ما هي العمسة ؟
العمسة:
هي إحسام وطىاف وسعي ثم جحلل بحلق ،وَسخحب للمسلم أن ًساعي آلاداب الىازدة في السنت النبىٍت
اإلاطهسة،
الحمدهلل زب العاإلاحن ،والصالة والسالم على أشسف اإلاسسلحن سُدها محمد وعلى آله وصحبه أجمعحن،
أما بعد،،،
فِشسع إلان أزاد العمسة أن ٌسخعد لها وٍساعي ألامىز الخالُت-:
 اسخخازة هللا ،بأن ًطلب من هللا أن ًخخاز له ألافضل وألاحسن في شأهه ،من الصحبت والطسٍقواإلاسلب .
 الخىبت وزد اإلاظالم والدًىن :إذا عصم على السفس جاب من جمُع اإلاعاص ي وزد اإلاظالم إلى أهلها،وقض ى ما أمننه من دًىهه ،وزد الىدائع ،وطلب اإلاسامحت ممن مان ٌعامله أو ًصاحبه ،ولخب وصِخه
َ
وأشهد عليهاَ ،ووم َل من ًقض ي عنه دًىهه مالم ًخمنن من وفائها ،وجسك ألهله ما ًحخاجىهه من هفقت
 إزضاء الىالدًن والصوجً :جتهد في إزضاء والدًه ومل من ًبره ،وحسترض ي اإلاسأة شوجها وأقازبها،وَسخحب للصوج أن ًحج مع امسأجه.
فأما أركان العمزة عند جمهىر الفقهاء ثالثت وهي :إلاحزام والطىاف بالبيت بين الصفا واملزوة ،ثم الحلق أو
التقصير.
ومذهب الحنفيت أن إلاحزام شزط للعمزة ،وركنها واحد هى الطىاف.
قال الصاوي في حاشيته على الشزح الصغير(" :وأركان العمزة ثالثت إحزام) من املىاقيت أو من الحل
ً
ً
سبعا (على ما) :أي على الىجه الذي َّ
(مز) بياهه في الحج
(وطىاف) بالبيت سبعا( .وسعي) بين الصفا واملزوة
ً
وجىبا ".
ً
 ،سىاء بسىاء ( ....ثم) بعد سعيه (ًحلق) رأسه

أما الىاجباث فهي:
ً
أوال :كىن إلاحزام من امليقاث إن كان امليقاث بينه وبين مكت ،أ ًو الحل ملن كان في الحزم.
ً
ثاهيا :الحلق أو التقصير.
أما ألامىز اإلاسخحبت في العمسة فهي لثحرة ،فمما ٌسخحب قبل ؤلاحسام ما ًلي:
ً
أوال :جقليم ألاظافز .
ً
ثاهيا :الاغتسال.
ً
ثالثا :التطيب في البدن.
ومما ٌسخحب بعد ؤلاحسام آلاحي:
التلبيت ورفع الصىث بها بالنسبت للزجل.
قىل :لبيك اللهم عمزةً.
ومما ٌستحب في الطىاف ما ًلي:
ً
أوال :جقبيل الحجز ألاسىد ما لم ًؤد إلى سحام.
ً
ثاهيا :الزمل :وهى إلاسزاع في املش ي في ألاشىاط الثالثت ألاولى وهى في حق الزجال أًضا.
ً
ثالثا :إلاكثار من الذكز والدعاء.
ً
رابعا :صالة ركعتين بعده.
ومما ٌستحب في السعي:
ً
أوال :الصعىد على الصفا وقىل :هبدأ بما بدأ هللا به.
ً
ثاهيا :الهزولت بين العلمين ألاخضزٍن.
ً
ثالثا :إلاكثار من الذكز.

وأما لُف حعخمس ،فعلُو أن جحسم بالعمسة من اإلاُقاث الري جمس علُه وٍندب أن حغدسل وجخطُب
وجلبس ؤلاشاز والسداء  ،ثم جحسم بالعمسة عقب صالة سىاء أماهذ فسٍضت حاضسة أم ماهذ هافلت.
ثم جقىى لبُو اللهم عمسة ،وَسخحب أن جنثر من الخلبُت ما بحن ؤلاحسام وابخداء الطىاف خاصت عند
حغحر ألاحىاى لسلىب السُازة والجزوى عنها والدخىى والخسوج وصُغت الخلبُت هي " :لبُو اللهم لبُو ،
لبُو ال شسٍو لو لبُو  ،إن الحمد والنعمت لو واإلالو ال شسٍو لو ".
ً
فئذا وصلذ إلى منت ابخدأث بالطىاف حىى النعبت مبخدئا بالحجس ألاسىد ،وجقبله إن اسخطعذ أو
حسخلمه وال جصاحم .فئذا أجممذ سبعت أشىاط ذهبذ إلى خلف مقام إبساهُم وصلُذ زلعتي سنت
الطىاف.
ً
فئن وجدث شحاما ففي أي مهان صلُذ أجصأك ذلو .ثم جرهب إلى الصفا فترقى علُه ،ثم جخجه منه إلى
ً
ً
اإلاسوة وٍحسب الرهاب من الصفا إلى اإلاسوة شىطا  ،والسجىع من اإلاسوة إلى الصفا شىطا آخس.
وهنرا حتى جنخهي من الشىط السابع على اإلاسوة ،ثم جرهب فخحلق زأسو أو جقصس والحلق أفضل
وبرلو جنىن قد جمذ عمسجو.
وَسخحب لو إذا اهتهُذ من العمسة أن جخىجه إلى شٍازة النبي صلى هللا علُه وسلم وجصلي في مسجد
الشسٍف وأن حسلم علُه وعلى صاحبُه ثم جصوز البقُع ومسجد قباء وشهداء أحد ،وبهرا جنىن قد
حصلذ على لماى ألاجس ،وهللا حعالى أعلم.

اإلاصدز :الهُئت العامت للشؤون وألاوقاف

إعداد  :هبت هللا جىهس

