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. والقران واإلفراد التمتع ركن فإّنه اإلفاضة طواؾ وكذا العمرة، أركان ِمن ركن:  الطواؾ

 أو مفردة بعمرة معِمرا   أكان سواء الناسك، به تدئٌب أن ٌجب عمل أّول هو اإلحرام أنّ  وقّدمنا

 والمعتِمر الحاج بٌن .قران أو إفراد أو تمتع بحج حاجا  

 الوقوؾ، أو الطواؾ، هو هل مباشرة؟ اإلحرام ٌعقب الذي الثانً العمل هو ما: نعرؾ أن بقً

   ؼٌره؟ أو

 ٌُثّنً أن فعلٌه للعمرة رمأح قد كان فإن اإلحرام، ِمن وقصده الناسك صفة باختالؾ ذلك ٌختلؾ

 الى بالقٌاس فالطواؾ التمتع، عمرة أم المفردة العمرة مرٌدا   أكان سواء بؽٌره، ال بالطواؾ

 حج أو اإلفراد حج قصد كمن فقط، الحج بإحرامه أراد إذا أّما .باالتفاق الثانً العمل هو المعتِمر

 - التفصٌل ٌأتً - عرفات فً بالوقوؾ اإلحرام َبعد ٌُثّنً فإّنه العمرة، أعمال أنهى أن َبعد التمتع

 شًء كل وَقبل اوال ، ابتدأ التمتع حج حاجا   أو فقط، معتمرا   مكة دخل من ان: ثان وبتعبٌر

 فال ؼٌره أما - متمتعا   كان إن - جدٌدا   إحراما   ٌنشا ذلك وَبعد التقصٌر، ثم السعً، ثم بالطواؾ،

 -. منى من والنزول الوقوؾ َبعد ما الى ٌؤخره بل اإلحرام، َبعد مباشرة الطواؾ علٌه ٌجب

 .- التفصٌل ٌأتً

 :أقسام ثالثة إلى الطواؾ األربعة المذاهب أبمة قّسم

 أشبه فهو مكة، ٌدخل حٌن - ضواحٌها فً وَمن المكً ؼٌر - اآلفاقً ٌفعله القدوم، طواؾ - ٔ

 على شًء ال مستحب أّنه على ااتفقو وقد. التحٌة طواؾ ُسّمً هنا وِمن للمسجد؛ التحٌة بركعتً

 .دم تاركه على: قالوا فإّنهم المالكٌة إالّ  تاركه

ٌُسّمى الزٌارة، طواؾ - ٕ  ٌقضً أن َبعد الحاج به ٌأتً الطواؾ وهذا أٌضا ، اإلفاضة طواؾ و

. وٌطوؾ مكة الى ٌرجع فإّنه التقصٌر، أو والحلق والذبح العقبة جمرة رمً ِمن بمنى مناسكه

 طواؾ وُسّمً. أجله ِمن البٌت وزار منى، ترك ألّنه الزٌارة؛ طواؾ الطواؾ هذا وُسّمً

ٌُسّمى. مكة الى منى ِمن - رجع أي - أفاض ألّنه اإلفاضة؛  ِمن ركن ألّنه الحج؛ طواؾ أٌضا   و

 .باالتفاق أركانه

. - اإلمامٌة ؼٌر عند - النساء حتى الحاج، على محّرما   كان شًء كل ٌحلّ  الطواؾ هذا وبإتمام

 طوافا   وٌطوؾ والمروة، الصفا بٌن َبعده ٌسعى حتى النساء له تحلّ  ال: قالوا فإّنهم اإلمامٌة أّما

 .قرٌب عّما أكثر وٌتضح النساء، طواؾ سّموه هنا وِمن ثانٌا ،

 مكة، ِمن السفر إرادة عند الحاج ٌفعله ما آخر وهو الوداع، طواؾ - ٖ

 .ٌضحً أي فقط، دم ٌلزمه الحاج تركه إذا ولكن بوجوبه، والحنابلة الحنفٌة وقال

 على والفقه المؽنً،. )قوالن وللشافعً. ٌتركه َمن على شًء وال مستحب، هو: المالكٌة وقال

 (.السّنة وفقه األربعة، المذاهب

 : الشٌعة عند الطواؾ أقسام



 طواؾ وهو - الثانً وأنّ  مشروعة، الثالثة األطواؾ هذه أنّ  على السّنة ٌوافقون والشٌعة

