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خال�صة البحث
التكرار يف اللغة :اإلعادة مرارا ،واصطالحا :عبارة عن اإلتيان بيشء مرة بعد أخرى.
والعمرة يف اللغة :الزيارة ،واصطالحا :زيارة خمصوصة ألفعال خمصوصة.

وميقات العمرة ميقات احلج إذا كان املعتمر خارج احلرم وأراد العمرة ،أما إذا كان املعتمر

داخل احلرم فميقاته التنعيم.

حكم تكرار العمرة :ال خالف بني الفقهاء يف جواز تكرار العمرة يف العمر أكثر من مرة

واستحباب الزيادة عليها.

أما حكم تكرارها يف السنة الواحدة ،فللعلامء قوالن :األول :جيوز تكرار العمرة يف السنة

الواحدة مرارا ،وال يكره ذلك بل يستحب ،والثاين :ال جيوز تكرارها يف السنة أكثر من مرة ويكره

ذلك إال لعارض كمن تكرر دخوله احلرم قبل أشهر احلج من موضع جيب عليه فيه اإلحرام ،ومن
أحرم بثانية أنعقد إحرامه ،والراجح هو القول األول.

أما حكم تكرارها يف شهر واحد ،فللعلامء قوالن :األول :عدم جواز تكرار العمرة يف شهر

واحد أكثر من مرة ،والثاين :يستحب تكرارها يف شهر واحد مرارا ،وهو القول الراجح.

أما حكم تكرار العمرة يف سفرة واحدة أقل من عرشة أيام أو يف يوم واحد ،فللفقهاء قوالن:

األول :يكره تكرار العمرة يف أقل من عرشة أيام وال يستحب اإلكثار من االعتامر واملواالة بينهام،
والثاين :ال يكره عمرتان وثالث وأكثر يف السنة الواحدة وال يف اليوم الواحد بل يستحب اإلكثار

من االعتامر ،وهو القول الراجح.

ثم ختمت البحث بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ،وبعدها ذكرت املصادر

واملراجع التي اعتمدهتا يف بحثي هذا.

وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

أمجعني.
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Abstract

-Repetition in language: playback repeatedly , and idiomatically: is come up
with something again and again.
-And Umrah in the language: the visit, and idiomatically: visit specific to
specific actions.
-The meeqaat Umrah meeqaat Umrah pilgrimage if outside the campus and
wanted Umrah , if either of pilgrims inside the Haram Femiqath smoothing.
-Umrah repetition rule: on dispute among scholars in the passport repeat Umrah
in more that once and Recommendation to increase them.
-The rule replicated in one year , vllalme two opinions: First: It is permissible
to repeat Umrah pre year repeatedly , and hated it but mustanhabb , and the second
shall not be repeated in the year more than once and hated it , but for the viewer
as one who repeats entering the campus a few months befor the pilgrimage of the
subject must by the ihram , and it enters ihram for a second held ihraam , and the
reflux is the first to say.
-The rule replicated in one month , vllalme two opinions: First: the inadmissiblity
of repeatition Umrah more than once a month , and the second: mustahabb
replicated in one month repeatedly , which is the correct view.
-The rule of repetition Umrah in a single trip less than ten days or in one day ,
vllvgahae two opinions: First: hates two repeat Umrah in less than ten days is not
recommended to repeat the Alaatmar and loyalty between them , and the second:
No hated Amrtan and three more in one year or in the per day , but it recommended
to repeat the Alaatmar , which is the correct view.
-Then he sealed find seal where the most important findings reported , and after
the sources and references that adopted in this research.
-And Praise be to Allah , the Lord of the Worlds and peace and blessings be
upon our Prophet Muhammad and his family and companions.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد وعىل اله وصحبه أمجعني الغر

امليامني ورحم اهلل التابعني واألئمة املجتهدين وعامة املسلمني.
وبعد

فان العمرة من العبادات املهمة عىل مر العصور مل ال وإهنا عبادة وشعرية من شعائر الدين

اإلسالمي احلنيف التي أكد عليها وذكر فضلها الرسول حممد  eيف أحاديث كثرية فلهذا الفضل
العظيم وإقبال املسلمني عىل العمرة منذ القدم واىل يومنا هذا ،كوهنا عبادة حتمل معها مناسك

عظيمة يؤدهيا املسلم يف أعظم مكان وهو بيت اهلل احلرام من ارتداء اإلحرام والطواف حول الكعبة
والسعي بني الصفا واملروة وحلق شعر رأسه تقربا إىل اهلل تعاىل ،والعمرة ليس هلا وقت حمدد كاحلج

وإنام وقتها مجيع السنة ،فهذا مما دفع املسلمني إىل تكرار العمرة يف هذا الزحام واملشاقة ،لذا أحببت
أن يكون عنوان بحثي (حكم تكرار العمرة يف الفقه اإلسالمي) فجمعت أقوال الفقهاء املتناثرة يف
صفحات الكتب الفقهية ورشوح احلديث لينتفع منه الناس ،وقد أتبعت يف البحث املنهج الفقهي
فأذكر أقوال الفقهاء ومناقشتها وأدلة كل فريق منهم ثم ترجيح القول الذي أراه راجحا ،وقد

قسمت البحث عىل مبحثني سبقهام مقدمة وكام ييل:

املبحث األول :حكم تكرار العمرة يف السنة الواحدة.

املبحث الثاين :حكم تكرار العمرة يف شهر واحد أو يف سفرة واحدة أقل من
عرشة أيام أويف يوم واحد.

وقد ختمت بحثي هذا بخامتة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت أليها،

وختاما أسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف إمتام بحثي هذا ،وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب

العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املبحث الأول
حكم تكرار العمرة يف ال�سنة الواحدة
وفيه مطلبان:

املطلب الأول
التعريف بامل�صطلحات

وسأفصل أوال تعريف التكرار والعمرة وكام يأيت:

 -1التكرار :لغة :مصدر كرر ،ومعنى كرر اليشء أي كرره فعال كان أو قوال.

(((

وقيل :اإلعادة مرارا (((.وقيل :التجديد للفظ األول ويفيد رضبا من التأكيد.

(((

اصطالحا :عبارة عن اإلتيان بيشء مرة بعد أخرى.

(((

وقيل :اإلتيان بمثل الفعل األول يف وقته عىل صفة الكامل.

(((

 -2العمرة :لغة :الزيارة ،وهي مأخوذة من االعتامر وهو الزيارة.

(((

حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض ،املل ّقب بمرتىض،
حممد بن ّ
((( تاج العروس من جواهر القاموسّ ،

الزبيدي ،مصدر الكتاب :موقع الوراق ،3448/1 :باب كرر ،لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي
َّ
املرصي ،دار صادر – بريوت ،الطبعة األوىل ،135/5 :باب كرر.

((( املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي ،املكتبة العلمية – بريوت:

 ،530 / 2كتاب الكاف.

((( تاج العروس ،3448/1 :باب كرر.

((( التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل ،1405 ،حتقيق :إبراهيم
األبياري ،90 /1 :باب التاء.

((( معجم لغة الفقهاء عريب – انكليزي مع كشاف انكليزي – عريب باملصطلحات الواردة يف املعجم  ,وضع أ.د حممد
روا قلعة جي  ,د .حامد صادق قنيبي  ,دار النفائس بريوت – لبنان ,ط1408 ,2هـ  1985 -م74 / 1 :

((( تاج العروس ،3239/1 :باب عمر ،لسان العرب ،601 / 4 :باب عمر ،املصباح املنري ،429/ 2 :كتاب
العني.
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وقيل :القصد ،ألنه قصد بعمل يف موضع عامر (((.ومجعها :عمر ،وعمرات.

(((

اصطالحا :زيارة خمصوصة ألفعال خمصوصة.

(((

وقيل :قصد الكعبة للنسك (((.وقيل :زيارة البيت احلرام عىل وجه خمصوص.

(((

 -3ميقات العمرة:

إذا كان املعتمر خارج احلرم وأراد العمرة فميقات عمرته ميقات احلج ،أما إذا كان داخل احلرم مكيا كان أو غريه وأراد

العمرة فميقات إحرامه التنعيم ،ألنه ميقات للجميع بني احلل واحلرم ،والن كل من أتى عىل ميقات كان ميقاتا له
وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وان أراد العمرة فمن احلل ،لذا فيلزمه اخلروج إىل التنعيم فيحرم بالعمرة

من مسجد عائشة .d

(((

((( تاج العروس ،3239 / 1 :باب عمر ،لسان العرب ،601 /4 :باب عمر.

((( تاج العروس ،3239/1 :باب عمر ،لسان العرب ،601 / 4 :باب عمر ،املصباح املنري ،429/ 2 :كتاب

العني.

((( حاشية ألعدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم110 / 4 :

((( اسنى املطالب رشح روض الطالب ،لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي ،مصدر

الكتاب :موقع اإلسالم ،463 / 5 :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،رشح الشيخ حممد الرشيينى
اخلطيب ،عىل متن املنهاج أليب زكريا حييى بن رشف النووي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرص،

مصدر الكتاب :موقع يعسوب383 / 5 :

((( الفروع و معه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي ،املؤلف :حممد بن مفلح بن حممد بن
مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي (املتوىف763 :هـ) ،املحقق :عبد اهلل بن عبد املحسن

الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1424هـ  2003 -مـ ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية:

 ،209 / 5املبدع رشح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين (املتوىف:
884هـ) ،دار عامل الكتب ،الرياض ،الطبعة1423 :هـ 2003/م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية/4 :
 ،84رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،للشيخ منصور ابن إدريس البهويت (-1000

1051هـ) ،دار الكتب األزهرية 1406،هـ ،دار الفكر ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية409 / 3 :

((( البحر الرائق رشح كنز الدقائق (يف فروع احلنفية) ،للشيخ اإلمام أيب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود املعروف
بحافظ الدين ألنسفي املتوىف سنة  710ه ،والرشح « البحر الرائق « لالم العالمة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن حممد

املعروف بابن نجيم املرصي احلنفي املتوىف سنة  970ه ،ومعه احلوايش املسامة منحة اخلالق عىل البحر الرائق للعالمة

الشيخ حممد أمني عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين الدمشقي احلنفي املتوىف سنة 1252
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الن النبي ﷺ أمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن يعمر عائشة من التنعيم (((.وقال ابن سريين :بلغنا
ه ،ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات ،منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت

– لبنان ،الطبعة األوىل  1418ه  1997 -م ،388 / 6 :جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،عبد الرمحن بن حممد

بن سليامن الكليبويل املدعو بشيخي زاده ،سنة الوفاة 1078هـ ،حتقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور،
النارش دار الكتب العلمية ،سنة النرش 1419هـ 1998 -م ،مكان النرش لبنان /بريوت ،املصدر :موقع شبكة مشكاة

اإلسالمية ،407 / 2 :رد املحتار ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم ،185 -184 / 8 :الفواكه الدواين عىل رسالة ابن

أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي (املتوىف1126 :هـ) ،املحقق :رضا فرحات ،مكتبة الثقافة الدينية،

مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية ،227/4 :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،للعامل العالمة شمس

الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدر دير ،وهبامشه الرشح املذكور
مع تقريرات للعالمة املحقق سيدي الشيخ حممد عليسش شيخ السادة املالكية رمحه اهلل ،طبع بدار إحياء الكتب

العربية عيسى البابى احللبي ورشكاه ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب ،351/5 :أسنى املطالب ،72/6 :روضة

الطالبني  -لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي املتوىف سنة  ،676ومعه املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام

النووي منتقى الينبوع فيام زاد عىل الروضة من الفروع للحافظ جالل الدين السيوطي ،حتقيق الشيخ عادل .أمحد عبد

املوجود الشيخ عىل حممد معرض ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب،301/1 :

مغني املحتاج ،443/5 :املجموع رشح املهذب للشريازي ،لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن رشف النووي ،حتقيق:

حممد بخيت أملطيعي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ط ،1مصدر الكتاب :موقع يعسوب-205/7 :

 ،206احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  ،aوهو رشح خمترص املزين ،تصنيف أيب احلسن عيل بن حممد
بن حبيب املاوردي البرصي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1414هـ 1994 -م ،80/4 :املغني يف فقه اإلمام

أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد ،دار الفكر – بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه:

 ،215 / 3مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى الرحيباوي ،املكتبة اإلسالمية ،مصدر الكتاب :موقع
اإلسالم ،378 /6 :فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،دار

املعرفة  -بريوت1379 ،هـ ،حتقيق :أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،606 /3 :باب عمرة

التنعيم.

((( صحيح البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،ملحمد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري،

الياممة – بريوت ،الطبعة الثالثة ،1987 – 1407 ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية
الرشيعة  -جامعة دمشق ،مع الكتاب :تعليق د .مصطفى ديب البغا ،632/2 :رقم( ،)1691باب العمرة ليلة

احلصبة وغريها.
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(أن النبي  eوقت ألهل مكة التنعيم).

(((

املطلب الثاين
حكم تكرار العمرة.

