
18 

 

 الحجمن أحكام العمرة و 
 
 أحكام عامة : 

 الحج : ياإلنابة ) التوكيل ( ف -   
 كن يشترط أن يكون قد حج عن نفسو . يجوز أن يحج شخص عن غيره ، ل

 ج :" نويت اإلحرام بحج عن فالن "عند الحالن متمتًعا بيا إلى الحج " ، و ف. تكون النية عند اإلحرام : "نويت اإلحرام بعمرة عن 
 إلحرام من مسقط رأس من ينوب عنو يشترط ا . ال

  ص ال يستطيع الحج لتقميل النفقات. يجوز إنابة أو توكيل شخص من أىل المدينة أو مكة  ليحج عن شخ
 حرام بالحج عن نفسو إلى شخص خخر، أو من شخص إلى شخصر نية اإلي. ال يجوز تغي

 يحج عنو يرجى أن يكون لو مثل أجر من ، و  حضور حمقات العممالحرام ، و المسجد الصالة في لوكيل في الحج لو أجر الطواف ، و . ا
 ب إراقة دم أو فدية تحمميا ىو منالوكيل في الحج إذا أتى محظوًرا من محظورات اإلحرام ، أو أخطأ في المناسك خًطأ يوج. 
 مالو الخاص   

 جوبيا ، وجب أن ُيَحجَّ عنو إما من مالو الذي خمفو سواء كان ينطبق عميو شروط و المسمم دون أن يؤدي فريضة الحج و إذا مات   -
 ، أو من مال غيره إذا تطوع بذلك أوصى بذلك أو لم يوص     
 والدين المتوفيين ليس واجًبا ، ولكنو نوع من البر واإلحسان إلييما بعد وفاتيما الحج عن ال  -
  لم يكن ناوًيا العمرة أو الحج ، فال يجب عميو أن ُيحرم ، رة ..إلخ( و أو زيارة أو تجا من قدم إلى مكة لحاجة من الحاجات ) عمل -
 فإن بدا لو أن يعتمر أو يحج فعميو اآلتي :   

 أحرم من أدنى الحل ) التنعيم (  . إن أراد العمرة 

 م من مسكنو أو مكان إقامتو بمكة أحر  . إن أراد الحج  
  الخ جمعية .. –االبن  –الزوج  –األخ  –الغير  كاألب  ماليجوز الحج من  -
 يؤدي حجو إلى تعطيل  سداد ديونو البسداد الدين ، و  االلتزاميجوز أداء الحج لمن عميو ديون بشرط أن يكون قادًرا عمى  -
 و األقساط فيما بعد تجوز االستدانة ألداء فريضة الحج ) الحج بالتقسيط ( بشرط أن يكون قادًرا عمى تسديد النفقات أ -
ال  فالحج أولى تقديم الزواج عمى الحج أولى إن خيف الوقوع في الفاحشة  -  ، وا 
 ، وُيفضل صياميا قبل يوم عرفة  يجوز صيام الحاج أيام التشريق لمن لم يجد ىدًيا -
ويوم النحر فقط لمحاج  أيام التشريق لغير الحاج ،يحرم صيام يومي العيدين ) الفطر واألضحى ( و  : ممحوظة 
 اختالف : أكثر من عمرة بعد التحمل من عمرة التمتع قبل الحج عمل  -

 حجتيا ، أحرمت من التنعيم بعمرة البعض ألن السيدة عائشة بعد أن أنيت  . أجازه
 ال عن أحد من أصحابو عمل أكثر من عمرة بعد تحمميم رغم بقائيم و  ملسو هيلع هللا ىلص. لم يجزه البعض ألنو ليس من الُسنة ، فمم يثبت عن النبي 

 لخاطرىا أمر أخاىا عبد الرحمن بن أبي  افإنو جبرً  رضي اهلل عنيا مع السيدة عائشة ملسو هيلع هللا ىلص كة بضعة عشر يوًما ، أما ما فعمو النبيبم  
 ( عمرة منفصمة أسوة بسائر أميات المؤمنين لجمعين  ؟ اإلفراد؟) القرانبكر أن يأخذىا إلى التنعيم ويعتمر بيا لتضيف إلى حجيا  
 ) متمتعات (  بين الحج والعمرة  
 لم يحرم بالحج وعاد إلى بمده ، فال شيء عميو ألنو أتم العمرة و  لم يحرمبالعمرة متمتًعا ، وبعد أن تحمل منيا مرض و  من أحرم -
 بالحج  بعد    
    مرة أو ع المحصر عميو ذبح اليدي + حمق أو تقصير + القضاء إذا كان اإلحصار في حج الفريضة أو العمرة الواجبة ، أما في حج -
 التطوع فال يجب عميو القضاء    
 سواء كان بمده في داخل التمتع بالعمرة إلى الحج ينبغي أن يكون في سفر واحد ، فمو رجع إلى بمده بعد أداء العمرة ) في أشير الحج (  -
 أراد الحج في عامو ) اختالف ( :خارجيا ، و  المواقيت أم   

