
١ 
 

 أر�ان الحج
 أر�ان الحج للمفرد المقیم في مكة

 
 نرجو من فضیلتكم ذ�ر أر�ان الحج للمفرد المقیم في مكة. :السؤال
 ،واألولى أن �حرم یوم الترو�ة ،الحاج حًجا مفرًدا إذا أنشأ من مكة فإنه �حرم من مكة :الجواب

�صلي �ل صالة في  ،و�خرج إلى منى فیصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

فإذا صلى الصبح  ،-علیه الصالة والسالم-وقتها و�قصر الر�اعیة ر�عتین �ما فعل النبي 

�خالف ما لو أراد  ،حرم من مكة وال یلزمه أن �خرج للحلو�ُ  ،وطلعت الشمس دفع إلى عرفة

ألنه سوف  ؛وأما �الحج فإنه ال یلزمه ذلك ،المكي العمرة من مكة فإنه یلزمه أن �خرج إلى الحل

و�ذا أراد  ،فهي من الحل و�قیة المشاعر من الحرم ،�جمع بین الحل والحرم في خروجه إلى عرفة

ألن �قیة أر�ان العمرة �لها  ؛أن �عتمر من مكة فإن علیه أن �خرج إلى الحل وال �حرم من مكة

ى أهل مكة حت« -علیه الصالة والسالم-�قوله  هذا لو أحرم من مكة مستدالً  مع، و داخل الحرم

لكن الصواب أن العمرة  ،لعموم الحدیث ؛قد قال �ه �عض العلماءف ،]١٥٢٤[البخاري:  »من مكة

- أمر عبد الرحمن بن أبي �كر -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛إنما �حرم بها من الحل

علیه الصالة -من التنعیم وانتظرها  -رضي هللا عنها- عمر عائشةأن �ُ  -رضي هللا عنه

 ،ولو لم �كن ذلك واجًبا لما أمرها بذلك ولما شق على الناس �انتظارها ،ومعه أصحا�ه -والسالم

بل تر�ها تحرم من مكانها وتؤدي العمرة وال یتنظرون هذا االنتظار حتى تخرج إلى التنعیم وتحرم 

 ،-علیه الصالة والسالم-جب لما أمر بذلك وا هلوال أنو  ،ففي هذا مشقة ،من خارج مكة وتعود

 .وهذا منطبق على الحاج ،»حتى أهل مكة من مكة«حرم من مكة أما �النسبة للحج فإن المكي �ُ 

  :األر�انأما 

 .نیة الدخول في النسك :الر�ن األولف -

 .الوقوف �عرفة :والر�ن الثاني -

 : طواف اإلفاضة.والثالث -

 .السعي :والرا�ع -

وهي أر�ان الحج  ،ألن السائل �سأل عن أر�ان الحج للمفرد ؛أر�ان الحج األر�عةهذه 

ألن المتمتع �أتي �عمرة في أشهر  ؛و�ختلف المفرد عن المتمتع ،ألن أر�ان الحج أر�عة ؛لغیره
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و�النسبة للقارن ال �ختلف حجه في الصورة عن حج  ،الحج قبل حجه ثم �حج من عامه هذا

 ه دم و�ذلك المتمتع.المفرد إال أنه یلزم

 ،اإلحرام قد �فهمه �عض الناس أنه مجرد التلبیة أو لبس لباس اإلحرام والتجرد من المخیطو 

 الر�ن نیة الدخول في النسك. ، بلوهذا لیس هو الر�ن ،هذا ال �كفي في الدخول في النسك
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