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ُةرُ ــمــعُ ــال
 ُتعريف:ُ

 أو بمعنى القصد إلى مكاف عامر ىي الزيارة )مف أعمره أي زاره(:ُُةُ لغ ، ُ
  ُىي زيارة مكاف مخصوص ألداء أفعاؿ مخصوصة :اشرع ُ

ُ المكاف المخصوص ىو بيت اهلل الحراـ  
ُاألفعاؿ المخصوصة   ( تحمؿ إحراـ وطواؼ وسعي وحمؽ الشعر أو تقصيره )  
 

 ( حكميا)اختالؼ : 
  فرض عيفنابمة "وأتموا الحج والعمرة هلل"عند الشافعية والح 
  سنة مؤكدةُعند المالكية والحنفية 

 
 فيوفر اجب عمى الفور عمى كؿ مف تو ت، و  ولو مرة واحدة _عيف في العمر العمرة فرض:ُُشروطُوجوبُالعمرة :ُ

 الحرية  العقؿ  البموغ  ُاإلسالـ ُ
 منيةاأل . :االستطاعة  الطريؽ وسالمتو أمف  

    القدرة عمى نفقات العمرة بماؿ يزيد عف حاجتو الضرورية وحاجة مف يعوؿ إلى أف يعود   ماديةال.               
  دالخمو مف كبر معجز أو مرض شدي   جسدية. ال              
  بالنسبة لممرأة ةـ أو رفقة مأمونرَ حْ زوج أو مَ  وجود .              

 ]إلخ ابف األخ ..ح المرأة عمى التأبيد مثؿ األب واالبف واألخ و المحـر = ىو مف يحُرـ عميو نكا                   [
 

ُ

 ُ:ُشروطُصحةُالعمرة
  الوقت المخصوصُ محاج فال يصح لو أداؤىا حتى يفرغ مف أعماؿ الحجلتصح العمرة في جميع أياـ السنة إال 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ   :ي أفيعن )رواه مسمـ("  معي ةً ج  حِ  ؿُ دِ عْ في رمضاف تَ  مرةٌ "عُ   ملسو هيلع هللا ىلصلنبي قاؿ اممحوظة : 
ُثواب عمرة رمضاف يعدؿ ثواب حجة دوف أف يغني عنيا                    
 المكاف المخصوص  الصفا والمروة –بيت اهلل الحراـ  

 إلخ( …، التمييز  شروط أخرى )اإلسالـ 

ُ
 ( الحجة يذ كميف في ذي القعدة إال التي مع حجتو ) اتبع عمر أر  ملسو هيلع هللا ىلص ياعتمر النب:ُ ملسو هيلع هللا ىلص ُيعمراتُالنب :ُ

   اقريشً  و ُأحصر ألفوساؽ اليدي ولكن ملسو هيلع هللا ىلصُأحـر فييا النبي -(  ىػ6 –ذو القعدة  عاـ الحديبية )  العمرة األولى -
  ي  ضِ مرة أو حج مف المُ بعُ ار = ىو منع المحـر صَ حْ ر = مف اإلِ حصِ أُ  [حالت بينو وبيف البيت الحراـ                      

        وذبح  ر التحمؿ بالحمؽ أو التقصيرحصَ لمُ عمى ا، و  مرض أو ضياع نفقة.. إلخ( في النسؾ )بعدو أو                     
  ]يرجى فييا كشؼ المانع مف اإلحصار بعد أف ينتظر مدة العمرة قضاءاليدي و                      

:ف مكاف اإلحصار أو في الحـرالذبح قد يكو  ممحوظة  (696 البقرة)" يدْ مف اليَ  رَ يسَ تَ ـ فما اسْ رتُ حصِ فإف أُ  " ؼاختال 
 
  وأىؿ مكة في  ملسو هيلع هللا ىلص التي تـ االتفاؽ عمييا بيف النبي، وىي العمرة  ىػ(7 –عمرة القضاء )ذو القعدة ُُالعمرة الثانية -       

 ىػ( 6ر( عاـ الحديبية )حصِ وه عف أداء العمرة )أُ صد   صمح الحديبية حينما                            
ُ( ىػ8 –ذو القعدة  يف )نَ لتوزيع غنائـ غزوة حُ  انةعرَ جِ عمرة الُ العمرة الثالثة  -
ُُ( ىػ60 –ذو الحجة  مع حجة الوداع )ُُالعمرة الرابعة  -
ُ

 ُُُ(ُأركانُالعمرةُ)ُكيفيتياُ:ُ
 الترتيب 

 
 لحمؽ أو التقصير )التحمؿ(ا  يسعال   الطواؼ  اإلحراـ  

:الجماع قبؿ التحمؿ -ترؾ ركف مف أركانيا        -  : تفسد العمرة عند.   ممحوظة 

  مف نفس الميقات الذي أحـر منو لمعمرة األولى مع قضاء العمرة ( أو بدنة ) ةعميو ذبح شاإتماميا و :  يجبإذا فسدت العمرة .  

