
 

 

 

 

 

 

 

 

اإلحرام ودخول نكت 
 ونحظوراث اإلحرام 
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اإلحرام ودخول اإلحرام ودخول اإلحرام ودخول اإلحرام ودخول 
مكة ومحظورات مكة ومحظورات مكة ومحظورات مكة ومحظورات 

    اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام

 �ود�	ل����و�
	�א��א���אمא���אم
 

 
هو الركن األول من هو الركن األول من هو الركن األول من هو الركن األول من     اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام

أركان الحج، وهو نية الدخول أركان الحج، وهو نية الدخول أركان الحج، وهو نية الدخول أركان الحج، وهو نية الدخول 
في النسك مقرونا بعمل من في النسك مقرونا بعمل من في النسك مقرونا بعمل من في النسك مقرونا بعمل من 

وهو وهو وهو وهو [[[[47474747]]]]،،،،كالتلبيةكالتلبيةكالتلبيةكالتلبية    أعمال الحجأعمال الحجأعمال الحجأعمال الحج
ى ى ى ى واجب من واجبات اإلحرام بمعنواجب من واجبات اإلحرام بمعنواجب من واجبات اإلحرام بمعنواجب من واجبات اإلحرام بمعن

أن على من تركه فدية، إما أن أن على من تركه فدية، إما أن أن على من تركه فدية، إما أن أن على من تركه فدية، إما أن 
ثالثة ثالثة ثالثة ثالثة     يصوميصوميصوميصوم    أوأوأوأو    [[[[48484848]]]]يذبح شاة،يذبح شاة،يذبح شاة،يذبح شاة،

أيام، أو يطعم ستة أيام، أو يطعم ستة أيام، أو يطعم ستة أيام، أو يطعم ستة 
إذا وصل المسلم إذا وصل المسلم إذا وصل المسلم إذا وصل المسلم     [[[[47474747]]]]....مساكينمساكينمساكينمساكين

إلى الميقات وأراد أن يحرم إلى الميقات وأراد أن يحرم إلى الميقات وأراد أن يحرم إلى الميقات وأراد أن يحرم 
فيستحب له أن فيستحب له أن فيستحب له أن فيستحب له أن 

شعر شعر شعر شعر     ويزيلويزيلويزيلويزيل    أظفارهأظفارهأظفارهأظفاره    يقصيقصيقصيقص
، وأن ، وأن ، وأن ، وأن العانةالعانةالعانةالعانة
ثم يلبس ثم يلبس ثم يلبس ثم يلبس     [[[[49494949]]]]....ويتوضأويتوضأويتوضأويتوضأ    يغتسليغتسليغتسليغتسل

بعد ذلك مالبس اإلحرام، بعد ذلك مالبس اإلحرام، بعد ذلك مالبس اإلحرام، بعد ذلك مالبس اإلحرام، 
فيلبس إزار فيلبس إزار فيلبس إزار فيلبس إزار     للرجلللرجلللرجلللرجل    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة

ورداء أبيضين طاهرين، ورداء أبيضين طاهرين، ورداء أبيضين طاهرين، ورداء أبيضين طاهرين، 
فتلبس ما تشاء من فتلبس ما تشاء من فتلبس ما تشاء من فتلبس ما تشاء من     المرأةالمرأةالمرأةالمرأة    أماأماأماأما

اللباس الساتر دون أن تتقيد اللباس الساتر دون أن تتقيد اللباس الساتر دون أن تتقيد اللباس الساتر دون أن تتقيد 
لكن تجتنب في لكن تجتنب في لكن تجتنب في لكن تجتنب في     [[[[50505050]]]]بلون محدد،بلون محدد،بلون محدد،بلون محدد،

إحرامها لبس النقاب إحرامها لبس النقاب إحرامها لبس النقاب إحرامها لبس النقاب 

 



بعد ذلك يصلى بعد ذلك يصلى بعد ذلك يصلى بعد ذلك يصلى     [[[[50505050]]]]....والقفازينوالقفازينوالقفازينوالقفازين
ثم ثم ثم ثم     [[[[51515151]]]]الحاج ركعتي اإلحرام،الحاج ركعتي اإلحرام،الحاج ركعتي اإلحرام،الحاج ركعتي اإلحرام،

ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو 
بلسانه، فأما الحاج المتمتع بلسانه، فأما الحاج المتمتع بلسانه، فأما الحاج المتمتع بلسانه، فأما الحاج المتمتع 

