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 والعمرة الحجتصرمخ

 

 (01)شكل  :الحرم المكي 

ٓ ٌُٙ ٌٍٕاط ػٍٝ أدائٗ ااٌؽشاَ )أ٠اَ ع١ذٔا اتشا١ُ٘(، ٚذ١غ١ش   اٌث١دِٕز أْ فشض هللا ؼط         ِّ  : ، أ

 ، سظة(. ، ِؽشَ ، رٚ اٌؽعح َ )رٚ اٌمؼذجاألشٙش اٌؽش ←اٌضِاْ  .       

  ، راخ أؼىاَ ِخصٛصح ؼالِاخ ِخصٛصح "أٔصاب اٌؽشَ اٌّىٟ"تؼذٚد ِخصٛصح  اٌؽشَ اٌّىٟ )ِىح ِٚا ؼٌٛٙا = ←اٌّىاْ  .       

 ػٍّٙا ظثش٠ً ٌغ١ذٔا اتشا١ُ٘ ؼ١ٓ فشض اٌؽط(                                        

 

 اختالف(: فرضيت الحج( 
 فشض ػٍٝ اٌرشاخٟ ٌٍّغرط١غ  ←) ٠ؽط تإٌاط أْأتا تىش  ٘ـ )أِش إٌثٟ   9 -
 فشض ػٍٝ اٌفٛس ٌٍّغرط١غ ←تإٌاط(  إٌثٟ ٘ـ )ؼط  10 -
 
   (شكل أ)سىه   ،واجباث ، للعمرة والحج : أركان 

 ٠فغذ اٌؼّشج أٚ اٌؽط  ← ذشن سوٓ .                          
 ٠عثش تبسالح دَ  ← ذشن ٚاظة .                         
 ػ١ٍٗ ٟءال ش ← ذشن عٕح .                         

 
 اختالف(: والحجالعمرة  ركانأ(

 .)ؼٍك أٚ ذمص١ش(ذؽًٍ  -عؼٟ - )اٌؼّشج(غٛاف -اؼشاَ  ← : أسواْ اٌؼّشجػٕذ اٌشافؼ١ح        
 ذؽًٍ –عؼٟ  - ( غٛاف اإلفاظح )غٛاف اٌؽط  -تؼشفح ٚلٛف  -اؼشاَ  ← أسواْ اٌؽط       

 
 (ب)شكل : وىاع الحج أ 

 اتؼٗ لائال " ..دخٍد اٌؼّشج فٟ اٌؽطت١ٓ أص فٟ ؼعح اٌٛداع شثه إٌثٟ            
 ، ٚتزٌه أتطً ػادج اٌؼشب ٚصػُّٙ أْ اٌؼّشج ال  )ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌضِاْ( تذآألتذ  )ِشذ١ٓ(               
 ػ١ٍٗ ٌٛ وأد : ذعٛص ِغ اٌؽط ، تٕاء                 

 ؼط اٌرّرغ )ِرّرغ ( ←اٌؼّشج لثً اٌؽط   -              
 ؼط اٌمشاْ )لاسْ ( ←شج ِٕذِعح ِغ اٌؽط اٌؼّ -              
 ؼط اإلفشاد )ِفشد ( ←اٌؼّشج تؼذ اٌؽط   -              

 
 : اإلحرام( 1
 اٌرٍث١ح )ٌث١ه اٌٍُٙ ٌث١ه...(ِمرشٔح ت٘ٛ ١ٔح اٌذخٛي فٟ اٌؼّشج أٚ اٌؽط ،   -       
       ]، ٌرفش٠ك اٌؼادج ػٓ اٌؼثادج ٠غٓ ) أٚ ال ٠شرشغ( اٌرٍفع تٙا  ،ِؽٍٙا اٌمٍة  ← ا١ٌٕح[                

  ٍشظاي...اٌخ(ٌ ٌثظ ِال٠ظ اإلؼشاَ  -اغرغاي  -) ٔظافح ػاِح ٌٗ اعرؼذاداخ ِخصٛصح   -       
 : تّؽظٛس ِٕٙا ِٓ أذٝ ..اٌخ(اٌّؽ١ػ ٌٍشظاي ٌثظ اٌّخ١ػ -لص األظافش - ِظ اٌط١ة - ٌٗ ِؽظٛساخ ِخصٛصح )فؽش اٌمٛي  -       

 ػ١ٍٗ ٟءال ش ←ٚ ٔاع١ا أ٘ال ظا .             
 (اسالح دَ) = ه غ  أٚ ٔ    ِغاو١ٓ  6أٚ اغؼاَ     أ٠اَ  3اِا ص١اَ = فذ٠ح(  )ج ػٍٝ اٌرخ١١ش وفاسػ١ٍٗ  ←ػاِذا  .             
                   ّ ْ  و   ٓ  "ف ِّ ى  ٕ  ِ   ا ٚ  ش٠ع  ُ  ٜ   ٗ  ت   ا أ َ  ١  ص   ٓ  ِ   ح  ٠  ذ  ف  ف   ٗ  أع  ٓ س  ِ   أر ٚ   ا ٚ   ح  ل  ذ  ص   أ  اٌصؽاتٟ وؼة تٓ ػعشج ؼ١ٓ ٔضٌد فٟ  ←" ه  غ  ٔ   أ

