
    أنواع الحجأنواع الحجأنواع الحجأنواع الحج
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ينقسم الحج من حيث طبيعة ينقسم الحج من حيث طبيعة ينقسم الحج من حيث طبيعة ينقسم الحج من حيث طبيعة 
    ::::المناسك إلى ثالثة أنواع هيالمناسك إلى ثالثة أنواع هيالمناسك إلى ثالثة أنواع هيالمناسك إلى ثالثة أنواع هي

ويعني أن ويعني أن ويعني أن ويعني أن  : : : :حج التمتعحج التمتعحج التمتعحج التمتع •
الحاج ينوي أوال الحاج ينوي أوال الحاج ينوي أوال الحاج ينوي أوال 

وذلك في األيام وذلك في األيام وذلك في األيام وذلك في األيام     العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    أداءأداءأداءأداء
ذو ذو ذو ذو     العشرة األوائل من شهرالعشرة األوائل من شهرالعشرة األوائل من شهرالعشرة األوائل من شهر

، ثم يحرم بها ، ثم يحرم بها ، ثم يحرم بها ، ثم يحرم بها الحجةالحجةالحجةالحجة
لبيك لبيك لبيك لبيك : ": ": ": "، ويقول، ويقول، ويقول، ويقولالميقاتالميقاتالميقاتالميقات    منمنمنمن

، ويتوجه الحاج بعد ، ويتوجه الحاج بعد ، ويتوجه الحاج بعد ، ويتوجه الحاج بعد """"بعمرةبعمرةبعمرةبعمرة
، وبحسب الفقه ، وبحسب الفقه ، وبحسب الفقه ، وبحسب الفقه مكةمكةمكةمكة    ذلك إلىذلك إلىذلك إلىذلك إلى

الجعفري يجب عدم التظليل الجعفري يجب عدم التظليل الجعفري يجب عدم التظليل الجعفري يجب عدم التظليل 
عبر الجلوس تحت مايحجب عبر الجلوس تحت مايحجب عبر الجلوس تحت مايحجب عبر الجلوس تحت مايحجب 

السماء مثل سقف مبنى أو السماء مثل سقف مبنى أو السماء مثل سقف مبنى أو السماء مثل سقف مبنى أو 
سقف وسائل النقل من سيارة سقف وسائل النقل من سيارة سقف وسائل النقل من سيارة سقف وسائل النقل من سيارة 
وغيرها أثناء االنتقال إلى وغيرها أثناء االنتقال إلى وغيرها أثناء االنتقال إلى وغيرها أثناء االنتقال إلى 

مكة بالنسبة للرجال ومن مكة بالنسبة للرجال ومن مكة بالنسبة للرجال ومن مكة بالنسبة للرجال ومن 
يفعل ذلك من غير بأس يفعل ذلك من غير بأس يفعل ذلك من غير بأس يفعل ذلك من غير بأس 

فعليه كفارة بالنسبة فعليه كفارة بالنسبة فعليه كفارة بالنسبة فعليه كفارة بالنسبة 
للرجال، وبعد الوصول لمكة للرجال، وبعد الوصول لمكة للرجال، وبعد الوصول لمكة للرجال، وبعد الوصول لمكة 

العمرة من العمرة من العمرة من العمرة من يتم المحرم مناسك يتم المحرم مناسك يتم المحرم مناسك يتم المحرم مناسك 
الطواف والسعي، ثم يتحلل الطواف والسعي، ثم يتحلل الطواف والسعي، ثم يتحلل الطواف والسعي، ثم يتحلل 

ويحل ويحل ويحل ويحل     [[[[36363636]]]]من اإلحرام بالتقصير،من اإلحرام بالتقصير،من اإلحرام بالتقصير،من اإلحرام بالتقصير،
، ويظل ، ويظل ، ويظل ، ويظل النساءالنساءالنساءالنساء    له كل شيء حتىله كل شيء حتىله كل شيء حتىله كل شيء حتى

