


حماور العرض

.حكم الحج والعمرة

االسئلة



[؟(العمرة, احلج, املناسك)ما معىن]

املناسك
.وهو التعبد-بفتح السين وكسرها-جمع منسك 

.واملنسك في األصل من النسيكة وهي الذبيحة

.  جتعبد، وغلب إطالقها على متعبدات الح: تنسك: يقال

.                                             بفتح الحاء في األشهر، عكس شهر ذي الحجة( الحج)(: الحج)نسك

.صقصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصو : القصد، وشرعا: لغة: معناه

متى فرض الحج ؟ 

فرض سنة تسع من الهجرة

(:العمرة)نسك 

زيارة البيت على وجه مخصوص: الزيارة، وشرعا: لغة: معناه



[ما حكم احلج والعمرة؟ عالم من؟ كم مرة يف العمر؟ ]

عالم من ؟

ى-1
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
َح }: ِلق

ْ
وا ال ِتمُّ

َ
جَّ َوأ

 ِ
َّ

 لِِل
َ
ُعْمَرة

ْ
[  196: البقرة]{ َوال

كم مرة يف العمر؟ 
في عمره مرة واحدة :إذا تقرر ذلك فيجبان على :واجبانهما 

عم نقاليا رسول هللا هل على النساء من جهاد »لحديث عائشة -2
رواه أحمد وابن ماجه . « عليهن جهاد ال قتال فيه الحج والعمرة

.وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، بإسناد صحيح

ُ -لقوله 
َّ

ى ّللا
َّ
ْيِه وَ َصل

َ
َم  َعل

َّ
َسل

الحج مرة فمن زاد فهو »
.رواه أحمد وغيره« متطوع

عالقادر؛ أي املستطي املكلف الحر املسلم



.حرمبأن بلغ الصغير وهو م( الصبا)زال ( و)بأن أفاق املجنون وأحرم إن لم يكن محرما ( الجنون )زال ( و)بأن عتق العبد محرما ( فإن زال الرق )

إذا زال عارضه أو صبي , أو جمنون, عن رقيق( أو العمرة, احلج)هل جيزئ ]
[أثناء اإلحرام؟

جيزئ
إن سعى بعد طواف القدوم إن زال املانع في طواف العمرة:افإن كان في الحج بعرفة أو بالعمرة قبل الطو 

:علة ذلك

اء وكذا إن بلغ أو عتق في أثن
طواف العمرة لم يجزئه ولو

.أعاده

وهو بعرفة قبل في الحج 
الدفع منها أو بعده إن عاد 

سعى فوقف في وقته ولم يكن
بعد طواف القدوم

وفي أي وقت وجد ذلك في 
قبل طوافها العمرةإحرام 

أي الحج والعمرة فيما صح
ذكر فرضا

ألنه ال يشرع مجاوزة عدده وال 
ال تكراره، بخالف الوقوف فإنه
قدر له محدود وتشرع 

.استدامته

فإن كان الصغير أو القن سعى
بعد طواف القدوم قبل الوقوف

يالحج ولو أعاد السعلم يجزئه 

ال جيزئ



[احلج والعمرة ملن قراره بيد غريه]

ويفعل ولي ما يعجزهما

ال ويحرم الولي في م
عمن لم يميز ولو 
محرما أو لم يحج

فعلهما أي الحج يصح و
والعمرة من الصبي نفال

أن »لحديث ابن عباس 
لى ص-امرأة رفعت إلى النبي 

ا صبي-هللا وعليه وسلم 
:  ألهذا حج؟ قال: فقالت

.  رواه مسلم« نعم ولك أجر

هويحرم مميز بإذن

زغير املمي

الصبي ؟الصبيما حكم حج وعمرة -1

املميز

!لكن

با ويطاف به لعجز راك
أو محموال

رمي يبدأ الولي في
بنفسه 

وال يعتد برمي 
حالل

؟العبدما حكم حج وعمرة -2

م من العبد نفال لعدويصحان 
بنذرهويلزمانه املانع

سيد وزوجبإذن ال يحرم به وال زوجة إال ...والشرط  أن

.افإن عقداه فلهما تحليلهم

ال يمنعها من حج فرض كملت شروط...وعلى الزوج أن

ماذا  إن عقد اإلحرام بال إذن
...؟ (السيد أو الزوج)

البالغ من, ما حكم منع  الوالدين ابنهم احلر
اإلحرام بنفل؟

جهاد لكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل
.وال يحلالنه إن أحرم



:القدرة بـتتحقق 

سعة 

الوقت
وجود املاء 

والعلف به

أمن الطريق بعد قضاء 

يةالحوائج األصل
بعد قضاء

النفقات

بعد قضاء 

الواجبات
صالحين 

ملثله

ملك زاد  و 

هاراحلة أو ثمن
إمكان 

الركوب

ووجد زادا وراحلة بآلتهما 

[مبا يتحقق شرط القدرة على احلج والعمرة ؟]

من أمكنه 
الركوب

-ليه وسلم صلى هللا وع-بإسناده عن أنس عن النبي الدارقطنيملا روى 
ْيِه َسِبيال}: في قوله عز وجل

َ
اَع ِإل

َ
:  قال[ 97: ل عمرانآ]{ َمِن اْسَتط

جد ما وكذا لو و « الزاد والراحلة: " يا رسول هللا ما السبيل؟ قال: قيل»
.يحصل به ذلك

: املراد فيما سبق: والقادر

من كتب ومسكن 
ه وخادم ولباس مثل
وغطاء ووطاء 

ر وال يصي، ونحوها
مستطيعا ببذل

غيره له

له ولعياله
على الدوام 
من عقار أو 
بضاعة أو 
صناعة

من الديون 
حالة أو مؤجلة 

والزكاة 
والكفارات 
والنذور 

ن ويعتبر أم
الطريق بال

خفارة

وسعة وقت 
ر يمكن السي
فيه على 
.العادة

يوجد فيه 
املاء والعلف
على املعتاد



[ما احلكم فيمن عجز عن احلج والعمرة؟]
:  والعمرة احلجأسباب العجز عن 

: إن امرأة من خثعم قالت»: لقول ابن عباس
 تعالى يا رسول هللا إن أبي أدركته فريضة هللا
ستوي في الحج شيخا كبيرا ال يستطيع أن ي

« حجي عنه: عنه؟ قالأفأحجعلى الراحلة 
.متفق عليه

(ةحج الفريض)وجد نائبا-1

الحج والعمرة عنه أي عن ويجزئ 
م عنه إن عوفي بعد اإلحرااملنوب

عده؛ قبل فراغ نائبه من النسك أو ب
ألنه أتى بما أمر به فخرج من 

العهدة

عنه؟املنوبما حكم نسك النائب إن عويف 

وإن أعجزه عن السعي 

الم يجد نائب

أن يقيم من يحج لزمه 
ث ويعتمر عنه فورا من حي

وجبا أي من بلده

ويسقطان
عمن لم يجد 

.نائبا

(ةلم يحج الفريض) وجد نائبا -2

م ومن لم يحج عن نفسه ل
.يحج عن غيره

عنهاملنوبنفل يف حق -بهعناملنوبالفريضة  يف حق -أ
أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضهيصح

ليحج منه يعطاهفيما أمينوالنائب 
ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه

حكم النفقة للنائب 
عموما يف فرض أو نفل

ة    أو ثقل ال يقدر معه على الركوب إال بمشقة شديد-3أو مرض ال يرجى برؤه   -2كبر   -1
.أو كان نضو الخلقة ال يقدر ثبوتا على راحلة إال بمشقة غير محتملة -4



[أحكام احملرم]

:املحرم وسفرهحكم نفقة:ال يعتبر محرماأمثلة على من:وهو أي محرم السفر:ضابط املحرمشرط للوجوب: املحرمحكم

ملرأة على اويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة
.وجود محرمها

ال تسافر امرأة إال مع»: لحديث ابن عباس
«  محرم، وال يدخل عليها رجل إال ومعها محرم

رواه أحمد بإسناد صحيح، وال فرق بين 
.الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله

زوجها -1
:أو من تحرم عليه على التأبيد-2
.كأخ مسلم مكلفبنسب-أ

أو سبب مباح كأخ من رضاع -ب
.  كذلك

:  وخرج من تحرم عليه بسبب محرم 
كأم املزني بها وبنتها-1
وكذا أم املوطوءة بشبهة وبنتها -2

ريمها واملالعن ليس محرما للمالعنة؛ ألن تح
متهعليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه ال لحر 

عليها : ونفقة املحرم -1
لة فيشترط لها ملك زاد وراح

.لهما
وال يلزمه مع بذلها ذلك-2

.سفر معه

ما حكم من 
م أيست من احملر
بعد جوده؟

.ومن أيست منه استنابت

ما حكم حج املرأة 
وإن حجت بدونه حرم وأجزبدون حمرم؟



[من مات وعليه حج أو عمرة واجبة]

؟ما موضع حج النائب عن امليت: ثانيا
اري عن ابن يحج النائب من حيث وجبا على امليت؛ ألن القضاء يكون بصفة األداء، وذلك ملا روى البخ-أ

:  العنها؟ قأفأحجيا رسول هللا إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؟ : أن امرأة قالت»عباس 
.« ءنعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا هللا، فاهلل أحق بالوفا

.إن ضاق ماله حج به من حيث بلغ -ب
.إن مات في الطريق حج عنه من حيث مات-ت

من مات وعليه حج أو عمرة واجبة؟ماحكم : أوال
.من تركته من رأس املال أوص ى به أو الأخرجا، الحج والعمرة: إن مات من لزماه أي

هل يصح حج األجنبي عن امليت أو احلي؟: ثالثا
ال إذنهويسقط بحج أجنبي عن امليت ال عن حي ب، نعم يصح



(...اختياري)أســـــئــلــة 
.قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص: القصد، وشرعا: لغة: معناه-1

النسك-العمرة      ج-الحج         ب-أ

:القادر، املكلف، الحر، حكم الحج والعمرة للمسلم-2

مباح-واجب      ج-مستحب       ب-أ

؟إذا زال عارضه أثناء اإلحرامأو صبي ، أو مجنون ، عن رقيق( أو العمرة، الحج)هل يجزئ -3

.يجزئ في أحوال وال يجزئ في أحوال أخرى -ال يجزئ مطلقا     ج-يجزئ مطلقا   ب-أ



(...صح وخطأ)أســـــئــلــة

(.صح)يصح الحج والعمرة من الصبي نفال -1

(.خطأ)حكم الحج والعمرة واجب على العبد  -2

(.خطأ)من أسباب العجز عن الحج العمرة املرض الذي يرجى برؤه -3



-ـــاب المـــواقـــيـــتب-



حماور العرض

االسئلة



[و أنواعه( امليقات)تعريف]

:تعريف امليقات-أ
الحد،: لغة

واصطالحا موضع العبادة

اقيت]-ب اقيت مكانية للحج والعمرة : النوع األول :[أنواع املو مو

اقيت زمانية للحج : النوع الثاني مو



وميقات أهل املدينة ذو 
ح بضم الحاء وفت-الحليفة

نة ستة بينها وبين املدي-الالم 
أميال أو سبعة، وهي أبعد 

بين املواقيت من مكة بينها و 
.مكة عشرة أيام

و ميقات أهل الشام 
-ومصر واملغرب الجحفة
اء بضم الجيم وسكون الح

ها قرب رابغ بين-املهملة 
وبين مكة نحو ثالث 

.مراحل

و ميقات أهل اليمن 
مكة يلملم بينه وبين
ليلتان

و ميقات أهل املشرق أي العراق
وخراسان ونحوهما ذات عرق 

ألن منزل معروف سمي بذلك؛ 
ر، وهو الجبل الصغيفيه عرقا 

.ينوبينه وبين مكة نحو مرحلت

و ميقات أهل نجد 
ن بسكو -والطائف قرن 

قرن : ويقال-الراء
املنازل وقرن الثعالب
.ةعلى يوم وليلة من مك

[املواقيت املكانية]
ذو احلليفة

اجلحفة
قرن

يلملم
ذات عرق



[أحوال الناس مع املواقيت]

.مرةومن منزله دون املواقيت يحرم منه لحج وع

ألهل الشام ألهل املدينة ذا الحليفة، و -صلى هللا وعليه وسلم -وقت رسول هللا »: ومن حج من أهل مكة فـإنه يحرم منها لقول ابن عباس
ن دون ذلك الجحفة، وألهل نجد قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم هن لهن وملن أتى عليهن، من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كا

.متفق عليه« فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها

ر أهلها، وهي أي هذه املواقيت ألهلها املذكورين وملن مر عليها من غيرهم أي من غي

ة؟من  الذي حيرم من املواقيت املكاني/ 1س

من  أين حيرم من منزله دون امليقات؟/ 2س

أين ميقات احلج للمكي؟/ 3س



[أحوال الناس مع املواقيت]

ه؟ماحلكم فيمن مل مير مبيقات يف طريق/ 4س
إن لم ويسن أن يحتاط ف. رواه البخاري " انظروا إلى حذوها من قديد : " ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه لقول عمر

.يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بمرحلتين

أين ميقات العمرة للمكي؟/ 5س
عائشة من أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر-صلى هللا وعليه وسلم -النبي »ألن " وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل 

.متفق عليه« التنعيم



[أحوال الناس مع املواقيت]
ما حكم جتاوز امليقات بال إحرام؟/6س

[يباح][يحرم]

كحطاب ونحوه، أو حاجة تتكرر ، أو خوف، لقتال مباح: إال وال يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز امليقات بال إحرام 

ما الالزم على مكلف جتاوز امليقات بال إحرام؟/7س

؟ما احلكم فيمن كلف بعد جتاوز امليقات/8س

ما حكم تقديم اإلحرام؟/9س

ليه دمفإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فع

وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه

.دوكره إحرام قبل ميقات ويحج قبل أشهره وينعق



[املواقيت الزمانية للحج]

