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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيد اهلل  إن احلمد هلل نحمده تعاىل ونستعينه

تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده 

 ورسوله.

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال} َا الَّ  [.201]آل عمران: {ََتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُمونَ  َيا َأهيه

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم } ُكُم الَّ َا النَّاُس اتَُّقوا َربَّ ًً َواتَُّقوا َيا َأهيه ًًرا َونَِسا
ِِ ََ  ِرَجااًل 

ُلوَن بِ  ًَ ِذي َتَسا اَن َعَلْيُكْم َرِقيًبااهللََّ الَّ ََ  [.2]النساً: {ِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ 

ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم } َا الَّ َلُه ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَيا َأهيه

 [.02 - 00]األحزاب: {َفْوًزا َعظِياًم َفَقْد َفاَز 

 أما بعد:

دعة، ، وَل حمدثة ب، وخًر اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وسلم، ورش األمور حمدثاهتافإن أصدق احلديث َتاب اهلل

 وَل بدعة ضاللة.

 سنة حممد عمرة َام جاً يفإن من العبادات العظيمة التي يتقرب هبا العباد إىل رهبم هلو زيارة بيته احلرام وأداً مناسك ال

صىل اهلل عليه وسلم، وما أحوج املسلم إىل معرفة ذلك باألدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ليوافق طريقة النبي صىل 

ست طاليب يف دار احلديث بصالح الدين أحكام ((لَِتْأُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ ))اهلل عليه وسلم حيث يقول :  ، ولقد درَّ

هذا العام ، فجمعت من َتب أهل العلم ما يَّسَّ اهلل من الفوائد عىل اختصار عىل شكل سؤال وجواب، العمرة يف 

ذه ، ولكن أظن أين قد مجعت أهم املسائل يف هفجاًت يف ثالثني سؤااًل، ومل أتوسع ومل استقِص، وإال لزادت األسئلة

 األسئلة، وأسأل اهلل أن يرزقني اإلخالص يف القول والعمل.

 : َتبه

 أبو معاذ حسني بن حممود احلطيبي

 -حرسها اهلل   –يف دار احلديث بصالح الدين 

 هـ2340/شوال /  10يوم األثنني 
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 ( فضائل العمـــــرة) 

 

اَرة  ملَِا أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : )) –ريض اهلل عنه  –عن أيب هريرة  فَّ ََ  ، َواحْلَ ُه َبْينَُهاَم اْلُعْمَرُة إىَِل اْلُعْمَرِة 

ً  إِالَّ اْْلَنَّةُ  وُر َلْيَس َلُه َجَزا  (.2431(، ومسلم )2004(( رواه البخاري ) املَْْْبُ

اَُم قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : )) –ريض اهلل عنهام  –وعن ابن عباس  : َتابُِعوا َبنْيَ احْلَ ُِّ َواْلُعْمَرِة، َفإَِّنَّ

اَم َينِْفي اْلِكًُر َخَبَث احْلَِديدِ َينِْفَياِن  ََ ُنوَب،  (، 22211(، والطْباين يف الكبًر )5/225(( رواه النسائي ) اْلَفْقَر، َوالذه

(22311.) 

، وَالمها يف اْلامع الصحيح لشيخنا الوادعي رمحه اهلل  -ريض اهلل عنه  –ونحوه عند النسائي عن ابن مسعود 

 .-رمحه اهلل تعاىل  –وصححه األلباين  –ريض اهلل عنهام  –( عن عمر 1110)وعند ابن ماجه (، 1/414-413)

ِعيِف، َواملَْْرَأِة: أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : )) –ريض اهلل عنه  –وعن أيب هريرة  ِغًِر، َوالضَّ ِجَهاُد اْلَكبًِِر، َوالصَّ

، َواْلُعْمَرةُ   (.1/413اْلامع الصحيح لشيخنا رمحه اهلل )( ، وهو يف 5/224(( رواه النسائي ) احْلَ ُه

َها اْبُن َعبَّاٍس قال :  –ريض اهلل عنهام  –وعن ابن عباس  َم : اِلْمَرَأٍة ِمَن األَْنَصاِر َسامَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ي َمَعنَا ؟)) َفنَِسيُت اْسَمَها  : مَلْ َيُكْن َلنَا إِالَّ َناِضَحاِن َفَح َُّ َأُبو َوَلِدَها َواْبنَُها َعىَل َناِضٍح َوَتَرَك  َقاَلْت  ((َما َمنََعِك َأْن ََتُجِّ

ةً )) َلنَا َناِضًحا َننِْضُح َعَليِْه ، َقاَل :  يِه َتْعِدُل َحجَّ
ًَ َرَمَضاُن َفاْعَتِمِري ، َفإِنَّ ُعْمَرًة فِ  أو نحو مما قال . .((َفإَِذا َجا

 (.2151(، ومسلم )2011رواه البخاري )

ًة َمِعي( : ))2110وزاد أبو داود ) (، وانظر إرواً 1/353(( وصححه األلباين، وهو يف اْلامع الصحيح )َتْعِدُل َحجَّ

 (.2510(و)111الغليل )

ةً َح  ُعْمَرة  يِف َرَمَضاَن ، َتْعِدُل : )): قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال –اهلل عنهريض –وعن وهب بن خنبش  (( جَّ

(، وعن أم معقل 111(، وصححه األلباين يف اإلرواً )1/354(، وهو يف اْلامع الصحيح )1112رواه ابن ماجة )

 ( مِله وصححه األلباين.1115(، وعن جابر عند ابن ماجة )3010عند احلاَم نحوه، وهو يف صحيح اْلامع )
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 ِجَهاد  ؟ َقاَل :  ُقْلُت : َيا َرُسوَل قالت :  –ريض اهلل عنها  –وعن عائشة 
ِ
َنَعْم ، َعَلْيِهنَّ ِجَهاد  ، الَ ))  اهللِ ، َعىَل النَِّساً

يِه : احْلَ ُه َواْلُعْمَرةُ  ِقَتاَل 
 (.112(، وصححه األلباين يف اإلرواً )13013(، وأمحد )1102(( رواه ابن ماجة ) فِ

َم: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ وعن جابر بن عبد اهلل  ُر َوْفُد اهللَِّ، َدَعاُهْم َفَأَجاُبوُه، َوَسَأُلوُه ))  اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ اُج َواْلُعامَّ احْلُجَّ

 (.4204رواه البزار ، ونحوه عن ابن عمر عند البيهقي، وصححه األلباين يف صحيح اْلامع )((  َفَأْعَطاُهمْ 

وا واْعَتِمُروا، وسلم قال  : ))وعن سمرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه  اَة، َوُحجه ََ اَلَة، َوآُتوا الزَّ َأِقيُموا الصَّ

 (.2211(( رواه الطْباين وحسنه األلباين يف صحيح اْلامع )واْسَتِقيُموا، ُيْسَتَقْم بُِكمْ 

 وغًر ذلك من األدلة .
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 السؤال األول : ما تعريف العمرة ؟

 العمرة لغة : الزيارة . -

  ورشًعا : هي التعبد هلل تعاىل بقصد البيت احلرام ألعامل خمصوصة .  -

 (.0/1( ، والرشح املمتع ) 3/5توضيح األحكام )

 السؤال الِاين : متى وقت العمرة الزماين ؟

ْمَرة يف عُ  حلديث : )) العمرة مرشوعة يف أي وقت ، لكن أفضل وقتها لغًر النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رمضان -

ة  َرمَ   (( متفق عليه.َضاَن َحجَّ

ا للرد عىل أهل اْلاهلية الذين َانوا يروَّنوأما النبي صىل اهلل عليه وسلم ففي أشهر احل ُ، وهذا الذي اختار اهلل له 

 ،َالصيام والقيام واْلهاد يف أشهر احل ُ من أفجر الفجور، وألنه َان ينشغل بالعبادات األخرى يف رمضان

 فإنه لو اعتمر يف رمضان لبادر الناس إليها وُشقَّ عليهم. وَخِِشَ عىل أمته املشقة

 اهلل عليه وسلم.   ا به صىلوبالنسبة ألمته صىل اهلل عليه وسلم فأفضل وقت العمرة هلم يف رمضان ثم أشهر احل ُ تأسيً 

 (.4/002فتح الباري ) ( ، 11-1/12زاد املعاد )

 لم ، ومتى َانت؟السؤال الِالث : َم اعتمر النبي صىل اهلل عليه وس

 اعتمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أربع ُعَمر ، َلها يف ذي القعدة إال التي مع حجته. -

األوىل عمرة احلديبية يف العام السادس ، والِانية يف العام السابع وهي عمرة القضاً ، والِالِة يف العام الِامن من 

م غنائم حنني ، ( ،ومسلم برقم 2001برقم )عمرته التي مع حجته ، واحلديث يف البخاري والرابعة  اْلعرانة حيث قسَّ

 (.1/10، وانظر زاد املعاد ) -ريض اهلل عنه  –(  عن أنس بن مالك 2154)

 السؤال الرابع : ما حكم العمرة؟

 :هذا املسألة فيها قوالن -
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مالك واحلنفية وهو رواية عن أمحد أَّنا مستحبة ، وهو قول الشافعي يف القديم وبعض أصحابه وقال به  األول : 

وصح عن ابن مسعود، ورجحه شيخ اإلسالم وعزاه لألَِر ، ورجحه الشوَاين يف النيل ، والبسام يف توضيح 

يِن َعِن اْلُعْمَرِة : َأَواِجَبة  ِهَي ؟ َفَقاَل َرُسوُل ا : )) قال أعرايب األحكام ، واستدلوا بحديث :  هللَِيا َرُسوَل اهللِ ، َأْخِْبْ

َم : الَ ، َوَأْن َتْعَتِمَر َخًْر  َلَك   رواه أمحد وأبو داود عن جابر وهو ضعيف ، يف سنده حجاج بن((َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ظ وقفه.افأرطأة ضعيف ومدلس ، وقد رجح احل

وهو قول اإلمام أمحد والشافعي يف اْلديد وال جيب تكرارها إال بالنذر، أن العمرة واجبة يف العمر مرة ،  الِاين : 

وإسحاق والِوري وعطاً وسعيد بن جبًر واحلسن وابن سًرين والشعبي وصح عن مجع من الصحابة منهم عمر 

 ،وابنه ، وابن عباس وزيد بن ثابت ورجحه البخاري ، والشنقيطي والعالمة ابن باز والعِيمني وشيخنا الوادعي 

واستدلوا بأدلة منها :

َم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ أَ يث حد ُه َأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ، َأنَّ ًر  الَ َأيِب َرِزيٍن الُعَقْيِِلِّ
بِ ََ ، يِب َشْيخ   يُع احلَ َُّ

 َيْسَتطِ

( وغًرمها، وهو 140( والرتمذي )2120أبو داود )رواه  .((ُح َُّ َعْن َأبِيَك َواْعَتِمرْ ))َوالَ الُعْمَرَة، َوالَ الظَّْعَن، َقاَل: 

 (.1/104يف الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني )

 ِجَهاد  ؟ َقاَل : قالت :  –ريض اهلل عنها  –عائشة وحديث 
ِ
َنَعْم ، َعَلْيِهنَّ ِجَهاد  ، ))  ُقْلُت : َيا َرُسوَل اهللِ ، َعىَل النَِّساً

يِه : احْلَ ُه وَ 
 ( وأصله يف البخاري.1102رواه ابن ماجه )((  اْلُعْمَرةُ الَ ِقَتاَل فِ

هوا احْلَ َُّ َواْلُعْمَرَة هللَِِّومن أدلتهم قوله تعاىل : )) (( واألصل يف األمر املطلق الوجوب، ثم عطفها عىل احل ُ ، َوَأَِت

 واألصل التساوي بني املعطوف واملعطوف عليه.