 ٘ـ(  6آرذٗ ٘ٛاَ سأعٗ ٚ٘ٛ ِؽشَ ػاَ اٌؽذ٠ث١ح )                   
 : ٌٗ ِٛال١د ) ِٛاظغ( ِخصٛصح  -       

 :(  ؽطٌٍاإلؼشاَ ف١ٙا ٌٍؼّشج أٚ  ء= األٚلاخ اٌرٟ ٠عٛص تذ  )ِٛال١د صِا١ٔح  .                
 غٛاي اٌؼاَ ِاػذا اٌؽاض ←ٌٍؼّشج  -                                        

 شٛاي ، رٞ اٌمؼذج ، رٞ اٌؽعح ( أشٙش اٌؽط ) ←ٌٍؽط  -                                        
 (10) شىً : ( = األِاوٓ اٌرٟ ال ٠عٛص ٌّٓ أساد اٌؽط أٚ اٌؼّشج أْ ٠رعاٚص٘ا تذْٚ اؼشاَ ِٛال١د ِىا١ٔح ) .                
ؽفح لذ٠ّا(ساتغ  ←  ألً٘ ِصش ٚاٌشاَ .:   ذخرٍف ِٓ ظٙح اٌٝ أخشٜ -                         )اٌع 

١ٍفح  رٚ ←ألً٘ اٌّذ٠ٕح   .                                                                ) أت١اس ػٍٟ (اٌؽ 
 ) اخرالف ( ال١د اٌّىا١ٔح٠عٛص اإلؼشاَ لثً اٌّٛ -                       
 اسالح دَ أٚ .:  ِٓ ذعاٚص ا١ٌّماخ اٌّىأٟ تذْٚ اؼشاَ فؼ١ٍٗ اِا -                       

 اٌؼٛدج اٌٝ ا١ٌّماخ ٚاإلؼشاَ ِٕٗ.                                                                                        
         :٠الؼع 

 تؼّشج أٚ ؼط ِٓ اوّاي إٌّاعه )ػذٚ ، ِشض ...اٌخ(ِٕغ اٌّؽشَ  . ٘ٛ :صاساإلؼ -
 (فمػ اٌفش٠عح)اٌؼّشج أٚ اٌؽط ( + لعاء   جٞ ) رتػ شا٘ ذ  اٌرؽًٍ ِٓ اإلؼشاَ ) تاٌؽٍك أٚاٌرمص١ش ( +  ←ؼىّٗ  .                            

 : ٠ىْٛ تمٛيِٗ اٌرؽًٍ ِٓ اإلؼشاَ ارا أؼصش، ٚشاأْ ٠شرشغ اٌّؽشَ ػٕذ تذء اؼ: . ٘ٛ االشرشاغ فٟ اإلؼشاَ -
ّ  اْ ؼثغٕٟ ٚ"...                                                                           ٟ.." ٕ  ر  غ  ث  ؼ   ١س  ٟ ؼ  ٍّ ؽ  ؼاتظ ، ف

 لعاء (+ ٘ذٞ + ذؽًٍ  ٚػٍٝ اٌّؽصش ؼىُ اإلؼصاس) ، ال ٠صػ ←األؼٕاف ٚاٌّاٌى١ح . )اخرالف(: ؼىّٗ.                                           

 ٠صػ ، ٚال ٠عة ػٍٝ اٌّؽصش اٌّشرشغ ٘ذٞ أٚ لعاء  ←اٌشافؼ١ح ٚاٌؽٕاتٍح .                                                              
 
 
 
 

 -1شىً  -

 * اٌرٕؼ١ُ

 

        

ح*ـػشف  

 

 *اٌرٕؼ١ُ

 (10شكل )
 احلرم املكي واملواقيت املكانية

3122 أكتوبرآخر حتديث:   
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 : ( الطىاف2
 ٘ٛ اٌذٚساْ ؼٛي اٌىؼثح عثؼح أشٛاغ -     
  اخرالف(←)٠شٜ اٌثؼط ظٛاص اٌطٛاف تاٌؽذز األصغشػٕذ ذؼزس اٌٛظٛء ٌشذج صؼاَ أٚ وثش أٚ ؼش دفؼا ٌٍّشمحٚاألوثش سج ِٓ اٌؽذش١ٓ األصغشغ ف١ٗ اٌطٙا٠شرش -     

  ٚذمث١ٍّٙا ِغ اٌزوش اٌّؤشٛس( ػ١ٍٗ أٚ اإلشاسج ا١ٌٗ تا١ٌذ٠ٓ  = ذؽ١رٗ ، ذىْٛ اِا تاٌرمث١ً أٚ اٌّغػ اٌؽعش األعٛد ) اعرالَح وً شٛغ ػٕذ اٌؽعش األعٛد ٠تذا٠ح ٚٔٙا -     
   )اخرالف( ٔمطاع اٌّٛاالج ٌؼزس ورؼة أٚ الاِح صالج ، ٠مطغ اٌطٛاف ٠ٚثذأ تاٌشٛغ اٌزٞ ٚلف ف١ٗ ِٓ أٌٚٗا -     
  )غٛاف اإلفاظح( غٛاف اٌؼّشج ، غٛاف اٌؽط  ←   سوٓ  . : أٔٛاػٗ -     
  ( ٠غمػ ػٓ اٌؽائط ٚإٌفغاء -عٕح فٟ اٌؼّشج  -ٌؽط ) ٚاظة فٟ اغٛاف اٌٛداع   ←ٚاظة  .                   

