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الحج شرًعا:
Fداء  د؛  ُمَحدَّ وقت  في  ة  َمكَّ َقْصد   

مناسك مخصوصة.

الحج لغًة:
ه. mَوج  الَقْصُد والتَّ

ُحكم الحج وفضله
عباده،  عىل  تعاىل  اهللا  فرضه  اإلِسالم،  أركان  من  ركن  احلج 
ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱلَّاِس   َ َ  ِ َّ ِ (َو تعاىل:  قال 

(  ٩٧ ٱۡلَعٰلَِمَي  َعِن  َغِنٌّ   َ َّ ٱ فَإِنَّ  َكَفَر  َوَمن   ۚ ٗ َسبِي إَِلۡهِ 
 [آل عمران: ٩٧].

هَ إِالَّ اهللاُ  ةِ أَنْ الَ إِلَ ادَ هَ : شَ ْسٍ ىلَ مخَ الَمُ عَ سْ نِي اإلِ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «بُ
جِّ  حَ اةِ، وَ كَ إِيتَاءِ الزَّ الَةِ، وَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ هُ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ حمُ وَ

». (متفق عليه). انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ بَيْتِ الْ
رَ  فِ (٢) غُ قْ سُ فْ ملَْ يَ (١) وَ فُثْ رْ لَمْ يَ جَّ فَ نْ حَ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ وقَ

». (رواه الرتمذي). بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ لَ
واحلج واجب يف العمر مرة واحدة.

ش من القول. فَث: اسم للفُحْ (١) الرَّ
(٢) الفسوق: املعصية.
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٢٣٩ فقه العبادات المصور

أحكام الحج والُعْمَرة

شروط الحج
ا>سالم. ١

فال جيب عىل كافر، وال يصح منه.
العقل . ٢

نِ  : عَ ةٍ ثَ نْ ثَالَ لَمُ عَ قَ فِعَ الْ فال جيب عىل جمنون؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «رُ
نُونِ  املَْجْ نِ  عَ وَ  ، تَلِمَ ْ حيَ تَّى  حَ بِيِّ  الصَّ نِ  عَ وَ  ، ظَ تَيْقِ سْ يَ تَّى  حَ النَّائِمِ 

». (رواه أبو داود). لَ قِ عْ تَّى يَ حَ
البلوغ. ٣

ال  لكن  حجه،  صحّ  باحلج  أحرم  وإن  صغري،  عىل  جيب  فال 
  جيزئ عن حجة اإلِسالم، ويكون نفال؛ حلديث ابن عباس
؟  جٌّ حَ ا  َذَ أَهلِ  : الَتْ قَ فَ بِيا،  صَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ول  سُ رَ إِىلَ  تْ  فَعَ رَ ةً  أَ رَ امْ أن 

». (رواه مسلم). رٌ لَكِ أَجْ ، وَ مْ : «نَعَ الَ قَ

يَّة. ٤ الُحرِّ
يْهِ  لَ عَ تِقَ فَ مَّ أُعْ جَّ ثُ بْدٍ حَ امَ عَ  فال جيب عىل العبد؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «أَيُّ

»(رواه البيهقي) رَ ةٌ أُخْ جَّ حَ
االستطاعة . ٥

 ََ  ِ َِّ َو  ) تعاىل:  لقوله  والراحلة(٢)؛  الزاد(١)  وجود  وهي 
ۚ ) [آل عمران: ٩٧]. ٗ ٱلَّاِس ِحجُّ ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسَتَطاَع إَِلۡهِ َسبِي

(١) الزاد: ما حيتاج إليه من مأكول ومرشوب وكسوة.
لة: هي ما يركبه من سيارة أو طائرة أو سفينة. احِ (٢) الرَّ

جيوز إحرام الصيب باحلج

وجود َمْحَرم مع المرأة(٣). ٦
 : ولُ قُ ْطُبُ يَ تُ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص خيَ عْ مِ بَّاسٍ  قال: سَ حلديث ابْنِ عَ
ولَ  سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ جُ امَ رَ قَ »، فَ مٍ ْرَ عَ ذِي حمَ ةُ إِالَّ مَ أَ افِرِ املَْرْ الَ تُسَ «وَ
ا.  ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ وَ زْ تُتِبْتُ يفِ غَ إِينِّ اكْ ، وَ ةً اجَّ تْ حَ جَ رَ أَيتِ خَ رَ اهللاِ، إِنَّ امْ

». (متفق عليه). أَتِكَ رَ عَ امْ جَّ مَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «انْطَلِقْ فَحُ فقَ

