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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٤٦

٤
ا2حرام

المحتويـــات
تعريف ا>حرام

مستحبات ا>حرام

محظورات ا>حرام

توجيهات

نصائح عامة للحجيج

تعريف ا,حرام

ا بمجرد العزم  وال ينعقد اإلِحرام إال بالنية، فال يصري حمرمً
عازم  وهو  بلده  من  سفره  حني  من  ألنه  العمرة؛  أو  احلج  عىل 
أو  املخيط  من  بالتجرد  ا  حمرمً يصري  وال  العمرة،  أو  احلج  عىل 
امَ  «إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  النسك؛  يف  الدخول  نية  غري  من  التلبية 

». (متفق عليه). ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ امَ األَعْ
مستحبات ا,حرام

االغتسال . ١
أَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  هُ «رَ نَّ ، أَ نْ أَبِيهِ ، عَ ابِتٍ دِ بْنِ ثَ يْ ةَ بْنِ زَ جَ ارِ نْ خَ فعَ

». (رواه الرتمذي). لَ تَسَ اغْ لِهِ وَ الَ هْ ِ دَ إلِ رَّ َ جتَ

اإلحرام شرًعا:
 نية الدخول في النسك مقروًنا بعمل 

من أعمال الحج.

اإلحرام لغًة:
 المنع.

التنظف . ٢
وذلك نتف شعر إبطيه وعانته، حلق شاربه وقص أظفاره. 

قص األظافر
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٢٤٧ فقه العبادات المصور

ا2حرام

الطيب . ٣
ِملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  ولَ  سُ رَ أُطَيِّبُ  نْتُ  «كُ  : الَتْ قَ   عائشة  حلديث 
لقول  ثيابه؛  طَيِّب  يُ وال  عليه)،  (متفق   .« مُ ْرِ حيُ نيَ  حِ هِ  امِ رَ حْ إلِ
الَ  انُ وَ رَ فَ عْ هُ الزَّ سَّ يْئًا مَ نَ الثِّيَابِ شَ وا مِ بَسُ لْ الَ تَ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ

(١)». (متفق عليه). سُ رْ وَ الْ

بَغ به. (١) الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يُصْ

الطيب

حلق الاشرب

نتف اإلبط
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٤٨

تجرد الرجل من المخيط(١) قبل اِ>حرام(٢) ولبسه ِإزاًرا ورداء أبيضين . ٤
ونعلين

 .« ِ بَنيْ ونَا إِىل الْكعْ كُ تَّى يَ امَ حَ هُ طَعْ يَقْ لْ ، وَ ِ نيْ فَّ بَسْ خُ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ ِدْ نَعْ ْ جيَ إِنْ ملَ ، فَ ِ لَنيْ نَعْ اءٍ وَ دَ رِ ارٍ وَ مْ يفِ إِزَ كُ دُ م أَحَ رِ يُحْ لْ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
تلبس  وال  الزينة،  ولباس  بالرجال  التشبه  جتتنب  لكن  معني،  لون  هلا  وليس  الثياب،  من  شاءت  بام  م  رِ فتُحْ املرأة  وأما  أمحد)،  (رواه 
ازين(٣)، إال إذا كانت بحرضة رجال أجانب، فتغطي وجهها حينئذ بأن تسدل الثوب من رأسها؛ ملا  فّ النِّقاَبَ يف اإلِحرام وال القُ
انَا  دَ لَتْ إِحْ دَ ا بِنَا سَ وْ اذَ ا حَ إِذَ ، فَ اتٌ مَ ْرِ لَّمَ حمُ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ عَ رَ نُ مَ نَحْ ونَ بِنَا وَ رُّ مُ بَانُ يَ كْ انَ الرُّ : «كَ الَتْ ، قَ ةَ ائِشَ نْ عَ ثبت عَ

». (رواه أبو داود). نَاهُ فْ شَ ونَا كَ زُ اوَ ا جَ إِذَ ا فَ هَ هِ جْ ىلَ وَ ا عَ هَ أْسِ نْ رَ َا مِ بَاهبَ لْ جِ

(١)  املخيط: هو كل ما خيط عىل قياس عضو، أو عىل البدن كله، مثل: القميص، والرساويل.
حرام. حرام فيجب عليه التجرد من املخيط ألنه من حمظورات اإلِ (٢) أما بعد اإلِ

(٣) القفاز: ما تلبسه املرأة لتغطي يدها.

