
فقه العبادات المصور 
تبسيط و تعليم أحكام اإلسالم 

د. عبدالله بن سالم باهمام 

الحج الزكاة الصيام الصالة الطهارة

مقدمات تعريفية عن الحج

https://www.al-feqh.com/ar/
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://www.al-feqh.com/ar/category/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://www.ba-hammam.com/ar
https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC


كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٣٢

المحتويـــات
مكة تاريًخا وواقًعا

فضل مكة

أحكام خاصة بمكة والحرم

مشاعر الحج

١
مقدمات تعريفية عن الحج

مكة:
 اسم مشتق من كلمة (بك) السامية 

التي تعني الوادي.

مكة تاريًخا وواقًعا

َل َبۡيٖت ُوِضَع  وَّ
َ
ة يف قوله تعاىل: ( إِنَّ أ د اسم مكة بلفظ بَكَّ رَ وَ

َة ُمَباَرٗك َوُهٗدى ّلِۡلَعٰلَِمَي ٩٦) [آل عمران: ٩٦]. ِي بَِبكَّ لِلنَّاِس لَلَّ
ويرجع تاريخ مكة إىل القرن التاسع عرش قبل امليالد يف عهد 
سيدنا إبراهيم وإسامعيل -عليهام السالم- حيث كانا أول من 
ۡسَكنُت ِمن 

َ
ٓ أ بََّنآ إِّنِ سكنها. قال تعاىل حكاية عن إبراهيم: ( رَّ

ِلُقِيُمواْ  َربََّنا  ِم  ٱلُۡمَحرَّ بَۡيتَِك  ِعنَد  َزۡرٍع  ذِي  َغۡيِ  بَِواٍد  ُذّرِيَِّت 
ّمَِن  َوٱۡرزُۡقُهم  إَِلِۡهۡم  َتۡهوِٓي  ٱلَّاِس  ّمَِن  ۡف َِٔدٗة 

َ
أ فَٱۡجَعۡل  لَٰوةَ  ٱلصَّ

دعاء  ل  وبفَضْ  ،[٣٧ [إبراهيم:   (  ٣٧ يَۡشُكُروَن  لََعلَُّهۡم  ٱلََّمَرِٰت 
إسامعيل  يْ  مَ دَ قَ حتت  من  زمزم  ماء  ر  جَّ تَفَ   إبراهيم  سيدنا 
احلني  ذلك  ومنذ  ر،  هاجَ أمه  من  والطعام  املاء  دَ  فِ نَ حني   

ب فيها. وفدت القبائل إىل مكان املاء، وبدأت احلياة تَدُ

قريش  إىل  األمر  وآل  وتتكاثر،  تتوافد  القبائل  وظلت 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ظهر  أن  إىل  أمرها  متولية  قريش  وظلت  لتحكمها، 
ويف  املكرمة  مكة  يف  احلياة  تغيري  يف  األثر  أكرب  له  كان  والذي 

العامل أمجع.
املسلمني،  قبلة  الكعبة  وصارت  مكة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعث 
وأصبحت مكة مهد الدعوة اإلسالمية، لكن أهلها كانوا أشد 
املسلمون  اضطر  أن  إىل  ألهلها،  وتعذيبا  عنها،  تنفريا  الناس 
ثم  هناك،  اإلسالم  دولة  وتكونت  املنورة،  املدينة  إىل  للهجرة 
ا  بلدً احلني  ذلك  منذ  فأصبحت  ملكة،  فاحتا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رجع 

ا إىل عرصنا هذا. إسالميا كبريً
ا  ا بالغً وقد لقيت مكة املكرمة -واحلرم املكي خاصة- اهتاممً
وتوسعتها،  بتطويرها  وقاموا  املسلمني،  واحلكام  اخللفاء  من 

ا خيرج منه نور اإلسالم إىل العامل كله. وجعلها مركزً
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٢٣٣ فقه العبادات المصور

مقدمات تعريفية عن الحج

فضل مكة
أنها أمن لمن دخلها. ١

) [آل عمران: ٩٧]، أي:  قال تعاىل: ( َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمٗناۗ 
ي. م املَكِّ احلَرَ

