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 يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية

 البحث ملخص

كمـا تضـمَّن    ،وسـببها  ،وذكر فضائلها ،وصفتها ،لبيةتضمَّن البحث تعريف التَّ
ومّت  ،والعاجز عنها بسبب اخلـر  أو العممـة أو الرـ ر    ،حكم الّنطق بالتَّلبية للقادر

أو  وأّيهما أفضل الزيادة على تلبيـة الرسـو      ،بيان حكم التَّلبية للمنب واحلائض
ووقت ابتداء وانتهـاء   ،جل واملرأةومّت إيضاح حكم اجلهر بالتَّلبية للرَّ ،االقترار عليها

والتَّعريف باملواضع اليت يتأّكد استحباب اإلكثـار مـن التَّلبيـة     ،التَّلبية للمعتمر واحلاج
 .فيها
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 املقدمة:

 :وسبب اختياره ،أهميَّة املوضوع
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  ،ونستهديه ،إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه

وأشهد أن ال إله إ الَّ اهلل  ،ومن يضلل فال هادي له ،هده اهلل فال مضّل لهمن ي ،أعمالنا
 :أمَّا بعد ،وأشهد أن حممًَّدا عبده ورسوله ،وحده ال شريك له

وكـللك   (،التَّلبيَّـة )ومن أعظـم شـعاره    ،اخلمسة فإ نَّ احلّج من أركان اإلسالم
فبحثوا أحكامه  ،العلماء بهلا الشِّعار وقد اهتّم ،فإ نَّها قرينة احلّج يف كتاب اهلل ،العمرة

 ــ  حسـب علمـي وااّلالعـي    ـومل أعثر   ،ضمن مؤلَّفاتهم يف الفقه واحلديث والتَّفسري
فعزمت على مجـع ودراسـة اكحكـام     ،ويلّم شتاتها ،على مرنَّف جيمع أحكام التَّلبية

 .اّلالع على أحكامهـا ليسهل على الالب العلم اال ؛الفقهيَّة املتعلِّقة بالتَّلبية يف مرنَّف
 .واهلل املوّفق

 :حدود البحث

 .يف احلّج والعمرة (التَّلبية) سيقترر البحث على املسائل الفقهيَّة املتعلِّقة بـ

 :الدِّراسات السَّابقة

 .على مرنَّف خاص جيمع أحكام التَّلبية يف الفقه اإلسالمي ـحسب ااّلالعي  ـمل أعثر 

 :خّطة البحث

 :وفق اخلّطة التَّالية ،وخامتة ،وفرلني ،يدمته :جاء البحث يف

 :وفيه ثالثة مباحث ،التَّمهيد

 .تعريف التَّلبية ل ة وشرًعا :املبحث اكو 
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 .فضائل التَّلبية :املبحث الثَّاني

 .سبب التَّلبية وأصلها :املبحث الثَّالث

 :مباحث مخسةوفيه  ،وصفتها ،حكم التَّلبية :الفصل اأَلوَّل

 .حكم التَّلبية :املبحث اكو 

 :وفيه ثالثة مطالب .العمز عن التَّلبية :املبحث الّثاني

 .للخر  العمز عن التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .للعممة العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّاني

 .للرِّ ر العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّالث

 .تلبية احلائض والنُّفساء واجُلنب :املبحث الّثالث

 .وحكم الزِّيادة عليها ،صفة التَّلبية :الرَّابع املبحث

 :وفيه مطلبان .رفع الرَّوت بالتَّلبية :املبحث اخلامس

 .رفع الرَُّجل  صوته بالتَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .رفع املرأة صوتها بالتَّلبية :املطلب الثَّاني

 :وفيه مبحثان ،ومواضع استحبابها ،وقت التَّلبية :الفصل الثَّاني

 :وفيه ثالثة مطالب ،وقت ابتداء وانتهاء التَّلبية :املبحث اَكوَّ 

 .للحاّج واملعتمر وقت ابتداء التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 .للحاّج وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّاني

 .للمعتمر وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّالث

 .فيها باب التَّلبيةاملواضع الَّيت يتأّكد استح :املبحث الثَّاني
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 :منهج البحث

وأبّين  ،وأضع ترمجة مناسبة هلا ،ـ أقوم جبمع املسائل املتعلِّقة بالتَّلبية يف الفقه1
 .وأرّتبها حسب اكبواب الفقهيَّة ،صورتها

وأوّثق اكقوا   ،والّظاهرّية ،ـ أذكر اخلالف الفقهّي يف املسألة عند اكئمَّة اكربعة 2
 .دةمن كتبهم املعتم

 ،ثمَّ الشَّافعّية ،ثمَّ املالكيَّة ،فأبدأ باحلنفّية ،ـ أرّتب اكقوا  حسب تقّدم أئّمتها زمًنا 3
 .ثمَّ الظَّاهرّية ،ثمَّ احلنابلة

 .مع بيان سبب التَّرجيح ،ما قّوى دليله ـبني اكدّلة  ،بعد املقارنة ــ أرّجح  4
 .اآلية ورقم ،وأذكر اسم السُّورة ،العثماني مع كتابتها بالّرسم ،ـ أرّقم اآليات القرآنّية 5
وإذا كان احلديث خمّرًجا يف أحد  ،ـ أخّرج اكحاديث واآلثار من مرادرها اكصلّية 6

خّرجته من كتب  ،خيرجاه وإذا مل ،الرَّحيحني كفاني مئونة الكالم على درجته
ن كالم أهل وذكرت ما يدّ  على درجته من الّضعف والرّحة م ،السُّنَّة املعتمدة

 .احلديث املتقّدمني واملتأّخرين حسب اإلمكان

 .فيه وأشرح الكلمات ال ريبة ،صلب البحثـ أعّرف باملرطلحات العلميَّة الواردة يف  7
  أمـا الرَّـحابة   ،أترجم لألعـالم غـري املشـهورين مـن التَّـابعني ومـن بعـدهم       ـ   8

 .فشهرتهم ت ين عن ترمجتهم

 .واملراجع العلميَّة مع معلومات الّطباعة ـ أذّيل البحث باملرادر 9
 .البحث سيكون وفق املنهج الوصفي االستقرائي الّتحليلي ـ10

 .وفيها أهّم النتائج الَّيت توّصلت إليها من خال  حبثي :ـ اخلامتة

 .ـ ثبت املراجع
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 -:التَّمهيد

 :وفيه ثالثة مباحث

 :تعريف التَّلبية ل ًة وشرًعا :املبحث اَكوَّ 

 :يف التَّلبية ل ةتعر

إجابـة   :ومعناهـا  ،من لّب باملكـان وألـّب بـه إذا أقـام بـه      هي :التَّلبية يف اللُّ ة
 .. هلا أظهر اكقوا  يف معناها،فأنا مقيم على الاعتك ،أي إجابيت لك يا رّب ،املنادي

أي  ،داري تلّب دارك :من قوهلم ،اّتماهي وقردي يا رّب إليك :وقيل معناها
 .تواجهها

و  ،إذا كان خالًرا حمًضا ،َحَسب ُلباب :من قوهلم ،إخالصي لك :ل معناهاوقي
 .(1)منه ُلّب الطَّعام ولبابه

 :تعريف التَّلبية شرًعا

شريك  التَّلبية يف الشَّرع هي: قو  احلاج واملعتمر: )لبّيك اللَّهم لبيَّك، لّبيك ال
 .(2)لك لّبيك، إ نَّ احلمد والنِّعمة لك وامللك، ال شريك لك(

 :فضائل التَّلبية :املبحث الثَّاني

للتَّلبية فضائل كثرية، فإنَّها كلمة التَّوحيد، وشعار احلّج، وعلم من أعالم احلّج 
 عند اإلحرام، ومن فضائلها ما يلي:

 :التَّلبية من سنن املرسلني عليهم السَّالم ـ 1

َأمَّا ُموَسى )) : اهلل قا : قا  َرُسوُ  ـعنهما  اهللرضي  ـفعن ابن عّبا   
 .(3)(َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلْيِه إ َذا اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي ُيَلبِّي(
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َعَلى َناَقٍة َحْمَراَء َجْعَدٍة   َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلى ُيوُنَس ْبن  َمتَّى))ويف رواية قا : 
 .(5)(ي(، َوُهَو ُيَلبِّ(4)َعَلْيِه ُجبٌَّة ِمْن ُصوٍف ِخَطاُم َناَقِتِه ُخْلَبٌة

قا  القاضي عياض: يف احلديث من الفقه: التَّلبية ببطن املسيل، وَأنَُّه من سنن 
 .(6)املرسلني وشرائعهم

 :التَّلبية من أفضل أعما  احلّج ـ 2

ُسِئَل َأيُّ اْلَحجِّ َأْفَضُل؟ َقاَ : اْلَعجُّ   َأنَّ النَِّبيَّ)): َفَعْن َأِبي َبْكٍر الرِّدِّيق  
 .(7)((َوالثَّجُّ

 .(8)والعّج هو: رفع الرَّوت بالتَّلبية، والثَّّج: إراقة الدِّماء يف احلّج

أي: أفضل أعما  احلّج: رفع الرَّوت بالتَّلبية، وصّب دماء اهلدي، فبدأ 
باإلحرام الَّلي هو اإلهال ، وختم بالتَّحليل الَّلي هو إهراق دم اهلدي، فاكتفى باملبدأ 

 .(9)هع أعمالواملنتهى عن مجي

 :التَّلبية من شعار احلّج ـ 3

َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  َفَعْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ 
 .(10)(َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(

 .(11)قوله: من شعار احلّج، أي من أعالمه وعالماته وأعماله الظَّاهرةف

 :البشارة للملّبي باجلّنة ـ 4

َكبَّـَر   َما َأَهـلَّ ُمه ـلق َقـإُّ إ الَّ ُبشِّـَر، َوالَ    ))قا :  عن النَّيبِّ  فعن أبي هريرة 
 .(12)(؟ َقاَ : َنَعم(ُمَكبٌِّر َقإُّ إ الَّ ُبشَِّر، ِقْيَل َيا َرُسوَ  اللَِّه، باجلنَِّة

أي ما رفع ملّب صوته بالتَّلبية يف حّج أو عمرة، إ الَّ  (َما َأَهلَّ ُمه لق())فقوله: 
 .(13)ُبشَِّر باجَلنَِّة، أي: بشَّرته املالئكة
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 :امللّبي يلّبي ما حوله من شمر ومدر ـ 5

ِمْن ُمْسِلٍم ُيَلبِّي، إ الَّ َلبَّى َما )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  فَعْن َسْهل  ْبن  َسْعٍد 
َمْن َعْن َيِميِنِه، َأْو َعْن ِشَماِلِه ِمْن َحَمٍر، َأْو َشَمٍر، َأْو َمَدٍر، َحتَّى َتْنَقِطَع اَكْرُض ِمْن 

 .(14)(َهاُهَنا َوَهاُهَنا(

ففي احلديث: أنَّ امللبِّي يوافقه يف التَّلبية كّل رالب ويابس يف مجيع اكرض، من 
 .(15)تهى اكرض من جانب الشَّرق، إىل منتهى اكرض من جانب ال ربمن

 :التَّلبية زينة احلّج ـ 6

َعَمُدوا إ َلى َأْعَظم  َأيَّام  اْلَحجِّ ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـفعن ابن عّبا  
 .(16)(َفَمَحْوا ز يَنَتُه، َوإ نََّما ز يَنُة اْلَحجِّ التَّْلِبَيُة(

 .(17)(ز يَنُة اْلَحجِّ( التَّْلِبَيُة))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـزُّبري بن ال اهللوعن عبد 

 :سبب التَّلبية وأصلها :املبحث الثَّالث

وردت آثار عن بعض الرَّحابة والتَّابعني، توضِّح سبب التَّلبية وأصلها، وأنَّهـا  
تعـاىل،   هللاتعاىل بأن يدعو النَّا  حلّج بيت  اهلل، حيث أمره  إجابة لدعوة إبراهيم

ــه تعــاىل: گ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گچ  يف قول

 ، فأجابه النَّا  بالتَّلبية.[27احلّج: ] چگ

فيما فرض عليهم من حّج بيتـه،   اهللقا  ابن عبد الرب: ))ومعنى التَّلبية: إجابة 
اب احلـّج عليـه،   إيَّـاه يف إجيـ   اهللواإلقامة على الاعته، فاحملرم بتلبيته مستميب لـدعاء  

 لبَّى؛ كّن من دعى فقا : لبَّيك، فقد استماب،... ـ أعلم واهلل ـومن أجل االستمابة 

حـني أّذن    وقا  مجاعة من أهل العلـم: إ نَّ معنـى التَّلبيـة: إجابـة إبـراهيم     
 .(18)باحلّج يف النَّا 
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قا  احلافظ ابن حمر: روي معنى ذلـك عـن ابـن عّبـا ، وجماهـد، وعطـاء،       
 .(19)مة، وقتادة، وغري واحد، واكسانيد إليهم قويَّةوعكر

 وهله بعض اآلثار املرويَّة يف هلا املعنى:

ملَّا ُأِمَر َأْن ُيَؤذَِّن ِفي  إ نَّ إ ْبَراِهْيَم ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 1
َلُه اْلُقَرى، َفَأذََّن ِفي النَّا    النَّا   ِباْلَحجِّ، َخَفَضْت َلُه اْلِمَباُ  ُرُءوَسَها، َوُرِفَعْت

 .(20)(ِباْلَحجِّ(

َلمَّا َفَرَغ إ ْبَراِهْيُم ِمْن ِبَناِء الَبْيِت، َقاَ : ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 2
اَ : َأذِّْن َربِّ َقْد َفَرْغُت. َفَقاَ : َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلج . َقاَ : َربِّ َوَما َيْبُلُغ َصْوِتي؟ َق

َوَعَليَّ الَباَلُغ. َقاَ : َربِّ َكْيَف َأُقوُ ؟ َقاَ : ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُ ، ُكِتَب َعَلْيُكُم احَلجُّ، 
َحجُّ الَبْيِت الَعِتيق  َفَسِمَعُه َمْن َبْيَن السََّماِء واَكْرض ، َأاَل َتَرى َأنَُّهْم َيِميُئوَن ِمْن 

 .(21)(وَن؟(َأْقَرى اَكْرض  ُيَلبُّ

َلمَّا َبَنى إ ْبَراِهْيُم الَبْيِت، َأْوَحى اللَُّه ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 3
إ َلْيِه: َأْن َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلج . َقاَ : َفَقاَ  إ ْبَراِهيْم: َأاَل إ نَّ َربَُّكُم َقِد اتََّخَل َبْيًتا، 

َفاْسَتَماَب َلُه، َفَأْسَمَعُه ِمْن َحَمٍر، َأْو َشَمٍر، َأْو َأَكَمٍة، َأْو وَأَمَرُكُم َأْن َتُحمُّوُه، 
 .(22)(ُتَراٍب، َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