وأشهر الحج

وعشر من ذي الحجة شوال 
و ذو القعدة 

.منها يوم النحر، وهو يوم الحج األكبر



(...اختياري)أســـئـــلـة 
:أنواع املواقيت-1
.  مكانية للحج والعمرة وزمانية للحج-زمانية ومكانية    ج-ب.    مكانية  وزمانية للحج والعمرة-أ

:يحرم من كل ميقات مكاني-2
.كل من نوى الحج أو العمرة-ج.  أهل امليقات ومن مر عليه من غير أهله-ب.  أهل امليقات فقط-أ

:امليقات الذي يحرم منه املكي -3
ليس عليه إحرام ألنه من سكان مكة-يخرج ألقرب ميقات ملكة   ج-مكة     ب-أ



(...صح وخطأ)أســـئـــلـة 
(.صح)من لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه -1

«  التنعيمأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من-صلى هللا وعليه وسلم -النبي »-2
(.صح)دليل على أن املكي يحرم لعمرته من الحل، متفق عليه

(.خطأ)يحرم تجاوز امليقات بال إحرام مطلقا-3



-بـــاب اإلحـــرام-



حماور العرض



حماور العرض

االسئلة



[تعريف اإلحرام]

اإلحرام

أو نية النسك أي نية الدخول فيه ال نية أن يحج: وشرعا

.يعتمر

ة بنيته نية الدخول في التحريم، ألنه يحرم على نفس: لغة

.وهماما كان مباحا له قبل اإلحرام من النكاح والطيب ونح



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

الغسل أو 
التيمم

م يسن ملريد اإلحرا
:ثماني أمور 

ي التطيب ف
البدن ال 
الثوب

االشتراط التنظف
التجرد 
من 

املخيط

:  اإلحرام في
إزار ورداء 
، أبيضين
ونعلين

اإلحرام 
عقب 
صالة

تعيين 
النسك 
هوالنطق ب



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

:ىأي مريد الدخول يف النسك من ذكر وأنثملريدهسن 

ر أسماء أم»-صلى هللا وعليه وسلم -ألن النبي " غسل ولو حائضا ونفساء : أوال
هالل رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل إل « بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل
عدم املاء أو تعذر استعماله لنحو مرض: الحج وهي حائض أو تيمم لعدم أي

ريهة وسن له أيضا تنظيف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة ك: ثانيا
.لئال يحتاج إليه في إحرامه فال يتمكن منه



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

نت أطيب ك»: و سن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها؛ لقول عائشة: ثالثا
َم -رسول هللا 

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
ل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني إلحرامه قبل أن يحرم ولحله قب-َصل

 -أنظر إلى وبيص املسك في مفارق رسول هللا 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
.متفق عليه« وهو محرم-َم َصل

ما احلكم إذا ما تطيب يف]
[ ثوبه عند إحرامه ؟

زعه فليس وكره أن يتطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن ن
.له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه

مد ما احلكم إذا ما تعمد مس الطيب يف بدنه أو تع]
[ تنحية الطيب عن موضعه أو نقله ملوضع آخر ؟

.وجبت عليه الفدية

ه إليه ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رد
.أو نقله إلى موضع آخر فدى ال إن سال بعرق أو شمس



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

ليه وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر امللبوس ع: رابعا
َم -ألنه "كالقميص والسراويل 

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
رواه الترمذي" إلهاللهتجرد –َصل

ى -قوله وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين؛ ل: خامسا
َّ
َصل

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
:  واه أحمد، واملراد بالنعلينر « وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»-ّللا

.»الفروع " ، قاله في والجمجمالسرموزةله لبس [ ال يجوز ]والتاسومة



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

ى-و سن إحرام عقب ركعتين نفال أو عقب فريضة؛ ألنه : سادسا
َّ
ْيِه َصل

َ
ُ َعل

َّ
ّللا

َم 
َّ
.رواه النسائي« أهل دبر صالة»-َوَسل

إنما »: ديثونيته شرط فال يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحما حكم نية الدخول يف النسك ؟
«  األعمال بالنيات

فظ بهاللهم إني أريد نسك كذا أي أن يعين ما يحرم به ويل: ويستحب قوله: سابعا

وتقبله مني( لىفيسره : )وأن يقول 



[ما يسن للمحرم حني إحرامه]

-وعليه وسلم صلى هللا-لقوله ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني: )وأن يشترط فيقول : ثامنا
اللهم محلي حجي واشترطي وقولي»: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: لضباعة بنت الزبير حين قالت له

«نيتفإن لك على ربك ما استث»: زاد النسائي في رواية إسنادها جيد. متفق عليه« حيث حبستني

ما أثر االشرتاط يف اإلحرام؟

:أمثلة لشروط ال يصح اشرتاطها

يهوال ش يء عل، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل

أو إن أفسده لم يقضه، لم يصح الشرط، ولو شرط أن يحل متى شاء

وال يبطل  اإلحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموتهل يبطل اإلحرام إذا زال العقل أو مات احملرم ؟

.ال ينعقد مع وجود أحدهاهل ينعقد اإلحرام مع زوال عقل أو موت؟



[أفضلها, أنواعها: األنساك]
:  أنواع األنساك

وقرانعتمت
وإفراد

.

...وأفضل األنساك التمتع فاإلفراد فالقران 
َم -ال شك أنه : )قال أحمد

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
.انتهـى( كان قارنا واملتعة أحب إلي-َصل

ْيِه -أنه ":  الصحيحين " ففي -صلى هللا وعليه وسلم -ألنه آخر ما أمر به النبي : وقال
َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
َم َصل

َّ
أمر أصحابه ملا طافوا -َوَسل

ا لو استقبلت من أمري م»: على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقولههديا ،و ثبت وسعوا أن يجعلوها عمرة إال من ساق 

« معكمحللت أل واستدبرت ما سقت الهدي 



[والقران, واإلفراد, بالتمتع: صفة اإلحرام]

صفة اإلحرام

ه من مكة قربها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عام: وصفته أي التمتعبالتمتع
.أو بعيد منها

.أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه:  واإلفرادباإلفراد

.أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها-2. أن يحرم بهما معا-1: والقرانبالقران

ما حكم من أدخل  العمرة على احلج؟
.هاومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه ب



[أحكام اختصت باألفقي]

هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم: األفقي

 
ً
:ويشترط : وثالثا

أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة-1

مكةقصر فأكثر من 

وأن ال يسافر بينهما، فإن سافر-2

.مسافة قصر فأحرم فال دم عليه

 
ً
تعا على األفقي إن أحرم متميجب : أوال

أو قارنا دم نسك ال جبران

 
ً
دون أهل الحرم، ومن منهبخالف : وثانيا

ْولِ 
َ
ىاملسافة فال ش يء عليه؛ ِلق

َ
َعال

َ
:  ِه ت

{ 
َ
ْن أ

ُ
ْم َيك

َ
ْن ل

َ
ِلَك مِل

َ
 ذ

َ ْ
ُه َحاِضِري امل

ُ
ْسِجِد ْهل

َحَراِم 
ْ
[  196: البقرة]{ ال



تهما وسن ملفرد وقارن فسخ ني
ك بحج وينويان بإحرامهما ذل

،  عمرة مفردة
" الصحيحين " لحديث 

السابق، فإذا حال أحرما به 
وقا ليصيرا متمتعين ما لم يس
هديا أو يقفا بعرفة

وإن حاضت املرأة املتمتعة قبل
ج طواف العمرة فخشيت فوات الح

ا ملقارنةأحرمت به  وجوبا وصارت 
ة روى مسلم أن عائشة كانت متمتع

 -فحاضت، فقال لها النبي 
َّ
ُ َصل

َّ
ى ّللا

َم 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
وكذا لو « الحجأهلي ب»: -َعل

خشيت غيرها

ساقه متمتع لم وإن
م يكن له أن يحل فيحر 

بحج إن طاف وسعى 
ذا لعمرته قبل حلق، فإ

ذبحه يوم النحر حل 
منهما

ما حكم فسخ إحرام املفرد والقارن 
واملتمتع إىل عمرة ؟

ما حكم حل املتمتع إن ساق
معه اهلدي؟

ي حيرم به املتمتع إن خشما لذي 
فوات احلج ؟

[:مسائل يف احلج]



وإن جهله جعله عمرة ألنها اليقين

وبمثل ما -ب
أحرم فالن 

صح أطلق و-أ
ءوصرفه ملا شا

لهانعقد بمث

[أو تعليقه, اإلحرام بال تعيني أو مبدة أو ببعض نسك]

؟.....ما حكم من أحرم / 1س
مدة أو ببعض 

نسك
اولم يعين نسك

...ومن أحرم 
ويصح أحرمت يوما
أو بنصف نسك 

.هال إن أحرم فالن فأنا محرم لعدم جزم[ ال ينعقد ]ما حكم تعليق اإلحرام؟/ 2س



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

مواضع عدم الجهر بهايةسنن التلب
ية مشروعية التلب
بالعربية

من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

 ،

[فيه قوالن]

وإذا استوى على راحلته: القول األول 

لبيك اللهم لبيك  قطع به جماعة: قال 

.واألصح عقب إحرامه:  القول الثاني



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

ية مشروعية التلبمواضع عدم الجهر بهايةسنن التلب
بالعربية

من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

 ،

لبيك اللهم لبيك
الحمدلبيك ال شريك لك، لبيك إن»أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك : أي

-روي ذلك عن ابن عمر عن رسول هللا« والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
َم 

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
في حديث متفق عليه-َصل



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

مواضع عدم الجهر بهايةسنن التلب
ة مشروعية التلبي

بالعربية
من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

 ،
هايذكر نسكه في

بر أي يجهر بالتلبية؛ لخ( يصوت بها الرجل)
مرني أتاني جبريل فأ»: السائب بن خالد مرفوعا

أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم باإلهالل
وصححه الترمذي،« والتلبية

وإكثار التلبية

وسن أن 

هوأن يبدأ القارن بذكر عمرت

وتتأكد

أو رأى 
البيت

ه أو ركب دابت
أو نزل عنها 

إذا عال 
نشزا 

أو فعل 
ا محظورا ناسي

أو سمع 
ملبيا 

أو التقت
الرفاق 

أو أقبل 
ار ليل أو نه

أو صلى
ة مكتوب

أو هبط
واديا 



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

هاصيغتها ومعنا
ية حكم تلب
الحالل ها مواضع ال يجهر فييةسنن التلب

ية مشروعية التلب
بالعربية

من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

 ،

في غير إنما يسن الجهر بالتلبية 
مساجد الحل وأمصاره، -1

ده، وفي غير طواف القدوم والسعي بع-2



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

مواضع عدم الجهر بهايةسنن التلب
ة مشروعية التلبي

بالعربية
من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

ة وتشرع بالعربي
تهلقادر وإال فبلغ



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

مواضع عدم الجهر بهايةسنن التلب
ية مشروعية التلب
بالعربية

من سنن ما 
ة بعد التلبي

صفة 
رأةتلبية امل

ويسن بعدها دعاء وصالة على
ُ عَ -النبي 

َّ
ى ّللا

َّ
 َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
-َم ل



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

امواضع عدم الجهر بهيةسنن التلب
مشروعية التلبية

بالعربية
سنن ما بعد
التلبية 

صفة 
رأةتلبية امل

فيقتها وتخفيها املرأة بقدر ما تسمع ر 
ويكره جهرها فوق ذلك مخافة 

الفتنة



وقت 
ةالتلبي

الـتـلـبـيـة

التلبية

صيغتها 
ومعناها

ية حكم تلب
الحالل

امواضع عدم الجهر بهيةسنن التلب
مشروعية التلبية

بالعربية
سنن ما بعد
التلبية 

صفة 
رأةتلبية امل

.حاللوال تكره التلبية ل



(...اختياري)أســـــئــلــة 
:أمور ... يسن ملريد اإلحرام -1

ست-ثمان             ج-سبع             ب-أ

:أنواع النسك -2

تمتع وإفراد وقران-إفراد وقران           ج-تمتع وإفراد          ب-أ

.من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم-3

الحاج-املكي        ج-األفقي         ب-أ



(...صح وخطأ)أســـــئــلــة

(.صح)نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فسخوسن ملفرد وقارن -1

(.خطأ)ينعقد اإلحرام بتعليقه-2

(.خطأ)وقت التلبية بعد اإلحرام قوال واحدا-3



بـــاب الفدية



[حماور العرض]

.