ال يدخلها الدجال وال الطاعون. ٢
تَانِ  وفَ ْفُ ةُ حمَ كَّ مَ ينَةُ وَ الَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «املَْدِ : قََ الَ ةَ  قََ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ عَ
الَ  وَ الُ  جَّ الدَّ ا  لُهَ خُ دْ يَ الَ   ، لَكٌ مَ ا  نْهَ مِ  (١) بٍ نَقْ لِّ  كُ ىلَ  عَ  ، ةِ ئِكَ بِاملَْالَ

». (رواه أمحد). ونُ الطَّاعُ
الصالة في المسجد الحرام . ٣

بمائة ألف صالة 
امِ  َرَ احلْ دِ  جِ املَْسْ يفِ  ةٌ  الَ «صَ  : الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  أَنَّ    جابر  نْ  عَ

». (رواه ابن ماجه). اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ ةِ أَلْفِ صَ ائَ نْ مِ لُ مِ أَفْضَ
٤ .cأنها أحب الِبَقاع إلى ا

ضِ  بُّ أَرْ أَحَ ضِ اهللاِ، وَ ُ أَرْ َريْ اهللاِ إِنَّكِ خلَ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
اهللاِ إِىلَ اهللاِ». (رواه الرتمذي).

أحكام خاصة بمكة والحرم
شدة الوعيد لمن َهمَّ بسيئة . ١

في الحرم سواء َعِمَلها أو لم 
َيْعَمْلها

ِۢ بُِظۡلٖم نُِّذۡقُه ِمۡن َعَذاٍب  بِإِۡلَاد قال تعاىل: ( َوَمن يُرِۡد فِيهِ 
َاد: هو كل معصية هللا. حلْ ِلٖم٢٥ ) [احلج: ٢٥] واإلِ

َ
أ

(١) نقب: طريق.

: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِىلَ اهللاِ  الَ بَّاسٍ  أَنّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ ابْنِ عَ وعَ
». (رواه البخاري). مِ َرَ دٌ يفِ احلْ لْحِ » وذكر منهم «مُ ةٌ ثَ ثَالَ

تحريم القتال وَسْفك الدماء . ٢
فيها

( ۡمٗنا 
َ
َوأ ّلِلنَّاِس  َمَثابَٗة  ٱۡلَۡيَت  َجَعۡلَنا  ۡذ   ) تعاىل:  قال 

 [البقرة: ١٢٥]، فمن دخل مكة أُمن فيها؛ ولذلك قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
». (رواه مسلم). حَ الَ ةَ السِّ كَّ لَ بِمَ ْمِ مْ أَنْ حيَ كُ دِ َحَ ِلُّ ألِ «الَ حيَ

فَال   ، النَّاسُ ا  هَ مْ َرِّ حيُ  ْ ملَ وَ ةَ  كَّ مَ مَ  رَّ حَ اهللا  «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقال 
ال  ا، وَ مً َا دَ كُ هبِ فِ ، أن يَسْ رِ مِ اآلخِ يَوْ الْ نُ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ انَ يُ ِلُّ ملَِنْ كَ حيَ

». (رواه البخاري). ةً رَ جَ ا شَ (٢) هبَِ دَ ضِ عْ يَ

تحريم دخول الكفار . ٣
والمشركين الحرم

 َ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلُۡمۡشُِكوَن َنَٞس فَ
َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال تعاىل: ( َيٰٓ

َيۡقَرُبواْ ٱلَۡمۡسِجَد ٱۡلََراَم َبۡعَد َعِمِهۡم َهَٰذاۚ ) [التوبة: ٢٨].
امِ  عَ دَ الْ عْ ُجَّ بَ ذَّن: «أن الَ حيَ ؤَ نَى أن يُ وقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمِ

