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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 دمحم بن عبد هللابي م على الن  سل   ي وأ  صل   ي وخالقي ورازقي، وأ  الحمد هلل رب   

وي، وعلى رشي، وعلى آله وأصحابه السائرين على طريقه الس  الق  الهاشمي 

 .إلى يوم الجزاء األبدي كل مؤمن باهلل تقي   

 :الطي ِّبة ــدك هللا وزاد في علومك سد   ــبيل ها األخ الفاضل الن  ا بعد، أي  أم  

ق وقبلها، وتتعل   ،امنا هذهكثر في أي  ث لطيف حول مسألة فقهية ت  ح  فهذا مب  

 : وهي، أل  مرةالع   بباب الحج   

كم » ةح  ر  ن ع م  ة الواحدة العتمار بأكثر م   .«في الس ف ر 

ث وأظهرته ن غبة في اإلفادة والستفادة ر   وقد استللت هذا المب ح  ي ل   شرح  م 

ن على باب الحج     : كتاب م 

نام ر  لوغ الم  ب  "  الشافعي ــر العسقالني ج  للحافظ ابن ح   ،"ة األحكامأدل   م 

 .ــرحمه هللا 

والقارئ، له بين الناس، اشر والن   ،الكاتب هينفع ب   الكريم أن   وأسال هللا العلي  

 .جيبه سميع م  إن  

نت صف عام  هذا البحث، ، وكانت كتابة (هـ4111)ونحن اآلن قد تجاوزنا م 

ن هذه الرسالة قبل وإخراج  ن هذا التاريخ (52)أكثر م   .س نة م 

ِّ ن الكالم عن هذه المسألة في وسوف يكو ت  للحفظ،  وقفات، تسهيالً  سِّ

 .، وتوسيعًا للتفقهبطلألخذ، وإعانة على الض   اوتقريبً 

 :ــ جل  وعز  ــ باهلل القوي القدير افأقول ُمستعينً 

 :الوقفة األولى

ن ُعْمَرة في الس ْفَرة الواحدةورة عن صُ   .االعتمار بأكثر مِّ

/ 62) "مجموع الفتاوى"كما في  ــرحمه هللا  ــ تيمي ةقال اإلمام ابن 

622-672:) 

 :ثلمِّ والة بينها، ن العتمار والم  اإلكثار م  »

ن ن يكون منزله قريبًاعتمر م  ي   أن    .رم كل يوم، أو كل يومينالح   م 
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نعتمر القريب أو ي     :واقيت التي بينها وبين مكة يومانالم م 

 .ر، ونحو ذلكم  ع   ر أو ست  م  في الشهر خمس ع  

نر عتم  أو ي   نمرة الع   رىي   م   اهـ.«مرة أو عمرتينمكة كل يوم ع   م 

 :قلت

ن االعتمار والمُ  ن صور اإلكثار مِّ  :واالة بين العَُمر أيًضاومِّ

ى  ن  أ» ر  ة  واحدةــ وه م اآلفاقيون ــ ي عتمر أهل البلدان األ خ   :في س ف ر 

ر  أو أكثر  .في نفس الس فرة ثالث ع م 

رة   ن ميقات بلدهم ع م   .م 

ن خارج حدود الح   الباقيو ل القريب أو األد ن ى رم، م  ى بالح  أو ما ي سم 

ل البعيد أو األقص ى كوع رفة، والجعرانة، التنعيم، ك مواقيت بلدانهم، أو الح 

 .«ِمن المواقيت اوغيرهأ

 :الوقفة الثانية

ن ُعْمَرة في الس ْفَرة كم حُ في عن كالم أهل العلم والفقه  االعتمار بأكثر مِّ

 .الواحدة

 في ــوالجن ة برضوانه   وأكرمهمرحمهم هللا ــوجدت ألهل العلم والفقه 

ن ُعْمَرة في الس ْفَرة الواحدة  :قوالن االعتمار بأكثر مِّ

 : لالقول األو  

ن ُعمرة في َسفرة واحدة أن    .حبستَ يُ أو ال  ،هكرَ يُ  االعتمار بأكثر مِّ

ين موف  قال اإلمام حيث  ــ 1 في ــ رحمه هللا ــ ابن قدامة الحنبلي ق الد ِّ

 (:17/ 5)" الُمغني"كتابه 

نا اإلكثار فأم  » ستحب في ظاهر قول والة بينهما، فال ي  العتمار، والم   م 

 .لف الذي حكيناهالس  

ام عشرة أي   ر وفيقص   حلق أو ي  ي   أن   د  إذا اعتمر فال ب  ": وكذلك قال أحمد

 ."سق الرأمكن حل  ي  

ن في أقل    عتمري   أن  ستحب ه ل ي  أن   :فظاهر هذا  .امعشرة أي   م 
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 ."شاء اعتمر في كل شهر إن  ": وقال في رواية األثرم

نستحب اإلكثار ي  ": وقال بعض أصحابنا  ."العتمار م 

 .على ما قلناه ل  لف وأحوالهم تد  وأقوال الس  

قل عنهم إنكار ما ن  ولة بينهما، وإن  نقل عنهم الم  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه لم ي  بي الن   وألن  

 ـاهـ.«باعهمذلك، والحق في ات   

 :قلت

 :ه نا إن ما هو في تقريراإلمام ابن قدامة ــ رحمه هللا ــ  ون قل وقول

ن العتمار والم   وليس في أن ه  ر ل ي ستحب،والة بين الع م  أن  اإلكثار م 

م  .بدعة وأ ،ي حر 

 "مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه هللا ــ  تيمي ةوقال اإلمام ابن  ــ 6

(62 /622-672:) 

 :المسألة الثانية»

نفي اإلكثار    :ثلمِّ والة بينها، العتمار، والم   م 

ن يكون منزله قريبًايعتمر  أن   ن م   .م كل يوم، أو كل يومينالحر   م 

نعتمر القريب أو ي    : المواقيت التي بينها وبين مكة يومان م 

 .ر، ونحو ذلكم  ع   أو ست   ،رم  في الشهر خمس ع  

نعتمر أو ي   نمرة الع   ىري   م   .مرة أو عمرتينمكة كل يوم ع   م 

نفعله أحد ة، لم ي  لف األم  فهذا مكروه باتفاق س   لف، بل اتفقوا على الس   م 

 .كراهيته

نه طائفة كان استحب   وهو وإن   نالفقهاء  م  أصحاب الشافعي وأحمد، فليس  م 

 .د القياس العامجر  إل م   ة أصاًل ج  معهم في ذلك ح  

مرة، مومات في فضل الع  ك بالع  مس  هذا تكثير للعبادات، أو الت   أن   :وهو

 اهـ.«ونحو ذلك

 (:622/ 62) وقال أيًضا ــــ
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 :ا المسألة الثالثةوأم  »