(موجبات فدية األذى)فدية تجب على التخيير 

(دم املتعة والقران)فدية تجب على الترتيب

(1جزاء الصيد )فدية تجب على التخيير

(خصال فدية األذى) فدية تجب على التخيير

(2جزاء الصيد )فدية تجب على التخيير

دىحكم تكرار املحظور من نفس الجنس وقد ف

فدحكم تكرار املحظور من نفس الجنس ولم ي

(فدية اإلحصار)فدية تجب على الترتيب

حكم تكرار املحظور من أجناس

1أحكام الهدي 

،  إحرام من نوى الخروج من اإلحرام: حكم
يط استدامة لبس املخ، سقوط الفدية بالعذر

2أحكام الهدي 

(...صح وخطأ)أسئلة(...اختياري )أسئلة 



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

جزاؤه إن لم يكنخصال الفديةموجبات الفدية
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

ريخيواملستحق ألخذها 
بفدية أي في فدية

مخيط ولبس -5وطيب  -4وتغطية رأس -3ظفرين وتقليم فوق -2شعرتين  فوق حلق -1



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

جزاؤه إن لم يكنخصال الفديةموجبات الفدية
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

ة بين صيام ثالثة أيام أو إطعام ست
ف مساكين لكل مسكين مد بر أو نص

صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة
للتخيير" أو " و

وألحق الباقي بالحلق 

ْيِه وَ -لقوله 
َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
َم َصل

َّ
لكعب بن -َسل

قال نعم ... لعلك آذاك هوام رأسك؟ »: عجرة
ثة احلق رأسك وصم ثال: يا رسول هللا، فقال

«  أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة
.متفق عليه



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

جزاؤه إن لم يكنخصال الفديةموجبات الفدية
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

د و يخير بجزاء صي
ان ذبح مثل إن ك بين

النعمله مثل من 

لف املثل بمحل الت: أيأو تقويمه 
عاما أو قربه بدراهم يشتري بها ط
ه من يجزئ في فطرة أو يخرج بعدل

طعامه 

فيطعم كل 
مسكين مدا إن كان

الطعام برا، وإال 
.فمدين

ا أو يصوم عن كل مد من البر يوم
ى
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
َج }: ِلق

َ
 ف

َ
ُل َما ق

ْ
َتَل َزاٌء ِمث

َعِم  اآلية، وإن [ 95: املائدة]{ ِمَن النَّ

بقي دون مد صام يوما 



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

جزاؤه إن لم يكنخصال الفديةموجبات الفدية
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

راهم ويخير بما ال مثل له بعد أن يقومه بد
ر بين لتعذر املثل ويشتري بها طعاما كما م

.إطعام وصيام على ما تقدم



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

جزاؤه إن لم يكنخصال الفديةموجبات الفدية
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه 
ى
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
َمْن }: السابق ِلق

َ
ُعْم ف

ْ
َع ِبال َمتَّ

َ
ى  ت

َ
َرِة ِإل

 
ْ
َما اْسَتْيَسَر ِمَن ال

َ
ِ ف

َحج 
ْ
، [ 196: البقرة]{ َهْديِ ال

والقارن بالقياس

عدم الهدي: مع املتمتع فإن عدمه أي

أو عدم ثمنه، ولو وجد من يقرضه 

الواجب إن عدم اهلدي؟ما /1س
رفة وإن ثالثة أيام في الحج واألفضل كون آخرها يوم عفصيام : أوال

بعد وعليه دم مطلقا صامهاأخرها عن أيام منى 

َمْن }: سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال تعالىوصيام : ثانيا
َ
ْم َيِجْد ف

َ
 ل

ِ َوَسبْ 
َحج 

ْ
اٍم ِفي ال يَّ

َ
ِة أ

َ
الث

َ
ِصَياُم ث

َ
ا َرَجْعُتْم ف

َ
[  196: البقرة]{ َعٍة ِإذ

قبل رجوعه وهل جيب عليه ما حكم صوم السبعة /2س
تتابع أو تفريق؟

ابع وال ، وال يجب تتالحج صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال وله 
.تفريق في الثالثة وال السبعة



أي أقسامها, وقدر ما جيبالفدية أقسام

أقسام الفدية

ى فدية  تجب عل
التخيير

فدية تجب على
الترتيب

جزاء الصيدفدية األذى 

خصال الفديةموجبات الفدية
جزاؤه إن لم يكن
مثل من النعم

جزاؤه إن كان له 
مثل من النعم

فدية اإلحصاردم املتعة والقران

وْ واملحصر
َ
ىيذبح هديا بنية التحلل ِلق

َ
َعال

َ
: ِلِه ت

َما اْسَتيْ }
َ
ْم ف

ُ
ْحِصْرت

ُ
ِإْن أ

َ
َهْديِ ف

ْ
:  بقرةال]{َسَر ِمَن ال

196] إن عدم اهلدي؟احملصرما الواجب على -1
و إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام 

بنية التحلل ثم حل قياسا على 
.التمتع

ما هي فدية الوطء يف احلج أو العمرة؟-2
ل قبويجب بوطء في فرج في الحج 

إن التحلل األول بدنة وبعده شاة، ف
ثة لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثال

في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء 
ة و يجب بوطء في العمر الصحابة، 

شاة 

ما حكم فدية -4
املكرهة على 

اجلماع؟

واملكرهة ال
فدية عليها

ما يلزم املوطوءة التي طاوعت -3
زوجها يف حج أو عمرة؟ 

وإن طاوعته زوجة لزمها أي
ج ما ذكر من الفدية في الح

ا في نسخة لزماه-والعمرة، 
اة أي البدنة في الحج والش-

العمرةفي 

ما حكم من -5
ما هي فدية -6فكر فأنزل؟

فوات احلج وترك 
الواجب؟

والدم الواجب 
لفوات أو ترك
.واجب كمتعة

وال ش يء على
من فكر 

فأنزل 



اإلحراممن كرر حمظورا من جنس واحد يف فصل 
تحكم تكرار املحظورا

حظورا من أجناسمحكم من كرر  حكم من كرر محظورا من جنس واحد

إن فدىإن لم يفِد 

ولم يفد ملا سبق فدى
عا مرة سواء فعله متتاب
عالى أو متفرقا؛ ألن هللا ت

أوجب في حلق الرأس 
فدية واحدة ولم يفرق 
بين ما وقع في دفعة 

أودفعات

كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ومن 



اإلحرامحمظورا من جنس واحد يف كرر من فصل 
تحكم تكرار املحظورا

حظورا من أجناسمحكم من كرر  حكم من كرر محظورا من جنس واحد

إن فدىإن لم يفِد 

ولم يفد ملا سبق فدى
عا مرة سواء فعله متتاب
عالى أو متفرقا؛ ألن هللا ت

أوجب في حلق الرأس 
فدية واحدة ولم يفرق 
بين ما وقع في دفعة 

أودفعات

كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ومن 

ق وإن كفر عن الساب
ثم أعاده لزمته 
الفدية ثانيا 

ده بخالف صيد ففيه بعد
ْولِ 

َ
ىولو في دفعة ِلق

َ
َعال

َ
:ِه ت

ُل َم }
ْ
َجَزاٌء ِمث

َ
َتَل ِمَن ف

َ
ا ق

َعِم  [ .95: املائدة]{ النَّ

ما الواجب بتعدد الصيد؟



فصل من كرر حمظورا من جنس واحد يف اإلحرام
تحكم تكرار املحظورا

حظورا من أجناسمحكم من كرر  حكم من كرر محظورا من جنس واحد

إن فدىإن لم يفِد 

فدىولم يفد ملا سبق 
عا فعله متتابمرة سواء 

عالى أو متفرقا؛ ألن هللا ت
أوجب في حلق الرأس 
فدية واحدة ولم يفرق 
بين ما وقع في دفعة 

أودفعات

كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ومن 

ق وإن كفر عن الساب
ثم أعاده لزمته 
الفدية ثانيا 

ده بخالف صيد ففيه بعد
ْولِ 

َ
ىولو في دفعة ِلق

َ
َعال

َ
:ِه ت

ُل َم }
ْ
َجَزاٌء ِمث

َ
َتَل ِمَن ف

َ
ا ق

َعِم  [ .95: املائدة]{ النَّ

ما الواجب بتعدد الصيد؟

ومن فعل محظورا من أجناس بأن 
ط حلق وقلم أظافره ولبس املخي

ته أي لكل جنس فديفدى لكل مرة 
و الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أ
ال ال إذ التحلل من الحج ال يحصل إ

، أو كمال أفعاله: بأحد ثالثة أشياء
ا التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذ
ال شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه

يحل ولو نوى التحلل لم،بهيتحلل 



م وصيد وتقليدون فدية وطء 
ك فتجب مطلقا ألن ذلوحالق 

وه إتالف، فاستوى عمده وسه
اآلدميكمال 

من كرر حمظورا من جنس واحد يف اإلحرامفصل: تابع
ما حكم  إحرام من نوى اخلروج منه؟

.يةوال يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض اإلحرام ش يء ألنه مجرد ن

هل تسقط الفدية بالعذر؟

بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبسويسقط 
عفي ألمتي عن»وطيب وتغطية رأس لحديث 

ى زال ، ومت« الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

عذره أزاله في الحال 

ال تسقط, التسقط, نعم

يشقهفإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق املعتاد من خلعه فدى وال 

ما الالزم من استدامة لبس خميط أحرم فيه؟



فصل من كرر حمظورا من جنس واحد يف اإلحرام: تابع
الهدي

ياتسليم الهدي ح-3مكان نحر الهدي واإلطعام إن تعلقا بحرم أو إحرام-1 مستحق الهدي-2

يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم إطعام هدي أو وكل 
متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في

احد قال أحمد مكة ومنى و . الحرم، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم

.وما بعمرة باملروةبمنىنحر ما بحج واألفضل 

ما أفضل مكان للنحر؟

قه، ويلزمه تفرقة لحمه أو إطال
ألن القصدملساكين الحرم 

التوسعة عليهم 

:تعريف املساكني
اج وهو املقيم به واملجتاز من ح

وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة

ه وإن سلمه لهم حيا فذبحو 

رده وذبحهوإالأجزأ



فصل من كرر حمظورا من جنس واحد يف اإلحرام: تابع
الهدي

أين تؤدى فدية ما فعل خارج الحرم ودم -4
اإلحصار؟

املجزئ في الدم -6
املطلق

أين مكان الصوم -5
والحلق؟

وفدية األذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب
م ود)وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، 

-من حل أو حرم ألنه ( اإلحصار حيث وجد بسببه
َم 

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
حر هديه في موضعه ن-َصل

.بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا

ويجزئ الصوم والحلق
بكل مكان ألنه ال 

ال يتعدى نفعه ألحد ف

فائدة لتخصيصه 

والدم املطلق شاة 
كأضحية شاة جذع 

ضأن أو ثني معز 

بقرةأو 

أو سبع بدنة

[  أي البقرة]فإن ذبحها
كلهافأفضل وتجب 

وتجزئ عنها أي عن 
ي البدنة بقرة ولو ف

كعكسهجزاء صيد 

االجتزاء-7

نة وعن سبع شياه بد
واحدة أو بقرة 

.مطلقا

االجتزاء عن البدنة ببقرة والعكس

سبع شياه ببدنة أو بقرةاالجتزاء عن 



(...اختياري)أســـئـــلــة
:أقسام الفدية-1

ى التخييرفدية تجب على الترتيب وأخرى عل-فدية تجب على الترتيب  ج-فدية تجب على التخيير  ب-أ

:واحد ولم يفدىحكم من كرر محظورا من جنس -2

تسقط الفدية-فدى عن كل محظور مرة  ج-فدى مرة واحد  ب-أ

:يجزئ في الدم املطلق-3

كالهما-بقرة  ج-شاة وسبع بدنة ب-أ



(...صح وخطأ)أســـئـــلــة
(خطأ)مطلقا تسقط الفدية -1

(خطأ)ال يجزئ الصوم أو الحلق إال في مكة -2

رأس وتغطية، ظفرينفوق وتقليم ،فوق شعرتين  حلق : يخير املستحق لفدية األذى بين فدية -3
(صح)مخيط ولبس،وطيب،



بـــاب جزاء الصيد



[حماور العرض]

.

[أقسام الصيد]

أمثلة على أقضية ]
ابة ما مل يقض به الصح][2باملثل الصحابة 

[مسبقا 
أمثلة على أقضية ]

[3باملثل الصحابة 

أمثلة على أقضية ]
[1باملثلالصحابة  [الصيدجزاء تعريف ]

(...صح وخطأ)أسئلة(...اختياري)أسئلة



[أقسام الصيد]
الصيد

صيد ال مثل له  صيد له مثل من النعم



[فقيمتهأي مثله في الجملة إن كان وإال جزاء الصيدتعريف ]

الواجب فيما له مثل من النعم

ى
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
ُل }: فيجب املثل من النعم فيما له مثل، ِلق

ْ
َجَزاٌء ِمث

َ
َعِم ف َتَل ِمَن النَّ

َ
[  95: املائدة]{  َما ق

َم -وجعل النبي »
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
«في الضبع كبشا-َصل

فال فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا بهويرجع
هم يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ألنهم أعرف، وقول

ُ عَ -أقرب إلى الصواب، ولقوله 
َّ

ى ّللا
َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
: -ل

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»

ما لم يقض به الصحابة مسبقاقاما قض ى به الصحابة مسب



[باملثلالصحابة أقضية على أمثلة ]

.شبههافي النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ألنها تومنه -1

.على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباسوفي اإلبل -4

حمار الوحش بقرة روي عن عمروفي -2

عودبقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسوفي -3

.سنالثيتل بقرة، قال الجوهري الثيتل الوعل املوفي -5



[أمثلة على أقضية الصحابة باملثل]

.ديالوبر وهو دويبة كحالء دون السنور ال ذنب لها جوفي -9

ي الوعل ه": الصحاح " قال في . في األروى بقرة: يروى عن ابن عمر أنه قالوفي الوعل بقرة -6
.لالوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجب": القاموس " األروى، وفي 

َم -روي عن جابر عنه عنز في الغزالة و -8
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
.  « في الظبي شاة»: أنه قال-َصل

.رالضب جدي قض ى به عمر وزيد، والجدي الذكر من أوالد املعز له ستة أشهوفي -10

ُ عَ -حكم فيها رسول هللا : قال اإلمامكبش الضبع وفي -7
َّ

ى ّللا
َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
. بكبش-ل



[أمثلة على أقضية الصحابة باملثل]

.

داليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعو وفي -11

الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وفي -13

مونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام اإلحرا

ز في األرنب عناق روي عن عمر، والعناق األنثى من أوالد املعو -12

أصغر من الجفرة

يوالوراشين والقطا والقمري والدبس الفواختفيدخل فيه .والحمام كل ما عب املاء وهدر

:تعريف احلمام



[ما مل يقض به الصحابة مسبقا ]
الواجب فيما له مثل من النعم

فال فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا بهويرجع
هم يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى ألنهم أعرف، وقول

ُ عَ -أقرب إلى الصواب، ولقوله 
َّ

ى ّللا
َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
: -ل

«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»

ما لم يقض به الصحابة مسبقاقاما قض ى به الصحابة مسب

الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيه وما لم تقض 

قيمةالال مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه وما 

وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد

:حكم الصيد الذي ال مثل له

:دما الالزم على من اشرتكوا يف قتل صي



(...اختياري)أسئلة
:أقسام الصيد في باب جزاء الصيد

ممحر صيد جائز وصيد -صيد بري وصيد بحري       ج-له مثل من النعم وصيد ال مثل له        بصيد -أ

:ينقسم الواجب فيما له مثل من النعم إلى-2

.هو قسم واحد فقط-قسمان            ج-أقسام                  ب4-أ

:مثاال ألقضية الصحابة فيما له مثل من النعم.... ذكر ابن قدامة -3

مثاال13-مثاالن       ج-أمثلة                            ب7-أ



(...صح وخطأ)أسئلة
(صح)فقيمتهأي مثله في الجملة إن كان وإال : الصيدجزاء -1

(صح)لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما -2

(خطأ)جزاء لكل واحد جماعة اشتركوا في قتل صيد وعلى -3



بـــاب الفدية



[حماور العرض]

[أي حرم مكةصيد احلرم ]

[جماورة مكة أم املدينة املنورة ؟ما األفضل؟ ] [حدود حرم املدينة املنورة] املباحات من حرم ][حرم املدينة املنورة]
[املدينة

[وماؤه, وحجارته, تراب احلرم املكي] [يف قطع شيء من نبات احلرمالضمان ] [نبات حرم مكة]

(...صح وخطأ)أسئلة(...اختياري)أسئلة



[أي حرم مكةصيد احلرم ]
صيد حرم مكة

تداء وال يملكه اب: حكم تملكه

بغير إرث، وال يلزم املحرم

جزاءان

وحكم صيده : الواجب في صيده

ى كصيد املحرم فيه الجزاء حتى عل

زاء الصغير والكافر لكن بجريد ال ج

فيه 

الل صيده على املحرم والحيحرم : حكمه

قال : إجماعا لحديث ابن عباس قال

 -رسول هللا 
َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
َم َصل

َّ
يوم -ْيِه َوَسل

وم إن هذا البلد حرمه هللا ي»: فتح مكة

خلق السماوات واألرض فهو حرام 

«  بحرمة هللا إلى يوم القيامة



[نبات حرم مكة]
نبات حرم مكة

باحوي:بهما يباح االنتفاع 

ت انتفاع بما زال أو انكسر 

ن، بغير فعل آدمي ولو لم يب

مرة قطع اليابس والثويجوز :قطعهما يجوز 

وما زرعه اآلدمي، والكمأة والفقع، وكذا 

« إال اإلذخر»: اإلذخر كما أشار إليه بقوله

حشيش طيب الريح": القاموس " قال في

ْيِه -لقوله 
َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
َم َصل

َّ
«إال اإلذخر»: -َوَسل

ويحرم قطع شجره : ما يحرم قطعه

ن أي شجر الحرم وحشيشه األخضري

ال و »آدمي لحديث يزرعهمااللذين لم 

«يعضد شجرها وال يحش حشيشها

« وال يختلى شوكها»: وفي رواية



[يف قطع شيء من نبات احلرمالضمان ]

ما الواجب على من قطع ]

حشيشا وورقا من حرم 

[مكة؟

ويضمن حشيش وورق 

بقيمته وغصن بما نقص

بما يسقط الضمان ملا]

[سبق؟

ا فإن استخلف شيئا منه

سقط ضمانه كرد شجرة 

صهافتنبت لكن يضمن نق

ما الواجب على من قطع ]

[شجرا من حرم مكة؟

فا وتضمن شجرة صغيرة عر 

وي بشاة وما فوقها ببقرة ر 

ها عن ابن عباس ويفعل في

كجزاء صيد



[وماؤه, وحجارته, تراب احلرم املكي]

[ما حكم إخراج تراب املساجد وطيبها؟]

.ويحرم إخراج تراب املساجد وطيبها للتبرك وغيره

[ما حكم إخراج ماء زمزم من احلرم؟]

ال ماء زمزم

[ما حكم إخراج تراب احلرم وحجارته؟]

وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل



[حرم املدينة املنورة]

ما حكم اجلزاء فيما حيرم من ]
[حرم املدينة؟

وال جزاء فيه أي فيما حرم من 

صيدها وشجرها وحشيشها، 

قال أحمد في رواية بكر بن 

ى صَ -لم يبلغنا أن النبي : محمد
َّ
ل

 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
وال أحدا من -َم ّللا

.أصحابه حكموا فيه بجزاء

[ما حكم صيد حرم املدينة؟]
ويحرم صيد حرم املدينة 

املدينة حرام ما »لحديث علي 

الها بين عير إلى ثور ال يختلى خ

وال ينفر صيدها وال يصح أن

تقطع منها شجرة إال أن يعلف

رواه أبو داود« رجل بعيره



[املباحات من حرم املدينة]

الحشيش ويباح -1
من حرم املدينة 
للعلف ملا تقدم

م من شجر حر وآلة الرحل ونحوه كاملساند آلة الحرث اتخاذ و يباح -2
ى-أن النبي " املدينة، ملا روى أحمد عن جابر بن عبد هللا 

َّ
ْيِه َصل

َ
ُ َعل

َّ
ّللا

َم 
َّ
وأصحاب يا رسول هللا إنا أصحاب عمل: ملا حرم املدينة قالوا-َوَسل

تان القائم»: نضح وإنا ال نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا فقال
نها والوسادة والعارضة واملسند، فأما غير ذلك فال يعضد وال يخبط م

.  عود البكرة ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه: واملسند« ش يء



[حدود حرم املدينة املنورة]

ليس باملستطيل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدويرعير جبل في بريد وهو ما بين بريد وحرمها 
البتيهاوما بين عير إلى ثور هو ما بين ،خلف أحد من جهة الشمال

.سودوهي أرض تركبها حجارة : الحرةوالالبة 



[جماورة مكة أم املدينة املنورة ؟ما األفضل؟ ]
ي املجاورة بمكة وهوتستحب

"  أفضل من املدينة قال في 

الكعبة أفضل من": الفنون 

-مجرد الحجرة فأما والنبي 

يْ 
َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
َم َصل

َّ
ها فال في-ِه َوَسل

وهللا وال العرش وحملته وال

الجنة ألن بالحجرة جسدا لو 

. انتهى ـ. وزن به لرجح
.وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل



(...اختياري)أسئلة
:حكم صيد حرم مكة-1
جائز-محرم       ج-مستحب                  ب-أ

:اآلدمي من نبات مكةقطع اليابس والثمرة وما زرعه -2
مباح-يحرم         ج-يجوز                        ب-أ

:حشيش املدينة لغرض العلف-3
مباح -يجوز            ج-يحرم                    ب-أ



(...صح وخطأ)أسئلة

(صح)املجاورة بمكة وهي أفضل من املدينة وتستحب-1

(صح)سودوهي أرض تركبها حجارة : والالبة الحرة-2

(خطأ)إخراج ماء زمزميكره -3



-والسعيذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف باب -



حماور العرض

ما يسن عند دخول املسجد الحرامما يسن عند الدخول والخروج من مكة

مراتب استالم الحجر االسودصفة الطواف

من ال يصح طوافهحكم قضاء الرمل

شروط السعيصفة السعي

بعد السعيسنن السعي 

االسئلة



]ما يسن عند الدخول واخلروج من مكة[

الخروج من أسفلهايسنالدخول من أعالهايسن

بةو يسن دخول املسجد الحرام  من باب بني شي 1.

]ما يسن عند دخول املسجد احلرام[

ى-النبيأن)جابرعنوغيرهمسلمروىملا
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
راحلتهوأناخالضحىارتفاعكةمدخل-َوَسل

.(دخلثمشيبةبنيعند

:يسن أن يقول عند دخوله 2.

الهدايةبابأسفيذكرهفضلك،أبوابليأفتحاللهمهللا،وإلىهللاومنوباهللهللابسم

باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي



َم -فإذا رأى البيت رفع يديه بفعله 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
:  افعي عن ابن جريج وقال ما ورد ومنهرواه الش-َصل

للقدوم االبتداء بالطواف، طواف العمرة للمعتمر، والقارن واملفرديسن

وبرا،ومهابةريماوتكوتشريفاتعظيماالبيتهذازداللهمبالسالم،ربناحيناالسالمومنكالسالمأنتاللهم))
كماكثيرااملينالعربهللالحمدوبرا،ومهابةوتكريماوتشريفاتعظيماواعتمرهحجهممنوشرفهعظمهمنوزد
كلعلىهللدوالحمأهال،لذلكورآنيبيتهبلغنيالذيهللوالحمدجالله،وعزوجههلكرمينبغيوكماأهلههو

الكلهشأنيليوأصلحعنيواعفمنيتقبلاللهملذلك،جئتكوقدالحرامبيتكحجإلىدعوتإنكاللهمحال،
.صوتهبذلكيرفع((أنتإالإله

3.

4.

]ما يسن عند دخول املسجد احلرام[



1.

]صفة الطواف[

أن يجعل وسط: االضطباع
ردائه تحت عاتقه األيمن
.سروطرفيه على عاتقه األي

ر بردائه  ويطوف مضطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذو 

عاالضطباأزالالطوافمنفرغوإذا

:االضطباع في أشواط الطواف

يبتدئ املعتمر بطواف العمرة ❑

لفعلههبالبدأةفاستحبتالحرام،املسجدتحيةالطوافألنالعلة؛
ى
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
.َوَسل

.الورودوهوللقدومواملفردالقارن ويطوف❑



2.

]صفة الطواف[

هويقبل

 -ألنه 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
كان يبتدئ به ويستلمه-َم َصل

افهيحاذي الحجر األسود بكله أي؛ بكل بدنه فيكون مبدأ طو 

ىأي؛ يمسح الحجر بيده اليمن

العلة؛

وصححهذيالترمرواه،(آدمبنيخطايافسودتهاللبنمنبياضاأشدالجنةمننزل أنه):الحديثوفي

]مراتب استالم احلجر األسود[

ى-النبيأن)عمرروىملا
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
طويال،يبكيعليهشفتيهووضعرالحجاستقبل-َوَسل

ماجهابنرواه،(العبراتتسكبهناهاعمريافقاليبكي،الخطاببنبعمرفإذاالتفتثم

.سنقل األثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عبا



عباسفإن شق استلمه بش يء وقبله؛ ملا روي عن ابن

َل َيَدهُ فإن شق استالمه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده بَّ
َ
وق

ى-النبيأن)عباسابنعنمسلمروىملا
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم وَ َعل

َّ
(يدهوقبلاستلمه-َسل

]مراتب استالم احلجر األسود[

ى-النبيطاف):قالعباسابنعنالبخاري روىملا
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َوَس َعل

َّ
الحجرأتىفلمابعيرعلى-ل

(وكبريدهفيبش يءإليهأشار

فإن شق اللمس أشار إليه أي؛ إلى الحجر بيده أو بش يء وال يقبله 



َم صَ -بسم هللا وهللا أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد )
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(-ل

:د ومنهويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ور 

 -لحديث عبد هللا بن السائب أن النبي 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
.كان يقول ذلك عند استالمه-َم َصل

هويجعل البيت عن يسار .3

العلة؛

َم -ألنه 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(خذوا عني مناسككم: )طاف كذلك، وقال-َصل



4.

.يرمل األفقي أي؛ املحرم من بعيد من مكة، في هذا الطواف فقط
شواط، أي؛ في ثالثة أثالثاالخطأإن طاف ماشيا فيسرع املش ي ويقارب 

معذور لحامل

ويطوف سبعا 

ىلفعلهرملغيرمنأربعايمش يأشواطالثالثةيرملأنبعدثم
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
َوَسل

ونساء :ـو ال يسن رمل ل
ومحرم من مكة أو قربها

]حكم قضاء الرمل[

ثـــــــة وال يقضـــــــ ي الرمـــــــل إن فـــــــات فـــــــي الثال
يتاألول، والرمل أولى من الدنو من الب

وال يسن رمل وال اضطباع في غير هذا الطواف



ويسن. 5

َم -كان رسول هللا : )لقول ابن عمر
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
( م الركن اليماني والحجر في طوافهال يدع أن يستل-َصل

وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود: قال نافع

أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة عند محاذاتهما 

أول وهوالشاميالإليهما،أشاراستالمهماشقفإن
يليهماوهوالغربيوالبه،يمرركن



لالسبيواهدنيوارحماغفرربمغفوراوذنبامشكوراوسعيامبروراحجااجعلهاللهم"
"األكرماألعزوأنتتعلم،عماوتجاوز ،األقوم

َنا} َياِفيآِتَناَربَّ
ْ
ن  الدُّ

ً
 َحَس اآلِخَرةِ َوِفيَحَسَنة

ً
اَب َوِقَناَنة

َ
ارِ َعذ [201:البقرة]{النَّ

:سودويقول بين الركن اليماني والحجر األ 

: هوفي بقية طواف

القراءة فيهوتسن



]من ال يصح طوافه[

صحيلمالسبعةمنشوطمنيسيراولوالطوافمنشيئاتركومن

حيصلمالطوافينوي لمأو

وافهطيصحلممعين،لنسكإحرامهيصرفأنقبلوطافمطلقاأحرمبأننسكهينولمأو

افهطو يصحلمالكعبةجدارعنفضلماوهوالذالبفتح:الشاذروانعلىطافأو

َم -ألنه العلة؛
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(خذوا عني مناسككم: )الطاف كامال، وق-َصل

(إنما األعمال بالنيات)ألنه عبادة أشبه بالصالة، ولحديث العلة؛

جميعهألنه من البيت فإذا لم يطف به لم يطف بالبيتالعلة؛

الشاذروان



]من ال يصح طوافه[

فهطوايصحلماملهملةالحاءبكسرالحجرجدارعلىطافأو

طوافهيصحلممحدثأونجسأوعريانوهوطافأو

َم -ألنه العلة؛
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(خذوا عني مناسككم: )ن وقالطاف من وراء الحجر والشاذروا-َصل

َم -لقوله العلة؛
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
رواه الترمذي «  أنكم تتكلمون فيهالطواف بالبيت صالة إال»: -َصل

واألثرم عن ابن عباس

وبسن فعل باقي املناسك كلها على طهارة

وإن طاف املحرم البس مخيط صح وفدى



:رأ فيهما بـثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفال يق

اِفُروَن }
َ
ك
ْ
َها ال يُّ

َ
ْل َيا أ

ُ
، واإلخالص بعد الفاتحة  [1: الكافرون]{ ق

6.