ال خالف بني الفقهاء يف جواز تكرار العمرة يف العمر أكثر من مرة واستحباب الزيادة عليها(((،

لكن الفقهاء اختلفوا يف حكم تكرار العمرة يف السنة الواحدة إىل قولني:
القول األول:

قالوا بجواز تكرار العمرة يف السنة الواحدة مرارا ،وال يكره ذلك بل يستحب .وبه قال مجهور

الفقهاء احلنفية واحلنابلة والظاهرية و الزيدية واإلمام الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحاب
((( أخبار مكة للفاكهي ،مصدر الكتاب :موقع جامع احلديث ،383/7 :باب وقت ألهل مكة التنعيم ،فتح الباري:

 ،606/3باب عمرة التنعيم ،املغني البن قدامة215/ 3 :

((( البحر الرائق ،63 / 3 :فتح القدير ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم ،126 /6 :الفواكه الدواين،135/4 :
 ،276إرشاد السالك إىل أقرب املسالك ،عبد الرمحن شهاب الدين البغدادي ،الرشكة اإلفريقية للطباعة ،مصدر
الكتاب :برنامج املحدث ،49 /1 :األم تأليف اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي  ،aمصدر الكتاب:

موقع يعسوب ،146 /3 :املجموع للنووي ،149 – 147 / 7 :املغني ،174 / 3 :املبدع ،237 / 3 :كشاف القناع،
للشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبيل املتوىف سنة  1051ه ،عن متن اإلقناع لإلمام موسى بن أمحد احلجاوي

ألصاحلي املتوىف سنة  960ه ،قدم له األستاذ الدكتور /كامل عبد العظيم العناين ،حققه /أبو عبد اهلل حممد حسن
حممد حسن إسامعيل الشافعي ،تنبيه :وضعنا نص « متن اإلقناع « يف أعىل الصفحات ،ووضعنا حتته نص « كشاف

القناع « مفصوال بينهام بخط .منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل 1418

ه  1997 -م ،519 / 2 :املحىل باآلثار رشح املجىل باالختصار ،عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممد ،مصدر
الكتاب :ملفات وورد من ملتقى أهل احلديث ،80 – 78 / 9 :البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،أمحد

بن قاسم العنيس الصنعاين – زيدية ،مكتبة اليمن ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم ،101 / 6 :الروضة البهية يف
رشح اللمعة الدمشقية ،زين الدين بن عيل العاميل اجلبعي – إمامية ،دار العامل اإلسالمي –بريوت ،مصدر الكتاب:

موقع اإلسالم ،61 / 2 :رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،جعفر بن احلسن اهلذيل (املحقق احليل) – إمامية،
مؤسسة مطبوعايت إسامعليان ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم ،391 / 1 :رشح النيل وشفاء العليل ،حممد بن يوسف

بن عيسى أطفيش – إباضية ،مكتبة اإلرشاد ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم.464 / 6 :
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اإلمام مالك وأكثر الشيعة االمامية وأكثر االباضية ،وهو قول عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب

وابن عمر وابن عباس وعائشة وأنس  ،bوعطاء والثوري وطاووس وعكرمة رمحهم اهلل

تعاىل (((.واستدلوا:
أوال :من السنة

 -1عن أيب هريرة  aإن رسول اهلل ﷺ قال( :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور

ليس له جزاء إال اجلنة)

(((

وجه الداللة :ان احلديث فيه داللة عىل استحباب تكرار العمرة يف السنة الواحدة مرارا،

واستحباب االستكثار من االعتامر ،وأنه ال كراهة يف ذلك ،وال حتديد بوقت ،وان احلديث ظاهر يف
((( البحر الرائق ،106/7 :فتح القدير ،124/6 :حاشية رد املحتار مصدر الكتاب :موقع يعسوب،519 / 2 :

رد املحتار ،31/9 :، 163 / 8 :الفتاوى اهلندية ،جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،مصدر الكتاب:

موقع اإلسالم ،323 ،106 /6 :كشاف القناع ،519/2 :املغني ،174/3 :املبدع ،237/3 :املحىل-78/9 :

 ،80البحر الزخار ،101/6 :األم للشافعي ،146 /3 :احلاوي الكبري ،32-30/4 :املجموع للنووي،149/7 :
مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب،

الرعيني (املتوىف954 :هـ) ،املحقق :زكريا عمريات ،دار عامل الكتب ،الطبعة :طبعة خاصة
املعروف باحلطاب ُّ

1423هـ 2003 -م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية ،418-415/3 :الذخرية ،شهاب الدين أمحد

بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب ،سنة النرش 1994م ،بريوت ،املصدر :موقع شبكة مشكاة
اإلسالمية ،374-373/3 :إرشاد السالك إىل أقرب املسالك ،49/1 :حترير األحكام (ط.ج)  ،-العالمة احليل:

 ،97/3خمتلف الشيعة ،العالمة احليل ،352-348/5 :كشف الرموز  ،-الفاضل اآليب ،367-365/1 :الروضة

البهية ،61/2 :رشائع اإلسالم ،391/1 :رشح النيل وشفاء العليل ،183/24 :،464/6 :املفهم ملا أشكل من
ُ
العباس أمحَدُ
الشيخ
تلخيص كتاب مسلم ،املؤلف /
ُ
بقي ُة السلف ،أبو َّ
الفقيه اإلمام ،العا ُمل العامل ،املحدِّ ُث احلافظَّ ،

ِ
القرطبي ،رمحه اهلل َ
ص ُع َم َر ِ
الفقيه أيب َح ْف ٍ
وغ َفر له ،املصدر :موقع
األنصاري
إبراهيم احلافظ،
بن
الشيخ املرحو ِم
بن
ِ
ُّ
ُ
َ
ُّ

شبكة مشكاة اإلسالمية ،14/11 :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم  -للقايض عياض ،املؤلف :العالمة القايض أبو

الفضل عياض اليحصبي  544هـ ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.239 – 238 / 4 :

((( صحيح البخاري ،629/2 :باب وجوب العمرة وفضلها ،رقم( ،)1683صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أبو
احلسني القشريي النيسابوري ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،مع الكتاب :تعليق

حممد فؤاد عبد الباقي ،983/2 :باب يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ،رقم .)1349( - 437
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فضيلة العمرة واهنا مكفرة للخطايا الواقعة بني العمرتني.

(((

وفيه أنه  eمل يفرق بني كون العمرتني يف سنة أو سنتني.

(((

وفيه أيضا دليل عىل التفريق بني احلج والعمرة يف التكرار إذ لو كانت العمرة كاحلج ال تفعل يف

السنة إال مرة لسوى بينهام ومل يفرق.

(((

اعرتض :بان داللة احلديث ليست ظاهرة ،وانه ال داللة فيه عىل التقدير وعدمه ،وان كان

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حييى بن رشف

بن مري النووي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الثانية ،1392 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة
اإلسالمية ،87-86/8 :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،دار

إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الطبعة الثانية ،1392 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية،22/17 :
 ،414بلوغ املرام من أدلة األحكام ،ابن حجر العسقالين ،مصدر الكتاب :موقع مشكاة للكتب اإلسالمية:
 ،195/1سبل السالم ،حممد بن إسامعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتوىف1182 :هـ) ،مكتبة مصطفى البايب

احللبي ،الطبعة :الرابعة 1379هـ1960 /م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية ،398-397/3 :املفهم

ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،14/11 :مرعاة املفتاح للتربيزي ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية:
 ،98-96/19فتح الباري ،598/3 :رشح سنن ابن ماجه ،السيوطي ،عبد الغني ،فخر احلسن الدهلوي ،قديمي

كتب خانة – كراتيش ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية ،207 / 1 :عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد

شمس احلق العظيم آبادي أبو الطيب ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية ،1415 ،املصدر :موقع شبكة

مشكاة اإلسالمية ،329 / 5 :نيل االوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقي االخبار ،للشيخ االمام املجتهد

العالمة الرباين قايض قضاة القطر اليامين حممد بن عيل ابن حممد الشوكاين املتوىف سنة  1255ه  ،1973 -دار اجليل
بريوت  -لبنان ص ،پ –  ،8747مصدر الكتاب :موقع يعسوب ،11/8 :املحىل باآلثار ،79/9 :إكامل املعلم رشح

صحيح مسلم.239 – 238 / 4 :

((( املجموع للنووي147 / 7 :

((( حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي (املتوىف:
1392هـ) ،الطبعة :األوىل  1397 -هـ ،مصدر الكتاب :ملفات وورد وضعها األخ أبو مهند النجدي يف ملتقى أهل

احلديث ،198 / 4 :فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ،للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي

ضبطه وصححه أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة االوىل  1415ه  1994 -م ،مصدر

الكتاب :موقع يعسوب ،394 / 4 :رقم احلديث ( ،)5734عون املعبود ملحمد آبادي.329 / 5 :
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(((

واعرتض أيضا :عىل من قال انه  eمل يفرق بني كون العمرتني يف سنة او سنتني بان هذا تعليق

ضعيف.

(((

أجيب عنهام :بأنه عليه الصالة والسالم مل يكره تكرار العمرة بل حض عليها واخرب أهنا تكفر ما

بينها وبني العمرة الثانية فاإلكثار منها أفضل.

(((

وأجيب :األظهر أن احلديث خرج خمرج احلث عىل العمرة واإلكثار منها ألنه إذا محل عىل غري

ذلك يشكل بام إذا اعتمر مرة واحدة إذ يلزم عليه أن ال فائدة هلا ألن فائدهتا وهو التكفري مرشوط

بفعلها ثانية إال أن يقال مل تنحرص فائدة العبادة يف تكفري السيئات بل يكون فيها ويف ثبوت احلسنات
ورفع الدرجات كام ورد يف بعض األحاديث من فعل كذا كتب له كذا كذا حسنة وحميت عنه كذا

كذا سيئة و رفعت له كذا كذا درجة فتكون فائدهتا إذا مل تكرر ثبوت احلسنات ورفع الدرجات.

(((

وقال ابن عرفة :إذا مل تكرر كفر بعض ما وقع بعدها ال كله واهلل أعلم بقدر ذلك البعض.

(((

اعتمر عمرتني عمرة يف ذي القعدة وعمرة يف
 -2عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل e
َ

شوال.

(((

وجه الداللة :دل احلديث عىل انه ال يكره فعل عمرتني وأكثر يف سنة ،الن النبي  eاعتمر يف سنة

مرتني وليس املراد هبا ذكر جمموع ما اعتمره عليه الصالة والسالم فان أنسا وعائشة وابن عباس
((( املجموع للنووي ،149/7 :خمتلف الشيعة للحيل351/5 :
((( املجموع للنووي149/7 :
((( املحىل باآلثار79/9 :

((( رشح الزر قاين عىل موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزر قاين ،سنة الوالدة  /سنة الوفاة
 ،1122دار الكتب العلمية  -بريوت ،سنة النرش  1411ه  ،359/2 :،مرعاة املفتاح للتربيزي.97-96/19 :

((( املصدر نفسه.

((( سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،دار الكتاب العريب ـ بريوت ،152/2 :رقم(،)1993
باب العمرة ،سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي ،مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة،

 ،1994 – 1414حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية ،11/5 :رقم ،8620باب
من اختار القرآن وزعم أن النبي  eكان قارنا.
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وغريهم قد قالوا انه اعتمر أربع عمر ،فعلم أن مرادها به انه اعتمر يف سنة مرتني مرة يف ذي القعدة

ومرة يف شوال.

(((

اعرتض :بان هذا احلديث ليس فيه داللة ظاهرة ،الهنا مل تقل اعتمر يف ذي القعدة وشوال من

سنة واحدة.

(((

وقال احلافظ ابن القيم :ظن بعض الناس أن النبي ﷺ اعتمر يف سنة مرتني ،إال ان هذا احلديث

وهم وان كان حمفوظا عنها ،فانه مل يقع قط ،فانه أعتمر أربع عمر بال ريب ،لكنها يف أعوام متفرقة
ومل جيمع ذلك العام بني عمرتني وال قبله وال بعده ،ومل حيفظ عن النبي ﷺ أنه أعتمر إال مرة واحدة

ومل يعتمر يف سنة مرتني.

(((

أجيب :بانه ليس املراد هبا ذكر جمموع ما اعتمره عليه الصالة والسالم فإن أنسا وعائشة وابن

عباس وغريهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر فعلم أن مرادها به أنه اعتمر يف سنة مرتني مرة يف ذي

القعدة ومرة يف شوال.

(((

وأعرتض :فقالوا فبأي يشء يستحبون العمرة يف السنة مرارا خصوصا يف رمضان ثم مل يثبتوا

ذلك عن النبي ﷺ.

(((

أجيب :ان النبي ﷺ كان يشتغل يف العبادات بام هو أهم من العمرة ومل يكن جيمع بني تلك

العبادات وبني العمرة ،فانه لو أعتمر مرارا لبادرت األمة إىل ذلك وكان يشق عليها ،بينام كان النبي

ﷺ يرتك كثريا من العمل وهو حيب أن يعمله خشية املشقة عليهم ،ومنها ملا دخل البيت خرج منه
حزينا فقالت له عائشة ريض اهلل عنها يف ذلك إين أخاف أن أكون قد شققت عىل أمتي ،وكذلك هم

((( املجموع للنووي ،147/7 :عون املعبود ملحمد آبادي.326-325/5 :
((( املجموع للنووي149/7 :

((( عون املعبود ملحمد آبادي ،329/5 :باب العمرة ،حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود ،أبو عبد اهلل شمس

الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ،سنة الوالدة  691هـ /سنة الوفاة  751هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،سنة النرش  1415ه– 1995م326 / 5 :

((( عون املعبود ملحمد آبادي ،329/5 :باب العمرة.
((( املصدر نفسه.
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أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحجاج فخاف أن يغلب أهلها عىل سقايتهم بعده.

(((

 -3ما روي عن هشام عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ

موافني هلالل ذي احلجة فقال لنا (من أحب منكم أن هيل باحلج فليهل ومن أحب أن هيل بعمرة
فليهل بعمرة فلوال أين أهديت ألهللت بعمرة) .قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج

وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إىل النبي ﷺ فقال (ارفيض عمرتك

وانقيض رأسك وامتشطي وأهيل باحلج) .فلام كان ليلة احلصبة أرسل معي عبد الرمحن إىل التنعيم
فأهللت بعمرة مكان عمريت.

(((

وجه الداللة :دل احلديث عىل أن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها اعتمرت يف شهر مرتني بأمر

النبي ﷺ عمرة مع قراهنا وعمرة أخرى بعد حجها وكان ذلك يف ذي احلجة ،وإذا جازت العمرة يف

شهر مرتني بأمر النبي ﷺ فال بأس أن تتكرر يف السنة مرارا.

(((

اعرتض :بأنه قد ثبت يف حديث عائشة ريض اهلل عنها أن النبي ﷺ قال هلا (أرفيض عمرتك

وامتشطي وأهيل باحلج) ففعلت ثم اعتمرت وهذا ظاهره أنه مل حيصل هلا اال عمرة واحدة.

(((

أجيب :بان قوله عليه الصالة والسالم (أرفيض عمرتك) املراد منه هو رفض إمتام أعامهلا ال

إبطال أصل العمرة ،الن عمرهتا باقية صحيحة جمزئة مندرجة يف حجة بالقران وإهنا مل تلغها وخترج

منها ،وإنام أرادت أن يكون هلا عمرة منفردة عن احلج كام حصل لسائر أمهات املؤمنني وغريهن من
الصحابة وإهنا ملا حرصت عىل أن تعتمر عمرة منفردة إنام ذلك لتكثر من أفعاهلا (((.وأما(امتشاطها)

فال داللة فيه ،الن املحرم جيوز له االمتشاط.

