
  
  
  
  
  
  
  
  

  فقه الحج المشجر
  من موسوعة الفقه امليسرة لألستاذ الدكتور حممد رواس قلعه جي اخلبري يف املوسوعة الفقهية الكويتية

  
  

  تشجير

  ابن تميم الظاهري

  دراسات إسالمية باحث 

   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية– إدارة مساجد العاصمة
  

  ذاهب أهل العلم من سلف األمة، فهو كاألساس فقط، وال يعين موافقيت ملا ذكر فيههذا التشجري صنع ملقابلته مع م: مالحظة
  مسائل احلج عند الوالد حفظه اهللالتتضح صورا، مث جعلت الشجرة الثانية لتفصيل ) أعمال احلج ( وقد جعلت أول شجرة هي 
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 أعمال احلج يف الشريعة اإلسالمية

  يف مىناملبيت) ٦(  اإلحرام مع النية والتلبية) ٢( التجهز باملال احلالل)  ١(

البد أن يكون املال الذي     
 ماالً حالالً ،    يراد احلج به  

لقوله صـلى اهللا عليـه      
إن اهللا طيب ال    : ( وسلم

 ).يقبل إال طيباً 

من أراد احلج فيجب أن     
أن ينويــه ، وحيــرم لــه

لتحديد عن مـن يريـد      
، وحتديد نوع احلج،    احلج

لبيـك  : وأن يليب ويقول    
اهللا حجاً ، أو لبيـك اهللا       
حجاً وعمرة ، أو لبيـك      
اهللا عن فالن النية ، كما      

 . يف التلبيةتقدم

 السعي بني الصفا واملروة) ٥( صالة سنة الطواف) ٤( طواف القدوم) ٣(

طواف القـدوم سـنة     
لآلفاقيني القادمني من   
خارج احلـرم، أمـا     
املقيمني يف مكة فليس    
عليهم طواف قـدوم،    
وكذا املتمتع ليس عليه    
طواف قدوم حلجـه؛    
ألنه مـن املقـيمن يف      

راجـع شـجرة    .مكة
الطواف لبيان أنواعـه    

 .وحكمه تفصيالً

 السعي بـني الـصفا    
فـإن  ،  واملروة واجب 

تركه احلاج وجب عليه    
 .ذبح شاة يف احلرم

 أن خيرج إىل    يسن للحاج 
مىن ويبيت فيها تلك الليلة 

ب إىل اســتعداداً للــذها
عرفة يف صـباح اليـوم      

 .التايل

 تابع بقية أعمال احلج

بعد أن ينـهي احلـاج      
: الطواف سبعة أشواط    

له أن يصلي ركعتني    يسن  
خلف مقام إبراهيم عليه    
السالم، مقابـل بـاب     
الكعبة إن تيسر له، وإن مل 

ا فله أن يصليه  : يتيسر له   
. يف أي مكان من املسجد    

راجع شجرة الطـواف    
 .لتفصيل أكثر
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 التحلل األول) ١١( ذبح اهلدي ) ١٠( رمي مجرة العقبة) ٩( الوقوف يف عرفة) ٧(

 تابع أعمال احلج يف الشريعة اإلسالمية
 تابع بقية أعمال احلج تابع بقية أعمال احلج

: الرتول مبزدلفة للمبيت 
يها ضرورة سنة، دعت إل

الصالة واالستراحة بعد 
العناء، فإن مر احلاج 
مبزدلفة نزل فيها وصلى 
ملغرب والعشاء قصراً 
ومجعاً، وجلس واستراح 
أو نام،مث يستيقظ يف 
الصباح، فيصلي الفجر 
ويتابع سريه إىل مىن، وإن 
نزل فيها فصلى وتابع 
السري إىل مىن ألنه مل جيد 
املكان الذي يستريح فيه 

 .ضاً وال شيء عليهجاز أي

 

رمي مجرة العقبة واجب،    
من تركه وجـب عليـه      

  .هدي شاة

 

إذا أى احلاج رمي مجرة     
العقبة فإنه يذبح هديه إن     
كان متمتعاً أو قارناً، وإن     

 هدي جـزاء    وجب عليه 
أيضاً حنره، ويكون الذبح    
يف احلرم، يف مـىن أو يف       
مكة، وال جيوز يف الذبح     
يف غري احلرم، وجيـوز أن     
يؤخر ذبح اهلدي إىل اليوم  
ــث، أو  ــاين، أو الثال الث
الرابع، من ذي احلجـة،     

  .وهي أيام التشريق

 

الوقوف يف عرفة ركن من 
أركان احلج، ال يـصح     
 احلج إال به، لقوله عليـه     

 ).احلج عرفـة   (: السالم
 .راجع تفصيله يف الشجرة

التحلل األول من اإلحرام    
بعد أن يذبح هديه يتحلل     
التحلل األول من إحرامه،    
فيحلق رأسـه، وحلـق     
الرأس لـيس بـشرط،     
ويقص أظافره، وخيلـع    
ثياب اإلحرام، ويرتـدي    
مالبسه املعتادة، وال يبقى    
ــوى  ــه س ــاً علي حمرم

 أن  االستمتاع بالنساء، إال  
يكون متمتعاً ومل يسع بني 
الصفا واملروة، فإنه يبقى    
ــه إىل أن  ــى إحرام عل
يطوف طواف اإلفاضة،   
ــصفا  ويــسعى بــني ال
واملروة، وعندئذ يتحلـل    

  .كلياً من إحرامه

 

 املبيت مبزدلفة) ٨(
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 طواف الوداع) ١٤( املبيت مبىن ورمي اجلمرات) ١٣( طواف اإلفاضة) ١٢(

 تابع أعمال احلج يف الشريعة اإلسالمية
 تابع بقية أعمال احلج

ــه ــواف : حكم ط
اإلفاضــة ركــن ال 

 .يصح احلج إال به

 

املبيت يف مىن ليايل    يسن  
لثاين عشر  احلادي عشر وا  

والثالث عشر مـن ذي     
احلجة، وليس على مـن     
تركه شيء، ولو رمـى     
اجلمار مث ذهب إىل مكة     
وبات فيها فال شيء عليه، 

ــي  ــام ورم اجلمــار أي
التشريق واجب، مـن    

 .تركه فعليه هدي شاة

طواف الوداع سـنة ال     
 . جيب بتركه شيء
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احلج هو أداء أعمال    
خمصوصة بنيـة يف    
حرم مكـة ومـا     
حوهلا، يف أوقـات    

 .معينة 

ورد يف احلج الكثري مـن      
األحاديث الدالـة علـى     

ه، ومنها قوله عليـه     فضل
احلج املـربور   : ( السالم

،  )ليس له جزاء إال اجلنة
ما : (  وقوله عليه السالم    

من يوم أكثر أن يعتق اهللا      
فيه عبيداً من النار مـن      
يوم عرفة، وإنه ليدنو مث     

  ). يباهي م

 احلج يف الشريعة اإلسالميةتفصيل 

 فضل احلج) ٢( تعريف احلج) ١(
 حكم احلج) ٤(

 سنة )واجب ( فرض عني 

 امليت الذي مل حيج احلي الذي مل حيج

إن أوصـى   من مات ومل حيج ف    
باحلج فيجب علـى ورثتـه أن       
حيجوا عنه من ماله، أو يستأجروا      

وكـذا إن  من حيج عنه من ماله،   
نذر أن حيج ومل يف نذره، أمـا        
إذا مل يوص بأن حيج عنـه فـال         
جيب على وصيه أن خيرج مـن       
حيج عنه، فـإن تـربع الورثـة        
بإخراج من حيـج عنـه فقـد        

