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 ( كلمــــة تقــــريظ) 
وعلى آله وصحبه  هللا تعاىل ، والصالة والسالم على رسول هللا  بعد محد

 ، أقول : إمنا قرره صاحب هذه الرسالة : 
  ) نضرة النعيم يف حكم العمرة من التنعيم ( 

 ،الفاضل : أبو عبد هللا حممد بن حممد املصطفى  األستاذ
 هو حق وصدق ، ومن نفاه فقد أخطأ يف نفيه ، ودليل ذلك ما يف هذه

الرسالة من األدلة الصحيحة القطعية ، على مشروعية العمرة من التنعيم ، 
وأوضح تلك األدلة أن العمرة ال تكون وال تصح من داخل احلرم أبدًا ، أما من 

 وبيانه ،  احلل والتنعيم منه فهي سنة رسول هللا 
 ومن أنكر ذلك فقد أخطأ ، والعياذ ابهلل عز وجل .

 املقرظ
 أبو بكر جابر اجلزائري احملب : الشيخ

 املدرس ابملسجد النبوي الشريف
 ابملدينة النبوية

 على صاحبها أفضل الصالة وأزكى التسليم .
 هـ 1423/  4/  23بتاريخ 
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 {كلمة تقـــــــــــــــريظ } 

 هللا الرحمن الرحيم بسم

آله وصحبه ، وبعد  وعلى والسالم على رسول هللا  والصالةهلل  احلمد
البحث ) نضرة النعيم يف حكم العمرة من التنعيم ( الذي   علىلعت اط فقد

حممد بن حممد املصطفى فوجدته قد : هللا  عبدكتبه األخ الباحث الكرمي أبو 
ما نقله من مراجعه ، وإين  وتوثيقال العلماء وأدلتهم و أجاد فيه وأفاد جبمع أق

،  مطلقاً  عيمالتنأرى احلاجة إىل نشره لريى القارئ صحة االعتمار من 
 األدلةومشروعية تكرار العمرة لظهور رجحان ذلك مما ساقه الباحث من 

وأقوال األئمة من الصحابة ومن بعدهم ال سيما وأين مل أرمن تعرض لبحث 
حبثًا مستقاًل قبله ، أسأل هللا تعاىل أن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه  املوضوع
 ابطالً ويرزقنا اجتنابه .  والباطل

  .إىل رمحة ربه   الفقري وكتبه
 بن  حممود: الشيخ أمحد  الدكتور

 عبد الوهاب الشنقيطي
 ،ملدينة النبوية ا

 . اجلامعة اإلسالمية
 .هـ   1423/  6/  19 بتاريخ
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 { تقــــــريظكلمة  }

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من النيب بعده 

لبحث الذي كتبه األخ الفاضل أبو عبد هللا حممد بن فقد اطلعت على ا
( فوجدته  التنعيمحممد املصطفى ، واملسمى ) نضرة النعيم يف حكم العمرة من 

حبثًا أوىف ابلغرض من بيان هذا النسك املبارك والذي سبب تشريعه عائشة 
 الصديقة املباركة رضي هللا عنها وأرضاها ، ولوال أن بعض اإلخوة وفقهم هللا

أفتوا ابملنع اآلن ما كنت أظن أن أحدًا مينع ذلك ، وقد تواطأ السلف على 
جواز ذلك ال سيما األئمة األربعة ، وقد بوب البخاري رمحه هللا يف كتابه 

، وهذا إشارة إىل جوازها  التنعيمالعظيم اجلامع الصحيح ابب ما جاء يف عمرة 
لف خريًا وأن جيعله يف موازين ، أسأل هللا أن يتقبل من اجلميع وأن جيزي املؤ 

 حسناته يوم القيامة وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، وهللا املوفق . 
 كتبه وأماله

 الدكتور: عبد الرمحن بن صاحل حمي الدين
 املدينة النبوية اجلامعة اإلسالمية

 هـ  1423/  4/  21
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 { كلمــــــة تقريظ} 

 
وعلـى  السالم على سيد األولني واآلخرين نبينا حممداحلمد هلل رب العاملني والصالة و 

وبعد فقد اطلعت على هذه الرسالة ) نضرة النعـيم يف حكـم العمـرة ، آله وصحبه أمجعني 
للشــيخ الفاضــل أيب عبــد هللا حممــد بــن حممــد املصــطفى ، وفقــه هللا (  التنعيييممــن 

 فوجدت ما قرره ووصل إليه صحيحاً ال غبار عليه ، 
نا وله التوفيق ، وصلى هللا على نبينا وسيدان حممد وعلى آله وصحبه أسأل هللا ل
 أمجعني . 

 كتبــــه
 الدكتور: عبد الكرمي بن إبراهيم

 آل غضية احلسيين اهلامشي

 املدرس ابجلامعة اإلسالمية 
 املدينة النبوية  

 حرر يف مكتبة املسجد النبوي 
 هـ  1423/  4 / 22
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 المقدمة 

   لرمحن الرحيمبسم هللا ا
القائل ) اللهم رب جربيل  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 

وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم 
ن احلق إبذنك إنك ـبني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون أهدين ملا اختلف فيه م

  . )1 ( .هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم (

                                 
 

حديث عائشة رضي هللا عنها يف كتاب صالة  من: أخرجه مسلم يف صحيحه  صحيح (1)   
، وأبو داوود يف   534/  1(  770وقيامه رقم )  الليلاملسافرين وقصرها ابب الدعاء يف صالة 

، والنسائي يف   487/  1(  767من الدعاء رقم )  الصالةكتاب الصالة ابب ما يستفتح به 
،  235ـ 234/  3(  1624صالة الليل رقم )  يستفتحكتاب قيام الليل ابب أبي شيء 

 5(  342يف الدعاء عند استفتاح الصالة ابلليل رقم )  جاءوالرتمذي يف كتاب الدعوات ابب ما 
 الدعاء إذا قام كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ، ابب ما جاء يف  يف، وابن ماجة  452ـ  451 /

،  156/  6(   25266، و أمحد رقم )  432ـ  431/  1(  1357)  رقمالرجل من الليل 
، وأبو نعيم يف  305ـ  304/  2، وأبو عوانة  336ـ  335/  6(  2600وابن حبان رقم ) 

يف شرح السنة رقم )  والبغوي،  367/  2(  1760املسند املستخرج على صحيح مسلم رقم ) 
السنن الكربى رقم )  يف، والبيهقي  367/  2( 1760، واحلاكم رقم )  71ـ  70/  4(  952
4444   )3  /5     . 
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وعلى آله  . )1( والقائل : ) من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ( 
وصحبه رضي هللا عنهم أمجعني ، واحشران يف زمرتـهم يوم الدين إنك 
أكرم األكرمني ، أسأل هللا عز وجل أن يفقهنا يف دينه وأن يهدينا ملا 

 إنه على كل شيء قدير .إبذنه اختلف فيه من احلق 

 
 
 
 
 

                                 
 

أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس يف كتاب العلم ابب من يرد هللا به :  صحيح (1)
لله ، ويف كتاب فرض اخلمس ابب قوله تعاىل ف 24/  1(  71خريًا يفقهه يف الدين رقم ) 

ال تزال  ، ويف كتاب االعتصام ابب قول النيب   393/  2(  3116مخسه وللرسول رقم ) 
،  و مسلم يف   366/  4(  7311طائفة من أميت ظاهرين على احلق وهم أهل العلم رقم ) 

ويف كتاب اإلمارة ،   718ـ  717/  2(  1037ابب النهي عن املسألة رقم ) الزكاة كتاب 
/  3(  1924ائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم رقم ) ، ابب ال تزال ط

، والرتمذي يف كتاب العلم  ابب إذا أراد  104،  99ـ  95،  93ـ  92/  4أمحد ، و  524
، وابن ماجة يف املقدمة ابب فضل  385/  4(  2645هللا بعبد خريًا فقهه يف الدين رقم ) 

يف كتاب القدر ابب جامع ما جاء يف املوطإ ، ومالك  80/  1(  221ـ  220العلماء رقم ) 
،  80/  1(  89حبان  رقم ) ابن ، و  74/  1الدارمي و ،   901ـ  900/  2يف القدر 

شرح السنة رقم يف لبغوي وا،  194ـ  193/  8(  3401، ورقم )  8/  2(  310ورقم ) 
،  787ـ  782،  729، ) الكبري رقم يف لطرباين وا،  285ـ  284/  1(  132ـ  131) 

،  906،  904،  871،  869ـ  868،  864،  860،  815،  810،  797،  792
 .19ـ  17/  1جامع العلم وفضله يف بن عبد الرب وا(  ،  919ـ  918،  912ـ  911
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 :تمهيد 
: أي : ملن قدم إىل مكة  التنعيممن كثرة السؤال عن العمرة من  وبعد ملا رأيت

حبج أو عمرة أو غريمها وطرأت عليه نية العمرة ، فهل جيوز له االحرام ابلعمرة 
 من زوار املسجد النبوي وغريهم؟ هذا السؤال املرتدد كثرياً  التنعيم أم المن 

   فظهم هللافيها  حمشاخينا األفاضل واختالف  ،
مما جيعل السائل يف حرية  واز ،اجلبعدم  فمنهم من يفيت ابجلواز ، ومنهم من يفيت

 ،والذين قالوا بعدم اجلواز جعلوا ذلك خاصًا بعائشة رضي هللا عنها  من أمره ،
فبسبب ذلك : أردت أن أخلص أقوال العلماء فيها وأدلتهم ، أسأل هللا عز 

لكرمي وأن ينفع به من قرأه إنه ويل ذلك والقادر جيعله خالصًا لوجهه ا وجل أن
رضي هللا عنها  بعائشة التنعيمالعمرة من  وال شك أن اختصاص : عليه . قلت

على عدم ذلك حيتاج إىل دليل ، وكوهنا عمرة متيسرة وقريبة من احلرم ال يدل  ،
 املشروعية بل ذلك من فضل هللا وتيسريه على عباده ، ولعل هذا من التوفيق

عائشة رضي هللا يف شخصية لألمة  واخلري والربكة اليت جعلها هللا تعاىل والتيسري
 : عنها يف أي أمر نزل هبا، كما قال أسيد بن حضري 

يف حديث طويل يف قصـة نزول آية  (ما هي أبول بركتكم اي آل أيب بكر ) 
 ( 1) التيمم ، 

 
                                 

 
و مسلم يف   ، 125/  1(  334رقم )  1أخرجه البخاري يف كتاب التيمم ابب صحيح :  ( 1 ) 

 .  279/  1(  367ب التيمم رقم ) كتاب احليض اب
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، فوهللا ما نزل بك أمر  اً جزاك هللا خري )  : لعائشة أيضا ً  وقال أسيد بن حضري
 .  ( 1)  (تكرهينه إال جعل هللا ذلك لك وللمسلمني فيه خري اً 

لقد ابرك هللا للناس فيكم اي آل أيب بكر )  : -أيضاً  -وقال أسيد بن حضري 
  ( 2)   (ما أنتم إال بركة هلم 

 رضي هللا على عائشة   وعن عبد هللا بن أيب مليكة قال : دخل ابن عباس
كنت أعظم املسلمني بركة على املسلمني سقطت قالدتك )  فقال :  عنها 

  (3)  (ابألبواء ، فأنزل هللا فيك آية التيمم 
وال شك أن األئمة األربعة وغريهم من أئمة املسلمني ال خترج أقواهلم يف الغالب 

، وكلهم يقول إذا رأيت قويل خيالف قول رسول   عن كتاب هللا وسنة رسوله 
فارم بقويل عرض احلائط ، وقد أشار العالمة احملدث احملقق السيخ صاحل   هللا

تباع السنة وترك استحسان الفقهاء االفالين لكالمهم يف منظومته اليت نصر فيها 
 : ملا خالف صرحيها بقوله 
   *** ال ينبغي ملـــن له إسالم   ام  ـــقال أبو حنيفة اإلم

                                 
 

،    126/  1(  336أخرجه البخاري يف كتاب التيمم ابب إذا مل جيد ماء وال تراابً رقم )  (1) 
 . 279/  1(  367ومسلم يف كتاب احليض ابب التيمم رقم ) 

 4608يف كتاب تفسري سورة املائدة ابب وأنتم حرم رقم )  لأخرجه البخاري من حديث طوي (2) 
 5، وابن جرير الطربي يف التفسري  223/  1، والبيهقي يف السنن الكربى  223ـ  222/  3( 
/ 108. 
 .108/  5انظر : تفسري ابن جرير الطربي  (3) 
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  لى الكتاب واحلـديث املرتضىَ *** ع  حىت تعرضاَ أخذ أبقـوايَل 
  ***  قال وقــد أشار حنو احلجرة   ومالك إمـام دار اهلجرة  
  ***    ومنه مردود ســوى الرسول   كل كالم منه ذو قبول  

  ا***  قــويل خمالفاً ملا رويتمو   ا  رأيتمو  نوالشافعي قال إ
 من احلديث فاضربوا اجلدارا *** بقــويل املخالف األخبارا

  ـ واطلباا *** ما قلته بل أصـل ذلك ال تكتبو  هلم  قال محد  وأ
 فيها منفعة  ن***  واعمـل هبا فإ ةفامسع مقاالت اهلداة األربعـ

   ن ابلنيب  قتدو *** واملنصـفون ي قمعها لكـل ذي تعصب  ل
 إىل أن قال يف رد قول بعضهم ، 

  ثقة  ***  مـــن األحاديث رواها ال لو أتتين مائة   وقال قـوم  
  ذا الكالم   *** قــدمته ايقبحَ  وجاءين قول عــن اإلمام  

  *** عــن النيب جا كفرته العلماَ  من استخف عامداً بنص ماَ 
 . ( 1)   *** بفتنة برده قـول النيب   فليحذر املغرور ابلتعصب  

وقال احلسن البصري : رأس مال املسلم دينه فال خيلفه يف الرحال وال أيمتن 
  (2) رجال ، عليه  ال

البالغ ، وعلينا   من هللا الرسالة ، وعلى رسوله  : وقال ابن شهاب الزهري
      ( 1) التسليم ، 

                                 
 

 . 279/   3زاد املسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم حملمد حبيب هللا بن ما ايىب   ( 1) 
 . 28/  2 االستذكار البن عبد الرب: انظر   (2) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  نضرة النعيم يف حكم العمرة من التنعيم         

 

10 

 

 وقد اختذت املنهج التايل : 
 هذا البحث في منهجي

  .المقدمة ـ  أ
 تمهيد ، ب ـ 

  ــــ  خطة البحث .  ج
 اآلايت واألحاديث اليت وردت يف فضل العمرة . أذكر ـ د 

العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف حكم اإلحرام  مذاهبأذكر  ـ هـ
 ابلعمرة من التنعيم ملن كان مبكة سواء من أهلها أو من غريهم . 