نكرناه ن بما ذ  فإذا كان قد تبي   :فنقول ه ل ة أن  لف األم  فاق س  وات    ،ةن  الس   م 

نم حر  ن ي  م  مرة ل  والة بين الع  كره الم  ستحب، بل ي  ي   ن المعلوم الميقات، فم   م 

نر م  والي بين الع  الذي ي   أن   ى مكة في شهر رمضان أو غيره أول   م 

 :محذورانق في ذلك تف   ه ي  بالكراهة، فإن  

نكون العتمار  :أحدهما  .مكة م 

 .ل الطوافوقد اتفقوا على كراهة اختيار ذلك بد  

 .رم  والة بين الع  الم   :والثاني

ن م  ل   ــفيما أعلم  ــ انبغي كراهته مطلقً استحبابه، بل ي  وهذا اتفقوا على عدم 

 عتاضي   ر على أن  ن قد  ض عنه بالطواف، وهو األقيس، فكيف بم  عت  لم ي  

 اهـ.«بالطواف

 (:622/ 62)وقال أيًضا  ــــ

 ل على أن  فهو يد   ،الطواف أفضل ل على أن  ا يد  م  وهذا الذي ذكرناه مِ »

ستحب هو الطواف بل الم   ،ستحبك الطواف ليس بم  ن مكة وتر  االعتمار مِ 

 .دون االعتمار

في الكتاب  ر بهاؤم  ولم ي   ،لففعله الس  بل االعتمار فيه حينئذ هو بدعة لم ي  

 .وال قام دليل شرعي على استحبابها ،نةوالس  

 .البدع المكروهة باتفاق العلماء نوما كان كذلك فهو مِ 

 اهـ.«لف واألئمة ينهون عن ذلكولهذا كان الس  

 :قلت

ن وقفت عل ل م  كره اتفاق الس لف على كراهة أو  ن العتمار، ى ذ  اإلكثار م 

والة بينها  :هوالستحباب، ، وعدم والم 

 .اإلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ

ن أفعال الس لف الصالح، وكالم أئمة أهل  وسيأتي ما ي خال ف هذا التفاق م 

منابن تيمية على اإلمام العلم الذين تقد موا   .ــ رحمه هللا ــ في الز 
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 :ــ رحمه هللا ــ وهو أيًضا

 .بل الكراهة وعدم الستحباب لم ي نقل عن الس لف الصالح التحريم،

 اهـ.«فيما أعلم»: بقولهفي موضع وقي د 

 :ــ رحمه هللا ــ في موضع آَخر أيًضاونص  

قل التفاق ون وكونها في نفس س فرة الحج، على مشروعية الع مرة المكية، 

 .عليها

 (:622-628/ 62) "مجموع الفتاوى"ــ رحمه هللا ــ كما في قال حيث 

 ،(( في كل شهر مرة)) : ه قالالشافعي عن علي بن أبي طالب أن  وى ر  »

 .(( خرج فاعتمر م رأسهم  ه كان إذا ح  أن   )): وعن أنس

: قال ،عن أبي جعفر ،ويد بن أبي ناجيةعن س   ،عن إسرائيل ،وى وكيعور  

 .(( اأطقت مرار   عتمر في الشهر إن  ا)) : قال علي

عن بعض ولد  ،عن ابن أبي حسين ،عن سفيان ،وى سعيد بن منصورور  

 م رأسه خرج إلى التنعيم واعتمرم  أنسا كان إذا كان بمكة فح   أن  )) : أنس

)). 

قيمون بمكة إلى هم كانوا ي  فإن  ، ممرة الحر  ع   :هي ــوهللا أعلم  ــوهذه 

 .عتمرونم ثم ي  حر  الم  

ا ال نزاع م  وهذا مِ  ،ملةن مكة مشروعة في الج  مرة مِ الع   أن   :وهو يقتضي

 .واألئمة متفقون على جواز ذلك ،فيه

ت رسول وق  )) : عن ابن سيرين قال ،رسًل وهو معنى الحديث المشهور م  

 .(( هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألهل مكة التنعيم

شاء اعتمر في  إن   ،ن رأسهوسى م  عتمر إذا أمكن الم  ي  )) : وقال عكرمة

 اهـ.«(( ارار  اعتمر في الشهر م  )) : وفي رواية عنه ،(( كل شهر مرتين

في كتابه ــ رحمه هللا ــ فلح الحنبلي أبو عبد هللا بن مُ  فقيهوقال ال ــ 3

 (:568/ 3) "الفروع"

 اهـ.«لفوالة بينهما باتفاق الس  كره اإلكثار والم  وي  »
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 :قلت

ن تالمالفقيه و فلح م   .اإلمام ابن تيمي ة ــ رحمهما هللا ــ يذابن م 

 ــ رحمه هللا ــ بري الشافعيين الط  الد ِّ  ب  حِّ أبو العباس مُ الفقيه وقال  ــ 2

، في (77-72:ص) "صرة في الطواف والعمرةعواطف الن  "في كتابه 

 :بيان أوْجه تمي ز الطواف عن العُمرة

 :ه الرابعوالوجْ »

نلف الصالح الس   أن   نهم تكرار م   نا عن أحد  غ  بل  الصحابة والتابعين لم ي   م 

 .لةص  ت  ام الم  في األي   تابعة العتمارالعتمار في اليوم، أو م  

نل عنهم اإلكثار ق  ل إلينا كما ن  ق  لن   ،ولو كان  اهـ.«الصالة والطواف م 

 :قلت

ين الطبري ــ رحمه هللا ــ في و ب الد   ح  ن ظاهر كالم الفقيه م  عد ة مواضع م 

كره م ذ  تقد   ن كتابه الم   :م 

ن ع مرة في سفرة واحدةأن ه   .ي رى جواز ف عل أكثر م 

 (:122:ص)وقد قال في نفس الكتاب أيًضا  ــــ

قد استفدنا تكرار االعتمار ِمن أدلة، فليكن في رمضان كذلك، " :قلت فإن  »

قي د طل ق على الم  مًل للم   .ح 

 :قلت

أن  كل وإن ما الن ِزاع في وال نزاع في تكرار االعتمار في رمضان، وغيره، 

ة  اهـ.«ع مرة فيه تعِدل حج 

" زاد المعاد"وقال اإلمام ابن قي ِّم الجوزية ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 5

(6 /82:) 

ن كما يفعل كثير مِ  ،ن مكةا مِ واحدة خارجً  مرةً ع   هِ رِ م  ولم يكن في ع  »