   .أحسنوا

جيب احلج على كل مـسلم   
يه شروط احلج مرة    حتققت ف 

واحدة يف العمر، ويكـون     
ذلك على الفور مىت ما قدر      
على احلج، وإن أخره بـال      
عذر فهو آمث، وال جيوز ألب   
أن مينع ولده منه، وال لزوج      

 . أن مينع زوجته منه

التطوع باحلج بعد أداء احلج     
ــدوب، وإن  ــب من الواج
استطاع اإلنسان أن يتصدق    
على من مل حيج ليؤدي حج      

رض كان أفضل، خاصة    الف
مع شدة الزحام، وعدم قدرة 
الفقراء للذهاب إليه، فيأخذ    
أجر حجة تامة، وأجر إعانة     

 .مسلم

يبدأ وقت احلج ببـزوغ     
هالل شوال ويستمر إىل    
العاشر من ذي احلجـة،     
فلو أحرم املسلم باحلج يف     
شوال صح إحرامه، ولكنه 
: إن أحرم به قبل شوال      

كان إحرامه إحراماً بعمرة    
 . ال حبج

 وقت احلج) ٣(

 تابع بقية مسائل احلج   



��دא�
�	�ل�א����� �� �� �� �� �� �� ��net.aldahereyah.www� � ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النيابة باحلج) ٥(

احلج عبادة بدنية ومالية تصح     
 : النيابة فيها بشروط

  :الشرط األول 
أن يكون املنـوب عنـه      

 . عاجزاً عن احلج أو ميتاً

  :الشرط الثاين 
ب والوكيل  أن يكون النائ  

قد وكله العاجز عن احلج،     
فال يصح حج النائب بـال      
توكيل من العاجز أو وصاية 

 .من امليت قبل موته

 

  :الشرط الثالث 
أن يكون الوكيل ممن يصح     
حجه، حبيث يكون الوكيل    

 .مسلماً بالغاً عاقالً

 

 متتع احلاج برخص السفر يف احلج ) ٦(

 اجلمع بني الصلوات قصر الصلوات الرباعية

 القادمني على مكة  أهل مكة

مع احلاج بني الصلوات    جي
فيجمع الظهر مع   : يف احلج 

العصر، وكـذلك جيمـع     
 .املغرب والعشاء

 

ــصر احلــاج صــالته  يق
الرباعية، وهي صالة الظهر    
والعصر والعـشاء ، أمـا      
املغرب فال تقصر ويصليها    
 .كما هي، وكذلك الفجر

 

ال يقصر أهل مكة الصالة     
ــون   ــة وال جيمع الرباعي

 من الصلوات إال إذا خرجوا
 .مكة وأخذوا حكم املسافر

 

 تابع بقية مسائل احلج   
 احلج يف الشريعة اإلسالميةتفصيل 
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 تابع بقية مسائل احلج   

 املسلم املستطيع القادر

 على من جيب احلج) ٧(

 :واالستطاعة تتكون من أمور  
 العاقل البالغ

ال جيب احلج على مـن      
كان جمنوناً، أي ال يلزم     

يعة بأداء احلج يف الـشر    
 .اإلسالمية

ال جيب احلـج إال     
على املسلم فقـط،    
ــري  ــزم غ أي ال يل

 .املسلم بأداء احلج

ال جيب احلج على من كان      
غري بالغ، أي ال يلزم بأداء      
احلج يف الشريعة اإلسالمية،    
فإن حج وهو صغري صـح      
حجه  وكُِتب له األجـر      
على ذلك، فإن بلغ وجب     
عليه احلج؛ ألنه حني حج     

 ممن مل يطلـب     كان صغرياً 
 . اهللا تعاىل منه العبادة

واملقصود الصحة البدنيـة    
 مكن احلـاج مـن     اليت ت

الذهاب والقيام بأعمـال    
احلج بال مشقة، فإن كان     
كبرياً يف السن، أو مريضاً      
ال ميكنه السفر ، وال يتوقع      

فعليـه أن   : شفاء مرضـه    
يرسل من حيج عنه، رجالً     

 .كان النائب أو امرأة

 أمن الطريق االستطاعة املالية 

واملقصود القدرة على دفع    
تكاليف احلج، من طعـام     
وشراب له وملن رافقه ممن     
جيب عليه احلج، وكـذلك     
تكاليف النقل من بلده إىل     
مكة، مع عدم وجود ديون     

 حالّة عليه ال يستطيع     مالية
 .وفاءها

واملقصود أن يأمن اإلنسان    
على نفسه وأهله الذين معه     

 . يف الذهاب واإلياب

 االستطاعة البدنية 

 احلج يف الشريعة اإلسالميةتفصيل 
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 وجود احملرم أو الرفقة املأمونة مع املرأة 

ومن الرفقة املأمونة خروج    
املرأة مع رجـل ترافقـه      
زوجته، وزوجته راضـية    
بالتعاون معها، وكـذلك    
خروج املرأة مع جمموعة من 
النساء ليس معهن رجـل،     
ن ولكن هلن القدرة على أ     

 .يكفني أنفسهن

 أن ال تكون املرأة يف عدة طالق رجعي أو وفاة 

ألن املعتدة للوفاة مـأمورة     
بلزوم بيتها وعدم مغادرته    
إال للحاجة اليت ال تؤجل،     
واملعتدة من طالق رجعـي     

رج من بيتهاإال بـإذن     ال خت 
زوجها، أما املعتـدة مـن      
طالق بائن فيجـوز هلـا      
اخلروج إىل احلج؛ ألا غري     

 .مأمورة بلزوم بيتها

 تابع بقية مسائل احلج   

 تابع االستطاعة

 احلج يف الشريعة اإلسالميةتفصيل 
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 تابع بقية مسائل احلج   

 النية باحلج) ٨(

عمرة أن يقرن احلج وال   : الِقران هو   
فيطوف للقدوم  ،  معاً يف عمل واحد   

 فقط، تكـون حلجـه      سبعة أشواط 
ويسعى بني الصفا واملروة    وعمرته،  

 فقط، تكـون حلجـه      سبعة أشواط 
على القارن ذبـح    وعمرته أيضاً، و  

 ملا يكون يف حجه من االختصار، شاة
صام ثالثة أيام    : ما يذحبه  فإن مل جيد  

قبل يوم النحر، وأربعة أيام إذا رجع       
والقران مشروع لغري أهل    ىل أهله،   إ

 .، أما أهل احلرم فال قران هلماحلرم

  حكم نية احلج

 التمتع الِقران

أن حيرم باحلج   : اإلفراد هو   
ــأيت  ــده، دون أن ي وح

 .بالعمرة يف أشهر احلج

أن يأيت بالعمرة يف أشهر احلج، مث يتحلل مـن          : التمتع هو   
 فإذا كـان اليـوم      ،إحرامه، وجيلس يف احلرم منتظراً احلج     

أحرم من كانه الذي هو فيه يف احلرم،        : الثامن من ذي احلجة   
وخرج إىل مىن دون أن يطوف طواف القدوم؛ ألن املتمتـع           
ليس عليه طواف قدوم حلجه، مث ميضي يف حجه كـاملفرد،           
ويكون سعيه بني الصفا واملروة بعد أن يطـون طـواف           

 بعد أدائه العمرة    ، وجيوز للمتمتع أن خيرج من احلرم      اإلفاضة
وعلـى  لقضاء حاجة، مث يعود دون أن يقيم خارج احلرم،          

 بسبب االختصار املوجود يف حج      املتمتع ذبح شاة يف احلرم    
التمتع، حيث ترك املتمتع طواف القدوم، وحيرم من احلـرم          

صام ثالثة أيام قبـل   : فمن مل جيد اهلديوليس من امليقات،  
والتمتع خـاص    إىل أهله ،     يوم النحر، وسبعة أيام إذا رجع     