 ُاإلحرام: 
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  ُواقيت( مع اقتراف النية بالتمبية، مف أماكف مخصوصة )الم الحج( بالتزاـ حرمات مخصوصة ىو نية الدخوؿ في العمرة )أو ُ
   ًُمستسمماً  ، ، مخمصاً  اإلحراـ مظير رائع مف مظاىر التجرد مف متع الدنيا وزخرفيا واإلقباؿ عمى اهلل وحده طائعا ُ

  ُُمُفعمو:رُ حُ ماُيطمبُمنُالم
ُ]، حمؽ العانة( إزالة الشعر الزائد )نتؼ اإلبط -شعر الرأس والشارب  قص –تقميـ األظافر [النظافة العامة  - ُ
ُ]مف عجز عف االغتساؿ فعميو الوضوء أو التيمـ - يسف حتى لمحائض والنفساء -  سؿ اإلحراـيكوف بنية غُ  -نة سُ  [االغتساؿ  - ُ
ُلبس مالبس اإلحراـ ويستحب أف تكوف جديدة وبيضاء: - ُ

زار حوؿ الوسط ونعميف ال يستراف األعقاب مع كشؼ الرأسرد    لمرجاؿ .      ُاء عمى الكتفيف وا  ُ
ُ جميع الجسـ ما عدا الوجو والكفيفثياب عادية ساترة ل    لمنساء .ُ
ُ )متفؽ عميو(لبيت" و قبؿ أف يطوؼ بام  حِ ، ولِ  ـَ حرِ ب رسوؿ اهلل إلحرامو قبؿ أف يُ ي  طَ كنت أُ  :عف السيدة عائشة"التطيب قبؿ أف ينوي اإلحراـ  -
  سنة اإلحراـ( يقرأ في عند المالكية والحنابمة أو بعد نافمة )ركعتيف  بعد صالة مفروضة  يستحب إيقاعيا :ُنيةُاإلحرامُ-

  ، الشافعية  ستواء عمى الراحمة وبدء السير عمى الراحمةأو بعد اال ، "اإلخالص" "الكافروف" وفي الثانية  األولىُُُُُُُُُُُُُُُُ
           وتقبمياُمني"ُرىاُليفيسُ )أو العمرة متمتعًا بيا إلى الحج في حالة التمتع في الحج(  الميمُإنيُنويتُالعمرةتكوف بقوؿ "و 

 ثـ يبدأ في التمبية

ُ

   إلخ( التحمؿ مف اإلحراـ إذا أحصر )خوؼ مف عدو أو مرض..  ، بدء اإلحراـعند  ىو أف يشترط المحـرُاالشتراطُفيُاإلحرام:ُ
 حيثُحبستني")أي مكاف إحاللي(  ومحميُ" بعد النية وذلؾ بقولوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 وال يجب عميو ىدي أو قضاء ، يصح والمحصر الذي اشترط يحؿُالشافعية والحنابمة.:)اختالؼ( حكموُ-ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 قضاءويجب عميو ىدي و ، ال يصح والمحصر الذي اشترط يحؿ ُأبو حنيفة ومالؾ .                                      

ني أريد الحج ملسو هيلع هللا ىلص باعة بنت الزبير قالت لرسوؿ اهللعف ابف عباس أف ضُ  [ فكيؼ تأمرني؟ فقاؿ:  ، "إني امرأة ثقيمة )أو وجيعة( وا 
  ( لجماعة إال البخاريرواه ا )   ]ي واشترطي أف محمي حيث حبستني" فقاؿ الراوي )ابف عباس أو عائشة( فأدركتم  ىِ أَ 

ُ

ُ:ُالتمبيةُ-
ُ)رواه الشيخاف(" ؾَ لَ  ريؾَ ، ال شَ  ؾَ مْ المُ وَ  لؾَ  ةَ مَ عْ والن   دَ مْ الحَ  ، إف   يؾبّ لَ  لؾَ  ريؾَ ال شَ  يؾَ لبّ  … ؾَ يْ ب  لَ  ـ  الميُ  ؾَ يْ "لب   نصيا:ُ.ُُُُُُُُُُ

 ويدعو بما يشا ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ثالث مرات ثـ يصمى عمى النبيت -   
 )متفؽ عميو( "اهلل بف عمر يزيد فييا: لبيؾ وسعديؾ والخير بيديؾ والرغباء إليؾ والعمؿكاف عبد     "

