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 باب اإلحرام -8

 هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة.اإلحرام : 

 :حكمة مشروعية اإلحرام 

شرع هللا اإلحرام إلظهار تذلل العبد لربه، وذلك بإظهار الشعث، وترك 

 الرفث، والمنع من أسباب الزينة.

واإلحرام مبدأ النسك والعبادة، فهو للحج أو العمرة كتكبيرة اإلحرام 

ً قبلها، فكذلك الُمـْحِرم يترك بعد للصالة  يَـْحرم بعدها ما كان مباحا

 اإلحرام ما كان مباحاً له من قبل.

واإلحرام من المواقيت زيادة في شرف البيت وفضله، فجعل لبيته 

الحرام حرماً آمناً، وأكد ذلك وقواه بأن جعل لحرمه حرماً وهو المواقيت 

 المعروفة.

الحرم إال إذا كان على وصف معين، ونية  فال يدخل من أراد النسك إلى

 معينة؛ تعظيماً هلل، وتكريماً وتشريفاً لبيته وحرمه.

 .[32]الحج: ( ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 :أقسام الناس في اإلحرام 

 الناس في اإلحرام ثالثة أقسام:

 األول: َمْن وطنه خارج المواقيت.

 الثاني: َمْن وطنه ما بين الميقات والحرم.

 : َمْن وطنه الحرم.الثالث
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يحرم من الميقات، فإن جاوزه رجع إليه وأحرم منه، فإن لم  فاألول

 يرجع وأحرم دونه فهو آثم، وقد ترك واجباً عليه، وإحرامه مجزئ.

وَمْن هو دون الميقات من جهة مكة يحرم من مكانه، وال يدخل الحرم إال 

 بإحرام.

ليحرم منه، فإن لم يرجع  فإن جاوزه إلى الحرم لزمه أن يرجع إلى مكانه

 وأحرم من الحرم  فهو آثم، ألنه ترك واجباً عليه، وإحرامه مجزئ.

 وَمْن هو في الحرم يُـحرم من الحرم من حيث أنشأ النية مفرداً، أو قارناً. 

ً خرج إلى أدنى الحل ليحرم منه، فإن  وإذا أراد العمرة أو الحج متمتعا

 ه ترك واجباً عليه وإحرامه مجزئ.أحرم للعمرة من الحرم فهو آثم؛ ألن

، يَْصدُُر ٬ا: يَا َرُسوَل اْنـهَ الْت َعائَِشةُ َرِضي هللا عَ قَ  :الَ َعِن األْسود قَ 

اْنتَِظِري، فَإِذَا َطُهْرِت »ا: لَـهَ النَّاُس بِنُُسَكْيِن َوأْصدُُر بِنُُسٍك؟ فَِقيَل 

هَ نَا بَِمَكاِن َكذَا، َولَكِ ـيتِ ، ثُمَّ ائْ ل ِـيالتَّْنِعيِم فَأهِ  لَـىفَاْخُرِجي إِ  قَْدِر  لَـىا عَ نَـّ

 .(1)متفق عليه «.نَفَقَتِِك أْو نََصبِكِ 

 :أنواع اإلحرام بالحج 

 يُـحرم المسلم بالحج على إحدى كيفيات ثالث:

 التمتع. وأالقران..  وأاإلفراد.. 

 : أن يُـهل بالحج وحده قائالً: لبيك حجاً.فاإلفراد -1

ـهل بالعمرة والحج معاً قائالً: لبيك عمرة وحجاً، أو يُدخل : أن يُ والقران -2

 الحج على العمرة قبل الطواف. 

                                                 

 (.1211ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1787أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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: أن يُـهل بالعمرة فقط في أشهر الحج قائالً: لبيك عمرة، ثم إذا والتمتع -3

 فرغ من العمرة حل، ثم يحرم بالحج في العام نفسه.

ة.. إحياًء للسنة.. ويسن للمسلم أن يهل بهذا مرة.. وبهذا مرة.. وبهذا مر

 وعمالً بها بوجوهها المشروعة.

َمْن »فَقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اقَالَتْ  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ 

ٍ َوُعْمَرةٍ، فَ يُـهِ أَرادَ ِمْنُكْم أْن  ٍ، يُـهِ ْفعَْل، َوَمْن أَرادَ أْن ْلـيَ لَّ بَِحج  لَّ بَِحج 

، َوَمنْ ْلـيُـهِ فَ  قَالَْت َعائَِشةُ: فَأَهلَّ َرُسوُل «. لَّ ْلـيُـهِ لَّ بِعُْمَرةٍ، فَ يُـهِ أَرادَ أْن  لَّ

ٍ، َوأَهلَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا ِ َوأَهلَّ نَاٌس العُْمَرةِ، وَ النَاٌس َمعَهُ َوأَهلَّ نَاٌس بِ  بِـهِ بَِحج  َحج 

 .(1) سلممأخرجه   عُْمَرةِ.الَمْن أَهلَّ بِ فِـيبِعُْمَرةٍ، َوُكْنُت 

  اختيار النسك:كيفية 

إذا أراد المسلم أن يفرد العمرة بسفرة، ويفرد الحج بسفرة، فهذا اإلفراد  -1

 أفضل له من القران والتمتع الذي يؤديه في سفرة واحدة.

إذا أراد أن يجمع النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة، وقدم إلى مكة  -2

 في أشهر الحج، ولم يسق الهدي، فهذا التمتع أفضل له.

إذا أراد أن يجمع بين النسكين العمرة والحج، ويقرن بينهما في سفرة  -3

 .ملسو هيلع هللا ىلصواحدة، ويسوق الهدي من بلده، فهذا القران أفضل له اقتداًء بالنبي 

 والذي اختاره هللا عز وجل لنبيه الِقران، وسوق الهدي.