». (رواه البخاري). انٌ يَ رْ بَيْتِ عُ الَ يَطُوفَ بِالْ ، وَ كٌ ِ مُرشْ

د: يقطع. ضِ (٢)  َعْ

مكة المكرمة

القتال وسفك الدماء

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r



كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٣٤

تحريم الصيد، وقطع الشجر، . ٤
َقَطة(١) في الحرم إال  mوأخذ الل

ٍف ِلُمَعرِّ
ِلَّ  لَمْ حتَ ةَ فَ كَّ مَ اهللا مَ رَّ : «حَ الَ نِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قَ بَّاسٍ  عَ نِ ابْنِ عَ عَ
تَىلَ  ْ َارٍ الَ خيُ نْ هنَ ة مِ اعَ لَّتْ يلِ سَ ي، أُحِ دِ دٍ بَعْ َحَ الَ ألِ بْيلِ وَ دٍ قَ َحَ ألِ
طُ  تَقَ لْ الَ تُ ا، وَ هَ يْدُ (٤) صَ رُ نَفَّ الَ يُ ا، وَ هَ رُ جَ (٣) شَ دُ ضَ عْ الَ يُ ا(٢) وَ هَ الَ خَ

». (رواه البخاري). فٍ رِّ ا إِالَّ ملُِعَ تُهَ طَ قَ لُ
مشاعر الحج

َعَرَفـات. ١
آدم  لتعارف  بذلك؛  عرفات  وسميت  فَة،  رَ عَ مفرد  فَات  رَ عَ

اء فيها، أو ألن الناس يعرتفون فيها بذنوهبم. وَّ وحَ
ر خارج حدود احلرم، وتقع إىل اجلنوب الرشقي  عَ شْ وهي مَ
من املسجد احلرام عىل بعد ٢٢ كم، وإمجايل مساحتها ١٠٫٤ 
ذي  شهر  من  التاسع  اليوم  يف  احلجاج  فيها  وجيتمع  مربع،  كم 

احلجة.

د وال يُعرف صاحبه. جِ (١)  اللقطة: ما وُ
قْطَع نباهتا الرطب. تَىلَ خالها: يُ (٢)  خيُْ

قْطَع. د: يُ عْضَ (٣)  يُ
ع. زَّ فَ ع ويُ وَّ رَ ر: يُ نَفَّ (٤)  يُ

َعَرَفات

@ مسجد َنِمَرة
ة.  رَ ة جبل غرب املسجد، وبه يسمى مسجد نَمِ رَ نَمِ

فبُنِيَ  وصىل،  وخطب  نَة  رَ عُ وادي  ببطن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  نزل  وقد 
يف  نَة  رَ عُ وادي  ببطن  ملسو هيلع هللا ىلص  وصالته  خطبته  موضع  يف  املسجد 
تُه وعامرته يف العهد  عَ سِ َّتْ تَوْ أول عهد اخلالفة العباسية، وقد متَ
مرت  ألف   ١١٠ من  أكثر  مساحته  أصبحت  حتى  السعودي، 
مربع، وجيتمع فيه احلجاج يف اليوم التاسع من شهر ذي احلجة.

َخرات @ مسجد الصَّ
فَات أسفل جبل الرمحة عـــىل يمني الصاعد إليه،  رَ وهو بعَ
فة،  رَ رات كبار وقف عندها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عشيَّة عَ خَ وفــيه صَ

وجيتمع فيه احلجاج يف اليوم التاسع من شهر ذي احلجة.

َرة مسجد َمنِ

َخرات مسجد الصَّ

مشاعر الحج:
ز عبادة الحج. َمَعاِلُمه الظاهرة التي تميِّ
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٢٣٥ فقه العبادات المصور

@ الجمرات
ْرة، وهي احلصاة الصغرية. اجلمرات مجع مجَ

 ، رَ غْ الصُّ رة  اجلَمْ هي:  نَى  بمِ الثالث  املناسك  ومجــرات 
طَى، والعقبة، وهــي عبــارة عن أعمدة حجرية وسط  سْ والوُ
ورماه  الشيطان  به  ظهر  الذي  للمكان  عالمة  ثالثة،  أحواض 
طَى  سْ ْرة العقبة والوُ سيدنا إبراهيم عليه السالم. واملسافة بني مجَ

 نحو ٢٠٠ مرت. رَ غْ طَى والصُّ سْ ا، وبني الوُ نحو ٢٤٧ مرتً

@ مسجد الَخْيف
. رَ غْ رة الصُّ نَى اجلنويب قريبا من اجلَمْ ويقع يف سفح جبل مِ

مقدمات تعريفية عن الحج

@ جبل الرحمة
وهو جبل صغري يتكون من حجارة كبرية، يقع عىل بعد ٢٠ 
ا رشقي مكة، وسطحه مستوٍ واسع، وحميطه ٦٤٠م،  كيلو مرتً

وجيتمع عليه احلجاج يف اليوم التاسع من شهر ذي احلجة.

