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 صفة العمرة -11

 :صفة دخول مكة 

يسن للقادم إلى مكة أن يدخلها في النهار، ويغتسل قبل الطواف بالبيت، 

ويدخلها من أعالها، ويخرج من أسفلها، ويقطع التلبية إذا دخل حدود 

الحرم، ويؤدي العمرة في النهار، يفعل األيسر له في جهة الدخول 

ل، وفي الخروج في النهار أو والخروج، وفي الدخول في النهار أو اللي

الليل، وفي أداء العمرة في النهار أو الليل، حسب اليسر والمصلحة، 

 والجهة والوقت.

َحَرِم ال نَـىا إِذَا دََخَل أدْ ْنـُهـمَ : َكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ الَ َعْن نَافِعٍ قَ  -1

ْبَح َويَْغتَِسُل،  ِبـهِ  ل ِـي، ثُمَّ يُصَ ى  بِـيَِة، ثُمَّ يَبِـيُت بِِذي ِطوأْمَسَك َعِن التَّلْ  الصُّ

ُث أنَّ نَ يُـحَ وَ   .(1)متفق عليه َكاَن يَْفعَُل ذَِلَك.ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِـيَّ د ِ

َمكَّةَ دََخَل ِمْن  لَـىا َجاَء إِ لَـمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاوَ  -2

 .(2)فق عليهمت  ا.ِلـهَ أْعالَها، َوَخَرَج ِمْن أْسفَ 

-ِمْن َكدَاٍء  تْـحِ فَ الدََخَل َعاَم ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ وَ  -3

 .(3) أخرجه البخاري  َمكَّةَ. لَـىِمْن أعْ  ا  َوَخَرَج ِمْن ُكد

 :أعمال العمرة 

 من أراد العمرة فعليه فعل أربعة أشياء:

                                                 

 (.1259ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1573أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1258ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1577أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1578برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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يت.. ثم السعي بين الصفا والمروة.. اإلحرام كما سبق.. ثم الطواف بالب

 ثم الحلق أو التقصير.

 هو التعبد هلل بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط مع الدعاء.الطواف : 

 :فضل الطواف بالبيت 

(   ۈئۆئٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )قال هللا تعالى:  -1

 .[125]البقرة:

هُ أَ  ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمْيـرٍ  نْ عَ وَ  -2 الَ أََراَك  ِلـيَسِمَع أَبَاهُ يَقُوُل اِلْبِن ُعَمَر: َما  نَـّ

كْ  ِلـمُ تَْستَ  ْكَن الِن، نَـيْ إِالَّ َهذَْيِن الرُّ ْسَودَ، َوالرُّ ََ ؟ فَقال اْبُن نِـيَ االيَـمَ َحَجَر األْ

طُّ يَـحُ ا ـمَ هُ إِنَّ اْستِالَمَ »، يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُعَمَر: إِْن أَْفعَْل، فَقَْد َسِمْعُت َرُسوَل ا

ىِصيِه، َوصَ يُـحْ  ا  َمْن َطاَف أُْسبُوع»يَقُوُل:  تُـهُ ، قَاَل: َوَسِمعْ «َخَطايَاال  لَـّ

 ا  َما َرفََع َرُجٌل قَدَم»يَقُوُل:  تُـهُ ، قَاَل: َوَسِمعْ «َكِعْدِل َرقَبَةٍ  لَـهُ ِن َكاَن تَـيْ َرْكعَ 

َعْشُر َسي ِئَاٍت، َوُرفَِع  ْنـهُ اٍت، َوُحطَّ عَ َعْشُر َحَسنَ  لَـهُ َوالَ َوَضعََها، إِالَّ ُكتِبَْت 

 .(1) أخرجه أحمد والترمذي  .«دََرَجاتٍ  َعْشرُ  لَـهُ 

 :حكمة مشروعية الطواف 

بيت هللا الحرام أطهر مكان في األرض، وأشرف بقعة خلقت، شرفه هللا 

وعظمه، وجعله حرما  آمنا  لخلقه، جعله هللا مكانا  للطائفين والعاكفين 

 ركع السجود.وال

فالطائف بالطواف يلزم المكان المنسوب إلى ربه.. ويلتجئ إلى حمى 

 مواله.. فيكبر ربه ويعظمه.. ويقرع باب إحسانه وإنعامه.

                                                 

 (.959برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 4462برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)
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يلتمس العفو عن السيئات.. والصفح عن الزالت.. ويسأل ربه الجنة.. 

