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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 أما بعد:  ...سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

فيه بني ذكر مسائل كثرية مع األدلة   أن أمجع  العمرة حاولت  فهذا درس يف أحكام 

العلم الفات  ار، واخترصته بأن ال أذكر فيه خكتاب والسنة واإلمجاع واآلثمن ال   ، أهل 

املخترص يف  )وهو مقدمة لدرس الحق إن شاء اهلل بعنوان    ،باألدلة  وإنام أذكر ما ظهر ل 

بالدليل احلج  صوتي    ،1(واألثر  أحكام  الدرس  هذا  وعدلته    ،امفرغ    اوكان  فأصلحته 

  (واألثر املخترص يف أحكام العمرة بالدليل)صويت وأسميته كأصله ال ،قليال  

 . ريمه الكلوجه ا أسأل اهلل بكرمه وفضله أن يتقبله وجيعله خالص  

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالو

 

 املرشف عىل موقع اإلسالم العتيق 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

 هـ1432/  11/ 22

 هـ 1433/ 12 /16يف آخر تعديل 

 

 

  وهو بموقع اإلسالم العتيقبرشح كتاب احلج من بلوغ املرام  واكتفيت عن هذا  1
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  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا  ،تعينه وتستغفرهإن احلمد هلل نحمده ونس

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال    ،يضلل فال هادي له  منو  ،ال مضل لهف ه اهلل  دمن هي

 :عبده ورسوله أما بعد اوأشهد أن حممد   ،رشيك له

 ة النبي لف من هجرأربعامئة وذي القعدة لعام اثنني وثالثني وأ  ففي اليوم الثامن من

حكام العمرة  املخترص يف أ)لتقيكم يف درس بعنوان  صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم أ

بالعمرة   ،(الدليلب املتعلقة  املسائل  أهم  ذكر  تعاىل  اهلل  شاء  إن  أحاول  املخترص  هذا  يف 

بالدليل  الكتاب   ،مقرونة  من  السنة  ، إما  الصحايب  ،أو صحيح  قول  أهل  إأو    ،أو  مجاع 

 .ذلك من األدلة املعتربةأو غري  ،العلم

العمرةوأ بأحكام  البدء  قبل  العمرة    األفعالأن    ،نبه  واحلج مستوية يف املشرتكة بني 

رشعي  احلكم بدليل  العلم  ،إال  أهل  صنيع  هذا  عىل  يدل  حمظورات    ، كام  من  جاء  فام 

احلج يف  فهو حمظور  العمرة  ي    ؛صحيحوالعكس    ، اإلحرام يف  قد  ستدل عىل حمظور لذا 

بدليل جاء يف  أو يستدل عىل أمر مستحب من مستحبات اإلحرام    ،جاء يف احلجبدليل  

 .  ل عىل أهنام واحد إال بدليل رشعيأن صنيع أهل العلم يد قدموت ،احلج عىل العمرة

 : واهلل يقول  ،ويكفي يف فضلها متابعة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ،للعمرة فضل

َوةْ ْاَّللهَِْرُسولِِْْفَْْلُكمْ َْكانََْْْلَقد ْ)  . 21األحزاب:  (َحَسنَةْ ُْأس 

النبي    أن  ،ريض اهلل عنه  من حديث أيب هريرة  ، ما ثبت يف الصحيحني  ،ومن فضلها 

قال وسلم  عليه  اهلل  بينهام"  :صىل  ملاْ كفارةْ العمرةْ إىلْ لهْْواْلْْ،العمرةْ ليسْ املربورْ جْ

 ."جزاءْإالْاجلنة
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أن النبي صىل اهلل عليه    ،اهلل عنهريض    من حديث ابن مسعود  ،الرتمذيوثبت عند   

قال والعمرة"  :وسلم  الجْ بنيْ الذنوبْْ،تابعواْ ينفيانْ خبثْْْينفيْْامكْْْ،فإهنامْ الكريْ

  ."الديدْوالذهبْوالفضة

عبد عن  الثابت  القول  هو  كام  العلم  أهل  قول  أصح  عىل  مسعود اهلل    والعمرة  بن 

أهنا مستحبة   - "والعمرة تطوع   "ال أنه ق يب شيبة وغريهخرجه ابن أأ كام - ريض اهلل عنه

واجبة تيمية  ،وليست  ابن  اإلسالم  شيخ  اختيار  دلي  ؛وهذا  ال  ع ألنه  يدل  ىل  ل صحيح 

العمرة الواردة  ،وجوب  األوامر  أكثر  أهنا خرجت خمرج جواب عىل سؤال  ؛وإنام    ،إما 

الوجوب  يفيد  فال  كذلك  كان  املغني  ، وما  يف  قدامة  ابن  القاعدة  هذه  عىل  نص    ،كام 

  .هوذكرها غري

يف   جاءت  األدلة  أن  تعاىلوإما  كقوله  العمرة  إمتام  )وجوب  ُّوا:  َْْْوَأِِت جه َرةَْالْ وَْْْال َ ُْعم 

  ،كام حكاه ابن عبد الرب  ،مل حلج والعمرة واجب بإمجاع أهل العوإمتام ا  ،1٩6البقرة:  (َّللِهِ

كم املأخوذ من وهذا هو احل  ،ولو أفسدمها بوطء  ،فيهام وجب عليه أن يتمهام  رشعفمن  

وهو  ابتداء   اآلية  العمرة  وجوب  عىل  يدل  فرق    ؛ال  هناك    ،اإلمتامو  االبتداءبني    األن 

العمريؤو يف  مرة  بوجوهبا  يقولون  العمرة  بوجوب  القائلني  أن  هذا  اعتمر   ،كد  ومن 

عنه الوجوب  سقط  فقد  عندهم  الواجبة  ذمتهو  ،عمرته  بعد    ،برئت  جاء  يف  فلو  فابتدأ 

فدل هذا عىل أنه ال تالزم    ،ن قد اعتمر قبلوإن كا   ، ن يتمها عندهموجب عليه أعمرة  

 . اام  متبني وجوب العمرة ابتداء ووجوهبا إ

العمرةو بوجوب  القول  مكة  فهي  عىل  أهل  عىل  واجبة  هل  ، ليست  أال  واألفضل  م 

القول بوجوهب  ،يعتمروا ثبت    ،ااستحباهبأو    ،اسواء عىل  أ كام  ابن    ، وغريه   ،يب شيبةعند 

ع عباس عن  ابن  اهلل  عنه  بد  اهلل  قال   ،ريض   إنام   ،لكم  عمرة  ال  مكة  أهل  يا  أنتم  ":  أنه 
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  بإحرام إال مكة يدخل فال واد بطن احلرم  وبني بينه جعل فمن ،تبالبي  الطواف عمرتكم

عنه    وثبت  " شيبة  أيب  ابن  قال  -  اأيض    -عند    ال  أن   مكة  أهل  يا   يرضكم  ال  ":  أنه 

وما    ، احللأي أحرموا من    "الوادي  بطن  احلرم  وبني  بينكم  فاجعلوا  أبيتم  فإن   ،تعتمروا

وهو اختيار شيخ   ،ول اإلمام أمحدق هومن عدم وجوب العمرة عىل أهل مكة تقدم ذكره 

 . اإلسالم ابن تيمية

 .ويأيت تفصيلها إن شاء اهلل  ،ذكرها جمملةأ ،وواجبات  اثم إن للعمرة أركان   

 

  :ثالثة فكان العمرة أما أر 

 ْ:اإلحراْمْ:األولالركنْ •

ما ثبت يف الصحيحني عن عمر بن   ،واملراد به نية الدخول يف اإلحرام والدليل عليه

قال  ،ريض اهلل عنه  اخلطاب  ماْ":  النبي صىل اهلل عليه وسلم  :قال  :أنه  امرئْ وإنامْلكلْ

 ."نوى

 

 ْ::ْالطوافْبالبيتالركنْالثاين •

األعظم العمرة  ركن  رسو  ،فهو  أمر  ذلك  عىل  وسلم  ويدل  عليه  اهلل  صىل  اهلل  ل 

ْْعنهْافقدْأخرجْالشيخانْْْْريض اهلل عنهاكام يف حديث عائشة    ،بالطواف بالبيت للمعتمر

اَّللْْ رسولْ يومْْْْأنْ أفاضتْ فقالوا:ْ هي؟ْ أحابستناْ قال:ْ حاضتْ أنْصفيةْ أخربْ ملاْ

اخرجوْا فقال:ْ اَّللْْوعنْْ  "النحر.ْ رسولْ أنْ عمرْ أهدىْْ":ْْقاْلْْابنْ يكنْ ملْ ومنْ

بالب وليحلْلفليطفْ وليقرصْ واملروةْ الصفاْ وبنيْ عليه"ْْيتْ ابن أ   :هذا  ويؤكد  متفقْ ن 

عنهام  عباس اهلل  بالبي   ،ريض  الطواف  جمزئ  جعل  مكة  ات  أهل  عمرة  تقدم  ،عن   ، كام 
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العلم أهل  العمرة مجيع  الطواف ركن يف  بأن  القول  إىل  اع عىل  كام حكى اإلمج  ،وذهب 

 . "دائع الصنائعب"يف كتابه  ،ذلك الكاساين

 

ْْ:السعيْبنيْالصفاْواملروةْ:لركنْالثالْثا •

يف    عــنهاماهلل  ريض  ابــن عمــركــام يف حــديث    ،وقد أمر النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم بالســعي

كــام يف  ،ريض اهلل عــنهم أنه ال بــد مــن الســعي ابــن عمــر وجــابر  وبنَي ،  وقد تقدم  الصحيحني

عْبنيْالصفاْواملروةْثمممْقممرأ ْعائشة:ْلعمريْماْأتمْاَّللْحجْمنْملْيسْْقدْثبتْعنو  ؛البخاري

رئْوالْممماْأتمممْاَّللْحممجْاممْمْ")إنْالصفاْواملروة..ْاآلية(ْأخرجهْمسلمْولفظهْفْالصممحيحني:ْ

 عمرتهْملْيطفْبنيْالصفاْواملروة،

احلجو  وهذا  ، يف  كان  أن    ،إن  تقدم  فيلكن  ثاألصل  احلج  ام  يف  يف  أنه  بت  يثبت 

 .صحيحوالعكس  ،العمرة

 وواجباهتا واجبان: 