 ألمته هو التمتع بال سوق الهدي. ملسو هيلع هللا ىلصوالذي اختاره الرسول 

 ساك.. وأسهلها وأيسرها.. وأكثرها عمالً وأجراً. فالتمتع أفضل األن

                                                 

 (.1211برقم )أخرجه مسلم ( 1)
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هُ أ َعْنـُهـَماَرِضي هللاُ  ٬َعْبِدا َجابِر بن َعنْ  -1 ِ َحجَّ َمَع النَّ  نَـّ يَْوَم َساَق ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ِ ُمْفَردالبُْدَن َمعَهُ، َوقَْد أَهلُّوا بِ ال أِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُكْم، » :لَـُهـمْ ، فَقال اً َحج 

فَا وَ بَـيْ ِت وَ بَـيْ البَِطَواِف  ُروا، ثُمَّ أقِيُموا َحالالً، حَ الَن الصَّ ىَمْرَوةِ، َوقَص ِ  تَـّ

رْ إِذَا َكاَن يَْوُم ال ِ، َواْجعَلُوا الَّ الِويَِة فَأِهلُّوا بِ تَـّ «. ا ُمتْعَةً بِـهَ  تُـمْ قَِدمْ  تِـيَحج 

ْينَا لُـهَ فَقالوا: َكْيَف نَْجعَ  اْفعَلُوا َما أَمْرتُُكْم، »؟ فَقال: َحجَّ الا ُمتْعَةً، َوقَْد َسمَّ

 ن ِـيلُّ مِ يَـحِ َي لَفَعَْلُت ِمثَْل الَِّذي أَمْرتُُكْم، َولَِكْن ال الَهـدْ ُسْقُت  ن ِـيفَلَْوال أ

ىَحَراٌم حَ  هُ َمـحِ ُي الَهـدْ يَْبلَُغ  تَـّ  .(1)متفق عليه فَفَعَلُوا.«. لَـّ

 لَـىإِ  نِـيبَعَثَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُموَسى  بِـيَعْن أوَ  -2

يَا ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا ِلـيِه، فَقَاَل فِـيعَاِم الَِّذي َحجَّ ال فِـي تُـهُ ِن، قال: فََوافَقْ اليَـمَ 

يْ قال قُْلُت: لَ «. أبَا ُموَسى! َكْيَف قُْلَت ِحيَن أْحَرْمَت؟ َكإِْهالِل  َك إِْهالالً بَـّ

ِ النَّ  ً يَهـدْ َهْل ُسْقَت : »، فَقَالَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  فَاْنَطِلْق فَُطْف »فَقُْلُت: ال، قال: «. ؟ا

فَا وَ بَـيْ ِت وَ البَـيْ بِ   .(2)متفق عليه «.َمْرَوةِ ثُمَّ أِحلَّ الَن الصَّ

 :حكم من أطلق نية اإلحرام 

من أحرم إحراماً مطلقاً، قاصداً أداء ما فرض هللا عليه، ولم يعين نوعاً 

فته به، جاز وصح حجه، وفعل واحداً من من أنواع النسك لعدم معر

 الثالثة تمتعاً أو قراناً أو إفراداً.

 وكذا لو قال: أهللت بما أهل  به فالن صح وفَعَل مثله.

َ  ْنـهُموَسى َرِضي هللا عَ  بِـيَعْن أ ِن، اليَـمَ قَْوٍم بِ  لَـىإِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  نِـيقال: بَعَث

ِ قُْلُت: أْهلَْلُت َكإِْهالِل النَّ «. بَِما أْهلَْلتَ »بَْطَحاِء، فَقال: الفَِجئُْت َوُهَو بِ   بِـي 

                                                 

 (.1216ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1568أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1221ومسلم برقم ) (,1559أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ِت البَـيْ فَُطْفُت بِ  نِـيقُْلُت: ال، فَأَمرَ «. يٍ َهـدْ َهْل َمعََك ِمْن »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص

فَا وَ   .(1)متفق عليه .فَأْحلَْلتُ  نِـيَمْرَوةِ، ثُمَّ أَمرَ الَوبِالصَّ

 :سنن اإلحرام 

 لمرأة حائضاً أو نفساء.الغسل عند اإلحرام، ولو كانت ا -1

ِد ْبِن ُمـَحـمَّ قَالَْت: نُِفَسْت أْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس بِ  َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ 

.تُـهِ أبَا بَْكٍر يَأُْمُرَها أْن تَْغتَِسَل وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬بَْكٍر، بِالشََّجَرةِ فَأَمَر َرُسوُل ا بِـيأ  لَّ

 .(2)سلممأخرجه 

 إلحرام.تطييب البدن قبل ا -2

إلْحَراِمِه ِحيَن ملسو هيلع هللا ىلص ٬الْت: ُكْنُت أَطي ُِب َرُسوَل اقَ  َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللا

 .(3)متفق عليه ِت.البَـيْ قَْبَل أْن يَُطوَف بِ  ل ِـهِ حِ ـْحِرُم، َولِ ـيُ 

 إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين. -3

 بزينة. وإحرام المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة

َمِدينَِة، الِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : اْنَطلََق النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ ْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ  ٬َعْن َعْبِدا

َل َوادََّهَن، َولَبَِس إَِزاَرهُ َوِردَاَءهُ، ُهَو َوأْصَحاتَـرَ بَْعدَ َما  َعْن  ْنـهَ يَ  لَـمْ ، فَ بُـهُ جَّ

 .ِجْلدِ ال لَـىدَُع عَ تَـرْ  تِـيُمَزْعفََرةَ الَّ الُس، إِال َشْيٍء ِمَن األْرِديَِة َواألُُزِر تُْلبَ 

 .(4)أخرجه البخاري

نية اإلحرام عقب صالة فريضة، أو نافلة كتحية المسجد أو ركعتي  -4
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 الوضوء.