ُ

 ]لمتوكيدوالتكرار  ،إجابة لؾ بعد إجابة أي أجبتؾ الميـ ولزمت طاعتؾ = لبيؾ الميـ لبيؾ = ، والمالزمة اإلجابة = التمبية[
 )بعد( الصموات المكتوبةودبر حركة وعند الركوب وعند النزوؿ يستحب تكرار التمبية عند تغيير األحواؿ مف سكوف إلى -     
 إسماع أنفسيف يستحب رفع الصوت بالتمبية ، بغير إجياد لمرجاؿ ، أما النساء فيجوز ليف  -     

ُ

 يبدأ وقت التمبية عقب اإلحراـ بالعمرة أو بالحج أو بكمييما معاً   : وقتيا .    
         بالنسبة لممعتمر ي وقت التمبية عند بدء الطواؼ واستالـ الحجر األسود ينتي 

         وبالنسبة لمحاج  ينتيي وقت التمبية عند رمي أوؿ حصاة عند جمرة العقبة يـو النحر 

ُ

ُنا" نا وىاىُ ىاىُ مف  األرُض  طعَ حتى تنق رٍ دَ أو مَ  رٍ جَ مف حجر أو شَ  مالوِ وشِ  مينوِ عف يَ  مف "ما مف مسمـ يمبي إال لبي : فضميا .         
 الطبراني() نعـ" : "قاؿ؟ ة ن  جَ ، بال اهلل رسوؿر" قيؿ ياش  إال بُ  قط  رٌ كب  ر مُ ب   كَ ال، و قط  ؿ  يِ مُ  ؿ  "ما أىَ  ، )ابف ماجو(                   

ُ

  ُُمحظورات أو مفسدات اإلحراـ(:)ُـر مف فعموحْ ع المُ منَ ما ي
ُ ، نكِ يَ ال "عقد النكاح .      )رواه مسمـ( "ح، وال يخطبنكَ وال يُ ح المحـر

 ( كالقبمة والمباشرة ودواعيو ) الجماع.    
 

ُ

   ة والجداؿ وفحش القوؿ مع الرفقاءالمخاصم .           
 ]اختالؼ الساعة والخاتـ [لبس المخيط أو المحيط )لمرجاؿ(  .           
ُلو رائحة(اح االغتساؿ بشرط عدـ استعماؿ مايب )عر أو الفراششالبدف أو ال الثوب أو مس الطيب أو ما اختمط بطيب في .ُ
   يجوز االستظالؿ بالشجر أو المظالت أو الخياـ  ))كالنظارة أو القبعة( لمرجاؿتغطية الرأس والوجو أو بعضيما بأي ساتر  .ُ
 (النساءيجوز لبس نظارات النظر لمرجاؿ و  كما بشرط أال تمس الرأس             
 تستر وجييا بساتر ال يمسو وجو والكفيف لممرأة )بنقاب أو نظارات أو قفازيف( إال إذا خيفت الفتنة فميا أفستر ال .ُ
زالة أي شعر بالح .ُ  و( لـ يترتب عميو سقوط فمؽ أو القص أو النتؼ أو الحؾ) يباح حؾ الجمد والشعر إقص األظافر وا 
     ؿ والناموس والحشرات عند الضرورةاليواـ وكؿ ما يؤذي كالقم لكف يباح قتؿ، و  قتؿ أي شيء ماعدا الخمس الفواسؽ .ُ
 )اختالؼ( القميؿ مف الصدقة  يستحب عندئذ و               
 ـر أكمو( أما صيد البحر فال يحـرصيد البر أو أكمو أو اإلعانة عمى صيده )إال إذا كاف قد صيد لغيره فال يح .ُ

: يالحظ 
 ( جاىاًل أو ناسيًا فال شيء عميوف محظورات اإلحراـ أثناء إحرامو )ماعدا الجماعمف أتى بمحظور م -          

  وىي إما صياـ ثالثة أياـ  فديةمف أتى بمحظور مف محظورات اإلحراـ أثناء إحرامو )ماعدا الجماع( عامدًا وجبت عميو  -      
  ر )أي يختار منيا ما يشاء( ، وىي كفارة عمى التخيي شاه(أو إطعاـ ستة مساكيف )وجبتيف لكؿ مسكيف( أو نسؾ )ذبح             