ْمحة جبل الرَّ

ِمَنى. ٢
نَى فيها من الدماء. مْ نَى ملا يُ سميت مِ

املسجد  رشق  شامل  كم   ٧ بعد  عىل  ة  لِفَ دَ زْ ومُ مكة  بني  وتقع 
ملن  احلجة  ذي  من   ١٢  ،١١ ليايل  احلجاج  هبا  يبيت  احلرام، 
ر داخل حدود احلرم،  عَ شْ يتعجل، وليلة ١٣ ملن يتأخر، وهي مَ

وهبا مسجد اخليف واجلمرات الثالث.

ِمَىن

ْغَرى اَجلْمرة الصُّ
اَجلْمرة الُوْسَطى

ى اَجلْمرة الُكْربَ

مسجد اَخلْيف
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٣٦

ُمْزَدِلَفة. ٣
بعد  احلجاج  فيه  يبيت  فة،  رَ وعَ نَى  مِ بني  موضع  ة  لِفَ دَ زْ مُ

فة. رَ وقوفهم بعَ
الذي  املوضع  وهو  احلرام،  ر  عَ املَشْ ة  لِفَ دَ زْ مُ وسط  يف  ويقع 
ويذكرونه  تعاىل  اهللا  يدعون  عنده  يقفوا  أن  للحجاج  تَحب  يُسْ
بعد  فة  رَ عَ من  هيبطون  حني  احلجاج  مبيت  وهي  ويشكرونه، 

غروب شمس التاسع من ذي احلجة.

ُمْزَدِلَفة

المسجد الحرام. ٤
وهو بيت اهللا احلرام، وبه عدة معامل ظاهرة أمهها: 

@ الكعبة المشرفة
بًا. عَّ كَ تأخذ الكعبة املرشفة شكالً مُ

@ ِحْجُر إسماعيل 
وهو اجلزء الشاميل من البيت، والذي قرصت النفقة بقريش 
ا  عن شمول البناء له ملا أرادوا بناء البيت، فجعلوا عليه جدارً
التسمية  وهذه  البيت،  من  اجلزء  هذا  أن  عىل  للتنبيه  ا  مقوسً

تسمية عامية وليست رشعية.

@ الَحَجر اFسود
الكعبة  باب  ار  يَسَ للكعبة  اجلنويب  الركن  يف  موجود  وهو 
يتبق  فلم  تكرس  قد  د  وَ األَسْ واحلَجر  اجلنة،  من  وهو  ف،  َّ املُرشَ

منه سو ثامنِ حصوات صغرية جدا يف حجم التمرات.

ِحْجُر إسماعيل

فة الكعبة الُمَرشَّ

اَحلَجر األسود
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٢٣٧ فقه العبادات المصور

مقدمات تعريفية عن الحج

@ الُمْلَتَزم
نحو  ومقداره  الكعبة،  وباب  األسود  ر  احلَجَ بني  ما  وهو 
اق  نُّ به الدعاء مع إِلْصَ مرتين. وهو موضع إجابة الدعاء ويُسَ

اخلدين والصدر والذراعني والكفني.

@ الركن الَيَماِني
؛  ينِ اليَامَ بالركن  ويسمى  الغريب،  اجلنويب  الكعبة  ركن  وهو 
القواعد  عىل  أنه  ينِ  اليَامَ الركن  مميزات  ومن  ن،  اليَمَ باجتاه  ألنه 

األوىل للبيت التي رفعها إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم.

الركن الَيَماِين

https://www.al-feqh.com/ar
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