َنْعل للُمْحِرم

القفازان للُمحِرمة الِنقاب للُمحِرمة

ِإزار ورداء أبيض للُمْحِرم
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٢٤٩ فقه العبادات المصور

محظورات ا,حرام
تغطية الرجل رأسه بمالصق . ١

الَ  ، وَ صَ مُ قُ وا الْ بَسُ لْ حلديث ابن عمر  أن رجالً قال: يا رسول اهللا، ما يلبس املحرم من الثياب؟ فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تَ
(٢) ». (متفق عليه).  انِسَ ربََ الَ الْ (١) وَ يالَتِ اوِ َ الَ الرسَّ ، وَ ئِمَ امَ عَ الْ

بِّيًا». (رواه البخاري). لَ ةِ مُ يَامَ قِ مَ الْ وْ ثُ يَ بْعَ هُ يُ إِنَّ (٣)؛ فَ هُ أْسَ وا رَ رُ َمِّ الَ ختُ و قال ملسو هيلع هللا ىلص يف املحرم الذي مات: «وَ
ا لرأسه، كأن يستعمل مظلة (شمسية)، أو خيمة أو سقف بيت أو سيارة فال إثم عليه.  فإِن مل يكن مالصقً

(١) هو ما يعرف بالبنطال.
(٢) الربانس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.

(٣) ال ختمروا رأسه: ال تضعوا له مخارا وهو غطاء الرأس.

ِعَماَمُة للُمحِرم

ا2حرام

َقَلْنُسَوُة للُمحِرم

شمسية للُمحِرملبس الرساويل للُمحِرم
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كتـــــــــــاب الحج

فقه العبادات المصور٢٥٠

يط للرجل. ٢ لبس الُمخَّ
والقفازين  واجلوربني،  واخلفني،  والقميص،  والرساويل،  الثوب،  مثل  بعضه،  أو  البدن  قدر  عىل  يطَ  خِ ما  يط:  باملُخَّ واملراد 

افَ ». (متفق عليه).  فَ ِ الَ اخلْ ، وَ انِسَ َ ربَ الَ الْ ، وَ يالَتِ اوِ َ الَ الرسَّ ، وَ ئِمَ امَ عَ الَ الْ ، وَ صَ مُ قُ وا الْ بَسُ لْ ونحوها؛ حلديث ابن عمر املتقدم: «الَ تَ
ا(١) ، وإذا مل جيد نعلني فله أن يلبس اخلفني؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ا فله أن يلبس الرساويل إىل أن جيد إزارً يد اإلِحرام إزارً رِ فإذا مل جيد مُ

». (رواه ابن خزيمة). ِ بَنيْ عْ كَ ونَا إِىلَ الْ كُ تَّى يَ امَ حَ هُ طَعْ يَقْ لْ ، وَ ِ نيْ فَّ بَسْ خُ يَلْ لْ ِ فَ لَنيْ ِدْ نَعْ ْ جيَ إِنْ ملَ «فَ

قتل صيد البر أو اصطياده. ٣
ة، وقوله تعاىل: ( وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم  رَ مْ نُتۡم ُحُرمۚٞ ) [املائدة: ٩٥]، أي: وأنتم حمرمون باحلج والعُ