                                          ، و حيث شاء، أما الصـو فيجوز أف يؤدي أف يجعؿ الصدقة والنسؾ في أىؿ مكة ووعمي            
 (696 )البقرةأو نسؾ"  صياـ أو صدقة رأسو ففدية مف فمف كاف منكـ مريضا أو بو أذى مف"             
 مع قضاء العمرة )ناقة(أو بدنو ة، ومفسد لمعمرة وعميو ذبح شا قبؿ التحمؿ )الحمؽ أو التقصير( مفسد لإلحراـ الجماع - 
  ،  ، تغيير ثياب اإلحراـ غتساؿ، اال الدمامؿ ء، فؽ ، خمع الضرس ( مكروه عند بعض أىؿ العمـ يباح لممحـر شـ الروائح ) - 
  ( ما يحمؿ فيو النقود ويشد عمى الوسط اليمياف عمى الوسط ) شدو  المراىـ ، وضع    
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 ُ:الطواف 
           و الدوراف حوؿ الكعبة سبعة أشواطى           منذ قامت الكعبة مف عيد سيدنا إبراىيـ والطواؼ مقترف بيا في جميع  

  ف األوثاف واألصناـ ومنع أف مت البي ملسو هيلع هللا ىلص ه مف الشرؾ والوثنية فطير النبي، حتى إذا جاء اإلسالـ نقا العصور والعيود            
 ه وجاللو وقداستوءبالبيت مشرؾ أو عرياف وأعاد إلى الطواؼ صفاءه ونقا يطوؼ          

 
           الطواؼ( ويكوف ف تحية المسجد ما عدا المسجد الحراـ فتحيتو االطواؼ ىو تحية المسجد الحراـ )تحية أي مسجد ىي ركعت   
ف كاف يستحب(اؤ ، وال يجب أد عند أوؿ الدخوؿ إلى المسجد الحراـ أثناء الزيارة                      ،  ه عند تكرار الدخوؿ لممسجد الحراـ )وا 
 ؼ اكتفى بصالة ركعتيفومف عجز عف الطوا          

ُُُ الطوافُأنواع: 

ُةُ:ـنـسُ ُ ية(ُطوافُالقدومُ)طوافُالتحُ-ُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ج )في بعض أنواع الحج كاإلفراد والقراف( عند دخوؿ مكة . ىو أوؿ مايفعمو الحا                   
 عمرة فقط أو لممتمتع في الحج . طواؼ القدـو يغني عنو طواؼ العمرة لممحـر بال                   
 اء والمغمى عميو والخائؼ مف فوات الحج . طواؼ القدـو يسقط عف الحائض والنفس                   

ُركنُ:ُطوافُاإلفاضةُ)طوافُالزيارة(ُُ-ُُُُُُُُُُُُُُ
  :العيد()يـو عمى الحاج أف يقـو بيا يـو النحروىو واحد مف أربعة أعماؿ يجب  –ىو ركف مف أركاف الحج )تركو يفسد الحج(           

 ( بأي ترتيب طليدي ، الحمؽ أو التقصير ، طواؼ اإلفاضة )رنحرمي جمرة العقبة الكبرى ، نحر ا             
 لمالكية ااألحناؼ و     طموع  فجر يـو النحر -الحنابمة ، الشافعية و   ُمِضي  نصؼ ليمة النحر   -:  . أوؿ وقتو           
 ، ال حد آلخر وقتو )العمر كمو( الكية الم  األحناؼ ، آخر ذي الحجة     آخر يـو مف أياـ النحر -. آخر وقتو :           

 واجبُ:  ُطوافُالوداعُ-ُُُُُُُُُُُ
 ] ( الماء ءي الذىاب لمؿأ ) الورود x ( الماء ءي الرجوع بعد مؿأ )مف الصدور طواؼ الَصْدر، = طواؼ الرجوع [              

 فعمو أفضؿ فمو خرج مف مكة     لكف جب ، ( ، أما في العمرة فميس بواداع واجب في الحج ) تركو يوجب دـ و . طواؼ ال
    لـ يودع فال حرجالعمرة و  بعد  
 آخرًا ، فالحاج أو ىو المقصود أوال و  ىو آخر ما يفعمو الزائر مف المناسؾ بمكة لتعظيـ البيت ، فيكوف بيت اهلل الحراـ .
 اؼ عند خروجو منيامناسؾ بالطواؼ عند دخولو مكة ، ويختتميا بالطو يبدأ الالمعتمر            
 يقوؿ :واؼ الوداع أف ينظر إلى الكعبة و طاؼ ط. يستحب لمف          

ف جعمتو آخر عيدي بو ؿ ىذا آخر عيدي ببيتؾ العظيـ ، و "الميـ ال تجع                 الكريـ ، والنظر إلى وجِيؾ  فعوضني عنو الجنةا 
 المسجد متقيقًرا مستقبال القبمة مف  يخرج  شترط أفال يُ و "  ملسو هيلع هللا ىلصصحبة حبيبؾ المصطفى و              
 النفساءالحائض و  -   مف لو دار بمكة )أىؿ مكة(   -       داع عف :و . يسقط طواؼ ال          
  يمكث بمكة إال بمقدار الضرورة الاؼ طواؼ الوداع أف يسافر فوًرا و . ينبغي عمى مف ط          
       يفعمو الحاج قبؿ سفره   عمى أف يكوف آخر ماجعميما طواًفا واحًدا فاضة إلى طواؼ الوداع و ممحوظة: يجوز تأخير طواؼ اإل 