 مستحب - القدوم طواؾ وهو - األّول وأنّ  بتركه، وٌبطل الحج، أركان ِمن ركن - الزٌارة

 ال مستحب أّنه فً المالكٌة فٌه فٌوافقون - الوداع طواؾ وهو - الثالث الطواؾ أّما تركه، ٌجوز

 بهبوجو وقالوا النساء، طواؾ وهو الثالثة، على آخر طوافا   زادوا ولكّنهم .شًء بتركه ٌجب

 ولَم إفرادا ، أو قرانا   أو كان تمتعا   أنواعه، بشتى الحج وفً المفردة، العمرة فً تركه جواز وعدم

 .التمتع حج علٌه ٌشتمل الذي النساء بطواؾ اكتفاء التمتع عمرة فً إالّ  تركه ٌجٌزوا

: الشٌعة لوقا. به تحلّ  النساء وإنّ  واجب، طواؾ الحج طواؾ َبعد لٌس: قالوا السّنة إنّ  وبكلمة،

 الطواؾ وهذا ثانٌة، ٌطوؾ ثمّ  ٌسعى، أن الحج طواؾ ٌطوؾ أن َبعد الناسك على ٌجب بل

 .النساء طواؾ بالذات هو الثانً

 وحُرم رجال ، كان إن العقد حتى النساء علٌه حُرمت الطواؾ هذا الناسك ترك إذا: أٌضا   وقالوا

 مات ولو عنه، ٌطوؾ َمن ٌستنٌب أو ه،بنفس الحاج ٌفعله أن إلى امرأة كانت إن الرجال علٌها

 ٌأتِ  ولَم الممٌز الصبً حج لو: قالوا بل. الموت َبعد ولٌه عنه أداه ٌستنٌب أو ٌؤدٌه أن َقبل

 ٌؤدي حتى علٌهن، العقد وال البلوغ، َبعد النساء له تحلّ  فال جهال ، أو سهوا   ولو النساء، بطواؾ

 .ٌستنٌب أو

 ركن وهو للعمرة، األّول: أطوافة ثالثة التمتع حج ٌحج َمن لىع ٌوجبون الشٌعة إنّ  وبالجملة،

 أشبه بركن ولٌس واجب، جزء وهو للنساء، والثالث منه، ركن وهو للحج، والثانً منها،

 النساء، طواؾ فً إالّ  ذلك جمٌع فً الشٌعة فٌوافقون السّنة أّما. الصالة الى بالنسبة بالفاتحة

 .الشٌعة عند طوافان منهما كل فعلى القارنو المفِرد أّما. ٌنكرونه فإّنهم

 وِمن أعالها، ِمن ٌدخل وأن ٌؽتسل، أن مكة دخل لمن ٌستحب أّنه على اتفقوا:  مكة دخول عند

 إالّ  تٌسر، بما أو بالمأثور وٌدعو وٌهلّل، وٌكّبر البٌت، رؤٌة عند ٌدٌه ٌرفع وأن شٌبة، بنً باب

 أشار وإالّ  لمسه، وإالّ  استطاع إن فٌقّبله الحجر الى ٌأتً بل بالدعاء، ٌدٌه ٌرفع ال: قال فإّنه مالكا  

 .ودعا بٌده إلٌه

 فمه، نّظؾ وإالّ  - الفم ٌطٌب نبات - األذخر ٌمضػ وأن حافٌا ، ٌدخلها أن ٌستحب: اإلمامٌة وقال

 .رابحته بزوال واجتهد

 فال والخبث، الحدث نمِ  الطهارة الطواؾ فً ٌشترط: والحنابلة والمالكٌة الشافعٌة قال:  الشروط

ٌُشترط ترك، مع وال والنفساء، الحابض ِمن وال الجنب، ِمن ٌصحّ   كما تماما   العورة ستر أٌضا   و

 واجب هً وإّنما شرطا ، لٌست الحدث ِمن الطهارة أنّ  الحنفٌة ٌرى)  .الصالة فً الحال هً

 وحابضا   ُجنبا   طاؾ نوإ. شاة ولزمه طوافه صح وطاؾ أصؽر حدثا   محِدثا   كان فلو بدم، ٌجبر

 طهارة أّما: )األربعة المذاهب على الفقه) كتاب فً وجاء(.بمكة دام ما وٌعٌده بدنة، ولزمه صح

   فال نجس كله ثوب وعلٌه طاؾ لو حتى - الحنفٌة عند - مؤكدة فسّنة والمكان والبدن الثوب