 ،األدلة اليت استدل هبا  مذهبلكل  أذكر ـ و
أو  ابلصحةاحلكم عليها  وأذكرمث أفصلها   ةجمملأ خرج األحاديث واآلاثر  ـ ز

 وإال أكتفيت بعزوها ملن أخرجها ، الضعف إن وجد 
ـ أذكر الكتاب والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة ابلنسبة للكتب الستة    ح

  واجلزء والصفحة فقط . إن وجد وأما غريها فأكتفي برقم احلديث
 أذكر اآلاثر الواردة يف املسألة عن الصحابة والتابعني كأدلة . ـ ط
 حاديث واآلاثر . من األ الداللةأذكر :وجه  ـ ي
مذاهب العلماء يف املسألة وتبيني ما هو الراجح من ذلك  مناقشةـ أذكر  ك

  ،ابلدليل إن شاء هللا 
                                 

== 
 

رآن رقم ) ـل آاته هللا القـرج ول النيب ـه البخاري يف كتاب التوحيد ابب قـأخرجصحيح :  (1) 
7529  )4  /412  . 
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 ارمذاهب العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم يف حكم تكر  ـ أذكر ل
  العمرة يف العام الواحد أكثر من مرة وأدلتهم يف ذلك . 

أدلتهم وتبيني ما هو الراجح من ماء يف املسألة و مذاهب العل ـ أ ذكر مناقشة م
 إن شاء هللا .  ابلدليل ذلك 

 وأهم النتائج اليت توصلت إليها .: ـ اخلامتة  ن
  خطــــــــــــــــــــــــــة البحث :

 قسمته إلى مقدمة وتمهيد ومبحث وفيه ثالث مطالب ،
 المقدمة :
 التمهيد :

 :  التنعيمم العمرة من حكنضرة النعيم *** في  المبحث :
 وفيه ثالث مطالب :  

 : فضل العمرة  المطلب األول

العمرة ملن كان مبكة سواء من أهلها أو ممن قدموا المطلب الثاني : حكم 
 ومذاهب العلماء يف ذلك وأدلتهم  . وطرأت عليه نية العمرة عليها

 رةيف العام الواحد أكثر من مر العمرة احكم تكر المطلب الثالث :
 ومذاهب العلماء يف ذلك وأدلتهم . 

 وأهم النتائج اليت توصلت إليها .  الخاتمة :
أقوال العلماء وأدلتهم يف حكم وإليَك النصوص الواردة يف فضل العمرة مث 

مث حكم تكرار العمرة يف العام الواحد أكثر من  ، التنعيماإلحرام ابلعمرة من 
   : وابهلل تعاىل التوفيق  -قول أفوأدلتهم  ومذاهب العلماء يف ذلكمرة 
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َرَة لِل َّ   قال هللا تعاىل   المطلب األول : فضل العمرة  جَّ َوال ع م  فَإ ن   َوَأمت ُّوا احلَ 
ي  حمَ لَّه  َفَمن   َد  ل َغ اهل  ي  َوال حَت ل ق وا ر ؤ وَسك م  َحىتَّ يـَبـ  َد  تَـي َسَر م َن اهل  ر ُت   َفَما اس  ص  أ ح 

َياٍم َأو  َصَدَقٍة َأو  ن س ٍك فَإ َذا َكاَن م ن   يَة  م ن  ص  ه  َفف د  ك م  َمر يضاً َأو  ب ه  َأذًى م ن  رَأ س 
ي   َد  تَـي َسَر م َن اهل  ج   َفَما اس  َرة  إ ىَل احلَ  ل ع م  ت م  َفَمن  مَتَتََّع اب  نـ    ، وقال :   (1 ) َأم 

    (2 )َناَح َعَلي ه  َأن  َيطَّوََّف هب  َما َفَمن  َحجَّ ال بَـي َت َأو  اع َتَمَر َفال ج  
كفارة  ملا بينهما واحلج   العمرة إىل العمرة) قال  عن أيب هريرة أن رسول هللا  و 

 (3) (  املربور ليس له جزاء إال اجلنة
 

                                 
 

 ( 196سورة البقرة: من اآلية )   ( 1) 
 (158سورة البقرة : من اآلية )  ( 2 )

(  1773فضلها رقم ) يف كتاب العمرة ابب العمرة وجوب العمرة و أخرجه البخاري  صحيح :  (3) 
/  2(  1349، ومسلم يف كتاب احلج ابب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة رقم )  537/  1

، وابب  112/  5(  2622، والنسائي يف كتاب احلج ابب فضل احلج املربور رقم )  983
، وابن ماجة يف كتاب احلج ابب فضـل احلج والعمرة  115/  5(  2629فضل العمرة رقم ) 

 447/  3أمحد و ،  346/  1(  767م ) ـرقيف الـموطإ ، ومالك  964/  2(  2888)  مـرق
، وابن  11/  12(  6657يعلى رقم ) بو ، وأ 120/  3(  12639وابن أيب شيبة رقم )  ،

املسند أبو نعيم يف ، و  359/  4(  3072، ورقم )  131/  4(  2513خزمية رقم ) 
(  905م ) ـاألوسط رقالطرباين يف ، و  27/  4(  3139املستخرج على صحيح مسلم رقم ) 

(  4543، ورقم )  359/  4(  4432م ) ـورق ، 198/  2(  1704م ) ـ، ورق 278/  1
(  224األحاديث املختارة رقم ) الضياء املقدسي يف ، و  94/  7(  6955، ورقم )  15/  5
،  38/  22التمهيد الرب يف ابن عبد ، و  261/  5السنن الكربى يف لبيهقي وا،  295/  8

212    . 
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:  عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت : قلت و 

نساء جهاد قال : ) عليهن جهاد ال قتال فيه  احلج اي رسول هللا هل على ال
 .  ( 1) والعمرة  ( 

قال : ) الغازي يف سبيل هللا واحلاج  عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب و 
 .  ( 2)  واملعتمر وفد هللا دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم  (

 
 
 

                                 
 

/  2(  2901يف كتاب املناسك ابب احلج جهاد النساء رقم )  :أخرجه ابن ماجة صحيح ( 1) 
، وعبد  122/  3(  12655، وابن أيب شيبة رقم )  165/  6،  105/  2، وأمحد  968

،  359 / 4(  3074وابن خزمية رقم ) ،  8/  5(  8811الرزاق يف املصنف رقم ) 
 . 151/  2(  2345ابن ماجة رقم ) و ،  350/  4البيهقي يف السنن الكربى و 

/  2(  2893: أخرجه ابن ماجة يف كتاب املناسك ابب فضل دعاء احلاج رقم )  صحيح  (2) 
، وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة :  474/  10(  4613، وابن حبان رقم )   966

يف صحيح سنن ابن ماجة وصحيح الرتغيب . انظر مصباح إسناده حسن ، وكذا األلباين 
، وصحيح  149/  2(  2339، وصحيح سنن ابن ماجة رقم )  183/  3الزجاجة 

، وذكره املنذري يف الرتغيب والرتهيب واهليثمي يف جممع  8/  2(  1108الرتغيب رقم ) 
ر ورجاله ثقات ، وحسنه رواه البزا: : من حديث جابر بن عبد هللا وقاال   211/  3الزوائد 

  .   8/  2(  9 110األلباين يف صحيح الرتغيب رقم ) 
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والضعيف واملرأة ) جهاد الكبري  : قال رسول هللا : قال  وعن أيب هريرة 
 .  ( 1) احلج والعمرة ( 
) وفد هللا ثالثة : الغازي ، واحلاج ،   قال قال : رسول هللا  وعن أيب هريرة 

 .   ( 2) واملعتمر ( 
 
 
 
 
 

                                 
 

/  5(  2626يف الصغرى يف كتاب احلج ابب فضل احلج رقم )  أخرجه النسائيحسن : (1) 
،        و سعيد  421/  2، وأمحد  321/  2(  3605، ويف السنن الكربى رقم )  113

ـ  319/  8(  8751والطرباين يف األوسط رقم )  ، 167/  2(  2344بن منصور رقم ) 
، وذكره اهليثمي يف جممـع الزوائد  23/  9،  350/  4، والبيهقي يف السنن الكربى  320
،  ويف  557/  2(  2463، وصححـه األلباين يف صحيح سنن النسائي رقم )  206/  3

  . 5/  2(  1100صحيح الرتغيب رقم ) 
/  5(  2625سائي يف الصغرى يف كتاب احلج ابب فضل احلج رقم ) أخرجه النصحيح :  ( 2) 

، وابن  12/  3(  4329، ورقم )  321/  2(  3604، ويف السنن الكربى رقم )  113
، وواحلاكم يف  130/  4(  2511، وابن خزمية رقم )  5/  9(  3692حبان رقم ) 

، ويف شعب اإلميان رقم )  262/  5، والبيهقي يف السنن الكربى  608/  1املستدرك 
، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي رقم )  476ـ 475/  3(  4107( ، )  4103
2462  )2  /557  . 
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) اتبعوا بني احلج :   قال : قال رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود و 
لكري خبث احلديد والذهب والعمرة  فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي ا

 .  ( 1) وليس للحجة املربورة ثواب دون اجلنة  ( ،  والفضة

 
 وجه الداللة :

  .فضل العمرة  وأهنا مكفرة لذنوب ما بني العمرتني  على األحاديثدلت هذه 
                                 

 
الصغرى يف كتاب احلج ابب فضل املتابعة بني احلج السنن أخرجه النسائي يف صحيح :  ( 1) 

، والرتمذي يف  322/  2(  3610السنن الكربى رقم ) يف ، و  116ـ  115/  5والعمرة 
، وابن حبان  387/  1، وأمحد  175/  3(  810احلج ابب ما جاء يف ثواب احلج رقم ) 

، وابن أيب شيبة رقم )  130/  4(  2512، وابن خزمية رقم )  6/  9(  3693رقم ) 
رقم )  يف شرح السنة  لبغويوا،  74/  2(  587، والشاشي رقم )  120/  3(  12638
 153/  9(  5236، ورقم )  389/  8(  4976يعلى رقم )  وأبو،  7ـ  6/  7(  1843

صحيح سنن صححه األلباين يف ، و  186/  10(  10406الكبري رقم ) الطرباين يف ، و 
/  2(  2468صحيح سنن النسائي رقم ) يف ، و  245ـ  244/  1(  650الرتمذي رقم ) 

يف كتاب املناسك ابب فضل احلج  ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد هللا بن عمر 558
) بلفظ اتبعوا بني احلج والعمرة فإن املتابعة بينهما تنفي   964/  2(  2887والعمرة رقم ) 

صحيح سنن ابن ماجة يف وصححه األلباين  ، الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد ( 
 .  148/  2(  2334رقم ) 
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الرتغيب يف اإلكثار من احلج والعمرة وأهنما ينفيان الفقر والذنوب كما  وعلى
املعتمر من وفود هللا احلاج و أن ، و د والذهب والفضة ينفي الكري خبث احلدي

ا جهاد الكبري والضعيف واملرأة مأهن، و الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم 
  .    ، وذلك من فضل هللا ورمحته هبذه األمة 

 العمرة ملن كان مبكة ، سواء من أهلها أو من غريهم المطلب الثاني : 
ملن   بعد العمرة أو احلج  التنعيممن  رام ابلعمرةاختلف العلماء يف حكم اإلح

كان مبكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها وطرأت عليه نية العمرة وهوهبا 
 على قولني  

 جائز ،   التنعيمأن اإلحرام ابلعمرة من  القول األول : 
، وابن عباس ،  وهو قول مجع من الصحابة ، والتابعني : منهم  عائشة ، وعلي

وعبد هللا بن وابن عمر ،  وجابر بن عبد هللا ، نس بن مالك ،  وأم الدرداء ،وأ
وجماهد وعطاء   عن سعيد بن جبري روايةوالقاسم بن حممد ، و  وعكرمة ، الزبري ،

عبد هللا بن  ممن كانوا معمجع من الصحابة والتابعني روي عن وطاووس ، و 
تفصيل ذلك يف األدلة ما سيأيت  على -خالفته أايم وقت بنائه للكعبة يف الزبري 

