
استحباب عقد  علىن إجماع قل م  ة بما ن  تبصير األجل  

 اإلحرام عقب صالة

 

دى، والصالة ر فه  ى، والذي قد  الحمد هلل الذي خلق فسو  

ي ول  جتبى، وعلى آله وأصحابه أ  دمحم الم   هنبي   على 

 .ترىي   اا كثير  م تسليم  هى، وسل  األحالم والن  

 :ــ اهللا وزادكم علم  دكم سد   ــها الفضالء أي   ،ا بعدأم  

ت ت فيها ما وقف  ع  جم   فقهية قليلة الورقاتفهذه رسالة 

 :ــ حولرحمهم هللا تعالى  ــن إجماعات للفقهاء عليه م  

 ."مرة بعد صالةاستحباب عقد اإلحرام بحج أو ع  "

نقوالت في اتفاق األئمة األربعة على هذه بوزدت عليها 

 .المسألة، وجماهير العلماء

نن شرح لي على كتاب الحج مادتها مأخوذة م  وعامة   م 

نبلوغ المرام "كتاب  ر ج  للحافظ ابن ح  " ة األحكامأدل   م 

 .ــرحمه هللا  ــالشافعي العسقالني 

ه سميع بها، إن   اكموإي  ينفعني  الكريم أن   فأسأل هللا الغني  

 .الدعاء

 :كالمهم، مع مورده ومصدره ــمكم هللا سل   ــودونكم 

 "ننهس  "في  ــرحمه هللا  ــقال اإلمام الترمذي   ــل  أو  

 (:828:رقمــ  281/ 3)



ر ب  جل في د  م الر  حر  ي   أن  أهل العلم  بهستح  ي  وهو الذي 

 اهـ.الصالة

ــ األندلسي المالكي  ر   قال الحافظ ابن عبد الب  و ــ اثاني  

 (:89/ 22)" الستذكار"في كتابه رحمه هللا ــ 

 ب إ ث رم بالتلبية حر  يكون ابتداء الم   أن  الجميع  واستحب  

 .صالة يصليها

صالة  ب إ ث رم بالتلبية حر  الم   بتدئي   أن   ستحبي  وكان مالك 

الفريضة دون  ب إ ث رم حر  ي   أن  ه ر  نافلة، أقلها ركعتان، وك  

 .صالة مكتوبة فال حرج ب إ ث رأحرم  نافلة، فإن  

ننافلة أو فريضة  إ ث رب  ويحرم : وقال غيره ميقاته إذا  م 

كان في غير وقت صالة  تنفل بعدها، فإن  كانت صالة ي  

ل  برح حتى لم ي   م إذا حر  ي   ، ثم  يفيصل   وقت صالة  ي ح 

 اهـ.راحلته هب  استوت 

 (:231/ 21) "التمهيد"وقال في كتابه 

 ب إ ث رم بالتلبية حر  يكون ابتداء الم   أن  الجميع  استحب  

نيها نافلة أو فريضة صل   صالة ي   ميقاته إذا كانت  م 

كان في غير وقت صالة لم  ل بعدها، فإن  تنف  صالة ال ي  

ل   ح حتىبر  ي   م وقت صالة فيصلي ثم   ي ح  إذا استوت  ي حر 

 اهـ.احلتهه رب  

في ــ رحمه هللا ــ  قال اإلمام البغوي الشافعيو ــ اثالث  

 (:18/ 7) "ةن  شرح الس  "كتابه 



ه  ن أخذ بقول ابن عباس أهل  فم   : "قال سعيد في م ص ال 

نإذا فرغ   ". ركعتيه م 

يكون  أن  ون ب  والعمل على هذا عند أهل العلم يستح  

 .إحرامه عقيب الصلوات

مه ن يذهب إلى أن  م   :نهمثم م   نفي مكانه إذا فرغ  ي حر   م 

 .الصالة

ننهم وم   م :يقول م   ناقته، وإن  ه إذا ركب واستوت ب   ي حر 

 اهـ.مأحر   كن وقت صالة، صلى ركعتين، ثم  لم ي  

ــ رحمه هللا ــ في قال القاضي عياض المالكي و ــ ارابع  

 (:278/ 9) "بفوائد مسلم إكمال المعلم"كتابه 

ليفة ي الح  يركع بذ   ــعليه السالم  ــكان )) : وقوله

ركعتين، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 

 .(( ليفة أهل  الح  

ة في اإلحرام عند ن  ل اإلحرام مشروعة، وس  الركعتان قب  

 .صالة ب إ ث ريكون  الكافة أن  

صالة ركعتي نفل  فأكثر،  ب إ ث ريكون  أن  مالك  واستحب  

 .ــعليه السالم  ــكما جاء عنه 

هاتين  أن   يوه ر  ر صالة فرض، ألن  ن إث  الحس   واستحب  

كانتا صالة  ــعليه السالم  ــ ىالركعتين اللتين صل  

 .الصبح

 .ل أظهرواألو  



ر صالة فرض أجزأه عند مالك وغيره، وال أه ل  إث   فإن  

 اهـ.ر صالةأحرم بغير إث   م عليه إن  د  

ــ ووي الشافعي أبو زكريا الن  الفقيه قال و ــ اخامس  

/ 7) "بهذ  شرح الم   المجموع"في كتابه رحمه هللا ــ 

131:) 

ي ركعتين عند اإلحرام، وهذه الصالة صل   ي   أن  ستحب ي  

 اهـ.جمع على استحبابهام  

عند ــ  393-391/ 8) "شرح صحيح مسلم"وقال في 

 (:2281:رقمحديث 

ليفة ركعتين ي الح  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يركع بذ  )) : قوله