والنجاة من النار، فهو كمثل عبد معتكف بباب مواله، الئذ بحماه، طالب 

 حسانه ورضاه، ال يقضي حاجته سواه.إل

 :شروط الطواف 

 يشترط لصحة الطواف بالبيت ما يلي:

 نية الطواف، والنية محلها القلب. -1

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمْعُت َرُسوَل االَ َخطَّاِب َرضَي هللاُ َعنهُ قَ البن  ُعَمر َعنْ 

 تُـهُ َما نََوى، فََمْن َكانَْت ِهْجرَ  اِت، َوإنََّما ِلُكل ِ اْمِرئٍ ن ِـيَّ إنََّما األْعَماُل بِال»

 «.لَـْيـهِ َما َهاَجَر إ لَـىإ تُـهُ ْجرَ فَـهِ اْمَرأةٍ يَْنِكُحَها،  لَـىا أْو إبُـهَ ا يُِصيْنـيَ دُ  لَـىإ

 .(1)متفق عليه

 الطهارة من الحدث األكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس. -2

، الال نَْذُكُر إال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : َخَرْجنَا َمَع النَّ قَالَتْ  َرِضَي هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِشةَ  َحجَّ

َما »َوأنَا أْبِكي، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  لَـيَّ ا ِجئْنَا َسِرَف َطِمثُْت، فَدََخَل عَ لَـمَّ فَ 

قُْلُت: «. لَعَلَِّك نُِفْستِ »عَاَم. قال: الأُحجَّ  لَـمْ  ن ِـيأ ٬قُْلُت: لََوِدْدُت َوا«. يُْبِكيكِ 

َما يَْفعَُل  ِلـيبَنَاِت آدََم، فَاْفعَ  لَـىهللاُ عَ  بَـهُ فَإنَّ ذَِلِك َشْيٌء َكتَ »، قال: نَعَمْ 

، غَ ال ىِت حَ البَـيْ بِ  فِـيأْن ال تَُطو ْيـرَ َحاجُّ  .(2)متفق عليه «.تَْطُهِري تَـّ

 ستر العورة. -3

َ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أ يُق أبُو  نِـي: بَعَث د ِ ِة ال فِـيبَْكٍر الص ِ َحجَّ

َرهُ عَ  تِـيالَّ  ِة ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل الَـْيـهَ أمَّ نُوَن  فِـيَودَاعِ، ال، قَْبَل َحجَّ َرْهٍط، يَُؤذ ِ

                                                 

 (.1907ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1211ومسلم برقم )واللفظ له، (, 305أخرجه البخاري برقم ) ،يهمتفق عل( 2)
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ِت البَـيْ عَاِم ُمْشِرٌك، َوال يَُطوُف بِ الجُّ بَْعدَ يَـحُ النَّاِس يَْوَم النَّْحِر: ال  فِـي

 .(1)متفق عليه ُعْريَاٌن.

 كون الطواف على الكعبة كلها.أن ي -4

فمن طاف من داخل الِحْجر فطوافه ناقص ال يصح؛ ألن الِحْجر من 

 البيت.

 .[29]الحج:   (ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال هللا تعالى: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي  -5

 أن يبدأ طوافه من الحجر األسود، وينتهي به. -6

ِحيَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َرأْيُت َرُسوَل االَ قَ  َي هللاُ َعْنـُهـَماَرِض بن ُعَمَر  ٬َعْبدا َْ َعن

َل َما يَُطوُف ِحيَن يَْقدَُم،  لَـمَ يَْقدَُم َمكَّةَ إِذَا اْستَ  ْكَن األْسَودَ، أوَّ بُّ ثاَلثَةَ يَـخُ الرُّ

 .(2)متفق عليه أْطَواٍف ِمَن السَّْبعِ.

 أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة. -7

لم يصح طوافه؛ ألن عدد األشواط مقدر كعدد  فمن نقص من األشواط

 ركعات الصالة، فال يصح إال كامال .

 لَـىَحَجِر إِ الِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َرَمَل َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 .(3)أخرجه مسلم  .ا  ، َوَمَشى أْربَعا  َحَجِر ثاَلثال

 المواالة بين األشواط إال لعذر. -8

 طع طوافه عابثا  بطل طوافه؛ ألن األشواط كركعات الصالة.فمن ق

                                                 

 .واللفظ له(, 1347(, ومسلم برقم )369أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1261ومسلم برقم ) (,1603أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1262برقم ) أخرجه مسلم( 3)
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ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة، أو يستريح من تعب، أو يقضي 

حاجته، أو يصلي على جنازة ونحو ذلك، فإنه يبني على ما طاف، 

 وطوافه صحيح.

 :سنن الطواف 

 الوضوء قبل الطواف. -1

َل َشْيٍء بَدَأ  َعْنـَها َرِضَي هللاُ  َعائَِشةَ َعْن   -ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ِحيَن قَِدَم النَّ - بِـهِ أنَّ أوَّ

هُ أ أ، ثُمَّ َطافَ  نَـّ  .(1)متفق عليه. تََوضَّ

 اضطباع الرجال عند الطواف فقط. -2

: أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه األيمن، وطرفيه واالضطباع

 على عاتقه األيسر، ليكون منكبه األيمن مكشوفا .

باع عند البدء بالطواف إلى نهاية الطواف بالبيت، ثم والسنة االضط

 يسوي رداءه بعد الفراغ من الطواف.

 واالضطباع محله الطواف فقط دون غيره من المناسك.

 ويسن االضطباع في طواف القدوم، وطواف العمرة فقط.

 لَـْيـهِ َوعَ  ا  ِت ُمْضَطبعالبَـيْ َطاَف ب ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  يَْعلَـى َعن

 .(2) أخرجه أبو داود والترمذي بُْردٌ.

