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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

ةِ  ذي من وعْشر   الَقعدةِ  وذو َشوَّال   الَحج   وَأْشُيرُ :  اهلل رحمو المصنف قال  . اْلِحجَّ

 أي في يعتمر أن لو يجوز اإلنسان وأن ، ليا حد وال ليا توقيت ال العمرة أن الحج ألشير المؤلف تحديد من يفيم
 لكنيم ، بينيم اتفاقا عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، رانيا أو ليال ، شتاءا أو صيفا ، السنة من وقت
 .  ؟ ال أو األيام بعض في تكره ىل:  اختمفوا اتفاقيم بعد

 المالكية إليو ذىب ، لمكراىة وقت يوجد وال ، مطمقا كمو العام في العمرة تكره ال أنو إلى:  العمم أىل جميور ذىب
  .  والحنابمة والشافعية

 بزمن تخصيص ىناك ليس وأنو ، العمرة فضيمة في وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة العمومات:  ليلالد
 الحج بين تابعوا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر حديث أدلتيم ومن ، الدليل فعميو كره ومن ، معين

 ، ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو ، [حديدال خبث الكير ينفي كما ، والفقر الذنوب ينفيان فإنيما ، والعمرة
 .  العمم أىل من وغيره األلباني وصححو

 مع ، الثالثة التشريق وأيام ، النحر يوم:  وىي ، بعده أيام وأربعة عرفة يوم:  أيام في العمرة تكره:  الثاني القول
 .  عرفة يوم

  : أدلتيم

 ويوم عرفة يوم أيام أربعة في إال كميا السنة في العمرة حمت:  قالت عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
ن ، البييقي أخرجو" ذلك بعد ويومان النحر  يرون ألنيم ؛ تماما المقصود عمى يدل ال األثر بيذا استدالليم كان وا 

 صح إن ىذا ، أيام أربعة في:  تقول عنيا اهلل رضي وعائشة ، بعده أيام وأربعة عرفة يوم ، أيام خمسة المكروه أن
 .  العمم ألىل كالم إسناده وفي ، وغيره البييقي أخرجو وقد ، عائشة عن األثر

 أن إلى ذلك أدى ربما األوقات ىذه في العمرة كراىية بعدم قيل فإذا ، الحج بأداء شغل أيام أنيا:  الثاني الدليل
 .  بيا الحج شغل عن اإلنسان يتشاغل

 ال كان إذا أما ، منو اإلنسان يمنع الشغل إلى سيؤدي األمر ىذا كان فإن ، الكراىة يقتضي ال بأنو:  ويناقش
 وليس دليل من لو بد ال ، شرعي حكم الكراىة ألن ؛ معينة أيام كراىة عمى يدل دليل ىناك فميس ، اإلنسان يشغل
ذا ، السنة في وال القرآن في ثابت دليل ثمة  االستحباب ووى ، أصميا عمى العمرة بقاء فاألصل دليل يكن لم وا 

 .  األوقات كل في والندب

 ةِ  ذي من وعْشر   الَقعدةِ  وذو َشوَّال   الَحج   وَأْشُيرُ " المؤلف قول  . "اْلِحجَّ
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 وستأتي ، ثمرة األشير ىذه في الخالف عمى يترتب ألنو ؛ ميمة ومعرفتيا ، المذىب عمى الحج أشير ىي ىذه
 :  أقوال ثالثة عمى ذلك في واختمفوا ، الحج أشير عدد في العمماء خالف ذكر عند اهلل اءش إن الثمرة

 بكسر) الحجة ذي من أيام وعشرة( الفتح واألشير والكسر بالفتح) القعدة وذو شوال ىي الحج أشير:  األول القول
 وىو ، الزبير وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن وعمي عمر رأي فيو ، السمف من طائفة رأي وىذا( الحاء
 حنيفة أبي تمميذ يوسف أبي رأي وىو ، والحنابمة الحنفية مذىبو  ، والحسن والنخعي ومجاىد وطاوس عطاء رأي
  .  اهلل رحميم ، باز وابن الشنقيطي مثل ، المعاصرين من كثير رأي وىو ، الطبري جرير ابن واختيار ،