وانظر  ، -حفظه اهلل -وَذا الشيخ الفوزان  –حفظه اهلل  –احلجوري  وهذا القول هو الراجح ، وقد رجحه شيخنا

  (،1/20(، النيل ) 11/210(، جمموع الفتاوى )0/0(، املجموع )5/23املغني )

(، اْلامع الصحيح لشيخنا 3/24، توضيح األحكام )(42-21/11فتاوى الشيخ ابن باز ) (،0/1الرشح املمتع)

 (.412-2/410(، امللخص الفقهي )202-200لشيخنا حييى )(، إَتاف الكرام 1/412مقبل )

 السؤال اخلامس : ما هي رشوط وجوب العمرة ؟

 رشوط وجوب العمرة مخسة وهي : -

ْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل اإلسالم باإلمجاع والدليل قول اهلل تعاىل : )) -2  (( . َوَمْن َيْبَتِغ َغًْرَ اإْلِ
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 (.0/22املمتع) (، الرشح2/412امللخص الفقهي ) 

َأ َوَعْن النَّاِئِم َحتَّى َيْسَتْيِقَظ َوَعْن  العقل باإلمجاع ، حلديث : )) -1 َع َعْن َثاَلَثٍة َعْن املَْْجنُوِن َحتَّى َيْْبَ
اْلَقَلَم َقْد ُرفِ

بِيِّ َحتَّى َيْعِقَل   (.1/31((. وهو يف الصحيح املسند )...الصَّ

 (.2/412(، امللخص الفقهي )0/10املجموع )

 البلوغ بال خالف ، ولو اعتمر الصغًر صحت منه وال جتزئه عن عمرة اإلسالم. -4

 (.0/1(، الرشح املمتع )5/1املغني )

ِقَل عليه اإلمجاع ، والظاهر أن فيه خالًفا ، فقد أوجب ابن حزم عىل العبد احل ُ إن استطاع ، والعمرة احلرية نُ  -3

ومل يأذن له فحجه صحيح وهو آثم،   ُ صح حجه، وإن ح ُمِله ، لكن يقال إن َأِذَن السيد للعبد أن حي

 وَذلك العمرة.

 (.103-4/104(، وأضواً البيان)21-0/25( ، الرشح املمتع )122) ( ، و املحىل5/1املغني )

راد (( ، واملَوهللَِِّ َعىَل النَّاِس ِح ُه اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل اإلستطاعة وعليه اإلمجاع لقوله تعاىل : )) -5

 باإلستطاعة الصحة وقوة اْلسم والزاد والراحلة واملحرم للمرأة وأمن الطريق.

(، صفة 004-1/002)(، فتح العالم 4/5(، مسك اخلتام ) 0/31(، الرشح املمتع )1-5/1املغني )

 (.13-14) العمرة لإلرياين

 السؤال السادس : ما هي مواقيت العمرة املكانية ؟

 مواقيت احل ُ وهي َالتايل :نفس مواقيت العمرة املكانية هي  -

، ويبعد عن َم  350، وقيل َم  310ذو احلليفة : وهو أبعدها وهو ميقات أهل املدينة ، ويبعد عن مكة  -2

احلليفة لنبٍت فيه تسمى احللفاً، وتسميته بأبيار عِل من رواسب الشيعة ينبغي  َم ، وسمي ذو 24املدينة 

 ترَها.

ا ، وقيل هلَم 210، وقيل َم  211حفة : وهو ميقات أهل الشام ومرص واملغرب وبينها وبني مكة نحو اْل -1

 اآلن خربة ، وهم حيرمون من رابغ ، وهي قبل اْلحفة.، وقد صارت اْلحفة ؛ ألن السيل جحف أهلها

امليقات بالسعدية َم ، ويلملم جبل صغًر ، ويسمى هذا  53يلملم : ميقات أهل اليمن بينه وبني مكة نحو  -4

 نسبة إىل بئر حفرهتا هناك فاطمة السعدية .
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زل : ميقات أهل نجد ومن مرَّ عليه من أهل اليمن واخللي ُ وإيران والعراق وحجاج الرشق َلهم ، اقرن املن -3

 ، ويعرف اآلن بالسيل .َم 13، وقيل َم 01وهو يبعد عن مكة نحو 

،  َم 13، وقيل َم 200ميقات أهل العراق ومن مرَّ به من أهل املرشق ، ويبعد عن مكة نحو  ذات عرق : -5

، ويسمى اآلن الرضيبة، وبعضهم حيرم اآلن من العقيق وهو وسمي بذلك ألن به عرًقا ، وهو اْلبل الصغًر 

 قريب من ذات عرق.

 ومن َان دون هذه املواقيت فُيحِرُم من مكانه للح ُ والعمرة .

واملواقيت األربعة ذَرت يف البخاري ومسلم عن ابن عمر وابن عباس ، وميقات ذات عرق يف البخاري عن عمر 

 من فعله و أمجع عليه املسلمون.

(، 2/440(، وامللخص الفقهي )2112( ، ورشح مسلم َتت حديث )2513انظر فتح الباري َتت حديث )

ق ) (، وسبل السالم مع حاشية53-3/34توضيح األحكام )  (.210-3/201حالَّ

 : من أين حيرم أهل مكة بالعمرة ؟السؤال السابع 

 مما أختلف فيه أهل العلم عىل ثالثة أقوال : اهذ -

أنه ليس عىل أهل مكة عمرة، وهذا قول ألمحد ورجحه شيخ اإلسالم وابن القيم ، ورجحه األلباين ،   القول األول :

اَم ُعْمَرُتُكُم الطََّواُف ) ) أيب شيبة أنه قال : واستدلوا بأثر عبد اهلل ابن عباس عند ابن َة اَل ُعْمَرَة َلُكْم، إِنَّ َأْنُتْم َيا َأْهَل َمكَّ

(، وهذا قول عطاً وطاووس ، وقالوا مل يعتمر النبي صىل اهلل عليه وسلم من مكة ومل يصنعه أحد من أصحابه (بُِغْسلٍ 

 .-ريض اهلل عنها  –إال عائشة 

 (.1111(، والسلسة الصحيحة )1/13(، وزاد املعاد )402-11/131وجمموع الفتاوى )(، 5/23املغني )

، لكن خيرج إىل أدنى احلل ، وهذا قول أن املكي ترشع له العمرة وَذلك اآلفاقي إن َان يف مكة   القول الِاين :

ن حجر هذا ترجيح ابن حزم واباْلمهور ، واستدلوا بإذن النبي صىل اهلل عليه وسلم لعائشة أن خترج إىل التنعيم ، و

 واللجنة الدائمة والعِيمني والعالمة ابن باز وشيخنا الوادعي.

 أن املكي حيرم من مكة للعمرة، وهو قول البخاري واختاره الصنعاين والشوَاين يف السيل اْلرار. القول الِالث:
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ة ، وأما قول البخاري فًرده أن العمروالصحيح قول اْلمهور مجًعا بني حديث عائشة وحديث ابن عباس يف املواقيت

 هي الزيارة للبيت وال تكون إال بوفود الزائر عىل املزور، ومن َان يف مكة ال يقال أنه زائر.

(، 2015(، والفتح َتت حديث )2121(، والنيل )111(، واملحىل )1/121(، والسيل اْلرار )25-5/23املغني )

 (.20/21باز )(، وفتاوى ابن 50-0/51والرشح املمتع )

 السؤال  الِامن : َم أرَان العمرة ؟   

 أرَان العمرة ثالثة : -

 اإلحرام. -2

 الطواف بالبيت . -1

 السعي بني الصفا واملروة. -4

 (.140(، واملحىل )1/10(، ورشح مسلم )0/115(، واملجموع )5/12وانظر املغني )

 السؤال التاسع : ما هو اإلحرام وما هي واجباته؟

 نية الدخول يف النسك. اإلحرام هو : -

 (.0/10الرشح املمتع )

 السؤال العارش : ما هي واجبات اإلحرام ؟

 واجبات اإلحرام هي: -

 أن يكون اإلحرام من امليقات، وهذا فيه خالف بني أهل العلم عىل أقوال : -2

أن اإلحرام قبل امليقات ُيكره ، وهو قول احلسن وعطاً ومالك و أمحد وإسحاق وقول للشافعي، ونقله  األول :

البخاري عن عِامن ، ودليلهم أن اإلحرام من امليقات فعل النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابه وهم ال يفعلون إال 

 األفضل ، وُنِقَل هذا القول عن اْلامهًر.
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 وأيب ل علقمة واألسود وعبد الرمحنرم من بلده ، وهو قول أيب حنيفة وقول للشافعي وعليه فعحُي  األفضل أن الِاين :

 إسحاق ، واستدلوا بحديث ضعيف ، وصح عن ابن عمر أنه أحرم من بيت املقدس.

حديث ب قبل امليقات ، وهو قول الظاهرية وظاهر تبويب البخاري وقول داود ، واستدلوا أنه ال جيوز اإلحرام الِالث :

َت النَّبِيه َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَس (( ، وهو خْب بمعنى األمر ، واستدلوا برواية : ))هُيِله َأْهُل املَِْدينَِة ِمْن ِذي احْلَُلْيَفةِ : )) َم َوقَّ لَّ

(( ، وهذا ترجيح َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ لَِتْأُخُذوا القول هو الراجح ، ويؤيده حديث : )) (( ، وهذاأِلَْهِل املَِْدينَِة َذا احْلَُلْيَفةِ 

 العالمة األلباين والعالمة العِيمني والعالمة ابن باز وشيخنا العالمة الوادعي.