إلنه إلنه إلنه إلنه " " " " لبيك بعمرةلبيك بعمرةلبيك بعمرةلبيك بعمرة: ": ": ": "فيقولفيقولفيقولفيقول
سيقوم بأداء مناسك العمرة سيقوم بأداء مناسك العمرة سيقوم بأداء مناسك العمرة سيقوم بأداء مناسك العمرة 

أوال قبل الحج، أما الحاج أوال قبل الحج، أما الحاج أوال قبل الحج، أما الحاج أوال قبل الحج، أما الحاج 
لبيك بحج لبيك بحج لبيك بحج لبيك بحج : ": ": ": "للللالمقرن فيقوالمقرن فيقوالمقرن فيقوالمقرن فيقو

، أما الحاج المفرد ، أما الحاج المفرد ، أما الحاج المفرد ، أما الحاج المفرد """"وعمرةوعمرةوعمرةوعمرة
    ."."."."لبيك بحجلبيك بحجلبيك بحجلبيك بحج: ": ": ": "فيقولفيقولفيقولفيقول

        
يقصد بها يقصد بها يقصد بها يقصد بها         محظورات اإلحراممحظورات اإلحراممحظورات اإلحراممحظورات اإلحرام

محرم من محرم من محرم من محرم من األمور التي يمنع الاألمور التي يمنع الاألمور التي يمنع الاألمور التي يمنع ال
وتنقسم وتنقسم وتنقسم وتنقسم     [[[[52525252]]]]فعلها بسبب إحرامه،فعلها بسبب إحرامه،فعلها بسبب إحرامه،فعلها بسبب إحرامه،

المحظورات إلى محظورات المحظورات إلى محظورات المحظورات إلى محظورات المحظورات إلى محظورات 
مشتركة بين الرجال والنساء، مشتركة بين الرجال والنساء، مشتركة بين الرجال والنساء، مشتركة بين الرجال والنساء، 

ومحظورات خاصة بالنساء وأخرى ومحظورات خاصة بالنساء وأخرى ومحظورات خاصة بالنساء وأخرى ومحظورات خاصة بالنساء وأخرى 
ت ت ت ت بالرجال، أما المحظورابالرجال، أما المحظورابالرجال، أما المحظورابالرجال، أما المحظورا

، ، ، ، الشعرالشعرالشعرالشعر    المشتركة فهي إزالةالمشتركة فهي إزالةالمشتركة فهي إزالةالمشتركة فهي إزالة
أو أو أو أو     الجماعالجماعالجماعالجماع    [[[[52525252]]]]،،،،األظافراألظافراألظافراألظافر    تقليمتقليمتقليمتقليم

مباشرة النساء لشهوة، التطيب مباشرة النساء لشهوة، التطيب مباشرة النساء لشهوة، التطيب مباشرة النساء لشهوة، التطيب 
في البدن أو في البدن أو في البدن أو في البدن أو     العطرالعطرالعطرالعطر    أي وضعأي وضعأي وضعأي وضع

في ثياب اإلحرام، قتل الصيد في ثياب اإلحرام، قتل الصيد في ثياب اإلحرام، قتل الصيد في ثياب اإلحرام، قتل الصيد 
    والغزالنوالغزالنوالغزالنوالغزالن    كاألرانبكاألرانبكاألرانبكاألرانب    البريالبريالبريالبري

أما أما أما أما     [[[[52525252]]]]....الزواجالزواجالزواجالزواج    وخالفه، وعقدوخالفه، وعقدوخالفه، وعقدوخالفه، وعقد
المحظورات الخاصة بالرجال المحظورات الخاصة بالرجال المحظورات الخاصة بالرجال المحظورات الخاصة بالرجال 

ي ي ي ي فهفهفهفه
وهو وهو وهو وهو     [[[[53535353]]]]المخيطة،المخيطة،المخيطة،المخيطة،    المالبسالمالبسالمالبسالمالبس    لبسلبسلبسلبس

وها مما وها مما وها مما وها مما أن يلبس الثياب ونحأن يلبس الثياب ونحأن يلبس الثياب ونحأن يلبس الثياب ونح
هو مفصل على هيئة هو مفصل على هيئة هو مفصل على هيئة هو مفصل على هيئة 

[[[[53535353]]]]،،،،البنطالالبنطالالبنطالالبنطال    أوأوأوأو    كالقميصكالقميصكالقميصكالقميص    البدنالبدنالبدنالبدن

كما يحرم عليه كما يحرم عليه كما يحرم عليه كما يحرم عليه     

 