َمل في األشواط الثالثة األولى، والمشي في األربعة الباقية. -3  الرَّ

 : اإلسراع في المشي مع تقارب الخطى.لم  والر  

                                                 

 (. 1235)ومسلم برقم (، واللفظ له، 1615اري برقم )أخرجه البخ ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 859برقم )وأخرجه الترمذي (, 1883برقم )أبو داود أخرجه  حسن صحيح/( 2)
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والرمل سنة للرجال دون النساء في كل طواف بعده سعي كطواف 

ي األشواط الثالثة األولى فال القدوم، وطواف العمرة، ومن فاته الرمل ف

يقضيه في األربعة الباقية؛ ألن هيئتها السكينة فال تغير، وألنه فات 

 محله.

َمكَّةَ،  بُـهُ َوأْصَحاملسو هيلع هللا ىلص  ٬: قَِدَم َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

قَْوٌم قَْد  ا  ُكْم َغدلَـيْ يَْقدَُم عَ  ـهُ نَّ ُمْشِرُكوَن: إِ الى يَثِْرَب، قال ُحـمَّ  تْـُهـمْ َوقَْد َوَهنَ 

ا يَ ـا ِشدَّة ، فََجلَُسوا مِ ْنـهَ ى، َولَقُوا مِ الُحـمَّ  تْـُهـمُ َوَهنَ   ُهـمُ ِحْجَر، َوأَمرَ ال ِلـيمَّ

كْ بَـيْ ُشوا َما يَـمْ ُملُوا ثاَلثَةَ أْشَواٍط، وَ يَـرْ أْن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  ى ِلـيَـرَ ِن، نَـيْ َن الرُّ

ى قَدْ الُحـمَّ أنَّ  تُـمْ ُمْشِرُكوَن: َهُؤالِء الَِّذيَن َزَعمْ ال، فَقَاَل ُهـمْ وَن َجلَدَ ُمْشِركُ ال

نَْعهُ أْن يَـمْ  لَـمْ ، َهُؤالِء أْجلَدُ ِمْن َكذَا َوَكذَا، قال اْبُن َعبَّاٍس: وَ تْـُهـمْ َوَهنَ 

هَ ُملُوا األْشَواَط كُ يَـرْ أْن  ُهـمْ يَأُْمرَ   .(1)متفق عليه .لَـْيـِهـمْ عَ ا، إِال اإلْبقَاُء لَـّ

 استالم الحجر األسود وتقبيله في كل شوط إن تيسر.التكبير، و -4

 والستالم الحجر األسود أربع درجات:

أن يستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله بفمه، وهذه أفضلها، فإن لم يستطع 

طع استلمه بيده وقب ل يده، فإن لم يستطع استلمه بعصا وقب لها، فإن لم يست

 أشار إليه بيده وكبر ومضى.  

ِدِه، ثُمَّ قَبََّل يَدَهُ، َوقَاَل: َما بِـيَ َحَجَر ال ِلـمُ َرأْيُت اْبَن ُعَمَر يَْستَ  :الَ قَ  َعْن نَافِعٍ  -1

 .(2)أخرجه مسلم .لُـهُ يَْفعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُمْنذُ َرأْيُت َرُسوَل ا تُـهُ كْ تَـرَ 

ْكَن  ِلـمُ ِت، َويَْستَ البَـيْ يَُطوُف بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوَل ا: َرأْيُت رَ لَ قَاِل فَـيْ الطُّ  أبِـيوَعْن  -2 الرُّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1266(, ومسلم برقم )1602أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1268برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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 .(1)أخرجه مسلم  َجَن.الِمـحْ َجٍن َمعَهُ، َويُقَب ُِل ِمـحْ بِ 

 لَـىِت عَ البَـيْ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َطاَف النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ وَ  -3

مَ بَِعيٍر، كُ  ْكَن أَشاَر إِ  تَـىا ألَـّ أخرجه   بَِشْيٍء َكاَن ِعْندَهُ َوَكبََّر. لَـْيـهِ الرُّ

 .(2)البخاري

َحَجَر الَرأْيُت ُعَمَر يُقَب ُِل  :الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـيعَةَ َعْن َعابِِس ْبِن رَ وَ  -4

ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرأْيُت َرُسوَل ا ن ِـيأنََّك َحَجٌر، َولَْوال أ لَـمُ ألقَب ِلَُك، َوأعْ  ن ِـيَويَقُوُل: إِ 

 .(3)متفق عليه أقَب ِْلَك. لَـمْ قَب ِلَُك يُ 

 .اليمنى استالم الركن اليماني باليد -5

والسنة للمرأة أن تطوف بالبيت متسترة معتزلة للرجال، وال تزاحم 

 الرجال في الطواف، وعند الحجر األسود، وعند الركن اليماني.

