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 المقدمة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل 
له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله ، صلى هللا عليه 

مسألة تكرار العمرة  مرتبطة ارتباطا وثيقا مبسألتني مها : حكم عد   فإن  . أما ب  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  
األحكام والفروع املرتتبة العمرة ، ووقتها ، والميكن اخللوص إىل حكم صحيح دون النظر فيما بني هذه املباحث ؛ ألن 

احلديث ، يشعر ابحلاجة املاسة الف العلماء حوهلا يف القدمي و خل واملتأمل    عليها متداخلة ، وينبين بعضهاعلى بعض ،  
، السيما يف هذا العصر الذي يكثر فيه الزوار من أجل أداء العمرة خاصة يف املواسم فيهاإىل حتريرها ، وحتقيق خالف  

 . الفاضلة كموسم احلج ، وشهر رمضان  

على من حبث هذا املوضوع   -فيما وقفت عليه-ومن خالل اطالعي على هذه املسائل يف كتب املتقدمني ، مل أجد  
، وموضحا مثار معا ألدلتهم مع مناقشتها ، ومبينا مواضع النزاع فيها  حبثا شامال مؤصال حمررا موثقا أبقوال العلماء جا

وقد وقفت على حبث معاصر بعنوان " النوازل يف احلج"     . ، مع مسيس احلاجة ملعرفة ذلك   اخلالف اليت تنبين عليها
 حكم التكرار إمجاال رق يف أحد مباحثه إىل مسألة تكرار العمرة وبنيطلفضيلة الدكتور علي بن انصر الشلعان ، وقد ت

واخلالف فيه ، وحكم تكرار العمرة يف يوم العيد وأايم التشريق ، وحكم تكرار العمرة من مكة ، ورغم ما  ذكره يف هذا 
 ، ومل حيقق اخلالف فيها حنقيقا كافيا ومن ذلك: املبحث  ، إال أنه مل يبني بعض املواضع املهمة يف هذه املسألة  

 . يف املسألة  عدم حترير حمل اخلالف   -
بين على هذه ين عدم التطرق للميقات الزماين للعمرة مع أن حكم التكرار للعمرة وحكمها يف أايم التشريق والعيد    -

 . املسألة  
 . عدم حترير أقوال العلماء  -
 . عدم ذكر الكثري من األدلة واآلاثر املهمة يف تلك املسألة  -
 . عدم ذكر مثار اخلالف املرتتبة على ذلك -
 .   حكم التكرار يف سفرة واحدة األقوال يف  عدم حتقيق   -
 .   املعاصر  عدم ربط ذلك ابلواقع  -
" ) امليقات الزمين للعمرة ،وحكم تكرارهاعلى حبث هذا املوضوع املوسوم بـ   –مستعينا ابهلل–من أجل ذا عزمت       

حمل حترير  مع  ،  عليهاوأسباب اخلالف فيها ، والثمرة املرتتبة    وبيان املسائل املتعلقة هبا  (" دراسة فقهية أتصيلية مقارنة
 وربط ذلك ابلواقع املعاصر . ،  اخلالف فيها 
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 فأسأله سبحانه  العون والسداد .     

 وقد تضمن هذا البحث بعد املقدمة متهيدا وفصلني  وخامتة على النحو التايل : 

 مبحثان وفيه  التعريف بمفردات العنوان التمهيد:

 المبحث األول  : الميقات الزماني للعمرة

 المبحث الثاني : حكم تكرار العمرة

 مبحثان وفيه  ووقتهاحكم العمرة :    الفصل األول 

 حكم  العمرة    :المبحث األول  

 وقت العمرة: المبحث الثاني 

 الفصل الثاني: تكرار العمرة وفيه مبحثان : 

  في السنة  الواحدة  : تكرار العمرةالمبحث األول  

    المبحث الثاني: تكرار العمرة في سفرة واحدة

 الخاتمة   

 فهرس المراجع 

 

 

 

 التمهيد 

 مبحثان التعريف بمفردات العنوان: وفيه 



4 
 

 للعمرة  الميقات الزماني المراد بـ : :  األول  المبحث

الوقت ، والَوْقُت : مقداٌر من الزماِن ، وكلُّ شيء    مصدره امليقات لغة :      أوال : تعريفه باعتباره لفظا مركبا  
 : يقالميقات احلاج : موضع إحرامه ،    . وامليقات: الوقُت املضروب للفعل، واملوضُع.     َقدَّْرَت له ِحيناً فهو ُمَؤقَّتٌ 

فيه.  حُيْرِموَن  الذي  للموضع  الشام،  أهل  ميقات  الشَّْهِر،  هذا  ِمْيقاُت  وَ   واإِلْهالُل:  بنيََّ وتقول:  إذا  موقوت،  قـََتُه فهو 
" ، أي مفروضاً يف األوقات.  يـُْفَعُل فيه. ومنه قوله تعاىل: " إنَّ الصالَة كانْت على املؤمنني كتاابً موقواتً  للفعل وقتاً 

، و " أُقِ َتْت " لغة. والتوقيت: حتديد األوقات. تقول: وقَـّتُُّه ليوم كذا، مثل َأجَّْلُتُه. وقرئ: " وإذا الرُسُل ُوقِ َتْت " خمفَّفة
 ( 1) واملَْوقت: َمْفِعٌل من الوقت. قال العجاج:  واجلامُع الناِس ليوِم املَْوِقِت  

 :  والوقت الميقات  بين  والفرق 

أن امليقات ما قدر ليعمل فيه عمل من االعمال. والوقت: وقت الشئ. قدره مقدر، أو مل يقدره، ولذلك  -1
ليت قدرت لالحرام فيها. ومنه قوله تعاىل: " فتم ميقات ربه أربعني ليلة قيل: مواقيت احلج، وهي املواضع ا

"(2 )  
   ( 3)امليقات مشرتك بني الزمان واملكان خبالف الوقت فإنه خاص ابلزمان -2

الزَّمان، وهو الزماني :   • ذلك  من  الوقت.  من  َوقٍت  على  يدلُّ  واحٌد  أصٌل  والنون  وامليم  الزاء   ، زمن  مصدره 
وأْزِمَنٌة   احِلني، قليُلُه وكثريُُه.  والزََّمُن حمرَّكًة والزمان كَسحاٍب : الَعْصُر ، وقيل اْْساِن لَقليِل الَوْقِت وكثريِه ج : أْزمانٌ 

َن كفرَِح زََمناً وزُْمَنًة وأْزُمٌن . ولَِقيُته ذاَت الزَُّمنْيِ كُزَبرْيٍ : تُريُد بذلك َتراِخَي الَوْقِت .. والزَّمانُة : احُلبُّ والعاهُة . زَمِ 
وأْزَمَن الشْيُء: طاَل عليه الَزماُن. واملُْزِمُن: املُْبِطىُء. ومل أْلَقُه ُمْنُذ   (  4)ابلضم وزَمانًة فهو زَِمٌن وزَِمنٌي ج : زَِمُنوَن وزَْمَن 

 .( 5) زََمَنٍة. وأاَتاَن هذا ذاَت الُزَمنْيِ: أي الزََّماَن الَقِلْيَل الََبََكةِ 
واجلمع املواقيت فاستعري للمكان ، ومنه مواقيت احلج   (6) : وهو الزمان واملكان املضروب للفعلوالميقات اصطالحا

 (  8) الزماني اصطالحا : الوقت المضروب للفعل.        (7)  ملواضع اإلحرام

   ( 1) العمرةالوقت الذي جيوز فيه أداء مناسك احلج أو  فالميقات الزماني اصطالحا هو :  

 

( ؛ 257/    3)  -( ؛ تهذيب اللغة لألزهري  289/    2)  -( مادة "وقت" ؛ الصحاح في اللغة  107/    2)  -انظر لسان العرب    -((1

 ( ؛ 493/  1) -( ؛ المحيط في اللغة البن عباد 1196/  1) -تاج العروس 

 ( 526/  1)  -الفروق اللغوية للعسكري  -((2

 ( 111/  6)  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسفي  -((3

 ( 8058/  1) -( ؛ تاج العروس 1553/  1) -( ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي 16/  3) -مادة )زمن(  مقاييس اللغة  -((4

 (302/  2) -المحيط في اللغة البن عباد  -((5

 ( 164/  1) -المطلع على أبواب الفقه لمحمد الحنبلي  -((6

 (68/  1)  -المتداولة بين الفقهاء  أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ -((7

 ( 468/  1)  -( ؛ معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي 164/  1) -المطلع على أبواب الفقه لمحمد الحنبلي  -((8
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   ( 2) املواضع اليت ال يتجاوزها من أراد احلج أو العمرة إال حمرما   والميقات المكاني اصطالحا هو :  

:  الُعْمُر ابلَفْتح وابلض م  وبَضمََّتنْي : احلََياُة يقاُل : قد طال َعْمُره وُعْمُره عمرلغة : مصدرها :     العمرةتعريف   •
 لُغََتان َفِصيَحتان . فِإذا َأْقَسُموا فقالوا : لََعْمُرَك  

َعَمارَُة الُودِ  وُجِعَل يف الشَّرِيَعِة للَقْصِد   والَعْمَرُة: الِعمَُّة. ويـَُقال للُمْعَتم  : ُمْعَتِمٌر . والُعْمَرُة ابلضَّم  : هي الزَّايرَُة الَّيِت فيها
الُعَمرُ  الُعْمَرة  الز ائر. ومَجُْع  أْهِلها، فإن   .  املَْخصوص وكذلك احلَجُّ كاالْعِتمار ، واملُْعَتِمُر:  تـَْبيِنَ ابملَْرأة يف  أْن  والُعْمرُِة: 

 .( 3)نـََقْلَتها إىل أِهِلَك فذلك الُعْرسُ 

زاَِيرَُة اْلبَـْيِت احْلََراِم َعَلى   ، وقيل :"  (4)زايرة البيت احلرام للنسك    عرفت بعدة تعاريف منها :   واصطالحا :   
 ( 7) "أفعاهلااملخصوصة املذكورة يف مواضعها ،وقيل:"(6) "زايرة خمصوصة ألفعال خمصوصةوقيل:"(5) "َوْجٍه خَمُْصوصٍ 

 املقصود وهللا تعاىل أعلم .ولعل التعريف الثاين أقرب لبيان  

   باعتباره لقبا الميقات الزماني للعمرة  ثانيا : تعريف

   ( 8) الوقت الذي جيوز فيه أداء مناسك العمرةالميقات الزماني للعمرة اصطالحا هو :   

 تكرار العمرة حكم المراد بـ::الثاني  المبحث

 أوال : تعريفه باعتباره لفظا مركبا  

احلاء والكاف وامليم أصٌل واحد، وهو املْنع. وأو ل ذلك احلُْكم، وهو املَْنع من الظُّْلم. يقال:  َحَكْمُت   لغة:   حكمال
وقد َحَكَم .  واحلُْكُم : الِعْلُم والفقه والقضاء ابلعدل وهو مصدر َحَكَم حَيُْكُم    السفيه وَأْحَكْمُتُه، إذا أخذَت على يده

 

المالكي  -((1 الفقة  في  المحتار  64/  11)-الذخيرة  رد  ؛ حاشية  الحنبلي522/    2)-(  لمحمد  الفقه  أبواب  على  المطلع  /    1) -(؛ 

164 ) 

 ( 522/  2)  -( ؛ حاشية رد المحتار 352/  1) -عناية شرح الهداية ال  -((2

/  1)  -فما بعدها( ؛  المحيط في اللغة البن عباد   3235/  1) -( ؛  تاج العروس 601/  4) -مادة )عمر( انظر لسان العرب  -((3

 ( 133/  1) -تحرير ألفاظ التنبيه  ( ؛429/  2) -( ؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ألحمد الفيومي 97

 ( 226/  4) -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  -((4

 (409/  3) -شرح منتهى اإلرادات  -((5

 (110/  4) -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  -((6

 ( 156/  1) -المطلع على أبواب الفقه لمحمد الحنبلي  -((7

( ؛ المطلع على أبواب الفقه لمحمد الحنبلي 522/    2)  -( ؛  حاشية رد المحتار  64/    11)  -الذخيرة في الفقة المالكي    انظر  -((8

- (1  /164 ) 
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نَـُهم كذلك . واحلاِكُم : ُمنَـفِ ُذ احلُْكِم  وَحَكَم له وَحَكَم عليه. واحلُْكُم أيضاً: احِلكَمة من عليه ابأَلْمِر ُحْكَماً وُحكوَمًة و بـَيـْ
   (1)   . ة. واحلَكيم: املتِقن لألمورالعلم. واحلَكيُم: العامل، وصاحب احلكم

 . ( 2)وضعاً   أو   ختيرياً   أو  اقتضاءً   املكل فني   أبفعال  املتعل ق  الش ارع  خطاب   احلكم اصطالحا :

الكاف والراء أصٌل صحيح يدلُّ على مجٍع وترديد . والَكرُّ الرجوع يقال َكرَّه وَكرَّ بنفسه يتعد ى وال   التكرار لغة:  
رُّ ، يتعد ى . والَكرُّ مصدر َكرَّ عليه َيُكرُّ كرًّا وُكروراً ، وَتْكراراً ابلفتح : َعَطَف ، وَكرَّ عنه رجع ، وَكر  على العدو  َيكُ 

ك الفرس . وَكرََّر الشيء وَكرَْكره: َأعاده مرة بعد ُأخرى والَكر ُة املَرَُّة واجلمع الَكرَّات.  ويقال ورجل َكرَّار وِمَكر  وكذل 
 (    3)  َكرَّْرُت عليه احلديث وَكرَْكْرتُه ِإذا رد دته عليه والَكرُّ الرجوع على الشيء ومنه التَّْكراُر  

 ( 4) أن يفعل فعال أو يقول قوال ، وبعد فراغه منه يعيده مرة أخرى  التكراراصطالحا :  

 باعتباره لقبا   "حكم تكرار العمرة" تعريف  ثانيا:   

اصطالحا العمرة  تكرار  سنة  بيان  :    حكم  في  فأكثر  مرتين  العمرة  ألداء  الشرعي                          .  واحدةالحكم 
   .وهللا تعالى أعلم

 

 

 الفصل األول : 

 وفيه مبحثانحكم العمرة وميقاتها الزماني 

 المبحث األول : حكم العمرة 
 

/   1)  -( ؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي  141/    1)  -( ؛ الصحاح في اللغة  73/    2)  -مادة )حكم(  انظر مقاييس اللغة    -((1

 ( 156/  1) -( ؛ مختار الصحاح 140/  12)  -( ؛ لسان العرب 1415

( ؛ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي 57/    1)  -المختصر في أصول الفقه   ( ؛91/    1)  -البحر المحيط في أصول الفقه  انظر    -((2

- (1  /89  ) 

( ؛ الصحاح في 3448/    1)  -العروس  ( ؛  تاج  135/    5)  -( ؛  لسان العرب  103/    5)  -مادة )كرر( انظر مقاييس اللغة    -((3

 ( 111/  2) -اللغة 

 ( 3448/  1) -( ؛ تاج العروس 106/  1) -انظر قواطع األدلة في األصول  -((4
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 أوال : تحرير محل النزاع 

 .اتفقوا على وجوبها بالنذر

 . واتفقوا على وجوب اتمامها بعد الشروع فيها  

 . واتفقوا على استحبابها بعد المرة األولى  

   :(1)أقوال ثالثة   علىكالحج مرة في العمر واختلفوا في وجوبها 

 ثانيا : األقوال في المسألة 

بن عباس العمرة قال عمر وابنه عبدهللا،وا  وجوب  بو )2(أن العمرة واجبة كاحلج على اآلفاقي واملكي  القول األول : 
مقابل وهو  ،  (  5) ومذهب احلنابلة  (  4) يف اجلديد  وهوقول الشافعي  ،      رضي هللا عنهم أمجعني(  3)،وابن مسعود وجابر

   ( 6) المالكية المشهور عند
 

 

 

 

الثاني: سنة مستحبة   القول  العمرة  احلوهو    ،     أن  املالكية  و   (  7) نيفةقول  عند  القدمي   (  8) املشهور  القول  ، وهو 
  (11) ختارها شيخ اإلسالم بن تيمية  ا   )10( وهو رواية عن أمحد  ،  (9) للشافعي

 

( ؛  227/  11) -( ؛ الذخيرة في الفقة المالكي 165/  5) -( ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 103/  4) -انظر المبسوط  -((1

؛ كشاف   6/187( ؛ اإلنصاف  7/    7)   -( ؛ المجموع لمحي الدين النووي  146/    2)  -( ؛ األم للشافعي  415  /  3مواهب الجليل )

 ( 109/  2)  -شرح العمدة ؛  2/376القناع 

 2/376؛ كشاف القناع  3/387( انظر اإلنصاف 2)

 ( 7/  7) -لمجموع لمحي الدين النووي  -((3

 ( 146/  2) -( ؛   األم للشافعي 292/  2)  -الطالبين ( ؛ روضة 7/  7) -المجموع   -((4

 2/376؛ كشاف القناع  3/387انظر اإلنصاف  -((5

 ( 348/  3) -( ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 415/  3انظر مواهب الجليل )  -((6

 ( 165/  5) -ترتيب الشرائع ؛ بدائع الصنائع في  6/126( ؛ فتح القدير 113/  25)  -( ،103/  4) -المبسوط   -((7

 -( ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير  415/    3)  -    -( ؛ مواهب الجليل  227/    11)  -انظر الذخيرة في الفقة المالكي    -((8

 ( 2/  2) -الشرح الكبير للشيخ الدردير ( ؛ 348/  3)

 ( 292/  2) -( ؛ روضة الطالبين 7/  7) -المجموع لمحي الدين النووي  -((9

 ( 178/  6) -اإلنصاف ( انظر 10)

 ( 178/   6) -( ؛  اإلنصاف 7، 5/ 26) -مجموع الفتاوى  انظر  -((11
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  )2(  وهو قول عطاء        )1( أن العمرة واجبة على اآلفاقي دون املكي وهو رواية عن أمحد    القول الثالث: 

    ( 5)   املالكية   من )4(حبيب   ابن  وهوقول  )3(وطاوس

   ثالثا: أدلة كل قول مع المناقشة  

   وآثار الصحابة بالكتاب والسنة وقد استدلوا  أدلة القول األول :

( 6) اآلية            فمن الكتاب : قوله تعالى
 

 .   إبمتام احلج والعمرة ، واألمر للوجوبفقد أمر  وجه االستدالل :  

، وإمنا اخلالف يف وجوهبا ابتداء   الشروع, فيه وبه نقول  إبمتام العمرة, وإمتام الشيء يكون بعد  ا فيها أمر  أن  :ونوقش  
  .، واآلية التدل عليه 

 : ومن السنة 

    ( 7) "  العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما"   قال  ماجاء يف الصحيحني أن النيب   -1
ا قوله  ستداللالوجه  مثل  الوجوب  يف  العمرة كالفريضة  جعل  أبنه   : ، اجلمعة  إىل  واجلمعة  اخلمس  الصلوات   "

 وهذه كلها فرائض فكذلك العمرة .    ( 8)الكبائر"  اجتنب   إذا  بينهن  ورمضان إىل رمضان مكفرات ما
 أبنه اليلزم من التكفري الوجوب ، فكثري من األعمال الصاحلة ورد أهنا مكفرة وليست بواجبة.   نوقش:

