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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 (( اْلخترص يف أحكام العمرة بالدليل واألثر))

 مقدمة: 

 أما بعد: ، سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

األمة،   لعامة  العمرة  بأحكاِم  يتعلَّق  ما  ذكُر  املخترص  هذا  من  فهو  فاملقصود 

ل وتذكريٌ تعليٌم  العمرة،  بأحكاِم  الناِس  فالعوامِّ  وألنه ُمترًص  العلم،  لطلبة  كر أذ    

وإنم  املسائل،  يف  املُ   اخلالف  إليه  حيتاج  ما  تعاىل-ر  عتمِ أهم  اهلل  شاء  ،  -إن 

 يف عنارص: -بتوفيق اهلل-وسأجعله
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 [ عبادة   العنرص األول: العمرةُ ]

عبادة    كون معنى   العبدالعمرة  يستحِِض  ويستحِض    أن  اهلل،  عىل  اإلقبال 

الدليل،   عليِه  دلَّ  بم  إال  يتعبَّد  أالَّ  ويستحِض  يف فاألجر،  أو  العمرة  يف  يتعبَّد  ال 

بأن ُيقلِّد الناس بعضهم  جداد وبم هو شائٌع يف املجتمع  غريها بم عليه اآلباء واأل 

َكاَن   َلَقدم ﴿انه:  قال سبح  ملسو هيلع هللا ىلصبل يتعبَّد بم دلَّ عليه الدليل بمتابعة رسول اهلل  بعًضا،  

َكث ًيا  اَّللََّ  َوَذَكَر  َر  َم اآلخ  َوالمَيوم اَّللََّ  ُجو  َيرم َكاَن  َنم 
ْل  َحَسنَة   َوة   ُأسم اَّللَّ    

َرُسول   ﴾َلُكمم يف  

أنَّ    وروى اإلمام مسلم عن جابر بن عبد اهلل األنصاري    [21]األحزاب:  

َكُكمم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
َمنَاس  الع(1) «ل َتأمُخُذوا  العبادات  ومن  العمرة ،  يف  ظيمة 

الصفا   وعىل  والسعي  الطواف  حني  العمرة  يف  مفتوح  الدعاء  فباب  الدعاُء، 

 ة.وواملر

األياموإ مع  ُينَسى  العمرة  أحكام  من  كثرًيا  من  نَّ  ليست  العمرة  أنَّ  وذلك  ؛ 

األعمل األسبوعية وال السنوية وال الشهرية، بل بعض الناس قد ال يعتمر إال يف  

س سنوات، أو يف كل سنتني، وهكذا... فالبد  أو يف كل مخكل عرش سنوات مرة،  

 أحكام العمرة ما بني حنٍي وآخر.  أن ُتراجع 

 

  

 
 (. 1297صحيح مسلم ) (1)
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 [العنرص الثاين: فضُل العمرة  ]

 عىل فضل العمرة، منها:   جاءت أدلةٌ 

بن مسعود   اهلل  الرتمذي عن عبد  النبي    ثبت عند  َتاب ُعوا  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ 

 ، يد  احَلد  َخَبَث  الك ُي  ي  َينمف  َكاَم  ُنوَب  َوالذُّ َر  الَفقم َيان   َينمف  اَُم  َفإ َّنَّ  ،
َرة  َوالُعمم احَلجِّ   َ َبْيم

اجَلنَّةُ  إ الَّ  َثَواب   وَرة   ُ اْلمرَبم  
ة  لمَحجَّ

ل  َوَليمَس   ،
ة  ضَّ َوالف   ، َهب  يف (1) «َوالذَّ يكن  مل  ولو   ،

 لكفى.  فضل العمرة إال هذا

يف هريرة    الصحيحني  وثبت  أيب  النبي    عن  إ ََل  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  َرُة  الُعمم

وُر َليمَس َلُه َجَزاء  إ الَّ اجَلنَّةُ  ُ َا َبيمنَُهاَم، َواحَلجُّ اْلرَبم
اَرة  ْل  َرة  َكفَّ  .(2) «الُعمم

 

 

  

 
 (. 810سنن الرتمذي ) (1)
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 [ العنرص الثالث: أركاُن العمرة وواجباهتا]

 أو بأحدها مل تِصح عمرته:   ا مل يأِت املُعتمر هباللعمرة أركاٌن ثالثٌة، إذ

 . : اإلحرامالركن األول 

و  النُّسك،  يف  الدخول  نيَّة  اإلحرام:  بني  إن  ومعنى  فرًقا  يف  هناك  الدخول  نيَّة 

وبني   وسيأيت  النسك  اإلحرام،  تعاىل-لبس  اهلل  شاء  أن    -إن  ألحٍد  يصح  ال  أنَّه 

د من املخيط ولبس اإلحرام  . حُيرم وعليه ثيابه، بل جيب التجرُّ

النسك-واإلحرام   يف  الدخول  نيَّة  األربعة،    -بمعنى  املذاهب  باتفاق  ركٌن 

اَم  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي    وثبَت يف الصحيحني عن عمر بن اخلطاب   ل ُكلِّ  َوإ نَّ

ٍئ َما َنَوى ر   .(1)«امم

 : الطواف.الركن الثاين

ُفوا ب المَبيمت  المَعت يق  ﴿وهو ركٌن عظيم من أركان العمرة، كم قال تعاىل:     ﴾ َولمَيطَّوَّ

النبيُّ    [29]احلج:   أمَر  عمر    بالطواف   ملسو هيلع هللا ىلصوقد  ابن  حديث  يف  قال:    كم 

ُثمَّ  »  ، م ُيَقرصِّ َأوم   ، قم
ل  َيحم

ل  ُثمَّ   ،
َوة  َواْلمَرم َفا  الصَّ  َ َوَبْيم  ،

ب ه  َيُطفم  َفلم المَبيمَت   
َيأمت  َفلم

 
 (. 1907( مسلم )1البخاري ) (1)



 

5 

ل لم  ُيحم
الكاساينُّ  (1)«ل  الطواف ركٌن من أركان   ، وقد حكى  أنَّ  اإلمجاع عىل 

 العمرة. 

 : السعي.الركن الثالث

َفال  ﴿قال سبحانه:   َتَمَر  اعم َأوم  المَبيمَت  َفَمنم َحجَّ  اَّللَّ   ر  
َشَعائ  نم 

م  َوَة  َواْلمَرم َفا  الصَّ إ نَّ 

ِب  اَم  َف  َيطَّوَّ َأنم   
َعَليمه  يف   [158]البقرة:    ﴾ُجنَاَح  وتقدم  واملروة،  الصفا  بني  أي 

عمر   ابن  النبيَّ    حديث  عن    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  الصحيحني  يف  وثبَت  بالسعي،  أمَر 

قالت:    عائشة   َفا  "أهنا  الصَّ  َ َبْيم َيُطفم  م  ََل َمنم  َحجَّ  اَّللُ  َأَتمَّ  َما  ي، 
ر  َفَلَعمم

َوة    .(2)"َواْلمَرم

 :واجبات العمرة اثنان

 . : اإلحرام من اْليقاتالواجب األول 

بعد   بيته  كان  أما من  حُيرم،  امليقات حتى  يتجاوز  فال  والعمرة  احلج  أراد  فمن 

وامليقات،   مكة  بني  أو  مكة  يف  كان  أو  ملامليقات،  مكانِِه؛  من  حُيِرم  يف فإنه  ثبَت   ا 

َت  "أنه قال:    الصحيحني عن ابن عباس   َم َوقَّ َعَليمه  َوَسلَّ إ نَّ النَّب يَّ َصَّلَّ اَّللُ 

ل    َهم
َوأل   ، ل  اْلَنَاز  َن  َقرم ٍد  َنجم ل   َهم

َوأل  َفَة،  اجُلحم أمم   الشَّ ل   َهم
َوأل   ، احُلَليمَفة  َذا   

ينَة  اْلَد  ل   َهم
أل 

 
 (. 2770سنن النسائي ) (1)
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َنم 
، َوْل  نَّ ََلُ َلَم، ُهنَّ  َيَلمم َرَة، َوَمنم  الَيَمن   َأَراَد احَلجَّ َوالُعمم َّنم 

نَّ ِم 
ه  نم َغيم 

نَّ م  َعَليمه   َأَتى 

ةَ  نم َمكَّ
َة م  ُل َمكَّ َشَأ َحتَّى َأهم نم َحيمُث َأنم

 . (1)"َكاَن ُدوَن َذل َك، َفم 

بحرة،   أهل  وكذلك  مكاهنم،  من  حُيرمون  جدة  كان  فأهل  مكة ومن  بني 

أو الصغري( فُيحرم من مكانه،    اليوم بالسيل الكبريوميقات قرن املنازل )ويسمى  

َشأَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  لقولِهِ  نم َحيمُث َأنم
 . « َوَمنم َكاَن ُدوَن َذل َك، َفم 

 

احلرم،    تنبيه: من  بالعمرِة  حُيِرَم  أن  ألحٍد  يصحُّ  مكةال  أنَّ  املعلوم  قد    فمن 

عالمات  اتَّسعت وهناك  احلرم،  حدود  فيها  حدود   ودخل  إىل  ُتشري  ُوضعت  قد 

الرشائع  احلرم ففي  السيل،  ،  طريق  من  جاء  احلرم و-ملن  يف  الرشائع  من  جزٌء 

احِلل يف  منها  ُمتِّجًها  -وجزٌء  مكة  من  خرَج  من  الشمييس    وهكذا  قبل  جدة،  إىل 

التنعيم   مسجد  عند  وكذلك  عالمة،  عائشة  -يوجد  بمسجد   -واملسمى 

وهذه العالمات تدل عىل انتهاء احلرم ملن أراد أن خيرج من مكة، فمن كان داخل 

، فإنَّ العمرة ال تكون من احلرم هذه العالمات فال جيوز له يف عمرتِِه أن حُيِرَم منها 

احِلل  من  احلرم    فمن،  وإنم  داخل  الرشائع  أهل  من  بل كان  مكانِِه،  من  حُيِرم  فال 

للِحل؛  خيرج   مكان  أقرب  أي  احِلل،  عائشة  ألدنى  حديث  ذلك  عىل  دلَّ  وقد 

 
 (.1181( مسلم )1524البخاري ) (1)
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  النبيَّ  (1) يف الصحيحني أنَّ  الرمحن أن يذهب هبا إىل أمَر    ملسو هيلع هللا ىلص،  أخاها عبد 

وقد أمجع العلمء عىل ذلك، حكى اإلمجاع ،  اوحُيرم هب  -وهو أدنى احِلل-التنعيم  

 .(3) واملحب الطربي (2) ابن قدامة

 : احللق أو التقصي. الواجب الثاين

سبحانه:   رُ ﴿قال  َْي  ق  حُمَلِّ َْي 
ن  آم  اَّللَُّ  َشاَء  إ نم  َراَم  احلمَ َد  ج  اْلمَسم ُخُلنَّ  ُءوَسُكمم  َلَتدم

اُفونَ  يَن ال ََتَ أنَّ النبيَّ    وتقدم يف حديث ابن عمر    [27]الفتح:    ﴾َوُمَقرصِّ 

ل لم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص ُيحم
ل  ُثمَّ   ، م ، َأوم ُيَقرصِّ قم

