رکی ا
رجحہاوسدےکےھچیپیاآےگےسوطافاکآاغز اا
السؤال:ایاآدیمےناقممابرامیہوکرجحاوسدھجمسرکوںیہےسوطافرمعہایکاوروںیہمتخایکاس
اکوطافوہایاںیہن.....ابوہقلحیھبرکااکچےہ؟ہیایارکچیاصقامشروہ یالمکموطافوہ
ایگ؟

اجلؤاب :ابمس ريب الأكرم اذلي عمل ابلقمل عمل الإنسان ما مل يعمل
ا
اسآدیماکوطافلمکموہایگاسرپھچکالوگہنوہ ۔زینوچہکناغابلاہیںاناصحاےسیطلغےس
ت
وہاےہوتادیمےہہکاسوطافںیمرکاہیھبہنوہیگ۔ہیمکحہرمسقےکوطافےکےیلےہ
وخاہوہوطافزیارتوہیارمعےاکیایلفنوطاف۔ ا
ا
================= ا
اسوجابےکوحاےلےس یمل لیصفی لںیمد تا یےہ .ا
ا
اسثحباکدارودماراسارمرپےہہکوطافںیم،وہوطافزیارتوہیاوطافرمعہیایلفن،رجحاوسد
ت
ےسادتبارکیافرضےہ،واحےہیاس؟ ا

ت
:۱ارگفرضفراردیاتاےئ،وتہنرصفہیہکاسدنبےاکوطافیاصق،ہکلباسیکیعسیھببال
اابتعرںیہناورہیدنبہارحامےسیھبیاہرںیہنآیا۔ ا
ت
ت
:۲اہتبلارگاےسواحفراردیاتاےئ،وتاساکفرضوطافاداوہایگ،زیناسیکیعسیھبدر اور
ہیارحامےسیھبیاہرآایگ،نکیلوچہکناسےنواحوھچڑاےہ(واحوھچڑےنےسرمادہیےہ
ہکاساکآخر ریھپایاصقےہاوررمعےوجحےکوطافںیمایریھپےےسمکوھچڑیایھب

واحاکوھچڑیاےہ)اسےیلآیااانتےصحوکولیاےلیادمدے۔اوریہیانب ااہم–رمحه هللا تعاىل
–یکراےئےہ۔ ا

ت ت
:۳نکیلارگاےسسفراردیاتاےئ،سجیکااسسرپاورپوجابدیاایگےہ،وتاساکرمعہدر اور
ت
اسرپھچکیھبالوگہنوہ ۔اہتبلرکاہزنتیہیےہارگریغبےھکیسرمعےےکےیلآایگیاتاےتن
ت

وبےتھجوہےئااسیایک۔
ا

ت
ت
تایےہ،اےسفرض،واحاورس
انچہچاسوحاےلےساانحفےکاہںاالتخفیایا ا
ت
فراردیاایگےہ۔ ا
انبہام–رحمهاهللاعتىل–اکاکھجواسرطفےہہکہیواحےہاورالمیلعبار –رحمهاهللاعتىل
ت
–اکیھب۔نکیلاظہرارلواہیاانحفیکیہیےہہکہیسےہ۔دبا عاصنائا عںیممال ہاکاس یےن
ت ت
ت
ت
یھباےسیہراحجفراردیاےہ۔ابلبںیمیھبایسراےئوکدر فراردیاایگےہہکہیسےہ۔
ت
زینہارےوتمنںیمیھباےسواحںیہنفراردیاایگ۔اسےیلاہیںاظہرارلواہیےسےنٹہیکوک
ھچک