 وسيأيت بيان أدلة ذلك  .واجب األول / اإلحرام من احللال

  عليه وسلم بذلك ىل اهلل  ل اهلل صرسو  وقد أمر  .الواجب الثاين / احللق أو التقصري

الصحيحني   يف  ْْكام  اَّلل رسولْ أنْ عمرْ ابنْ ْْقاْلْْعنْ فليطفْ": أهدىْ يكنْ ملْ ومنْ

 . تيض الوجوب وأمره يق متفقْعليه"ْبالبيتْوبنيْالصفاْواملروةْوليقرصْوليحلْل

 

ه ـرة عنـوالعم  ،أو غري مميز  ،ا سواء كان مميز    ،عن الصبي  ةالعمر  ،ومما يتعلق بالعمرة

مسلـمثب  ملا  ؛صحيحة عباس  ، ت يف صحيح  ابن  عنها  عن  اهلل  رفعت   ،ريض  امرأة  أن 
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فيستفاد من هذا أن    ،"رنعمْولكْأج":  قال   ؟ذا حجاهلل أهل  رسول  يا  :فقالت  ،هلا  اصبي  

و عمرة  وحج  ،احج  للصبي  عمرته  فعلهتوصفة  يستطيع  ما  كل  يف  كالكبري  مل    ،ه  وما 

  ؛هو كذلك عىل الصغري  ، كبريىل الاجب عو فكل ركن هو    ،فعله عنه وليه  ،يستطع فعله

النبي وسلم  ألن  عليه  اهلل  له  ،صىل  أن  الذي    ،احج    أثبت  يف  أواحلج  املعروف  هو  ثبته 

ال  ، الرشع للكبري وهو  يكون  اب  ؛ذي  عند  ثبت  أن صبي  أن  لذا  فقتل    ا يب شيبة  يعبث  كان 

عباس    ،محامة بن  عبداهلل  عنه فأفتى  اهلل  وليه    ،ريض  عىل  أ؛  شاةأن  تقدم  حملا  ام  كمه ن 

 .واحد

ابن   عند  شيأوثبت  عمر  ،ةب يب  ابن  عنه  أن  اهلل  بأوالد    ،امريض  حيج  فمن    ،له  كان 

فدل هذا   ، عنهريض اهلل  بن عمراهلل    عبدرمى عنه    يستطع  ملمن  و   ،رمى  ،استطاع الرمي 

إال أن الول    ،عله وليهيف  ،طع فعله الصغريت  يساملوم  ،احدحكم الكبري والصغري و  ن عىل أ

الطو  ال يصيل ركعتي  الصغري  الني   ؛ افعن  تدخله  الصالة مما ال  وقد نص عىل   ،بةا ألن 

 .اهللهذا اإلمام مالك رمحه 

أن فيجب عىل وليه    ،غري مميز   أو  ،از  تدأ الصغري بالعمرة سواء كان مميإذا اب  ،فعىل هذا

 .ووجبت الكفارات عىل وليه ،ارم  ي حمقوإال ب ،عمرتهيتم  أن  لزمهي

 

ْ:حاال ْهيمرةْنيابةْفْالعللو

قادر    :األوىْلْْالال - املنيب  يكون  أن وم  ،اوبدني    امالي    اأن  له  يصح  ال  هذا  ثل 

 . مبناها عىل التوقيف العبادات   ن أل ؛املنعواألصل  ، دليل عىل ذلكه النأل ؛غريه نيبي

 ؛ صح النيابة عنهفمثل هذا ت  ،اال بدني    امالي    ايكون املنيب قادر    أن   :انيةالثْْلالا -

إن   ،هللا  رسول   يا  :قال   ،اهلل عنهالعقييل ريض    من حديث أيب رزين  ،ألربعةد اعن  ثبتملا  
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اأ يستطيع  ال  العمرة  ،لظعنيب  وال  احلج  عنه   ،وال  ْ":  قال  ؟أفحج  عنْ بيكْْأحجْ

  ."اعتمرو

املنيب قادر    :الثالثةْْالال -  العمرة  تلزمه  ال  هذا   ومثل   ؛اال مالي    ابدني    اأن يكون 

  وإذا [  وسعها  إال  انفس    اهلل  يكلف  ال  :تعاىل  اهلل  قال  تطاعة،ساال  العمرة  رشوط  من  لكون 

   .إنابته صحت الفاعل نفقة عىل غريه أناب 

يكأ  ْ:الرابعةْْالال - قادر  ال  مالي    اون  بدني    اال  عنهالنصح  تهذا  ف  ،اوال  ملا    ؛يابة 

 . أوىل بل هو  ،الثانية تقدم ذكره يف احلال

 كام نص عىل   ، اىل من غري القادر بدني  أو   فهو  ،عن امليت من باب أوىل  ابةوتصح الني

 . "املجموع"ذلك النـووي يف كتابه 

 

عند   ثبت   ملا  ؛أن يكون قد اعتمر عن نفسه  ،ويشرتط فيمن أراد أن يعتمر عن غريه

لبيك اللهم    :قال أنه قال فيمن    ،اموقوف    ،ريض اهلل عنهامعن ابن عباس    ابن أيب شيبة

ثم    ،حج عن نفسك":  قالف  ،قال ال  ،"كحججت عن نفس":  قال  ،عن شربمة  احج  

شربمة عن  األ  "حج  هذا  يف  وقفهوالصواب  أ  ،ثر  اإلمام  ذلك  عىل  نص  محد كام 

 .الفه قول صحايب آخرألنه قول صحايب مل خي ؛وهو حجة ،وغريه

 

غريه عن  يعتمر  أن  أراد  ملن  رزق    ،ويصح  يأخذ  ذلك   ،اأن  عىل  اإلمجاع  وقد حكى 

املالكية األج  .بعض  خالف  ،رةبخالف  أخذها  العلم  و  ،ففي  أهل  قول  أصح  يف 

الساعديحل  ؛تصح سعد  بن  سهل  عنه  ديث  اهلل  النبي    ،ريض  عليه أن  اهلل  صىل 
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والصداق  ،وسلم املهر  الرجل  تعل  ،جعل  »قالف  ،القرآن   امرأتهيم   من  معك  ماذا: 

 «. ?القرآن 

 «. ?قلبك ظهر عن تقرؤهن: »قالف .عددها ،كذا وسورة ،كذا سورة معي: قال

 رواية   ويف  ،عليه  متفق.  «القرآن   من  معك  بام  ملكتكها  فقد  ،اذهب : »قال  ،نعم:  لقا

 . «القرآن  من فعلمها ،زوجتكها فقد ،انطلق: »له

الص  افإذ    .«القرآن   من  معك  بام  أملكناكها»  :للبخاري  رواية  ويف   ، داق جعال  جعل 

بالو  ،ارةواجلعل كاإلج زواج  باإلمجاع  ال جيوز  أخذ مصداق  فهو هبذا  مقابل    اال  ، 

القرآن  امرأته  جعال    ،تعليمه  يعترب  املال  أو فعل  ،وهذا  اجلعل  املال  أخذ  جيوز  يه 

 . احلج هاومن  ،رة عىل العبادات اإلجا

الر بني  له  ،واجلعالة  ،واإلجارة  ،زقوالفرق  يقول  الرزق  عني  :أن  وقد    ،اعتمر 

فلك    ،نيرت عاعتمإن حججت أو    :فيقول لهأما اجلعالة    .وقد ال أعطيك  ،ماال    أعطيك

 .عىل فعل أعامل احلج أو العمرة اأيام   فيستأجره ،اإلجارةأما ، من املال كذا

 

يعتمر • أن  ألحد  جيوز  م  ،وال  باإلحرام  إال  تقدم  امليقات كام  واملواقيت    ،ن 

 :ةاملكانية ست

 .سمى اآلن بأبيار عيلميقات أهل املدينة وي ووه (:الليفةْامليقا ْاألولْ)ذو -

   .رابغ قرب  هوو ،ومرص[قات أهل الشام ي]وهو م (:اجلحفْة)ْوامليقا ْالثاين -

ويسمى اآلن بالسيل    ،قات أهل نجد[ي]وهو م(:  قرنْاملنازل)وامليقا ْالثالثْْ -

 .والصغري ،الكبري

 . قات أهل اليمن[ي]وهو م .(الرابعْ)يلملموامليقا ْ -
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ته و ميقات وق  وه  ،قات أهل العراق[ي]وهو م  :(ذا ْعرق)وامليقا ْاخلامسْْ -

حكى اإلمجاع   ،العلم عليه  وقد أمجع أهل  ،كام يف البخاري  ،رضاهريض اهلل عنه وأ   عمر

 .وغريه ،الشافعي

وال جيوز   ،فميقاته من مكانه  ،ْ(ذهْاملواقيتمنْكانْدونْه)وامليقا ْالسادسْْ -

 . أقرب إىل احلرم بدون إحرام ،له أن يتعدى مدينته إىل مدينة أخرى

امل باملدينة  هذا  يف  يفتصلوالعربة  أل  فمثال    ،بنياهنا  ة  من  ليس  حيرموا  أن  جدة  هل 

أهل    ،"بحرة" مدينة  فميقات  ابن حجر  ،"جدة"جدة  يفيد  ، كلها ويف كالم    ،امجاع  إ  ما 

أن  "  :قال هلذ  ،"الفخ  اجماهد  إال  النبيويدل  قول  عليه وسلم  ا  اهلل  أهلْْ":  صىل  حتىْ

 . عمراهنافعلق األمر باملدينة املتصلة يف  ،"مكةْمنْمكة

  "  :قال  ،ريض اهلل عنهام  ني عن ابن عباسثبت يف الصحيح  ما   ،هذه املواقيتيل  ودل

وألهل    ،الشام اجلحفة  وألهل  ،ليفةألهل املدينة ذا احلصىل اهلل عليه وسلم  قت النبي  و

املنازل قرن  يلملم   ،نجد  اليمن  قال  ،وألهل  عليهْْهنْ   ":  ثم  أتىْ وملنْ غرْيْْنهلنْ ْْمنْ

العمرةْْنهأهل أوْ الجْ أرادْ ذكر    ،"  ممنْ احلديث  هذا  ذات  ياملواقففي  دون  اخلمسة  ت 

 .وقد تقدم ذكر دليل ذات عرق ،عرق

 

فيجب عليه   ،اخلمسةه املواقيت ومن أراد دخول احلرم وسيمر بميقات من هذ •

العمرة  ،اإلحرام يرد  مل  ثبت    ،ولو  عباسفقد  ابن  عنهام  عن  اهلل  خرجه   ،ريض  كام 

قال ابن تيمية يف    . من دخل احلرم بال إحرام  د  ر  ي  أنه كان    :وغريمها  ،والبيهقي  ،الشافعي

