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

غ ْسل   ِلم ريِده س ن   النُّس ِك، ِنيَّة   اإلحرام  :  اهلل رحمو المصنف قال  . 

 .  لإلحرام السنن من مجموعة بيان في اهلل رحمو المؤلف شرع

 عن إال سنيتيا في الخالف ينقل ولم ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل باتفاق مؤكدة سنة والغسل ، الغسل بذكر بدأ
 أحرم من أن وباإلجماع ، سنة أنو عمى االتفاق بعضيم حكى لكن ، بو أمر يغتسل لم إذا أنو ، البصري الحسن

 .  وبأمره ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بفعل الغسل سنية ثبتت وقد ، صحيح إحرامو فإن غسل دون من

 :  لالغس أدلة

 أخرجو" واغتسل إلىاللو تجرد" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ثابت بن زيد حديث من جاء:  األول الدليل
 وىذا ، الغسل ثبوت عمى فدل ، عمييم اهلل رحمة األلباني وصححو ، والبييقي والدارقطني خزيمة وابن الترمذي
 .  يصححو عميو هللا رحمة األلباني الشيخ لكن ، كالم فيو العمم ألىل الحديث

 محمد عميس بنت أسماء فولدت الحميفة ذا أتينا حتى: " ..  عنو اهلل رضي جابر حديث من جاء:  الثاني الدليل
 بثوب واستثفري اغتسمي] : قال ؟ أصنع كيف وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى فأرسمت،  بكر أبي بن

 . مسمم اإلمام أخرجو[ وأحرمي

 أن " وسمم عميو اهلل صمى النبي أمرىا حاضت لما ، عنيا اهلل رضي عائشة أن ، جابر يثحد:  الثالث الدليل
 .  وسمم عميو اهلل صمى وفعمو قولو فيذا ، مسمم اإلمام أخرجو"  ففعمت بالحج تيل ثم تغتسل

 :  الغسل وقت

 وذىب ، الغسل عن متراخيا اإلحرام يكون أن بأس ال وأنو ، اإلحرام عند الغسل وقت أن يرون اهلل رحميم العمماء
 أن بنا مر وقد ، الجمعة عمى قياسا ؛ باإلحرام متصال الغسل يكون أن يشترطون ال ، والحنابمة والشافعية الحنفية

 طموع بعد من يغتسل أنو يرى من ومنيم ، الحنفية مذىب ىو كما ، الميل من يغتسل أن جواز يرى من العمماء من
 .  لمجمعة الرواح قبل يغتسل أن ىو حال وأفضل ، الفجر طموع بعد من غتسلي أنو يرى من ومنيم ، الشمس

 أكمل وعمى ، التنظف بالغسل المقصود ألن ؛ فيو السنية تثبت حتى ، باإلحرام اتصالو شرط إلى المالكية وذىب
 .  اإلحرام من قريبا الغسل كان إذا إال يحصل ال وىذا ، وصورة حال

 :  الراجح

 عن اإلحرام يراخي وأن ، يغتسل أن لو فإن ، رائحتو تتغير ال اإلنسان كان أو ، باردا الجو انك إذا:  يقال أن
ذا ، حارا الجو كان إذا أما ، حينئذ السنية عمى ويحصل ، الغسل  وتغيرت ، الغسل عن اإلحرام وراخى اغتسل وا 
 اغتسل من أن ، وغيره شيخنا فتيي كان ولذا ، المقصود المعنى عمى يحصل ال فإنو ، ونحوه بعرق جسده رائحة
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 بناء وىذا ، السنية عمى يحصل فإنو ، الشتاء في خاصة ، الميقات إلى الوصول قبل اغتسل أو ، الطائرة وركب
 .  الغسل عن اإلحرام يتراخى أن بأس ال أنو في ، الجميور قول عمى

لَعَدم   َتَيمُّم   أو:  قال ثم  . 