كذلك إلى يوم الثامن من ذي كذلك إلى يوم الثامن من ذي كذلك إلى يوم الثامن من ذي كذلك إلى يوم الثامن من ذي 
الحجة فيحرم بالحج ويؤدي الحجة فيحرم بالحج ويؤدي الحجة فيحرم بالحج ويؤدي الحجة فيحرم بالحج ويؤدي 
مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة 



وطواف اإلفاضة، والسعي وطواف اإلفاضة، والسعي وطواف اإلفاضة، والسعي وطواف اإلفاضة، والسعي 
فيكون قد أدى فيكون قد أدى فيكون قد أدى فيكون قد أدى     [[[[36363636]]]]وسواه،وسواه،وسواه،وسواه،

مناسك العمرة كاملة ثم مناسك العمرة كاملة ثم مناسك العمرة كاملة ثم مناسك العمرة كاملة ثم 
أتبعها بمناسك الحج كاملة أتبعها بمناسك الحج كاملة أتبعها بمناسك الحج كاملة أتبعها بمناسك الحج كاملة 

ويعد حج التمتع ويعد حج التمتع ويعد حج التمتع ويعد حج التمتع . . . . أيضاأيضاأيضاأيضا
أفضل أنواع الحج أفضل أنواع الحج أفضل أنواع الحج أفضل أنواع الحج 

، ، ، ، والشيعةوالشيعةوالشيعةوالشيعة    الحنابلةالحنابلةالحنابلةالحنابلةعندعندعندعند
ويشترط لصحة التمتع أن ويشترط لصحة التمتع أن ويشترط لصحة التمتع أن ويشترط لصحة التمتع أن 

يجمع بين العمرة والحج في يجمع بين العمرة والحج في يجمع بين العمرة والحج في يجمع بين العمرة والحج في 
سفر واحد، وفي أشهر الحج، سفر واحد، وفي أشهر الحج، سفر واحد، وفي أشهر الحج، سفر واحد، وفي أشهر الحج، 

    [[[[36363636]]]]....وفي عام واحدوفي عام واحدوفي عام واحدوفي عام واحد

ويعني أن ويعني أن ويعني أن ويعني أن  : : : :حج القرانحج القرانحج القرانحج القران •
ينوي الحاج ينوي الحاج ينوي الحاج ينوي الحاج 

الحج والعمرة الحج والعمرة الحج والعمرة الحج والعمرة     اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام    عندعندعندعند
لبيك بحج لبيك بحج لبيك بحج لبيك بحج : ": ": ": "معا فيقولمعا فيقولمعا فيقولمعا فيقول

ثم يتوجه إلى مكة ثم يتوجه إلى مكة ثم يتوجه إلى مكة ثم يتوجه إلى مكة     [[[[37373737]]]]،،،،""""وعمرةوعمرةوعمرةوعمرة
ويطوف طواف القدوم، ويبقى ويطوف طواف القدوم، ويبقى ويطوف طواف القدوم، ويبقى ويطوف طواف القدوم، ويبقى 

محرما إلى أن يحين موعد محرما إلى أن يحين موعد محرما إلى أن يحين موعد محرما إلى أن يحين موعد 
مناسك الحج، فيؤديها كاملة مناسك الحج، فيؤديها كاملة مناسك الحج، فيؤديها كاملة مناسك الحج، فيؤديها كاملة 

من الوقوف بعرفة، ورمي من الوقوف بعرفة، ورمي من الوقوف بعرفة، ورمي من الوقوف بعرفة، ورمي 
جمرة العقبة، وسائر جمرة العقبة، وسائر جمرة العقبة، وسائر جمرة العقبة، وسائر 

وليس على الحاج وليس على الحاج وليس على الحاج وليس على الحاج     [[[[37373737]]]]المناسك،المناسك،المناسك،المناسك،
أن يطوف ويسعى مرة أخرى أن يطوف ويسعى مرة أخرى أن يطوف ويسعى مرة أخرى أن يطوف ويسعى مرة أخرى 

للعمرة بل يكفيه طواف الحج للعمرة بل يكفيه طواف الحج للعمرة بل يكفيه طواف الحج للعمرة بل يكفيه طواف الحج 
وسعيه، وذلك لما ورد وسعيه، وذلك لما ورد وسعيه، وذلك لما ورد وسعيه، وذلك لما ورد 