العمدة   له خمالف"رشح  النبي    ،"وليس  أرادْالمم"صىل اهلل عليه وسلم  وقول  أوْْنْ جْ
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الغالب  ،"العمرة الغالب  ،خرج خمرج  باإلمجاع  ،وما خرج خمرج  له  مفهوم  حكى   ،فال 

 .وغريمها ،واملجد ابن تيمية ،اآلمدي هذه القاعدة

: أنه ال فقد أفتى عطاء  ،كاحلطابني   ،ا من كثر ترداده يف اليوم والليلةهذويستثنى من  

 .ذلكعىل   اوحكى ابن عبد الرب إمجاع   .رامحجيب عليه اإل

أو يريد احلج  من    ،العمرة  وليس ألحد  يدع اإلحرام  عليه  يقات املأن  يمر  أن   ،بعد 

ْْْ،هنْهلن":  وسلم  اهلل عليهألن هذا خمالف لقوله صىل    ؛بحجة أن حيرم من ميقات آخر

أتىْعليهن العمرةْْ،أهلهنْْمنْغريْْ،وملنْ أوْ أرادْالجْ  قد أتى عىل ميقات   وهذا  ،"ممنْ

 . جب عليه اإلحرامفي  ،لعمرةوا احلج امريد  

 

كام أفتى   ، رمال من احل  ،أن يكون اإلحرام من احلل  ةروجيب يف اإلحرام للعم  •

العمرة  –  أبيتمفإن  "  :يف قوله  ،ريض اهلل عنهام  ذلك عبداهلل بن عباس ب   جعلوافا  ،-أي 

احلرم   وبني  اذه  ؛"  الواديبطن  بينكم  احلليعني  إىل  أهل  ،بوا  إمجاع  هذا    ،لعلم ا  وعىل 

أن النبي صىل   ،الصحيحنييف  يدل عىل هذا ما ثبت  و  ، وابن قدامه  ، الطربيحب  امل  حكاه

أمر الرمحن  اهلل عليه وسلم  اهلل عنها  أخا عائشة   ،عبد  إىل    ،ريض  يذهب هبا    ؛التنعيمأن 

أن يذهب    ،الرمحن  عبد  صىل اهلل عليه وسلماهلل    وليس معنى أمر رسول  ، أدنى احللألنه  

عنه اهلل  ريض  وأخيهاأوعن    ا بعائشة  احلل  ،بيها  أدنى  التنعيم    ،إىل  من  اإلحرام  أن 

 . ألنه أقرب مكان من احلل إىل احلرم ؛وإنام ذكر هذا ،مقصود
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 : ثامنيةويتعلقْباإلحرامْمستحبا ْ ❖

 

مسلم  :(االغتسال)ْْولاألستحبْْملا - صحيح  النبي    ،ففي  عليه أن  اهلل  صىل 

  االغتسال وهذا    ،وكانت نفساء  ،أن تغتسل  ،ريض اهلل عنهاسامء بنت عميس  أمر  وسلم أ

إذا جاء   ،ريض اهلل عنهام  أن ابن عمر  ،يب شيبةأملا ثبت عند ابن    ؛ امستحب وليس واجب  

 . ال الوجوب  لالستحبابهذا عىل أن األمر ل فد .إىل امليقات ربام اغتسل وربام توضأ 

وهو    ،ىل بدلفعليه إذا مل جيد ماء فليس له أن يتنقل إ   ،هنا التنظيف  باالغتسالواملراد  

أو   ، كاالغتسال الحتالم أو مجاع  ؛رفع جنابة  االغتسالألنه ليس املراد من هذا    ؛التيمم

قيل  ،يضةاحللرفع   ابن عمر  : فإن  ر  ألم  وضوؤه  :فيقال  ،توضأ   ربام  ،ريض اهلل عنهام  إن 

 . سيأيت بيان استحباهبا امك ،آخر وهو صالته ركعتي اإلحرام

 

- ْْ الثاين األظافر  :(فالتنظ ْ)املستحبْ شعر   وحلق  ،اآلباط  شعر  فونت  ،تقليم 

والدليل عىل استحباب هذا الفعل ما تقدم   ،هب األربعةوقد نص عىل هذا املذا  ،العانة

االغتسال ذكر  إ  ،من  استحفإنه  هذه   ،فيللتنظ  االغتسالب  ذا  التنظف إلزالة  فكذلك 

منصور  ،مستحباألمور   ابن  سعيد  روى  الطربي)  وقد  املحب  نقله  براهيم إعن    (كام 

قال:   أظافرهم"النخعي  يقلموا  أن  حيبون  آباطهم  ،كانوا  آخره    ،"...وينتفوا   : قال إىل 

 . ومل أقف عىل إسناده ."عند إحرامهم "
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- ْ الثالثْ عليه  ،مستحب  هفإن  :(التطيب)املستحبْ يف   ويدل  ثبت  ما 

عائشة  ،الصحيحني  اهلل    عن  قالت  ،عنهاريض  النبي  أكنت  "  :أهنا  اطيب  عليه صىل  هلل 

 .نظفيتوهذا يؤكد أنه يستحب للمحرم أن  ،"إلحرامه قبل أن حيرموسلم 

 

- ْْ الرابع املخيط)املستحبْ منْ هذا  :(التجردْ والرداء   ،ومعنى  اإلزار  يلبس  أنه 

ى ولب    ،هاهلل عليه وسلم وعليه إزاره ورداؤ النبي صىل  لذا صىل    ؛النسك  قبل أن يدخل يف

فقد ثبت يف »صحيح   اب التجرد من املخيط قبل اإلحرامفدل هذا عىل استحب  ،بعد ذلك

إحرامه   لبس  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  أن  اهلل عنهام:  ابن عباس ريض  البخاري« عن 

َل   فهذا   ،عند اإلحرامأما التجرد من املخيط    .بذي احل ل يفةباملدينة، واَدهن، وتطَيب، وأ ه 

الفقهاءذ  املخيط مابواملراد    ،واجب ما    ،هو ما فصل عىل العضوو  ،كره  به  املراد  وليس 

   .العامة كام يظن ذلك ،كان فيه خيط

 

اخلامسْْ - ونعلني)املستحبْ ورداءْ إزارْ فْ والرداء    :(اإلحرامْ اإلزار  هو  فأما 

عليه اهلل  صىل  النعال  ،وسلم  فعله  النبي    ،وكذلك  أحرم  يف    صىلفقد  وسلم  عليه  اهلل 

ْْ،منْملْجيدْالنعلني":  ريض اهلل عنهام  يث ابن عباسيف حد  الصحيحنيوقال يف    ،النعال

اخلفني اإلمجاع    ،"فليلبسْ املنذر  ابن  ورداء  استحباب  عىل  وحكى  إزار  يف  اإلحرام 

 ."املجموع "يف كتابه كام نقله عنه النووي  ،ونعلني

أبيضني والرداء  اإلزار  يكون  أن  النظافة  ،نظيفني  ،ويستحب  يستحب    ؛ودليل  أنه 

ا ام  فل  ؛أما دليل استحباب البياض  .كام تقدم ذكر األدلة عىل ذلك  ،لتنظفعند اإلحرام 

األدلة بعض  من  ذلك  يف  البياض":  ورد  ثيابكمْ منْ األ  ، "البسواْ هذه  يف  كان  دلة وإن 
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العلم  ،وأهنا ال تصح  ،فيام ظهر لضعف   فيام   فلم  ،لكن يكفي يف ذلك فهم أهل  أقف 

عامل عىل  ال رأيت  لبس  استحباب  عدم  عىل  ينص  أهل  ونحن    ، بياض  باتباع  مأمورون 

 . جديدة يف العلم ث أقواال  حد  ن   وأال ،اع سيبل املؤمننيالعلم وهو اتب

 

السادس - ْاملستحبْ ل)ْ الصالة    :(إلحرامالصالةْ هذه  عىل  دل    ،السنةوقد 

ريض    عن عمرعن ابن عمر    ،ت يف البخارينة فام ثبسلأما ا   ،واإلمجاع  ،ايبوفتوى الصح

الليلةْْأ":  قال اهلل عليه وسلم  ىلالنبي ص أن    ،اهلل عنهام ْآتاينْ النبي    -  "منْريبْْ   وكان 

ْ":  فقال  -يف وادي العقيق  صىل اهلل عليه وسلم   عمرةْْْْ:وقْلْْ،فْهذاْالواديْاملباركْْصل 

املرا  اوقطع    ،"فْحجة الصالة ألليس  الواديد   بالوادي وصىل    اكان موجود    نهأل  ؛جل 

صلوات  اإلح  ، قبلها  املراد  قال  ، راموإنام  حجة"  :لذا  فْ عمرةْ الصالة   توثبت  ،"وقلْ

  ،وحكى اإلمجاع عىل ذلك مجع  ،اريكام يف البخ  ،ريض اهلل عنهام  عن ابن عمر  لإلحرام

مسلم عياض يف رشحه عىل  وابن مجاعة يف   ،مسلم  والنووي يف رشحه عىل  ،كالقايض 

وال    ،تبديعهايعرف    وال  ،كتب املذاهب األربعةيف    والقول هبا مذكور  ،"املناسك"كتابه  

األمة علامء  من  األولني  عند  أن  لوأو   ،إنكارها  رأيته  مرشوعيتهامن  اإلسالم   كر  شيخ 

 . وهو حمجوج بام تقدم ،يمية رمحه اهللواملسلمني ابن ت

 

من قول النبي صىل ما تقدم    ،ويدل لذلك  :(نسكالتلفظْبال)املستحبْالسابعْْ -

لبيك    :يقول  ،افإذا كان معتمر    ،"ة يف حجةوقل عمر":  م يف حديث عمراهلل عليه وسل

   .اللهم عمرة
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- ْْ الثامن الصحابة  :االشرتاط()املستحبْ مجهور  استحبابه  إىل  ذهب  كام   ،وقد 

وجابر   وعيل  وعثامن  عمر  عن  وغريهمثبت  مسعود  ع  وابن  اهلل  وصححه    ،نهمريض 

حجر ابن  احلافظ  ال  ،عنهم  يف  النبي    ،حنيصحيوثبت  وسأن  عليه  اهلل    قاللم  صىل 

وقويل:":  الزبري   بنت  ضباعةل واشرتطيْ حبستنياللهمْْ"ْْحجيْ حيثْ فهذا    ،"حميلْ