ل  َيحم
ل    جابر    عن  ويف الصحيحني  (4) «ُثمَّ 

 .(5)املعتمرين أن ُيقرصوا ملسو هيلع هللا ىلصأمَر النبيُّ  

 يف مسائل احللق والتقصري.  التفصيل -إن شاء اهلل تعاىل -وسيأيت 

العمرة  متنبيه:   ترَك واجًبا من واجبات  أو لغري عذر ن  ناسًيا لعذر  أو   متعمًدا 

دًما عليه  عن  ،  فإنَّ  )املوطأ(  يف  مالك  عند  ثبت  ملا  احلرم،  لفقراء  يذبحها  شاًة  أي 

 
 (.1211( مسلم )1516البخاري ) (1)

 (. 246/  3املغنى البن قدامة ) (2)

(3)  ( الباري  ابن حجر يف ]فتح  قال:  387/    3نقله عنه  الطربي ال أعلم أحدا جعل مكة   "([  قال اْلحب 

 . " ميقاتا للعمرة

 (. 2770سنن النسائي ) (4)

 (.1218( مسلم )1785البخاري ) (5)
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بن عباس   اهلل  قال:    عبد  َتَرَكُه،"أنه  َأوم  َشيمئًا،   
ُنُسك ه  نم 

م   َ
َنِس  َرقم   َمنم  ُيهم َفلم

 .(1) "َدماً 

الصغريفمن   السيل  أو  الكبري  السيل  وجتاوز  مثاًل  الرياض  من  أن    جاء  دون 

امليقات، فمثل هذا  امليقات أحرم بعد  ثم    حُيرم ، فقد ترك واجًبا وهو اإلحرام من 

حيرم  أن  قبل  فتذكر  ناسًيا  امليقات  جتاوز  لو  أما  احلرم،  لفقراء  شاًة  يذبَح  أن  عليه 

 . (2) ، قاله ابن قدامة اإلمجاعوأحرم من امليقات فليس عليه يشء بفرجع 

 

 

  

 
 (. 1583موطأ مالك ) (1)

 (. 69/  5)املغني  (2)
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 [العنرص الرابع: صفة العمرة] 

 : اإلحرام. األمر األول 

 : ولإلحرام مستحبات

األول  االغتسال،اْلستحب  مسلم    :  صحيح  يف  ثبَت  عميس  أنَّ  ملا  بنت  أسمء 

    أمرها َنِفَست  فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  ملا  تغتسل،  أن  إحراِمها  ، »عند  ِل  َتس  اغم

ي  م  ر  ٍب َوَأحم ي ب َثوم ر 
َتثمف  ، وقد أمجَع العلمُء ، فدلَّ عىل أنَّ االغتسال مستحبٌّ (1)«َواسم

، حكاُه ابن املنذر    . عىل أنه ليس واجًبا وأنه مستحبٌّ

أ  وثبَت عند ابن أيب شيبة أنَّ ابن عمر   ، أي إذا  (2) ربم اغتسَل وربم توضَّ

ُينتَقل إىل الوضوء، وإذا مل جيد املاء تيمم بداًل  مل يتيّسَّ له االغتسال أليِّ سبٍب فإنه  

 من الوضوء. 

الثاين الاْلستحب  الشعر:  وإزالة  ذلك،  تنظُّف  وغي  والعانة  اآلباط  كشعر   ،

من األمر باالغتسال كم يف   والدليل عىل هذا ما جاَء يف الرشيعة  وتقليم األظافر،

 فإنه ُيفَعل.املستحبِّ األول، فإنه ألجل التنظيف، فإذن كل ما يكون به التنظيف 

 
 (. 1218مسلم ) (1)

 (. 15607مصنف ابن أيب شيبة ) (2)
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فُيستحبُّ للمحرم قبل أن ُيلبِّي بإحراِمِه أن يتطيَّب،  : التطيُّب، اْلستحب الثالث

الصحيح،   لباس اإلحرام عىل  البدن وحتى يف  يكون يف  أن  يف وُيستحب  ثبَت  ملا 

ُأَطيُِّب َرُسوَل اَّلل  َصَّلَّ اَّللُ َعَليمه  ُكنمُت    "أهنا قالت:    الصحيحني عن عائشة  

 َقبمَل َأنم َيُطوَف ب المَبيمت  
ه  لِّ َم، َوحل    َقبمَل َأنم ُُيمر 

ه  َرام  حم  
 .(1)" َوَسلََّم إل 

الرابع نظيفْي،  :  اْلستحب  أبيضْي  ورداٍء  إزاٍر  يف  إلزاٍر اإلحرام  اإلحرام  أما 

 فلفعلِِه  
ٍ
، كم يف حديث ابن عباس    ملسو هيلع هللا ىلص ورداء

ٍ
،  (2)فقد أحرَم يف إزاٍر ورداء

ويغتسل،  أما كون اإلزار والرداء نظيفني: ملا تقدم أنه ُيستحب للمحرم أن يتنظَّف  

عن    اخلمسة إال النسائيعند  ملا ثبَت  كون اإلزار والرداء أبيضني:  وأما استحباُب  

عباس   النبيَّ    ابن  َخيم   »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  نم 
م  َا  َفإ َّنَّ المَبَياَض  ث َياب ُكُم  نم 

م  المَبُسوا 

َياب ُكمم 
 . (3)«ث 

وقد رأيت العلمء متواردين عىل هذا، ومل أقف عىل أحٍد خالف يف ذلك، وال  

 سلٌف. يصلح ألحد أن خُيالِف وأن يقول بقوٍل إال وله  

وإن وافقت فرًضا فيكفي الفرض،  : صالة ركعتّي اإلحرام،  اْلستحب اخلامس

لكفى،   وأحرم،  الظهر  فصىل  الظهر  صالة  وافَق  ثم  وتنظَّف  اغتسَل  أنه  ر  ُقدِّ فلو 

 
 (.1189( مسلم )1539البخاري ) (1)

 (.1545البخاري ) (2)

 (.1472، ابن ماجه )(994)(، الرتمذي 3878(، أبو داود )2219أمحد ) (3)
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ه  دلَّ عىل  صالًة، وقد  ُينِشئ هلا  فإنه  فرًضا  ُيوافق  مل  السنةوإن  الصحابة   ذا  وآثار 

 . واإلمجاع

السنة  ثبت    وأما  عمر  فقد  حديث  من  البخارّي  النبي    يف  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ 

يف  » َرًة  ُعمم  : َوُقلم  ،
اْلَُباَرك  الَواد ي  َهَذا  يف   َصلِّ  َفَقاَل:   ، َرِّبِّ نم 

م  آٍت  يمَلَة  اللَّ َأَتاين  

ةٍ  ة فروض، ومع ذلك قال:    ملسو هيلع هللا ىلص، فهو  (1)«َحجَّ َصلِّ يف  ...  »قد صىل يف الوادي ِعدَّ

ةٍ  َحجَّ يف   َرًة  ُعمم  : َوُقلم  ،
اْلَُباَرك  الَواد ي  أن  «َهَذا  ُيستحب  اإلحرام  أنَّ  عىل  فدلَّ   ،

قد صىل قبل ذلك   ملسو هيلع هللا ىلص يكون بعد صالة، وليست الصالة ألنَّ الوادي مبارك، فإنه  

اإلحر ألجل  الصالة  وإنم  بالصالة، ام،  فروًضا،  اإلحرام  علَّق  آثار    وإنم  وأما 

البخارّي  الصحابة:   ذكر  عمر    فقد  ابن  فقد    ،(2)عن  اإلمجاع:  وأما 

 .(3)حكاُه غري واحٍد من أهل العلم

املتأخرين   العلمء  بعض  من  بدعة  الطواف  ركعتي  بأنَّ  قال  هو  ومن  فقطًعا 

اإلمجاع،   وخاَلف  بل  األربعة،  املذاهب  علمء  عليه  ما  قطًعا  خاَلف  فقد  ُمطئ، 

املسائل التي يسوغ اخلالف فيها أن  وفعل عبد اهلل بن عمر   ، فال يصح يف 

 . ُتوصف بأهنا بدعة

 
 (.1534البخاري ) (1)

 (.1554البخاري ) (2)

 (.221/  7املجموع رشح املهذب ) (3)
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السادس بالنسك،  :  اْلستحب  ظ  عمرًة.التلفُّ اللهم  لبيك  تقدم يف    فيقول:  فقد 

ةٍ ...  »: حديث عمر بن اخلطاب   َرًة يف  َحجَّ : ُعمم  .(1)«َوُقلم

السابع اإلحرام،  اْلستحب  عند  القبلة  استقبال  عن  :  البخاري  اإلمام  رواه  كم 

َب    عبد اهلل بن عمر   ، وذكره أهل العلم، فمن أراد أن  (2)عليه البخاريوبوَّ

 .لبِّي ُيلبِّي بالعمرة وقد لبَِس إحرامُه يستقبل القبلة ثم يُ 

الثامن املُعتمراالشرتاط،  :  اْلستحب  ُيلبِّي   بأن يقول  بسني  : اللهم إن حبعد أن 

حبستني؛ حيُث  فَمِحِّلِّ  عائشة    حابس  حديث  من  الصحيحني  يف  أنَّ    ملا 

الزبري    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   بنت  ضباعة  عىل  أريد    دخَل  إين  اهلل،  رسول  يا  فقالت: 

فقال:   شاكية،  وإين  َحيمُث »احلج  ِلِّ  حَم  ُهمَّ  اللَّ  : َوُقوِل  ط ي،  رَت  َواشم ي  ُحجِّ

َتن ي  .(3) «َحَبسم

أنه ُيستحبُّ   وقد ذهب مجاهري الصحابة كعمر وعثمن وعِّّل وغريهم  

لُعذر أو لغريه، بل أطلقوا، وهذا  (4) االشرتاط له  حُمتاًجا  قوا بني من كان  ُيفرِّ ، ومل 

 . هو قول مجاهري أهل العلم 

 
 (.1534البخاري ) (1)

بمَلة  "( وقال: 1553البخاري ) (2)
ب َل الق  تَقم  ُمسم

الَل  هم  ."َباُب اإل 

 (.1208( )1207( مسلم )5089البخاري ) (3)

 (. 105/  5(، واملحىل باآلثار )101120(، )10119(، )10118السنن الكربى للبيهقي ) (4)
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ُه عدوٌّ أو مرٌض، فإنه    وفائدة االشرتاط: أنه لو مل يستطع إكمَل عمرتِِه بأن صدَّ

لو مل يشرِتط وُأحرِص، فإنه يذبُح شاًة ويعتِمر بعَد ذلك ...إلخ،  يتحلَّل مبارشًة، أما  

ُلُه. لكن إذا اشرَتَط   ومنَعُه مانٌع من إكمِل عمرتِِه فإنه يتحلَّل ويكفي حتلُّ

ًغا للتتنبيه:   تتأخر حيضت    ، فقد من النساء  حلُّل ملن اشرَتطليس احليُض ُمسوِّ

الرجوع يف  رفقتها  يستعجل  أو  ثم  امرأة  أهنا  ،  بحجة  ال ،  اشرتطتُّ تتحلل    وهذا 

ًغا للتحلُّل؛ ألنَّ احليض  الذي عليه العلمء األوائل  يصح، و أنَّ احليض ليس ُمسوِّ

تبقى املرأة حتى تطهر، ، وإنم  أصٌل وليس مرًضا، فهو أمٌر كتبُه اهللُ عىل بناِت آدم

 إىل غري ذلك من األحكام الرشعية التي ليس هذا موضع تفصيلها. 