 وداع مع طواؼ اإلفاضة أـ لـ ينو سواء نوى طواؼ ال                  
 نةُ:ـسُ ُوافُالتطوعُُطُ-ُُُُُُُ

 ف تأديتيا إال في المسجد الحراـ ىو مف المستحبات ألنو عبادة ال يمكالمعتمر كمما سنحت لو الفرصة ، و يؤديو الحاج أو      

 ةُالطوافُكيفي:ُ
 محؿ إقامتو ؼ بعد أف يأمف عمى أمتعتو وترتيببمجرد الوصوؿ إلى مكة يستحب البدء بالمسجد الحراـ لمطوا  - ُُ
  ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتؾ" وبمجرد  دعاء دخوؿ المسجد "الميـ اغفر لي لمسجد الحراـ برجمو اليمنى قائاًل يدخؿ ا - ُ
      …رؤية الكعبة يرفع يديو بالدعاء المأثور "ال إلو إال اهلل واهلل أكبر، الميـ أنت السالـ ومنؾ السالـ فحينا يا ربنا بالسالـ      

 "اوبرً  وميابةً  اوتكريمً  اوتشريفً  اظيمً ععتمره تا، وزد مف حجو أو ا وميابًة وبرً  اً وتكريم اا وتعظيمً الميـ زد ىذا البيت تشريفً      
   واشكر اهلل  : عند وقوع البصر عمى البيت ادع اهلل أف يرزقؾ النظر إلى وجيو الكريـ كما أكرمؾ بالنظر إلى بيتو العظيـممحوظة ،       

ُثـ ادع بما شئت  افديف عميوؾ مف ضيوفو الكراـ الو عمى ىذه المرتبة التي رفعؾ إلييا وألحقؾ بيا بأف جعم               
(  نية الطواؼ في قمبو "الميـ نويت طواؼ بيتؾ المعظـ سبعة أشواط طواؼ العمرة )أو ايتقدـ اتجاه الكعبة مستحضرً  -     طواؼ القدـو

  باليد وتقبيميا أو  رة إليوباإلشا ستممو )بالتقبيؿ أو الممس باليد وتقبيميا أوافتقبمو مني وأعني عميو" حتى إذا وصؿ إلى الحجر األسود      
تباعً  اوتصديقً  بؾ االميـ إيمانً  ،أكبر ، ويقوؿ "بسـ اهلل  واهلل كتكبيرة اإلحراـ( وبأي شيء وتقبيمو أو يرفع يدي        لسنة نبيؾ"  ابكتابؾ ووفاًء بعيدؾ وا 
 بداية كؿ شوط مف األشواط السبعة()رفع اليديف والدعاء يكوناف عند      
 : مراعاة معاليماني و  والغربي الشامي الركفثـ واؼ جاعاًل الحجر األسود والبيت عف يساره في اتجاه الممتـز وباب الكعبة يبدأ الط -

 الحطيـ( ألنو جزء مف بناء الكعبةجنب المرور بيف الكعبة وحجر إسماعيؿ )ت     . دـ لمس جدارىا أثناء الطواؼع.     
 ، وىو مف أصؿ بناء الكعبة( )اإلفريز األرضي الخارج عف جدار الكعبة قدر نصؼ متر تقريباً  تجنب السير عمى الشاذرواف . ُُُُُُ
  بمحاذاتو فإذا وصؿ إلى الركف اليماني لمسو بيده أو أشار إليو بيده اليمنى )اختالؼ( حتى يصؿ إلى ركف الحجر األسود أو -
 ني بنفس الكيفيةالشوط الثا في، ويبدأ  وبذلؾ يكوف قد انتيى الشوط األوؿ   
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 ، قبؿ التوجو إلى السعى: ، يستحب فإذا فرغ مف الطواؼ سبعة أشواط -
        "اإلخالص"و "الكافروف" يماعند الزحاـ( يقرأ في صالة ركعتيف سنة الطواؼ خمؼ مقاـ إبراىيـ )أو في أي مكاف بالمسجد .     ُ

           . .  األسود )بالتقبيؿ أو باإلشارة ( الـ الحجرستا              .الشرب مف ماء زمـز
  ، يسف الوقوؼ الدعاء عند الممتـز بعد الطواؼ )اختالؼ(: الممتـز ىو المسافة  مف حائط الكعبة بيف باب الكعبة والحجر األسود .           