وہجںیہن۔ ا

اساقمموک ےسرتہبنیمال ہاکاس ییہےنلحفرامیاےہ۔وہاصففرامےتںیہہکرجحہاوسد
ت
ت
ےسآاغزرکیاسےہاورارگ یسےناسےکآےگےسیاےھچیپےسآاغزایکوتاساکوطافدر
تم
وہتاےئ ۔اہیںواحضرےہہکانیکہیرمادںیہن-اسیجہکمال ہسخییکترارتےسیابرات
ت
ےہ-ہکدر وہےنےسرمادہیےہہکحوہرجحاوسدرپےچنہپ ،وتاساکوطافرشوعوہتاےئ
ت
،ویکہکنہیاعمہلماسروایےکاطمقبےہسجرپرجحاوسدےسادتباواحےہاورونادریک
ت
روایےہاوررایقتںیمذموکرےہ۔انچہچاسںیمرصتحیوموجدےہہکارگاسےنرجحاوسدےک
ت ت
ےھچیپےسآاغزایک،وتاسےکوطافاکآاغزاسوقوہ حوہرجحاوسدوکےچنہپ ۔اوراظہرےہہک
ارگاسےکدعباےسااسحسوہایگہکاسےنےھچیپےسآاغزایکےہاوراسےناسوتاںریھپارجحہ
ت
ت
اوسدیوپراایک،وتاساکوطافدوونںرواوتیںرپدر وہتاےئ ۔اسےیلوطافاکآاغزرجحہ
ت
اوسدےسسوہےناکبلطمیہہیےہہکارگاسےکےھچیپےسیااسےکآےگےسآاغزایک،وت
ت
ت
یلہپیاررجحاوسدیےنچنہپےسےلہپییکاسمتفوطافںیمامشروہیگ،اکدعلمہنوہیگ۔ ا
مال ہسخی-رحمهاهللاعتىل-ےناہجںاسرپثحبفرام ےہہکارگ یسےنک میےکا ررےس
ت
ت
وہیےہہکوہوناردیکروایمیلستفرامرےہںیہ،نکیلاغابلااسی
اسراوطافایک،واہںااسیوسحمس ا
ت
ت
ت
ت
ںیہنےہویکہکناسارمرپہک"وطافںیمبربیتسےہ"وناردیکروایےسااکشلوہ ایاھت،
ت
ت
ت
اسےیل،مال ہسخیاسروایوکدر فرضرکےکاسیکوہجیرکرکرےہںیہ ایہکہی
ت
ت
اوصل"وطافںیمبربیتسےہ"ہنوٹےٹ۔رہبفیک،ارگہیمیلسترکیھبایلتاےئہکمال ہ
ت
ت
سخیاکاکھجوونادریکرواییکرطفےہ،ییھباظہرارلواہیےسےنٹہیکوہجںیہناورمال ہ
ت
م
اکاس یےناےسیہراحجفراردیاےہ،زیناوہنںےنبرےفیطلا رازںیمسجدحیےس(ارگوہ
م
م ت
یایےہ)وناردیکروایاتےکےیلادتساللایکایگےہ،ہیےتہکوہےئاشارہفرامیاےہہک":اس

م

م ت

دحیےسفرتیضیھبیایوہیتکسےہاورتینسیھب"(وادلليل عىل أأن الافتتاح من احلجر اإما عىل

وجه الس نة أأو الفرض)۔ ا
م ت
سپون :اہیںہیواحضرےہہکجحاوررمعےےکوطافںیمایریھپایااسےسمکوھچڑےنرپ
اےساجبالیاواحےہورہندمالوگوہ ۔اسےیلاسےلئسموک،ہقفیفنحیکروینشںیم،اسرط
لحںیہنایکاتکسہکایریھپےاکوچاھت ہصحوھچیاےہاسےیلھچکہقد دےدیاتاےئویکہکن
ہییاتیلفنیاونسمنوطافںیمےہ۔جحورمعےںیمہیاعمہلمںیہناہجںوطافرہ ےہ۔

يف رد احملتار ،كتاب احلج ،فصل يف الإحرام وصفة املفرد ،حتت قول ادلر اخملتار " :فاس تقبل (احلجر مكربا
هملال رافعا يديه) :"...
و أأما الابتداء من غريه فهو حرام أأو مكروه حترميا أأو تزنهيا بناء عىل ا ألقوال عندان من أأن الابتداء ابحلجر فرض
أأو واجب أأو س نة
يف املسكل املتقسط يف املنسك املتوسط عىل لباب املناسك للش يخ الإمام الس ندي ،ملصنفه مال عيل القاري
الهروي ،فصل يف رشائط حصة الطواف:
(وإاتيان أأكرثه) ألنه مقدار الفرض منه ،والبايق واجب فيه ،ويف عده رشطا مساحمة هل اإذ هو ركن أأيضا (وفيل
والابتداء من احلجر) أأي عد من رشائط حصة الطواف ،ففي رشح املنار للاكيك واملطلب الفائق لرشح كزن
ادلقائق أأن الابتداء من احلجر ا ألسود رشط عىل ا ألحص لكن الأكرث عىل أأنه ليس برشط ،بل هو س نة يف
ظاهر الرواية ،ويكره تركها وعليه عامة املشاخي .ونص محمد يف الرقيات عىل أأنه لجيزيه أأي الافتتاح من غريه.
...
واحلاصل أأنه ( أأي ابن هامم يف فتح القدير) اختار الوجوب ،وبه رصح يف املهناج نقال عن اذلخرية حيث قال يف
عد الواجبات" :والبداءة ابحلجر ا ألسود وهو ا ألش به وا ألعدل فينبغي أأن يكون هو املعول"
وفيه يف "فصل يف سنن الطواف":