 عرطٛ، غٛاف اٌ ) اٌمذَٚ ( غٛاف اٌرؽ١ح  ←    عٕح .                   
 اٌؼثادج اٌٛؼ١ذج اٌرٟ ال ٠ّىٓ أداإ٘ا اال فٟ اٌّغعذ اٌؽشاَ .  : فعٍٗ -      

 فّٓ ذىٍُ ف١ٍرىٍُ تخ١ش "  ج اال أْ هللا أؼً ف١ٗ اٌىالَ ،اٌطٛاف صال " .                   
 ٠ؼذي ػرك سلثح. اٌطٛاف ؼٛي اٌىؼثح عثؼا                    
 . وصشج اٌطٛاف ؼٛي اٌىؼثح عث١ً ٌّؽٛ اٌزٔٛب ٚذىف١ش اٌخطا٠ا تششغ اٌذػاء ٚاٌزوش ٚاٌصٕاء أشٕاء اٌطٛاف                   
 ٓ ىرٗ اٌّمشت١تُٙ  هللا ػض ٚظً ِالئ. اٌطائفْٛ ٠ثاٟ٘                    

 
 : ( السعي3
 ٌصفا شٛغ آخش ...اٌخ(ٝ اٌااٌّشٚج ِٚٓ )ِٓ اٌصفا اٌٝ اٌّشٚج شٛغ ، ت١ٓ اٌصفا ٚاٌّشٚج عثؼح أشٛاغ  -            
 األصغش ٚاألوثش ١ٓال ٠شرشغ ف١ٗ اٌطٙاسج ِٓ اٌؽذش -            

 أٞ اذصاي اٌطٛاف تاٌغؼٟ عٕح ، ٌزا ٌٛ غاف فٟ ٠َٛ ٚعؼٝ فٟ آخش ظاص( اٌّٛاالج ت١ٓ اٌطٛاف ٚاٌغؼٟ ) ٠شرشغ أْ ٠غثمٗ غٛاف -            
 ٠ىًّ اٌغؼٟ ِٓ ؼ١س ٚلف)ورؼة أٚ الاِح صالج..(  أمطاع اٌّٛاالج ت١ٓ األشٛاغ اٌغثؼح ٌؼزس -            

 
 :)الحلق أو التقصير(( التحلل 4

ُ   ٌٍّؽٍم١ٓ شالشا " ء إٌثٟ ) اٌؽٍك أفعً ٌذػااٌؽٍك أٚ اٌرمص١ش ← اي ٌٍشظ -                 ّ   ُ  ؼ  اس   اٌٍٙ ٓ  م  ٍّ ؽ  اٌ ١ ) " 
 )لذس أٍّٔح ِٓ وً ظأة = لذس ػمٍح اإلصثغ (ذمص١ش فمػ ← ٌٍٕغاء  -                

 
 : اختيار وىع الحج 

 :رٞ اٌؽعح( 8)٠ؼرّذ ػٍٝ لذَٚ ِىح لثً ٠َٛ اٌرش٠ٚح 
 ؼط اٌرّرغ ←ٌٍؽط(  تٛلد واف  )ٌإلؼشاَ تؼّشج ٚاٌرؽًٍ ِٕٙا شُ اإلؼشاَ -
 ٠خراس ِا ت١ٓ : ←رٞ اٌؽعح(  8أٚ  7تٛلد غ١ش واف  )ِصً  -

ا  . ؼط اٌمشاْ ا ػٍٝ ل١ّح اٌٙذٞ أٚ لادس   ػٍٝ اٌص١اَ ٌُٚ ٠غثك ٌٗ ػًّ ػّشج: ارا واْ لادس 
 ٚعثك ٌٗ ػًّ ػّشج أٚ ِٓ أً٘ ِىح . ؼط اإلفشاد: ارا واْ غ١ش لادس ػٍٝ اٌٙذٞ أٚ اٌص١اَ

ِؽش١ِٓ ٚصٌُٛٙ ِىح أٚي رٞ اٌؽعحٚ ، ٌٍؽط ، ِرّرغ ٚلاسْ ِٚفشد اع اٌؽط أ٠غش ؟  ِصاي : خشٚض شالشح: أٞ أٔٛ ٍِؽٛظح  ، 
 ؟ رٞ اٌؽعح ٠8َٛ ػٕذ ٚصٌٛٗ ِىح ؟ ٚ ِارا ٠فؼً وً ُِٕٙ                  
 ١ؽشَ ِشج أخشٜ ٌٍؽط ٠ٚظً ِؽشِا ؼرٝ ٠َٛ     رٞ اٌؽعح ، ف ٠ٚ8ثمٝ ِرؽٍال ؼرٝ ٠َٛ  )٠طٛف ٠ٚغؼٝ ٠ٚرؽًٍ(٠ئدٞ اٌؼّشج  ←اٌّرّرغ  -           