 ستر ٌشترط كذلكو الواجب، الطواؾ فً شرط والخبث الحدث ِمن الطهارة: اإلمامٌة وقال

 وال الحرٌر، ِمن وال اللحم، مأكول ؼٌر ِمن ٌكون ال وأن. مؽصوب ؼٌر طاهر بثوب العورة

 قال حٌث الصالة، ِمن أكثر الطواؾ أمر فً بعضهم تشدد بل. الصالة فً الحال هً كما الذهب

 جواز دموبع الطواؾ، فً عنه العفو وعدم الصالة، فً الدرهم بمقدار كان إذا الدم عن بالعفو



 األؼلؾ ِمن الطواؾ ٌصحّ  فال الختان، الطابؾ فً ٌُشترط:  وقالوا .للنساء والذهب الحرٌر لِبس

 (.والحدابق الجواهر،. )صبٌا   أو كان رجال  

 

 : الطواؾ كٌفٌة

: والحنفٌة والشافعٌة المالكٌة وقال. والحنابلة اإلمامٌة عند بالذات للطواؾ النٌة تعٌٌن ِمن بدّ  ال

(. السّنة وفقه الجواهر،. )بالخصوص الطواؾ نٌة ٌُشترط وال العموم، بوجه الحج نٌة تكفً

 .القهرٌة األمور ِمن ألّنها والجدال؛ النزاع تقبل ال والباعث الداعً بمعنى النٌة أنّ  وتقّدم

 أنّ  على مجمعون - السّنة فقهاء أي - والجمهور) :رشد البن( المجتهد بداٌة) كتاب فً وجاء

 السّنة فقه كتاب وفً - األسود الحجر ِمن ٌبتدئ أن واجب، ؼٌر أو كان واجبا   اؾ،طو كل صفة

 ٌجعل ثمّ  فعل، أمكنه إن وٌقّبلها بٌده ٌلمسه أو قّبله، ٌقّبله أن استطاع فإن - أٌضا   به وٌنتهً

 األُولى، األشواط الثالثة فً ٌرمل أشواط، سبعة فٌطوؾ ٌمٌنه، على وٌمضً ٌساره، على البٌت

 أي - المتمتع دون والمعتِمر للحاج مكة على القدوم طواؾ فً وذلك األربعة، فً ٌمشً ثمّ 

 (.الٌمانً الركن وٌستلم النساء، على رمل ال وإّنه - الرمل

 :وهً واجبات، للطواؾ: اإلمامٌة وقال

 .اإلشارة إلٌها وسبقت النٌة، - ٔ

 صرح بل اإلمامٌة، ِمن كثٌر لشرطا هذا أهمل وقد. راكبا   طاؾ عجز فإن ماشٌا ، ٌطوؾ أن - ٕ

: الفقٌه ٌحضره ال َمن وكتاب الكافً، كتاب فً جاء حٌث اختٌارا ، الركوب بجواز منهم جماعة

 .راحلته على طاؾ( وسلّم علٌه هللا صلّى) هللا رسول أنّ 

 حال - الحجر ِمن جزء أّول بإزاء بدنه ِمن جزء أّول ٌكون بحٌث األسود، بالحجر ٌبدأ أن - ٖ

 أّوال ، ابتدأ كما شوط آخر فً ٌحاذٌه بحٌث به ٌختم وأن الٌسار، على بالحركة ٌأخذ ثمّ  - البتداءا

 النقصان أو الزٌادة ِمن وخوفا  . دونها فما خطوة، ٌزٌد أو ٌنقص أن دون السبعة األشواط لتكمل

 ِمن ُبدئ وإن. النقصان أو الزٌادة تؤَمن ال وسطه ِمن ُبدئ إن ألّنه الحجر؛ أّول ِمن البدء وجب

 .الشوط هذا حول قٌل ما آخر إلى.. الحجر ِمن االبتداء ٌكن لَم آخره

 بكالم الجواهر صاحب علٌها وعلق.. الفقه كتب ِمن كثٌر فً إلٌها وما العبارة، هذه جاءت لقد

 :ٌلً ما الطوٌل التعلٌق هذا ِمن نقتطؾ الذوق، فً وسلمة الفطرة، فً اعتدال على دل طوٌل

 التً األزمنة هذه فً بخاصة.. ذلك بمالحظة والضٌق الحرج وشدة المشقة حصول ٌخفى ال)

 تشبه التً القبٌحة المستهجنات ِمن أّنه كما للوسواس، مثار اعتباره وأنّ .. الحجاج زحام ٌكثر