ُأِمَر ))، قا : [27احلّج: ] چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   عن ُمماهد يف قوله تعاىل: ـ 4
ا َأيَُّها النَّاُ  َأِجْيُبوا َربََّكْم، َفَأَجاُبوُه: َلبَّْيَك إ ْبَراِهْيُم أْن ُيَؤذَِّن ِباحَلجِّ، َفَقاَم، َفَقاَ : َي

 .(23)(اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

ِقْيَل إل ْبَراِهْيَم: َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلجِّ، َقاَ : َيا َربِّ َكْيَف َأُقوُ ؟ ))وعنه قا : 
 .(24)(وََّ  التَّلِبَيِة(َقاَ : ُقْل: َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َقاَ : َفَكاَنْت َأ
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اللَّـُه إ َلْيـِه: َأْن    َلمَّا َفَرَغ إ ْبَراِهْيُم ِمْن ِبَناِء الَبْيِت، َأْوَحـى ))عن سعيد بن جبري قا :  ـ 5
َأذِّْن يف النَّا   ِباحَلجِّ، َقاَ : َفَخَرَج َفَنـاَدى ِفـي النَّـا  : إ نَّ َربَُّكـُم َقـِد اتََّخـَل َبْيًتـا        

ِجنٍّ، َواَل َشَمٍر، َواَل َأَكَمٍة، َواَل ُتـَراٍب،   َلْم َيْسَمْعُه َيْوَمِئٍل ِمْن إ ْنٍس، َواَلَفُحمُّوُه، َف
 .(25)(َواَل َجَبٍل، َواَل َماٍء، َواَل َشْيٍء إ الَّ َقاَ : َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك(

نَّ مـا  وهله اآلثار عن بعض الرَّحابة والتَّابعني وإن كانت موقوفة علـيهم، فـإ   
ُيقـا  مـن ِقَبـل     يأخل حكم املرفوع؛ كنَُّه ال ـعنهما   اهللرضي  ـروي عن ابن عّبا   

الرأي، وال يستقّل العقل به، وال جما  لالجتهاد فيه؛ كنََّها إخبار عن اكنبياء واكمـور  
لــيس مشــهوًرا باكخــل مــن  ـعنهمــا    اهللرضــي  ـاملاضــية، وراويهــا ابــن عّبــا    

 واهلل. (26)وال ُيعرف عنه ذلك كما هو معلوم من أصو  علم احلـديث اإلسرائيلّيات، 
 أعلم.
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 الفصل اأَلوَّل

 وصفتها ،حكم التَّلبية

 وفيه ستَّة مباحث:

 :حكم التَّلبية :املبحث اكو 
، ولكن اختلفوا يف (27)أمجع العلماء على مشروعيَّة التَّلبية يف احلّج والعمرة

 حكمها على أربعة أقوا :

 أنَّ التَّلبية مرَّة واحدة شرط يف اإلحرام. :َكوَّ القو  ا
وجيزئ عنها ما يقوم مقامها من فعل هو من خرائص اإلحرام، كسوق اهلدي، 

تعاىل، كالتَّسبيح والتَّهليل والتَّكبري وحنوه،  اهللأو تقليد الُبدن، أو قو  يقرد به تعظيم 
 لي:، واستدلُّوا على ذلك مبا ي(28)وهلا ملهب احلنفيَّة

ٻ  پ  پ  چ ، فقولـه:  [197احلـّج:  ] چ ٻ  پ  پ  پچ  قوله تعـاىل:  ـ 1

املراد به: اإلهال  بالتَّلبية، روي ذلك عـن ابـن عّبـا  وابـن عمـر وابـن        چ پ
مسعود 

(29). 
 .(30)(اَل َيْحُرُم إ الَّ َمْن َأَهلَّ َوَلبَّى())قالت:  ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـعن عائشة  ـ 2
من يريد احلّج،  اهلدي يف معنى التَّلبية وإظهار اإلجابة؛ كنَُّه ال يفعله إ الَّ أنَّ سوق ـ 3

 .(31)ل كما يكون بالقو وإظهار اإلجابة قد يكون بالفع

 يلزم برتكها الدم. ،أنَّ التَّلبية مرَّة واحدة واجبة :القو  الثَّاني
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(32)وهلا ملهب املالكيَّة

َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : َيا )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  ْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ َع ـ 1
 .(33)(ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(
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َجـاَءِني ِجْبر يـُل َفَقـاَ     ))َقاَ :  اللَِّه  َأِبيِه َعْن َرُسو   َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن ـ 2
 .(34)(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(

 بالتَّلبية، واكمر للوجوب.  وجه الدِّاللة من احلديثني: هو أمر النَّيبِّ

 .(35)، فيكون هلا نطق كالرَّالةَأنَّها عبادة هلا حتريم ـ 3

 :أنَّ التَّلبية سنَّة ال يلزم برتكها دم :القو  الثَّالث

 .(36)وهلا ملهب الشَّافعّية واحلنابلة

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

أنَّ أحاديث اكمر بها حممولة على االستحباب؛ كّن منطوقها اكمر برفع الرَّوت،  ـ 1
 .(37)ا هو من ضرورته أوىلوال خالف يف عدم وجوبه، فم

 .(38)أنَّها عبادة ال جيب النُّطق يف آخرها، فلم جيب النُّطق يف أوَّهلا كالرَّوم ـ 2

؛ لعمـوم  (39)أنَّ نّية النُّسك كافيـة، فـال اتـاج معهـا إىل تلبيـة، وال سـوق هـدي        ـ 3
 .(40)(إ نََّما اَكْعَماُ  ِبالنِّيَّاِت()):  قوله

 :لتَّلبية برفع الرَّوت بها فرض ال يرّح احلّج إ الَّ بهاأنَّ ا :القو  الرَّابع

 . واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(41)وهلا ملهب الظَّاهرّية 

َجـاَءِني ِجْبر يـُل َفَقـاَ     ))َقاَ :  اللَِّه  َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن َأِبيِه َعْن َرُسو   ـ 1
 .(42)(ْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأ

بأن يـأمر    اهللعن   اهلل َرُسوَ  وجه الدِّاللة من احلديث: أمر جربيل 
أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتَّلبية، فمن مل يلـّب وهـو قـادر علـى ذلـك فلـم اـّج        

 .(43)تعاىل اهللويعتمر كما أمره 
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 .(44)(اًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردق(َمْن َعِمَل َعَم)): قوله  ـ 2

 فمن مل يلبِّ فعمله مردود.

 .[197البقرة: ]چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  قوله تعاىل: ـ 3

برفع أصـواتهم    لو َأنَّهم إذ أمرهم وجه الدِّاللة من اآلية: أنَّ الرَّحابة 
ة فسوق بال خـالف، والفسـوق يبطـل بـه     بالتَّلبية أبوا لكانوا عراة بال شّك، واملعري

 .(45)من ذلك  اهللاحلّج، وقد أعاذهم 

 :التَّرجيح

الَّلي يرتجَُّح لي يف هله املسألة هو القو  بأّن التَّلبية واجبة، كمـا هـو مـلهب    
، حتَّى يـدّ  الـدَّليل أو القرينـة علـى غـري      (46)املالكيَّة؛ كّن اكصل يف اكمر الوجوب

 اًل أو قرينة تررف اكمر عن الوجوب.ذلك، وال أعلم دلي

لبَّـى، وأمـر    وكّن التَّلبية من شعار احلّج وأعالمه الظَّاهرة، وثبـت أنَّ الـنَّيبَّ   
َأْدر ي َلَعلِّي اَل َأُحجُّ َبْعَد  ِلَتْأُخُلوا َمَناِسَكُكْم؛ َفإ نِّي اَل))بالتَّلبية، وقا  يف حّمة الوداع: 

 أعلم. واهلل. (47)(َحمَِّتي َهِلِه(

 :وفيه ثالثة مطالب ،العمز عن التَّلبية :املبحث الّثاني

 :للخر  العمز عن التَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 على أقوا : (48)اختلف العلماء يف حكم تلبية اكخر 

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية، ويستحّب لـه أن اـرِّك لسـانه بالتَّلبيـة، وهـلا      
، وعلَّلوا ذلك بأنَُّه ال يلزمه حتريك لسانه يف القراءة يف الرَّالة، فهلا (49)ةملهب احلنفيَّ

 .(50)أوىل؛ كّن احلّج أوسع،وكّن القراءة فرض قطعّي متَّفق عليه، خبالف التَّلبية
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 :القو  الثَّاني

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية بالكليَّة، وال دم عليه؛ كنَّـُه إذا سـقإ وجوبهـا،    
 .(51)دمها،وهلا ملهب املالكيَّة سقإ

 :القو  الثَّالث

أنَّ اكخر  تسقإ عنه التَّلبية، وال ُيشرع له أن ارِّك لسانه بالتَّلبية، وُيستحّب 
أن ُيلبَّى عنه، وهلا ملهب احلنابلة، وعلَّلوا ذلك بأّن التَّلبية فعل عمز عنه، فيناب من 

 .(52)يلّبي عنه، وكّن يف ذلك تكمياًل لنسكه

 :تنبيه

 مل أجد للشَّافعيَّة نرًّا يف حكم تلبية اكخر .

وأصو  ملهبهم يف اكخر : َأنَّهم يوجبـون عليـه حتريـك لسـانه يف الرَّـالة      
، وبنـاًء  (53)بالقراءة واكذكار الواجبة، واستحباب حتريك لسانه باكذكار غري الواجبـة 

ة وهـو اسـتحباب حتريـك    على ذلك فإ نَّه ميكن القو  بـأّن مـلهبهم كمـلهب احلنفيَّـ    
اكخر  لسانه بالتَّلبية؛ كّن التَّلبية غري واجبة عندهم، وقد استدلُّوا على ذلك بقولـه  

 :((إ)َِذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم)(54)    َّووجه الّداللـة مـن احلـديث: أن .
ن، فسقإ عنه ما عمز عنه، ووجب عليه القراءة واكذكار تتضمَّن نطًقا وحتريًكا باللِّسا

 .(55)ما قدر عليه

 :التَّرجيح

أنَّ التَّلبية تسـقإ عـن اكخـر ، وتكفيـه نيَّـة       ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتجَّح لي  
اإلحرام للّدخو  يف النُّسك؛ كّن اكفعا  الواجبة الَّيت يعمز عنها املكلَّف قد يكون هلا 

يكـون هلـا بـد  فتسـقإ بالكليـة،       ند فقد املـاء، وقـد ال  بد  يف الشَّرع، مثل التَّيّمم ع
والتلبية ليس هلا بد  يف الشَّرع، فتسقإ عن اكخر ، وإن أناب عنـه مـن يلّبـي عنـه     
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خروًجا من اخلالف فال بأ ؛ كّن اإلنابة يف احلّج بابها واسـع، فيمـوز للعـاجز عـن     
كّلها، أمَّا القو  بأّنـه اـرِّك    احلّج بالكلّية أن ينيب من اّج عنه يف أفعا  وأقوا  احلّج

لسانه فهلا مل يرد به دليل يف الشَّرع، وقا  بعض العلماء: إ نَّ حتريك اللِّسان مـن غـري   
 .(56)نطق يف الرَّالة عبث ال جيوز؛ كنَُّه كالعبث بسائر جوارحه

 :للعممة العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّاني
الَّـلي ال ُيحسـن العربيَّـة َأنَّـه يلّبـي بلسـانه       اتَّفق العلماء علـى أنَّ اكعممـّي   

، واختلفوا يف اكعممّي الَّـلي ُيحسـن العربيَّـة، هـل جيزئـه أن يلّبـي ب ـري        (57)ول ته
 العربيَّة، على قولني:

 :القو  اَكوَّ 
أنَّ اكعممي الَّلي ُيحسن العربيَّة اكفضل له أن يلّبي بالعربيَّة، ولكن لـو لبَّـى   

 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(58)ة أجزأه، وهلا ملهب احلنفيَّةب ري العربيَّ
تعاىل على سبيل التَّعظيم، وهو حاصل  اهللأنَّ املقرود واملعترب من التَّلبية هو ذكر  ـ 1

 .(59)بكّل لسان، واللَّفظ العربّي واكعممّي فيه سواء

ع القـدرة علـى العربيَّـة، فكـلا     أنَّ الشُّروع يف الرَّالة يتحقَّق ب ري العربيَّة ولـو مـ   ـ 2
الشُّروع يف احلّج يتأّدى ب ري العربيَّة ولو مع القدرة علـى العربيَّـة وهـو أوىل؛ كّن    

 .(60)باب احلّج أوسع من باب الرَّالة، حيث قام غري اللِّكر مقامه كتقليد البدن

 :القو  الثَّاني

وهـلا مـلهب اجلمهـور مـن      أنَّ التَّلبية ال جتزئ ب ري العربيَّة ملن كان اسـنها، 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(61)املالكيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

 .(62)تعاىل ال يلكر ب ري ما ورد يف الشَّرع اهللأنَّ  ـ 1
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أنَّ التَّلبية ذكر مسنون، فال جيوز ب ري العربيَّة مع القدرة عليه، كـاكذان واكذكـار    ـ 2
 .(63)املشروعة يف الرَّالة

 :لتَّرجيحا

الَّلي يرتجَّح لي هو قو  اجلمهور من عدم جواز التَّلبية ب ري العربيَّة، ملن كـان  
اسن العربيَّة، لقّوة مأخلهم يف املسألة، وكّن إحلاق لفظ التَّلبية باكلفاظ املشـروعة يف  
اكذان وألفاظ اللِّكر يف الرَّالة، أقـرب مـن إحلاقـه ب ـريه مـن اكلفـاظ املشـروعة يف        

يلزم التَّقّيـد بهـا وعـدم      الطَّالق والبيوع، وكّن اكدعية واكذكار املأثورة عن النَّيبِّ
تبديلها بألفاظ أخرى مع القدرة على ذلك، سواًء من العربيَّة أو اكعمميَّة، يدّ  علـى  

 الـّدعاء   ملَّا علمَّه النَّيبُّ ـعنهما   اهللرضي  ـذلك ما جاء يف حديث الرباء بن عازب  
، (اللَُّهمَّ آَمْنـُت ِبِكَتاِبـَك الَّـِلي َأْنَزْلـَت، َوِبَنِبيِّـَك الَّـِلي َأْرَسـْلَت(       ))عند النَّوم، وفيه: 

اَل، َوَنِبيَِّك الَّـِلي  )):  ، فقا  النَّيبُّ(َوَرُسوِلَك الَِّلي َأْرَسْلَت())فرّددها الرباء فقا : 
 أعلم. واهلل. (64)(َأْرَسْلَت(

 :للرِّ ر العمز عن التَّلبية :املطلب الثَّالث

اّتفق الفقهاء على أنَّ الرَّيّب املميَّز يلزمه أن يفعل ما يقـدر عليـه مـن مناسـك     
 قولني: ، واختلفوا يف تلبية الرَّيّب غري املمّيز على(65)احلّج، ومن ذلك التَّلبية

 :القو  اَكوَّ 

ّبي عنـه ولّيـه، وهـلا مـلهب     أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية، ارم ويل
 ، واستدلُّوا على ذلك بأمور، منها:(66)مجهور الفقهاء من احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