(((

وأعرتض :مل يبلغنا أن أحدا منهم مجع بني عمرتني يف سفر واحد معه إال عائشة ريض اهلل عنها حني

((( المصدر نفسه.

((( صحيح البخاري ،632/2 :رقم( ،)1691باب العمرة ليلة احلصبة وغريها.

((( األم للشافعي ،147/2 :املجموع للنووي ،149/7 :كشاف القناع ،519/2 :رشح منتهى اإلرادات،73/4 :
املحىل باآلثار ،79/9 :رشح صحيح مسلم للنووي122-121/5 :

((( املجموع للنووي149/7 :

((( املجموع ،149/7 :رشح صحيح مسلم للنووي124 ،122-121/5 :
((( املجموع149/7 :

360

د .سعد إبراهيم أمحد حسني القييس
حاضت فأعمرها من التنعيم ألهنا اعتقدت أن عمرة قراهنا بطلت وهلذا قالت :يا رسول اهلل يرجع
الناس بحج وعمرة وارجع أنا بحجة ،فأعمرها لذلك ،ولو كان يف هذا فضل ملا اتفقوا عىل تركه.

(((

وأجيب :فكيف ينكر أحد أمر النبي ﷺ بعمرتني يف شهر يزعم أن ال تكون يف السنة إال مرة،

وهذا خالف سنة رسول اهلل ﷺ فقد أعمر عائشة ريض اهلل عنها يف شهر واحد من سنة واحدة

مرتني وخالف فعل عائشة نفسها وعيل بن أيب طالب وابن عمر وأنس  yوعوام الناس ،وأصل
قوله :ان كان قوله :ان العمرة تصلح يف كل سنة فكيف قاسها باحلج الذي ال يصلح اال يف يوم من
السنة ؟ وأي وقت وقت للعمرة من الشهور ؟فان قال :أي وقت شاء فكيف ال يعتمر يف أي وقت

شاء مرارا ،وقول العامة عىل ما قلنا.

(((

 -4عن ابن جريج قال :سمعت عطاء حيدث عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل

ﷺ( :عمرة يف رمضان تعدل حجة)

(((

وجه الداللة :يستدل هبذا احلديث عىل استحباب تكرار العمرة واإلكثار منها يف رمضان ففعلها

فيه أفضل من فعلها بغري رمضان من غري كثرة ،ألهنا فيه تعدل حجة (((.ويدل أيضا عىل أهنا تعدهلا
يف الثواب ال أهنا تقوم مقامها يف إسقاط الفرض لإلمجاع عىل إن االعتامر ال جيزيء عن حج الفرض،

((( املغني البن قدامة174/3 :

((( األم للشافعي148 ،147/2 :

((( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ملحمد بن حبان بن امحد أبو حاتم التميمي ألبستي ،مؤسسة الرسالة –
بريوت ،ط -1993-1414 ،2حتقيق :شعيب األرنؤوط ،األحاديث مذيلة بإحكام شعيب األرنؤوط عليها:
 -12/9باب فضل احلج والعمرة ،وقال شعيب األرنؤط :إسناده صحيح ،وقد ورد هبذا اإلسناد يف صحيح مسلم
ون َحدَّ َثنَا يحَ ْ َيى ْب ُن َس ِع ٍ
ال أخربين َع َط ٌاء َق َ
يد َع ِن ا ْب ِن ُج َر ْي ٍج َق َ
 وحدثني محُ ََّمدُ ْب ُن َحاتِ ِم ْب ِن َم ْي ُم ٍال َس ِم ْع ُت ا ْب َن َع َّب ٍ
اس

ال ْمر َأ ٍة ِم َن َ
اس َم َها « َما َمن ََع ِ
الَ :ق َ
يحُ َدِّ ُثنَا َق َ
ال َر ُس ُ
األن َْصا ِر َسماَّ َها ا ْب ُن َع َّب ٍ
ك َأ ْن تحَ ُ ِّجى َم َعنَا »َ .قا َل ْت
اس َفن َِس ُ
يت ْ
ول اللهَّ ِ ﷺ ِ َ
اض ًحا َن ْن ِض ُح َع َل ْي ِه َق َ
اض َح ِ
اض ٍح َو َت َر َك َلنَا َن ِ
ان َف َح َّج َأ ُبو َو َل ِد َها َوا ْبن َُها َعلىَ َن ِ
ال َن ِ
لمَ ْ َي ُك ْن َلنَا إِ َّ
ال « َفإِ َذا َجا َء َر َم َض ُ
اعت َِم ِرى
ان َف ْ
َفإِ َّن ُع ْم َر ًة ِف ِ
يه َت ْع ِد ُل َح َّج ًة » ،61/4 :.رقم (.)3097

((( املجموع ،147/7 :أسنى املطالب ،456 /1 :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،شيخ اإلسالم العالمة الفقيه

املحقق عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي املتوىف سنة 885هـ ،بيت األفكار الدولية ،لبنان ،سنة 2004م،
املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية ،426-425/6 :املبدع رسح املقنع ،237/3 :مطالب أويل النهى378 /6 :
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وقد أدركت العمرة منزلة احلج بانضامم رمضان إليها ،وان ثواب العمل يزيد بزيادة رشف الوقت
كام يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد.

(((

اعرتض :بان هذا احلديث ورد يف املرأة التي ختلفت عن النبي ﷺ يف احلج وكان خمصوصا هبا

وحدها لقوهلا( :ما أدري أيل خاصة)((( ،لكن النبي ﷺ أراد أن يطيب قلبها ملا أمرها بذلك وليس

للناس عامة ،فكان ختصصها هنا بعدم تكرار العمرة يف رمضان.

(((

وأعرتض أيضا :بان ذلك حمال أن يكون مراد صاحب الرشع العمرة التي خيرج إليها من مكة

إىل أدنى احلل وأهنا تعدل حجة ثم ال يفعلها عليه الصالة والسالم مدة مقامه بمكة أصال ال قبل
الفتح وال بعده وال أحد من أصحابه مع أهنم كانوا أحرص األمة عىل اخلري وأعلمهم بمراد الرسول
وأقدرهم عىل العمل به ،ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسري واألجر العظيم يقدر أن حيج

أحدهم يف رمضان ثالثني حجة أو أكثر ثم ال يأيت منها بحجة واحدة وختتصون أنتم عنهم هبذا
الفضل والثواب حتى حيصل ألحدكم ستون حجة أو أكثر ،وإنام خرج كالم النبي ﷺ عىل العمرة
املعتادة التي فعلها هو وأصحابه وهي التي أنشئوا السفر هلا من أوطاهنم وهبا أمر أم معقل وقال هلا

عمرة يف رمضان تعدل حجة ومل يقل ألهل مكة اخرجوا إىل أدنى احلل فأكثروا من االعتامر فإن
عمرة يف رمضان تعدل حجة ،لذا فكثرة الطواف أفضل.

(((

أجيب :بان ظاهر احلديث هو محله عىل العموم لربكة الزمان فكان اتصاف الفعل إنام نشأ من

جهة الزمان فبثبوت الفعل لزم ثبوته ملثله وان تكرر لقيام موجب الصفة ولعدم جواز ختلف احلكم
عن مقتضيه فكان هذا جلميع األمة.

(((

((( املجموع ،147/7 :كشاف القناع ،520/2 :املبدع رشح املقنع ،237/3 :فتح الباري ،605-604 /3 :عون
املعبود ملحمد آبادي ،383 – 382/ 10 :فيض القدير للمناوي382 / 15 :

((( سنن أيب داود ،153 / 2 :رقم ( – )1989باب العمرة.

((( فتح الباري ،605/3 :عون املعبود ملحمد آبادي382 / 10 :
((( حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود36 / 7 :

((( عون املعبود ملحمد آبادي ،382 / 10 :مشكاة املصابيح ،للعالمة الشيخ ويل الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد
اهلل اخلطيب العمري التربيزي ،مع رشحه مرعاة املفاتيح ،للشيخ أيب احلسن عبيد اهلل بن العالمة حممد عبد السالم

املباركفوري661 – 660 / 8 :
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وأعرتض :قيل فبأي يشء يستحبون العمرة يف السنة مرارا خصوصا يف رمضان ثم مل يثبتوا ذلك

عن النبي ﷺ.

(((

أجيب :بأن النبي ﷺ كان يشتغل يف العبادات بام هو أهم من العمرة ومل يكن يمكنه اجلمع بني

تلك العبادات وبني العمرة فإنه لو اعتمر مرارا لبادرت األمة إىل ذلك وكان يشق عليها وقد كان
يرتك النبي ﷺ كثريا من العمل وهو حيب أن يعمله خشية املشقة عليهم.

(((

 -5عن عبد اهلل بن مسعود  aقال :قال رسول اهلل ﷺ (تابعوا بني احلج والعمرة فإهنام

ينفيان الفقر والذنوب كام ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحجة املربورة ثواب

إال اجلنة).

(((

وجه الداللة :احلديث فيه دليل عىل استحباب االستكثار من االعتامر ،وان التفريق بني احلج

والعمرة يف التكرار إذ لو كانت العمرة باحلج ال تعقل يف السنة إال مرة لسوى بينهام ومل يفرقا وقد
ندب النبي ﷺ إىل ذلك بلفظه فثبت االستحباب من غري تقييد.

(((

 -6عن أيب هريرة  aقال :قال رسول اهلل ﷺ (احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة والعمرتان أو العمرة إىل العمرة

يكفر ما بينهام).

(((

وجه الداللة :احلديث فيه دليل عىل جواز تكرار العمرة يف السنة أكثر من مرة ،وانه ال كراهة

((( عون املعبود ملحمد آبادي329 / 5 :
((( عون املعبود ملحمد آبادي329 / 5 :

((( اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية2 :

 ،153 /رقم ( )807باب ثواب احلج والعمرة ،قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من

حديث ابن مسعود .سنن النسائي الكربى ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،دار الكتب العلمية – بريوت،

الطبعة األوىل ،1991 – 1411 ،حتقيق :د.عبد الغفار سليامن البنداري ،سيد كرسوي حسن ،املصدر :موقع شبكة
مشكاة اإلسالمية ،322 / 2 :رقم ( ،)3610باب فضل املتابعة بني احلج والعمرة ،صحيح ابن حبان ،6 / 9 :رقم

( ،)3693باب فضل احلج والعمرة ،قال شعيب األرنؤوط إسناده صحيح.
((( عون املعبود ملحمد آبادي329 / 5 :

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين ،مؤسسة قرطبة – القاهرة ،األحاديث مذيلة

بأحكام شعيب األرنؤوط عليها ،246 / 2 :رقم ( ،)7348إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.
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يف ذلك وال حتديدها بوقت ،وان من قال بكراهة تكرار العمرة يف السنة الواحدة ،تنتفي الكراهة
عنده إذا تكرر دخوله مكة قادما من موضع عليه فيه إحرام ،وهذا يعني جواز تكرارها إذا اقتضت

الرضورة إىل ذلك.

(((

ثانيا :من األثر

 -1عن صدقة بن يسار عن القاسم عن عائشة ريض اهلل عنها :أهنا اعتمرت يف سنة ثالث

مرات ،قلت :هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال :سبحان اهلل أم املؤمنني .قال سعدان يف روايته قال:

فسكت وانقمعت ،قال حييى بن الربيع قال سفيان :يقول من يعيب عىل أم املؤمنني.

(((

ويف رواية أخرى :عن القاسم :أن عائشة ريض اهلل عنها( :اعتمرت يف سنة مرتني ،أو قال مرارا

قال :قلت :أعاب ذلك عليها أحد؟ فقال القاسم :أم املؤمنني ،فاستحييت).

(((

ويف رواية أيب بكر ،وأيب زكريا يف موضع آخر قال :اعتمرت يف سنة مرتني قال صدقة :فقلت:

هل عاب ذلك عليها أحد ؟ قال سبحان اهلل أم املؤمنني ،فاستحييت.

(((

 -2أخربنا ابن عيينة عن حييى بن سعيد بن املسيب :أن عائشة ريض اهلل عنها اعتمرت يف سنة

مرتني ،مرة من ذي احلليفة ،ومرة من اجلحفة.

(((

وجه الداللة :يستدل هبذه الروايات عىل جواز تكرار العمرة يف العام الواحد وأدائها مرتني أو

أكثر وفيه عمال بام فعلته عائشة ريض اهلل عنها ،وأن العمرة من باب العبادة يتقرب هبا العبد إىل ربه،

وال يمنع أحد من التقرب إىل اهلل بيشء من الطاعات وال من االزدياد من اخلري يف موضع ومل يأت
((( سبل السالم ،32 – 30 / 4 :فتاوى الشبكة اإلسالمية ،فهذه فتاوى من مركز الفتوى بموقع الشبكة اإلسالمية،

بإرشاف د.عبد اهلل الفقيه ،وهي فتاوى رشعية مؤصلة تصل إىل قرابة  56.547فتوى مستخلصة إىل آخر مجادى
األوىل تقريب ًا لعام 1427هـ ،وكل فتوى يسبقها عنواهنا ورقمها وتبويبها وتارخيها331 / 4 :

((( سنن البيهقي الكربى ،337 /2 :رقم ( )8988باب من اعتمر يف السنة مرارا.

((( مسند الشافعي ،حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي [ ،]204 - 150دار الكتب العلمية – بريوت/ 1 :
 ،493رقم ( ،)481معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،مصدر الكتاب :موقع جامع احلديث ،401 / 7 :رقم (.)2818

((( املصدر نفسه.

((( معرفة السنن واآلثار ،402/7 :رقم( ،)2819مسند الشافعي ترتيب ألسندي ،1039 :رقم ( ،)978باب
الثامن فيام جاء يف العمرة.
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باملنع منه نص.

(((

وأجيب عن قوله فهل عاب ذلك عليها أحد بقوله :سبحان اهلل أم املؤمنني أي هي اخلبرية بأصول

الدين وبام حيسن فيه وما يقبح فال تفعل إال ما حسن ،فأي عيب يف تكرارها ،ولو يف عام واحد(((.
اعرتض :بان ما رووه حيتمل القضاء فقد روي أن عائشة ريض اهلل عنها فرطت يف العمرة سنتني

فقضتها يف عام واحد.