 :  أدلتيم

 يوم وتعالى تبارك اهلل فوصف{ الْأَكْبَرِ الْحَجِّ يَىْمَ النَّاسِ إِلَى وَرَسُىلِهِ اللَّهِ مِهَ وَأَذَانٌ} الىتع اهلل قول:  األول الدليل
 النحر يوم نؤذي منفي أبوبكر بعثني ": قال ، ىريرة أبي حديث في صريحا جاء وقد ، األكبر الحج يوم بأنو النحر
 فقد ، لآلية تفسيراً  ىريرة أبي كالم فجاء ، عميو متفق " [عريان بيتبال يطوف وال ، مشرك العام بعد يحج ال] بمنى
 .  أيضا مؤذنين في بكر أبو وبعثو ، مؤذنين في وسمم عميو اهلل صمى النبي بعثو

 أخرجو ،" الحجة ذي من وعشر القعدة وذو شوال الحج أشير " :قال أنو عمر ابن عن ثابت أثر:  الثاني الدليل
 .  المتقدمين المذكورين الصحابة قول وىو ، الجزم ةبصيغ معمقا البخاري

 النحر:  مثل ، الواجبات من وعدد ، والسعي كالطواف األركان بعض فيو تفعل يوم النحر يوم أن:  الثالث الدليل
 أن بد ال ، الحج أيام غير من اليوم ىذا يكون أن يمكن فال ، المعروفة الحج أعمال من ذلك وغير ، والحمق ،

 أن يمكن ال ألنو ؛ الحج أشير من فميس ، اليوم ىذا بعد ما وأما ، الحج أشير في وداخال ، الحج أيام من يكون
 يوم الحج اإلنسان يفرض أن يمكن ىل ، مضى قد الحج وقت ألن ؛ بالحج اإلنسان يحرم وأن ، الحج فيو يفرض
 عرفة في ويقف ، بالحج ييل ، بالحج ييل قد النحر ليمة نعم ، فاتت قد عرفة ألن ؛ يمكن ال ؟ بو وييل النحر
 ال النحر يوم في لكن ، الحج أدرك قد ويكون ، ذلك بعد حجو يكمل ثم ، مزدلفة إلى يذىب ثم ، وقت أي بالميل
 .  الحجة ذي من أيام وعشرة القعدة وذو شوال الحج فأشير:  قالوا ، مضى قد وقتو ألن ؛ الحج إدراك يمكن

 رواية في والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، الحجة ذي من يليال وعشر القعدة وذو شوال حجال أشير:  الثاني القول
 ، داخل النحر يوم أن يرون األول القول أصحاب أن القولين بين الفرق ، عمييم اهلل رحمة ، الثوري اختيار وىو ،

 .  األيام تدخل وال ليالميا فتدخل ، الفجر بصالة ينتيي بل ، داخل غير النحر يوم أن يرون وىؤالء

 :  أدلتيم

 يمكن ال والحج:  قالوا{ الْحَجِّ فِي جِدَالَ وَلَا فُسُىقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِهَّ فَرَضَ فَمَهْ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  الحجة ذي من ليال وعشر ، القعدة وذو شوال شير وىو ، الوقت ىذا في إال فرضو
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 بركنية القول عمى ، الحج أركان من ركنان فيو بل ، الحج أعمال من كثيرة أعمال فيو النحر ميو  بأن:  نوقش
 طواف مع يسع لم الذي والمفرد ، يطف لم الذي لمقارن أو لممتمتع الحج وسعي ، اإلفاضة طواف:  وىما ، السعي
 .  الحج أشير خارج النحر يوم يكون أن يمكن فال ، القدوم

،  بجمع يعني بالموقف سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أتيت ": قال الطائي مضرس بن عروة عن:  الثاني الدليل
 لي فيل عميو وقفت إال حبل من تركت ما واهلل نفسي وأتعبت مطيتي كممتأ طي جبل من اهلل يارسول جئت قمت
 نيارا أو ليال ذلك قبل رفاتع وأتى الصالة ىذه معنا أدرك من ] :وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال ؟ حج من
 وابن خزيمة ابن صححو ، العمم أىل من كبيرة طائفة وصححو ، الخمسة أخرجو ، " [تفثو وقضى حجو تم فقد

 ، صحتو عمى مجمع حديث وىو:  رشد ابن قال ولذا ، واأللباني القيم وابن تيمية ابن اإلسالم وشيخ والنووي حبان
 الحج أشير آخر أن عمى يدل وىذا ، انتيى قد حجو إن أي( حجو تم فقد) موسم عميو اهلل صمى قولو إلى وانظر
 .  قوي دليل وىو ، الحج أشير من فميس ذلك بعد وما ، النحر يوم فجر