، أما أهل مكة فـال      باحلجاج الذين يأتون من خارج احلرم     
 .متتع هلم

ــج إال  اإلفراد ــصح احل ال ي
بالنية، وحيدد ذه النية    
ما إذا كان احلج عن     
نفسه أو عن غـريه،     
كما حيدد فيها نـوع     
احلج الذي يريده، إما    
قران، وإما متتع، وإما    

 .إفراد

 وقت نية احلج حـني    
عقد اإلحرام والتلبية،   
حيث ينوي اإلحـرام    
باحلج مث تكون التلبية    
على وفق النية الـيت     

 .يريدها

 أنواع احلج  وقت النية باحلج

 تابع النية باحلج   

 احلج يف الشريعة اإلسالميةتفصيل 
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 تابع النية باحلج   

 تابع بقية مسائل احلج   

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 أفضل أنواع احلج

 احلاج أفضل أنواع احلج حبسب حال 

 :الِقران أفضل  :اإلفراد أفضل 
 :التمتع أفضل 

وذلك إذا سافر للعمـرة     
سفرة خاصة يف غري أشهر     
احلج مث عاد إىل أهلـه مث       
سافر للحج سفرة أخرى    
غريهــا، فــالتمتع هــو 
األفضل؛ ألنـه بـالتمتع     
يكون قـد أدى احلـج      

 .وزيادة وهي العمرة

وذلك إن سافر إىل مكة     
قبل أشهر احلج، فـأدى     
العمرة، مث أقام يف مكـة      
حىت وقت احلج، فاإلفراد    
أفضل؛ ألنه يكون قـد     

 .صار كأهل مكة

وذلك إذا أفرد العمـرة     
بسفرة يف أشهر احلج، مث     
قدم للحج يف العام نفسه،     

 .فالتمتع أفضل له

وذلك إذا مجع بني احلج     
والعمرة يف سفرة واحدة    

فإن كان   يف أشهر احلج،  
 معه يريد أن يذحبه     هديه

فالِقران أفـضل،   : بنفسه  
وأن أوكل غريه بالـذبح     

 .فالتمتع أفضل

وذلك إذا مجع بني احلج     
والعمرة يف سفرة واحدة    
يف أشهر احلج، فإن كان     
قد أوكل أمر ذبح هديـه   
إىل غريه فالتمتع أفـضل،     
وإن توىل الذبح فـالقران     

 .أفضل
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 مفسدات احلج) ٩(

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 الوطء أو إنزال املين بشهوة عمداً قبل التحلل األول إلسالمالردة عن ا

فمن ارتد فسد حجه، فإن 
: تاب وعاد إىل اإلسالم     

مضى يف حجه الفاسـد     
حىت يتمه، وذبح هدياً يف     
احلرم، وقضى حجـه يف     

 .عام قابل

فإذا وطئ ذكراً أو أنثى أو عبـث        
ىل امـرأة   بذكره، أو نظر متعمداً إ    

وكـان عليـه    : فأمىن، فسد حجه  
املضي يف حجه الفاسد إىل أن يتمه،       
وأن يذبح هدي بدنة، أي مجالً يف       
احلرم، مث يقضي حجه يف عام قادم،       
أما الوطء بعد التحلل األول فإنه ال       
يفسد احلج، ولكنه يوجب ذبح شاة   

 .يف احلرم 

 تابع بقية مسائل احلج   
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 اإلحرام باحلج) ١٠(

 تعريف اإلحرام

االمتتنـاع  : اإلحرام هو   
بنية عن أشـياء كانـت      
حالالً قبل الـشروع يف     

 .حج أو عمرة

 حكم اإلحرام

ال يشرع اإلحرام لغـري     
حج أو عمرة، وهو هلما     
ركن، وجيوز للمسلم أن    
يدخل مكة بغري إحـرام،     
ــج وال  ــرد احل إن مل ي

 .العمرة

 وقت اإلحرام

جيوز للمسلم : اإلحرام بعمرة
 يف أي وقت أن حيرم بالعمرة  

من أيام السنة، ولكن يكره     
له أن حيرم ا يوم عرفـة،       
ويوم النحر، وأيام التشريق؛    
ألن هذه األيام هـي أيـام       
اشتغال مبناسـك احلـج،     
واشتغاله بالعمرة يشغله عن    

 .مناسك احلج

وقت اإلحرام باحلج أو أشهر     
شــوال، وذو : احلــج هــي 

القعدة، والعشر األوائل من ذي 
أحرم باحلج فيها   احلجة، فمن   

صح إحرامه، ومن أحـرم يف      
غري هذه األشـهر مل يـصح       
إحرامه؛ ألن اإلحـرام مـن      
أركان احلج، وال يصح أن يقع      
 .شيء من أركانه يف غري أيامه

 اإلحرام باحلج اإلحرام بالعمرة

 مكان اإلحرام حبسب سكن احلاج

 ميقايت حرمي

من كان مسكنه داخل حـرم      
مكة، سواء كان مستوطناً، أم     
 نازالً، وحيرم احلرمي للحج من    
بيته يف مكة، وحيرم للعمرة من      

 .التنعيم

من كان مسكنه خارج احلرم،     
ولكن داخل حدود املواقيـت     
املكانية لإلحرام، وحيرم امليقايت    
من مكانه الذي هو فيه داخل      
املواقيت، فإن جاوزه وأحـرم     

فعليه الرجـوع إليـه     :بعده  
واإلحرام منه، فإن مل يفعـل      
فعليه دم، ال فرق بني أن يكون  

 .امه حلج أو عمرةإحر

 تابع بقية مسائل احلج   

تابع بقية اإلحرام باحلج   

 تابع بقية مكان اإلحرام
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 آفاقي

 :من كان مسكنه خارج حدود امليقات، وهم 

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 القادم طريق ال مير ذه املواقيت  القادم من جهة العراق القادم من جهة اليمن القادم من جهة جند القادم من جهة الشام القادم من جهة املدينة

حيرم مـن ذي احلليفـة،      
بـار علـي،    وهي اليوم آ  

 ١٣وتبعد عـن املدينـة      
كيلو متر، وعـن مكـة      

 . كيلو متر٤٢٠

حيرم من اجلحفة، وهـي     
اليوم قد زالت، وحيـرم     

قرـا،  ) رابغ(الناس من   
واجلحفة تبعد عن مكـة     

 . كيلو متر١٨٧

حيرم من قرن املنـازل،    
، )الـسيل (وهي اليوم   

 ٩٤وتبعد عن مكـة     
 .كيلو متر

حيرم من يلملم، وتبعد عن 
 . كيلو متر٩٤مكة

حيرم من ذات عـرق،     
 ٩٤وتبعد عن مكـة     

 .كيلو متر

فمن سلك طريقاً إىل احلرم ال مير ذه املواقيت فإنه 
حيرم من املكان الذي حياذيها، حبـسب تقـديره،         
حبيث يشكل اخلط الواصل بني هـذه املواقيـت         
حدود امليقات، فمن مر به قاصداً احلج أو العمرة         

ميقات ومل ينو احلج بعد،     حيرم عنده، ومن مر من      
فيمكنه جتاوزه إىل ميقات آخر، وينوي يف امليقات        
اآلخر احلج أو العمرة، وحيرم منه ، وال شيء عليه          

 . يف ذلك

 كفارة خمالفة اإلحرام من امليقات

وجب عليـه أن    : إذا جتاوز امليقات بغري إحرام    
يعود إليه فيحرم منه، فإن مل يرجع وأحرم مـن          