عنهمامكتوبةوتجزئ 

وحيث ركعهما جاز، واألفضل كونهما خلف املقام

ى
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
اِم إِ }: ِلق

َ
وا ِمْن َمق

ُ
ِخذ ىَواتَّ

ًّ
[ .125: البقرة]{ ْبَراِهيَم ُمَصل



-العمرةن في السعي بين الصفا والمروة، والتحلل مفصل -



]صفة السعي[

ىلفعلهالحجرويستلميعودالصالةبعدثم.1
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
َوَسل

2.

توقكلالطوافمناإلكثارويسن

عمرةفصل يف السعي بني الصفا واملروة, والتحلل من ال

فيستقبلهبيتاليرى حتىالصفاأي؛فيرقاهليسعىالصفابابأيبابهمنالصفاإلىويخرج

:ومنهثالثاوردماويقول ثالثاويكبر 3.

يحيي،الحمدولهامللكلهله،شريكالوحدههللاإالإلهالهداناماعلىهللالحمد
الحدهو هللاإالإلهالقدير،ش يءكلعلىوهوالخير،بيدهيموت،الحيوهوويميت
..وحدهاألحزابوهزمعبده،ونصروعده،صدقله،شريك

.يلبيوالأحببماويدعو

َفاِإنَّ {  الصَّ
َ
ْرَوة

َ ْ
َعاِئرِ ِمنَوامل

َ
ِ ش

َّ
}ّللا



]صفة السعي[

املسجدكنر فياألخضرامليلوهواألول العلموبينبينهيبقىأنإلىماشياالصفامنينزل ثم.4
أذرعستةنحو

العباسدارحذاءاملسجدبفناءاألخضرامليلوهواآلخرالعلمإلىشديداسعياماشيايسعىثم.5

..الصفاعلىقالهماويقول املروةويرقىيمش يثم

..صفاالإلىسعيهموضعفيويسعىمشيهموضعفيفيمش ياملروةمنينزل ثم

6.

7.



]صفة السعي[

باملروةيختتمو بالصفايفتتحسعية،ورجوعهسعيةذهابهسبعاوالسعياملش يمنذكرماأي؛ذلكيفعل

يرقهمالمأنبأصلهماعقبهفيلصقمرةكلفيبينهمامااستيعابويجب

سعيهيصحلمذراعدون ولوشيئابينهمامماتركفإن

سعيهيفوالذكرالدعاءمنويكثريحتسبهفالاألول الشوطسقطباملروةبدأفإذا

وارحماغفررب:قالواملروة،الصفابينسعىإذامسعودابنكان:هللاعبدأبوقال

.األكرماألعزوأنتتعلم،عماواعف



]شروط السعي[

والنجسالحدثمنالطهارة

نامسنو ولونسكطوافبعدوكونه

ومواالة
هلويشترط

النية

]سنن السعي[
هفيوتسن

ورةالعسترأي؛والستارة

وافاملواالة بينه وبين الط

فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه

ا وال واملرأة ال ترقى الصـف
ا املـــــــروة وال تســـــــعى ســـــــعي

شديدا

وتسن مبادرة معتمرة بذلك



]بعد السعي[

معههديالمتمتعاكانإنثم
واللبدهولوشعرهمنقصر
تحللو للحج،ليوفرهندبايحلقه

ألنه تمت عمرته

ملهدياملتمتعمعكانبأنوإال
فيدخلحجإذاوحليقصر،
ىحتيحلالثمالعمرةعلىالحج
جميعامنهمايحل

واءسيحلاملتمتعغيرواملعتمر
هرأشفييكنلمأوهديمعهكان

غيرهافيأوالحج



.راوال بأس بها في طواف القدوم س

يةواملتمتع واملعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلب

]بعد السعي[

(لحجرااستلمإذاالعمرةفيالتلبيةعنيمسككان):يرفعهعباسابنلقول 
صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

لالستزادة

https://www.youtube.com/watch?v=3Qt69NSLmag


األسئلة

ال يسن الرمل لـ

من شروط السعي

 ال هدي معه
ً
إن كان متمتعا

سنةشرطواجباالبتداء بالطواف

االضطباع

محرم من بعيد من مكةمحرم من مكة أو من قربها 

ةستر العور املواالة

رتهعمالتمامهقصر من شعره وتحلل لم يقصر من شعره وحل إذا حج

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 



األسئلة

من سنن السعي الطهارة والستارة والنية

يسن الرمل للنساء

 شدي
ً
 ال تسعى املرأة سعيا

ً
دا

كإن شق استالم الحجر األسود وتقبيله زاحم لذل

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



األسئلة

إن طاف املحرم البس املخيط لم يصح طوافه

يسن دخول مكة من أعالها

ةأشواط الطواف والسعي ثماني

لبيةاملتمتع واملعتمر إذا شرع في الطواف قطع الت

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



-والعمرةصفة الحج باب -



حماور العرض

ما يسن يوم الترويةصفة الحج

مكان اإلحرامسبب تسميته يوم التروية

ما يصح الوقوف فيه من عرفةخطبة يوم عرفة

ما يدرك به الوقوف بعرفةما يسن في يوم عرفة

ب من األحكام املترتبة حال الدفع قبل الغرو 
 
ً
عرفة أو الوقوف ليال

وقت الدفع إلى مزدلفة وحدودها



حماور العرض

حكم املبيت بمزدلفة

وقت الدفع من مزدلفة
قبل األحكام املترتبة في الدفع من مزدلفة

نصف الليل

سبب تسميته باملشعر الحرامما يشرع بمزدلفة يوم النحر

عدد الحص ى والحجم املجزئ موضع أخذ الحص ى

ما ال يجزئ الرمي بهصفة الرمي

ما يسن في الدفع إلى مزدلفة



حماور العرض

الحلق أو التقصيرنحر الهدي

يرحكم إزالة الشعر بغير الحلق أو التقصما يسن ويجب في الحلق والتقصير

صير ما يلزم بترك أو تأخير الحلق أو التقما يجب على املرأة من التقصير

حكم طواف الزيارةما يحصل به التحلل

وقت رمي جمرة العقبةما يسن في رمي جمرة العقبة



حماور العرض

حكم تأخير طواف الزيارة

الشرب من ماء زمزمرةمن يجب عليه السعي بعد طواف الزيا

صفة الرمي أيام التشريقمدة املبيت بمنى

الث حكم رمي جميع الحص ى في اليوم الثوقت الرمي أيام التشريق
من أيام التشريق

وقت طواف الزيارةإجزاء طواف الزيارة عن طواف القدوم

ما يعمل عند طواف الزيارة



حماور العرض

الحكم املترتب على من أقام أو أتجر بعد
طواف الوداع

ما يجب على من ترك طواف الوداع

طواف الوداع للحائض والنفساءإجزاء طواف الزيارة عن الوداع ملن أخره

ه وسلمحكم زيارة قبر النبي صلى هللا عليما يعمل بعد طواف الوداع

ما يعمل عند زيارة

ما يجب بترك املبيت بمنى

من ال يلزمه املبيت بمنى

الحكم املترتب على تأخير الرمي

طواف الوداع



حماور العرض

أركان الحجحكم تكرار العمرة

سنن الحجواجبات الحج

واجبات العمرةأركان العمرة

األسئلةحكم من ترك شيئا من الحج أو العمرة

صفة العمرةمما ال يشرع عند الحجرة

وقت العمرة حكم اإلحرام من الحرم



]صفة احلج[

ماماإل معالظهربمنىفيصليالزوال،قبل

الترويةوميبالحجاإلحرامعمرتهمنحلمتمتعحتىوقربهابمكةللمحلينيسن

مكةمنأي؛منهايحرمأنويسن

هو ثامن ذي الحجة: يوم التروية

]ما يسن يوم الرتوية[

]ويةسبب تسميته يوم الرت[

وا سمي بذلك؛ ألن الناس كان
يتروون فيه املاء ملا بعده ]مكان اإلحرام[

امليزابتحتمنواألفضل

هعليدموالخارجهومنالحرمبقيةمنإحرامهويجزئ 

امليزاب



ابااستحباإلماممعويصليبمنىويبيت

محرما له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثالثةسنواملتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم 

]ما يسن يوم الرتوية[

]خطبة يوم عرفة[

زوالالإلىبنمرةفأقامعرفة،إلىمنىمنسارعرفةيوممنالشمسطلعتفإذا
يها؛فيعلمهمبالتكبيرمفتتحهقصيرةخطبةنائبهأواإلمامبهايخطب

زززالوقوفز فةواملبيت بمزدلوالدفع منه ووقته



ىلقوله
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
وارفعواموقفعرفةكل):َوَسل

.ماجهابنرواه(عرنةبطنعن

]ما يصح الوقوف فيه من عرفة[

ةعرنبطنإالموقفعرفةكلأي؛وكلها

:الدليل



ويميتييحيالحمد،ولهامللكلهله،شريكالوحدههللاإالإلهال
اجعلاللهمقدير،ش يءكلعلىوهوالخيربيدهيموت،الحيوهو
أمري ليويسرنورا،سمعيوفينورابصري وفينوراقلبيفي

إن النبــــــــــي : لقــــــــــول جــــــــــابر
ُ عَ 

َّ
ى ّللا

َّ
 َصـــــــــــل

َّ
ْيـــــــــــِه َوَســـــــــــل

َ
َم ل

جعـــــــــــــــــــل بطـــــــــــــــــــن ناقتـــــــــــــــــــه )
القصــــوى إلــــى الصـــــخرات
وجعـــــل جبـــــل املشـــــاة بـــــين

(لةيديه واستقبل القب

]ما يسن يف يوم عرفة[

:الدليل
مع أن يجمع بعرفة من له الجويسن

بين الظهر والعصر تقديما
لة و أن يقف راكبا مستقبل القب
عند الصخرات وجبل الرحمة

وال يشرع صعود جبل الرحمة 
جبل الدعاء، ويكثر : ويقال له

الدعاء بما ورد

خشوع ويكثر االستغفار والتضرع وال
في وإظهار الضعف واالفتقار ويلح
الدعاء وال يستبطئ اإلجابة



ألنه حصل بعرفة في زمن الوقوف 

]ما يدرك به الوقوف بعرفة[

العلة؛

ةعرففجرمنعرفة،أنهاجاهالأومارا،أونائما،أولحظةولوبعرفةحصلأي؛وقفومن
والا،سكرانليسبالحجمحرمامسلمايكون بأنللحجأي؛لهأهلوهوالنحريومفجرإلى

حجهصحعليهمغمىوالمجنونا

جهحيصحفالللحج،أهاليكنلمأوزمنهغيرفيوقفأوبعرفةيقفوإال

لفوات الوقوف املعتد بهالعلة؛



ألنه ترك واجبا

]األحكام املرتتبة حال الدفع قبل الغروب من عرفة أو الوقوف ليالا [

العلة؛

بهايستمرو الغروبقبلأي؛قبلهإليهايعدولمالغروبقبلمنهاودفعنهارابعرفةوقفومن
شاةأي؛دمفعليهإليه

عليهدمفالالفجرقبلبعدهعادأوللغروباستمرأوإليهاعادفإن

النهارألنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل و العلة؛

هعليدمفالفقطليالوقفومن

 : قال في شرح املقنع
َّ
ْيِه َوَس ال نعلم فيه خالفا لقول النبي  َصل

َ
ُ َعل

َّ
َم ى ّللا

َّ
ل

(من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج)



]وقت الدفع إىل مزدلفة وحدودها[

طريقعلىنائبةأواإلماممعالغروببعديدفعثم
محسريووادإلىاملأزمينبينما:وهيمزدلفةإلىاملأزمين

]ما يسن يف الدفع إىل مزدلفة[

اءينالعشبينبمزدلفةأي؛بهاويجمعوةويسرع في الفجينةكون دفعه بسكيسن
الأنعرفةمندفعملنيسنأي؛

فة،مزدلإلىيصلحتىاملغربيصلي
جوز يمنوالعشاءاملغرببينفيجمع

صلىوإنرحله،حطقبلالجمعله
أهوأجز السنةتركبالطريقاملغرب

ىلقوله
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه عَ ّللا

َ
 ل

َّ
:َم َوَسل

(ينةالسكالسكينةالناسأيها)

ىصَ هللارسول كان:أسامةقول 
َّ
ل

 ُ
َّ

ْيِه ّللا
َ
 َعل

َّ
فإذاالعنقيسير):َم َوَسل

ألنأسرع؛:أينص،فجوةوجد
والنصالسير،انبساطالعنق
العنقفوق 



ىالنبيألن
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
(مناسككمعنيخذوا):وقالها،بباتَوَسل

باوجو بهاويبيت

ىالنبيقدمفيمنكنت):عباسابنلقول 
َّ
ُ َصل

َّ
يْ ّللا

َ
َم ِه َعل

َّ
أهلهضعفةفيَوَسل

عليه،متفق(منىإلىمزدلفةمن

]حكم املبيت مبزدلفة[

]وقت الدفع من مزدلفة[

لليلانصفبعداإلمامقبلمزدلفةمنالدفعوله

العلة؛

الدليل



دميهفعلالفجربعدمزدلفةإلىأي؛إليهاكوصوله

كانءسواورعاةسقاةغيرعلىدمفيهالليلنصفقبلأي؛قبلهوالدفع
ناسياأوعامداجاهال،أوبالحكمعاملا