باستنماء أو باستنماء أو باستنماء أو باستنماء أو     المنيالمنيالمنيالمني    إنزالإنزالإنزالإنزال
وتغطية الرأس بمالصق، وتغطية الرأس بمالصق، وتغطية الرأس بمالصق، وتغطية الرأس بمالصق،     [[[[53535353]]]]،،،،جماعجماعجماعجماع

أما أما أما أما . . . . كالطاقية وما شابههاكالطاقية وما شابههاكالطاقية وما شابههاكالطاقية وما شابهها
المحظورات الخاصة بالنساء فهي المحظورات الخاصة بالنساء فهي المحظورات الخاصة بالنساء فهي المحظورات الخاصة بالنساء فهي 

فإفإفإفإ    [[[[54545454]]]]....النقابالنقابالنقابالنقاب    أوأوأوأو    القفازينالقفازينالقفازينالقفازينلبسلبسلبسلبس
المحظور جاهال المحظور جاهال المحظور جاهال المحظور جاهال ن فعل المحرم ن فعل المحرم ن فعل المحرم ن فعل المحرم 

أو ناسيا أو مكرها فال إثم أو ناسيا أو مكرها فال إثم أو ناسيا أو مكرها فال إثم أو ناسيا أو مكرها فال إثم 
وإن فعل وإن فعل وإن فعل وإن فعل     [[[[55555555]]]]عليه وال فدية،عليه وال فدية،عليه وال فدية،عليه وال فدية،

المحرم المحظور لحاجة إليه المحرم المحظور لحاجة إليه المحرم المحظور لحاجة إليه المحرم المحظور لحاجة إليه 
فال إثم عليه ولكن عليه فال إثم عليه ولكن عليه فال إثم عليه ولكن عليه فال إثم عليه ولكن عليه 

    [[[[56565656]]]]....فديةفديةفديةفدية

إذا انتهى الحاج من إحرامه خرج إذا انتهى الحاج من إحرامه خرج إذا انتهى الحاج من إحرامه خرج إذا انتهى الحاج من إحرامه خرج 
من الميقات، فإذا من الميقات، فإذا من الميقات، فإذا من الميقات، فإذا 

فدخلها يستحب له أن فدخلها يستحب له أن فدخلها يستحب له أن فدخلها يستحب له أن     مكةمكةمكةمكة    وصلوصلوصلوصل
 وأمنك  وأمنك  وأمنك  وأمنك اللهم هذا حرمكاللهم هذا حرمكاللهم هذا حرمكاللهم هذا حرمك: ": ": ": "يقوليقوليقوليقول

فحرم لحمي ودمي على النار فحرم لحمي ودمي على النار فحرم لحمي ودمي على النار فحرم لحمي ودمي على النار 
وأمنى من عذابك يوم تبعث وأمنى من عذابك يوم تبعث وأمنى من عذابك يوم تبعث وأمنى من عذابك يوم تبعث 

عبادك واجعلني من أوليائك عبادك واجعلني من أوليائك عبادك واجعلني من أوليائك عبادك واجعلني من أوليائك 
وأهل طاعتك يا رب وأهل طاعتك يا رب وأهل طاعتك يا رب وأهل طاعتك يا رب 

وعندما يدخل وعندما يدخل وعندما يدخل وعندما يدخل     [[[[57575757]]]]،،،،""""العالمينالعالمينالعالمينالعالمين
ال إله ال إله ال إله ال إله : ": ": ": "ام يقولام يقولام يقولام يقولالمسجد الحرالمسجد الحرالمسجد الحرالمسجد الحر

إال اهللا واهللا أكبر اللهم أنت إال اهللا واهللا أكبر اللهم أنت إال اهللا واهللا أكبر اللهم أنت إال اهللا واهللا أكبر اللهم أنت 
السالم ومنك السالم تباركت يا السالم ومنك السالم تباركت يا السالم ومنك السالم تباركت يا السالم ومنك السالم تباركت يا 
ذا الجالل واإلكرام، اللهم زد ذا الجالل واإلكرام، اللهم زد ذا الجالل واإلكرام، اللهم زد ذا الجالل واإلكرام، اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتعظيما هذا البيت تشريفا وتعظيما هذا البيت تشريفا وتعظيما هذا البيت تشريفا وتعظيما 

وتكريما ومهابة ورفعة وبرا، وتكريما ومهابة ورفعة وبرا، وتكريما ومهابة ورفعة وبرا، وتكريما ومهابة ورفعة وبرا، 
وزد من زاره شرفا وتعظيما وزد من زاره شرفا وتعظيما وزد من زاره شرفا وتعظيما وزد من زاره شرفا وتعظيما 