 اللَّـِه   َحَمْمَنـا َمـَع َرُسـو     ))َقـاَ :   ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 1
 .(67)(ْبَيان ، َوَرَمْيَنا َعْنُهْم(َوَمَعَنا النَِّساُء َوالرِّْبَياُن، َفَلبَّْيَنا َعن  الرِّ

 .(68)(ُيَلبِّي َعْنُه واِلَداُه َأْو َوِليُُّه())عن عطاء يف الرَّيّب ُيحرم. قا :  ـ 2
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عن عبد الرَّمحن بن القاسم عن أبيه قا : كانوا ُيحّبون إذا حّج الرَّيبُّ أن جيـّردوه،   ـ 3
 .(69)ُيحسن التَّلبية ان الوأن جيّنبه الطِّيب إذا أحرم، وأن يلّبي عنه إذا ك

 :القو  الثَّاني

أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية، ال ُيلّبي عنه، وتسقإ عنه التَّلبية للعمز 
 ، واحتّموا لللك مبا يلي:(70)كما تسقإ عن اكخر ، وهلا ملهب املالكيَّة

 .(71)أحد أنَّ التَّلبية من أعما  البدن الّررفة، فال يعمل أحد عن ـ 1
أنَّ الضَّابإ يف النِّيابة عن الرَّيّب هو: أنَّ كّل ما ميكن الرَّيّب ِفْعلـه مسـتّقاًل َفَعَلـُه،     ـ 2

 كالوقوف بعرفة، وما ال ميكنه مستقالًّ ُفِعَل به، كالطَّواف والسَّعي.
ه، وما ال ميكنه فعله مستقالًّ وال أن ُيفعل به، فإن قبل النِّيابة كالرَّمي؛ ُفِعـل عنـ  

 .(72)وإالَّ سقإ كالتَّلبية

أنَّ النِّيابة ال تكون إ الَّ يف اكفعا  كالرَّمي والّلبح، أمَّا اكقوا  كالتَّلبية، فال ترّح  ـ 3
 .(73)النِّيابة فيها

 :التَّرجيح

هو قـو  اجلمهـور، مـن أنَّ الـولّي يلّبـي عـن        ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتّجح لي  
ة؛ كّن الولّي يقوم بالنيابة يف احلّج عن الرَّيّب يف اكفعا  الَّـيت  الرَّيّب العاجز عن التَّلبي

طيـق الّرمـي َأنَّـه ُيرمـى     ُي يعمز عنها، قا  ابن املنلر: أمجعوا على أنَّ الرَّـيّب الَّـلي ال  
، ويقا  على الّرمي باقي اكفعا  واكقوا  كالتَّلبية وحنوها، وكّن باب النِّيابة (74)عنه

فترّح الّنيابة يف مجيـع أفعـا  وأقـوا  احلـّج عـن العـاجز عـن احلـّج          يف احلّج واسع،
بالكلّية، وامليت الَّلي مل اّج، وكّن التَّلبية عن الرَّيّب كانت من فعل السَّلف كما نقل 
ذلك القاسم بن حممَّد أحد الفقهاء السَّبعة، وأفتى بها من التَّابعني عطاء أعلـم النَّـا    

 أعلم. هللواباملناسك يف عرره. 
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 :تلبية احلائض والنُّفساء واجُلنب :املبحث الّثالث

اتَّفـق الفقهــاء علــى اســتحباب التَّلبيـة مطلًقــا للطَّــاهر، واجلنــب، واحلــائض،   
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(75)والنُّفساء

ِلي َما َفاْفَع)):  ملَّا حاضت قبل احلّج، فقا  هلا ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـحديث عائشة  ـ 1
 .(76)(َيْفَعُل اْلَحاجُّ َغْيَر َأْن اَل َتُطوِفي ِباْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهر ي(

 ـ؛ ِفي َحِديِث َأْسَماَء ِبْنـِت ُعَمـْيٍس    ـعنهما   اهللرضي  ـحديث َجاِبر  ْبن  َعْبِد اللَِّه   ـ 2
َأَمَر َأَبا َبْكـٍر   اللَِّه  َرُسوَ  َأنَّ))، (77)ِحنَي ُنِفَسْت ِبِلي اْلُحَلْيَفِة ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  

 )َّ(78)(َفَأَمَرَها َأْن َتْ َتِسَل َوُته ل. 
ففي هلين احلـديثني أنَّ احملـرم يلّبـي مطلًقـا، سـواء الرَّجـل واملـرأة؛ احلـائض         

 .(79)والنفساء، واجُلنب، فيرّح منهم مجيع أفعا  احلّج وأقواله، وهيأته، إ الَّ الطَّواف

د نقل ابن عبد الرّب إمجـاع العلمـاء علـى أنَّ احلـائض والنُّفسـاء تلّبـي       اإلمجاع، فق ـ 3
 .(80)وتقضي املناسك كّلها وتشهدها، غري َأنَّها ال تطوف بالبيت

 :وحكم الزِّيادة عليها ،صفة التَّلبية :املبحث الرَّابع

َك اللَُّهـمَّ  هو: )َلبَّْيـ   اهلل أمجع العلماء على أنَّ لفظ التَّلبية الثَّابت عن َرُسو  
َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلـَك، اَل َشـر يَك َلـَك(،    

، ولكـّنهم اختلفـوا يف   (81)وأّن من قا  ذلـك فقـد لّبـى وأتـى بالّتلبيـة علـى وجههـا       
 استحباب الزِّيادة أو االقترار عليها على قولني:

  :اَكوَّ القو  
 .(82)استحباب الزِّيادة على التَّلبية، وهلا ملهب احلنفيَّة والظَّاهرّية

 :منها ،واستدّلوا على ذلك بأدّلة
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ِبالتَّْوِحيـِد؛    اهلل َأَهلَّ َرُسـو ُ ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 1
َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلـَك َواْلُمْلـَك،   َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك 

 َشر يَك َلَك، َوَلبَّـى النَّـاُ ، َوالنَّـاُ  َيز يـُدوَن َذا اْلَمَعـار ج       اَل
، َوَنْحـَوُه ِمـَن   (83)

 .(84) (َيْسَمُع َفَلْم َيُقْل َلُهْم َشْيًئا(  اْلَكاَلم ، َوالنَِّبيُّ
  كـانوا يزيـدون يف التَّلبيـة ومعهـم الـنَّيبُّ      حابة وجه الدِّاللـة: أنَّ الرَّـ  

 وأقّرهم عليها.
 .(85) (: َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ( َكاَن ِمْن َتْلِبَيِة النَِّبيِّ))َقاَ :  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  ـ 2

دة قد زاد يف التَّلبية، فدّ  ذلك على اسـتحباب الزِّيـا   وجه الدِّاللة: أنَّ النَّيبَّ 
 على التَّلبية املشهورة.

 َأنَّه قد روي عن مجع من الرَّحابة الزِّيادة يف التَّلبية، منهم: ـ 3

، فقد ثبت أنهما كانا يزيدان ـعنهما   اهللرضي  ـ اهللعمر بن اخلطَّاب وابنه عبد   ـ أ
ُر ِفـي َيـَدْيَك، َلبَّْيـَك    َلبَّْيَك اللَُّهـمَّ َلبَّْيـَك، َلبَّْيـَك َوَسـْعَدْيَك، َواْلَخْيـ     ))يف التَّلبية 

 .(86)(َوالرَّْغَباُء إ َلْيَك َواْلَعَمُل(

َلبَّْيَك َمْرُغوًبا َأْو َمْرُهوًبا، َلبَّْيـَك  ))كان يزيد:  ويف رواية أنَّ عمر بن اخلّطاب 
 .(87)(َذا النَّْعَماِء(

 .(88)(اِب َلبَّْيَك(َلبَّْيَك َعَدَد التَُّر))َأنَّه كان ُيلّبي:  بن مسعود  اهللعن عبد  ـ ب

 اهللتعاىل ومحده والثَّناء عليه، ومن زاد ذكـر   اهللأنَّ الزِّيادة يف التَّلبية من باب ذكر  ـ 4
 . (89)تعاىل فقد أحسن

  :القو  الثَّاني

َأنَّه ال ُتستحّب الزِّيادة على التَّلبية، وهلا ملهب اجلمهور من املالكيَّة والشَّافعّية 
 .(90)واحلنابلة
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 :تدّلوا على ذلك مبا يليواس

، فاالقترار [21اكحزاب: ] چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  قوله تعاىل: ـ1
 .(91)أفضل، فهو القدوة واكسوة  اهلل على تلبية َرُسو  

ُيه لُّ ُمَلبًِّدا َيُقوُ :   اللَِّه َسِمْعُت َرُسوَ ))َقاَ :  ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عمر  ـ 2
ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َلبَّ

 .(92)(َشر يَك َلَك، اَل َيز يُد َعَلى َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت(

 َفَأَهـلَّ )): يف صـفة حـّج الـنَّيبِّ     ـعنهمـا    اهللرضـي   ــ  اهللعن جابر بـن عبـد    ـ 3
ِبالتَّْوِحيِد؛ َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشر يَك َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمـَة َلـَك   
ــُردَّ     ــْم َي ــِه، َفَل ــوَن ِب ــِلي ُيه لُّ ــَلا الَّ ــاُ  ِبَه ــلَّ النَّ ــَك، َوَأَه ــر يَك َل ــَك، اَل َش َواْلُمْل

 .(93)(َتْلِبَيَتُه(  اللَِّه ِمْنُه، َوَلز َم َرُسوُ  َعَلْيه ْم َشْيًئا  اللَِّه َرُسوُ 
يزد عليها،  لزم تلبية واحدة، ومل ووجه الدِّاللة من هلين احلديثني: أنَّ النَّيبَّ 

 .(94)واّتباعه واالقتداء به أفضل من الزِّيادة

إَذا َحَمْمَنا َلَقْد َرَأْيُتَنا يف اجلاهليَِّة وَنْحُن ))قا :  عن عمرو بن معد يكرب  ـ 4
 الَبْيَت نقوُ :

 ْزًراـــــَتْعُدوا ِبَها ُمَضمََّراٌت ش َهِلي َزِبْيُد َقْد َأَتْتَك َقْسـًرا

 َقْد َتَرُكوا اَكْصَناَم ِخْلًوا ُصْفًرا ًراـَيْقَطْعَن َخْبًتا وِجَبااًل َوْع
َشر يَك  مَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل: َلبَّْيَك اللَُّه اهلل وحنُن اليوَم نقوُ  كما َعلََّمَنا َرُسوُ 

 .(95)(َلَك َلبَّْيَك، إ نَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشر يَك َلَك(
  اهلل وجه الدِّاللة: َأنَّه ال ينب ي أن يزاد يف التَّلبية على ما عّلمه َرُسوُ 

س هلا، بل عّلمهم كما عّلمهم مل يقل لبُّوا مبا شئتم ممَّا هو من جن  النَّا ، وهو
 .(96)التَّكبري يف الرَّالة، فال ينب ي أن يتعّدى يف ذلك شيًئا ممَّا عّلمه
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َأنَّه قد روي عن بعض الرَّحابة كراهية الزِّيادة على التَّلبية، َفَعْن َعْبِد اللَِّه ْبن  َأِبي  ـ 5
َك َذا اْلَمَعار ج ، َفَقاَ : إ نَُّه َلُلو اْلَمَعار ج ، َأنَّ َسْعًدا َسِمَع َرُجاًل َيُقوُ : َلبَّْي))َسَلَمَة: 

 .(97)(اَل َنُقوُ  َذِلَك(  اللَِّه َوَلِكنَّا ُكنَّا َمَع َرُسو  
 :التَّرجيح

الَّلي يرتّجح لي يف هله املسألة هو قو  اجلمهور من استحباب االقترار على 
َشـر يَك َلـَك َلبَّْيـَك، إ نَّ اْلَحْمـَد      ْيـَك، َلبَّْيـَك الَ  َلبَّْيَك اللَُّهـمَّ َلبَّ )):  اهلل تلبية َرُسو  

؛ لثبوتها عن الـنَّيبِّ  (َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ())، وزيادة (َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، اَل َشر يَك َلَك(
؛ كنَّ أكمل اللِّكر والدُّعاء والّثناء هو ما قاله  ِّيـادة  وكّرره وداوم عليه، وكّن الز

قد تكون فيها ألفاظ بدعّية أو شركّية قد تقع من بعض النَّا ، كقو  بعض احلّماج يف 
تلبيتهم )لّبيك يا حسني(، وكّن سبب ضال  أهل اجلاهليَّة يف التَّلبية هو زيـادة ألفـاظ   
فيهــا، أوقعــتهم يف الشِّــرك، َفَســدًّا للّلريعــة أرى أنَّ االقترــار علــى مــا ثبــت عــن   

 أعلم. واهللأحوط وأسلم.   اهلل َرُسو  

 :وفيه مطلبان ،رفع الرَّوت بالتَّلبية :املبحث اخلامس
 :رفع الرَُّجل  صوته بالتَّلبية :املطلب اَكوَّ 

 اتَّفق العلماء على أنَّ الرَّجل يستحّب له أن يرفع صوته بالتَّلبية
، واختلفوا (98)

 يف حكم ذلك على قولني:
 :القو  اَكوَّ 

وت بالتَّلبية للرَّجل ُسنَّة مستحبَّة، وليست بواجبة، وهلا ملهب أنَّ رفع الرَّ
 .(98)اكئمَّة اكربعة من احلنفيَّة واملالكيَّة والشَّافعّية واحلنابلة 

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:
َسِمْعُت َرُسوَ  ))َقاَ :  ـعنهما  اهللرضي  ـبن عمر  اهلل، فعن عبد  فعل النَّيبِّ ـ 1

 .(99)(ُيه لُّ ُمَلبًِّدا( اللَِّه 



 265         د. عبد الرَّمحن بن غرمان العمري           يف الفقه اإلسالمي أحكام التَّلبية 

 .(100)واإلهال : هو رفع الرَّوت بالتَّلبية
َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ : َيا )): اللَِّه  َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  َعْن َزْيِد ْبن  َخاِلٍد اْلُمَهِنيِّ  ـ 2

 .(101)(ُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة؛ َفإ نََّها ِمْن ِشَعار  اْلَحجِّ(ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َفْلَيْرَف

 .(102)والسبيل يف اكذكار الَّيت هي من شعائر احلّج إشهارها، وإظهارها، كاآلذان
 َجاَءِني ِجْبر يُل َفَقاَ ))َقاَ :  اللَِّه  َعْن َخالَِّد ْبن  السَّاِئِب، َعْن َأِبيِه َعْن َرُسو   ـ 3

 .(103)(ِلي: َيا ُمَحمَُّد ُمْر َأْصَحاَبَك َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواَتُهْم ِبالتَّْلِبَيِة(
ُسِئَل َأيُّ اْلَحجِّ َأْفَضُل؟ َقاَ : اْلَعجُّ   َأنَّ النَِّبيَّ)): َعْن َأِبي َبْكٍر الرِّدِّيق   ـ 4

 .(104)(َوالثَّجُّ(
َنْرُرُخ ِباْلَحجِّ  اللَِّه  َمَع َرُسو  َخَرْجَنا ))قا :  عن أبي سعيد اخلدرّي  ـ 5

 .(105)(ُصَراًخا(

 .(106)أي: نرفع صوتنا بالتَّلبية
يرفعوَن   اللَِّه َكاَن َأْصَحاُب َرُسْو  ))قا :  (107)اهللعن املّطلب بن عبد  ـ 6

 .(108)(َأْصَواَتُهْم بالتَّلبية حتَّى ُتَبحَّ َأْصَواُتُهْم(

َيْبُلُ ـوَن   اَل  اللَّـهِ  َكـاَن َأْصـَحاُب َرُسـْو     ))قـا :   (109)عـن يعقـوب بـن زيـد     ـ 7
 .(111)(حتَّى ُتَبحَّ َأْصَواُتُهْم ِمْن ِشدَِّة َتْلِبَيِته ْم( (110)الرَّْوَحاَء

ومحل اجلمهور هله اكحاديث واآلثار على النَّدب واالستحباب، قا  النَّووي: 
 .(112)ورفع الرَّجل صوته بالتَّلبية مندوب عند العلماء كاّفة

 :القو  الثَّاني

. واستدلُّوا على (113)أنَّ رفع الرَّوت بالتَّلبية واجب، وهلا ملهب الظَّاهرّية
 .(114)ذلك باكحاديث السَّابقة، ومحلوا اكمر فيها على الوجوب
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 :التَّرجيح
 وأنا أتوّقف يف هله املسألة عن الرتجيح؛ كّن أدّلة القولني متكافئة.