 . وجب عليه ذبح شاةبعد امليقات

 تابع بقية مسائل احلج   

تابع بقية اإلحرام باحلج   

تابع بقية مكان اإلحرام   

بع بقية اإلحرام باحلج   تا
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية
 تابع بقية مسائل احلج   

تابع بقية اإلحرام باحلج   

 من يصح إحرامه

 االغتسال

 كيفية اإلحرام

 العاقلالبالغ والصغري  املسلم

ال يصح إحرام الكـافر؛     
ــادة،  ــرام عب ألن اإلح
والعبادات ال تصح مـن     

لم، فإن أحـرم    غري املس 
وجب : كافراً، مث أسلم    
 . عليه جتديد إحرامه

ال يصح إحرام الـصغري     
الغري مميز، ويـصح مـن      
املميز بنفسه، وال يشترط    
 .إذن الويل لصحة إحرامه

ال يصح إحرام فاقد العقـل والتمييـز،        
كانون والصغري غري املميز، واملغمـى      
عليه، وفاقد الوعي ملرض، واملنوم تنومياً      

بيباً، كمن خرج إىل احلـج فأصـابه        ط
حادث فنومه الطبيب مبخـدر وحنـوه،       

نويت إدخـال   : وحيرم عنه وليه فيقول     
فالن يف اإلحرام، مث يفعل به ما يفعلـه         
احملرم، وحيضر به املشاعر غـري أنـه ال         
يصلي عنه سنة اإلحرام وال سنة الطواف       
،أما السكران سكر معصية فال يـصح       

 النية ، وال يصح أن إحرامه؛ ألنه ال يعقل
 .حيرم عنه وليه

 التلبية النية

يسن االغتسال قبل   
ــإن مل  اإلحــرام، ف

 .يتيسر له فليتوضأ

: التلبية سنة، ووقتـها     
: بعد النية، وصـيغتها   

لبيك اهللا لبيك، لبيك     
ال شرك لك لبيك، إن     
احلمد والنعمـة لـك     
وامللك، ال شريك لك،    
ويستمر ي احلج ملبياً    

برمي مجرة إىل أن يأخذ 
العقبة، ويف العمرة إىل    
ــواف  ــذ بط أن يأخ

 .العمرة

 صالة ركعتني

يصلي احملـرم بعـد     
إحرامه ركعتني بنية   
سنة اإلحـرام، وال    
يصليهما يف وقـت    
الكراهة، وإن أحرم   
بعــد أيــة صــالة 
مفروضة أو مسنونة   
أغناه ذلك عن صالة    

 .ركعتني

ينوي احملرم بعد صـالته     
اإلحرام، وهي فـرض ال     

 اإلحـرام دوـا،     يصح
ويصح مبطلق نية اإلحرام    
دون تعيني، فإن أحـرم     
إحراماً مطلقاً وجب عليه    
تعيينه بعد ذلـك جبعلـه      
إحرام حـج أو إحـرام      
عمرة، وإن كان حج فهل   
هو قران أو متتع أو إفراد،      
وإن كان يريد أن حيـج      
عن غريه فال بد من تعيني      

 .ذلك يف النية

تابع بقية اإلحرام باحلج   
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

ينبغي للمحرم اجتنـاب    
ــي  ــول املعاص يف الق

والعمل، وعليه أن جيتنب    
لغو الكالم، وأن جيتنـب     
اجلدال الذي يصل مبـن     
جيادله إىل حد اإلغضاب،    
وليس من ذلك بيان احلق     
من املسائل واألحكـام،    
ــاحلق   ــة ب وال املطالب

 . واإلصرار عليه

 حمظورات اإلحرام

 املعاصي
 ما يتعلق باللباس

حترم املرأة يف لباسها الساتر جلميع أعـضاء       
العورة، بشرط أال يكون جمسماً هلا، وحيرم       
عليها أن تستر وجهها، بربقع، أو لثام، أو        
نقاب، وجيوز هلا أن تغطي وجهها للحاجة       
الدقيقة والدقيقتني، كما كانت تفعل عائشة 

 عنها عندما مير ا الرجـال، وال        رضي اهللا 
يلزمها أن جتايف الساتر عن وجهها، وجيوز       

 .هلا أن تدخل يديها يف كميها

 لباس النساء
 لباس الرجال

 أدوات أخرى النعال واحلذاء ثياب الرجل

يتجرد الرجل احملرم من لباسه املفصل املخـيط، ويحـرم يف إزار            
أبيضني، وال يشترط خلومهـا  ورداء لطيفني، ويستحب أن يكونا    

من اخلياطة، وال يلبس السراويل، وجيوز له أن يعقد ما حيتاج إىل            
عقد من إزاره أو ردائه، ويبقي رأسه مكشوفاً ال يستره طيلة مدة            

وجيوز له أن يستظل مبا ال يالمس الرأس، كمظلـة أو            اإلحرام،
من شجرة أو سقف سيارة، وال يلبس القفازين يف يديه، فإن لبس          

فعليـه  : املخيط ما يدفع عنه احلر أو الربد، أو ما ينتفع به بزينة             
 .كفارة

 

يلبس الرجل احملرم يف     
ــنعلني، وال  ــه ال قدمي
ــني، وال  ــبس اخلف يل
اجلوربني، فإن مل جيـد     

قطعهما من  : إال خفني 
 أسفل الكعبني،

جيوز لبس الساعة اليت    
يعرف ـا الوقـت،     
واخلامت املعتاد، كخامت   

اخلامت للختم،  خطبته، و 
وخيلع خامت الزينة، وله    
أن يلبس اهلميان الذي    

 .حيفظ فيه النقود،

 تابع بقية مسائل احلج   

 تابع بقية اإلحرام   

 تابع بقية حمظورات اإلحرام   
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 ما يتعلق بالبدن

حيرم على احملرم أن حيلق الشعر من رأسـه أو          
و أن يزيله بـأي     من أي مكان من جسده، أ     

مزيل للشعر، إال يف حالة الضرورة فيجوز ،        
وعليه ذبح شاة، واملقدام احملرم حلقه هو مـا         
حيصل به االرتفاق أو الترفه أو الزينة، فـإن         
حلق من رأسه ما ال يعترب تزينا وال ترفهاً وال          
ارتفاقاً فال شيء عليه، وجيوز للمحرم أن حيلق     

شعر احملرم من   شعر غري احملرم، وما يسقط من       
 . نفسه أو أثناء االغتسال فال شيء فيه

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 التزين اإلدهان والعطر قص األظفار قص الشعر

حيرم على احملـرم قـص      
األظافر، واملقدار احملـرم    
عليه قصه منها هـو مـا     
يعترب ترفهاً أو زينـة أو      
ارتفاقاً، إال أنه إذا كسر     

 .ظفره فيجوز له نزعه

حيرم على احملـرم اإلدهـان      
بدهن الزينة وتطرية اجللد،    
وال حيرم اإلدهـان بـدهن      
العالج والتداوي، وحيـرم    
عليه التطيب يف بدنـه، أو      
ثوبه، ولو كان قليالً، وجيوز     
له شم النباتـات الطيبـة      

 .الرائحة

حيرم على احملرم التزين،    
ــشعر،  ــصفيف ال كت
واالكتحــال بكحــل 
الزينة، أما االكتحـال    

كحل التداوي فهـو    ب
 .جائز

 الصيد

الصيد هنا هو صيد احليوان الـربي       
املتوحش بطبعه، املأكول اللحـم،     
وبيضه وفراخه، أما حيـوان املـاء       
فيجوز للمحرم صيده، وحيرم على     
احملرم صيد الصيد، أو إيـذاؤه، أو       
اإلعانة عليه، وما صاده احملرم ال حيل 
لغريه أكله، وإذا اشترك أكثر مـن       