 ولذا ؛ النحر يوم في تقع الحج أعمال أكثر أن ، السابق االستدالل يناقشون كما الحديث يناقشون العمم أىل لكن
 ، الشريعة في تسبقيا التي لميالي تابعة األيام وألن ، فيو تفعل الحج أعمال من جممة نأل ، األكبر الحج يوم سمي
 النحر ليمة:  يقال ، لمشافعية دليال يكون وقد ، الحكم في عرفة ليوم تابعة فيي ، النحر ليمة وىي ، واحدة ليمة إال

 .  النحر يوم من الفجر بطموع ، الميمة تمك بنياية الحج أشير تنتيي ولذا ، عرفة ليوم تابعة

 القول وىذا ، تامة أشير الثالثة ، الحجة وذو القعدة وذو شوال ، كاممة أشير ثالثة الحج أشير:  الثالث القول
 عن رواية وىو ، عروة إليو وذىب ، والظاىرية المالكية مذىب وىو ، عباس وابن ابنو وعن عمر عن مروي
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة ، عثيمين بنا شيخنا واختيار ، والزىري ومجاىد عطاء

 :  أدلتيم

 ثالثة فاألشير ، ثالثة الجمع وأقل ، الجمع سبيل عمى فجاءت ، {مَعْلُىمَاتٌ أَشْهُرٌ الْحَجُّ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  تامة

 طواف ، يطف لم لمن والطواف ، والمبيت ، الرمي:  مثل ، النحر يوم بعد تفعل المناسك جممة أن:  الثاني الدليل
 .  الوداع

 كل ، الثاني القول وكذلك ، قوة األخير ولمقول ، كبيرة قوة األول لمقول أن يجد فييا والخالف المسألة في والناظر
 ، بو اإلىالل الحج بفرض والمراد( الحج فيين فرض فمن) تعالى اهلل بقول االستدالل خاصة ، قوة فيو قول

 وعشرة ، القعدة وذو شوال ىي األشير أن عمى يدل وىذا ، النحر يوم فجر طموع بعد يقع أن يمكن ال واإلىالل
 الحج أعمال من كثيرة أعمال فيو النحر يوم لكن ، وجو لو وىذا ، ليال عشر:  قائل يقول قد ، الحجة ذي من أيام
 الفجر بطموع وأنو ، افعيةالش بقول يقال أن فينبغي ، بالحج اإلىالل ىو الفرض وأن ، االستدالل ىذا عمى لكن ،
 . 
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 يجوز بل ، النحر يوم بعد تفعل األعمال من جممة أن رأوا ، تامة أشير ثالثة قالوا الذين الثالث القول أصحاب 
 التأخير يرون والمالكية ، مطمقا التأخير يرون والشافعية الحنابمة فإن ، اإلفاضة طواف:  مثل ، ذلك بعد تأخيرىا

ذا ، جائز ىنا التأخيرو  ، الحجة ذي شير في  ، الحج أشير من أنو فمعناه ، الوقت ىذا في جائزا التأخير كان وا 
 :  مسألتين منيا وأذكر ، اهلل شاء إن بعد تأتي النزاع وثمرة

 ، الحجة ذي من أيام وعشرة القعدة وذو شوال إنيا:  قال من قول عمى ؟ تفعل أين الحج أفعال:  األولى المسألة
 ، والرمي المبيت مثل ، المحددة أوقاتيا في تطمب التي األفعال يؤدي ، ما نوعا سعة وفيو ، فتوحام الباب سيكون

 االمتداد من نوع فيو يكون ، الحمق وربما والسعي الطواف مثل ، المحددة غير لكن ، فعميا من بد ال محددة ىذه
 لو:  أي ، ذلك فمو اإلفاضة طواف طاف ما تىم:  فيقولون ، األمر يطمقون والحنابمة الشافعية نرى ولذا ، والطول

 لكن ، اإلحرام خمع لو يجوز ، محرما يبقى لكنو ، إشكال فال ، ستة أو أربعة أو ثالثة أو شيرين أو شيرا أخر
 عدم يرون فإنيم ، تامة أشير ثالثة ىي:  يقولون الذين المالكية وأما ، الطواف بفعل إال يتم ال الثاني التحمل
 .  اإلفاضة طواف فيو يطوف أن بد وال ، الحجة ذي شير عن التأخير

 الطالق عمق أو ، مثال الحج بأشير يمينو عمق فمو ، واأليمان والعتاق الطالق تعميق مسائل:  الثانية المسألة
 السابق الخالف عمى ؟ امرأتو تطمق فمتى ، الحج أشير خرجت إذا طالق أنتي:  المرأتو قال كأن ، الحج بأشير