ليهعدمفالالفجرقبلأي؛قبلهإليهاوصلإنال

]األحكام املرتتبة يف الدفع من مزدلفة قبل نصف الليل[

باواجنسكاتركألنه

عليهدمالالفجرقبلإليهاوعادالليلنصفقبلمزدلفةمندفعإنوكذا

العلة؛



غلسبالصبحصلىبهاأصبحفإذا

زدلفةباملصغيرجبلوهوالحراماملشعرأتىثم

]ما يشرع مبزدلفة يوم النحر[

الحجعالماتمنألنه العلة؛

]امسبب تسميته باملشعر احلر[

:ويقرأيهللهو فيرقاه أو يقف عنده ويحمد هللا ويكبره 

اٍت }
َ
ْضُتْم ِمْن َعَرف

َ
ف
َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
، اآليتين [198: البقرة]{ ف



]ما يشرع مبزدلفة يوم النحر[

ريسفحتىويدعو

ىالنبيأنجابرحديثفيالعلة؛
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم وَ َعل

َّ
عندواقفايزل لم)َسل

(جداأسفرحتىالحراماملشعر

ينةفإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسك

رمية حجر فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى سمي بذلك؛ ألنه يحسر سالكه أسرع قدر
إن كان ماشيا، وإال حرك دابته  

َم ملا أتى بطن مالعلة؛
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
حسر حرك قليال كما ذكره جابرألنه َصل



]موضع أخذ احلصى[

شاءحيثمنالجمارحص ىأي؛الحص ىوأخذ

جمعمنالحص ىيأخذعمرابنوكان

يروفعله سعيد بن جب

عكانوا يتزودون الحص ى من جم: وقال

بش يءوالرمي تحية منى فال يبدأ قبله



]عدد احلصى واحلجم اجملزئ[

حصاةسبعون الجمارحص ىعددأي؛وعدده

الخذفكحصاوالبندقالحمصبينواحدةكل

يرةفال تجزئ صغيرة جدا وال كب

وال يسن غسله



]صفة الرمي[

فـةالعقببجمرةبدأالعقبةجمرةإلىمحسرواديمنوهيمنىإلىوصلفإذا

زئهيجلمواحدةدفعةرمىفلوواحدةبعدواحدةمتعاقباتحصياتبسبعرماها
الوضعيجزئ والواحدة،عنإال

هيرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبط

ألنه أعون على الرمي

ا مغفورااللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنب: ويكبر مع كل حصاة ويقول 

العلة؛



]ما ال جيزئ الرمي به[

ومعادنوذهبكجوهرالحصاةغيرأي؛بغيرهاالرمييجزئ ال

ياثانبهاالرمييجزئ وال

ةوأن يستقبل القبل

وءألنها استعملت في عبادة فال تستعمل ثانيا كماء الوض

يأن يستبطن الوادوندب

العلة؛

]ما يسن يف رمي مجرة العقبة[

وأن يرمي على جانبه األيمن

املرمىخارجالحصاةوقعتوإن
أجزأتفيهتدحرجتثم

كانوال يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق امل



لهاقبالتلبيةويقطع

َم : لقول الفضل بن عباس
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(  م يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبةل)إن النبي َصل

أخرجاه في الصحيحين 

ىصَ هللارسول رأيت):جابرلقول 
َّ
ل

 ُ
َّ

ْيِه ّللا
َ
 َعل

َّ
ضحىالجمرةيرميَم َوَسل

مسلمأخرجه(وحدهالنحريوم

الدليل

]وقت رمي مجرة العقبة[

 النبيأنعائشةعنداودأبوروىما
َّ
ُ ىَصل

َّ
ّللا

ْيِه 
َ
َم َعل

َّ
فرمتالنحرةليلسلمةأمأمر)َوَسل

(تفأفاضمضتثمالفجرقبلالعقبةجمرة

زوالقبل رميه رمى من غد بعد الاالضحى فإن غربت شمس يوم 

لنحراليلةمنالليلنصفبعدرميهاويجزئ الشمسطلوعبعدندباويرمي

الدليل



]حنر اهلدي[

اتطوعأوكانواجبامعهكانإنهدياينحرثم

اشتراهواجبوعليههديمعهيكنلمفإن

وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوع به

.وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم



صيرالته، لكن السنة الحلق أو التقإز ألن القصد 

]احللق أو التقصري[

العلة؛

جميعمنريقصأواأليمنبشقهويبدأالقبلةيستقبلأنويسنويحلق
كغيرهفعقصهأوظفرهأورأسهلبدومنبعينهاشعرةكلمنالشعره

وبأي ش يء قصر الشعر أجزأه، 
وكذا أن نتفه أو أزاله بنورة

]ما يسن وجيب يف احللق أو التقصري[

]حكم إزالة الشعر بغري احللق أو التقصري[



داودأبواهرو (التقصيرالنساءعلىإنماحلقالنساءعلىليس)يرفعهعباسابنلحديث الدليل

لفأقأنملةقدرشعرهامنأي؛املرأةمنهوتقصر

فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل

]ما جيب على املرأة من التقصري[

رام ثم إذا رمى وحلق أو قصر قد حل له كل ش يء كان محظورا باإلح

وكذا العبد وال يحلق إال بإذن سيده

وسن ملن حلق أو قصر أخذ ظفر أو شارب وعانة وإبط

نكاحإال النساء وطئا ومباشرة وقبلة وملسا لشهوة وعقد

وكل إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب)ملا روى سعيد عن عائشة مرفوعا 
(ش يء إال النساء



حروالنالرميعلىبتقديمهوال

ىلقوله
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
(ليتحللثمصرفليق):َوَسل

]احللق أو التقصري[

:الدليل

هما دم والحلق والتقصير ممن لم يحلق نسك في ترك

منى دموال يلزم بتأخيره أي؛ الحلق أو التقصير عن أيام

وال إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عاملا، 

]ريما يلزم برتك أو تأخري احللق أو التقص[

َم  قال
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
ى ّللا

َّ
(شيئا قبل ش يء فال حرجمن قدم: )ملا روى سعيد عن عطاء أن النبي َصل

:الدليل



]ما حيصل به التحلل[

ن ويحصل التحلل األول باثنين م
حلق ورمي وطواف

عيوالتحلل الثاني بما بقي مع س

بةثم يخطب اإلمام بمنى يوم النحر خط

بالتكبيريفتتحها

رميوالواإلفاضةالنحرفيهايعلمهم



يام منى فصل -
 
-وداعوالفي حكم طواف اإلفاضة والسعي وا



]حكم طواف الزيارة[

الزيارةوافطالفريضةبنيةواملفردالقارن ويطوفمكةإلىيفيضثم
بالنيةفيعينهاإلفاضةطواف:ويقال

وهو ركن ال يتم حج إال به



قط وكذا املتمتع يطوف للزيارة ف

]إجزاء طواف الزيارة عن طواف القدوم[

ة قبل وظاهره أنهما ال يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخال مك

الها قبل ونص اإلمام، واختاره األكثر أن القارن واملفرد إن لم يكونا دخ

ملسجدكمن دخل املسجد وأقيمت الصالة فإنه يكتفي بها عن تحية ا
واختاره املوفق والشيخ تقي الدين، وابن رجب 

ارة يطوفان للقدوم برمل ثم للزي

ال رملوأن املتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة ب



ىهللارسول أفاض):عمرابنلقول 
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َوَس َعل

َّ
عليهمتفق(النحريومل

]وقت طواف الزيارة[

نصفبعدالزيارةطوافوقتأي؛وقتهوأول 
بعرفاتذلكقبلوقفملنالنحرليلة
الوقوففبعدوإال

:الدليل

ومهيفيفعلهويسن

نواحيهفيفيكبرالبيتيدخلأنويستحب

وجههقاءتلالعمودينبينركعتينفيهويصلي

وجلعزهللاويدعو

]ما يعمل عند طواف الزيارة[



كالسعيمحدودغيروقتهآخرألن

]حكم تأخري طواف الزيارة[

العلة؛نىمأيامعنالطوافتأخيرأي؛تأخيرهوله

]من جيب عليه السعي بعد طواف الزيارة[

رناقاكانبأنمتمتعغيرأي؛غيرهكانأوتمتعاثم يسعى بين الصفا واملروة إن كان م
مالقدو طوافمعسعىيكنولممفرداأو

يعدهلمبعدهسعىكانفإن
ن ألن سعيه أوال كان للعمرة فيجب أ

يسعى للحج 
سائركبالسعيالتطوعيستحبالألنه

صالة،ألنهالطواف؛غيراالنساك

العلة؛

انيثم قد حل له كل ش يء حتى النساء وهذا هو التحلل الث



]الشرب من ماء زمزم[

منهويتضلعأحبملازمزمماءمنيشربثم

هوثوببدنهعلىويرش

ثاويستقبل القبلة ويتنفس ثال

:  ويدعو بما ورد فيقول 

وشبعااوريواسعاورزقانافعاعلمالنااجعلهاللهمهللابسم
خشيتكمنوامألهقلبيبهواغسلداء،كلمنوشفاء



]مدة املبيت مبىن[

منىبالنحريومظهريصليفـوالسعيالطوافبعدمكةمنيرجعثم

ومينيفيتعجلإنوليلتين تعجل و يبيت بمنى ثالث ليال إن لم ي

سبعالخيفمسجدوتلياألولىالجمرةفيرمي
فيتقدمكماذلكيفعلمتعاقباتحصيات

رهيساعنالجمرةأي؛ويجعلهاالعقبةجمرة
ويدعواالحصيصيبهالبحيثقليالويتأخر
يديهرافعاطويال

ثــــــــــــم يرمــــــــــــي الوســــــــــــطى مثلهــــــــــــا ســــــــــــبع 
دعو حصــيات يرمــي ويتــأخر قلــيال ويــ

طويال لكن يجعلها عن يمينه

عبسبالعقبةجمرةيرميثم
يمينهعنويجعلهاكذلك

يقفوالالواديويستبطن
عندها

]صفة الرمي أيام التشريق[

ملذكورينيفعل هذا الرمي للجمار الثالث على الترتيب والكيفية ا

ويرمي الجمرات بمنى أيام التشريق 



]وقت الرمي أيام التشريق[

زوالالبعدالتشريقأياممنيومكلفي

ة ورعاةفال يجزئ قبله وال ليال لغير سقا

ظهرواألفضل الرمي قبل صالة ال

مرتباويكون مستقبل القبلة في الكل،

ميجب ترتيب الجمرات الثالث على ما تقد

لالستزادة

https://www.youtube.com/watch?v=RUh4phbRb_4


]يقحكم رمي مجيع احلصى يف اليوم الثالث من أيام التشر[

فيهكلالسبعينالجمارحصارمىأي؛كلهرماهفإن
أداءالرميأجزأهالتشريقأياممنالثالثاليوم

ألن أيام التشريق كلها وقت للرمي

نيةويرتبه بنية فيرمي لليوم األول ب

صالة من الكالفوائتثم للثاني مرتبا وهلم جرا 

العلة؛



]احلكم املرتتب على تأخري الرمي[

دم فإن أخره أي؛ الرمي عنه أي؛ عن ثالث أيام التشريق فعليه

]ما جيب برتك املبيت مبىن[

خير والتوديعويخطب اإلمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأ

ه دمأو لم يبت بها أي؛ بمنى فعلي

ألنه ترك نسكا واجباالعلة؛

.ةوال مبيت على سقاة ورعا



انيالثاليومفياملساءأدركهمن):قالأنهعمرعنوثبت:املنذرابنقال
(الناسمعينفرحتىالغدإلىفليقم

الزوالبعدالغدمنوالرمياملبيتلزمهالغروبقبليخرجوإال

نيوميفيتعجلومن

]من ال يلزمه املبيت مبىن[

ه خرج قبل الغروب وال إثم علي

وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه



بالبيتعهدهمآخريكون أنالناسأمر):عباسابنلقول 
عليهمتفق(الحائضاملرأةعنخففأنهإالطوافا

هاإليعودهبعدمكةمنالخروجأرادفإذا

]طواف الوداع[

ه لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أمور 

الدليل

رالصدطوافويسمى



سافراملتوديعفيالعادةجرتكمابالبيت،عهدهآخرليكون 
وإخوانهأهله

هأعادبعدهاتجرأوالوداع،طوافبعدأقامفإن

]احلكم املرتتب على من أقام أو أجتر بعد طواف الوداع[

إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره

العلة؛



حائضغيرالوداعطوافأيتركهوإن

]ما جيب على من ترك طواف الوداع[

مكةعنبعدإنبعمرةويحرمكةرجع إليه بال إحرام إن لم يبعد عن م
وداعللثمللعمرةويسعىفيطوف

بعدمنعلىالرجوعشقفإن
قصرمسافةدون مكة

الوداعإلىيرجعلمأو قصرمسافةعنهابعدأو
0فأكثر

 فعليه دم وال يلزمه الرجو 
ً
ع إذا

مفعليه د

لتركه نسكا واجباالعلة؛



]إجزاء طواف الزيارة عن الوداع ملن أخره[

عالوداطوافعنأجزأالخروجعندفطافهالقدومأوونصه،الزيارةطوافأخروإن

فعلوقدبالبيتعهدهآخريكون أنبهاملأمور ألن

ارةفإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزي

ء وال وداع على حائض ونفسا

العلة؛

]ءطواف الوداع للحائض والنفسا[

إال أن تطهر قبل مفارقة البنيان



]ما يعمل بعد طواف الوداع[

مللتزمافيالوداعبعدوالنفساءالحائضغيرويقف

:رد ومنهويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين داعيا بما و 

خلقكنمليسخرتماعلىحملتنيأمتكوابنعبدكوابنعبدكوأنابيتكهذااللهم
كنتفإنسكي،نأداءعلىوأعنتنيبيتكإلىبنعمتكأبلغتنيحتىبالدكفيوسيرتني
نأواوهذاداري،بيتكعنتنأىأنقبلاآلنفمنوإالرضا،عنيفازددعنيرضيت