(((

أجيب :بان اعتامر عائشة ريض اهلل عنها يف شهر مرتني كان بأمر النبي ﷺ ،كوهنا أرادة عمرة

ثانية منفردة غري التي فعلتها قارنه ففعلت ،واعتامرها يف سنة مرتني إن هذا مل حيتمل القضاء كوهنا

فرطت يف العمرة سبع سنني فقضتها يف عام واحد ،وهو خمتلف متاما عام رووه ،وإذا جاز التكرار يف

حال القضاء ،فمن األوىل جوازه متى ما أمكن أو متى ما شاء يف األداء(التطوع).

(((

قال ابن عبد الرب :يف قول صدقة بن يسار للقاسم بن حممد أنكر ذلك عليها أحد ،دليل عىل أن

االختالف بني السلف يف هذه املسألة قديم معروف.

(((

جياب :بان هذا االختالف ال يعني كراهة تكرار العمرة يف السنة الواحدة ،وإنام عمل أم املؤمنني

عائشة ريض اهلل عنها دليل عىل جواز تكرارها يف السنة أكثر من مرة ،وقوله :سبحان اهلل :عىل أم

املؤمنني ،وقوله :فاستحييت ،يؤكدان جواز التكرار يف السنة.

(((

 -3عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال عمر بن اخلطاب ( :tلو اعتمرت يف عام مرتني ثم

حججت جلعلتها مع حجتي).

(((

((( مسند الشافعي ترتيب ألسندي ،1040 :عون املعبود ملحمد آبادي329/5 :
((( مسند الشافعي ترتيب ألسندي1040 :

((( الذخرية ،228/11 :مواهب اجلليل – الرقمية416 /3 :

((( األم ،147 / 2 :االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الطبعة األوىل ،2000 – 1421 ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض114 – 112 / 4 :

((( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،وزارة عموم األوقاف

والشؤون اإلسالمية  -املغرب ،1387 ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري20 / 20 :

((( األم للشافعي ،148 ،147 /2 :مسند الشافعي ترتيب السندي ،1040 :عون املعبود ملحمد آبادي329 / 5 :

((( فيض الباري رشح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية،216 / 4 :
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يفهم منه جواز تكرار العمرة يف العام الواحد مرتني أو أكثر منفردة أو كانت األوىل منفردة

والثانية قرانا مع احلج.

(((

 -4عن جماهد :أن عيل بن أيب طالب  aقال( :يف كل شهر عمرة).

(((

يفهم منه جواز تكرار العمرة يف السنة الواحدة مرارا جلوازها يف الشهر مرة.

 -5عن موسى بن عقبة عن نافع قال :اعتمر عبد اهلل بن عمر أعواما يف عهد ابن الزبري عمرتني

يف كل عام.

(((

ويف رواية :عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعتمر يف كل سنة عمرة إال عام القتال ،فانه اعتمر

يف شوال ويف رجب (((.وجاء عن موسى عن نافع عن ابن عمر :أنه اعتمر يف سنة مرتني أو قال
مرارا.

(((

 -6عن بعض ولد أنس بن مالك قال :كنا مع أنس بن مالك  tبمكة وكان إذا محم رأسه خرج

فاعتمر.

(((

احل ْلق قال ابن سيده وحمَ َّ َم ْ
وقوله( :حمَ َّ م ْ
اس َو َّد بعد َ
س نبت َش َع ُره بعدما ُح ِلق ويف
الرأ ُ
رأ ُسه) إِذا ْ
حديث َأنس َأنه كان إِذا حمَ َّ َم ْ
اس َو َّد بعد احل ْلق بنبات شعره واملعنى َأنه
رأ ُسه بمكة خرج واعتمر َأي ْ

العرف الشذي رشح سنن الرتمذي ،حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي (املتوىف1353 :هـ) ،الطبعة:

األوىل ،املحقق :حممود أمحد شاكر ،املدقق :مؤسسة ضحى للنرش والتوزيع ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية:

 ،312 /3رشح معاين اآلثار ،أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل ،1399 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية ،147 / 2 :رقم (.)1417

((( فيض الباري رشح صحيح البخاري216 / 4 :

((( السنن الكربى للبيهقي ،344 /4 :باب من اعتمر يف السنة مرارا ،رقم (.)8989

((( السنن الكربى للبيهقي ،344 /4 :باب من اعتمر يف السنة مرارا ،رقم ( ،)8990مسند الشافعي ترتيب
السندي ،1043 – 1041 :رقم ()8511

((( مصنف ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة الرشد
– الرياض ،الطبعة األوىل ،1409 ،حتقيق :كامل يوسف احلوت324 /1 :

((( مسند الشافعي ترتيب السندي ،1041 :التمهيد البن عبد الرب20 / 20 :

((( السنن الكربى للبيهقي ،344 /4 :باب من اعتمر يف السنة مرارا ،رقم ()8991
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كان ال يؤخر العمرة إِىل ا ُمل َح َّر ِم وإِنام كان خيرج إِىل امليقات ويعتمر يف ذي ِ
احل َّجة ومنه حديث ابن
ِز ْملٍ َ
(((
كأنام حمُ ِّ م شعره باملاء َأي ُس ِّو َد َ
ألن الشعر إِذا َش ِع َث ْاغبرَ َّ وإِذا ُغ ِسل باملاء ظهر سواده.
َ
 -7قال عطاء :إن شاء اعتمر يف كل شهر مرتني (((.وعن سفيان بن حجاج قال :سألت عطاء
عن العمرة يف الشهر مرتني ،قال :ال بأس.

(((

 -8قال عكرمة :يعتمر متى شاء (((.وعن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال :اعتمر ما أمكنك.

(((

 -9عن صدقة بن يسار قال سمعت القاسم بن حممد يقول :يف كل شهر عمرة ،وكان يكره

عمرتني يف شهر واحد.

(((

 -10عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال :يف كل شهر عمرة.

(((

ثالثا :من املعقول

 -1احتجوا بالقياس عىل الصالة فقالوا العمرة عبادة غري مؤقتة فلم يكره تكرارها يف السنة

كالصالة.

(((

 -2اهنا سميت عمرة جلوازها يف العمر كله ،وسموا عامر البيت ملداومتهم االعتامر.

(((

 -3ألنه ملا كان مجيع السنة وقتا للعمرة دل عىل تكرارها وجواز فعلها مرارا كالنوافل يف الصالة

والصيام ،وهبذا املعنى فارقت احلج الن احلج وقت يفوت احلج بفواته وهو عرفة فافرتقا من هذا

((( لسان العرب ،150 / 12 :باب محم.
((( االستذكار114 / 4 :

((( مصنف ابن أيب شيبة326 /1 :

((( االستذكار114 / 4 :

((( مصنف ابن أيب شيبة324 / 1 :

((( التمهيد البن عبد الرب20 / 20 :
((( املصدر نفسه.

((( املجموع للنووي150 -149 :
((( احلاوي الكبري32 / 4 :
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(((

 -4ألهنا عبادة غري مؤقتة فجاز تكرارها يف السنة كالصالة.

(((

 -5الن كل عبادة اختصت بزمان كان جنسها نفل يتكرر يف غري وقتها كالصالة والصيام ،فلام

مل يكن من جنس احلج نفل يتكرر يف غري وقته دل عىل أن العمرة نفل احلج لتكررها يف غري وقته.
 -6ألهنا ليس هلا وقت خاص.

(((

(((

 -7الن هذه عبادة ال ختتص بوقت فلم يكره تكرارها يف عام واحد كصوم النفل.

(((

 -8الن تكرار العمرة يف سنة واحدة جائز بخالف احلج.

(((

 -9الن األصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي الرشعي ومل يثبت هذا اخلرب.

(((

 -10الن املفسد للعمرة جيب عليه الكفارة وقضاؤها يف الشهر الداخل ،ولو كان كل وقت

صاحلا للعمرة ملا انتظر يف القضاء الشهر الداخل ،وأيضا حكموا عىل اخلارج من مكة بعد االعتامر

بانه إذا دخل مكة يف ذلك الشهر اجتزأ بعمرته ،ولو دخل يف غريه وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع

باألخرية وكل ذلك يدل عىل اعتبار الشهر بني العمرتني.

(((

((( المصدر نفسه.

((( أسنى املطالب458-456 / 1 :
((( احلاوي الكبري33 / 4 :

((( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،تأليف :إسحاق بن منصور املروزي ،عامدة البحث العلمي،
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،األوىل1425 ،هـ2002/م ،قام بإعداده للشاملة :أمحد
عبد اهلل211 – 209 / 8 :

((( املنتقى رشح املوطأ ،سليامن بن خلف الباجي ،دار الكتاب اإلسالمي ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم/ 2 :
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((( رد املحتار21 / 9 :

((( املجموع149 – 148 / 7 :

((( خمتلف الشيعة للحيل352 – 348 / 5 :
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القول الثاين:

يكره تكرار العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مرة إال لعارض كمن تكرر دخوله احلرم قبل أشهر

احلج من موضع جيب عليه فيه اإلحرام ،ومن أحرم بثانية انعقد إحرامه .وبه قال اإلمام مالك وأكثر

أصحابه واملزين من الشافعية وابن عقيل من الشيعة االمامية وجابر بن زيد من االباضية ،وهو قول
احلسن البرصي وسعيد بن جبري وابن سريين والنخعي رمحهم اهلل تعاىل (((.واستدلوا:
أوال :من السنة

 -1عن أنس بن مالك  aقال :اعتمر رسول اهلل ﷺ أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال التي

مع حجته ،عمرة من احلديبية أو زمن احلديبية يف ذي القعدة ،وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة
وعمرة من اجلعرانة حني قسم غنائم حنني وعمرة مع حجته.

(((

وجه الداللة :دل احلديث عىل ان رسول اهلل ﷺ مل يكرر العمرة يف سنة واحدة مرتني ،وإنام

اعتمر رسول اهلل ﷺ أربع عمر يف أعوام خمتلفة كل عمرة يف سنة مع متكنه من تكرارها فيها.

(((

أعرتض :بان هذا ال ينايف الزيادة بتكرار العمرة واإلكثار منها يف العام الواحد وال يمنع منها

واملأثور عنه ﷺ من هذه العمر األربع كان يف ذي القعدة من سنني خمتلفة وانام خص هذا الشهر

باعتامره ملخالفته اجلاهلية يف ذلك ،فاهنم كانوا يرون العمرة يف هذا الشهر من أفجر الفجور فكرر

((( املدونة الكربى ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ) ،املحقق :زكريا عمريات،

دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية ،417 / 3 :الذخرية– 373 / 3 :

 ،374الفواكه الدواين ،135 / 4 :حاشية ألعدوي ،291 / 4 :إرشاد السالك إىل أقرب املسالك ،49 / 1 :املنتقى

رشح املوطأ ،284 / 2 :رشح الزر قاين عىل موطأ مالك ،363 / 2 :احلاوي الكبري ،32 – 30 / 4 :املجموع
للنووي ،149 / 7 :خمتلف الشيعة للحيل ،352 – 348 / 5 :رشح النيل وشفاء العليل ،464 / 6 :مصنف ابن أيب

شيبة ،326 / 1 :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم.239 – 238 / 4 :

((( صحيح البخاري ،199/2 :باب كم أعتمر النبي ﷺ ،صحيح مسلم ،916 / 1 :باب بيان عدد عمر النبي ﷺ
وزماهنن ،واللفظ ملسلم.

((( حاشية العدوي ،292/4 :التمهيد البن عبد الرب ،19/20 :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم،239–238/4 :
مرعاة املفتاح98 /19 :
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العمرة فيه هدما هلذه العقيدة وقضاء عىل عادهتم يف اجلاهلية.

(((

وأعرتض أيضا :بأنه ال حجة يف هذا ،ألنه إنام يكره ما حض عىل تركه وهو عليه الصالة والسالم

مل حيج مذ هاجر إال حجة واحدة وال اعتمر مذ هاجر إال ثالث عمر فيلزمكم أن تكرهوا احلج إال

مرة يف العمر ،وأن تكرهوا العمرة إال ثالث مرات يف الدهر ،وهذا خالف قولكم ،وقد صح أنه كان
عليه الصالة والسالم يرتك العمل وهو حيب ان يعمل به خمافة أن يشق عىل أمته أو أن يفرض عليهم،

والعجب أهنم يستحبون أن يصوم املرء أكثر من نصف الدهر ،وأن يقوم أكثر من ثلث الليل ،وقد

صح أن رسول اهلل ﷺ مل يصم قط شهرا كامال يف الصوم ومقدار ما يقام من الليل عىل أكثر من
ذلك ،وجعلوا فعله عليه الصالة والسالم يف أنه مل يعتمر يف العام إال مرة مع حضه عىل العمرة
واإلكثار منها حجة يف كراهة الزيادة عىل عمرة يف العام ،وهذا عجب جدا.

(((

 -2عن مالك انه بلغه :أن رسول اهلل ﷺ اعتمر ثالثا عام احلديبية وعام القضية وعام اجلعرانة.

(((

ويف رواية أخرى :عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه :أن رسول اهلل ﷺ مل يعتمر إال ثالثا

إحداهن يف شوال واثنتني يف ذي القعدة.

(((

وجه الداللة :يدل احلديثان عىل انه عليه الصالة والسالم اعتمر ثالث عمر كل عمرة منها يف

سنة ومل يعتمر عمرتني يف عام واحد مع متكنه من ذلك.

(((

اعرتض :بان هذا احلديث مرسل وهو غلط أيضا إما من هشام وإما من عروة أصابه فيه ما

أصاب ابن عمر وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة وهو غلط أيضا ال يصح رفعه ،وليس روايته
مسندا مما يذكر عن مالك يف صحة النقل ،قلت :ويدل عىل بطالنه عن عائشة :أن عائشة وابن عباس

وأنس بن مالك قالوا :مل يعتمر رسول اهلل ﷺ إال يف ذي القعدة ،وهذا هو الصواب ،فان عمرة
((( مسند الشافعي ترتيب السندي1040 :
((( املحىل80 / 9 :

((( موطأ مالك ،رواية حييى الليثي ،لإلمام مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي ،دار إحياء الرتاث العريب– مرص:

 ،342 /1باب العمرة يف أشهر احلج ،رقم (.)758

((( املوطأ ،342 /1 :رقم (.)759

((( الذخرية ،374 – 373 / 3 :التمهيد البن عبد الرب19 / 20 :
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احلديبية وعمرة القضية كانتا يف ذي القعدة ،وعمرة القران إنام كانت يف ذي القعدة وعمرة اجلعرانة
أيضا كانت يف أول ذي القعدة وإنام وقع االشتباه انه خرج من مكة يف شوال للقاء العدو ،وفرغ من
عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليال معتمرا من اجلعرانة وخرج منها ليال فخفيت عمرته هذه عىل

كثري من الناس.