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  َعْن ُعَمَر َرضَي هللاُ  يْ ال»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   ب ِـيآٍت ِمْن رَ  نِـيلَةَ أتَالَـّ

 فِـيُمبَاَرِك، َوقُْل: ُعْمَرةٌ الَواِدي الَهذَا  ِفـيأْن َصل ِ  -ِقيقِ عَ الَوُهَو بِ -

ةٍ   .(1) أخرجه البخاري  «.َحجَّ

 التحميد والتسبيح والتكبير قبل اإلهالل عند ركوب الدابة. -5

ى: صَ الَ قَ  ْنـهَعْن أنٍَس َرِضَي هللاُ عَ  َمِدينَِة ال، َونَْحُن َمعَهُ بِ ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا لَـّ

ً ْهَر أْربَعالظُّ  ىا حَ بِـهَ ِن، ثُمَّ بَاَت تَـيْ فَِة َرْكعَ لَـيْ حُ العَْصَر بِِذي ال، وَ ا أْصبََح،  تَـّ

ىثُمَّ َرِكَب حَ  ، ثُمَّ أَهلَّ دَ هللاَ َوَسبََّح َوَكبَّرَ َحـمِ دَاِء، البَـيْ  لَـىعَ  بِـهِ اْستََوْت  تَـّ

ٍ َوُعْمَرةٍ   .(2)أخرجه البخاري. بَِحج 

 لة عند اإلهالل.استقبال القب -6

ىإِذَا صَ  َعْنـُهـَما : َكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضي هللاُ الَ قَ  َعْن نَافِعٍ  غَدَاةِ بِِذي البِ  لَـّ

ِقْبلَةَ الاْستَْقبََل  بِـهِ فَُرِحلَْت، ثُمَّ َرِكَب، فَإِذَا اْستََوْت  تِـهِ فَِة، أَمَر بَِراِحلَ لَـيْ حُ ال

ً قَائِم ىحَ  ب ِـي، ثُمَّ يُلَ ا ى إِذَا َجاَء ذَا ُطوسِ يُـمْ َحَرَم، ثُمَّ الْبلَُغ يَ  تَـّ بَاَت  ىً ُك، َحتَـّ

ىحَ  بِـهِ  ىيُْصبَِح، فَإِذَا صَ  تَـّ فَعََل ملسو هيلع هللا ىلص  ٬غَدَاةَ اْغتََسَل، َوَزَعَم أنَّ َرُسوَل اال لَـّ

 .(3)أخرجه البخاري ذَِلَك.

 .رفع الصوت بالتلبية، والمرأة ال ترفع صوتها بحضرة الرجال األجانب -7

 نِـيأَتَا»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  السَّائِب ْبِن َخالَّدٍ َعِن 

باإلْهالَِل  تَـُهـمْ فَعُوا أَْصَوايَـرْ أَْن آُمَر أَْصَحابي أَْن  نِـيِجْبِريُل فَأََمرَ 
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 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«َوالتَّْلبيَةِ 

 :كيفية اإلحرام 

بالحج أو العمرة أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب في  يسن لمريد اإلحرام

بدنه، وال يطيب ثيابه، ويلبس إزاراً ورداًء أبيضين نظيفين بعد أن يتجرد 

 من المخيط، ويلبس النعلين.

ً أو نفساء، وتلبس ما  ويسن للمرأة أن تغتسل لإلحرام ولو كانت حائضا

الضيقة، وما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة، والثياب 

 فيه تشبه بالرجال أو الكفار.

 ويسن أن يحرم عقب صالة فريضة إن تيسر.

وليس لإلحرام صالة تخصه، لكن لو أحرم عقب ركعتين مسنونتين فال 

 حرج كتحية المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو صالة الضحى ونحو ذلك.

 وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة.

حرامه وإهالله دبر الصالة في المسجد، أو إذا ركب واستقلت به ويسن إ

 راحلته، مستقبالً القبلة.

ويسن للمحرم أن يذكر نسكه، فيقول من يريد العمرة: لبيك عمرة، ويقول 

المفرد: لبيك حجاً، ويقول القارن: لبيك عمرة وحجاً، ويقول المتمتع: 

 لبيك عمرة.

 لعذر:حكم اشتراط التحلل من النسك عند ا 

يسن للمحرم إذا كان مريضاً أو خائفاً أن يشترط عند إحرامه التحلل متى  -1

                                                 

 .وهذا لفظه(, 829برقم )وأخرجه الترمذي (, 1814برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 حبسه حابس عن إتمام النسك من مرض أو عذر.

فإذا اشترط ولم يتمكن من إتمام النسك بسبب حصر، أو مرض، أو عذر 

 حل  وال هدي عليه.

 إذا لم يشترط المحرم، وحبسه عارض، لزمه دم يذبحه ثم يحل.  -2

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )قال هللا تعالى:  -1

(   جئ جئ جئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[196]البقرة:

ُضبَاَعةَ بِْنِت  لَـىعَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَالَْت: دََخَل َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

إِال َوِجعَةً،  نِـيال أِجدُ  ٬. قَالَْت: َوا«َحجَّ اللَعَلَِّك أَرْدِت »: الَـهَ ، فَقَاَل بَـْيـرِ الزُّ 

ي َواشْ »ا: لَـهَ فَقَاَل  . «نِـيَحْيُث َحبَْستَ  ل ِـيَمـحِ مَّ الله: ِلـيِطي، قُوتَـرِ ُحج ِ

 .(1)متفق عليه ِمْقدَاِد ْبِن األْسَوِد.الَت تَـحْ َوَكانَْت 

 :ما يُفعل بالمحرم إذا مات 

ِ أَنَّ َرُجالً َوقََصهُ بَِعيُرهُ، َونَْحُن َمَع النَّ  َعنُهـما ِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعِن ابْ   بِـي 

 فِـياْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكف ِنُوهُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ْحِرٌم، فَقَاَل النَّ ـ، َوُهَو مُ ملسو هيلع هللا ىلص

ً سُّوهُ ِطيبتُـمِ ِن، َوالَ بَـيْ ثَوْ  ِقيَاَمِة الإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْوَم ُروا َرأَْسهُ، فَ تُـَخـم ِ ، َوالَ ا

ً ُملَ   .(2)متفق عليه «.ب ِـيا

 :صفة إحرام الحائض والنفساء 

يسن للحائض والنفساء ما يسن للطاهرة من االغتسال واإلحرام بالحج أو 

 العمرة.
                                                 

 (.1207ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5089) أخرجه البخاري برقم ،متفق عليه( 1)

 (.1206ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1267أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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فإن أحرمت بالحج فتبقى على إحرامها، وتؤدي مناسك الحج، لكن ال 

 تغتسل، ثم تكمل نسكها بالطواف، ثم تحل.تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم 

وإن أحرمت الحائض أو النفساء بالعمرة فتبقى حتى تطهر، ثم تغتسل، 

 ثم تؤدي نسك العمرة، ثم تحل.

