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 مىاسك انحج

 رم١ٍُ ا٤ظبفش -2 ؽٍك اٌشؼش -1
 اٌط١ت -4 ٌجظ اٌّخ١ػ ٚ اٌّؾ١ػ ٌٍشعبي -3
 حٚاٌىف١ٓ ٌٍّشأ رغط١خ اٌشأط ٌٍشعً ٚاٌٛعٗ -5
  ػمذ إٌىبػ -6
 ِمذِبد اٌغّبع )وبٌمجٍخ أٚ اٌّجبششح( -7
 لزً اٌص١ذ -9 اٌغّبع )اٌٛغء( -8
   ف٩ شيٟء  ب أٚ عب٩٘  ا ِّب رمذَ )ِب ػذا اٌٛغء( ٔبع١  ِٓ فؼً ِؾظٛس

فؼ١ٍٗ فذ٠خ ِٓ ص١بَ ص٩صخ أ٠بَ، أٚ رثؼ شبح،  اػ١ٍٗ، ِٚٓ فؼٍٗ ػبِذ  
٠٣ٌيخ ففّيٓ ويبْ ِيٕىُ  بجم  )ػٍٝ اٌزخ١١ش( غأٚ إغؼبَ عزخ ِغبو١ٓ

يي٠ِش ٜ   بع  ِييٓ سأعييٗ ففذ٠ييخ ِييٓ صيي١بَ أٚ صييذلخ أٚ ٔغييهف  أٚ ثييٗ أر
أً٘ ِىخ، أِب اٌص١بَ فؾ١ش شبءاٌصذلخ ٚإٌغه ف: ٍِؾٛظخ ٟ  

 ( ؼمجيخ ٚإٌؾيش عّيشح اٌ سِيٟلجيً اٌغّبع إْ وبْ لجيً اٌزؾٍيً ا٤ٚي
بعه  )ٚ ػ١ٍّٙب إرّبَ ا٠ٌَّٕٛ إٌؾش( فغذ ؽغّٙب ٚاٌؾٍك أٚ اٌزمص١ش

، ٚإْ ٚ رثؼ ثذٔخ ، ٚ اٌمعبء فٟ اٌؼيبَ اٌزيبٌٟ ِيٓ  ٔفيظ ا١ٌّميبد (
فيبٌؾظ ،  وبْ ثؼذ اٌزؾٍيً ا٤ٚي ٚلجيً غيٛاإل ا٦فبظيخ ٚعيؼٟ اٌؾيظ

 ( اخز٩إل صؾ١ؼ ٚػ١ٍٗ إسالخ دَ )شبح أٚ ثذٔٗ  
 
 ( تجب فً األحىال اَتٍت:ةراقت اندو فً انحج )ذبح شاإ 
  ٘ذٞ  اٌزّزغ ٚاٌمشاْ   -
  فذ٠خ  ِٓ ِؾظٛساد ا٦ؽشاَ فؼً ِؾظٛس  -
  دَ  رشن ٚاعت ِٓ ٚاعجبد اٌؾظ  -
 اٌٛغء )اٌغّبع( ثؼذ اٌزؾًٍ ا٤ٚي ٚلجً غٛاإل ا٦فبظخ  -
 اٌزؼشض ٌص١ذ أٚ شغش أٚ ؽش١ش اٌؾشَ ثبٌمزً أٚ اٌمطغ أٚ ا٦ر٩إل  -
    ِ   غ١ش ِؾشَ( فؼ١ٍٗ أْ ٠زثؼ ِٓ إٌؼُ ِضً اٌص١ذ  ٚب أ)عٛاء وبْ ِؾش
ِ  اٌشغش اٌاٌزٞ صبدٖ أٚ      ( ػٍٝ بزٞ أرٍفٗ أٚ ٠زصذق ثم١ّزٙب )غؼب
     ِ    ثؼذد اٌّغبو١ٓ اٌٛاعت إغؼبُِٙ بفمشاء اٌؾشَ أٚ ٠صَٛ أ٠ب
   ٌّؾشَ ثؼّشح أٚ اٌؾظ ِٓ اٌّعٟ فٟ٘ٛ ِٕغ ا ) ػٕذ ا٦ؽصبس -

اٌٙذٞ  إٌغه( ٌٍّٚؾصش اٌزؾًٍ ِٓ اؽشاِٗ ثبٌؾٍك أٚ اٌزمص١ش ٚرثؼ 
 شعٝ ف١ٙب وشف اٌّبٔغ ِٓ ، ثؼذ أزظبس ِذح ٠ اٌمعبء ٚ