إال ما روي  خالفهم يف ذلكومل ينقل عن أحد من الصحابة أنه  إن شاء هللا ،
وقد حكى غري واحد اإلمجاع  على أن ميقات العمرة ، يف رواية عن ابن عمر 

 -هللا  بعد عرض أقوال األئمة إن شاءعلى ما سيأيت  -ملن كان مبكة احلل 
ملن كان  التنعيمعلى جواز اإلحرام ابلعمرة من  وأصحاهبم اتفق األئمة األربعةو 

 ، وطرأت عليه  نية العمرة سواء من أهل مكة أو قادم عليها من اآلفاق مبكة
 وإليك أقواهلم مفصلة  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  نضرة النعيم يف حكم العمرة من التنعيم         

 

17 

 

 لوروده ( التنعيمقال أبو حنيفة : ) ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل وأفضله 
عمرة فيخرجون إليه إذا أرادوا ومن ذلك الوقت عرف الناس موضع إحرام ال

لعمرة وهو من مجلة ما قيل : ما نزل بعائشة رضي هللا عنها أمر اباإلحرام 
  ( 1) فيه فرج ،  تكرهه إال كان للمسلمني

وقال الطحاوي : ذهب قوم إىل أنه ال ميقات للعمرة ملن كان مبكة إال التنعيم  
   (2) قيت اليت للحج ، ، وال ينبغي جماوزته كما ال ينبغي جماوزة املوا

وقال مالك  :  فأما العمرة من التنعيم  فإنه من شاء أن خيرج من  احلرم مث حيرم 
فضل أن يهل من امليقات الذي ألفإن ذلك جمزىء عنه إن شاء هللا ، ولكن ا

،  وقال : ميقات العمرة  (3) أو ما هو أبعد  من  التنعيم    وقت رسول هللا 
وقال ابن عبد الرب : وال تصح العمرة  ( 4) ،  التنعيمرانة أو ملن كان مبكة اجلع

عند اجلميع إال من احلل املكي وغري املكي ، فإن بعد كان أكثر عمالً وأفضل ، 
وجيزئ أقل احلل وهو التنعيم ، وذلك أن حيرم هبا من احلل فأقصاه املواقيت 

  . ( 5) وأدانه التنعيم ، وهذا مما ال خالف فيه 
                                 

 
/  2، وبدائع الصنائع 126/  1، واهلداية شرح البداية  30ـ  29،  17/  4املبسوط : انظر  (1) 

 .  43/  3، والبحر الرائق  166
 . 26/  5، ونيل األوطار للشوكاين  606/  3البن حجر  انظر :فتح الباري  (2) 
 . 255/  11، واالستذكار  347/   1انظر : املوطأ   (3) 
/  3، والتاج اإلكليل للمواق   354/  2اين ، وشرح الزق 500/  2املدونة الكربى : انظر  (4) 

 .    352/  1، والفواكه الدواين للنفراوي  137،  28
 . 256/  11انظر : اإلستذكار   ( 5) 
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شافعي : ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل ، واألفضل أن حيرم من وقال ال
 . (1) اجلعرانة أو التنعيم 

 : وقال أمحد يف رواية احلسن بن حممد وقد سئل : من أين يعتمر الرجل ؟ قال
خيرج إىل املواقيت فهو أحب إيل كما فعل ابن عمر،  وابن الزبري،  وعائشة ، 

فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة  ، ا من املواقيتأحرمو فإهنم رضوان هللا عليهم 
وذاك أفضل ،  وقال : كلما تباعد اإلحرام من احلل فهو أعظم لألجر ، وقيل 

 . (2) التنعيم أفضل ألنه أقرب احلل إىل مكة  
وقال ابن قدامة :  مسألة : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن احلل وإذا أرادوا 

ألن  : هبا أو غري مقيم  من كان هبا سواء كان مقيماً احلج فمن مكة ، أهل مكة و 
كل من أتى على ميقات كان ميقااتً له وكذلك كل من كان مبكة فهي ميقاته 

 ، ولذلك أمر النيب  للحج وإن أراد العمرة فمن احلل ال نعلم يف هذا خالفاً 
 .  (3) عبد الرمحن أن يعم  ر عائشة من التنعيم  

                                 
 

 2، وإعانة الطالبني 180ـ  179/  7، واجملموع 203/  1، واملهذب 133/  2انظر : األم  (1) 
/ 303 . 

،  109/  3. واملبدع  332ـ  330/  2ابن تيمية  انظر : شرح العمدة لشيخ اإلسالم   (2) 
 . 401/  2، وكشاف القناع  55/  4واإلنصاف للمرداوي 

 .  111/  3املغين  : انظر (3) 
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 بن حممد املختار الشنقيطي : أهل مكة حيرمون وقال الشيخ حممد األمني
د ــابلعمرة من احلل ابتفاق األئمة األربعة وأصحاهبم وحـكى عليه غري واح

 .  (1)  اإلمجاع
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وإذا أراد املكي وغريه العمرة أهل من احلل ، 

ن اجلعرانة ، فإن يستحب اإلحرام م : وقال القاضي قال :وأدانه من التنعيم ، 
فاته ذلك أحرم من التنعيم ، فإن فاته فمن احلديبية ، وكذلك ذكر ابن عقيل ، 
إال أنه مل يذكر التنعيم هنا وعمدة ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم اعتمر من 
اجلعرانة واعتمر عمرة احلديبية ، وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم فخصت هذه 

األفضـل أن حيرم  :وقال أبو اخلطاب: قال  ، املواقيت ابلفضل وكان أفضل هذه
 .  (2) من التنعيم  

                                 
 

 .  328/  5انظر : أضواء البيان  (1) 
 . 333،  327/  2 لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العمدة (2) 
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فقد قال يف رواية  -قال أيضاً: والواجب عليه إذا وطيء بعد التحلل األول و 
فيكون أربعة أميال ،  مسجد عائشة فيحرم بعمرة: أييت  -أيب احلارث 

، وابن منصور ، وابن  مكان أربعة أميال ، وعليه دم ، وقال يف رواية امليموين
يعتمر من و احلكم : إذا أصاب الرجل أهله بعد رمي اجلمرة ينتقض إحرامه 

فأحرم فيكون إحرام  التنعيمويهر يق دم شاة وجيزئه فإذا خرج إىل  التنعيم
مكان إحرام ويهر يق دمًا يذهب إىل قول ابن عباس أييت بدم ويعتمر من 

وطيء قبل رمي مجرة العقبة : فسد حجه وقال يف رواية املروذي فيمن  التنعيم
عليه فوعليه احلج من قابل ، فإن رمي وحلق وذبح ووطيء قبل أن يزور البيت 

ألن عليه أربعة أميال مكان أربعة ، وكذلك نقل أبو التنعيم دم ، ويعتمر من 
أربعة  التنعيمألنه من مىن إىل مكة أربعة أميال ومن  التنعيمطالب : يعتمر من 

وقال يف رواية الفضل بن زايد فيمن واقع قبل الزايرة : يعتمر من  أميال :
   (1) بعد انقضاء أايم التشريق .  التنعيم

 القول الثاني :

ملن كان مبكة خاص بعائشة  التنعيممن بعد العمرة أو احلج أن اإلحرام ابلعمرة 
 رضي هللا عنها ، 

 
 
 

                                 
 

 . 240ـ  238/  3 شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ( 1) 
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،  (1) من احلنابلة ابن القيم  وقول العالمةاملقدسي  ابن قدامة قويل أحد وهو

ورويت كراهة العمرة بعد احلج أوالعمرة عن ابن عمر وجماهد وعطاء وطاووس 
قال  ، وبه يفيت بعض العلماء املعاصرين ، ( 2) وسعيد بن جبري كلهم يف رواية  

فال بد من أن حيلق أو يقصر ويف عشرة أايم  اعتمرإذا  : قال أمحدابن قدامة : 
 أن يعتمر يف أقل من عشرة أايم يستحبأس فظاهر هذا أنه ال ميكن حلق الر 

وقال بعض أصحابنا يستحب ، يف رواية األثرم إن شاء اعتمر يف كل شهر وقال
    .  (3)   من االعتمار وأقوال السلف وأحواهلم تدل على ما قلناه اإلكثار

                                 
 

البن  فتح الباري ، و 95ـ  94 / 2 البن القيم  وزاد املعاد 90/  3 البن قدامة انظر : املغين (1) 
 ، 606/  3حجر 

، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  331/  2، وشرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . 187/  2، وسبل السالم للصنعاين  265/  26

،  09/  3املغين  ، و 158/  3(  13024ـ  13022انظر : مصنف ابن أيب شيبة رقم )   (2) 
، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  331/  2وشرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

 . 187/  2، وسبل السالم للصنعاين  265/  26

 .  09/  3  البن قدامة املغينانظر :   (3) 
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لبيت ،  ور وي عن أمحد أبن أهل مكة ليس عليهم عمرة وإمنا عمرهتم طوافهم اب
كان  وقال ، أمحدوليس على أهل مكة عمرة نص عليه  فصلقال ابن قدامة  : 

واجبة ويقول اي أهل مكة ليس عليكم عمرة إمنا عمرتكم  العمرةابن عباس يرى 
خلق هللا  منعطاء ليس أحد  قال،  عطاء وطاووس قالطوافكم ابلبيت وهبذا 

 مكة أهلتطاع إليهما سبيالً ، إال إال عليه حج وعمرة واجبان ال بد منهما ملن اس

من أجل طوافهم ابلبيت ، ووجه ذلك أن  عمرةعليهم حجة وليس عليهم  فإن
ومحل القاضي   ، فأجزأ عنهم هيفعلونركن العمرة ومعظمها الطواف ابلبيت وهم 

منهم فعلها يف غري  يتقدمألنه : كالم أمحد على أنه ال عمرة عليهم مع احلجة 
 فال فأما اإلكثار من االعتمار واملوالة بينهما،  على ما قلناهوقت احلج واألمر 

فال  اعتمرإذا : يستحب يف ظاهر قول السلف الذي حكيناه وكذلك قال أمحد 
بد من أن حيلق أو يقصر ويف عشرة أايم ميكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه ال 

ء اعتمر يف  يف رواية األثرم إن شا وقال أن يعتمر يف أقل من عشرة أايم يستحب
وقد ، قال : من االعتمار  اإلكثاريستحب : كل شهر وقال بعض أصحابنا 

سفرة على عمرة واحدة  كلأربع عمر يف أربع سفرات مل يزد يف   اعتمر النيب 
منهم مجع بني عمرتني يف سفر واحد معه إال  يبلغنا أن أحداً  ومل وال أحد ممن معه

،  أن عمرة قراهنا بطلت اعتقدت ألهنا : فأعمرها من التنعيم حاضتعائشة حني 
اي رسول هللا يرجع الناس حبج وعمرة وأرجع أان حبجة فأعمرها لذلك  قالت وهلذا

 ، (1 )    
                                 

 
 . 90ـ  89/  3املغين البن قدامة  انظر :  ( 1 )
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                       التعقيب على القول بإسقاط العمرة عن أهل مكة :    
ظر : قلت : القول أبنه ليس على أهل مكة عمرة وإمنا عمرهتم الطواف : فيه ن

سواء من أهلها  ألنه تقدم قول ابن ابن قدامة : أن ميقات العمرة ملن كان مبكة
وكذا ابن عبد   (1) وقال : النعلم يف هذا خالفاً ، ، احلل أو ممن قدموا عليها : 

وهذا يعترب إمجاعاً ، وتقدم قول الشيخ (2) الرب قال : وهذا مما ال خالف فيه ، 
واء البيان حكى اإلمجاع غري واحد على أن حممد األمني الشنقيطي يف أض

ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل واتفق األئمة األربعة وأصحاهبم  على أن 
قال ابن عبد   (3) ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل وأدانه التنعيم أواجلعرانة ، 

الرب : قول عطاء هذا بعيد من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل مكة 
قلت : فيحمل كالم ابن عباس وعطاء  (4) ت عن اآلفاق وهللا أعلم ، لسقط

وطاووس واإلمام أمحد أنه ليس على أهل مكة عمرة : أي مع حجهم متتعاً أو 
قراانً كما تقدم ذلك عن القاضي أيب يعلى على ما نقله عنه ابن قدامة يف املغين 

لالئق به لئال خيتلف قلت : وهو ا  (5) ، أنه محل قول اإلمام أمحد على ذلك 
سواء من  أن ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل السابققوله مع إمجاع األمة 

  . أهلها أو من غريهم ممن قدم عليها وطرأت عليه نية العمرة وهو هبا 
                                 

 
 .  111/  3انظر : املغين  (1) 
 .   256/  11انظر : االستذكار  (2) 
 .  328/  5انظر : أضواء البيان  (3) 
 .  249/  11انظر :اإلستذكار البن عبد الرب  ( 4) 
 . 111/  3انظر : املغين   (5) 
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 استدل أصحاب القول األول بما يأتي :

 : الدليل األول
أن النيب  ) نهما أخربه عن عمرو بن أوس أن عبد الرمحن بن أيب بكر رضي هللا ع

  (1) (  أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم  . 
                                 