أن رسول اهللا أن رسول اهللا أن رسول اهللا أن رسول اهللا     صحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلمصحيح مسلم    فيفيفيفي
صلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم   صلى اهللا عليه وسلم   

طوافك بالبيت طوافك بالبيت طوافك بالبيت طوافك بالبيت     »»»» : : : :لعائشةلعائشةلعائشةلعائشة    قالقالقالقال
وبين الصفا والمروة يكفيك وبين الصفا والمروة يكفيك وبين الصفا والمروة يكفيك وبين الصفا والمروة يكفيك 

ويعد حج ويعد حج ويعد حج ويعد حج     [[[[38383838]]]]....««««لحجك وعمرتكلحجك وعمرتكلحجك وعمرتكلحجك وعمرتك
القران أفضل أنواع الحج القران أفضل أنواع الحج القران أفضل أنواع الحج القران أفضل أنواع الحج 

    [[[[37373737]]]]....األحنافاألحنافاألحنافاألحناف    عندعندعندعند



ويعني أن ويعني أن ويعني أن ويعني أن  : : : :حج اإلفرادحج اإلفرادحج اإلفرادحج اإلفراد •
ينوي الحاج عند اإلحرام ينوي الحاج عند اإلحرام ينوي الحاج عند اإلحرام ينوي الحاج عند اإلحرام 

" " " " لبيك بحجلبيك بحجلبيك بحجلبيك بحج: ": ": ": "الحج فقط ويقولالحج فقط ويقولالحج فقط ويقولالحج فقط ويقول
ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ثم يتوجه إلى مكة ويطوف 

طواف القدوم، ويبقى محرما طواف القدوم، ويبقى محرما طواف القدوم، ويبقى محرما طواف القدوم، ويبقى محرما 
إلى وقت الحج، فيؤدي إلى وقت الحج، فيؤدي إلى وقت الحج، فيؤدي إلى وقت الحج، فيؤدي 

مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة مناسكه من الوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة 

العقبة، وسائر العقبة، وسائر العقبة، وسائر العقبة، وسائر 
حتى إذا أنهى حتى إذا أنهى حتى إذا أنهى حتى إذا أنهى     [[[[39393939]]]]المناسك،المناسك،المناسك،المناسك،

المناسك بالتحلل الثاني خرج المناسك بالتحلل الثاني خرج المناسك بالتحلل الثاني خرج المناسك بالتحلل الثاني خرج 
من مكة وأحرم مرة أخرى بنية من مكة وأحرم مرة أخرى بنية من مكة وأحرم مرة أخرى بنية من مكة وأحرم مرة أخرى بنية 

 وأدى  وأدى  وأدى  وأدى ---- إن شاء  إن شاء  إن شاء  إن شاء ----العمرة العمرة العمرة العمرة 
واإلفراد أفضل واإلفراد أفضل واإلفراد أفضل واإلفراد أفضل . . . . مناسكهامناسكهامناسكهامناسكها

أنواع النسك أنواع النسك أنواع النسك أنواع النسك 
؛ ؛ ؛ ؛ والمالكيةوالمالكيةوالمالكيةوالمالكية    الشافعيةالشافعيةالشافعيةالشافعية    عندعندعندعند

ألن حجة الرسول كانت عندهم ألن حجة الرسول كانت عندهم ألن حجة الرسول كانت عندهم ألن حجة الرسول كانت عندهم 
    ....باإلفرادباإلفرادباإلفرادباإلفراد

    

    ::::المراجع  المراجع  المراجع  المراجع  
    
 إسالم أو الين،   أنواع الحج .٣٥

موقع الحج  أنواع الحج  .٣٦
  والعمرة، 

 عذر من قال حج قارنا(فصل   .٣٧
طاف لهما طوافين وسعى 

السيرة، كتاب  (لهما سعيين
  زاد المعالي، الجزء الثاني

اإلفراد بالحج بعد أداء        .٣٨
موقع  العمرة في أشهر الحج

  الحج والعمرة، 



 