حائض فائدة:   وهي  بامليقات  املرأة  ت  مرَّ وال  إذا  الطاهرة  كحكم  فحكمها   ،

وُتلبِّي    فرق فُتحرم  وتطوف بينهم،  تغتسل  ثم  تطهر  حتى  تنظر  ثم  امليقات،  من 

، وإنم تدخل بال إحراٍم،  ئًضا ال حُترموتسعى ...إلخ، وبعض النساء إذا كانت حا 

 فأحرمت، وهذا خطأ من جهتني:  ثم إذا َطُهرت ذهبت إىل التنعيم 

 جيب عليها أن حُترم من امليقات.  / أواًل 

إىل  إذا    /ثانًيا ترجع  أن  عليها  جيب  فإنه  طهرت،  ثم  حُترم  ومل  دخلت  أهنا  ُقدر 

من   إحرامها  ألنَّ  احِلل؛  إىل  تذهب  أن  ال  واجبات  ميقاهتا،  من  واجٌب  ميقاهتا 

 . العمرة كم تقدم ذكره
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التاسعاْل منها،  :  ستحب  واإلكثار  يف  التلبية  جاء  كم  التلبية  من  وصيغة  مسلم 

جابر   قال  حديث  َعََّل    ":  أنه  َناَقُتُه  ب ه   َتَوتم  اسم إ َذا  َفَأَهلَّ  ...    المَبيمَداء  َحتَّى 

يد    ح  َم ب التَّوم  َوَسلَّ
يَك َلَك »َرُسوُل اَّللَّ  َصَّلَّ اَّللُ َعَليمه  َلبَّيمَك اَل رَش  َلبَّيمَك،  ُهمَّ  َلبَّيمَك اللَّ

 . (1) "... َلبَّيمَك 

التلبية من  اإلكثار  الرتمذيفقد    وُيستحبُّ  عند  أن    عن  ثبت  سعد  بن  سهل 

اهلل نم  »   قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول 
م  اَمل ه   ش  َعنم  َأوم   ،

ين ه  َيم  َعنم  َمنم  َلبَّى  إ الَّ  ُيَلبِّي  ٍم 
ل  ُمسم نم 

م  َما 

َوَهاُهنَا َهاُهنَا  نم 
م  ُض  األَرم َع 

َتنمَقط  َحتَّى  َمَدٍر،  َأوم  َشَجٍر،  َأوم    ثبت عن و  ،(2)«َحَجٍر، 

أصواهتم  الصحابة   ويرفعون  ُيلبون  كانوا  عن    هبا  أهنم  البخاري  أخرج 

ي احُلَليمَفة    ملسو هيلع هللا ىلصَصَّلَّ النَّب يُّ    "نه قال:  أ    أنس
َ ب ذ  َبًعا، َوالَعرصم َر َأرم  الظُّهم

ينَة  ب اْلمَد 

ُخوَن ِب  اَم ََج يًعا ُ ُتُهمم َيرصم عم
، َوَسم  َعَتْيم   .(3)" َركم

ا ما بني امليقات إىل احلرم، السيم من   ونحن يف هذا الزمن قد قُرَبت املسافة جدًّ

يلملم،   أو  السيل،  ميقات  من  ذوجاء  ثم  اجلُحفة،  يليها  ذو   ثم  فأبعدها  احلليفة، 

أقل،  باحلليفة   أو  أربع ساعات  من  يقرب  يف م  الوقت  هذا  نستِغلَّ  أن  لنا  فينبغي 

 . واتنا كم كان يفعل الصحابة التلبية وأن نرصخ هبا ونرفع أص

 
 (. 1218مسلم ) (1)

 (. 828سنن الرتمذي ) (2)

 (.1548البخاري ) (3)
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ٍل بجواله أو  مقرصون، وأكثرنا يف مثل هذا ما بني نائٍم أو مشغو  هذا   يف ونحن  

 . بقيل وقال وغري ذلك

بالطائرة  فائدة:   اعتمر  الطائرة  أنه  حكم من  قائد  أخربه  امليقات،    بقربهإذا  من 

ثم إحرامه  االحتياط   فيلبس  لكن  بعمرته،  يصعد    ُيلبِّي  أن  منُذ  إحراَمُه  يلبُس  أنه 

ذلك،   قبل  أو  وأن  الطائرة  يغتسل  وأن  البيت  يف  إحراَمُه  يلبس  أن  له  واألفضل 

منُذ  ويستعد، ثم يصعد الطائرة وعليه إحرامُه، فإذا أقلعت الطائرة أحرم    يتطيَّب 

األإقالعها  كان  وإن  امليقات،  عند  إال  حُيرم  أالَّ  يكون    فضل  ما  كثرًيا  ُمريد  لكن 

يستعد   فلذلك  ُينبههم،  أن  الطائرة  قائد  ينسى  أو  غافاًل  أو  نائًم  الطائرة  العمرة يف 

ُتقلع الطائرة، واإلحرام قبل امليقات مكروه لكن الكراهة  من البيت وُيلبي عندما  

 . كم بينه أهل العلم ،ترتفع عند احلاجة 

 : دخول مكة.األمر الثاين من صفة العمرة

أن يغتسل قبل دخوله، ملا ثبَت يف البخاري عن  يستحبُّ ملن أراد أن يدخل مكة  

حتى ُيصبح  كان ال يقدم مكة إال وبات بذي طوى    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    ابن عمر  

  .(1)ويغتسل

 

 
 (.1573البخاري ) (1)
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هناًرا،   أن يدخل مكة  ابن عمر    (1)كم يف رواية يف مسلموُيستحب  من حديث 

  املتقدم . 

أن يدخل مكة من أعالها  له  له    وُيستحب  ُيقال  وخيرج من أسفلها، وأعالها 

وأعالها   ُهَدى،  وزن  عىل  )ُكَدى(  وأسفلها  مقربة)َكَدى(  جهة  ،  املعالة  من 

النبي      عائشةثبت يف الصحيحني عن    ،وأسفلها من طريق جرول    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ 

 .(2)أسفلهاكان ال يدخل مكة إال من أعالها وال خيرج إال من  

له أن يدخل من باب بني شيبة   -فإذا دخل مكة وقُرب من املسجد ُيستحب 

عىل  فإنَّ العلمء متواردون  وعىل هذا فهم أهل العلم،    -ويسمى اليوم بباب السالم 

د ذلكاستحباب   فعله.  وأنه ُيتقصَّ

 ، ثم دخول املسجد   الذي يقال عند  ذكرال ثم عند دخوله للمسجد احلرام يقول  

الكعبة رأى  ويدعو،    إذا  يديه  عباس  يرفع  ابن  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ثبت  فقد 

    :قال ي  "أنه  َيمد  األم َفُع  ُترم َمَواط نَ   اَل  َسبمَعة   يف   منها    (3)"...  إ الَّ  عند وذكر 

 . رؤية الكعبة 

 
 (. 1259مسلم ) (1)

 (.1258( مسلم )1577البخاري ) (2)

 (. 2450مصنف ابن أيب شيبة ) (3)
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ثبَت    يف غري طواف وال صالة؛ ملا  ويستحب ملن دخل احلرم أن ينظر إىل الكعبة

اجلَنَدي   صحيٍح عند  بإسناٍد  مكة(  )فضائل  رباح    يف  أيب  بن  عطاء  أنه   عن 

البيت من غي طواف وال صالة،    "قال:   إَل هذا  قيامها، نظرة  تعدل عبادة سنة، 

، وقد نصَّ اإلمام أمحد وغريه من احلنابلة واملالكية إىل (1) "  وركوعها، وسجودها

 إىل البيت. استحباب النظر  

بطوافِهِ ثم   يضطَّبع،  يبدأ  بالطواف  يبدأ  أن  أراد  وإذا  كتَفُه  -،  ُيظهر  األيمن  أي 

حتت الرداء  األيّس  وجيعل  كتفه  ويسرت  األيمن  كتفه  وُيستحب ،  -منكب 

األَُول، فقد ثبت عند أصحاب السنن عن يعىل بن    ةاالضطباع يف األشواط الثالث

د   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّب يَّ  "أنه قال:    أمية   ُبرم
َطب ًعا َوَعَليمه   .(2)" َطاَف ب الَبيمت  ُمضم

  ملا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر    ة األول؛ الثالثويرَمل يف األشواط  

األَول، وذكَر ذلك  ة أنه كان إذا قِدَم مكة يف الطواف األول َرَمَل يف األشواط الثالث

 . (3) ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ 

َمل: ُمقاربة اخلطى مع رسعتها من غريِ   والرَّ ف  هو  الناس يف  وثٍب،  رمله  بعض 

قدامة:   ابن  قال  بالذي يركض، وهذا خطأ،  اْليش مع "يتشبَّه  الرمل إرساع  معنى 

 
 (.48فضائل مكة البن اجلندي )رقم   (1)

 (.2954(، وابن ماجه )859(، وسنن الرتمذي )1883سنن أيب داود ) (2)

 (. 1261( مسلم )1617( )1603البخاري ) (3)
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غي وثب من  اخلطو  الذي ف  (1)"مقاربة  هيئة  غري  عىل  رسعتها  مع  اخلطى  ُيقارب 

َمل يف األشواط الثالثيركض ،  دم عن ابن عمر  األَُول كم تق  ة، ويكون الرَّ

الثالثواألظهر   األشواط  يف  يكون  كذلك  االضطباع  التي    ةأنَّ  العلة  ألنَّ  األول؛ 

الصحابة نشاط  إظهار  هو  َمل  الرَّ رُشع  أجلها  قريش    من  فكفار  ضعفهم  وعدم 

يثرب محى  أهنكتهم  وقالوا:  ضعفوا  قد  النبيُّ    ، يظنوهنم  األشواط    ملسو هيلع هللا ىلص فرَمَل  يف 

 األَول، ومثل ذلك االضطباع، ففيه إظهار قوة البدن.   ةالثالث

كم ثبت يف املسند عن ابن    (باسم اَّلل واَّلل أكرب)يقول:  عند ابتداء الطواف  ثم  

ذلك  عمر عدا  ما  األشواط  أما  )  من  أكرب(فيقول:  الشوط  اَّلل  من  انتهى  وإذا   ،

 أنه ُيكربِّ كلم  ، والدليل عىلملسو هيلع هللا ىلصفال ُيكرب، فلم يثبت يف ذلك يشٌء عن النبي  السابع  

أنَّ النبي    يف البخاري من حديث ابن عباس   : ما ثبتاحلجر األسودحاذى 

   .(2)أشار إليه وكربَّ   حاذى الركنكلم  ملسو هيلع هللا ىلص

 :بمراتعَّل واستالم احلجر األسود 

 
 (. 340/  3املغني البن قدامة ) (1)

 (.1632( )1613لبخاري )ا (2)
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وهي أعالها، أن يسجد عليه ثالًثا، كم ثبَت عند عبد الرزاق عن    اْلرتبة األوَل:

، ومعنى سجوده عليه ثالًثا: أن ُيقّبله ثم يضع عليه جبهته،  (1)ابن عباس  

 ثم يضع جبهته.  ،ُيقّبلهثم يضع جبهته، ثم   ،ُيقبلهثم 

الثانية: فحسب    اْلرتبة  الصحيح ُيقبِّله  يف  ثبت  اخلطاب   نيملا  بن  عمر  عن 

 َّقب وقال:  أنه  األسود  احلجر  َتنمَفُع،   "ل  َوالَ  َتُُضُّ  الَ   ، َحَجر  َأنََّك  َلُم  َأعم إ ينِّ 