 
،  540/  1(  1784مرة التنعيم رقم ) أخرجه اليخاري يف كتاب احلج ابب ع:  صحيح (1) 

ومسلم يف كتاب احلج ابب بيان وجوب اإلحرام ، وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران ، 
،  880/  2(  1212وجواز إدخال العمرة على احلج ، ومىت حيل القارن من نسكه رقم ) 

ض فيدركها احلج فتنقض ، وأبو داوود يف كتاب احلج ابب املهلة ابلعمرة حتي 197/  1وأمحد 
، وابن ماجة يف كتاب احلج ابب عمرة التنعيم رقـم )  206/  2(  1995عمرهتا رقم ) 

(  563، واحلميدي رقم )  149/  3(  12939، وابن أيب شيبة رقم )  997/  2(  299
1  /256 . 
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                                                               الد ليل الثاني :
يف حجة الوداع  أهنا قالت : خرجنا مع رسول هللا   رضي هللا عنها عن عائشة

من كان معه هدي فليهلل ابحلج  : )    مث قال رسول هللا، فأهللنا بعمرة 
قالت : فطاف الذين أهلوا   ( مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً  ،  والعمرة

مث أحلوا مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا ، ابلعمرة ابلبيت وبني الصفا واملروة 
من مىن حلجهم وأما الذين أهلوا ابحلج ومجعوا بني احلج والعمرة فإمنا طافوا 

وال بني الصفا ، فقدمت مكة وأان حائض مل أطف ابلبيت  : وافا واحدا قالتط
 ، وامتشطي، انقضي رأسك  : فقال واملروة فشكوت ذلك إىل رسول هللا  

ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول  : قالت ، ودعي العمرة، وأهلي ابحلج 
هذه مكان  : ) فقال مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل   التنعيم  فاعتمرت هللا 

 .  ( 1)  (عمرتك 

                                 
 

حليض رقم ) أخرجه البخاري يف كتاب احليض ابب امتشاط املرأة عند غسلها من اصحيح :  ( 1) 
، ويف  120ـ  119/  1(  319، وابب كيف هتل احلائض ابحلج والعمرة رقم )  118/  1(  316

، وابب طواف  480ـ  479/  1(  1556كتاب احلج ابب كيف هتل احلائض والنفساء رقم ) 
/  3(  4395، ويف كتاب املغازي ابب حجة الوداع رقـم )  502/  1(  1638القارن رقم ) 

، وأبـو  880ـ  870/  2(  1211سلـم يف كتاب احلج ابب بيان وجوه االحرام رقم ) ، وم172
، والنسائي يف  153ـ  152/  2(  1779ـ  1778داوود يف كتاب احلج ابب إفـراد احلج رقم ) 

 242السنن الصغرى يف كتاب الطهارة ابب ذكر األمر بذلك للحائض عند االغتسال لإلحرام رقم ) 
، ويف كتاب املناسك ابب إابحة فسخ احلج بعمرة ملن مل يسق اهلدي رقم )  145ـ  144/  1( 

،  998/  2(  3000وابن ماجة يف كتاب احلج ابب العمرة من التنعيم رقم )  195/  5(  2802
/  1(  924، ومالك يف املوطإ رقم )  273،   266،  191،  177، 163،  122/  6وأمحد 

== 
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 الدليل الثالث : 

اي رسول هللا يصدر الناس بنسكني وأصدر :  قالت عائشة رضي هللا عنهاعن 
انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي مث ائتينا )  : هلا فقيل ، بنسك

 ( 1) (  على قدر نفقتك ونصبك  ولكنها ، مبكان كذا

 الرابع : الدليل
نه أحدثين عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال حيىي بن حيىي الليثي : 

، قال : مث رأيته يسعى حول  التنعيمرأى عبد هللا بن الزبري أحرم بعمرة  من 
 ( 2) .البيت األشواط الثالثة 

                                 
== 

 
، وابن خـزمية  225/  9(  3917ورقم )  221ـ  220/  9(  3912، وابن حبان رقم )  410
، والطيالسي رقم )  300/  7(  36271، وابن أيب شيبة رقم )  242/  4(  2788رقم ) 
/   1سنن الكربى ال، والبيهقي يف  480/  7(  4504م ) ـ، وأبو يعلى رق 201( ص  1413
 .  199/  2، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر  109/  5،  182

،  541/  1(  1787أخرجه البخاري يف كتاب العمرة ابب أجر العمرة على قدر النصب رقم )  ( 1) 
/  2(  1211ومسلم يف كتاب احلج ابب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد احلج والتمتع والقران ) 

، وابن أيب شيبة  43/  6،  وأمحد  473/  2(  4233الكربى رقم ) يف ، والنسائي  877ـ  876
املسند أبو نعيم يف ، و  339/  4(  3027، وابن خزمية رقم )  157/  3(  13015م ) ـرق

 .  332ـ 331/  4السنن الكربى البيهقي يف ، و  309ـ  308/  3(  2808املستخرج رقم ) 
والنهاية يف  ، وذكره ابن كثري يف البداية 365/  1(  813رقم )  يف املوطأ مالك: أخرجه  صحيح ( 2) 

 ء عبد هللا بن الزبري للكعبة يف أايم خالفته .أحداث بنا
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عن ابن جريج قال : ملا كان أهل الشام يف اجليش األول جيش  الدليل الخامس :
رق الرجل من حنو ابب بين مجح واملسجد يومئذ مأل خيامًا وأبنية احلصني بن منري ح

فسار احلريق حىت أحرق البيت فأحرق كل شىء عليه وحيرد حىت إذا طائرًا ليقع عليه 
 ( 1) فتنتثر حجارته قال ابن جريج قال يل رجل من قريش يقال له حممد بن املرتفع ، 

ابن الزبري إذا رأيت يف جوف البيت ورأينا قال فوهللا إان لنصلي ذات ليلة العشاء وراء 
من خل الباب فلما انصرف ابن الزبري قال هل رأيتم قلنا نعم قال فأمجع ابن الزبري 
هلدمه وبنائه فأرسل إىل كذا وكذا بعريًا حيمل الورس من اليمن وذكر أربعة آالف بعري 

فن ويرفت فقسم الورس يف وشيئًا مساه يريد أن جيعله مدرًا للبيت مث قيل له إن الورس يع
:  -ملا أحضر حاجته   -نساء قريش وقواعدهن وبىن ابلقصة ، فأرسل إليه ابن عباس 

إن كنت فاعال فال تدع الناس ال قبلة هلم ، إجعل على زواايها صواري ، واجعل عليها 
ستورا يصلي الناس إليها ، ففعل ، حىت إذا كان يوم األحد صعد على املنرب مث قال اي 

نرى أن ال هتدمه : فقالوا  ، يها الناس ما ترون يف هدم البيت فلم خيتلف عليه أحدأ
فسكت عنهم حىت إذا انتفد رأيهم قال يظل أحدكم يسد أسه على رأسه وأنتم ترون 

ووافق ذلك جنازة رجل من بين بكر  الطائر يقع عليه فتنتثر حجارته أال إين هادم غداً 
ومن كان ال يريد اتباعها، وكسرت له وسادة عند املقام ، مث فاتبعها من كان يريد اتباعها 

عاله رجال من وراء الستور ، وفرغ الناس من جنازهتم فالذاهب يف مىن ، والذاهب يف 
                                 

 
حممد بن املرتفع العبدي من بين عبد الدار القرشي املكي ، قال البخاري : مسع ابن الزبري  ( 1 ) 

أمحد ،وابن أيب حاُت ، وابن  وثقهوروى عنه ابن جريج ، وابن عيينة ، من بين عبد الدار ، 
 هني ، وابن سعد . حبان ، وابن شا

،  98/  8(  422، واجلرح والتعديل رقم )  220/  1(  692انظر : التاريخ الكبري رقم ) 
، واتريخ أمسا الثقـات البن شاهني رقم )  359/  5(  5196والثقات البن حبان رقـم ) 

 .  478/  5، والطبقات الكربى البن سعد  207( ص  1248
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بئر ميمون ، ال يرون إال أنه سيصيبهم صاخة من السماء فلما أيت الناس ، فقيل : 
مها عن ربض يف احلجر ، فإذا ادخلوا ، فقد وهللا هدم ، دخل الناس ، وحفر حىت هد

هو آخذ بعضه ببعض ال يستحق ، فدعا ك ربة قريش ، فأراهم إايه ، وأخذ ابن مطيع 
العتلة من شق الربض الذي يلي دار بين محيد فأنفضه أمجع أكتع ، مث بناها ، حىت مساها 

اب ، ، يدخل الناس من هذا الب ، وغربياً  وجعل هلا اببني موضوعني يف األرض ، شرقياً 
وخيرجون من هذا ، فبناها ، فلما فرغ من بنائها ،كان يف املسجد حفرة منكرة ، وجراثيم 
وقعاد ، فندب الناس إىل بطحه ، فجعل الرجل يبطح على مائة بعري ، وادي من ذلك ، 

وقميصه إىل ذي طوى فيأيت يف طرف ردائه ببطحاء ،  حىت أن الرجل ليخرج يف حلته ،
اي ) حىت إذا مل الناس أخذ يقوته ، فبطح حىت استوى ، فقال:  ،حيتسب يف ذلك اخلري 

فمن كان موسرًا جبزور حنرها ، وإال  (مشاة  التنعيمأيها الناس إين أرى أن تعتمروا من 
فبقرة ، وإال فشاة ، قال : فذكرت يوم القيامة من كثرة الناس ،  دبت األرض سهلها 

، وعذارى ، وثيبًا ، ونساًء ، واخللق ، قال :فأتينا  كبارًا ، وانسًا صغاراً   وجبلها ،  انساً 
البيت فطفنا معه ، وسعينا بني الصفا واملروة ، مث حنران وذحبنا فما رأيت الروؤس ، 

 .  ( 1) والكرعان ، واألذرع يف مكان أكثر منها يومئذ 
 
 
 
 
 

 : السادسالدليل 

                                 
 
وذكره ،  127ـ 124/  5(  9147اق يف املصنف رقم )  أخرجه عبد الرز  صحيح : ( 1) 

 للكعبة . ء عبد هللا بن الزبري ابن كثري يف البداية والنهاية خمتصراً يف أحداث بنا
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دينة ذا احلليفة ، عن ابن عون عن ابن سريين قال : ح د للناس مخسة ألهل امل
وألهل مكة التنعيم ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهل اليمن يلملم ، وألهل جند 
قرن أو قال ألهل العراق قرن ، فلما كان بعد قالوا البن عباس ليس لنا طريق 

 .   (1) على قرن قال : أزاءه ذات عرق  
 الدليل السابع : 

طريق حممد بن سريين قال  قال احلافظ ابن حجر : روى الفاكهي وغريه من
بلغنا أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  وقت ألهل مكة التنعيم ومن طريق 

 التنعيمعطاء قال : من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غريها فليخرج إىل 
من  –أي ميقاات  -أو إىل اجلعرانة فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن أييت وقتا 

  (2) مواقيت احلج ، 
 الدليل الثامن: 

قال ابن أيب شيبة :حدثنا ابن عيينة عن الوليد بن هشام املعيطي قال : سألت  
 (3) أم الدرداء عن العمرة بعد احلج فأمرتين هبا ، 

 
 
 
 

 :الدليل التاسع 

                                 
 

 . 266/  3(   14075أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف رقم )   (1) 
 .  606/  3 : انظر : فتح الباري  (2) 
، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  157/  3( 13016نف رقم )أخرجه ابن أيب شيبة يف املص (3) 

 . 266ـ  265/  26جمموع الفتاوى  يف
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روى قتادة عن علي بن عبد هللا البارقي أن رجاًل وامرأًة أتيا ابن عمر قضيا 
فغشيها ، فقال ابن عمر : عليهما احلج عامًا املناسك كلها ما خال الطواف 

قاباًل فقال : أان إنسان من أهل عمان ، وإن داران انئية ، فقال : وإن كنتما من 
أهل عمان وكانت داركما انئية ، حجا عامًا قاباًل فأتيا ابن عباس فأمرمها : أن 

ل ، وإحرام أيتيا التنعيم فيهال منه بعمرة فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميا
) مكان إحرام وطواف مكان طواف ، رواه سعيد بن أيب عروبة يف املناسك عنه  

1)  . 