 رٞ اٌؽعح ( 10)٠َٛ إٌؽش                            

 الْ ٠ٚثم١اْ ػٍٝ اؼشاِّٙا ؼرٝ ٠َٛ  إٌؽش، ٚال ٠رؽٍ ، ٠ٚغؼ١اْ ٌٍؽط )اٌمذَٚ(اْ غٛاف اٌرؽ١ح ٠طٛف ←اٌماسْ  ٚاٌّفشد  -           

 ٠ٚغّٝ "ؼط اٌرّرغ" تٗ أصؽاتٗ أِش إٌثٟ اإلؼشاَ ، ٌزا فرشج أٞ أْ ؼط اٌرّرغ أ٠غش أٔٛاع اٌؽط ٌمصش 
 

  عمراث الىبي : 

 :) رٚ اٌؽعح ( أستغ ػّشاخ وٍٙٓ فٟ رٞ اٌمؼذج اال اٌرٟ ِغ ؼعرٗ   اػرّش إٌثٟ         
ا  ٚعاق اٌٙذٞ ٌٚ  أؼشَ ف١ٙا إٌثٟ - ٘ـ (6 –) رٚ اٌمؼذج ػاَ اٌؽذ٠ث١ح  ← اٌؼّشج األٌٚٝ -              ىٕٗ أ ؼصش ألْ لش٠ش 

اس = ٘ٛ ِٕ [ؼاٌد ت١ٕٗ ٚت١ٓ اٌث١د اٌؽشاَ                       ص  ؼ  ش = ِٓ اإل  ّ ع  أ ؼص    ٟ  غ اٌّؽشَ تؼ ّشج أٚ ؼط ِٓ اٌ
                      ّٚ ش اٌرؽًٍ تاٌؽٍك أٚ اٌرمص١ش ٚرتػ         فٟ إٌغه )تؼذ ّ ؽص   أٚ ِشض أٚ ظ١اع ٔفمح.. اٌخ(، ٚػٍٝ اٌ
  ]ٝ ف١ٙا وشف اٌّأغ ِٓ اإلؼصاسشظ  اٌٙذٞ ٚلعاء اٌؼّشج تؼذ أْ ٠ٕرظش ِذج ٠                       

َش  ِٓ اٌٙ ذ ٞ"  ← ٍِؽٛظح: اٌزتػ لذ ٠ىْٛ ِىاْ اإلؼصاس أٚ فٟ اٌؽش ر ١غ  شذُ  فّا اع   .(196)اٌثمشج اخرالف "فبْ أ ؼص 
 ٚأً٘ ِىح فٟ   ٘ـ(، ٟٚ٘ اٌؼّشج اٌرٟ ذُ االذفاق ػ١ٍٙا ت١ٓ إٌثٟ 7 – ػّشج اٌمعاء )رٚ اٌمؼذج  ←اٌؼّشج اٌصا١ٔح  -       

ش( ػاَ اٌؽذ٠ث١ح                                  ٖٚ ػٓ أداء اٌؼّشج )أ ؼص   ٘ـ(. 6)صٍػ   اٌؽذ٠ث١ح ؼ١ّٕا صذُّ
ٕ ١ٓ   ← اٌؼّشج اٌصاٌصح  -             أح ٌرٛص٠غ غٕائُ غضٚج ؼ  ؼش   ٘ـ (.8 –ذج ) رٚ اٌمؼػّشج اٌع 

  .٘ـ (.1 –) رٚ اٌؽعح ِغ ؼعح اٌٛداع   ←اٌؼّشج اٌشاتؼح  -            
 
 
 حج الىبي   والصحابت وأمهاث المؤمىيه : 

 اإلفشاد؟، ٚأوًّ ع١ذٔا ػٍٟ اٌّائح(  ٔالح 63)رتػ ت١ذٖ  شاْ؟اٌم. ٔٛػٗ:  ←ؼط إٌثٟ -
 وً ػاَ  - : )اخرالف( لثً اٌٙعشج : . ػذد ؼعاذٗ                      

   ِٓ اٌثؼصح 11ػاَ ،(اٌّذ٠ٕح ٖ تغد ٔغّاخ ِٓإ)ٌما ِٓ اٌثؼصح10ػاَ   [شالز ِشاخ -                                                                    

 ])ت١ؼح اٌؼمثح اٌصا١ٔح(  ِٓ اٌثؼصح 12ػاَ األٌٚٝ(،  )ت١ؼح اٌؼمثح                                                                                                                                    
                                         ٘ـ( 10ؼعح ٚاؼذج = ؼعح اإلعالَ = ؼعح اٌٛداع ):  تؼذ اٌٙعشج 