 حتى ، أولى لكان" لعذر وتيمم" اهلل رحمو المؤلف عبر ولو ، الماء لعدم يتيمم فإنو ، يغتسل أن يستطع لم إذا
 .  يغتسل أن يستطيع ال اإلنسان يكون كأن:  العذر ، الماء وانعدام العذر مسألة يشمل

 :  قولين عمى ، خالف محل االغتسال عمى القدرة عدم عند التيمم ومسألة

 ىوو  ، الصحيح عمى الشافعية إليو وذىب ، تيمم الماء استعمال عميو تعذر إذا النسك مريد أن:  ألولا القول
 .  الحنابمة مذىب

 .  مسألتنا في لمماء فاقد والمحرم ، الماء فقد عند الماء طيارة محل تحل التراب طيارة أن:  األول التعميل

 .  يتيمم فإنو لو االغتسال من يتمكن لم فإذا ، ليا يغتسل عبادة اإلحرام أن:  الثاني التعميل

 الحنفية إليو وذىب ، التيمم لو يشرع ال فإنو استعمالو يستطع لم أو الماء المحرم عدم لم إذا:  الثاني القول
 وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختارىا ، المرداوي وصوبيا ، قدامة ابن اختارىا رواية في والحنابمة والمالكية

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل من وطائفة ، واأللباني ، عثيمين ابن

 الغسل عن بدال يشرع فال ، التيمم آية في كما ، الواجب والوضوء الغسل عن بدال شرع التيمم أن:  األول التعميل
 .  قوي تعميل وىذا ، المستحب

 ، حالة وأتم ، صورة أكمل عمى اإلنسان ونيك وأن ، التنظف أجل من شرع إنما اإلحرام غسل أن:  الثاني التعميل
 مات إذا الميت في عمينا مر كما ، شيئا التيمم من يستفيد ال فيو ، الرائحة يقطع وال وتموثا وسخا يزيده والتراب

 ، قولين عمى خالف فييا والمسألة ، متقطعا أو محترقا لكونو أو ، الجسد في لتحمل إما ، تغسيمو عمى ُيقدر ولم
 ، شيء منو يستفاد ال ألنو ؛ الحال ىذه في التيمم بعدم قال من العمم أىل ومن ، ييمم أنو ندناع المذىب

 الغسل فإن ، ىنا كذلك ، الحال ىذه في معدوم وىذا ، والتطيير التنظيف ألجل كانت إنما الميت غسل ومشروعية
 .  ىنا معدومة العمة وىذه ، والتطيير لمتنظيف

 :  الراجح

 ، عميو الدليل لعدم ؛ يتيمم ال فإنو ، استعمالو أو الماء عميو تعذر إذا المحرم أن ، أعمم واهلل نيالثا القول ىو
 دليل عنده كان إذا إال شيء وجوب أو استحباب أو مشروعية يرى أن ألحد وليس ، التوقيف عمى مبناىا والعبادة

. 

َوتَنظُّف  :  اهلل رحمو قال  . 

 شعر من أخذه ينبغي ما أخذ بو المراد فإن ، الفقياء أطمق إذا وىكذا ، وظفر شعر من أخذه ينبغي ما أخذ أي
 ما أخذ من اإلنسان يتمكن فال ، تطول اإلحرام مدة ألن ؛ اإلنسان في تكون التي الكريية لمرائحة وقطع وظفر
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 وىذا ، والظفر ، طال إذا والشارب ، اإلبط وشعر ، العانة شعر:  مثل ، اإلحرام عند تركو لو أخذه إلى يحتاج
 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور عند

 . التنظف من يمنع واإلحرام ، كالجمعة فيو فسن ، عبادة اإلحرام أن:  التعميل

 لتطيبا ليا يسن الجمعة ، كالجمعة ، التنظف لو فسن ، والتطيب االغتسال لو يسن اإلحرام أن:  الثاني التعميل
 .  واالغتسال

 الدليل ما ، الجمعة وىو ، فيو الحكم إثبات إلى يحتاج األصل ، أصمو في دليل إلى يحتاج قياس القياس وىذا
 بيوم مختصا وليس ، مطمقا بو مأمور التنظف أن الجمعة باب في وتقدم ؟ التنظف ليا يستحب الجمعة أن عمى

 ، الطيارة باب في أوال تقدم وقد ، باألخذ أمر شعره من أو ظفره نم يأخذ أن اإلنسان احتاج ما متى بل ، الجمعة
 .  الشعر أخذ وعدم الظفر قمم عدم يترك أن فييا لإلنسان يباح التي المدة ىي ما

 وغيره ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ ذكر كما بدئو، عند اإلنسان يتنظف أن اإلحرام خصائص من ليس:  الثاني القول
 بل ، قبمو اإلنسان يتنظف أن اإلحرام خصائص من أن عمى يدل دليل ثمة ليس أنو روافذك ، العمم أىل من

