج من مكة بعد احلج إال بعد الوداع، فمن سافر قبل 

 الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً.
وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم، ولكن هذا فيه نظر، 

حوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ومل يودع البيت فإن عليه دمًا جيرب به حجه، فتاوى احلج والعمرة لعدد واأل
 وما بعدها. 86من العلماء مجع حممد املسند ص 

( 3070وسنن ابن ماجه برقم ) 2/208وسنن أيب داود  9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 138)
 يف ابب طواف الوداع.

 يف )ابب طواف الوداع(. 2/149اري ( صحيح البخ139)
، 2/512، وكشاف القناع 3/460، واملغين 8/154، واجملموع 2/143( انظر بدائع الصنائع 140)

 .4/51واإلنصاف 
( وتقدم أيضًا أن مسافة القصر عند الشافعية واحلنابلة تقدر أبربعة برد والربيد أربعة فراسخ والفرسخ 141)

وكذا اجملموع  1/109عون مياًل وهي تقدر بثمانية ومثانني كيلو مرت، انظر املهذب ثالثة أميال أي مثانية وأرب
 .1/505، وانظر كشاف القناع للبهويت 4/323

 .1/378( انظر الكايف يف فقه أهل املدينة 142)
( تقدم بعض نصوصهم وهي يف مجلتها تدل على الغرض املقصود هنا إال أنين هنا أقتصر على ما 143)

 املوضوع ليكون دلياًل على ما ذكرته غري قاصد للتكرار.خيص هذا 
 .2/143( بدائع الصنائع للكاساين 144)
 .3/116، وانظر روضة الطالبني للنووي 8/254( اجملموع 145)
 وما بعدها. 3/460( املغين 146)
 .2/512وانظر كشاف القناع للبهويت  4/323واجملموع  1/109( انظر املهذب 147)
علم أن احلنابلة نصوا على أن من ترك طواف الوداع ورجع إليه أنه ال فرق بني تركه عمدًا أو ( مع ال148)

، وإن مل ميكنه الرجوع لعذر فهو كالبعيد، ولو مل يرجع 3/460خطأ لعذر أو غريه قال ابن قدامة يف املغين 



أو خطأ لعذر أو لغريه ألنه من القريب الذي ميكنه الرجوع مل يكن عليه أكثر من دم، وال فرق بني تركه عمدًا 
 واجبات احلج فاستوى عمده وخطؤه واملعذور وغريه كسائر واجباته... إخل.

 .2/293( املنتقى شرح موطأ مالك 149)
 .4/51، وانظر اإلنصاف للمرداوي 3/521( كتاب الفروع البن مفلح 150)
 .2/127حلرام ( مفيد األانم ونور الظالم يف حترير األحكام حلج بيت هللا ا151)
 .2/43( تقدم يف )حكم ما إذا بقي مدة بعد طواف الوداع( وانظر بدائع الصنائع 152)
 .54/93، وصحيح مسلم 2/149( صحيح البخاري 153)
 وما بعدها. 4/4( صحيح مسلم 154)
 .2/208، وسنن أيب داود 9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 155)
 (.950حتت رقم ) 2/211( سنن الرتمذي 156)
 (.285حتت رقم ( 2/299( سنن الدارقطين 157)
، 3/201يف احلج ابب وداع البيت، وانظر جامع األصول البن األثري  1/369( موطأ مالك 158)

 وقد قال املعلق عليه عبد القادر األرانؤوط: إسناد هذا األثر صحيح.
عليه وسلم_ أقام يف عمرة ( قد روى أبو داود يف سننه عن ابن عباس أن رسول هللا _صلى هللا 159)

 يف ابب املقام يف العمرة. 2/207القضاء ثالاثً، سنن أيب داود 
( انظر يف بيان ُعَمر النيب _صلى هللا عليه وسلم_ وأزماهنن وأماكنهن، صحيح مسلم بشرح النووي 160)
8/235. 

 .4/93، وصحيح مسلم 2/149( صحيح البخاري 161)
 .9/78( صحيح مسلم بشرح النووي 162)
وجوب طواف الوداع للعمرة  -رمحه هللا  –( ال يرى مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 163)

فلقد سئل عدة مرات عن ذلك فكان اجلواب بعدم الوجوب فقد جاء يف )فتاوى احلج والعمرة والزايرة( لعدد من 
هل طواف الوداع واجب يف العمرة؟ ج:  س: – 86العلماء منهم مساحة الشيخ ابن ابز، مجع/ حممد املسند، ص 

طواف الوداع ليس بواجب يف العمرة ولكن فعله أفضل فلو خرج ومل يودع فال حرج أم ا يف احلج فهو واجب... 
 إخل.