 : الدليل العاشر

: هي اتمة وجمزئة وعن القاسم بن حممد : وسئل عطاء عن عمرة التنعيم فقال 
  (2) قال عمرة احملرم اتمة ، 

                                 
 

 . 240ـ  238/  3انظر : شرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية   (1) 
 . 266ـ  265/  26، وجمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  90/  3انظر : املغين  (2) 
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                                :                                    الدليل الحادي عشر 
سألت عطاء عن العمرة يف : قال ابن أيب شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان عن حجاج قال 

.                                                              (1) ال أبس : الشهر مرتني قال 
                                   :                                     الدليل الثاني عشر 

كفارة ملا بينهما واحلج املربور   العمرة إىل العمرة: قال  عن أيب هريرة أن رسول هللا  
                                                         .  (2)  ليس له جزاء إال اجلنة

                            الدليل الثالث عشر :                                
) اتبعوا بني احلج والعمرة  فإهنما :   قال : قال رسول هللا  عن عبد هللا بن مسعود 

                                 
 

 .  90/  3، وذكره ابن قدامة يف املغين  129/  3(  12732رقم ) أخرجه ابن أيب شيبة  ( 1) 
/  1(  1773يف كتاب العمرة ابب العمرة وجــوب العمرة وفضلها رقم )  أخرجه البخاري (2) 

/  2(  1349، ومسلم يف كتاب احلج ابب فضل احلج والعمرة ويوم عرفة رقم )  537
، وابب  112/  5(  2622املربور رقم )  ، والنسائي يف كتاب احلج ابب فضل احلج 983

، وابن ماجة يف كتاب احلج ابب فضل احلج والعمرة  115/  5(  2629فضل العمرة رقم ) 
 447/  3، وأمحد  346/  1(  767رقم )  إوطيف املمالك و ،  964/  2(  2888رقم ) 

، وابن  11 / 12(  6657يعلى رقم )  وأبو،  120/  3(  12639وابن أيب شيبة رقم )  ،
املسند أبو نعيم يف ، و  359/  4(  3072، ورقم )  131/  4(  2513خزمية رقم ) 

األوسط  رقم )  الطرباين يف ، و  27/  4(  3139املستخرج على صحيح مسلم رقم ) 
، ورقم )  359/  4(  4432ورقم )  ، 198/  2(  1704، ورقم )  278/  1(  905
األحاديث املختارة الضياء املقدسي يف ، و  94/  7(  6955، ورقم )  15/  5(  4543

يف ابن عبد الرب و  ،  261/  5السنن الكربى البيهقي يف ، و  295/  8(  224رقم ) 
 .    212،  38/  22التمهيد 
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ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة 
 .  ( 1املربورة ثواب دون اجلنة  ( ) 
 الدليل الرابع عشر :

حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر  : قال ابن أيب شيبة
ليس فيها : وقال  أنه سئل عن العمرة بعد احلج أايم التشريق فلم ير هبا أبساً 

 .  ( 2) هدي 

 الدليل الخامس عشر :        

حدثنا ابن فضيل عن ليث عن جماهد قال سئل عن العمرة  :قال ابن أيب شيبة 
وسئلت عائشة فقالت على قدر النفقة  ، من ال شيء بعد احلج فقال هي خري

  .   (3) هي خري من مثقال ذرة  : واملشقة ،  وسئل علي فقال
 عشر :السادس الدليل 

قال ابن أيب شيبة : حدثنا ابن علية عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال قال علي 
  : ( 4) يف كل شهر عمرة  . 

 
 
 

                                 
 

 سبق خترجيه يف املطلب األول :  فضل العمرة .       ( 1) 
 .158 / 3( 13017أخرجه ابن أيب شيبة  يف املصنف رقم )  ( 2)

، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 158/  3( 13018أخرجه ابن أيب شيبة  يف املصنف رقم ) (3) 
 . 268/   26يف جمموع الفتاوى 

، وذكره شيخ اإلسالم ابن 158/  3(  12725أخرجه ابن أيب شيبة  يف املصنف رقم )  ( 4) 
 .  268/   26تيمية يف جمموع الفتاوى 
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 عشر : السابعالدليل 

حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن  : يب شيبةقال ابن أ
   .  ( 1) املسيب قال كانت عائشة تعتمر يف آخر ذي احلجة  

 عشر : الثامنالدليل 

قال الشافعي : أخربان بن عيينة عن ابن أيب حسني عن بعض ولد أنس بن 
 .  (2) اعتمرإذا محم رأسه خرج  ف مالك قال :كنا مع أنس بن مالك مبكة فكان

 عشر : التاسعالدليل 

قال ابن أيب شيبة : حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب حسني عن بعض ولد أنس بن 
كان النضر بن مالك يقيم ها هنا مبكة فلما محل رأسه خرج :  مالك قال 

 .  ( 3) فاعتمر 

 : ونعشرالالدليل 

بن جبري  حدثنا ابن فضيل عن حصني قال : سألت سعيد :قال ابن أيب شيبة 
 ( 4) ،   عن العمرة بعد احلج بستة أايم فقال : اعتمر إن شئت

 
 

                                 
 

 .158/  3( 13019شيبة  يف املصنف رقم )أخرجه ابن أيب  (1) 
/  4، والبيهقي يف السنن الكربى  135/  2، ويف األم  113/  1أخرجه الشافعي يف مسنده  (2) 

344 .  
 . 129/  3(  12727أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (3) 
 .158/  3( 13020أخرجه ابن أيب شيبة  يف املصنف رقم ) (4) 
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 : ونعشروال الحادي الدليل

حدثنا محيد بن عبد الرمحن الرواسي عن أبيه عن جعفر بن  :قال ابن أيب شيبة  
   . (1) فقال إين تعجلت يف يومني فأعتمر قال نعم ل طاوساً ـجنيح قال سأل رج

  العشرون :الدليل الثاني و
قال ابن أيب شيبة : حدثنا حفص عن ليث عن طاووس أنه سئل عن العمرة 

 .  (2) فقال إذا مضت أايم التشريق فاعتمر مىت شئت إىل قابل 

 الدليل الثالث والعشرون :

قال ابن أيب شيبة : حدثنا عباد عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال اعتمر ما 
  .  (3) أمكنك 

  العشرون :الدليل الرابع و
 .  (4) قال عكرمة : يعتمر إذا أمكن املوسى من شعره 

 الدليل الخامس والعشرون : 

: يعتمر يف كل شهر مرة ، وروي أنه كان  قال علي بن أيب طالب 
   (5)  يعتمركل يوم 

                                 
 

 .158/  3(  11302 بة  يف املصنف رقم )أخرجه ابن أيب شي  (1) 
 . 129/  3(  12724أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (2) 
 .  129/  3(  12726أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (3) 
 90/  3املغين : انظر  (4) 
 .  467/  2، ومواهب اجلليل شرح خليل للحطاب  90/  3املغين : انظر  (5) 
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 الدليل السادس والعشرون : 

عنه أنه روي عن ابن عمر أنه كان يعتمر كل يوم من أايم ابن الزبري ، وروي 
  (1) اعتمر ألف عمرة  

هذا األثر : مدافعًا عن املذهب يف  د نقله عن ابن عمر ـقال احلطاب بع
ل أنه فعل ذلك قضاء لنذر أو لوجه آخر ـ: حيتم الواحدة تكرار العمرة يف السنة

  .   (2) رآه  
 الدليل السابع والعشرون :

عن عبادة عن معاوية عن قال ابن أيب شيبة : حدثنا علي بن مسهر عن قتادة 
عائشة قالت : حلت العمرة الدهر إال ثالثة أايم يوم النحر ويومني من أايم 

 (3) التشريق ، 

 ه الداللة :ـــــــــــــــــوج

    دلت هذه األحاديث واآلاثر على اآليت : 
                                 

 
 .  467/  2انظر : مواهب اجلليل   (2) 
 .  467/  2انظر : مواهب اجلليل   (3) 
 .  128/  3(  12723أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (4) 
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 أن ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل وأفضله التنعيم : ألمر النيب  - 1
( انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهلي )  :  وقوله ك ،عائشة بذل

ملن كان مبكة ، سواء من أهلها أو من يدل على أن التنعيم ميقات للعمرة 
عائشة رضي هللا عنها ألهنا  حالغريهم وطرأت عليه نية العمرة وهو هبا كما هو 

وطرأت احلج  مل تكن من أهل مكة وإمنا كانت آفاقية قدمت من املدينة ألجل
   .عليها نية العمرة 

 وأنه كفارة ملا بني العمرتني . الرتغيب يف اإلكثار من االعتمار - 2
كما فعلت عائشة رضي هللا   بعد فريضة احلج أو العمرة تكرارهاجواز  - 3 

عنها: فإهنا اعتمرت من التنعيم بعد حتللها من احلج والعمرة معًا : ألهنا كانت 
 قارنة .

وأهنما ينفيان الفقر والذنوب كما  احلج والعمرة من غيب يف اإلكثارالرت  – 4 
 .  من مكفرات الذنوبينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وأهنما 

على مشروعيته ذلك دل  قال احلافظ ابن حجر :وبعد أن فعلته عائشة أبمره  
 (1)  .  
لدهر إال ثالثة أايم وأن وقتها ا، أن األجر على قدر النصب والنفقة   - 5  

يوم النحر ويومي التشريق : وهذا ابلنسبة للحاج ، وأما غري احلاج فوقتها الدهر  
 كله . 

 
                                 

 
 . 26/  5، ونيل األوطار للشوكاين  606/  3البن حجر  فتح الباري انظر :  ( 1) 
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نع أحد من أن يتقرب إىل هللا بشيء من 6 ـ قال اللخمي : ال أرى أن مي 

 .  (1) الطاعات وال من اإلزدايد من اخلرييف موضع مل أيت ابملنع منه نص 
ظاهر احلديث أن الثواب والفضل يف العبادة :  النووي وقالقال احلافظ :  

يكثر بكثرة النصب والنفقة وهو كما قال لكن ليس ذلك مبطرد فقد يكون 
بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضال وثوااب ابلنسبة إىل الزمان كقيام 
 ليلة القدر ابلنسبة لقيام ليال من رمضان غريها وابلنسبة للمكان كصالة ركعتني

يف املسجد احلرام ابلنسبة لصالة ركعات يف غريه وابلنسبة إىل شرف العبادة 
أو أطول من ،  املالية والبدنية كصالة الفريضة ابلنسبة إىل أكثر من عدد ركعاهتا

قراءهتا وحنو ذلك من صالة النافلة وكدرهم من الزكاة ابلنسبة إىل أكثر منه من 
يف القواعد قال وقد كانت الصالة قرة التطوع أشار إىل ذلك ابن عبد السالم 

عني النيب  صلى هللا عليه وسلم وهي شاقة على غريه وليست صــالة غريه مع 
 .  ( 2)  مشقتها مساوية لصالته مطلقا 

 
 
 
 
 
 

                                 
 

 . 467/  2انظر : مواهب اجلليل شرح خليل للحطاب  (1) 
 .  611/  3انظر : فتح الباري   (2) 
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 :استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي 

 األول :  الدليل

ت ابن عمر أبو األحوص عن أيب يعفور قال سأل قال ابن أيب شيبة : حدثنا
يفعلون ذلك وألن اعتمر يف غري ذي احلجة  عن العمرة بعد احلج فقال إن انساً 

 أحب إيل من أن اعتمر يف ذي احلجة ، ) 1 (    
 الدليل الثاني :

قال ابن أيب شيبة : حدثنا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن عطاء 
وال بعد الصدور  وطاوس وجماهد قالوا : ال عمرة إال عمرة ابتدأت هبا من أهلك

) قال سعيد بن جبري : إن رجع إىل ميقات أهله فاعتمر رجوت أن يكون عمرة 

2 )      . 

 الدليل الثالث :
قال ابن أيب شيبة : حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس وجماهد أهنم كرهوا 
العمرة بعد احلج قالوا : ال جيزي وال هي وقالوا : الطواف ابلبيت والصالة 

      (3 )أفضل، 

 
 
 

                                 
 

 . 158/  3)  13022أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (1) 

 .       158/  3(  13023أخرجه ابن أيب شيبة رقم ) ( 2) 

 
 .  158/  3(  13024أخرجه ابن أيب شيبة رقم ) ( 3) 
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  الدليل الرابع : 

 كلأربع عمر يف أربع سفرات مل يزد يف   قال ابن قدامة : وقد اعتمر النيب 

يبلغنا أن أحداً منهم مجع بني  ومل سفرة على عمرة واحدة وال أحد ممن معه
 ألهنا فأعمرها من التنعيم حاضتعمرتني يف سفر واحد معه إال عائشة حني 

اي رسول هللا يرجع الناس حبج  قالت وهلذا هنا بطلتأن عمرة قرا اعتقدت
فضل ملا اتفقوا على  هذاوعمرة وأرجع أان حبجة فأعمرها لذلك ولو كان يف 

وسلم وأصحابه مل ينقل عنهم املواالة بينهما  عليهوألن النيب صلى هللا ،  تركه
   .   ( 1)  اتباعهم  يفوإمنا نقل عنهم إنكار ذلك واحلق 

  بع : الدليل الرا

اعتمر مدة إقامته مبكة قبل اهلجرة وال اعتمر  قال ابن القيم : أنه مل ينقل أنه  
بعد اهلجرة إال داخاًل إىل مكة ومل يعتمر قط خارجًا من مكة إىل احلل مث يدخل 

وال ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ، مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم 
 .  (2) ذلك يف حياته إال عائشة وحدها  

 
 
 
 
 

                                 
 

 .  90ـ  89/  3املغين انظر :   (1) 
 . 606/  3فتح الباري  ، و 95ـ  94/  2زاد املعاد    (2) 
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 :  الخامس  الدليل

ما أدري يؤجرون  عليها أو يعذبون   التنعيمقال طاووس : ) الذين يعتمرون من 
له : فلم يعذبون ؟ قال : ألنه يدع الطواف ابلبيت وخيرج إىل أربعة أميال  قيل

وجييء وإىل أن جييء من أربعة أميال قد طاف مائيت طواف ، وكلما طاف 
 ( 1) ل من أن ميشي يف غري شيء ( ابلبيت كان أفض

                                    *** 
 وجـــــــــــــــــــــــــــــه الداللة :

 والعمرة ،  العمرة املواالت بني ت هذه اآلاثر على كراهة العمرة بعد احلج أودل
ومل يعتمر  مل يعتمر مدة إقامته مبكة قبل اهلجرة ، أ ن  النيب  :ابن القيم  قال

بعد اهلجرة إال داخاًل إىل مكة ، ومل يعتمر قط خارجًا من مكة إىل احلل ، ومل 
فتبني هبذا أن ذلك خاص بعائشة ،  يفعل ذلك أحد من الصحابة سوى عائشة

كالم طاووس على أن الذي يرتك الطواف ابلبيت   رضي هللا عنها ، ودل
له الطواف  األفضلأن و للعمرة قد ال يؤجر على ذلك  التنعيمويذهب إىل 

 .  من الذهاب إىل العمرة  ، هأو البقاء عند ابلبيت 
                              

 
 