ليفة ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الح  

 .(( أهل  

فيه استحباب صالة الركعتين عند إرادة اإلحرام، 

 .ل اإلحرام، ويكونان نافلةويصليهما قب  

إال ما حكاه القاضي  ،ومذهب العلماء كافة ،هذا مذهبنا

كونهما بعد  تحب  ه اس  وغيره عن الحسن البصري أن  

 .صالة فرض

 .اتين الركعتين كانتا صالة الصبحه أن  وي ه ر  ألن   :قال

 .له الجمهور، وهو ظاهر الحديثاب ما قاوالصو

نقال أصحابنا وغيرهم  ة، لو ن  هذه الصالة س   :العلماء م 

 اهـ.متركها فاتته الفضيلة وال إثم عليه، وال د  



 ــابن قدامة الحنبلي ين ق الد   اإلمام موف  قال و ــ اسادس  

 (:82-88/ 1) "غنيالم  "في كتابه  ــرحمه هللا 

 : مسألة

 ".ى ركعتينر صالة مكتوب وإال صل  حض   فإن  : "قال

م أن  المستحب  حضرت صالة  عقيب الصالة، فإن   ي حر 

م ، وأحر  اى ركعتين تطوع  مكتوبة أحرم عقيبها، وإال صل  

 ،ومالك ،وسوطا ،ذلك عطاء عقيبهما، استحب  

 ،وأبو ثور ،وإسحاق ،وأبو حنيفة ،والثوري ،والشافعي

 اهـ.وابن عباس ،ن عمروي ذلك عن ابور   ،وابن المنذر

 ــ ابن هبيرة الحنبلي ين الفقيه عون الد   قال و ا ــسابع  

عن ( 972/ 2) "اإلفصاح"في كتابه  ــرحمه هللا 

 :األربعة األئمة

واتفقوا على استحباب صالة الركعتين عند عقد 

 اهـ.اإلحرام

 .األئمة األربعةأي  :"اتفقوا"وأراد بقوله 

ــ الشافعي ناني الك  ابن جماعة الفقيه قال و ا ــثامن  

هداية السالك إلى المذاهب "في كتابه رحمه هللا ــ 

 (:911/ 1) "األربعة في المناسك

ة اإلحرام ن  نوي بهما س  ن صالة ركعتين ي  س  وي  

 اهـ.باالتفاق

 .باتفاق المذاهب الربعة :أي



ــ ن الشافعي ابن الملق   ين الفقيه سراج الد   قال و ا ــتاسع  

التوضيح لشرح الجامع "في كتابه رحمه هللا ــ 

 (:221/ 22) "الصحيح

  :ريد اإلحرام بعد االغتسال لهم  فينبغي ل  

ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو قول ي ركعتين كما فع  صل   ي   أن  

 اهـ.جمهور العلماء

ــ المالكي المصري الزرقاني الفقيه قال و ــ اعاشر  

ــ  318/ 1) "الموطأ"في شرحه على رحمه هللا ــ 

 (:791:قمر

ة اإلحرام، ففيه صالتهما ن  س   :أي ((ركعتين )) : قوله

 .ه قال الجمهور سلف ا وخلف اها نافلة، وب  قبل اإلحرام، وأن  

اإلحرام بعد صالة فرض،  :الحسن البصري ب  واستح  

 .الركعتين كانتا الصبح أن   يوه ر  ألن  

  :يبج  وأ  

 اهـ.ثبتهذا لم ي   بأن  

 :قلت

ن دلئل و  :مشروعية عقد اإلحرام بعد صالة ركعتينم 

نكل  أن    م  ى ث  ه صل  إن   :ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالوصف حج   م 

 .مأحر  

 :ن ذلكوم  



عند  ــرضي هللا عنهما  ــحديث جابر بن عبد هللا  :ل  أو  

 :، وفيه(2121) "صحيحه"اإلمام مسلم في 

 ،ثم ركب القصواء ،فصلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في المسجد ))

بالتوحيد  ه ناقته على البيداء فأهل  حتى إذا استوت ب  

)). 

 2351" )صحيحه"ما أخرجه اإلمام البخاري في  :اثاني  

رضي  ــسمع ابن عباس  أن ه ،عن عكرمة (1552و 

 ــرضي هللا عنه  ــ ه سمع عمرإن  : يقول ــهللا عنهما 

 :قيق يقولسمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوادي الع  : يقول

في هذا الوادي  صل  : ي فقالن رب   م   أتاني الليلة آت  )) 

 .((ة ج  مرة في ح  المبارك، وقل ع  

ها على أن   صالة، فدل   رسك في إث  ل الدخول في الن  فجع  

 .مقصودة

( 2211" )صحيحه"ما أخرجه اإلمام مسلم في  :اثالث  

 :كان يقول ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عمر  أن  

ثم إذا  ،ليفة ركعتيني الح  ركع بذ  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي  )) 

بهؤلء  ليفة أهل  ه الناقة قائمة عند مسجد الح  استوت ب  

 .((الكلمات 

في  ــــ رحمه هللا ي المالكي اج  أبو الوليد الب  الفقيه قال 

 (:131/ 1) "شرح الموطأ نتقىالم  "كتابه 



 ((ليفة ركعتين ي في مسجد ذي الح  صل   كان ي  )) : قوله

رف رع اقتضى ظاهره في ع  ق في الش  ل  ط  هذا اللفظ إذا أ  

صلى فالن : "ن قولهماالستعمال النافلة، وهو المفهوم م  

 اهـ".ركعتين

 

 :كتبهو

 .الجنيدعبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن 

 