َحَجَر الإِال  ِلـمُ ال يَْستَ  َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬َعْن َعْبِدا

ْكَن   .(4)متفق عليه .نِـيَ االيَـمَ َوالرُّ

 الدعاء بين الركن اليماني والحجر األسود بما ورد. -6

َما  يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َرُسوَل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ْبِن السَّائِب   ٬اَعْن َعْبدِ 

كْ بَـيْ  اآلِخَرةِ َحَسنَة  َوقِنَا  فِـيا َحَسنَة  وَ ْنـيَ الدُّ  فِـي َربَّنَا آتِنَا» :نِ نَـيْ َن الرُّ

 .(5)أخرجه أحمد وأبو داود .«َعذاَب النَّارِ 

 الدعاء أثناء الطواف باألدعية الشرعية الواردة في القرآن والسنة. -7

                                                 

 (.1275برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1613برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 .واللفظ له(, 1270مسلم برقم )و(, 1597أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1267(, ومسلم برقم )1609أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 .وهذا لفظه(, 1892برقم )وأخرجه أبو داود (, 15399برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 5)
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 التوجه بعد الفراغ من الطواف إلى مقام إبراهيم وهو يتلو: -8

 .[125]البقرة:(   ۉ ې ې ې ې ى)

الصالة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، فإن لم يتيسر صلى  -9

 الركعتين في أي مكان يخشع فيه قلبه.

والسنة أن يقرأ في الركعة األولى بسورة الكافرون، وفي الثانية 

 باإلخالص.

 ويصلي المسلم ركعتي الطواف في أي وقت بعد الطواف.

، ا  ِت َسْبعالبَـيْ فََطاَف بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : قَِدَم النَّ قَالَ ا ُهـمَ ْنـُعَمَر َرِضي هللاُ عَ  اْبن َعنِ   -1

ىَوصَ  فَا، َوقَْد قال هللاُ تَعَا لَـىِن، ثُمَّ َخَرَج إِ تَـيْ َمقَاِم َرْكعَ الَخْلَف  لَـّ : لَـىالصَّ

 .(1)متفق عليه  .(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

 تَـيِ َرْكعَ  فِـيقََرأَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬نَّ َرُسوَل اأَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  ٬اَعْن َجابِر ْبِن َعْبدِ وَ   -2

أخرجه الترمذي  .(ٱ ٻ ٻ ٻ)و(  ٱ ٻ ٻ) :اإلْخالَِص  تَـيِ الطََّواِف بُسورَ 

 .(2)والنسائي

 :حكم الطواف والناس يصلون المكتوبة 

يجوز لمن ليس من أهل الجماعة كالمرأة، وَمْن َجـَمع الصالة ونحوهما 

 وف ما لم يؤذ.كالمريض والمعذور أن يطوف خلف الصف

 ن ِـيأملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىقَالَْت: َشَكْوُت إ َرِضَي هللاُ َعْنـهاةَ لَـمَ َعْن أم ِ سَ 

 ٬فَُطْفُت، َوَرُسوُل ا«. ِمْن َوَراِء النَّاِس َوأْنِت َراِكبَةٌ  فِـيُطو»أْشتَِكي، قال: 

                                                 

 (.1234ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1627رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 1)

 .(2963برقم )وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (, 869برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)
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 .(1)متفق عليه ُطوٍر.ِت، يَْقَرأ بِالطُّوِر َوِكتَاٍب َمسْ البَـيْ َجْنِب  لَـىإ ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص 

 :حكم الكالم والتعليم واإلفتاء أثناء الطواف 

 يجوز للمسلم الكالم أثناء الطواف، لكن األَْولى تركه.

ويسن للطائف الدعاء، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم 

 الجاهل، وجواب المستفتي ونحو ذلك، ثم يعود للذكر والدعاء.

ِة  فِـيِت، البَـيْ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َطاَف َرُسوُل االَ قَ  َي هللاُ َعْنـهُ َرِض  َعْن َجابِرٍ   -1 َحجَّ

اهُ النَّاُس، يَـرَ ، ألْن نِـهِ جَ ِمـحْ َحَجَر بِ ال ِلـمُ ، يَْستَ تِـهِ َراِحلَ  لَـىَودَاعِ عَ ال

 .(2)أخرجه مسلم  ْسألُوهُ، فَإِنَّ النَّاَس َغُشوهُ.ِلـيَ ْشِرَف، وَ ِلـيُ وَ 

َكْعبَِة الَمرَّ َوُهَو يَُطوُف بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـُهـَما اٍس َرِضي هللاُ َعِن اْبِن َعبَّ وَ  -2

ذَِلَك، فَقََطعَهُ  ْيـرِ أْو بَِخْيٍط أْو بَِشْيٍء غَ  ْيـرٍ إِْنَساٍن، بِسَ  لَـىبِإِْنَساٍن، َربََط يَدَهُ إِ 

 .(3)ريأخرجه البخا «.ِدهِ بِـيَ قُْدهُ »ِدِه، ثُمَّ قال: بِـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ 

 :حكمة مشروعية استالم الحجر األسود 

استالم الحجر األسود مبدأ الطواف بالبيت، كأنه مبدأ اإلقبال على هللا 

والوقوف ببابه، معظما  له، محبا  له، راغبا  فيما عنده، والحجر يشهد يوم 

 القيامة لمن استلمه بالحق.