 عند الجميور  حج مفرًدا ي. ال يجوز أن يحج متمتًعا ، و 
 ن سفره داخل المواقيت أو خارجيا .  يجوز أن يحج متمتًعا ، سواء كا

 . يجوز أن يحج متمتًعا إذا خرج إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو خرج إلى مسافة القصر، فإذا خرج إلى أبعد من ذلك فال يجوز لو 
 يحج مفرًدا التمتع و   
 رمي الجمرات : -

  ) فقيو  "طاووس) فقيو مكة = فقيو المناسك( ، و" فتوى " عطاء بن رباح " م تيسيًرا عمى الناس و مي الجمرات طوال الي. يجوز ر 
 ) أحد أئمة الشافعية ( وغيرىم  الرافعيالباقر ) من أئمة خل البيت ( ، و أبو جعفر اليمن ( و   

 ى كل حصاة عمى حدى كن يجب أن ترم. ال يجوز رمي الحصوات كميا دفعة واحدة ، و ل
 من الحصى الموجود داخل األحواض  لكن ال يجوز أن يرميمن الحصى الذي حول أحواض الجمار، و  يجوز لمحاج أن يرمي .
 يجوز لوكيل ي عن نفسو أوال ، و أن يرمأن يكون حاًجا في نفس السنة ، و  يشترط في الوكيليجوز التوكيل في رمي الجمرات ، و . 
 داموا عاجزين عن الرمي كاآلتي : عند الجمرة األولى يرمي عن نفسو أوال ثم عن موكميو ،  أكثر من شخص ما واحد أن يرمي عن  
 ثم كذلك عند الجمرتين األخريين  
 يصمي مع الجماعة ، ثم يكمل طوافو من بداية الشوط الذي خرج منو   إذا أقيمت الصالة : . أثناء الطواف -

 سعي من نفس المكان الذي وقف فيو يصمي مكانو مع الجماعة ، ثم يواصل اليتجو لمقبمة و   يثناء السع. أ                       
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  الحج :أحكام الحائض والنفساء في العمرة و 

 النفساء : إحرام الحائض و  - 
 ن في التمبية كاآلتي :خوتبدتنويان اإلحرام )بدون صالة( سال وتقميم األظافر ..إلخ و يستحب ليما االغتيصح إحراميما ، و         
 عند محاذتيما لمميقات ) رابغ (  ( أو من المطار أو في الطائرة تحرمان من منزليما ) بمصر    . إذا كانتا قادمتين إلى مكة       
 ينة ) ذي الحميفة = أبيار عمي ( تحرمان من ميقات أىل المد  . إذا كانتا قادمتين إلى المدينة       

 
 الحائض في العمرة :  -

 عمى إحراميا حتى تطير ثم تغتسل وتؤدي عمرتيا. إذا حاضت المرأة قبل إحراميا أو بعد إحراميا ، فعند وصوليا مكة تظل        
 اختالف : ضطرة لمرجوع لم تستطع أن تمكث بمكة ألن رحمتيا م. إذا حاضت المرأة وىي محرمة بعمرة و        

o  ذا طيرت تعود لمكة لتنيي عمرتيا قى عمى إحراميا في بمدىا ، فإتبترجع مع رحمتيا و 
o لدم )طير متخمل الحيض( إذا لم تستطع الذىاب إلى بمدىا والعودة إال بمشقة يرى ابن تيمية أن تتخير أوقات ارتفاع ا

ا حينئذ صار ا ألن طوافيعميي يءال شوتطوف وتسعى وتقصر وتنيي عمرتيا في نفس السفر و  أو قمتو وتتحفظ جيًدا 
  ضرورة )وعمييا بدنة عند أبي حنيفة( .