(، وهذا 0/13(، الرشح املمتع )51-20/52(، فتاوى ابن باز )111(، املحىل )0/101(، املجموع )5/11املغني )

 وعمرته (، وينّبه عىل أن من أحرم قبل امليقات فحجه221كرام )يف إَتاف ال –حفظه اهلل  - ترجيح شيخنا احلجوري 

 (.21-4/21وهو آثم ، ليس َام يقول ابن حزم أن حجه باطل ، وانظر مسك اخلتام ) ان،صحيح

ه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل علي -ريض اهلل عنه -بن خالد رفع الصوت بالتلبية واإلهالل حلديث السائب -1

َم َفَأَمَريِن َأْن آُمَر َأْصَحايِب َوَمْن َمِعي َأْن َيْرَفُعوا َأْصَواهَتُ وسلم : )) يُل َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ ْهاَل َأَتايِن ِجْْبِ َأْو  -ِل ْم بِاإْلِ

ا، بِالتَّْلبَِيِة  -َقاَل:  ( 1111( وابن ماجه برقم )111( والرتمذي برقم )2123(( رواه أبو داود )ُيِريُد َأَحَدمُهَ

أما اْلمهور يف منسكه، واأللباين ختيار ، وهذا قول ابن حزم وداود وظاهر اوصحح احلديث العالمة األلباين 

، واألقرب ما تقدم وَذا النساً َالرجال يرفعَن أصواهتن بالتلبية مامل خيَش فتنة،  فًرون استحباب ذلك ال وجوبه

 اإلستطاعة فإن حصلت مشقة تارة وتارة.وينّبه عىل أن الرجال يرفعون أصواهتم بقدر 

(، 100(، إَتاف الكرام لشيخنا حييى )20-21منسك األلباين ) (،111( ، )111(، املحىل )5/201املغني )

 (.224-0/222الرشح املمتع )

 التجرد من لبس املخيط ملن أحرم به ، حلديث يعىل بن أمية حني أحرم يف جبة فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم : -4

  (.2210(، ومسلم )2541احلديث(( رواه البخاري ) ...واْنَزْع َعنَْك اْْلُبَّةَ ))

 السؤال احلادي عرش : ما هي مستحبات اإلحرام ؟

 مستحبات اإلحرام ًَِرة ، منها : -
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ُجُل إَِذا َأَراَد َأْن حلديث ابن عمر أنه قال : )) ،اإلغتسال -2 نَِّة َأْن َيْغَتِسَل الرَّ ِرَم.ِمَن السه (، وهو 1/22(( رواه البزار )حُيْ

(، وعىل هذا قول مجاهًر العلامً ، وأوجبه ابن حزم عىل النفساً خاصة ، وأوجبه 2/500يف الصحيح املسند )

 (.4/22والصحيح األول.  فتح العالم )مطلًقا، بعض أهل املدينة 

 (.5/01. املغني )التنظف بنتف اإلبط وحلق العانة وتقليم األظافر  -1

ِرُم، حلديث عائشة ريض اهلل عنها قالت: ، التطيب  -4 ْحَراِمِه ِحنَي حُيْ نُْت ُأَطيُِّب َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِلِ َُ ((

ِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِاْلَبْيِت(( لِّ اَن ( : ))2210( ويف رواية ملسلم )2211( ومسلم )2541رواه البخاري ) .َوحِلِ ََ

ِرَم ، َيَتَطيَُّب بَِأْطَيِب َما جَيِدُ َرُسو َم إَِذا َأَراَد َأْن حُيْ (( ، وعىل هذا مجاهًر أهل العلم، وهو ُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ترجيح العالمة ابن باز والعالمة العِيمني وشيخنا الوادعي رمحه اهلل ، وخالف يف هذا الزهري ومالك وحممد بن 

عمر وعِامن وابن عمر املنع من الطيب عند اإلحرام والصحيح األول حلديث عائشة ريض اهلل  احلسن وصح عن

 عنها.

 (.20/211(، فتاوى ابن باز )0/13)(، الرشح املمتع 115املحىل ) (،111-0/112(، املجموع )5/00املغني )

ومع ذلك فالطيب املقصود به يف بدنه وشعره ال يف إحرامه فإنه ال جيوز أنه يطيبه عىل الصحيح ، وأن سال الطيب عىل 

 وجهه فال يشً عليه ، وَذا لو أصابه من طيب رأسه وهو حمرم أو وجهه عند وضوئه فال يشً عليه.

 (.211-20/215(، فتاوى ابن باز)0/11الرشح املمتع )

( قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : 3112، حلديث ابن عمر عند أمحد )ر ورداً للرجلاإلحرام يف إزا -3

 ، َوَنْعَلنْيِ ))
ٍ
ْم يِف إَِزاٍر َوِرَداً َُ  (.2011.. احلديث (( وصححه األلباين يف اإلرواً برقم )َوْلُيْحِرْم َأَحُد

(، منسك شيخ اإلسالم ) 0/120(، املجموع )5/01وعىل هذا قام اإلمجاع، نقله شيخ اإلسالم والنووي. املغني )

 (. 40(، صفة العمرة لإلرياين )صـ  11صـ 

َم قال : )) – امريض اهلل عنه –، حلديث ابن عمر أن يكون اإلحرام بعد صالة  -5 اَن َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ََ

 ، ُثمَّ 
َعَتنْيِ َْ ُع بِِذي احْلَُلْيَفِة َر ََ  اْلَكِلاَمِت.َيْر

ِ
ُؤالًَ ( رواه (إَِذا اْسَتَوْت بِِه النَّاَقُة َقاِئَمًة ِعنَْد َمْسِجِد ِذي احْلَُلْيَفِة ، َأَهلَّ هِبَ

(، وليس لإلحرام صالة خمصوصة ولكن بعد أي صالة من فرض أو نفل .2532(، ومسلم )2211البخاري )
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(، 21-25(، مناسك احل ُ والعمرة لأللباين )11-0/11(، الرشح املمتع )111(، املحىل )12-5/10املغني )

(، امللخص الفقهي 1/200(، زاد املعاد ) 41(، صفة العمرة لإلرياين ) صـ 11-20/11جمموع فتاوى ابن باز )

(2/443.) 

 ملا تقدم من حديث ابن عمر ، وعىل هذا مجاهًر العلامً. ،أن يكون اإلحرام عند استوائه عىل راحلته -1

 (. 41(، صفة العمرة لإلرياين )صـ 204-0/202الرشح املمتع )

هُ استقبال القبلة عند اإلهالل -0 ََِب، َفإَِذا اْسَتَوْت بِِه اسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة  ، حلديث ابن عمر أنَّ َلْت، ثمَّ َر ِه َفُرحِّ
أَمَر بَراِحَلتِ

 . رواه البخاري ."َفَعَل َذلَِك  -صىل اهلل عليه وسلم  -َوَزَعَم أنَّ َرُسوَل اهللِ ، قائاًم، ُثمَّ ُيلَبي حتَّى َيْبُلَغ احْلََرمَ 

(. 21( معلًقا ، ووصله أبو نعيم يف املستخرج. مناسك احل ُ والعمرة لأللباين ) صـ 2554)

ََِب َحتَّ ، حلديث أنس ريض اهلل عنه ، وفيه : ))التحميد والتسبيح والتكبًر قبل اإلهالل  -1 َوْت بِِه َعىَل ى اْستَ ُثمَّ َر

، ُثمَّ َأَهلَّ بَِح ٍُّ َوُعْمَرٍة َوَأَهلَّ النَّاُس هِباَِم  َ ْبَّ ََ  مَحَِد اهللََّ َوَسبََّح َو
ِ
(، قال احلافظ ابن 2552((  رواه البخاري )اْلَبْيَداً

ض لذَره مع قلَّ من تعرَّ  –استحباب التسبيح وما ذَر معه قبل اإلهالل  وهو –حجر يف الفتح: وهذا احلكم 

 ثبوته . اهـ

ب عليه البخاري :  ْهاَللِ  َباُب  وقد بوَّ ةِ  التَّْحِميِد َوالتَّْسبِيِح َوالتَّْكبًِِر َقبَْل اإْلِ ابَّ وِب َعىَل الدَّ َُ  .ِعنَْد الره

( قال : سمعت النبي صىل اهلل عليه وسلم 2141)  مسلمحلديث أنس يف صحيح  ذَر نوع النسك عند اإلهالل ، -1

ايقول : )) م : ل( أنه صىل اهلل عليه وسلم قاهلا مرتني، ويف لفظ ملس2152((، ويف رواية ملسلم )َلبَّْيَك ُعْمَرًة َوَحجًّ

 استحباب ذلك ذهبت احلنابلة.  ، وإىل ((َلبَّيَْك بُِعْمَرٍة َوَح ٍُّ ))

 (. 32(، صفة العمرة لإلرياين ) صــ 5/203املغني )      

(، ومسلم 5011يف البخاري ) -ريض اهلل عنها –حلديث عائشة  اإلشرتاط ملن خياف مانًعا من إَتام النسك،  -20

َبًْرِ ، َفَقاَل ( قالت: 2100) َم َعىَل ُضَباَعَة بِنِْت الزه اَلْت : َأَرْدِت احْلَ َُّ ؟ قَ  )) هَلَا : َدَخَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِلِّ َحْيُث َحَبْس  ُهمَّ ، حَمِ ي ، َوُقويِل اللَّ
طِ ي َواْشرَتِ  ((.َتنِيَواهللَِّ ، َما َأِجُديِن إِالَّ َوِجَعًة ، َفَقاَل هَلَا : ُحجِّ

أنه إن ُوِجَد املانع َتلل بدون هدي بخالف من مل يشرتط، فإن مل خيف مانًعا فال يستحب ، لعدم  وفائدة هذا اإلشرتاط

 وجود دليل عىل ذلك، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وترجيح العالمة العِيمني .
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 (.01-0/02(، والرشح املمتع )14-5/11(، واملغني )2120وانظر الفتح )

(، ومسلم 2531ملا جاً يف البخاري ) الِابت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم،اإلقتصار يف التلبية عىل  -22

َم :  -ام ريض اهلل عنه–( عن ابن عمر 2213) ُهمَّ ، َلبَّْيَك ، لَ )) َأنَّ َتْلبَِيَة َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ بَّْيَك َلبَّيَْك اللَّ

يَك َلَك َلبَّْيَك ، إِنَّ ا يَك َلَك الَ رَشِ اَن َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم َيِزيُد ((، حْلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواملُْْلَك الَ رَشِ ََ َو

ًُ إَِلْيَك َواْلَعَمُل ))فِيَها :  ْغَبا  .(( َلبَّيَْك َلبَّْيَك ، َوَسْعَدْيَك ، َواخْلًَْرُ بَِيَدْيَك ، َلبَّْيَك َوالرَّ

 ( أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يرد عىل الناس شيًئا فيام هيلون به، ولزم تلبيته.2151رواية مسلم )ويف 

(، وصفة 4/34(، ومسك اخلتام )222-0/220، والرشح املمتع )ورشح مسلم َتت احلديث ،وانظر الفتح

 (.30) العمرة لإلرياين

 عند البخاري -ريض اهلل عنه–ديث ابن عمر حل مالزمة التلبية حتى دخول احلرم والرشوع يف الطواف، -21

اَن إَِذا َدَخَل َأْدَنى احْلَرَ )): ( 2151(، ومسلم )254) ََ ه  ُث َأنَّ َنبِيَّ اهللَِّ صىل اهلل ...  ِم َأْمَسَك َعِن التَّْلبَِيةِ أنَّ َوحُيَدِّ

اَن َيْفَعُل َذلَِك. ََ  بغًرها. ((، وَان يتوقف عن التلبية ليتفرغ لإلنشغالعليه وسلم  

 وقد ثبت عن ابن عباس عند ابن أيب شيبة أنه َان ال يقطع حتى يستلم الرَن.

