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احلمـد هلل رب العاملني وال�صــالة وال�صــــالم علـــى ر�صــول اهلل
 وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.اأما بعد:احلج اإىل بيت اهلل احلرام 
هو الركن اخلام�ص من اأركان الإ�صالم ويجب على كل م�صلم م�صتطيع

 قــال تعاىل:  

 واحلــج اإىل بيــت اهلل احلــرام لــه ثالثــة اأن�صــاك وهــي التمتــع, 
والقران, والإفراد.

 ويجب على كل من اأراد احلج اأن يختار اأحد هذه الأن�صاك الثالثه  
اأركان احلج

1 - الإحرام )وهو نية الدخول يف الن�صك(
2 - الوقوف بعرفة

3 - طواف الإفا�صة         4 - ال�صعي بني ال�صفا واملروة
ل يجوز ترك ركن من هذه الأركان ومن تركه فحجه غري �صحيح

واجبات احلج
1 - الإحرام من امليقات

2 - الوقوف بعرفة اإىل الغروب ملن وقف بها نهارا
3 - املبيت مبزدلفة 

4 - رمي جمرة العقبة يوم النحر
5 - ذبح الهدي                       

6 - احللق اأو التق�صري                    8 - رمي اجلمار يف اأيام الت�صريق  
7 - املبيت مبنى ليايل الت�صريق  9 - طواف الوداع

ل يجــوز تــرك واجب من هــذه الواجبات, ومن تركــه فعليــه دم وحجــه �صحيــح

ِ

ً



�صفة العمرة

1 - عند و�صولك اإىل امليقات:
- تغت�صل                   
-  وتلب�ص الإحرام

- ويتطيب الرجل  يف راأ�صه وحليته دون مالب�ص اإحرامه

2 - ثم تنوي يف قلبك العمرة وتقول »لبيك اللهم عمرة«   

3 - وي�صتحب  يف الطريق اإىل مكة اأن تكرث من التلبية 
         »لبيك اللهم لبيك لبيك ل �صريك لك لبيك

   اإن احلمد والنعمة لك وامللك ل �صريك لك«
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ي�صتحب للمعتمر واحلاج اأن يتو�صاأ قبل دخوله اإىل امل�صجد احلرام
فعن عائ�صة ر�صي اهلل عنها قالت : 

»اأول �صيء بداأ به النبي �حني قدم البيت اأن تو�صاأ
ثم طاف بالبيت« 

1 - وعند الدخول اإىل امل�صجد احلرام تقول :
»ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل

  اللهم اأفتح يل اأبواب رحمتك«

2 - وتكرث من التلبية حتى ت�صل اإىل الكعبة
فاإذا و�صلت الكعبة تقطع التلبية

3 - وي�صتحب للرجل ال�صطباع للطواف
وال�صطباع هو: اأن جتعل و�صط الرداء حتت 
كتفك الأمين وترد طرفه على كتفك الأي�صر 
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4 - ثم تق�صد احلجر الأ�صود لتبتدئ الطواف
        فت�صتلم احلجر بيدك اليمنى وتقبله وتقول:

        ب�صم اهلل واهلل اأكرب
        فاإن مل يتي�صر لك اأ�صتالمه فاإنك ت�صتقبل احلجر

       وت�صري اإليه بيدك وتقول : ب�صم اهلل واهلل اأكرب

5 - وتطوف بالبيت من احلجر الأ�صود اإىل احلجر الأ�صود          
�ص   �صبعة اأ�صواط

وتذكر اهلل وتدعوا اأو تقراأ القراآن يف الطواف
يقول النبي � »اإمنا ُجعل الطواف بالبيت 

وبني ال�صفا واملروة ورمي اجلمار لإقامة ذكر اهلل « 

6 - وي�صتحب للرجل الرمل يف الأ�صواط الثالثة الأوىل
       اإن تي�صر ذلك

والرمل هو )الإ�صراع يف امل�صي مع مقاربة اخلطى(
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7 - واإذا بلغت الركن اليماين ت�صتلمه بيدك اليمنى
        اإن تي�صر ذلك 

8 - وتقول بني الركن اليماين واحلجر الأ�صود:
»ربنا اآتنا يف الدنيا ح�صنة ويف الآخرة ح�صنة وقنا عذاب النار« 