ن ، الحجة ذي شير بنياية إال تطمق ال فإنيا ، تامة أشير ثالثة بأنيا قيل إن ،  الحجة ذي من أيام عشرة:  قيل وا 
 العتاق ومثمو ، النحر يوم من الفجر بطموع تطُمق الشافعية قول وعمى ، النحر يوم شمس بغروب تطمق فإنيا ،

 ىذا أفعل ال واهلل:  أو ، الحج أشير تخرج حتى فالن إلى ذىبأ ال واهلل:  وقال ، يمينا حمف فمو ، المعمق والوقف
 .  السابق الخالف فيأتي ، الحج أشير في الشيء

 :  الحج أشير قبل اإلحرام

 ،( فيين فرض فمن) يقول تعالى اهلل ألن ؛ ميمة مسألة وىي ؟ ال أو إحرامو ينعقد ىل ، الحج أشير قبل أحرم لو
 ال أو ؟ بالحج إحرامو ينعقد الحج أشير قبل اإلنسان أحرم إذا فيل ، الحج أشير في يكون الفرض أن:  مفيومو
 الميقات قبل أحرم من أن كما ، الكراىة مع حجا ينعقد أنو:  المذىب ؟ مجزئة بعمرة ينعقد أو ؟ بالكمية ينعقد

 اختمفوا ، لسابقةا كالمسألة المسألة ىذه فتكون ، شاذ وىو داود عن نقل ما إال ، باإلجماع إحرامو ينعقد المكاني
 :  أقوال ثالثة عمى المسألة في

 والمالكية الحنفية إليو ذىب ، الكراىة مع حجة إحرامو ينعقد ، الحج أشير قبل بالحج أحرم من:  األول القول
 .  والحنابمة

 :  أدلتيم

 ، األىمة جميع في عامة اآلية ىذه ،{ وَالْحَجِّ اسِلِلنَّ مَىَاقِيثُ هِيَ قُلْ الْأَهِلَّةِ عَهِ يَسْأَلُىوَكَ} تعالى قولو:  األول الدليل
 .  والحج لمناس مواقيت جميعا فاألىمة إذن ، اإلسالم شيخ ذكر ىكذا ، لمحج ميقاتا جميعا تكون أن فتقتضي
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 يحل أن:  مثل ، وعدما وجودا حكمو اختمف إذا لمشيء وقتا يكون إنما اليالل بأن:  وناقشيم اإلسالم شيخ أجاب
ذا ، الحكم وجد وجد إذا ؟ وعدما وجودا حكمو يختمف وال لمشيء ميقاتا اليالل يكون كيف ، ينالد بو  انتفى وا 

 ينتفي وال بوجودىا الحكم يوجد ال أنو ذلك فمعنى ، لمحج مواقيت جميعا األىمة كانت إذا أما ، الحكم انتفى
 ، وعدما وجودا الحكم اختمف ، الحج رأشي دخمت شوال ىالل ىل لما ، حج ىناك ليس رجب شير في ، بانتفائيا

 ،" لمنذر ميقاتا تكن لم كما ، لمحج ميقاتا األىمة تكن لم لإلحرام فرضا جميعا العام كان فمو" اإلسالم شيخ يقول
 .  صحيح كالم وىذا

 اإلنسان شرع فإذا ، والعمرة الحج بإتمام وجل عز اهلل أمر ،( هلل والعمرة الحج وأتموا) تعالى قولو:  الثاني الدليل
 .  حجو يتم أن يمزمو فإنو الحج أشير قبل الحج في

 إن ىذا وسيأتي ، مجزئة عمرة ينعقد إنما ، حجا ينعقد لكن ، اإلحرام إتمام ويمزمو ، منعقد اإلحرام بأن:  ونوقش
 .  اهلل شاء

 منيما كال أن بجامع ، يالمكان الميقات قبل اإلحرام عمى الزماني الميقات قبل اإلحرام قياس:  الثالث الدليل
 .  الزماني الميقات في فميجز ، المكاني الميقات في جاز فإذا ، الشارع حدده قد ميقات

 المكاني الميقات عن اإلحرام أخر لو اإلنسان فإن ، الزماني والميقات المكاني الميقات بين فرقا ثمة بأن:  ونوقش
 ، حجو تنعقد ال فإنو ، الزماني الميقات عن الحج أخر لو ما بخالف ، دم عميو ووجب ، اإلثم مع إحرامو صح ،
 ينعقد ، الحميفة ذا تجاوز أو ، السيل تجاوز أن بعد أحرم لو لكن ، ال ؟ حجتو تنعقد ىل النحر يوم أحرم لو