 قتل واحد من صيود احلرم      واحد يف 
 .فعلى كل واحد منهم اجلزاء كامالً

 تابع بقية مسائل احلج   

 تابع بقية اإلحرام   

 تابع بقية حمظورات اإلحرام   
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  اخلطبة وعقد النكاح اعيهاجلماع ودو

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

حيرم على احملرم اجلمـاع     
ودواعيه الفعلية، كالتقبيل   
واملداعبة وحنـو ذلـك،     
ــة  ــه القوليـ ودواعيـ
كالتحدث به، ووصـفه،    
ووصف النساء الوصـف    

 .املثري لغرائز وحنو ذلك

يكره للمحـرم حبـج أو      
 رجالً كان أو امرأة     عمرة

ــد   ــب أو يعق أن خيط
 .النكاح

 كفارة خمالفة اإلحرام

إذا أتى احملرم أية خمالفـة      
من خمالفات اإلحرام عدا    
اخلطبة والنكاح واجلماع   

وجبت عليـه   : والصيد  
الكفارة، وهي ذبح شاة    
يف احلرم، أو إطعام سـتة      
مساكني يف احلـرم، أو     

 .صيام ثالثة أيام

فعل أي خمالفة من خمالفات اإلحرام 
 غري اجلماع واخلطبة والنكاح

 :كفارة اجلماع ودواعيه

 طءالو

ففي الوطء ذبح واحد من     
اإلبل، أنزل الواطئ املين     

 بذلك أو مل يرتل،

 تابع بقية حمظورات اإلحرام   

 تابع بقية اإلحرام   

 تابع بقية مسائل احلج   

 تابع بقية كفارة اإلحرام  
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فيجب أن حيكم رجلني عدلني : كفارة الصيد 
يف تقومي سعر الصيد الذي صاده، قم هو خمري         

أن يشتري بثمنه هدياً : األول : بني أمور ثالثة
: ال يتجاوز به شاة ويذحبه يف احلرم، والثاين         

أن يشتري بثمنه طعاماً ويتصدق بـه علـى         
املساكني، وال يعطي الواحد منهم أقل مـن        

اماً، وال خيـتص التـصدق       كيلو غر  ١,٧٥٠
مبساكني احلرم، فلو تصدق على غريهم جاز،       

أن يصوم عن صصة كل مـسكني       : والثالث  
يوماً، أما احليوان غري املأكول فـإن كانـت         

 .مؤذية فيجوز قتلها كالعقرب وحنوه

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

  مقدمات اجلماع

 جتب عليه بدنة

معها مباشرة بال وطء 
  كالتقبيل واملداعبة

 جيب عليه ذبح شاة

  إن مل يرافقها إنزال املين  إن رافقها إنزال املين

 مباشرة أن تكون بال
  كالنظر والتفكري

إن كرر النظر بقصد التلذذ 
 أو بتعمد التفكري

جتب عليـه   : فإن أنزل املين    
فال : شاة، وإن مل يرتل املين      

 .شيء عليه

إن مل يتعمد التفكري وإمنا خطر على قلبه 
 صورة امرأة فدفعها فلم تندفع

ال شيء عليه سـواء    
 .أنزل املين أم مل يرتل

  كفارة الصيد

 تابع بقية كفارة اإلحرام   تابع بقية كفارة اإلحرام  

 تابع بقية اإلحرام   

  تابع بقية مسائل احلج  
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 لشريعة اإلسالميةاحلج يف ا

  ما فعله احملرم للضرورة

فإن حلق احملرم رأسه لـضرورة،      
كأذى يف رأسـه، كجـرح، أو       
قمل، أو اضطر إىل لبس املخيط      
من الثياب، فعليه الفدية، وهـي      

ذبـح  : األول: أحد ثالثة أشياء  
إطعـام سـتة    : شاة، والثـاين  

صيام ثالثـة   : مساكني، والثالث 
 .أيام خيتار أيها شاء

  نتهاء اإلحراما

ينتـــهي اإلحـــرام 
باإلحصار، وهـو أن    
تعذر املضي يف احلج أو     
العمرة، وسنتكلم عليه   

 .تفصيالً بعد قليل

ينتهي اإلحرام بانتهاء ما أحرم لـه       
من حج أو عمرة، والتحلـل مـن        
: اإلحرام باحلج يكون على مرحلتني    

بعد رمي مجرة العقبة، حيث : األوىل
حمرمـاً  حيل للحاج كل شيء كان      

عليه إال النساء ، وهو ما يـسمى        
بالتحلل األصغر، وال يشترط فيـه      
احللق، بل يتم التحلل ولو مل حيلق،       

بعد طواف اإلفاضة، حيث    : والثانية
 .حيل له النساء، وهو التحلل األكرب

ينتهي اإلحرام بـالردة    
عن اإلسالم، حيـث    
يبطل احلج، فإن عـاد     
: إىل اإلســالم ثانيــة 
اء وجب عليـه إنـش    

 .إحرام جديد

ال ينتهي اإلحرام بنيـة     
اخلروج منـه وتـرك     

 .متابعة املناسك

مبـوت  ال ينتهي اإلحرام    
غُسل، : احملمرم، فإن مات  

وكُفّن، وال يغطى رأسه،    
وال يطيب، وال يفعل به     
شيء مما جيب على احملرم     

  .االمتناع عنه

  ما ال ينتهي به اإلحرام  ما ينتهي به اإلحرام

  نية اخلروج منه  املوت  اإلحصار  الردة عن اإلسالم  اء سبب اإلحرامانته

 تابع بقية مسائل احلج   
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

  اإلحصار) ١١(

ــو  ــصار ه : اإلح
حصول ما مينع من    
املــضي يف أعمــال 
النسك الذي أُحـرم   
 .له من حج أو عمرة

  صارشروط اإلح  ما يتحقق به اإلحصار  تعريف اإلحصار

 اإلحصار بال عذر شرعي اإلحصار بعذر شرعي

أي كل ما مينع من املضي يف أعمال        
النسك كمنع العدو، أو منع قطاع      
الطرق، أو حـبس الـسلطان، أو       
املرض املقعد، فكل ذلـك يعتـرب       
إحصار، وكذلك املرأة اليت أحرمت     

أو الزوج،  من بلدها مث مات حمرمها      
وهي مازالت يف بلدها، فإا تعتـرب   
حمصرة، أما املرأة الـيت أحرمـت       
وخرجت يف الطريق فمات حمرمها ، 
أو زوجها فال يكـون إحـصار،       
فتكمل حجهـا؛ ألن تركهـا يف       
مكاا ضرر ومفـسدة، وكـذلك     
عودا مبفردها إىل بلدها فيها ضرر      
وحمظور شرعي، فأحسنها املـضي     

 .تعود معهممعهم يف النسك، مث 

كمنع الدائن مدينه من املـضي يف       
أعمال احلج أو العمرة بعد اإلحرام      
هلما من امليقات، ومنه األب ابنـه،       
ومنع الزوج زوجته، فليس بإحصار     
شرعي، وهم آمثون خبروجهم بغري     
استئذان من له حق علـيهم مـن        
الزوج أو األب أو الدائن، ولكـن       
ليس هلؤالء منعهم من احلج والعمرة      
بعد اإلحرام هلما، أمـا إذا أحـرم        
هؤالء مـن بلـدهم فألصـحاب       
احلقوق منهم من اخلروج للحج أو      

 .العمرة، وبعدها يعتربون حمصرين

أن يبقى النتهاء النسك    أن ييأس من زوال املانع 
من حج أو عمـرة ،      

  .ركن أو أكثر

أن ال ميكن حتويل النسك   أن يكون بعد اإلحرام
 :إىل نسك آخر

فإن أمكن التحويل فقـد     
وجب عليه ذلك، فمـن     
أحصر عن الوقوف بعرفة    
يف احلج وكان قد طاف     
وسعى فإنه ليس مبحصر،    
وجيعل حجـه عمـرة،     