وتكريما ومهابة ورفعة وتكريما ومهابة ورفعة وتكريما ومهابة ورفعة وتكريما ومهابة ورفعة 
بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج     [[[[57575757]]]]،،،،""""وبراوبراوبراوبرا

المتمتع فيقوم بأداء المتمتع فيقوم بأداء المتمتع فيقوم بأداء المتمتع فيقوم بأداء 
أوال أوال أوال أوال     العمرةالعمرةالعمرةالعمرة    مناسكمناسكمناسكمناسك

ثم يتحلل من ثم يتحلل من ثم يتحلل من ثم يتحلل من     وسعيوسعيوسعيوسعي    طوافطوافطوافطواف    منمنمنمن

 



إحرامه، ويظل كذلك إلى يوم إحرامه، ويظل كذلك إلى يوم إحرامه، ويظل كذلك إلى يوم إحرامه، ويظل كذلك إلى يوم 
الثامن من ذي الحجة فيحرم الثامن من ذي الحجة فيحرم الثامن من ذي الحجة فيحرم الثامن من ذي الحجة فيحرم 

 يتوجه إلى منى  يتوجه إلى منى  يتوجه إلى منى  يتوجه إلى منى بالحج ثمبالحج ثمبالحج ثمبالحج ثم
أما الحاج أما الحاج أما الحاج أما الحاج . . . . لقضاء يوم الترويةلقضاء يوم الترويةلقضاء يوم الترويةلقضاء يوم التروية

المقرن والمفرد فيطوف طواف المقرن والمفرد فيطوف طواف المقرن والمفرد فيطوف طواف المقرن والمفرد فيطوف طواف 
القدوم ويبقى محرما إلى يوم القدوم ويبقى محرما إلى يوم القدوم ويبقى محرما إلى يوم القدوم ويبقى محرما إلى يوم 

الثامن فيتوجه إلى منى الثامن فيتوجه إلى منى الثامن فيتوجه إلى منى الثامن فيتوجه إلى منى 
    ....لقضاء يوم الترويةلقضاء يوم الترويةلقضاء يوم الترويةلقضاء يوم التروية

  

    ::::المراجع المراجع المراجع المراجع 
مواقيته، أوجهه، مواقيته، أوجهه، مواقيته، أوجهه، مواقيته، أوجهه، : : : : اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام  ....٤٧٤٧٤٧٤٧

لدين لدين لدين لدين اااا    محظوراته وفديتهامحظوراته وفديتهامحظوراته وفديتهامحظوراته وفديتها
        النصيحة، النصيحة، النصيحة، النصيحة، 

الشاة بقصد الشاة بقصد الشاة بقصد الشاة بقصد      ....٤٨٤٨٤٨٤٨
، لكن ، لكن ، لكن ، لكن الخروفالخروفالخروفالخروف    أوأوأوأو    الماعزالماعزالماعزالماعز    بهابهابهابها

يشترط في الذبح أن يبلغ سن يشترط في الذبح أن يبلغ سن يشترط في الذبح أن يبلغ سن يشترط في الذبح أن يبلغ سن 
، والخروف ، والخروف ، والخروف ، والخروف الماعز سنة فأكثرالماعز سنة فأكثرالماعز سنة فأكثرالماعز سنة فأكثر

    ....ستة شهور فأكثرستة شهور فأكثرستة شهور فأكثرستة شهور فأكثر
دليل الحاج دليل الحاج دليل الحاج دليل الحاج     مستحبات اإلحراممستحبات اإلحراممستحبات اإلحراممستحبات اإلحرام     ....٤٩٤٩٤٩٤٩

    والمعتمروالمعتمروالمعتمروالمعتمر
صفة الحج لفضيلة الشيخ عبد صفة الحج لفضيلة الشيخ عبد صفة الحج لفضيلة الشيخ عبد صفة الحج لفضيلة الشيخ عبد      ....٥٠٥٠٥٠٥٠

اهللا بن عبد الرحمن اهللا بن عبد الرحمن اهللا بن عبد الرحمن اهللا بن عبد الرحمن 
        صيد الفوائد، صيد الفوائد، صيد الفوائد، صيد الفوائد، الجبرينالجبرينالجبرينالجبرين