، وغيره من المساجد ماحرمسجد الأن تدخل اللحائض والنفساء ول

 وتجلس تذكر هللا، وتقرأ القرآن، لكن تعتزل المصلى وقت الصالة.

ِد ْبِن ُمـَحـمَّ قَالَْت: نُِفَسْت أْسَماُء بِْنُت ُعَمْيٍس بِ  َرِضَي هللاُ َعْنـها ةَ َعْن َعائِشَ 

.تُـهِ أبَا بَْكٍر، يَأُْمُرَها أْن تَْغتَِسَل وَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬بَْكٍر، بِالشََّجَرةِ فَأَمَر َرُسوُل ا بِـيأ  لَّ

  .(1)سلممأخرجه 

 :حكم التلبية 

 التلبية شعار الحج والعمرة.

 جل، وتجهر بها المرأة إال عند الرجال األجانب فتسر بها.يصوت بها الر

ويسن اإلكثار من التلبية من حين اإلحرام إلى بداية طواف العمرة، وإلى 

 رمي جمرة العقبة في الحج يوم العيد.

 ويلبي راكباً وماشياً.. وفي حال النزول والصعود.. وعلى كل حال.

يْ لَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ةَ َرُسوِل ابِـيَ أنَّ تَلْ   َعْنـُهـماَرِضَي هللاُ  ْبِن ُعَمرَ  ٬َعْن َعْبِدا -1 َك بَـّ

يْ مَّ! لَ الله يْ َك، لَ بَـّ يْ َك ال َشِريَك لََك لَ بَـّ ُمْلَك ال الدَ َوالن ِْعَمةَ لََك وَ الَحـمْ َك، إِنَّ بَـّ

 .(2)متفق عليه «.َشِريَك لَكَ 

                                                 

 (.1209برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 1184ومسلم برقم ) (,1549أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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َكاَن ِرْدَف  ْنـهَرِضَي هللا عَ  ا أنَّ أَساَمةَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ وَ  -2

ِ النَّ   لَـىمْزدَِلفَِة إِ الفَْضَل ِمَن الُمْزدَِلفَِة، ثُمَّ أْردََف ال لَـى، ِمْن َعَرفَةَ إِ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ىحَ  ب ِـييُلَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ يََزِل النَّ  لَـمْ ا قال: ُهـمَ ِمنًى، قال: فَِكال َرةَ َجـمْ َرَمى  تَـّ

 .(1)متفق عليه عَقَبَِة.ال

  التلبية:صفة 

؛ لمالزمته لها في ملسو هيلع هللا ىلصيسن للمحرم عقب اإلحرام أن يلبي بتلبية النبي 

 جميع نسكه من حج أو عمرة.

، اً لُّ ُملَب ِديُـهِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا قال: َسِمْعُت َرُسوَل اْنـُهـمَ َعِن اْبِن ُعَمَر رضَي هللاُ عَ  -1

يْ لَ »يَقُوُل:  يْ مَّ لَ اللهَك بَـّ يْ َك، لَ بَـّ يْ لَ  َك ال َشِريَك لَكَ بَـّ دَ َوالن ِْعَمةَ لََك الَحـمْ َك، إِنَّ بَـّ

 .(2)متفق عليه اِت.ِلـمَ كَ الَهُؤالِء  لَـى. ال يَِزيدُ عَ «ُمْلَك، ال َشِريَك لَكَ الوَ 

ِ  :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ وَ  -2 يْ لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ِمْن تَْلبيَِة النَّبي   لَـهَ َك إِ بَـّ

 .(3)هالنسائي وابن ماج أخرجه  .الَحق ِ 

 :فضل التلبية 

 ِلـمٍ َما ِمْن ُمسْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد 

ىيُلَبي إِالَّ لَ  ِمْن َحَجٍر أَْو َشَجٍر أَْو َمدٍَر  ِلـهِ أَْو َعْن ِشَما نِـهِ ييَـمِ َمْن َعْن  بَـّ

ىحَ   .(4)أخرجه الترمذي وابن ماجه .«ِمْن َهاُهنَا َوَهاُهنَا تَْنقَِطَع األَْرضُ  تَـّ

 :ما يجوز للمحرم فعله 

                                                 

 (.1281ومسلم برقم )لفظ له، وال(, 1544أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1184ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5915أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2920برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 2752ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.2921برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 828ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 4)
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 يجوز للمحرم بعد إحرامه ما يلي:

االغتسال للنظافة والتبرد.. وغسل رأسه.. وغسل ثيابه وتبديلها.. 

 وتسريح شعر الرأس.. وحك رأسه وجلده.

 كله مخيطاً.وله لبس اإلزار والرداء والحزام والحذاء، ولو كان ذلك 

 وله لبس الساعة في اليد، وخاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة األذن.

وله شم الريحان والطيب بال قصد منه للتلذذ به بل الختباره، وله شد 

 اإلزار بعضه ببعض أو بحزام أو يجعله وزرة على شكل تنُّورة المرأة.

شعر، وله ويجوز له أن يكتحل، ويحتجم لوجع ونحوه ولو قطع بعض ال

ل، وإماطة األذى، ومداواة الجرح، ونزع  نزع الضرس، وفقء الدُّمَّ

 الظفر الذي انكسر ونحو ذلك.

 وله تغطية وجهه ليتقي الغبار، أو الشمس، أو البرد ونحو ذلك.

 وله االستظالل بالخيمة، أو السيارة، أو الشمسية ونحو ذلك.

 ويجوز الخضاب بالحناء ونحوه للرجل والمرأة.

وز له صيد البحر وطعامه، وذبح بهيمة األنعام والدجاج ونحوها من ويج

 الحيوان األهلي.

ويجوز للمحرم قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كاألسد والذئب 

والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة، وكل مؤذ كالوزغ والبعوض 

 ونحوهما.