   ، أٚ ظ١بع إٌفمخ( ، أٚ ِشض )وؼذٚ  ا٦ؽصبس 

 

 
 

 

 
 اإلفراد )مفرد( انقران )قارن( انتمتغ )متمتغ( 

ثؼذ اٌؾظ )ثؼذ غشٚة  ِٕيذِغخ ِغ اٌؾظ لجً اٌؾظ انؼمرة
 صبٌش أ٠بَ اٌزشش٠ك(

 ٠ذ اٌؾظٔٛ ٠ٛٔذ اٌؼّشح ٚاٌؾظ ثٙب إٌٝ اٌؾظ ب٠ٛٔذ اٌؼّشح ِزّزؼ   وٍت اإلحراو
 ٠ٛٔذ غٛاإل اٌمذَٚ ٠ٛٔذ غٛاإل اٌمذَٚ ٠ٛٔذ غٛاإل اٌؼّشح انىٍت ػىد انطىاف
 ٠ٛٔذ عؼٟ اٌؾظ ٠ٛٔذ عؼٟ اٌؾظ ٠ٛٔذ عؼٟ اٌؼّشح انىٍت ػىد انسؼً

 ب٠جمٝ ِؾشِي   ب٠جمٝ ِؾشِي   ٠زؾًٍ ف١ؾٍك أٚ ٠مصش انتحهم بؼد انسؼً

 ذي انحجت  8ٌىو 
 )ٌىو انتروٌت(

٠ٍٚجٟ ٠غزغً ٠ٚؾشَ ٠ٕٚٛٞ اٌؾظ 
 أٚ  إٌٝ ػشفخ  ٠ٚز٘ت إٌٝ ِٕٝ

٠زٛظؤ ٠ٍٚجٟ ٠ٚز٘ت 
 أٚ إٌٝ ػشفخ  إٌٝ ِٕٝ

٠زٛظؤ ٠ٍٚجٟ ٠ٚز٘ت 
 أٚ  ػشفخ إٌٝ ِٕٝ

 ١ٌظ ػ١ٍٗ ٘ذٞ (حػ١ٍٗ ٘ذٞ )٠زثؼ شب (حػ١ٍٗ ٘ذٞ )٠زثؼ شب انهدي ٌىو انىحر

 غٛاإل إفبظخ غٛاإل إفبظخ غٛاإل إفبظخ طىاف اإلفاضت
 ١ٌظ ػ١ٍٗ عؼٟ ػ١ٍٗ عؼ١ٌٟظ  ػ١ٍٗ عؼٟ انسؼً بؼد انطىاف

      انقادو إنى مكتثٕبءا  ػٍٝ ِب عجك :    
                  ٠ٚؾشَ ِٓ ِٕضٌٗ فٟ ا١ٌَٛ اٌضبِٓ.  ، صُ ٠ؾً ِٓ اٌؼّشح ش ،لص غبإل ٚعؼٝ ٚ:  متمتؼا  إْ وبْ  .   
  ، ) ٨ ٠زؾًٍ ( ش٨ٚ ٠ؾٍك أٚ ٠مص عؼٟ اٌؾظ عؼٝ ٚ غٛاإل اٌمذَٚ  غبإل:  أو مفرد أ  قاروا   إْ وبْ ٚ.    
  )٠غٛص ٌّٙب ربخ١ش عؼٟ اٌؾظ ثؼذ غٛاإل ا٦فبظخ ( فٟ إؽشاِٗ ؽزٝ ٠ٕٟٙ ؽغٗ ٠ظً  ٚ                         

 
  ٘ٛ اٌمصذ إٌٝ ِؼظُ:  ت    نغ -
٘ٛ لصذ أِبوٓ ِخصٛصخ فٟ صِٓ :  شرػا -

  ِخصٛص ٤داء أفؼبي ِخصٛصخ
  ِىخ ٚػشفخ ِٕٚٝ ٚاٌّضدٌفخ:  األماكه -
أشٙش اٌؾظ )شٛاي ٚرٚ اٌمؼذح ٚاٌؼشش :  انزمه -

  ؾغخ(ا٤ٚائً ِٓ رٞ اٌ
  ِٓ أسوبْ ٚٚاعجبد ٚعٕٓ:األفؼال:  -
 
 

 ٚ٘ٛ ١ٔخ اٌذخٛي فٟ إٌغه  ا٦ؽشاَ -1
 غٛاإل ا٦فبظخ -3 اٌٛلٛإل ثؼشفخ -2
 اٌؾٍك أٚ اٌزمص١ش )اٌزؾًٍ( -5 اٌغؼٟ -4
 ٠صؼ ؽغٗ ٨ِٓ ٘زٖ ا٤سوبْ  سوٕب ِٓ رشن 
 