 .  الحاجة بحسب مشروع فيو ، ذلك إلى احتاج ما متى بالتنظف مأمور اإلنسان

 :  الراجح

 يأخذ بأن يؤمر لكنو ، اإلحرام عند ظفره من أو شعره من يأخذ بأن يؤمر الحاج أن عمى يدل دليل ثمة ليس أن
 محظورا فتفعل ، اإلحرام أثناء تأخذىا أن تحتاج ال حتى ، اآلن خذىا:  لو فيقال اإلحرام عند احتاج فإن ، مطمقا
 .  اإلحرام محظورات من

َتطيب  وَ :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 :  حاالن لو والتطيب ، التطيب اإلحرام سنن من

 .  البدن في التطيب -أ

 .  اإلحرام ثوب في التطيب -ب

 ، جسده وفي رأسو وفي لحيتو في يتطيب ، يتطيب أن لو يسن أنو فالمذىب ، البدن في التطيب أما:  األول النوع
 :  قولين عمى خالف وفييا ، وسمم عميو اهلل صمى نبيال يفعل كان كما ، رأسو وفي لحيتو في الطيب من ويكثر

 الصحابة من كبيرة طائفة رأي وىذا ، عامة وجسده ولحيتو رأسو ، جسده في يتطيب أن لممحرم يسن:  األول القول
سحق الثوري رأي وىو ، وعائشة ومعاوية الزبير وابن ، عباس وابن سعد رأي فيو ،  ، المنذر وابن ثور وأبي وا 

 .  والحنابمة والشافعية الحنفية بمذى وىو

 :  أدلتيم
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 ، يحرم حين إلحرامو وسمم عميو اهلل صمى النبي أطيب كنت" :قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 مفارق في المسك وبيص إلى أنظر كأني" :قالت األلفاظ بعض وفي ، عميو متفق" بالبيت يطوف أن قبل ولحمو
 " . الطيب بأطيب وتطيب"  قالت لمسمم لفظ وفي،  عميو متفق" محرم وىو وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول

 فنضمد ، مكة إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي مع نخرج كنا" قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 الف وسمم عميو اهلل صمى بيالن فيراه ، وجييا عمى سال إحدانا عرقت فإذا ، اإلحرام عند المطيب بالسُّك   انجباى
 .  حسن وىو ، العمم أىل بعض وحسنو ، والبييقي داود أبو أخرجو" ينيانا

 عمى فيطوف ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أطيب كنت" :قالت ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  الثالث الدليل
 أطيبو كنت" قوليا وكذا ، فيو الطيب وجود عمى يدل وىذا ، عميو متفق" طيبا ينضح محرما يصبح ثم ، نسائو
 .  رائحة لو قوي طيب وىو ، فيو يبقى الطيب أن عمى دليل" الطيب بأطيب

 رأي وىو ، عمر ابن وعن عثمان وعن عمر عن مروي وىو ، جسده في يتطيب أن لممحرم يكره:  الثاني القول
 .  المالكية مذىب وىو ، الحنفية من الحسن بن ومحمد ، والزىري عطاء

 وعميو بالجعرانة وىو سمم و عميو اهلل صمى النبي أتى رجال أن" : أمية بن يعمى بن صفوان عن:  األول الدليل
 اهلل صمى النبي عمى اهلل فأنزل ؟ عمرتي في أصنع أن تأمرني كيف فقال،  صفرة قال أو الخموق أثر وعميو جبة
 تعال :عمر فقال،  الوحي عميو أنزل وقد وسمم عميو اهلل صمى النبي رأيت دق أني ووددت بثوب فستر سمم و عميو

 فنظرت الثوب طرف فرفع،  نعم :قمت ؟ الوحي عميو أنزل وقد وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى تنظر أن أيسرك
 عنك عاخم ؟ العمرة عن السائل أين :] قال ، عنو سري فمما البكر كغطيط - قال وأحسبو - غطيط لو،  إليو

 فأمر ، عميو متفق [ حجك في تصنع كما عمرتك في واصنع،  الصفرة وأنق عنك الخموق أثر واغسل الجبة
 أن المعموم ومن ، إحرامو بدء عند يتطيب ال المحرم أن عمى دليل فيذا ، الطيب بإزالة وسمم عميو اهلل صمى النبي
 .  ابتداؤه لو يكره أنو عمى دليل ، الطيب استدامة عن ينيى فكونو ، استدامتو جازت ، ابتداؤه جاز ما

