
 اإلحرام ودخول مكة 
 صالة ر�عتین قبل اإلحرام

 
إذا وصلنا الم�قات الساعة التاسعة ص�اًحا هل ُ�َسن أن نصلي ركعتین عند اإلحرام أم ال   :السؤال

 وما الحكم حیث إن �عضنا صلى بن�ة الضحى؟    ؟بد أن تكون صالة فر�ضة 

 ،ركعتین هما صالة الظهر أنه أحرم �عد صالةِ  -عل�ه الصالة والسالم-ثبت عنه  :الجواب
»  صلِّ في هذا الوادي الم�اَرك« :-عل�ه الصالة والسالم-وثبت أنه قیل له  ،صالة فر�ضة

فأخذ من هذا جمهور أهل العلم استح�اب أن �كون اإلحرام �عد صالة سواء  ،]1534[البخاري: 
وٕان كانت نافلة   ،-عل�ه الصالة والسالم -فإن كانت فر�ضة فطابق فعله  ، كانت نافلة أو فر�ضة

فاستحب أهل العلم صالة ركعتین قبل   ،طا�قت ما ُأِمَر �ه أن �صلي في هذا الوادي الم�ارك
حرم �عدهما؛  ل�ُ  وٕاال صلى ركعتین نافلةً  ،كانت الفر�ضة فبها ونعمْت  إن  -كما قلنا - حرام اإل

المقصود أن صالة ركعتین   ،»في هذا الوادي الم�ارك، وقل: عمرة في حجة صلِّ « :لقول امتثاالً 
ال صالة خاصة لإلحرام   :و�عضهم قال ،قبل اإلحرام من أجل اإلحرام سنة عند أكثر أهل العلم

 ، ى وٕاال أحرم بدون صالةفمن وافق وقت الفر�ضة صلَّ  ،�عد الفر�ضة أحرموٕانما وقع اتفاًقا أنه 
  ، نه أحرم �عد صالةمن أجل الوضوء ونواها سنة الوضوء حصل له أ -عند هؤالء-وٕان صلى 

 .من أجل اإلحرام وٕانما هي من أجل الوضوء والصالة ل�سْت 

�عني في وقت صالة  -وصلنا الم�قات الساعة التاسعة ص�اًحا ( :وفي السؤال �قول
أو ال بد أن تكون صالة   -�عني لإلحرام-ن أن نصلي ركعتین عند اإلحرام سَ هل �ُ  -الضحى
، إذا صلیتم هذه الصالة بن�ة الضحى بها ونعمْت )؟ -والسالما حصل له عل�ه الصالة كم-فرض 

وهي سنة عند   ، وهي مشروعة �أدلة كثیرة ، وهي صالة الضحىو�كون حصل اإلحرام �عد صالة، 
،  ]720[مسلم:  »و�جزئ من ذلك ر�عتان یر�عهما من الضحى«بل سنة مؤكدة  ،عامة أهل العلم

  ،]1981[البخاري:  »�عتي الضحىر : -منها– بثالثأوصاني خلیلي صلى هللا عل�ه وسلم «و
وٕان نوى بذلك ركعتي اإلحرام   ،فإذا صلى الركعتین بن�ة الضحى حصل له أن أحرم �عد ركعتین

 لقول جمهور أهل العلم أنهما سنة لإلحرام.  ؛فال �أس

واالغتسال سنة  أن �غتسل،  األصلوهذا �غتسل و من أراد العمرة أو الحج �أتي إلى الم�قات ف
عل�ه الصالة  -، ثم �صلي الركعتین، ثم یلبِّي، فقد جاء عنه فلو توضأ أجزأه ذلك ،ل�س بواجب 

�أن  فرق ما �َ فل�س اإلحرام ، أما ]1770أبو داود: [ أنه لبَّى �عد الركعتین في المسجد  -والسالم
لكن من �اب أنه ینوي اإلحرام م�اشرة �عد  ، المقصود أنه یل�س، �كون قبل الصالة أو �عدها 

ال مانع  و  فإنه یل�س اإلحرام قبل الصالة، -عل�ه الصالة والسالم-الركعتین في المسجد كما فعل 



یوالي ل، لكن كونه یل�س قبل أولى؛ أو �صلي الركعتین ثم یل�س ،أن یل�س قبل ثم �صلي الركعتین
لب�ك  ( ،)لب�ك عمرةً ( -ما یر�د من النسك-لب�ك  :ف�قول ،بین الصالة ون�ة الدخول في النسك

 . إلى آخره ،)لب�ك حًجا وعمرةً ( ،)حًجا

ى  بل �عض الصحا�ة وهو في الصح�ح أنه لبَّ ن قِ مِ  -عل�ه الصالة والسالم-وُنقل عنه 
ى عند وثبت عنه أنه لبَّ  ،الس�ارة إذا ركب اآلن يلبِّ یُ ف ،]166[البخاري:  �ه راحلته ْت حینما استقلَّ 

والجمع بینها   ،وكل هذا صح�ح، ]1545[البخاري:  في البیداءوأنه لبَّى  ،]1186[مسلم:  الشجرة
ومن رآه   ،ى في المسجد إنه لبَّ  :ي في المسجد قالفمن رآه یلبِّ  ، أن كل واحد من الرواة روى ما رأى

نقل ذلك  عند الشجرة ومن رآه لبَّى  ،لع على ما قبله�ه راحلته نقل ذلك ولم �طَّ  ْت یلبي حینما استقلَّ 
لع  طَّ لكن لم �َ  ،ى حینما وصل البیداءإنه لبَّ  :ى في البیداء قالومن رآه لبَّ  ،لع على ما قبلهولم �طَّ 

ن  سَ وتُ  ،حینما �صلي و�نوي الدخول في النسك :فتسن التلب�ة في هذه المواضع كلها ،على ما قبله
وابن  ،وما أش�ه ذلك ،وٕاذا وصل إلى البیداء ،ىإذا ركب الس�ارة لبَّ ف ، �ه راحلته ْت التلب�ة إذا استقلَّ 

[مسلم:  " فیها -صلى هللا عل�ه وسلم-بیداؤكم هذه التي تكذبون على رسول هللا " :عمر �قول
ى لبَّ  :ألنه فهم أن الذي قال ؛ألنه روى ما قبل ذلك ؛ینفي -رضي هللا عنه– لكن هذا، ]1186

فالتلب�ة مشروعة   ،نقل ما رأى كلٌّ بل ال،  ،�ظن أنه ال تجوز التلب�ة قبل ذلك ،حینما وصل البیداء
رفع بها  التلب�ة و�ُ كرر هذه و�عد ذلك �ُ  �ه راحلته، ْت وٕاذا استقلَّ  ،�عد الصالة في المسجد من 

 وعن صحابته. -عل�ه الصالة والسالم-الصوت كما جاء عنه  

دخل في  )الب�ك حجً (أو  )لب�ك عمرةً ( :حینما �قول ،أول ما ینوي وأما عقد اإلحرام فهو 
 هو ن�ة الدخول في النسك.ف ،اإلحرام

 ه 1435/ 23/7�عد المائة  الثالثة والتسعون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