 الكعبة مع الدعاءأو الذراعيف( وتحريكيما عمى جدار الممتـز ولصؽ الصدر والخد األيمف بجدار الكعبة رافعًا الذراع األيمف ) عند             
 
 ُطُصحةُالطوافُوشُر:  

 )رواه الترمذي(، فمف تكمـ فال يتكمـ إال بخير"  الطواؼ صالة إال أف اهلل تعالى أحؿ فيو الكالـ "     
ُاختالؼ(  مى ما تقدـبدء مف جديد أو يبني ع)فإف أحدث وجب عميو الوضوء والطيارة مف الحدثيف األصغر واألكبرال .    
 (اختالؼ  يرى البعض صحة الطواؼ عند الحدث األصغر مع تعذر الوضوء لشدة زحاـ أو ضعؼ أو مرض دفعا لممشقة )            

 ة أثناء الطواؼ كسترىا في الصالةستر العور  .  ُُ
 (اختالؼ أو يبدأ مف جديد أولو الذي وقؼ فيو مف يبدأ بالشوط المواالة بيف األشواط السبعة إال لعذر كتعب أو إقامة الصالة ) . ُُُ
 د نيايتومحاذاة الحجر األسود تماما عند بداية كؿ شوط وعن .  ُُ
 مثؿ الصالة( -شؾ في عدد األشواط يبني عمى األقؿ )عمى اليقيف إف  .    
 
 (ما يستحب أثناء الطواؼ)ُسننُالطواف :ُ

 ) اختالؼ ( عند الطواؼ لمقادر عميو المشي -
 ويكوف أثناء الطواؼ فقط ر،، وطرفيو عمى كتفو األيس : ىو أف يجعؿ وسط ردائو تحت منكبو األيمف االضطباع )لمرجاؿ فقط( -  
  ي األشواط الثالثة األولى فقط مف: ىو المشي بسرعة مع ىز الكتفيف وتقارب الخطى دوف القفز ف ؿ )لمرجاؿ فقط(مَ الر   -ُُ

 واؼ العمرة أو طواؼ القدـو فقط ط، وال يسف إال في  اؼالطو   
  ، الصالة عمى النبي( ، ال حوؿ وال قوة إال باهلل ، استغفر اهلل اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل  ، الحمد هلل، االشتغاؿ أثناء الطواؼ بالذكر )سبحاف اهلل -  

   ف كتب األدعية والذكر، كما يجوز الطواؼ صامتًا ، وتجوز القراءة م ، ويفضؿ أف يكوف مف القمب وحسب الحاجة واألدعية المأثورة     
 أدعية الحج والعمرة( )انظر بعض      

تباعا لسنة نبيؾ"الميـ إي …واهلل أكبر  …"بسـ اهلل  عند بدء الطواؼ وبداية كؿ شوط  -ُُ  مانا بؾ وتصديقا بكتابؾ ووفاء بعيدؾ وا 
 ة وقنا عذاب النار""ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسن  اليمانياف( )الركناف مف الركف اليماني إلى ركف الحجر األسودوُُُ

       ويختص ركف الحجر باالستالـ  يستمـ ىذيف الركنيف فقط أثناء الطواؼ لكونيما عمى قواعد إبراىيـ ملسو هيلع هللا ىلص: كاف النبي ممحوظة ، 
 والتقبيؿ لوجود الحجر األسود فيو                   

 
 ُءُالطواف:اُيكرهُأثنام
 أثناء الطواؼ لبياف الجواز( ملسو هيلع هللا ىلص ء الطواؼ )كراىية الشرب أخؼ لشرباألكؿ والشرب أثنا.     ترؾ سنو مف سنف الطواؼ .   
 ، أو أف يكوف جائعًا ألف ذلؾ يشغمو عف الذكر بالدعاء  يكره لمطائؼ أف يطوؼ وىو يدافع األخبثيف )البوؿ والغائط( أو الريح .   

 لغير الحاجةكثرة التكمـ بكالـ دنيوي  .            ناء الطواؼالخشوع أثو      
 البصر والمساف واليد عف كؿ معصيةيكره بؿ يحـر إيذاء الطائفيف بحفظ  .   