 هذا وٌتعذر راحلته، على طاؾ( وسلّم علٌه هللا صلّى) الرسول أنّ  ُروي وقد ، المجانٌن أحوال

 (.الراكب على حققهوت التدقٌق



 ٌضر وال عرفا ، الصدق تحققه فً ٌكفً: الحكٌم السٌد قال ٌساره، على البٌت ٌجعل أن - ٗ

 بالصدق العبرة إنّ  الظاهر: الخوبً السٌد وقال. متحققا   العرفً الصدق دام ما الٌسٌر االنحراؾ

 .العرفً

 . فٌه خلٌد أن دون حوله ٌطوؾ أي الطواؾ، فً إسماعٌل ِحجر ٌُدخل أن - ٘

 .الطواؾ بطل ٌمٌنه على فجعله البٌت وبٌن بٌنه طاؾ فإذا ٌساره، على وٌكون

فُوا:) قال سبحانه هللا ألنّ  البٌت؛ عن خارجا   بدنه بجمٌع ٌكون أن - ٙ وَّ ٌَطَّ ٌْتِ  َوْل  ،(  اْلَعِتٌقِ  ِباْلَب

 القدر أو بطهحا على مشى فلو زٌد، فً مررت: تقول وال بزٌد، مررت: تقول فٌه، ال حوله أي

 .هللا شّرفها الكعبة: العتٌق بالبٌت والمراد. الطواؾ بطل عمارته َبعد الجدار أساس ِمن الباقً

 علٌه وقؾ الذي الحجر أي إبراهٌم، مقام هً التً والصخرة البٌت بٌن طوافه ٌكون أن - ٧

 .البٌت بنى حٌن

  .نقصان أو زٌادة بال أشواط سبعة ٌتم أن - ٨

 ِمن انتهى ومتى .علٌها وٌدل ٌحددها خبٌر عارؾ إلى ٌحتاج األماكن هذه خٌصتش أنّ  وبدٌهً 

 المقام، فحٌال ٌمكن لَم وإن زحام، كان وإن إبراهٌم، مقام خلؾ ركعتٌن ٌصلًّ أن وجب طوافه

 الركعتٌن، صالة َبعد إالّ  ثان   بطواؾ ٌباشر أن ٌجوز وال. المسجد ِمن أمكن فحٌث ٌمكن لَم فإن

 هذا كان، حٌث قضاهما الرجوع علٌه تعذر فإن بهما، واإلتٌان الرجوع، علٌه جبو نسٌهما ولو

 المذاهب فقهاء أنّ  ٌتبٌن وبهذا شاء حٌث ٌصلٌّهما مستحبا   كان وإن واجبا ، الطواؾ كان إذا

 الطابؾ، ٌسار على البٌت وجعل به، والختم األسود الحجر ِمن االبتداء على متفقون جمٌعا  

 .مستحب والركن الحجر استالم وأنّ  سبعة، األشواط وأنّ  لبٌت،ا خارج ٌقع بحٌث

 .والحنابلة واإلمامٌة المالكٌة فأوجبها األشواط، بٌن الفاصل وعدم المواالة فً اختلفوا قد وأّنهم

 . طوافه على وٌبنً ٌبطل، ال عذر بؽٌر كثٌرا   تفرٌقا   فّرق فلو سّنة، هً: والحنفٌة الشافعٌة وقال

 وإن الطواؾ، إتمام لزمه بمكة كان فإن ترك، ثمّ  أشواط بأربعة أتى إذا: حنٌفة وأب قال وأٌضا  

 الحنفٌة فأوجبه الطابؾ، على المشً وجوب فً أٌضا   واختلفوا . بدم جبرها منها خرج قد كان

 .اختٌارا   الركوب وٌجوز ٌجب، ال: اإلمامٌة ِمن وجماعة الشافعٌة وقال .والمالكٌة والحنابلة

 وهما. بوجوبهما واإلمامٌة والحنفٌة المالكٌة فقال الطواؾ، َبعد ركعتٌن صالة فً لفوااخت وأٌضا  

 .االستحباب إلى والحنابلة الشافعٌة وذهب .الصبح كصالة تماما  

 : الطواؾ مستحبات

 الٌدٌن ورفع والتكبٌر، التهلٌل مع الطواؾ بدء عند األسود الحجر استقبال: منها ُسنن للطواؾ

 إن علٌه الخد ووضع صوت، بدون وتقبٌله علٌه، بوضعهما بهما واستالمه لصالة،ا فً كرفعهما