                                 
 

، وجمموع الفتاوى  331/  2، وشرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية  91/  3املغين انظر :   (1) 
 .  187/  2، وسبل السالم للصنعاين  265/  26لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
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                                  *** 
 : مناقشة والترجيحال

 بعد النظر يف أدلة أصحاب القولني تبني يل ما أييت :
ريح وهو نص يف ح وصصحيأن ما استدل به أصحاب القول األول  األول :

               حمل النزاع . 
أن ما استدل به أصحاب القول الثاين ال ينتهض لالحتجاج لعدة  الثاني :

 أمور ، 
 كراهة العمرة بعد احلجاآلاثر اليت استدلوا هبا على  ن أل : منها األول :  

اهد عن ابن عمر وعطاء وطاووس وجم أوكراهة املواالت بني العمرة والعمرة ،
بعد احلج  التنعيممن جواز العمرة من  ذلك وسعيد بن جبري روي عنهم خالف

ومن تكرارها كل يوم كما روي ذلك عن ابن عمر، وقد تقدم ذلك عنهم يف 
وهو الذي يوافق حديث عائشة رضي هللا عنها  : أدلة أصحاب القول األول

عمرة والعمرة ، الصحيحة الصرحية يف جواز املواالت بني ال وغريه من النصوص 
 فكان أوىل . والعمرة واحلج ، 

ابن قدامة وابن القيم : أنه مل ينقل عن أحد من الصحابة غري عائشة  أن قويل الثاني  :
            عن مجع من الصحابة  -كما تقدم - التنعيم: ألنه قد ثبتت العمرة من  نظر فيه

جابر ، وعبد هللا بن الزبري، وأنس ، منهم : علي ، وعائشة ، وابن عباس ،  و  التابعنيو 
عبد هللا  ومجع كبري من الصحابة والتابعني ممن كانوا مع وغريهم بن مالك  ، وعكرمة ،

عطاء  رواية عنو والقاسم بن حممد ،  ، يف أايم خالفته وقت بنائه للكعبة بن الزبري
 ،  تقدم وروي تكرارها كل يوم عن ابن عمر كما  ،وسعيد بن جبري   وجماهد وطاووس
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 :يف قوليه السابقني التعقيب على ابن قدامة رحمه هللا  

بينهما وإمنا نقل  توأصحابه مل ينقل عنهم املواال وألن النيب األول ـ قوله : ) 
 (  اتباعهم  يفعنهم إنكار ذلك واحلق 

 والثاين ـ قوله : ) ولو كان يف هذا فضل ملا اتفقوا على تركه (
أنه هنى عن املواالت بني العمرة  أنه مل ينقل عن النيب :  الجواب عن األول

والعمرة وال إنكار ذلك ، بل رغب يف اإلكثار من اإلعتمار بقوله ) العمرة إىل 
وبقوله ) اتبعوا بني احلج والعمرة فإهنما ينفيان  (1) العمرة كفارة ملا بينهما ( 

ر ابملواالت بني وأم ( 2) الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد ( 
لعائشة رضي هللا عنها أن تعتمر من التنعيم بعد عمرهتا اليت   العمرتني أبمره 

. وهذا صريح يف جواز املواالت بني العمرة   ( 3) كانت قارنة هبا مع احلج 
  .واحلق يف اتباعه  والعمرة،

                           وأما الثاين : وهو قوله : )ولو كان يف هذا فضل ملا اتفقوا على تركه (  
اجلواب عنه : أنه اتضح مبا سبق أنه ال يوجد اتفاق على ترك العمرة من التنعيم 

، بل الكل متفق على اجلواز : ألن الذين قالوا ابلكراهة متفقون على اجلواز ، 
والكراهة ال تنايف اجلواز ، ولعل موفق الدين ابن قدامة رمحه هللا يقصد بقوله ) 

 على تركه ( : أي تركه أنه نسك من مناسك احلج ، وهللا أعلم .   اتفقوا
                                 

 
 :  فضل العمرة . المطلب األولسبق خترجيه يف  (1) 
 :  فضل العمرة . المطلب األولسبق خترجيه يف  (2) 
 : حكم اإلحرام ابلعمة من التنعيم .  المطلب الثاني أدلة سبق خترجيه يف ( 3) 
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وعلى افرتاض عدم نقله عن الصحابة ، ال يدل على نفيه ، وال تعارض به 
السنة الصحيحة الصرحية الثابتة ألهنا حجة بذاهتا ، والحتتاج إىل عمل أحد كائناً 

ن هو إال وحي يوحى الذي ما ينطق عن اهلوى إ من كان : ألهنا كالم املعصوم 
 . 

هو الذي أمر عائشة ابلعمرة من التنعيم ومل يقل أهنا خاصة  : أن النيب  الثالث
هبا كما قال لصاحب األضحية ولن جتزئ عن أحد بعدك ، واخلصوصية ال 

  .وال ابإلجتهاد  تثبت ابالحتمال
عيم من الرابع : أن ميقات العمرة ملن كان مبكة احلل ابإلمجاع كما تقدم والتن

أنه حمل إحرام للعمرة كما يف حديث عائشة  أقرب احلل وقد نص عليه النيب 
      .  وغريه من اآلاثر فما هو املانع الشرعي من ذلك ؟؟

إقرار العالمة ابن القيم يف كالمه أن ذلك من فعل الناس اليوم : أي يف وقته  الخامس :
 وهذا مما حيتج به ألصحاب القول األول ، وهذا قد يكون إمجاعاً أو اتفاقاً من غري نكري

 . 
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قال النووي : واحتج الشافعي واألصحاب وابن املنذر وخالئق على جواز تكرار العمرة 
: مبا ثبت يف احلديث الصحيح أن عائشة رضي هللا عنها أحرمت بعمرة عام حجة 

املواقف، أن حترم حبج ففعلت، وصارت قارنة ووقفت  الوداع، فحاضت، فأمرها النيب  
قد حللت من حجك وعمرتك، فطلبت  فلما طهرت طافت وسعت فقال هلا النيب  

 ( 1) « أن يعمرها عمرة أخرى، فأذن هلا فاعتمرت من التنعيم عمرة أخرى من النيب  
قال و فدل هذا على جواز تكرار العمرة بعد العمرة مطلقًا من غري حتديد للزمن ، 

يعين :   السنة إال  مرة واحدة خمالف لسنة رسول هللا  الشافعي : من قال ال يعتمر  يف
 .     (2 )حديث عائشة 

قال أبو عمر ابن عبد الرب : ال أعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارا حجة 
 :   من كتاب وال سنة جيب التسليم ملثلها والعمرة فعل خري وقد قال هللا عز 

َعل وا اخل َري َ َلَعلَّك م  تـ ف   فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه    (3 ) َ ل ح ونَوافـ 
 .  ( 4) حىت مينع منه ما جيب التسليم به 

نع أحد من أن يتقرب إىل هللا بشيء من الطاعات  قال اللخمي : ال أرى أن مي 
 .  ( 5) يف موضع مل أيت ابملنع منه نص  وال من اإلزدايد من اخلري

    
                                 

 
 .  116/  7انظر : اجملموع للنووي   ( 1) 
 .  117/  7انظر : اجملموع للنووي  ( 2) 
 ( . 77سورة احلج من اآلية )   ( 3) 
 .  20/  20التمهيد انظر :  ( 4) 
 . 467/  2مواهب اجلليل شرح خليل للحطاب انظر :  (5) 
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                                                                     : سادسال
تفضيل الطواف ابلبيت والبقاء عنده على الذهاب إىل اإلحرام ابلعمرة من 

كما نص عليه طاووس يف روايته ، وجعله حجة على كراهة العمرة من التنعيم  
قال السيوطي : ومسألة التفضيل بني الطواف  حيتاج إىل دليل ،التنعيم ، 

وألف فيها احملب الطربي كتاابً قال فيه : ذهب قوم من  ، مرة خمتلف فيهاوالع
أهل عصران إىل تفضيل العمرة ورأوا أن االشتغال هبا أفضل من الطواف وذلك 

خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه خمالفة السلف الصاحل فإنه مل ينقل تكرار 
وى األزرقي أن عمر بن وقد ر ،  وال عن الصحابة والتابعني العمرة  عن النيب  

الطواف ، وقد  :  عبدالعزيز سأل أنس بن مالك الطواف أفضل أم العمرة فقال
ذهب أمحد إىل كراهة تكرارها يف العام ومل يذهب أحد إىل كراهة تكرار الطواف 

بل أمجعوا على استحبابه ، وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها هو 
الذي نصره ابن عبد السالم وأبو شامة وحكى بعضهم يف التفضيل بينهما 

ر فالطواف أفضل وإال فهي أفضل اثلثها إن استغرق زمان االعتما.  احتماالت
، وقال : حيتمل أن يقال إن حكاية اخلالف يف التفضيل ال تتحقق فإنه إمنا يقع 

وال شك  ، بني متساويني يف الوجوب والندب فال تفضيل بني واجب ومندوب
والكالم يف الطواف املسنون نعم ، أن العمرة ال تقع من املتطوع إال فرض كفاية 

ء الكعبة حيصل ابلطواف كما حيصل ابحلج واالعتمار وقع إن قلنا إن إحيا
واملراد  : الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد ، قال : وقال احملب الطربي
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بكون الطواف أفضل اإلكثار منه دون أسبوع واحد فإنه موجود يف العمرة 
وزايدة قلت : ونظريه ما يف شرح املهذب أن قولنا الصالة أفضل من الصوم 

د به اإلكثار منها حبيث تكون غالبة عليه وإال فصوم يوم أفضل من صالة املرا
 .  ( 1) ركعتني بال شك 

عن  مل ينقل تكرار العمرةقوله :)   يف  التعقيب على كالم المحب الطبري 
 (                        النيب  صلى هللا عليه وسلم وال عن الصحابة والتابعني

 ألحاديث الصحيحة الصرحية املتقدمة يف أمره : فيه نظر : ألن اقلت   
لعائشة ابإلعتمار من التنعيم بعد حتللها من احلج والعمرة اليت كانت قارنة معه ، 

واآلاثر الكثرية املتقدمة عن الصحابة والتابعني الدالة على جواز املواالت بني 
لقاً ، العمرة والعمرة ، والعمرة واحلج : فهي صرحية يف تكرار العمرة مط

 . وهوخالف ما ذهب إليه احملب الطربي يف كالمه املتقدم 
 وأما ترجيحه ألفضلية الطواف أو البقاء عند البيت على العمرة فغري واضح ،

  .  جتهادإلوال ا ألن التفضيل حيتاج إىل دليل ، وال جمال فيه للرأي
 
 
 
 
 

                                 
 

 . 413ـ  412/  1األشباه والنظائر للسيوطي انظر :   ( 1) 
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أفضل من كونه ابلعبادة  اً أن كون املسلم حمرمًا ابلنسك ومتلبس وال شك  

ألن يف ذهابه إىل امليقات وإايبه متلبسًا  أو ابقيًا عنده ، حالاًل يطوف ابلبيت
بنسك العمرة زايدة عمل يف طاعة وزد على ذلك ابقي أعمال العمرة من 
طواف وسعي وحلق ، فبهذا : الذي يرتجح عندي هو أن العمرة أفضل من 

إليه احملب الطربي يف كالمه ذهب  ًا ملاخالفالطواف أو البقاء عند البيت 
أليب الدرداء ملا   ألن األرض ال تقدس أحدًا كما قال سلمان :املتقدم وذلك 

له يقول : هلم إىل األرض املقدسة فكتب إليه سلمان ) إن األرض ال  كتب
وإمنا يقدس  ، تقدس أحدًا وال تطهره من ذنوبه وال ترفعه إىل أعلى الدرجات

 .  ( 1)  أي مكان (اإلنسان عمله الصاحل يف 
ما ذهب إليه أصحاب القول األول : من جواز :  وبهذا يتبين لي رجحان

ملن كان مبكة سواء من أهلها أو ممن قدم إليها من  التنعيماإلحرام ابلعمرة من 
يف غريها من احلل الذي  احلالاآلفاق وطرأت عليه نية العمرة وهو هبا كما هو 

انه الذي طرأت عليه فيه نية العمرة ، لألدلة دون املواقيت فإنه حيرم من مك
 الصحيحة الصرحية اليت  استدلوا هبا وهللا تعاىل أعلم . 