 اٌرّرغ ←          ؼط اٌصؽاتح -
  ( ألٔٙا ؼاظد فٟ عشف لثً ِىح اٌمشاْ أٚ اإلفشاد؟ ِاػذا اٌغ١ذج ػائشح ) اٌرّرغ ←ؼط أِٙاخ اٌّئ١ِٕٓ  -

                         ٍِٟؽٛظح: ؼاظد اٌغ١ذج صف١ح لثً غٛاف اٌٛداع فؤعمطٗ إٌث  ١ ط  ػٕٙا ٚػٓ ظ١ّغ اٌؽ 
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 ()شكل ج:  حجت الىداع
  أٌف ِغٍُ 144 ←ػذد اٌّغ١ٍّٓ  -
 ، ٚعاق اٌٙذٞ ١فحٍ  ، أؼشَ ِٓ رٞ اٌؽ   رٞ اٌمؼذج ٠25ٕح ِٓ اٌّذ  خشض -

 أْ ٠عؼٍٛا اؼشاُِٙ ػّشج ٠ٚرؽٍٍٛا، ٚأِش أصؽاتٗ  ، ٌُٚ ٠رؽًٍ غاف ٚعؼٝ ← رٞ اٌؽعح 4ٚصٌٛٗ ٌّىح  -

 أِش أصؽاتٗ تاإلؼشاَ تاٌؽط ٚاٌز٘اب اٌٝ ِٕٝ. ← رٞ اٌؽعح )٠َٛ اٌرش٠ٚح( ٠8َٛ  -

 أيام الحج  : 
ا ٌألفٛاض( ّرغ تاٌؽط، ٚاٌرٛظٗ اٌٝ ِٕٝ أٚ اٌٝرّتذء اإلؼشاَ ٌٍ ←اٌؽعح )٠َٛ اٌرش٠ٚح(  ٚر 8 -  ػشفح )ذثؼ 

 ]ٌٝ ػشفح ِثاششج ٠رٛظٙا اٌٝ ِٕٝ أٚ ا صاال ِؽش١ِٓ، ،ِا اٌماسْ ٚاٌّفشد [

 صالج اٌظٙش  -ِٓ اٌضٚاي ؼرٝ فعش ٠َٛ إٌؽشٚلرٗ:  [ : اٌٛلٛف تؼشفح . لثً اٌّغشب ←  )٠َٛ ػشفح( اٌؽعح ٚر 9 -

 ] خذِح اٌؽع١ط -اإلوصاس ِٓ اٌذػاء ٚاٌرٍث١ح  -ٚاٌؼصش ظّغ ذمذ٠ُ                                                                

  –صالج اٌّغشب ٚاٌؼشاء ظّغ ذؤخ١ش  - اخرالف( ) ِذذٗ [: اٌّث١د تاٌّضدٌفح  . تؼذ اٌّغشب                                                       

 ] اٌذػاء ٚاٌرٍث١ح                                                                             
 ٚلذ غفش هللا ٌُٙ ← : . ِشا٘ذج اٌؽع١ط ٚاٌّضدٌفح، ال ذٕظ   ٕذ ِغادسج ػشفحٍِؽٛظح: ػ 

 ػٙذٞ تٙزٖ األِاوٓ، ٚاْ ظؼٍرٗ آخش ػٙذٞ فؼٛظٕٟ ػٕٗ اٌعٕحاٌٍُٙ ال ذعؼً ٘زا آخش  ←. اٌذػاء                                                                  

 ! ِاصٌٕا ِؽش١ِٓ ←. اٌرٍث١ح                                                                  

 . اٌز٘اب اٌٝ ِٕٝ←)٠َٛ إٌؽش(  اٌؽعح ٚر 10 -

 )اٌعّشج اٌىثشٜ(ِٟ ظّشج اٌؼمثح ر  ( :روحط)إٌؽش  ي ٠َٛاأػّ.                                                        

 وٛتٛٔاخ( –)إٌّؽش ا٢ٌٟ ؼش اٌٙذٞ ـو             (د)شكل  )تؤٞ ذشذ١ة(     

 ٌك أٚ ذمص١ش اٌشؼشـح                                             

  + اٌغؼٟ ٌٍّرّرغ (اٌؽط)  ٚاف اإلفاظحط                                                                                            

 ٌٍماسْ ٌٍّٚفشد اْ ٌُ ٠ىٛٔا لذ عؼ١ا تؼذ غٛاف اٌمذَٚ( اٌغؼٟ )                              
ا تاإلؼشاَ اال ٚتٗ ،)سٔؽػ( 4ي ِٓ اأػّ 3: األصغش(=) . اٌرؽًٍ األٚي                                                         اٌعّاع ٠ثاغ وً ِا واْ ِؽظٛس 

 ( ٟٔاٍِؽٛظح: اٌرؽًٍ اٌصا )ا تاإلؼشاَ ؼرٝ اٌعّاعوً ِا ثاغ ٌٍؽاض ٚتٗ ٠ ،األستؼحأػّاي ٠َٛ إٌؽش ِٓ  ءاالٔرٙا= ألوثش  واْ ِؽظٛس 