 (.105( ، وإَتاف الكرام لشيخنا احلجوري )21(، منسك األلباين رمحه اهلل )151-5/155وانظر املغني )

(، ومسلم 2015البخاري ) يف -ريض اهلل عنها–حلديث عائشة  تلبيد الشعر ملن احتاج إليه وعنده شعر -24

ينِّ َلبَّْدُت َرأِِس، إِ )) ( قالت : يا رسول اهلل ما شأن الناس حلوا بعمرة ومل َتلل من عمرتك ؟ قال : 2111)

 ((.َوَقلَّْدُت َهْديي، َفال أحله َحتَّى أْنَحرَ 

 السؤال الِاين عرش : ما هي حمظورات اإلحرام ؟

 ام : حمظورات اإلحرام تنقسم إىل ثالثة أقس

 ، وهي: مشرتَة بني الذَور واإلناث -أ

اَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو بِِه إزالة شعر الرأس ، لقوله تعاىل : )) -2 ََ ُه َفَمْن  لَّ وَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهْلَْدُي حَمِ ًُ ِلُقوا ُر َواَل ََتْ

((، وقاس اْلمهور عليه شعور البدن، والصحيح أنه ال َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَية  ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك 
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عِيمني لعدم وجود الدليل يقاس عليه، وهو قول داود وابن حزم ورجحه شيخنا الوادعي  والعالمة ال

 ذلك.الرصيح ب

 (.2/441(، وامللخص الفقهي )220-0/225انظر الرشح املمتع )

( يف قصة الذي وقصته ناقته، فقال رسول 2101(، ومسلم )2111يب، حلديث ابن عباس يف البخاري )الطِّ  -1

ُروا َرْأَسهُ اهلل صىل اهلل عليه وسلم : )) وُه بِطِيٍب ، َوالَ خُتَمِّ ن ((، واحلكمة يف ترك الطيب هو اإلبتعاد عَوالَ ََتَسه

 أَل أو يف ها ويتجه إىل اآلخرة ، والطيب يمنع منه يف بدنه وثيابه، أو استعاملهه وزينة الدنيا ومالذفه الرتَّ 

، وتطييب احلجر األسود خطأ يمنع من  ألَّنا ُتَطيَّبرشب أو يف املنظفات، وما فاح من الكعبة ال يرض ، 

 استالمها.

 (.230-0/240(، والرشح املمتع )430-2/441وانظر امللخص الفقهي )

( 2141) ر يف البخاريلبس القفازين ، وقد ُنِقَل اإلمجاع عىل َتريمه عىل الذَر واألنِى، ويف حديث ابن عم -4

اَزْينِ مرفوًعا : ))  ((.َواَل َتنَْتِقُب املَْْرَأُة املُْْحِرَمُة َواَل َتْلَبُس اْلُقفَّ

 (.245-0/243(، الرشح املمتع)5/251انظر املغني)

(قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 2301يف مسلم ) –ريض اهلل عنه  –وعقد النكاح، حلديث  عِامن اخلطبة  -3

ًً َان املحرم الويّل أو الزوج أو الزوجة، فإن الَ َينِْكُح املُْْحِرُم ، َوالَ ُينَْكُح ، َوالَ خَيُْطُب.وسلم : )) (( ، سوا

حصل النكاح حال اإلحرام فالعقد فاسد عند اْلامهًر.

 (.0/254(، الرشح املمتع)4/45فتح العالم )

احْلَ ُه َأْشُهر  َمْعُلوَمات  َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ احْلَ َُّ َفاَل اْلامع ومقدماته َالقبلة واملّس بشهوة، لقوله تعاىل : )) -5

نع الكالم الذي يدعو إليه يم (( ، فالرفث املراد به اْلامع ومقدماته، حتىَرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يِف احْلَ ُِّ 

 عند النساً.منه، وخصوًصا 

 (.2/432(، وامللخص الفقهي )211-0/251الرشح املمتع)

ده ألنه عىل صي ه ، أو أعانصيد الْب ، حيرم عىل املحرم صيد الْب قتله واصطياده وَذا األَل مما صيد ألجل -1

َاَامليتة، لقوله تعاىل : )) ُِْل َما  َياَأهيه ً  ِم ًدا َفَجَزا ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرم  َوَمْن َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمَتَعمِّ ِذيَن آَمنُوا اَل َتْقُتُلوا الصَّ الَّ

َِنَي َأوْ  اَرة  َطَعاُم َمَسا فَّ ََ ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو  ال وق ،((لَِك ِصَياًماَعْدُل ذَ  َقَتَل ِمَن النََّعِم حَيْ

َم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَْبِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًماتعاىل : )) َِّ َوُحرِّ جاً  امة حني(( ، وقال عليه الصالة والسالم للصعب بن ج
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ا ُحُرم  : )) -فرده عليه  –بالصيد  ُه َعَليَْك ، إِالَّ َأنَّ ا مَلْ َنُردَّ َل مما ادة يف األ(( متفق عليه ، وأِذَن لرفقة أيب قتإِنَّ

 صاده أبو قتادة ملَّا َعِلَم أَّنم مل يشارَوه يف صيده ومل يعنه أحد، وَل ذلك يف الصحيحني.

(، واْلامع الصحيح لشيخنا 252-0/231(، والرشح املمتع )2214وانظر رشح مسلم َتت حديث )

 (.1/412الوادعي )

فهه، وعىل هذا مجاهًر العلامً ، تقليم األظافر أو قصها بال عذر، قياًسا عىل قص الشعر بجا -0 مع عّلة الرتَّ

وخالف يف هذا ابن حزم وداود وقوهلام ليس ببعيد، لكن قال العِيمني : ُنِقَل يف هذه املسألة اإلمجاع ، فإن 

 فال عذر يف خمالفته وإال ينظر. صحَّ 

 (، وامللخص الفقهي.0/220(، والرشح املمتع )0/131املحىل)

 وهي : ،بالرجال ةخاص -ب

تغطية الرأس بمالصق معتاد َالعاممة والقلنسوة واخلامر ونحومها، لنهي النبي صىل اهلل عليه وسلم عن  -2

لبس العامئم والقالنس ، وعىل هذا نقل ابن القيم اإلتفاق، وأما اإلستظالل بشجرة أو خيمة ونحوها فال 

 ل به من الشمس.بأس، فقد ُوِضَع عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع ثوب يستظ

 (.2111(، و )2121(، ورشح مسلم َتت حديث )1/134انظر زاد املعاد)

ُروا َوْجَههُ ) وأما تغطية املحرم وجهه فيجوز ألن زيادة )  ( حكم عليها األئمة بالشذوذ.( اَل خُتَمِّ

 : ال بأس أن حيمل املحرم متاعه عىل رأسه مامل يكن حيلة. -رمحه اهلل–قال ابن باز 

 (.2/400(، وامللخص الفقهي)20/225فتاوى ابن باز )انظر 

لبس املخيط، وهذا تعبًر الفقهاً ، وأول من عّْب به إبراهيم النخعي، واملراد به ما عمل عىل قدر البدن أو  -1

العضو من قميص وعاممة أو رساويل، وَاخلفني والقفازين واْلوارب ، لنهي النبي صىل اهلل عليه وسلم 

 عن ذلك.

 (.210-0/211(، والرشح املمتع)11/220جمموع الفتاوى )انظر 

َعِن اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم ، َأنَّ ( 2200)(، ومسلم2141ودليل هذا املحذور ما رواه البخاري )

ِِّيَ  َم : َما َيْلَبُس املُْْحِرُم ِمَن ال َلْيِه اِب ؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ عَ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم :  َفاَف ، إِالَّ َأَحد  )) َوَسلَّ انَِس ، َوالَ اخْلِ اِويالَِت ، َوالَ اْلَْبَ َ الَ  الَ َتْلَبُسوا اْلُقُمَص ، َوالَ اْلَعاَمِئَم ، َوالَ الَّسَّ
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نْيِ ، َوْليَ  ْعفَ جَيُِد النَّْعَلنْيِ ، َفْلَيْلَبِس اخْلُفَّ ُه الزَّ َِِّياِب َشْيًئا َمسَّ  ، َوالَ َتْلَبُسوا ِمَن ال
َراُن ْقَطْعُهاَم َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبنْيِ

 ((. َوالَ اْلَوْرُس 

 : خاصة بالنساً -ج

َواَل َتنَْتِقُب املَْْرَأُة املُْْحِرَمُة َواَل َتْلَبُس )) :وهو حمظور واحد، وهو لبس النقاب، حلديث ابن عمر املتقدم وفيه

اَزْينِ   ((. اْلُقفَّ

تفاق عىل جواز تغطية املرأة وجهها بِشً ال يمس الوجه، وَذلك إن مّسه فيجوز، اإلوقد نقل شيخ اإلسالم 

 عن وجهها. َشفتوإنام املمنوع هو النقاب، فاملرأة تسدل مخارها عىل وجهها، وإن مل يكن عندها رجال 

(، ومنسك األلباين 2/411فقهي )(، وامللخص ال0/213(، والرشح املمتع)13انظر منسك شيخ اإلسالم )

 .21 صـــ

 عرش : ما الذي يصنعه املعتمر واحلاج عند دخول مكة ؟السؤال الِالث 

 اهللِ أنَّ َرُسوَل "اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللُ َعنُْهاَم:  ة العليا واخلروج منها من السفىل، حلديثيستحب دخول مكة من الِني

َم  ْفىَل  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َِنِيَِّة السه ، َوَخَرَج ِمَن ال
ِ
َِّنِيَِّة الُعْلَيا التي بالَبْطَحاً ًَ ِمَن ال َدا ََ َة ِمْن  ."َدَخَل َمكَّ

دى بالضم    َُ َداً بالفتح، واخلروج من  ََ مع ألف مقصورة يف آخره ، فالفتح للداخل، والضم للخارج فالدخول من 

 وهذا مستحب لكل داخل.

 (.01-4/05وانظر رشح مسلم َتت حديث ابن عمر، ومسك اخلتام)

َذلك يستحب ملن دخل مكة أن يغتسل ولو مل يكن حمرًما، وهذه من السنن التي تكاد تكون مهجورة يف هذا 

اَن إَِذا َدَخَل  (2151(، ومسلم )2504يف البخاري ) -َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم - اْبُن ُعَمرَ الزمان، ودليل ذلك حديث  ََ ه  أنَّ

ْبَح، َوَيْغَتِسُل َوحُيَدِّ   صىل اهلل عليه ُث َأنَّ َنبِيَّ اهللََِّأْدَنى احْلََرِم َأْمَسَك َعِن التَّْلبَِيِة، ُثمَّ َيبِيُت بِِذي طًِوى، ُثمَّ ُيَصِلِّ بِِه الصه

اَن َيْفَعُل َذلَِك   وسلم ََ. 

 (.111-0/111وانظر فتح الباري عند احلديث، وَذا رشح النووي عىل مسلم، والرشح املمتع)
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 السؤال الرابع عرش : ما هو الطواف ؟

 باحلجر األسود منتهًيا إليه، جاعاًل الكعبة عن اليسار .حول الكعبة سبع مرات ، مبتدًئا بالدوران لتعبد هلل اهو 

 (.51) صــ  انظر صفة العمرة لإلرياين

 السؤال اخلامس عرش : ما حكم الطواف ؟

( عن 2121(، ومسلم )2511فالطواف رَن من أرَان العمرة بال خالف، وقد جاً يف البخاري ) بالنسبة للعمرة

َفا َواملَْْرَوِة ، وَ ))وفيه :  –ريض اهلل عنه  -جابر  واَفُطوُفوا بِاْلَبيِْت َوَبنْيَ الصَّ ُ ِن اْبِن عَ ( 042ويف البخاري ) ((،َقرصِّ

َفا )) َعبَّاٍس َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم، َقاَل:  َة َأَمَر َأْصَحاَبُه َأْن َيُطوُفوا بالبيت َوبِالصَّ َم َمكَّ ملََّا َقِدَم النَّبِيه َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

وا  ُ ِلُقوا َأْو ُيَقرصِّ لهوا َوحَيْ
 ((. واملروة، ُثمَّ حَيِ

 (.51(، وصفة العمرة لإلرياين )صـــ 1/21واملجموع )(، 140انظر املحىل )

 السادس عرش : ما هي رشوط الطواف ؟السؤال 

 : وهي، رشوطلطواف ل

بإمجاع أهل العلم، فإن ترك شوًطا أو بعض شوط فطوافه ال جيزئه عند مجاهًر العلامً،  أن تكون سبعة أشواط َاملة -2

َم َسَعى النَّبِيه  "اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم، قال:  والدليل حديث  ًة يِف َثاَلَثَة َأْشَواٍط َوَمَشى َأْرَبعَ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

( ونحوه يف الصحيحني عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ، 2112(، ومسلم )2104. رواه البخاري)"احْلَ ُِّ َواْلُعْمَرِة 

 ويف مسلم عن جابر ريض اهلل عنه.