                                 
 

فتاوى ابن جمموع و ،  93 / 4شرح الزرقاين ، و  548 / 1 البن اجلوزي صفوة الصفوة انظر: ( 1) 
 . 372 / 4 للشربيين مغين احملتاج، و  45 / 27تيمية 
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 يف العام الواحد أكثر من مرة :     حكم تكرار العمرةالمطلب الثالث : 
  اختلف العلماء فيه على قولين ،

ن ذلك عن مجع م رويأن تكرار العمرة يف السنة جائز   القول األول :
الصحابة والتابعني وغريهم ، منهم : علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، 

 ( 2) وهو مذهب أيب حنيفة ، ( 1) ، وعطاء ، وطاووس ، وعكرمة ،   وعائشة
  ( 5) ومجهور العلماء من السلف واخللف،   ( 4) وأمحد ،  ( 3) والشافعي ، 

وابن املواز ، وابن حبيب ورواية عن مالك وهو اختيار مطرف وابن املاجشون 
 ( 6) من املالكية ، وقال ابن حبيب : ال أبس هبا يف كل شهر  

 القول الثاني :

 ،  أكثر من مرة يكره تكرار العمرة يف السنة الواحدة 
وهو املشهور من   ( 7) روي ذلك عن احلسن البصري وحممد بن سريين ، 

 (8) مذهب مالك ، 
                                 

 
 .  116/  7، واجملموع للنووي  90/  3املغين البن قدامة   ( 1) 
 .   137/  3وفتح القدير  178/  4، واملبسوط  585/  2انظر : حاشية ابن عابدين   ( 2) 
 . 472/  1، ومغين احملتاج  116/  7، واجملموع  135/  2انظر : األم  ( 3) 
 . 520/  2، وكشاف القناع  90/  3انظر : املغين  ( 4) 
 . 116/  7انظر : اجملموع  ( 5) 
 .  467/  2شرح خمتصر خليل للحطاب انظر : مواهب اجلليل   ( 6) 
 ، 129/  3(  12729( و )  12733انظر: مصنف ابن أيب شيبة رقم )  ( 7) 

 .  116/  7، واجملموع للنووي  90/  3واملغين البن قدامة  
 .  650/  1، وحاشية العدوي  478ـ  467/  2انظر : مواهب اجلليل  ( 8) 
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 يأتي : استدل أصحاب القول األول بما 
 الدليل األول : 

كفارة  ملا بينهما   العمرة إىل العمرة: قال  أن رسول هللا     عن أيب هريرة
 .    (1)  واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة

                                                              :  الدليل الثاني

) اتبعوا بني احلج والعمرة    سول هللا قال : قال ر  عن عبد هللا بن مسعود 
فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة 

 ( 2) وليس للحجة املربورة ثواب دون اجلنة  ( 
                                 

 
 ضل العمرة .  سبق خترجيه يف املطلب األول ف  (1) 
 سبق خترجيه يف املطلب األول :  فضل العمرة .    (2) 
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                                                                وجه الداللة

يب يف اإلكثار من احلج والعمرة وأن ذلك  إن هذين احلديثني دال على الرتغ
ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة ، وأن فعل 

العمرة بعد العمرة مكفراً ملا بينهما من الذنوب ، ومل يبني حتديد الزمن الذي 
يكون بني العمرتني ، ومل يقيد العمرتني بزمان : فدل ذلك على أنه غري معترب 

                                                         .  ابلعمرة بعد العمرة واالكثار من االعتمار  منا العربةوإ
                                                                   الدليل الثالث :

لوداع يف حجة ا أهنا قالت خرجنا مع رسول هللا   رضي هللا عنها عن عائشة
من كان معه هدي فليهلل ابحلج  : )  مث قال رسول هللا  ، فأهللنا بعمرة 

قالت فطاف الذين أهلوا ابلعمرة   ( مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعاً  ،  والعمرة
مث أحلوا مث طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مىن ، ابلبيت وبني الصفا واملروة 

ومجعوا بني احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافاً واحدًا حلجهم وأما الذين أهلوا ابحلج 
وال بني الصفا واملروة ، فقدمت مكة وأان حائض مل أطف ابلبيت  : قالت

وأهلي  ، وامتشطي، انقضي رأسك  : فقال فشكوت ذلك إىل رسول هللا  
 ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا  : قالت ، ودعي العمرة، ابحلج 

هذه مكان عمرتك  : ) لرمحن بن أيب بكر إىل   التنعيم فاعتمرت فقالمع عبد ا
)  (1 )   

 
 

                                 
 

 سبق خترجيه يف املطلب الثاين حكم العمرة من التنعيم .  ( 1) 
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*** 
 وجه الداللة :

ألن عائشة رضي دل هذا احلديث على جواز تكرار العمرة ، قال ابن قدامة : 
 عمرة مع قراهنا وعمرة بعد حجها  النيبهللا عنها اعتمرت يف شهر مرتني أبمر 

 (1)  . 
احتج الشافعي واألصحاب وابن املنذر وخالئق على جواز قال النووي : و 

تكرار العمرة : مبا ثبت يف احلديث الصحيح أن عائشة رضي هللا عنها أحرمت 
أن حترم حبج ففعلت،  بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت، فأمرها النيب  

 وصارت قارنة ووقفت املواقف، فلما طهرت طافت وسعت فقال هلا النيب  
أن يعمرها عمرة أخرى،  من حجك وعمرتك، فطلبت من النيب  قد حللت 

فدل هذا على جواز تكرار  ( 2) « عمرة أخرى التنعيمفأذن هلا فاعتمرت من 
  .العمرة مطلقاً من غري حتديد للزمن 

يف السنة إال  مرة واحدة خمالف لسنة رسول  قال الشافعي : من قال ال يعتمر 
                                   (3 )يعين حديث عائشة ،  هللا  

                                 
 

 .  90/  3انظر : املغين البن قدامة   ( 1) 
 .  116/  7انظر : اجملموع للنووي   (2) 
 .  117/  7انظر : اجملموع للنووي  ( 3) 
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حجة من   قال أبو عمر ابن عبد الرب : ال أعلم ملن كره العمرة يف السنة مراراً  
:   وجل كتاب وال سنة جيب التسليم ملثلها والعمرة فعل خري وقد قال هللا عز

  ََعل وا اخل َري َ َلَعلَّك م  تـ ف ل ح ون م ذلك والندب فواجب استعمال عمو    (1 ) َوافـ 
.                                                         ( 2) إليه حىت مينع منه ما جيب التسليم به 

نع أحد من أن يتقرب إىل هللا بشيء من الطاعات  قال اللخمي : ال أرى أن مي 
                                                         .              ( 3) يف موضع مل أيت ابملنع منه نص  وال من اإلزدايد من اخلري

                                                              الدليل الرابع :

قال ابن عبد الرب : أخربان ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب 
من التنعيم ومرة  قال اعتمرت عائشة يف سنة ثالث مرات من اجلحفة مرة ومرة

 .  ( 4) من ذي احلليفة 

  الدليل الخامس :
،  عبادة غري مؤقتة: قال النووي : واحتج أيضاً ابلقياس على الصالة فقالوا 

 .  (5)  فلم يكره تكرارها يف السنة كالصالة

 
 
  

                                 
 

 ( . 77احلج من اآلية ) سورة   (1) 
 .  20/  20البن عبد الرب  التمهيدانظر :  ( 2) 
 . 467/  2انظر : مواهب اجلليل شرح خليل للحطاب  (3) 
 . 19/  20التمهيد  (4) 
 .  117/  7انظر : اجملموع للنووي    (5) 
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  استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي  :
 

   الدليل األول :
  ( 1) سنة مرتني مع قدرته على ذلك مل يعتمر يف ال ألن النيب 

 الدليل الثاني : 

قال ابن أيب شيبة : حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن 
ابن عمر أنه كان يعتمر يف كل سنة عمرة إال عام القتال فإنه اعتمر يف شوال 

  .   (2) ويف رجب 
  الدليل الثالث :

السمان عن ابن عون عن حممد ) بن سريين ( قال ابن أيب شيبة : حدثنا أزهر 
   .  (3)قال كان ال يرى العمرة إال يف السنة مرة  

 الدليل الرابع : 

قال ابن أيب شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال 
 .  ( 4) ما كانوا يعتمرون يف السنة إال مرة واحدة 

                                 
 

/  2ل للحطاب ،  ومواهب اجلليل شرح خمتصر خلي 19/  20انظر : التمهيد البن عبد الرب   (1) 
 .  90/  3، واملغين البن قدامة  467

 . 129/  3(  12728أخرجه ابن أيب شيبة رقم )   (2) 
 . 19/  20، والتمهيد  129/  3(  12729أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (3) 
 . 129/  3(  12731أخرجه ابن أيب شيبة رقم )  (4) 
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  الدليل الخامس :
يبة : حدثنا حفص بن غياث عن عمرو قال كان احلسن البصري قال ابن أيب ش

  .  (1) ال يرى العمرة إال يف كل سنة 
 الدليل السادس : 

قال ابن عبد الرب: ومن حجته أيضا يف ذلك : أي مالك يف كراهة تكرار العمرة 
يف السنة الواحدة : أن عائشة رضي هللا عنها كانت يف آخر أمرها إذا حجت 

حىت يهل احملرَّم مث خترج من مكة إىل امليقات فتهل منه بعمرة فكان بقيت مبكة 
                                                   ( 2) يقع حجها يف عام واحد وعمرهتا يف عام آخر  

                                                            الدليل السابع : 

هنا عبادة تشتمل على الطواف والسعي فال تفعل يف القياس على احلج : أل
                                                                                ( 3) السنة إالمرة واحدة كاحلج ، 

***                                                                             
 وجه الداللة :

 كراهة تكرار العمرة يف السنة الواحدة  هذه اآلاثر وغريها من األدلة  على دلت
 .                                                   أكثر من مرة 

                                 
 

 .  291/  3(  12733أخرجه ابن أيب شيبة رقم )   (1) 
 .  19/  20انظر : التمهيد   ( 2) 
 .  116/  7انظر : اجملموع للنووي   (3) 
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*** 
 المناقشة والترجيح : 

 بعد النظر يف أدلة أصحاب القولني تبني يل ما أييت : 
 ح وهو نص يف حمل النزاعأن ما استدل به أصحاب القول األول صري  األول :

 . 
مل يعتمر يف  أن ما استدل به أصحاب القول الثاين من أن النيب  الثاني :

وأجيب عنه أبنه علم من أحواله قال الصنعاين :  العام الواحد إال مرة واحدة ،
   وهو يستحب فعله لريفع املشقة عن األمة ، وقد ندب  ءيرتك الشي كانأنه

دليل على تكرار العمرة وأنه ال   العمرة إىل العمرة ( ) لهقو  يف إىل ذلك ابلقول
 1)  عموم األوقات يف شرعيتها  احلديثوظاهر  بوقتكراهة يف ذلك وال حتديد 

قال الشافعي : من قال ال يعتمر  يف السنة إال  مرة واحدة خمالف لسنة .  (
 .  ( 2) يعين حديث عائشة   رسول هللا  

                                 
 

 .  178/  2انظر : سبل السالم  ( 1) 
 .  117/  7انظر : اجملموع للنووي  ( 2) 
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رب : ال أعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارًا حجًة من  قال أبو عمر ابن عبد ال
 :  وجل كتاب وال سنة جيب التسليم ملثلها والعمرة فعل خري وقد قال هللا عز

َعل وا اخل َري َ َلَعلَّك م  تـ ف ل ح وَن  فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه    (1 )َوافـ 
هو الذي أمر  ألن النيب : و  قلت  ( 2) حىت مينع منه ما جيب التسليم به ، 

عائشة رضي هللا عنها ابإلعتمار مرتني يف عام واحد بل يف وقت واحد ليس 
العمرة إىل ) ورغب يف اإلكثار من اإلعتمار بقوله  ( 3) بينهما إال التحلل ،

فال  قياس العمرة على احلجب استدالهلم  وأما ( 4)  (العمرة كفارة ملا بينهما 
يف مقابل النص وهو فاسد اإلعتبار و  مع الفارق قياس ألنه :ينتهض لألحتجاج 

، ومن الفوارق بني احلج والعمرة : أن احلج مقيد بزمن معني والعمرة خبالف 
وأما اآلاثر اليت رويت عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وحممد بن سريين ذلك ، 

جة فيها واحلسن البصري من كراهية تكرار العمرة يف السنة الواحدة ، فال ح
منها أن ابن عمر تقدم عنه خالف ذلك من اعتماره كل يوم : أيضًا لعدة أمور 

 يف أايم ابن الزبري ، ومن جواز تكرار العمرة عنده يف السنة أكثر من مرة ، 
                                 

 
 ( . 77سورة احلج من اآلية )   ( 1) 
 .  20/  20التمهيد  ( 2) 
 رة من التنعيم . سبق خترجيه يف املطلب الثاين : حكم العم ( 3) 
 سبق خترجيه يف املطلب األول : فضل العمرة .  ( 4) 
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أن قول حممد بن سريين واحلسن البصري وإبراهيم النخعي رمحهم  الثاني :
دة أكثر من مرة التعارض به السنة هللا  بكراهة تكرير العمرة يف السنة الواح

يف اإلكثار من اإلعتمار ، والسنة حجة بذاهتا  الصحيحة الصرحية يف ترغيبه 
ألهنا كالم املعصوم الذي ما ينطق عن : ال تعارض بعمل أحد كائنًا من كان ف

اهلوى إن هو إال وحي يوحى ، وهلذا جرى عمل الصحابة وأكثر التابعني 
لف واخللف كما تقدم على جواز تكرار العمرة يف السنة ومجهور األمة من الس
 . الواحدة أكثر من مرة 

ما ذهب إليه أصحاب القول األول من جواز  وبهذا يتبين لي رجحان
الصرحية اليت الصحيحة تكرار العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مرة لألدلة 

 استدلوا هبا وهللا تعاىل أعلم .
 جمعه : وإلى هنا انتهى ما أردت 

 يف حكم العمرة من التنعيم (  ***وهو حبث ) نضرة النعيم 
أسأل هللا عز وجل أن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه والباطل ابطاًل ويرزقنا 
اجتنابه، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي وأن ينفع به من قرأه إنه ويل ذلك 

 ني ، والقادر عليه ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العامل
 جمعه وكتبه أبو عبد هللا 
 محمد بن محمد المصطفى

 المدينة النبوية
 مكتبة المسجد النبوي 
 قسم البحث والترجمة .