 ِٕٝ( :أ٠اَ رٚ اٌؽعح )أ٠اَ اٌرشش٠ك/ 13، 12، 11 -

 عرمشاس()٠َٛ اٌمش = اال اٌؽعحرٚ  11 ←. ذشًّ       

 )٠َٛ إٌفش األٚي ٌٍّرؼعً( ؽعحرٚ اٌ 12 ←                

 ح )٠َٛ إٌفش اٌصأٟ ٌٍّرؤخش(ؽعرٚ اٌ 13 ←                

 ( ألشتٙا ٌّىح  - اٌؼمثح) =  ٚاٌىثشٜ ،ٚاٌٛعطٝ ،)ألشتٙا ٌٍّضدٌفح(اٌصغشٜ  ←شالشح  ػذد اٌعّشاخ: - :اٌعّشاخ. سِٟ 

 : سِٟ وً ظّشج تغثغ ؼصٛاخ فٟ وً ٠َٛ ِٓ أ٠اَ اٌرشش٠ك و١ف١رٗ -                                              

 رٗ اشٕائٗ ػٓ رتػ اتٕٗ اعّاػ١ًٌؼىّرٗ: سظُ أِاوٓ ذؼشض اٌش١طاْ ٌغ١ذٔا اتشا١ُ٘ ِٚؽاٚ -                                              

 تؼذ اٌضٚاي(  )سِٝ إٌثٟ: غٛاي ا١ٌَٛ  ٚلرٗ -                                              

 :٠الؼع 

ا ػٍٝ اٌؽعاض -  : أٚي ِٓ أفرٝ تعٛاص اٌشِٟ غٛاي ا١ٌَٛ ذ١غ١ش 

       فٟ آخش ؼعح اٌذػاء   ِٟٓ اٌراتؼ١ٓ، واْ ٠ٍمة تـ"فم١ٗ إٌّاعه"، ؼط عثؼ١ٓ ؼعح، ٔغ ← )فم١ٗ ِىح( "ػطاء تٓ أتٟ ستاغ".   

 )أٞ ػشفح ٚاٌّضدٌفح ِٕٚٝ.. اٌخ( !ٍُٙ ال ذعؼً ٘زا آخش ػٙذٞ تٙزٖ األِاوٓ" "اٌ                       

  فٟ اٌّضدٌفح تؼذ  ٟ، ذٛف ، واْ ٠ٍمة تـ"غاٚٚط اٌفمٙاء"، ؼط أستؼ١ٓ ِشج ِٓ اٌراتؼ١ٓ ← )فم١ٗ ا١ٌّٓ( "روٛاْ تٓ و١غاْ".                     

 ! ٌّغ١ٍّٓ ؼ١ٕزاناخ١ٍفح  ا ال ٠ؽصٝ ِٓ اٌؽعاض ٚػٍٝ سأعُٙصالذٗ اٌّغشب ٚاٌؼشاء ظّغ ذؤخ١ش، ٚصٍٝ ػ١ٍٗ ِ      

 اخراس هللا ٌؼّاسج ت١رٗ ٚؼشاعرٗ اٌغ١ذج ٘اظش ))اٌّصش٠ح((! -

 ٘ـ تؼذ ػٛدذٗ ِٓ اٌؽط 25ؽعح عٕح غ ؼٓ ع١ذٔا ػّش تٓ اٌخطاب فٟ آخش رٞ اٌ -

  ذٞ ػٕذٖ ٙاٌعا١ٍ٘ح وأد ذشؼش اٌ ع ّٟ وزٌه ألْ اٌؼشب فٟتاٌّضدٌفح؟(   )ظثً لضغ؟ ِىاْ دػاء إٌثٟاٌّشؼش اٌؽشاَ  -

 تً تآٌح ؼادج ؼرٝ ٠غ١ً ِٕٙا اٌذَتعشب عٕاَ اإل (ذعغ ػالِاخ ػ١ٍٗ = )      

 ! فٟ آْ ٚاؼذ اٌغٕح اٌٛؼ١ذج اٌرٟ ال ٠ّىٓ ٌّغٍُ أْ ٠فؼٍٙا ِغ ِغٍُ آخش .. ذمث١ً اٌؽعش األعٛد -

 ! ٍّٙا اال فٟ اٌّغعذ اٌؽشاَاٌؼثادذاْ اٌٛؼ١ذذاْ اٌٍراْ ال ٠ّىٓ فؼ .. اٌطٛاف ٚإٌظش ٌٍىؼثح -

اإلوصاس ِٓ اعرالِٗ  ← )اٌرشِزٞ( "اٌذ١ٔا ٚلثٍّٗ ِٓ أً٘ ّٓ اعر٠ٍّٗشٙذ ٌاٌؽعش األعٛد ٠ثؼصٗ هللا ٠َٛ اٌم١اِح ِصً ظثً أؼذ ".. -