 : عدة بمناقشات بالحديث االستدالل نوقش وقد

 وىذا ،" زعفران من َرْدع عميو" بعضيا وفي ،" خموق أثر بيا جبة عميو" ألفاظو بعض في جاء الحديث ىذا أن -
 الحديث في ثبت كما ، لمرجل وعن منيي الزعفران أن الصالة في تقدم وقد ، زعفرانا كان الرجل طيب أن عمى يدل

 فأمر زعفرانا كان فطيبو" الرجل يتزعفر أن نيى" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، أنس حديث من ، عميو المتفق
 . ذلك بعد تطيب قد ألنو ؛ اهلل عند والعمم ، بإزالتو أمره لما الزعفران غيرَ  كان ولو ، وغسمو بإزالتو

 عميو اهلل صمى النبي ، الجعرانة عمرة في ، اليجرة من ثمان سنة في كان ، ميةأ بن يعمى حديث إن:  يقال أو -
 عمى تخفى العمرة وىذه ، الجعرانة من اعتمر ثم ، وفتحيا الطائف إلى ذىب ، مكة فتح أن بعد اعتمر وسمم
 ، مكة تحف بعد اليجرة من ثمان سنة حصمت العمرة ىذه لكن ، العمماء بعض ذكر كما وغيرىم السير أىل بعض
 متأخرة عائشة أحاديث فتكون ، وسمم عميو اهلل صمى حجتو في ، اليجرة من عشر سنة في كان عائشة وحديث
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 ، أمية بن يعمى لحديث ناسخ عائشة فحديث ، الحديثين بين التعارض ثبت إن:  فيقال ، أمية بن يعمى حديث عن
 قصة أن ذكروا قد واآلثار السير أىل جماعة أن ، اهلل رحمو البر عبد ابن ذكر وقد ، التعارض فرض عمى وىذا
 .  اليجرة من ثمان سنة حدثت أمية بن يعمى

 ، أحرم أن بعد تطيب قد الرجل ، اإلحرام بعد وقع قد أمية بن يعمى حديث في الطيب أن:  أخرى مناقشة وليم -
ذا  ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي ، شةعائ أحاديث وأما ، الطيب بإزالة يؤمر فإنو ، إحرامو بعد اإلنسان تطيب وا 

 حديث في الطيب إزالة تقتضي وعمة ، عائشة حديث في الطيب بقاء تبيح عمة وىذه ، اإلحرام قبل فييا تطيب
 .  أمية بن يعمى

 بالَقِطران أطمى لئن" فقال ، اإلحرام عند لممحرم الطيب عن سئل ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن:  الثاني الدليل
 .  عميو متفق" ذلك من إلي أحب

 اهلل يرحم" قالت ىذا عمر ابن كالم سمعت لما ، عنيا اهلل رضي عائشة أن:  الحديث بيذا االستدالل عن ويجاب
 ،" طيبا ينضح محرما فيصبح نسائو عمى فيطوف ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أطيب كنت ، الرحمن عبد أبا

 ، الحديث ىذا في الطيب جواز عدم رأى ، عنيما اهلل رضي عمر بنا ، عمم زيادة عندىا عنيا اهلل رضي فعائشة
 .  طيبتو حينما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي مع بفعميا عميو أجابت وعائشة

 .  ابتداؤه حرم ، استدامتو حرمت فإذا ، استدامتو تحرم الطيب أن:  الثالث الدليل

 ، عنيا اهلل رضي عائشة لحديث ؛ استدامتو تجوز الطيب أن عمى العمم أىل عامة:  فيقال ، مردود التعميل وىذا
 من األول النوع ىذا ،" محرم وىو ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مفارق في المسك وبيص أرى كنت" قالت
 .  التطيب نوعي

 .  الثوب في التطيب:  الثاني النوع

 ، ثيابو يطيب أن لممحرم يجوز ال أنو إلى ، ةالحنابم وبعض والمالكية الحنفية ذىب ؟ ثيابو يطيب أن لممحرم ىل
 .  عميو ويحرم