 :حكم المرور أمام المصلي 

حد أن يمر بين المصلي وسترته، ومن المصلي يناجي ربه، فال يجوز أل

مر فهو آثم، سواء كان في الحرم أو غيره من المساجد، وسواء كانت 

                                                 

 .(1276ومسلم برقم )واللفظ له، (, 464أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 (.1273برقم )أخرجه مسلم  (2)

 (.1620برقم )أخرجه البخاري  (3)
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 الصالة فرضا  أو نفال ، وسواء  كان المار رجال  أو امرأة.

َمارُّ ال لَـمُ لَْو يَعْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ قَ : قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْيـمٍ ُجهَ  بِـيَعْن أ

ِمْن أْن  لَـهُ  ْيـرا  ، لََكاَن أْن يَِقَف أْربَِعيَن خَ لَـْيـهِ َماذَا عَ  ل ِـيُمصَ اليِ َن يَدَ بَـيْ 

، ا  ، أْو َشْهرا  قال أبُو النَّْضِر: ال أْدِري، أقَاَل أْربَِعيَن يَْوم«. ْيـهَن يَدَ بَـيْ رَّ يَـمُ 

 .(1)متفق عليه أْو َسنَة .

 :ًحكم الطواف راكبا 

لبيت ماشيا ، ويجوز الطواف بالبيت راكبا  ولو السنة أن يطوف المسلم با

مع القدرة على المشي، إذا دعت الحاجة إليه كزحام ونحوه، ويجوز 

 للمريض والكبير والعاجز ونحوهم الطواف راكبا  على عربة ونحوها.

 ن ِـيأملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىقَالَْت: َشَكْوُت إ َرِضَي هللاُ َعْنـهاةَ لَـمَ َعْن أم ِ سَ  -1

 ٬فَُطْفُت، َوَرُسوُل ا«. ِمْن َوَراِء النَّاِس َوأْنِت َراِكبَةٌ  فِـيُطو: »الَ تَِكي، قَ أشْ 

 .(2)متفق عليه. ِت، يَْقَرأ بِالطُّوِر َوِكتَاٍب َمْسُطورٍ البَـيْ َجْنِب  لَـىإ ل ِـييُصَ ملسو هيلع هللا ىلص 

ِة  ـيفِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َطاَف النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ وَ  -2 َودَاعِ الَحجَّ

ْكَن بِ  ِلـمُ بَِعيٍر، يَْستَ  لَـىعَ   .(3)متفق عليه  َجٍن.ِمـحْ الرُّ

 :حكم الطهارة في الطواف 

تجب الطهارة في الطواف من الحدث األكبر كالجنابة، والحيض،  -1

 والنفاس.

هَ ا أْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ   لَـمْ ائٌِض، وَ ا قالْت: قَِدْمُت َمكَّةَ َوأنَا حَ نَـّ

                                                 

 (.507ومسلم برقم )واللفظ له، (, 510أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1276ومسلم برقم )واللفظ له، (, 464أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1272ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1607أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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فَا وَ بَـيْ ِت، َوال البَـيْ أُطْف بِ  َرُسوِل  لَـىَمْرَوةِ، قالْت: فََشَكْوُت ذَِلَك إِ الَن الصَّ

، غَ الَكَما يَْفعَُل  ِلـياْفعَ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ىِت حَ البَـيْ بِ  فِـيأْن ال تَُطو ْيـرَ َحاجُّ  تَـّ

 .(1)متفق عليه  «.تَْطُهِري

 

 ألصغر وال تجب.تسن الطهارة من الحدث ا -2

َل َشْيٍء بَدَأ  اْنـهَ َعائَِشةُ َرِضَي هللاُ عَ َعْن   -ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ ِحيَن قَِدَم النَّ - بِـهِ أنَّ أوَّ

هُ أ أ، ثُمَّ َطافَ  نَـّ  .(2)متفق عليه .تََوضَّ

 من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح، لكنه ترك األفضل.  -3

 فطوافه غير صحيح. ومن طاف وعليه الحدث األكبر من غير عذر

 ومن طاف جنبا  ناسيا  أو جاهال  فال إعادة عليه. 

إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير  -4

 عذر فطوافها غير صحيح.

ها، فطافت وهي حائض وإن كانت جاهلة أو ناسية، أو خشيت فوات رفقت

 ح.فطوافها صحي

 هو التعبد هلل بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء.السعي : 

 :شروط السعي 

 يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي:

 أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت. -1

                                                 

 (.1211ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1650أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .(1235ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1615أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 أن يكون السعي سبعة أشواط كاملة متوالية إال لعذر. -2

 أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. -3

 في المسعى.أن يكون السعي  -4

 أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة. -5

 :سنن السعي 

 يسن في السعي ما يلي:

 أن يكون على طهارة إن تيسر. -1

 أن يستلم الحجر األسود قبل الخروج للسعي. -2

 .[158]البقرة:(   ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أن يقرأ إذا اقترب من الصفا مرة واحدة:  -3

 بما بدأ هللا به.أن يقول عند صعود الصفا: أبدأ  -4

ا دَنَا لَـمَّ فَ : -وفيه–قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفي صفة حج النبي  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َجابِرَعْن 

فَا قََرأ:  فَا«. بِـهِ أْبدَأ بَِما بَدَأ هللاُ . »(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)ِمَن الصَّ  . فَبَدَأ بِالصَّ

 .(1)أخرجه مسلم

لذكر والدعاء، ويدعو أن يستقبل القبلة عند الوقوف على الصفا والمروة ل -5

 بما ورد، ويكرره ثالث مرات كما سبق.