قال أتيت عمر   فقلت ايأمري املؤمنني إين أسلمت وإين وجدت احلج والعمرة مكتوبني   (  9) وعن الصيب بن معبد -2

 

 3/387( انظر اإلنصاف 1)

هوأبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي هللا عنه ، مات سنة خمس عشرة ومائة قال الواقدي مات وهو ابن ثمان وثمانين    -  (2)

 /  454/ص1؛ طبقات الحنفية ج 57/ص1سنة من اجالء الفقهاء ، قال قتادة أعلم الناس بالمناسك عطاء ، انظر طبقات الفقهاء ج

ان اليماني مولى ابناء الفرس  مات بمكة حاجا سنة ست ومائة وكان فقيها جليال ، قال هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيس  -  (3)

  341/ص4؛ سير أعالم النبالء ج 65/ص1خصيف:  أعلمهم بالحالل والحرام طاووس ، انظر طبقات الفقهاء ج

داس السلمي ، يكنى أبا مروان هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون ابن جناهمة بن عباس رضي هللا عنهما بن مر  –  (4)

، أصله من طليطلة وانتقل جده سليمان إلى قرطبة،  توفي سنة ثمان وثالثين. ومات وهو ابن ثالث وخمسين سنة  . انظر الديباج 

 164/ص1فمابعدها ؛ طبقات الفقهاء ج154/ص1المذهب ج

 ( 415/  3مواهب الجليل )  -((5

 سورة البقرة 196من اآلية   -((6

باب فضل   3355(ر/  107/    4، باب العمرة ؛ صحيح مسلم  )1773(  ر/  2/    3من حديث أبي هريرة  صحيح البخاري )   -((7

 الحج والعمرة

 باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة 2020( ر/7/  3) -من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه صحيح مسلم  -((8

عمر روى عنه أبو وائل ومجاهد كان نصرانيا فأسلم ، انظر الثقات البن الصبي بن معبد التغلبي من أهل الكوفة يروى عن    -((9

 (  96/  2) -؛ المؤتلف والمختلف للدارقطني  3480( ت 384/  4) -حبان 
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  ( 1) .  علي فأهللت هبما فقال هديت لسنة نبيك 
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم } احلج والعمرة فريضتان ال يضرك أبيهما     عن زيد بن اثبت -3

  ( 2) .  بدأت {
 .   أبن احلديث ضعيفنوقش : 

فقال اي رسول هللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال أنه أتى النيب  (  3) عن أيب رزين العقيلي -4
 (  4)"الظعن قال  حج عن أبيك واعتمر

 .   أنه أمره ابلعمرة كاحلج فدل على وجوهباوجه االستدالل: 

 .   حجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه ابالتفاق فال يكون صيغة األمر فيها للوجوب : أبن  نوقش

يف سؤال جَبيل إايه عن اإلسالم فقال  اإلسالم أن تشهد أن ال    عن النيب  بن عمر رضي هللا عنهماوعن     -5
تتم  اجلنابة وأن  الزكاة وحتج  وتعتمر وتغتسل من  الصالة وتؤتى  تقيم  إال هللا وأن حممدا رسول هللا وان  إله 

   ( 5) "الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك فأان مسلم قال نعم قال صدقت
 . أنه جعلها من فرائض اإلسالم فدل على وجوهبا   وجه االستدالل :

 : أبن هذه الزايدة مل تكن يف أكثر الروايت فتكون شاذة.نوقش 

هذه الزايدة وإن مل تكن يف أكثر الرواايت فإهنا ليست خمالفة هلا لكن هي مفسرة ملا أمجل يف بقية ن  أب   أجيب عنه : 
 ،والزايدة من الثقة مقبولة. الرواايت  

النساء جهاد قال عليه "   ضي هللا عنهاعائشة ر عن   -6 جهاد ال قتال فيه احلج   ن قلت اي رسول هللا هل على 

 

ابن خزيمة     -((1 أبي داود للسجستاني     3069( ر/357/    4)  -صحيح  إسناده صحيح  ؛ سنن  ( 92/    2)  -قال األعظمي : 

النسائي  1801ر/ سنن  النسائي    ؛   ر/146/    5)  -ألحمد  داود  2719(  أبي  صحيح  في  األلباني   وصححه   ،-  (1    /338 )

 ( 153/  4) -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، وانظر  1583ر/

    وقال الحاكم : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله ، وقال ابن حجر في   1730( ر/118/    2)  -المستدرك على الصحيحين    -((2

( "في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع 492/    2)  -التلخيص الحبير  

ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضا ،وإسناده أصح وصححه الحاكم ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث 

 ضعيف وقال ابن عدي هو غير محفوظ عن عطاء. ابن لهيعة عن عطاء عن جابر ، وابن لهيعة 

 قال البخاري : منكر الحديث ، وقال أحمد : حذفنا حديثه ، ورواه البيهقي

و    -((3 عليه  صلى هللا  رسول هللا  على  ووفادة  له صحبة  العقيلي  رزين  أبو  العامري  عامر  بن  المنتفق  بن  عامر  بن  لقيط  هو 

سلمواختلفوا : هل هو لقيط بن صبرة أم غيره؟ قال ابن حجر "وتناقض فيه المزي فجزم في األطراف بانهما اثنان وفي التهذيب 

   7561( ت  686/  5) -ثنان"  اإلصابة في تمييز الصحابة بانهما واحد والراجح في نظري انهما ا

 3600( ر/320/    2)  -قال األعظمي : إسناده صحيح ؛ سنن النسائي الكبرى    3040( ر/  345/    4)  -صحيح ابن خزيمة     -((4

؛ 1812( ر/97  /  2)  -قال األرنؤوط إسناده صحيح ؛ سنن أبي داودللسجستاني     16248( ر/12/    4)  -؛  مسند أحمد بن حنبل  

 1595( ر/341/  1) -وقال : حسن صحييح ، ووافقه األلباني  في  صحيح أبي داود  930( ر/ 269/  3) -سنن الترمذي 

المسند المستخرج على صحيح اإلمام مسلم   1( ر/  ؛  3/    1)  -؛ صحيح ابن خزيمة  173( ر/397/    1)   -صحيح ابن حبان    -((5

نعيم    أحاديث ؛     82(ر/102/    1)  -ألبي  التحقيق في  انظر   ، إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا اإلسناد  الدارقطني :  هذا  وقال 

 ( ؛ وقال األرنؤوط : إسناده صحيح 123/  2) -الخالف 
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  ( 1) "والعمرة  
 " يدل على وجوبها وإذا ثبت ذلك في حق النساء فالرجال من باب أولى عليهن"  قولهأن ظاهر  وجه اآلستدالل :  

.  
 ومن آثار الصحابة: 

) ليس من خلق هللا أحد إال وعليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إىل ذلك   بن عمر رضي هللا عنهما قالعن   .1
  ( 2) "سبيال

   ( 3) " العمرة واجبة كوجوب احلج من استطاع إليه سبيال"قال    بن عباس رضي هللا عنهماوعن ا .2

 السنة والمعقول  بالكتاب و وقد استدلوا أدلة القول الثاني :   •
 : فمن الكتاب  

  ( 4) }َوّلِِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{قوله تعاىل   -1
 .   واجبة  لذكرها  كانت  ولو  العمرة  يذكر  مل أنه  وجه االستدالل: 

 رَِجااًل   َيَْتُوكَ   اِبحْلَج ِ   النَّاسِ   يف   وَأذِ نْ }    :تعاىل  بقوله  احلج  إىل  الناس  بدعاء  السالم  عليه   خليله  أمر فقد    وكذلك    -2
مٍ   يف   اّلِلَِّ   اْسمَ   َويَْذُكُروا}    قوله   إىل{    العمرة   دون  فقط  للحج   هو  معلومات   أبايم  واالختصاص   (  5) {  َمْعُلوَماتٍ   َأايَّ

  حسنة   كانت  وإن  ابلعمرة  َيمرهم   مل  أنه   فعلم
 .أبن وجوب العمرة جاءت به نصوص أخرى كما قدمنا ،والواجب العمل جبميع األدلة ما أمكن الدليالن : نوقش

 :  من السنةو

 وزعم   قال  عن شرائع اإلسالم وفيه "  جاء يسأل النيب    البادية  أهل   من ال  رج  أن    مالك  بن   أنس  حديث -1
 ال  ابحلق  بعثك   والذى   قال.  وىل  ث   قال«.    صدق »    قال .  سبيال  إليه   استطاع   من  البيت   حج   علينا  أن   رسولك

 . ( 6)« اجلنة  ليدخلن   صدق  لئن»    -وسلم عليه  هللا صلى-  النىب  فقال .  منهن  أنقص  وال عليهن   أزيد
العمرة     وجه االستدالل:  ترك أحد فرائض أللو كانت واجبة  أن  اجلنة مع  له  عليهن ومل يضمن  أزيد  نكر قوله ال 

 .  اإلسالم  

 

 – 25361(ر/165/  6) -قال األعظمي : إسناده صحيح ؛ مسند أحمد بن حنبل  3074( ر/359/   4) -صحيح ابن خزيمة  -((1

وصححه األلباني في صحيح    2901( ر/ 248/    3)  -صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ سنن ابن ماجة    قال األرنؤوط إسناده

 2345( ر/151/  2) -ابن ماجة 

؛  صحيح ابن (  628/    2)  -أخرجه البخاري معلقا تعليقا مجزوما به ، تحت باب وجوب العمرة وفضلها صحيح البخاري      -((2

 3066( ر/ 356/  4) -خزيمة 

للحاكم     -((3 الصحيحين  على  ر/644/    1)  -المستدرك  للبيهقي    1732(  الكبرى  السنن   ، الذهبي  ووافقه  /    4)   -، وصححه 

 لحاكم وقال على شرطهما ووافقه الذهبي؛ صححه ا 9022( ر/351

 سورة آل عمران 97من اآلية  -((4

 سورة الحج 28، 27من اآليتين  -((5

 باب فى بيان اإليمان باهلل وشرائع الدين 111( ر/32/  1) -صحيح مسلم   -((6
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 شيئا   البيت  وحج  ،   رمضان  وصيام  ،  املفروضة  والزكاة  ،  املكتوبة  الصالة  على  يزيد  ال  أنه  األعرايب  أبن مراد  نوقش :
أنه مل  ؛  ذلك  غري  وواجباته  اإلسالم  شرائع  من   بشيء  يعمل  ال  أنه  مراده  ليس  ،  التطوع  من   يف احلديث    يذكر  بدليل 

فالبد من بقية الشروط وانتفاء    (  1) اجلنة"  دخل  الَبدين  من صلى  "  ، مثل قوله    احملرمات واجتناهبا واجب  اجتناب
 ( 2).املوانع وإن مل تذكر

شهادة أن ال قال "بين اإلسالم على مخس    أن النيب    بن عمر رضي هللا عنهما ماجاء يف الصحيحني  عن ا -2
   ( 3)"إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان 

 احلج  عليكم  هللا فرض قد الناس أيها»  فقال -وسلم  عليه  هللا صلى- هللا رسول خطبنا  قالعن َأيب هريرة و    -3
 ( 4) «  فحجوا

  .   : أنه مل يذكر العمرة ولو كانت واجبة لذكرها    االستدالل من اآلية واألحاديثوجه 

 . : أبن ماذكران من األدلة يدل على وجوهبا   نوقش 

أعرايبٌّ( فقال: اي رسول هللا أخَبين عن العمرة   جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: أتى النيبَّ  وحلديث   -4
 (5) فهو أفضل"أواجبة هي؟ فقال: "ال" وأن تعتمر  

" هذا هو احملفوظ عن جابر     )6(قال يف احملرر"وقد روي موقوفا وهو أصح" وقال البيهقيأبن احلديث ضعيف نوقش: 
    ( 7) .ضعيفموقوف غري مرفوع روى عن جابر مرفوعا خبالف ذلك وكالمها  

   ( 9) وفيه " احلج فريضة والعمرة تطوع"  ( 8) حديث طلحة بن عبيد هللاو     -5
 

الة الفجر  ؛ صحيح مسلم  باب فضل ص   574( ر/119/  1من حديث أبي موسى األشعري رضي هللا عنه صحيح البخاري ـ ) -((1

 باب فضل صالتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما   1470( ر/114/  2) -

 (8/  40)  -جامع العلوم والحكم انظر  -((2

 -صلى هللا عليه وسلم -باب قول النبى    122( ر/  34/    1)  -باب اإليمان ؛ صحيح مسلم     8( ر/12/    1)  -صحيح البخاري    -((3

 اإلسالم على خمس « » بنى 

 باب فرض الحج مرة فى العمر ، وأخرج البخاري آخر الحديث  3321( ر/102/  4) -صحيح مسلم    -((4

،   14437( ر316/    3)  -وقال األعظمي إسناده ضعيف ، مسند أحمد بن حنبل     3068( ر/356/    4)  -صحيح ابن خزيمة    (5)

 4)  -(:"وقد روي موقوفا وهو أصح" وقال البيهقي في  السنن الكبرى  384/    1)  -قال في المحرر فى الحديث ـ البن عبد الهادى  

( " هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع روى عن جابر مرفوعا بخالف ذلك وكالهما ضعيف وقال األرنؤوط 349  /

حنبل   بن  أحمد  مسند  ؛  عنعن  وقد  مدلس  أرطاة  بن  الحجاج  إسناده    –  14437(/316/    3)  -:"إسناده ضعيف  األرنؤوط  قال 

ضعيف الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن  ؛صححه الترمذي وقال النووي الينبغي االغترار بتصحيحه،وقال ابن حجر في إسناده  

 الحجاج بن أرطأة وهو مدلس،واألكثر على تضعيفه ، وضعفه األلباني 

الخسروجرد   –  (6) الحسين بن علي بن موسى  أبو بكر أحمد بن  الحافظ  مائة في هو  أربع وثمانين وثالث  البيهقي ولد سنة  ي 

؛ طبقات 1014/ت1132/ص3شعبان توفي في عاشر جمادي األولى من سنة ثمان وخمسين وأربع مائة .  انظر تذكرة الحفاظ ج

 182/ت 220/ص2الشافعية ج

 (  349/  4) -السنن الكبرى للبيهقي  384/  1) -انظر المحرر فى الحديث ـ البن عبد الهادى -((7

طلحة بن عبيد هللا بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تميم التيمي   وكان يقال له طلحة الخير    -((8

/    3)  -وثالثين ودفن بالبصرة .انظر اإلصابة في تمييز الصحابة  وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، قتل  يوم الجمل سنةة ستا  

 ( 544/  1) -؛ أسد الغابة  4271(ت/533

    9011( ر/348/  4) -؛ سنن الكبرى للبيهقي  2989( ر/275/  3) -سنن ابن ماجة  -((9
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احلديث ضعيف  نوقش:   و أبن  احلبري"وإسناده ضعيف  التلخيص  يف  ابن حجر  ابن   البيهقيأخرجه  قال  من حديث 
 ( 1) وال يصح من ذلك شيء" عباس رضي هللا عنهما

 و  بني الصفا  و   ابلبيت   طواف   و  إحالل   و   إحرام  فإهنا   احلج   يف   ما  غري   جنس   فيها   ليس   العمرة  : ألن   ومن المعقول 
  .   (  2) احلج  يف داخل  كله   هذا  و   املروة

:   أبن العمرة وإن كانت تتفق مع احلج فيما ذكرمت ،لكن احلج ينفرد عن العمرة   الوجه األول    :وجوهنوقش من  
 . فدل على أهنا نسك مستقل عن احلجيف الكثري من الصفات  

العمرة   بأن  الثاني:   ذلك   وعكس  كاحلج   ابلشرع  فوجبت  فاسدها   يف   املضي  وجيب  ابلشروع   تلزم   عبادة الوجه 
 الطواف .

أبن هذا معارض ابالنصوص اليت قدمنا أن العمرة نسك مستقل عن احلج وأهنا واجبة كوجوب احلج ،  : الثالثالوجه  
 . (  3) وهبذا عمل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  

 أبدلة القول األول يوجوهبا على اآلفاقي ،واستدلوا على عدم الوجوب للمكي    وقد استدلوا    :  أدلة القول الثالث 
 والمعقولبإجماع الصحابة 

  له  يعرف  وال(4)الطواف    عمرتكم  إمنا  لكم   عمرة   ال       مكة  أهل   اي   أنتم  : رضي هللا عنهما  عباس  ابن  قال  عطاء  عن
 .   الصحابة من خمالف

 للمكي  ، فاالعتمار  خلفائه   عهد  على  ال  و    النىب  عهد   على  ال  مبكة   يعتمرون   يكونوا  مل  مبكة   املقيمني  الصحابة   ألنو 
  النىب   ان   ، مع  الوداع  حجة  ف   عائشة رضي هللا عنها  إال  قط   هللا    رسول  عهد   على   أحد  يفعله  مل   ،   احلل  اىل   خبروجه
 آخرهم اىل أوهلم  من  كلهم   الوداع  حجة  معه  حجوا الذين صحابهأ فأما  ،  إايه  مراجعتها  بعد فيه أذن  بل به َيمرها مل 
 العمرة  ألجل   ذلك   غري   وال   اجلعرانة   اىل  وال   احلديبية   اىل   وال   التنعيم  اىل   ال  بعدها   وال   احلجة   قبل  ال   منهم  أحد   خيرج   فلم 
 يعلمون   الذين   العلماء   جلميع  معلوم   عليه   متفق  وهذا   لعمرة   احلل  اىل  منهم   احد   خيرج   مل   املستوطنني  مكة  هلأ  وكذلك،  

 ( 5) وشريعته  سنته 
 من  زايرته  عن ذلك   فأغناهم   عنده  ابملقام وعامروه   جماوروه   مكة  وأهل وقصده   البيت   زايرة   هي أن العمرةومن المعقول:

 العمرة   مقصود   فإن،دائما  زائر  فهو  عنده  املقيم  عنه، وأما   البعيد  منه  لألجنيب  تكون  إمنا  للشيء  الزايرة   فإن   بعيد  مكان
 .   وقت   كل   يف  يطوفون   مكة  وأهل   هوالطواف  إمنا

 

 (  495/  2)  -انظر التلخيص الحبير  -((1

 135/ 5انظر شرح عمدة الفقه البن تيمية   -((2
 13/ 5انظر شرح عمدة الفقه البن تيمية   -((3
 ( 107/  2) -؛ شرح العمدة    479( ر371/  2) -ابن أبي شيبة -المصنف -((4

 ( ؛  464/  1) -( ؛ االختيارات الفقهية 252/  26) -انظر مجموع الفتاوى البن تيمية  -((5
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 أبن عموم األدلة يدل على وجوهبا على اجلميع ، وماذكرمت اليقوى على ختصيص هذه العمومات .  نوقشت األدلة: 

حاشهم ذلك ، وإمجاعهم   أبن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم اليليق هبم ترك ما أوجبه هللا ورسوله  أجيب عنه :  
 على ترك ذلك يدل على عدم املشروعية ، وهذا األمجاع كاف لتخصيص تلك العمومات . 