 (.0/132، الرشح املمتع )(12-1/10(، واملجموع)121-5/120انظر املغني )

 (.1/12لو شكَّ يف عدد األشواط بنى عىل اليقني باإلمجاع، نقله ابن املنذر. املجموع ) فائدة :

ب ). أن َل شوط مبتدأ من احلجر األسود إىل احلجر األسود -1  (.1/10انظر املجموع رشح املهذَّ

 (.1/11يف التمهيد) وهذا بال خالف ، قاله ابن عبد الْب أن يكون البيت عن اليسار ، -4

 (.5/142(، املغني )0/130(، الرشح املمتع )1/23انظر املجموع )
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ألنه لو فعل ذلك َان البيت عن يمينه، وقد أمجعوا عىل أنه يكون البيت  القهقرى؛إىل األمام ال إىل أن يكون املِش  -3

 (.1/23عن يساره. انظر املجموع )

ألنه من البيت ، وَذا ال يكون عىل الشاذروان، ألنه من البيت والطواف حول  أن يكون من وراً احلجر األسود ، -5

، والشاذروان هو السوار الزائد يف أسفل الكعبة، َان قدياًم يستطاع املِش عليه ، أما اليوم فقد البيت ال داخل البيت

 صار مسناًم ال يستطاع الصعود عليه.

 (.155-0/153لرشح املمتع )(، ا140-5/111(، املغني)1/11انظر املجموع )

ع، -1 ُفوا بِاْلَبْيِت اْلَعتِيِق ))لقوله تعاىل :  أن يكون حول البيت أو داخل املسجد مهام توسَّ ُنِقَل  ذا ه ، وعىل((َوْلَيطَّوَّ

 اإلمجاع.

 (.1/45( و )1/23انظر املجموع)

( عندما حاضت قال هلا النبي صىل 2122(، ومسلم )113حلديث عائشة يف البخاري) الطهارة من احلدث األَْب، -0

َتَبُه اهللَُّ َعىَل َبنَاِت آَدَم ، َفاْقِِض َما َيْقِِض احْلَاجه ، َغًْرَ َأْن الَ َتُطويِف بِاْلَبيْ )) اهلل عليه وسلم :  ََ   ً  َحتَّى ِت إِنَّ َهَذا يَشْ

مجاهًر العلامً، وأما الطهارة من احلدث األصغر فالصحيح أَّنا مستحبة، وهو قول ((، وعىل هذا قول  َتْغَتِسِِل 

منصور ومحاد واألعمش واحلسن وابن سًرين وأيب حنيفة، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حزم ورجحه 

 العِيمني.

 (.111-0/151(، الرشح املمتع )114-5/111(، املغني )2132(، الفتح )141انظر املحىل)

يُق ( قال : 2430(، ومسلم )2111حلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف البخاري) سرت العورة ، -1 دِّ َِنِي َأُبو َبْكٍر الصِّ َبَع

ِة اْلَوَداِع ، يِف  َم ، َقْبَل َحجَّ َرُه َعَلْيَها َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ي َأمَّ
تِ ِة الَّ  َيْوَم ُنوَن يِف النَّاسِ َرْهٍط ، ُيَؤذِّ يِف احْلَجَّ

ك  ، َوالَ   .َيُطوُف بِاْلَبْيِت ُعْرَيان   النَّْحِر : الَ حَيُ ُه َبْعَد اْلَعاِم ُمرْشِ

لِّ َمْسِجدٍ ويقول اهلل تعاىل : )) َُ  ... اآلية ((، وعىل هذا قول اْلامهًر من أهل العلم.َياَبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد 

 (.151-0/150(، الرشح املمتع)1/21املجموع )(، 141املحىل )

 عرش : ما هي واجبات الطواف ؟ السؤال السابع

 واجبات الطواف َاآليت :
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قال النووي : قال أصحابنا وغًرهم : ينبغي له أن يكون يف طوافه خاشًعا متخشًعا حارض القلب مالزم اخلشوع،  -2

طواف صالة فيتأدب بآداهبا ويستشعر بقلبه عظمة من األدب بظاهره وباطنه ويف هيئته وحرَته ونظره، فإن ال

 يطوف ببيته . اهـ.

 يه األَل والرشب للحاجة ونحو ذلك َالكالم.وليس معناه أن يأخذ أحكام الصالة ، فيجوز ف

 (.112-0/110(، والرشح املمتع )1/32انظر املجموع )

ا ُعَمُر يَ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : )) اوغًرمه الشافعيمام أمحد، وروى اإلترك املزامحة وأذية الطائفني،  -1

اَلَم احْلََجِر ، َفإِْن َخاَل َلَك َفاْسَتِلْمُه َوإِالَّ فَ 
ِعيَف إِْذ َأَرْدَت اْستِ ْ إِنََّك َرُجل  َقِويه اَل ُتْؤِذ الضَّ ْبِّ ََ ححه (( ص اْستَْقبِْلُه َو

 (.1/45(. وانظر املجموع )12األلباين يف منسكه)

وخصوًصا يف هذا الزمن الذي يزدحم فيه الطائفون من الرجال والنساً، مع لبرص، لألدلة العامة يف ذلك، غض ا -4

املسلم إىل  يف املطاف ما حيتاج معه تْبج النساً، وإىل اهلل املشتكى من جهل املسلمني بدينهم ، فيحصل اإلختالط

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا جماهدة للنفس وبعد عن أماَن النساً ، وغض البرص ، واهلل يقول : )) ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي َيُغضه

ى هَلُمْ  ََ  ، وقد قال النبي صىل اهلل...(( اآلية، وعىل النساً أن يتقني اهلل ويبعدن عن أماَن الزحام ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْز

 النَّاسِ عليه وسلم ألم سلمة : ))
ِ
(، وأما اليوم فمن 2101(، ومسلم )2121(( َام يف البخاري )ُطويِف ِمْن َوَراً

النساً من تزاحم الرجال عىل استالم احلجر األسود فيحصل هلا من األذية وللرجال من الفتنة ما اهلل به عليم، وال 

 .حول وال قوة إال باهلل

ُجودِ قال تعاىل : ))طهارة البدن والِياب،  -3 ِع السه ََّ َي لِلطَّاِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالره
ْر َبيْتِ ىل اهلل عليه ((، وقال النبي صَوَطهِّ

ه ف((، وألن النبي صىل اهلل عليه وسلم توضأ قبل طواَغًْرَ َأْن الَ َتُطويِف بِاْلَبيِْت َحتَّى َتْطُهِريوسلم لعائشة : ))

 (( وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإال فقد رشط ذلك بعضهم.لَِتْأُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكمْ وقال :  ))

 (.0/151(، والرشح املمتع )1/20انظر املجموع )

((، مْ كُ َواَل ُتْبطُِلوا َأْعاَملَ لقول اهلل عز وجل : ))تعظيم قدر هذه العبادة واحلفاظ عليها حتى ال تبطل أو تنقص،  -5

 ((.َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم : ))

 عرش : ما هي مستحبات الطواف ؟ السؤال الِامن

 مستحبات الطواف َاآليت : 
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(، ومسلم 2123لفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم َام يف حديث عائشة يف البخاري ) الطهارة من احلدث األصغر، -2

 ، ورجحه شيخ اإلسالم وابن حزم ورجحه العِيمني وقد تقدم. (، وإىل هذا ذهب أبو حنيفة ومجاعة2145)

 بإحدى الصور اآلتية: استالم احلجر األسود بدً َل شوط -1

قّبل ( قال: 2105(، ومسلم )2100يض اهلل عنه يف صحيح البخاري )يستلمه بيده ثم يقّبله ، حلديث ابن عمر ر -أ

ىلَّ اهللَُّ َص ْواَل َأينِّ َرَأْيُت النَّبِيَّ ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْه، احْلََجِر اأْلَْسَوِد ، َفَقاَل: ِإينِّ َأْعَلُم َأنََّك َحَجر  اَل َترُضه َواَل َتنَْفُع، َولَ 

 ((.ُيَقبُِّلَك َما َقبَّْلُتَك َعَلْيِه َوَسلََّم 
َعْن َنافٍِع ، َقاَل : َرَأْيُت اْبَن ُعَمَر َيْسَتِلُم احْلََجَر بَِيِدِه ، ُثمَّ َقبََّل ( 2111ثم يقبل يده ، ملا يف مسلم )بيده يستلمه  -ب

ُتُه ُمنُْذ َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  َْ َم َيْفَعُلُه.َيَدُه ، َوَقاَل : َما َتَر َوَسلَّ

َأنَّ َرُسوَل اهلِل : )) ( 2101(، ومسلم )2100يف البخاري)اْبِن َعبَّاٍس  ل العصا، حلديث يستلمه بعصا ثم يقبِّ  –ج 

َن بِِمْحَجنٍ  َْ ِة اْلَوَداِع َعىَل َبِعًٍر ، َيْسَتِلُم الره َم َطاَف يِف َحجَّ  عن أيب ( 2105، ويف مسلم )(( َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َن بِِمْحَجٍن َمَعُه َويُ  الطهَفْيِل ، َقاَل  َْ َم َيُطوُف بِاْلبَْيِت ، َوَيْسَتِلُم الره َقبُِّل املِْْحَجَن.: َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َرُسوَل اهللِ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  " ( 2141يف البخاري )َعنُْهاَم  َريِضَ اهللَُّ اْبِن َعبَّاسٍ باإلشارة إليه دون تقبيل ، حلديث  -د

َم  َ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ْبَّ ََ  يِف َيِدِه َو
ٍ
ً َِشْ

ِن َأَشاَر ِإَلْيِه بِ َْ اَم َأَتى َعىَل الره لَّ َُ  . "َطاَف بالبيت َوُهَو َعىَل َبِعًٍر، 

حلديث ابن عباس املتقدم، ولو زاد بسم اهلل واهلل أَْب ، فقد ثبت عن ابن عمر  التكبًر عند استالم احلجر األسود، -4

 عند عبد الرزاق والبيهقي أنه َان يفعله ، واألول أحسن.

 (.5/125(، واملغني)1/11وانظر املجموع )

َم ملََّا َقِدَم َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ ا: ))( 2121حلديث جابر يف مسلم) استقبال احلجر األسود عند استالمه، -3 هللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َة َأَتى احْلََجَر َفاْسَتَلَمُه ، ُثمَّ َمَشى َعىَل َيِمينِِه ، َفَرَمَل َثاَلًثا َوَمَشى َأْرَبًعا ( عن أيب هريرة وفيه 2010((، ويف مسلم ) َمكَّ

َم َحتَّى :  .َأْقَبَل ِإىَل احْلََجِر ، َفاْسَتَلَمُه ُثمَّ َطاَف بِاْلَبْيِت َوَأْقَبَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

( تدل عىل أنه استقبله، وإىل استحبابه ذهبت احلنابلة ُثمَّ َمَشى َعىَل َيِمينِهِ ( وقوله : )َأْقَبَل إِىَل احْلََجرِ فقوله: )

 والشافعية.