ِة فَتحِ َمك ةَ،  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ  ا فََرَغ ِمْن لَـم  فَ  قَاَل:فِـي قِصَّ

فَا فَعاَلَ عَ  تَـىأَ  فِـهِ َطَوا ، ْيـهِ ِت، َوَرفََع يَدَ البَـيْ  لَـى، َحت ى نََظَر إلَـْيـهِ الص 

 .(2)أخرجه مسلم  دهللا َويَدُْعو بَِما َشاَء أَْن يَْدُعَو.يَـْحـمَ َل فََجعَ 

                                                 

 (.1218برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1780برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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أن يمشي بين الصفا والمروة، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا،  -6

 ويجوز له الركوب لمصلحة وحاجة.

أن يسعى سعيا  شديدا  بين العلمين األخضرين، وهذا خاص بالرجال دون  -7

 النساء.

 اء بين الصفا والمروة بما تيسر مما ورد في الكتاب والسنة.الذكر والدع -8

 :حكم السعي 

السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، فال يتم النسك 

 إال به.

 لكنه ال يصح إال في نسك، وال يشرع تكراره كالطواف.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قال هللا تعالى:   -1

 .[158]البقرة:(   ڱ ڱ ں ںڱ ڱ 

َوال ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ يَُطِف النَّ  لَـمْ  :لَ اقَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ٬بن َعْبِدا َجابِرَوَعْن  -2

فَا وَ بَـيْ ، بُـهُ أْصَحا  .(1)أخرجه مسلم  .ا  َواِحد ا  َمْرَوةِ، إِال َطَوافالَن الصَّ

َف  ا  ُجنَاح لَـيَّ ى عَ َما أرَ  َرِضَي هللاُ َعْنـَها ُسئِلْت: َعائَِشةَ َوَعْن  -3 أْن ال أتََطوَّ

فَا وَ بَـيْ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )؟ قُْلُت: ألنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل: ِلـمَ َمْرَوةِ، قَالَْت: الَن الصَّ

َف  لَـْيـهِ اآليَةَ. فَقَالَْت: لَْو َكاَن َكَما تَقُوُل لََكاَن: فاَل ُجنَاَح عَ  (ژ ژ أْن ال يَطَّوَّ

َمنَاةَ ـأنَاٍس ِمَن األْنَصاِر، َكانُوا إِذَا أَهلُّوا، أَهلُّوا لِ  فِـيَما أْنِزَل َهذَا ا، إِنَّ بِـِهـمَ 

فُوا  لَـُهـمْ لُّ يَـحِ ِة، فاَل ِلـيَّ َجاهِ ال فِـي فَا وَ بَـيْ أْن يَطَّوَّ ا قَِدُموا لَـمَّ َمْرَوةِ، فَ الَن الصَّ

ِ َمَع النَّ  ِ، ذََكُروا ذَِلَك ْلـحَ لِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َهِذِه اآليَةَ فَلَعَْمِري!  لَـىفَأْنَزَل هللاُ تَعَا ،لَـهُ ج 
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فَا وَ بَـيْ يَُطْف  لَـمْ هللاُ َحجَّ َمْن  تَـمَّ َما أ  .(1)متفق عليه َمْرَوةِ.الَن الصَّ

 

 :حكم تقديم السعي على الطواف 

أن يكون الطواف للعمرة بالبيت أوال ، ثم يكون السعي بعده، كما  يجب -1

ع نسكه، فال يجوز تقديم السعي على الطواف في في جمي ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي 

 العمرة، ومن سعى قبل أن يطوف فعليه أن يطوف ثم يسعى.

السنة أن يكون الطواف للحج أوال ، ثم يكون السعي بعده، كما فعل النبي  -2

في جميع نسكه، ويجوز في يوم النحر خاصة تقديم بعض األنساك  ملسو هيلع هللا ىلص

لكن تقديم الطواف على السعي على بعض، وتقديم السعي على الطواف، 

 أفضل.

َوقََف ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما العَاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن  ٬َعْن َعْبِدا

ِة  فِـي أْشعُْر  لَـمْ ، فََجاَءهُ َرُجٌل فَقَاَل: نَـهُ ِللنَّاِس يَْسألُو ى  الَودَاعِ بِِمنَحجَّ

أْشعُْر  لَـمْ فََجاَء آَخُر فَقَاَل: «. اْذبَْح َوال َحَرجَ : »فََحلَْقُت قَْبَل أْن أْذبََح؟ فَقَالَ 

َعْن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ فََما ُسئَِل النَّ «. اْرِم َوال َحَرجَ »فَنََحْرُت قَْبَل أْن أْرِمَي؟ قال: 

َر إال قال:  َم َوال أُخ ِ  .(2)متفق عليه «.اْفعَل َوال َحَرجَ »َشْيٍء قُد ِ

 حكم سعي الحائض بين الصفا والمروة: 

 يصح السعي بين الصفا والمروة بال طهارة.

ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، لكن األَْولى أن 

 تكون طاهرة.
                                                 

 .له واللفظ(, 1277(, ومسلم برقم )1643أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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هَ ا أْنـهَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ عَ   لَـمْ ا قالْت: قَِدْمُت َمكَّةَ َوأنَا َحائٌِض، وَ نَـّ

فَا وَ بَـيْ ِت، َوال البَـيْ أُطْف بِ  َرُسوِل  لَـىْرَوةِ، قالْت: فََشَكْوُت ذَِلَك إِ مَ الَن الصَّ

، غَ الَكَما يَْفعَُل  ِلـياْفعَ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ىِت حَ البَـيْ بِ  فِـيأْن ال تَُطو ْيـرَ َحاجُّ  تَـّ

  .(1)متفق عليه «.تَْطُهِري

 :ًحكم السعي راكبا 

 السنة السعي بين الصفا والمروة ماشيا .

على المشي للحاجة الداعية إليه  ويجوز السعي راكبا  ولو مع القدرة

 كزحام ونحوه.

 ويجوز للكبير والمريض والعاجز السعي راكبا  على عربة ونحوها.

ِة  فِـيِت البَـيْ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َطاَف َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َجابِرٍ  َحجَّ

اهُ النَّاُس، يَـرَ ألْن ، نِـهِ جَ ِمـحْ َحَجَر بِ ال ِلـمُ ، يَْستَ تِـهِ َراِحلَ  لَـىَودَاعِ عَ ال

 .(2)أخرجه مسلم  ْسألُوهُ، فَإِنَّ النَّاَس َغُشوهُ.ِلـيَ ْشِرَف، وَ ِلـيُ وَ 

 بحلق شعر الرأس أو تقصيره في نسك. ٬: هو التعبد الحلق 

 :حكم الحلق أو التقصير 

 الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة.

(   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)قال هللا تعالى:  -1

 .[196]البقرة:

َوَطائِفَةٌ ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َحلََق النَّ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ُعَمَر  ْبنِ َوَعْن ا -2
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َر بَْعضُ بِـهِ أْصَحا  .(1)متفق عليه .ُهـمْ ، َوقَصَّ

 :حكمة مشروعية الحلق أو التقصير 

العمرة؛ ليتحلل  شرع هللا عز وجل الحلق أو التقصير بعد اكتمال أعمال

 به المحرم من إحرامه، ويحل له ما كان محظورا  عليه من قبل إحرامه.

وشرعه هللا بعد غالب أعمال الحج؛ ليتحلل به المحرم من إحرامه 

بالحج، وإنما عجل به قبل االنتهاء من أعمال الحج خشية الوقوع في 

الرقاب  محظورات اإلحرام إذا طال به أمد المنع، وفيه إشعار بتسليم

 لرب العباد بعد حالوة الطاعة.

 :أنواع حلق الرأس 

 تعالى في نسك حج أو عمرة. ٬حلق واجب: وهو حلقه عبودية  -1

 حلق مباح: وهو حلقه للتبرد أو النظافة أو الحاجة.  -2

 حلق محرم: وهو حلقه تشبها  بالكفار. -3

 ة له.حلق شرك: وهو حلقه بين يدي شيخه، أو صنمه خضوعا  وعبودي -4

 :فضل الحلق في النسك 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )قال هللا تعالى:  -1

 .[27]الفتح:(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

همَّ! اْغِفْر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 اللَـّ

ِقينَ  ِريَن؟ قال: ْلـمُ ! َولِ ٬ُسوَل اقَالُوا: يَا رَ  «.ِلْلـُمـَحل ِ همَّ »قَص ِ ! اْغِفْر اللَـّ

ِقينَ ْلـُمـحَ لِ  ِريَن؟ قال: ْلـمُ ! َولِ ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ل ِ همَّ »قَص ِ ! اْغِفْر اللَـّ
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ِقينَ ْلـُمـحَ لِ  ِريَن؟ قال: ْلـمُ ! َولِ ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. ل ِ ِرينَ ْلـمُ َولِ »قَص ِ  «.قَص ِ

 .(1)متفق عليه

 :صفة الحلق أو التقصير 

إذا فرغ المسلم من سعي العمرة حلق شعر رأسه وهو األفضل، أو قصر  -1

 شعر رأسه يعمه بالتقصير، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق.

 والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة من طرف ظفيرتيها.

 وم النحر.المفرد والمتمتع يحلق أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة ي -2

 والقارن يحلق أو يقصر إذا رمى جمرة العقبة، وذبح الهدي يوم النحر.

 ن األقرع ومن ال شعر له.يسقط حلق الرأس وتقصيره ع -3

 :صفة أداء العمرة 

 إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبيا . -1

 ويسن دخوله من أعالها إن كان أيسر لدخوله.