ألن فتاوى    ؛عىل نفسه  شأو مل خي  ،سواء خيش عىل نفسه  ،مستحب لكل حمرم  االشرتاط

بني    ،الصحابة ذلك  يف  تفرق  و  يالذمل  نفسه  عىل  خيشخيشى  ال  نفسه من  عىل   ، ى 

 . امطلق   ااالشرتاط أهنم جيعلونه مستحب  لني ب واملعروف يف كالم العلامء األولني القائ

التن ينبغي  إليهومما  و  ،به  احلائض  ب  ،النفساءأن  مررن  دخول  إذا  يردن  وهن  امليقات 

  ،ن طهر بعد أن ي  إالدئن بالطواف والسعي  لكن ال يبت  ،جيب عليهن أن حيرمن  هفإن  ،احلرم

ننا إذا طهرنا  إ  :ويقلن  ،فيه بعض النساء أهنن ال حيرمن  خيطئومما    ،يطهرنحتى    ن نتظرفي

  :وهذا خطأ وال جيوز ألمرين ،أحرمنا من التنعيم

   .جيب عليها أن حترم أول مرورها من امليقات أنه  :األمرْاألول -

الثاين - مل  :األمرْ امليقات   إذا  من  عليهافإنه    ،حترم  من   ،رجعتأن    جيب  وحترم 

لرتك    ، مووجب عليها د  ، ثمةفهي آ  ،تنعيم مثال  كال  ، حرمت من غري ميقاهتافإذا أ  .اميقاهت

  .ات وهو اإلحرام من امليق ،واجب

 

وال يزال يف امليقات   ،ىل دابتهواستوى ع  ،مفإذا فعل املحرم مستحبات اإلحرا •

اهلل  رسول وهو فعل  ، ألفضلهو ا وهذا  ،سيارتهأو  ،فإنه حيرم من عىل دابته ،يتجاوزه ومل

  كام يف   ،تنطلق بهأن  أي    ،ملا أراد أن تنبعث به  فإنه أحرم عىل دابته  ،صىل اهلل عليه وسلم

 .ريض اهلل عنهمنس أمن حديث ابن عمر والبخاري 
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مل • اإلحرامويستحب  يريد  القبلةأ  ،ن  يستقبل  هيلل  ،اأيض  ويستحب    ،ن   ،أن 

هذا  ،لبيةالت  قبل  ،ويكرب  ،ويسبحه  ،اهلل  وحيمد عمر  ن ثبت  ابن  عن  اهلل   األمران  ريض 

 .خارييف الب  ،عنهام

 

 ،قالال  وأال يشتغل بقيل و  ،طاعر من التلبية ما استأن يكث  ، ويستحب للمحرم •

من حديث سهل   الرتمذي  عند  ثبت  الساعديكام  سعد  عنه  بن  اهلل   : قال  :قال  ،ريض 

اهلل عليه وسلمالنبي   ولبىْْ":  صىل  أحرمْ ْْماْمنْمسلمْ يمينه ماْعنْ لبىْ شاملهْمنْْوإالْ

 .سناد احلديث ابن مفلحإوجود  ،"رْومدرْحتىْتنقطعْاألرضوحجشجرْ

 

له • بالتلبية  ،ويستحب  صوته  يرفع  عن    ،أن  ثبت  عنه  نسأكام  اهلل  يف    ،ريض 

:  وقال  ،ثم ذكر حال الصحابة  ،ا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم: ملا خرجنقال  ،اريالبخ

 . صواهتم بالتلبيةأي يرفعون أ ، "يرصخون هباوكانوا "

 

لو • حتى  أ  ،هيستحب  التلبية  عىل  يستمر  الطواف ن  ثبت    ،يبتدئ  عند كام 

 ، ريض اهلل عنهام   وجاء عن ابن عمر  ،اهلل عنهامعن عبد اهلل ابن عباس ريض    ،الدارقطني

مقدم   ،ريض اهلل عنهام ابن عباس وقول  ،دخول احلرم أنه ينقطع من التلبية ب ،يف البخاري

علم    ؛ ألنهعلي زيادة  ال عنده  التلبية  إن  قوله  عىل  مبني  عمر  ابن  قول  يف    وألن  تكون 

 .احلرم ويرد هذا فعل رسول اهلل فلم يزل يلبي حتى رمى مجرة العقبة
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 -:ولإلحرامْحمظورا ْتسعة    ❖

 

 ْ:لشعرحلقْاْ:املحظورْاألول •

وله  عىل ذلك قوالدليل    ،وغري ذلك  ، والعانة  ،واإلبط  ،شعر الرأس  ،واملراد بالشعر

لُِقوْاَْْواَلْ: )تعاىل يُُْْْلغََْيبْ َْْحتهىُْْرُءوَسُكمْ ََْْت  د  هُْْْاهل َ له والنص وإن ورد يف   ،1٩6البقرة:    (حَمِ

ريض اهلل   بن عجرة  وهو حديث كعب  ، األن له سبب    ؛ال مفهوم له  إال أنه  ،شعر الرأس

 "  :اإلمام أمحد  الق  ؛لذا  ،أنْماْخرجْخمرجْسببْفالْمفهومْله  :والقاعدة األصولية  ،عنه

 .واحدالشعر ع  فعىل هذا مجي ،"انة عوال بطنيفرق بني شعر الرأس واإل ،اال أعلم أحد  

رمحه    طاءكام ثبت عن ع  ،اأو ناسي    ،اسواء كان متعمد    ،أو نتفه حمظور  ،وحلق الشعر

تبع    ،"سواءوالنايس    ،املتعمد"  :قال  أنه  ،اهلل الرأس    ،افليس حمظور    ،ا لكن ما سقط من 

يرسالك رأسهذي  شعر  حمظور    ، شعرات   فسقطت  ،ح  ليس  ترس  ؛افهذا  الشعرألن   ، يح 

ريض   عائشةوسئلت    ،خاريبيف الكام    ،النبي صىل اهلل عليه وسلم يف اإلحرام   ثبت عن

فيام يسقط من الشعر عند   ،يب شيبةكام عند ابن أ  ،ريض اهلل عنهام  وابن عباس  ،اهلل عنها

 .افلم يريا فيه شيئ   ،ترسيح الرأس

تقدم  كام  الشعر  الكتاب   حمظور  ،وحلق  لِقَُْْْواَلْ)  بداللة  َْْيب ُلغََْْْحتهىُْْرُءوَسُكمْ ْْواََت 

يُْ د  هُْْْاهل َ له  ، عنه   ريض اهلل  كعب بن عجرةحديث  وهو    ،داللة السنةوب  ،1٩6البقرة:    (حَمِ

العلموبإمجا أهل  املنذر  اإلمجاعحكى    ،ع  قدامه  ،ابن  الرب  ،وابن  عبد    ،وغريهم  ،وابن 

ْل َيق ُضوْاُْْثمْه)  تعاىل  يف قوله  ،وجماهد  ،ريض اهلل عنهام  ابن عباسابن جرير عن    عند  وثبت

فهام مل   "وتقليم األظافر  ،والعارضني  ،واإلبط  ،شعر الرأس":  قالوا  ،2٩ج:  احل  (َتَفَثُهمْ 

 . خيصصاه بشعر الرأس
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 :تقليمْاألظفارْ:املحظورْالثاين •

وابن  ،بن املنذر وابن عبد الربا عااإلمجحكى  ،لعلما  بداللة إمجاع أهل وهذا حمظور

  وهو ما تقدم من كالم ابن عباس   ،والتابعني  ،اللة فتوى الصحابةوبد  ،وغريهم  ،قدامه

 .2٩ج: احل  (َتَفَثُهمْ ْل َيق ُضواُْثمْه): من تفسري قوله تعاىل ،جماهدو ،ريض اهلل عنهام

بع املعارصينوذهب  األظفار  ،ض  تقليم  أن   ؛ قول شاذ  ولهوق   ،ايس حمظور  ل  إىل 

لإلمج خمالف  الصحابة  ،اعألنه  إال  ،تابعنيوال  ،وفتاوى  ذلك  يف  خيالف  مل  داود    بل 

   .خطأ فهو فردت به الظاهرية عىل أن ما ان ،وغريه ،د نص ابن تيميةوق ،الظاهري

 

 :تغطيةْرأسْالذكرْبمالصقْ:ْثاملحظورْالثال •

حمظور السنة  وهذا  السنة  ،واإلمجاع   ،بداللة  ثبت ف  ،أما  ال  لام  من    ، حيحنيص يف 

الْْ":  قال  ؟ما يلبس املحرم  :ي صىل اهلل عليه وسلمسئل النب  ،ريض اهلل عنه  حديث عمر

القميص العامئمْْ،يلبسْ الربانسْْ،والْ الرأس  ،"والْ الربانس  ، والعامئم تغطي    ،وكذلك 

اإلحرام  اإذ  هي  ف من حمظورات  ذلك  ،حمظور  اإلمجاع عىل  املنذر  وقد حكى  وابن   ،ابن 

 . موغريه ،وابن قدامه ،عبد الرب

نساء الكام دل عىل ذلك فعل    ،للنساء  اوليس حمظور    ،وهذا املحظور خاص بالرجال

إحرام  ":  ريض اهلل عنه  وما سيأيت من قول ابن عمر  ، صىل اهلل عليه وسلميف عهد النبي  

مجاع حكى اإل  ،هذا إمجاع أهل العلموعىل    ،"وإحرام الرجل يف رأسه  ،املرأة يف وجهها

 . وغريه ،بد الربابن ع



 

18 

 

  : أنه قال  ،ريض اهلل عنه  ابن عمر  ملا ثبت عن  ،ن األذنا   ،ومما يدخل يف حكم الرأس

 . "ساألذنان من الرأ"

كام ثبت هذا من فعل   ،فللرجل أن يغطي وجهه  ،عند الرجال  ،اوليس الوجه حمظور  

املوطأ   ،ريض اهلل عنه  عثامن  الدارقطني  ،عند مالك يف  اهلل   عن عبد  ،وغريه  ،وثبت عند 

عمر عنه   ابن  اهلل  قال  ،ريض  ا"  :أنه  وجههاإحرام  يف  رأسهو  ،ملرأة  يف  الرجل    ، "إحرام 

جاء يف رواية   وما  ،لرجالمن حمظورات اإلحرام ل  اهذا عىل أن الوجه ليس حمظور  فدل  

ابن عباس    ،عند مسلم دابته فامت حمرم    ،ريض اهلل عنهاممن حديث  الذي وقصته    ، ا يف 

  ، البيهقي يف السنن الكربى واحلاكم فقد بني    "وجهه"ويف رواية    "الْختمرواْرأسه"  :قال