 . 10باين صـــ (، ومنسك األل144-0/141(، والرشح املمتع )1/40وانظر املجموع)
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واإلضطباع هو : جعل وسط الرداً َتت عاتقه األيمن ، وجعل طرفيه عىل عاتقه   اإلضطباع يف األشواط َلها، -5

، ودليله حديث يعىل بن أمية ريض اهلل عنه عند الرتمذي وهو يف اْلامع ااأليَّس، ويكون املنكب األيمن مكشوفً 

َم َطاَف بِالَبْيِت ُمْضَطبًِعا َوَعَليِْه ُبْرد   َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ )) :  (1/453الصحيح )  .(( اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

َم َوَأْصَحاَبُه ( 1/454وعند أيب داود عن ابن عباس وهو يف اْلامع الصحيح) َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َت آَباطِِهْم َقْد َقَذُفوَها َعىَل َعوَ )) ْعَراَنِة َفَرَمُلوا بِاْلَبْيِت َوَجَعُلوا َأْرِدَيَتُهْم ََتْ ىاْعَتَمُروا ِمَن اْْلِ  .(( اِتِقِهُم اْلُيَّْسَ

وعىل هذا مجهور العلامً ، ولكنه َام تقدم من بداية الطواف إىل َّنايته فقط، وهو يف طواف القدوم فقط ، ومن 

 اذإلضطباع حتى َّناية العمرة أو احل ُ ، وبعضهم يضطبع من امليقات وهاستمرار بعض املحرمني عىل ا اْلهل

 خطأ.

 (.142-0/140(، الرشح املمتع )120-5/121انظر املغني )

َرَمَل )) َقاَل :  : ( 2111يف مسلم)اْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم حلديث  الرمل يف الِالثة األشواط األوىل َلها للرجال، -1

َم ِمَن احْلََجِر إىَِل احْلََجِر َثاَلًثا ، َوَمَشى َأْرَبًعا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد ( 2114ويف مسلم ) .(( َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُه َقاَل :  َم َرَمَل ِمَن احْلََجِر األَْسَوِد ، َحتَّى اْنَتَهى إَِلْيِه ، َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ))اهللِ َريِضَ اهللَُّ َعنُْهاَم ، َأنَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ

والرمل مستحب للمعتمر والقادم من الرجال  الَّسعة يف املِش مع مقاربة اخلطى، والرمل هو :((،  َثاَلَثَة َأْطَواٍف 

 ن النبي صىل اهلل عليه وسلم مشى بني الرَنني يفال رمل عىل النساً ، وما جاً أباإلمجاع ، واتفق العلامً عىل أنه 

 عمرة القضاً فهو منسوخ بفعله يف حجة الوداع.

 (.225-4/223(، فتح العالم )1/40(، واملجموع )05/131(، واملغني 21/241إلستذَار )اانظر 

يف البخاري  ُعَمَر اْبنِ وعليه مجاهًر العلامً حلديث  استالم الرَن اليامين يف َل شوط باليد دون تقبيل وال تكبًر، -0

 اْلَياَميِنَ ، َواحْلََجَر ، ُمْذ َرَأْيُت َرُسوَل اهللِ َصىلَّ )) َقاَل :  ( 2111(،ومسلم)2101)
ننَْيِ َْ اَلَم َهَذْيِن الره

ُت اْستِ َْ َما َتَر

ٍة َوالَ  َم َيْسَتِلُمُهاَم ، يِف ِشدَّ   اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ٍ
 ( عن ابن عباس نحوه .2111ويف مسلم )((،  َرَخاً

 وانظر رشح النووي عىل مسلم عند احلديث.

 ومن اخلطأ الوقوف عنده وتقبيله والتكبًر عنده.

 (.130-0/131(، والرشح املمتع )1/41انظر املجموع)

 (.0/131سّمي الرَن اليامين ألنه من جهة اليمن. الرشح املمتع ) تنبيه :



 
23 

ألنه أرشف البقاع، فالدنو منه أفضل، وألنه أيَّس يف استالم الرَنني وتقبيل احلجر، وهذا برشط لبيت، الدنو من ا -1

، فإن حصلت األذية فالبعد أوىل، واستحباب القرب من الكعبة ال خالف فيه. انظر ال  يؤذي وال يتأذى بالزحامأ

 (.45-1/43املجموع)

ث يدعو بام شاً، وحديله أن ح عىل ذَر خمصوص له، بل دليل صحيوال اإلنشغال بالذَر والدعاً وتالوة القرآن،  -1

نَا آتِنَ ىل اهلل عليه وسلم َان يقول بني الرَنني : )) داود أن النبي صئب عند أيبعبد اهلل بن السا ْنَيا َحَسنًَة َربَّ ا يِف الده

 عبيد املكي وهو جمهول.  ضعيف ، ألنه من طريق(( َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ 

 (.04-01، وصفة العمرة لإلرياين )(0/131ح املمتع )انظر الرش

 نام طاف النبيَب ، وإاف املايش أوىل من طواف الرنقل املاوردي إمجاع العلامً عىل أن طوااملِش للقادر،  -20

الناس عليه، وليرشف ويأخذ الناس عنه املناسك، وهذا ثابت يف  صىل اهلل عليه وسلم راًَبا عىل بعًر إلزدحام

َطاَف َرُسوُل اهللِ )) َجابٍِر ، َقاَل :  حديث( ، ففي 2103(، ويف مسلم عن عائشة )2104حديث جابر يف مسلم )

ِة اْلَوَداِع َعىَل َراِحَلتِِه َيْسَتلِ  َم بِاْلبَْيِت يِف َحجَّ َف َولِيَ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ْسَأُلوُه ُم احْلََجَر بِِمْحَجنِِه ، ألَْن َيَراُه النَّاُس َولُِيرْشِ

 (.22/11. انظر املجموع ) ((، َفإِنَّ النَّاَس َغُشوهُ 

، وصالة رَعتي الطواف مستحبة عىل الصحيح خلف مقام إبراهيم بعد الفراغ منه صالة رَعتي الطواف   -22

ر، وقد ُنِقَل االتفاق عىل جواز صالهتا يف أي موضع شاً من احلرم من أقوال أهل العلم وهو قول اْلمهو

َا اْلَكافُِرونَ وصالهتا خلف املقام أفضل، ويستحب أن يقرأ يف الرَعة األوىل بسورة )) انية بسورة (( والِ ُقْل َياَأهيه

أنه حني يتجه للصالة خلف املقام أن   (( َام يف حديث جابر يف حجة الوداع ، ويسن باإلتفاقُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد  ))

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ ))يقرأ اآلية :   ((.َواختَّ

 (.210-4/211(، وفتح العالم )5/141(، واملغني )31-1/31انظر املجموع )

خاصة وهذه سنة باإلمجاع ، ومع ذلك العاملون هبا قليل، وهذه السنة استالم احلجر األسود بعد ذلك،   -21

 باملعتمر والقادم ، ودليلها حديث جابر يف حجة الوداع.

 (.2121(، وانظر رشح مسلم َتت حديث )5/143انظر املغني)
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 ،وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاً ، وهو قول الشافعية ومذهب احلنفية املواالة بني أشواط الطواف،  -24

الناس، فإن انتهى من صالته بنى من حيث قطع  فإن أقيمت الصالة املكتوبة يف أثناً طوافه قطعه وصىل مع

 وهذا قول اْلمهور، قال ابن املنذر : وال أعلم أحًدا خالف ذلك إال احلسن البرصي فقال: يستأنف.

 (.131-5/130(، واملغني )34-1/32انظر املجموع )

عمر يف  يف حديث ابنلفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم، فإنه جاً املواالة بني الطواف وصالة الرَعتني ،   -23

َعَتنْيِ ( وفيه : ))2112(، ومسلم )2111البخاري ) َْ َع ، ِحنَي َقََض َطَواَفُه بِاْلَبْيِت ِعنَْد املََْقاِم َر ََ يعني  ....((ُثمَّ َر

 (.31-1/31النبي صىل اهلل عليه وسلم. انظر املجموع )

 السؤال التاسع عرش : متى وقت الطواف ؟

، حلديث جبًر بن مطعم عند أمحد وأيب داود والرتمذي أن النبي وقت شاً من ليل أو َّنارللطائف أن يطوف يف أي 

( ( َيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف الَ ََتْنَُعنَّ َأَحًدا َطاَف هِبََذا اْلَبْيِت، َأْو َصىلَّ َأيَّ َساَعٍة ِمْن َلْيٍل، َأْو ََّنَارٍ )صىل اهلل عليه وسلم قال : )

 (.2/105لشيخنا الوادعي ) وهو يف الصحيح املسند

 السؤال العرشون : ما هو السعي ؟

 هو املِش بني الصفا واملروة تعبًدا هلل تعاىل سبعة أشواط مبتدًئا من الصفا منتهًيا إىل املروة. 

 (.1/12(، املجموع )10انظر صفة العمرة لإلرياين ) 

 السؤال احلادي والعرشون : ما حكم السعي ؟

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللَِّ َفَمْن َح َُّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن ))مرة لقوله تعاىل : هو رَن من أرَان الع إِنَّ الصَّ

ر  َعِليم  
َِ ا َفإِنَّ اهللََّ َشا َع َخًْرً َف هِباَِم َوَمْن َتَطوَّ َما عن عائشة قالت : )) (2100( ، ومسلم )2134ويف البخاري )  ((،َيطَّوَّ

َفا َواملَْْرَوةِ  َا النَّاُس : ))قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ((، وَأَتمَّ اهللَُّ َح َُّ اْمِرٍئ َوالَ ُعْمَرَتُه مَلْ َيُطْف َبنْيَ الصَّ  اْسَعْوا؛ َيا َأهيه

تَِب َعَلْيُكمْ  َُ ْعَي َقْد   (.2001اإلرواً ) ( رواه الدارقطني وصححه األلباين يف(َفإِنَّ السَّ

 وعىل هذا مجاهًر العلامً . 

 .10(، ورسالة تنبيهات يف احل ُ عىل الكتابة املسامة أفعل وال حرج للشيخ العباد صــ 1/55انظر املجموع)

 السؤال الِاين والعرشون : ما هي رشوط السعي؟

 رشوطه َاآليت :  



 
25 

لَِتْأُخُذوا َعنِّي وعىل هذا مجاهًر أهل العلم لفعل النبي صىل اهلل عِل وسلم، وقوله : )) أن يكون بعد الطواف، -2

 (( ، ومل ينقل عنه أنه ابتدأ بالسعي قط.َمنَاِسَكُكمْ 

 (.4/241(، وفتح العالم )5/130(، واملغني )1/55انظر املجموع )

إىل الصفا شوط ثاين، وهكذا، قال النووي : هذا هو من الصفا إىل املروة شوط، ثم من املروة  أن يكون سبعة أشواط، -1

املذهب الصحيح املشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به مجاهًر األصحاب املتقدمني واملتأخرين ، ومجاهًر 

 .(1/12املجموع )العلامً وعليه عمل الناس وبه تظاهرت األحاديث الصحيحة. 