ي وقد أقام بعد الوح    إلى مكة،ه كلها داخًل ر  م  ما كانت ع  الناس اليوم، وإن  

ة د  ن مكة في تلك الم  ا مِ ه اعتمر خارجً نقل عنه أن  نة لم ي  بمكة ثلث عشرة س  

 .أصًل 
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مرة الداخل إلى مكة، ال مرة التي فعلها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وشرعها، هي ع  فالع  

أحد  فعل هذا على عهدهيعتمر، ولم ي  ل لِ خرج إلى الحِ في   ،ن كان بهامرة م  ع  

 اهـ.«ن كان معهقط إال عائشة وحدها بين سائر م  

 :قلت

 :قد يُقال

ر ما دام أن  أ م  المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنها ــ في  ع مرتين تقد اعت م 

 :س فرة واحدة

ها، ألن ها كانت قارنة عند جماهير العلماءــــ  ج    .ع مرة ح 

ها، وبوالع مــــ  ا، حيث أم   ملسو هيلع هللا ىلصإذنه رة الثانية بعد حج  عبد الرحمن بن ملسو هيلع هللا ىلص  رل ه 

ها ِمن التنعيمأبي بكر ــ رضي هللا عنهما ــ  ر   .أن  ي ع م 

 .ها ــ رضي هللا عنها ــدليل على االختصاص بمع ذلك ولم ي رد 

 .بالجواز للجميع تشريع عام :إذ ن فهو

كيف وقد صح  عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ نفسها أن ها اعتمرت بعد 

 .ِمن التنعيم، بعد الن فر ِمن الحج، كما سيأتيملسو هيلع هللا ىلص وفاة النبي 

ا ت، وحصل ل ه   .وهذا الِفعل كالف هم ِلما رو 

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ج  وقد قال الحافظ ابن ح 

، وبعد ، ُمتعق  ب ا كالم اإلمام ابن قي  م الجوزية هذا(606/ 3" )فتح الباري"

 :نقله له

 اهـ.«على مشروعيته :ل  د   ،هفعلته عائشة بأمرِ  وبعد أن  »

ن  هؤالء العلماءميل يَ بالكراهة أو عدم االستحباب وإلى هذا القول  مِّ

 :الُمعاصرين

ودمحم بن صالح بن  ،ين األلبانيودمحم ناصر الد    ،ميدبن ح  اعبد هللا بن دمحم 

 .، وعبد الم حسن بن حمد العب ادثيمينع  

 : القول الثاني

ن ُعمرة في َسفرة واحدة    .كرهيُ وال ، ستحبيُ  أو ،جوزيأن  االعتمار بأكثر مِّ
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في كتابه ــ رحمه هللا ــ المالكي  ر ِّ عبد البَ قال الحافظ ابن حيث  ــ 1

 :، في شأْن تكرار العُمرة(651/ 11) "االستذكار"

 :والجمهور»

جب المتناع ، فال ي  ر   ه عمل ب  ، ألن  نها في اليوم والليلةعلى جواز الستكثار م  

 وجل   عز   ــعليه بقول هللا  ل  د  نه، بل الدليل ي  ع م  نه إل بدليل، ول دليل أمن م  

العُْمَرةُ إِّلَى العُْمَرةِّ َكف اَرةٌ لَِّما  )): وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،{َواْفعَلُوا اْلَخْيَر }  :ــ

 اهـ.«((بَْينَُهَما 

 :قلت

ًرا نقول ف التفاق الم  ع  ض  ي  قد  عن جماهير أهل العلم قلوهذا الن   تأخ   عن م 

 .الكراهة على ــرحمهم هللا  ــلف الصالح الس  

  :ألن  

رون إلى الق  بكثير ب أقر  ــ رحمه هللا ــ  المالكي ر   الحافظ ابن عبد الب  ــــ 

ن ن  ،وعلمائها ،ولىاأل   م   .أهلها إلىالكراهة  سبم 

ن الس لف  ع مدة في معرفة اختالف العلماءأيًضا ــ رحمه هللا ــ وهو ــــ  م 

ن بعدهم ن بعدهرجع كبير في ، وم  الصالح فم  ن أهل العلم ذلك ل م  ، وإلى م 

 .اليوم

 "ماألُ "في كتابه أيًضا القرشي ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام الشافعي  ــ 6

 :، عن العُمرة(127/ 6)

الذي ل  ت معنى الحج   بي ملسو هيلع هللا ىلص زايل  ر الن  وإذا جازت في شهر مرتين بأم  »

 .ة واحدةة إل مر  ن يكون في الس  

 اهـ.«وحين أراده صاحبه حت في كل شهر،وصل  

 :قلت

ن كبار األئمة األوائل، والفقهاء الذين  واإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ م 

عتمد، ن الهجرة الن بوية، وهو  عليهم الم  وقد كانت ولدته س ن ة مئة وخمسين م 

 .ي رى جواز التكرار متى أراد اإلنسان

 :ذلكواحتج  ــ رحمه هللا ــ على 
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ن التنعيم بأم    .ملسو هيلع هللا ىلصر النبي بحديث إعمار عائشة ــ رضي هللا عنها ــ م 

 .حمله على أن ه خاص بعائشة، وال بالوصف الذي كانت عليهولم ي  

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الشافعي وويالن  أبو زكريا فقيه القال و ــــ

 (:163/ 7) "هذ بشرح المُ  المجموع"

ة الواحدة، ول في اليوم الواحد، بل ن مرتان وثالث وأكثر في الس  كره ع  ل ي  »

 اهـ.«بال خالف عندنانها ستحب اإلكثار م  ي  

ين وقال اإلمام  ــ 3 في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن قدامة الحنبلي موفق الد ِّ

 (:17/ 5) "غنيالمُ "

نستحب اإلكثار ي   :وقال بعض أصحابنا»  اهـ.«العتمار م 

 "مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه هللا ــ  تيمي ةوقال اإلمام ابن  ــ 2

ن (672/ 62)  :والُموالة بين العَُمرالعتمار ا، عن اإلكثار مِّ

نه طائفة استحب  » نالفقهاء  م   اهـ.«وأحمد ،أصحاب الشافعي م 

ين الط بري الشافعي ــ رحمه هللا ــ  ــ 5 ب  الد ِّ وقال الفقيه أبو العباس ُمحِّ

 :(122:ص" )عواطف الن صرة في الطواف والعمرة"في كتابه 

ن في رمضان كذلك، قد استفدنا تكرار االعتمار ِمن أدلة، فليك  " :فإن  قلت»

