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، النسكمعناه الدخول يف  : اإلحرام  
وجيب أن يكون من امليقات، وحيظر   

كالطيب احملظورات  على احملرم بعض 
واألخذ من الشعر ولبس املخيط    

وتقليم األظافر وتغطية الرأس،والصيد     
واجلماع ومقدماته وعقد الزواج     
وحيظر على املرأة النقاب ولبس    

القفازين    

سبعة أشواط مبتدأه باحلجر األسود     : الطواف  
مع تقبيله أو استالمه أو اإلشارة إليه ويشرع     
استالم الركن اليماين وال يشرع تقبيله وال      

 إليه، والطواف على طهارة، ويشرع     اإلشالرة
ومعناه (معه الرمل يف الثالثة أشواط األوىل       

ومعناه (واالضطباع ،)اإلسراع يف املشي  
، ويشرع فيه الدعاء  )كشف الكتف األمين  

والذكر  

سبعة أشواط مبتدأه بالصفا،   : السعي 
،وال يشترط له وضوء،ومن باملروةومنتهية 

املستحب استقبال القبلة عند ارتقاء الصفا    
والدعاء ، ويستحب للرجال    واملروة 

بني العلمني   ) اهلرولة (السعي الشديد    
األخضرين، كما يندب الذكر والدعاء يف    

إن : كل أشواط السعي وتالوة قول احلق      
اآلية..من شعائر اهللا   واملروة  الصفا  

احللق معناه حلق   : احللق أو التقصري 
الشعر متاما باملوسى، والتقصري معناه   
األخذ من الشعر من كافة نواحي     
الرأس ، وبالنسبة للمرأة يقص قدر  
أمنلة من كل خصلة من خصالت     
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 من النسكاإلحرام إعادة الدخول يف    
حمل اإلقامة والتلبية باحلج ويشرع      

 8(االشتراط واملبيت مبىن يوم التروية     
ليلة عرفة سنة وليس ) ذي احلجة   

بواجب 

الوقوف بعرفة ركن احلج والدعاء      
يومها مستجاب، ومن وقف بعرفة   

فقد انعقد حجه ، وال يشترط   
للوقوف وضوء ، وتصلى الظهر   
والعصر مجعا وقصرا يف وقت الظهر     

املبيت مبزدلفة واجب من واجبات   
احلج، والسنة املبيت حىت الفجر ،     
وأقله املكث فيها قدر حط الرحال    

، وجيوز للضعفاء  العشاءين وصالة 
وكبار السن والنساء ومن برفقتهم     

.الدفع منها بعد منتصف الليل  

رمي مجرة العقبة واجب من   
واجبات احلج، يرميها بسبع     

 يكرب مع كل حصاة،  حصيات
وجيوز التوكيل يف الرمي وال    

يشترط له وضوء  

حنر اهلدي، وهو ذبح ذبيحة     
والقارن   احلج على املتمتع  

ويقوم مقامه دفع قيمته  
لشركات الذبائح وليس على      

املفرد هدي للحج 

باحللق أو التقصري يتحلل      
احملرم حتلال أصغر وهو ما يباح   

معه كل شيء إال النساء،  
.واحللق أفضل   

طواف اإلفاضة، أو الزيارة وهو       
ركن من أركان احلج، سبعة أشواط      
وبعده سعي احلج، وجيوز تأخريه مع    

طواف الوداع مع مراعاة بعض       
الضوابط، وبه حيصل التحلل األكرب      

ومعه يباح كل شيء 
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مبيت مىن ليايل أيام التشريق       
واجب، وال يتركه إال املعذور   

مبرض أو حنوه، وجيوز   
اإلنصراف من مىن بعد املكث    

. فيها معظم الليل

رمي اجلمرات الصغرى مث      
) العقبة (الوسطى مث الكربى    

واجب، وجيوز التوكيل فيها  
للضعفاء واملرضى وكبار السن    
وللحامل ختشى على جنينها  
واملرأة ختاف مزامحة الرجال       

والتكشف 

قيل جبواز الرمي قبل الزوال سيما        
إذا اشتد الزحام يوم الثاين عشر،        

واألكمل واألوىل الرمي بعد      
الزوال،ويشرع الدعاء بعد رمي       
كل مجرة، وال يشترط وضوء،   

وينبغي التأكد من سقوط احلصيات  
يف املرمى

آخر أعمال احلج،وهو واجب  
إال على احلائض، سبعة أشواط،    

ويكون احلاج بعدها رهن       
السفر، فال ينشغل بغري السفر      

.حىت ال تلزمه إعادة الطواف    
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