ُت النَّب يَّ  الَ َأينِّ َرَأيم ُتَك  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلوم  . (2) " ُيَقبُِّلَك َما َقبَّلم

الثالثة: عن ابن عمر  أن يمسحه بيده اليمني وُيقبلها، كم ثبت يف مسلم    اْلرتبة 

    َّوالدليل عىل أنه باليد اليمني ما ثبت   ،(3)يفعُل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت النبي

،   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب يُّ  "قالت:    يف الصحيحني عن عائشة   ل ه  ُن، يف  َتنَعُّ ُبُه التََّيمُّ ُيعمج 

ه   ه ، َويف  َشأمن ه  ُكلِّ ، َوُطُهور  ل ه   .(4)"َوَتَرجُّ

بعصا أو بغريها ثم ُيقبِّل    فإن مل يتيّسَّ له أن يستلمه وأن ُيقبِّل يدُه فإنه يستلمه

َرَأيمُت َرُسوَل اَّلل   "قال:    ، كم ثبت يف مسلم من حديث أيب الطفيل  العصا 

َجنَ  ملسو هيلع هللا ىلص حم
َجٍن َمَعُه َوُيَقبُِّل اْلم  حم

َن ب م  كم ُم الرُّ
َتل  ، َوَيسم

 .(5) "َيُطوُف ب المَبيمت 

 
 (. 8912مصنف عبد الرزاق ) (1)

 (.1270( مسلم )1597البخاري ) (2)

 (.1268( مسلم )1611البخاري ) (3)

 (. 268( مسلم )5926( )168البخاري ) (4)

 (. 1275مسلم ) (5)
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ع  ابن  حديث  يف  تقدم  كم  إليه  ُيشرُي  فإنه  له  يتيّسَّ  مل  يف   باس  فإن 

 . وال يقبل يده  (1)البخاري

أراد أن ُيشري للحجر األسود فُيستحب له أن يستقبله بوجهه وبدنه، كم   ومن 

 يستقبله ثم ُيشري إليه. ، إذن   (2)عن أنس عند ابن أيب شيبة ثبت 

اهلل  عىل  ُمقباًل  الطواف  يف  العبد  يكون  أن  شديًدا  وينبغي  كان  إقبااًل  وقد   ،

ذلك   يف  اجتهاد  أهل  قلوهبموالصحابة  ثبت  حتِض  عباس  ،  ابن  أنه    عن 

َينمط ُق إ الَّ    "قال:   َق، َفَمنم َنَطَق َفاَل 
نَّ اَّللََّ َأَحلَّ ف يه  اْلمَنمط 

، َوَلك  الطََّواُف ب المَبيمت  َصاَلة 

 ٍ   وغري ذلك. ، أي ُشبِّه بالصالة يف اإلقبال عىل اهلل(3) " ب َخيم

يف   كلمه  رآُه  فلم  يطوف،  عمر  ابن  فرأى  عمر،  البن  ابنًة  رجٌل  خطَب  وقد 

طوافه   من  انتهى  فلم  عليه،  يرد  فلم  البنته،  وقال:  خطبته  الرجل  َك "لقَي  إ نَّ

ُين نَا َ َأعم اَءى اَّللََّ َبْيم ُن َنرَتَ ي َوَنحم
نَت  َ ابم ُت ِل   َفَذَكرم

َرَكتمن ي يف  الطََّواف   .(4)" َأدم

فينبغي عظيم  حُمسنني،    فاألمر  طوافنا  يف  نكون  أن  يف  نجتهد  اإلمام  أن  روى 

اخلطاب   بن  عمر  عن  عمر  بن  اهلل  عبد  عن  النبي    مسلم  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ 

 
 (.1632( )1613البخاري ) (1)

 .(171/ 3مصنف ابن أيب شيبة )  (2)

 (.12811(، )12808مصنف ابن أيب شيبة ) (3)

 (.126/   4الطبقات الكربى البن سعد ) (4)
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َيَراكَ » ُه  َفإ نَّ َتَراُه  َتُكنم  م  ََل نم 
َفإ  َتَراُه،  َكَأنََّك  اَّللََّ  ُبَد  َتعم َأنم  َساُن  نستغل و  ،(1)«اإل حم أن 

  الدعاء. الطواف يف

مل أَر    خاص يف الطواف، حتى بني الركن اليمين واحلجر األسودومل يثبت دعاٌء  

النبي   ثابًتا عن  اليمين  و،  ملسو هيلع هللا ىلصحديًثا  فُيستحب له أن يمسحه بيده إذا حاذى الركن 

تثبت اليمني،   فلم  إليه،  ُيشري  وال  فيرتكه  سبب  أليِّ  اليمني  بيده  يمسحه  مل  فإن 

فقد ثبَت عند أمحد    لم يثبت فيه ذكٌر خاص،فاإلشارة، وحال مسحه بيده اليمني  

ن   »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبي    والنسائي عن ابن عمر   كم َح الرُّ ن   إ نَّ َمسم كم المَياَمين  َوالرُّ

َطاَيا َحطًّا  َُيُطُّ اخلمَ
َود  َسم ثم هكذا ُيتم الطواف   ، فهو فرصة ألن حُتّط اخلطايا، (2) «األم

 سبًعا. 

أ  له  الصحيح يصح  فإنه عىل  أثناء طوافه،  أحَدَث  أحًدا  أنَّ  ر  ُقدِّ يُ ولو  كمل،  ن 

وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن  ،  ث األصغر ليس واجًبافالتطهر للطواف من احلد 

النبيُّ    تيمية   والصحابة يطوفون واألعداد كبرية ومل يأت عن    ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان 

األكرب    ملسو هيلع هللا ىلص النبي   احلدث  من  التطهر  أما  واجب،  األصغر  احلدث  من  التطهر  أنَّ 

ملا ثبت   ا فيجب أن تطهر؛، فمن كان عليه جنابة أو كانت املرأة حائًض فهو واجب 

ثمُت "أهنا قالت:    يف الصحيحني عن عائشة   َف َطم  ئمنَا رَس  قال  ف  "...   َفَلامَّ ج 

 
 (. 8مسلم ) (1)

 (.3916( النسائي )5621أمحد ) (2)
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اجُّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ   َعُل احلمَ  َما َيفم
َعِل  ي  افم َ َأنم اَل َتُطويف  ب المَبيمت  َحتَّى َتطمُهر  ويف رواية    «َغيم

 .(1)«ِل  س  تَ غم ى تَ تَّ َح »مسلم: 

احلد  من  ر  التطهُّ الصحيح،  فإذن  عىل  رشًطا  وليس  واجب  للطواف  األكرب  ث 

أمحد   قول  تيمية وهو  ابن  واختيار  رواية  فهو  يف  األصغر  احلدث  ر من  التطهُّ أما   ،

، لعدم الدليل الواضح يف ذلك مع وجود املقتيض للداللة  واجًبامستحبٌّ وليس  

ة.   عىل وجوبه لو كان واجًبا، وحاجة الناس إىل ذلك ماسَّ

َمل،    من البيت قد تتعارض ُسنَّتان، ُسنَّة الُقرب  وأثناء الطواف   وُسنَّة  و ُسنَّة الرَّ

َمل  مة عىل ُسنَّة الُقرب من البيت، فمن مل يستطع أن يكون قريًبا مع الرَّ َمل ُمقدَّ الرَّ

ا بني أن يبُعَد   ً يرَمل، فُبعُدُه مَع ويرَمل ويّسع يف مشيه أو أن يقرب وأال  وكان ُُمريَّ

َمل أفضل، ؛ ألنَّ  من أهل العلم وقد نصَّ عىل هذا الشافعية واحلنابلة وغريهم    الرَّ

وإذا  باملكان،  متعلقة  عبادة  فهي  الُقرب  أما  نفسه،  بالطواف  متعلقة  عبادة  َمل  الرَّ

بأمٍر  املتعلقة  العبادة  ُمقدمة عىل  نفسه  بالطواف  املتعلقة  فالعبادة  األمران  تعارض 

 خارجيٍّ وهو املكان. 

يف    ركعتني خلف املقام، كم يف حديث جابر    وافِِه صىلفإذا انتهى من ط

يَم ُمَصَّلًّ ﴿صحيح مسلم، وقال اهلل عز وجل:   َراه  إ بم َمَقام   نم 
]البقرة:    ﴾َواَتَّ ُذوا م 

 
 (.1211( مسلم )305البخاري ) (1)
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سورة   [125 الثانية  ويف  الكافرون  سورة  األوىل  الركعة  يف  يقرأ  أن  ويستحب 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصيف صفة حج النبي البيهقي عن جابر رواه اإلخالص، كم 

ُيقبِّل احلجر األسود كم ثبت يف مسلم  ثم يستحب له بعد ذلك أن يرِجع   وأن 

نة  ،(2)ن حديث جابرم  . فإن مل يتيّسَّ له فقد سقطت عنه هذه السُّ

العمرة  الثالثاألمر   احلج،  السعي،  :  من صفة  أركان  من  ركٌن  تقدم  كم  وهو 

نم َشَعائ ر  اَّللَّ ﴿كم قال تعاىل:  ويسعى سبًعا،  
َوَة م  َفا َواْلمَرم  [ 158]البقرة:    ﴾إ نَّ الصَّ

باملروة وينتهي  بالصفا  فمن  ويبتدئ  شوط ،  املروة  إىل  إىل ،  الصفا  املروة  ومن 

ثاين شوط  هذا  إىل  الصفاة  الصفا  وهكذا  ومن  ثالث،  شوط  ُيكِمل   املروة  حتى 

فعَل هكذا حتى    (3) يف صحيح مسلم  يف حديث جابر    ملسو هيلع هللا ىلصفإنَّ النبيَّ    سبعًة؛

 أمتَّه. 