قي د طل ق على الم  مًل للم   .ح 

 :قلت

، وإن ما الن ِزاع في أن  كل وال نزاع في تكرار االعتمار في رمضان، وغيره

ة  اهـ.«ع مرة فيه تعِدل حج 

وقال الفقيه دمحم بن الحسن صاحب أبي حنيفة ــ رحمهما هللا ــ في  ــ 2

 :(112/ 6) "ة على أهل المدينةج  الحُ كتابه 

  :قال ،عن أبي حنيفة»

ة لع  ال"  ن  أس أول ب ،ف ضللخذ باأو ،حسنأن اعت مر فقد م  و ،يست بواجبةمر 

ت م  ي   ا ر الر  ع   اهـ.«"رم  ع  ن الب م  ح  أجل م 

 :قلت
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مين تقد   ن األئمة الم   .وأبو حنيفة وتلميذه دمحم بن الحسن م 

 :به أهل هذا القول ج  ا احتَ م  ومِّ 

اًل ــ عن  ،(4544)، واللفظ له، ومسلم (4241)ما أخرجه البخاري  أو 

 :عائشة ــ رضي هللا عنها ــ

، فَأَْعَمَرَها ))  ْحَمنِّ أَن  الن بِّي  َصل ى هللاُ َعلَْيهِّ َوَسل َم بَعََث َمعََها أََخاَها َعْبَد الر 

يمِّ  َن الت ْنعِّ  .((مِّ

 :قالملسو هيلع هللا ىلص ، أن  النبي (4241)وفي لفظ عند البخاري 

  ((«، ْحَمنِّ يمِّ  يَا َعْبَد الر  َن الت ْنعِّ ْرَها مِّ ، فَأَْحقَبََها َعلَى «اْذَهْب بِّأُْختَِّك فَأَْعمِّ

 .((نَاقٍَة، فَاْعتََمَرْت 

 (:4812)وفي لفظ ثالث عند البخاري 

، فَاْعتََمَرْت بَْعَد ))  يمِّ ْحَمنِّ ْبَن أَبِّي بَْكٍر أَْن يَْخُرَج َمعََها إِّلَى الت ْنعِّ فَأََمَر َعْبَد الر 

ِّ فِّ  ةِّ الَحج  ي الَحج   . ((ي ذِّ

ن هذ  :حديثال اووْجه االستدالل مِّ

ع مرتين في نفس أن  أ م  المؤمنين عائشة ــ رضي هللا عنه ــ قد اعتمرت 

ها،  ها، ألن ها كانت قارنةسفرة حج   ج   كما هو مذهب جماهير ، ع مرة ح 

ن التنعيمالعلماء  .، وهذا الع مرة م 

ن حديث نبوي  صحيح، أو أثر صحابي ثابت، أو إجماع ولم يأت دليل م 

ل هذا الحديث على الخصوصية بعائشة ــ رضي هللا عنها ــ  .على حم 

ن ذ كر أو أ نثى، طاهر  واألصل فيما كان كذلك هو ع موم التشريع لكل أحد م 

ن الحد ث األكبر أو غير طاهر  . م 

ع » :بل قد قِّيلوقته، ملسو هيلع هللا ىلص ل يجوز في حق  ه تأخير البيان عن والنبي  م  ج  إن ه م 

 . «عليه بين العلماء

كيف وقد صح  عن عائشة ــ رضي هللا عنها ــ نفسها أن ها اعتمرت بعد 

 .وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِمن التنعيم، بعد الن فر ِمن الحج، كما سيأتي

اوهذا الِفعل كالف هم ِلم   ت، وحصل ل ه   .ا رو 
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، (127/ 6" )األُم"وقد قال اإلمام الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 1

 :بعد حديث عائشة هذا

ر الن بي ملسو هيلع هللا ىلص زايل ت معنى الحج   الذي ل » وإذا جازت في شهر مرتين بأم 

ة واحدة  .يكون في الس ن ة إل مر 

  اهـ.«وصل حت في كل شهر، وحين أراده صاحبه

" مجموع الفتاوي"إلمام ابن تيمية ــ رحمه هللا ــ كما في وقال ا ــ 6

(62 /628:) 

ألن  عائشة اعتمرت في شهر مرتين، بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ع مرتها التي كانت »

ة، والع مرة التي اعتمرتها ِمن التنعيم بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ليلة الحصبة  ج  مع الح 

ةالتي تلي أي ام   .ِمنى، وهي ليلة أربعة عشر ِمن ذي الِحج 

لم ت رفض ع مرتها، وإن ما كانت : وهذا على قول الجمهور الذين يقولون

  اهـ.«قارنة

ر العسقالني الشافعي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 3 ج  وقال الحافظ ابن ح 

 (:606/ 3" )فتح الباري"

 اهـ.«على مشروعيته :د ل  وبعد أن  فعلته عائشة بأمِره، »

مجموع "وقال العالمة عبد العزيز ابن باز ــ رحمه هللا ــ كما في  ــ 2

 (:637:ــ رقم 632/ 17" )فتاويه

ج في ذلك، فقد اعتمرت عائشة ــ » فإذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حر 

ة الوداع ع مرتي ن رضي هللا عنها ــ في عهد الن بي ملسو هيلع هللا ىلص في حج  ن في أقل   م 

   اهـ.«عشرين يوًما

عن  ،(5162" )ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ ما أخرجه اإلمام النسائي  ــثانيًا 

 : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عباس 

ِّ َواْلعُْمَرةِّ تَابِّعُو))  ن ُهَما ا بَْيَن اْلَحج  اْلفَْقَر، َوالذ نُوَب، َكَما يَْنفِّي يَْنفِّيَانِّ : فَإِّ

يدِّ  يُر َخبََث اْلَحدِّ  .((اْلكِّ

 .وسنده حسن
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حه ودمحم  ،ادوعبد المحسن بن حمد العب   ،ين أللبانيدمحم ناصر الد    :وقد صح 

 .، وغيرهميوبيتاإل علي آدم

 .قبل بن هادي الوادعيم   :نهوحس  

و  44411) "عجم الكبيرالم  "كتابه في ــ رحمه هللا ــ وأخرجه الطبراني  ــــ

 .ــرضي هللا عنهما  ــر عن عبد هللا بن عباس من طريق آخ   ،(44151

 :وبنحوه عند األئمة ــــ

 ــ،رحمهم هللا  ــ ،(5165)والنسائي  ،(121)والترمذي  ،(618/ 4)أحمد 

ن  .ــعنه  ــ رضي هللاحديث عبد هللا بن مسعود  م 

 :عقبهــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام الترمذي 

نحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب » حديث عبد هللا بن  م 

 اهـ.«مسعود

ودمحم علي  ،وأحمد شاكر ،والبوصيري ،انب  ابن ح  زيمة، ابن خ   :حهوصح  

 .اإلثيوبي آدم

وعبد المحسن  ،قبل بن هادي الوادعيوم   ،ين األلبانيدمحم ناصر الد    :نهوحس  

 .ادبن حمد العب  

 .عفرى بأسانيد فيها ض  خ  وله شواهد أ   ــــ

عبد هللا بن  عقب حديث" ننهسُ "في ــ رحمه هللا ــ وقد قال اإلمام الترمذي 

 :ــرضي هللا عنه  ــمسعود 

مر، وعامر بن ربيعة، وأبي هريرة، وعبد هللا بن وفي الباب عن ع  »