بعد أتمل األقوال وأدلة كل قول ، وماورد عليه ، فالذي يظهر أبن األرجح من هذه األقوال هو    الترجيح :    رابعا 
  . وهللا تعاىل أعلم  .  القول الثالث لقوة أدلته  

 : ثمرة الخالف    اخامس

نصوص احلنفية واملالكية يف هذه املسألة أن اخلالف بني مذاهب األئمة األربعة يف   تبني يل من خالل  :األولالفرع  

يريدون الوجوب بقوهلم أن العمرة سنة بناء على   فإن الحنفية والمالكية وجوب العمرة من قبيل اخلالف اللفظي ،  
  .  يف التفريق بني السنة والواجب اصطالحهم

والعمرة عندهم من هذا ،       )1(  دليله قطعيا، والواجب على ماكان دليله ظنيااحلنفية يطلقون الفرض على ماكان  ف
  ، "القبيل  الصنائع  بدائع   اسم  أطلق   من  ومنهم ,  والوتر  واألضحية  الفطر  كصدقة   واجبة  إهنا:  أصحابنا  قال  قال يف 

 .   (  3) بفريضة"  ليست  ولكنها ,  واجبة  العمرة  إن وقال "( 2) "  الواجب  ينايف  ال  اإلطالق   وهذا,  السنة

رغيبة ، وبعضهم يطلق على هذه املرتبة : فضيلة .   -2سنة    -1السنة ثالث مراتب :  ف  اصطالح المالكيةيف  و
أمره وحض عليه وأشهره سنة كالعيدين انفلة .    -3 الشرع  املندوابت وأكد  الشرع من  فسموا كل ما عال قدره يف 

الطرفني فضيلة الطرف اآلخر من هذا انفلة , وما توسط بني هذين  ما كان يف  ، وعلى   )4(  واالستسقاء وْسوا كل 
  )5( .إصطالحهم فإن قوهلم : واجب ، أو وجوب السنن ، أو سنة مؤكدة ، له حكم الرتادف مبعن الوجوب

وأما العمرة فهي سنة مؤكدة مرة يف العمر وأطلق املصنف رمحه هللا يف قوله: إهنا سنة مرة يف قال يف مواهب اجلليل"  
 واحد من أهل املذهب قال يف الرسالة والعمرة سنة مؤكدة مرة يف العمر والبد من زايدة كوهنا مؤكدة كما صرح به غري

العمر وقال يف النوادر قال مالك: العمرة سنة واجبة كالوتر ال ينبغي تركها فتأمله انتهى. وقال ابن احلاج يف منسكه: 
ها انتهى. قال أبو عمر هي أوكد من الوتر ويف املوطأ قال مالك: العمرة سنة وال نعلم أحدا من املسلمني رخص يف ترك

 

   12-10/ 3مواهب الجليل  - (1)

 (165/  5) -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -((2

 (166/  5) -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -((3
  40-39-1انظرمواهب الجليل  - (4)

(:"...وقال األستاذ أبو بكر الطرطوشي أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال 15/    4، وقال في  )   12-10/  3مواهب الجليل    -  (5)

بثالث عبارات فمنهم من يقول واجبة ومنهم من يقول وجوب السنن ومنهم من يقول سنة مؤكدة ... وأما التأثيم بتعمد الترك فقد  

صرح به عصري الطرطوشي اإلمام القاضي أبو عبد هللا محمد بن الحاج في منسكه قال فيه وأما سنن الحج فمنها ما يؤمر بفعله 

 وال يلحق مؤثم بالقصد إلى تركه كالغسل لإلحرام. ثم قال ومنها سنن مؤكدة يجب فعلها ويتعلق اإلثم مع القصد إلى تركها كالتلبية"



14 
 

محل بعضهم قول مالك يف املوطأ ال نعلم من رخص يف تركها على أهنا فرض وذلك جهل منه انتهى. وقال ابن احلاج  
وقال ابن حبيب: وأبو بكر ابن   يف منسكه: قال مالك: العمرة سنة مؤكدة وليست بفرض كاحلج وهي أوكد من الوتر

 ( 1) "اجلهم هي فرض كاحلج وبه قال الشافعي: وبه قال مجاعة من أهل املدينة

  ( 2)"  العمر  يف  واحدة  مرة   وهي:    قال   تركها  ينبغي   ال  كالوتر  واجبة  سنة   والعمرة :    مالك   وقال يف التاج واإلكليل: "قال
         ( 3) ُمؤَكََّدٌة" َأيْ (    َواِجَبةٌ   ُسنَّةٌ )   َواْلُعْمَرةِ   احْلَج ِ   يف (    َوالتـَّْلِبَيةُ )  "   العدوي  ، وقال يف حاشية

على القول األول جتب على اجلميع من أهل اآلفاق وغريهم مرة واحدة يف العمر كاحلج ،وعلى القول الفرع الثاني :  
 األفاق دون أهل مكة من املستوطنني أو الزائرين .   الثاين فهي سنة مستحبة ، و على القول الثالث جتب على أهل

 

 

 

 

 عمرة لا وقت:     الثانيالمبحث 

 أوال : تحرير محل النزاع 

 .  غير أشهر الحجعلى مشروعية العمرة في اتفقوا 

  ( 4) على أقوالفي أشهر الحج جواز العمرة في واختلفوا 

 ثانيا : األقوال في المسألة 

 

 ( 415/  3) -   -ليل وقال في مواهب الج -((1

 (  /313/  3) -التاج واإلكليل لمختصر خليل  -((2

 (440/  7) -حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  -((3

الشرائع    -((4 ترتيب  في  الصنائع  بدائع  ؛   168  -167/  5)   -انظر   )( المالكي  الفقة  في  ؛  228/    11الذخيرة   ) (  7المجموع 

 (     425/  6) -؛ ( ؛ اإلنصاف  170؛ 151؛   148-149/
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في أشهر للحاج     تكره  فله أن يعتمر يف أشهر احلج بال كراهة ، و  غير مريد للحجمن كان      القول األول :
وهو قول جلمع من الصحابة منهم عمر وعثمان ابن وهو مبين على القول بوجوب إفراد احلج يف سفرة واحدة ،  الحج

هو املشهور من مذهب و ،  للعمرة    فسخ احلج    منع  قول من    الزمهو  و ،      (  1) عفان وابن مسعود رضي هللا عنهم   
      )4(، والشافعية  )3(، واملالكية  )2(احلنفية 

عند اجلمهور من يف مجيع السنة له  العمرة جائزة  فقد اتفقوا مع القول األول يف أن    أما غير الحاج   القول الثاني: 
يوم عرفة   :" مخسة أايم ، وهي  ، إال أن احلنفية قالوا يكره فعلها يف    ( 8) ، واحلنابلة  ( 7) ، والشافعية  ( 6) و املالكية(5) احلنفية  

 يوم أايم  مخسة   يف أداؤها يكره ولكن  عندان  العمرة وقت السنة يع مجقال يف املبسوط :""  ، ويوم النحر ، وأايم التشريق
  ( 9)"التشريق   وأايم  النحر   ويوم  عرفة :  

فله أن  أبيت ابلعمرة يف أشهر احلج ابتداء ث حيج من عامه ، وله أن جيمع بينهما وله أن يعتمر بعد هناية   وأما الحاج
مذهب   هو  وهذا  احلج.   مناسك  ينهي  حىت  العمرة  حقه  يف  جتوز  فال  مفردا  حج  إن  أما   ، ،   )10(احلنفية املناسك 

، وهو    -من حج مفردا-يف هذه الصورة  األول    يوافقون القول  -الثالثةاملذاهب  -وهم   )12(، والشافعية  )11(واملالكية
ملن حج قاران أو مفرد إذا مل يسق   -مع إمكانه-قالوا ابستحباب الفسخخالفوا يف هذه الصورة و   لكنهم   قول احلنابلة 

   )13(اهلدي

   ثالثا: أدلة كل قول مع المناقشة    

 أدلة القول األول : وقد استدلوا بالكتاب والسنة وقول الصحابي والمعقول   

 

 ( 23/  5) -(  ؛ السنن الكبرى للبيهقي 212/  7) -الشرح الكبير على متن المقنع  -((1

 2/464؛ فتح القدير 21/ 2؛ وانظر تبيين الحقائق  150-2/149انظر بدائع الصنائع  (2)

 49-3/48؛مواهب الجليل  213-2/212؛ المنتقى شرح الموطأ  401-1/400؛ المدونة 222/ص3انظر الذخيرة ج (3)

 2/288؛ مغني المحتاج 7/162انظر المجموع  (4)

 ( 168 -167/ 5) -( ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 120-119/  6) -فتح القدير   -((5

(  ؛  363/  3) -التاج واإلكليل لمختصر خليل ؛   (31/  4) -   -مواهب الجليل ؛   (228/  11) -المالكي الذخيرة في الفقة  -((6

 (408/  1) -المدونة 

 3)  -( ؛ روضة الطالبين ألبو زكريا النووي  149  -148/  7)  -( ؛ المجموع لمحي الدين النووي  146/    2)  -األم للشافعي     -((7

/ 322) 

 ( 331/  7)  -(  ؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع 425/  6) -اإلنصاف   -((8

 ( 353/  25) -المبسوط لشمس الدين السرسخي  -((9

 2/464؛ فتح القدير 21/ 2؛ وانظر تبيين الحقائق  150-2/149انظر بدائع الصنائع  (10)

-3/48واهب الجليل  ؛م  213-2/212؛ المنتقى شرح الموطأ    401-1/400؛ وانظر المدونة  222/ص3انظر الذخيرة ج  (11)

49 

 2/288؛ مغني المحتاج 7/162انظر المجموع شرح المهذب   (12)

 447-4/446انظر اإلنصاف  (13)
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  )1(  اآلية    اْلَحج ِ   ِفي  ِجَدالَ   َوالَ   ُفُسوقَ   َوالَ   َرَفثَ   َفالَ   اْلَحجَّ   ِفيِهنَّ   َفَرَض   َفَمن  مَّْعُلوَمات    َأْشُهر    اْلَحج  :  قوله تعاىل:  فمن الكتاب "

 فيما  واعتمروا   احلج  فيهن   فاخلصوا  احلجة   وذو   وذوالقعدة  شوال  أشهراحلج هي  معن اآلية:"أن  وجه االستدالل:  
{   معلومات  أشهر  احلج }  :اخلطاب  بن  عمر   قال  الزبريقال   ابن   عروة   فقد روى ،  وهبذافسرهاعمر"الشهور  من  سواهن

    ( 2) احلج  أشهر  يف   العمرة  : اخلطاب  عمربن   قال{  احلج   فيهن  فرض فمن }احلجة وذو  القعدة  وذو  شوال  :قال

أمتوا احلج والعمرة هلل   كما فإن هللا كان حيل لرسوله ما شاء مبا شاء وإن القرآن قد نزل منازله    د صح عنه أنه قال:»وق

وهذا هو األمر ،  (   4) (عمرة  فيها  ليس  معلومات  أشهر  احلج)  قال  حيثمسعود    وهبذا فسرها ابن   )3(  «.أمركم هللا  
أنه   بن الزبري  (  5) ومما يدل على ذلك ما جاء عن عروة  يف عهد عمر ابن اخلطاب  الذي استقر عليه املسلمون  

 ث   توضأ  أنه  قدم  حني  به  بدأ  شيء  أول  أنه  عنها  هللا   رضي  عائشة  فأخَبتين  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  حج  قدقال :"  
 ث  عمرة  تكن   مل  ث   ابلبيت  الطواف  به  بدأ  شيء  أول  فكان  عنه  هللا  رضي  بكر  أبو  حج  ث  عمرة   تكن   مل  ث  ابلبيت  طاف
 ث   عمرة  تكن   مل  ث   ابلبيت  الطواف  به  بدأ  شيء  أول  فرأيته   عنه  هللا   رضي   عثمان  حج  ث  ذلك   مثل   عنه   هللا   رضي  عمر 

 ث عمرة تكن مل ث  ابلبيت الطواف به بدأ شيء  أول فكان العوام بن  الزبري أيب  مع حججت   ث  عمر بن هللا  وعبد معاوية
 وهذا  عمرة  ينقضها  مل  ث   عمر   ابن   ذلك  فعل   رأيت  من   آخر  ث   عمرة  تكن   مل  ث   ذلك  يفعلون   واألنصار  املهاجرين   رأيت

 ال   ث   ابلبيت   الطواف  من  أقدامهم   يضعوا   حىت   بشيء   يبدءون  كانوا  ما  مضى   ممن  أحد   وال   يسألونه   فال   عندهم   عمر   ابن 
 ( 6) "حيلون

حىت مىت تضل الناس اي بن عباس قال ما ذاك اي عرية قال أتمران   :أنه قال البن عباس رضي هللا عنهما   عن عروة  وجاء
أبو بكر وعمر فقال بن عباس رضي هللا عنهما قد فعلها رسول هللا صلى هللا   عنها    ابلعمرة يف أشهر احلج وقد هنى

    (7) علم به منك"أصلى هللا عليه و سلم و   عليه و سلم فقال عروة كاان مها أتبع لرسول هللا 

 .   قد نسخت لمن أراد الحج   على أن العمرة في أشهر الحج: فيه داللة وجه االستدالل مما تقدم 

 

 سورة البقرة  197من آلية   (1)

 ( 382/  2) -انظر شرح العمدة  -((2

 /باب في المتعة بالحج والعمرة   885/1217/ص2صحيح مسلم ج (3)

 9146( ر/22/  5) -السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  -((4

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي أبو عبد هللا المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع وتسعين على   -((5

 (169/  2) -أوائل خالفة عثمان . انظر تقريب التهذيب ألحمد العسقالني الصحيح ومولده في 

باب ما     -  190(/ر/906/    2)  -باب الطواف على وضوء ؛ صحيح مسلم     1641( : ر/  157/    2صحيح البخاري ـ )    -((6

 يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على اإلحرام وترك التحلل 

 ، وقال األرنؤوط:" إسناده صحيح على شرط الشيخين"    2277( /ر  252/  1) -مسند أحمد بن حنبل   -((7
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ألكم هذه   ذلك خمالف لصريح السنة اليت جاءت أبصح األسانيد عندما سئل عليه الصالة والسالم » : بأن  نوقش
على فسخ احلج إىل   قطع توهم ورود النسخي: " بل لألبد "  قوله  ف     )1(  «خاصة اي رسول هللا قال ال بل لألبد

قال نزلت آية املتعة ف كتاب     )2(مسلم  عن عمران بن حصنيصحيح  يف  ومما يدل على ذلك أيضا: ماجاء      عمرة. 
حىت   ث مل تنزل آية تنسخ آية متعة احلج ومل ينه عنها رسول هللا    وأمران هبا رسول هللا    -يعن متعة احلج    -هللا  

 . ( 3) مات. قال رجل برأيه بعد ما شاء"

 استدلوا بأحاديث منها :  ومن السنة 

كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من الفجور يف األرض وكانوا :»بن عباس رضي هللا عنهما قال  حديث   -1
هللا    رسول  فقدم  قال  اعتمر  ملن  العمرة  حلت  األثر  وعفا  براالدبر  إذا  ويقولون  صفرا  احملرم   يسمون 

   )4( « أي احلل قال احلل كلهأن جيعلوها عمرة قالوا اي رسول هللا  وأصحابه رابعة مهلني ابحلج وأمرهم النيب

ما كانت  كان من أجل خمالفة  ابلفسخ ليحرموا ابلعمرة يف أشهر احلج ,  هلم   أمره  ففيه دليل على أن   وجه االستدالل: 
كان ملصلحة , وهي بيان  فاألمر ابلفسخ    . اجلاهلية عليه من حترمي العمرة يف أشهر احلج , وقوهلم : إهنا أفجر الفجور

 نوقش من وجوه:   االعتمار يف أشهر احلج , وقد زالت فال جيوز ذلك اليوم ألحد . جواز  

 .   بني من ساق اهلدي وبني من مل يسق  ملا فرقلو كان كذلك  أنه    الوجه األول:

اعتمر أربع    »أن رسول هللا     رضي هللا نعاىل عنه   أنس  ففي حديثث إنه قد اعتمر يف أشهر احلج    الوجه الثاني:
ففعله هذا يكفي يف البيان ألصحابه وللمشركني أن العمرة جتوز يف     ،)5(« عمر كلها يف ذي القعدة إال اليت مع حجته

 . أشهر احلج فلم حيتج أن َيمر أصحابه بفسخ احلج احملرتم لذلك  

لو سلمنا وجه االستدالل فهو حجة عليكم ؛ ألن خمالفة أمر اجلاهلية أمر مطلوب يف كل وقت ؛   الوجه الثالث: 
 فتخصيص ذلك ابلصحابة حتكم. 

 

 ، واللفظ للبخاري  1216/ ح  883/ص2/و مسلم ج 1693/ح632/ص2البخاري ج (1)

هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ، ويكنى أبا نَُجْيد ،  وكان إسالمه عام خيبر ، وغزا عدة غزوات وكان   -(  2)

راية خزاعة يوم الفتح ، مات في خالفة معاوية ،سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثالث وخمسين. انظر اإلصابة في تمييز صاحب  

 1969/ت1208/ص3؛ االستيعاب ج6014/ت705/ص4الصحابة ج

 3039( ر/48/  4) -صحيح مسلم   -((3

 .  1240/ح 909/ص2/ و مسلم ج 3620/ح1393/ص3البخاري ج (4)

 . 1253/ ح916/ص2/ ومسلم ج1688،ح631/ص2ي جصحيح البخار (5)
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سبب هنيهم عن ذلك يعود ملصلحة رأوها ال لكون العمرة منهي عنها يف أشهر احلج ، ومما يدل أن    بع:الوجه الرا
 : ذلك  على  

 الذى   يقل  مل   يبأ  إن  فقال  ابكأ  ختالف  إنك   فقيل،    هبا  فأمر   احلج   متعة  عن  سئل)  عمررضي هللا عنهما  أن ابن  -1
 وعاقبتم   حراما  انتم  فجعلتموها،    احلج  شهرأ  يف  تتم  ال  العمرة  إن  أي  العمرة  من   احلج  افردوا  قال  إمنا  يقولون
 قال   عليه   أكثروا   فإذا  قال،    وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   هبا   وعمل   عزوجل   هللا   حلها أ  وقد   عليها   الناس

 ولكنه  حرام  احلج  أشهر  يف  العمرة  الن  ذلك   يقل  مل   عمر   ويف لفظ " إن(  1) (عمر  مأ  يتبع   نأ  احق  هللا  فكتاب
 ( 2) (  احلج  أشهر  من   تفردوها  أن  العمرة  امتام  نإ  قال

 كثرة   أردت  ولكين  ال  قال  املتعة  عن   أهنيت   عنهما  هللا  رضى  اخلطاب  بن   لعمر  قال    طالب  أىب  بن   على أن   -2
 عليه   هللا   صلى  نبيه   وسنة  تعاىل  هللا   بكتاب   أخذ  فقد  متتع  ومن   فحسن   احلج  أفرد  من  على  فقال  البيت  زايرة

 ( 3)    وسلم
حممول على هني الشفقة على أهل احلرم لئال يكون املوسم يف وقت واحد من السنة بل يف وقتني أن هنيه       -3

    ( 4)لتوسع املعيشة على أهل احلرم
 أشهر   يف  السنة   يف   مرة   إال   الكعبة  يزورون   يكونوا  فلم   ابملتعة   أخذوا  قد   الناس  رأيرضي هللا عنه ملا    عمر   وألن -4

 سائر   يف  يعتمر  أن  وأحب  السنة  عامة  مهجورا  البيت  يبقى  أن  فكره  والعمرة  للحج  السفرة  تلك  وجيعلون  احلج
   ( 5) وقت  كل  مزورا  معمورا  البيت   ليبقى  السنة   شهور