َ
ۡيَد َوأ َ َتۡقُتلُواْ ٱلصَّ لقوله تعاىل: ( 

ا من احليوانات أو الطيور. ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ ) [املائدة: ٩٦]. واملراد بصيد الرب: ما كان وحشيا مباحً َصۡيُد ٱلَۡبّ
أما احليوان املستأنس فليس بصيد، فيجوز للمحرم ذبح الدجاج وهبيمة األنعام ونحوها؛ وأما صيد البحر فجائز، لقوله تعاىل: 
ِحلَّ لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحرِ َوَطَعاُمُهۥ ) [املائدة: ٩٦] وأما احليوان الذي حيرم أكله كاحلية والعقرب فيجوز قتله، وجيوز للمحرم قتل 

ُ
( أ

كل حيوان اعتد عليه إذا مل يستطع دفعه إال بذلك.

(١) كمن نيس مالبس اإلحرام يف حقيبة سفره يف الطائرة أو الباخرة وليس معه إزار، فله أن خيلع ثيابه وحيرم يف رساويله ويلف القميص عىل صورة لبس الرداء؛ حتى إذا وصل إىل 
امليناء أخرج مالبس إحرامه ولبسها، وال يشء عليه.

لبس المخيط للُمحِرمُخّف للُمحِرم حذاء (جزمة)

جيوز صيد البحر جيوز ذحب هبيمة األنعام جيوز قتل احليةحيرم صيد الرب من الطيور
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٢٥١ فقه العبادات المصور

ا2حرام

جيوز قتل العقرب

حلق الشعر، أو قصه، أو نتفه. ٤
ٱلَۡهۡدُي  َيۡبلَُغ   ٰ َحتَّ رُُءوَسُكۡم  َتۡلُِقواْ   َ َو  ) تعاىل:  لقوله 
ا عىل  ۥۚ ) [البقرة: ١٩٦]، ويشمل النهي شعر البدن كله، قياسً َمِلَُّه

شعر الرأس.

تقليم اFظفار. ٥
سواء أظفار يديه أو رجليه.

الطيب في البدن والثوب. ٦
يف  دخوله  بعد  ثوبه  أو  بدنه  يطيب  أن  املحرم  عىل  فيحظر 
وفيه:  السابق    عمر  ابن  حلديث  ه؛  شمّ يقصد  أو  اإلحرام، 

(١) سُ رْ وَ الْ الَ  وَ انُ  رَ فَ عْ الزَّ هُ  سَّ مَ يْئًا  شَ الثِّيَابِ  نَ  مِ وا  بَسُ لْ تَ الَ  «وَ
 .«(٢) نِّطُوهُ َ حتُ الَ  وَ  » فقال:  ا  حمرمً مات  الذي  وحلديث  عليه)  (متفق   

(رواه البخاري).

عقد النكاح. ٧
 ، مُ رِ نْكِحُ املُحْ حلديث عثامن  أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال يَ

ْطِب». (رواه مسلم).. ، وال خيَ نْكِحُ وال يُ
الجماع. ٨

فِيِهنَّ  فََرَض  َفَمن   ) تعاىل:  لقوله  الفرج؛  يف  الوطء  وهو 
َ َرفََث ) [البقرة: ١٩٧]. قال ابن عباس : «هو اجلامع»  ٱۡلَجَّ فَ

وهو أشد حمظورات اإلِحرام.
المباشرة بما دون الفرج. ٩

حمظورات  من  وهو  للجامع  وسيلة  ألنه  واللمس؛  كالتقبيل 
اإلحرام.

(١) الورس: هو نبات أصفر طيب الريح يصبغ به.
(٢) حتنطوه: تستعملوا احلنوط: وهو ما خيلط من الطيب بأكفان املوتى.

حلق الشعر للُمحِرم

تقليم أظافر القدمني للُمحِرم تقليم أظافر اليدين للُمحِرم

تطييب البدن للُمحِرم تطيبب الثوب للُمحِرم
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فقه العبادات المصور٢٥٢

كتـــــــــــاب الحج

محظورات ا�حرام على 
المرأة

املرأة كالرجل يف حمظورات اإلحرام، وختتلف 
عنه فيام ييل: 

١.تلبس املخيط من الثياب.
٢.تغطي رأسها.