 .الٌمانً الركن واستالم الرمل، ومنها ، للرجال االضطباع ومنها.بٌده لمسه وإالّ  أمكن،



 ٌدٌه، رافعا   مستقبال   والدعاء األسود، الحجر عند الوقوؾ عند االمامٌة : الطواؾ ُسنن ِمن

 مع وتقبٌله الحجر واستالم المشً، فً والسكٌنة سبحانه، هللا وذكر ،القدر سورة وقراءة

 فً المستجار واستالم وتقبٌلها، بها مر كلما كلها األركان واستالم إلٌه، واإلشارة اإلمكان،

 أثناء الكالم وٌكره البٌت، ِمن والتدانً الٌمانً، الركن ودون الباب بحذاء وهو السابع، الشوط

 .والقرآن رالذك بؽٌر الطواؾ

 الزٌادة وٌلحق شوطا ، ٖٙ فـ ٌتمكن لَم فإن طوافا ، ٖٓٙ ٌطوؾ أن ٌستحب: اإلمامٌة قال وأٌضا  

 .االعتبار بهذا هنا الكراهة وتسقط األخٌر، بالشوط

 قطعت أشواط أربعة َبعد ذلك حدث فإن الطواؾ، أثناء المرأة حاضت إذا: اإلمامٌة قالو

 إعادة علٌها ٌجب وال طهرها، َبعد الطواؾ أتمت عًالس ِمن فرؼت فإذا وسعت، الطواؾ

 األفعال باقً ِمن وتمكنت طهرت فإن عرفة، انتظرت األربعة إتمام َقبل حدث وإن السعً،

 ٌشترطون وال للحابض، الطواؾ ٌجٌزون الحنفٌة أنّ  وقّدمنا .مفردة حجتها صارت وإالّ  فعلت،

 .الطهارة فٌه

 فعلٌه دونها فما أشواط ثالثة الزٌارة طواؾ ِمن ترك َمن: ةللحنفٌ( القدٌر فتح) كتاب فً وجاء

 ٌطؾ لَم كأّنه فصار أكثر، المتروك ألنّ  ٌطوفها؛ حتى أبدا   محرما   بقً أربعة ترك وَمن شاة،

 .أصال  

 شرعا ، المطلوب الوجه على صحٌحة أوقعها هل: شك ثمّ  األشواط، ِمن انتهى إذا: اإلمامٌة وقال

 والتمام، الصحة على ٌبنً بل لشكه، أثر فال نّقص؟ أو زاد أّنه أو ونقصان، زٌادة وبدون

 كل على السبعة أحرز قد كان فإن ٌنظر، الفراغ َبعد الشك ٌكن لَم وإذا .علٌه شًء وال وٌمضً

 .ومضى الصحة على بنى والثمانٌة، السبعة بٌن شك لو كما حال،

 فما والستة الخمسة أو والسبعة، الستة بٌن شك لو كما متحققة، السبعة أنّ  وٌتٌقن ٌحرز لَم إذا أّما

 . ٌستأنؾ ثمّ  ٌتم أن واألفضل ٌعٌد، أن وعلٌه األساس، ِمن الطواؾ ٌبطل دون

 طرفً أحد كان إن وٌتم دابما   األقل على ٌبنً فإّنه المستحب فً أّما الواجب، الطواؾ فً هذا

 .األخٌر الشوط انتهاء عند أو اءاألثن فً الشك ٌكون أن بٌن فرق بدون السبعة، دون ما الشك

 فً الحال هً كما المتٌقن بالقدر أخذا   األقل على البناء هً عندهم فالقاعدة اإلمامٌة ؼٌر أّما

 .الصالة ركعات عدد فً الشك

 َمن عند ركعتٌه وَبعد الطواؾ، َبعد تأتً السعً مرتبة أنّ  على اتفقوا: والتقصٌر السعً

 أوجب َمن أرَ  ولَم ٌسعى، ثمّ  فٌطوؾ، ٌرجع أن فعلٌه ٌطوؾ أن َقبل سعى َمن وأنّ  أوجبهما،

 ( .ٔ)مباشرة الطواؾ َبعد بالسعً ٌبتدئ بحٌث والسعً، الطواؾ بٌن المواالة

 

 بما علٌهما والدعاء والمروة، الصفا على الرقً ٌستحب) (:السّنة فقه) كتاب فً جاء: المستحبات