 ير  ومل ،    وسلم   عليه   هللا   صلى  النيب   فعل   كما  الوطن   من  سفر   هلما  ينشأ   أن   والعمرة  احلج   إمتام   أن  علم وألنه قد   -5
 ينهى   فقد  ،    جائزا  كان  وإن   احلج  مع  االعتمار  عن   ينهاهم  أن  إال  طريقا  لرغبته  والكمال  الفضل  هذا  لتحصيل
 يصري   أن   غري   من  منها  أفضل   هو  ما  لتحصيل   واملستحبات  املباحات   من   أشياء  عن  رعيته   بعض   السلطان

 شاء   ما  لرسوله  حيل  كان  هللا  إن  ومما يدل على ذلك ما جاء يف صحيح مسلم عنه أنه قال :"  (  6)   حراما  احلالل
 .( 7) "لعمرتكم  وأمت  حلجكم  أمت   فإنه  عمرتكم  من  حجكم   فافصلوا  منازله  نزل   قد القرآن  وإن  شاء  مبا

 يرجعوا  ث  حملني  بعرفة   يقفوا   حىت  حالال   يبقوا  أن  احلج  إىل  ابلعمرة  متتعوا  إذا  ومن أسباب هنيه أيضا أنه خاف -6
 فإنك   فتياك   ببعض  رويدك  رجل   له  فقال  ابملتعة   يفىت  كان  أنه  موسى   أىب  عن  كما جاء يف صحيح مسلم    حمرمني

 قد    النىب  أن   علمت   قد   عمر  فقال  فسأله   بعد   لقيه  حىت   بعد   النسك   ف   املؤمنني   أمري  أحدث   ما   تدرى   ال
  .( 8)رءوسهم  تقطر   احلج  ف يروحون  ث   األراك  ف هبن معرسني  يظلوا   أن  كرهت  ولكن   وأصحابه  فعله

 

 ( :" إسناده صحيح" 158/  7) -، وقال النووي في المجموع  9137السنن الكبرى للبيهقي ر/  -((1

"   823( ر/323/    2)   -، وحسنه ، وقال األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي     824( ر/  185/    3)   -سنن الترمذي    -((2

 صحيح اإلسناد" 

 (:"إسناده صحيح" 158/  7، وقال النووي في المجموع  )9137( ر/ 21/   5نن الكبرى للبيهقي  )الس -((3

 ( 525/  2) -شرح العمدة  -((4

 526/  2) -شرح العمدة  -((5

 ( 528/  2) -شرح العمدة  -((6

 باب في المتعة بالحج   3006( ر/38/  4) -صحيح مسلم  -((7

 باب فى نسخ التحلل من اإلحرام واألمر بالتمام  3020( ر/44/  4صحيح مسلم  )   -((8
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قال  حبواستدلوا   عنه  هللا  رضي  ذر  أيب  حممد  » ديث  ألصحاب  احلج  يف  املتعة  وجه    )1(«خاصة    كانت 
 . لصحابة  خاص ابالفسخ  أن  إثبات  ففي احلديث    : االستدالل

وغاية ما فيه أنه قول صاحيب فيما هو مسرح لالجتهاد  ،    عليه    موقوف  -رضي هللا عنه-حديث أيب ذر أن      نوقش:  
: ومن ذلك :    فال يكون حجة على أحد على فرض أنه مل يعارضه غريه فكيف إذا عارضه رأي غريه من الصحابة

عثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما عندما كان   ماثبت أن علي ابن أيب طالب رضي هللا تعاىل عنه قد أنكر ذلك  »
، فكذلك فسخ احلج   )2(  «لقول أحد  رأى علي أهل هبما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت ألدع سنة النيب     فلما

 إىل عمرة ملن مل يسق اهلدي الجيوز ألحد أن يرتك ذلك لقول أحد من الناس.  

 بقول الصحابي وبالمعقول  نفية على استثناء األيام الخمسة ،واستدل الح

  أما قول الصحابي :  

 يوم :    أايم  أربعة  ف  إال  كلها   السنة  ف   العمرة  "حلت:    قالت  عنها  هللا  رضى  عائشة رضي هللا عنها  عنما جاء   -1
  . ( 3) ذلك"  بعد ويومان  ،   النحر   ويوم  ،   عرفة

 نوقش من وجهين: 

 

    ( 4) حد ممن يعتمدأيعرف عنها ومل يذكره عنها    فالمنع الصحة     األول : 

 .   على املتلبس ابحلجولو ثبت ذلك عنها فهو حممول    الثاني :

 ومن المعقول :  

 ألن هذه األايم أايم احلج فكانت متعينة له .  -1
 : أبن هذه األايم متعينة للحج ملن كان متلبسا به ، أما غري احلاج فال .   أجيب عنه 

 . وألن هذه األايم أايم شغل احلاج أبداء احلج, والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك ورمبا يقع اخللل فيه فيكره -2
 بالكتاب والسنة والمعقول   على مشروعيتها لغير الحاج  قد استدلوا و : الثاني أدلة القول 

 

 / باب جواز التمتع1224/ح897/ص2صحيح مسلم ج (1)

 .1488/ح567/ص2صحيح البخاري ج (2)

 وقال: وهذا موقوف 9002( ر/346/  4) -السنن الكبرى للبيهقي  -((3

 ( 149/ 7) -انظر المجموع  -((4
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{فمن الكتاب     ( 1)قوله تعاىل }َوَأمتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة ّلِِلَِّ

 .  فدل على أن وقتها غري مقيد    مطلقا عن الوقت أن وجوب إمتام احلج والعمرة جاء   وجه االستدالل : 

 من السنة :  و 

  ( 2)" العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما"  اليت جاءت مبشروعية العمرة كقوله    عموم األحاديث   -1
 .  فال خيصص إال بدليليشمل مجيع األوقات    أن عمومهوجه االستدالل : 

 ( 3) يف الصحيحني: »اعتمر صل ى هللا عليه وسلم أربع عمر، كلهن يف ذي القعدة «  حديث أنس   -2
هذه عمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن عنده اهلدي فليحل    بن عباس رضي هللا عنهما قال  ويف مسلم عن   -2

  .      ( 4) {احلل كله فإن العمرة قد دخلت يف احلج إىل يوم القيامة
      .وهذا يشمل مجيعها     أن العمرة جيوز فعلها يف أشهر احلج  وجه االستدالل: 

 ومن المعقول:  

 يف ما يدل على النهي. االصل عدم الكراهة حيت يثبت النهى الشرعي ومل يثبت  أن   -1
 . نه جيوز القران يف يوم عرفة بال كراهة فال يكره افراد العمرة فيه كما يف مجيع السنةألو  -2
 .   ن كل وقت ال يكره فيه استدامة العمرة ال يكره فيه انشاؤها كباقي السنة ألو  -3
 (  5)السنة  كسائر  العمرة   فيه  تكره  فال   سعيوال  الطواف   فيه يصح  وألنه وقت  -4
أنه   ،     )6(  أيوب األنصاري  ملا جاء يف املوطأ عن أيب   من .   أايم   يف   العمرة   أفعال  يفعل   احلج   فاته   من  وألن -5

خرج حاجا حىت إذا كان ابلبادية من طريق مكة أضل رواحله ث أنه قدم على عمر بن اخلطاب  يوم النحر   }
فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع املعتمر ث قد حللت فإذا أدركك احلج من قابل فاحجج وأهد 

  ( 7) {ما استيسر من اهلدي  

 

 سورة البقرة 196من اآلية   -((1

 سبق تخريجه  -((2

 سبق تخريجه  -((3

 باب جواز العمرة فى أشهر الحج 3073( ر/57/  4) -صحيح مسلم  -((4

 ( 148/  7) -المجموع  -((5

هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار أبو أيوب األنصاري معروف باسمه وكنيته ،   –  (6)

من السابقين شهد العقبة وبدرا وما بعدها  . خرج غازيا في زمن معاوية فمرض فلما ثقل قال ألصحابه إذا أنا مت فاحملوني فإذا 

أقد تحت  فادفنوني  العدو  الصحابة جصاففتم  تمييز  في  اإلصابة  انظر    . ففعلوا  ج   2165/ت234/ص2امكم  االستيعاب  /ص 2؛ 

   600/ت 424-426

الليثي    -الموطأ    -((7 يحيى  الهداية ج  856( ر/383/    1)  -رواية  أحاديث  تخريج  في  الدراية  في  بن حجر  قال  :"  46/ص2؛ 

 "ار هل هو عن أبي أيوب أو عن هبار بن األسودأخرجه مالك بإسناد صحيح إال أنه اختلف فيه على سليمان بن يس
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وأدلة الجمهور على منع الفسخ هي ماجاء في أدلة القول األول وما ورد عليها من المناقشة هي  
 . أدلة الحنابلة في استحباب الفسخ  

 :  رابعا : الترجيح  

اتفقوا على جواز   فيما يخص العمرة لغير مريد الحج  أوال :  املسألة فإن اجلميع قد  فبعد أتمل األقوال يف   ،
وعموم األدلة تدل   وخالف احلنفية اجلميع يف ختصيص هذه األايم اخلمسة ، ،  لغري مريد احلج    العمرة يف أشهر احلج 

ترجيح قول اجلمهور   أن  ، قول الحنفية  ي أرجح  ، ولكنعلى  أراد  العمرة يف هذه األوقات    يتنفل فيمن   ، أبداء 

في يوم العيد وأيام  وعلى وجه اخلصوص  ،  خاصة يف هذا العصر الذي قد بلغ فيه الزحام أشده يف موسم احلج  
بالنظر إلى مقاصد الشريعة الدالة  ،  فإن القول بمنع العمرة في هذه األوقات متجه  ولذا  ؛    التشريق

 : ومما يرجح ذلكعلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد 

اخلري وتطبيق  • الناس على فعل  أحرص  األايم وهم  ابلعمرة يف هذه  التطوع  الصحابة  من  السلف  عن  يعهد  مل  أنه 
 م. اخلري يف االقتداءهبالسنة ، والشك أن  

انفلة يف حقه  وهي تتعارض مع من يؤدي واجب الطواف والسعي من احلجاج يف هذه األوقات ، ومزامحتهم ا وألهن •
    . أوىل من إرتكاب احملرم    النافلة هلم ، وإيذاء املسلم حمرم ، والشك أن ترك  يف أداء الواجب إيذاء  

التطوع ابلعمرة يف هذه األايم من أجل  • الثواب من هللا ، والذي جيتنب  النية الصادقة تبلغ مبلغ العمل يف  وألن 
" إمنا اإلعمال   ضل من ذلك ، لعموم قوله  فالتوسعة على احلجاج والتيسري عليهم ينال ثواب من اعتمر، بل أ

إنك لن تدع شيئا هلل عز وجل اال بدلك هللا به ما هو خري لك "    ، وقوله  )1(    ابلنيات وإمنا لكل امرئ مانوى"
وهللا     (  3) «  فراشه  على   مات  وإن  الشهداء  منازل  هللا  بلغه  بصدق   الشهادة  هللا  سأل  من»    "  ، وقوله     (  2)منه"

 تعاىل أعلم. 
للحاجثانيا:   بالنسبة  يترجح هو    أما  الذي  الثانيفإن  الجملة    القول  في بعض  في  القول  ويفصل 

 صوره : 

لقوة ماستدلوا    أما يف صورة الفسخ فالذي يرتجح يل أن مذهب احلنابلة هو األرجح عندي :    أوال : صورة الفسخ  
 .   به . وهللا تعاىل أعلم 

 

/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول   1/ر3/ص1من حديث عمر ابن الخطاب رضي هللا تعالى عنه، صحيح البخاري ج   –  (1)

 » إنما األعمال بالنية «  اب قوله  5036( ر/48/  6؛  صحيح مسلم ) هللا  

 إسناده صحيح" قا شغيب األرنؤوط :" 20758( : ر/ 78/  5مسند أحمد بن حنبل ) من حديث أبي قتادة   -((2

 باب استحباب طلب الشهادة  5039( :ر/48/  6صحيح مسلم  ) -((3
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وأما ابلنسبة للعمرة بعد احلج للحاج فإن كانت عمرة الفريضة     :  العمرة للحاج بعد نهاية المناسك أداء  ثانيا:  
وإن كان األوىل أن جتعل يف سفرة مستقلة بدليل ما جاء عن علي رضي هللا عنه أنه سئل عن   فال إشكال يف جوازها

قول عمر وعثمان رضي هللا وهو مقتضى    (  1) قوله تعاىل ) وأمتوا احلج والعمرة هلل ( فقال: "أن حترم من دويرة أهلك "
الفسخ   منع  يف  م  عنهما  الحج  لمريد  الحج  أشهر  في  العمرة  عن  نهوا  العمرة فهم  يفرد  أن  أجل  ن 

إذا  ،    في العمرة لغير مريد الحج  ما تقدمنافلة فإنه يرد عليها    العمرة    أما إن كانت، بسفرة مستقلة .
إذا خف الزحام اعتمر   إن كان وال بدا فاعال فينتظر حىت ، لكن  لألدلة اليت سبق ذكرها  رغب يف العمرة يف موسم احلج  

يؤيد ومما      (  2) يعتمرون  ث  احملرم   اىل  مبكة   يقيمون   كانوا  فاهنم  علها يف حمرم كما كان يفعل السلفجي من آخر الشهر ، أو  
 :   ذلك

عنهم   • الراشدين كعمر وعثمان رضي هللا  أراده بعض اخللفاء  ملا  إفراد احلجأنه خمالف  الذي فإ.من  إفراد احلج  ن 
    (  3) فهمه اخللفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي هو أن يفرد يف سفرة مستقلة 

    .وهللا تعاىل أعلم     .وألنه مل يعرف عن السلف أهنم كانوا َيتون بعمرة بعد هناية املناسك   •
   الفروع منها: عدد منيتعلق بهذه المسألة :  : ثمرة الخالف  خامسا

 إذا كان سيحج من عامه مطلقا ، ومن ابب أوىل  فإن العمرة تكره يف أشهر احلج  على القول األول  الفرع األول :  
، وعلى القول مبنع فسخ احلج إىل عمرة وهو قول اجلمهور  وهذا هو الزم من قال بذلك من الصحابة رضي هللا عنهم  

إن كان حمرما ابحلج , فإن كان مفردا به يقيم على ...و   قال يف بدائع الصنائع: "فال ينفسخ إىل عمرة ولو نوى ذلك  
وال تدخل   قال يف الذخرية:" و    )4("ابقية فال جيوز له التحلل إىل يوم النحرإحرامه , وال يتحلل; ألن أفعال احلج عليه  

إذا أحرم ابحلج ال جيوز له فسخه   قال النووي يف اجملموع:". و "  العمرة على احلج وإن اعتقد انقالبه عمرة مل ينقلب 
  )5(  "اق اهلدي أم ال , هذا مذهبنا وقلبه عمرة,وإذا أحرم ابلعمرة ال جيوز له فسخها حجا ال لعذر وال لغريه . وسواء س

وقالوا  احلنابلةخالف  و  ذلك  اهلدي    يف  يسق  مل  إذا  مفرد  أو  قاران  ملن حج  الفسخ  شيخ   )6(ابستحباب  اختيار  وهو 
  )7(  اإلسالم بن تيمية رمحه هللا

 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي    3090( ر/101/    3)  -المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص    -((1

 8710( ر/30/   5) -؛ سنن البيهقي الكبرى 

  ( 264/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((2

 ( 152/  7المجموع ) -((3

 2/464؛ فتح القدير 21/ 2؛ وانظر تبيين الحقائق  150-2/149انظر بدائع الصنائع  (4)

 2/288؛ مغني المحتاج 7/162انظر المجموع شرح المهذب   (5)

 447-4/446انظر اإلنصاف  (6)

 49/ص26؛ ج 336/ص22انظر مجموع الفتاوى/ / ج (7)
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أداها يف هذه األايم   ، فإن من    (  1)-للتحرمي  هنا  وهي  -  على قول احلنفية وإن كانوا يقولون ابلكراهة   الفرع الثاني : 
 ( 2)ويبقى حمرما هبا فيها ؛ ألن الكراهة لغريها وهو تعظيم أمر احلج وختليص وقته له فيصح الشروع ت منهصح)اخلمسة(

و  العمرة    -عندهم–  المانع،  عندهم  جيوز  وكذا   ، األايم  هذه  خال  فيما  يعتمر  أن  احلاج  هناية للحاج  لغري  أايم   بعد 
 .  (3) التشريق  

يف أشهر احلج بناء على قوهلم وكذا من كان دون املواقيت    كراهية العمرة للمكينص احلنفية على  الفرع الثالث:  
 مكة  وبني  بينها   الىت  داخل املواقيت   الهل   وال   مكة  الهل   " وليس  الصنائع  أنه ليس عليهم قران وال متتع . قال يف بدائع

  أشهر   للحج  أي  التأويل  وجوه  بعض   يف  قيل    )4(  اآلية    مَّْعُلوَمات    َأْشُهر    اْلَحج  :   :)تعاىل  لقوله  ...      متتع  وال  قران

 العمرة  أن   ال، إ  غريه   فيها  يدخل  ال  ن أب  وذلك   ابحلج  االشهر  هذه   اختصاص   فيقتضى  لالختصاص  والالم،    معلومات
 يف   يوجد   ال   املعن  وهذا  السفرين  أحد  ابسقاط   له   نظرا  للعمرة   السفر   انشاء  تعذر  ضرورة   لآلفاقى  رخصة   فيها  دخلت

 يف   احلج  اشهر   يف  ...    فبقيت العمرة    حقهم   يف   احلج  أشهر  يف   مشروعة   العمرة   تكن  فلم   مبعناهم   ومن  مكة   أهل   حق 
 .     ، ولكن إذا اعتمر املكي فيلزمه دم عندهم      ( 5) "     معصية حقهم

واختلفوا يف إجياب الدم عليه ، فأوجب فقد أجازوا له التمتع    والشافعية والحنابلة  ةوأما الجمهور من المالكي
  املالكية عليه الدم ، ومنع من ذلك الشافعية واحلنابلة  

قال .          (  6) "  قران   دم   عليه   وليس   قاران  صار   احلج   أردف  مت   مكة   من  ابلعمرة  مكي  أحرم  قال يف الذخرية :" وإذا
مذهبنا أن املكى ال يكره له التمتع والقران وإن متتع مل يلزمه دم وبه قال مالك وأمحد وداود وقال   النووي يف اجملموع:" 

   ( 7)"أبو حنيفة يكره له التمتع والقران وإن متتع أو قرن فعليه دم

تع أبحد وهذا الشرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعا فإن متعة املكي صحيحة ألن املتم قال يف املغين :"  
 ( 8) "األنساك الثالثة فصح من املكي كالنسكني اآلخرين  

 ( 1) "احلرام  املسجد  حاضري   الدم  يلزم   ال قال يف اإلنصاف :"

 

(:"أطلق في المختصر الكراهة فانصرفت 374/    7)  -( ؛ قال البحر الرائق شرح كنز الدقائق  120/    6)  -انظر فتح القدير    -((1

 الكراهة إلى كراهة التحريم ؛ ألنها المحمل عند إطالقها"  

 ( 119/  6)  -فتح القدير  -((2

 ( 126/  5) -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  -((3

 سورة البقرة  197من آلية   (4)