وال  ــ  فيمـا أعلـم   ـه مل افظ عن أحٍد مـن السَّـلف    فملهب اجلمهور يقّويه َأنَّ
اكئمَّة اكربعة، وال العلماء كاّفة، َأنَّه أوجب رفع الرَّوت بالتَّلبية غري الظَّاهرّية، وهلا 
قد يكون قرينة قويَّة على محل أمر الرَّفع على االستحباب، ومل أجـد مـن نـصَّ علـى     

للرَُّجـل، وأّن اكمـر فيـه حممـو  علـى      إمجاع العلماء على عدم وجوب رفع الرَّوت 
 االستحباب.

قد رفع صوته بالتَّلبيـة وأمـر    وأمَّا قو  الظَّاهرّية فيقّويه َأنَّه قد ثبت أنَّ النَّيبَّ 
، (115)بها، واكصل يف اكمر محله على الوجوب إ الَّ بقرينة تررف ذلك عن الوجوب

 ، وقد ثبت أنَّ الـنَّيبَّ  (116)(َمَناِسَكُكْم(ِلَتْأُخُلوا )):  كما قد اتّج هلم بعموم قوله
، (117)رفع صوته بالتَّلبية وأمر بها، كما ثبت وصـف التَّلبيـة بأّنهـا مـن شـعائر احلـّج       

 تعاىل أعلم. واهللشهارها، وإظهارها، كاكذان وغريه. إواكصل يف الشَّعائر 
 :رفع املرأة صوتها بالتَّلبية :املطلب الثَّاني

على أنَّ املرأة يستحّب هلا أن جتهر بالتَّلبية، بقدر ما ُتسمع نفسـها،   اتَّفق العلماء
 وأمَّا رفع صوتها بالتَّلبية فاخُتلف فيه على قولني:

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ املرأة ال ترفع صوتها بالتَّلبية كالرَُّجل، وهلا ملهب اكئمَّة اكربعة من 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(118)ةاحلنفيَّة واملالكّية والشَّافعّية واحلنابل

اإلمجاع. قا  ابن عبد الرّب: وأمجع العلماء على أنَّ السُّنَّة يف املرأة أن ال ترفع  ـ 1
صوتها، وإمنا عليها أن ُتسمع نفسها، فخرجت من مجلة ظاهر احلديث، وُخرَّت 

 .(119)بللك، وبقي احلديث يف الرِّجا 
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اَل َتْرَعُد امَلْرَأُة َفْوَق الرََّفا ))قا :  ـعنهما  اهللرضي  ـبن عمر  اهللعن عبد  ـ 2
 .(120)(وامَلْرَوة، واَل َتْرُفُع َصْوَتَها ِبالتَّْلِبَيِة(

اَل َتْرُفـُع امَلـْرَأُة َصـْوَتَها    ))قـا :   ـعنهمـا    اهللرضـي   ـبـن عّبـا      اهللعـن عبـد    ـ 3
 .(121)(ِبالتَّْلِبَيِة(

ية؛ كنََّها مأمورة باخلفر والتَّسّتر عن كّل ما دعى إىل َأنَّها ال ترفع صوتها بالتَّلب ـ 4
 .(122)الشَّهوة من الرِّجا ، ورفع صوتها مدعاة لالفتتان بها

 :القو  الثَّاني

، (123)أنَّ املرأة جيب أن ترفع صوتها بالتَّلبية كالرَّجل، وهـلا مـلهب الظَّاهرّيـة   
 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

ع الرَّوت بالتَّلبية، وهو يشمل الرِّجا  والنِّساء، وختريص عموم حديث اكمر برف ـ1
 .(124)الرِّجا  دون النِّساء ليس عليه دليل

عن القاسم بن حممَّد قا : خرج معاوية ليلة النَّفر، فسمع صوت تلبية، فقا : من  ـ 2
 .(125)هلا؟ قيل: عائشة اعتمرت من التَّنعيم

 .(126)ـعنهما  اهللرضي  ـحتَّى معها معاوية  فهله أّم املؤمنني رفعت صوتها بالتَّلبية

 :التَّرجيح

الَّلي يرتجَّح لي هو ملهب اكئمَّة اكربعة، وأّن املرأة ال ترفع صـوتها بالتَّلبيـة   
إ الَّ بقدر ما تسمع نفسها؛ كّن أحاديث اكمر برفع الرَّوت بالتَّلبية وإن كانت عاّمة يف 

نِّساء خرجن من ذلك اكمـر بإمجـاع العلمـاء علـى خـروج      الرِّجا  والنِّساء، إ الَّ أنَّ ال
 تعاىل أعلم. واهلل. (127)النِّساء من ظاهر احلديث، كما حكاه مجع من أهل العلم
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 الفصل الثَّاني

 ومواضع استحبابها ،وقت التَّلبية

 وفيه مبحثان:

 :وقت ابتداء وانتهاء التَّلبية :املبحث اَكوَّ 

 :للحاّج واملعتمر اء التَّلبيةوقت ابتد :املطلب اَكوَّ 

اّتفق العلماء على أنَّ احملرم باحلّج والعمرة جيوز له أن يبتدئ التَّلبية بعد الرَّالة 
يف امليقات، وعند استوائه على راحلته، وعند انبعاث راحلتـه، قبـل جمـاوزة امليقـات،     

 واختلفوا يف اكفضل على قولني:

 :القو  اَكوَّ 

فيَّـة،  يبتدئ التَّلبية عقب الرَّالة، يف امليقات، وهلا مـلهب احلن َأنَّه ُيستحّب أن 
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(128)واحلنابلة، والظَّاهريَّة

 .(129)(َأَهلَّ ِفي ُدُبر  الرَّالِة(  اللَِّه َأنَّ َرُسوَ )) ـ عنهما اهللرضي  ـ ابن عّبا عن  ـ 1

ْلـُت ِلَعْبـِد اللَّـِه ْبـن  َعبَّـاٍ : َيـا َأَبـا اْلَعبَّـا  ، َعِمْبـُت          َعْن َسِعيِد ْبن  ُجَبْيٍر َقاَ : ُق ـ 2
ِحنَي َأْوَجَب. َفَقاَ :   اللَِّه ِفي إ ْهاَل   َرُسو   اللَِّه  الْخِتاَلِف َأْصَحاِب َرُسو  

ًة َواِحـَدًة، َفِمـْن   َحمَّ  اللَِّه إ نِّي َكْعَلُم النَّا   ِبَلِلَك، إ نََّها إ نََّما َكاَنْت ِمْن َرُسو  
َحاجًّا، َفَلمَّا َصلَّى ِفي َمْسِمِدِه ِبِلي اْلُحَلْيَفـِة    اللَِّه ُهَناَك اْخَتَلُفوا، َخَرَج َرُسوُ 

َرْكَعَتْيِه َأْوَجَب ِفي َمْمِلِسِه، َفَأَهلَّ ِباْلَحجِّ ِحنَي َفَرَغ ِمْن َرْكَعَتْيِه، َفَسِمَع َذِلـَك ِمْنـُه   
ِفْظُتُه َعْنُه، ُثمَّ َرِكَب َفَلمَّا اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه َأَهلَّ، َوَأْدَرَك َذِلَك ِمْنُه َأْقـَواٌم،  َأْقَواٌم َفَح

َوَذِلَك َأنَّ النَّاَ  إ نََّما َكاُنوا َيْأُتوَن َأْرَسااًل، َفَسِمُعوُه ِحنَي اْسَتَقلَّْت ِبـِه َناَقُتـُه ُيه ـلُّ،    
،  اللَِّه ِحنَي اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه، ُثمَّ َمَضى َرُسوُ   اللَِّه َرُسوُ  َفَقاُلوا: إ نََّما َأَهلَّ
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َأَهلَّ، َوَأْدَرَك َذِلَك ِمْنُه َأْقَواٌم، َفَقاُلوا: إ نََّما َأَهـلَّ   (130)َفَلمَّا َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء
َلَقـْد َأْوَجـَب ِفـي ُمَرـالَُّه، َوَأَهـلَّ ِحـنَي        ِحنَي َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء، َواْيُم اللَّـهِ 

 .(131)اْسَتَقلَّْت ِبِه َناَقُتُه، َوَأَهلَّ ِحنَي َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء

 :القو  الثَّاني

أنَّ اكفضل ابتداء التَّلبية عند االستواء علـى الرَّاحلـة، وهـلا مـلهب املالكيَّـة      
شَّافعّية قالوا: ابتداء التَّلبية يكون عند ابتداء السَّـري وانبعـاث   ، إ الَّ أنَّ ال(132)والشَّافعّية

 الرَّاحلة. واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

ِحنَي اْسَتَوْت ِبـِه َراِحَلُتـُه     َأَهلَّ النَِّبيُّ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عمر   ـ 1
 .(133)(َقاِئَمًة(

ِمـْن    اللَّـهِ  َأنَّ إ ْهاَلَ  َرُسـو   ))قا :  ـ عنهما اهللرضي  ـ اهللعن جابر بن عبد  ـ 2
 .(134)(ِذي اْلُحَلْيَفِة ِحنَي اْسَتَوْت ِبِه َراِحَلُتُه(

ِباْلَمِديَنـِة َأْرَبًعـا، َوِبـِلي اْلُحَلْيَفـِة      َصـلَّى النَِّبـيُّ   ))َقاَ :  عن َأَنس  ْبن  َماِلٍك  ـ 3
ِلي اْلُحَلْيَفـِة، َفَلمَّـا َرِكـَب َراِحَلَتـُه َواْسـَتَوْت ِبـِه       َرْكَعَتْين ، ُثمَّ َباَت َحتَّى َأْصَبَح ِب

 .(135)(َأَهلَّ(
َفَأْصـَبَح ِبـِلي   )):  قـا  يف حّمـة الـنَّيبِّ    ـعنهمـا    اهللرضـي   ـعن ابن عّبـا     ـ 4

 .(136)(اْلُحَلْيَفِة؛ َرِكَب َراِحَلَتُه َحتَّى اْسَتَوى َعَلى اْلَبْيَداِء، َأَهلَّ ُهَو َوَأْصَحاُبُه(

 :التَّرجيح

الَّلي يرتّجح لي هو ملهب املالكيَّة والشَّافعّية، وأّن ابتداء التَّلبيـة يكـون عنـد    
االستواء على الرَّاحلة؛ كّن أدلَّتهم صحيحة صراة، فهي خمّرجـة يف الرَّـحيحني، أو   
يف أحدهما، ومل خيتلف يف صّحتها وثبوتها، ولكثرة رواتها، فقد روى ذلـك مجـع مـن    

حابة، وأمَّا القو  بأّن التَّلبية تكون دبر الرَّالة، فإ نَّه وإن كان له قّوة مـن النَّاحيـة   الرَّ
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اكصولّية يف اجلمع بني اكقوا  واكخل بالزِّيادة، إ الَّ أنَّ أدّلتهم غري قوّية، فلم ختّرج يف 
نَّها كّلهـا  ، كما َأ(137)اختالًفا كثرًيا الرَّحيحني وال يف أحدهما، وقد اختلف يف ثبوتها

، وقد ثبت عنـه يف الرَّـحيح   ـعنهما   اهللرضي  ـبن عّبا    اهلل تدور على رواية عبد
 أعلم. واهللخالف ذلك. 

 :للحاّج وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّاني

، واختلفـوا يف  (138)اتَّفق العلماء على أن ال تلبية للحاج بعد رمي مجـرة العقبـة  
 لبية قبل ذلك، على قولني:الوقت الَّلي تقطع فيه التَّ

 :القو  اَكوَّ 

أنَّ التَّلبية يقطعها احلاج عند رمي مجرة العقبة، وهلا قو  مجهـور العلمـاء مـن    
، إ الَّ أنَّ الظَّاهرّية قـالوا بقطعهـا عنـد آخـر     (139)احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة والظَّاهرّية

  حراة من مجـرة العقبـة، واسـتدلُّوا    حراة من مجرة العقبة، واجلمهور قالوا: عند أوَّ
 على ذلك مبا يلي:

  َكـاَن ر ْدَف النَِّبـيِّ    َأنَّ ُأَساَمَة)) ـعنهما   اهللرضي  ـبن َعبَّاٍ    اهلِلَعن  عبد  ـ 1
ُهَمـا  ِمْن َعَرَفَة إ َلى اْلُمْزَدِلَفِة، ُثمَّ َأْرَدَف اْلَفْضَل ِمَن اْلمْزَدِلَفِة إ َلى ِمًنى، َقاَ : َفِكاَل

 .(140)(ُيَلبِّي َحتَّى َرَمى َجْمَرَة اْلَعَقَبِة(  َقاَ : َلْم َيَز   النَِّبيُّ

 .(141)(َلْم َيَزْ  ُيَلبِّي َحتَّى َبَلَغ اْلَمْمَرَة())ويف رواية أخرى: 

َفَلْم َيَزْ  ُيَلبِّي َحتَّـى َرَمـى َجْمـَرَة الَعَقَبـِة، ُيَكبِّـُر َمـَع ُكـلِّ        ))ويف رواية أخرى: 
 .(142)(َراٍة، ثمَّ َقَطَع التَّْلِبَيَة َمَع َآِخر  َحَراٍة(َح

، َفَلـْم َيـَزْ  ُيَلبِّـي َحتَّـى َرَمـى      َرَمْقُت النَّيبَّ ))قا :  بن مسعود  اهللعن عبد  ـ 2
 .(143)(َجْمَرَة الَعَقَبِة ِبَأوَّ   َحَراٍة(
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لتَّحّلـل، فـال معنـى    أنَّ التَّلبية شعار اإلحرام، فـإذا رمـى فقـد شـرع يف أسـباب ا      ـ 3
 .(144)للتَّلبية

 :القو  الثَّاني

أنَّ التَّلبية يقطعهـا احلـاج إذا زالـت الشَّـمس مـن يـوم عرفـة، وهـلا مـلهب          
 ، واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:(145)املالكيَّة

َأنَّه كان ُيلّبي يف احلج، حتَّى إذا زاغـت الشَّـمس مـن      عن علّي بن أبي الالب ـ 1
 .(146)لبيةيوم عرفة قطع التَّ

 .(147)َأنَّها كانت ترتك التَّلبية إذا رجعت إىل املوقف ـَرِضي اللَُّه َعْنَها  ـعن عائشة  ـ 2

 .(148)َأنَّه عمل أهل املدينة ـ 3

أنَّ التَّلبية إجابة، ومن غدا إىل عرفة فقد أجـاب، فـال معنـى للتَّلبيـة حينئـٍل؛ كّن       ـ 4
 .(149)احلّج عرفة

 :التَّرجيح

العلماء، وأّن التَّلبية يقطعها احلاج عند رمي  لي هو ملهب مجهور الَّلي يرتّجح
وصراحتها. وأمَّا ملهب املالكيَّة فهو مرجوح؛ كنَُّه ليس هلم  مجرة العقبة؛ لقّوة أدّلتهم

لـيس   ـعنهمـا    اهللرضـي   ـ، واستدالهلم بفعل علّي وعائشة  أدّلة مرفوعة إىل النَّيبِّ
د يكونا قطعا التَّلبية مؤّقًتا كجل اإلنشـ ا  بالـّدعاء يف يـوم    صرًاا يف ذلك؛ كنَّهما ق

  عرفة، ثمَّ عاودا التَّلبية بعـد ذلـك، ولـو كـان صـرًاا فإ نَّـه معـارض بفعـل الـنَّيبِّ         
 أعلم. واهللوالرَّحابة من بعده. 