 .عدم ختمري الوجه وهي ،هذه الزيادة عدم صحة

ألن هذا حمظور من حمظورات    ؛وهو نائم أن يغطي رأسه  ،فعىل هذا ال يصح ألحد 

 . اإلحرام

 

 : لبسْاملخيطْللذكرْْ:املحظورْالرابع •

أخرج  لام  ف  ، ةأما السن  واإلمجاع؛  ،بداللة السنة  ،حرامهذا حمظور من حمظورات اإلو

اب   ،الشيخان  ما    :لسئ  ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم  ، ريض اهلل عنه  مرن عمن حديث 

املحرم القميص":  قال  ؟يلبس  يلبسْ العامئمْْ،الْ الرساويال ْْ،والْ الربانْسْْ،والْ ْْْ،والْ

العامم  ،  اهلل عليه وسلمفنهيه صىل  ،"والْاخلفاف   ، اف واخلف  ،والرساويالت   ، ةعن لبس 

حكى   ،وقد أمجع العلامء عىل هذا املحظور  ،املخيط حمظور عىل الرجاليدل عىل أن لبس  

حكاه   ،وأمجعوا عىل أن هذا املحظور خاص بالرجال  ،وابن عبد الرب  ،اإلمجاع ابن املنذر

 .وتقدم تعريف املخيط ،وابن عبد الرب ،ابن املنذر اأيض  
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يف   واتنرش  شاع  األيامومما  هي  ،هذه  عىل  اإلزار  منلبس  يكون  متصال    ئة    أعاله 

الرساويل  والنقبة  ،كالنقبة أنواع  من  بعض    ،نوع  ذلك  عىل  نص  اللغةأكام  يف    ،هل  كام 

العرب  حمرم  ف  ،لسان  النوع  هذا  لبس  يكون  الرساويالت   ؛اعليه  مجلة  من  وهذا    ،ألنه 

النساء عند  يسمى  بام  يكون  ما  أشبه  العرص   ،(بالتنورة)  ،اللباس  علامء  أحد  أفتى  وقد 

أهل العلم    صغرية يف بيان إمجاع لفت رسالة  وقد أ    ،فتابعه كثريون عىل ذلك  ،بجواز لبسه

اللباس إ  ، نه من الرساويالت وأ  ، عىل حرمة هذا  الدكتور  الصبيحيألفها  وهي    ،براهيم 

 .رسالة مفيدة يف باهبا

 

 :الطيبْ:املحظورْاخلامس •

الطيب مس  املحرم  عىل  السنة  ،فيحرم  ال  ، واإلمجاع  ،بداللة  داللة  في ف  ،سنةأما 

والْيلبسْْ":  قالأن النبي صىل اهلل عليه وسلم    ،ريض اهلل عنه  عن ابن عمر  ،الصحيحني 

والزعفرانيش الورسْ مسهْ الثيابْ منْ الطيب  ،"ءْ من  نوع  الورس  وكذا    ، والزعفران 

  ،اته ومات حمرم  صته دابللذي وق  ، يف الصحيحني  ،ريض اهلل عنهام  ديث ابن عباسويف ح

أ  ،"والِْتسوهْبالطيب":  يه وسلمىل اهلل عل ص  قال النبي  ن مس  وقد حكى اإلمجاع عىل 

 . لعلما ومجاعة من أهل ،روابن حج ،الطيب حمظور من حمظورات اإلحرام ابن عبد الرب

ريض اهلل    ابن عمر  كام صح عن  ،تقصد شم الطيب  ،املحظورومما يدخل يف هذا  

كل يشء أو أ  ،وكذلك  ،يعند الشافع  ،ريض اهلل عنه  وعن جابر  ،ةيب شيبابن أعند    ،عنه

وفي القهوة  ،طيب  هرشبه  يف  الطيب  ؛كالزعفران  مس  من  نوع  استعامل   ، ألنه  وكذلك 

 . فإن مسه مس للطيب  ،بعض الصابون املعطر
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بني   املحظور  هذا  يف  اإلحرام  ،واالستدامة  االبتداءوفرق  قبل  تطيب  ثم    ،فلو 

 . واملمنوعات للمحرميف املحظورات  فليس داخال   ،اإلحرام استمر الطيب فيه بعد

وما ذكره   ، البدن أو عىل اإلزار أو الرداءوال فرق يف ذلك بني أن يكون الطيب عىل

الفقهاءبع احلنابلة  ض  من  أنه  ،املتأخرين  الطيب    ، من   ، فال خيلعه   ،هردائ  عىلمن وضع 

خلعهو يلبسه  ،من  يصح  ،فال  ال  النبي  أل  ؛فهذا  وسلم    صىلن  عليه  قبل  اهلل  تطيب 

عائشةك  ،حرامهإ حديث  يف  تقدم  عنها  ام  اهلل  أو    ،ريض  البدن  بني  تفرق  أو ومل  اإلزار 

 . الرداء

 

 :قتلْالصيدْالربيْواصطيادهْ:حظورْالسادسملا •

الكتاب  بداللة  حمظور  دالل  ،واإلمجاع  ،والسنة  ،وهذا  تعاىلفالكتاب    ةأما  : قوله 

م  ) رِّ ح  مْ   و  ل ْيك  ْيد    ع  ِّ   ص  ا  اْلرب  ْمت مْ   م  ا  د  م  ر    ،حيحنييف الص  ،فحديث أيب قتادة  ،أما السنة  (،ح 

  ،ال  :قالوا  ،"؟ءبيشْْ،إليهأوْأشارْْْْ،هلْأحدْمنكمْأعانْه":  صىل اهلل عليه وسلمقال النبي  

  ،كابن املنذر  ،من أهل العلم  ه مجعفقد حكا  ،اعأما اإلمج  ،"كلواْماْبقيْمنْلمه":  قال

 .ريمها وغ ،وابن عبد الرب

 

 : نكاحعقدْاْلْ:املحظورْالسابع •

ْْاْل":  قالصىل اهلل عليه وسلم  أن النبي    ،ريض اهلل عنه  من حديث عثامن   ، أخرج مسلمملا  

املحرم ينكحْْ،ينكحْ مالك   ،"والْخيطبْْ،والْ موطأ  يف  عمر  ،وثبت  ابن  اهلل   عن  ريض 

 ."وال عىل غريه ،وال خيطب عىل نفسه": ه قالأن ،عنه
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 :لوطءْفْالفرجاْ:املحظورْالثامن •

املحظور الكتاب  وهذا  تعاىل  ،واإلمجاع  ،بداللة  فقوله  الكتاب  )أما  َْفَمنْ : 

ْْْفِيِهنْهَْْفَرَضْ جه ابن   ،1٩٧البقرة:    (ْجال َِْْْفِْْْجَداَلَْْْواَلُْْْفُسوَقَْْْواَلَْْْرَفَثَْْْفاَلْْْال َ قال 

ع من فحكاه مج  ، أما اإلمجاع  ،"الرفث اجلامع":  فيام ثبت عنه  ،ريض اهلل عنهام   عباس

   . موغريه ،وابن قدامه ،وابن عبد الرب ، ذركابن املن ،أهل العلم

 

ْْ:ال منْحيثْإفسادْالعمرةْحاْجرفْالفوللوطءْ

ْ

الطواف   :األوىلْْالال - قبل  كان  باإلمج  ،إذا  للعمرة  مفسد  ابن   ،اعهذا  حكاه 

 .  وغريه ،عبد الرب

السعيأ  :الثانيةْْالال - بعد  يكون  التحلل  ، ن  م  ،وقبل  ليس  أفتى    ،ا د  فسوهذا 

عبا ابن  عنهام  سبذلك  اهلل  بسند صحيحأ  ،ريض  منصور  بن  وإنام جتب   ،خرجه سعيد 

 .عليه كفارة فعل املحظور

فهذا عمرته   ،وبعد الطواف   ،أن يكون الوطء قبل انتهاء السعي  الثالثة:ْْالال -

فساد    ،فاسدة ثبت  الطواف  ،بالوطء  العمرةألنه  بعد   ،قبل  ما  يستثني  ما  هناك  وليس 

السعي  ،فالطوا انتهاء  عباس  ،وقبل  ابن  ورد عن  عنهام  وإنام  اهلل  اإلفساد    ،ريض  عدم 

فعىل هذا   ،ألن السعي ركن  العمرةفهو ال يزال بني أركان    ،قبل ذلك  وما  ،بعد السعي

ريض اهلل    أفتى بذلك عبد اهلل بن عباس كام    ، وجتب عليه بدنه  ،تفسد عمرته  ، واهلل أعلم

  .خرجه البيهقيأ ،عنهام
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الثالث  وبعد احلاالت  عمرته  ،ةهذه  فسدت  امليض  ،من  عليه  القضاء   ، وجب  مع 

   .حكاه ابن عبد الرب ،باإلمجاع

 

  :املبارشةْفيامْدونْالفرجْ:املحظورْالتاسع •

 : ويدخل يف هذا القبلة وهذا له حالتان 

 ،وسعيد بن جبري  ،كعطاء  ،فقد أفتى مجع من التابعني  ،أال ينزل  :األوىْلْْالال -

 . اأن عليه دم  

 .من باب أوىل ،عليه دموهذا  ،أن ينزل :الثانيةْالال -

التنبه القبلة إ  ،مع  أن  بشهوة  ،ىل  ذلك  ،واملس  وال   ،ونحو  املحظور  هذا  يف  داخل 

يف    قدامهبل حكى ابن    ،ومل حيكموا بفساد عمرته  ،بالدم   أفتوا ألن التابعني  ،تفسد عمرته

 . مل يقل أحد بفساد عمرته ،أنه إذا مل ينزل ،املغني

 

أن   نبهوأ وج  إىل  املرأة يف  إحرام  وجهها  ،هاهمعنى  تكشف  أن  عليها  أنه جيب   ، أي 

لكن إذا   ،ريض اهلل عنه  فتوى عبد اهلل بن عمر  وتقدمت  ،اه ابن قدامه وغريه إمجاع  حكا

أجانب  ،مرت  إمجاع    ،أو مر هبا  أن تغطي وجهها  الرب  ،افيجوز  ابن عبد   ، وغريه   ،حكاه 

مالك موطأ  يف  أس  ،وثبت  ع  امءعن  اهلل  مر  :نهاريض  إذا  كانت  غأهنا  بالرجال  طت ت 