(((

ثانيا :من األثر

 -1ان عائشة ريض اهلل عنها كانت يف آخر أمرها إذا حجت بقيت بمكة حتى هيل املحرم ثم

خترج من مكة إىل امليقات فتهل منه بعمرة فكان يقع حجها يف عام وعمرهتا يف عام آخر.

(((

 -2عن غياث عن عمرو قال :كان احلسن ال يرى العمرة إال يف كل سنة.

ويف رواية أخرى :عن هشام عن احلسن انه كان يكره عمرتني يف سنة.

(((

(((

 -3قال مالك :ال أرى ألحد أن يعتمر يف السنة مرار ًا ،فتكره املرة الثانية فأكثر ،فإن رشع يف

املكروه لزمه إمتامها ألنه من قسم اجلائز.

(((

 -4عن هالل بن خباب قال خرجت مع سعيد بن جبري يف أيام مضني من رجب فأحرم من

الكوفة بعمرة ثم رجع من عمرته ثم احرم باحلج يف النصف من ذي القعدة وكان خيرج كل سنة

مرتني مرة للحج ومرة للعمرة.

(((

 -5قال بن سريين تكره العمرة يف السنة مرتني.

(((

((( زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين اب قيم اجلوزية (املتوىف751 :ه)،
مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط ،3سنة 1406هـ – 1986م125 / 2 :

((( التمهيد البن عبد الرب19 / 20 :
((( مصنف ابن أيب شيبة326 / 1 :

((( االستذكار114 – 112 / 4 :

((( رشح الزر قاين عىل موطأ مالك363/2 :

((( حلية األولياء ،أليب نعيم األصبهاين ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية - 275 / 4 :باب سعيد بن جبري.
((( االستذكار114 – 112 / 4 :
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 -6قال ألنخعي :ما كانوا يعتمرون يف السنة إال مرة

(((.

 -7عن منصور عن إبراهيم قال :كانوا ال يعتمرون يف السنة إال مرة واحدة.

(((

( -8قيل) البن القاسم لو أن رجال دخل مكة معتمرا يف أشهر احلج فأراد احلج من عامه أله أن

يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن حيج (قال) قال مالك :ال يعتمر بعد عمرته حتى حيج.

(((

 -9عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :العمرة يف كل سنة مرة.

(((

 -10عن أيب جعفر عليه السالم قال :ال يكون يف السنة عمرتان.

(((

 -11عن الصادق عليه السالم قال :والعمرة يف كل سنة.

(((

 -12عن حريز عن الصادق عليه السالم – و زرارة عن الباقر عليه السالم قال :ال تكون

عمرتان يف سنة.

(((

اعرتض :بانه حممول عىل عمرة التمتع مجعا بني األدلة وإتباعا للمشهور بني األصحاب ،وختلصا

من تناقض األخبار.

(((

ثالثا :من املعقول

 -1الن النبي ﷺ إنام اعتمر مرة يف العام وأفعاله ﷺ عىل الوجوب أو الندب.

(((

اعرتض :بان املندوب مل ينحرص يف أفعاله فقد كان يرتك اليشء وهو يستحب فعله لرفع املشقة

((( املغني174 / 3 :

((( االستذكار114 – 112 / 4 :

((( املدونة الكربى204 / 1 :

((( كشف الرموز367 - 365 / 1 :
((( املصدر نفسه.

((( خمتلف الشيعة للحيل352 – 348 / 5 :

((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.

((( املنتقى رشح املوطأ ،309 / 2 :مرعاة املفتاح للتربيزي98 / 19 :
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عن أمته ،وقد ندب إىل ذلك بلفظه فثبت االستحباب لتكرارها من غري تقييد.

(((

-2النه مل ينقل تكرار العمرة عن النبي ﷺ وال عن الصحابة و التابعني ،فان تكرارها يف السنة

الواحدة خطأ ظاهر والدليل عىل خطئه هو خمالفة السلف الصالح.

(((

اعرتض :بأنه خمالف لسنة رسول اهلل ﷺ ألنه أعمر عائشة ريض اهلل عنها يف شهر واحد مرتني

وخالف فعل عائشة نفسها وعيل بن أيب طالب وابن عمر وابن عباس وأنس .b

(((

اعرتض أيضا :أما عن النبي ﷺ فإذنه لعائشة ريض اهلل عنها باالعتامر مرة أخرى دليل واضح

عىل جواز تكرارها يف السنة ،وأما عن الصحابة ففعل عيل بن أيب طالب وعبد اهلل بن عمر وابن

عباس وأنس  bومن التابعني عطاء وطاوس وعكرمة رمحهم اهلل تعاىل تدل هلم اآلثار الواردة

يف تكرار العمرة عىل أن السلف الصالح كانوا يكررون العمرة يف العام الواحد أكثر من مرة.

(((

 -3قياسا عىل احلج القرتاهنام يف األمر.

(((

اعرتض :بان هذا خطأ.

(((

-4ألهنا عبادة تشتمل عىل الطواف والسعي فال تفعل يف السنة إال مرة كاحلج.

(((

((( فتح الباري ،598 / 3 :سبل السالم  ،398 – 397 /3نيل األوطار ،11 /8 :مرعاة املفتاح للتربيزي98 /19 :

((( األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ( )911هـ ،دار الكتب

العلمية بريوت – لبنان ،إعداد موقع روح اإلسالم254 / 2 :– 97 / 2 :

((( املجموع ،150 – 149 / 7 :احلاوي الكبري31 / 4 :

((( املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت ،الطبعة( :من - 1404

1427هـ) ،الطبعة الثانية ،دار السالسل – الكويت ،الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة – مرص ،الطبعة الثانية ،طبع
الوزارة ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية326 – 325 / 3 :

((( احلاوي الكبري31 / 4 :
((( املصدر نفسه.

((( املجموعِ ،149 / 7 :
اإلسالمي وأد َّلت ُُه َّ
الفقهية
وأهم النَّظر َّيات
املذهبية
عية واآلراء
الفق ُْه
ّ
َّ
َّ
الشامل لألد ّلة الشرَّ َّ
ُّ

اإلسالمي وأصوله بجامعة
الز َح ْيليِ ّ  ،أستاذ ورئيس قسم الفقه
وحتقيق األحاديث النَّبو َّية وخترجيها ،املؤلف :أ.دَ .و ْه َبة ُّ
ّ
دمشق  -ك ّل َّية الشرَّ يعة ،النارش :دار الفكر  -سور َّية – دمشقَّ ،
الرابعة املن َّقحة املعدَّ لة بالنِّسبة ملا سبقها ،وهي
الطبعة َّ
َّ
مصورة ـ مذ َّيل باحلوايش دون نقصان ،نال رشف فهرسته وإعداده َّ
للشاملة:
الطبعة الثَّانية عرشة ملا تقدَّ مها من طبعات َّ

احللبي من أعضاء ملتقى أهل احلديث ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية452 / 3 :
أبو أكرم
ّ
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اعرتض :بان احلج مؤقت ال يتصور تكراره يف السنة والعمرة غري مؤقتة فتصور تكرارها

كالصالة.

(((

 -5قياسا عىل احلج الشرتاكهام يف األعامل.

(((

اعرتض :بأنه فرق فعله ﷺ.

(((

-6الن هذا نسك له إحرام وحتلل فكان من سنته أن يكون مرة يف السنة كاحلج.

(((

اعرتض :بان العمرة تصلح يف كل سنة فكيف قاسها باحلج الذي ال يصلح إال يف يوم من السنة؟

وأي وقت وقت للعمرة من الشهور ؟ فان قال :أي وقت شاء فكيف مل يعتمر يف أي وقت شاء مرارا.

(((

القول الراجح:

والذي أميل إليه وأراه راجحا هو القول األول القائلني بجواز تكرار العمرة يف السنة الواحدة

واستحباب تكرارها ألكثر من مرة وهو قول مجهور الفقهاء ،وسبب ذلك انه ال يمنع أحد من

التقرب إىل اهلل بيشء من الطاعات وال من االزدياد من اخلري يف موضع ،ومل يأت باملنع منه نص ،وقد
صح عن بعض الصحابة أهنم كرروا العمرة يف أكثر من مرة يف العام الواحد (((.وألن حديث عائشة

ريض اهلل عنها هو أقوى األدلة ،وأما األحاديث األخرى فليست دالالهتا ظاهرة من سنة واحدة.

(((

وألنه عمل بر وخري فال جيب االمتناع منه إال بدليل وال دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقول اهلل
تعاىل )وافعلوا اخلري( [احلج ]77-

(((

((( املصدر نفسه.

((( البحر الزخار101 / 6 :

((( املصدر نفسه.

((( املنتقى رشح املوطأ309 /2 :
((( األم للشافعي148 / 2 :

((( تلخيص ما كتبه أبن القيم يف مسائل احلج والعمرة ،القسم  -مسائل فقهية ،3 / 1 :عون املعبود ملحمد آبادي:

329 / 5

((( الفقه اإلسالمي وأدلته452 / 3 :
((( االستذكار114 – 112 / 4 :
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وقال ابن عبد الرب :وال نعلم ملن كره العمرة يف السنة مرارا حجة من كتاب وال سنة جيب

التسليم ملثلها ،والعمرة فعل خري وقد قال اهلل عز وجل(وافعلوا اخلري)((( فوجب استعامل عموم

ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما جيب التسليم به.

(((

وقول اإلمام مالك :فتكره العمرة الثانية فأكثر ،فإن رشع يف املكروه لزمه إمتامها ألنه من قسم

اجلائز ((( ،يفهم منه اجلواز للمرة الثانية وأكثر بعد الرشوع فيها ،الن كراهة تكرار العمرة يف السنة

الواحدة تنتفي عنده إذا تكرر دخوله مكة قادما من موضع جيب عليه فيه اإلحرام.

(((

وإذا كانت العمرة تصلح يف كل شهر فال تشبه احلج الذي ال يصلح إال يف يوم عرفة من شهر

بعينه إن مل يدرك فيه احلج فات إىل قابل فال جيوز أن تقاس عليه وهي ختالفه يف هذا كله.

(((

وتدل هلم األحاديث الواردة يف فضل العمرة واحلث عليها ،فإهنا مطلقا تتناول تكرار العمرة(((،

وهناك من قال القول الثاين ال يصح والصحيح جواز االستكثار من االعتامر(((.واهلل أعلم.

((( سورة احلج :آية 77

((( التمهيد البن عبد الرب ،21 / 20 :رشح الزر قاين عىل موطأ مالك363 / 2 :
((( رشح الزر قاين عىل موطأ مالك ،363 / 2 :الذخرية374 / 373 / 3 :
((( حاشية ألعدوي ،120 / 4 :الفواكه الدواين789 / 2 :

((( األم146 / 3 :

((( املوسوعة الفقهية الكويتية326 – 325 / 3 :
((( عون املعبود ملحمد آبادي329 / 5 :
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املبحث الثاين
حكم تكرار العمرة يف �شهر واحد
أو يف سفرة واحدة أقل من عرشة أيام ،أو يف يوم واحد

وفيه مطلبان:

املطلب الأول
حكم تكرار العمرة يف ال�شهر الواحد

كام أسلفنا يف عرض أقوال العلامء يف حكم تكرار العمرة يف السنة الواحدة أكثر من مرة ،نجد

أن مجهور الفقهاء القائلني بجواز التكرار قد اختلفوا يف حكم تكرار العمرة يف الشهر الواحد أكثر

من مرة عىل قولني:

القول األول :قالوا العمرة جائزة يف كل شهر مرة واحدة ،ويكره تكرار العمرة يف شهر واحد

أكثر من مرة .و به قال اإلمام امحد يف رواية وبعض أصحابه وبعض الشيعة االمامية وابن حبيب

من املالكية ،وهو قول عيل بن أيب طالب  ،aوالقاسم بن حممد وإسحاق بن راهوية وعطاء يف

رواية (((.واستدلوا:
أوال :من السنة

عن أيب هريرة  aأن رسول اهلل ﷺ قال (العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور ليس

له جزاء إال اجلنة)

(((

وجه الداللة :يدل احلديث عىل انه ال جيوز تكرار العمرة إال يف كل شهر مرة ،ومل يفصل عليه

((( كشاف القناع ،519 /2 :املبدع رشح املقنع ،237 / 3 :مسائل اإلمام امحد وإسحاق بن راهوية209 / 8 :

–  ،211رشائع اإلسالم ،391 /1 :الروضة البهية ،61 / 2 :خمتلف الشيعة للحيل ،351 – 348 / 5 :حاشية

ألعدوي ،292 / 4 :االستذكار ،114 – 112 / 4 :املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،14 / 11 :إكامل
املعلم رشح صحيح مسلم.239 – 238 / 4 :

((( صحيح البخاري ،629 / 2 :باب وجوب العمرة وفضلها ،رقم ( ،)1683صحيح مسلم ،983 / 2 :باب يف
فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ،رقم )1349( -437
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الصالة والسالم بني أن يكون ذلك يف سنة أو يف سنتني أو شهر أو شهرين.

(((

ثانيا :من األثر

 -1عن عيل بن أيب طالب  aقال( :يف كل شهر عمرة)

(((

 -2عن طاوس قال( :يف كل شهر عمرة)

(((

 -3عن صدقة بن يسار قال سمعت القاسم بن حممد يقول يف كل شهر عمرة وكان يكره عمرتني

يف شهر واحد.

(((

 -4قال إسحاق بن راهوية :ان يعتمر يف كل شهر أفضل لكي جيمع االختالف ويكون أمكن

للحلق ،وأشار أن التوقيت بالشهر وسط بني ما ذهب إليه الفريقان ،وتتقارب أقواهلم بذلك ،وال
ينتقض بعدم إمكانية احللق أو التقصري.

(((

 -5قال القايض وآخرون :ال يعتمر يف شهر أكثر من عمرة.
 -6سئل عطاء عن العمرة يف كل شهر ؟ قال نعم.