لقوله  ؛  ازين(٢)  فّ والقُ النقاب(١)  تلبس  ٣.ال 
يْن».  ازَ فَّ القُ تلبس  وال  املحرمة،  نْتَقِب  تَ ملسو هيلع هللا ىلص: «ال 

(رواه البخاري). 
األجانب  الرجال  عند  وجهها  املرأة  تغطي  و 
بغري النقاب بأن تسدل الثوب من رأسها، ويباح 

هلا التحيل بالذهب.
(١) النقاب: ما تغطي به املرأة وجهها

(٢) القفاز: ما يلبس يف اليد

توجيهات
ى صالة سنة ركعتي اإلحرام، كام مل يرشع . ١ مَّ ال أصل ملا يُسَ

التزام دعاء معني عند اإلحرام. 
ا بالطائرة وخيش أال يتمكن من لبس . ٢ لو كان املسافر مسافرً

أو  منزله  من  فيلبسها  للميقات  وصل  إذا  اإلحرام  مالبس 
ا بذلك حتى ينوي النسك قبل  من املطار، وال يكون حمرمً

أن حياذي امليقات. 

كتفه . ٣ عن  احلجاج  بعض  يكشف 
مالبس  لبسه  بمجرد  األيمن 
اإلحرام، وهو ما يسمى باالضطباع، 
فاالضطباع  صحيح،  غري  وهذا 
فقط،  القدوم  طواف  عند  يكون 

وأما ما عدا ذلك فيغطي كتفيه.
نصائح عامة للحجيج 

احلج  إىل  السفر  عىل  املسلم  عزم  إذا 
ة وجب عليه اتباع اإلرشادات  رَ مْ أو العُ

التالية:
أن يويص أهله وأصحابه بتقو اهللا . ١

عز وجل، وهي فعل أوامره، واجتناب نواهيه.
أن يكتب ما له وما عليه من الدين، ويشهد عىل ذلك.. ٢
الذنوب . ٣ مجيع  من  النَّصوح  التوبة  إىل  املبادرة  عليه  وجيب 

قال  تفلحون،  لعلكم  املؤمنون  أهيا  مجيعا  اهللا  إىل  وتوبوا 
تَۡوَبٗة نَُّصوًحا   ِ َّ َ ٱ ِ إ تُوُبٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: ( َيٰٓ

اتُِكۡم َوُيۡدِخلَُكۡم  ن يَُكّفَِر َعنُكۡم َسّيِ َٔ
َ
َعَسٰ َربُُّكۡم أ

نَۡهُٰر ) [التحريم: ٨].
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َجنَّ

إىل . ٤ ردها  عرض  أو  مال  أو  نفس  من  مظامل  عنده  كان  إن 
أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  صح  كام  سفره  قبل  منها  حتللهم  أو  أصحاهبا 
ضٍ  رْ عِ أَوْ  الٍ  مَ نْ  مِ يهِ  َخِ ألِ ةٌ  ظْلِمَ مَ هُ  نْدَ عِ انَ  كَ نْ  «مَ قال: 
إِنْ   : مٌ هَ دِرْ الَ  وَ دِينَارٌ  ونَ  يَكُ الَ  أَنْ  بْلَ  قَ مَ  يَوْ الْ نْهُ  مِ لَّلْ  يَتَحَ لْ فَ
هُ  نْ لَ ْ تَكُ إِنْ ملَ ، وَ تِهِ ظْلَمَ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ هُ عَ انَ لَ كَ
». (رواه البخاري). يْهِ لَ لَ عَ مِ بِهِ فَحُ احِ يِّئَاتِ صَ نْ سَ ذَ مِ نَاَتٌ أُخِ سَ حَ

