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المحتويـــات
النسك

تعريف النسك

نية النسك

أنواع النسك

الفرق بين اFنساك الثالثة

التلبية

تعريف التلبية

حكم التلبية

وقت التلبية ومواضعها

النسك
تعريف النسك: 

النسك شرًعا:
 ما يقوله ويفعله الحاج أو المعتمر.

النسك لغًة:
 العبادة.

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

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r

https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9


٢٥٥ فقه العبادات المصور

النسك والتلبية

نية النسك
بِسَ ثياب اإلِحرام،  إِذا فرغ مريد اإلحرام من غسله وتنظفه، ولَ
د الرجل من املخيط، فإِنه ينوي الدخول يف النسك من حج  وجترَّ
ة، ويستحب أن يتلفظ بالنسك الذي نواه، فيقول عند إرادة  رَ مْ أو عُ
ا هبا إىل احلج»  ة متمتعً رَ مْ ة ثم التمتع إىل احلج: «لبيك اللهم عُ رَ مْ العُ
ة» ثم عند احلج «لبيك اللهم حجا»، ويقول  رَ مْ أو «لبيك اللهم عُ
ة:  رَ مْ والعُ احلج  بني  القارن  ويقول  حجا»،  اللهم  «لبيك  القارن: 
ة» حلديث أنس  قال: «سمعت رسول  رَ مْ «لبيك اللهم حجا وعُ
بيشء  ينطق  مل  فإِن  عليه)،  (متفق  جا».  حَ وَ ةً  رَ مْ عُ بَّيْكَ  لَ يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 

كفاه جمرد النية بقلبه.
أنواع النسك

١.التمتع: 
من  ويتحلل  منها  ويفرغ  احلج،  أشهر  يف  ة  رَ مْ بالعُ حيرم  أن  وهو 
إِىل  وصل  إِذا  واملتمتع  نفسه،  العام  يف  باحلج  حيرم  ثم  إِحرامه، 
أو  واحللق،  والسعي،  الطواف،  وهي:  العمرة،  أعامل  عمل  مكة 
الثامن  اليوم  جاء  فإِذا  ثيابه،  ويلبس  إحرامه  من  حيل  ثم  التقصري، 
عليه  وجيب  احلج.  أعامل  عمل  ثم  باحلج،  أحرم  احلجة  ذي  من 

هدي بتمتعه.
٢.الِقَران: 

احلج  يدخل  ثم  بالعمرة  حيرم  أو  ا،  معً والعمرة  باحلج  حيرم  أن 
عليها قبل أن يبدأ يف طوافها.

والقارن يستمر يف إحرامه إىل أن ينهي أعامل احلج، ويلزمه هدي 
بقرانه. 

٣.ا>فراد: 
د يستمر يف إِحرامه إىل أن ينهي  وهو أن حيرم باحلج فقط واملفرِ

أعامل احلج، وليس عليه هدي.
- وأفضل األنساك التمتع؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر به أصحابه(١) ، ثم 

فراد. ان، ثم اإلِ رَ القِ

(١) حلديث عائشة يف صحيح مسلم.

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 المصور٢٥٦

اإلفرادالقرانالتمتع

ة ثم حجالوصف رَ مْ ة وحجعُ رَ مْ حج فقطعُ

اإلحرام
ة،  رَ مْ حيرم مرتني، األول للعُ

ثم يتحلل بعدها، ثم حيرم 
للحج

حيرم مرة واحدة للحج 
ة رَ مْ والعُ

حيرم مرة واحدة 
للحج فقط

التلبية

عند اإلِحرام األول يقول: 
ة» ثم عند  رَ مْ «لبيك عُ

اإلِحرام باحلج يقول: «لبيك 
ة  رَ مْ حجا» أو يقول: «لبيك عُ

ا هبا إىل احلج» متمتعً

يقول عند اإلِحرام: 
ة وحجا». رَ مْ «لبيك عُ

يقول عند اإلِحرام: 
«لبيك حجا». 

ال جيب فيه هديجيب فيه هديجيب فيه هدياهلدي

ة الطواف رَ مْ فيه طوافان، األول للعُ
والثاين للحج

فيه طواف واحد الزم 
هو طواف احلج

فيه طواف واحد الزم 
هو طواف احلج

ة السعي رَ مْ فيه سعيان، األول للعُ
والثاين للحج

فيه سعي واحد فقط 
هو سعي احلج

فيه سعي واحد فقط 
هو سعي احلج

الفرق بين اFنساك الثالثة
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٢٥٧ فقه العبادات المصور

النسك والتلبية

التلبية
تعريف التلبية

كذلك  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  تلبية  أن    عمر  ابن  حلديث 
(متفق عليه).

ومعنى «لبيك اللهم لبيك»: إجابة لك بعد إجابة. 
واالستجابة  وشكره،  اهللا  عىل  الثناء  التلبية  تضمنت  وقد 

ألمره، وإظهار توحيده، والرباءة من الرشك.
حكم التلبية

التلبية سنة، يرفع هبا الرجل صوته، وختفض هبا املرأة صوهتا؛ 
خمافة الفتنة.

وقت التلبية ومواضعها
يبدأ املحرم التلبية عقب إحرامه، ويكثر منها وهو يف طريقه.

 وتتأكد يف مواضع كثرية، منها: 
ا، أو صىل مكتوبة، أو أقبل ليل  ا، أو هبط واديً  إِذا عال مرتَفعً

أو هنار.
ة إذا رأ البيت واستلم احلجر، ويف  رَ مْ ويقطع التلبية يف العُ

ْرة العقبة يوم العيد. احلج إذا رشع يف رمي مجَ

التلبية:
ْيَك  ْيَك، َلبَّ ُهمَّ َلبَّ ْيَك اللَّ  قول المحرم: «َلبَّ
ْعَمَة َلَك  ْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ َال َشِريَك َلَك َلبَّ

َواْلُمْلَك، َال َشِريَك َلَك»

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

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r