 (.1/10روة سقط هذا الشوط. املجموع )فإن بدأ من امل أن يبدأ شوطه األول من الصفا ، -4

 َطواف القدوم أو اإلفاضة، وال يكون السعي بعد طواف الوداع. أن يكون بعد طواف صحيح،  -3

 (.1/11املجموع )

 فإن ترك شيًئا مل يصح الشوط الذي ترك فيه. استيعاب ما بني الصفا واملروة يف َل شوط، -5

 (.12-1/10ملجموع )ا

 .السعي بمحاذاة املسعى ، ولكن يف موضع السعي فال يصح أن يكون يف موضع السعي ، -1

 .(1/13انظر املجموع )

 السؤال الِالث والعرشون : ما هي مستحبات السعي؟

 مستحبات السعي َاآليت :

 حني حاضت –ريض اهلل عنها  –وعىل هذا قول مجاهًر العلامً حلديث عائشة  الطهارة من احلدث األَْب واألصغر، -2

( ، ومل يشرتط هلا ( اْفَعِِل َما َيْفَعُل احْلَاجه َغًْرَ َأْن الَ َتُطويِف بِاْلَبْيِت َحتَّى َتْطُهِريوقال هلا النبي صىل اهلل عليه وسلم : ))

الطهارة يف السعي، فدل عىل عدم الوجوب ، بل نقل النووي اإلمجاع عىل صحة سعي املحدث واْلنب واحلائض 

 ومن عليه نجاسة أو مكشوف العورة . والنفساً

 (.5/131واملغني )(، 1/14املجموع )

 من رَعتي الطواف فالسنة أن يرجع إىل احلجر فيستلمه، قال الشافعي : إذا فرغ اخلروج إىل املسعى من باب الصفا، -1

 ثم خيرج من باب الصفا إىل املسعى ، ثبت ذلك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 (.2121(، ورشح مسلم للنووي َتت حديث جابر )1/51انظر املجموع )



 
26 

َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللَِّ : )) اآليةقراًة  -4 فا وذلك عند الدنو من الص اآلية(( ، ثم قول )أبدأ بام بدأ اهلل به(،...إِنَّ الصَّ

السعي فقط، وذلك لفعل النبي صىل اهلل عليه وسلم َام يف حديث جابر ، ثم هو يرشع مرة واحدة يف بداية  بدً

 السعي وال يرشع تكرار ذلك ، وال يرشع عىل املروة.

أما ما بعد ، و: الذي جيب استيعابه حد ممر العربات -رمحه اهلل  –قال العِيمني  الصعود عىل الصفا يف َل شوط، -3

 (.0/101العربات فإنه من املستحب وليس من الواجب.اهـ. الرشح املمتع )مكان ممر 

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة .

 (.5/145(، واملغني )1/10وانظر املجموع )

يالَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َوْحَدُه الَ : )) استقبال القبلة عىل الصفا ثم رفع اليدين والتكبًر ثالًثا ثم التهليل ثالًثا -5 َك َلُه ، َلُه  رَشِ

 َقِدير  ، الَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َوْحَدُه ، َأْنَجَز َوْعَدُه ، َوَنرَصَ 
ٍ
ً لِّ يَشْ َُ  َعْبَدُه ، َوَهَزَم األَْحَزاَب املُْْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعىَل 

ابر يف الِالث، ملا يف حديث ج ((، ويدعو بني ذلك التهليل مرتني بعد التهليل األول والِاين ، وال يدعو بعدَوْحَدهُ 

ْيِه َصىلَّ اهللَُّ َعلَ أي النبي  –َفَلامَّ َفَرَغ ِمْن َطَوافِِه ( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال : 2010حجة الوداع، وملا يف مسلم )

َفا ، َفَعاَل َعَلْيِه َحتَّى َنَظَر إىَِل اْلَبْيِت ، َوَرَفَع َيَدْيِه  - َوَسلَّمَ  ًَ َأْن َيْدُعوَ َأَتى الصَّ َمُد اهللََّ َوَيْدُعو بِاَم َشا  .َفَجَعَل حَيْ

 (.0/111(، والرشح املمتع )1/51انظر املجموع )

تفقوا عىل .... واقال النووي : األفضل أن ال يرَب يف سعيه إال لعذر، ألنه أشبه بالتواضع السعي ماشيًا مع القدرة ، -1

 فضل. اهـ .أن السعي راًَبا ليس بمكروه، لكنه خالف األ

 (.152-5/131املغني )انظر (، و1/14من  املجموع )

( 2112(، ومسلم)2120يف البخاري) -ريض اهلل عنه–حلديث ابن عمر  السعي الشديد بني العلمني األخرضين، -0

َفا َواملَْْرَوةِ قال :  اَن َيْسَعى بَِبْطِن املَِْسيِل إَِذا َطاَف َبنْيَ الصَّ ََ  . َو

َم، َيْسَعى يِف َبْطِن املَِْسيِل، َوَيُقوُل: من الصحابة  َعِن اْمَرَأٍة و  اَل ُيْقَطُع »َقاَلْت: َرَأْيُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ا  «اْلَواِدي إِالَّ َشدًّ

 (.1/530( وهو يف الصحيح املسند )1110رواه النسائي ) 

يدعو بني الصفا واملروة يف مشيه وسعيه، ويستحب قراًة القرآن  قال النووي : ويستحب أن مالزمة الذَر والدعاً ، -1

 (.1/51فيه. املجموع )
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 وهذا يستحب باإلتفاق بني العلامً . يصنع عىل املروة َام صنع عىل الصفا من الذَر والدعاً، -1

 (.2121(، ورشح مسلم َتت حديث )5/141انظر املغني)

 إال إن حصل له عارض من مرض، أو صالة أو نحوها. املواالة بني الطواف والسعي ، -20

 (.1/14(، واملجموع)5/130انظر املغني)

 السؤال الرابع والعرشون : ما حكم احللق أو التقصًر يف العمرة ؟

يف َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر واجب من واجبات العمرة ْلميع شعر الرأس ، حلديث حلق الرأس أو تقصًره 

َم ، َقاَل : ( 2402م )(، ومسل2010خاري)الب ُهمَّ اْرَحِم املَُْحلِِّقنَي َقاُلوا : )) َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ

يَن ؟ َيا َرُسوَل  ِ ُهمَّ اْرَحِم املَُْحلِِّقنَي َقاُلوا : َواملَُْقرصِّ يَن ؟ َيا َرُسوَل اهللِ ، َقاَل : اللَّ ِ ينَ  اهلِل ،َواملَُْقرصِّ ِ  ، ((َقاَل : َواملَُْقرصِّ

ُه َقاَل:عن أيب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللُ َعنُْه ِمِْ ونحوه يف الصحيحني  اْغِفْر َبَدَل اْرَحْم، َقاهَلَا َثاَلثًا، قال:  " َل َذلَِك إِالَّ أنَّ

يَن  جابر مرفوًعا :  (عن أم احلصني ريض اهلل عنه ، ويف الصحيحني عن2404ونحوه يف مسلم )،  "ولِْلُمَقرصِّ

وا ، َوَأِقيُموا َحاَلالً )) ُ َفا َواملَْْرَوِة ، َوَقرصِّ ذا (( ونحوه فيهام عن ابن عمر، وعىل ه... احلديثَفُطوُفوا بِاْلَبْيِت َوَبنْيَ الصَّ

 مجاهًر أهل العلم.

 (.4/241(، فتح العالم )5/132املغني )

 العمرة ؟حلل املرأة من تالسؤال اخلامس والعرشون : َيف ت

(، حلديث ابن عباس 1/221املرأة  تقرص من شعرها قدر أنملة ، ويكره يف حقها احللق باإلمجاع ، وانظر املجموع )

 التَّْقِصًرُ ( أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : ))2113عند أيب داود )
ِ
اَم َعىَل النَِّساً ، إِنَّ  َحْلق 

ِ
( ( َلْيَس َعىَل النَِّساً

 (.0/411(. وانظر الرشح املمتع )2/551حيح املسند )وهو يف الص

 السؤال السادس والعرشون : أهيام أفضل احللق أم التقصًر؟

احللق أفضل بال شك لألحاديث املتقدمة ، لكن من َتلل من عمرة َتتع وهو قادم عىل ح ُ فاألحسن يف حقه التقصًر 

 (.2110، رشح مسلم للنووي )(5/134(، واملغني )1/221ليبقى معه شعر للح ُ. املجموع )

 َينة حلق أو تقصًر؟االسؤال السابع والعرشون : هل احللق بامل

 (.0/411. الرشح املمتع )ىيعتْب تقصًر ولو َان بأدنى درجة، وإنام احللق يكون باملوس

 السؤال الِامن والعرشون : هل يكفي حلق بعض شعر الرأس؟
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 هذا ال يكفي، بل يقرصه َله أو حيلقه َله عىل الصحيح. 

 (.4/240(، مسك اخلتام )0/411(، الرشح املمتع )1/221املجموع )

 السؤال التاسع والعرشون : ما يصنع األصلع عند التحلل ؟

 (.1/221عىل رأسه عند أَِر أهل العلم، بل نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك .املجموع ) ىيمر باملوس

 السؤال الِالثون : أذَر بعض أخطاً املعتمرين ؟

 أخطاً املعتمرين ًَِرة نذَر بعضها :

فليس من الكعبة يشً ُيسَتلم إال الرَن اليامين واألسود، ومع ذلك ترى ًًَِرا  بالكعبة والتعلق بأستارها،التمسح  -2

حون هبا ويدعون عند ذلك، وهذا من البدع.  من احلجاج واملعتمرين يتعلَّقون بجدران الكعبة ويتمسَّ

 ( .141)، وقاموس البدع  31انظر مناسك األلباين صــ 

فعون أصواهتم، ويدعون بصوت مجاعي بحيث يزعجون املعتمرين وير التزام أدعية ًَِرة عند الطواف والسعي، -1

 ويسببون األذية، مع أنه قد تقدم أنه ليس هناك أدعية خمصوصة.