ذلكوجاء    .وجهها الرتمذي  نحو  عائشة  ،عند  عنها  عن  اهلل  يصح   ،ريض  ال  لكن 

ن تكشف  أفيجب عليها    ،ارمأو عند املح  ،إذا كانت املرأة عند النساء  ،فعىل هذا  ،سنادهإ

 ، امءلف بعض العخال  وقد  ،ووجبت عليها الفدية  ،وريف حمظ  غطته وقعت  ولو  ،وجهها

الصحابة بفتاوى  حمجوجون  يف    :فقالوا  ،لعلما  أهلوإمجاع    ،لكنهم  املرأة  إحرام  ليس 
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وجهها  ،وجهها تكشف  أن  عليها  جيب  عليها   ،فال  حيرم  الذي  لباس    ،وإنام  تضع    اأن 

وخالفوا فتوى   ،وجه املرأة كبدن الرجل  : فقالوا  ،النقاب و  ،كالربقع  ،عىل الوجه  مفصال  

من    واملرأة ممنوعة  ،"وجه املرأة كرأس الرجل":  ملا قال  ،نهريض اهلل ع  عمرعبد اهلل بن  

صىل  أن النبي  ،ريض اهلل عنه ن عمرعن اب ،رييف البخا  ملا ثبت ،والقفازين ،لبس النقاب

والنهي يف هذا احلديث عن   ،"والْتلبسْالقفازينْْ،الْتنتقبْاملرأة":  ليه وسلم قالاهلل ع

 .مها يف وجههاألن إحرا  ؛انتقاب املرأة

 

ْْْ.وهبذاْانتهيناْمنْحمظورا ْاإلحرام
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 ْ:بالرماملتعلقةْْاألحكام ❖

ْ

له أن يدخ  ،مكة  املحرم  إذا دخل - له أن    ،عالهاأمن  ا  هليستحب  كام يستحب 

 .ريض اهلل عنهاعن عائشة  الصحيحني ا يف مل ،سفلهاخيرج من أ

 

له - مكة  يغتسلن  أ  ،ويستحب  يدخل  أن  البخا  ، قبل  يف  ثبت  ابن كام  عن  ري 

رسول اهلل متفق   كام نقل هذا ابن عمر عن   بعد املبيت   اويدخلها هنار    ريض اهلل عنه  عمر

 .. أخرجه مسلماوكان ابن عمر يبيت حتى يدخلها هنار   ،عليه

 

املس - دخل  له  ،احلرام  جدفإذا  عند    ،يستحب  له  يستحب  بقية  دخول  ما 

 .عاء دخول املسجددو ،اليمنىمن تقديم الرجل  ،املساجد

 

معتمر    وإذا - بالطوافف  ،اكان  يبادر  أن  له  حتية    ،يستحب  ركعتي  يصيل  وال 

 .لكن معناه صحيح ،ال يصحوما ورد أن حتية املسجد الطواف  ،املسجد

 

 :هيةْبالطوافْقاألحكامْاملتعل ❖

ْْ:الكمْاألول •

 ، كتفه األيرس  امغطي    ،بطه األيمنوهو أن جيعل الرداء حتت إ   ،طباعضيستحب اال

كتف االلوالد  ،األيمنه  مع كشف  أن  عن  ،باع سنةضطيل عىل  ثبت  داود  أد  ما  عن  يب 

ابن   النبي صىل اهلل عليه وسلم  ،ريض اهلل عنه  ميةأيعىل  صححه   ،اطاف مضطبع    أن 
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مرشوع  ،والنووي  ،الرتمذي هلا    واالضطباع  رشع  التي  عىل    ،الرملللحكمة  فهو 

أعلم  -األصح   الثالث    -  واهلل  األشواط  يف  إال  يفعل  الرمل  ،ولاألال  أن  ال    ،كام 

 .يفعل إال يف األشواط الثالث األول

 

 الكمْالثاينْ: •

بدنه مستقبال    ،بكل بدنه  ،احلجر األسود  الطواف بمحاذاة  يبتدئ احلجر   فيكون 

اال  ،األسود دليل  األسودأما  باحلجر  صحفل  ،بتداء  يف  ثبت  مسلميام  جابر   ،ح   عن 

عنه اهلل  قال  ،ريض  أتين"  : أنه  إذا  استلم  بيتال  احتى  أنه   ،"الركن  معه  عىل  والدليل 

 ريض  انس  أرأيت  ":  القعن عاصم األحول    ، ما ثبت عند ابن ايب شيبة  ،قبله ببدنهيست

عنه بالت  ،اهلل  األركان  أ  ،"كبرييستقبل  رواية  إذا   بالبيتيطوف  "  ،خرىويف  حتى 

إليه إليه وكرب  ، حاذى احلجر نظر  أوثب  ،"والتفت  ابن  م بن هشاعن    ، يب شيبةت عند 

 ،"إذا غلب استقبله وكرب  -ريض اهلل عنه  أي عروة ابن الزبري-كان أيب  "  :قال  عروة

مستحبة  وهذه كلها  للطواف رشط    ،األفعال  األسود  باحلجر  االبتداء  أن  لصحة إال 

 .  الطواف

 

 ثْ:لالكمْالثا •

ار  فإن شق أش  ،بيده وقبل يده  همس  ،عليه  فإن شق   ،ويقبله  ،احلجر األسود  يستلم

يقبلهو  ،إليه الص  ،مل  ثبت يف  عنهعن عمر    نيحيحملا  اهلل  اخلطاب ريض  قَب   ،بن  ل أنه 

وقال أ"  :احلجر  أنك حجرإين  تنفع  ،علم  وال  رسول    ،ال ترض  رأيت  أين  اهلل  ولوال 

وقبل يده ملا أخرج    ،وإن مل يمكنه استلمه بيده  ،"ما قبلتك  ،قبلكصىل اهلل عليه وسلم  
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عمر ابن  عن  عنه  مسلم  اهلل  بيدهأن  ،ريض  احلجر  استلم  يده  ،ه  قبل  ما ":  وقال  ،ثم 

  ،كالعصا مثال    ،مسه بيشءوإن    ،"يفعلهصىل اهلل عليه وسلم  تركت منذ رأيت النبي  

رأيت النبي "  :أنه قال  ،ريض اهلل عنه  يب الطفيلأملا أخرج مسلم عن    ،مسه بهقبل ما  

بالبيتاهلل    ىلص يطوف  ويق  ،عليه وسلم  معه  الركن بمحجن   ، "املحجنبل  ويستلم 

   ،هيقبلوإن أشار إليه مل 

الرب ابن    قال العلامء"  :عبد  تقأ   ،ال خيتلف  األ  يلبن  الطوافاحلجر  من    ، سود يف 

احلج عليه  ،سنن  قدر  عليه  ،ملن  يقدر  مل  يده    ،ومن  فيهوضع  عليه    ثم   ،عىل  وضعها 

فيه   ،مستلام   إىل  أيض    ،ورفعها  يقدر  مل  ذلك  افإن  وحاذاه  ،عىل  قابله  إذا  مل فإ   ،كرب  ن 

 ا.هـ   "وال فدية  اأوجب عليه دم   افال أعلم أحد   ،يفعل

 

ْفائدة: ◼

صىل أن رسول اهلل    ،ريض اهلل عنه  عن ابن عمر  ،والنسائي  ،ثبت عند اإلمام أمحد

وسلم عليه  األسود  :قال  ، اهلل  احلجر  مس  اليامين  ،يف  حيطانْْ":  والركن  مسهامْ إنْ

 ."اخلطيئة

 

 الكمْالرابعْ: •

احل عىل  األالسجود  مستحب   ،سودجر  احلجر   ،وهو  عىل  جبهته  وضع  ومعناه 

  ، ريض اهلل عنهام  عباس  ابن  أن   ،ملا ثبت عند عبد الرزاق  ،اثالث    وكذا تكراره  ،األسود

  ."ثم سجد عليه ،ثم قبله ،ثم سجد عليه ،ثم قبله ،ثم سجد عليه ،قبل الركن"
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 مسْ:الكمْاخلا •

الط  ،بسم اهلل واهلل أكرب  :قول ابتداء  التكبري  ثم  ،واف عند    ، بعد ذلك يقترص عىل 

حاذاه مستحبوه  ،كلام  القول  اب  ،ذا  عن  هذا  ثبت  عمروقد  عنه  ن  اهلل  يف    ،ريض 

ابن عباس  ،املسند البخاري من حديث   ى التكبري كلام حاذ  :ريض اهلل عنه  وثبت يف 

 . احلجر األسود

 

 الكمْالسادس: •

يساره البيت عن  ا  ،ومن نكس  ، ثم يطوف  ،أن جيعل  مل    ،يمينهلبيت عن  وجعل 

فدل هذا عىل أنه رشط    ،ن عبد الربقاله اب  ،إذا مل خيرج من مكة  ،ايصح طوافه إمجاع  

 . لصحة الطواف

 

 الكمْالسابعْ: •

والرمل    ،"من غري خالف نعلمه"  :قال ابن قدامه  ،تحبس موهو    ،فاقياآليرمل  

و  احلركة  امليشالزيادهو  يف  الصحيحني ف  ،ة  عمر  ،في  ابن  ع  عن  اهلل   : قال  ،نهريض 

العمرة  ،طاف يف احلجإذا    ،صىل اهلل عليه وسلمرأيت سول اهلل  "   ، ل ما يقدم أو  ،أو 

بالبيتفإ  أطواف  ثالثة  يسعى  أربعة  ،نه  بالطواف  .  "ويميش  خاص  الرمل  وهذا 

  ، ثة أطوافأن الرمل ال يكون إال يف ثال  ،اف  ال أعلم خال  ":  قال ابن عبد الرب  ،األول

  .انتهى كالمه  ،"للقادم احلاج أو املعتمر ،مكة خاصةيف طواف دخول  ،من السبعة

 ."بال خالف ،وال عمرة ،ال رمل يف طواف غري حج" :وقال النووي
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 ، ريض اهلل عنه   عن ابن عمرما ثبت يف املوطأ    ،ومما يدل عىل أنه خاص باآلفاقي

إ  ":  هنأ بالبيت   ،ذا أحرم من مكةكان   من حتى يرجع    ،وال بالصفا واملروة  ،مل يطف 

 . "إذا أحرم من مكة ،ن ال يرمل إذا طاف حول البيتوكا ،منى

  عن ابن عمر   "يب داودأسائل  م"ملا ثبت عند أمحد يف    ،وال يستحب الرمل للنساء 

وقد   ،"وال بني الصفا واملروة  ،رمل بالبيت  ،ليس عىل النساء":  أنه قال  ،ريض اهلل عنه

 . الرب ابن عبد  ،حكى اإلمجاع عىل هذا

  ، ولو فات  ، ألنه عبادة متعلقة بذات الطواف  ؛من الكعبة   من الدنو والرمل أوىل  

   .ألنه عبادة مستحبة فات حملها ؛ال يقىض

 

 الكمْالثامن: •

عن    ،ملا روى مسلم  ، ربلحكاه ابن عبد ا  ،مستحب باإلمجاع  ،اميناستالم الركن الي

قالأ  ، ريض اهلل عنه  ابن عمر الركنني"  :نه    ،امين واحلجرالي   ، ما تركت استالم هذين 

وال يقول عند استالمه يش ء   ."يستلمهامصىل اهلل عليه وسلم  منذ رأيت رسول اهلل  

 من األذكار واألدعية ألنه مل يصح فيه يشء. 