املروة   عند  بالسعي  يبتدئ  أن  قبل  أنه  كثريين  عند  شاَع  اآلية:  وقد  هذه  يقول 

نم َشَعائ ر  اَّللَّ ﴿
َوَة م  َفا َواْلمَرم فلم أَر العلمء وهذا خطأ؛    [158]البقرة:    ﴾ ...إ نَّ الصَّ

وهذا أيًضا خطأ؛ مل أَر    "أبتدئ بام بدأ اَّلل به"السابقني يذكرونه، وبعضهم يقول:  

 
 (.9324السنن الكربى للبيهقي ) (1)

 (. 1218مسلم ) (2)

 (. 1218مسلم ) (3)
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النبي   ذكره  وإنم  ذكروه،  السابقني  جابر    ملسو هيلع هللا ىلص العلمء  حديث  تعليًم   يف 

 ُسنٌَّة يف ذاته.للناس، ال ألنه 

عىل  فإذا القبلة   الصفا  صعد  وو  يستقبل  اهلل  يف    ،يدعو يذكر  جاء  هذا  وكل 

ابن  كم حكاه    وقد أمجَع العلمُء عليه ،  ملسو هيلع هللا ىلص يف صفة سعي النبي    حديث جابر  

اَّلل أكرب، ال إله إال اَّلل وحده ال رشيك "، فيستقبل القبلة ويأيت بالذكر:  (1)عبد الرب

، له اْللك وله احلمد وهو عَّل كل يشٍء قدير، ال إله إال اَّلل وحده، أنجز وعده، له

، ثم يرجع طوياًل   قول هذا الذكر ثم يدعوي  "عبده، وهزم األحزاب وحده ونرص  

مرتني عىل  ويدعو    الذكر، فيذكُر اهلل ثالث مراتثم يدعو، ثم يذكر    ،الذكرويذكر  

 . مع رفع اليدين  الصفا

الصفا من  ينزل  انتهى  إذا  بطن    ثم  يف  قدماُه  انصبَّت  فإذا  املروة،  إىل  ُمتِّجًها 

، ويف وقتنا هذا  األخِضينواملراد ببطن الوادي اليوم بني العلمني -الوادي سعى، 

وانتهائه،   الوادي  ابتداء  إىل  ُتشري  أخِض  لوهنا  األعىل  يف  عالمات  ففيم  وضعوا 

َصبَّتم َقَدَماُه َحتَّى    "بينهم يسعى، كم يف حديث جابر يف صحيح مسلم قال:   إ َذا انم

َسَعى المَواد ي  َبطمن   سعيه:  (2)"  يف   يف  ويقول  شديًدا،  سعًيا  بينهم  فيسعى  ربِّ  "، 

 
ل  َقاَل َأُبو ُعَمَر َولَيمَس "( 231/  4االستذكار ) (1)  َوالمُعَلاَمُء ُكلُُّهمم َعََّل المَقوم

ل   َما َُيمتَاُج إ ََل المَقوم
يث  د   يف  َهَذا احلمَ

 ."ب ه  

 (. 1218مسلم ) (2)
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األكرم األعز  وأنت  وارحم  ابن  "اغفر  عن  شيبة  أيب  ابن  عند  ذلك  ثبت  وقد   ،

 . (1)مسعود 

أنَّ   الوادي  ولُيعلم  بطن  يف  هذا-السعي  زمننا  يف  األخِض  اللون  حتت    -أي 

بالرجال  خاصٌة  الثالثة  األحكام  هذه  كل  َمل،  والرَّ الصفا،  عىل  الصعود  وأيًضا 

كم ثبت عند ابن عمر   واملروة  فال ترَمل النساء وال تصعد عىل الصفا  دون النساء،

 (2)وال تسعى بني العلمني. 

فيفعل عىل املروة كم فعل عىل الصفا، قال جابر:  إىل املروة،  ثم يستمر يف طريقه  

، من الذكر والدعاء واستقبال القبلة وغري  "ففعل عَّل اْلروة كام فعل عَّل الصفا"

الصفاذلك،   إىل  املروة  من  يفعل  هكذا  الوادي  ثم  ببطن  يأيت  أن  إىل  حتت -،  أي 

ثم    "اللهم اغفر وارحم وأنت األعز األكرم"ويسعى ويقول    -العالمات اخلِضاء

الذكر  من  ذكره  تقدم  ما  ويقول  الصفا  يأيت  حتى  يميش  ثم  يتوقف،  انتهت  إذا 

حتى   وهكذا  والدعاء،  القبلة  سبًعاواستقبال  املُيتم  عىل  يقف  مرة  آخر  ويف  روة ، 

يذكر الذكر مع الدعاء فإذن    ،من الذكر والدعاء   م فعل عىل الصفاك  ويفعل عليه 
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أربع   املروة  أربعمرات،  عىل  الصفا  وهذا هو مقتىض حديث جابر   مرات،  وعىل 

(1). 

عند ابن أيب  ثم يف سعيه بني الصفا واملروة ُيكثر من ذكر اهلل والدعاء، فقد ثبت  

اَم َجَعَل اَّللَُّ    "قالت:    شيبة وعبد الرزاق أنَّ عائشة   َ  إ نَّ  َوَبْيم
الطََّواَف ب المَبيمت 

َتَعاََل  اَّللَّ   ر   ذ كم َقاَمة   إل   اَمر   اجلم  َي  َوَرمم  
َوة  َواْلمَرم َفا  والدعاء   (2) "  الصَّ للذكر  موطٌن  فهو 

السعي   يف  ر  التطهُّ وإنَّ  اهلل،  عىل  واجًبا،  واإلقبال  أحَدَث  فليس  أحًدا  أنَّ  ر  ُقدِّ لو 

؛ ألنه يستحبُّ ذكُر اهلل عىل طهارة، ملا ثبت   لكن التطهرفلُيكمل سعيُه،   مستحبٌّ

ُكَر  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعند أيب داود من حديث املهاجر بن قنفذ أنَّ النبيَّ   ُت َأنم َأذم هم إ ينِّ َكر 

رٍ  ُطهم َعََّل  إ الَّ  َوَجلَّ  َعزَّ  عمر  (3)«اَّللََّ  ابن  عن  وثبت   ،    يقيض ال  كان  أنه 

 .(4)املناسك كلها إال وهو متوضئ

ن ُيكَمل السعي حتى انتهاء مكان العربات، ثم يف العودة كذلك، ألنه  أ  وجيب

د ينتهي السعي طواًل بانتهاء مكان العربا  . ت الذي ُحدُّ
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 تنبيهان: 

األول:   الرأس التنبيه  تقصرُي  حلقه   يستحبُّ  هذا    أو  زمننا  ويف  املروة،  عىل 

عن   مسلم  صحيح  يف  ثبت  فقد  التقصري،  يتيّس  لكن  املروة  عىل  احللق  يصُعب 

َقٍص،   "أنه قال:    معاوية   شم ب م  َم  َعَليمه  َوَسلَّ ُت َعنم َرُسول  اَّلل  َصَّلَّ اَّللُ  م َقرصَّ

َوة    .(1) " َوُهَو َعََّل اْلمَرم

الثاين:   واملروةالتنبيه  الصفا  بني  السعي  بعد  ركعتان  ُتستحب  ُتستحب    ال  كم 

اال بعد  وبعضركعتان  الطواف،  من  وإنم   نتهاء  خطأ،  وهو  ذلك  يفعلون  الناس 

نة   السُّ بصالة  جاءت  السنة  تأت  ومل  الطواف  بعد  املقام  خلف  ركعتني  بصالة 

 وال عن صحابته الكرام. ملسو هيلع هللا ىلصومل يثبت يف ذلك يشٌء عن النبي   السعي  بعدركعتني 

الرابع العمرة  األمر  التقصي،  :  من صفة  باحللق  احللق أو  إال  املُعتمر  يتحلَّل  ال 

تعاىل:   قال  كم  التقصري،  َشاَء  ﴿أو  إ نم  َراَم  احلمَ َد  ج  اْلمَسم ُخُلنَّ  َْي َلَتدم ق  حُمَلِّ َْي 
ن  آم  اَّللَُّ 

َفتمًحا   َذل َك  ُدون   نم 
م  َفَجَعَل  َلُموا  َتعم م  ََل َما  َم 

َفَعل  اُفوَن  ََتَ ال  يَن  َوُمَقرصِّ  ُرُءوَسُكمم 

يًبا عمر    [ 27]الفتح:    ﴾َقر  ابن  حديث  يف  تقدم  كم  به  األمُر  ثبَت    وقد 

ثبت يف الصحيحني  إال أنَّ احللق أفضل، واحللق يكون باملوسى،  ،  وجابر  

َحم   »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النبيَّ    من حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب   ُهمَّ ارم اللَّ

َقاَل:    «اْلَُحلِّق ْيَ  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  يَن  ِ َواملَُقرصِّ ْيَ »َقاُلوا:  اْلَُحلِّق  َحم   ارم ُهمَّ  َقاُلوا:    «اللَّ
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َقاَل:  َواملُقَ  اهللَِّ،  َرُسوَل  َيا  يَن  ِ ينَ »رصِّ ثالًثا  (1)«َواْلَُقرصِّ  للمحلقني  فدعا   ،

 أفضل.  أنه كان حيلق، فاحللق   ملسو هيلع هللا ىلصوأكثر هدي النبي  وللمقرصين مرًة واحدًة.

دًما كم سيأيت بحثه وبيانه  من قرصَّ أو قطَع أو نتَف ثالث شعرات فإنَّ عليه  و

املحظورات   تعاىل-يف  اهلل  أنَّ  -إن شاء  لو  العلم  أهل  قويل  أصح  فعىل هذا عىل   ،

، وهذا كمثل رجاًل قرصَّ ومل ُيعمم رأسه أجزأُه، وإن كان األفضل أن ُيعمم شعره

إ ََل  ﴿الوضوء، فيقول اهلل عز وجل:   ُتمم  ُقمم إ َذا  آَمنُوا  يَن 
الَّذ  َا  َأُّيُّ ُلوا َيا  س  َفاغم الة   الصَّ

ُكمم 
ب ُرُءوس  َسُحوا  َوامم ق  

اْلمََراف  إ ََل  َيُكمم 
د  َوَأيم ...ُوُجوَهُكمم  عن    [6املائدة:  ]  ﴾  ثبت 

األكوع بن  عمر    سلمة  الر  وابن  بعض  مسح  أنَّ  شيبة  أيب  ابن  أس  عند 

التق(2) جُيزئ هذا  ومثل  فإذاصري،  أجزأه  ،  رأسه  بعض  أن  قرصَّ  األفضل  أنَّ  إال   ،

 ُيعمم رأسه. 

وُتقرص من كل جهة أقلَّ قدٍر    ُتقرصِّ من شعرها أقل قدر ممكن،  أما املرأة فإهنا

أما تقديره باألنملة فلم يصح فيه دليل، وإنم ُتقرصِّ من أطراف شعرها كله ممكن،  

صري عىل شعرها كله، ولو  ، وهذا هو األفضل وهو أن ُتعمم التقأقل قدر تستطيعه

ت أطراًفا منه دون كله لصحَّ التقصري ثبت عند    ، وليس للمرأة أن حتلق، كم قرصَّ
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اَم َعََّل النَِّساء  »:  قال   ملسو هيلع هللا ىلص النبي    أيب داود عن ابن عباس أن  ، إ نَّ  َحلمق 
َليمَس َعََّل النَِّساء 

يُ   .(1)«التَّقمص 

، فإنه  ق باملوسى قريًبا وال يزال أصلع، أو قد حلَّ األصلع الذي ال شعر لهأما  

ابن عمر   ثبت عن  املوسى عىل رأسه، كم  وذكر اإلمجاع عىل ذلك    (2)ُيمرِّ 

املنذر   فقد أخطأ، خاَلف    (3)ابن  املتأخرين  ومن خالف يف ذلك من بعض 

 وخالف اإلمجاع.  أثر ابن عمر  

 

  

 
 (. 1984سنن أيب داود ) (1)
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 [ العنرص اخلامس: حمظورات اإلحرام] 

حُرَم عليه أشياء كانت جتوز له  إنَّ من لبَّى باإلحرام ونوى الدخول يف النسك  

من    ايف اجلملة من فعل حمظورً وقبل ذلك، ويسميه العلمء بمحظورات اإلحرام،  

ٌ بني ثالث  : ة حمظورات اإلحرام فإنه ُُمريَّ

 أن يذبح شاًة ُيوزعها لفقراء احلرم.  أواًل:

 يصوم ثالثة أيام.  ثانًيا:

 ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع. : ُيطعم  ثالًثا

تعاىل:   َأوم  ﴿قال  َياٍم 
ص  نم 

م  َية   دم َفف  ه   َرأمس  نم 
م  َأًذى  ب ه   َأوم  يًضا  َمر  نمُكمم 

م  َكاَن  َفَمنم 

ُنُسٍك  َأوم  الصح  [196]البقرة:    ﴾َصَدَقٍة  يف  عن  وثبت  أنه  يحني  عجرة  بن  كعب 

َما ُكنمُت ُأَرى َأنَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص وجهي، فقال  يتناثر عىل  والقمل    ملسو هيلع هللا ىلصقال: مُحلت إىل النبي  

َشاةً  ََت ُد  َأَما  َهَذا،  ب َك  َبَلَغ  َقدم  َد  هم َقاَل:  .  « اجلمَ الَ،  مم  »ُقْلُت: 
ع  َأطم َأوم  اٍم،  َأيَّ َثاَلَثَة  ُصمم 

ن   ك ٍْي  سم
م  ل ُكلِّ  َمَساك َْي  تََّة  َرأمَسَك س  قم 

ل  َواحم َطَعاٍم،  نم 
م  َصاٍع  ُف  كان (1)«صم فمن   ،

 معذوًرا فهو ُُمريَّ بني هذه الثالث باإلمجاع، حكاه ابن حجر وغريه. 