 ( 1/  3بدائع الصنائع ) -((5

 ( 291/  3الذخيرة ) -((6

 ( 169/  7المجموع ) -((7

 (500/  3المغني  ) -((8
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عند اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة جيوز لغري احلاج أن يعتمر حىت يف هذه األايم اخلمسة   : الرابع  الفرع    
  .  . ( 2) ،ويوافقون احلنفية جبواز العمرة للحاج بعد هناية املناسك

األربعة بناء على : استحباب العمرة بعد هناية املناسك ملن حج مفردا هو املشهور من مذاهب األئمة  الخامسالفرع  
   . اصطالحهم يف تعريف املفرد 

حدة   على  سفر  يف  نسك  كل  يؤدى  ، أو  احلج  من   الفراغ  يعتمر ، بعد  ث  أوال  حيج   ان  ابحلج  قال يف املبسوط :"واالفراد
 ( 3) احلج"  أشهر  غري  يف   أداء العمرة   يكون   ، أو

 ( 4) "بعمرة  حيرم   أن  له يسن   فرغ   إذا  ث مفردا، ابحلج  حيرم   أن  وهو   أفضلها  قال يف مواهب اجلليل:" واالفراد

 ( 5) ابلعمرة" حيرم  ث منه ويفرغ  وحده  ابحلج  حيرم  ان   االصلية  فصورته  االفراد(  :"أما  قال  النووي يف اجملموع

 عمرة   اعتمر )    احلج  من :    أي(    منه  فرغ  فإذا  مفردا  ابحلج  حيرم  أن:    اإلفراد)    صفة (    و)  قال يف كشاف القناع :"  
 .   ( 6) قبل" به  أتى  يكن  مل   أبن(   عليه  ابقية   كانت  إن  اإلسالم

 فكيف  وإال األئمة  وعلى  السنة  على  كثير  الباب   هذا  فى   والغلط:"  -رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
 أبمر  فعلوه  ما  ان  مسلم  يشك  وكيف   احلج  عقيب   منهم  احد  يعتمر  مل  أصحابه  ان  السنة  ف  معرفة  أدىن  له  من   يشك
 فهذا  أفرد ملن احلج عقب  مكة من  العمرة سوغ وإن انه  ذكران مبا  تبني  وقد كحاهلم  حاله كان  وملن  هلم األفضل هو النىب

 اختيار   أمر  وأئمتهم  صحابته والتابعني  من  أحد  وال   خلفائه  من  أحد   وال  هو   به  أمر   وال  النىب  عهد   على   احد  يفعله  مل
  ( 7) الضعف"  غاية مكة  من   االعتمار   امر   يضعف   مما  كله   وهذا

 ويعتمروا   أشهره  فى   الحج   يفردوا  ان  للناس   اختار   الصحابة  من  أحد  أو   عمر  يكون   أن   وقال:"...فاما 
  النبى  عهد  على  أحد  يفعله  ولم   اصال  الصحابة  من  أحد  يختره  ولم  به  يأمر  لم  فهذا  مكية  عمرة  فيه

   ( 8) "به يأمر ولم النبى  بعد  الصحابة من أحد يفعله  لم  اأنه ظنى وأكبر قطعا

 

 ( 231/  6اإلنصاف  ) -((1

الجليل )  -((2 المدونة  )32-31/    4مواهب  ( ؛  148-147/    7)  -( ؛ المجموع  146/    2)  -( ؛ األم للشافعي  408/    1( ؛  

       331/  7) -( ؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع 139/  7اإلنصاف  )

 (47/  25) -المبسوط لشمس الدين السرسخي  -((3

 (124/  6) -مواهب الجليل  -((4

 ( 171/  7المجموع  ) -((5

 ( 399/  6) -كشاف القناع عن متن اإلقناع  -((6

 ( 290-289/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((7

 ( 279/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((8
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فإن من أتى بعمرة بعد هناية   واملالكية يف الرواية املقدمة عندهم،  احلنفية والشافعية واحلنابلة  عند    : دسالساالفرع  
   شوال وذي القعدة وعشرذي احلجة.:هي-عندهم -بناءعلى أن أشهر احلج؛  فليست داخلة يف أشهر احلج؛  املناسك  

    ( 1) عندان" احلجة  ذي   من   وعشر  القعدة   وذو   شوال   احلج  املبسوط :" وأشهرقال يف  

امليقات الزماين ويف اجلواهر هو شوال وذو القعدة وذو احلجة ويف االقتصار على العشر األول منه قال يف الذخرية :  
   (  2) التشريق ثالث رواايت"لكون املناسك تكمل فيه ، أو اعتبار مجيعه لظاهر النص ، أو إىل آخر أايم  

اجلليل  وقال يف   اآلية   :"...مواهب  ]البقرة: من  َمْعُلوَماٌت{  َأْشُهٌر  }احْلَجُّ  تعاىل  قوله  فأوهلا  197واألصل يف ذلك   ]
شوال واختلف عن مالك يف آخرها فقال عشر من ذي احلجة وقال ذو احلجة كله وقال شوال وذو القعدة إىل الزوال  

   (  3) " من تسع ذي احلجة

و القعدة وعشر ليال من ذى احلجة وهو إىل أن يطلع الفجر من يوم وأشهر احلج شوال وذ:"اجملموع  وقال  النووي يف  
    (  4) "النحر

  وهو  احلج  أشهر من  النحر يوم احلجة ،فيكون ذي  من  وعشر  القعدة  وذو  شوال احلج وأشهر قوله  قال يف اإلنصاف :"
:   احلج   وأشهر  :"   القناع  وقال يف كشاف  (  5) منهم"  كثري   به  وقطع  األصحاب  أكثر   وعليه  املذهب   هذا   األكَب   احلج  يوم

 ( 6) "   عليه  نص (    األكَب  احلج   يوم  وهو   منها النحر  فيوم)    ...  احلجة  ذي  من   وعشر ( )    القعدة   وذو   شوال

 : : اختالفهم في أفضل أوقات العمرة على قولين     سابعالالفرع 

رضي هللا عنهما قال النيب    بن عباس رضي هللا عنهماملا جاء عن اأن أفضل أوقاهتا هو شهر رمضان  القول األول :  
  "( 11) احلنابلة، و   ( 10) والشافعية  ( 9) ، واملالكية  ( 8)وهو مذهب احلنفية   ( 7) "عمرة يف رمضان تقضي حجة معي 

 

 ( 118/  25) -المبسوط  -((1

 ( 261/   1) -ونهاية المقتصد ( ؛  بدابة المجتهد 21/  4( ؛ مواهب الجليل )203/  3) -الذخيرة  -((2

 ( 21/  4مواهب الجليل ) -((3

 ( 140/  7المجموع  ) -((4

 (   222/  6اإلنصاف  ) -((5

 ( 375/  6) -كشاف القناع عن متن اإلقناع  -((6

باب فضل العمرة فى   3098( ر/61/    4)  -باب حج النساء  ؛ صحيح مسلم     1863( ر/19/    3)  -صحيح البخاري ـ م م    -((7

 مضانر

 ( 120/  6)  -فتح القدير  -((8

 (32-31/  4مواهب الجليل ) -((9

 ( 148/  7) -المجموع  -((10

 ( 139/  7) -اإلنصاف  -((11
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هذا القول   وقد حكى    (  1) عمره كلها يف هذا الشهر  ىأد  أن أفضل أوقاهتا ذي القعدة ألن الين  القول الثاني :  
  ( 2)عن بعض العلماء

فضل إذ مل يكن هللا سبحانه وتعاىل خيتار لنبيه إال ما هو األفضل ، أو أن رمضان أفضل األ   هأنيف    ظاهر  قالوا :وهو  
 بتنصيصه صلى هللا عليه وسلم على ذلك . 

وتركه لذلك ؛ القرتانه أبمر خيصه كاشتغاله بعبادات أخرى يف رمضان تبتال وأال يشق على أمته ، فإنه لو اعتمر فيه 
لئال يشق عليهم مع حمبته له كالقيام يف   خلرجوا معه ولقد كان هبم رحيما ، وقد أخَب يف بعض العبادات أن تركه هلا ؛

زمزم ث تركه كي ال يغلبهم الناس على سقايتهم ، ومل يعتمر عليه الصالة رمضان هبم وحمبته ألن يسقي بنفسه مع سقاة  
 .   ( 3)والسالم يف السنة إال مرة

 يكرهون  كانوا  فإهنم  املشركني  هلدي  خمالفة  احلج   أشهر  يف   كانت  كلها  هعمر   أن  واملقصود رمحه هللا :"  –وقال ابن القيم  
 رجب  يف  منه   أفضل احلج  أشهر  يف  االعتمار  أن  على   دليل  وهذا الفجور  أفجر من  هي :  ويقولون احلج  أشهر يف   العمرة

 أن  احلج   فاهتا  ملا  معقل  أمرأم  أنه  عنه  صح  فقد  نظر  فموضع  رمضان  يف  االعتمار  وبني  بينه   املفاضلة  وأما.  شك  بال
  . حجة  تعدل  رمضان  يف   عمرة  أن   وأخَبها  رمضان  يف   تعتمر 

 سلم   و عليه هللا  صلى  لنبيه ليختار يكن مل هللا ولكن  البقاع وأفضل الزمان أفضل رمضان عمرة  يف  اجتمع فقد:  وأيضا  
 خصها  قد األشهر وهذه  أشهره يف  احلج  وقوع نظري احلج أشهر يف العمرة  فكانت هبا وأحقها األوقات أوىل إال عمره يف
 مما   وهذا  أوسطها  القعدة   وذو  احلج  أشهر  هبا  األزمنة   فأوىل   أصغر   حج   والعمرة   هلا   وقتا  وجعلها  العبادة  هبذه  تعاىل   هللا

  إليه  فلريشد   علم   فضل   عنده  كان   فمن   فيه   هللا نستخري

 يكن   ومل   العمرة  من   أهم  هو  مبا  العبادات  من  رمضان  يف  يشتغل   كان  سلم  و   عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  إن:    يقال  وقد  
 مع  رمضان   يف  العبادات  تلك   على  نفسه  ووفر   احلج  أشهر  إىل  العمرة   فأخر   العمرة  وبني  العبادات  تلك   بني  اجلمع  ميكنه 

  بني  اجلمع  عليها  يشق   وكان   ذلك  األمة   لبادرت   رمضان   يف   اعتمر  لو   فإنه   هبم   والرأفة   أبمته   الرمحة   من  ذلك   ترك   يف   ما
 فتحصل  رمضان   وصوم   العمرة   حتصيل  على   حرصا  العبادة  هذه  يف   ابلفطر   النفوس   أكثر  تسمح   ال   ورمبا   والصوم   العمرة
 (4)"عليهم  املشقة   خشية  يعمله  أن  حيب   وهو   العمل  من  كثريا  يرتك  كان  وقد  احلج  أشهر  إىل  فأخرها  املشقة 

 

 سبق تخريجه -((1

 (  123/  6) -)فتح القدير -((2

 ( 124 -123،   120/  6) -فتح القدير   -((3

 ( 90/  2) -زاد المعاد في هدي خير العباد  -((4
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 وفيه مبحثان  : تكرار العمرة   الثاني الفصل

   :  المبحث األول 

 واحدة ال سنة التكرار العمرة في 

 أوال : تحرير محل النزاع 

   مشروعية العمرة مرة واحدة في العمر... اتفقوا على 

  . مرة واحدة في كل سنة واتفقوا على استحباب العمرة 

، فلو اعتمر يف ذي القعدة ث  يف احملر م ال يكره ; ألن ه     واتفقوا على جواز التكرار إذا لم يكن في سنة واحدة
 اعتمر يف الس نة الث انية . 
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ر دخوللمن يفي السنة الواحدة  واتفقوا على جواز التكرار   مك ة من موضع عليه فيه إحرام ، كما لو   هتكر 
 .   ( 1)رام ابحلج  قبل أشهره مكروهخرج مع احلجيج ث  رجع إىل مك ة قبل أشهر احلج  ، فإن ه حيرم بعمرة ; ألن  اإلح 

  : على قولينواحدة ال سنة الواختلفوا في تكرار العمرة في   

 ثانيا: األقوال في المسألة

السنة  القول األول   العمرة يف  تكرار  وا  حمكي عن وهو  الواحدة مرارا    : يشرع  عباس  وا،  بن عمر  علي   وأنس  بن 
 ( 4) الشافعية و   (3) احلنفيةوهو قول     (  2) وعطاء وطاوس وعكرمة رمحهم هللا  ، وهو قول    معنه   تعاىل   عائشة رضي هللا و 

 ( 7)وهو مذهب الظاهرية   ( 6)بعض املالكيةل  وهو قول  ( 5)واحلنابلة

الثاني: العمرة  القول  تكرار  السنة  يكره  احلسن   الواحدة  يف  قول  وهو  سريين  )8(  ،  مذهب ،    )9(  وابن  وهو 
     ( 10)املالكية

 ثالثا: أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح   

 المعقول  بووبفعل الصحابة بالسنة استدلوا أدلة القول األول : وقد 

 فمن السنة : 

 

( ؛بدائع الصنائع في 129/    6)  -؛ فتح القدير  (   174/    3)  -المغني    (  ؛267/    26)  -انظرمجموع الفتاوى البن تيمية    -((1

/   2)  -( ؛ الذخيرة في الفقة المالكي ؛ األم للشافعي  408/    1)  -( ؛ المدونة الكبرى لمالك األصبحي  167/    5)  -ترتيب الشرائع  

 ( 425/  6) -( ؛ اإلنصاف 148-147/  7) -(  ؛ المجموع 147

 148-147/  7) -؛  المجموع لمحي الدين النووي  ( -  175-174/  3) -المغني  -((2

 (167/  5) -( ؛بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 129/  6) -فتح القدير   -((3

 ( 322/  3) -النووي  ( ؛ روضة الطالبين ألبو زكريا 148-147/  7) -(  ؛ المجموع 147/  2) -األم للشافعي   -((4

 (  - 175-174/  3) -المغني ( ؛  425/  6) -اإلنصاف   -((5

المالكيّة  انظر مواهب الجليل     -((6 الماجشون  وابن حبيب من  الفقة  416/    3)  -    -وهو قول مطّرف وابن  الذخيرة في  ( ؛ 

 (  228/  11) -المالكي 

 ( 187/  13) -المحلى  -((7

بقيتا من خالفة عمر رضي هللا  -  (8) لسنتين  ولد   ، ثابت  بن  مولى زيد  أبو سعيد  يسار  الحسن  أبي  بن  الحسن  عنه ومات   هو 

النبالء  أعالم  انظرسير   ، سنة  وثمانين  ثمان  ابن  وهو  ومائة  سنة عشر  رجب  غرة  الجمعة  يوم  ودفن  الخميس  عشية  بالبصرة 

 91/ص1؛ طبقات الفقهاء ج 223/ت563/ص4ج

أنس بن مالك خادم رسول هللا      –  (9) البصري مولى  األنسي  األنصاري  قال أنس بن سيرين ولد أخي محمد   هوأبو بكر   ،

لسنتين بقيتا من خالفة عمر وولدت بعده بسنة قابلة ، مات سنة عشر ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة ؛ انظر سير أعالم النبالء 

 92/ص1؛ طبقات الفقهاء ج 246/ ت606/ص4ج

 3)   -    -مواهب الجليل  (  ؛   228/    11)  -لكي  ( ؛ الذخيرة في الفقة الما408/    1)  -المدونة الكبرى لمالك األصبحي     -((10

 ( 276/  4) -(  ؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 415/
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الصحيحني   -1 يف  َأنَّ   ماجاء  هريرة  َأيب  نَـُهَما  :"قَالَ     النيب  عن  بـَيـْ ِلَما  اْلُعْمَرِة َكفَّارٌَة  ِإىَل  وجه    (  1)"اْلُعْمَرُة 
التكرار للعمرة؛   يقتضى  اإلطالق والعموم   هذا: أن    االستدالل العمرة كاحلج التفعل يف   جواز  إذ لو كانت 

 . السنة إال مرة لسوى بينهما ومل يفرق   
اتبعوا بني احلج و العمرة فإهنما تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي قال: "  أن النيب     عن ابن مسعود     -2

   ( 2) "الكري خبث احلديد و الذهب و الفضة و ليس للحجة املَبورة ثواب دون اجلنة
 ألنه سوى بني احلج والعمرة ،واحلج اليكون إال كل سنة فكذلك العمرة" ؛  دليل لنا  هذا احلدبث  أبن    نوقش

 .أبن احلج حمدد أبايم معينة يف السنة خبالف العمرة فالسنة كلها وقت للعمرة    أجيب : 

 وأما الصحابة : 

النيب   -1 أبمر  مرتني  اعتمرت يف شهر  عنها  عائشة رضي هللا  بعد حجها  ألن  وعمرة  قراهنا،  مع  ففي   عمرة 
 حبجة  أتنطلقون هللا رسول  اي  عائشة رضي هللا عنها قالت رضي هللا عنهما قال "  هللا  عبد بن جابر البخاري عن

 عمرة   فاعتمرت   التنعيم   إىل  معها  ينطلق  أن   الصديق  بكر  أيب   بن  الرمحن  عبد   أمر   ث  قال   ؟  حبجة   وأنطلق  وعمرة 
   ( 3) احلج"  أايم   بعد  احلجة  ذي   يف

  .  ( 4) مرات ثالث  سنة  ف اعتمرت  أهنا:   عائشة رضي هللا عنها  عن -2
(  6)عام"  كل  ف  عمرتني   الزبري  ابن   عهد   ف  أعواما  بن عمر رضي هللا عنهما  هللا   عبد  "اعتمر :    قال    )5(انفع  عنو  -3

. 
 رأسه  محم  إذا  وكان  مبكة  مالك  بن   أنس  مع  كنا  "  :  قال  مالك   بن   أنس  عن   مالك  بن   أنس  ولد  بعض  عن و  -4

 . ( 7) فاعتمر"  خرج
 . ( 9)عمرة شهر  كل   ف:    قال  عنه   هللا   رضى  طالب  أىب  بن   على  أن :    )8(  جماهد  عن -5

 

 سبق تخريجه  -((1

باب األمر بالمتابعة بين الحج و العمرة ، وقال األعظمي إسناده صحيح ؛ صحيح   2512( ر/130/    4)  -صحيح ابن خزيمة  -((2

؛ سنن   3669( ر/387/    1)  -؛ مسند أحمد بن حنبل     2630( ر/115/    5)  -؛ سنن النسائي    3693( ر/  6/    9)  -ابن حبان  

 1200( ر/196/  3) -وقال: حسن صحيح  ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة  810( ر/175/  3) -الترمذي 

 سلم ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت (   باب قول النبي صلى هللا عليه و   6803( ر/ 2642/  6) -صحيح البخاري  -((3

 باب من اعتمر فى السنة مرارا 8988( ر/344/  4)  -السنن الكبرى للبيهقي -((4

هو نافع أبو عبد هللا مولى عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما بن الخطاب القرشي العدوي ، توفي سنة سبع عشرة ومائة ،.  –  (5)

 2270/ت84/ص8انظر التاريخ الكبير ج

 باب من اعتمر فى السنة مرارا 8990( ر/344/  4)  -السنن الكبرى للبيهقي -((6

 باب من اعتمر فى السنة مرارا 8991( ر/344/  4)  -السنن الكبرى للبيهقي -((7

هو مجاهد بن جبر مولى مخزوم أبو الحجاج المكي األسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ويقال مولى عبد هللا بن  – (8)

السائب ، روى عن ابن عباس رضي هللا عنهما ، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه ،   توفي سنة مائة وقال أبو نعيم سنة اثنتين 

 58/ص1؛ طبقات الفقهاء ج 175/ت449/ص4لقطان سنة أربع ومائة ؛ انظر سير أعالم النبالء جومائة ، وقال يحي ابن سعيد ا

 باب من اعتمر فى السنة مرارا 8989( ر/344/  4)  -السنن الكبرى للبيهقي -((9
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عنها  أن:    )1(املسيب  بن  سعيد   عن -6  من  احلجة   ذى  آخر  ف  تعتمر   كانت  عنها  هللا   رضى  عائشة رضي هللا 
 . ( 2)احلليفة  ذى   من   وهتل   املدينة   من   رجب   ف وتعتمر  ،  اجلحفة 
 ألهنا عبادة غري مؤقتة ، فلم يكره تكرارها يف السنة كالصالة .  و :  وأما المعقول 

 سنة والمعقول بالوقد استدلوا أدلة القول الثاني 

 فمن السنة :  

 َرُسولِ  يف  َلُكمْ  َكانَ   لََقدْ } : : ، وقد قال هللا تعاىل مل يكر رها يف عام واحد مع قدرته على ذلك  لرسول أن ا -1
  ( 3) {  َكِثريًا  اّلِلََّ   َوذََكرَ   اآلِخرَ   َواْليَـْومَ   اّلِلََّ   يـَْرُجو  َكانَ   ِلَمنْ   َحَسَنةٌ   ُأْسَوةٌ   اّلِلَِّ 

، ، وقد أخَب يف بعض العبادات أن  تركه هلا ; لئال  يشق  عليهم مع حمب ته هلا  اليدل على املنع  تركه لذلك    أن  نوقش:
وقد ندب ،  علم من أحواله صلى هللا عليه وسلم أنه كان يرتك الشي وهو يستحب فعله لريفع املشقة عن األمة    فقد 

 . وهو كاف  إىل ذلك ابلقول 

 .( 4)فال تفعل يف السنة إال مرة كاحلجالهنا عبادة تشتمل علي الطواف والسعى  ومن المعقول : 

ح العمرة فتصخبالف      ال يصلح إال يف يوم من السنةألن احلج  ؛    قياسها على احلج قياس مع الفارقأبن    ونوقش :
  يف مجيع أوقات السنةفافرتقا .