أن ينتخب حلجه وعمرته نفقة طيبة من مال حالل ملا صح . ٥
طيبا،  إال  يقبل  ال  طيب  تعاىل  اهللا  «إن  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  عنه 
تعاىل:  فقال  املرسلني  به  أمر  بام  املؤمنني  أمر  تعاىل  اهللا  وإن 
 ( َصٰلًِحاۖ  َوٱۡعَملُواْ  ّيَِبِٰت  ٱلطَّ ِمَن  ُكُواْ  ٱلرُُّسُل  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ  )

ِيَن َءاَمُنواْ ُكُواْ ِمن َطّيَِبِٰت  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ اآلية. وقال تعاىل: ( َيٰٓ

إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َتۡعُبُدوَن ١٧٢ )  ِ َّ ِ َما َرزَۡقَنُٰكۡم َوٱۡشُكُرواْ 
يمد  أغرب  أشعث  السفر  يطيل  الرجل  ذكر  ثم   ،[١٧٢ [البقرة: 

ااالضطباع االضط
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حرام،  ومطعمه  رب.  يا  رب،  يا  السامء:  إىل  يديه 
فأنى  باحلرام،  وغذي  حرام،  وملبسه  حرام،  ومرشبه 

يستجاب لذلك؟!». (رواه مسلم).
عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه اهللا والدار اآلخرة . ٦

والتقرب إىل اهللا بام يرضيه من األقوال واألعامل يف تلك 
املواضع الرشيفة، وحيذر كل احلذر من أن يقصد بحجه 

الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة واملفاخرة بذلك.
ع له يف حجه وعمرته ويتفقه . ٧ َ وينبغي له أن يتعلم ما يُرشْ

يف ذلك ويسأل عام أشكل عليه ليكون عىل بصرية، ومما 
يؤسف له أن كثريا من احلجاج يذهبون إىل احلج دون 
أن يكون هلم علم بكيفية احلج، فيضيعون عليهم بعض 

فروضه مما يبطل حجهم.
من أحكام ا>حرام 

املحرم إذا سقط من رأسه شعرات عند مسحه يف الوضوء • 
أو الغسل مل يرضه، وكذلك لو سقط من شاربه أو من 
حليته أو من أظافره يشء ال يرضه أيضا ما مل يتعمد هو 
إسقاطه، ويستوي يف ذلك الذكر واألنثى إن سقط منها 

شعر أو ظفر ال يرضها.
اىل •  احتاج  إن  رجله  عىل  رباطا  يضع  أن  للمحرم  جيوز 

ذلك، أو كانت له مصلحة يف ذلك.
االشتراط في النية

من كان به مرض، أو خيش حدوث ما يعيقه عن إكامل 
نسكه، استحب له أن يشرتط عند اإلِحرام فيقول: «لبيك 
يلَّ حيث  حِ ة (أو غريها) فإِن حبسني حابس فمَ رَ مْ اللهم بعُ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَِّ  ولُ  سُ رَ لَ  دَخَ  : الَتْ قَ   ةَ  ائِشَ عَ نْ  فعَ حبستني»، 
؟».  َجَّ دْتِ احلْ لَّكِ أَرَ عَ َا: « لَ الَ هلَ قَ ، فَ ِ بَريْ ةَ بِنْتِ الزُّ بَاعَ ىلَ ضُ عَ
ي  جِّ «حُ ا:  هلََ الَ  قَ فَ  «  (١) ةً عَ جِ وَ إِالَّ  ينِ  دُ أَجِ الَ  اهللاَِّ  «وَ  : الَتْ قَ
تَنِي ». (متفق عليه)،  بَسْ يْثُ حَ يلِّ حَ ِ مَّ حمَ : اللَّهُ طِي، وقُويلِ ِ رتَ اشْ وَ
بغري  التحلل  له  جاز  يعيقه  ما  له  وحصل  ذلك،  قال  فإِذا 

يشء.

(١) وجعة: مريضة.
٢٥٣ فقه العبادات المصور

ا2حرام
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