فعل   د  تعمَّ الصحيح من  ٌ    حمظور من حمظورات اإلحراموكذلك عىل  ُُمريَّ فإنه 

 بني هذه الثالث. 
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يف لكن   الفرج  يف  عنالعمرة    الوطء  ُمغاير  حكٌم  اإلحرام    له  حمظورات 

فمن   العمرة  األخرى،  يف  زوجته  الطواف  جاَمَع  إمجاًعا،  قبل  فسَدت عمرته  فقد 

عليه   تعاىل:  ووجب  لقوله  إمجاًعا،  عمرته  ُيتمَّ  َّلل َّ  ﴿أن  َرَة  َوالمُعمم جَّ  احلمَ ُّوا 
 ﴾َوَأِت 

عمرته  [196]البقرة:   يقيض  أن  إمجاًعا  وجيب  عىل  (1) وُيعيدها  بدنة  وعليه   ،

، (2)يف احلج  أنه أفتى بالبدنة   عند البيهقي عن ابن عباس  الصحيح كم ثبت  

 واألصل يف أحكام احلج والعمرة أهنم سواء. 

األركان،   من  االنتهاء  بعد  زوجته  وطئ  من  السعي-أما  بعد  ٌ  -أي  ُُمريَّ فهو   ،

حكم   ويكون  ثالث،  اإلحرامبني  حمظورات  بقية  كحكم  املحظور  بني  هذا  ما   ،

 . صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع، أو ذبح شاة

كنتف  وأما   أو    ،ثالثةأو    ،شعرتني أو    ،شعرة اإلتالف  ظفر  تقليم  أو  أكثر،  أو 

فأكثر،   أو ثالثة  ففيها صدقة  فظفرين  نتَف شعرًة واحدًة  َمن  كالتايل:  فيها  احلكم 

عطاء  عن  هذا  وجاء  املساكني،  عىل  ين  بمدَّ صدقة  ففيها  شعرتني  نتَف  وإن  بُمد، 

  ، أما إذا نتف ثالث شعرات فأكثر ففيها دم، ثبت هذا عند(3) بإسناد يقبل التحسني

ُد َسَواء  "  ابن أيب شيبة عن عطاء، وقال:  َواْلمَُتَعمِّ
، النَّاِس  ، (4)"يف  َثاَلث  َشَعَراٍت َدم 
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شعرات   نتف ثالث  ثالثفمن  ذلك  ومثل  دًما،  عليه  دًما،  أظفار  ة فإنَّ  عليه  فإنَّ   ،

 . لعامد والنايس يف ذلك سواءوا

ُد َسَواء  النَّاِس   ...    "قول عطاء:  املراد بالدم يف  و حمظور،  دم فعل    أي  "  َواْلمَُتَعمِّ

إطعا أو  أيام  ثالثة  صيام  أو  شاة  ذبح  بني  ُُمري  مسكني  فهو  لكل  مساكني،  ستة  م 

أنه  نصف صاع؛ الشعر كله    إذا  وذلك  الثالثهو ُم ف حلق  كم يف حديث   ريُه بني 

ف املتقدم  عجرة،  بن  عطاء:  كعب  قول  َشَعَراٍت    "كذلك  َثاَلث   النَّاِس  يف    ، َدم 

ُد َسَواء      "  َواْلمَُتَعمِّ

 وحمظورات اإلحرام كالتايل: 

أو    ،اآلباط أو    ،البدنأو    ، سواء كان شعر الرأسحلُق الشعر،  :  اْلحظور األول 

ذلك،   ، العانة تعاىل  وغري  َحتَّى  ﴿:  لقوله  ُرُءوَسُكمم  ُقوا 
ل  ََتم هُ َوال  لَّ حَم  ُي  دم اَلمَ  ﴾َيبمُلَغ 

عجرة  وحلديث  [  196]البقرة:   بن  عطاء:  (1)املتقدم  كعب  ولقول  يف    "، 

ُد َسَواء    َواْلمَُتَعمِّ
، النَّاِس  الرأس يف   عز وجل شعرَ   اهللُ  كرَ ، وذَ (2) "  َثاَلث  َشَعَراٍت َدم 

ُقوا ُرُءوَسُكمم ﴿قوله:  
ل  وهو قصة كعب بن عجرة، وما    ألنه خرَج لسبب   ﴾َوال ََتم

اإلمجاع عىل   وقد حكى  الشعور،  جلميع  ا  عامًّ ويكون  له  مفهوم  فال  لسبب  خرَج 
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حكم  أنَّ    ، وثبت عند ابن جرير عن ابن عباس وجماهد (1)ذلك اإلمام أمحد  

تعاىل:   قال  الرأس،  حكم  َتَفَثُهمم ﴿اآلباط  َيقمُضوا 
ل  نتف  وا  ذكر  [29]احلج:    ﴾ُثمَّ 

 .(2) اآلباط

إطعامً  فيها  وأنَّ  شعرتني  أو  شعرة  بني  الفرق  ويف  ،  اوتقدم  مد  الشعرة  ففي 

 . ، كم تقدم عن عطاء  ن، ويف ثالث شعرات فأكثر دمالشعرتني مدا

مهمة: مسألة  ومتشيطه  وهاهنا  الشعر  حكُّ  املُ وهي  يِض  ال  فهذا  فلو  ،  حرم، 

ط ه فتساقط الشعر فال يِضه، فإنَّ الشعر املتساقط شعٌر ميت، إال    مشَّ شعره أو حكَّ

انقطع  حتى  شعره  جرَّ  عباس  تإذا  ابن  عن  ثبت  وقد   ،   يديه مجَع  أنه 

ا شديًدا حتى ُيبنيِّ أنَّ حكَّ الشعر ال يِض  .(3) االثنتني وحكَّ شعره حكًّ

الثاين األظافر،  اْلحظور  تقليم  املنذر  :  ابن  حمظور  أنه  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد 

  وجماهد   جرير عن ابن عباس، ويدل عليه ما ثبت عند ابن  (4)وغريه من أهل العلم

    :تعاىل قوله  َتَفَثُهمم ﴿يف  َيقمُضوا 
ل  تقليم    [29]احلج:    ﴾ُثمَّ  منه  ذكروا 

فال   ، ومن خالف يف هذه املسألة فقوله شاذٌّ ُمالٌف إلمجاع أهل العلم،(5)األظافر
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ألثر  كالشعر  والنايس سواء  األظافر  تقليم  يف  والعامد  قوله،  إىل  ُيلتفت  أن  يصح 

 عطاء. 

ليست حمظوًرا  ظلة  فاستعمل امل: تغطية رأس الذكر بمالصق،  اْلحظور الثالث

  ، ويدل لذلك ما ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر  من حمظورات اإلحرام

اَمَمَة،  »ُسئل: ما يلبس املحرم؟ قال:    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ   يَص، َوالَ الع  َبُس الَقم    ( 1)«... الَ َيلم

الرأس هبا  ُيغطى  العمئم  عباسألنَّ  ابن  حديث  ويف  الصحيحني  ،  املُحرم   يف  يف 

ومات دابته  عن  سقط  قال  الذي  َم    ...»:  ملسو هيلع هللا ىلص ،  َيوم ُيبمَعُث  ُه  َفإ نَّ َرأمَسُه،  ُروا  مِّ َُتَ َوالَ 

ُملَ  َياَمة   كالطاقية    ،(2) «بًِّياالق  بمالصق،  رأسه  يغطي  أن  املحرم  للذكر  يصح  فال 

ذلك  والشمغ وغري  حمظورات  والعممة  من  حمظور  يف  وقَع  ذلك  فعل  ولو   ،

، وهو خاصٌّ بالذكر ، وقد أمجع العلمء عىل ذلك، حكاه ابن املنذر وغريهاإلحرام

باإلمجاع كم   ُتغطي رأسها  املرأة  فإنَّ  املرأة،  املنذر وغريهدون  ابن  ، ويدل (3)حكاه 

 . ملسو هيلع هللا ىلص عليه هدي الصحابيات يف عهد النبي 

َن  "أنه قال:    أما األذنان فإهنا تبٌع للرأس كم ثبت عن ابن عمر   ُُذَنان  م  األم

أمس    . فاملُحرم الذكر ال ُيغطي أذنيه (4) "الرَّ

 
 (.1177( مسلم )134ي )البخار (1)

 (.1206( مسلم )1265البخاري ) (2)

 (. 53اإلمجاع البن املنذر )ص  (3)

 (. 163( مصنف ابن أيب شيبة )24مصنف عبد الرزاق ) (4)
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تفصيله   وسيأيت  الرجل،  دون  املرأة  عىل  حمظور  فإنه  الوجه  اهلل  -أما  شاء  إن 

َها "أنه قال:    ثبت عند الدارقطني عن ابن عمر    -تعاىل ه   يف  َوجم
َأة  َراُم اْلمَرم إ حم

ه   ُجل  يف  َرأمس  َراُم الرَّ  أي أنَّ املرأة ال تغطي وجهها.  (1) "َوإ حم

عثم وثبت   أنَّ  )املوطأ(  يف  مالك  َوُهَو "كان    ن  عند  َهُه،  َوجم ُيَغطِّي 

م   ، وسيأيت الكالم عىل  ات للرجال دون النساء، فعىل هذا جيوز لبس الكمم(2) "حُممر 

 . تفصيل احلكم فيم يتعلق بالنساء

فإنه ليس للرجل أن يلتحف وأن يغطي رأسه عند الرأس عند النوم    أما تغطية

تغطية الرأس حمظور بالنسبة إليه، لكن  النوم، بل جيب عليه أن يكشف رأسه، ألنَّ  

ا فال يِضه، لكنه يفعل السبب وال يغطي رأسه.   لو غطاه وهو نائم ال إراديًّ

يصح؛ ألنَّ محل املتاع ليس املراد   ل حيمل متاًعا عىل رأسه فإنَّه وأما لو كان الرج

 وفرٌق بني األمرين. به التغطية وإنم نقل املتاع،  

الرابع للذكر،  اْلحظور  اْلخيط  لبس  العضو،  :  عىل  ل  ُفصِّ ما  باملخيط:  واملراد 