 رابعا : الترجيح  

األول القول  ترجيح  لي  يظهر  الذي  فإن  قول  كل  أدلة  إلى  السنة     بالنظر  في  العمرة  تكرار  بجواز 
من هذا الترجيح  ما يتعلق بعمرة القائل  ويستثنى  لقوة أدلته وضعف دليل القول الثاني ،  الواحدة  

 .   موهللا تعالى أعل  المكي كما في الفرع الثاني من ثمرة الخالف 

 : ثمرة الخالف    خامسا

 

المخزومي ولد لسنتين مضتا من خالفة عمر،  وقداختلفوا في وفاته على-  (1) المسيب بن حزن  أبو محمد سعيد بن  أقوال   هو 

؛ تذكرة الحفاظ  100/ص1؛ مولد العلماء ووفياتهم ج  2887/ت719/ص1أقواها سنة أربع وتسعين ". انظر الكنى واألسماء ج

 /  37/ت25/ص1؛ طبقات الحفاظ ج  38/ت54/ص1ج

 باب من اعتمر فى السنة مرارا  8987( ر/344/  4) -السنن الكبرى للبيهقي  -((2

 سورة األحزاب 21اآلية  -((3

  149/ 7المجموع  -((4
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على القول األول فإن تكرار العمرة يف السنة أمر مشروع يف كل وقت سوى األوقات اليت تقدم ذكر   :    الفرع األول
كية من تكرر دخوله إىل  فإن التكرار مكروه ،ولكن استثن املال،  اخلالف فيها يف املسألة السابقة ، وعلى القول الثاين  

فرع: يستثن من كراهة تكرار العمرة يف السنة من "  :مواهب اجلليل  مكة من موضع جيب عليه اإلحرام فيه ، قال يف   
، وكذا لو خالف عندهم وأحرم بعمرة اثنية يف السنة    (  1)"تكرر دخوله إىل مكة من موضع جيب عليه اإلحرام منه  

  ( 2) لزمته

بوجوب   (4)واحلنابلة  (  3) والشافعيةبناء على قول اجلمهور من احلنفية  هل يشرع تكرار العمرة للمكي ؟      :الثانيالفرع  
اهر نصوصهم ال تفرق يف مشروعية التكرار بني املكي وغريه ، ولكن يستثن ما تقدم ذكره يف املسألة و فإن ظالعمرة ،  

، وال لغريهم يف األايم اخلمسة املنصوص عليها،  السابقة عند احلنفية يف عدم مشروعية العمرة للمكي يف أشهر احلج  
    (5).ابب أوىل تكرار ذلك فيها ، أما بقية السنة فال إشكال عندهم يف جواز تكرارهاومن  

 والذي يترجح لي في هذه المسألة هو أن التكرار اليشرع في حق المكي لما يلي:   

  .تكرارها  ىل فمن ابب أو ما تقدم ترجيحه أن العمرة يف األصل غري واجبة على املكي     -1
الطواف   عمرتكم  إمنا  لكم  عمرة  ال      مكة  أهل  اي  أنتم  :رضي هللا عنهما  عباس  ابن  قال  عطاء  عن ا جاء  ومل -2

 .   الصحابة من خمالف له يعرف وال(6)
 عهد   على   ال   مبكة   يعتمرون   يكونوا  مل   مبكة   املقيمني  الصحابة  :" وألن -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم بن تيمية  -3

 وهذا  لعمرة  احلل   اىل  منهم  احد   خيرج  مل  املستوطنني   مكة   أهل   خلفائه ... وكذلك  عهد  على   ال   و    النىب
   ( 7) وشريعته  سنته   يعلمون   الذين   العلماء  جلميع  معلوم  عليه  متفق

  من   كثير  يفعل  كما  مكة  من  واحدة خارجا  عمرة  عمره  في    يكن  لم  و"    هللا  رمحه  القيم  ابن   قال   -4
  ثالث   بمكة  الوحي  بعد  أقام  قد  و  ،   إلى مكة  داخال  كلها   عمره  كانت  إنما  و   ،  اليوم  الناس
 فعلها  اليت  فالعمرة   ،  أصال  المدة  تلك  في  مكة  خارجا  من  اعتمر  أنه  عنه  ينقل  لم  ،  سنة  عشرة
 احلل  إىل   فيخرج   هبا   كان  من  عمرة   ال   ،   مكة   إىل   الداخل  عمرة   فهي   و شرعها  وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول
 قد  ألهنا كانت  ،  معه   كان  من   سائر  بني  من  وحدها  عائشة   إال  قط  أحد  عهده   على   هذا   يفعل   ومل  ،   ليعتمر
 و   ابلبيت  طوافها  أن  وأخَبها  ،  قارنة  صارت  و  العمرة  على   احلج  فأدخلت  فأمرها  ،  فحاضت  ابلعمرة  أهلت

 

 ( 417/  3مواهب الجليل ) -((1

 ( 416/  3مواهب الجليل ) -((2

 (146/  2( ؛   األم  )292/  2)  -( ؛ روضة الطالبين 7/  7) -المجموع   -((3

 2/376؛ كشاف القناع  3/387انظر اإلنصاف  -((4

 ( 165/  5) -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛  6/126( ؛ فتح القدير 113/  25)  -( ،103/  4) -المبسوط   -((5

 ( 107/  2) -؛ شرح العمدة    479( ر371/  2) -ابن أبي شيبة -المصنف -((6

 (  252/  26) -انظر مجموع الفتاوى البن تيمية  -((7
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فوجدت   عمرهتا  و  حجتها  عن   وقع  قد  املروة  و   الصفا  بني  عمرة   و   حبج  صواحباهتا  ترجع  أن  نفسها  يف   ، 
 أن   أخاها  فأمر   ،   حجتها  ضمن  يف   بعمرة  هي  ترجع  و   ،   يقرن   مل   و   مل حيضن  و   متمتعات   كن  فإهنن   مستقلني 

 . ( 1)   أهـ"    معه ممن كان  أحد   ال  و   احلجة   تلك  يف   التنعيم  من  هو  يعتمر   مل  و   ،  لقلبها  تطييبا   من التنعيم  يعمرها
  ومن المعقول : 

 بعيد   مكان  من   زايرته  عن  ذلك  فأغناهم  عنده  ابملقام  وعامروه   جماوروه  مكة  وأهل  وقصده  البيت   زايرة  هي  ألن العمرةف
 هو  إمنا   العمرة   مقصود   ، فإن   دائما  زائر   فهو  عنده   املقيم   ، وأما  عنه  البعيد   منه  لألجنيب   تكون   إمنا   للشيء   الزايرة   فإن

 .   وقت  كل  يف يطوفون   مكة  وأهل  الطواف
يف املواسم اليت يكثر فيها الزوار كشهر رمضان وأشهر احلج وقد تقدم التعليل لذلك  ويتأكد المنع لهم من التكرار
 وهللا تعاىل أعلم.   . يف مسألة امليقات الزماين للعمرة  

      :   يف حق املكي وغريه  لصالة التنفل ابأو   ابلبيت   اختلفوا يف أيهما أفضل الطواف   الفرع الثالث :

 التنفل   فكان  أرادوه  وقت  أي  الطواف  عليهم  يتعذر   فال  مقيمون  مكة  أهل  قال يف مواهب اجلليل:" ...   المالكية :
 من  يتمكنون  فال   ألوطاهنم   يرجعون  ألهنم   ذلك   خبالف  والغرابء  الطواف  من   أفضل   األصل  يف   ألهنا  أفضل   ابلصالة 

 الطواف  في  الغرباء  يزاحموا  لئال  الموسم  في  وهذا    ....  انتهى  فواته   خياف  ألنه   أفضل  الطواف  فكان  الطواف
  .  ( 2)"  بمكة   ليس من  والغرباء

 صاحب  فقال   أفضل   أيهما  والطواف  ابلصالة  املسجد  يف  التطوع  يف  العلماء  قال يف اجملموع :"اختلف  الشافعية :
 ان(  الصالة   البدن   عبادات   أفضل)  التطوع   صالة   ابب  يف   قوله   يف   املصنف   اطالق   وظاهر  افضل  الطواف  احلاوي
 افضل   للغرابء  والطواف  افضل  مكة  الهل   الصالة  وجماهد  جبري  بن   وسعيد  وعطاء  عباس  ابن   وقال*    افضل  الصالة

 ( 3) أعلم"  وهللا

 يصلي   أن  ويستحب.  غريه  بزحام أو  يتأذ  أو  يؤذ  مل  ما  حافيا  البيت  دخول  للحاج  يستحب:"  الطالبني  وقال يف روضة 
 ( 4) ".  الصالة  من  أفضل   الطواف:  احلاوي  صاحب  قال  تطوعا  االعتمار والطواف  يكثر  وأن  جوانبه،  يف   ويدعو   فيه، 

 عن   وذكره  الدين   تقي  الشيخ  واختاره  احلرام  املسجد  يف   الصالة   من   أفضل  "  قال يف اإلنصاف :"الطواف  الحنابلة :
 من   أفضل  والطواف   صالة   ألنه ؛    يطوف  أن  مكة   قدم   ملن  نرى  قال  أمحد   اإلمام  أن   حنبل   ونقل   للخَب   العلماء   مجهور

 

 (   94/  2زاد المعاد في هدي خير العباد )  -((1

 ( 512/  3)  -مواهب الجليل  -((2

 ( 56/  8) -المجموع لمحي الدين النووي  -((3

 (412/  3روضة الطالبين  ) -((4
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   أمحد"   كالم   هذا  عطاء  وكذا،    مكة  ألهل  والصالة  العراق   ألهل  الطواف  عباس   بن   وعن ،    ذلك   بعد   والصالة   الصالة
 (1)" أفضل  للغرابء  والطواف  أفضل  مكة  ألهل  الصالة  ،  وجماهد   واحلسن  عطاء عن داود  أيب  رواية   يف  وذكر

 أهل  إال   كلهم  الناس  على   فريضتان  العمرة   و   احلج:    عنهما  هللا  رضي  عباس   ابن   عن   رابح  أيب  بن  عطاء  عن وقد جاء      
 إال  سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  دخلها  ما  فوهللا،    ليدخلوها  ث   التنعيم  إىل  فليخرجوا  طوافهم  عمرهتم  فإن،    مكة

 ( 2) معتمرا"  أو  حاجا

وليس على أهل مكة عمرة نص عليه أمحد وقال : كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول : اي أهل قال يف املغين :"  
مكة ليس عليكم عمرة إمنا عمرتكم طوافكم ابلبيت هبذا قال عطاء وطاوس : قال عطاء : ليس أحد من خلق هللا إال  

إال أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من ، عليه حج وعمرة واجبان ال بد منهما ملن استطاع إليهما سبيال 
    ( 3) أجل طوافهم ابلبيت

 أن   على  يدل   فهو  أفضل   الطواف  أن  على   يدل   مما  ذكرانه   الذي  قال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى :" ... وهذا و 
 هو   جينئذ   فيه   االعتمار  بل،    االعتمار  دون   الطواف  هو   املستحب  بل   مبستحب  ليس  الطواف  وترك  مكة  من  االعتمار 

  فهو  كذلك  كان  وما،    استحباهبا  على  شرعي  دليل  قام  وال،    والسنة  الكتاب  يف  هبا  يؤمر  ومل ،    السلف  يفعله  مل،    بدعة
 طاوس   عن  سننه   ف   سعيد   فروى،    ذلك   عن  ينهون  واالئمة  السلف  كان  وهلذا  ،    العلماء  ابتفاق  املكروهة   البدع  من

؟   يعذبون  فلم   قيل ،    يعذبون   أم  عليها   أيؤجرون   أدري   ما   التنعيم   من  يعتمرون   الذين:    قال  عباس   ابن  أصحاب   أجل
  مائىت   طاف  قد   أميال   أربعة   من   جييء   أن   وإىل،    وخيرج  وجييء  أميال  أربعة  اىل   وخيرج  ابلبيت  الطوف  ترك   ألنه   :  قال

 ( 4) شيء"  غري ف ميشى   أن   من   أفضل   كان  ابلبيت طاف  وكلما،    طواف

وألف فيهااحملب الطَبي كتااب قال فيه: ، قال يف األشباه والنظائر:"ومسألة التفضيل بني الطواف والعمرة: خمتلف فيها و 
وذلك خطأ ظاهر وأدل ،  ورأوا أن االشتغال هبا أفضل من الطواف  ،  ذهب قوم من أهل عصران إىل تفضيل العمرة  

 . ( 5)وال عن الصحابة والتابعني. "،    , فإنه مل ينقل تكرار العمرة عن النيب    خمالفة السلف الصاحل:  دليل على خطئه  

سواء كان حاجا   يترجح لدي في مسألة التطوع بالطواف أن األولى في حق المكي واآلفاقيوالذي  
غيره في    أو  بالطواف  اليتطوع  الزحام  أن  يخف  حتى  األيام  من  بعده  وما  العيد  التنفل  يوم  وأن   ،

  لألدلة السابقة في منع التطوع بالعمرة في تلك األوقات ، وهللا  بالصالة أولى من الطواف بالبيت ؛ 
 تعالى أعلم. 

 

 (145-144/  2( ؛وانظر كشاف القناع )168/  3اإلنصاف ) -((1

ه" ووافقه  وقال الحاكم :"هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجا 1729( ر/ 118/  2) -المستدرك على الصحيحين  -((2

 الذهبي في التلخيص 

 ( 174/  3المغني ) -((3

 (    264/  26مجموع الفتاوى ) -((4

 ( 412/  1) -األشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعية  -((5
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 :   المبحث الثاني

 تكرار العمرة في سفرة واحدة

 أوال : تحرير محل النزاع 

سفرا مستقال وقيد المالكية ذلك بأن التكون في تكرار العمرة إذا أنشأ لكل عمرة  اتفقو على جواز  
 ( 1).سنة واحدة

 :على أقوال واختلفوا في تكرار العمرة في سفرة واحدة

 : ثانيا : األقوال في المسألة

 

( ؛ 408/    1)  -( المدونة  228/    11)  -( ؛ الذخيرة في الفقة المالكي  168/    5)  -انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    -((1

 (  425/  6) -( ؛ اإلنصاف 148/  7) –المجموع 
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: األول  واحدة    القول  سفرة  في  العمرة  تكرار  الشافعية  مطلقايشرع  قول  من   (  2) ومطرف  (  1) وهو 
هي يوم عرفة ،   وهو مقتضى قول الحنفية باستثناء خمسة أيام    ،(  4) وقول عند الحنابلة  (  3) المالكية

 ،   ( 5)  ويوم النحر ، وأايم التشريق 

اليوم الواحد بل يستحب االكثار منها بال   وال يكره عمراتن وثالث وأكثر يف السنة الواحدة وال يفقال يف اجملموع :"  

 (  6) "خالف عندان

   ( 7) .وهو املذهب عند احلنابلةيشرع تكرار العمرة يف سفرة واحدة إذا مت الفصل بينهما مبدة  القول الثاني:     

 وهو اختيار شيخ اإلسالم  (  8) قول املالكية  مقتضى   وهو   اليشرع تكرار العمرة يف سفرة واحدة مطلقا:    الثالثالقول  
  ( 9).ابن تيمية رمحه هللا 

 ثالثا: أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح  

القول األول السابقة فعمومها  وقد استدلوا    :  أدلةة  العمرة في المسألة  القائلين بجواز تكرار  بأدلة 
 يشمل ما كان في سفرتين أو سفرة واحدة 

 أن هذه األحاديث محمولة على أن تؤدى العمرة في سفرة مستقلة لما يلي: نوقش : 

اليت   يدل على عدم املشروعية ، وهذا األمجاع كاف لتخصيص العمومات   العمرة مما على ترك  الصحابة    مجاعإ -1
 النىب  عهد  على  ال   مبكة  يعتمرون   يكونوا  مل  مبكة  املقيمني   الصحابة   ألن   ؛   جاءت مبشروعية العمرة من غري تفريق

  هللا    رسول  عهد  على   أحد  يفعله  مل  ،  احلل  اىل  خبروجه   للمكي  ، فاالعتمار  خلفائه  عهد   على  ال  و  قط 
 فأما   ،    إايه   مراجعتها  بعد   فيه   أذن   بل   به   َيمرها   مل    النىب  ان   ، مع   الوداع   حجة   ف   عائشة رضي هللا عنها  إال

 

 ( 148/  7) -المجموع   -((1

أم    -((2 ميمونة  مولى  هللا  عبد  أبو  ويقال:  مصعب  أبو  الهاللي  اليساري  يسار  بن  سليمان  بن  مطرف  بن  هللا  عبد  بن  مطرف 

بع عشرة سنة وكان به صمم.  . مات سنة  ورضي عنها   هو بن أخت مالك بن أنس اإلمام وصحبه ً س  المؤمنين زوج النبي  

( ؛  337/    6)  -وسنه بضع وثمانون سنة.    انظر طبقات ابن سعد لمحمد البصري    -في صفر منها    -عشرين ومائتين بالمدينة  