ي  ، وأم    ب ش   اهـ.«سلمة، وجابر ح 

 :هذا الحديث نه االستدالل مِّ ووجْ 

نعلى الستكثار  فيه الحث أن   ر بالم   م  رة م  تابعة بينها دون تقييد بين ع  الع م 

ي أو آفاقي أو ميقاتيفرةن أو س  ى بزم  ر  خ  وأ   ك    .، وم 

ن حديث نبوي صحيح، أو أثر صحابي ثابت،  ،ول دليل ي خرجه عن هذا م 

 .أو إجماع
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 :قلت

ثله العُْمَرةُ إِّلَى العُْمَرةِّ َكف اَرةٌ لَِّما بَْينَُهَما،  )): الص حيح ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  :ومِّ

 .(( َوالَحج  الَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِّال  الَجن ةُ 

ن(4611)، ومسلم (4886)وقد أخرجه البخاري  حديث أبي هريرة ــ  ، م 

 .رضي هللا عنه ــ

فتاوى نور على "ــ رحمه هللا ــ كما في  وقال العالمة عبد العزيز ابن باز

عن تكرار وغيرها، ، (328:ــ شريط رقم 122-125/ 17" )الدرب

 :، ُمستدالا بهذا الحديثالعُمرة في َسفرة واحدة

العُْمَرةُ إِّلَى العُْمَرةِّ َكف اَرةٌ لَِّما )) : يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصواب أن ه ل بأس بذلك،»

 .متفق على صحته ،((ا، َوالَحج  الَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِّال  الَجن ةُ بَْينَُهمَ 

د مد ة بين العمرتين  اهـ.«ولم يحد  

 :، فقال(41112" )صن فهم  "ابن أبي شيبة في ما أخرجه  ــ ثالثًا

هدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن  حدثنا عبد الرحمن بن م 

 : أبيه قال

َع َصْوَت تَْلبِّيٍَة، فَقَالَ  )) ، فََسمِّ يَةُ لَْيلَةَ الن ْفرِّ : َمْن َهذَا؟ قَالُوا: َخَرَج ُمعَاوِّ

، فَذََكْرُت ذَلَِّك لِّعَائَِّشةَ فَقَالَتْ  يمِّ َن الت ْنعِّ لَْو َسأَلَنِّي »: َعائَِّشةُ اْعتََمَرْت مِّ

 .((« أَلَْخبَْرتُهُ 

 .وإسناده صحيح

ن التنعيم بعد  صريح في وهذا األثر اعتمار عائشة ــ رضي هللا عنها ــ م 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد وفاة النبي فرةالحج في نفس الس  

 :ويُدل أيًضا على

ة  ن التنعيم في حج  أن  الحديث السابق في اعتمارها ــ رضي هللا عنها ــ م 

 .الوداع ليس خاًصا بها في تلك الس فرة، وأن ه تشريع عام

 :الوقفة الثالثة

ن الصحابة والتابعينعن بعض اآلثار الواردة عن  في  الس لف الصالح مِّ

ن ُعْمَرة في الس ْفَرة الواحدةتأييد عدم كراهة    .االعتمار بأكثر مِّ
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 :هذه اآلثارــ سل مكم هللا ــ ودونكم 

ل  :األثر األو 

 (:12225) "ُمصن فه"في ــ رحمه هللا ــ ابن أبي شيبة  قال الحافظ

هدي، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن  حدثنا عبد الرحمن بن م 

 : أبيه قال

َع َصْوَت تَْلبِّيٍَة، فَقَالَ ))  ، فََسمِّ يَةُ لَْيلَةَ الن ْفرِّ : َمْن َهذَا؟ قَالُوا: َخَرَج ُمعَاوِّ

، فَذََكْرُت ذَلَِّك لِّعَائَِّشةَ  يمِّ َن الت ْنعِّ لَْو َسأَلَنِّي »: فَقَالَتْ  َعائَِّشةُ اْعتََمَرْت مِّ

 .((« أَلَْخبَْرتُهُ 

 .حوإسناده صحي

ن التنعيم بعد  وهذا األثر صريح في اعتمار عائشة ــ رضي هللا عنها ــ م 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالحج في نفس الس فرة، وبعد وفاة النبي 

 ":العُمرة بعد الحج"، تحت باب (13212) وقال أيًضاــــ 

 :سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن الم سيب، قالثنا ع بدة بن 

ةِّ ))  ج  ي اْلحِّ رِّ ذِّ ُر فِّي آخِّ  .((َكانَْت َعائَِّشةُ تَْعتَمِّ

 .وإسناده صحيح

 :ثانياألثر ال

 :(127/ 6" )األُم"كتابه في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام الشافعي 

 : قال ،مالكعن بعض ولد أنس بن  ،عن ابن أبي حسين ،يينةأخبرنا ابن ع  

َم َرأُْسهُ َخَرَج فَاْعتََمَر ))   .((ُكن ا َمَع أَنَسِّ ْبنِّ َمالٍِّك بَِّمك ةَ فََكاَن إِّذَا َحم 

 ،(6823) "أخبار مكة"في ــ رحمه هللا ــ الفاكهي  أيًضا وأخرجه ــــ

 :فقال

عن بعض ولد  ،عن ابن أبي حسين ،ثنا سفيان: أخبرنا ابن أبي عمر قال

 : أنس بن مالك

َي هللاُ َعْنهُ ــ إِّن  أَنًَسا ))  َم َرأُْسهُ َخَرَج إِّلَى ــ  َرضِّ َكاَن يَُكوُن بَِّمك ةَ، فَإِّذَا َحم 

ْعَرانَةِّ فَاْعتََمَر   .((اْلجِّ
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/ 62" )مجموع الفتاوى"سعيد بن منصور، كما في  أيًضا وأخرجه ــــ

 :فقال( 25/ 6" )زاد المعاد"، و (622

أن  أنسا كان إذا )) : عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس عن سفيان،

م رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر  م   .((كان بمكة فح 

 :قلت

رى له ج   حكي أمًراابعي، وي  د أنس، وهو توليس في إسناده إل عدم تسمية ول  

 .ــرضي هللا عنه  ــمع أبيه 

ن اآلفاقيين  .وأنس بن مالك ــ رضي هللا عنه ــ م 

 "غريب الحديث"في كتابه ــ رحمه هللا ــ تيبة الدينوري وقال اإلمام ابن قُ 

(6 /372:) 

م رأسه )) : قوله» د ، يقال ق، وذلك حين ت بعد الحل  ب  ن  : أي ((َحم  و  قد : ي س 

د  جلده  و  خ إذا اس  م الف ر  م  نح  سود  أن  ي   :يش، وكذلك ت حميم الرأ س، وهوالر    م 

ن  اهـ.«يط ول الش عر ل أ ن  ب  ق   م 

ــ  الصحابي أنس بن مالكعند  االعتماروهذا األثر يُدل  على أن  مدار 

 :على رضي هللا عنه ــ إن ما هو

 .، وليس على تعد د الس فروجود الشعر في الرأس

ل  ق :وعليه ح  ن الم  ر الم قص ر أي س ر م   .فيكون أم 

 :لثاألثر الثا

 (:16762) "فهمصن  "في ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن أبي شيبة 

  :عن عكرمة، قال ،عن قتادة ،عن سعيد ،حدثنا عب اد

ْر َما أَْمَكنََك  ))  .((اْعتَمِّ

ــ رحمه هللا روبة سعيد بن أبي عَ لِّ  ،(72) "المناسك"في كتاب جاء و ــــ

 :ــ عن قتادة

َمةَ َكاَن اَل يََرى بَأًْسا َما أَْمَكنَتَْك اْلُموَسى  )) ْكرِّ  .((أَن  عِّ

 .وإسناده صحيح
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ــ رحمه هللا ــ التابعي عكرمة  عند االعتمارمدار  أن  على  ُدل  ياألثر وهذا 

 :إن ما هوالصحابة تلميذ 

 .، وليس على تعد د الس فرى وجود الشعر في الرأسعل

نر س  قص ر أي  الم  ر فيكون أم   :وعليه  .قل   ح  الم   م 

 :رابعاألثر ال

ــ رحمه هللا ــ عن روبة لسعيد بن أبي عَ  ،(75) "المناسك"جاء في كتاب 

 :تلميذ الصحابة قتادةالتابعي 

، ثُم  َخَرَج فِّيهِّ فَاْعتََمَر ))  هِّ ْنَد قُُدومِّ تَْينِّ عِّ  .((أَن هُ اْعتََمَر فِّي َرَمَضاَن َمر 

 .وإسناده صحيح

يَُدل  تلميذ الصحابةــ رحمه هللا ــ  قتادة بن دعامةالتابعي  عنوهذا األثر 

 :على

 .جواز اعتمار اإلنسان ع مرتين في سفرة واحدة

 :خامساألثر ال

الُحجة على أهل "في كتابه ــ رحمه هللا ــ دمحم بن الحسن اإلمام قال 

 (:162/ 6" )المدينة

وب ةخبرنا سعيد بن أبي ع  أو بقتادة، عن ، عن ر   :احعطاء بن أبي ر 

 .(( اَوثاََلثً  ينِّ تَ ر  ومَ  ةً ر  مَ  ل فِّي الش ْهرِّ جُ الر   رَ ْعتَمِّ يَ  نْ أا ى بَأْسً رَ َكاَن اَل يَ  هُ ن  أ ))

 .وإسناده صحيح

 :وأخرجه

كر ثالثًا(81" )المناسك"ابن أبي ع روبة في كتاب   .، دون ذ 

 (:162/ 6" )المدينةالُحجة على أهل "وقال أيًضا في كتابه 

اج بن حَ أخبرنا ال :قال ،ُروبَةَعن سعيد بن أبي عَ  ،امعَو  ن الباد ا عب  أخبرن ج 

 :، قالأَْرَطأَة
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 ،معَ نَ  :قَالَ  ،ةجل فِّي كل شهر مر  ر الر  عتمِّ َعطاء بن أبي َربَاح أيَ  َسأَلتُ )) 

 .(( ابعً سَ  :لقَالَ  ،ابعً سَ  :َوأَرانِّي لَو قلت :قَالَ  ،تينومر  

 :سادساألثر ال

تحت ، (13212" )مصن فه"قال الحافظ ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في 

 ":العُمرة بعد الحج"باب 

 :يطي، قالع  يينة، عن الوليد بن هشام الم  ثنا ابن ع  

ْرَداءِّ  )) ِّ،  :َسأَْلُت أُم  الد   .(( «فَأََمَرتْنِّي بَِّها»َعْن اْلعُْمَرةِّ بَْعَد اْلَحج 

 .صحيحوإسناده 

جلي، والذهبي، وقال يعقوب  والوليد بن هشام، عين، والع  وثقه ابن م 

تقنين»:، وقال ابن ِحب ان«ثقة عدل»: الفسوي  .«ِمن الم 

 .، وزوجة صحابيثقة تابعية وأُم ِّ الدرداء،

 :بعسااألثر ال

تحت ، (13262" )مصن فه"قال الحافظ ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في 

 ":العُمرة بعد الحج"باب 

مرة بعد الحج عن الع   بيرسألت سعيد بن ج  : ثنا ابن فضيل، عن حصين، قال

 :ام، فقالستة أي  

ئْتَ  )) ْر إِّْن شِّ  .(( اْعتَمِّ

 .وإسناده صحيح

 :ثامناألثر ال

تحت ، (13261" )مصن فه"قال الحافظ ابن أبي شيبة ــ رحمه هللا ــ في 

 ":الحجالعُمرة بعد "باب 

 :قال ،جيحميد بن عبد الرحمن الرواسي، عن أبيه، عن جعفر بن ن ح  ثنا 

ُر؟ قَالَ : َسأََل َرُجٌل َطاُوًسا فَقَالَ )) ْلُت فِّي يَْوَمْينِّ فَأَْعتَمِّ  .(( «نَعَمْ »: إِّن ِّي تَعَج 

 .وإسناده حسن
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ميد ووالده ثقتان، وجعفر بن ن جيح المديني، لم أجد فيه إل قول اإلمام  ح 

 .«ليس به بأس»: أحمد

ن باب الزيادة  :ومِّ

مسائله "قال اإلمام إسحاق بن منصور الكوسج ــ رحمه هللا ــ في فقد  ــ 1

 (:1556" )عن اإلمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

جل في الشهر كما شاء؟ :لإلمام أحمد ــ: ــ يعنيقلت »  ي عتمر الر 

 .، ليس ل ها وقت كوقت الحج  أمكنهما  :قال

، إل أن ه ي عتمر في كل شهر أفضل، لكي ي جمع كما قال :قال إسحاق

 اهـ.«الختالف، ويكون أمك ن للحل ق

ين ابن قدامة الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه  ــ 6 وقال اإلمام موفق الد ِّ