9 - وكلما مررت باحلجر الأ�صود يف بقية الأ�صواط
فا�صتلمه بيدك وقبله اأو اأ�صر اإليه وقل: اهلل اأكرب
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10 - اإذا فرغت من الطواف تتقدم اإىل مقام اإبراهيم
وتقراأ قوله تعاىل:

ثم ت�صلــي ركعتني خلــف املقام اإن 
تي�صر اأو يف اأي جزء من امل�صجد

بعــد  الأوىل  الركعــة  يف  تقــراأ 
الفاحتة �صورة

 ويف الركعة الثانية بعد الفاحتة   

-    وبعــد �صــالة الركعتني تعود اإىل احلجــر الأ�صود وت�صتلمه     
-   اإن تي�صر ذلك

11 - ثم تذهب اإىل ال�صفا واملروة لت�صعى �صبعة اأ�صواط 
من ال�صفا اإىل املروة �صوط ,

ومن املروة اإىل ال�صفا �صوط ,
تبداأ من ال�صفا.
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12 -  اإذا دنوت من ال�صفا تقراأ قوله تعاىل :

                                                                            �صورة البقرة 

13 - ثم ترقى على ال�صفا وتقول :
)ل اإله اإل اهلل , اهلل اأكرب , اهلل اأكرب , اهلل اأكرب  (

)ل اإله اإل اهلل وحدة ل �صريك له
له امللك وله احلمد وهو على كل �صيء قدير (

)ل اإله اإل اهلل وحده اأجنز وعده ون�صر عبده
وهزم الأحزاب وحده ( 

ثم ت�صتقبل الكعبة وترفع يديك وتدعوا ما تي�صر لك 
تكرر الذكر والدعاء ثالث مرات
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14 - ثم تنزل من ال�صفا اإىل املروة ما�صيا
وتكرث من الذكر والدعاء اأو قراءة القراآن

وجتري جريا �صديدا بني العلمني الأخ�صرين 
وهو خا�ص بالرجال

ثم مت�صي بعد العلمني الأخ�صرين حتى ت�صل اإىل املروة
فرتقى عليها وت�صتقبل القبلة وترفع يديك وتقول

مثل ما قلت على ال�صفا
وتكرر فعل ذلك حتى تكمل �صعيك �صبعة اأ�صواط

15 - وبعد نهاية ال�صعي يحلق الرجل راأ�صه اأو يق�صر منه,
          واملراأة تق�صر من �صعرها قدر الأمنلة فاأقل

          والأمنلة راأ�ص الإ�صبع الذي فيه الظفر

7

ً

ً ً



ُن�صك التمتع:
هو اأن يحرم احلاج بالعمرة يف اأ�صهر احلج  و يق�صي العمرة 

ثم يتحلل من اإحرامه
 ويبقى يف مكة حتى يحرم باحلج ويق�صي حجه 
ومن اأراد احلج بن�صك التمتع يختار ن�صك التمتع

وعند و�صوله اإىل امليقات قادما اإىل مكة
يغت�صل ويلب�ص الإحرام ثم ينوي يف قلبه العمرة فقط

ويقول لبيك اللهم عمرة
ويق�صي العمرة ثم يتحلل من اإحرامه 

ويف اليوم الثامن من ذو احلجة يغت�صل ويلب�ص الإحرام
ثم ينوي يف قلبه احلج ويقول لبيك اللهم حجا

ُن�صك القران:
هو اأن يحرم احلاج بالعمرة واحلج معا يف اأ�صهر احلج 

ويبقى على اإحرامه حتى يق�صي حجه 
ومن اأراد احلج بن�صك القران يختار ن�صك القران

وعند و�صوله اإىل امليقات قادما اإىل مكه 
يغت�صل ويلب�ص الإحرام ثم ينوي يف قلبه العمرة واحلج معا

ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا

ُن�صك الإفراد:
هو اأن يحرم احلاج باحلج فقط يف اأ�صهر احلج 

ويبقى على اإحرامه حتى يق�صي حجه
ومن اأراد احلج بن�صك الإفراد يختار ن�صك الإفراد

وعند و�صوله اإىل امليقات قادما اإىل مكة
يغت�صل ويلب�ص الإحرام ثم ينوي يف قلبه احلج فقط