 .)ؼرٝ تذْٚ غٛاف( ػٕذ وً ِشج ٔذخً ف١ٙا اٌّغعذ اٌؽشاَ

 ؤِٙاخ اٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ ٔفمرٗ اٌخاصحتً ػاَ ٠ؽط و)أؼذ اٌؼششج اٌّثشش٠ٓ تاٌعٕح(  شؼّٓ تٓ ػٛفواْ ػثذ اٌ -

 :  خطة إٌثٟ فٟ ؼعح اٌٛداع -

  (٠َٛ ٚلفح ػشفح ) خطثح اٌٛداع 

 ) ٠َٛ إٌؽش ) تّىح 

 تّٕٝ رٚ اٌؽعح ( 12 ←) = أٚعطٙا  كشأٟ أ٠اَ اٌرشش٠ 

 : خطة اِاَ اٌؽط اٌّغٕٛٔح -

 7  أسواْ ٚٚاظثاخ ٚعٕٓ (تّىح ٌششغ ِٕاعه اٌؽط  ←رٚ اٌؽعح ِٓ ( 

 9 تؼشفح ٌششغ اٌّطٍٛب ٠َٛ ػشفح ٚاٌّث١د تاٌّضدٌفح ٚاٌصالج تّٙا ←ٌؽعح رٚ ا 

 10  سٔؽػ (ٌششغ أػّاي ٠َٛ إٌؽش األستؼح  ← ( ) ٠َٛ إٌؽشرٚ اٌؽعح ( 

 12 ٌششغ و١ف١ح سِٟ اٌعّاس ، ٚأؼىاَ اٌّرؼعً ٚاٌّرؤخش  ← ) أٚعػ أ٠اَ اٌرشش٠ك (ٚ اٌؽعح ر 
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 ةأوىاع اإلحراو بانحج وانعمر
 

 اإلفراد )مفرد( انقران )قارن( انتمتع )متمتع( 
ثؼذ اىحح )ثؼذ غشٗة  ٍْـذٍدخ ٍغ اىحح قجو اىحح انعمرة

 ثبىث أٌبً اىزششٌق(
 ٌّ٘ذ اىحح ٌّ٘ذ اىؼَشح ٗاىحح ثٖب إىى اىحح بٌ٘ذ اىؼَشح ٍزَزؼ  ّ اووٍت اإلحر

 ٌّ٘ذ ط٘اف اىقذًٗ ٌّ٘ذ ط٘اف اىقذًٗ ٌّ٘ذ ط٘اف اىؼَشح انىٍت عىد انطىاف
 ٌّ٘ذ سؼً اىحح ٌّ٘ذ سؼً اىحح ٌّ٘ذ سؼً اىؼَشح انىٍت عىد انسعً

 بٌجقى ٍحشٍـ   بٌجقى ٍحشٍـ   ٌزحيو فٍحيق أٗ ٌقصش انتحهم بعد انسعً

 ذي انحجت  8ٌىو 
 )ٌىو انتروٌت(

ٌغزسو ٌٗحشً ٌْٗ٘ي اىحح ٌٗيجً 
 أٗ  إىى ػشفخ  ٌٗزٕت إىى ٍْى

ٌز٘ضأ ٌٗيجً ٌٗزٕت 
 أٗ إىى ػشفخ  إىى ٍْى

ٌز٘ضأ ٌٗيجً ٌٗزٕت 
 أٗ  ػشفخ إىى ٍْى

 ىٍس ػئٍ ٕذي (حػئٍ ٕذي )ٌزثح شب (حػئٍ ٕذي )ٌزثح شب انهدي ٌىو انىحر

 ط٘اف إفبضخ ط٘اف إفبضخ ضخط٘اف إفب طىاف اإلفاضت
 ىٍس ػئٍ سؼً ىٍس ػئٍ سؼً ػئٍ سؼً انسعً بعد انطىاف

      انقادو إنى مكتثْبء  ػيى ٍب سجق :    
                   ٌٗحشً ٍِ ٍْضىٔ فً اىًٍ٘ اىثبٍِ ، ثٌ ٌحو ٍِ اىؼَشح ش ،قص طبف ٗسؼى ٗ:  امتمتع  إُ مبُ  .   
  ) ال ٌزحيو (  ٗال ٌحيق أٗ ٌقصش سؼً اىحح سؼى ٗ ط٘اف اىقذًٗ  طبف:  ارد  أو مف  اقارو   إُ مبُ ٗ.    