يتك،اللهمبعنوالعنكراغبوالببيتكوالبكمستبدلغيرليأذنتأنتإنانصرافي
وارزقنينقلبيموأحسنديني،فيوالعصمةجسميفيوالصحةبدنيفيالعافيةفأصحبني
رقديش يءكلعلىإنكواآلخرةالدنياخيري بينليواجمعأبقيتني،ماطاعتك

لبابوهو أربعة أذرع بين الركن الذي به الحجر األسود وا

امللتزم



]ما يعمل بعد طواف الوداع[

ىالنبيعلىويصليأحببماويدعو
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َوَس َعل

َّ
ل

خرجويستلم الحجر ويقبله ثم ي

ذي سبقوتقف الحائض والنفساء ببابه أي؛ باب املسجد وتدعو بالدعاء ال

الحطيماء زمزمويأتي الحطيم أيضا وهو تحت امليزاب فيدعو، ثم يشرب من م
امليزاب



]حكم زيارة قرب النبي صلى اهلل عليه وسلم[

ىالنبيقبرزيارةويستحب
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
 َعل

َّ
يَ صاحبيهوقبرَم َوَسل ُ َرض ِ

َّ
َعْنُهَماّللا

هاويحرم الطواف بال لهفيسلم عليه مستقب

القبلةيستقبلثم

الدارقطنيرواه( من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي)لحديث الدليل

]ما يعمل عند الزيارة[

ويجعل الحجرة عن يساره

ويدعو بما أحب

]مما ال يشرع عند احلجرة[

جرةويكره التمسح بالح
ورفع الصوت عندها

: وإذا أدار وجهه إلى بلده قال

دون،حاملربناعابدون تائبون آيبون هللاإالإلهال
.هوحداألحزابوهزمعبده،ونصروعده،هللاصدق



ىأمرهملخالفة
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم وَ َعل

َّ
مدوعليهوينعقدَسل

الهاإلتيانه بأفع

]صفة العمرة[

العلة؛

به أن يحرم بها من امليقات إن كان مارا
كالتنعيمالحلأدنىمنأو
بالحرمممنونحوهمكيمن

فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حلو ال يجوز أن يحرم بها من الحرم

العلة؛

]حكم اإلحرام من احلرم[



]وقت العمرة[

عرفةأوالنحريوموالالحجبأشهرتكرهفالوقت،كلالعمرةوتباح

اله في املبدع ويكره اإلكثار واملواالة بينها باتفاق السلف، ق

انرمضفيتكرارهاويستحب

]حكم تكرار العمرة[

ألنها تعدل حجة العلة؛

.الموتجزئ العمرة كل وقت من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة اإلس



]أركان احلج[

النسكفيالدخول نيةهوالذياإلحرام

والوقوف بعرفة

الزيارةوطواف

ى
َ
َعال

َ
ْوِلِه ت

َ
 }: ِلق

ُ
ف وَّ

َّ
َيط

ْ
َعِتيِق َول

ْ
َبْيِت ال

ْ
[  29: الحج]{ وا ِبال الدليل

الدليل

والسعي

الدليل

الدليل

( إنما األعمال بالنيات: )لحديث

(  الحج عرفة: )لحديث

.حمدرواه أ( اسعوا فإن هللا كتب عليكم السعي: )لحديث



]واجبات احلج[

لهراملعتبامليقاتمناإلحرام
اراوالوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نه

بمنىةوالرعايالسقايةأهللغيرواملبيت

ارةالزيمرماعلىالتشريقأيامليالي
بعدماإلىبمزدلفةواملبيت
بلهقأدركهاملنالليلنصف

والرعاةالسقاةغيرعلى
والرمي مرتبا

وطواف الوداع

روالحالق أو التقصي



]سنن احلج[

القدومكطواف

عرفة واملبيت بمنى ليلة

ماموضعهفيوالرمل

عواالضطبا

واألذكار واألدعية

ر وتقبيل الحج

سننوالباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة

.وصعود الصفا واملروة



وطواف]أركان العمرة[

جوسعي كالح

رالتقصيأوالحالقهاميقاتمنواإلحرام

إحرام

]واجبات العمرة[



]حكم من ترك شيئاا من احلج أو العمرة[

رفةعأنهاوجاهلنائممنحتىيجزئ بعرفةالوقوفأنوتقدم

أي؛كهنسيتملماعتبرتحيثنيتهأواإلحرامغيرأي؛غيرهركناتركومن
املعتبرةنيتهأوهواملتروكالركنبذلكأي؛بهإاليصحلم

عةاملتفكصومعدمهفإندمفعليهسهواولوواجباتركومن

يهعلش يءفالسنةتركومنأي؛سنةأو

ال بالنيةفمن ترك اإلحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة كالصالة ال تنعقد إ

يتعدى ولم يشرع الدم عنها؛ ألن جبران الصالة أدخل ف: قال في الفصول وغيره
إلى صالته من صالة غيره



األسئلة

م فيهايخطب اإلمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمه

قول لالشمسطلوعبعدندبايرمي

من دفع من عرفة قبل الغروب ولم يعد

سبعون ستون خمس وسبعون عدد حص ى الجمار

جابر 

النحر حكم التعجيل

الفضل ابن عباسابن عمر

عليه دمهال ش يء علي

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

اإلفاضة

بطل حجه



األسئلة

بلالقارن واملفرد إن لم يدخال مكة ق

أفضل وقت لرمي جمرة العقبة

إن أقام بعد طواف الوداع أو أتجر 

بما بقي من سعيبالرميةبسماعه الخطبيحصل التحلل الثاني

حر بعد نصف ليلة الن

ل يطوفان للقدوم بال رممل يطوفان للقدوم بر 

قبل صالة الظهربعد الزوال

عليه دمهال ش يء علي

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

ارةيطوفان للزي

أعاد الطواف

جدبباب املسفي امللتزماعتقف الحائض والنفساء بعد الود



األسئلة

اإلحرام من بقية الحرميجزئ 

جميع عرفة موقف

الجمع بين الظهر والعصر بعرفة واجب

ةمكعنيبعدلمإنإحرامبالالوداعطوافتركمن
بعمرةيحرم

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



األسئلة

يسن الجمع بين الظهر والعصر بمزدلفة

وقت طواف الزيارة أول النهار

هم دمإن دفع السقاة من مزدلفة قبل نصف الليل فعلي

 أنها عرفةيجزئ 
ً
الوقوف ولو جاهال

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



األسئلة

ميلزم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى د

يجب ترتيب الجمرات الثالث

يصلي ظهر يوم النحر بعرفة

د الحلقأن يستقبل القبلة ويبدأ بالشق األيمن عنيجب

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



-واإلحصارالفوات باب -



حماور العرض

تعريف اإلحصارتعريف الفوات

االشتراط في الفوات واإلحصاربعرفةاألحكام املترتبة على فوات الوقوف

ةإن اخطأ بعض الناس يوم الوقوف بعرفإن اخطأ كل الناس يوم الوقوف بعرفة

حكم اإلحصار إن أحصر بغير عدوحكم اإلحصار إن أحصره عدو

األسئلة



]تعريف الفوات[

:فاتمصدركالفوت:الفوات
يدركفلمسبقإذا

مرضاأحصرهمصدرواإلحصار
اأيضحصره:ويقالعدوا،أوكان

]تعريف اإلحصار[



]األحكام املرتتبة على فوات الوقوف بعرفة[

:ةبعرفيقفولمالنحريومفجرعليهطلعبأنالوقوففاتهومن

فاته الحج. 1

قابلمنليحجإحرامهعلىالبقاءيخترلمإنيقصرأوويحلقويسعىفيطوف

:الزبيرأبوقالجمع،ليلةمنالفجريطلعحتىالحجيفوتال):جابرقول 
ىهللارسول أقال:لهفقلت

َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
 َعل

َّ
األثرمرواه(نعمقالذلك؟َم َوَسل

؛الدليل

وتحلل بعمرة. 2

ائه ويهدي هديا يذبحه في قض. 4ويقض ي الحج الفائت. 3



]راالشرتاط يف الفوات واإلحصا[
:ةبعرفالوقوففاتهمن

؛الدليل

: ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه
تني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبس

فال هدي عليه، وال قضاء
 فيؤديه

ً
إال أن يكون الحج واجبا

رامهإن لم يكن اشترط في ابتداء إح
ا يقض ي الحج الفائت، ويهدي هديً 

يذبحه في قضائه

حللت، اصنع ما يصنع املعتمر، ثم قد: لقول عمر ألبي أيوب ملا فاته الحج
.فإن أدركت الحج قابال فحج واهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي



]إن اخطأ كل الناس يوم الوقوف بعرفة[

مأجزأهالعاشرأوالثامنفيفوقفواالناسأخطأوإن

الحجفاتهبعضهمأخطأوإن

]إن اخطأ بعض الناس يوم الوقوف بعرفة[



]إن أحصره عدو: حكم اإلحصار[

حجالإلىطريقلهيكنولمالبيتعنعدوفـصدهأحرمومن.1

1.

2.

حلثمموضعهفيهديانحرأي؛أهدى

ْوِلِه لِ ؛الدليل
َ
ىق

َ
َعال

َ
ِإْن }:ت

َ
ْم ف

ُ
ْحِصْرت

ُ
َماأ

َ
َهْديِ ِمَن َر اْسَتْيَس ف

ْ
[196:البقرة]{ال

اخاصأوالحاججميعفيعاماالحصركانوسواءقارنا،أوعمرة،أوحجفيكانسواء
حقبغيرحبسكمنبواحد

لفإن فقده أي؛ الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم ح

ر، وقدمه وال إطعام في اإلحصار، وظاهر كالمة كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصي
في املحرر،  و شرح ابن رزين 



]إن أحصره عدو: حكم اإلحصار[

يهعلش يءوالبعمرةتحللالبيتدون عرفةعنصدوإن.2

ولىأفمعهحصربالجائزةعمرةالحجقلبألن العلة؛

وفيطحتىيتحلللمفقطاإلفاضةطوافعنحصروإن.3

دموعليهيتحلللمواجبعنأحصروإن.4



]إن أحصر بغري عدو: حكم اإلحصار[

مرضحصرهوإن.1

العلة؛

البيتعلىيقدرحتىمحرمابقي

.ا في الجميعهذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإال فله التحلل مجان

بالحرمفإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة وال ينحر هديا معه إال

نفقةذهابأو.2

الطريقضلأو.3

ذي به ألنه ال يستفيد باإلحالل التخلص من األذى ال
بخالف حصر العدو

لالستزادة

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0gEyQGlS8


األسئلة

من صد عن عرفة دون البيت

من فاته الوقوف بعرفة

فةإن اخطأ الناس في الوقوف يوم عر 

ه من صده عدو عن البيت ولم يكن ل
طريق إلى الحج

يهتحلل بعمرة وال ش يء علأهدى ثم حلفاته الحج

ال هدي عليه وال قضاء

لم يتحلل حتى يطوف

تيهدي ويقض ي الحج الفائ

ريقف يوم النحناجزأهم الوقوف في اليوم الثام

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

فاتهم الحج

فاته الحجيهتحلل بعمرة وال ش يء عل



األسئلة

هإن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه فال هدي علي

 حتى يقدر على
ً
البيت إن حصره ذهاب نفقة يبقى محرما

لحجإن أخطأ بعض الناس في الوقوف يوم عرفة فاتهم ا

زأه من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة يج
الوقوف يوم النحر

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



ضحية باب -
 
-والعقيقةالهدي وال



حماور العرض

سبب تسميته بالهديتعريف الهدي واألضحية

أفضل الهدي واألضحيةحكم الهدي واألضحية

ما تجزئ عنهاملجزئ في سن األضحية

ما يجزئ بال كراهة من األضحيةما ال يجزئ في األضحية

صفة النحر والذبحما يجزئ مع الكراهة من األضحية

ححكم ذبح ما ينحر ونحر ما يذب



حماور العرض

من يتولى الذبح والنحرما يقال عند الذبح والنحر

حكم الذبح ليلتي أيام التشريقوقت الذبح والنحر

حكم ذبح ما وجب بفعل محظور وترك واجبحكم الذبح بعد فوات الوقت

ضحيةاألحكام املترتبة حال تعيين الهدي أو األما يحصل به تعيين األضحية والهدي

حكم األضحيةتعيب ما تعين من الهدي واألضحية

في األكل من األضحية



حماور العرض

عنهما يحرم فعله على املضحي واملضحىمنفي األكل من األضحية والتصدق بالث

حكم العقيقةتعريف العقيقة

وقت العقيقةقدر وجنس العقيقة

ما يعمل بالعقيقةأحكام في تسمية املولود

الفرعة والعتيرةما تختلف به العقيقة عن األضحية

األسئلة



]تعريف اهلدي واألضحية[

باب اهلدي واألضحية والعقيقة

مللحر يهدىما:الهدي
وغيرهانعممن

األضــــــــــــــــــحية، بضــــــــــــــــــم الهمــــــــــــــــــزة 
واحـــــــــــدة األضـــــــــــاحي، : وكســـــــــــرها