 
 ا٦ؽشاَ ِٓ ا١ٌّمبد -1 
 ِٓ ا١ًٌٍ اضءع + إٌٙبس ِٓ اضءع  اٌٛلٛإل ثؼشفخ -2 
 اٌّج١ذ فٟ اٌّضدٌفخ -3 
 اٌّج١ذ ثّٕٝ ١ٌبٌٟ أ٠بَ اٌزشش٠ك -4 
 سِٟ اٌغّبس ػٍٝ اٌزشر١ت -5 

 غٛاإل اٌٛداع -6 
  ذَ )رثؼ ثعجشٖ  ِٓ ٘زٖ اٌٛاعجبد ٚاعج ب ِٓ رشن

ِٓ ٌُ ٠غذ فؼ١ٍٗ ص١بَ  ٚ،  ( ٚؽغٗ صؾ١ؼحشب
 ثؼذ اٌؼٛدح خص٩صخ أ٠بَ فٟ اٌؾظ ٚعجؼ

 
 

٠ضبة ػٍٝ فؼٍٙب، ٚرشوٙب غ١ش   اٌؾظ ثبلٟ أػّبي 

 بِفغذ ٌٍؾظ ٨ٚ ٠ٛعت ش١ئ  

 أوىاع اإلحراو بانحج وانؼمرة

 انحج

 أركان انحج : 

 واجباث انحج : 

               سىه انحج : 

 محظىراث اإلحراو
   ٠خ غٛاإل ؽزٝ ثذا ٚ ُ اٌذػبء ِٕز ثذء ا٦ؽشاَ ٌٍؼّشحش ِٓ اٌزٍج١خ ٚاٌص٩ح ػٍٝ إٌجٟ صأوض 
  ِٕز ثذء ا٦ؽشاَ ٌٍؾظ ٚؽزٝ سِٟ عّشح اٌؼمجخ )٠َٛ إٌؾش( ، ٚ اٌؼّشح  
  اٌزعٍغ = ا٦وضبس ٚا٨ِز٩ء [أوضش اٌششة ِٓ ِبء صِضَ ػٍٝ لذس اٌّغزطبع ؽزٝ رزعٍغ

ؽزٝ ٠جٍغ اٌّبء أظ٩ع اٌشبسة ٤ْ فاٌزعٍغ ِٓ ِبء صِضَ ثشاءح ِٓ إٌفبقف ٤ٚٔٗ فخ١ش ِبء 
اٌذػبء  ٚ ](ملسو هيلع هللا ىلص)٤ٚٔٗ فغؼبَ غؼُ ٚشفبء عمُف وّب لبي إٌجٟ ػٍٝ ٚعٗ ا٤سضف 

ّ   بفاٌٍُٙ إٟٔ أعؤٌه سصل   ، ٚشفبء  ِٓ وً داء ٚعمُف )دػبء بخبشؼ   بٚلٍج   بٔبفؼ   بٚاعؼب ، ٚػٍ
  ػجذ هللا ثٓ ػجبط(

  ٟٕرشد٠ذ  -اٌغ١جخ  -اٌم١ً ٚاٌمبي  -وضشح اٌغؤاي  -اؽفع ٌغبٔه ِٓ: اٌى٩َ ف١ّب ٨ ٠ؼ
ػذَ )ٚ رم١ًٍ اٌى٩َ  ، ش٠خ ِٓ إٌبطاٌغخ -اٌىزة  -اٌغذي  -اٌغت ٚا٠٦زاء  -ا٦شبػبد 

اٌى٩َ إ٨ ػٕذ اٌغؤاي ، إرا رغبٜٚ اٌى٩َ ٚ ا٦ِغبن ػٕٗ فبٌغٕخ ا٦ِغبن ػٕٗ ، ف١ٍمً 
   إْ شبء هللا( -عجؾبْ هللا  -هلل )اٌؾّذ هلل  اِؾبٌٚخ عؼً ِؼظّٗ روش   ٚ، ( خ١ش ا أٚ ١ٌصّذ

 اٌجصش ػٓ اٌؼٛساد ِٚب ٨ ٠ؾً ٌه اؽفع ثصشن ػٓ اٌؾشاَ ثغط  
 وظُ اٌغ١ع ) ػ١ٍه ثعجػ إٌفظ   ا٨عزؼبرح ثبهلل ِٓ اٌش١طبْ اٌشع١ُ - اٌصّذ -  
  اٌٛظٛء( -رغ١١ش اٌؾبي   
  ا٦لبِخ  -اٌزٕم٩د  -اٌؾش  -اٌضؽبَ  -اٌصجش ػٍٝ إٌبط ٚاؽزّبي ا٤رٜ أصٕبء إعشاءاد اٌغفش- 