 :للمعتمر وقت انتهاء التَّلبية :املطلب الثَّالث

 فيه املعتمر الّتلبية، على ثالثة أقوا : اختلف العلماء يف الوقت الَّلي يقطع
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 :القو  اَكوَّ 

أنَّ املعتمر يقطع التَّلبية إذا اسـتلم احلمـر وشـرع يف الطَّـواف، وهـلا مـلهب       
 ، واستدّلوا على ذلك بأدّلة، منها:(150)مجهور العلماء من احلنفيَّة والشَّافعّية واحلنابلة

ُيَلبِّي اْلُمْعَتِمُر َحتَّى َيْسَتِلَم ))قا :   يبِّعن النَّ ـعنهما  اهللرضي  ـعن ابن عّبا   ـ 1
 .(151)(اْلَحَمَر(

 وهله داللة قولّية صراة يف وقت قطع الّتلبية للمعتمر وهو ابتداء الطَّواف.
َثـاَلَث    اللَّـهِ  اْعَتَمَر َرُسـو ُ ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـبن عمرو   اهللعن عبد  ـ 2

 .(152)(ِذي اْلَقْعَدِة، ُيَلبِّي َحتَّى َيْسَتِلَم اْلَحَمَر( ُعَمٍر، ُكلُّ َذِلَك ِفي
خرج يف بعض عمره،   اهلل أّن َرُسوَ ))عن عبد الرَّمحن بن أبي بكرة عن أبيه:  ـ 3

 .(153)(وخرجت معه، فما قطع الّتلبية حتَّى استلم احلمر(
 داء الطَّواف.وهله داللة فعلّية واضحة يف أنَّ وقت قطع التَّلبية للمعتمر هو ابت

أنَّ الطَّواف من أسباب التحّلل، كقطع التَّلبية يف احلّج عند رمي اجلمرة؛ كنَُّه مـن   ـ 4
 .(154)أسباب الّتحّلل

 :القو  الثَّاني
أنَّ من كان إحرامه بالعمرة من امليقات قطع التَّلبية إذا دخل احلرم، ومـن كـان   

يقطع التَّلبية إذا وقع برره على البيت،  إحرامه للعمرة من أدنى احلّل كالّتنعيم وغريه
 ، واستدّلوا لللك مبا يلي:(155)وهلا ملهب املالكيَّة

كان يرتك التَّلبيـة يف العمـرة إذا    ـعنهما   اهللرضي  ـبن عمر   اهللعن نافع أنَّ عبد  ـ 1
 .(156)دخل احلرم

مـره  بن عمر بني حّمه وع اهللقا : حممت مع عبد  (157)بن حنني اهللعن عبيد  ـ 2
اثنيت عشرة مّرة، قا : قلت له: يا أبا عبد الرَّمحن لقد رأيت منك أربـع خرـا ،   
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فلكر احلديث، وقا : رأيتك إذا أهللت فدخلت العـر  قطعـت التَّلبيـة. قـا :     
، فلمَّا دخل العر  قطع التَّلبية،  اهلل صدقت يا ابن حنني. خرجت مع َرُسو  

 .(158)فال تزا  تلبييت حتَّى أموت
إذا دخل أدنى احلرم أمسك عـن   ـعنهما   اهللرضي  ـن نافع قا : كان ابن عمر  ع ـ 3

 .(159)كان يفعل ذلك  اهللالتَّلبية، وادِّث أنَّ نيّب 
داللة واضحة على أنَّ السُّنَّة للمعتمر قطع التَّلبيـة   واآلثار ففي هله اكحاديث

كـان يفعـل      أنَّ النَّيبَّأخرب ـعنهما   اهللرضي  ـإذا دخل أدنى احلرم؛ كّن ابن عمر  
 ذلك، وكان هو يفعله.

 :القو  الثَّالث
، (160)أنَّ املعتمر يقطع التَّلبية إذا أمّت مجيع أعما  العمرة، وهلا ملهب الظَّاهرّية

 واستدّلوا على ذلك مبا يلي:

حتَّى دخل يف الطَّواف، فطاف  بن مسعود  اهللعن مسروق قا : صحبت عبد  ـ 1
وأربعة مشًيا، ثمَّ إنَّه صّلى خلف املقام ركعتني، ثمَّ إنَّه عاد إىل احلمر  ثالثة رماًل،

فاستلمه، ثمَّ خرج إىل الرَّفا، فقام على الشّق الَّـلي علـى الّرـفا، فقلـت: إّنـي      
 .(161)نهيت عن التَّلبية، فقا : ولكّني آمرك بها

يف عمرة بعدما الاف  َأنَّه لّبى على الرَّفا بن مسعود  اهللمسروق، عن عبد عن  ـ 2
 .(162)بالبيت

 :التَّرجيح

أنَّ القو  الثَّاني، وهو قطع التَّلبية للمعتمر مـن   ـأعلم   واهلل ـالَّلي يرتّجح لي  
امليقات عند أدنى احلرم هو الرَّواب؛ كّن اكحاديث الَّيت استدّ  بهـا أصـحاب هـلا    

 القو  صحيحة وصراة.
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 .(163)كانت صراة، إ الَّ َأنَّها ال ختلو من مقا أمَّا القو  اَكوَّ ، فأدّلتهم وإن 

، ومل  بـن مسـعود   اهللوأمَّا القو  الثَّالث، فهو غريب، ودليلـهم فعـل عبـد    
يتابعه أحد من أصحابه وال غريهم على ذلك، روى احلكم بن عتيبة أنَّ أصحاب عبد 

اإلمـام   . وقـا  (164)بن مسـعود كـانوا يلّبـون يف العمـرة حتَّـى يسـتلمون احلمـر        اهلل
 .(165)الشَّافعّي: وليس يقو  بهلا أحد من النَّا  علمناه

أمَّا قطع التَّلبية للمعتمر من أدنى احلّل فلم يظهر لي فيه دليل بّين، فأنا متوّقف 
 أعلم. واهلليف ذلك. 

 :فيها املواضع الَّيت يتأّكد استحباب التَّلبية :املبحث الثَّاني

يكثر من التَّلبية ما استطاع من حني اـرم، واتَّفقـوا   اتَّفق العلماء على أنَّ احملرم 
 على َأنَّه يتأّكد استحباب جتديد التَّلبية واإلكثار منها يف مواضع:

  عنـد مالقـاة الرِّفـاق،    ـ 3إذا عال شرًفا أو هبإ وادًيا،  ـ 2دبر الرَّلوات،  ـ 1
كالقيام والقعـود،   عند ت ّير اكحوا ، ـ 6يف اكسحار،  ـ 5إذا ركب على بعريه،  ـ 4

 .(167). وُحكي ذلك إمجاًعا(166)وإقبا  اللَّيل والنَّهار

 .(168)إذا مع من ُيلّبي ـ 7وزاد املالكيَّة واحلنابلة: 

 .(169)إذا فعل حمظوًرا ناسًيا ـ 8وزاد احلنابلة: 

 واستدلُّوا على ذلك مبا يلي:

راكًبا، أو عال أكمـة، أو  يلّبي يف حّمته إذا لقي   كان النَّيبُّ))قا :  عن جابر  ـ 1
 .(170)(هبإ وادًيا، ويف دبر الرَّلوات املكتوبة، ومن آخر اللَّيل(

كانوا يستحّبون التَّلبية دبـر الرَّـلوات املكتوبـة، وإذا    ))عن إبراهيم النخعي قا :  ـ 2
 .(171)(هبإ وادًيا، أو عال نشًزا، وإذا لقي راكًبا، وإذا استوت به راحلته(
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 يًضا مبا يلي:وقد يستدّ  لللك أ
َأمَّا ُموَسى َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلْيِه ))قا :  أنَّ النَّيبَّ  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عّبا    ـ 3

 .(172)(إ َذا اْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي ُيَلبِّي(

قا  ابن حمر: يف احلديث أنَّ التَّلبية يف بطون اكودية من سنن املرسـلني، وأنَّهـا   
 .(173)، كما تتأّكد عند الّرعودتتأّكد عند اهلبوط

ِحنَي اْسَتَوْت ِبـِه َراِحَلُتـُه     َأَهلَّ النَِّبيُّ))قا :  ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عمر   ـ 4
 .(174)(َقاِئَمًة(

 وهلا دليل على التَّلبية إذا ركب بعريه.
ا َفَلمَّـ )):  اهلل قا  يف صـفة إهـال  َرُسـو      ـعنهما   اهللرضي  ـعن ابن عّبا    ـ 5

 .(175)(َعاَل َعَلى َشَرِف اْلَبْيَداِء َأَهلَّ(

َصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َرِكَب َراِحَلَتُه، َفَلمَّا َعاَل  َأنَّ النَّيبَّ ))، وعن أنس بن مالك 
 .(176)(َعَلى َجَبل  اْلَبْيَداِء َأَهلَّ(

 فهلان دليالن على التَّلبية إذا عال شرًفا.

َكـاَن السَّـَلُف   ))قا :  (177)لف، فعن عبد الرَّمحن بن سابإأنَّ ذلك مأثور عن السَّ ـ 6
يستحّبون التَّلبية يف أربعة مواضع: يف دبر الرَّالة، وإذا هبطـوا وادًيـا، أو علـوه،    

 .(178)(وعند التقاء الرِّفاق(

َكاُنوا يستحّبون التَّلبية عند سّت: دبـر  ))قا :  (179)وعن خيثمة بن عبد الرَّمحن
قّلت بالرَُّجل راحلته، وإذا صعد شرًفا، وإذا هـبإ وادًيـا، وإذا لقـي    الرَّالة، وإذا است

 .(180)(بعضهم بعًضا(
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 اخلامتة

 :أخّلص نتائج البحث يف الّنقاط التَّالية ،بعد االنتهاء من مجع اكحكام املتعّلقة بالتَّلبية
 :الشَّرعيف  .إجابيت لك يا رّب :أي ،من إجابة املنادي :أنَّ التَّلبية يف اللُّ ة هي  ـ 1

إ نَّ احلمد والنِّعمة لك  ،شريك لك لّبيك لّبيك ال ،لبّيك اللَّهم لبيَّك) :قو 
 (.ال شريك لك ،وامللك

وعلم من  ،وهي كلمة التَّوحيد ،فهي شعاره ،أنَّ التَّلبية هلا مكانة عظيمة يف احلّج   ـ 2
 .أعالم النُّسك

تعاىل بأن يدعو  اهللأمره  ملَّا  إجابة دعوة إبراهيم ؛أنَّ سبب التَّلبية وأصلها  ـ 3
 .تعاىل اهللالنَّا  حلّج بيت 

 .أنَّ التَّلبية يف احلّج والعمرة واجبة يف أصّح أقوا  العلماء  ـ 4

وإن أناب عنه من يلّبي فال  ،وتكفيه نّية اإلحرام ،أنَّ التَّلبية تسقإ عن اكخر   ـ 5
 .بأ 

ا القادر على العربيَّة أمَّ ،يلّبي بلسانه ول ته ،أنَّ اكعممي العاجز عن التَّلبية  ـ 6
وال جيزئه التَّلبية ب ريها من  ،فالرَّحيح من أقوا  العلماء َأنَّه يلزمه التَّلبية بالعربّية

  .الل ات
 .يلّبي عنه ولّيه يف أرجح اكقوا  ،أنَّ الرَّيّب غري املمّيز العاجز عن التَّلبية  ـ 7

 .اّتفاق العلماءب ،والنُّفساء ،واحلائض ،أنَّ التَّلبية مشروعة للُمنب  ـ 8
شريك لك  لّبيك ال ،لبّيك اللَّهم لبيَّك) :هي  أنَّ صفة التَّلبية املأثورة عن النَّيبِّ  ـ 9

وأّن  (،َلبَّْيَك إ َلَه اْلَحقِّ) و (،ال شريك لك ،إ نَّ احلمد والنِّعمة لك وامللك ،لّبيك
 .اكفضل االقترار عليها يف أصّح قولي العلماء
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وخمتلـف يف وجوبـه    ،تَّلبيـة للرَّجـل متَّفـق علـى مشـروعّيته     أنَّ رفع الرَّوت بال ـ 10
 .لتعارض اكدّلة ؛وقد توّقفت يف هله املسألة ،واستحبابه

يف أصّح  ،كنََّها مأمورة باخلفر والّتسّتر ؛أنَّ رفع الرَّوت بالتَّلبية للمرأة غري جائز ـ 11
 .قولي العلماء

لبيـة هلمـا عنـد االسـتواء علـى      أنَّ اكفضل للحاّج واملعتمر أن يكون ابتـداء التَّ  ـ 12
 .يف أصّح قولي العلماء ،الرَّاحلة

  .العلماء العقبة يف أصّح قوليأنَّ وقت انتهاء التَّلبية للحاج يكون عند رمي مجرة  ـ 13

يف أصـّح   ،أنَّ وقت انتهاء التَّلبية للمعتمر من امليقات يكـون عنـد أدنـى احلـرم     ـ 14
  .أقوا  العلماء

 :منهـا  ،ويتأّكد االسـتحباب يف مواضـع   ،كثار من التَّلبيةأنَّ احملرم يستحّب له اإل ـ 15
 ،عنـد مالقـاة الرِّفـاق    ــ  3 ،إذا عال شرًفا أو هبإ وادًيـا  ـ 2 ،دبر الرَّلوات ـ 1
وهـله   .عنـد ت ّيـر اكحـوا     ــ  6 ،يف اكسـحار  ــ  5 ،إذا ركب على بعـريه  ـ 4