 هـ 1423/  6 /16
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 :  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

 النتائج التي توصلت إليها هي اآلتية : وأهم 

الذنوب ملا بني العمرتني ، وأهنا جهاد الكبري فضل العمرة وأهنا من مكفرات ـ  أ
 والضعيف واملرأة ، 

ب ـ   الرتغيب يف اإلكثار من احلج والعمرة وأهنما ينفيان الفقر والذنوب كما 
 ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة . 

 ـ أن املعتمر من وفود هللا الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم . ج
ابلعمرة من التنعيم ملن كان مبكة سواء من أهلها أو ممن قدموا  جواز اإلحرام ـ د

 . عليها من اآلفاق وطرأت عليه نية العمرة 
ثبوت اإلحرام ابلعمرة من التنعيم عن مجع من الصحابة والتابعني وغريهم ـ  هـ

 . من العلماء والرد على من نفى ذلك 
رة والرد على من كره ذلك جواز تكرار العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مـ  و
 . 
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لكتاب نضرة النعيم في ** حكم العمرة من  الموضوعات فهرس
 التنعيم 

 .  4ـ   1لبعض املشائخ األفاضل ====== ص  تقاريظ
 .  6ــ  5============== ص :  المقدمة
 .  11ـ  7============= ص :  التمهيد
 .  12 ـ 11: ======= ص  المتبع في البحث المنهج

 .  13: ========== ص   البحث خطة
 14يف ذلك ص  الواردة: فضل العمرة والنصوص  األول المطلب

ملن كان مبكة سواء من  التنعيمحكم اإلحرام ابلعمرة من الثاني :  المطلب
  19أهل مكة أو من غريهم ومذاهب العلماء يف ذلك وأدلتهم == ص 

 .26ن أهل مكة ص على من قال : إبسقاط العمرة عالتعقيب :  
 .  42ـ  27ص   : ===== أصحاب القول األول أدلة
  . 46ـ  43ص   : ======= أصحاب القول الثاني أدلة

 على ابن قدامة يف املواالت بني العمرتني ==   التعيقب :
     . 48ـ  47ص 

  54ـ  46ص  : أدلة الفريقني وتبيني ما هو الراجح من ذلك  مناقشة
  53ـ  52: == ص  طواف والذهاب إىل العمرةبني ال المفاضلة

التعقيب : على احملب الطربي يف كراهة تكرار العمرة ، وتفضيل الطواف 
 .  54ـ  53على العمرة ، ====== ص 

الواحد أكثر من مرة  العام: حكم تكرار العمرة يف  الثالث المطلب
 .  56ـ  55ومذاهب العلماء يف ذلك وأدلتهم  ======  ص 
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 .  61ـ  56: ===== ص  أصحاب القول األول أدلة
 .  63 ـ 61: ====== ص  أصحاب القول الثاني أدلة

 .  66ـ  64=== ص  الراجحأدلة الفريقني وتبيني ما هو  مناقشة
 . 67وأهم النتائج اليت توصلت إليها ===== ص :  الخاتمة

 76ـ  70أبمساء املراجع اليت رجعت إليها ====== ص   :قائمة
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مصادر كتاب نضرة النعيم في حكم العمرة من  بأسماء قائمة
 التنعيم مرتبة على حروف الهجاء  

 1421، دار خضري  4للضياء املقدسي ، بريوت ، ط  املختارة األحاديث .1
 هـ . 1400، مؤسسة الرسالة  7، بريوت ، ط  للنووي األربعون .2
 هـ .  1399 اإلسالمي بريوت ، املكتب ،لأللباين   الغليل إرواء .3
 هـ .  1414، دمشق ، دار قتيبة  1عبد الرب ،ط البن االستذكار .4
 هـ 1412البن عبد الرب،بريوت ، دار اجليل  االستيعاب  .5
دار الكتب العلمية  ،والنظائر ، للسيوطي ، ط ، األوىل ، بريوت  األشباه  .6

 هـ .  1403
 .البن حجر ، بريوت ، دار الكتب العلمية  اإلصابة  .7
  1403يف إيضاح القرآن ابلقرآن ، الرايض ، املطابع األهلية  البيان أضواء .8
 هـ  1393، دار املعرفة  2، بريوت ، ط  للشافعي األم .9
 هـ . 1374، القاهرة ، مطبعة السنة احملمدية  للمرداوي اإلنصاف .10
 هـ   1418للكاساين ، بريوت ، دار الكتب  الصنائع بدائع .11

 1418، دار الكتب العلمية  2بريوت ، ط  ،كثري   والنهاية البن البداية.12
 ، دار الفكر .  بريوتشرح اهلداية للعيين ،  البناية.13
 هـ .  1328مطبعة السعادة  ،واإلكليل للمواق ، القاهرة  التاج.14
 هـ  1404 السلفيةأمساء الثقات البن شاهني ، الكويت ، الدار  اتريخ .15
 هـ 1406 لبحشل ، بريوت ، عامل الكتب واسط اتريخ .16
 ، دار الكتب العلمية .  بريوتالكبري للبخاري ،  التاريخ .17
 بريوت ، دار الكتب العلمية .  ،بغداد للخطيب البغدادي  اتريخ .18
 .  املنرييةوالرتهيب للمنذري ، القاهرة ، إدارة الطباعة  الرتغيب  .19
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  1416، القاهرة ، مؤسسة قرطبة  العسقاليناحلبري البن حجر  تلخيص .20
 هـ .   1402، وزارة األوقاف  2، ط  الرابطالبن عبد الرب ،  التمهيد .21

 دائرة املعارف العثمانية .  ،البن حبان ، حيد آابد  الثقات .22
  1398،  العلميةالعلم وفضله البن عبد الرب ، بريوت ، دار الكتب  جامع  .23

  1400، دار املعارف  القاهرةالبيان ) تفسري ابن جرير الطربي (  جامع .24

 هـ 1371العلمية  الكتبالتعديل البن أيب حاُت بريوت ، دار و  اجلرح .25
 هـ  1299مطبعة بوالق  ،ابن عابدين ، القاهرة  حاشية .26

 هـ 1307بريوت ، دار الفكر ،  ،البناين على الزرقاين  حاشية .27
 1345الكبري، القاهرة ،املطبعة األزهرية  الشرحالدسوقي على   حاشية .28
 هـ 1417، دار الكتب العلمية  بريوتعلى خمتصر خليل ،  اخلرشي .29
 هـ .   1412املكتب اإلسالمي  بريوتالطالبني للنووي ،  روضة .30
ومسلم حملمد حبيب هللا بن ما أيىب ، بريوت  البخارياملسلم فيما اتفق عليه  زاد .31

 دار إحياء الرتاث العريب .
 هـ .  1405، مؤسسة الرسالة  8، ط  بريوتاملعاد البن القيم ،  زاد .32
 هـ .   1400املكتب اإلسالمي  ،البن أيب عاصم ، بريوت  السنة .33

 هـ .  1395الرتاث العريب  إحياءابن ماجة ، بريوت ، دار  سنن .34
 هـ . 1418دار ابن حزم  ، 1أيب داوود ، بريوت ، ط  سنن .35
 هـ .   1398مكتبة احلليب  ، 2الرتمذي ، القاهرة ، ط  سنن .36
 هـ .     1403ب عامل الكت ، 2الدار قطين ، بريوت ، ط سنن .37
 .   السنةالدار مي ، بريوت ، دار إحياء  سنن .38

 هـ 1414سعيد بن منصور ، الرايض ، دار العصيمي  سنن  .39
 هـ    1413، دار املعرفة  بريوتالكربى للبيهقي ،  السنن .40
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 هـ . 1421مؤسسة الرسالة  ،الكربى للنسائي ، بريوت  السنن .41
 هـ .     1411ر املعرفة ، دا بريوتالنسائي ، ) اجملتىب ( ،  سنن .42
 هـ .   1409، دار املعرفة  بريوتالزرقاين على املوطأ ،  شرح .43

 هـ  1390للبغوي ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  السنة شرح .44
 اآلاثر للطحاوي ، القاهرة ، مطبعة األنوار احملمدية .  معاين شرح .45
، ط ،  مكتبة العبيكان ،العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، الرايض  شرح .46

 هـ     1413األوىل 
 هـ   1410للبيهقي ، بريوت ، دار الكتب العلمية  اإلميان شعب .47
 الكربى البن سعد ، بريوت ، دار صادر .  الطبقات  .48
 هـ   1408، مؤسسة الرسالة  1حبان ، بريوت ، ط  ابن صحيح .49
 هـ  1400خزمية ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  ابن صحيح .50
 هـ   1403، املطبعة السلفية  1ة ، ط ، القاهر  البخاري صحيح .51
 ه 1408، املكتب اإلسالمي  3لأللباين ، بريوت ، ط  اجلامع صحيح .52
 هـ   1419ابن ماجة لأللباين ، الرايض ، مكتبة املعارف  سنن صحيح .53
 هـ   1419النسائي لأللباين ، الرايض ، مكتبة املعارف  سنن صحيح .54
 هـ  1412ث ، ، دار احلدي 1، القاهرة ، ط  مسلم صحيح .55
  1405،  3 طالصفوة البن اجلوزي ، بريوت ، دار املعرفة ،  صفة  .56
 ه 1412سنن أيب داوود لأللباين ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  ضعيف  .57
 هـ  1408ابن ماجة لأللباين ، بريوت ، مكتب الرتبية ،  سنن ضعيف .58
 هـ  1411الرتمذي لأللباين ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  سنن ضعيف .59
 هـ   1411النسائي لأللباين ، بريوت ، املكتب اإلسالمي  سنن ضعيف .60
  1406 العلميةمبأثور اخلطاب للديلمي ، بريوت ، دار الكتب  الفردوس  .61
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 الدواين للنفراوي ، بريوت ، دار الفكر .    الفواكه  .62
  هـ 1404القدير للمناوي ، بريوت ، دار املعرفة  فيض  .63
 ض ، مكتبة النصر احلديثة .   للبهويت ، الراي القناع كشاف .64
 هـ 1399املقنع البن مفلح ، دمشق ، املكتب اإلسالمي  شرح املبدع .65
 هـ   1398، دار املعرفة  3، بريوت ، ط  للسرخسي املبسوط .66
 هـ   1413للهيثمي ، الرايض ، مكتبة الرشد  البحرين جممع .67
 هـ 1402الكتاب العريب  دار، 3للهيثمي ، بريوت ، ط  الزوائد جممع .68
 هـ  1417املهذب للنووي ، بريوت ، دار الفكر  شرح اجملموع .69
 1401شيخ اإلسالم ابن تيمية ، الرابط ، مكتبة املعارف  فتاوى جمموع .70
 البن حزم ، بريوت ، دار الفكر .     احمللى  .71
 .  صادرالكربى ملالك بن أنس ، بريوت ، دار  املدونة  .72
 هـ  1405كتبة املعارف أليب يعلى ، الرايض ، م الفقهية املسائل .73
 للحاكم ، بريوت ، دار الكتب العلمية . املستدرك  .74
 عوانة ، بريوت ، دار املعرفة .   يبأ مسند  .75
 هـ  1404، دار املأمون للرتاث  1يعلى ، دمشق ، ط  أيب مسند .76
 هـ  1398بريوت ، املكتب اإلسالمي  2، ط  بريوت  أمحد مسند .77
 هـ  1416قرطبة ، القاهرة ، مؤسسة  الروايين مسند .78
 هـ   1414الشاشي ، املدينة املنورة ، مكتبة العلوم واحلكم  مسند  .79
 هـ   1416للطرباين ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  الشاميني مسند .80
 هـ 1400الشافعي بريوت ، دار الكتب العلمية ، ط األوىل  مسند  .81
 هـ  1405للقضاعي ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  الشهاب مسند .82
 ، بريوت ، دار الكتاب اللبناين  السيالطي مسند .83
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على مسلم أليب نعيم ، بريوت ، دار الكتب العلمية  املستخرج املسند .84
 هـ  1417

 للخطيب التربيزي ، بريوت ، املكتب اإلسالمي   املصابيح مشكاة .85
 هـ   1409أيب شيبة ، الرايض ، مكتبة الرشد  البن املصنف .86
، ط ، األوىل املكتب اإلسالمي املصنف لعبد الرزاق بن مهام ، بريوت  .87

 هـ 1403
 هـ  1415للطرباين ، القاهرة ، دار احلرمني  األوسط املعجم .88
 هـ  1398، وزارة األوقاف  1للطرباين ، بغداد ، ط الكبري املعجم .89
 هـ . 1388 السلفيةالصغري للطرباين ، املدينة النبوية ، املكتبة  املعجم  .90
 هـ  1412قاهرة ، دار الوفاء واآلاثر للبيهقي ، ال السنن معرفة .91
 .   احلديثةالبن قدامة ، الرايض ، مكتبة الرايض  املغين  .92
 هـ  1407رشد ، الدوحة ، إدارة إحياء الرتاث  البن املقدمات .93
 هـ  1408اجلارود ، بريوت ، مؤسسة الكتب  البن املنتقى .94
موطأ اإلمام مالك للباجي ، القاهرة ، مطبعة السعادة  شرح املنتقى .95

 هـ 1332
 هـ 1412للشريازي ، دمشق ، دار القلم ،  املهذب   .96
 هـ .  1412لإلمام مالك ، بريوت ، مؤسسة الرسالة  املوطأ  .97
 هـ   1358للرملي ، القاهرة ، املكتبة اإلسالمية  احملتاج هناية .98
  1419شرح منتقى األخبار للشوكاين ، الرايض ، دار املغين  األوطار نيل .99
 للمرغياين ، بريوت ، املكتبة اإلسالمية . البداية  شرح اهلداية .100
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