(((

(((

القول الثاين:

قالوا يستحب تكرار العمرة يف الشهر الواحد مرارا ،وبه قال الظاهرية واإلمام الشافعي وأكثر

أصحابه واإلمام امحد يف رواية أخرى وأكثر أصحابه وبعض الشيعة االمامية ،وهو قول أنس بن
((( خمتلف الشيعة للحيل351 – 348 :5 :
((( السنن الكربى للبيهقي344 / 4 :

((( التمهيد البن عبد الرب ،20 / 20 :االستذكار113 / 4 :

((( مصنف ابن أيب شيبة ،326 / 1 :التمهيد البن عبد الرب20 / 20 :

((( مسائل اإلمام امحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية211 / 8 :

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو زكريا حييى بن رشف

بن مري النووي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الثانية ،1392 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة
اإلسالمية128 / 9 :

املنهاج رشح صحيح مسلم ،414 / 17 :عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني احلنفي ،املصدر:
موقع شبكة مشكاة اإلسالمية379 / 15 :

((( معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،404 / 7 :رقم ( ،)2821األم146 / 3 :
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مالك  ،aوعكرمة وعطاء يف رواية أخرى وهي املشهورة ،(((.واستدلوا:
أوال :من السنة

 -1عن أيب هريرة  aأن رسول اهلل ﷺ قال( :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور

ليس له جزاء إال اجلنة)

(((

وجه الداللة :يف احلديث داللة عىل استحباب االستكثار من االعتامر يف الشهر الواحد مرارا،

خالفا لقول من قال يكره ان يعتمر يف السنة أكثر من مرة ،وملن قال مرة يف الشهر.

(((

 -2اعتمرت عائشة ريض اهلل عنها يف شهر مرتني بأمر النبي ﷺ عمرة مع قراهنا وعمرة بعد

حجها

(((

ثانيا :من األثر

 -1قال الشافعي رمحه اهلل وكانت عمرهتا يف ذي احلجة ثم سألته أن يعمرها فأعمرها يف ذي

احلجة وكانت هذه عمرتان يف شهر.

(((

اعرتض :بان أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها فرطت يف احلج فاعتمرت تلك السنة مرارا

ثالثا.

(((

((( املحىل ،80 – 78 / 9 :األم للشافعي ،147 – 146 / 2 :احلاوي الكبري ،32 – 30 / 4 :املجموع للنووي:

 ،149 / 7املغني البن قدامة ،218 / 3 ،174 / 3 :املبدع رشح املقنع ،237 / 3 :كشاف القناع:،519 / 2 :

 ،331 / 7رشائع اإلسالم ،391 / 1 :الروضة البهية ،61 / 2 :خمتلف الشيعة للحيل 351 – 348 / 5 :مرعاة

املفتاح للتربيزي ،98/ 19 :مسائل اإلمام امحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ،211 – 209 / 8 :املوسوعة الفقهية

الكويتية326 – 325 / 30 :

((( صحيح البخاري ،629 / 2 :باب وجوب العمرة وفضلها ،رقم ( ،)1683صحيح مسلم ،983 / 2 :باب يف
فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ،رقم .)1349( -437

((( فتح الباري البن حجر العسقالين ،598 / 3 :نيل االوطار ،11 / 8 :مرعاة املفتاح للتربيزي98 / 19 :

((( األم للشافعي ،147 -146 / 2 :املجموع للنووي ،149 / 7 :احلاوي الكبري ،32 – 30 / 4 :رشح منتهى
اإلرادات ،73 / 4 :مطالب أويل النهى ،378 / 6 :كشاف القناع519 / 2 :

((( سنن البيهقي الكربى ،343 / 4 :باب من اعتمر مرارا ،رقم ( ،)8507األم ،147 – 146 / 2 :املجموع149 /7 :

((( االستذكار113 / 4 :
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أجيب :فكيف ينكر أحد أمر النبي ﷺ بعمرتني يف شهر واحد يزعم أن ال تكون يف السنة أو يف

الشهر اال عمرة واحدة.

(((

 -2عن بن أيب حسني عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال :كنا مع أنس بن

مالك بمكة وكان إذا محم رأسه خرج فاعتمر.

(((

 -3عن سفيان عن حجاج قال :سألت عطاء عن العمرة يف الشهر مرتني ،قال :ال بأس (((.ويف

رواية أخرى :قال عطاء إن شاء اعتمر يف كل شهر مرتني.

(((

 -4عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال اعتمر ما أمكنك.

(((

 -5عن عمرو بن دينار قال« :عمرتان يف كل شهر حسن ».

(((

ثالثا :من املعقول

 -1الن رسول اهلل ﷺ قد أعمر عائشة مرتني يف الشهر الواحد ،ومل يكره عليه الصالة والسالم

ذلك بل حض عليها وأخرب أهنا تكفر ما بينها وبني العمرة الثانية ،فاإلكثار منها أفضل.

(((

-2الن العمرة ليس هلا وقت خاص فجاز تكرارها يف الشهر الواحد مرارا ثالثا.

(((

القول الراجح:

الذي يبدوا يل أنه راجحا هو القول الثاين القائلني باستحباب تكرار العمرة يف الشهر الواحد

((( األم146 / 2 :

((( سنن البيهقي الكربى ،344 / 4 :باب من أعتمر يف السنة مرارا ،رقم ( ،)8512مسند الشافعي،113 / 1 :

رقم ( ،)523مصنف ابن أيب شيبة ،129 / 3 :باب يف العمرة من قال يف كل شهر ومن قال متى ما شئت ،رقم

( ،)12727معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،400 / 7 :باب الوقت الذي جيوز فيه العمرة ومن اعتمر يف السنة مرارا،

رقم (.)2817

((( مصنف ابن أيب شيبة ،129 / 3 :باب يف العمرة من قال يف كل شهر ومن قال متى ما شئت ،رقم (.)12732

((( االستذكار114 / 4 :

((( مصنف ابن أيب شيبة ،129 / 3 :باب يف العمرة من قال يف كل شهر ومن قال متى ما شئت ،رقم (.)12726

((( أخبار مكة للفاكهي ،451 / 7 :باب ذكر ما يستحب من العمرة والتوقيت يف ذلك ،رقم (.)2832
((( المحلى80 – 78 / 9 :

((( مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية211 / 8 :
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أكثر من مرتني ،وذلك ملا ذكروه من أدلة ،وألن أقوال السلف تدل عىل ما قالوا حيث أن أقوى
الروايات داللة وأظهرها ما جاء عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها كوهنا جتيز تكرار العمرة

يف الشهر مرتني وذلك بأمر النبي ﷺ ،وأصحاب القول األول الذين حيددون املدة بالشهر بني
العمرتني نجد هلم رأي آخر جييز تكرار العمرة كل عرشة أيام فكل ذلك يدلل عىل انه ال يمكن جعل

مدة ثابتة بني العمرتني كوهنا ليس هلا وقت خاص ،أما األدلة األخرى التي ذكرها أصحاب القول
الثاين فكلها تؤكد بأن القول الثاين هو الراجح واهلل أعلم.

املطلب الثاين
حكم تكرار العمرة يف �سفرة واحدة �أقل من ع�شرة �أيام �أويف يوم واحد
متهيد

إن من أهل العلم من استحب أن ال يعتمر املعتمر يف السنة إال مرة واحدة ،ومنهم من استحب

تكرارها يف العام الواحد أكثر من مرة ،ومنهم من استحب أن ال يزيد يف الشهر عىل عمرة ،ومنهم
من أجازها كل عرشة أيام ،إال ان حكم تكرار العمرة يف سفرة واحدة أقل من عرشة أيام وتكرارها

يف يوم واحد حمل خالف عند بعض الفقهاء وهو عىل قولني:
القول األول:

قالوا يكره تكرار العمرة يف أقل من عرشة أيام وال يستحب اإلكثار من االعتامر واملواالة بينهام،

وبه قال اإلمام امحد وأكثر أصحابه ،وبعض الشيعة االمامية (((.واستدلوا:
أوال :من السنة

 -1عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل ﷺ( :عمرة يف رمضان تعدل حجة).

(((

((( املغني البن قدامة ،218 / 3 :،174 :اإلنصاف ،138 / 7 :رشائع اإلسالم ،391 / 1 :الروضة البهية/ 2 :
 ،61خمتلف الشيعة للحيل352 – 348 / 5 :

((( صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -12/9 :باب فضل احلج والعمرة ،وقال شعيب األرنؤط :إسناده صحيح،
الَ :ق َ
اس يحُ َدِّ ُثنَا َق َ
ال أخربين َع َط ٌاء َق َ
عن ا ْب ِن ُج َر ْي ٍج َق َ
وقد ورد هبذا اإلسناد يف صحيح مسلم ِ -
ال َس ِم ْع ُت ا ْب َن َع َّب ٍ
ال

ال ْمر َأ ٍة ِم َن َ
اس َم َها « َما َمن ََع ِ
َر ُس ُ
ك َأ ْن تحَ ُ ِّجى َم َعنَا »َ .قا َل ْت لمَ ْ َي ُك ْن َلنَا إِ َّ
األن َْصا ِر َسماَّ َها ا ْب ُن َع َّب ٍ
ال
اس َفن َِس ُ
يت ْ
ول اللهَّ ِ ﷺ ِ َ
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وجه الداللة :دل احلديث عىل استحباب تكرار العمرة يف رمضان ألهنا تعدل حجة وان اإلكثار

منها يف رمضان أفضل من فعلها بغريه ،وذلك يف كل عرشة أيام بناء عىل رأهيم.

(((

 -2وقد أعتمر النبي ﷺ أربع عمر يف أربع سفرات مل يزد يف كل سفرة عىل عمرة واحدة وال أحد

ممن معه ،ومل يبلغنا أن أحدا منهم مجع بني عمرتني يف سفر واحد معه ،إال عائشة ريض اهلل عنها حني
حاضت فأعمرها من التنعيم الهنا اعتقدت أن عمرة قراهنا بطلت ،وهلذا قالت :يا رسول اهلل يرجع

الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ولو كان يف هذا فضل ملا اتفقوا عىل تركه.

(((

ثانيا :من األثر

 -1عن بعض ولد أنس بن مالك قال :كنا مع أنس بن مالك  aبمكة وكان إذا محم رأسه

خرج فاعتمر.

(((

 -2قال عكرمة :يعتمر إذا أمكن املوسى من شعره.

(((

 -3قال عطاء :إن شاء اعتمر يف كل شهر مرتني.

(((

 -4قال طاوس :الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له :فلم

يعذبون قال :ألنه يدع الطواف بالبيت وخيرج إىل أربعة أميال وجييء وإىل أن جييء من أربعة أميال

قد طاف مائتي طواف وكلام طاف بالبيت كان أفضل من أن يميش يف غريه يشء.

(((

ثالثا :من املعقول

 -1الن النبي ﷺ وأصحابه مل ينقل عنهم املواالة بينهام ،وإنام نقل عنهم إنكار ذلك واحلق يف

اض ًحا َن ْن ِض ُح َع َل ْي ِه َق َ
اض َح ِ
اض ٍح َو َت َر َك َلنَا َن ِ
ان َف َح َّج َأ ُبو َو َل ِد َها َوا ْبن َُها َعلىَ َن ِ
َن ِ
ال « َفإِ َذا َجا َء َر َم َض ُ
اعت َِم ِرى َفإِ َّن ُع ْم َر ًة
ان َف ْ
ِف ِ
يه َت ْع ِد ُل َح َّج ًة » ،61/4 :.رقم (.)3097

((( كشاف القناع ،520 /2 :املبدع رشح املقنع ،237 / 3 :مطالب أويل النهى ،378 / 6 :، 444 / 2 :اإلنصاف139 / 7 :

((( املغني البن قدامة ،218 / 3 :،174 / 3 :إكامل املعلم رشح صحيح مسلم.239 – 238 / 4 :
((( السنن الكربى للبيهقي ،344 /4 :باب من اعتمر يف السنة مرارا ،رقم (.)8991

((( املغني البن قدامة174 / 3 :
((( االستذكار114 / 4 :

((( املصدر نفسه.
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إتباعهم.

(((

 -2ألنه إذا اعتمر فالبد من أن حيلق أو يقرص ويف عرشة أيام يمكن حلق الرأس ،فظاهر هذا أنه

ال يستحب أن يعتمر يف أقل من عرشة أيام.

(((

 -3الن أقوال السلف وأحواهلم تدل عىل ما قلناه.
 -4ألنه لاَ حد للمدة بني العمرتني وهو حسن ،الن فيه مجعا بني األخبار الدال بعضها عىل
(((

الشهر ،وبعضها عىل السنة ،وبعضها عىل عرشة أيام بتنزيل ذلك عىل مراتب االستحباب ،فاألفضل

الفصل بينهام بعرشة أيام ،وأكمل منه بشهر.

(((

القول الثاين:

قالوا ال يكره عمرتان وثالث وأكثر يف السنة الواحدة وال يف اليوم الواحد بل يستحب اإلكثار

من االعتامر ،وبه قال اإلمام الشافعي وأكثر أصحابه ،وبعض األصحاب من احلنابلة وبعض الشيعة

االمامية (((.واستدلوا:
أوال :من السنة

 -1عن أيب هريرة  aان رسول اهلل ﷺ قال( :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور

ليس له جزاء إال اجلنة).

(((

 -2عن أيب هريرة  aقال :قال رسول اهلل ﷺ (احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة والعمرتان

((( املغني البن قدامة ،174 / 3 :اإلنصاف426 – 425 / 6 :

((( اإلنصاف ،426 – 425 / 6 :كشاف القناع ،519 / 2 :املغني البن قدامة174 / 3 :
((( املغني البن قدامة174 / 3 :
((( الروضة البهية61 / 2 :

((( احلاوي الكبري ،32 – 30 / 4 :املجموع للنووي ،149 - 147/ 7 :املغني البن قدامة ،174 / 3 :اإلنصاف:

 ،139 / 7خمتلف الشيعة للحيل ،352 – 348 / 5 :حترير األحكام للحيل ،97 / 3 :فتح الباري،598 / 3 :
االستذكار114 – 112 / 4 :

((( صحيح البخاري ،629/2 :باب وجوب العمرة وفضلها ،رقم ( ،)1683صحيح مسلم ،983/2 :باب يف
فضل احلج والعمرة ويوم عرفة ،رقم .)1349( - 437
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تكفران ما بينهام من الذنوب).

(((

وجه الداللة :يدل احلديثان عىل استحباب االستكثار من االعتامر ولو يف اليوم الواحد ،وان

العمرة تكفر ما بينها وبني العمرة الثانية فاإلكثار منها أفضل ،وانه ال كراهة يف تكرار العمرة وال

حتديد بوقت.