 (386/  1) -( ؛ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 5/  1) -الوفيات البن قنفذ 

 ( 228/  11) -الفقة المالكي الذخيرة في  -((3

 (   425/  6) -اإلنصاف  -((4

 (168/  5) -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -((5

 ( 148/  7المجموع  ) -((6

اإلقناع  425/    6)  -اإلنصاف    -((7 متن  عن  القناع  كشاف  ؛  الشيباني 331/    7)  -(  حنبل  بن  أحمد  االمام  فقه  في  ؛المغني   )

 175-174/  3) -للمقدسي 

 3)  -    -مواهب الجليل  (  ؛   228/    11)  -( ؛  الذخيرة في الفقة المالكي  408/    1)  -المدونة الكبرى لمالك األصبحي     -((8

 ( 276/  4) -(  ؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 415/

 (   464/   1) -ت الفقهية ( االختيارا264/   26( ؛ )252/  26) -انظر مجموع الفتاوى البن تيمية  -((9
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 بعدها   وال  احلجة   قبل   ال منهم  أحد   خيرج   فلم   آخرهم   اىل   أوهلم  من كلهم  الوداع   حجة   معه   حجوا   الذين  أصحابه
 مل   املستوطنني   مكة   أهل  ، وكذلك   العمرة   ألجل   ذلك  غري   وال   اجلعرانة   اىل   وال   احلديبية   اىل   وال   التنعيم   اىل   ال

 ( 1) وشريعته  سنته   يعلمون  الذين  العلماء  جلميع  معلوم  عليه  متفق وهذا  لعمرة  احلل  اىل   منهم  احد   خيرج
 امره   يقبلون   الصحابة  لكان  ذلك  أراد  لو  إذ  مكة   من   العمرة  به  يرد  مل   "والعمرة  احلج  بني  اتبعوا:"  "وألن قوله -2

 حىت   كلهم   فيه  رغبوا  وما  سنته   اتباع   تركوا   أهنم   والتابعني    ابلصحابة  يظن   وال   استحباب   او   إجياب  امر   كان  سواء
   ( 2)"  احلديث  مقصود  ليس   هذا أن  علم مكة  من يعتمرون  ال  كانوا  واذا ذلك  فعل  من بعدهم  حدث 

أبدلة القول األول وقالوا:  أبن اآلاثر الواردة عن الصحابة يف تكرار العمرة تدل   واستدل أصحاب القول الثاني 
 على وجوب الفصل بني العمرتني مبدة  

  ابلسنة وإمجاع الصحابة    واستدل أصحاب القول الثالث : 

القعدة اليت مع يف الصحيحني: »اعتمر صل ى هللا عليه وسلم أربع عمر، كلهن يف ذي  حديث أنس فمن السنة : 
 ( 3) حجته«

 ، قد اعتمر أربع سفرات مل يزد يف كل سفرة على عمرة واحدة    أن النيب    وجه االستدالل : 

مل يبغلنا أن أحدا منهم مجع بني عمرتني يف سفر واحد معه إال عائشة رضي هللا عنها حني فإنه   إجماع الصحابة :وب
ألهنا اعتقدت أن عمرة قراهنا بطلت وهلذا قالت : اي رسول هللا يرجع الناس حبج وعمرة ؛  حاضت فأعمرها يف التنعيم  

   .وأرجع أان حبجة فأعمرها لذلك ولو كان يف هذا فضل ملا اتفقوا على تركه 

رمبا يرتك الفعل وهو    سنة وأسوة، ولكن تركه الفعل ليس دلياًل على عدم اجلواز، فقد كان    أبن فعله      :نوقش
فعل عائشة  ألن  وأما إمجاع الصحابة  فهو غري مسلم    حيب فعله؛ خمافة أن يفرض على الناس، أو أن يشق عليهم.

فقد جاء يف صحيح    كانت تفعل ذلك في كل حجةرضي هللا عنها كاف في الجواز، وقد ثبت عنها أنها  
 وساق .  بعمرة  أهلت     النىب  حجة   ف   -  عنها   هللا   رضى   -  عائشة   رضي هللا عنهما أن   هللا   عبد   بن  جابر  مسلم عن

 فأهلت   بكر  أىب  بن  الرمحن  عبد  فأرسلهامع  عليه  اتبعها  الشىء  سهالإذاهويت  رجال     هللا  رسول  وكان  احلديث...قال
 "(4 )  هللا   نىب  مع صنعت   كما  صنعت  حجت   إذا   عائشة  الزبريفكانت  أبو  مطرقال  قال. التنعيم  من  بعمرة

 هذه  من   ذكران  مما  تبني  فقد .    ...  :   255/    6"    الصحيحة  السلسلة"    يف -رمحه هللا –  أجاب عن ذلك األلباني 
عمرة  فاهتا  ما  بديل  احلج  عقب  ابلعمرة  أمرها  إمنا    النيب  أن  -  صحيحة  كلها  و  -  الرواايت  بسبب   التمتع  من 

 

 (  252/  26) -انظر مجموع الفتاوى البن تيمية  -((1

 ( 296-291/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((2

 سبق تخريجه  -((3

 /باب بيان وجوه اإلحرام 2998( : ر/35/  4صحيح مسلم  ) -((4
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  صنعت   حجت   إذا  عائشة   فكانت:    الزبري  أبو  قال :    مطر   طريق  من (    36   /  4)    مسلم  رواه  ما   أما   و   ...   ،  حيضها
 قد  و  السيما   ،  حفظه   من  قبل  ضعف  فيه  الوراق  هو  هذا  مطرا  ألن  ،   نظر  ثبوته  ففي.      نيب  هللا  مع  صنعت  كما

 مطر  رواه  الذي  هذا  فيها  يذكرا  مل   و  ،  عائشة  بقصة  عن  جابر  الزبري  أيب  عن   كالمها  جريج  ابن  و  سعد  بن   الليث  خالفه
 "   املسيب   بن  سعيد   رواه  ما على حيمل  أن  فينبغي   ذلك  فإن صح  ،   منكر  أو   شاذ  فهو  ،

فهو    ؛لذي يترجح لي في هذه المسألة بعد تأمل األدلة واآلثار هو القول الثاني  ا  رابعا: الترجيح :  
، ولكن يقيد هذا الترجيح أن اليكون    قول وسط بين القولين ، وفيه جمع بين األدلة وأقوال األئمة

ذلك في المواسم التي يكثر فيها الزوار للبيت كشهر رمضان ، وموسم الحج للعلل التي تقدم ذكرها  
 وهللا تعالى أعلم  منع التنفل بالعمرة أو الطواف  .في 

 خامسا : ثمرة الخالف  

مل يتم على القول األول جيوز تكرار العمرة يف سفرة واحدة بالكراهة ، وعلى القول الثاين يكره إذا    الفرع األول : 
 لقا . مط  تكرار العمرة يف سفرة واحدة  كره  ي، وعلى القول الثالث    الفصل بني العمرتني مبدة 

 قال شيخ اإلسالمو ذلك .     جواز   املواالة بني العمرتني يف يوم واحد وقد تقدم نص الشافعية على  الفرع الثاني :
 كل  وأ  يوم   كل   احلرم  من  قريبا  منزله  يكون   من  يعتمر  نأ  بينها ، مثل   واملواالة  االعتمار   من   االكثار   يف   الثانية   :املسألة

 و، أ  ذلك   وحنو   عمر  ست  وأ  عمر  مخس   الشهر  ف   يومان  مكة  وبني  بينها  الىت  املواقيت   من  القريب  يعتمر   و ، أ  يومني
،   السلف  من   حد أ  يفعله  مل  االمة  سلف  ابتفاق  مكروه  فهذا،    عمرتني  وأ  عمرة   يوم  كل  مكة  من   العمرة   يرى  من  يعتمر

 ذلك  ف   معهم   فليس ،    محد أو   الشافعي  صحاب أ  من  الفقهاء   من  طائفة   استحبه   كان   نإو   وهو،    كراهيته   على   اتفقوا  بل
 ،   ذلك  وحنو  العمرة   فضل   ف   ابلعمومات  التمسك   و أ  للعبادات  تكثري   هذا   ن أ  وهو،    العام  القياس   جمرد   ال إ  صال أ  حجة 

 ذلك  وحنو  مرتني  شهر ف  و أ رأسه من  املوسى مكن أ ذاإ يعتمر  قالوا  ما كثر أ احلول  يف  عمرة من كثر أ ف  رخصوا والذين 
،   الراس  حلق  ميكن  ايم أ  عشرة   وف  يقصر   و أ  حيلق  نأ  من  بد   فال   اعتمر   ذاإ  محد أ  قال  محدأ   االمام   قاله  الذي  وهذا   ،  

 نأل  وهذا،    فاعتمر   خرج  رأسه  محم   ذاإ  كان  نهأ  الشافعي  رواه  الذي  مالك  بن   نسأ  فعل   محد أ  االمام  قاله  الذي  وهذا
      ( 1)التقصري"  او   احللق  النسك   متام

 :"  العمرة بين الحج والعمرة  الثالثالفرع 

 

 ( 270/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((1
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كثر في هذا الزمان من يأتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وبعد أن يتحلل منها يأتي بعمرتين أو 
وفي هذا مخالفة لصريح السنة  ، ثم يهل بالحج  حتى يأتي يوم التروية  عن نفسه أو عن غيره  أكثر

 ، وإجماع الصحابة ومما يدل على ذلك :  

 وقد  معه  البدن ساق يوم سلم و عليه  هللا صلى النيب مع حج  أنه عنهما هللا رضي  هللا عبد بن  جابر  عن ما جاء  -1
  حالال   أقيموا   ثم  وقصروا  واملروة  الصفا  وبني  البيت  بطواف  إحرامكم  من  أحلوا)  هلم  فقال مفردا   ابحلج   أهلوا
 وقد  متعة  جنعلها  كيف  فقالوا ( .    متعة   هبا  قدمتم  اليت  واجعلوا    بالح  فأهلوا  التروية  يوم  كان  إذا  حتى
 حرام  مين حيل ال ولكن   أمرتكم الذي مثل لفعلت اهلدي سقت  أين فلوال أمرتكم ما افعلوا)  فقال ؟ احلج ْسينا
 (  1)ففعلوا( .    حمله اهلدي  يبلغ  حىت

 طفنا  مكة  قدمنا   فلما   والولدان  النساء  معنا  ابحلج   مهلني    هللا   رسول   مع  خرجنا  قال     جابر  عن   يف مسلم  و  -2
»   قال   احلل  أى   قلنا  قال«.    فليحلل  هدى   معه  يكن   مل  من»      هللا   رسول  لنا  فقال   واملروة  وابلصفا   ابلبيت

 وكفاان   بالحج  أهللنا   التروية   يوم  كان  فلما الطيب ومسسنا  الثياب  ولبسنا  النساء فأتينا  قال«.   كله   احلل
  ( 2)واملروة"  الصفا  بني  األول  الطواف

عنهما -3 ابن عمر رضي هللا  النيب    ويف الصحيحني عن  فليطف ابلبيت "  قال    أن  من مل يكن منكم أهدى 
 ( 3)"وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وابلصفا واملروة  

 ث  ركعتني  احلليفة   بذي   والعصر  أربعا  الظهر  ابملدينة  معه  وحنن    هللا   رسول  صلى  قال   أنس  ويف البخاري عن -4
 الناس   وأهل  وعمرة   حبج  أهل   ث  وكَب   وسبح  هللا   محد  البيداء  على   به   استوت  حىت  ركب  ث   أصبح  حىت   هبا  ابت 
  ( 4) "بالحج أهلوا التروية يوم  كان حتى فحلوا  الناس  أمر  قدمنا  فلما  هبما

  وأزواج  واألنصار  املهاجرون  أهل  فقال  احلج  متعة   عن   سئل  أنه  ويف البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما   -5
 ابحلج   إهاللكم  اجعلوا    هللا  رسول  قال  مكة  قدمنا  فلما  وأهللنا  الوداع  حجة  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب
 ال   فإنه   اهلدي   قلد   من  وقال   الثياب   ولبسنا   النساء  وأتينا  واملروة  وابلصفا  ابلبيت   طفنا   اهلدي   قلد   من  إال   عمرة 
  ( 5) "بالحج نهل أن التروية عشية أمرنا ثم{  حمله  اهلدي   يبلغ   حىت}  له   حيل

 عنده  يكن  مل   فمن   هبا  استمتعنا  عمرة   هذه »      هللا   رسول   قال   قال  ابن عباس رضي هللا عنهما   يف مسلم عن -6
واملتمتع من حني حيرم    .(  6) «  القيامة  يوم  إلى  الحج  فى  دخلت  قد  العمرة  فإن   كله   احلل  فليحل   اهلدى

 

؛ باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  ؛صحيح   1493( ر/  568/    2)  -البخاري  صحيح    -((1

 باب بيان وجوه اإلحرام   3004( ر/37/  4مسلم )

 باب بيان وجوه اإلحرام  2999( ر/36/  4) -صحيح مسلم  -((2

باب بيان   3041( ر/49/    4)  -البدن معه ؛ صحيح مسلم  باب من ساق    1691( ر/  167/    2)  -صحيح البخاري ـ م م    -((3

 وجوه اإلحرام

 باب التلبية  1551( ر/139/  2) -صحيح البخاري ـ م م  -((4

 باب قول هللا تعالى }ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام{    - 1572( ر/144/  2) -صحيح البخاري  -((5

 جواز العمرة فى أشهر الحج. باب 3074( ر/57/  4) -صحيح مسلم  -((6
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: ] دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة [ وهلذا جيوز له أن يصوم   ابلعمرة فهو داخل يف احلج كما قال  
 األايم الثالثة من حني حيرم ابلعمرة فدل على أنه يف تلك احلال يف احلج 

عباس رضي هللا عنهما  هللا   عبد  عن -7  الصفا   بني  وسعى  فطاف  مكة    النيب  قدم  قال:"  عنهما   هللا  رضي  بن 
 ( 1) "عرفة من  رجع  حتى بها طوافه بعد الكعبة يقرب ولم  واملروة

االستدالل تقدم    وجه  النيب  أن  :  مما  أن  نصوص صحيحة وصرحية يف  ابلعمرة   هذه  أصحابه ابإلحالل  أمر 
النصوص مل خيالفها أحد من الصحابة  حالال  والبقاء   الرتوية فيهلوا ابحلج ، وهذه  بدليل   بعده معه وال  حىت َييت يوم 

بذلك شيخ اإلسالم   حاالستقراء عن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني ، وإذا كانت املواالة بني العمرتني بدعة كما صر 
 أعلم .   ؛ فإن هذه أشد يف االبتداع وهللا تعاىل  -رمحه هللا -بن تيمية 

 العمرة للحاج بعد التلبس بالحج وقبل نهاية المناسك  الفرع الرابع : 

تقدم يف مسألة امليقات الزماين أن األئمة متفقون على عدمم مشروعية التلبس ابلعمرة قبل هناية مناسك احلج ، وإمنا  
، وبناء على العمرة يف زمن احلج وهو غري مريد للحج  أراد  بينهم فيمن  يؤدي مناسك   كان اخلالف  ذلك فإن من 

كما يف   أشد يف املخالفة من العمرة بني احلج والعمرة للمتمتع  -كما هو واقع اآلن-العمرة قبل أن ينهي مناسك احلج
  الفرع السابق . وهللا تعاىل أعلم. 

عن   هلعجز قال يف شرح العمدة :"   وأما اخلالف فيمن أراد أن جيمع بينهما يف سفرة واحدة إما    :   الخامس  الفرع  
مبا هو أهم من احلج من جهاد وحنوه أو ألنه ال ميكنه قصد مكة إال يف   ىأو ألنه مشغول عن سفرة أخر ،  سفرة أخرى  

احلج أفضل من أن يعتمر من التنعيم يف بقية أايم املوسم لعدم القوافل أو خوف الطريق وحنو ذلك فإن اعتماره قبل  
ذي احلجة ألن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم كلهم فعلوا كذلك ومل يعتمر أحد منهم بعد احلجة يف تلك السفرة 

ورجع قافال إىل املدينة   ه واحدا بل قضى حج ابملسلمني بعد ليلة احلصبة وال يوما    إال عائشة خاصة ومل يقم النيب  
العمرة بعد احلج يف ذ العام كما ينهون عنها قبله   وكذلك عمر كان وكانوا ينهون عن  ومن فعل ذلك فعله ...  لك 

 ( 2) هم أهنم لو اعتمروا قبل احلج كان أفضل"م رخصة بعد أن يستفيت مع عل

 : التكرار في رمضان    السادس الفرع

 

باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف    1625( ر/   154/    2)  -صحيح البخاري    -((1

 األول

 ( 532-531/  2) -شرح العمدة  -((2
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 تعدل  فيه ألهنا  رمضان يف  تكرارها  ويستحب  شاء ما السنة  يف  يعتمر  أن له :  الفصول يف  وقال ... قال يف اإلنصاف :" 

 عليه  ،   يفعله  مل  ألنه   بدعة  هو :    وقال  ،  تطوعا  كان  إذا  للعمرة   مكة   من  اخلروج  الدين  تقي   الشيخ   وكره  حجة 

 ( 1)اتفاقا"  غريه  يف وال   رمضان  يف   ال   عائشة  إال   عهده على  صحايب وال  والسالم  الصالة  أفضل

":  ال   أنه   االمة  سلف  واتفاق  السنة  من   ذكرمناه  مبا  تبني  قد  كان  فاذا  فنقول  الثالثة  املسأله  وأما  وقال شيخ اإلسالم 
  شهر   ف   مكة  من  العمر   بني  يوايل  الذى  ان   املعلوم  فمن   امليقات  من  حيرم   ملن   العمرة   بني  املواالة  تكره  بل  يستحب 
 كراهة   على  اتفقوا   وقد ،    مكة   من   االعتمار   كون   :أحدمها:  حمذوران  ذلك  ف  يتفق   نهإف؛    ابلكراهة  أوىل   غريه  أو   رمضان
 .   الطواف   بدل  ذلك   اختيار

 عنه   يعتاض   مل  ملن  اعلم   فيما  مطلقا  كراهته  ينبغى  بل  استحبابه  عدم  على  اتفقوا  وهذا  العمر  بني  املواالة:  والثاىن  
 ال   به  مأمور   مستحب  فانه  الطواف  كثرة  خبالف  ابلطواف  عنه  يعتاض   ان  على  قدر   مبن   فكيف  االقيس  وهو  ابلطواف

 الصالة  فضيلة  مع  احلرام  ابملسجد   الصالة  من  هلم   افضل   ابلبيت  طوافهم   ان  على   العلماء  مجهور  فان  للقادمني   سيما
 ( 2) احلرام"  ابملسجد

 يعرفوهنا  املخاطبون  كان  الىت  العمرة  بذلك  اراد  انه  تبني  األحاديث  فهذه   ...  رمضان  شهر  ف   االعتمار   وأما  وقال :"    
 وال   يفعلونه   وال  يعرفونه  يكونوا  مل  امر   فهذا  احلل  من   فيعتمر  املكي  خيرج   ان   فاما  معتمرا  مكة  إىل  الرجل  قدوم   وهى