مشروعية ركعتي مشروعية ركعتي مشروعية ركعتي مشروعية ركعتي      ....٥١٥١٥١٥١
    ----موسوعة الفتاوي موسوعة الفتاوي موسوعة الفتاوي موسوعة الفتاوي     اإلحراماإلحراماإلحراماإلحرام

    طريق اإلسالم، طريق اإلسالم، طريق اإلسالم، طريق اإلسالم، 
م وعقوبة م وعقوبة م وعقوبة م وعقوبة محظورات اإلحرامحظورات اإلحرامحظورات اإلحرامحظورات اإلحرا ....٥٢٥٢٥٢٥٢

    إسالم أون الين، إسالم أون الين، إسالم أون الين، إسالم أون الين،     ارتكابهاارتكابهاارتكابهاارتكابها
ما هي األمور التي يجب على ما هي األمور التي يجب على ما هي األمور التي يجب على ما هي األمور التي يجب على  ....٥٣٥٣٥٣٥٣

    المحرم أن يمتنع عنهاالمحرم أن يمتنع عنهاالمحرم أن يمتنع عنهاالمحرم أن يمتنع عنها
    صيد الفوائد، صيد الفوائد، صيد الفوائد، صيد الفوائد،         موقعموقعموقعموقع

محظورات اإلحرام الخاصة محظورات اإلحرام الخاصة محظورات اإلحرام الخاصة محظورات اإلحرام الخاصة      ....٥٤٥٤٥٤٥٤
موقع الحج والعمرة، موقع الحج والعمرة، موقع الحج والعمرة، موقع الحج والعمرة،     بالنساءبالنساءبالنساءبالنساء

        

 



وليس عليكم وليس عليكم وليس عليكم وليس عليكم       (  (  (  (لقول اهللالقول اهللالقول اهللالقول اهللا     ....٥٥٥٥٥٥٥٥
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما جناح فيما أخطأتم به ولكن ما جناح فيما أخطأتم به ولكن ما جناح فيما أخطأتم به ولكن ما 

، وقوله ، وقوله ، وقوله ، وقوله ))))تعمدت قلوبكمتعمدت قلوبكمتعمدت قلوبكمتعمدت قلوبكم
ربنا ال تؤاخذنا إن ربنا ال تؤاخذنا إن ربنا ال تؤاخذنا إن ربنا ال تؤاخذنا إن ((((    ::::سبحانهسبحانهسبحانهسبحانه

، إذن ، إذن ، إذن ، إذن ))))نسينا أو أخطأنانسينا أو أخطأنانسينا أو أخطأنانسينا أو أخطأنا
النصوص القرآنية عامة النصوص القرآنية عامة النصوص القرآنية عامة النصوص القرآنية عامة 
تفيد رفع المؤاخذة عن تفيد رفع المؤاخذة عن تفيد رفع المؤاخذة عن تفيد رفع المؤاخذة عن 

المعذور بالجهل والنسيان المعذور بالجهل والنسيان المعذور بالجهل والنسيان المعذور بالجهل والنسيان 
واإلكراه، فيدخل فيها من واإلكراه، فيدخل فيها من واإلكراه، فيدخل فيها من واإلكراه، فيدخل فيها من 

رات رات رات رات ارتكب محظورا من محظوارتكب محظورا من محظوارتكب محظورا من محظوارتكب محظورا من محظو
    ....اإلحرام وغيرهاإلحرام وغيرهاإلحرام وغيرهاإلحرام وغيره

لفدية تقوم على التخيير؛ لفدية تقوم على التخيير؛ لفدية تقوم على التخيير؛ لفدية تقوم على التخيير؛      ....٥٦٥٦٥٦٥٦
إما ذبح رأس من الضأن أو إما ذبح رأس من الضأن أو إما ذبح رأس من الضأن أو إما ذبح رأس من الضأن أو 

الماعز، أو صيام ثالثة أيام، الماعز، أو صيام ثالثة أيام، الماعز، أو صيام ثالثة أيام، الماعز، أو صيام ثالثة أيام، 
أو إطعام ستة مساكين، لكل أو إطعام ستة مساكين، لكل أو إطعام ستة مساكين، لكل أو إطعام ستة مساكين، لكل 

مسكين نصف صاع من قوت مسكين نصف صاع من قوت مسكين نصف صاع من قوت مسكين نصف صاع من قوت 
    ....البلدالبلدالبلدالبلد

        إسالم أون الين، إسالم أون الين، إسالم أون الين، إسالم أون الين،     أدعية الحجأدعية الحجأدعية الحجأدعية الحج     ....٥٧٥٧٥٧٥٧
 

 