 من أي جهة شاء.ثم يدخل المسجد الحرام 

فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، ثم قال ما يقال عند 

 دخول المساجد:

همَّ »  .(2)أخرجه مسلم . «تِكَ ْحـمَ أْبَواَب رَ  ِلـي تَـحْ افْ  اللَـّ

قَِديِم ِمَن الشَّْيَطاِن ال نِـهِ َكِريِم َوُسْلَطاالعَِظيِم َوبَوْجِهِه ال اهللأَُعوذ ب»
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ِجي  .(1)أخرجه أبو داود . «مِ الرَّ

السنة إذا أراد الطواف أن يكون متوضئا ، فإذا وصل الكعبة بدأ بالطواف  -2

من الحجر األسود، ويجعل البيت عن يساره، ويسن أن يضطبع إذا أراد 

أن يطوف، ويرمل في األشواط الثالثة األولى من الحجر إلى الحجر، 

 ويمشي في األشواط األربعة األخيرة.

ذا حاذى الحجر األسود استقبله، واستلمه بيده، وقبله بفمه، فإن لم يستطع إ -3

مسحه بيده اليمنى وقبلها، فإن لم يستطع استلمه بعصا  ونحوها وقبلها، 

 فإن لم يستطع أشار إليه بيده وال يقبلها.

 ويقول إذا حاذاه )هللا أكبر( مرة واحدة، ويفعل ذلك في كل شوط.

 شاء من األدعية الشرعية، ويذكر هللا ويوحده. ويدعو أثناء طوافه بما

فإذا مر بالركن اليماني استلمه بيده اليمنى بدون تقبيل وال تكبير، يفعل  -4

ذلك في كل شوط إن تيسر، فإن شق استالمه مضى في طوافه بال تكبير 

 وال إشارة.

 .(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)ويقول بين الركن اليماني والحجر األسود: 

ف سبعة أشواط كاملة من وراء الكعبة والِحْجر، يكبر كلما حاذى فيطو

 الحجر األسود، ويستلمه ويقبله في كل شوط إن أمكن وهكذا.

وهو  ملسو هيلع هللا ىلصإذا فرغ من الطواف غطى كتفه األيمن، وتقدم إلى مقام إبراهيم  -5

 .( ۉ ې ې ې ې ى)يقرأ: 

صلى في أي يصلي ركعتين خفيفتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإال  -6
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 مكان من الحرم.

ويسن أن يقرأ في الركعة األولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويقرأ في 

 الثانية بعد الفاتحة سورة اإلخالص.

ثم ينصرف من حين يسلم، والدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع، 

 وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم ال أصل له.

ه إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا، ويسن يرجع إلى الحجر األسود، ويستلم -7

 .(ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أن يقرأ إذا قرب منه: 

 ويقول: أبدأ بما بدأ هللا به. 

إذا صعد على الصفا، ورأى البيت، وقف مستقبال  القبلة، ثم يكبر ثالثا ،  -8

إِال هللاُ  لَـهَ ال إِ »ويرفع يديه عند الدعاء، يوحد هللا ويكبره ويحمده قائال : 

ُكل ِ َشْيٍء قَِديٌر، ال  لَـىدُ َوُهَو عَ الَحـمْ  لَـهُ ُمْلُك وَ ال لَـهُ ، لَـهُ هُ ال َشِريَك َوْحدَ 

 «.إِال هللاُ َوْحدَهُ، أْنَجَز َوْعدَهُ، َونََصَر َعْبدَهُ، َوَهَزَم األْحَزاَب َوْحدَهُ  لَـهَ إِ 

 .(1)متفق عليه

ألدعية الشرعية، ثم ثم بعد هذا الذكر يرفع يديه ويدعو هللا بما تيسر من ا

يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، يجهر بالذكر، 

 ويسر بالدعاء.

ينزل من الصفا متجها  إلى المروة ذاكرا  داعيا ، بخشوع وتذلل، يمشي  -9

حتى يحاذي العلم األخضر األول، فإذا حاذاه سعى سعيا  شديدا  إلى العلم 

 يمشي إلى المروة، وفي كل ذلك يهلل ويكبر ويدعو.األخضر الثاني، ثم 
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إذا وصل إلى المروة رقاها، واستقبل البيت، ووقف للذكر والدعاء،  -10

رافعا  يديه عند الدعاء، يقول ما قاله على الصفا، ويكرره ثالثا  كما فعل 

 على الصفا.

 ينزل من المروة متجها  إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه، ويسعى في -11

 موضع سعيه، يفعل ذلك سبعا  متوالية.

ذهابه َسْعية، ورجوعه َسْعية، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، وتسن للسعي 

 الطهارة.

إذا أكمل السعي وفرغ منه، حلق رأسه وهو األفضل، أو قص ر من شعر  -12

 رأسه يعمه بالتقصير.

لة من والمرأة ال يجوز لها حلق الشعر، وإنما تقصر من شعرها قدر أنم

 طرف ظفيرتيها.

وبذلك تمت العمرة، وحل له كل شيء حرم عليه وهو ُمـْحِرم كاللباس، 

 والطيب، والجماع ونحو ذلك.

والمرأة كالرجل في الطواف والسعي إال أنها ال ترمل في طواف وال 

 سعي وال تضطبع.
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