إذا فعل  ـ 8 ،لّبيإذا مع من ُي ـ 7 :وزاد بعض الفقهاء ،املواضع باّتفاق العلماء
 .حمظوًرا ناسًيا
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

، مادَّة )لبب(، لسان العرب البن منظور 4/222النِّهاية يف غريب احلديث واكثر البن اكثري  (1)
 ، ماّدة )ألّب(.170، مادَّة )لبب(، القامو  احمليإ للفريوزآبادي ص 1/729

، الشَّرح الكبري 3/230، اللَّخرية للقرايف 1/223، الفتاوى اهلنديَّة 2/145بدائع الرَّنائع  (2)
، الشَّرح الكبري البن 1/481، م ين احملتاج 3/74، روضة الطالبني للنووي 2/42للّدردير 

 .2/420، كشَّاف القناع 256ــ  3/254قدامة 

، ومسلم، باب: 1555أخرجه البخاري، باب: التَّلبية إذا احندر يف الوادي، كتاب: احلّج، برقم  (3)
 .166، كتاب: اإلميان برقم  اهلل اإلسراء بَرُسو  

اخللب: الليف، واحدتها خلبة، وقد ُيسّمى احلبل نفسه خلبة. النهاية يف غريب احلديث  (4)
 (.ماّدة )خلب، 1/365(، لسان العرب ، ماّدة )خلب2/58

 .166، كتاب: اإلميان برقم  اهلل أخرجها مسلم، باب: اإلسراء بَرُسو   (5)

 .1/518سلم إكما  املعلم بفوائد م (6)

، وقا : حديث 827أخرجه الرتملي، باب: ما جاء يف فضل التَّلبية والنَّحر، كتاب: احلّج برقم  (7)
، وصّححه ابن 2924 غريب، وابن ماجه، باب: رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب: املناسك، برقم

 .1/248، وحّسنه اكلباني يف صحيح اجلامع 4/175خزمية يف صحيحه 

، ماّدة )عمج(، لسان العرب 3/184، ماّدة )ثمج(، 1/207ية يف غريب احلديث النِّها (8)
 ، ماّدة )عمج(.2/318، مادَّة )ثمج(، 2/221

 .2/31فيض القدير للمناوي  (9)

، وأمحـد يف  2923أخرجه ابن ماجه، باب: رفع الرَّـوت بالتَّلبيـة، كتـاب: املناسـك، بـرقم       (10)
ــن خزميــة 36/11املســند  ــان يف صــحيحه 4/174يف صــحيحه ، وصــحَّحه اب ــن حّب ، واب

 .1/294، واكلباني يف صحيح اجلامع 9/112

 .1/97فيض القدير  (11)
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. قا  اهليثمي: رواه الطرباني يف اكوسإ بإسنادين 7/379أخرجه الطرباني يف اكوسإ  (12)
 .2/976 ع، وحّسنه اكلباني يف صحيح اجلام3/223رجا  أحدهما رجا  الرَّحيح، جممع الزوائد 

 .5/430فيض القدير  (13)
، وصّححه 828 أخرجه الرتملي، باب: ما جاء يف فضل التَّلبية والنَّحر، كتاب: احلّج، برقم (14)

 .2/1005، واكلباني يف صحيح اجلامع 4/176ابن خزمية يف صحيحه 
 .5/499فيض القدير  (15)
 .3/364أخرجه أمحد يف املسند  (16)
 .3/373 املرنَّف أخرجه ابن أبي شيبة يف (17)
 .15/130التَّمهيد  (18)
 .3/478فتح الباري  (19)
، والطرباني يف املعمم الكبري 5/250، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 4/438أمحد يف املسند أخرجه  (20)

 .3/259 ، قا  اهليثمّي: رواه أمحد والطَّرباني يف الكبري، ورجاله ثقات. جممع الزَّوائد10/268
، 6/329، وابن أبي شيبة يف املرنَّف 18/605ابن جرير الطَّربي يف تفسريه أخرجه  (21)

، وصّححه ووافقه اللََّهيّب، والبيهقّي يف السُّنن 389ــ  2/388واحلاكم يف املستدرك 
 .5/287الكربى 

، وصّححه ووافقه اللََّهيّب، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 2/552أخرجه احلاكم يف املستدرك  (22)
5/287. 

 .18/606، وابن جرير الطربي يف تفسريه 6/330أخرجه ابن أبي شيبة يف املرنَّف  (23)
 .18/607أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه  (24)
 .18/606أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه  (25)
انظر: النُّكت علـى نزهـة النَّظـر يف توضـيح ابـة الفكـر للحـافظ ابـن حمـر العسـقالني،            (26)

ـــ   1/190، وتدريب الرَّاوي شرح تقريب النَّواوي، للحافظ السـيوالي  142ــ  141 ص
 .163وملّكرة أصو  الفقه للشَّيخ حممَّد اكمني الّشنقيطي ص  ،191
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قا  احلافظ ابن حمر: مثا  املرفوع من القو  حكًما ال تررًاا: أن يقو  الرَّحابّي الَّلي مل  
ا  للرأي لالجتهاد فيه، وال تعّلق له ببيان ل ة، أو شرح ال جم ما يأخل عن اإلسرائيلّيات ــ

غريب، كاكخبار عن اكمور املاضية من بدء اخللق، وأخبار اكنبياء، أو اآلتية كاملالحم 
 .141والفنت، وأحوا  يوم القيامة. ا.هـ، النكت ص 

 .8/90، شرح صحيح مسلم للنَّووي 44مراتب اإلمجاع البن حزم ص  (27)
 .2/437، العناية شرح اهلداية للبابرتي 163ــ  2/161الرنائع بدائع  (28)
 .3/222، وانظر: مرنَّف ابن أبي شيبة 2/439فتح القدير البن اهلمام  (29)
عن ايى بن سعيد َأنَّه قا : سألت  1/341، ورواه مالك يف املوالأ 2/163بدائع الرنائع  (30)

قيم، هل َيْحُرُم عليه شيء؟ فأخربتين َأنَّها الرَّمحن عن الَّلي يبعث بهديه وي عمرة بنت عبد
 . وسياقه ال يدّ  على حكم التَّلبية.(اَل َيْحُرُم إ الَّ َمْن َأَهلَّ َوَلبَّى())معت عائشة تقو : 

 .2/437العناية شرح اهلداية  (31)
 ، الشَّـرح الكـبري  89ـــ   88، القـوانني الفقهيَّـة البـن جـزي ص     3/213اللَّخرية للقـرايف   (32)

 .2/39للدردير 
 .9سبق خترجيه ص (33)
، ومالك 2753 أخرجه النسائي، باب: رفع الرَّوت باإلهال ، كتاب: مناسك احلّج، برقم (34)

، وسكت 1814، وأبو داود، باب: كيف التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم1/334يف املوالأ 
، وقا : 829ء يف رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب احلّج، برقم عنه، والرتملّي، باب: ما جا

، 2922حسن صحيح، وابن ماجه، باب: رفع الرَّوت بالتَّلبية، كتاب: املناسك، برقم 
، وابن حّبان يف صحيحه 4/173، وصّححه ابن خزمية يف صحيحه 27/9وأمحد يف املسند 

اكلباني يف صحيح سنن  ، وصّححه7/225، وصّححه النَّووي يف ا جملموع 9/112
 .2/583النسائي 

 .3/218اللَّخرية  (35)

، 3/230، الشَّـرح الكـبري البـن قدامـة     3/58، روضـة الطَّـالبني   7/255اجملموع للنَّووي  (36)
 .2/408كشاف القناع 
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 .3/231، الشَّرح الكبري البن قدامة 7/255اجملموع  (37)

 .3/231البن قدامة  ، الشَّرح الكبري224ــ  7/223اجملموع  (38)

 .2/408كشَّاف القناع  (39)

إ نََّما اَكْعَماُ  )):  ، وأخرجه مسلم، باب: قوله1أخرجه البخاري، باب: بدء الوحي برقم  (40)
 .1907، كتاب: اإلمارة، برقم (ِبالنِّيَِّة(

 .7/225 للنَّووي ، اجملموع866، رقم املسألة 5/209، 829، رقم املسألة 5/81البن حزم احمللَّى  (41)

 .15سبق خترجيه ص  (42)

 .5/209احمللَّى  (43)
عن عائشة ــ  1718أخرجه مسلم، باب: نقض اكحكام البااللة، كتاب: اكقضية، برقم  (44)

أخرجه َرِضي اللَُّه َعْنَها ــ، وأخرجه البخاري، باب: الّنمش، كتاب: البيوع؛ معلًَّقا، و
، باب: إذا اصطلحوا على (َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمر َنا َهَلا َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردق())موصواًل بلفظ: 

 .2697صلح جور فالرُّلح مردود، كتاب: الرُّلح، برقم 
 .5/209احمللَّى  (45)
فواتح ، 1/423، املسترفى لل زالي 5انظر: املسودة يف أصو  الفقه آل  َتْيِميَّة ص  (46)

 .1/373الرَّمحوت بشرح مسلم الّثبوت، لعبد العلّي اكنرارّي 
 .1297 العقبة يوم النَّحر راكًبا، كتاب: احلّج، برقمأخرجه مسلم، باب: استحباب رمي مجرة  (47)
 هله املسألة مبنيَّة على مسألة قراءة اكخر  يف الرَّالة. وللعلماء فيها أقوا : (48)
ها تسقإ عنه، ويستحّب له حتريك لسانه بالقراءة واكذكار الواجبة، وهلا القو  اَكوَّ : َأنَّ 

 ملهب احلنفيَّة.
 القو  الثَّاني: َأنَّها تسقإ عنه بالكليَّة، بال بد ، وهلا ملهب املالكيَّة واحلنابلة. 
 افعّية.القو  الثَّالث: َأنَّه جيب عليه حتريك لسانه بالقراءة واكذكار الواجبة، وهلا ملهب الشَّ 
، القوانني الفقهيَّة البن 1/447، حاشية ابن عابدين 1/279انظر: فتح القدير البن اهلمام  

، 595ــ  3/594، اجملموع للنَّووي 1/519، مواهب اجلليل للحطَّاب 43جزي ص 
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، شرح منتهى اإلرادات 2/43، اإلنراف للمرداوي 1/229روضة الطَّالبني للنَّوووّي 
 .1/185للبهوتي 

 .2/531، حاشية ابن عابدين 2/437فتح القدير  (49)
 .2/531حاشية ابن عابدين  (50)
 .2/483، مواهب اجلليل 3/298اللَّخرية للقرايف  (51)
 .1/536، شرح منتهى اإلرادات 2/419، كشَّاف القناع للبهوتي 3/452اإلنراف  (52)
 .1/229 ، روضة الطَّالبني للنَّوووّي494ــ  3/293اجملموع للنَّووي  (53)
، كتاب: االعترام بالكتاب والسُّنَّة  اهلل أخرجه البخاري، باب: االقتداء بسنن َرُسو   (54)

 .1337 ، ومسلم، باب: فرض احلّج مّرة يف العمر، كتاب: احلّج، برقم7288برقم 
 .3/495اجملموع للنَّووي  (55)
 .1/331 ، كشاف القناع508ــ  1/507الشَّرح الكبري البن قدامة ، 2/130امل ين البن قدامة  (56)
، 3/231، اللَّخرية للقرايف 222ــ  1/221، الفتاوى اهلنديَّة 2/161بدائع الرنائع  (57)

، كشاف القناع 3/74، روضة الطَّالبني 7/246، اجملموع للنَّووي 3/106مواهب اجلليل 
 .1/537، شرح منتهى اإلرادات 2/420

 .222ــ  1/221هلنديَّة ، الفتاوى ا2/161بدائع الرنائع  (58)
 .4/6املبسوط للسَّرخسي  (59)
 .2/483، حاشية ابن عابدين 2/161بدائع الرنائع  (60)
، روضة الطَّالبني 7/246، اجملموع للنَّووي 3/106، مواهب اجلليل 3/231اللَّخرية  (61)

 .2/420، كشاف القناع 3/454، اإلنراف 3/74
 .3/106مواهب اجلليل  (62)
 .2/420، كشاف القناع 7/246اجملموع  (63)
، ومسلم، 247 أخرجه البخاري، باب: فضل من بات على الوضوء، كتاب: الوضوء، برقم (64)

 .2710باب: ما يقو  عند النَّوم وأخل املضمع، كتاب اللِّكر والّدعاء برقم 
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، 483ــ  2/482، مواهب اجلليل 2/466، حاشية ابن عابدين 2/144بدائع الرنائع  (65)
 4/6، حتفة احملتاج البن حمر اهليتمي 7/21، اجملموع للنَّووي 2/4رح الكبري للدردير الشَّ
 .2/380، كشَّاف القناع 3/164، الشَّرح الكبري البن قدامة 7ــ 

، حتفة احملتاج 28ــ  7/21، اجملموع 2/466، حاشية ابن عابدين 2/161بدائع الرنائع  (66)
 .381ــ  2/380، كشَّاف القناع 3/164امة ، الشَّرح الكبري البن قد7ــ  4/6

، وأمحد يف املسند 3038أخرجه ابن ماجه، باب: الرَّمي عن الرِّبيان، كتاب: املناسك، برقم  (67)
 927، وبنحوه عند الرتملي، باب: ما جاء يف حّج الرَّيّب، كتاب: احلّج، برقم 22/269

د ضّعفه اككثرون، ووّثقه بعضهم، وضّعفه، قا  النَّووي: يف إسناده أشعث بن سّوار وق
 .2/29، وضّعفه ابن امللّقن يف خالصة البدر املنري 7/22اجملموع 

 .3/242أخرجه ابن أبي شيبة يف املرنَّف  (68)

الرزَّاق عن  ، قا : وذكر عبد1/104أخرجه عبد الرزَّاق، كلا قا  ابن عبد الرّب يف التَّمهيد  (69)
 الرزَّاق. ن القاسم عن أبيه.. ومل أجده يف مرنَّف عبدالرَّمحن ب الثَّورّي عن عبد

 .483ــ  2/482، مواهب اجلليل 298ــ  3/297اللَّخرية للقرايف  (70)

 .2/483مواهب اجلليل  (71)

 .2/4الشَّرح الكبري للدردير  (72)

 .املرجع السَّابق (73)

 .75اإلمجاع البن املنلر ص  (74)

، اجملموع 3/106، مواهب اجلليل 3/232اللَّخرية للقرايف ، 2/491حاشية ابن عابدين  (75)
 .1/598، شرح العمدة البن َتْيِميَّة 3/73، روضة الطَّالبني 7/245للنَّووي 

أخرجه البخاري، باب: تقضي احلائض املناسك كّلها إ الَّ الطَّواف، كتاب احليض، برقم  (76)
 .1211، برقم ، ومسلم، باب: بيان وجوه اإلحرام، كتاب احلّج305