ما   عىل  مفصل  ألنه  ُميط  والّساويل  كله،  البدن  عىل  مفصل  ألنه  ُميط  فالثوب 

وكذا   عليه،  ل  املخيط ُفصِّ وليس  ُميًطا،  يسمى  فإنه  العضو  عىل  ل  ُيفصَّ ما  كل 

كثر األسئلة التي تأيت من عامة الناس يف رجٍل لبس نعلني ويف ، فم أوجود اخليط

 
 (. 48/  13علل الدارقطني ) (1)

 (. 1171موطأ مالك ) (2)
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هذا ليس ُميًطا وإنم املراد باملخيط ما  و، أو لبس حزاًما وفيه خيط،  نعلني خيطال

الع عىل  ل  يف  ضوُفصِّ تقدم  ما  اإلحرام  حمظورات  من  حمظور  أنه  عىل  والدليل   ،

عمر   ابن  النبي    حديث  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  املحرم؟  يلبس  ما  َبُس  »ُسئل:  َيلم الَ 

يَص  البدن  (1)«الَقم  عىل  مفصل  القميص  املخيطألنَّ  من  وهو  يلبس  ،  فال   ،

العضو  الّساويالت ألهنا مفصلة عىل  العمئم وال  فاملخيط حمالقميص وال  ظور  ، 

وغريه املنذر  ابن  هلا  باإلمجاع، حكاه  جيوز  فاألنثى  األنثى،  دون  الذكر  وهو عىل   ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص ، ويدل عليه هدي النساء يف زمن النبي (2) باإلمجاع كم حكاه ابن املنذر وغريه

النقبة،  ومما   املخيط  يف  أعاله  ويدخل  إزار  النقبة  أنَّ  اللغة  أهل  ذكر  قد 

وغريمها، يعني هي التي   (4)و)لسان العرب(  (3)كم يف )تاج العروس(كالّساويل،  

تنورة،   ما  نسميها  أعاله  إزاًرا  يلبسوا  أن  الناس  بني  شاع  وقد  اللباس،  من  وهي 

اط( وهي كالتنورة، فمثل هذا حم بالعامية )مغَّ ظور من حمظورات اإلحرام نسميه 

  وقد أخطأ بعض علمئنا املعارصين وأجازه، ، وعىل هذا أهل اللغة،  وال جيوز لبسه 

 . وهذا خطأ ُمالف لكالم أهل العلم وأهل اللغة، فإنه داخل يف عموم الّساويل

 
 (.1177( مسلم )134البخاري ) (1)

 (. 53اإلمجاع البن املنذر )ص  (2)

َلْيم  "( 10/  2تاج العروس ) (3) جم اويُل ب الَ ر  بَُة، َوُهَو )رَسَ  . "النّقم

َلْيم  "( 206/  1لسان العرب ) (4) جم يُل ب اَل ر  او  بُة، َوُهَو الَّسَّ  . "النُّقم
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اْلحظورات: وهي    ومن  بشته  ب )  كعباءةاألقبية،  الرجل  فيلبس  الرجل،  شت( 

العضو، أي عىل قدر  دون أن ُيدخل يديهلكن   فإنه حمظور ألنه مفصل عىل قدر   ،

الكتفني، وقد ذهب مجاهري أهل العلم أنه حمظور، وال يصح للرجل أن يلبسه، فلو  

ألنه  حمظور  فإنه  الكمني  يف  يديه  ُيدخل  ومل  الرجل  كعباءة  بشًتا  لبس  رجاًل  أنَّ 

ا عىل  رشاعمفصل  من  تكون  التي  النعال  ذلك  ومثل  فبعض  )قمش(  لكتفني،   ،

الناس ُيدخل مقدمة قدميه ومؤخرهتا ال يسرتها وإنم يسرت مقدمة القدمني بخف  

الرشاع وغريه، ومثل هذا حمظور من حمظورات اإلحرام ألنه مفصل  وبيشء من 

حمظورا  هذه  وكل  يلبسه،  أن  للمحرم  يصح  فال  القدمني،  مقدمة  قدر  ت  عىل 

 بالنسبة للذكور دون النساء.

  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النبيَّ    وقد تقدم يف حديث ابن عمر  : التطيُّب،  اْلحظور اخلامس

يَل، َوالَ  الَ »ُسئل: ما يلبس املحرم؟ قال:   او  َ اَمَمَة، َوالَ الَّسَّ يَص، َوالَ الع  َبُس الَقم   َيلم

 ، ْيم  اخُلفَّ َيلمَبس   َفلم َلْيم   النَّعم  
ََي د  م  ََل نم 

َفإ  َفَراُن،  عم الزَّ َأو   ُس  الَورم ُه  َمسَّ ًبا  َثوم َوالَ  ُنَس،  الرُبم

َبْيم   َت الَكعم ُهاَم َحتَّى َيُكوَنا ََتم َطعم  .(1) «َولمَيقم

َفَرانُ »قال:   عم الزَّ َأو   ُس  الَورم ُه  َمسَّ ًبا  َثوم طيب،    « َوالَ  لبس  فنوالزعفران  عن  هاه 

عباس   ابن  حديث  ويف  طيب،  فيه   
ٍ
دابته  يشء وقصته  الذي  الرجل   يف 

ُروا َرأمَسهُ   ...»:  ملسو هيلع هللا ىلصوسقط عنها ومات وهو حمرم، قال   مِّ نُِّطوُه، َوالَ َُتَ قال:    «َوالَ َُتَ

 
 (.1177( مسلم )134البخاري ) (1)
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َم  » َيوم ُيبمَعُث  ُه  َفإ نَّ َرأمَسُه،  ُروا  مِّ َُتَ َوالَ  نُِّطوُه،  َُتَ ُمَلبًِّياَوالَ   
َياَمة  أنَّ    (1) «الق  عىل  فدلَّ 

اإلحرام حمظورات  من  حمظور  حجر الطيب  ابن  ذلك  عىل  اإلمجاع  حكى  وقد   ،

، وهو حمظور شامل للرجال والنساء، لكن  (2) وابن قدامة وغريهم من أهل العلم

تقدم أنَّ هناك فرًقا بني التطيُّب قبل نية الدخول يف النسك ويبقى الطيب ُمستديًم  

للمحرم، فابتداء الطيب ال ُيرشع بل هو حمظور من    البدن، وبني ابتداء الطيب  يف

 فيها بني ثالث.  حمظورات اإلحرام، ومن فعله فإنَّ عليه فديًة، وتقدم أنه ُُمريٌ 

ذلك   يف  يدخل  زعفران ومما  هبا  التي  القهوة  فال  رشب  طيب  الزعفران  فإنَّ   ،

عمر   ابن  عن  ثبت  وقد  أنه    ُيرشب،  شيبة  أيب  ابن  َيَتَداَوى "قال:  عند 

ط يب   ف يه   َدَواًء  إ الَّ  َشاَء  َدَواٍء  ب َأيِّ  ُم،  ر  الذي    .(3) "اْلمُحم الصابون  بعض  يكون  أو 

 بطيٍب، فمثل هذا ال يفعلُه املُحرم وال جيوز له.   ًرا طُتنظف به اليد يكون مع

بعض   يف  بل  رائحة،  فيها  يكون  األشياء  من  كثرًيا  فإنَّ  الضابط؟  ما  قيل:  فإن 

 األطعمة كالربتقال فيها رائحة حسنة؟ 

 
 (.1206( مسلم )1265البخاري ) (1)

 (. 293/  3املغني البن قدامة ) (2)

 (. 12920مصنف ابن أيب شيبة ) (3)
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طيًبا   ُيتَّخُذ  ما  وال  فيقال:  أكُلُه  وال  رشُبُه  يصحُّ  بالصابون  فال  اليد  ُتنظَّف  أن 

عفران ال جيوز أكله ألنه طيب، بخالف الربتقال وغريه، فإنَّ  الذي ُعطِّر به، كالز

 . الربتقال ال ُيتَّخُذ طيًبا 

يف   يدخل  الطيب،حمظور  ومما  شّم  د  تقصُّ عمر   الطيب:  ابن  عن  ثبَت  فقد 

    َرُه َشمَّ  "  كانأنه م  َكاَن َيكم ر  لمُمحم
َان  ل  ُيم وثبت عند الشافعي عن جابر   (1)"الرَّ

  د شّم الطيب وقد يشم الطيب من غريه أو يكون باقًيا عليه    ،(2)أنه ال يتقصَّ

دُه من حمظورات  بعد أن تطيَّب إلحراِمِه، لكن هذا يشء   ُدُه يشٌء آخر، فتقصُّ وتقصُّ

 اإلحرام. 

السادس أو صيُدُه،  :  اْلحظور  الربِّي  الصيد  الصيد  قتُل  الربِّي  بالصيد  وخرج 

وجل:   عز  اهلل  قال  ُحُرًما﴿البحري،  ُتمم  ُدمم َما  المرَبِّ  َصيمُد  َعَليمُكمم  َم  ]املائدة:    ﴾َوُحرِّ

 . فدلَّ هذا عىل أنَّ الصيد البحري جائز [96

متوحشكلُّ  هو  والصيد:   أكله   حيواٍن  أكله    ،جيوُز  جيوز  ال  الذي  احليوان  أما 

صيًدا،   ليس  هذا  فإنه  كان  فعىل  وإن  متوحًشا  ليس  ألنه  جائز  األنعام  هبيمة  ذبُح 

 وعىل هذا فقس.جيوز أكله، 

 
 (. 9106( السنن الكربى للبيهقي )14607مصنف ابن أيب شيبة ) (1)

 (.811مسند الشافعي ) (2)
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السابع النكاح،  اْلحظور  النبيَّ    عن عثمن  ثبت يف مسلم  : عقد    ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ 

ُم، َواَل ُينمَكُح، َواَل ََيمُطُب » قال:   ر  ُح اْلمُحم
قال ، وثبت عند مالك يف املوطأ  (1)«اَل َينمك 

عمر:   ه    "ابن  َغيم  َعََّل  َوالَ   ،
ه  س  َنفم َعََّل  ََيمُطُب  َوالَ  ُم،  ر  اْلمُحم ُح 

َينمك  ال   (2) "  الَ  فإذن 

 . يصح أن يكون وكياًل لغريه يف اخلطبة

الثامن الفرج،  اْلحظور  يف  الوطء  يف  :  الوطء  من  ممنوٌع  فإنه  حُمرًما  كان  فمن 

حكاه   باإلمجاع،  املنذرالفرج  العلم  ابن  أهل  من  إمجاع ،  (3) وغريه  هذا  عىل  ودلَّ 

النبي   الثالثة،لكالعباد   ملسو هيلع هللا ىلصصحابة  سبحانه:    ة  َوال    َفال﴿قال  ُفُسوَق  َوال  َرَفَث 

جِّ  َداَل يف  احلمَ أنه    ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس    [197]البقرة:    ﴾ج 

َرَفَث }"قال:   اَمعُ {اَل  اجلم  العمرة  (4)":  ُيفسد  متى  وتقدم  للمحرم،  حمرم    ، فالرفث 

 هلم.   ونوع الكفارة

وغري ذلك،    ومعنى املبارشة: كالقبلةاْلبارشة فيام دون الفرج،  :  اْلحظور التاسع

 فإنه من املبارشة. غري الفرج يف  فكل عمٍل يفعله الرجل مع امرأته 

 
 (. 1409مسلم ) (1)