ويقول لبيك اللهم حجا
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�صفـة احلـج
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)1( اأ�صهر احلج : �صوال, وذو القعدة, وع�صر من ذو احلجة.
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اأعمال يوم الرتوية
)8  ذو احلجة(

1 - ت�صلي الظهر والع�صر واملغرب والع�صاء والفجر
        كل �صالة يف وقتها

تق�صر ال�صالة الرباعية ركعتني بدون جمع
2 - الإكثار من التلبية

تنبيه:
يجوز للقارن واملفرد عند و�صوله اإىل مكة اأن يفعل اأحد ثالثة اأ�صياء

الأول : اأما اأن يطوف بالبيت طواف القدوم ثم ي�صعى بني   
        .     ال�صفا واملروة

الثاين : واأما اأن يطوف بالبيت طواف القدوم فقط ثم يذهب 
                اإىل مكان اإقامته 

الثالث : اأو عندما ي�صل اإىل مكة يذهب اإىل مكان اإقامته  
ً             .  مبا�صرة ول يفعل �صيئا 

)1()2(

)1( طواف القدوم �ُصنه 
)2( ال�صعي بعد طواف القدوم ُيجزئ عن �صعي احلج, فلي�ص على القارن واملفرد 

يف حجه اإل �صعي واحد, ول ي�صح ال�صعي اإل اإذا كان بعد طواف القدوم .



اأعمــال يــوم عـرفـــة
)9  ذو احلجة(

1 - تتوجه اإىل عرفات بعد طلوع ال�صم�ص
مكرثا من التلبية

2 - ت�صلي الظهر والع�صر بعرفات ق�صرا وجمعا
يف وقت الظهر باأذان واحد واإقامتني

3 - يبداأ وقت الوقوف يف عرفات بعد زوال ال�صم�ص
وبعد �صالة الظهر والع�صر ق�صرا وجمعا

4 - وتكرث يف يوم عرفة من الذكر والدعاء
        يقول النبي � » خيــر الدعــاء دعـــاء يــــوم عرفــــه ,

         وخيــر مـــا قلــــت اأنــا والنبيـــــون من قبلــــي :
        ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك له

        له امللك وله احلمد وهو على كل �صيء قدير  «
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اأثــم ول قطيعــة رحــم اإل  اأعطــاه اهلل بـها اإحدى ثالث:
اإمـــا اأن تعجــــــل لــــــه دعــوتــــه , 
واإمــا اأن يدخــــرها لــه يف الأخرة,

واإما اأن ي�صرف عنه من ال�صر مثلها« 
قالوا : اإذا نكرث . قال : » اهلل اأكرث «
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5 - وينبغي للحاج يف هذا املوقف العظيم اأن يجتهد 
       يف الدعاء والت�صرع اإىل اهلل عز وجل

           يقول النبي � » ما من م�صلم يدعوا اهلل بدعوة لي�ص فيها       

6 - اإذا غربت ال�صم�ص يف يوم عرفة
ت�صري اإىل مزدلفة وتكرث من التلبية

)1( الرتمذي 5 / 462,566 , واأحمد 2 / 18

)1( ً
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الطريق اإىل مزدلفة

ينبغي اأن يكون الدفع اإىل مزدلفة ب�صكينة
فعن عبداهلل بن العبا�ص 

اأن النبي  � قال حني دفع من عرفة اإىل مزدلفة
» اأيها النا�ص ال�صكينة ال�صكينة فاإن الرب لي�ص بالإي�صاع «

الإي�صاع : الإ�صراع

)1( �صحيح البخاري ) 1587 ( 

)1(



13

الو�صول اإىل مزدلفة
1 - عند و�صولك اإىل مزدلفة ت�صلي املغرب ثالث ركعات   ز--

---والع�صاء ركعتني جمعا باأذان واحد واإقامتني

2 - ثم تبيت يف مزدلفة 
ويجوز لل�صعفاء ومرافقيهم 

الن�صراف من مزدلفة بعد ن�صف الليل 

3 - ثم ت�صلي الفجر مبزدلفة يف اأول وقتها باأذان واإقامة

4 - ثم تذكر اهلل وتكرث من التكبري والدعاء رافعا يديك
م�صتقبل القبلة عند امل�صعر احلرام اإن تي�صر