 (.ٌتالب استقبال مع والدنٌا الدٌن أمر ِمن شاء



 ٌجوز ال ولكن وصالته، الطواؾ ِمن الفراغ َبعد السعً إلى المبادرة تجب ال: الحكٌم السٌد قال

 وصالته الطواؾ عن السعً ٌؤخر ال أن علٌه: الخوبً السٌد وقال. اختٌارا   الؽد إلى التأخٌر

 إلٌه ذهب ما: أقول. االختٌار مع الؽد إلى التأخٌر ٌجوز وال ضرورة، ؼٌر ِمن به ٌُعتد بمقدار

 منسك فً وجاء .الشرابع لظاهر خالفا   الصحٌحة األحادٌث علٌه دلت الذي الحق هو السٌدان

 ما على البناء ثمّ  والقطع، بٌنها الفصل فٌجوز السعً أشواط فً المواالة تعتبر ال: الحكٌم السٌد

 .واحد شوط َبعد كان ولو سبق،

 علٌه، رقً ثمّ .. الصفا باب ِمن خرج أّنه( لّموس علٌه هللا صلّى) هللا رسول فعل ِمن فالمعروؾ

 ال وحده هللا إالّ  إله ال: )وقال وحمده، ثالثا ، وكّبره هللا فوحد القبلة، فاستقبل البٌت، رأى حتى

 وحده، هللا إالّ  إله ال قدٌر، شًء كل على وهو وٌمٌت، ٌحًٌ الحمد، وله الملك له له، شرٌك

 ((.وحده اباألحز وهزم عبده، ونصر وعده، أنجز

 والصب زمزم، ماء ِمن والشرب الحجر، استالم ٌستحب) :لإلمامٌة( الجواهر) كتاب فً وجاء

 الركن وٌستقبل الصفا، ٌصعد وأن األسود، للحجر المقابل الباب ِمن والخروج الجسد، على منه

 إله ال: ٌقولو سبعا ، هللا وٌكّبر الصفا، على الوقوؾ ٌطٌل وأن علٌه، وٌثنً هللا وٌحمد العراقً،

 الخٌر، بٌده ٌموت، ال حً وهو وٌمٌت، ٌحًٌ الحمد، وله الملك له له، شرٌك ال وحده هلل إالّ 

 (.المأثور بالدعاء وٌدعو ثالثا ، ٌكررها. قدٌر شًء كل على وهو

 أوجب الفقهاء ِمن أحدا   أرَ  ولَم التعبٌر، ِمن شًء فً إالّ  السّنة عن ٌختلؾ ال ترى كما وهذا،

 - جمٌعا   صرحوا كما باالستحباب، صرحت المذاهب وأكثر. والخبث الحدث ِمن للسعً الطهارة

 .السعً إلى الذهاب َقبل األسود الحجر باستالم - الشافعٌة عدا ما

 وسط وفً والمالكٌة، الحنفٌة تعبٌر حسب المٌلٌن بٌن  هرولة المشً باستحباب أٌضا   وصرحوا

 ِمن ولٌس. اإلمامٌة تعبٌر حسب العطارٌن وزقاق منارةال وبٌن الشافعٌة، تعبٌر حسب المسافة

 .خبٌر مرشد إلى تحتاج والمنارة والزقاق المٌلٌن معرفة أنّ  شك

 

 اإلمامٌة فقال ركنٌته، فً واختلفوا ،  والمروة الصفا بٌن السعً لزوم على اتفقوا:  السعً كٌفٌة

. رواٌتان أحمد وعن .ركنا   لٌسو واجب، هو: حنٌفة أبو وقال .ركن هو: والمالكٌة والشافعٌة

 بالصفا ٌبتدئ أن الساعً على وأنّ  سبعة، األشواط عدد أنّ  على واتفقوا (.السّنة وفقه التذكرة،)

 شوطا   الذهاب وٌحسب السبعة، ٌتم حتى الصفا إلى المروة ِمن ٌعود وأن ، بالمروة وٌختم

 المروة، إلى الصفا ِمن ذهابا   أشواط أربعة العملٌة هذه ِمن وٌتحصل اإلٌاب، وكذا مستقال ،

 فً بالسابع والختام الصفا ِمن باألّول االبتداء ٌكون وبالتالً الصفا، إلى المروة ِمن إٌابا   وثالثة

 .المروة

 ٌجوز: - الحنابلة عدا ما - جمٌعا   فقالوا المشً، على القدرة مع الركوب جواز فً واختلفوا

