
 صفة احلج
 :)املبيت مبزدلفة(اليوم العاشر  ليلة                                  اليوم التاسع: يوم عرفة:اليوم الثامن: يوم الرتوية:                                            

  واجب.حكم املبيت:   )احلج عرفة(. أعظم ركن من أركان احلج،حكم الوقوف:                .سنةحكم املبيت وأعماله:        

 :أعمال ليلة النحر                  من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم النحر. وقته:                                        سبب تسميته:  

 ملغرب والعشاء مجع أتخري.ا.جيمع 1                                              :أعمال يوم عرفة           ألن الناس كانوا يرتوون فيه من املاء ملا بعده. 

 .املبيت مبزدلفة.2         عصر مجع تقدمي، ويستمع للخطبة.ل.يصلي الظهر وا1                                     :يوم الرتوية أعمال 

 .يصلي الصبح فيها ويدعو حىت يسفر جدا.3                    .يقف أبي موضع يف عرفة إال بطن عرنة.2                    .حيرم ابحلج فيه قبل زوال الشمس.1

 ( حصاة.70) ات. جيمع حصى اجلمار 4                              .يكثر فيه من الدعاء وذكر هللا.3           .يذهب إىل مىن من الظهر ويبيت فيها ليال.2

 حكم:                          .يدفع بسكينة بعد الغروب إىل مزدلفة.4         بعد طلوع مشس اليوم التاسع. .يدفع إىل عرفة3

 جيوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل للحاجة، كالرعاة والسقاة                                     أحكام متعلقة بيوم عرفة:                                                            

 .ل()بعثين النيب صلى هللا عليه وسلم يف الضعفة من مجع بلي والنساء    .من وقف بعرفة ولو حلظة، خمتارا، من أهل الوقوف، صح حجه ولو انئما أو جاهال هبا.1                           

 . من وقف هبا هنارا ودفع قبل الغروب فعليه دم، إال لو عاد إليها بعد الغروب.2                           

 .ل فقد أدر  احلج( عليه وسلم  ) من أدر  عرفات بلي.من وقف ليال فقط فال دم عليه، لقوله صلى هللا3                           

 

 



 األايم احلادي والثاين والثالث عشر: أايم التشريق:                                                      اليوم العاشر: يوم النحر:

 :أعمال أايم التشريق                                                           :أعمال يوم النحر

 ومني للمتعجل، وثالثة أايم لغري املتعجل.يواجب، ويكون . املبيت مبىن 1.                                  .يرمي مجرة العقبة، ويكرب مع كل حصاة1

 .إال بعد الكربى ( حصيات، ويدعو بينهن7، كل مجرة ))الصغرى والوسطى والكربى( الثالث .رمي اجلمرات2                                                         الطواف ابلبيت. .2

 .يصلي الصلوات قصرا بدون مجع، كل صالة يف وقتها.3   )ليس على النساء حلق، وإمنا يقصرن()اللهم ارحم احمللقني(  ..احللق أو التقصري3

  أحكام:   ينحر اهلدي إن كان جيب عليه.                                          .4

 .-إال من أذن له النيب صلى هللا عليه وسلم كالعباس ألجل سقايته – .من تر  املبيت مبىن فعليه دم.1                                                                     أحكام:

 بعد الزوال، وأفضله قبل صالة الظهر. ال جيزىء الرمي إال. 2.إذا فعل احلاج اثنني من الثالثة األول فإنه يكون حتلل التحلل األول،     1

 إن رمى السبعني حصاة يف اليوم الثالث من أايم التشريق، أجزأه، وإن أخره عنها فعليه دم. .3ه به كل شيء حرم عليه إال النساء.)إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم حيل ل  

 يء فال حرج(.الطيب وكل شيء إال النساء(. )من قدم شيئا قبل ش

                 يكون قد حتلل لحج، فإذا أمت هذه األمور.السعي  يسعى املتمتع ل2

 التحلل الثاين.

 

 

 

 طواف الوداع:

 مكة، وال يلزم املرأة احلائض ذلك.خيتتم احلاج حجه ابلطواف ابلبيت قبل اخلروج من 

 لقول ابن عباس  ) أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن املرأة احلائض(

 أحكام:

 .من أقام مبكة بعد طواف الوداع ، عليه إعادته.1

 عليه دم.ن تركه وشق عليه الرجوع ألدائه، .م2



 

 واجباهتا:         أركان احلج:                                        واجباته:                                         أركان العمرة:            

 .احللق أو التقصري.1. اإلحرام.                     1.اإلحرام من امليقات.                                      1                             اإلحرام..1

 .اإلحرام من امليقات أو احلل.2               .الطواف.       2.الوقوف بعرفة إىل غروب الشمس.                        2. الوقوف بعرفة.                      2

 .السعي.3. املبيت مبزدلفة.                                           3.طواف اإلفاضة.                     3

 يل أايم التشريق على غري سقاة ورعاة.ا.املبيت مبىن لي4.السعي.                              4

 .الرتتيب يف الرمي.5                                         

 .احللق أو التقصري.6                                         

 .طواف الوداع. 7                                         

 بعض من سنن احلج:

 طواف القدوم. .1
 املبيت مبىن يوم الرتوية. .2
 خطبة يوم عرفة. .3
 مجع الصالة مبزدلفة ومىن. .4
 اإلكثار من الذكر والدعاء. .5

 

 قواعد:

 مل ينعقد نسكه.من ترك اإلحرام: 

 مل يتم نسكه إال به.من ترك ركنا: 

 عليه دم، ونسكه صحيح.من ترك واجبا: 

 ال شيء عليه.من ترك سنة: 