 :  األدلة

 يمبس ال] :قال ، المحرم يمبس عما سئل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث:  األول الدليل
 مسو دق الثوب كان فإذا ، عميو متفق [زعفران وال ورس مسو ثوبا وال ، السراويالت وال العمامة وال القميص
 يدل الحديث ىذا بل ، لبسو يبتدئ أن أو محرما اإلنسان يكون أن بين فرق وال ، لبسو يجز لم ، والزعفران الورس
 عند الناس يخبر الرسول كان حينما حصل ىذا ألن ؛ ابتداء يمبس عما سئل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى
 معدود يمبس ال ما ألن ؛ يمبس ما وترك يمبس ال ما فبين سيمب عما فسئل ، يصنعون ماذا ويعمميم ، الوداع حجة

 .  واإلباحة الحل وىو ، األصل عمى باق يمبس وما ، ومحصور
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 لكن ، تطييبيا يجوز أنو عندىم فاألصح الجواز وأما اإلحرام، مالبس تطيبب يستحب ال أنو إلى:  الشافعية وذىب
 . فدية فعميو لبسو فإن ، أخرى مرة سويمب أن لو فميس ، نزعو ثم اإلحرام لباس طيب إذا

 أن لو فميس اإلحرام مالبس نزع إذا:  كالشافعية ويقولون ، اإلحرام مالبس تطييب يكره أنو إلى:  الحنابمة وذىب
 اإلحرام مالبس تطييب حكم أن قول الحنابمة وعند ، محظورا فعل ألنو ؛ أذى فدية فعميو لبسيا فإن ، لبسيا يعيد
 يرون ألنيم ؛ فقط جائزا وليس ، مستحبا اإلحرام مالبس تطييب يكون أن يقتضي وىذا ، البدن تطييب كحكم

 .  الجسد تطييب استحباب

 :  الراجح

 ؛ اإلحرام مالبس تطييب يحرم أنو ، الحنابمة وبعض والمالكية الحنفية قول وىو ، اهلل رحمو شيخنا ذكر ما ىو
ن ، أمية بن يعمى لحديث  اهلل صمى النبي سئل لما ، عمر ابن حديث عندنا لكن ، فييا يناقش قد داللتو كانت وا 
 .  المطيب الثوب لبس عن فنيى ،( زعفران وال ورس مسو ثوبا وال) فيو فذكر ؟ المحرم يمبس ما:  وسمم عميو

 :  الطيب فانتقل بدنو طيب

 :  أحوال لو فيذا ، قلنُ  أو الطيب فانتقل ، بدنو الحاج طيب إذا

 من أو ، الثياب إلى الرأس من الطيب فينتقل ، اإلنسان يعرق كأن ، بنفسو الطيب ينتقل أن:  األولى الحال
 .  فعمو من ليس ألنو ؛ فيو المحرم عمى شيء فال ، آخر موضع إلى موضع

 ، المطيب بالسك جباىا نضمدف مكة إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي مع نخرج كنا"  قالت ، عائشة حديث:  الدليل
 وىذا ، داود أبو أخرجو" ينيانا الف وسمم عميو اهلل صمى النبي فيرانا ، وجييا عمى الطيب سال إحدانا عرقت فإذا
 .  حكم عميو يترتب ال أنو عمى يدل

 ، النقل بسبب ةفدي عميو:  قالوا ، الطيب ينقل بنفسو ىو ، موضع إلى موضع من الطيب ينقل أن:  الثانية الحال
 .  بالفدية القول عمى بناء وىذا

 .  عميو شيء فال ، منو نسيانا أو جيال ، آخر موضع إلى موضع من الطيب ينقل أن:  الثالثة الحال

 ، لحيتو في أو جبيتو في يمسو أن تعمد إذا ، كالتطيب ألنو ؛ فدية فعميو ، الطيب مس يتعمد أن:  الرابعة الحال
 .  كالتطيب فيو

 بغسل يؤمر فيل ، بيديو الطيب فعمق اغتسل أو ، بيديو الطيب فعمق ، رأسو ومسح ، لحيتو وغسل ، توضأ ول
 رحمو شيخنا وذكر ، فدية عميو فتكون ، متطيبا يكون ال حتى ، فورا يديو بغسل يؤمر أنو المذىب ؟ ال أو يديو
 المشقة وألن ، بو مأمور الطيب وألن ، طيبال يبتدئ لم ألنو ؛ الحال ىذه في يديو غسل يمزمو ال أنو ، اهلل