(٣) املحرم هو الرجل الذي حترم عليه املرأة بنسب كاألب واألخ، أو بسبب مباح 
كالزوج وأيب الزوج، وكاألب واألخ من الرضاع ونحومها.
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٤٠

النيابة في الحج
ى شفاؤه  جَ رْ ، أو مرض ال يُ ٍ ة لِكربَ رَ مْ من عجز عن احلج والعُ
منه، أو لضعف يف جسمه بحيث ال يستطيع الركوب، لزمه أن 
يَ بعد  فِ ئ ذلك عنه حتى لو شُ ْزِ ُج عنه ويعتمر، وجيُ نيبَ من حيَ يُ
بَّاسٍ  «أَنَّ  لِ بْنِ عَ ضْ فَ نِ الْ ة، فعَ رَ مْ أن أحرم نائبه باحلج أو العُ
ةُ اهللاِ  يضَ تْهُ فَرِ كَ رَ ولَ اهللاِ، إِنَّ أَيبِ أَدْ سُ ا رَ : يَ الَتْ م قَ ثْعَ نْ خَ ةً مِ أَ رَ امْ
 . بَعِريِ رِ الْ ىلَ ظَهْ يَ عَ تَوِ سْ تَطِيعُ أَنْ يَ سْ بِريٌ الَ يَ يْخٌ كَ وَ شَ هُ ، وَ َجِّ يفِ احلْ

». (رواه الرتمذي). نْهُ ي عَ جِّ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: حُ قَ

وُيْشَتَرط فيمن ينوب عن إنسان في 
الحج شرطان: 

أن تتحقق فيه رشوط احلج السابقة.. ١
عن . ٢ شخص  حج  فإِن  نفسه،  عن  جَّ  حَ قد  النائب  يكون  أن 

ه عن غريه، ويصري  ح حجُّ ُج عن نفسه مل يَصِ غريه وهو مل حيَ
دُّ له حجة اإلِسالم، ودليل ذلك ما ثبت  عَ ه لنفسه، وتُ جُّ حَ
بَّيْكَ  : لَ ولُ قُ الً يَ جُ عَ رَ مِ بَّاس  «أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص سَ نْ ابْنِ عَ عَ
 ، يلِ يبٌ  رِ قَ أَوْ   ، يلِ أَخٌ   : الَ قَ ؟  ةُ مَ ُ ربْ شُ نْ  مَ  : الَ قَ  ، ةَ مَ ُ ربْ شُ نْ  عَ
 ، كَ سِ نْ نَفْ جَّ عَ : حُ الَ ، قَ : الَ الَ ؟ قَ كَ سِ نْ نَفْ تَ عَ جْ جَ : حَ الَ قَ

». (رواه أبو داود). ةَ مَ ُ ربْ نْ شُ جَّ عَ مَّ حُ ثُ

رجل عاجز عن احلج
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٢٤١ فقه العبادات المصور

أحكام الحج والُعْمَرة

الُعْمَرة
تعريف الُعْمَرة

حكم الُعْمَرة وفضلها
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  كاحلج؛  واحدة  مرة  العمر  يف  واجبة  ة  رَ مْ العُ
اهللاِ،  ولُ  سُ رَ ا  دً َمَّ حمُ أَنَّ  وَ اهللا،  إِال  هَ  إِلَ ال  أَنْ  دَ  هَ تَشْ أَنْ  المُ  سْ «اإلِ
لَ  تَسِ غْ تَ ، وَ رَ تَمِ عْ تَ بَيْتَ وَ جَّ الْ ُ حتَ ، وَ اةَ كَ َ الزَّ يتِ تُؤْ ، وَ الةَ يمَ الصَّ قِ أَنْ تُ وَ

». (رواه ابن خزيمة). انَ ضَ مَ ومَ رَ تَصُ ، وَ وءَ ضُ وُ تِمَّ الْ أَنْ تُ ، وَ ةِ َنَابَ نَ اجلْ مِ
 ، امَ يْنَهُ بَ ملَِا  ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ عُ الْ إِىلَ  ةُ  رَ مْ عُ «الْ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول  وقال 

». (متفق عليه). َنَّةُ اءٌ إِالَّ اجلْ زَ هُ جَ يْسَ لَ ورُ لَ ُ َجُّ املَْربْ احلْ وَ

الُعْمَرة لغًة:
الزيارة.

الُعْمَرة شرًعا:
 زيارة البيت الحرام في أي وقت؛ Fداء 

مناسك مخصوصة.
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