 ذو احُلليفة: تر ري َحْلفة، نوع من الّشمر، ميقات كهل املدينة، تعرف اآلن بأبيار علّي. (77)
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، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والّسرية، حملّمد 2/295انظر: معمم البلدان، لياقوت احلموي  
 .103 شراب ص

 .1210قم أخرجه مسلم، باب: إحرام النُّفساء، كتاب احلّج بر (78)

 .8/146شرح النَّووي على مسلم  (79)

 .19/315التَّمهيد البن عبد الرّب  (80)

، وابن عبد الرّب يف 4/224نقل اإلمجاع على ذلك الطحاوي يف معاني اآلثار  (81)
، وابن بّطا  يف شرح صحيح 48، وابن حزم يف مراتب اإلمجاع ص 15/127 التَّمهيد

، وابن القطَّان يف اإلقناع يف مسائل 1/392داية اجملتهد ، وابن رشد يف ب4/223 البخاري
 .786ــ  2/784اإلمجاع 

 .829 ، رقم املسألة5/82، احملّلى البن حزم 1/223الفتاوى اهلنديَّة ، 2/145بدائع الرنائع  (82)

 النِّهاية يف غريباملعارج: املراعد والدرج، أي: معارج املالئكة ومراعدها إىل السَّماء.  (83)
 .عرج(مادَّة ) 2/322(، لسان العرب عرج، ماّدة )3/203احلديث 

، واللفظ له، وأبو داود، باب: كيفّية التَّلبية، كتاب: 3/320أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  (84)
، واكلباني 4/173، وسكت عنه، وصّححه ابن خزمية يف صحيحه 1813املناسك، برقم 

 .1591برقم  6/78يف صحيح أبي داود 

، وابن ماجه، باب: 2752أخرجه النسائي، باب: كيف التَّلبية، كتاب: مناسك احلّج، برقم  (85)
، وصّححه ابن حّبان يف 2/341، وأمحد يف املسند 2920التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم 

 .9188برقم  2/902، واكلباني يف صحيح اجلامع الرَّ ري 9/109صحيحه 

 .1184لبية وصفتها ووقتها، كتاب: احلّج، برقم أخرجه مسلم، باب: التَّ (86)

 .3/204املرنَّف البن أبي شيبة  (87)

 .5/121، السنن الكربى للبيهقّي 3/375املرنَّف البن أبي شيبة  (88)

 .829 رقم املسألة 5/82، احملّلى البن حزم 2/145انظر: بدائع الرنائع  (89)
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، 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 2/42بري للدردير ، الشَّرح الك3/230اللَّخرية للقرايف  (90)
 .453ــ  3/452، اإلنراف 3/255، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/481م ين احملتاج 

 .1/536انظر: شرح منتهى اإلرادات  (91)

، ومسلم، باب: التَّلبية وصفتها 5915أخرجه البخاري، باب: التَّلبيد، كتاب: اللِّبا ، برقم  (92)
 .1184تها، كتاب: احلّج، برقم ووق

 (.1218، كتاب: احلّج، برقم )أخرجه مسلم، باب: حّمة النَّيبِّ  (93)

 .3/256انظر: الشَّرح الكبري البن قدامة  (94)

، قا  17/46، والطرباني يف املعمم الكبري 2/124أخرجه الطحاوي يف معاني اآلثار  (95)
قطامي، وهو ضعيف، وقا  البّزار: إسناده ليس اهليثمي: رواه الطرباني، وفيه شرقي بن 

 .3/222بثابت. جممع الزوائد 

 .2/327 ، شرح الّزرقاني على املوالأ3/479البن حمر ، فتح الباري 2/125معاني اآلثار  (96)

 .5/45، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 1/172أخرجه أمحد يف املسند  (97)

، القوانني 3/232، اللَّخرية للقرايف 2/491عابدين ، حاشية ابن 2/145بدائع الرنائع  (98)
، الشَّرح الكبري 3/73، روضة الطَّالبني 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 88الفقهيَّة ص 
 .2/419، كشاف القناع 3/257البن قدامة 

 ، ومسلم، باب: التَّلبية1540أخرجه البخاري، باب: من أهّل ملبًِّدا،كتاب: احلّج، برقم  (99)
 .1184وصفتها، كتاب: احلّج، برقم 

 )هلل(.  مادَّة 11/701، ماّدة )هلل(، لسان العرب 5/271غريب احلديث البن اكثري النِّهاية يف  (100)

 .9سبق خترجيه ص  (101)

 .2/145بدائع الرنائع  (102)

 .15سبق خترجيه ص  (103)

 .8سبق خترجيه ص  (104)



 هـ1438ربيع اآلخر  1ج( 69جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد )   286

 .1247أخرجه مسلم، باب: التَّقرري يف العمرة، كتاب: احلّج، برقم  (105)

 .8/232شرح النووي على مسلم  (106)

ان بن حنطب املخزومي املدني، أحد الثِّقات، كان من وجوه قريش، ك اهللاملطَّلب بن عبد  (107)
بن عمرو، وابن عّبا ، وجابر، وأبي هريرة،  اهللجّده من مسلمة الفتح، حدَّث عن عبد 

 هـ. 120وعّدة، كان حيًّا يف حدود سنة 

 .3/373مرنَّف ابن أبي شيبة  (108)

بن أبي مليكة التيمي، قاضي املدينة، قليل احلديث،  اهلليعقوب بن زيد بن اللحة بن عبد  (109)
ل بن حنيف، قا  النسائي: ثقة، مات يف والية أبي جعفر. تهليب روى عن أبي أمامة سه

 .11/385التهليب 

يف الريقه   اهلل الرَّوحاء: من وادي الفرع، حمّطة على الطَّريق بني املدينة ومّكة، نزهلا َرُسوُ  (110)
عي ( كيلو. مراصد االاّلالع على أماء اكمكنة والبقاع للقطي74إىل مّكة، تبعد عن املدينة )

 .131، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والسرية حملمَّد شراب ص 2/637

 .3/372مرنَّف ابن أبي شيبة  (111)

 .8/232شرح صحيح مسلم للنَّووي  (112)

. وبالغ ابن حزم، 7/225، اجملموع للنَّووي 829، رقم املسألة 82، 5/81احمللَّى البن حزم  (113)
وقا : فلو لبَّى ومل يرفع صوته فال حّج له وال عمرة. فمعل رفع الرَّوت بالتَّلبية فرض، 

 .866، رقم املسألة 5/209احمللَّى 

 .866، رقم املسألة 5/209احمللَّى  (114)

، املسترفى 5هلا ملهب مجهور العلماء. انظر: املسودة يف أصو  الفقه آل  َتْيِميَّة ص  (115)
 .1/373عبد العلّي اكنرارّي ، فواتح الّرمحوت بشرح مسلم الثبوت ل1/423لل زالي 

 .18سبق خترجيه ص  (116)

 .9سبق خترجيه ص  (117)
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الرب  ، الكايف البن عبد1/235، الفتاوى اهلنديَّة 2/514العناية شرح اهلداية للبابرتي  (118)
، روضة 245ــ  7/241، اجملموع للنَّووي 88ن جزي ص ، القوانني الفقهيَّة الب1/365

 .2/421، كشاف القناع 3/261، الشَّرح الكبري البن قدامة 3/73الطَّالبني للنَّوووّي 
 .17/242التَّمهيد  (119)
 .5/72، السنن الكربى للبيهقّي 2/295سنن الدَّارقطيّن  (120)
 .3/328املرنَّف البن أبي شيبة  (121)
، اجملموع للنَّووي 2/514، العناية للبابرتي 7/139السُّنن واآلثار للبيهقّي انظر: معرفة  (122)

 .3/261، الشَّرح الكبري البن قدامة 359، 7/241
 .829، مسألة رقم 83ــ  5/81احمللَّى البن حزم  (123)
 .829، مسألة رقم 5/82احمللَّى البن حزم  (124)
 .3/328املرنَّف البن أبي شيبة  (125)
 .829، مسألة رقم 5/83ى البن حزم احمللَّ  (126)
الرّب يف  عبد ، وابن4/221حكى اإلمجاع على ذلك: ابن بّطا  يف شرح صحيح البخاري   (127)

، وابن القطَّان يف اإلقناع يف مسائل 1/474، وابن هبرية يف اإلفراح 17/242التَّمهيد 
، وابن 5/160 ين ، وحكاه ابن قدامة يف امل1/235، والفتاوى اهلندّية 2/786اإلمجاع 

الرّب وأقّراه، وحكاه املرداوي يف  ، والفتاوى عن ابن عبد1/392رشد يف بداية اجملتهد 
عن ابن املنلر، وهو غريب؛ فإّني مل  2/421، والبهوتي يف كشاف القناع 3/454اإلنراف 

 أجد ابن املنلر حكى شيًئا من اإلمجاع على ذلك يف كتبه املطبوعة كاإلمجاع، واإلشراف،
 أعلم. واهللواإلقناع، واكوسإ. 

، 3/229، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/223، الفتاوى اهلنديَّة 2/145بدائع الرنائع  (128)
 .7/223، ونسبه لداود الظَّاهرّي، النَّووي يف اجملموع 408ــ  2/407، كشاف القناع 230

، وقا : حسن 819 احلّج، برقم ، كتاب: أخرجه الرتملي، باب: ما جاء متى أحرم النَّيبُّ (129)
، وأمحد يف 2754غريب، والنسائي، باب: العمل يف اإلهال ، كتاب: مناسك احلّج، برقم 

 .100 . قا  اكرناؤوط: حسن ل ريه، وضّعفه اكلباني يف ضعيف سنن النسائي ص4/350املسند 
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ا: اسم موضع خمروص بني مّكة البيداء يف اللُّ ة هي املفازة الَّيت ال شيء بها، واملراد به هن (130)
واملدينة، أمام ذي احلليفة، وفيها اليوم مبنى التِّلفاز والكلّية املتوّسطة. انظر: النِّهاية يف غريب 

 .67 ، املعامل اكثرية يف السُّنَّة والسرية ص1/239، ماّدة )بيد(، مراصد االاّلالع 1/171احلديث 

، وسكت عنه، وأمحد 1770م، كتاب: املناسك برقم أخرجه أبو داود، باب: يف وقت اإلحرا (131)
، قا  اكرناؤوط: حسن ل ريه، وهلا سند حمتمل للتَّحسني، قا  البيهقّي: 4/189يف املسند 

، وضعَّفه اكلباني يف ضعيف 5/57فيه خريف اجلزري، وهو غري قوّي. السُّنن الكربى 
 .2/150أبي داود 

، 217ــ  7/214، اجملموع للنَّووي 3/105هب اجلليل ، موا1/364الرب  الكايف البن عبد (132)
 .2/237م ين احملتاج 

، 1552 أخرجه البخاري، باب: من أهّل حني استوت به راحلته، كتاب: احلّج، برقم (133)
 .1187 ومسلم، باب: اإلهال  من حيث تنبعث الرَّاحلة، كتاب: احلّج، برقم

َيْأُتوَك ر َجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ  }تعاىل:  اهللأخرجه البخاري، باب: قو   (134)
 .1515 ، كتاب: احلّج، برقم{ َعِميٍق

 .1546 أخرجه البخاري، باب: من بات بلي احلليفة حتَّى أصبح، كتاب: احلّج، برقم (135)

، 1545 برقمأخرجه البخاري، باب: ما يلبس احملرم من الثِّياب واكردية، كتاب: احلّج،  (136)
 .1243 ومسلم، باب: تقليد اهلدي، كتاب: احلّج، برقم

، وقد 137 كّن يف إسنادها خريف بن عبد الرَّمحن احلضرمي، من ص ار التَّابعني، مات سنة (137)
اختلف فيه علماء اجلرح والتَّعديل اختالًفا كثرًيا، فقد ضّعفه اإلمام أمحد، وايى بن سعيد 

زرعة، وابن سعد، والنسائي، وقا   بن خزمية، ووثَّقه ابن معني، وأبوالقّطان، وأبو حامت، وا
احلافظ ابن حمر: صدوق، سيء احلفظ، خلإ بآخره، ورمي باإلرجاء. وقا  اللََّهيّب: حديثه 

ــ  3/143، تهليب التهليب 146ــ  6/145يرتقي إىل احلسن. انظر: سري أعالم النبالء 
 .193 ، تقريب التهليب ص144

 .2/790، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القّطان 44اتب اإلمجاع البن حزم ص مر (138)
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ــنائع  (139) ــدائع الرَّ ــة 2/156ب ــاوى اهلنديَّ ــووي 1/231، الفت ، روضــة 8/154، اجملمــوع للنَّ
ــووي   ــالبني للن ـــ  3/100الط ــاع  103ـ ــاف القن ــى اإلرادات  2/501، كشَّ ــرح منته ، ش

. واخلـالف بـني اجلمهـور    835، رقـم املسـألة   135ـــ   5/133. احملّلى البن حزم 2/501
والظَّاهرّية هنا يسري، فإ نَّ املّدة الَّيت اختلفوا فيها ال تزيد عن دقيقة، وملهب الظَّاهرّية قا  بـه  

 .إسحاق بن راهويه وأمحد يف رواية، ووافقهم بعض أهل احلديث كـابن املنـلر وابـن خزميـة    
 .8/182 ، اجملموع للنَّووي13/81يد البن عبد الرّب ، التَّمه4/281انظر: صحيح ابن خزمية 

، ومسلم، 1544أخرجه البخاري، باب: الّركوب واالرتداف يف احلّج، كتاب: احلّج، برقم  (140)
 .1281باب: استحباب إدامة احلاج التَّلبية حتَّى يشرع يف رمي اجلمرة، كتاب: احلّج، برقم 

، ومسلم، باب: 1670ة ومجع، كتاب: احلّج، برقم أخرجه البخاري، باب: الّنزو  بني عرف (141)
 .1281استحباب إدامة احلاج التَّلبية حتَّى يشرع يف رمي اجلمرة، كتاب: احلّج، برقم 

 .5/224، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 4/282أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (142)

 .5/224ى ، والبيهقّي يف السُّنن الكرب4/281أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (143)

 .2/268، م ين احملتاج 3/451الشَّرح الكبري البن قدامة  (144)
 .89ــ  88، القوانني الفقهيَّة ص 1/375الرب  الكايف البن عبد (145)
 .1/338أخرجه مالك يف املوالأ  (146)
 .1/338أخرجه مالك يف املوالأ  (147)
 املرجع السَّابق نفسه. (148)
 .3/233اللَّخرية للقرايف  (149)
، م ين 103ــ  3/102، روضة الطَّالبني 1/238، الفتاوى اهلنديَّة 2/154ائع الرنائع بد  (150)

 .2/489، كشَّاف القناع 3/418، الشَّرح الكبري البن قدامة 1/501احملتاج 
، وقا  أبو 1817أخرجه أبو داود، باب: متى يقطع املعتمر التَّلبية، كتاب: املناسك، برقم  (151)

بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عّبا  موقوًفا، وبنحوه  امللك داود: رواه عبد
، 919الرتملي بري ة الفعل، باب: ما جاء متى تقطع التَّلبية يف العمرة، كتاب: احلّج، برقم 
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وقا : حسن صحيح، ويف إسناده حممَّد بن عبد الرَّمحن بن أبي ليلى، وفيه مقا ، ولللك 
 .4/297ضّعفه اكلباني يف إرواء ال ليل 