 .ويتحلل من إحرامه

 تابع بقية مسائل احلج   
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  آثار اإلحصار

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

يرخص للمحصر أن يتحلل من إحرامه، سواء كان      
: اإلحرام صحيحاً، أم فاسداً، واإلحـرام الفاسـد     

 : ام الذي جامع فيه، مث ينظر يف نية اإلحرامكاإلحر

  قضاء النسك الذي حتلل منه

  من اشترط يف نية اإلحرام التحلل 

جيب على احملصر الـذي     
حتلل من إحرامه قـضاء     
النسك الذي حتلل منـه،     
سواء كـان حجـاً، أو      

 .عمرة، أو عمرة وحجاً

إن كان احملرم مل يشترط حني النية التحلل مـن          
امه يف املكان الذي أحصر فيه فإنه يسن لـه     إحر

أن يذبح شاة، وال جتب عليه؛ ألن هذا حتلـل          
بإذن من الشرع، وال يوجد فيه تفـريط مـن          
احملرم، فإن أراد أن يذبح هدياً فهو خمري بني أن           
يذبح هديه حيث أحصر، أو يف احلرم، فـإن مل          
جيد اهلدي فإنه يشتري بثمنه طعاماً ويتصدق به        

 .راء على الفق

إن كان احملرم اشترط عنـد نيـة        
اإلحرام التحلل من إحرامه يف املكان 

اللهم إن  : الذي أحصر فيه بأن قال      
حبسين حـابس فمحلـي حيـث       

حتلل : حبستين، مث أحصر بعد ذلك      
يف املكان الذي أحصر فيه، ولـيس       
عليه يف ذلك هدي، وليس عليـه       

 .قضاء ما أحرم له

   التحلل من مل يشترط يف نية اإلحرام

  التحلل من اإلحرام

 تابع بقية مسائل احلج   
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 التلبية) ١٢(

 صيغة التلبية حكم التبلبية تعريف التلبية

 اإلكثار من التلبية

 أحكام التبلية

  وانتهاؤهاابتداؤها رفع الصوت ا
كمـا يف   : صيغة التلبيـة  

التعريف، وله أن يزيـد     
لبيـك  : عليها، كقولـه  

وسعديك، وامللك بـني    
ــديك، إخل ، ولكــن ..ي

اإللتزام بـاللفظ املـأثور     
أفضل، وتصح بالعربيـة    
وبغريها من اللغات، وهي    
 .بالعربية ملن حيسنها أفضل

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

قول احملـرم   : التلبية هي   
لبيـك  : حبج أو عمـرة     

اللهم لبيـك، لبيـك ال      
شريك لـك لبيـك، إن      
احلمد، والنعمـة، لـك     

 .وامللك، ال شريك لك

التلبية يف اإلحرام باحلج    
 .أو العمرة سنة

يسن للرجل رفع الصوت    
بالتلبية بشكل ال جيهـد     
نفسه، أما املرأة فيكره هلا     
اجلهر ا، وترفع صـوا     
 .ا بقدر ما تسمع نفسها

يبدأ احملرم بالتلبية بعد نيـة      
اإلحرام، ويـستمر عليهـا     

ىل أن يبدأ برمي    احملرم حبج إ  
مجرة العقبة، فيقطعها، أمـا     
احملرم بعمرة فإنـه يـستمر      
عليها إىل أن يبدأ بالطواف     

 .حول الكعبة

 يسن اإلكثار من التلبية 

 تابع بقية مسائل احلج   
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 الطواف) ١٣(

 أنواع الطواف

وهـو  : طواف القدوم 
الطواف الذي يطوفـه    
احلاج أول ما يقـدم     
مكة، وهو أول أعمال    
احلج بعـد اإلحـرام     

 .والنية، وهذا وقته

 طواف اإلفاضة طواف القدوم

من حني أن ينتهي    : قتهوو
من رمي مجرة العقبة، وال     
حد آلخره، فيمكنـه أن     
يؤخر طواف اإلفاضة إىل    
اليوم احلادي عشر مـن     
ذي احلجة، وجيوز حـني     
احلاجة اجلمع بني طواف    
القدوم وطواف الوداع،   
فيجعل الطوافني طوافـاً    

 .واحداً

 تعريفه

هو سـنة   : وحكمه
لآلفاقيني القـادمني   

احلرم، أما  من خارج   
املقــيمني يف مكــة 
فليس عليهم طواف   
قدوم، وكذا املتمتع   
ليس عليه طـواف    
قدوم حلجه؛ ألنه من    

 .املقيمن يف مكة

 تعريفه حكمه

هو : اإلفاضة طواف
ــذي   ــواف ال الط
يطوفه احلاج بعـد    
ذبح اهلدي والتحلل   
ــرد  األول للمفــ
والقارن، فيتوجـه   
ــة  ــاج إىل مك احل
ــواف   ــؤدي ط لي

 .اإلفاضة

ــ ــواف : هحكم ط
اإلفاضــة ركــن ال 

 .يصح احلج إال به

 طواف احلائض أثره وقته حكمه

حاضت قبـل   إذا  املرأة  
ــواف  ــوف ط أن تط
ــن  ــة ومل يك اإلفاض
بإمكاا االنتظار حىت   
انتهاء احليض جاز هلـا    
أن تطوف وال شـيء     
عليها من اهلدي؛ ألن    
اهللا تعــاىل ال يكلــف 

 .نفساً إال وسعها

إذا طــاف احلــاج 
فإن : ةطواف اإلفاض 

: كان مفرداً أو قارناً 
حل له كل شـيء     
كان ممنوعـاً منـه     
باإلحرام، وإن كان   
متمتعاً ومل يسع بني    

سعى : الصفا واملروة 
بني الصفا واملروة مث    

 .حل له كل شيء

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   



��دא�
�	�ل�א����� �� �� �� �� �� �� ��net.aldahereyah.www� � ٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مقدار الطواف

سـبعة   : مقدار الطواف 
أشواط، يبدأ كل شـوط     
منها بـاحلجر األسـود،     

 . وينتهي به

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 من املكلف به حكمه تعريفه

 طواف الوداع

 طواف احلائض وقته

 :طواف الوداع 
هــو الطــواف 
الــذي يطوفــه 
ــد  ــاج بع احل
ــن  ــهاء م االنت

 .أعمال احلج

هو سـنة   : املكلف به 
للقادم للحج من خارج    
مكة، أما أهل مكـة     
فليس عليهم طـواف    

 .وداع

إذا : يطوف احلاج طواف الـوداع    : وقته
أى رمي اجلمار وأراد السفر، ليكـون       
آخر عهده بالكعبة، فإذا طاف طـواف       

يف مكة بعده،   الوداع مل يصح له أن يقيم       
أعاده، وجيوز له أن يطـوف      : فإن أقام   

طواف الوداع مث يشتري بعض حوائجـه     
يف طريقه، وجيوز له أن مير على مكـان         
نزوله ليأخذ منـه أمتعتـه، وأن جيلـس       

 .ليستريح من تعب ساعة من الزمن

إن حاضـت   : طواف احلائض 
املرأة قبل طواف الوداع تركتـه      
ومضت، وال شيء عليهـا، وال      

تظر حىت تنتهي حيضها لتطوف تن
 .طواف الوداع

ــه ــواف : حكم ط
الوداع سنة ال جيب    

 . بتركه شيء

 مسائل احلج   تابع بقية  تابع بقية مسائل احلج   
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 شروط صحة الطواف