 

ْتنبيهْ: ✓

العلم  ذكر كثري آتنا يف  "  :أنه يستحب قول  ،من أهل  ويف اآلخرة    ،ا حسنة دنيالربنا 

النار  ،حسنة عذاب  الركنني  ،"وقنا  يفواعتم  ،بني  ذلكدوا  حديث  ع  ،  اهلل  ىل  بن  عبد 

أخرجه  الذ  ،سائبال إ لكن    ،وغريه  ،محدأي  يصح  عمر  ،سنادهال  عن  اهلل    وثبت  ريض 
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ألنه    ؛لكن ال يصح االستدالل به  ،أنه كان يقول يف طوافه هذا الدعاء  ،عند البيهقي  ،عنه

 . أنه خاص بني الركنني ليس يف األثر

 

 الكمْالتاسعْ: •

صىل    ألنه فعل النبي  ؛اتام    ،اأن يكون سبع    ،اتى يكون جمزئ  ويشرتط يف الطواف ح

أ  ،وسلم  اهلل عليه ابن  أ  ،يب شيبةوقد ثبت عند  سئل عن رجل    ،يب رباحأن عطاء بن 

  ."ويصىل ركعتني ،آخر ا يطوف طواف  " :قال ،وصىل ركعتني ،اطاف ست  

 

ْالكمْالعارش: •

  يب هريرة أمن حديث    ،الصحيحيف    ملا ثبت   ، ابيت أحد عريان  ال بال جيوز أن يطوف  

  ."وأالْيطوفْبالبيتْعريان": قال ،ن النبي صىل اهلل عليه وسلمأ ،ريض اهلل عنه

 

ْالكمْالاديْعرشْ: •

  ا واجتناب النجاسة والتطهر يف الطواف من احلدث األصغر مستحب وليس واجب   

العلم  أهل  أقوال  أصح  إزال  ؛عىل  وجوب  عىل  يدل  صحيح  دليل  ال  ألنه  ة وذلك 

بام ثبت    ،واستدل من قال بالوجوب   ،من احلدث األصغر يف الطواف  والتطهر  ،النجاسة

الطواف بالبيت    ": اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام أنه قال  عن عبد  ، الرزاق وغريه  عند عبد

الكالم  ،صالة فيه  أباح  اهلل  أن  بالصالة  :فقالوا  "  إال  بالبيت  الطواف  وإزالة   ،شبه 

  .يف صحة الصالةاحلدث األصغر رشط والتطهر من  ،النجاسة
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وغاية ما فيه أنه شبه الطواف بالبيت    ،ااهلل بن عباس ليس رصحي    إن أثر عبد  :فيقال

  ،كالتطهر من احلدث األصغر  ،إىل أفراد الصالة  اوال يلزم أن يكون ذلك راجع    ،بالصالة

   .وإزالة النجاسة

افت،  ئشة ريض اهلل عنها طأن عا  ":  ويؤكد ذلك ما ثبت يف سنن سعيد بن منصور

فدل هذا عىل أن التطهر   ،"  فأمرهتا عائشة أن تتم طوافها  ،فحاضت املرأة  ،معها امرأةو

األكرب احلدث  احليض  ؛من  رشط    ،وهو  الطواف  اليس  الطواف    افإذ    ،لصحة  ليس 

الفاكهي عنكالصالة عند  عنه  ، وثبت  اهلل  بكر ريض  أيب  بن  الرمحن    ، أنه طاف  ":  عبد 

ثمفأحدث  فتوضأ،  ،  عاد  ذهب  طوافه  ،ثم  عىل  ليس    "فبنى  الطواف  أن  عىل  هذا  فدل 

 .وأن يبني عىل طوافه ،إذ لو كان كالصالة ملا صح له أن يذهب ؛كالصالة

أن النبي صىل اهلل عليه وسلم    :فإن قيل: ماذا يقال يف حديث عائشة يف الصحيحني

ريافعيلْماْيفعلْالاجْغريْأنْالْتطوفْفْالب ": قال هلا  . "يتْحتىْتطه 

األكرب  :قالفي احلدث  من  التطهر  أن  يفيد  احلديث  هذا  يف   ،إن  واجب  كاحليض 

  ، ودفع الفدية  ،فعليه يصح طواف من طاف مع اإلثم  ،لكن ال يفيد أنه رشط  ،الطواف

   .فال إثم عليه مع وجوب الفدية ،وإذا كان بعذر، إذا مل يكن بعذر

 ؟مل تأمر بالفدية عائشة فإن قيل: إن 
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ولو لعذر وجب عليه دم كام ثبت عند   ،املتقررة أن من ترك واجب  فيقال: من القواعد ا

فجعل    ،"  اق دم  أو نسيه فليهر   امن ترك نسك    ":  المالك يف املوطأ عن ابن عباس أنه ق

 .لعذر وجبت عليه الفدية افدل هذا عىل أن من ترك واجب   ،ادم   عىل النايس

ه قد يكون من جنس فعل ابن ن أيب بكر ريض اهلل عنالرمحن ب  فإن قيل: إن أثر عبد

  فلام رجع بنى عىل صالته  ،ملا رعف ذهب فتوضأ   ":  الرزاق أنه  كام ثبت عند عبد   ،عمر

" . 

فيكفي ما تقدم من الكالم يف إذن عائشة يف    ،وهذا حمتمل   ،فيقال: إنه إن كان كذلك

معها احلائضة  املرأة  أن    ،طواف  بيان  كالصالال يف  ليس  وجهطواف  كل  من  قد   ،ة   وإال 

أثر عبد يتكلم  يقال: مل يذكر يف  أنه مل  ، ثم  وقد أمجع العلامء عىل أن من أحدث   .الرمحن 

ليتوضأ، يبني عىل صالته  ذهب  أن  أ  ،وأراد  يشرتط  أنه  يتكلمأمجعوا عىل  كل   ال  . وعىل 

 . ة أن تطوف معها يف بيان أن الطواف ليس كالصالةيكفي إذن عائشة للمرأ

بيان    ،ار يف الطواف رشط  كان اجتناب احلدث األصغ  ثم لو   ؛ اواضح    البينته الرشيعة 

بيان    .ال سيام يف الزحام  ، هم بهوابتالئ  ،لشدة حاجة الناس إليه  تبينه  دل   ، اواضح    افلام مل 

إال أن اهلل    ،صالة  الطواف بالبيت   ":  فيحمل أثر ابن عباس يف قوله  ،اعىل أنه ليس رشط  

الكالم فيه  كالصالة    "  أباح  أنه  عىل  الطواف حيمل  عظم  جهة  فيه  ،من  ،  والتخشع 

الصحابةواإلقبال عىل اهلل،   أقوال  بعض    ،فإن  ، ويوضح بعضها اوفتاواهم يفرس بعضها 

 .ابعض  
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الطواف  بعد  الطواف  ،ويستحب  ركعتي  يصيل  الصحيح  ،أن  يف  ثبت  من   ، نيكام 

عمر ابن  عنه  حديث  اهلل  ح  ،ريض  من  مسلم  عنه  جابريث  دويف  اهلل  وهاتان    ،ريض 

مستحبتان الر قوله    ،كعتان  يف  هبا  األمر  أن  ُِذوا):تعاىلوذلك  َراِهيمََْْْمَقامِِْْْمنْ َْْواخته ْْإِب 

عمر   ،12٥لبقرة:  ا(ُمَصًّلْ طلب  بعد  عنه  جاء  اهلل  يفيد   ،ريض  فال  كذلك  كان  وما 

:  ، عنهريض اهللعمر    قال:  قال:ْْ، ريض اهلل عنه  نسأعن    ،كام أخرجه البخاري  ،الوجوب 

  : فأنزلت  ،مصىل  إبراهيم   مقام  من  اختذنا  لو  ،اهلل  رسول  يا  :فقلت  ،ث ثال  يف  ريب  وافقت"

ُِذوا) َراِهيمََْْمَقامِِْْمنْ َْواخته   "12٥لبقرة: ا (ُمَصًّلْْإِب 

د  وق  ،أن ظاهر اآلية وجوب الركعتني خلف املقام  ،اومما يدل عىل عدم الوجوب أيض  

البخاري  ،كان أي م  دلت اآلثار عىل الصالة يف   ا جازم    ،ريض اهلل عنه  عن عمر  ،وعلق 

خارج  هأن  ،به ركعتني  البخاري  ،احلرم  صىل  سلمةأعن    ،ويف  عنها  م  اهلل  مل  أهن  ،ريض  ا 

ْ .حتى خرجت من املسجد ،ركعتني تصل

ْ

ألنه ال دليل عىل    ؛ ايعلم أن املواالة بني األشواط يف الطواف ليس واجب    ،ومما تقدم

الطوا  ،ذلك صالةوتسمية  هذا  ،ف  عىل  يدل  تقدم  ،اض  أي  ،ال  ذلك  ،ملا  ما   ،ويؤيد 

فلام   ،أنه بنى عىل طوافه  ،ريض اهلل عنهام  يب بكرأبن  عن عبد الرمحن    ،خرجه الفاكهي

  .رجع وأكمل طوافه ،خرج
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 ْ:الصفاْواملروةْاألحكامْاملتعلقةْبالسعيْبني ❖

ْ

 الكمْاألولْ: •

ريض   رملا ثبت يف مسلم من حديث جاب  ،فعله عىل الصفا يفعله عىل املروةأن ما ي

 ، "هذا متفق عليه"  :قال النووي  "ففعل عىل املروة كام فعل الصفا":  أنه قال  ،اهلل عنه