 .والعاجز للقادر الركوب

 فنقل الحنابلة، إالّ ( ٖ)األشواط بٌن المواالة أوجب َمن أرَ  ولَم. للعاجز إالّ  ٌجوز ال :الحنابلة وقال

 َمن أنّ : المالكٌة عن نقل كما. عندهم واجبة أّنها(: األربعة المذاهب على الفقه) صاحب عنهم



 لحص لو كما الٌسٌر، الفصل وٌؽتفر السعً، ٌستأنؾ أن فعلٌه كثٌرا   تفرٌقا   األشواط بٌن فّرق

 .كثٌرا   ٌطول ال شراء أو بٌع منه

 عن عرض فإذا.. بوجهه وإٌابه ذهابه فً المقصد ٌستقبل أن ٌجب: )منسكه فً الحكٌم السٌد قال

 البدن مقادٌم بقاء مع بااللتفات بأس وال ٌجزئ، لَم عرضا   أو القهقري مشى أو بوجهه المقصد

 (.حاله على

 وإلى ذاهب، وأنت المروة إلى بدنك بكل تتجه نأ - تسعى وأنت - علٌك أنّ : هذا قوله ومعنى

 ولك الزحام، عند تفعل كما األمام، إلى وكتفك مجانبا   تسٌر أن لك ٌجوز وال آٌب، وأنت الصفا

 .السٌر حال بدنك دون خاصة بوجهك تلتفت أن

 المروة استقبال ٌجب: )بالحرؾ عبارته وهذه هذا، ِمن ٌقرب ما منسكه فً الخوبً السٌد وقال

 استدبر أو الذهاب عند المروة استدبر فلو الرجوع، عند الصفا استقبال ٌجب كما الذهاب، دعن

 الذهاب عند الخلؾ أو الٌسار أو الٌمٌن إلى بااللتفات وال ٌجزئ، لَم الرجوع عند الصفا

 (.واإلٌاب

 

 حّ وٌص عنه، ٌسعى َمن استناب الركوب بواسطة ولو السعً ِمن ٌتمكن لَم َمن:  السعً أحكام

 .واإلٌاب الذهاب عند الخلؾ أو الٌسار أو الٌمٌن إلى بااللتفات بأس وال .حجه

 .ساهٌا   ٌبطل وال السعً، بطل عامدا   أشواط سبعة على زاد وَمن

 وال الصحة، على بنى السعً ِمن وفرغ انتهى أن َبعد صحتها فً أو األشواط، عدد فً شك إذا

 .واالخبار للحرج الفراغ َبعد شك بأّنه الجواهر صاحب وعلله. علٌه شًء

 فً إشكال ال بل خالؾ، ال: الجواهر صاحب قال إكمالها، َقبل األشواط عدد فً الشك كان وإذا

 .مبطل منهما وكل والنقصان، الزٌادة محذوري بٌن لتردده البطالن

 فً شاكا   كان فإن: ٌنظر فاسدا ؟ فٌكون ؼٌره ِمن أو صحٌحا ، فٌكون الصفا ِمن ابتدأ أّنه شك وإذا

 .السعً بطل األشواط ِمن أتى كم ٌدري ال أٌضا ، العدد

 كان لو كما مزوجا ، ٌده فً الذي الشوط كان فإن فقط، االبتداء فً وشك للعدد، ضابطا   كان وإن

 - هذه والحال - ٌعلم ألّنه السعً؛ صح إلٌه متجها   أو الصفا على وكان سادسا ، أو رابعا   أو ثانٌا  

 سابعا ، أو خامسا   أو ثالثا   كان لو كما مفردا ، الشوط كان إذا وكذلك الصفا، ِمن انك االبتداء أنّ 

 الصفا، على وهو مفردا   الشوط كان بحٌث األمر انعكس ولو. إلٌها متجها   أو المروة على وكان

 (.الجواهر. )االستبناؾ ووجب السعً، بطل المروة على وهو مزوجا   أو

 (.األخبار كفاٌة. )كالصالة باألقل، أخذ األشواط عدد فً شك َمن إنّ : المذاهب بقٌة وعند

 مٌزان. )بدم الترك وٌجبر ركنا ، لٌس ألّنه الحج؛ ٌبطل ال بالمرة السعً ترك لو: حنٌفة أبو وقال

 (.الشعرانً



 ٌكفً: حنٌفة أبو وقال. التقصٌر أو بالحلق الرأس استٌعاب ِمن بدّ  ال: ومالك أحمد قال:  التقصٌر