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 النية

لقوله صلى اهللا عليه    
ــلم ــا : ( وس إمن

 ).األعمال بالنيات

أن يكون الطواف 
 سبعة أشواط كاملة

أن تكون الكعبة على 
 يسار الطائف

 أن يبدأ الطواف
من احلجر األسود 

 وينتهي به

أن يكون الطواف 
 خارج حجر إمساعيل

فالشوط الذي مل يبدأ    
باحلجر األسـود فـال     
حيسب، وال تـشترط    
املواالة بني األشـواط،    
فال يضر التفريق اليسري    
بينها لغري عذر، كما ال     
يضر التفريق الكـثري    

 .لعذر

ألن حجر إمساعيـل    
فـإن  من الكعبـة،    

طاف مـن داخـل     
ر مل يصح ذلك    احلج

 .الطواف

 ستر العورة الطهارة من احلدث

بالوضوء ملن انـتقض     : والطهارة من احلدث  
وضوءه، أو بالغسل ملن وجب عليـه الغـسل،         

) الكالمالطواف بالبيت صالة فأقلوا     : ( حلديث
وقد أجل النيب صلى اهللا عليه وسـلم طـواف          
العمرة لعائشة رضي اهللا عنها حني أقبلوا للحج        
مفردين، فأمرها النيب عليه السالم أن تغتـسل        
ول باحلج، ووقفت املواقف حىت إذا طهـرت        

قد : طافت بالكعبة، وبالصفا واملروة، فقال هلا       
حللت من حجك وعمرتك مجيعـاً، وجيـوز        

أن تطوف طواف الفرض إذا اضطرت      للحائض  
لذلك، كما إذا كانت القافلة ال تنتظرهـا، أو         
الرتباط وليها بعمل يتعذر عليه تركه، وال شيء        

 .عليها من اهلدي وال غريه

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   
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 سنن الطواف

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 استالم احلجر األسود بيده 

فيسن للحاج استالم احلجر    
األسود بيده يف كل شـوط      
من أشـواط الطـواف إن      
 أمكنه ذلك من غري مزامحة    

 .وال إيذاء أحد

يسن للحاج استالم الركن 
اليماين اجلنويب باليـد يف     
كل شوط من أشـواط     

 .الطواف، دون تقبيله

إسـراع   : الرمل هو 
املشي مع هز الكـتفني   
يف األشــواط الثالثــة 
ــال دون  األوىل للرج
النساء، يف كل طواف    

 .وراءه سعي

 اإلكثار من ذكر اهللا تعاىل  االضطباع  ف الرمل يف الطوا استالم الركن اليماين باليد 

 إخراج  :االضطباع هو   
الرداء من حتـت إبطـه      
األمين، وإلقاؤه على عاتقه    
األيسر يف كل طـواف     

 .وراءه سعي

 سنة صالة الطواف

بعد أن ينهي الطـواف     
لـه  يسن  : سبعة أشواط   

أن يصلي ركعتني خلف    
مقام إبراهيم عليه السالم،    
إن مقابل باب الكعبـة      

تيسر له، وإن مل يتيسر له      
فله أن يـصليها يف أي      : 

 .مكان من املسجد

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   
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 حكمه

 السعي بني الصفا واملروة) ١٤(

 وقته

السعي بني  : حكمه  
ــروة   ــصفا وامل ال
ــب  ــب، وجي واج
بتركه ذبح شـاة يف     

 .احلرم

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 كيفيته مقداره

يــسعى املفــرد : وقتــه
والقارن بني الصفا واملروة    
بعد أن يـصلي ركعـيت      
طواف القدوم، مث يبقـى     
على إحرامه ال يتحلل منه     
إال يوم النحر بعد رمـي      

ز تأخري  مجرة العقبة، وجيو  
السعي إىل ما بعد طواف     

فإنه : اإلفاضة، أما املتمتع  
يسعى سعي العمرة بعـد     
طوافها، ويسعى سـعي    
 .احلج بعد طواف اإلفاضة

ــدراه ــدار : مق مق
السعي بني الـصفا    
واملروة سبعة أشواط، 
ــوط،  ــذهاب ش ال

 .واإلياب شوط

يبدأ الـسعي   : كيفيته
بالصفا، وينتهي باملروة، 
ني ويسن له أن يوايل ب    

األشواط السبعة، وأن   
يهرول الرجـال بـني     
العلمني األخـضرين،   
وقد كان هذا املكـان     
 .قدمياً هو بطن الوادي

 املبيت يف مىن) ١٥(

 حكمه تعريفه ووقته

املبيـت يف مـىن     : تعريفه ووقته 
يكون يف اليوم الثامن مـن ذي       
احلجة، وهو يوم التروية قيـدماً،      

ي بذلك ألن احلجاج كانوا     ومس
يعدون اإلبل بسقيها املاء للرحيل     

 .يف اليوم التايل إىل عرفة

يسن للحاج أن   : حكمه  
خيرج إىل مىن ويبيت فيها     
تلك الليلـة اسـتعداداً     
ــة يف  ــذهاب إىل عرف لل

 .صباح اليوم التايل

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 الوقوف يف عرفة) ١٦(

 سنن الوقوف يف عرفة وقته

الوقوف يف  : حكمه
عرفة ركـن مـن     
أركــان احلــج، ال 
يصح احلج إال بـه،     
 : لقوله عليه الـسالم   

 ).احلج عرفة(

 االغتسال

 حكمه

يبدأ وقت الوقوف   : وقته
بعرفة من بعد طلوع مشس 
يـوم التاسـع مــن ذي   
احلجة، إىل بزوغ فجـر     
يوم العاشر منه، ولو وقف 
يف عرفة ساعة من ليلـه      
: أجزأه، لقوله عليه السالم

احلج عرفة، فمن أدرك    ( 
عرفة قبل طلوع الفجـر     
من ليلة مجـع فقـد مت       

، فإن اخطأ الناس    ) حجه
ــة اهلــالل أو يف  يف رؤي

غـري  احلساب فوقفوا يف    
ــوم أجــزأهم  ــذا الي ه

ــوف ــيء الوق ، وال ش
 .عليهم

 الفطر

يسن االغتسال ملـن    
أراد الوقوف بعرفة؛   
ألن عرفــة مكــان 

 .اجتماع الناس

يسن الفطر ملـن أراد     
الوقوف بعرفة، ليتقوى   
بفطره على الـدعاء يف   

 .هذا اليوم

يسن اإلكثار مـن    
الــدعاء؛ ألن هــذا 
اليوم يوم يستجيب   
اهللا تعاىل فيه الدعاء    

 .يف هذا املوطن

 يةالتلب اإلكثار من الدعاء

اجلمع بني صاليت الظهر 
والعصر مجـع تقـدمي     

 .ألهل مكة ولغريهم

خيطب اإلمام قبل صالة    
الظهر خطبتني، خيـرب    
الناس فيهما ما بقـي     

 .عليهم من مناسكهم

  اجلمع وقصر الصالة  خطبة اإلمام

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   
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 الرحيل من عرفة

ال جيوز ألحد اخلروج    
من عرفة قبل غـروب     
الشمس، فإن خـرج    
منــها قبــل غــروب 
الشمس وجب عليـه    

 . ذبح شاة

 زدلفةمباملبيت ) ١٧(

هي يف منتصف الطريق : مكان مزدلفة 
إليها تقريباً بني عرفة ومىن، فيخرج احلاج 

من عرفة بعد غروب الشمس دون أن 
يصلي املغرب، فال بد له من مكان يقف فيه 
ليستريح بعد مسري طويل يستغرق الساعات 
يف الزمان القدمي، وليستطيع متابعة السري 
ساعات أيضاً إىل مىن إلمتام بقية املناسك، 