س: إذا أدى احلاج العمرة وخرج بعد ذلك لزايرة أقاربه خارج احلرم هل  –وما بعدها  132وجاء يف ص 
يء يف ذلك؟ ج: ليس على املعتمر وداع إذا أراد اخلروج خارج احلرم يف ضواحي يلزمه طواف الوداع وهل عليه ش

مكة، وهكذا احلاج لكن مىت أراد السفر إىل أهله أو غري أهله شرع له الوداع وال جيب عليه لعدم الدليل، وقد 
 اف الوداع.خرج الصحابة رضي هللا عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرهتم إىل مىن وعرفات ومل يؤمروا بطو 

من املرجع نفسه: سئلت اللجنة الدائمة عن طواف وداع العمرة فأجابت بقوهلا: أما  133أيضًا يف ص 



املعتمر فال جيب عليه طواف الوداع لكن يسن له أن يطوفه عند سفره لعدم الدليل على الوجوب، وألنه _صلى 
قضاء فيما علمنا من سنته، أيضًا قد سئلت هللا عليه وسلم_ مل يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة ال

( هبذا السؤال: أان ساكن مدينة الطائف وكل شهرين أو ثالثة أقوم 751اللجنة الدائمة يف جملة الدعوة عدد )
أبداء العمرة تطوعاً فهل طواف الوداع واجب علي  أم ال؟ ج: اختلفأهل العلم يف بيان املعىن بقوله _صلى هللا عليه 

ينفر أحد حىت يكون آخر عهده ابلبيت" رواه مسلم. هل املراد به من نفر من مكة بعد انقضاء وسلم_: "ال 
احلج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إهناء أعمال حجه إن كان حاجًا وأعمال عمرته إن كان معتمراً، أو أن 

ا أديت العمرة مستقباًل أن املقصود من نفر من مكة مطلقًا سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو ال.. فينبغي لك إذ
 تطوف للوداع.

( واحلديث رواه الطربي يف الكبري 1676حتت رقم ) 3/29( الرتغيب والرتهيب للمنذري 164)
 (.573وابن اجلوزي يف العلل ) 11/124

 .5/18( مصنف عبد الرزاق 165)
 .5/110( سنن البيهقي 166)
 وما بعدها. 5/70( مصنف عبد الرزاق 167)
 .5/229، وأضواء البيان للشنقيطي 8/56فيما مضى، وانظر: اجملموع للنووي  ( تقدم168)

 قلت: وقد سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز عن ذلك ابلسؤال اآليت:
 س: هل األفضل تكرار الطواف أم التطوع بصالة؟

لصالة والطواف حىت جيمع بني ج: يف التفضيل بينهما خالف لكن األوىل أن جيمع بني األمرين فيكثر من ا
اخلريين، وبعض العلماء فضل الطواف يف حق الغرابء ألهنم ال جيدون الكعبة يف بلداهنم فاستحب أن يكثروا من 
الطواف ما داموا مبكة، وقوم فضلوا الصالة ألهنا أفضل، واألوىل فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن  

أحدمها. فتاوى احلج والعمرة والزايرة لعدد من العلماء، مجع/ حممد املسند ص كان غريبًا حىت ال يفوته فضل 
88.. 

 .1/250( بداية اجملتهد 169)
 وما بعدها. 3/488( فتح الباري شرح صحيح البخاري 170)
 .2/178( سنن الرتمذي 171)
ب ( اب1894حتت رقم ) 2/180(، وسنن أيب داود 869حتت رقم ) 2/178( سنن الرتمذي 172)

 (.1476حتت رقم ) 3/198الطواف بعد العصر، وانظر جامع األصول البن األثري 
 .2/178( سنن الرتمذي 173)
 .3/488( فتح الباري 174)
يف )ابب الطواف بعد الصبح والعصر( وانظر مصنف عبد الرزاق  2/130( صحيح البخاري 175)



5/62. 
ا، وانظر األثر: يف جامع األصول البن األثري وما بعده 2/291( املنتقى شرح موطأ مالك للباجي 176)
3/198. 

 (.9012( إىل )9005وما بعدها حتت األرقام من ) 5/62( مصنف عبد الرزاق 177)
 (.1478حتت رقم ) 3/198، وانظر جامع األصول البن األثري 3/393( مسند اإلمام أمحد 178)
 .3/189( فتح الباري 179)
الصالة بعد الصبح والعصر يف الطواف( يف احلج، وانظر جامع  يف )ابب 1/369( موطأ مالك 180)

 (.1477حتت رقم ) 3/198األصول 
 .3/489( فتح الباري 181)
 .63( مصنف عبد الرزاق /182)
 .2/179( سنن الرتمذي 183)
 .3/489( فتح الباري 184)
 .63( مصنف عبد الرزاق /185)
وقال يف موضوع اختالفات الرواايت  3/489 الفتح ( هذا األثر نقله ابن حجر عن ابن املنذر يف186)

عن ابن عمر حيث تقدم يف أدلة القائلني جبواز الطواف مطلقاً أنه ال يرى ابلطواف بعد الصبح والعصر أبساً قال: 
وجيمع بني ما اختلف عنه يف ذلك أبنه كان يف األغلب يفعل ذلك )يعين إذا طاف بعد الصبح أو العصر ال 

ع الشمس أو تغرب( قال: والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل السابق )يعين ما ذكره عن يصلي حىت تطل
الطحاوي من طريق جماهد قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية نقية فإذا 

 اصفرت وتغريت طاف طوافاً واحداً حىت يصلي املغرب مث يصلي ركعتني ويف الصبح حنو ذلك.
 .1/250( بداية اجملتهد 187)
 .3/488( فتح الباري 188)
( قلت: وهذا القول قال به عدد كبري من أهل العلم ومال إليه البخاري يف صحيحه حيث ترجم 189)

: وقد ذكر فيه آاثرًا خمتلفة 3/488هبذه الرتمجة )ابب الطواف بعد الصبح والعصر، قال ابن حجر يف الفتح 
 ر فيه التوسعة... إخل.ويظهر من صنيعه أنه خيتا