خفين، غير أنها ويجوز للمرأة لبس الحلي، ولبس السراويل والثياب وال

 ال تنتقب، وال تلبس القفازين.
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وللمرأة أن تلبس ما شاءت من اللباس الشرعي، وتجتنب ما فيه زينة، أو 

شهرة، أو إسراف، أو تشبه بالرجال، أو الكفار، وللمرأة إسدال خمارها 

 على وجهها عند الحاجة، ويجب عند مرور األجانب بها.

(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )  قال هللا تعالى: -1

 .[96]المائدة:

ٌس فََواِسُق َخـمْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ قَالَْت: قَ  اْنـهَرِضَي هللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

 «الَحَرِم: العَْقَرُب، َوالفَأَْرةُ، َوالُحدَيَّا، َوالغَُراُب، َوالَكْلُب العَقُورُ  فِـييُْقتَْلَن 

 .(1)متفق عليه

ةَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: َحَجْجُت َمَع َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهاُحَصْيِن الَعْن أم ِ وَ  -3 َحجَّ

ِ ا آِخذٌ بِِخَطاِم نَاقَِة النَّ ُهـمَ َودَاعِ، فََرأْيُت أَساَمةَ َوباِلال، َوأَحدُ ال ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، حَ الهُ ِمَن تُـرُ يَسْ  بَـهُ َواآلَخُر َرافٌِع ثَوْ  ىَحر ِ أخرجه  عَقَبَِة.الَرةَ َجـمْ َرَمى  تَـّ

 .(2)سلمم

يِ لَـحْ ِرٌم، بِ ُمـحْ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  تَـَجـمَ : احْ الَ َعِن اْبِن بَُحْينَةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ قَ وَ  -4

 .(3)متفق عليه َوَسِط َرأِْسِه. فِـيٍل، َجـمَ 

ِ بِ قَالَْت: َخَرْجنَا َمَع النَّ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -5 ِة  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  ـي  َحجَّ

ٍ، فَقَِدْمنَا َمكَّةَ، فَقَاَل َرُسوُل ال َودَاعِ، فَِمنَّا َمْن أَهلَّ بِعُْمَرةٍ، َوِمنَّا َمْن أَهلَّ بَِحج 

ى ْهـدَ ِلْل، َوَمْن أْحَرَم بِعُْمَرةٍ َوأْلـيُـحْ فَ  يُـْهـدِ  لَـمْ َمْن أْحَرَم بِعُْمَرةٍ وَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ا

، حَ يُـحِ فاَل  ىلُّ هُ  تِـمَّ ْلـيُ ه فَ َهـْديِـِه، َوَمْن أَهلَّ بَِحج ِ  لَّ بِنَْحرِ ـحِ يُ  تَـّ قَالَْت «. َحجَّ

                                                 

 .واللفظ له(, 1198(, ومسلم برقم )1829أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1298برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1203ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1836أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ً أَزْل َحائِض لَـمْ فَِحْضُت، فَ  ىحَ  ا أْهِلْل إال بِعُْمَرةٍ،  لَـمْ َكاَن يَْوُم َعَرفَةَ، وَ  تَـّ

ٍ ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ النَّ  نِـيفَأَمرَ  َك تْـرُ ، َوأأْن أْنقَُض َرأِْسي، َوأْمتَِشَط، َوأِهلَّ بَِحج 

ىعُْمَرةَ، فَفَعَْلُت ذَِلَك، حَ ال ي تَـّ  .(1)متفق عليه . قََضْيُت َحج ِ

 نِـيأْرَسلَ  أنَّ ابَن عبَّاٍس أْرَسلهُ إلى أبِـي أيُوَب فقَاَل: نٍ نَـيْ ْبِن حُ  ٬َعْن َعْبِداوَ  -6

يَْغِسُل َرأَْسهُ َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ْبُن َعبَّاٍس، أْسألَُك َكْيَف َكاَن َرُسوُل ا ٬َك َعْبدُالَـيْ إِ 

ىالثَّْوِب، فََطأَْطأهُ حَ  لَـىِرٌم، فََوَضَع أبُو أيُّوَب يَدَهُ عَ ُمـحْ  َرأُْسهُ،  ِلـيبَدَا  تَـّ

: اْصبُْب، فََصبَّ عَ  َك َرأَْسهُ َرأِْسِه، ثُمَّ  لَـىثُمَّ قال إلْنَساٍن يَُصبُّ ، ْيـهِ دَ بِـيَ َحرَّ

 .(2)متفق عليه يَْفعَُل.ملسو هيلع هللا ىلص  تُـهُ ا َوأْدبََر، ثُمَّ قال: َهَكذَا َرأيْ بِـِهـمَ فَأْقبََل 

 

 :ما اليجوز للمحرم فعله 

 ما ال يجوز للمحرم أن يفعله على ثالثة أوجه:

 : في نفسه.أحدها

 فال يحلق شعره، وال يقلم ظفره، وال يمس طيباً.

 لبسه. : فيالثاني

 فال يلبس الرجل المخيط، وال يغطي رأسه، وال يلبس الخفين.

وال تغطي المرأة وجهها، وال تنتقب، وال تلبس القفازين، وال يلبس 

 المحرم ثوباً مسه الطيب.

 : في غيره، وهو نوعان:الثالث

                                                 

 (.1211ومسلم برقم )واللفظ له، (, 319أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 1205(, ومسلم برقم )1840رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 2)
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 : قتل الصيد البري المأكول، أو أَْكله.أحدهما -1

 طبته.: الجماع، وعقد النكاح وخالثاني -2

 :محظورات اإلحرام 

 : هي األعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.محظورات اإلحرام

 وتنقسم محظورات اإلحرام إلى قسمين:

: محظورات تفسد الحج والعمرة، وهو واحد فقط، وهو الجماع في األول

 الحج قبل رمي جمرة العقبة يوم العيد، والجماع قبل إتمام نسك العمرة.

 المحظورات إثماً، وأعظمها تأثيراً في النسك. وهذان أشد 

 ويلزم إتمام هذا الحج رغم فساده، وإتمام العمرة رغم فسادها.

وعليهما قضاء الحج في العام القابل، والهدي بدنة، وكذلك العمرة 

 يقضيها، وعليه فدية األذى.