    ( 3) "احلديث  من   مرادا  ذلك   يكون  ان  جيوز   فكيف به  َيمرون 

 خيرج   قال  الرجل  يعتمر  أين  من   سئل  وقد  حممد  بن   احلسن   رواية  يف  أمحد  قال  :"  العمدة  : قال يف شرح  الفرع السابع
 من  أحرم  فإن  املواقيت  من   أحرموا  عليهم  هللا  رضوان  وعائشة  الزبري  وابن   عمر  ابن  فعل  كما  إيل  أحب  فهو  املواقيت  إىل

  ( 4) تعبها"  قدر   على   والعمرة   أفضل  وذاك   عمرة  فهو  التنعيم 

 : فتاوى بعض األئمة المعاصرين في تكرار العمرة   الثامنالفرع 

 ابن باز  الشيخ 

 

 ( ؛  425/  6) -اإلنصاف  -((1

 ( 290/  26) -مجموع الفتاوى البن تيمية   -((2

 ( 292-291/  26) -تاوى البن تيمية  مجموع الف -((3

 ( 330/  2) -شرح العمدة  -((4
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" السلف يكرهون تكرار العمرة ، فيحمل حديث اتبعوا بني احلج والعمرة" على الشيء رمحه هللا    –قال ابن ابز   •
الذي بعد راحة واستجمام ، وال أذى وإذا كان مشقة وزمحة فالظاهر ترك العمرة ؛ ألن الصحابة مل يكرروا وعائشة 

 ( 1) "أذن هلا    رضي هللا عنها كررت ملا راجعت النيب  
 األفضل  فهل   ابلنساءيف تكرار احلج مع ما حيصل فيه من الزحام واختالط الرجال    : ما رأيكموسئل رمحه هللا   •

 أن شك  ال  فأجاب :"   ؟  أكثر  أو  مرتني  حجت   قد تكون ورمبا  ،  فرضها قضت  قد كانت   إذا احلج  ترك  للمرأة 
 بسبب   األخرية   السنني  هذه   يف   الكثري  الزحام  إىل  ابلنظر  ولكن  ،  والنساء  للرجال  عظيم   فضل   فيه  احلج   تكرار
 وأماكن  الطواف   يف  ابلنساء  الرجال  واختالط  ،   األمن  وتوفر   ،  الناس  على  الدنيا  واتساع   ،   املواصالت   تيسر

 لدينهن  وأسلم   هلن  أفضل   احلج   تكرارهن  عدم   أن   نرى  ،   الفتنة   أسباب   عن  منهن  الكثري  حترز   وعدم   ،   العبادة
  من   االستكثار  ترك   أمكن   إذا  الرجال   وهكذا  ،   ببعضهن   يفت   قد  الذي  اجملتمع  على   املضرة   عن  وأبعد
 يف   أجره   من  أعظم   الرتك  يف   أجره   يكون   أن   فنرجو  ،   عنهم   الزحام  وختفيف   احلجاج  على   التوسعة   لقصد   الحج
 حيصل   قد   له  أتباع   حج   عليه   يرتتب   حجه  كان  إذا  سيما  وال  ،  الطيب   القصد  هذا  بسبب  له  تركه   كان  إذا  احلج

 اليت العبادات من  وغريمها والرمي  الطواف وقت رفقهم عدم  أو جلهلهم ؛ احلجاج  بعض على كثري   ضرر حبجهم
    ( 2)"ازدحام  فيها  يكون

 ابن عثيمين الشيخ 
هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو   -رمحه هللا    -يذكر    "  الشرح املمتع على زاد املستقنع  قال ابن عثيمني يف   •

يف الفتاوى اتفاق السلف على أنه   -رمحه هللا    -لكن ذكر شيخ اإلسالم    يف السنة مرة، أو يف الشهر مرة؟
وقال اإلمام أمحد: "ال يعتمر إال إذا محََّم رأُسه" محم أي: ُاسود من الشعر، وبناء على    يكره تكرار العمرة.

ما يفعله العامة اآلن من تكرار العمرة، وال سيما يف رمضان كل يوم، إن مل يكن بعضهم يعتمر يف هذا يكون  
قال يف الروض: "ويستحب تكرارها يف رمضان؛ ألهنا     النهار عمرة ويف الليل عمرة، خالف ما عليه السلف. 

 .( 3)"غريهتعدل حجة" هذا ليس بصحيح؛ ألن كراهة السلف لتكرارها عام يف رمضان ويف 
فأجاب فضيلته    كم الوقت الذي جيب أن يفصل بني العمرة والعمرة األخرى؟  -رمحه هللا –سئل ابن عثيمني  و  •

بقوله: يرى بعض العلماء أن العمرة ال تتكرر يف السنة وإمنا تكون عمرة يف كل سنة، ويرى آخرون أنه ال أبس 
أنه إذا محم  -رمحه هللا  -روي ذلك عن اإلمام أمحد  من تكرارها، لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق، وقد

رأسه أي إذا نبت واسود فحينها يعتمر؛ ألن الواجب يف العمرة احللق أو التقصري وال يكون ذلك بدون شعر، 
اإلسالم   شيخ  ذكر  هللا  -وقد  ابتفاق   -رمحه  بينها  واملواالة  العمرة  من  اإلكثار  يكره  أنه  فتاويه  إحدى  يف 

ن بني العمرة والعمرة شهٌر أو حنوه فهذا ال أبس به وال خيرج عن املشروعية إن شاء هللا، وأما ما السلف فإذا كا
يفعله بعض الناس يف رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعة ومنكر ليس هلا أصل من عمل السلف، 

 

 3/326الحلل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري ألبي محمد عبدهللا بن مانع الروقي   -((1

 ( :  362-361/  16مجموع فتاوى ابن باز )  -((2

 ( 253/  7) -الشرح الممتع على زاد المستقنع  -((3
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من األايم إىل احلل ليأيت بعمرة، فتح مكة وبقي فيها تسعة عشر يوما ومل خيرج يوماً  ومن املعلوم أن رسول هللا 
رضي   -وكذلك يف عمرة القضاء أقام ثالثة أايم يف مكة ومل َيت بعمرة كل يوم، ومل يعرف عن السلف الصاحل 

ال نرى أن هذا من السنة بل هو من  "  وقال "  أهنم كانوا يفعلون ذلك، وخري اهلدي هدي حممد  -هللا عنهم
مرة اليت أتى هبا حني قدومه أن يذهب إىل التنعيم فيأيت بعمرة أخرى فإن هذا البدعة أن اإلنسان إذا أهنى الع

وأصحابه يف مكة عام الفتح تسعة عشر يوما مل خيرج   وأصحابه، فقد مكث النيب    ليس من هدي النيب  
عد العمرة أحد منهم إىل التنعيم ليأيت بعمرة، وكذلك يف عمرة القضاء أتى ابلعمرة اليت أتى هبا حني قدم ومل ي

مرة اثنية من التنعيم، وعلى هذا فال يسن لإلنسان إذا أهنى عمرته اليت قدم هبا أن خيرج إىل التنعيم ليأيت بعمرة 
 ( 1) "  ال لنفسه وال لغريه 

 ابن جبرين الشيخ 
أهلي ؟   • الواحد عن نفسي وعن  اليوم  أعتمر عدة مرات يف  أن  إبن جَبين رمحه هللا    :"س:هل جيوز يل   وقال 

التنعيم  اليوم مرتني، أو ثالث مرات إىل  ج:نقول: إن هذا غري مشروع ما كان الصحابة وال السلف خيرجون يف 
نفضل لك أن تبقى يف احلرم مثال تشتغل ابلطواف، أو تنوي االعتكاف، أو تشتغل ابلقرابت فهو أفضل من تكرار 

 .( 2)العمرة يف اليوم، أو يف األايم" 
 األلباني الشيخ 

 فالعمرة بعد احلج إمنا هي للحائض اليت مل تتمكن من اإلتيان بعمرة احلج  قال الشيخ األلباين رمحه هللا :"... •
أهلت   بني يدي احلج ألهنا حاضت كما علمت من قصة عائشة رضي هللا عنها هذه ، فمثلها من النساء إذا

، فهذه يشرع هلا العمرة بعد   و بني إمتامها احليض بعمرة احلج كما فعلت هي رضي هللا عنها ، ث حال بينها  
على العمرة بعد احلج ، مما ال نراه مشروعا ألن أحدا من   تهمفااحلج ، فما يفعله اليوم مجاهري احلجاج من هت

بل   صلى هللا عليه وسلم مل يفعلها . بل إنين أري أن هذا من تشبه الرجال ابلنساء ،   الصحابة الذين حجوا معه 
 .( 3) "للحقيقة    منهن ! و لذلك جريت على تسمية هذه العمرة بـ ) عمرة احلائض ( بياان ابحليض 

 

 

 

 

 
 

 ( 250/  22( ، )247/  22) -مجموع فتاوى ورسائل العثيمين  -((1

 (5/  62)  -شرح أخصر المختصرات  -((2

 ( 483/  4) - 9-1السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة  -((3
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 الخاتمة

 في نهاية هذا البحث أنبه إلى أهم نتائجه : 

العمرة  أوال :   تبني    :  فيما يخص حكم  الصحابة على وجوهبا ، و فإنه قد  يرون وجوب إمجاع  الفقهاء  أن عامة 
    واخلالف احملكي عنهم هو خالف لفظي قد بينت وجهه. ،  العمرة على اآلفاقي  

 ثانيا: فيما يخص الميقات الزماني للعمرة

قول احلنفية يف منع التنفل ابلعمرة يف   ترجيح قول اجلمهور يف جواز العمرة لغري احلاج يف أشهر احلج ، و   ترجيح    •
 ملخالفة الصحابة ولتعليالت تقدم ذكرها . ؛  ويوم العيد وأايم التشريق  

 . ، وقول من قال أبداء العمرة قبل احلج ملن أرادأن حيج من عامهالفسخ إىل عمرةترجيح قول احلنابلة يف جواز    •
 ترجيح منع أداء العمرة بعد احلج ملن حج مفردا إذا مل تكن عمرة الفريضة  •
مبين على قوهلم أن التمتع غري   -عند احلنفية-منع املكي من العمرة يف أشهر احلج ، وكذا قران العمرة ابحلج     •

 لدم من عدمه. مشروع يف حقه. واجلمهور قالوا مبشروعية التمتع يف حق املكي   مع اخلتاف بينهم يف إجياب ا
املناسك ملن حج مفردا هو املشهور من مذاهب األئمة اآلربعة وهو خالف إمجاع  • العمرة  بعد هناية  استحباب 

 الصحابة . 
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 العمرة بعد هناية املناسك غري داخلة يف أشهر احلج يف املشهور من مذاهب األئمة األربعة. •
مة األربعة ، وقال بعضهم أفضل أوقاهتا األئمذاهب    يف املشهور منأفضل أوقات العمرة هو شهر رمضان املبارك   •

 هو شهر ذي القعدة . 
 في السنة  الواحدة  ثالثا:  فيما يخص تكرار العمرة

، ويتأكد املنع يف لآلفاقي  ، أما املكي فال يشرع له التكرار     القول جبواز تكرار العمرة يف السنة  الواحدة  ترجيح •
 . حقهم يف املواسم اليت يكثر فيها الزوار  

أن األوىل يف حق املكي واآلفاقي سواء كان حاجا أو غريه أن اليتطوع   :    الذي ترجح يف مسألة التطوع ابلطواف •
   .ابلطواف يف يوم العيد وما بعده من األايم حىت خيف الزحام ، وأن التنفل ابلصالة أوىل من الطواف ابلبيت

 رايعا: فيما يخص تكرار العمرة في سفرة واحدة   
إذا كان بينهما مدة ميكن فيها حلق الشعر يف سفرة واحدة لفعل بعض الصحابة ،  القول جبواز تكرار العمرة   ترجيح •

 .،ومل يكن ذلك يف املواسم اليت يكثرفيهاالزوارأو تقصريه 
 وعمل الصحابة رضي هللا عنهم .  بدعة ملخالفتها السنة  بني العمرتني يف يوم واحد  أن املواالة الراجح •
أن َييت بعمرة قبل أن حيرم ابحلج يوم الرتوية ، سواء عن نفسه أو   –بعد حتلله من العمرة  -اليشرع ملن أراد احلج   •

 عن غريه ؛ للمخالفة الصرحية للسنة وعمل الصحابة رضي هللا عنهم . 
اليشرع للحاج أن َييت بعمرة قبل أن ينهي مناسك احلج ملخالفة السنة وعمل الصحابة رضي هللا عنهم ، وألنه  •

 قول مجيع الفقهاء . لخمالف  
 ثر املعاصرين إىل القول مبنع تكرار العمرة يف سفرة واحدة . ذهب أك •
  

 وهللا تعالى أعلم                                                         
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 ، حتقيق : د. حممد مصطفى األعظمي   1970  -  1390  -بريوت    -النشر : املكتب اإلسالمي 

صحيح مسلم ، اسم املؤلف:  مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ، دار النشر : دار  .40
 بريوت ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي  -إحياء الرتاث العريب  

ف بن مري النووي ، دار النشر : صحيح مسلم بشرح النووي ، اسم املؤلف:  أبو زكراي حيىي بن شر  .41
 ، الطبعة : الطبعة الثانية   1392  -بريوت    -دار إحياء الرتاث العريب 

 دار الكتب العلمية.   1طبقات احلفاظ / أليب الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي / ط .42
د /ط مري / عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء القرشي أبو حمم 454/ص1طبقات احلنفية ج .43

 حممد كتب خانة  
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف:  بدر الدين حممود بن أمحد العيين ، دار النشر :  .44

 بريوت   –دار إحياء الرتاث العريب  

غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ، اسم املؤلف:  حممد بن أمحد الرملي األنصاري ، دار النشر : دار  .45
 بريوت   –املعرفة  

العسقالين فت .46 الفضل  أبو  املؤلف:  أمحد بن علي بن حجر  البخاري ، اسم  الباري شرح صحيح  ح 
 بريوت ، حتقيق : حمب الدين اخلطيب   -الشافعي ، دار النشر : دار املعرفة  

النفراوي  .47 بن سامل  غنيم  بن  املؤلف:  أمحد  اسم   ، القريواين  أيب زيد  ابن  على رسالة  الدواين  الفواكه 
 1415  –بريوت    -دار النشر : دار الفكر  املالكي ،  

الرسالة   .48 : مؤسسة  النشر  دار   ، الفريوزآابدي  يعقوب  بن  املؤلف:  حممد  اسم   ، احمليط   –القاموس 
 بريوت

الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ، اسم املؤلف:  عبد هللا بن قدامة املقدسي أبو حممد ،  .49
 بريوت   –االسالمي  دار النشر : املكتب  

الكايف يف فقه أهل املدينة ، اسم املؤلف:  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الَب القرطيب ، دار   .50
 ، الطبعة : األوىل   1407  -بريوت   -النشر : دار الكتب العلمية 
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أبو كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اسم املؤلف:  أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين   .51
العباس ، دار النشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي 

 النجدي 

كشاف القناع عن مت اإلقناع ، اسم املؤلف:  منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، دار النشر :  .52
 ، حتقيق : هالل مصيلحي مصطفى هالل   1402  -بريوت    -دار الفكر  

 -لسان العرب ، اسم املؤلف:  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، دار النشر : دار صادر  .53
 بريوت ، الطبعة : األوىل 

املبدع يف شرح املقنع ، اسم املؤلف:  إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق ،  .54
 1400  –بريوت    -دار النشر : املكتب اإلسالمي  

 بريوت   –، اسم املؤلف:  مشس الدين السرخسي ، دار النشر : دار املعرفة    املبسوط  .55

النشر : مكتب  .56 النسائي ، دار  أبو عبد الرمحن  اجملتىب من السنن ، اسم املؤلف:  أمحد بن شعيب 
 ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة   1986  - 1406 -حلب    -املطبوعات اإلسالمية  

 م 1997  -بريوت   -املؤلف:  النووي ، دار النشر : دار الفكر اجملموع ، اسم   .57

احمللى ابآلاثر ، تصنيف أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي حتقيق الدكتور عبد الغفار  .58
 سليمان البنداري ط  دار الكتب العلمية 

النشر : مكتبة لبنان خمتار الصحاح ، اسم املؤلف:  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار   .59
 ، الطبعة : طبعة جديدة ، حتقيق : حممود خاطر 1995  -  1415  -بريوت    -انشرون  

 بريوت   –املدونة الكَبى ، اسم املؤلف:  مالك بن أنس ، دار النشر : دار صادر   .60

دار  .61  ، النيسابوري  احلاكم  عبدهللا  أبو  عبدهللا  بن  املؤلف:  حممد  اسم   ، الصحيحني  على  املستدرك 
م ، الطبعة : األوىل ، حتقيق : مصطفى عبد 1990  -هـ  1411  -بريوت    -نشر : دار الكتب العلمية  ال

 القادر عطا 

62.  : النشر  دار   ، الشيباين  عبدهللا  أبو  حنبل  بن  أمحد  املؤلف:   اسم   ، حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
 مصر   –مؤسسة قرطبة  
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ا .63 اسم   ، للرافعي   الكبري  الشرح  غريب  يف  املنري  املقري املصباح  علي  بن  حممد  بن  أمحد  ملؤلف:  
 بريوت   –الفيومي ، دار النشر : املكتبة العلمية  

( ، اسم املؤلف:  إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد 2+1املعجم الوسيط ) .64
 النجار ، دار النشر : دار الدعوة ، حتقيق : جممع اللغة العربية 

 -ؤلف:  أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ، دار النشر : دار اجليل  معجم مقاييس اللغة ، اسم امل .65
 م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : عبد السالم حممد هارون 1999  -هـ 1420  -لبنان    -بريوت  

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، اسم املؤلف:  حممد اخلطيب الشربيين ، دار النشر : دار  .66
 وت بري   –الفكر  

املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، اسم املؤلف:  عبد هللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو  .67
 ، الطبعة : األوىل  1405  -بريوت    -حممد ، دار النشر : دار الفكر  

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل ، اسم املؤلف:  حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد هللا ، دار  .68
 ، الطبعة : الثانية  1398  -بريوت    -: دار الفكر    النشر

 ؛وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت؛وزارة األوقاف الكويتيه. املوسوعة الفقهية     .69
الثانية  .70 الطبعة   ، احلديث  دار  ط   ، الباقي  عبد  فؤاد  حممد   ، ، ت  أنس  بن  مالك  لإلمام   ، املوطأ 

1412 
حممد عبد هللا بن يوسف احلنفي الزيلعي ،مع   أبوفظ مجال الدين  نصب الراية ألحاديث اهلداية ، احلا .71

 دار احياء الرتاث   1407حاشية األملعي يف ختريج الزيلعي ، ط  
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج.  ، اسم املؤلف:  مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن  .72

 -هـ  1404  -بريوت    -الصغري. ، دار النشر : دار الفكر للطباعة  شهاب الدين الرملي الشهري ابلشافعي  
 م. 1984

  1431النوازل يف احلج / علي بن انصر الشلعان ، دار التوحيد للنشر   .73
بن علي بن حممد الشوكاين   خبار من أحاديث سيد األخيار ، لإلمام حممداأل نيل األوطار شرح منتقى   .74

 اء الرتاث يط دار إح
خلكان ،   بن   بكر  أيب  بن  حممد   بن  أمحد   الدين   مشس   الزمان أليب العباس   أبناء  وأنباء  األعيان   وفيات .75

    بريوت  –  صادر   دار  عباس ط  إحسان:  حتقيق  
 