اأو يف اأي مو�صع من مزدلفة حتى الإ�صفار

5 - وعند الإ�صفار جدا  قبل طلوع ال�صم�ص
تتوجه اإىل منى وتكرث من التلبية

)9  ذو احلجة(

ً

ً

ً



14

اأعمال يوم النحـــر
)10 ذو احلجة(

1 - رمي جمرة العقبة
2- ذبح الهدي 

3- احللق اأو التق�صري 
4- طواف الإفا�صة

5- ال�صعي بني ال�صفا واملروة 
ول يجب ترتيب هذه الأن�صاك اإل ال�صعي فالأف�صل اأن يكون

بعد طواف الإفا�صة 
ويجوز يوم النحر فعل اأحد ثالثة اأ�صياء :

الأول :
- ترمي جمرة العقبة ب�صبع ح�صيات وتكرب مع كل ح�صاة

- ثم تذبح الهدي
- ثم يحلق الرجل راأ�صه اأو يق�صر منه واحللق اأف�صل

- واملراأة تق�صر من �صعر راأ�صها بقدر الأمنلة فاأقل
- وبعد رمي جمرة العقبة واحللق اأو التق�صري يح�صل التحلل الأول

فــُيبـاح للُمحرم كل �صـيء ُحرم عليه بالإحرام اإل الن�صـاء
- ثم ترجع اإىل مكان اإقامتك وتتحلل من اإحرامك وتتطيب  

   وتذهب لطواف الإفا�صة وت�صعى يف اأي وقت �صئت من يوم النحر 
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الثاين :
- ترمي جمرة العقبة 

- ثم تذهب اإىل البيت احلرام وتطوف طواف الإفا�صة
- ثم ت�صعى بني ال�صفا واملروة

- ثم يحلق الرجل راأ�صه اأو يق�صر منه , واملراأة تق�صر .
- ثم تذبح الهدي 

الثالث :
- ترمي جمرة العقبة

- ثم تذبح الهدي
- ثم يحلق الرجل راأ�صه اأو يق�صر منه , واملراأة تق�صر .

- ثم ترجع اإىل مكان اإقامتك وتوؤخر طواف الإفا�صه وال�صعي
   اإىل ثاين اأو ثالث اأيام الت�صريق لتطوف وت�صعى ثم تغادر مكة 

تنبيـــه :
 املتمتع : يجب عليه القيام بجميع اأعمال يوم النحر

 القارن : يجب عليه القيام بجميع اأعمال يوم النحر
            ومن كان قد �صعى بعد طواف القدوم فلي�ص عليه �صعي

 املفرد : يجب عليه القيام بجميع اأعمال يوم النحر ماعدا
                   ذبح الهدي

           ومن كان قد �صعى بعد طواف القدوم  فلي�ص عليه �صعي
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اأعمال اأيام الت�صـريق
                                                                             ) املبيت مبنى ورمي اجلمرات (

تذهــب لرمي اجلمرات بعــد زوال ال�صم�ص يف كل يــوم من اأيام 
الت�صريق وهي اليوم احلادي ع�صر واليوم الثاين ع�صر 

واليوم الثالث ع�صر ملن تاأخر والتاأخر اأف�صل 
1 - تبداأ باجلمرة الأوىل ال�صغرى وترمي �صبع ح�صيات

تكرب مع كل ح�صاة )اهلل اأكرب(
ثم ت�صتقبل القبلة وتكرث من الدعاء

2 - ثم ترمي اجلمرة الثانية الو�صطى ب�صبع ح�صيات
تكرب مع كل ح�صاة

ثم ت�صتقبل القبلة وتكرث من الدعاء
3 - ثم ترمي جمرة العقبة ب�صبع ح�صيات تكرب مع كل ح�صاة

وتن�صرف ول تقف عندها للدعاء

طـــواف الــــوداع
ثم تطوف للوداع عندما تريد اخلروج من مكة

يقول النبي � » ل ينفر اأحدكم حتى يكون اآخر عهده بالبيت « 
)1(

)1( �صحيح م�صلم 2/ 963 
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اأدعية الأنبياء عليهم ال�صالم

زب  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ 
 ۀ  ۀ  رب دعاء النبي يون�ص عليه ال�صالم