(((

ثانيا :من األثر

 -1قال الشافعي يف رواية أيب سعيد :وقد كانت عائشة ممن حل بعمرة ،فعائشة قد اعتمرت يف

تسع ليال من ذي احلجة مرتني ؛ ألهنا دخلت يوم رابع من ذي احلجة ،واعتمرت ليلة احلصبة ليلة

أربع عرشة من ذي احلجة بأمر رسول اهلل ﷺ.

(((

 -2ما روي أن عليا  aكان يعتمر يف كل يوم مرة (((.وروي عن عيل بن أيب طالب  aانه

اعتمر يف شهر واحد أربع عمر.

(((

 -3كان ابن عمر ريض اهلل عنهام يعتمر يف كل يوم من أيام ابن الزبري.

(((

وأعرتض :بان ما رووه عن عيل بن أيب طالب و عبد اهلل بن عمر  bحيتمل أن يكون قضاء

عن نذر أو لوجه رآه.

(((

 -4عن بعض ولد أنس بن مالك قال :كنا مع أنس بن مالك  aبمكة وكان إذا محم رأسه

خرج فاعتمر.

(((

((( مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،461 / 2 :رقم ( ،)9942احلديث إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.

((( املحىل ،80 – 78 / 9 :االستذكار ،113 / 4 :سبل السالم ،1 / 10 :،398 – 397 / 3 :نيل األوطار/ 8 :
 ،11مرعاة املفتاح للتربيزي ،98 / 19 :الفقه اإلسالمي وأدلته452 / 3 :

((( معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،398 / 7 :رقم ( ،)2815األم ،146 / 2 :املجموع للنووي149 / 7 :
((( الذخرية ،374 – 373 / 3 :مواهب اجلليل – الرقمية415 / 3 :
((( احلاوي الكبري32 – 30 / 4 :

((( الذخرية ،374 – 373 / 3 :مواهب اجلليل – الرقمية416 – 415 / 3 :
((( املصدر نفسه.

((( السنن الكربى للبيهقي ،344 /4 :باب من اعتمر يف السنة مرارا ،رقم (.)8991
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 -5عن عكرمة قال اعتمر ما أمكنك.

(((

 -6عن أبو عبد الرمحن السلمي يف ذكر أيب عمرو حممد بن إبراهيم الزجاجي((( قال :يقول انه مل

يبل ومل يتغوط يف احلرم أربعني سنة كان خيرج كل يوم بعمرة خارج احلرم فيبول ويتغوط ثم يرجع

فال يبول وال يتغوط إىل عند ذلك الوقت يف اليوم الثاين.

(((

 -7عن أبو عبد الرمحن قال :سمعت احلسني بن امحد يقول :قال أبو عمرو الزجاجي كنت أول

ما دخلت احلرم أطوف يف كل يوم وليلة سبعني أسبوعا وأعتمر عمرتني.

(((

ثالثا :من املعقول

-1ألنه عمل بر وخري فال جيب االمتناع منه إال بدليل وال دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه

بقول اهلل عز وجل (وافعلوا اخلري) ((( ،فجاز االستكثار منها يف اليوم والليلة.

(((

 -2وإهنا سميت عمرة جلوازها يف العمر كله ،وسموا عامر البيت ملداومتهم االعتامر.

(((

((( مصنف ابن أيب شيبة ،129 / 3 :باب يف العمرة من قال يف كل شهر ومن قال متى ما شئت ،رقم (.)12726

((( أبو عمرو الزجاجي النيسابوري حممد بن ابراهيم بن يوسف :وهو أحد املشايخ يف وقته ،صحب اجلنيد والثوري
وأبا عثامن ورويام ،واخلواص وغريهم ،وأقام بمكة ،وصار شيخ احلرم ،واملشار أليه فيها ،حج سبعني حجة ،وقيل:
انه مل يبل ومل يتغوط يف احلرم أربعني سنة وكان خيرج إىل احلل فيقيض حاجته ثم يرجع وهو هبا مقيم ،وكان أول ما

دخل مكة يطوف كل يوم سبعني مرة ،ويعتمر عمرتني ،وروي انه كان جيتمع بمكة الكتاين والنهر جوري واملرتعش
وغريهم ،فكانوا يعقدون حلقة وصدرها للزجاجي ،وإذا تكلموا يف يشء رجع مجيعهم إىل قوله ،وهو املنظور إليه،

تويف سنة ثامن وأربعني وثالث مائة .الوايف بالوفيات للصفدي ،148 / 1 :حلية األولياء – أليب نعيم األصبهاين/4 :

 ،435حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة

الرابعة1405 ،م ،376 / 10 :طبقات األولياء ،البن امللقن ،مصدر الكتاب :موقع الوراق ،25 / 1 :حرف اجليم،
باب :أصحاب اجلنيد ،وقال مات سنة ست وأربعني وثلثامئة.

((( شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل ،1410 ،حتقيق:
حممد السعيد بسيوين زغلول ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية ،445 / 3 :رقم (.)4018

((( املصدر نفسه ،رقم (.)4019

((( سورة احلج :آية 77

((( االستذكار113 / 4 :

((( احلاوي الكبري32 – 30 / 4 :
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 -3وألنه ملا كان مجيع السنة وقتا للعمرة ،دل عىل تكرارها ،وجواز فعلها مرارا كالنوافل من

الصالة و الصيام.

(((

القول الراجح:

الذي يبدوا يل انه راجحا هو القول الثاين القائلني باستحباب تكرار العمرة يف السنة ويف اليوم

الواحد واإلكثار من االعتامر يف اليوم والليلة بناءا عىل األدلة التي استدلوا هبا ،وكذلك ان العمرة
عبادة مل يأت دليل من الشارع بكراهة فعلها يف أقل من عرشة أيام ،اذا فاملسألة اجتهادية مبنية عىل
اإلباحة ،لذا جيوز تكرارها يف اليوم والليلة للمعتمر الذي جاء مسافرا من خارج مكة ووقت سفره
حمدود بعرشة أيام يقيض بعضا منها يف املسجد النبوي والبعض اآلخر يف املسجد احلرام فيعتمر
ويطوف ويفعل باقي العبادات ،مع انه يبذل اجلهد واملال من أجل االعتامر فتحديدها كل عرشة أيام
فيه مشقة وضياع االستزادة من هذه العبادة احلاصلة بتكرارها ،الن اهلل تعاىل قال( :وتزودوا)(((،

والن تكرار االعتامر عمل بر وخري فال جيب االمتناع منه بدليل (وافعلوا اخلري)((( ،وال يوجد دليل

يمنع من تكرارها ،أما مسألة عدم املواالة بني العمر وتكرارها يف أقل من عرشة أيام فهذه بحق
أهل مكة ،ودليل ذلك ما روي عن عمرو بن دينار قال :ان ابن عمر ريض اهلل عنهام كان ال يرى

عىل أهل مكة عمرة ،ويقول( :هم يف عمرة كل يوم)((( ،أي يتفرغوا للصالة يف املسجد واإلكثار
من الطواف ،الن الطواف هو الركن األعظم من أركان العمرة ،لقوله تعاىل( :وليطوفوا بالبيت

العتيق)((( ،وعىل قول من قال :ال أوقت وقتا وال أجعل بينهام مدة وتصح يف كل يوم عمرة ،وهذا

القول يقوي نفسه وبه أفتي ،وما روي يف مقدار ما يكون بني العمرتني أخبار آحاد ال يوجب علام

وال عمال ((( ،لذا ال يمكن وضع حد للمدة بني العمرتني من أجل الفصل بينهام وهو حسن ،الن
((( املصدر نفسه.

((( سورة البقرة :آية 198

((( سورة احلج :آية 77

((( أخبار مكة للفاكهي185 / 4 :
((( سورة احلج :آية 29

((( خمتلف الشيعة للحيل352 – 348 / 5 :
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فيه مجعا بني األخبار الدال بعضها عىل السنة و بعضها عىل الشهر وبعضها عىل عرشة أيام بتنزيل

ذلك عىل مراتب االستحباب((( ،فمن مراتبه هو استحباب تكرار العمرة يف أقل من عرشة أيام ويف

كل يوم ،واهلل أعلم.

*

((( الروضة البهية61 / 2 :
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد خاتم األنبياء

واملرسلني وعىل إل بيته الطيبني الطاهرين وريض اهلل عن الصحابة أمجعني ورحم اهلل التابعني

واألئمة املجتهدين ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد

ففي ختام بحثي هذا فقد توصلت إىل ذكر أهم النتائج وكام يأيت:

ال خيفى إن العمرة فعل خري ونحن مأمورون به قال تعاىل (وافعلوا اخلري)((( ،لذا فان تكرار

العمرة يزيد منه ملا هلا من فضل عظيم.

جاء البحث لبيان جزئية فقهية كثر اجلدل فيها.

مل أجد فيام بني يدي من مراجع من قال بتحريم التكرار للعمرة وإنام كان اخلالف عىل الوقت

الفاصل بني العمرتني ،لذا فجاز تكرارها يف أي وقت شاء.

أثبت البحث ان تكرار العمرة يف السنة الواحدة مرارا جائز مع االستحباب غري مكروه ،وهو

قول مجهور الفقهاء.

أثبت البحث ان تكرار العمرة يف الشهر الواحد جائز أكثر من مرتني وهو مستحب ،عند أكثر

الفقهاء.

أثبت البحث ان تكرار العمرة يف سفرة واحدة أقل من عرشة أيام أويف يوم واحد جائز

ومستحب ،لدى فريق من الفقهاء.

ختاما أسأل اهلل العظيم أن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم وثوابه لوالدي  -رمحه اهلل

 ولوالديت أمد اهلل يف عمرها وأن يوفقني اهلل ويوفق كل من ساعدين وساندين يف مسرييت العلميةوجزى اهلل اجلميع خريا.

((( سورة احلج :آية 77
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امل�صادر واملراجع
بعد القرآن العظيم

 -1أخبار مكة للفاكهي ،مصدر الكتاب :موقع جامع احلديث
السالِك ،عبد الرمحن شهاب الدين البغدادي ،الرشكة اإلفريقية للطباعة ،مصدر
ْ -2إر َش ُاد َّ

الكتاب :برنامج املحدث.

 -3االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ،دار الكتب العلمية – بريوت،

الطبعة األوىل ،2000 – 1421 ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد عيل معوض.

 -4اسنى املطالب رشح روض الطالب ،لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،دار الكتاب

اإلسالمي ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم.

 -5األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ()911

هـ ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،إعداد موقع روح اإلسالم.

 -6إكامل املعلم رشح صحيح مسلم  -للقايض عياض ،املؤلف :العالمة القايض أبو الفضل

عياض اليحصبي  544هـ ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -7األم :تأليف اإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهلل ،مصدر الكتاب :موقع

يعسوب.

 -8اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،شيخ اإلسالم العالمة الفقيه املحقق عالء الدين

أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي املتوىف سنة 885هـ ،بيت األفكار الدولية ،لبنان ،سنة 2004م،
املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -9البحر الرائق رشح كنز الدقائق (يف فروع احلنفية) ،للشيخ االمام أيب الربكات عبد اهلل بن

أمحد بن حممود املعروف بحافظ الدين النسفي املتوىف سنة  710ه ،والرشح “ البحر الرائق “ لالم
العالمة الشيخ زين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصى احلنفي املتوىف سنة

970ه ،ومعه احلوايش املسامة منحة اخلالق عىل البحر الرائق للعالمة الشيخ حممد أمني عابدين بن
عمر عابدين بن عبد العزيز املعروف بابن عابدين الدمشقي احلنفي املتوىف سنة 1252ه ،ضبطه

وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات ،منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية
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بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل  1418ه 1997 -م.

 -10البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار ،أمحد بن قاسم العنيس الصنعاين – زيدية،

مكتبة اليمن ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم
ُ -11ب ُل ُ
وغ َالمْ َ َرا ِم ِم ْن َأ ِد َّل ِة َالأْ َ ْح َكا ِم ،ابن حجر العسقالين ،مصدر الكتاب :موقع مشكاة للكتب
اإلسالمية

حممد بن عبد الرزّ اق احلسيني ،أبو الفيض،
حممد بن ّ
 -12تاج العروس من جواهر القاموسّ ،

الزبيدي ،مصدر الكتاب :موقع الوراق
املل ّقب بمرتىضَّ ،
 -13حترير األحكام (ط.ج)  ،-العالمة احليل.

 -14التعريفات ،عيل بن حممد بن عيل اجلرجاين ،دار الكتاب العريب – بريوت ،الطبعة األوىل،

 ،1405حتقيق :إبراهيم األبياري.

 -15تلخيص ما كتبه ابن القيم يف مسائل احلج والعمرة.

 -16التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري،

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  -املغرب ،1387 ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي

،حممد عبد الكبري البكري.

 -17اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،دار إحياء

الرتاث العريب – بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون ،األحاديث مذيلة بأحكام األلباين
عليها ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -18حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود ،أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن

سعد الزرعي الدمشقي ،سنة الوالدة  691هـ /سنة الوفاة  751هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

199 –1415م.

 -19حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،للعامل العالمة شمس الدين الشيخ حممد عرفه

الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الربكات سيدي أمحد الدر دير ،وهبامشه الرشح املذكور مع
تقريرات للعالمة املحقق سيدي الشيخ حممد عليش شيخ السادة املالكية رمحه اهلل ،طبع بدار إحياء

الكتب العربية عيسى البابى احللبي ورشكاه ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب.
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 -20حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل

النجدي (املتوىف1392 :هـ) ،الطبعة :األوىل  1397 -هـ ،مصدر الكتاب :ملفات وورد وضعها
األخ أبو مهند النجدي يف ملتقى أهل احلديث

 -21حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم.
 -22حاشية رد املحتار ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب .

 -23احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  ،tوهو رشح خمترص املزين ،تصنيف أيب

احلسن عيل بن حممد بن حبيب املاوردي البرصي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1414هـ -

1994م.

 -24حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.

 -25حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ،دار الكتاب العريب

– بريوت ،الطبعة الرابعة1405 ،ه.

 -26الذخرية ،شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد حجي ،دار الغرب ،سنة

النرش 1994م ،بريوت ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.
 -27رد املحتار ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم

 -28الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية ،زين الدين بن عيل العاميل اجلبعي – إمامية ،دار

العامل اإلسالمي –بريوت ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم.