 ر التقصيفإنيا تكمل بقية المناسك فتسعى وتقصر وتنيي عمرتيا ألن السعي و  يقبل السع. إذا حاضت المرأة بعد طوافيا و        
 رط فييما الطيارة يشتال          

 
 الحائض في الحج :  -

 يفعمو الحاج إال الطواف بالبيت  تفعل كل ماو أو بعده فإنيا تستمر في الحج و . إذا حاضت المرأة يوم عرفة أو قبم    
   أو قبل الشروع في العمرة أو قبل إنياء الطواف جاءىا المحيض تبقى . المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصوليا البيت الحرام 

 حراميا بالعمرة :إعمى   
o عمرتيا أتمتيا ، ثم تحرم بالحج أمكنيا إتمام ( وقبل مغادرتيا مكة إلى عرفة ، و ذو الحجة  8بل يوم التروية ) فإذا طيرت ق

 ى عرفة إلكمال بقية مناسك الحج تذىب إلو 
o  ذا لم تطير قبل يوم التروية أو قبل مغادرتيا مكة إلى عرفة ، فإنيا تدخل الحج عمى العمرة بقولياو " الميم إني أحرمت بحج مع  ا 

مي الجمرات ماعدا ر من وقوف بعرفة ومبيت بالمزدلفة و تكمل مناسك الحج و  ع عمرتي " وتصير قارنة عمرتي" أو " لبيك حًجا م
  سنة (  ) يسقط عنيا طواف القدوم فقط فإنيا ال تفعميما حتى تطيرالسعي طواف اإلفاضة و 

 
   : لم ألن رحمتيا مضطرة لمرجوع ، و مكة لم تستطع أن تمكث بض سواء في حج التمتع أو القران و إذا لم تطير الحائ ممحوظة  

 السعي ، فيرى ابن تيمية أن تتخير أوقات ارتفاع الدم )طير متخمل الحيض( أو قمتو تكن قد طافت طواف اإلفاضة و                  
 ار عمييا ألن طوافيا حينئذ صيء ال شفي نفس السفر و  حجتيا نييوتتحفظ جيًدا وتطوف وتسعى وتقصر وت                
  (  عمييا بدنة عند أبي حنيفةو  ضرورة )                

 

 : إرشادات عامة -

 يضة أما في حج التطوع وعمرة التطوع فمو أن يمنعياليس لو أن يمنعيا من حج الفر رأة استئذان زوجيا في الخروج ، و يستحب لمم.          
 يسقط عن المرأة الحج عند :  .          
                   عدم االستطاعة المادية أو البدنية أو األمنية 
                 أو رفقة خمنة  عدم وجود محرم    
                  إلى رعايتيا وليس ليم من يعوليم في غيابياحاجة الزوج أو األبناء 
  ( ) ال يجب عمى الزوج نفقات حجياأبى زوجيا أن يعطييا سقط عنيا الحجا لم يكن لمزوجة مال تحج منو ، و إذ.          
 من يحج عنيا لزميا أن تنيب  كانت قادرة مادًيا،و  إذا كانت المرأة عاجزة عن الحج لكبر أو مرض ال يرجى شفاؤه، .         
 د النية :خافت أن يصيبيا النفاس في أيام الحج ، فميا أن تشترط عند اإلحرام بأن تقول بعإذا كانت المرأة حامال و  .         

 يء    ليس عمييا شبالخيار إن شاءت تحممت من حجيا و ".. و إن حبسني حابس فمحمي حيث حبستني .." فإذا نفست فإنيا             
ن و               شاءت أتمت حجيا ا 

 فقط خافت عمى نفسيا في مناسك الحج والعمرة إال في الرمي  ال يجوز لممرأة المحرمة التوكيل إذا .         
 بعد  أي) بعد التحمل الثانيفي الحج إالن نفسيا إال بعد التحمل منيا ، و ال يجوز لممرأة المحرمة بعمرة أن تمكن زوجيا م .         

 رمي جمرة العقبة والنحر والتقصير وطواف اإلفاضة(            
 ليس بضرورة في كل  –مرة إذا لم يكن فييا ضرر عمييا يجوز لممرأة أن تستعمل أدوية لوقف الحيض أثناء الحج أو الع .          

 ذلك إذا لم تتوفر ليا فترة طير كافية ألداء المناسك ، عندئذ يجب استشارة الطبيب المختص لوصف الدواء و   -الحاالت           
 الناسب لمفترة المناسبة            

                : ليس بعد انتياء المناسك كما يفعل البعض األدوية إال بعد العودة لموطن و  يجب عدم التوقف عن تناول ىذهممحوظة 
 تذلك خوًفا من حدوث مضاعفاو                           

 المسجد النبوي لمزيارة : دخول الحائض والنفساء المسجد الحرام و .          
               عند الجميور ال يجوز  
               الظاىرية الحنابمة و  عند بعض يجوز المرور بدون مكث بالمسجد عند الضرورة عند أمن عدم تمويث المسجد  

 المعذورير أنيا تتوضأ لكل فرض مثل غ تصوم ..وتصمي وتقرأ القرخن و تطوف  أنيجوز لممستحاضة  .         
 خدمة الحجاج والمعتمرين.     ملسو هيلع هللا ىلصالدعاء    . الذكر   . الصالة عمى الرسول  . يجوز لمحائض  .         
 