زالة بغسمو األمر في حاصمة  .  بمثميا الشريعة تأت لم مشقة وىذه ، رائحتو وا 

 :  الطيب في كالرجل المرأة ىل
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 أو شابة كانت سواء ، الرجل يتطيب كما تتطيب المرأة وأن ، الطيب في كالرجل المرأة أن يرون والحنابمة الشافعية
 النساء معاشر تعني( كنا) فقوليا" المطيب بالسك جباىا نضمد وكنا" قالت ، عائشة حديث عميو دل دوق ، عجوزا

 .  سواء حد عمى والنساء لمرجال ثابتة السنية أن عمى دليل وىذا ،

َمخيط   َعن وَتَجرد  :  قال  . 

 ، خياطة فيو ما بو المراد وليس ، العضو قدر عمى خيط ما أنو:  بو والمراد ، المخيط عن المحرم يتجرد أن يسن
 .  منو التحرز يمكن ال فيذا

 بخمعيا يؤمر لكنو ، مالبسو وعميو اإلحرام يعقد أن لو يجوز أنو العمماء ذكر ؟ عميو يجب:  المؤلف يقل لم لماذا
ن ، واحدة لحظة يتأخر وأال ،  المباس فنزع ، عميو المباس بقاء استدامة في الحق لو فميس ، فدية فعميو تأخر وا 

 أن بعد إال ينزع فمم ، تأخر فإن ، تجرده حال اإلىالل يحصل حتى المخيط من التجرد لو يسن ، سنة اإلحرام قبل
 من التجرد:  اهلل رحمو اإلسالم شيخ قال ولذا ، دم فعميو تأخر فإن ، يتأخر أال بشرط لكن ، لو يجوز فإنو ، أىل

 لبس يستديم وأن ، ثيابو وعميو يحرم أن لإلنسان يجوز ولذا ، لصحتو شرطا وليس ، اإلحرام في بواج المباس
 أذى فدية وعميو ، آثما يكون فإنو ، عذر بدون استداميا ولو ، لعذر يستديميا ، ذلك بعد فدية عميو لكن ، الثياب
 .  عميو الذي لمباس نزعو وعدم ، ليا بمبسو

 أخرجو" واغتسل إلىاللو تجرد" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن المتقدم ثابت بن زيد يثحد:  التجرد عمى الدليل
 .  وغيره األلباني وصححو ، والبييقي والدارقطني خزيمة وابن الترمذي

َأْبَيَضْينِ  وِرداء   إزار   في َوي حِرم  :  اهلل رحمو قال  . 

 .  أبيضين ورداء إزار في نساناإل يحرم أن السنة من

 يمبس ال) فقال ؟ المحرم يمبس ما:  سئل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عمر ابن حديث:  األول الدليل
 إزار في أحدكم وليحرم] قال ، عميو اهلل رحمة أحمد اإلمام لفظ في وجاء ، عميو متفق والحديث..(  القميص
 إلى ذىب وقد ، يضعفيا من فمنيم ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فييا فاختم الزيادة وىذه [ونعمين ورداء

 .  واأللباني ، شاكر أحمد والشيخ ، عميو اهلل رحمة حجر ابن الحافظ تصحيحيا

 ، وادىن ترجل بعدما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي انطمق" :قال ، ماعني اهلل رضي عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 وانظر ، عميو متفق.."  المزعفرة إال تمبس واألزر األردية من شيء عن ينو فمم ، وأصحابو ىو هورداء إزاره ولبس
 ، وسمم عميو اهلل صمى فالنبي" ورداءه إزاره لبس بعدما" وقولو ،" واألردية األزر من شيء عن ينو ولم" قولو إلى
 إلى ويكون ، حقويو عمى يربطو إزار ، رداءو  إزار في يحرم المحرم وأن ، معروف أمر وىذا ، ورداء إزار في أحرم
 .  صدره بو ويغطي ، كتفيو عمى يضعو ورداء ، الجسد أسفل

 قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيما اهلل رضي عباس ابن لحديث ؛ أبيض يكون أن المذىب في والسنة
 ، األلباني وصححو ، الخمسة أخرجو[ موتاكم فييا وكفنوا ، ثيابكم خير من فإنيا ، البياض ثيابكم من البسوا]
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 لكن ، لو يجوز فإنو األلبسة من ذلك غير أو أزرق أو أخضر لبس ولو ، إحرامو حال البيضاء الثياب فاستحبوا
 .  الوجوب سبيل عمى وليس والسنية االستحباب سبيل عمى ىذا