 )ٌد٘ص ىَٖب ربخٍش سؼً اىحح ثؼذ ط٘اف اإلفبضخ (  فً إحشأٍ حزى ًٌْٖ حدٔ ٌظو  ٗ          

 انحج
  ٕ٘ اىقصذ إىى ٍؼظٌ:  تنغ -
ٕ٘ قصذ أٍبمِ ٍخص٘صخ فً صٍِ :  شرعا -

  ٍخص٘ص ألداء أفؼبه ٍخص٘صخ
  ٍنخ ٗػشفخ ٍْٗى ٗاىَضدىفخ:  هاألماك -
شٖش اىحح )ش٘اه،رٗ اىقؼذح،رٗ اىحدخ( أ.  : انزمه -

  ري اىحدخ( 31إىى  8) ٌبً اىححأ. 
 ٍِ أسمبُ ٗٗاخجبد ٗسِْ: : األفعال -

 أركان انحج : 
 ٕٗ٘ ٍّخ اىذخ٘ه فً اىْسل اإلحشاً  -1
 ط٘اف اإلفبضخ -3 اى٘ق٘ف ثؼشفخ -2
 اىحيق أٗ اىزقصٍش )اىزحيو( -5 اىسؼً -4
 ٌصح حدٔ ٍِ ٕزٓ األسمبُ ال سمْب ٍِ رشك 

 واجباث انحج : 
 اإلحشاً ٍِ اىٍَقبد -1 
 ٍِ اىيٍو اخضء + ْٖبساى ٍِ اضءخ  اى٘ق٘ف ثؼشفخ -2 
 اىَجٍذ فً اىَضدىفخ -3 
 اىَجٍذ ثَْى ىٍبىً أٌبً اىزششٌق -4 
 سًٍ اىدَبس ػيى اىزشرٍت -5 

 ط٘اف اى٘داع -6 
  ذً )رثح ثٍِ ٕزٓ اى٘اخجبد خجشٓ  ٗاخج ب ٍِ رشك

ٍِ ىٌ ٌدذ فؼئٍ صٍبً  ٗ،  ( ٗحدٔ صحٍححشب
 ثؼذ اىؼ٘دح خثالثخ أٌبً فً اىحح ٗسجؼ

 نحجا سىه : 

ٖب غٍش  ٌثبة ػيى فؼيٖب، ٗرشم ثبقً أػَبه اىحح 

  بٍفسذ ىيحح ٗال ٌ٘خت شٍئ  

 ٌىو انىحر 
 ) ٌىو انعاشر مه ذي انحجت (

 
  ٗ ٌنثش ٍِ اىذػبء ٗ ٌصيً اىحبج اىفدش فً اىَضدىفخ ،  -
 ٍقً٘ ى إىى ٍنخ  ٗأإىى ٍْى  إٍب اىزمش ثٌ ٌسٍش  
 ثأػَبه ًٌ٘ اىْحش مبىزبىً )سّحظ(*:  
 ٌشًٍ خَشح اىؼقجخ ٗ ًٕ أقشة اىدَشاد إىى ٍنخ ثسجغ  -
 صٍبد ٍزؼبقجخ ٗ ٌنجش ٍغ مو حصبح ح  
 ٌزثح اىٖذي إُ مبُ ٍزَزؼب أٗ قبسّب ثؼذ طي٘ع اىشَس  -
 خ أٗ فً سبئش اىحشً فً ٍْى أٗ ٍن  
ح رقصش صٍش ، ٗ اىَشأقٌحيق سأسٔ مئ ٗ ٕ٘ أفضو ٍِ اىز -

 ٍِ مو ضفٍشح ثقذس أَّيخ )ػقيخ اإلصجغ( )اىزحيو األٗه(** 
ٌْضه اىحبج إىى ٍنخ ٗ ٌط٘ف ط٘اف اإلفبضخ ٗ ٕ٘ ط٘اف  -

اىحح ، ٗ ٌسؼى ثٍِ اىصفب ٗ اىَشٗح إُ مبُ ٍزَزؼب أٗ ىٌ 
ُ قبسّب أٗ ٍفشدا ، ٗ ٌد٘ص رأخٍش ٌسغ ٍغ ط٘اف اىقذًٗ إُ مب

ط٘اف اإلفبضخ إىى أٌبً اىزششٌق أٗ ثؼذٕب )اىزحيو 
 األمجش(***

حبدي ثؼذٕب ٌشخغ اىحبج إىى ٍْى ٗ ٌجٍذ ثٖب ىٍيزً اى -
 ػشش ٗ اىثبًّ ػشش

 
 ٌالحظ : -

*رأدٌخ أػَبه ًٌ٘ اىْحش ثٖزا اىزشرٍت )سّحظ( سْخ ، ىزا فإُ 
ًٌ٘ اىْحش "افؼو  ب ىق٘ىٔ رشك اىزشرٍت ٌد٘ص ٗ ال ٌ٘خت شٍئ

 ٗ ال حشج"
سًٍ  أػَبه  خثالثخ ٍِ أسثؼ  :**اىزحيو األٗه)األصغش(

خَشح اىؼقجخ+اىْحش+اىحيق أٗ اىزقصٍش ، ثٔ ٌزحيو اىحبج 
 ٍِ مو ٍب مبُ ٍحظ٘سا ػئٍ ثبإلحشاً إال اىدَبع

ٌزٌ ثط٘اف اإلفبضخ ، ثٔ ***اىزحيو اىثبًّ ) األمجش(
 إلحشاً حزى اىدَبع بٍحظ٘سا ػئٍ ثٌد٘ص ىيحبج مو ٍبمبُ 

- (أ )شكم -  

- (ب)شكم  -  

- ()دشكم  -  

شكم -  

 (4) -  

 
انشمال   

 شكل )ج(