، وضّعفه، كما ضّعفه 5/105، والبيهقّي يف السُّنن الكربى 2/180أخرجه أمحد يف املسند   (152)
 .4/298اكلباني يف اإلرواء 

 ، وقا : هلا إسناد غري قوّي.5/105أخرجه البيهقي يف السُّنن الكربى  (153)

 .103ــ  3/102روضة الطَّالبني  (154)

 .107ــ  3/106، التاج واإلكليل 234ــ  3/233اللَّخرية للقرايف  (155)

 .1/338أخرجه اإلمام مالك يف املوالأ  (156)

هكلا ورد يف صحيح ابن خزمية، وأكثر الرِّوايات عن عبيد بن جريج كـلا رواهـا البخـاري     (157)
 ترحيف. ومسلم وغريهما من أهل الكتب السّتة بدون ذكر للّتلبية، فلعّل ما يف صحيح ابن خزمية

 .1187، وصحيح مسلم، احلديث رقم 166اري، رقم احلديث انظر: صحيح البخ 
 .4/205أخرجه ابن خزمية يف صحيحه  (158)
 .1573أخرجه البخاري، باب: االغتسا  عند دخو  مّكة، كتاب: احلّج، برقم  (159)
 .835، مسألة رقم 5/136احمللَّى البن حزم  (160)
 مسعود. صّح الرِّوايات يف ذلك عن ابنهلا أ، وقا : 5/95أخرجه البيهقّي يف السُّنن الكربى  (161)
 .7/269معرفة السُّنن واآلثار للبيهقي  (162)
قا  أبو بكر ابن خزمية: قد كنت أرى للمعتمر التَّلبية حتَّى يستلم احلمر أوَّ  ما يبتدئ  (163)

كان ميسك عن التَّلبية   اهلل الّطواف خلرب ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عّبا  أنَّ َرُسوَ 
 العمرة إذا استلم احلمر، فلمَّا تدّبرت خرب عبيد بن جريج كان فيه ما دّ  على أنَّ يف

قد كان يقطع التَّلبية عند دخو  عرو  مّكة، وخرب عبيد بن جريج أثبت إسناًدا   النَّيبَّ
من خرب عطاء؛ كّن ابن أبي ليلى ليس باحلافظ وإن كان فقيًها عامًلا. صحيح ابن خزمية 

 .206ــ  4/205
 .3/260املرنَّف البن أبي شيبة  (164)
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 .7/269معرفة السُّنن واآلثار  (165)
، الشَّرح 88، القوانني الفقهيَّة ص 1/491، حاشية ابن عابدين 2/145بدائع الرَّنائع  (166)

، 3/73، روضة الطَّالبني للنَّوووّي 245ــ  7/240، اجملموع للنَّووي 2/39الكبري للّدردير 
 .2/421، كشَّاف القناع 3/260البن قدامة  الشَّرح الكبري

 .788ــ  2/787، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القّطان 1/511اإلفراح البن هبرية  (167)

 .2/421، كشاف القناع 88القوانني الفقهيَّة ص  (168)

 .2/421، كشاف القناع 3/260الشَّرح الكبري البن قدامة  (169)

يف دواوين السُّنَّة، قا  ابن حمر: هلا احلديث ذكره الشَّيخ يف  هلا احلديث مل أجد من خّرجه (170)
املهّلب، وبّيض له النَّووي واملنلري، وقد رواه ابن عساكر يف خترجيه كحاديث املهّلب من 

يعرف )التَّلخيص احلبري  بن حممَّد بن ناجية يف فوائده بإسناده، وفيه من ال اهلل الريق عبد
بن ناجية يف فوائده بإسناد غريب ال يثبت مثله، وملَّا  اهلل : رواه عبد(، قا  ابن امللّقن2/520

 (.6/151أخرجه ابن عساكر قا : غريب جدًّا، وليس إسناده بالقوّي )البدر املنري 

 .3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (171)

 .8سبق خترجيه ص  (172)

 .3/485فتح الباري  (173)

 .41جيه ص سبق ختر (174)

 .40سبق خترجيه ص  (175)

، وسكت عنه، وأمحد 1774أخرجه أبو داود، باب: يف وقت اإلحرام، كتاب: املناسك برقم  (176)
 .6/20، وصّححه اكلباني يف صحيح أبي داود 20/398يف املسند 

بن سابإ اجلمحي املكي، من كبار التَّابعني، روى عن عمر، وسعد  اهللعبد الرَّمحن بن عبد  (177)
، وكان ثقة، كثري احلديث، روى له مسلم بن أبي وّقاص، والعبا  بن عبد املّطلب 

 .340 ، تقريب التهليب ص6/180. تهليب التهليب 118واكربعة. مات سنة 
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. ووقع يف 7/131، والبيهقّي يف معرفة السُّنن واآلثار 3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (178)
املرنَّف )كان رسو ( بد  )كان السَّلف( والتَّرحيح من معرفة السُّنن، والتَّلخيص احلبري 

 .2/520البن حمر 

خيثمة بن عبد الرَّمحن بن أبي سربة امللحمي، من التَّابعني، كبيه وجلّده صحبة، حدَّث عن  (179)
، روى له اجلماعة، وكان من  بن عمرو، وابن عّبا  اهلل بن عمر، وعبد اهلل دعائشة وعب

 .3/178 ، تهليب التهليب4/320وحديثه يف دواوين اإلسالم، سري أعالم النبالء  العلماء العّباد،

يلكر  ، وذكر يف اكثر استحباب التَّلبية يف سّتة مواضع، ومل3/131املرنَّف البن أبي شيبة  (180)
 أعلم. فاهللمخًسا.  إ الَّ
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 ت املراجعـــثب

 هـ. 1420حتقيق: ص ري حنيف، ط: مكتبة مّكة الثَّقافّية، الطَّبعة الثَّانية، البن املنلر.  ،اإلمجاع  -1
الطبعة الثانية، حممَّد ناصر الدين اكلباني.  ،إرواء ال ليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -2

 هـ.1415عام  بريوت: املكتب اإلسالمي،
 حتقيق: ص ري اكنراري ـ مكتبة مّكة الّثقافّية،البن املنلر.  ،اإلشراف على ملاهب العلماء  -3

 هـ.1428الطبعة اكوىل 
حتقيق: حممَّد يعقوب الالب، كبي املظّفر ايى بن هبرية.  ،اإلفراح عن معاني الرِّحاح  -4

 مركز الفمر، مرر. ط
حتقيق: فاروق محادة، ط: دار القلم، دمشق، الطبعة ان. البن القّط ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع  -5

 هـ.1424 اكوىل،
للقاضي عياض بن موسى اليحريب، حتقيق: ايى إ ماعيل.  ،إكما  املعلم بفوائد مسلم  -6

 هـ. 1419الطبعة اكوىل، دار الوفاء، توزيع مكتبة الرشد، عام 
للمرداوي،  ،بّمل أمحد بن حنبلاإلنراف يف معرفة الراجح من اخلالف على ملهب اإلمام امل  -7

 الطبعة الثانية، بريوت: دار إحياء الرتاث العربي.حتقيق: حممَّد حامد الفقي. 
 بريوت: دار الكتب العلمية.للكاساني.  ،بدائع الرنائع يف ترتيب الشرائع  -8
قه: حممَّد بن أمحد بن رشد الشهري بـ ))ابن رشد احلفيد((، حّق ،بداية اجملتهد ونهاية املقترد  -9

 هـ.1403ط: دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الثانية، عام عبداحلليم حممَّد عبداحلليم. 
البـن امللّقـن، حتقيـق:     ،البدر املنري يف ختـريج اكحاديـث واآلثـار الواقعـة يف الشَّـرح الكـبري        -10

 هـ.1425الطَّبعة اكوىل  البعة دار اهلمرة، الرِّياض، مرطفى أبو ال يإ وآخرون.
 ط دار الفكر، الطبعة الثالثة،حملمَّد بن ُيوسف العبدري املّواق.  ،كليل ملخترر خليلالتاج واإل  -11

 هـ.1412سنة 

ط: دار الفكر، بريوت، بدون معلومـات  أمحد بن حمر اهليتمي.  ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  -12
 عن الطَّبعة.
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ار الرَّشـيد، سـوريا،   ط: دأمحد بن حمر العسقالني، حتقيق: حممَّـد عّوامـة.    ،تقريب التَّهليب  -13
 هـ.1406 الطبعة اكوىل،

البن عبدالرب، حتقيـق: مرـطفى العلـوي، وحممَّـد      ،التمهيد ملا يف املوالأ من املعاني واكسانيد  -14
 هـ.1402عام  الطبعة الثانية، مّكة: املكتبة التمارية،البكري. 

 هـ.1414 ،البعة القاهرة، الطَّبعة اكوىل البن حمر العسقالني. ،تهليب التَّهليب  -15

حتقيـق:  لإلمام ابن جريـر الطـربي.    ،جامع البيان يف تأويل القرآن )تفسري ابن جرير الطربي(  -16
 هـ.1420 أمحد شاكر وحممود شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة اكوىل،

كبي عيسى حممَّد بـن عيسـى بـن سـوره، حتقيـق: َأمحـد        ،اجلامع الرحيح ))سنن الرتملي((  -17
 تبة التمارية.ط: املكحممَّد شاكر. 

حممَّـد أمـني، الشـهري     ،شرح تنـوير اكبرـار   ،رّد احملتار على الدر املختار ؛حاشية ابن عابدين  -18
 هـ.1386سنة  ط املكتبة التمارية، الطبعة الثانية،بابن عابدين. 

عمر ابن علـي ابـن    ،خالصة البدر املنري يف ختريج اكحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري  -19
 هـ.1410 عام الطبعة اكوىل، الرياض: مكتبة الرشد،حّققه: محدي السلفي. امللقن، 

الطبعـة اكوىل،  شهاب الـدين أمحـد بـن إدريـس القـرايف، حتقيـق: سـعيد أعـراب.          ،اللخرية  -20
 م.1994عام  بريوت: دار ال رب اإلسالمي،

 ب اإلسـالمي، الطبعة الثالثـة، بـريوت: املكتـ   لإل مام النووي.  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني  -21
 هـ.1412عام 

ــّدارقطين   -22 ــنن ال ــّدارقطين.   ،س ــر ال ــن عم ــي ب ــافظ عل ــي،  للح ــرتاث العرب ــاء ال  ط دار إحي
 هـ.1413 سنة

للحـافظ أبـي داود سـليمان بـن اكشـعث، ضـبإ وتعليـق وتـرقيم: حممَّـد           ،سنن أبـي داود   -23
 بريوت: دار إحياء الرتاث.احلميد.  الدين عبد حميي

 هـ.1413عام  دار املعرفة، ط:للبيهقي.  ،السنن الكربى  -24
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كبي عبداهلل حممَّد بن يزيد القزويين، حّققه ورّقمه: حممَّد فـؤاد عبـد البـاقي.     ،سنن ابن ماجه  -25
 ط: دار الكتب العلمية.

كبي عبدالرَّمحن أمحد بن شعيب النسـائي، رّقمـه وصـنع فهارسـه:      ،سنن النسائي ))اجملتبى((  -26
 هـ.1414 سنة ر اإل سالمية، الطبعة الرابعة،ط: دار البشائالفتاح َأبو غّدة.  عبد

 الطبعةالســابعة، بــريوت، مؤسســة الرِّســالة،حممَّــد بــن أمحــد الــلََّهيّب.  ،ســري أعــالم النــبالء  -27
 هـ.1410 عام

ط دار الكتـب   حملمَّـد بـن عبـد البـاقي الّزرقـاني.      ،شرح الّزرقاني على موالـأ اإلمـام مالـك     -28
 هـ.1411سنة  العلميَّة، الطَّبعة اكوىل،

 هـ.1420سنة  ط مكتبة الّرشد، الطَّبعة اكوىل، البن بّطا . ،شرح صحيح البخاري  -29
 هـ.1347 عام مرر: املطبعة املررية باكزهر، للنووي. الطبعة اكوىل، ،شرح صحيح مسلم  -30
كبي الفرج عبد الرَّمحن بن أبي عمـر بـن قدامـة، علَّـق عليـه       ،الشَّرح الكبري على منت املقنع  -31

 ط: دار الكتاب العربي. رضا. رشيد
مرـر:  الدسـوقي.   كمحد الدردير، مطبوع بهـامش حاشـية   ،الشرح الكبري على خمترر خليل  -32

 البعة عيسى البابي احلليب وشركاه.
منرور بن يونس البهـوتي.   ،املسمى دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ،شرح منتهى اإلرادات  -33

 هـ.1414عام  الطبعة اكوىل، بريوت: عامل الكتب،
حممَّد بن إماعيل البخارّي، مطبوع مع فتح البـاري، تـرقيم: حممَّـد فـؤاد      ،صحيح البخاري  -34

 هـ.1408عام  الطبعة الرابعة، القاهرة: املكتبة السلفية،عبد الباقي. 
 هـ.1406 البعة املكتب اإلسالمي، الطبعة اكوىل،لأللباني.  ،صحيح اجلامع الرَّ ري وزياداته  -35
 مؤسسـة الرِّسـالة، بـريوت، الطَّبعـة الثَّانيـة،      : شـعيب اكرنـاؤوط.  حتقيق ،صحيح ابن حّبان  -36

 هـ.1414

ط املكتـب اإلسـالمي،    البن خزمية، حتقيـق: حممَّـد مرـطفى اكعظمـي.     ،صحيح ابن خزمية  -37
 هـ.1412 سنة الطَّبعة الثانية،
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يـة  الطبعة اكوىل، نشر مكتـب الرتب لأللباني، بتعليق: زهري الشاويش.  ،صحيح سنن أبي داود  -38
 هـ.1409العربي لدو  اخلليج، توزيع املكتب اإلسالمي، بريوت، عام 

الطبعة الثانية، نشر مكتب الرتبية العربـي  حممَّد ناصر الدين اكلباني.  ،صحيح سنن ابن ماجه  -39
 هـ.1408لدو  اخلليج، الرياض، عام 

ب الرتبيـة  الطبعـة اكوىل، نشـر مكتـ   حممَّد بن ناصـر الـدين اكلبـاني.     ،صحيح سنن النسائي  -40
 هـ.1409العربي لدو  اخلليج، عام 

 بريوت: دار ابن حزم.كبي احلسني مسلم بن احلّماج.  ،صحيح مسلم  -41

 هـ.1423ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة اكوىل، لأللباني.  ،ضعيف سنن أبي داود  -42

 هـ.1411ط: املكتب اإلسالمي، الطبعة اكوىل، لأللباني.  ،ضعيف سنن النسائي  -43

البعة دار الفكر، بريوت، بدون معلومات عـن  حممَّد بن حممود البابرتي.  ،هلدايةالعناية شرح ا  -44
 تاريخ النَّشر.

الطبعـة الرابعـة، بـريوت: دار    تأليف الشَّيخ نظام ومجاعة مـن علمـاء اهلنـد.     ،الفتاوى اهلندية  -45
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