 -29روضة الطالبني لإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي املتوىف سنة 676ه

ومعه املنهاج السوي يف ترمجة االمام النووي منتقى الينبوع فيام زاد عىل الروضة من الفروع للحافظ
جالل الدين السيوطي ،حتقيق الشيخ عادل .أمحد عبد املوجود الشيخ عىل حممد معرض ،دار الكتب

العلمية بريوت – لبنان ،مجيع احلقوق حمفوظة الدار الكتب العلمية بريوت  -لبنان يطلب من:
دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان رصب 11 / 9424 :تلكس 41245 :هاتف– 366135 :

 ،810073مصدر الكتاب :موقع يعسوب

 -30زاد املعاد يف هدي خري العباد ،املؤلف :حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين

ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،النارش :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ط  3سنة -1406
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 -31سبل السالم ،حممد بن إسامعيل األمري الكحالين الصنعاين (املتوىف1182 :هـ) ،مكتبة

مصطفى البايب احللبي ،الطبعة :الرابعة 1379هـ1960 /م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة

الرقمية.

 -32سنن أيب داود ،أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت.

 -33سنن البيهقي الكربى ،أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي ،مكتبة دار الباز -

مكة املكرمة ،1994 – 1414 ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية
 -34سنن النسائي الكربى ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ،دار الكتب العلمية –

بريوت ،الطبعة األوىل ،1991 – 1411 ،حتقيق :د .عبد الغفار سليامن البنداري ،سيد كرسوي
حسن ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -35رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام ،جعفر بن احلسن اهلذيل (املحقق احليل) –

مؤسسة مطبوعايت إسامعليان ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم

 -36رشح الزرقاين عىل موطأ اإلمام مالك ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،سنة

الوالدة  /سنة الوفاة  ،1122دار الكتب العلمية-بريوت ،سنة النرش  1411ه.

 -37رشح النيل وشفاء العليل ،حممد بن يوسف بن عيسى أطفيش – إباضية ،مكتبة اإلرشاد،

مصدر الكتاب :موقع اإلسالم

 -38رشح سنن ابن ماجه ،السيوطي ،عبد الغني ،فخر احلسن الدهلوي ،قديمي كتب خانة –

كراتيش ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية
 -39رشح صحيح مسلم للنووي

 -40رشح معاين اآلثار ،أمحد بن حممد بن سالمة بن عبدامللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي،

دار الكتب العلمية  -بريوت ،الطبعة األوىل ،1399 ،حتقيق :حممد زهري النجار ،املصدر :موقع

شبكة مشكاة اإلسالمية.

 -41رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى ،للشيخ منصور ابن إدريس

البهويت (1051 -1000هـ) ،دار الكتب األزهرية 1406،هـ ،دار الفكر ،املصدر :موقع شبكة
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 -42رشح النووي عىل صحيح مسلم ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،املؤلف :أبو

زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الثانية،

 ،1392املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -43شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة

األوىل ،1410 ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -44صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ملحمد بن حبان بن امحد أبو حاتم التميمي ألبستي،

مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط -1993-1414 ،2حتقيق :شعيب األرنؤوط ،األحاديث مذيلة

بإحكام شعيب األرنؤوط عليها.

 -45صحيح البخاري ،اجلامع الصحيح املخترص ،ملحمد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري

اجلعفي ،دار ابن كثري ،الياممة – بريوت ،الطبعة الثالثة ،1987 – 1407 ،حتقيق :د .مصطفى ديب
البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الرشيعة  -جامعة دمشق ،مع الكتاب :تعليق د .مصطفى ديب

البغا.

 -46صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،دار إحياء الرتاث

العريب – بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،مع الكتاب :تعليق حممد فؤاد عبد الباقي
 -47طبقات األولياء ،ابن امللقن ،مصدر الكتاب :موقع الوراق

 -48العرف الشذي رشح سنن الرتمذي ،حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي

(املتوىف1353 :هـ) ،الطبعة :األوىل ،املحقق :حممود أمحد شاكر ،املدقق :مؤسسة ضحى للنرش
والتوزيع ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -49عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،بدر الدين العيني احلنفي ،املصدر :موقع شبكة

مشكاة اإلسالمية

 -50عون املعبود رشح سنن أيب داود ،حممد شمس احلق العظيم آبادي أبو الطيب ،دار الكتب

العلمية – بريوت ،الطبعة الثانية ،1415 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -51فتاوى الشبكة اإلسالمية ،فهذه فتاوى من مركز الفتوى بموقع الشبكة اإلسالمية،،
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بإرشاف د .عبد اهلل الفقيه ،وهي فتاوى رشعية مؤصلة تصل إىل قرابة  56.547فتوى مستخلصة
إىل آخر مجادى األوىل تقريب ًا لعام 1427هـ ،وكل فتوى يسبقها عنواهنا ورقمها وتبويبها وتارخيها.

 -52الفتاوى اهلندية ،جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،مصدر الكتاب :موقع

اإلسالم.

 -53فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،

دار املعرفة  -بريوت ،1379 ،حتقيق :أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي.
 -54فتح القدير ،مصدر الكتاب :موقع اإلسالم

 -55الفروع و معه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي ،املؤلف :حممد

بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين املقديس الرامينى ثم الصاحلي (املتوىف:
763هـ) ،املحقق :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،النارش :مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1424

هـ  2003 -م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية.
ِ -56
اإلسالمي وأد َّلت ُُه َّ
الفقهية
وأهم ال َّنظر َّيات
املذهبية
عية واآلراء
الف ْق ُه
ّ
َّ
َّ
الشامل لألد ّلة الشرَّ َّ
ُّ

اإلسالمي
الز َح ْيليِ ّ  ،أستاذ ورئيس قسم الفقه
وحتقيق األحاديث ال َّنبو َّية وخترجيها ،املؤلف :أ.دَ .و ْه َبة ُّ
ّ
وأصوله بجامعة دمشق  -ك ّل َّية الشرَّ يعة ،النارش :دار الفكر  -سور َّية – دمشقَّ ،
الرابعة املن َّقحة
الطبعة َّ
املعدَّ لة بالنِّسبة ملا سبقها ،وهي َّ
مصورة ،مذ َّيل باحلوايش
الطبعة الثَّانية عرشة ملا تقدَّ مها من طبعات
َّ

دون نقصان ،نال رشف فهرسته وإعداده َّ
احللبي من أعضاء ملتقى أهل احلديث،
للشاملة :أبو أكرم
ّ
املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -57الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي (املتوىف:

1126هـ) ،املحقق :رضا فرحات ،مكتبة الثقافة الدينية ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة

الرقمية.

 -58فيض الباري رشح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،املصدر :موقع شبكة مشكاة

اإلسالمية.

 -59فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير ،للعالمة حممد عبد الرؤوف

املناوي ضبطه وصححه أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة االوىل 1415
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ه  1994 -م ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب

البحوث املحكمة

 -60كشاف القناع للشيخ منصور بن يونس البهويت احلنبيل املتوىف سنة  1051ه ،عن متن

اإلقناع لإلمام موسى بن أمحد احلجاوي الصاحلي املتويف سنة  960ه ،قدم له االستاذ الدكتور/
كامل عبد العظيم العناين ،حققه /أبو عبد اهلل حممد حسن حممد حسن اسامعيل الشافعي ،تنبيه:
وضعنا نص “ متن االقناع “ يف أعىل الصفحات ،ووضعنا حتته نص “ كشاف القناع “ مفصوال بينهام

بخط .منشورات حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،الطبعة االوىل  1418ه -
 1997م ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان العنوان :رمل الظريف شارع البحرتي ،بناية ملكارت
تلفون وفاكس 00 )1 961( 602133 - 366135 - 364398 :صندوق بريد11 - 9434 :
بريوت – لبنان ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب.

 -61كشف الرموز ،الفاضل اآليب ،من كتب االمامية.

 -62لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي ،دار صادر – بريوت ،الطبعة

األوىل.

 -63املبدع رشح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان

الدين (املتوىف884 :هـ) ،دار عامل الكتب ،الرياض ،الطبعة1423 :هـ 2003/م ،مصدر الكتاب:
موقع مكتبة املدينة الرقمية ،إعداد موقع روح اإلسالم.

 -64املجموع رشح املهذب للشريازي ،لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن رشف النووي ،حتقيق:

حممد بخيت املطيعي (األستاذ بجامعة أم درمان اإلسالمية) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت –

لبنان ،ط.1مصدر الكتاب :موقع يعسوب.

 -65جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،عبد الرمحن بن حممد بن سليامن الكليبويل املدعو

بشيخي زاده ،سنة الوالدة  /سنة الوفاة 1078هـ ،خرج آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور،
النارش دار الكتب العلمية ،سنة النرش 1419هـ 1998 -م ،مكان النرش لبنان /بريوت ،املصدر:

موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.

 -66املحىل باآلثار رشح املجىل باالختصار ،عيل بن أمحد بن حزم األندليس أبو حممد ،مصدر

الكتاب :ملفات وورد من ملتقى أهل احلديث ،قام بتنسيقه و فهرسته أسامة بن الزهراء  -عفا اهلل
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عنه  -مللتقى أهل احلديث (أهل اخلري).

 -67خمتلف الشيعة ،العالمة احليل.

 -68املدونة الكربى ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ)،

املحقق :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية بريوت ـ لبنان ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة

الرقمية.

 -69مرعاة املفاتيح ،للتربيزي ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.

 -70مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ،تأليف :إسحاق بن منصور املروزي،

عامدة البحث العلمي ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،األوىل،

1425هـ2002/م ،قام بإعداده للشاملة :أمحد عبداهلل  -عفا اهلل عنه –

 -71مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين ،مؤسسة قرطبة – القاهرة،

األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها.

 -72مسند الشافعي ،حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي[]204 - 150دار الكتب العلمية،

بريوت.

 -73مسند الشافعي ترتيب ألسندي

 -74مشكاة املصابيح ،للعالمة الشيخ ويل الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري

التربيزي ،مع رشحه مرعاة املفاتيح ،للشيخ أيب احلسن عبيد اهلل بن العالمة حممد عبد السالم

املباركفوري حفظه اهلل.

 -75املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي،

املكتبة العلمية – بريوت.

 -76مصنف ابن أيب شيبة ،املصنف يف األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة

الكويف ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األوىل ،1409 ،حتقيق :كامل يوسف احلوت.

 -77مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى الرحيباوي ،املكتبة االسالمية ،مصدر

الكتاب :موقع اإلسالم.

 -78معجم لغة الفقهاء عريب – انكليزي مع كشاف انكليزي – عريب باملصطلحات الواردة يف
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البحوث املحكمة

املعجم ،وضع أ.د حممد رواس قلعة جي ،د .حامد صادق قنيبي ،باحث يف مؤسسة الفقه اإلسالمي
مدرس املعاجم واملصطلحات جامعة امللك سعود يف جامعة البرتول واملعادن بالرياض بالظهران،
دار النفائس بريوت – لبنان ،ط1405 ،1ه – 1985م ،ط1408 ،2ه – 1985م.
 -79معرفة السنن واآلثار للبيهقي ،مصدر الكتاب :موقع جامع احلديث.

 -80املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس أبو حممد،

دار الفكر – بريوت ،الطبعة األوىل1405 ،ه.

 -81مغنى املحتاج اىل معرفة معاين الفاظ املنهاج ،رشح الشيخ حممد الرشيينى اخلطيب عني

اعيان علامء الشافعية يف القرن العارش اهلجري عىل متن املنهاج اليب زكريا حييى بن رشف النووي

من اعالم علامء الشافعية يف قرن السابع اهلجري رمحهام اهلل ،ونفع بعلومهام آمني (متتاز هذه الطبعة

بوضع « متن املنهاج « بأعىل الصحائف مضبوطا بالشكل الكامل  1377ه =  1958م ملتزم الطبع

والنرش رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي واوالده بمرص ،مصدر الكتاب :موقع يعسوب.
ُ
الفقيه اإلمام ،العا ُمل العامل،
الشيخ
 -82املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،املؤلف /
ُ

ِ
ص ُع َم َر ِ
الفقيه أيب َح ْف ٍ
إبراهيم
بن
الشيخ املرحو ِم
بن
العباس أ َ
ِ
محدُ ُ
َ
بقي ُة السلف ،أبو َّ
املحدِّ ُث احلافظَّ ،
القرطبي ،رمحه اهلل َ
وغ َفر له ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.
األنصاري
احلافظ،
ُّ
ُّ

 -83املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ،دار

إحياء الرتاث العريب – بريوت ،الطبعة الثانية ،1392 ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية.

 -84مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن

الرعيني (املتوىف954 :هـ) ،املحقق :زكريا عمريات ،دار عامل
الطرابليس املغريب ،املعروف باحلطاب ُّ

الكتب ،الطبعة :طبعة خاصة 1423هـ 2003 -م ،مصدر الكتاب :موقع مكتبة املدينة الرقمية.

 -85املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية – الكويت

عدد األجزاء 45 :جزءا ،الطبعة( :من  1427 - 1404هـ)..األجزاء  :23 - 1الطبعة الثانية ،دار

السالسل – الكويت ..األجزاء  :38 - 24الطبعة األوىل ،مطابع دار الصفوة – مرص ..األجزاء
 :45 - 39الطبعة الثانية ،طبع الوزارة ،املصدر :موقع شبكة مشكاة اإلسالمية

 -86موطأ مالك  -رواية حييى الليثي ،موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبد اهلل األصبحي،
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دار إحياء الرتاث العريب – مرص ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.

 -87املنتقى رشح املوطأ ،سليامن بن خلف الباجي ،دار الكتاب اإلسالمي ،مصدر الكتاب:

موقع اإلسالم

 -88نيل االوطار من أحاديث سيد األخيار رشح منتقي اإلخبار ،للشيخ اإلمام املجتهد العالمة

الرباين قايض قضاة القطر اليامين حممد بن عيل ابن حممد الشوكاين املتوىف سنة  1255ه ،1973 -
دار اجليل بريوت  -لبنان ص ،پ –  ،8747مصدر الكتاب :موقع يعسوب

هذه املصادر واملراجع من املكتبة الشاملة اإلصدار الثالث اإلصدار 3.44

http: //www.shamrla.ws
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