 (. 1270موطأ مالك ) (2)

 .(49ص )اإلمجاع  (3)

 . (277/ 6)صنف عبد الرزاق م (4)
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فيم رواه   فإنَّ عليه دًما، كم أفتى بذلك التابعون  بال إنزالٍ الرجُل امرأتُه  إذا بارَشَ  ف

،  التابعون: من قبَّل فإنَّ عليه دًما. ثبت عن عطاء وعن احلسنقال  ابن أيب شيبة،  

 .(1)وعن سعيد بن جبري، وعن الزهري

أو    نْ فإذَ  قبَّل  إذا  أوىل  باب  أنزَل من  أو  فأمذى  بشهوٍة  دٌم،  ملَس  عليه  يكون   ،

أيام، أو إطعام ستة مساكني   ٌ بني ثالث، بني صيام ثالثة  بالدم هنا أنه ُُمريَّ واملراد 

  نصف صاع، أو ذبح شاة، عىل ما تقدم تقريره.لكل مسكني

فهو ُُمري بني    فإنَّ عليه فديًة،بل إنَّ الرجل إذا نظَر إىل امرأٍة فأداَم النظر فأمذى،  

قال ابن   ،(2) عن سعيد بن جبري  عند ابن أيب شيبةثبَت    الثالث التي تقدم ذكرها،

 .(3) التابعنيتيمية: وليس له ُمالف من  

وإنم جاءت يف  فأمذى  أما من هاَتف زوجته فيه،  فدية  فإنه ال  أنزَل،    إدامة  أو 

 . النظر وبني الكالم ، وفرٌق بنيال مطلق النظر  النظر

 أذكر بعض األحكام اْلتعلقة بمحظورات اْلرأة:بعد هذا، 

إحرامها،  أواًل:   حال  النقاب  تلبس  أن  للمرأة  جيوز  القفازين،  ال  تلبس  وال 

عمر   ابن  عن  البخاري  النبيَّ    روى  َأُة   ...»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ  اْلَرم ب  
َتنمَتق  َوالَ 

 
(1) )  . وما بعده مصنف ابن أيب شيبة )يِف املُْْحِرِم ُيَقبُِّل اْمَرَأَتُه( و)يِف املُْْحِرِم إَِذا َغَمَز َأْو ملَََس َأْو َبارَشَ

 (. 12735مصنف ابن أيب شيبة ) (2)

 (. 223/  2رشح العمدة ) (3)
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اَزيمن   َمُة، َوالَ َتلمَبس  الُقفَّ ر  لبست املرأة النقاب الذي خترج فيه العينان،    ، فإذا(1)«اْلُحم

اإلحرام،  حمظورات  من  حمظوًرا  فعلت  فقد  اإلحرام  حال  يف  القفازين  لبست  أو 

 الثالثة التي تقدم ذكرها. فيجب عليها فدية األذى وهو التخيري بني 

النقاب   إال  لباس  كل  تلبس  أن  هلا  فيجوز  للمرأة،  جائز  فهو  اخلفني  لبس  أما 

 والقفازين. 

أنه   إحرام املرأة يف وجهها كم تقدم عن ابن عمر  تغطية الوجه، إن  ثانًيا: 

َها"قال:   ه  َوجم يف    
َأة  اْلمَرم َراُم  الدارقطني  "إ حم تكشف   وإنَّه،  (2)رواه  أن  عليها  جيب 

األجانب  هبا  مرَّ  إذا  إال  إحرامها،  يف حال  عن    وجهها  ثبت  كم  تسدل سداًل  فإنه 

 .( 3) أسمء عند مالك يف املوطأ

اإلمام  مسائل  يف  ثبت  ه،  تشدُّ أن  ال  سداًل  تسدله  أن  املرأة  وجه  سرت  وطريقة 

عباس   ابن  عن  قال:    أمحد  َباَب "أنه  لم اجلم  هَ   ُتَدينِّ  ه  َوجم ُب  إ ََل  َتُضم  َواَل  ا، 

فبعض النساء ُتنزل غطاء الوجه ثم ُتدخله من جهة اليمني أو الشمل، وهذا    (4)"ب ه  

شد، وإنم الذي جاء يف حقها أن تسدله سداًل بدون أن تشده، وجيوز هلا السدل إذا 

 
 (.1838البخاري ) (1)

 (. 48/  13علل الدارقطني ) (2)

 (. 1176موطأ مالك ) (3)

 (.732ام أمحد رواية أيب داود السجستاين )مسائل اإلم (4)
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ابن   العلم كم حكاه  أهل  بإمجاع  الربمرَّ هبا األجانب، وهذا  وفعل    (1)  عبد 

أهنا كانت إذا مرَّ   الرتمذي عن عائشة    ء الذي تقدم ذكره، أما ما روىأسم

هبا الرجال سدلت، فال يصح إسناده، وإنم العمدة عىل فعل أسمء عند مالك يف 

 عائشة.  اع الذي حكاه ابن عبد الرب وغريه، وهو يغني عن فعلواإلمج املوطأ 

نس  أو  حمارمها  وإنم  أجانب  يوجد  مل  هلافإذا  فليس  أخريات،  ُتغطي    اء  أن 

وقعت يف حمظور من حمظورات اإلحرام، وكذلك إذا وجهها، ولو غطت وجهها  

من   وجهها  ألنَّ  وجهها،  وتغطي  تلتحف  أن  هلا  ليس  تنام،  أن    حمظوراتأرادت 

، ألنَّ تغطية الوجه من حمظورات اإلحرام،  اإلحرام، وليس هلا أن تلبس الكممات

املرأة إىل  يفعل    وإن اضطرت  فإنه  الرجال،    ،ذلكفعل أحد املحظورات وكذلك 

املتكاثر يف  ولكن يفدي ، وهو ُُمري بني ثالث، كم اضطر كعب بن عجرة للقمل 

 . أن حيلق رأسه  ملسو هيلع هللا ىلصوجهه فأمره النبي  

ال   سدلت  إذا  حتى  الرأس  عىل  أهنا تضع عصابة  النساء  بعض  عند  شاع  وقد 

به العلمء األوائل، فلم يذكر هذا أمحد  ما أسدلته أنفها، وهذا خطأ ومل يقل  يمس  

بيَّنه ابن تيمية الدليل ، وإن ذكره بعض أصحابه، ولكنهم أخطأوا وخالفوا  (2) كم 

 . وخالفوا ما عليه اإلمام أمحد

 
 (. 14/  4االستذكار ) (1)

 (. 270/  2رشح العمدة ) (2)
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كثريٍة   بُعَمٍر  علينا  يُمنَّ  أن  اهلل  أسأل  بالعمرة،  املتعلقة  األحكام  تنتهي  هبذا 

إ يكلنا  وأال  ِمنا  يتقبَّل  وأن  اهلل  مقبولة،  وجزاكم  الرامحني،  أرحم  إنه  أنفسنا،  ىل 

 خرًيا. 
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 أسئلة:

السائل:   فعل  يقول  أو  احلج  واجبات  من  واجًبا  ترك  من  بالنسيان  ُيعذر  هل 

 حمظوًرا من حمظورات اإلحرام؟

كأن يتطيَّب، فهو   ناسًياأحد املحظورات  ينبغي أن ُيعلم أنَّ من فعَل    اجلواب:

فإنه  رأسه،  ويغطي  ينسى  أن  أو  يغسله،  مبارشة  وإنم  يشء،  عليه  وليس  معذور 

القفازين،   لبست  أو  وجهها  وتغطي  امرأة  تنسى  أن  أو  ر،  تذكَّ إذا  الغطاء  ُيزيل 

عليه  يشء  فال  ناسًيا  حمظوًرا  فعل  فمن  ذكرت،  ما  متى  ذلك  قوله    فتزيل  لعموم 

ُتَؤاخ  ﴿تعاىل:   ال  نَا  َطأمَناَربَّ َأخم َأوم  ينَا 
َنس  إ نم  َنا  فعل   [286]البقرة:    ﴾ذم يف  هذا 

املأمورات  ترك  أما  املُحرم  املحظورات،  يرتك  بأن  الواجبات،  من    كرتك  اإلحرام 

رتك املأمور ال ُيعذر فيه النايس، ملا ثبت فميقاتِِه، فمثل هذا من تركه فإنه ال ُيعذر،  

 َشيمئًا، "ه قال:  أن  عن ابن عباس    مالك يف )املوطأ(عند  
نم ُنُسك ه 

َ م 
َمنم َنِس 

َرقم َدماً  ُيهم سواء، ومن نيس أن    التارك للواجب ناسًيا ومتعمًدافجعل    "َأوم َتَرَكُه، َفلم

 ُيقرصِّ رأسه فإنه ُيقرصه إذا تذكر وال ُيعذر، وعىل هذا فقس. 

اجلهل  اجلميع،    أما  يف  عذر  أنثى  ففهو  أو  ذكًرا  كان  سواء  حُمرًما  أنَّ  جاهاًل  لو 

فمن   واملفرط،  اجلاهل  بني  وفرق  خطأ،  فعله  أنَّ  بباله  خيطر  ومل  الرشعي  للحكم 

وال خطأ  أنه  ويشعر  ُيفرط  من  لو  الناس  لكن  معذور،  غري  فهذا  تكاساًل،  يسأل   

كان جاهاًل وال خيطر بباله إال هذا األمر وفعل حمظوًرا أو ترك مأموًرا، فإنه معذور 
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ب َْي َحتَّى ﴿لقوله تعاىل:    مطلًقا كم بيَّنه شيخ اإلسالم ابن تيمية   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 األدلة الكثرية. إىل غري ذلك من  [15]اإلرساء:   ﴾ َنبمَعَث َرُسواًل 

 نتف الشعر.َل ُيفرق بْي الناِس والعامد يف   تقدم أنَّ عطاء يقول السائل: 

اإلتالف    فرٌق   اجلواب: وبني  النايس،وغريه،  ُيعذر  ال  املحظور  فعل  كمن    يف 

صاَد صيًدا أو نتَف شعًرا أو قلَّم ظفًرا، فالنايس والعامد سواء، ألنَّ هذا من باب  

حمظورً من  أما  اإلتالف،   و فعل  ومثله ا  معذور،  النايس  فإنَّ  إتالف،  فيه  ليس 

 املخطئ كم تقدم تقريره. 

 لبس النعال اْلسمى )اسكترش(؟يقول السائل: ما حكم 

تقدم أنَّ لبسها من حمظورات اإلحرام، لكن بعض الناس    هذه النعال  اجلواب: 

وُيدخل  املؤخرة  عىل  تطأ  قدمه  فيجعل  مؤخرهتا،  بخالف  الرجل  ُمقدمة  ُيدخل 

املقدمة فحسب، ويظن بذلك أنه قد نجا من كونه تلبَّس بمحظور من حمظورات  

لرجلني فقد  اإلحرام، وهذا خطأ، فمنذ أن أدخل مقدمة الرجلني وغطت مقدمة ا

مقدمة الرجلني،  وقع يف حمظور من حمظورات اإلحرام؛ ألنَّ هذا مفصل عىل قدر  

بيانه  تقدم  اهلل  ،  كم  وجزاكم  علمنا،  بم  ينفعنا  وأن  ينفعنا  ما  يعلمنا  أن  اهلل  أسأل 

 خرًيا. 

    
 