وإذا أُكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح، وال إثم عليها، وال 

 ة عليها.فدي

وإذا جامع في الحج بعد رمي جمرة العقبة، وقبل أن يطوف ويسعى، لم 

يفسد حجه، لكنه آثم، ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويُـحرم، ليطوف 

اإلفاضة محرماً؛ ألنه فسد ما بقي من إحرامه، فوجب أن يجدده، وعليه 

األول  الفدية، وإن جامع المحرم قبل التحلل من العمرة، أو قبل التحلل

من الحج قبل رمي جمرة العقبة، ناسياً أو جاهالً، فال يفسد نسكه، وال إثم 

 عليه، وال كفارة، وال غيرها. 

 .[5]األحزاب:(   ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)قال هللا تعالى:  -1
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[197]البقرة:(   ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

  : محظورات ال تفسد الحج والعمرة، وهي إحدى عشرة.الثاني

 حلق شعر الرأس أو تقصيره أو نتفه أو إزالته، وشعر سائر البدن. -1

(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)قال هللا تعالى: 

 .[196]البقرة:

 تقليم األظافر، وفيه اإلثم ال الفدية. -2

 ص األظافر كحلق الشعر بالنسبة للمحرم، وقضاء التفث يكون بما يلي: ق

 حلق الرأس.. وتقليم األظفار.. ونتف اإلبط.

 .[29]الحج:  ( ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال هللا تعالى: 

 استعمال الطيب على الثوب أو البدن. -3

ِ َواقٌِف َمَع النَّ  نَا َرُجلٌ بَـيْ : الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـيُّ ، فَقال النَّ تْـهُ : فَأْوقَصَ الَ ، أْو قَ تْـهُ فََوقَصَ  تِـهِ بِعََرفَةَ، إِْذ َوقََع َعْن َراِحلَ 

نُوهُ » ً سُّوهُ ِطيبتَـمَ ِن، َوال بَـيْ ثَوْ  فِـياْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكف ِ ، َوال ا

ً ِقيَاَمِة ُملَ الن ُِطوهُ، فَإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْوَم حَ تُـُروا َرأَْسهُ َوال تُـَخـم ِ  متفق  «.ب ِـيا

 .(1)عليه

 تغطية رأس الرجل بمالصق. -4

فال يجوز للمحرم أن يلبس على رأسه عمامة، وال طاقية، وال غترة، وال 

 قلنسوة، وال غيرها.
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ويجوز له أن يستظل بمنفصل عنه كشمسية، أو سيارة، أو خيمة، أو 

 رة ونحو ذلك.شج

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ، َخرَّ َرُجٌل ِمْن بَِعيِرِه، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

، َوال بَـْيـهِ ثَوْ  فِـياْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدٍر، َوَكف ِنُوهُ »فَُوقَِص، فََماَت، فَقَاَل: 

ً ِقيَاَمِة ُملَ ال ُروا َرأَْسهُ، فَإِنَّ هللاَ يَْبعَثُهُ يَْومَ تُـَخـم ِ   .(1)متفق عليه «.ب ِـيا

 لبس الذكر المخيط. -5

: هو كل ما خيط على قدر البدن كله كالثوب والقميص.. أو والمخيط

على قدر نصفه األعلى كالفنيلة.. أوعلى نصفه األسفل كالسراويل.. وكل 

ما خيط على قدر العضو: لليدين كالقفازين.. وللرجلين كالخفين.. 

 لعمامة والطاقية ونحو ذلك.وللرأس كا

فال يجوز للمحرم لبس هذه األشياء على صفتها، لكن لو التحف بها أو 

 اتزر جاز له ذلك.

، َما ٬: يَا َرُسوَل االَ أنَّ َرجالً قَ  َعْنـُهـَما ْبِن ُعَمَر َرِضي هللاُ  ٬َعْن َعْبِدا

قُُمَص، َوال الْلبَُس ال يَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الُمـْحِرُم ِمَن الث ِيَاِب؟ قاليَْلبَُس 

دُ يَـجِ ِخفَاَف، إِال أَحدٌ ال البََرانَِس، َوال العََمائَِم، َوال السََّراِويالِت، َوال ال

يْ ْلبَْس خُ ْلـيَ ِن، فَ لَـيْ نَعْ  ِن، َوال تَْلبَُسوا ِمَن بَـيْ َكعْ الا أْسفََل ِمَن ُهـمَ ْقَطعْ ْلـيَ ِن، وَ فَـّ

ً الث ِيَاِب َشْيئ عْ  ا  .(2)متفق عليه «.فََراُن، أْو َوْرسٌ َمسَّهُ الزَّ

 قتل صيد البر المأكول أو صيده. -6

 وصيد البر: ما كان وحشياً مباحاً أكله.

                                                 

 .واللفظ له(, 1206(, ومسلم برقم )1365أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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فال يجوز للُمـْحرم التعرض لصيد البر المأكول، سواء كان بالقتل، أو 

 الذبح، أو اإلشارة، أو اإلعانة، أو الداللة، وعدم األكل منه.

(   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ)قال هللا تعالى:  -1

 .[96]المائدة:

عْ وَ  -2 ِ َعِن الصَّ ْيثِي  هُ أ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِب ْبِن َجثَّاَمةَ اللَـّ  ٬ُسوِل اِلـرَ ى ْهـدَ أ نَـّ

ى َما ا َرألَـمَّ ، فَ لَـْيـهِ َوْحِشي اً، َوُهَو بِاألْبَواِء أْو بَِودَّاَن، فََردَّهُ عَ  اً ارِحـمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)متفق عليه «.َك إِال أنَّا ُحُرمٌ لَـيْ نَُردَّهُ عَ  لَـمْ إِنَّا »َوْجِهِه قال:  فِـي

 دواعي الجماع. -7

فيحرم على المحرم قبلة المرأة بشهوة، ومباشرتها فيما دون الفرج، فإن 

 أنزل لم يفسد حجه وال إحرامه، لكنه آثم، وعليه الفدية.