ضحية: ويقال

]يسبب تسميته باهلد[
وتعالىسبحانههللاإلىيهدىألنهبذلك؛سمي

]حكم اهلدي واألضحية[

همامشروعيتعلىاملسلمون أجمع



]أفضل اهلدي واألضحية[

 
ً
أفضل كل جنسجنسا

إبل

ربقثم

غنمثم

ءالفقراونفعالثمنلكثرةكامالأخرجإن

أفضلها

اثمنفأغلى

أسمن

فأصفر

أواألبيض،أياألملحوهو:فأشهب
.سوادهمنأكثربياضهما

فأسود

ْوِلِه 
َ
ىِلق

َ
َعال

َ
ْم َوَمْن }:ت ِ

 
َعاِئَر ُيَعظ

َ
ِ ش

َّ
 ّللا

َ
َهاف ْقَوى ِمْن ِإنَّ

َ
وِب ت

ُ
ُقل

ْ
[32:الحج]{ال

العلة؛



]اجملزئ يف سن األضحية[

إلبل

رلبق

سنينخمس

:إلجزاءتبراملعالسنالضأن،سوى أي؛سواهوثنييأتي،كماأشهرستةمالهضأنجذعإالفيهايجزئ وال

سنة زملع

نسنتا

سنةنصف لضأن

ماجهابنرواه،(أضحيةالضأنمنالجذع):لحديث



]ما جتزئ عنه[

ةسبععنوالبقرةالبدنةتجزئ 

وعيالهبيتهوأهلواحدعنالشاةتجزئ 

ى-هللارسول عهدفيالرجلكان)أيوبأبيلحديث
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
بالشاةيضحي-َوَسل

.صحيححديث:املقنعشرحفيقال،(ويطعمون فيأكلون بيتهأهلوعنعنه

ى-هللارسول أمرنا):جابرلقول 
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
سبعةكلوالبقراإلبلفيشتركنأن-َوَسل

مسلمرواه،(منهماواحدفي

شاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة



]ةما ال جيزئ يف األضحي[
العوراء

تجزئ وال

يهاالهزيلة التي ال مخ ف بينــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــأن 
انخســـــــــــــفت عينهـــــــــــــا فـــــــــــــي

يةالهدي وال في األضح

الهتماءوال العرجاءوالالعمياءوال العجفاءوال

حيحةالتي ال تطيق مشًيا مع الص

االتي ذهبت ثناياها من أصله



]ةما ال جيزئ يف األضحي[

الجداء

تجزئ ال

ءالعضباوال املريضةوال

التي ذهب أكثر إذنها أو قرنهاأي؛ ما شاب ونشف ضرعها بينة املرض

ى-هللارسول فيناقام:عازببنالبراءلحديث
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم وَ َعل

َّ
فيتجوز الأربع):فقال-َسل

والعجفاء،ظلعهاالبينوالعرجاءمرضها،البينواملريضةعورها،البينالعوراءاألضاحي
.والنسائيداودأبورواه،(تنقيالالتي



]ما جيزئ بال كراهة من األضحية[

ءالبترا

تجزئ 

 التي ال ذنب لها خلقة أو مقطوع
ً
ا

مجبوبغيرخص ي الجماءالصمعاء

التي لم يخلق لها قرن 

بأن قطع خصيتاه فقط وهي صغيرة األذن



]ما جيزئ مع الكراهة من األضحية[

:قرنهأوبإذنهماالكراهةمعيجزئ 

خرق 

املذهبوهوهذا:املنتهىشرحفيقالوغيره،حنبلروايةفيعلىنصماعلى

أو النصف فقطأو قطع أقل من النصف شق



]صفة النحر والذبح[

ىعلاألبلغيريذبحأنالسنة
.بلةالقإلىموجهةاأليسرجنبها

:السنة نحر األبل
.قائمة.1
.معقولة يدها اليسرى .2
وهـــا يطعنهـــا بالحربـــة أو نح.3

ل فـــي الوهـــدة التـــي بـــين أصـــ
.العنق والصدر

سابطبنالرحمنعبدعنداودأبورواهكماأصحابهوفعلوسلمعليههللاصلىلفعله
العلة؛



]حكم ذبح ما ينحر وحنر ما يذبح[

يذبحماونحرينحرماذبحأي؛عكسها،يجوز 

(ما أنهر الدم وذكر اسم هللا عليه فكل: )ولحديث

الناللهم تقبل من ف: وال بأس بقوله

الحكم

الذبحمحليتجاوز لمألنهالعلة؛

]ما يقال عند الذبح والنحر[

:الذبحأوبالنحريدهيحركحينويقول 

 هللابسم
ً
وجوبا

 أكبرهللا
ً
استحبابا

.ولكمنكهذااللهم
 قبل نفل

ً
و يذبح واجبا



]من يتوىل الذبح والنحر[

:ةاألضحيأي؛يتوالها

 في ذبحها 
ً
مع الكراهةاجزأتوإن استناب ذميا

قدرإنصاحبها

ويشهدهامسلمايوكلأو

هفيوكلإنذبحهايحضرأي؛



]وقت الذبح والنحر[

:قرانأومتعة،أوتطوع،أونذر،وهديألضحيةالذبحووقت

بعد صالة العيد بالبلد

الوقتفالعيدفيهتصلىالبمحلكانإن
العيدصالةزمنقدرأي؛قدرهأوبعد

ذبحبالزوالالصالةفاتتفإن

ةصال فبأسبقفيهتعددتفإن

لعيد ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده أي؛ بعد يوم ا

ىهللارسول أصحابمنواحدغيرعنثالثةالنحرأيام:أحمدقال
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
َوَسل

.م ما يليهوالذبح في اليوم األول عقب الصالة والخطبة، وذبح اإلمام أفضل ث



]يقحكم الذبح ليلتي أيام التشر[

العيديومبعداليومينليلتيأي؛ليلتهمافيالذبحويكره

وقتهلفواتالتطوعوسقط

كاألداءبهوفعلواجبهقض ى

فيهمااإلجزاءبعدمقالمنخالفمنخروجا

:الذبحوقتفاتفإن

الحكم

العلة؛

]حكم الذبح بعد فوات الوقت[

هحينمنوقتهواجبلتركوجبماوكذا

قبلهذبحهفلهلعذرفعلهأرادفإن

حينهمنمحظور بفعل

:واجبذبحووقت

]حكم ذبح ما وجب بفعل حمظور وترك واجب[



حكام التعيين، والبيع فصل -
 
كل في ا

 
-منهاوالصدقة وال



]ديما حيصل به تعيني األضحية واهل[

يتهبنبتقليدهأوهللأوأضحية،أوهدي،هذا:بقوله ارهبإشعيتعينوكذا

السوق أوالشراءحالبالنيةال
للصدقةماالكإخراجه تضاهمقعليهفترتباإليجاب،يقتض يلفظألنه

العلة؛

:واألضحيةالهديأي؛ويتعينان



]حيةاألحكام املرتتبة حال تعيني اهلدي أو األض[

تبررنذرهعتقكاملنذور بهاتعالىهللاحقلتعلقتهاهبوالبيعهايجزلم العلة؛.1

بذلبالحاصلوهوالفقراءنفعاملقصودألن

ضرر بالفقطلحاجةويركب

األكثرارهواختنصا،جازمنهاخيراواشترى فيهاامللكنقللووكذا

وز فيجمنهابخيريبدلهاأنإال

العلة؛

2.



]حيةاألحكام املرتتبة حال تعيني اهلدي أو األض[

رهاووبكشعرهاونحوهصوفهاويجز

منهاأجرتهجازرهايعطىوال

3.

نهامعليهيتصدقأولهيهديأنويجوز معاوضة،ألنهالعلة؛

ولدهاعنفضلماإاللبنهامنيشربوال

جزهيجزلملهاأنفعبقاؤهكانوإن

هبويتصدقلهاأنفعجزهكانإن

4.

5.



]حيةاألحكام املرتتبة حال تعيني اهلدي أو األض[

وعاتطأوواجبةكانتسواءمنهاشيئاوالجلدهايبيعوال 6.

ابااستحببهيتصدقأوبجلدهاأي؛بهينتفعبل

ذبحبالتعينتألنها العلة؛

ىلقوله
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
َم َعل

َّ
،(بجلودهاواستمتعواتصدقواو والهدياألضاحيلحومتبيعواال):َوَسل

.جلهاحكموكذا



]تعيب ما تعني من اهلدي واألضحية[

هوجدونحوهوضالمعيباسترجاعلهوليسونحوهضلأوسرق لووكذا

الذمةفيومنذور كفديةالتعيينقبلذمتهفيواجبةتكون أنإال

لقامطنظيرهعليهوجبفتعيبصحيحاعنهعين

األماناتركسائالبدللزمهتفريطهأوبفعلهعابتأوتلفتوإن

اجزأتهوذبحهاتعينهابعدتعيبتوإن

لالستزادة

https://www.youtube.com/watch?v=FDxfK1DrB7o


]حكم األضحية[

نذربوتجباملسلمعلىمؤكدةسنةواألضحية

(الدمإراقةمنهللاإلىأحبعمالالنحريومآدمابنعملما):لحديث

قيقةوالعكالهديوذبحها أفضل من الصدقة بثمنها 



]يف األكل من األضحية[

:اأثالثويتصدقويهدياألضحيةمنيأكلأنوسن

ثفيأكل هو وأهل بيته الثل

منهصدقةوالهديةالمكاتبأوليتيمذبحوما

بة ويتصدق بالثلث حتى من الواج ويهدي الثلث

كاألضحيةوالقرانواملتعةالتطوعوهدي

منهيأكلالتعيينأوبنذروالواجب



]نيف األكل من األضحية والتصدق بالثم[

ازوإن أكلها أي؛ األضحية إال أوقية تصدق بها ج

قمطلواإلطعامباألكلاألمرألن

لها لحماوإال يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي؛ األوقية بمث

وديعةكالأتلفهإذاغرامتهفلزمتهبقائهمعأداؤهعليهيجبحقألنه

العلة؛

العلة؛



]ما حيرم فعله على املضحي واملضحى عنه[

:الحجةذيمناألول العشرفييأخذأنعنهيضحىأويضجيمنعلىويحرم

 بشرتهأوظفرهأوشعرهمن
ً
بحالذإلىشيئا

ذيأخفاليضحيأنأحدكموأرادالعشردخلإذا):مرفوعاسلمةأمعنمسلملحديث
(يضحيحتىشيئاأظفارهمنوالشعرهمن

وسن حلق بعده



-المولودالعقيقة عن فصل -



]تعريف العقيقة [

.أبحقفياملولودعنالذبيحة

]حكم العقيقة [

 ولوأبحقفياملولودعنالعقيقةتسن
ً
رضويقتمعسرا

ىهللارسول عنسنةالعقيقة:أحمدقال
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه ّللا

َ
 َعل

َّ
الحسنعنعققد-َم َوَسل

أصحابهوفعلهوالحسين



]قدر وجنس العقيقة [

ىهللارسول سمعت:قالتالكعبيةكرز أملحديث
َّ
ُ َصل

َّ
ْيِه عَ ّللا

َ
َم ل

َّ
:يقول َوَسل

(شاةالجاريةوعنمتكافئتانشاتانالغالمعن)

عن الغالم شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة

وعن الجارية شاة



]وقت العقيقة [

هوالدتمنوعشرينإحدىففيفاتفإن

ا ويسمى فيهتذبح يوم سابعه أي؛ سابع املولود، ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورق

عشرأربعةففيالسابعيومالذبحفاتفإن

أراديوميأفيفيعقذلكبعداألسابيعتعتبروالعائشة،عنيروى

]دأحكام يف تسمية املولو[
االسمتحسينيسن

النبيوعبدالكعبة،عبد:بنحوويحرم

ويسارحرببنحوويكره

الرحمنوعبدهللاعبداألسماءوأحب



]ما يعمل بالعقيقة[

المةبالستفاؤال

 تنزع
ً

ضاءأعأي؛املهملةبالدالجدلجمعجدوال

عظمهايكسروال

يَ -عائشةقالتكذلك ُ َرض ِ
َّ

بحلومنهكون ويأفضل،وطبخها:-َعْنَهاّللا



]ما ختتلف به العقيقة عن األضحية[

دميفشركالعقيقةفيأي؛فيهايجزئ الأنهإال

األضحيةوحكمها أي؛ حكم العقيقة فيما يجزئ ويستجب ويكره واألكل والهدية والصدقة، ك 

منهبثويتصدقوسواقطورأسجلديباعلكن

كاملةإالبقرةوالبدنةتجزئ فال
شاةوأفضلها:"النهاية"فيقال



]الفرعة والعترية [

لناقةنحر أول ولد ا: وال تسن الفرعة بفتح الفاء والراء

جبوهي ذبيحة ر : وال تسن العتيرة

عليهمتفق« ال فرع وال عتيرة»: لحديث أبى هريرة مرفوعا

وال يكرهان

املراد بالخبر نفي كونهما سنة

لالستزادة

https://www.youtube.com/watch?v=gL3zUabwMng


األسئلة

تجزئ البدنة والبقرة عن

ال تجزئ من األضاحي

حكم ذبح ما ينحر والعكس

سنةسنة ونصفخمس سنواتأناملجزئ في سن األضحية لض

الجداء

سبعةه واحد وأهل بيت

البتراءالجماء

يجوز واجب

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

خمسة

سنة



األسئلة

حكم األضحية

حكم العقيقة

عبةحكم تسمية املولود عبد الك

يحرميكرهمستحبشريقحكم الذبح ليلتي أيام الت

تجب

سنة مؤكدةواجبة

يكرهتسن

يحرميسن

ةاختر اإلجابة الصحيح: السؤال األول 

فرض عين

يكره



األسئلة

رق يجزئ من األضحية بال كراهة ما بإذنه أو قرنه خ

يرهيتولى األضحية صاحبها وال يوكل غ

الواجب نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى 

الهدي ذبيحة عن املولود في حق أب 

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



األسئلة

منهفي حال تعيين الهدي ينتفع بجلدها ويتصدق

ال تجزئ بدنة في العقيقة إال كاملة

ما ذبح ليتيم ال صدقة وال هدية منه

إن فات وقت الذبح سقط الواجب والتطوع

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]



األسئلة

في العقيقة عن الجارية شاتان

ال تسن الفرعة والعتيرة

يكسر العظم في العقيقة

هاجزأتو إن تلفت وعابت األضحية بفعله ذبحها 

: اليةضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة الت: السؤال الثاني

[                      ]

[                      ]

[                      ]

[                      ]