 ُالمروةالسعيُبينُالصفاُُو
 :تعريفو 

 اا معتادً السعي = السير سيرً  -       
   ، الحراـ المسجدُجنوب "بيسأبى قُ "صؿ جبؿ أالمراد مكاف عاؿ فى ، و  ممسصفاة( = الحجر العريض األ ، مفرده  )لفظ جمع الصفاُ-ُُُُُُُ

 بجوار باب الصفا        ُُ
  مف المسجد  شماؿ الشرقيالفي  "عيقعافقِ  "المراد مكاف مرتفع في أصؿ جبؿ مرو( = الحجارة البيض، و  ، جمعو  )لفظ مفرد المروة -ُُُُُُُ

 تح )السالـ(، بجوار باب الف لحراـاُُُُُُُُُُ
 
 حكمو: 

   (658 )البقرة" ـٌ ميعَ ٌر اكِ شَ  اهللَ  إف  ا فَ يرً خَ  عَ و  طَ تَ  فمَ ا وَ مَ يِ بِ  ؼَ و  طّ أف يّ  ميوِ عَ  احَ نَ فال جُ  رَ مَ تَ عْ ا أوِ  يتَ البَ  ج  حَ  فْ مَ فَ  اهللِ  رِ ائِ عَ ف شَ مِ  ةَ وَ رْ المَ ا و فَ الصَ  " إف         
 ىناؾ رأياف في حكـ السعي:ِ         

 الحج )اآلية نزلت لرفع اإلثـ عمى مف ، تركو يفسد العمرة و  الحجالسعي ركف مف أركاف العمرة و  جميور الفقياء .           
 (عمييما فيصنم لوجودمف التحرج مف السعي بينيما  عمى ما كاف في الجاىمية اً ، رد تطوؼ بيما                              
 ، ويجبر بإراقة دـ و الحجأ، تركو ال يفسد العمرة  واجب السعي ة ػػأبو حنيف.           

 
 :ُشروطُصحةُالسعي
 إلخ( ... أف يسبقو طواؼ صحيح )طواؼ عمرة أو قدـو أو إفاضة -
 روة إلي الصفا ال يحسب ىذا الشوط، فإذا بدأ بالم يختـ بالمروة: أف يبدأ بالصفا و  الترتيب -
 بذلؾ، و  العودة مف المروة إلى الصفا مرة أخرى، و  ب مف الصفا إلي المروة مرة: يحسب الذىا أف يكوف السعي سبعة أشواط -
 في عدد األشواط يبنى عمى األقؿ[ عمى المروة أربع مرات )و يختـ بيا( ] إف شؾ، و  يقؼ عمي الصفا أربع مرات   
 و بقى منيا بعض خطوة لـ يصح سعيو، فم أف تكوف األشواط سبعة كاممة -
 وقؼ ثـ يستأنؼ السعى حيث إلخ( ...، التعب نقطاع إال لمضرورة )كإقامة الصالة المكتوبةااألشواط بال المواالة بيف  -
 ، فال يصح السعي فى غير موضعو المروة()بيف الصفا و  أف يكوف السعي فى المسعى -
 
 

 

ُ
ُ
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ُسننُالسعي:
 تر العورة، وس النفساء(ذا يصح سعي الحائض و األكبر )لالطيارة مف الحدثيف األصغر و  -
 بيف الركنيف( االدخوؿ إلى المسعى مف باب الصفا )الباب المقابؿ لم -
 سعى في آخر جاز، و  ا لو طاؼ بيـو، لذ السعي )أي اتصاؿ الطواؼ بالسعي(المواالة بيف الطواؼ و  -
 يجوز الركوب لغير القادرعميو و المشي لمقادر  -
    عتمر فال جناح افمف حج البيت أو  المروة مف شعائر اهلللصفا و ايستحب قراءة قولو تعالى" إف  :عند بداية السعي -
 " أبدأ بما بدأ بو اهلل"ثـ يقوؿ: (658)البقرة فإف اهلل شاكر عميـ"  مف تطوع خيراو  عميو أف يطوؼ بيما  
ال يقؼ أسفميما ، و  ، بحيث ترى الكعبة المروةالصعود عمي الصفا و  -  ا 
   يفضؿ الدعاء بالمأثور مف األدعية مع ، و  ، رافعا اليديف نحو السماء مستقبال البيت،  المروةالدعاء عمى الصفا و  -
  الحمد هلل عمى ، و  اهلل أكبر عمى ما ىدانا ..هلل الحمد فيسف "اهلل أكبر )ثالثا( و  -الصالة عمى النبيالتكبير والتيميؿ و    

  ، بيده الخير  يميت، يحيي و  لو الحمد، لو الممؾ و  شريؾ لو ما أوالنا )أي أعطانا مف نعمو(.. ال إلو إال اهلل وحده ال 
  ،  ىـز األحزاب وحده، و  أعز جنده، و  ، و نصر عبده وىو عمى كؿ شيء قدير.. ال إلو إال اهلل وحده ، أنجز وعده 