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قال هللا تعالى:

 .[197]البقرة:  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 خطبة المرأة وعقد النكاح. -8

ال يَْنِكُح ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ لَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قَاُعثَْماَن ْبَن َعفَّاَن َعْن 

 .(2)سلممأخرجه  «.ُطبُ يَـخْ ِرُم َوال يُْنَكُح َوال الُمـحْ 

 فسوق والجدال.ال -9

يجب اجتناب الفسوق والجدال في كل وقت، ويتأكد تحريم ذلك على 

 المحرم.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تعالى: 

 .[197]البقرة: (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع، ويديها بالقفازين. -10

، ٬: قَاَم َرُجٌل فَقال: يَا َرُسوَل االَ ا قَ ْنـُهـمَ ِن ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ بْ  ٬َعْن َعْبِدا

ال تَْلبَُسوا ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  اإِلْحَراِم؟ فَقالَ  فِـيَماذَا تَأُْمُرنَا أْن نَْلبََس ِمَن الث ِيَاِب 

يَُكوَن أَحدٌ  القَِميَص، َوال السََّراِويالِت، َوال العََمائَِم، َوال البََرانَِس، إاِل أنْ 

يْ ْلبَِس الخُ ْلـيَ نَْعالِن فَ  لَـهُ َسْت لَـيْ  ِن، َوال تَْلبَُسوا بَـيْ ْقَطْع أْسفََل ِمَن الَكعْ ْلـيَ ِن، وَ فَـّ

ً َمسَّهُ َزْعفََراٌن َوال الَوْرُس، َوال تَْنتَِقِب الَمْرأةُ ال ِرَمةُ، َوال تَْلبَِس ُمـحْ َشْيئا

 .(1)متفق عليه «.القُفَّاَزْينِ 

 جماع المرأة بعد التحلل األول في الحج. -11

 ومن جامع فال يفسد نسكه، ولكنه آثم، وعليه الفدية والغسل والتوبة.

 :حكم من فعل شيئاً من محظورات اإلحرام 

ً فال إثم  ً أو مكرها ً من محظورات اإلحرام جاهالً أو ناسيا من فعل شيئا

 راً.عليه وال فدية، لكن عليه أن يتخلى عن المحظور فو

 ومن فعلها متعمداً عالماً ذاكراً لحاجة، فعليه الفدية، وال إثم عليه.

 ومن فعلها متعمداً بال عذر وال حاجة فعليه الفدية مع اإلثم.

 .[5]األحزاب: (  ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) قال هللا تعالى: -1

ې ې ې ى ى ائ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) وقال هللا تعالى: -2

 .[196]البقرة: (  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
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َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصأتَـى النَّبِـيَّ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ أنَّ َرجالً ْبِن أَُميَّةَ  لَـىيَعْ  َعنْ وَ  -3

ِ ِجْعَرانَِة، َوأنَا ِعْندَ النَّ البِ  ُجبَّةً(. َوُهَو  نِـيُمقَطَّعَاٌت )يَعْ  لَـْيـهِ ، َوعَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ـخٌ َهذَا، َوأنَا ُمتَضَ  لَـيَّ عُْمَرةِ َوعَ الأْحَرْمُت بِ  ن ِـيَخلُوِق، فَقَاَل: إِ البِ  ـخٌ م ِ ُمتَضَ   م ِ

ً َما ُكْنَت َصانِع: »بِـيُّ النَّ  لَـهُ َخلُوِق، فَقَاَل البِ  َك؟ فِـي ا قال: أْنِزُع «. َحج ِ

َما ُكْنَت : »بِـيُّ النَّ  ـهُ لَ َخلُوَق، فَقَاَل الَهذَا  ن ِـيَهِذِه الث ِيَاَب، َوأْغِسُل عَ  ن ِـيعَ 

ً َصانِع َك، فَاْصنَْعهُ  فِـي ا  .(1)متفق عليه  «.ُعْمَرتِكَ  فِـيَحج ِ

 

 :الفرق بين إحرام الرجل والمرأة 

 المرأة كالرجل في المنع من محظورات اإلحرام إال فيما يلي:

 لبس المخيط، فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت غير متبرجة. -1

 أس، فلها أن تغطي رأسها.تغطية الر -2

تغطية الوجه عند الرجال األجانب بما يستره، ولكن ال تلبس النقاب وال  -3

 البرقع وال القفازين.

 :ما يجوز للمحرم قتله وصيده 

ذبح الحيوانات والطيور األهلية المباحة كبهيمة األنعام، والدجاج والحمام  -1

 ونحو ذلك.

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)قال هللا تعالى: 

 .[1]المائدة: (  ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ

 صيد البحر. -2

                                                 

 .هواللفظ ل(, 1180مسلم برقم )و(, 1536أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)قال هللا تعالى: 

 .[96]المائدة:

قتل محرم األكل المفترس وهو كل ذي ناب من السباع كاألسد، والنمر،  -3

 وكل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر.

كل ما أمر الشرع بقتله، وكل ما يؤذي، وكل ما ال يؤمن أذاه كالحية، قتل  -4

 والعقرب، والفأرة، والكلب العقور ونحوها.

 ويجوز قتل البعوض والذباب والقمل والبراغيث إذا كانت تؤذيه.

ِ، َخـمْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـَها َعْن َعائَِشةَ َرِضي هللاُ  ٌس ِمَن الدََّواب 

فَأَْرةُ، العَْقَرُب، وَ الِحدَأةُ، وَ الغَُراُب، وَ الَحَرِم: ال فِـيَن لْ ْقتَ نَّ فَاِسٌق، يُ هُ لُـّكُ 

 .(1)متفق عليه  «.عَقُورُ الَكْلُب الوَ 

 قتل اآلدمي الصائل عليه إذا لم يندفع إال بالقتل. -5

، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬وِل اَرسُ  لَـى: َجاَء َرُجٌل إالَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

فاَل تُْعِطِه »؟ قال: ِلـييدُ أْخذَ َمايُـرِ ! أَرأْيَت إْن َجاَء َرُجٌل ٬يَا َرُسوَل ا

؟ نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَتَلَ «. ْلـهُ قَاتِ »؟ قال: نِـيقال: أَرأْيَت إْن قَاتَلَ «. َمالَكَ 

أخرجه  «.النَّارِ  فِـيُهَو »؟ قال: تُـهُ قال: أَرأْيَت إْن قَتَلْ «. فَأْنَت َشِهيدٌ »قال: 

 .(2)مسلم

 :حكم األضحية للحاج 

ذبح  ملسو هيلع هللا ىلصالسنة لمن أراد الحج االكتفاء بالهدي عن األضحية؛ ألن النبي 

 الهدي، ولم يُضح في حجته.
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ومن أراد أن يضحي، وحج في عشر ذي الحجة، فال ينبغي له عند 

لق رأسه اإلحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، لكن يجوز له ح

 أو تقصيره فقط إن كان متمتعاً، لكون الحلق أو التقصير نسكاً.