 .  الفقياء من كثير كالم عمى دم وعميو ، ينعقد ؟ إحرامو

 شيخ ذكرىا رواية في الحنابمة إليو وذىب ، مطمقا إحرامو عقدين ال الحج أشير قبل بالحج أحرم من:  الثاني القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة حزم ابن واختاره ، العمدة شرح في اهلل رحمو اإلسالم

 : أدلتيم

 فيو أمرنا عميو ليس عمال عمل من] :عنيا اهلل رضي عائشة بحديث ، اهلل رحمو حزم ابن يستدل:  األول الدليل
 .  مردودا فعمو فيكون ، وسمم عميو اهلل صمى رسولو أمر وال اهلل أمر عميو ليس عمال عمل قد ساناإلن وىذا ، [رد

 ، محرما يعتبر ىو ، رسولو وأمر اهلل أمر غير وعمى ، اهلل رسول ىدي غير عمى فعمو أن عمى بالتسميم:  ونوقش
 .  زئةمج عمرة إلى إحرامو ينقمب ، بالعمرة منو فيتحمل ، اإلحرام في بشروعو

 .  إحرامو ينعقد ال ؟ وقتو يدخل لم وبحج ؟ يقصدىا لم بعمرة اإلحرام يصح كيف:  الثاني الدليل

 عندنا ألن ؛ النفل يقصد لم أنو مع ، نفال صالتو تنعقد الوقت دخول ظانا الوقت قبل صمى من بأن:  ويناقش
 ، الفرض وجود عدم فتبين الفرض نية أماو  ، وموجودة ثابتة الصالة نية ، الفرض ونية ، الصالة نية ، نيتين
 النسك ونية ، وثابتة موجودة اإلحرام نية ، حجا يكون أن ونية ، اإلحرام نية عندنا ، ىنا ذلك مثل ، ممغاة فتكون
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 فينقمب ، العمرة طريق عن إال اإلحرام من التخمص يمكن وال ، محرما فيبقى ، ممغاة أنيا فتبين ، وقتيا يأت لم
 .  بعمرة فيأتي ، عمرة إلى إحرامو

 وجابر مسعود وابن عمر إليو وذىب ، مجزئة عمرة إحرامو ينعقد الحج أشير قبل بالحج أحرم من:  الثالث القول
 الحج في العممية القيمة ذات المسائل في موجودا يكون غالبا عطاء) ومجاىد وطاوس عطاء رأي وىو عباس وابن

 .  رواية في والحنابمة الشافعية ومذىب ، األوزاعي رأي وىو ،( عنو ورضي اهلل رحمو المناسك عالم ألنو ؛

 :  أدلتيم

 التحديد وىذا ، معمومة الحج أشير أن وجل عز اهلل بين( معمومات أشير الحج) تعالى قولو:  األول الدليل
 والطواف المدة ىذه في إال يكون ال الوقوف ألن ؛ والوقوف اإلحرام وفائدتو ، فائدة لو يكون أن بد ال والتوقيت

ذا ، الحج أشير في األشياء ىذه تكون أن فيجب ، والسعي والطواف والوقوف لإلحرام اسم الحج وألن ، بعده  وا 
ذا ، وقتو قبل تقديمو لإلنسان يكن لم لو وقتا كانت  رحمو اإلسالم شيخ كالم ىذا  ، مشروع غير فتقديمو قدمو وا 
 .  قوي استنباط وىو ، اهلل

 في فرضو أن فعمم ، بين الفرض خص..(  فسوق وال رفث فال الحج فيين فرض فمن) تعالى قولو:  انيالث الدليل
 .  مشروع غير غيرىن

 أخرجو ،" الحج أشير في إال بالحج يحرم ال نأ السنة من" قال ، عنو اهلل رضي عباس ابن أثر:  الثالث الدليل
 .  الرفع حكم فمو" نةالس من" الصحابي وقول ، الجزم بصيغة معمقا البخاري

 . الدارقطني أخرجو" ال:  قال ؟ أشيره قبل بالحج أُييل"  سئل أنو ، عنو اهلل رضي جابر أثر:  الرابع الدليل