 (:17/ 5" )الُمغني"

ر، وفي عشرة أي ام ي مكن حل ق  :قال أحمد» إذا اعتمر فال ب د  أن  ي حل ق أو ي قص  

 اهـ.«الرأس

وهذا يُدل  على أن  مدار االعتمار عند اإلمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن 

 :إن ما هوراهويه ــ رحمهما هللا ــ 

 .على وجود الشعر في الرأس وعدمه

ر :وعليه قص   ر الم   .ساومألاب قلح نم  م أخف صقملاب فأم 

 :الرابعةالوقفة 

ن ة المعاصرين ن  عن أقوال بعض علماء أهل الس   في جواز االعتمار بأكثر مِّ

 .ُعمرة في َسفرة واحدة

، مع لفظه، نهمن وقفت على كالمه مِّ بعض مَ ــ وف قكم هللا ففق هكم ــ  ودونكم

 :ومصدره

اًل ــ كما في ــ رحمه هللا ــ بن باز االعالمة عبد العزيز بن عبد هللا  ُسئل أو 

 :هذا السؤال( 637:قمــ ر 632/ 17) "مجموع فتاويه"

 [ ب على ذلك؟ترت   ر الم  لألج   طلب ا ،انمرة في رمضهل يجوز تكرار الع   ]
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 :فأجاب بقوله

 العُْمَرةُ إِّلَى العُْمَرةِّ َكف اَرةٌ لَِّما بَْينَُهَما،)) : بي ملسو هيلع هللا ىلص قال، الن  ل حرج في ذلك»

 .متفق عليه ((َوالَحج  الَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِّال  الَجن ةُ 

 ــ، فقد اعتمرت عائشة ج في ذلكفإذا اعتمر ثالث أو أربع مرات فال حر  

ن  مرتين في أقل   ة الوداع ع  بي ملسو هيلع هللا ىلص في حج  في عهد الن   ــرضي هللا عنها  م 

 اهـ.«عشرين يوًما

 (:222/ 17)هذا السؤال ــ رحمه هللا ــ ئل وسُ  ــــ

ن أقاربي يد م  ر  ن أ  م  مرة عمرة، هل يجوز لي الع  يت الع  إذا اعتمرت وقض ]

 [ نه عند ذلك؟م م  ر  ح  ه ليس في الحج، وما هو المكان الذي أ  أن   علًما

 :فأجاب بقوله

ن ل أعلم مانعًا شرعيًّا» نرى ن ت  م  عمرتك ل   م  أقاربك بعد اعتمارك عن  م 

 .كان ذلك في وقت الحج أو في غيرهمرة الواجبة، سواء نفسك الع  

، كالتنعيم والجعرانة ل  م فهو الح  من كان في داخل الحر  مرة ل  ا ميقات الع  أم  

 .ونحوهما

رها م  ع  ي   ر عبد الرحمن أخاها أن  ر عائشة بالعتمار أم  ا أم  بي ملسو هيلع هللا ىلص لم  الن   ألن  

ن  اهـ.«مخارج الحر   م 

-125/ 17) "ربفتاوى نور على الد  "كما في ــ رحمه هللا ــ  ُسئلو ــــ

 :سؤالال هذا( 328:شريط رقمــ  122

ر أ  يت الع  أد   ] تها للوالدين وزوجتي رى وهب  خ  مرة عن نفسي، وثالث ع م 

رى، خ  باأل  ل وأذهب للتنعيم لإلحرام مرة أتحل  بالترتيب، وكنت في كل ع  

 .ن ناحية جوازههذا العمل كان موضع جدال بيني وبين اإلخوة م   وحيث إن  

 [ العمل، عن طريقه، وحكمه، وجوازه؟الرجاء اإلفادة عن هذا 

 :فأجاب بقوله

العُْمَرةُ إِّلَى العُْمَرةِّ َكف اَرةٌ لَِّما )) : ، يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلصه ل بأس بذلكالصواب أن  »

 .متفق على صحته ((بَْينَُهَما، َوالَحج  الَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إِّال  الَجن ةُ 

 .ة بين العمرتيند مد  ولم يحد   
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ر فيها مضايقة للح   ك ذلك لى تر  حمة فاألو  ى بالز  وأذ   ،جاجلكن إذا كانت الع م 

ج فال حر   ،ى ألحدعة، وليس فيه أذ  ا إذا كان الوقت فيه س  م  أعة، إلى وقت الس  

ر في ذلك إن   ع ت م  عنهم ميتين أو عاجزين ل يستطيعون  شاء هللا، إذا كان الم 

 اهـ.«...رؤهرجى ب  أو مرض ل ي   ،نبر الس   مرة والحج، لك  الع  

 "فتاويه"كما في ــ رحمه هللا ــ العالمة عبد الرزاق عفيفي  ُسئل ثانيًا ــ

 :هذا السؤال( 66:سؤال رقم 222-223:ص)

 [ ؟ستحبر م  ة أو أم  ن  مرة في رمضان س  هل كثرة الع  ] 

 :فأجاب بقوله

نستحب كلها قريبة ة أو م  ن  كلمة س  » بعض، وهى اصطالحات بين  م 

 .الفقهاء

 .في تكرارها جرت، ول حر  تكر   مرة في رمضان خير، وإن  والع  

ن ولم أعلم إل قلياًل  ة، ن م الذين يكرهون تكرار العمرة في الس  ه   ،العلماء م 

  .ن هؤلء المالكيةه، وم  وليس في رمضان وحد  

ة، ن ن الشهور، بل وفى الس  مرة في رمضان وفى غيره م  يكرهون تكرار الع  

 اهـ.«وليس معهم دليل على هذا الرأي

 كما في ــمه هللا سل   ــالعالمة صالح بن فوزان الفوزان ُسئل  ثالثًا ــ

 :هذا السؤال( 682:قمــ ر 182/ 5) "فتاويه"

تؤدي  نها أرادت أن  ثم بعد النتهاء م   ،نفسهامرة ل  ت ألداء الع  م  إذا أحر  ] 