عَْشُر، الإِذَا دََخلَِت » :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أَن  الن  َرِضَي هللاُ َعْنـُها ةَ لَـمَ َعْن أُم  سَ 

َي، فاَلَ  ً يَـمَ َوأََرادَ أََحدُُكْم أَْن يَُضح   .(1)أخرجه مسلم «.س  ِمْن َشعَِرِه َوبََشِرِه َشْيئا

 :حكم من أحرم بالحج ثم فاته 

من أحرم بالحج، ثم فاته الحج لعذر فال إثم عليه، ويتحلل بعمرة، ثم 

 يرجع إلى بلده، فإذا كان العام القادم حج وأهدى ما تيسر من الهدي.

 :حكم اإلحرام بالثياب 

يجب على المحرم الذكر أن يحرم باإلزار والرداء، ويحرم عليه لبس  -1

 رم المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة.المخيط، وتُـح

َمْن طبيعة عمله تتطلب لباساً خاصاً كالجنود وأمثالهم فهؤالء من لم يتمكن  -2

منهم من لباس اإلحرام يُـحرم بلباسه، وعليه فدية األذى صيام، أو طعام، أو 

 ذبيحة.

ى ى  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)   قال هللا تعالى:

 .[196]البقرة: (  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 :حكم اإلحرام بالخفين 

السنة أن يحرم الرجل بالنعلين وال يجوز له أن يحرم بالخفين وال  -1

 الجوربين إال إذا لم يجد النعلين، فيلبس الخفين وال يقطعهما.
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 والخف: كل ما يغطي الكعبين. 

 جوربين أو النعلين.يجوز للمرأة أن تحرم بالخفين أو ال -2

 ال يجوز للمحرم وال المحرمة لبس القفازين. -3

بِعََرفَاٍت، فَقال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َخَطبَنَا النَّ الَ ا قَ ْنـُهـمَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي هللاُ عَ 

ْلبَِس ـيَ لْ ِن فَ لَـيْ ِد النَّعْ يَـجِ  لَـمْ ْلبَِس السََّراِويَل، َوَمْن ْلـيَ ِد اإلَزاَر فَ يَـجِ  لَـمْ َمْن »

يْ خُ ال  .(1)متفق عليه «.نِ فَـّ

 :حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف 

إذا حاضت المرأة المحرمة المتمتعة قبل الطواف مكثت حتى تطهر، ثم  -1

 تغتسل، ثم تكمل عمرتها، ثم تحل، ثم تحرم بالحج فيما بعد.

رفضت  إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج، -2

العمرة، وأحرمت بالحج، وصارت قارنة، ومثلها المعذور بمرض، أو 

 زحام، أو ضيق وقت ونحو ذلك.

إن أصاب الحيض المرأة المتمتعة أثناء الطواف خرجت منه، وأحرمت  -3

 بالحج، وصارت قارنة.

الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت، فال  -4

 تطوف حتى تطهر.

ِة، الالِل ِذي ِلـهِ َن فِـيقَالَْت: َخَرْجنَا ُمَواَرِضَي هللاُ َعْنـها َعائَِشةَ  َعنْ  ِحجَّ

 ن ِـيلَْوال أ ن ِـيِلْل، فَإْلـيُـهْ لَّ بِعُْمَرةٍ فَ يُـهِ َمْن أَحبَّ أْن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬فَقَاَل َرُسوُل ا

ٍ َوُكْنُت  ُهـمْ أَهلَّ بَْعضُ بِعُْمَرةٍ وَ  ُهـمْ فَأَهلَّ بَْعضُ «. ْيُت ألْهلَْلُت بِعُْمَرةٍ ْهـدَ أ بَِحج 
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 لَـىيَْوُم َعَرفَةَ َوأنَا َحائٌِض، فََشَكْوُت إ نِـيْن أَهلَّ بِعُْمَرةٍ، فَأدَْركَ ِمـمَّ أنَا 

ِ النَّ   ل ِـيدَِعي ُعْمَرتَِك، َواْنقُِضي َرأَْسِك، َواْمتَِشِطي َوأهِ »فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 ٍ ىفَفَعَْلُت، حَ «. بَِحج  ي َحْصبَِة، أْرَسَل َمِعي أخِ اللَةُ لَـيْ اَن إذَا كَ  تَـّ

ْحـمَ  التَّْنِعيِم، فَأْهلَْلُت بِعُْمَرةٍ َمَكاَن  لَـىبَْكٍر، فََخَرْجُت إ بِـيْبَن أ نَعْبدَالرَّ

 .(1)متفق عليه .تِـيُعْمرَ 

 :مراتب الوطء في الحج 

 مراتب الوطء في الحج أربع:

، أو في عرفة، أو بعد عرفة قبل أن يطأ الُمـْحرم زوجته قبل عرفة األولى:

 التحلل األول.

فهذا حجه فاسد، ويلزمه إتمامه، وهو آثم، وعليه قضاؤه، وعليه الفدية 

 بدنة.

 أن يطأ زوجته بعد التحلل األول. الثانية:

 فهذا حجه صحيح، لكنه آثم، وعليه فدية األذى.

 أن يطأ زوجته بعد التحلل الثاني. الثالثة:

 حيح، وال إثم عليه وال فدية.فهذا جائز، وحجه ص

 أن يجامع زوجته ناسياً أو جاهالً أو مكرهاً. الرابعة:

 فهذا حجه صحيح، وال إثم عليه وال فدية.
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