 تعالى قولو أجل من ، الحج شيور في إال بالحج يحرم أن ينبغي ال" قال أنو عباس ابن عن روي:  الخامس الدليل
 .  العمدة شرح في اإلسالم شيخ وذكره ، تفسيره في ثيرك ابن ذكره("  معمومات أشير الحج)

 ينقمب:  فالجواب ؟ عمرة ينقمب لماذا لكن ، الحج أشير غير في اإلىالل يشرع ال أنو عرفنا نحن:  قائل قال فإن
 الحج نيتو وأما ، إحرامو انعقد اإلحرام نوى فإذا ، الحج ونية اإلحرام نية ، نيتين عمى يشتمل اإلحرام ألن ؛ عمرة
نما ، تنعقد فال  فإن ، دخل قد الوقت أن ظانا ، الوقت قبل صمى من مثل ، العمرة وىو ، فعمو يمكن ما ينعقد وا 
 لم وفرض ، تكن لم كفائتة ، عدمو بان ما نفال وينقمب" قال ، نفل إلى نيتو وتنقمب ، منعقدة تكون الصالة نية

 " . وقتو يدخل

 في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أخبر كما ، الحج في دخمت قد والعمرة ، رأصغ حج العمرة أن:  السادس الدليل
ذا ، مسمم أخرجو[ القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخمت] وغيره عباس ابن حديث  ، الحج في دخمت قد كانت وا 
 .  مجزئة عمرة إلى ينقمب إحرامو فإن ، وقتو يدخل لم بحج اإلنسان أحرم فإذا

 الزما انعقد فإذا ،( هلل والعمرة الحج وأتموا) وتعالى تبارك قال كما ، فيو بالشروع الزما ينعقد اإلحرام ألن وكذا
 .  مجزئة عمرة فينقمب ، الحال ىذه في إبطالو يمكن فال ، فيو بالشروع واجبا
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 :  الراجح

 . مجزئة رةعم ينعقد إحرامو فإن ، الزماني الميقات قبل أحرم من أن ، أعمم واهلل األخير القول ىو
 

 بيما يتعمق وما والتمبية اإلحرام في باب

 فالن أشتى:  يقال كما ، التحريم في الدخول نوى أي ، فالن أحرم:  يقال ، التحريم في الدخول نية:  لغة اإلحرام
 قبل عميو حالال كان ما نفسو عمى يحرم ىذه بنيتو والمحرم ، الربيع في دخل:  وأربع ، الشتاء في دخل أي ،
 :  الشاعر قول ذكره السابق المعنى ومن ، اإلحرام محظورات وبقية والنساء الطيب من ، إلحراما

 . مظموما مثمو أر فمم فدعا ،،، محرماً  الخميفة عفان ابن قتموا

 .  الحرام الحجة ذي شير في قتموه ألنيم ؛ محرما فقال

 لبس اإلحرام وليس ، محرما سمي النسك في الدخول نوى فإذا ، النسك في الدخول نية ىو:  اصطالحا اإلحرام
 ينِزع أن ذلك بعد يمزمو لكن ، مالبسو وعميو اإلنسان يحرم أن يصح ولذا ، ليا أثر ال المالبس ، اإلحرام مالبس
 .  عميو التي المالبس

 فإن ، عتمري أو يحج أن بنية محرما يكون ال اإلنسان ، والعمرة الحج نية ليس( : النسك في الدخول نية) وقولنا
 بعد يعتمر أن ينوي ؟ المحظة ىذه في حاجا يعتبر ىل ، السنة ىذه أو ، القادمة السنة يحج أن ينوي اإلنسان
 .  المؤثرة ىي النية ، النسك في الدخول نية ىو إنما ، ال ؟ بالعمرة محرما يعتبر ىل ، شير أو ثالثة أو يومين

 األعمال إنما] وسمم عميو اهلل صمى قال كما ، العمل لسائر شرط وىي ، اهلل شاء إن سيأتي كما شرط ىذه والنية
نما ، بالنيات  .  والعمرة الحج أركان من ركن فإنو اإلحرام وأما[ نوى ما امرئ لكل وا 

 ال أنو فيرون ، والحنابمة والشافعية المالكية العمم أىل جميور أما ؟ قول أو فعل النية إلى يضم أن يشترط وىل
 إلى ، اإلسالم شيخ اختيار وىو ، وعطاء الحنفية وذىب ، فعل أو قول من ، آخر أمر النية إلى مينض أن يشترط

 .  أعمم واهلل ، اليدي سوق مثل والفعل ، التمبية مثل القول ، فعل أو قول النية إلى يضم أن بد ال أنو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