سعى فقط لكل واحد تطوف وت   كفي أن  ها، فهل ي  عم   رى ل  خ  مرة ألبيها، وأ  ع  

العودة ن د م  لب   ته في الميقات أم  ل الذي عقد  وذلك بإحرامها األو   ،نهمام  

 [ ن جديد لكل واحد منهما؟اإلحرام م  للميقات و

 :فأجاب بقول

نما فيه  ،تقارب فيهمرة في وقت م  تكرار الع  » مرة تكرار الع   التوقف، فإن   م 

مرة يدعو ى الع  المسلم إذا أد   ه بعض العلماء، ولو أن  تقارب أنكر  في وقت م  

لوالديه وأقاربه في طوافه وفي سعيه وفي غير ذلك في المسجد الحرام، فهذا 

 .هر  ه وب  صلهم نفع  ي   رجو أن  شاء هللا، ون  كفي إن  ي  
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وهكذا، فال  ،هامرة لوالدها، ثم لعم   ن تكرار الع  كرت م  ت ما ذ  لكن لو فعل  

 .لىولو كان خالف األو   ،بأس بذلك

إلى  ،لتخرج إلى الح   بأن   ،مرةستقل لكل ع  ن إحرام م  د م  ته لب  لكن لو فعل  

م بها حر  ن هناك، ول ت  مرة م  م بالع  حر  وت   ،أو الجعرانة ،أو عرفات ،التنعيم

 اهـ.«ول ترجع إلى الميقات ،ن مكةم  

من  ــ 6:شريط رقم)كما في  ــرحمه هللا  ــالعالمة األلباني  ُسئل رابعًا ــ

 :هذا السؤال (ى والنوردسلسلة الهُ 

ة ن األردن، فالمر  فرة واحدة وأنا م  أعتمر مرتين في س   هل يجوز أن   ]

رضي هللا  ــعائشة  :ثلمِّ ن التنعيم، ن أبيار علي، والمرة الثانية م  األولى م  

و عن والدته؟ ى أ؟ فإن  كانت ل تجوز، فهل يجوز عن والده المتوف  ــعنها 

 [ ؟وجزاكم هللا خيًرا

 :بقولهفأجاب 

نه، م م  عود إلى الميقات الذي أحر  ي   مرة، ينبغي أن  عيد الع  ي   ريد أن  الذي ي  »

 .أو عن أبويه ،عن نفسه سواء ذلكو

يدة عائشة، فهذا حكم  خاص نه الس   ت م  م  حيث أحر   ن التنعيمم م  حر  ي   أن   اأم  

 اهـ.«ثلهان يكون م  بعائشة، وم  

 :الفتوىفأجاز ــ رحمه هللا ــ في هذه 

ة أ خرى  ن ميقات بلدهالعتمار مر   .إذا كانت م 

 :والصواب

ل، كالمواقيت، وأ ــ 1 ن جميع الح   .ميعنتلاك هقل   جواز هذه الع مرة م 

ن كان حاله كحال عائشة ــ رضي هللا عنها  ــ 6 وأن  التنعيم ليس خاًصا بم 

 .ــ

ن حديث نبوي،إذ  ، بل أو أثر صحابي، أو إجماع ل دليل على التخصيص م 

 .األدلة على خالفه

ن الس لف الصالح  ن األئمة، ولم أجد قائاًل ب ه م  ن بعدهم م  ــ رحمهم هللا ــ وم 

ر، وسؤال تكر    .بعد بحث طويل، وم 
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  .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو دعب ــ اهنع هللا يضر ــ ةشئاع نع هل  عف توبث مد  قتو

ستق ل ة ريرقتوقد كتبت في   :ناونعب ،ذلك رسالة م 

ل كالتنعيم ن  أب لوقلا لاطبإو ضقن» ن الح  خاص بالمرأة الحائض  الع مرة م 

جال ن أداء ع مرة الحج دون باقي الطاهرات والر   نع ها الحيض م   .«التي م 

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع يعقوم يف ةدوجوم يهو

 :خامسةالوقفة ال

العُمرة، وليس في الخالف في هذه المسألة وأن ه في كراهة تكرار عن 

ن إجماع على ذلك ر لَها، وما نُقِّل مِّ ن الُمكر ِّ  .انعقادها مِّ

ين الط بري الشافعي ــ رحمه هللا ــ في  ب  الد ِّ قال الفقيه أبو العباس ُمحِّ

 (:168:ص" )عواطف الن صرة في الطواف والعمرة"كتابه 

 :وقد انعقد اإلجماع»

عي نة، فيه خلف تقد م على أن  الس ن ة كلها وقت  ــ 1 للعمرة، إال في أي ام م 

 .بيانه

ر فعلها في اليوم  ــ 6 وعلى أن  اإلحرام ي نعقد بها في وقتها، وإن  تكر 

 .ِمراًرا

 :والخلف

 اهـ.«في كراهة التكرار، ال في انعقاد اإلحرام

 :سةسادالوقفة ال

م ــ رحمهم العلأهل ورثه معرفة هذا الخالف في المسألة بين تُ  الذيعن 

 .هللا ــ

، ستفيضة، وتحريرها تحريًرا جيًدادراسة مسائل العلم والفقه دراسة مُ  إن  

، والتدقيق في ألفاظها ونصوصها وآثارها ايا تأن ِّ مُ  اتينً مَ  اعميقً  ا أخذًاوأخذه

 :ها ومعانيهاوفهمِّ 

متين ل  ويجعله يخرج بفقه قوي    ،ينه كثيًراز  نفع طالب العلم نفعًا كبيًرا، وي  ي  ل  

 .بر وازداد في العلمندم عليه إذا ك  ي  
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ميل راه وي  ن خالف ما ي  أو اإلنكار على م   ،ورثه عدم العجلة في اإلفتاءوي  

ن الشيوخ وي قل  د،  ،اءن أقوال العلمإليه م   م م  ن ي عظ   ناهيك عن وصفه أو م 

 .، والتشديد عليهذوذبالبدعة أو الش  

 ــلمسألة التي طرحتها في هذا الرسالة قد تباينت فيها أقوال أهل العلم وهذه ا

قد يجعل طالب العلم في حيرة  قل عنهم ت باينًام في الن  كما تقد   ــرحمهم هللا 

ن ر، أو هيبة م  أو توقف عن ترجيح أحد القولين على اآلخ   ،د  نها، أو ترد  م  

 .البدعيةريم والتحكم بإفتاء الناس فيها، ناهيك عن الح  

 :أقول سعني إال أنْ وفي الختام ال يَ 

ن توفيق ن إصابة له فم  ريد بما كتبت إل الحق ما استطعت، فما كان م  أ   إن  

ن ة، وما كان م  هللا تعالى، وله وحد   ن نفسي ن خطأ فم  ه الفضل والم 

وهو أرحم  نه،نه بريئان، وأستغفر هللا م  والشيطان، وهللا ورسوله م  

 .الراحمين

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

 