ثؼشفخ ِٕٚٝ ٚرٌه ثؼذَ ا٨ػزشاض أٚ اٌغذي  ، ٚ إٌخ ٚثخبصخ أصٕبء اٌغفش …اٌّزبعظ١بع 
  )رىف١ش ٌٍزٔٛة(

 ٚ اٌشفمبء ا٤ً٘ ٚ غّؤٔزُٙ ٚخبصخ وجبس اٌغٓ ٚإٌغبء ٚ اؽشص ػٍٝ خذِخ اٌؾغ١ظ 
   ( ظ١ٛإل اٌشؽّٓ أوشَ  )   
 ٌؾغخ ٚ ٠شًّ : ؽشص ػٍٝ ا٦وضبس ِٓ اٌؼًّ اٌصبٌؼ خبصخ فٟ اٌؼشش ا٤ٚائً ِٓ رٞ اا 
 ر٩ٚح  –ِب ػذا ٠َٛ ػشفخ  ص١بَ  -سٚارت ، ص٩ح ا١ًٌٍ ، رطٛع   غبػبد ) إٌٛافً  -  
 خزُ اٌص٩ح + أعزغفش هللا + ٨ إٌٗ إ٨ هللا + اٌص٩ح ػٍٝ إٌجٟ ، ا٤روبس  روش  –اٌمشآْ     
 ظُ اٌى٩َ اٌّؼزبد روش أ ..ؼا٦وضبس ِٓ ف ٨ إ٨ هللا ٚؽذٖ ٨ شش٠ه ٌٗ ..ف ، عؼً ِ ا١ِٛ١ٌخ ،    
 ا٦وضبس ِٓ اٌصذلبد خبصخ فٟ ِىخ  –٥ًٌ٘ ٚ اٌشفمبء  فؼً اٌخ١شاد ] إغؼبَ اٌطؼبَ  -  
  إل اٌشؽّٓ ( ث١ٕخ اٌزمشة إٌٝ هللا + إوشاَ ظ١ِٛغبػذح ا٢خش٠ٓ )  –ثبٌّبي ٚ اٌطؼبَ     
  أٚ ثطّؤٔزُٙ أٚ ثىف ا٤رٜ ػُٕٙ  ثئوشاُِٙ أٚ ثخذِزُٙ    
ػً ثفعٍه وٍّخ   أ ٚفاٌٍُٙ أػض ا٦ع٩َ ٚاٌّغ١ٍّٓ،رٕظ أْ رذػٛ ٧ٌع٩َ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٨ 
ٕ ؤ ٚ عبئش ث٩د اٌّغ١ٍّٓ اٌؾك ٚاٌذ٠ٓ      ا آِ  فٚ اعؼً ثٍذٔب ثٍذ 

 تىبٍهــــاث 

 انهدي 
 ]ا٦ثً )اٌغّبي ٚ ٘ٛ ِب ٠ٙذٜ ٌٍؾشَ ِٓ إٌؼُ  -
 إٌٛق( أٚ اٌجمش أٚ اٌغُٕ [    
 ، أِب  إٌبلخ )ثذٔخ( ػٓ عجؼخ أفشادرغضا اٌجمشح أٚ  -
 فزغضا ػٓ ٚاؽذ فمػ  حاٌشب  
 ٠غت أْ رىْٛ ع١ٍّخ ِٓ اٌؼ١ٛة ، ٚ رصؼ ِٓ ا٦ثً  -
 إْ صاد ػّش٘ب ػٓ خّظ عٕٛاد ، ٚ ِٓ اٌجمش إْ  
 صاد ػّش٘ب ػٓ عٕز١ٓ ٚ اٌغُٕ إْ صاد ػّش٘ب ػٓ   
 عٕخ   
 ٠جذأ ٚلذ رثؼ اٌٙذٞ ِٓ صج١ؾخ ٠َٛ إٌؾش ، ثؼذ  -
 شش٠كبَ اٌزسِٟ عّشح اٌؼمجخ ، ٚ ٠غزّش إٌٝ آخش أ٠ 
 ٠غضا دفغ صّٓ اٌٙذٞ ٌششوبد خبصخ رزٌٛٝ رثؼ  -
 اٌٙذٞ ثبٌّٕؾش ا٢ٌٟ ، ٚ رؼجئزٗ ٚ رٛص٠ؼٗ ػٍٝ   
    ١ٓ فٟ شزٝ ثمبع اٌؼبٌُ ا٦ع٩ِٟ اٌّغٍّ  
 ِىبْ اٌزثؼ : ِٕٝ أٚ ِىخ أٚ عبئش اٌؾشَ اٌّىٟ  -
 ْ أصٕبء اٌؾظ ف١ٗ اٌزثؼ ا٢ ) إٌّؾش ا٢ٌٟ اٌزٞ ٠زُ  
  ٕٝ (٠مغ فٟ ِ   
 ٠غت اٌٙذٞ ػٍٝ وً ؽبط ِزّزغ أٚ لبسْ أٚ ِؾصش ،  -
 ٚ ٨ ٠غضا ٘ذٞ ٚاؽذ ػٓ أً٘ اٌج١ذ اٌٛاؽذ   
 ٠غزضٕٝ ِٓ اٌٙذٞ فٟ اٌؾظ أً٘ اٌؾشَ ٚ اٌّفشد . -
  7ٚ أ٠بَ فٟ اٌؾظ 3ِٓ ػغض ػٓ اٌٙذٞ فؼ١ٍٗ ص١بَ -