 . شعرات ثالث ٌكفً: الشافعً وقال .الربع

 ٌقص أو اللحٌة، أو الشارب أو الرأس شعر ِمن ٌأخذ أن بٌن المقصر ٌتخٌر: اإلمامٌة وقال

 فً كالتسلٌم هو: الحكٌم السٌد وقال. بركن ولٌس واجب، ُنسك التقصٌر أنّ  على واتفقوا .الظفر

 وٌجب .صالته ِمن بالتسلٌم لمصلًّا ٌتحلل كما إحرامه ِمن المـُحِرم ٌتحلل به ألنّ  الصالة؛

 التمتع، حج فً ومرتٌن المفردة، العمرة فً واحدة مرة - الخالؾ على - الحلق أو التقصٌر

 :التفصٌل وإلٌك

 : العمرة فً التقصٌر

ٌّن التمتع بعمرة المعتِمر سعى إذا: اإلمامٌة قال  ومتى الحلق، له ٌجوز وال التقصٌر، علٌه تع

 فهو مفردة بعمرة معتمرا   كان إذا أّما. بشاة ٌكفّر أن فعلٌه حلق وإذا لٌه،ع حرم ما له حلّ  قصر

 .ٌكن لَم أم هدي معه أكان سواء والتقصٌر، الحلق بٌن مخٌر

 عمرته، بطلت ٌقصر أن َقبل للحج وأحرم التمتع حج قاصدا   وكان عمدا   التقصٌر ترك وإذا

 واألولى مفردة، بعمرة بعدها ٌأتً ُثمّ  جالح بأعمال ٌأتً أي اإلفراد، حجة ٌحج أن علٌه ووجب

 . القادمة السّنة فً الحج إعادة

 حرم مّما اإلحالل أّما والتقصٌر، الحلق بٌن مخٌر فهو السعً ِمن فرغ إذا: اإلمامٌة ؼٌر وقال

 معه أكان سواء الحلق، أو التقصٌر بمجرد ٌحلّ  المتمتع ؼٌر المعتِمر كان فإن فٌنظر، علٌه، هللا

 ٌبقى هدي معه كان وإن هدي، معه ٌكن لَم إن فٌحّل، متمتعا   المعتِمر كان وإن ٌكن، ملَ  أم هدي

 (.المؽنً) محِرما  

 :الحج فً التقصٌر

 الحاج به وٌأتً قرانا ، أو إفرادا   أو كان تمتعا   أنواعه بشتى الحج أفعال ِمن هو الثانً التقصٌر

. أفضل الحلق وأنّ  والحلق، التقصٌر بٌن ٌرمخ أّنه على واتفقوا. منى فً النحر أو الذبح َبعد

ٌّن هل: شعره لبد فٌمن واختلفوا  كؽٌره؟ مخٌر هو أو حقه فً الحلق ٌتع

ٌّن: والمالكٌة والشافعٌة الحنابلة قال  .حال كل على مخٌر هو: واإلمامٌة الحنفٌة وقال.الحلق ٌتع

ٌّن بل حلق، النساء على لٌس أّنه على واتفقوا  ِمن وجماعة حنٌفة، أبو وقال.التقصٌر علٌهن ٌتع

 وقال.رأسه على الموسى إمرار ٌجب - إلٌه وما كاألصلع - رأسه فً شعر ال الذي إنّ : اإلمامٌة

 مستحب هو: البقٌة

 رجع التقصٌر أو الحلق َقبل منها رحل فإذا منى، فً التقصٌر أو الحلق، ٌجب: اإلمامٌة وقال

 فعلَه الرجوع علٌه تعذر وإذا ناسٌا ، أو عامدا   اهال ،ج أو عالما   أكان سواء فٌها، قصر أو وحلق،

 .كان حٌث

 ال حلق أو قصر إذا أّنه على واتفقوا(.السّنة فقه. )الحرم فً التقصٌر أو الحلق ٌجب: البقٌة وقال

.. اإلثنٌن على الصٌد اإلمامٌة وعطؾ.النساء على الطٌب المالكٌة وعطؾ.النساء له تحلّ 



 شًء كل وٌحلّ .باإلجماع الثالث هذه عدا ما وٌحلّ .الشرٌؾ الحرم انلمك عندهم الصٌد وتحرٌم

 َبعد إالّ  اإلمامٌة عند والطٌب النساء تحلّ  وال .األربعة عند الزٌارة طواؾ َبعد النساء حتى

 .النساء طواؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