(والابتداء من احلجر) أأي ابتداء الطواف منه أأمع من أأن يكون ابس تالم أأو اس تقبال أأم ل ،س نة (هو
الصحيح) أأي خالفا ملن قال :اإنه رشط ،أأو فرض ،أأو واجب كام اختاره ابن اهلامم ،وهو ابعتبار ادلليل أأظهر،
وإان اكن ا ألول عليه الأكرث.
يف املبسوط للرسخيس ،كتاب املناسك ،ابب الطواف:
ويلزمون علينا مبا لو ابتد أأ الطواف من غري موضع احلجر ل يعتد بذكل القدر حىت ينهتى اإىل احلجر ،ولو مل يكن
الرتتيب واجبا لاكن ذكل القدر معتدا به ،ومن أأحصابنا من يقول بأأنه معتد به عندان ،ولكنه مكروه ،ولكن ذكر
محمد  -رمحه هللا تعاىل  -يف الرقيات أأنه ل يعترب طوافه اإىل احلجر ل لرتك الرتتيب ولكن ألن مفتاح الطواف من
احلجر ا ألسود عىل ما روي أأن اإبراهمي  -صلوات هللا وسالمه عليه  -قال لإسامعيل  -عليه السالم  -ائتين
حبجر أأجعهل عالمة افتتاح الطواف فأأاته حبجر فأألقاه مث ابلثاين مث ابلثالث فناداه قد أأاتين ابحلجر من أأغناين عن
جحرك ،ووجد احلجر ا ألسود يف موضعه فعرفنا أأن افتتاح الطواف منه مفا أأداه قبل الافتتاح ل يكون معتدا به.
 :۴يف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،كتاب احلج ،فصل رشط وواجبات طواف الزايرة:
فأأما الابتداء من احلجر ا ألسود فليس برشط من رشائط جوازه بل هو س نة يف ظاهر الرواية حىت لو افتتح
من غري عذر أأجز أأه مع الكراهة لقوهل تعاىل {وليطوفوا ابلبيت العتيق} [احلج ]29 :مطلقا عن رشط الابتداء
ابحلجر ا ألسود اإل أأنه لو مل يبد أأ يكره؛ ألنه ترك الس نة ،وذكر محمد  -رمحه هللا  -يف الرقيات اإذا افتتح الطواف
من غري احلجر مل يعتد بذكل الشوط اإل أأن يصري اإىل احلجر فيبد أأ منه الطواف فهذا يدل عىل أأن الافتتاح منه
رشط اجلواز ،وبه أأخذ الشافعي ،وادلليل عىل أأن الافتتاح من احلجر اإما عىل وجه الس نة أأو الفرض ما روي
أأن اإبراهمي  -صىل هللا عليه وسمل  -ملا انتهى يف البناء اإىل ماكن احلجر قال لإسامعيل  -عليه الصالة والسالم -
ائتين حبجر أأجعهل عالمة لبتداء الطواف خفرج ،وجاء حبجر فقال ائتين بغريه فأأاته حبجر أخر فقال ائتين بغريه
فأأاته بثالث فأألقاه ،وقال جاءين حبجر من أأغناين عن جحرك فر أأى احلجر ا ألسود يف موضعه.
 :۵يف املبسوط للرسخيس ،كتاب املناسك ،ابب الطواف:
(قال) وإاذا طاف الطواف الواجب يف احلج والعمرة يف جوف احلطمي قىض ما ترك منه اإن اكن مبكة ،وإان اكن
رجع اإىل أأههل فعليه دم؛ ألن املرتوك هو ا ألقل فاإنه اإمنا ترك الطواف عىل احلطمي فقط ،وقد بينا أأنه لو ترك
ا ألقل من أأشواط الطواف فعليه اإعادة املرتوك ،وإان مل يعد فعليه ادلم عندان فهذا مثهل۔
يف املسكل املتقسط يف املنسك املتوسط عىل لباب املناسك للش يخ الإمام الس ندي ،ملصنفه مال عيل القاري
الهروي ،فصل يف اجلناية يف طواف العمرة:

(وكذا لو ترك منه) أأي من طواف العمرة ( أأقهل ولو شوطا فعليه دم) وهذا ترصحي مبا عمل تلوحيا (وإان أأعاده)
أأي ا ألقل منه (سقط عنه ادلم ولو ترك لكه أأو أأكرثه فعليه أأن يطوفه حامت) أأي وجواب أأو فرضا (ولجيزئ عنه
البدل أأصال) ألنه ركن العمرة وهللا أأعمل
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