  )٠غٛص ص١بِٙب ِززب١ٌخ أٚ ِزفشلخ( أ٠بَ ثؼذ اٌؼٛدح   

 ػٍٝ اٌؾبط أظؾ١خ  ٍِؾٛظخ : ١ٌظ اخز٩إل 

  
  

 ٘ٛ أْ ٠غّغ اٌّصٍٟ ث١ٓ ص٩رٟ اٌظٙش ٚ اٌؼصش أٚ ث١ٓ  -
ؤ فٟ ٚلذ ا٤ٌٚٝ ) اٌظٙشراٌّغشة ٚ اٌؼشبء     ّ   ٚأ  مذ٠
 ( ٟ ٚلذ اٌضب١ٔخ )اٌؼصش أٚ اٌؼشبءاٌّغشة ( أٚ رؤخ١ش ا ف  
  : ٗأعجبث 
 ٌٍؾبط : ٠غٓ ٌٍؾبط أْ ٠غّغ ث١ٓ اٌظٙش ٚ اٌؼصش عّغ  -

 فٟ ػشفخ ، ٚ ث١ٓ اٌّغشة ٚ اٌؼشبء عّغ رمذ٠ُ             
  ِغ اٌمصش رؤخ١ش فٟ اٌّضدٌفخ             

  ٌزٞ ٠ج١ؼ اٌمصش(، فٟ اٌغفش )ا ٌغ١ش اٌؾبط )اخز٩إل(  -
 ٌجشد اٌشذ٠ذ٠ٓ ) ٌّٓ ٠صٍٟ عّبػخ فٟفٟ اٌّطش ٚ ا   
 اٌّغغذ ( ، ػٕذ اٌّشض ، اٌؼغض ػٓ ِؼشفخ اٌٛلذ ،    
 اٌخٛإل ِٓ ؽذٚس ظشس .. إٌخ (    
   : ٗششٚغ 
ٕ ؤ ٔٛػٗ  -  ا١ٌٕخ : . أْ ٠ٕٛٞ اٌغّغ فٟ اٌص٩ح ا٤ٌٚٝ ِج١

ب أٚ رؤخ١ش ا               ّ  رمذ٠
 . أْ ٠ٕٛٞ اٌزؤخ١ش فٟ ٚلذ ا٤ٌٚٝ فٟ ؽبٌخ            

  عّغ اٌزؤخ١ش             
 أْ رؤدٜ اٌص٩ربْ ثآراْ ٚاؽذ ٚ إلبِز١ٓ  -
 أْ ٠جذأ ثبٌفش٠عخ ا٤ٌٚٝ عٛاء عّغ رمذ٠ُ أٚ  اٌزشر١ت : -

 رؤخ١ش                
 اٌّٛا٨ح ث١ٓ اٌص٩ر١ٓ ) إ٨ ٌٍّز١ُّ ٚ اٌّؼزٚس فؼ١ٍّٙب  -
 اٌٛظٛء ٌىً ص٩ح (  اٌز١ُّ ٚ  
   صؾخ اٌص٩ح ا٤ٌٚٝ  -     ػذَ اٌفصً ث١ّٕٙب ثٕٛافً -
 ػٍٝ أٞ ؽبي ٍِؾٛظخ ص٩ح اٌصجؼ ٨ ٠صؼ ف١ٙب اٌغّغ   

 صالتٍه تقدٌم ا و تأخٍر ا انجمغ بٍه 
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