ويا هلل للعجب َم جلبت هذه الفتنة عىل الناس من رّش، فأَِر املعتمرين ورّواد  اإلنشغال  بالتصوير عن العبادة، -4

ًً املسجد احلرام شغلهم الشاغل التصوير، رجا ، حتى أن بعضهم يطلب من صديقه أن يصوره وهو يرفع اًل ونسا

وآخر وهو يرمل، وهلّم يديه َأنه يدعو وهو ال يدعو، وآخر يتصور عند احلجر األسود، وآخر عند مقام إبراهيم، 

ا، وهؤالً من  خيشى عليهم من ذهاب أجرهم ووقوعهم يف الريا، مع ما يف هذه املعصية من اإلثم، فأين هؤالً جرًّ

 ، فمن تلك األحاديث :أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم التي َتّرم ذلك

ِذيَن َيْصنَُعوَن الحديث ابن عمر ريض اهلل عنه يف البخاري ومسلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : )) - َوَر الَّ صه

ُبوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ، ُيَقاُل هَلُْم : َأْحُيوا َما   ((.َخَلْقُتمْ ُيَعذَّ

َعُل َلُه ، بِ م أنه قال : ))حديث ابن عباس يف الصحيحني عن النبي صىل اهلل عليه وسل - ٍر يِف النَّاِر ، جَيْ له ُمَصوِّ ُكلِّ َُ

ُبُه يِف َجَهنَّمَ  َرَها ، َنْفًسا َفُتَعذِّ نَْت الَ ُبدَّ َفاِعاًل ، َفاْصنَِع ا))((، قال ابن عباس : ُصوَرٍة َصوَّ َُ َجَر َوَما الَ َنْفَس إِْن   لشَّ

 ((.َلهُ 

ْنيَ ))يف الصحيحني أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : –أيًضا  –وحديث ابن عباس  - َر ُصوَرًة يِف الده لَِّف َمْن َصوَّ َُ ا 

وَح َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَلْيَس بِنَافٍِخ. يَها الره
((.َأْن َينُْفَخ فِ
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َقاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ : َوَمْن َأْظَلُم مِمَّْن َذَهَب ))يف الصحيحني أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :  حديث أيب هريرة -

ًة ، َأْو لَِيْخُلُقوا َحبًَّة ، َأْو لَِيْخُلُقوا َشِعًَرةً  َخْلِقي ؟ َفْلَيْخُلُقوا َذرَّ ََ ُلُق َخْلًقا  ((.خَيْ

ْلب  َوالَ ُصوَرة  ))ليه وسلم قال : حديث أيب طلحة أن النبي صىل اهلل ع - ََ  .((الَ َتْدُخُل املَْاَلِئَكُة َبْيًتا فِيِه 

 وغًر ذلك من األدلة ، وقد ُألِّفت رسائل خاصة يف َتريم التصوير ، وبيان عقوبة فاعله.

ِريَن يِف املَْْسِجِد احْلََراِم َحْوَل َبْيِت َواَل َشكَّ َأنَّ ُدُخوَل ( : 4/211يف أضواً البيان ) –رمحه اهلل  –قال الشنقيطي  املَُْصوِّ

ُجوِد  ِع السه ََّ ُروَن هِبَا الطَّاِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالره  َتْطِهًِر َأنَّ َذلَِك ُمنَاٍف ملَِا َأَمَر اهللَُّ بِِه ِمنْ  -اهللَِّ احْلََراِم بِآاَلِت التَّْصِويِر ُيَصوِّ

ِه احْلََراِم لِ 
َهاُك ُحْرَمِة َبيِْت اهللَِّ بِاْرتَِكاِب ُحْرَمِة التَّْصِويرِ َبْيتِ

ُجوِد، َفاْنتِ ِع السه ََّ أِلَنَّ  ;نَْدُه اَل جَيُوُز عِ  لطَّاِئِفنَي َواْلَقاِئِمنَي َوالره

، َوَظاِهُرَها اْلعُ  ُه َحَرام  ِحيَحُة َعىَل َأنَّ ِت اأْلََحاِديُث الصَّ ْنَساِن َدلَّ لِّ َأْنَواِع التَّْصِويِر، َواَل َشكَّ َأنَّ َتْصِويَر اإْلِ َُ ُموُم يِف 

ُه ِمَن اأْلَْقَذاِر َواأْلَْنَجاِس  َم َأنَّ َمُه َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  َحرَّ
ٍ
ً َكاَب َأيِّ يَشْ

تِي َيْلَزُم َتْطِهًُر َبْيِت اْرتِ ِة الَّ  اهللَِّ املَْْعنَِويَّ

 ََ  ِمنُْه وَ ِمنَْها. َو
ٍ
ً يِن َوالتَّْوِحيِد اَل جَيُوُز إِْقَراُر يَشْ ُه.َذلَِك َما َيَقُع يِف املَْْسِجِد ِمَن اْلَكاَلِم امْلُِخلِّ بِالدِّ َُ  اَل َتْر

ْخَوانِنَا املُْْسِلِمنَي التَّْوفِيَق إىَِل َما يُ  ُه اهللَُّ َأْمَرَنا، َوإِلِ ُه َقِريب  َوَنْرُجو اهللََّ َلنَا َوملَِْن َوالَّ  ْرِضيِه يِف َحَرِمِه، َوَساِئِر بِاَلِدِه، إِنَّ

. يب   اهـ.جُمِ

فاإلضطباع املرشوع يف طواف القدوم والعمرة من بداية الطواف إىل  اإلستمرار يف اإلضطباع أَِر من املرشوع، -3

 قد تقدم. ُ ، وهذا خطأ وَّنايته ، وبعض املعتمرين َام تقدم يستمر باإلضطباع من امليقات إىل َّناية العمرة أو احل

 (.111وهذا من البدع املحدثة. انظر قاموس البدع لأللباين )  التلبية بصوت مجاعي ، -5

وَذا اخلروج من احلرم إليه لإلتيان بعمرة فهذا من املحدثات ، وقد  قصد مسجد عائشة يف التنعيم للصالة فيه ، -1

 (.1111لصحيحة )(، وانظر السلسلة ا110تقدم الكالم عليه. قاموس البدع ) 

يظن بعض املعتمرين أن َشف املحرمة لوجهها أنه واجب، فتكشفه أمام الرجال فتسبب الفتنة،  -تْبج النساً : -0

بل من املحرمني من يظن أنه يكشف طيلة موسم العمرة يف احلرم، فتحصل األذية للرجال من هذا التْبج، واملرأة 

 نام َتنع من النقاب فقط َام تقدم.مأمورة بتغطية وجهها عند الرجال األجانب، وإ

فمن دخل املسجد لطواف العمرة فإنه يطوف مبارشًة وال يصِل  صالة َتية املسجد احلرام ملن دخله حمرًما للعمرة، -1

حتى يصِل رَعتي الطواف، ومن البدع أن يبدأ بصالة رَعتني ثم يطوف، وأما من دخله لغًر طواف فهو َبقية 

 (.111-111 املساجد يصِل رَعتني قبل جلوسه. انظر قاموس البدع ) 
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وهذا حيصل ًًَِرا ، بل رأينا من املعتمرين من يقف  التكبًر ،رفع الصوت واإلزعاج عند استالم احلجر وتكرار  -1

مقابل احلجر ويكْب ويرفع صوته، ويسبب ازدحام الطائفني بسبب توقفه، وهذا خطأ، بل يستلم وينرصف 

 (.140 قاموس البدع )مبارشة. انظر 

ه هبذه الطريقة فال طع استالموقد تقدم أن الرَن اليامين يستلم باليد فقط، فمن مل يست تقبيل الرَن اليامين ، -20

 (.142قاموس البدع )يشً عليه،  وأما تقبيله فبدعة . 

بحيث خيتم بالصفا ، وهذا خطأ، وقد زل من قال به الفقهاً َابن جرير  جعل السعي أربعة عرش شوطًا ، -22

(، قاموس 1/12)وع وابن حزم وغًرمها، بل يبدأ بالصفا وينتهي باملروة سبعة أشواط فقط َام تقدم. انظر املجم

 .(145البدع )

 (.145 )وانظر قاموس البدع  صالة رَعتني بعد السعي . -21

وهذا قد تقدم أنه جيب استيعاب مجيع الرأس وأنَّ حلق بعض الرأس  اإلقتصار عىل ربع الرأس عند احللق، -24

 (.135أو شعرات منه من املحدثات. انظر قاموس البدع )

َان  ل لوه ، ويا ليت شعريوهذا يفعلونه ًًَِرا بحجة أنه حرم رام،املرور بني يدي املصلني يف املسجد احل -23

ص فيه البدع واملحدثاتحرًما يزداد تعظيمه بالبعد ع حون ، ثم إنَّ الذين يبي؟! ن معصية اهلل فيه أم أنه ترخَّ

ها التي فياملرور بني يدي املصِل يف احلرم ليس عندهم أدنى حجة إال جمرد وجود الزحام، وإال فاألدلة عامة 

ب البخاري يف صحيحه : باب السرتة بمكة  النهي عن املرور بني يدي املصِل، وَذا اختاذ السرتة ، وقد بوَّ

يف سعيد حديث أيب  املرور بني يدي املصِلعن  وغًرها ، وذَر أحاديث السرتة، ومن أحاديث النهي

 ))الصحيحني مرفوًعا : 
ٍ
ً َتاَز َبنْيَ َيَدْيه َفْلَيْدَفْعُه، فإْن أَبى إَِذا َصىلَّ أحُدَم إىَل يَشْ ُه ِمَن النَّاس فأَراَد أَحد  أْن جَيْ َيْسرُتُ

اَم ُهَو َشْيَطان  وغًر ذلك من األدلة. (( َفْلُيَقاتِْلُه فإنَّ

 (.130(، قاموس البدع )141انظر السلسلة الضعيفة )

الصحيح أنه ليس بالزم ومن طاف ال  ية، لكناملسألة خالفو أن العمرة البد هلا من طواف وداع ،اعتقاد  -25

(، وصفة احل ُ للشيخ النجمي ) 0/411(، والرشح املمتع)22/111ينكر عليه. انظر فتاوى اللجنة الدائمة )

 (.20/331(، وجمموع فتاوى ابن باز )221صــ 
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 ُتَشّد الفزيارة املسجد النبوي عبادة مستقلة حلديث : )) اعتقاد أن من لوازم العمرة زيارة املسجد النبوي، -21

ُسوِل  َحاُل إالَّ إىل َثاَلَثِة َمَساِجَد: املَْْسِجِد احْلََراِم، َوَمْسِجِد الرَّ (، (، َوَمْسِجِد األْقَص -صىل اهلل عليه وسلم  -الرِّ

فعله،  من املناسك، فمن تيَّس له ذلكواحلديث متفق عليه، ولكن زيارته ليس هلا ارتباط باحل ُ والعمرة وليست 

ومن مل يتيَّس له ذلك فال يشً عليه، واألشد من هذا واألطم ما يعتقده بعض الناس أن من لوازم احل ُ والعمرة 

 عزيارته اعتامًدا عىل أحاديث ضعيفة وموضوعًة، وربام وق اهلل عليه وسلم، فيشدون الرحل لزيارة قْب النبي صىل

ر أهل العلم من ذلك، وبيَّنوا بعضهم يف الرشك عند  قْبه صىل اهلل عليه وسلم من اإلستغاثة به ودعائه، وقد حذَّ

أن هذا من البدع املحدثة، والطرق املنكرة التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان، ولكن من زار املسجد النبوي ثم عزم 

 ال إليه فال جيوز ذلك ، وانظر هلذه املسألة.زيارة قْبه صىل اهلل عليه وسلم فله ذلك ،  أما شده الرحعىل من هناك 

(، 231-232(، ومناسك احل ُ والعمرة للعِيمني )50-51(، ومناسك احل ُ لأللباين)154-152قاموس البدع )

 (.301-20/305وجمموع فتاوى ابن باز )

 تصار.إنام هذه عىل سبيل اإلخوهذه بعض األخطاً والبدع ، وغًرها ًَِر، 

نه إ انتهينا من َتابة هذه األسئلة التي تتعلق بأحكام العمرة، التي نسأل اهلل أن ينفع هبا َاتبها وقارئهاوهبذا نكون قد 

 قدير ...
ٍ
 عىل َل يشً

 واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم...

 َتبه الفقًر إىل عفو ربه 

 ي أبو معاذ حسني بن حممود احلطيبي اليافع

 وسائر بالد املسلمني –حرسها اهلل  –بدار احلديث بصالح الدين بعدن 
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