 .فكان هذا املكان هو مزدلفة

 الرتول من مزدلفةحكم  مكان مزدلفة

سنة، : حكم الرتول مبزدلفة للمبيت 
دعت إليها ضرورة الصالة واالستراحة 
بعد العناء، فإن مر احلاج مبزدلفة نزل 
فيها وصلى ملغرب والعشاء قصراً 
ومجعاً، وجلس واستراح أو نام،مث 
يستيقظ يف الصباح، فيصلي الفجر 
ويتابع سريه إىل مىن، وإن نزل فيها 

ع السري إىل مىن ألنه مل جيد فصلى وتاب
املكان الذي يستريح فيه جاز أيضاً وال 

 .شيء عليه

 احلج يف الشريعة اإلسالمية
 تابع بقية مسائل احلج    ع بقية مسائل احلج   تاب
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 احلج يف الشريعة اإلسالمية

 رمي مجرة العقبة) ١٨(

 كيفيته وقته حكمه أصله ومعناه

ملا أتى إبـراهيم    : أصله ومعناه 
عرض له  املناسك،  عليه السالم   

ـ    رة العقبـة،   الشيطان عند مج
فرماه بسبع حصيات حىت ساخ 
يف األرض، مث عرض له عنـد       
اجلمرة الثالثة، فرمـاه بـسبع      
حصيات حىت ساخ يف األرض، 
واحلاج عندما يرمـي هـذه      
اجلمار عليه أن يتذكر ذلـك،      
وينوي برميه هـذا االقتـداء      
برسول اهللا صـلى اهللا عليـه       
وسلم، وهجر الشرور واآلثام    

 .تهووساوس الشيطان وضالال

رمي مجرة  : حكمه
العقبة واجب، من   
تركه وجب عليه   

  .هدي شاة

رمي مجرة العقبة   : وقته
هو حتية مىن، ولـذلك     
فإنه يبدأ به فور وصوله     
مىن، وميتد وقته الرمي    
إىل فجر اليوم التـايل،     

  .نظراً لشدة الزحام

جيمع احلاج سبع حصيات    
مل يرم ا أحد، يأخـذها      

 كل  ،من أي مكان شاء   
حبجم احلمـصة    ة  حصا

تقريباً، مث يأيت مجرة العقبة     
مستقبالً إياها، وجـاعالً    
الكعبة عن يساره، فيقطع    
التلبية، وال يليب بعد ذلك، 
مث يرمي ا واحدة تلـو      
األخرى، ويقول عند رمي 

 .اهللا أكرب: كل حصاة 

 تابع بقية مسائل احلج    تابع بقية مسائل احلج   
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 ذبح اهلدي) ١٩(

 احلج يف الشريعة اإلسالمية

إذا أى احلاج رمي مجـرة      
ة فإنه يذبح هديـه إن      العقب

كان متمتعاً أو قارنـاً، وإن      
وجب عليه هدي جزاء أيضاً 
حنره، ويكـون الـذبح يف      
احلرم، يف مىن أو يف مكـة،       
وال جيوز يف الذبح يف غـري       
احلرم، وجيوز أن يؤخر ذبح     
اهلدي إىل اليوم الثـاين، أو      
الثالث، أو الرابع، مـن ذي      

  .احلجة، وهي أيام التشريق

ول من اإلحرام بعد    التحلل األ 
أن يذبح هديه يتحلل التحلل      
األول من إحرامـه، فيحلـق      
رأسه، وحلق الـرأس لـيس      
بشرط، ويقص أظافره، وخيلع    
ثياب اإلحرام، ويرتدي مالبسه 
املعتادة، وال يبقى حمرماً عليـه      
سوى االستمتاع بالنساء، إال    
أن يكون متمتعاً ومل يسع بني      
 الصفا واملروة، فإنه يبقى على    
إحرامه إىل أن يطوف طواف     
اإلفاضة، ويسعى بني الـصفا     
واملروة، وعندئذ يتحلل كليـاً     

  .من إحرامه

 التحلل األول من اإلحرام) ٢٠(

 تابع بقية مسائل احلج   

 ورمي اجلماراملبيت مبىن ) ٢١(

 حكم املبيت يف مىن املبيت مبىن وقت

بعد أن يطوف احلاج    : وقته
طواف اإلفاضـة يف اليـوم      

وهو العاشر من ذي احلجة     
يوم العيد، يعـود إىل مـىن       
لريمي فيها اجلمرات الثالث، 
يف أيام التـشريق الثالثـة،      
وهذا يتطلـب أن يكـون      
احلاج قريباً من اجلمـرات     
ليسهل عليه الذهاب إليها،    

ملبيت مبىن يف   ولذلك شرع ا  
  .هذه األيام

  

املبيت يف مىن   يسن  : حكمه
ليايل احلادي عشر والثـاين     
عشر والثالث عشر من ذي     
احلجة، وليس على من تركه     
شيء، ولو رمى اجلمـار مث      
ذهب إىل مكة وبات فيهـا      

  . فال شيء عليه
  

 رمي اجلمار  املبيت يف مىن

 حكم رمي اجلمار وقت رمي اجلمار

 أن يطوف احلاج    بعد: وقته
طواف اإلفاضـة يف اليـوم      
العاشر من ذي احلجة يـوم      
العيد، يعود إىل مىن لريمـي      
فيها اجلمرات الـثالث، يف     
كل يوم من أيام التـشريق      
الثالثة، وهي اليوم احلـادي     
عشر، واليوم الثاين عـشر،     
واليوم الثالث عشر، من ذي     

  .احلجة
 

رمي اجلمار أيـام    : حكمه
 تركه  التشريق واجب، من  

  .فعليه هدي شاة
  

 تابع بقية رمي اجلمار   



��دא�
�	�ل�א����� �� �� �� �� �� �� ��net.aldahereyah.www� � ٣١

  
  
  
  

 تابع بقية رمي اجلمار   

 عدد اجلمار

يرمي احلاج يف كل يوم مـن أيـام         
التشريق الثالثة اجلمرات الـثالث،     

بسبع حصيات  ويرمي كل مجرة منها     
متفرقات، يكرب مع كل حصاة منـها       

  .حني يرمي ا
  

 عدد أيام الرمي

يوم العاشر من ذي    يرمي احلاج يف ال   
احلجة، وهو يوم العيد مجرة العقبة،       
وحدها بسبع حصيات، مث يرمـي يف       
اليوم احلادي عشر اجلمرات الثالث،     
ويرمي يف اليوم الثاين عشر اجلمـرات       
الثالث أيضاً، ويرمي يف اليوم الثالث      

  .عشر اجلمرات الثالث أيضاً
  

 أيام رمي اجلمرات

يـام  يبدأ وقت رمـي اجلمـار يف األ    
احلادي عشر والثاين عشر والثالـث      
عشر من ذي احلجة، من ظهر كل يوم 
منها إىل صباح اليوم التايل، نظراً لشدة   
الزحام، إال من أراد الرحيل عن مـىن        
والسفر إىل أهله، سواء كان رحيلـه       
يوم الثاين عشر، أي متعجالً، أو كان       
رحيله يوم الثالـث عـشر مـن ذي     

من طلوع  دأ  احلجة، فإن وقت رميه يب    
مشس ذلك اليوم الذي يريد الرحيـل       
فيه، لشدة الزحام، ورفعاً للحرج عن      

 .األمة

 الدعاء بعد الرمي

يسن الدعاء بعد االنتهاء من     
رمي اجلمرة األوىل، وبعـد     
االنتهاء من رمـي اجلمـرة     
الثانية، أما رمـي اجلمـرة      

  .الثالثة فإنه ليس بعده دعاء
  