 الدعاء بما شاء مف النبي و  لو كره الكافروف" ثـ الصالة عمي، مخمصيف لو الديف و  ال نعبد إال إياه، و  ال إلو إال اهلل
  ، مع مراعاة عدـ إطالة الوقوؼ اآلخرةلدنيا و ا أمور
                           ثـ يسير سيرا معتادا  ، بداية كؿ شوط المروة في بما سبؽ عند الوقوؼ عمى الصفا و  :  يسف الدعاء ممحوظة 

  (4) شكؿ  )العموديف األخضريف( في وسط المسعىحتى يصؿ إلي الميميف األخضريف                                 
 دوف الجري مع اإلكثار مف الميميف األخضريف )لمرجاؿ فقط( وىي اإلسراع في المشي فوؽ الرمؿ و اليرولة بيف  - 
" عؼ وتكـر و ارحـ و اغفر و االنساء( "رب الدعاء )لمرجاؿ و                      تجاوز عما تعمـ فإنؾ أنت األعز األكـر
ف كاف راكبا حرؾ المركوب مف غير أف يؤذى أحداو )       ( ا 
  ختالؼ(االمسجد لصالة ركعتي سنة السعي ) تجاه إلىالنتياء مف األشواط السبعة يسف االعند ا - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 التقصير:حمقُُوال 
ُ
          ُـَ ِإْف َشاَء الم ُو آِمِنيَف ُمحَ مُ َلَتْدخ ـْ وَ ف  اْلَمْسِجَد اْلَحَرا ِريفَ م ِقيَف ُرُؤوَسُك   (77)الفتح: ُمَقص 

 
        الحمؽ  تعريفو .  :    (  إزالة شعر الرأس كمو بأي وسيمة ) آالت الحمؽ ، الموسى ، مساحيؽ..إلخ 

 اإلصبع ( يأخذه عف أنممة ) عقمة يستحب أال يقؿ ما أخذ جزء مف الشعر، قؿ ذلؾ أو كُثر ، و   . التقصير                 
 
       اختالؼ ( : مقداره ( 
 الشافعي  . ثالث شعرات      أبو حنيفة  . ربع الرأس  أحمد     مالؾ و    بالنسبة لمرجؿ :  . جميع الرأس -           
 مالؾ  األنممة الجميور . مف جميع شعرىا قدر  ) جانب أو ضفيرة ( قدر األنممة . مف كؿ قرف   بالنسبة لممرأة : -           

 ف تعيف التقصير لعذر مف األعذار أكثر ثواًبا مف التقصير ، إال إ. الحمؽ لمرجؿ أفضؿ و         
  ( ) الجماعة إال النسائيصريف " المقا .. قالوا والمقصريف ؟ قاؿ " و الميـ ارحـ المحم قيف " ثالثً  " :ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ النبي          
 أف يأخذ مف جميع شعره     يمف ، و األ. يستحب أف يبدأ بالشؽ         

ر أما المرأة فميا ال.           التقصير فقط رجؿ مخير بيف أف يحمؽ أو يَقص 
:ألف فيو ُمثمة وميانة لممرأة.إال لعذر مف مرض أو أذى  ةالشافعيمكروه عند ، و المرأة حراـ عند جميور الفقياء حمؽ رأس ممحوظة 

       : في العمرة  -وقتو  بعد اؿ . السعينتياء مف الطواؼ و، التحمؿ (  باإلحراـ بو يحؿ لممعتمر كؿ ما كاف محظوًرا( 
 : بعد رمي جمرة العقبة  يـو النحر ) يـو العيد (  في الحج   -             

 ) التحمؿ األصغر(  إال الجماعاإلحراـ يحؿ لمحاج كؿ ماكاف محظوًرا ب  بو   ة. إذا لـ يكف قد طاؼ طواؼ اإلفاض                 
 حظوًرا باإلحراـ حتى الجماع ) التحمؿ األكبر( يحؿ لمحاج كؿ ماكاف م  بو  طواؼ  اإلفاضة . إذا كاف  قد طاؼ                  

 
 : يالحظ 

 لو يستحب إمرار الموسى عمى رأسو مف كاف ال شعر  -            
 و ، كما يجوز لو االستعانة بأحد ف يحمؽ أو يقصر لنفسالمعتمر أيجوز لمحاج و  -            
 يشترط أف يكوف في المسجد الحراـ اللحـر المكي )مكة ، منى ..إلخ ( و التقصير يجوز أف يكوف في أي مكاف باالحمؽ و  -            
 حج قصير ويحمؽ عند التحمؿ مف الفي حج التمتع ، لممتمتع بالعمرة أف يتحمؿ بالت -            

 

 الميميف األخضريف

 الصفـاُ
 المروةُ

 المروةُُ(ُ:ُالسعيُبينُالصفاُُو4شكلُ)ُ