چ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ دعاء النبي نوح عليه ال�صالم
زب    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  رب دعاء النبي مو�صى عليه ال�صالم

چ ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ   چ دعاء النبي اأيوب عليه ال�صالم
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اأدعية النبي حممد �صل اهلل عليه و�صلم
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) اللهم اأين اأعوذ بك من جهد البالء ودرك ال�صقاء و�صوء الق�صاء و�صماتة . 1
الأعداء ( رواه البخاري 6347 , وم�صلم 6877 , عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه ولفظه 

كان ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ من ... (( ((

توليت . 2 فيمن  وتولني  عافيت  فيمن  وعافني  هديت  فيمن  اأهدين  اللهم   (
وبارك يل فيما اأعطيت وقني �صر ما ق�صيت اأنك تق�صي ول يق�صى عليك 

واأنه ل يذل من واليت ول يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت (  
 رواه احل�صن بن علي ر�صي اهلل عنهما : قال علمني ر�صول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  كلمات  اأقولهن يف الوتر 

اأنت فاغفر يل . 3 اإل  )اللهم اإين ظلمت نف�صي ظلمًا كثريًا ول يغفر الذنوب 
مغفرة من عندك وارحمني اإنك اأنت الغفور الرحيم ( رواه البخاري 834

والبخل . 4 واجُلنب  والك�صل  والعجز  الهم واحلزن  من  اأعوذ بك  اأين  اللهم   (
و�صلع الدين وغلبة الرجال ( رواه البخاري 6369

)اللهم اأنت ربي ل اإله اإل اأنت خلقتني واأنا عبدك واأنا على عهدك ووعدك . 5
ما اأ�صتطعت اأعوذ بك من �صر ما �صنعت اأبوء لك بنعمتك علي واأبوء بذنبي 
فاغفر يل فاأنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت ( رواه البخاري  6306 وقد و�صف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا الدعاء باأنه �صيد الإ�صتغفار .



مــا علمــت . 6 واآجلــه  كلــه عاجلــه  مــن اخلــري   اأ�صاألــك  اإين  )اللهــم 
منــه ومــا مل اأعلــم , واأعــوذ بــك مــن ال�صــر كلــه عاجلــه واآجلــه ما 
علمــت منــه ومــا مل اأعلــم , اللهــم اإين اأ�صاألــك مــن خــري مــا �صاألــك 
بــه  مــا عــاذ  �صــر  مــن  بــك  واأعــوذ   , ملسو هيلع هللا ىلص  عبــدك ونبيــك حممــد 
عبــدك ونبيــك حممــد ملسو هيلع هللا ىلص , اللهــم اإين اأ�صاألــك اجلنــة ومــا قــرب 
اإليهــا مــن قــول اأو عمــل , واأعــوذ بك مــن النار ومــا قــرب اإليها من 
 قــول اأو عمــل , واأ�صاألــك اأن جتعــل كل ق�صــاء ق�صيتــه يل خــريًا ( 

رواه ابن ماجه 3846 باإ�صناد �صحيح عن عائ�صة ر�صي اهلل عنها 

دنياي . 7 يل  واأ�صلح  اأمري  ع�صمة  هو  الذي  ديني  يل  اأ�صلح  )اللهم  
التي فيها معا�صي واأ�صلح يل اأخرتي التي فيها معادي واأجعل احلياة 

زيادة يل يف كل خري  واجعل املوت راحة يل من كل �صر (  
رواه م�صلم 6903

) اللهم اأين اأ�صاألك الهدى والتقى والعفاف والغنى( رواه م�صلم 6904\. 8

وفجاءة . 9 عافيتك  وحتول  نعمتك  زوال  من  بك  اأعوذ  اأين  اللهم   (
نقمتك وجميع �صخطك ( رواه م�صلم 6943

) اللهم م�صرف القلوب �صرف قلوبنا على طاعتك ( رواه م�صلم 6750. 10

)اللهم اأين اأعوذ بك من البخل واأعوذ بك من اجلنب واأعوذ بك اأن اأرد . 11
اإىل اأرذل العمر واأعوذ بك من فتنة الدنيا واأعوذ بك من عذاب القرب ( 

رواه البخاري 6365
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