 . الصفاوسيأيت ذكر ما يفعل عىل 

 الكمْالثاينْ: •

للرج الصفا واملروة  النساءاستحباب صعود   ملا أخرج مسلم عن جابر   ،ال دون 

عنه اهلل  ْْ  ":  ريض  صّل النبيْ وسلمْْاَّللأنْ الصفْْ،عليهْ عّلْ القبلةْْ،ْارقىْ  "واستقبلْ

ابن   عند  شيبةأوثبت  عمرأ  :يب  ابن  عنه  ن  اهلل  الصفا  ،ريض  عىل  صعد  إذا    ، كان 

وله   ،امللكله    ،رشيك له   ال  ،وحده  ،اهلل  ال إله إال"  :وقال  ،اكرب ثالث    ،واستقبل البيت

  وتقدم عن ابن عمر ،"ويدعو طويال   ،يرفع هبا صوته ،وهو عىل كل يشء قدير ،احلمد

   ."وال للمروة ،عىل النساء صعود للصفا ليس" قال: أنه ،عنه ريض اهلل

ْالكمْالثالثْ: •

 ، يث جابردملا تقدم من ح  ،عىل الصفا واملروةوهو    ،لةيستحب أن يستقبل القب

  .ريض اهلل عنهم وفعل ابن عمر

 الكمْالرابعْ: •

ريض    ملا أخرج مسلم عن جابر  ،وةوهو عىل الصفا واملر  ،يستحب أن يرى البيت 

عنهاهلل قال  ،  با":  أنه  عليه  ،صفالبدأ  البيت  ، فرقى  رأى  عبد  حكا   "حتى  ابن    الربه 

 .امجاع  إ
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ْالكمْاخلامسْ: •

عبد    حكاه ابن  ،ملروةاولصفا  وهو عىل ا  ،الواردوالدعاء    ،الذكر ستحب أن يذكر  ي

اهلل صىل اهلل   أن رسول  ،عنهريض اهلل    رباخرج مسلم عن جأما    ،والدعاء  ،امجاع  إالرب  

ولهْْْْ،لهْامللْكْْ،لْهْْالْرشيكْْ،وحدهْْ،َّللْاالْإلهْإالْْ"  :وحد اهلل وكربه وقال  ،لمعليه وس

قديروهْْ،المْد كلْيشءْ عّلْ اَّللْْ،وْ إالْ إلهْ وعدهْْ،وحدهْْالْ عبدْهوْْْ،أنجزْ ْْْ،ونرصْ

   .والدعاء بني ذلك ،ايكرره ثالث   ،"وهزمْاألحزابْوحده

 

ْسادس:لالكمْا •

 .ريض اهلل عنه كام تقدم عن ابن عمر  ،ذكرع صوته هبذا اليرف

 

ْالكمْالسابعْ: •

ذلك  يدعو جابر  ،بني  حديث  من  تقدم  أملا  ويف  اب،  عمرثر  عنهم  ن  اهلل   ، ريض 

   .مرتني فيكون الدعاء عليهو ،"طويال  "

 

ْالكمْالثامن: •

  ريض اهلل   ملا أخرج مسلم يف حديث جابر  ،السعي يف بطن الوادي  رسعة  يستحب

الواْد"  ،عنه بطنْ فْ قدماهْ انصبتْ إذاْ إذاْصعدتْْرمْلْْْ،يحتىْ وعليه    ،"شىاْمحتىْ

العلمأمجاع  إ الرب   هاحك  ، هل  عبد  ابن    ،ابن  عند  شأوثبت  اهلل  أ  ، بةييب  عبد  بن ن 

  عىل  سولي  .ليف بطن املسي كانا يسعيان    ،ريض اهلل عنهم  بن عمروعبد اهلل    ،مسعود

 .ريض اهلل عنه ابن عمركام تقدم عن   ،سعيلاملرأة رسعة يف ا
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ْالكمْالتاسعْ: •

وخي  دئيبت باملروةبالصفا  السعي  وهذا رشط  ،تم  اهلل   ؛ من رشوط  رسول  لفعل 

 يبوثبت عند ابن أ  ،فال يعتد به  ،عيعي الرشسبال   يأت فمن مل  ،صىل اهلل عليه وسلم

عمرن  أ  ،شيبة عنه  ابن  اهلل  لرجلق  ،ريض  واختتم":  ال  بالصفا  فإن   ،باملروة  افتتح 

املروة  بو  ،واحدة  فألقي بالصفا  ،أو حصيات   ،احجار  عك أم  فخذ   ،ال حتيصشيت أخ

 ."األخرى

 

 :الكمْالعارش •

املروةالذهاب   آخ  والرجوع   ،يسع  إىل  الصفا سعي  ابن  ،رإىل  أن   وحكى  املنذر 

  ،هذا فعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ويدل عىل  ،يب للسنة باإلمجاعاعله مصف

 .ةوانتهى باملرو لصفاافقد ابتدأ ب

 

ْالكمْالاديْعرشْ: •

ال استحباب    ،دعاءيكثر  ث  ، اوالذكر  عائشة  تبملا  عنها  عن  اهلل  قالتأهن  ،ريض  :  ا 

اإنام جعل رمي اجلامر والس" ابن   ،"كر اهللذإلقامة    ؛صفا واملروةلعي بني  وثبت عند 

شيبةأ مسعود  ،يب  ابن  عنه  عن  اهلل  قال  ،ريض  الوادي  بطن  يف  سعى  إذا  رب "  :أنه 

 . "األكرم ،وأنت األعز ،وارحم ،اغفر
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ْكمْالثاينْعرشْ:ال •

املوالة رشط    ،تستحب  الرشطية  ،اوليست  عىل  دليل  ال  أشواط    ،إذ  بني  سواء 

  ":  اهلل عنهريض    عن ابن عمر   ،وثبت عند الفاكهي  ، أو بني الطواف والسعي  ،السعي

 . "فبنى من حيث قطع ،سعيه بني الصفا واملروة أنه قطع عليه

 

ْالكمْالثالثْعرشْ: •

للسعياالطه ذلك  ؛واجبة  توليس  ،رة مستحبة  دليل عىل  النبي    ،ألنه ال  ولقول 

ْْ،افعيلْماْيفعلْالاج"ريض اهلل عنها:    لعائشة  ،يف الصحيحني  ، اهلل عليه وسلم  ىلص

بال تطوفْ أالْ تطهريْْيتبغريْ عليه  ،"حتىْ وحده    ،متفق  الطواف  عن  هنى  فلام 

  .عيدل عىل جواز الس ،للحائض

 

ْالكمْالرابعْعرشْ: •

ب السعي  يكون  أن  طوافيشرتط  اإل  حكى  ،عد  الرب  عبد  يف   عمجاابن  ذلك   عىل 

 . العمرة

 

ْ

ْ

ْ
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 :تنبيها  ✓

ْ

 :التنبيهْاألول -

َفاْْإنْه)  :صىل اهلل عليه وسلم  ة رسول اهللءاأن قر  -  واهلل أعلم  -الظاهر   َوةَْْْالصه َْوامل َر 

س ألنه ذكر لي  "بام بدء اهلل به  ابدأ"  :وأن قوله  ، عىل الصفا  ،1٥٨البقرة:    (اَّللهَِْْشَعائِرِِْْْمنْ 

الصفا أذكار  للتعليم   ،من  قول  ،وإنام  ُِذوا)   :ومثله  َراِهيمََْْْمَقامِِْْْمنْ َْْواخته لبقرة: ا   (ُمَصًّلْْْإِب 

 .عند املقام ،12٥

 

ْ:لثاينالتنبيهْا -

فا صعىل ال  يف رفع اليدين  ، عليه وسلمعن رسول اهلل صىل اهلل  ،مل يثبت نص خاص

  يب هريرةأما ما أخرج مسلم عن أ  ،يدينالفع  بدون ر  بل يدعو  ،أو حج  ،واملروة يف عمرة

صىل اهلل عليه   اهلل  كة أن رسولمل  ،عليه وسلماهلل    ىلاهلل ص  يف فتح رسول  ،ريض اهلل عنه

صىل اهلل    ألنه مل يكن  ؛فال داللة فيه  ،تبعد أن طاف بالبي   ،صفاالفع يديه عىل  ر  ،وسلم

  .حمرم غري ام دخل حالال  وإن ،حج يف وال ،يف عمرة ،يه وسلمعل

 

ْْ:التنبيهْالثالث -

وال   ،أنه ال يدعو  ،ووصل إىل املروة  ، ذا انتهى من السعيأنه إ  -  واهلل اعلم  -الظاهر  

  .ق به وانتهى ما يتعل ،السعي انتهى ألن  ؛يذكر اهلل

 



 

38 

 

يفع ما  املعتمرلوآخر  الرأس  حتى  ،ه  تقص  ،يتحلل حلق  واجب  ،ريهأو  أنه    ، وتقدم 

أعلم   -واألظهر   جيزئ  -واهلل  الرأس  أنه  بعض  عطاء  ،تقصري  كالم  من  أنه   ،ويستفاد 

ثالث شعرات جي للمتوضئ  ،زئ  يمس  ،فكام جيزئ  عمرأن  ابن  لفتوى  رأسه  بعض    ،ح 

ابن أيب شيبةريض اهلل عنهام  ،بن األكوعوسلمة   املخرجة عند  الثابتة  ابن حزمو  ،    :قال 

:  قوله تعاىل   وذلك أن   ،جيزئ قص بعض الشعر  -  لمواهلل اع  -فكذلك    ،"خمالف هلام  ال"

ُخُلنْه) ِجدََْْْلَتد  َرامَْْْامل َس  ينَُْْْرُءوَسُكمْ ْْحُمَلِِّقنيَْْْآِمننِيَْْْاَّللهَُْْشاءَْْْإِنْ ْْال َ ِ  ، 2٧الفتح:    (َوُمَقرصِّ

بعضه َسُحوا)   :كقوله  ،املراد  أ  ،6املائدة:  (بُِرُءوِسُكمْ َْْوام  تقرص  يمكنواملرأة  ما    ، قل 

ملا    ،واحللق للرجل أفضل من التقصري  ،لهن يعمموا الشعر كأ  ،واألفضل للرجل واملرأة

البخاريثب النبي صىل اهلل عليه    ،ريض اهلل عنه  من حديث عبد اهلل بن عمرو  ،ت يف  أن 

 .وللمقرصين مرة ،ادعا للمحلقني ثالث  وسلم 

 

تنتهي   خمترص  وهبذا  العمرة  أن  أ  .اصفة  اهلل  وعليسأل  عيل  النافع  ب  مكيمن  العلم 

 . ا خري  وجزاكم اهللوالعلم الصالح 


