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فقه العبادات المصور٢٦٦

أركان وواجبات وسنن الحج

المحتويـــات
أركان الحج

واجبات الحج

سنن الحج

أركان الحج
ا>حرام: . ١

 .« ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ ، وَ لُ بِالنِّيَّاتِ امَ َعْ امَ األْ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ
(رواه البخاري).

السعي بين الصفا والمروة: . ٢
». (رواه أمحد). يَ عْ مْ السَّ يْكُ لَ تَبَ عَ إِنَّ اهللا كَ ا؛ فَ وْ عَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «اسْ

الوقوف بَعَرفة: . ٣
». (رواه الرتمذي). ةُ فَ رَ َجُّ عَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «احلْ

طواف ا>فاضة: . ٤
وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق ٢٩ ) [احلج: ٢٩]. لقوله تعاىل: ( َوۡلَطَّ

تنبيه
من ترك ركنًا من أركان احلج، فإِن كان اإلِحرام، فإِنه مل ينعقد 
، وال عبادة إِال بنية، وإِن كان ركنًا غريه مل يتم  نسكه؛ ألنه مل ينوِ

نسكه حتى يأيت به.
واجبات الحج

اِ>حرام من الميقات: . ١
نَّ  يْهِ لَ عَ أَتَى  ملَِنْ  وَ  ، ُنَّ هلَ نَّ  املواقيت: «هُ ذكر  بعدما  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله 

». (رواه البخاري). ةَ رَ مْ عُ الْ َجَّ وَ ادَ احلْ َّنْ أَرَ نَّ ممِ هِ ِ ريْ نْ غَ مِ
الوقوف بَعَرفة ِإلى غروب . ٢

الشمس لمن وقف فيها نهاًرا:
ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقف إىل الغروب.

المبيت بُمْزَدِلَفة: . ٣
ي  إِينِّ الَ أَدْرِ ا، فَ هَ كَ تِي نُسُ ذْ أُمَّ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص بات هبا، وقال: «لِتَأْخُ
أذن  ملسو هيلع هللا ىلص  وألنه  ماجه)،  ابن  (رواه  ا».  ذَ هَ ي  امِ عَ دَ  عْ بَ مْ  اهُ قَ أَلْ الَ  يلِّ  عَ لَ
لضعفاء املسلمني بعد منتصف الليل، فدل ذلك عىل أن املبيت 

ر احلرام. عَ ة الزم، وقد أمر اهللا بذكره عند املَشْ لِفَ دَ زْ بمُ

٧
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المبيت بِمَنى ليالي . ٤
أيام التشريق: 

اءِ  عَ لِلرِّ صَ  خَّ رَ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ثبت  ملا 
مسنده).  يف  يعىل  أبو  (رواه  نًى  مِ نْ  عَ ةِ  بَيْتُوتَ الْ يفِ 
وجوب  األصل  أن  عىل  يدل  وهذا 

نَى املبيت بمِ
 رمي الجمرات: . ٥

ِفٓ   َ َّ ٱ ۞َوٱۡذُكُرواْ   ) تعاىل:  لقوله 
واأليام   [٢٠٣ [البقرة:   ( ۡعُدوَدٰٖتۚ  مَّ يَّاٖا 

َ
أ

املعدودات: أيام الترشيق. 
ورمي اجلامر من ذكر اهللا تعاىل؛ لقول 
بَيْتِ  بِالْ افُ  الطَّوَ لَ  عِ جُ امَ  «إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 
ةِ  امَ قَ ِ رِ إلِ امَ يُ اجلِْ مْ رَ ةِ وَ وَ ا واملَْرْ فَ َ الصَّ بَنيْ وَ

رِ اهللاِ». (رواه أبو داود). ذِكْ
الحلق أو التقصير: . ٦

 ُ َّ ٱ َشآَء  إِن  ٱۡلََراَم  ٱلَۡمۡسِجَد  َلَۡدُخلُنَّ   ) تعاىل:  لقوله 
ِيَن ) [الفتح: ٢٧]. َءاِمنَِي ُمَّلِقَِي رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ

طواف الوداع: . ٧
رُ  آخِ ونَ  يَكُ أَنْ  النَّاسُ  رَ  : «أُمِ الَ قَ   بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نِ  عَ ثبت  ملا 

». (رواه مسلم). َائِضِ نِ احلْ فَ عَ فِّ هُ خُ نَّ مْ بالبيت، إِالَّ أَ هِ دِ هْ عَ
سنن الحج

االغتسال لإلحرام والتطيب.. ١
لبس إزار ورداء أبيضني.. ٢
التلبية من حني اإلحرام إىل رمي مجرة العقبة.. ٣
طواف القدوم للمفرد والقارن.. ٤
مَل يف الثالثة األشواط األوىل من طواف القدوم.. ٥ الرَّ
االضطباع يف طواف القدوم، وهو: أن جيعل وسط الرداء . ٦

حتت عاتقه األيمن، وطرفيه عىل عاتقه األيرس.

نَى ليلة عرفة.. ٧ املبيت بمِ
 تقبيل احلجر األسود.. ٨
٩ ..  اجلمع بني املغرب والعشاء بمزدلفة تقديامً
إىل . ١٠ الفجر  من  احلرام  املشعر  عند  بمزدلفة  الوقوف 

الرشوق إن تيرس، وإال فمزدلفة كلها موقف.

سنة الحج
عليه،  يشء  فال  احلج  سنن  من  سنة  ترك  من 

وحجه صحيح.
واجب الحج

من ترك واجبًا فعليه دم جيرب به هذا النقص.
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