 ويؤمر ، بدنو في بالتنظف الناسك ؤمري كان إذا ألنو ؛ غسيمين أو جديدين كانا سواء ، نظيفين يكونا أن ويستحب
 وجسده ، متسخا أو قذرا لباسا اإلنسان يمبس كيف إذ ، نظيفا يمبسو الذي المباس يكون بأن يؤمر فكذا ، باالغتسال

 .  ؟ ذلك من الفائدة ما ؟ نظيف

 أن ويجوز ، أفضل فيو أبيضين كانا فإن ، نظيفين ثوبين في يحرم أن ويستحب" يقول اهلل رحمو اإلسالم شيخ
 كانا سواء ، ورداء إزار في يحرم أن والسنة ، والصوف والكتان القطن من ، المباحة الثياب أجناس جميع في يحرم

ن ، الجائزة األلوان من وغيره األبيض في يحرم أن ويجوز .. األئمة باتفاق مخيطين غير أو مخيطين  كان وا 
 " . ممونا

ْحرام  :  قال ثم  .  َرْكعَتينِ  َعِقبَ  َواِ 

 باإلحرام خاصتان الركعتين ىاتين أن ، اهلل رحمو المؤلف كالم وظاىر ، ركعتين عقب يحرم أن اإلحرام سنن من
 يحرم أن األفضل:  ويقال ، ىذه وىي ، تخصو صالة لإلحرام يكون أن يسن وأنو ، اإلحرام تخص صالة ،

 وال ، الظير صالة عقب ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أحرم كما ، اتفاقا بعضيم هوذكر  ، الفريضة عقب اإلنسان
 القول عمى الركعتين ىاتين ألن ؛ إجماعا صحيح إحرامو فإن ، صالة عقب يحرم لم لو اإلنسان أن بينيم خالف
 .  سنة تكونا أن تعدوان ال ، بيما

 :  اإلحرام ركعتا

 ، فريضة وقت غير في جاء اإلنسان أن لو ؟ بو خاصة صالة لإلحرام ىل:  عمييم اهلل رحمة العمم أىل اختمف
 عمى ذلك في اختمفوا ؟ ذلك بعد يحرم ثم ، ركعتين فيصمي تخصو صالة لإلحرام فيل ، نيي وقت في وليس
 :  قولين

سحق والثوري ، وطاوس عطاء رأي وىذا ، تخصو صالة لإلحرام:  األول القول  وىو ، المنذر وابن ثور وأبي وا 
 .  العمم أىل جميور ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، عباس وابن عمر ابن عن مروي

 :  أدلتيم

" ركعتين الحميفة بذي يركع وسمم عميو اهلل صمى النبي كان" قال ، عنيما اهلل رضي عمر ابن عن:  األول الدليل
 .  بعدىا وييل ، ركعتين يركع أنو في وصريح واضح وىذا ، وصحيح في مسمم اإلمام أخرجو ، ذلك بعد وييل أي

 ركعتين يصمي كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وأن ، رأى ما ذكر عمر ابن بأن:  بالحديث االستدالل نوقش وقد
 صمى عباس ابن حديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، المقصورة الظير ركعتا ىما الركعتان وىاتان ،

 ، المقصورة الظير صالة الركعتان فياتان ، بالتوحيد وأىل ، راحمتو ركب ثم ، ناقتو أشعر ثم ، ركعتين يرالظ
 .  الثاني القول أصحاب قول عمى
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 ىكذا:  يقول ثم ، يركب ثم فيصمي ، الحميفة ذي مسجد يأتي كان"  عنيما اهلل رضي عمر ابن أن:  الثاني الدليل
 .  يفعمو ثم ، الرسول فعل ينقل فيو ، البخاري أخرجو" يفعل سممو  عميو اهلل صمى النبي رأيت

 - ربي من آت أتاني الميمة]  :قال سمم و عميو اهلل صمى النبي عن:  عنو اهلل رضي عمر عن:  الثالث الدليل
 أن عمى دليل وىذا ، البخاري أخرجو [ حجة في عمرة وقل المبارك الوادي ىذا في صل أن - بالعقيق وىو
 .  باإلحرام خاصتان ركعتان ىما الركعتين نىاتي

 ىما ركعتين صمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، األول الدليل في كالمناقشة األخيرين الدليمين في والمناقشة
 .  الظير ركعتا

 وذكر ، فريضة عقب يحرم:  وقال ، البصري الحسن رأي وىذا ، تخصو صالة لإلحرام ليس:  الثاني القول
 وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي وىو ، الفجر صالة ركعتا ىما األحاديث في جاءتا المتين الركعتين أن نالحس
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا واختيار ، القيم

 :  أدلتيم

 ذيب الظير سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى " قال عنو اهلل رضي ، عباس ابن حديث:  األول الدليل
 استوت فمما راحمتو ركب ثم،  نعمين وقمدىا الدم وسمت األيمن سناميا صفحة في فأشعرىا بناقتو دعا ثم،  الحميفة

 الحميفة ذي في الظير صمى وسمم عميو اهلل صمى والرسول ، مسمم اإلمام أخرجو"  بالحج أىل البيداء عمى بو
 . الظير صالة بيما المراد ، عمر وحديث عمر ابن حديث في جاءتا المتين بالركعتين فالمراد ، ركعتين

 :  الراجح

 .  لمحال ومبينا مفسرا جاء عباس ابن حديث ألن ؛ عباس ابن حديث لصراحة ، الثاني القول ىو

 :  لنييا ووقت اإلحرام ركعتا

 يصمي ثم النيي وقت يزول حتى ينتظر بل ، يصمي ال أنو عمى الجميور ؟ يصمي فيل نيي وقت الوقت كان إذا
 . 

شرط   َونيت و  :  المؤلف قال  . 

 لم اإلحرام سمالب ولبس ، مالبسو من تجرد فمو ، اإلحرام ينوي أن بد ال ، النسك في شرط اإلحرام ونية:  أي
نما بالنيات األعمال إنما) :يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ النسك في الدخول نية من بد ال بل ، يكفِ   وا 
 صمى النبي كان كما يمبي قد اإلنسان ألن ؛ النية عمى يدل ال فإنو ، اإلنسان لبى لو حتى ،( نوى ما امرئ لكل
 .  اإلحرام لغير التمبية تكون فقد ،[ خرةاآل عيش العيش إن لبيك] وسمم عميو اهلل

 أن ىذا الكالم معنى ، لو شرط النية إن:  يقال فكيف ؟ النسك في الدخول نية ىو اإلحرام أليس:  قائل قال فإن
 في شرط النية أن معناه" شرط ونيتو" قال ثم" النسك في الدخول نية اإلحرام" أوال قال المؤلف ، النية في شرط النية
 عمى اإلحرام أطمق فربما ، معيا مجتمعة النسك نية مع تكون ىيئة المالبس من التجرد كان لما:  الجواب ، النية
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 قمت فمو ، واضح وىذا ، النية من معيا بد ال بل ، بنفسيا كافية ليس الييئة تمك ، النية إلى فاحتيج ، التجرد
 الدخول ينوي أن بد ال أي ، شرط نيتو:  فيقال ، اماإلحر  مالبس لبست:  يقصد ، أحرمت:  لقال ، َأحرمْ :  ألحدىم

 . النسك في

  ؟ شيء النية مع يشترط ىل
 شيخ اختيار وىو والحنفية عطاء و ، بيا قول أو فعل اقتران يشترط ال أنو يرون ، والحنابمة والشافعية المالكية
 عبادة الحج ألن ؛ اليدي سوق:  والفعل ، يةالتمب:  والقول ، بيا فعل أو قول اقتران يشترط أنو ، تيمية ابن اإلسالم
 اإلسالم شيخ قول خالف الكالم ىذا أن مع ، اإلحرام كتكبيرة تحريم إلى تحتاج كونيا في الصالة أشبيت ، بدنية
 والتقييد التعيين حصل أضحية أنيا نواىا إذا ، األضحية وكذا ، الشراء مع بالنية يحصل الوقف أن ، اهلل رحمو
 عبادة:  يقول ألنو ؛ ىناك ذكر ما ىنا خالف لكنو ، اإلبدال في المستثناة لألمور إال إبداليا لو يجوز فال ، فييا
 . أعمم واهلل ، الفعل أو القول فييا فاشترط ، اإلحرام كتكبيرة ، تحريم إلى تحتاج كونيا في ، الصالة أشبيت بدنية

 

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


