
 

ٍ أرنجنٕ اسصج ّ   أحج   احلج  ٖجٛ   أحبيت يف اهلل،  ايجٓ    يكجٛ
◘:♂ ْ ْالُ َْوَأن    ِ ْ َ َِ َْ ْ يييييٍسإََْليييييَهاهلَلِ َْأن   َِ َْ:يييييَدْ ُْ يييييََخ  ُ َِ ْال َِ ُبنِييييي

ْ ِْ ياِ  َْوال َيَص َْوَ يل  َِ ْالَّز 
ِ
يََخِ  َْو ِاَءيال ْالَّال  ِْ يا ََ  َْو ِ

ِ
ْال  ُُ يل ُُ ًدالَْر م  ُُمَ

فطججٌ احلجج   ◘ ٔ ايججٓ ٚيكجج   ججَّ (،َتفججل يًٝجج٘) ▬َرَمَضيانَْ
ْ ♂:ايعظِٝ فكنٍ ْالةَن ي َُْْوال َيص  ٌلْ ِ   يَزال ََ وُرََّْيو َسََّْيُجْ ُ َتفجل  ) ▬المَلير 

يَ ْ♂: ٚقنٍ أًٜطجن (، يًٝ٘ ََ َ  َْر ُ،ي َاق  ُليو  َْوَيْ  َْار  َْلَميي 
ِ
 ْ يص  ََ ْ  ْ َمي

جُْ ُجُْأم  َْوَََّدت  ِْ َول  صجتنٓنٍٚ نٕ اجن٤ اهلل   و  (البخهري ) أخرجه   ▬َِ
فطج١ًٝ اييجٝحم دُج     ايٓفٝط يه ّ اينعنىل َٓنصو احل  َٔ 

 . نختصنر تصزف أٟ  نعنىل  رهم٘ اهللا ٔ ايعثُٝني
 حلج أو العنرة:اآداب من 

ايكٝجنّ اجن أٚ جهلل اهلل َجٔ ايتنيجن       ٚ، ♣نخ ص اي١ٝٓ هلل 
ٚجيتٓجهلل   إٔ ٜتخًل  نألخ م ايفنضج١ً ، ٚٚا تٓنب احملزَن 

٘   حزًٜصن ي٢ً ندخجنٍ ايضجزٚر  ٜهٕٛ ٚ اجل اٍ،  ،يًج٢ رفكتج
يهُْظ:يكٍٛ اهلل نعجنىل  أذاِٖ،ٜصرب ي٢ً ٚ َْأَل  َيص  ْال   ٌٌ ُملَميا ع  ٌرْم 

َييَصْ ِِّْْال   َُ يَدال َِ َْليََخَْرَليَوَْو َُْلُ،يلَ َْو َْ َيص  ْال    ْ َلَميَْْليَرَ ِْليوِه

َلى هلِلْالَّء ق  ال ْالَّز  َ َْخْي  َلِإن  هلُلوالْ  ُجْالُ َْوَتَزو  َمم  َْاع 
ٍ َْخْي   ْ ِم  ْ َعُملال ر  {َوَماَْتق 

يٓجج  ايزنججٛب  ججتٕ   ٚالٜٓضجج٢ ديججن٤ ايضججفز  ،د791ايبكججز٠ :
اْ ََِلْ ♂ٜكٍٛ: ِرىنَِي َْو ِى  ن اََُّْجُْمق  ُِ َرََّْنَاَْهَذال َْوَماْ خ  َُ ِذيْ ب َحاَنْالَّ  ُُ

 ُٜٚضجبذ نذا ٖجب    ،نًُن صع  َهنًْجن  ُيكربو ▬.. َرَبنَاْمَلُن َقِمُبيلَن 
ْ♂ٚنذا ْشٍ يف ايتزٜل ٜكٍٛ: ،َهنًْن ٌِ يا ْالَّء ام 

ِ
ْال  ٌِ ِميَت ََ ْبِ ُُ َأُ:يل

ْ ََ َماَْخَم ََْشَ  ْ   .ي٢ً أدا٤ ايص ٠ يف أٚقننٗن مجني١ً نف ٚحي، ▬ِم
املٛاقٝت  ميهٔ ايز ٛع ملت١ٜٛ َٓنصو ايعُز٠ ملعزف١  مالحظة:: 

 املهن١ْٝ، ٚنٝف١ٝ اسحزاّ، ٚدظٛرا  اسحزاّ .
 أنواع األنساك ثالثة:

   ;ٖٚٛ إٔ ُٜخزّ يف أاٗز احل ع بالعمرة إىل احلج،تَُّمالتَّاألول: 
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 َٔ  ٖنجج نيعُز٠ ٚحٚذٚ ايكع ٠، ٚذٚ احلج١،  أٟ: اٛاٍ،
تكصج،، ٚحيجٌ َجٔ    اي تٛاف ايضعٞ ٚ ثِ ٜفزغ َٓٗن ،املٝكن 

 .األْضنىفطٌ أٖٛ ٚ،  نحل  يف ٚقت٘ نحزاَ٘، ثِ حيزّ
 زّجًٝعن، أٚ ُٜخٖٚٛ إٔ حيزّ  نيعُز٠ ٚاحل  مج اى;َرالثاني: الِق

فجذذا   ، نيعُز٠ ثِ ُٜ خٌ احل  يًٝٗن قبٌ اييجزٚع يف وٛافٗجن  
ٚصٌ نىل َهج١ وجنف وجٛاف ايكج ّٚ، ٚصجع٢  جني ايصجفن        
ٚاملز٠ٚ يًعُز٠ ٚاحل  صعًٝن ٚاحً ا، ثِ اصجتُز  يًج٢ نحزاَج٘    

ٚجيٛس إٔ ٜؤخز ايضعٞ ئ وجٛاف  ، ٌ َٓ٘ ّٜٛ ايعٝ حت٢ ُِٜخ
ٌ صجُٝن نذا   ايك ّٚ نىل َن  ع  وٛاف احل ، ال نىل َهج١   ٚصج

 .َتتخًزا ٚخنف فٛا  احل  نذا ااتػٌ  نيضعٞ
اَججزأ٠   ى مثةةاذ كلةةا :الهسةةا القةةرفيًةةا حيتةةا   ويهةةاح حةةاد   ةة 

حزَت  نيعُز٠ َتُتع١  ٗجن نىل احلج ، فخنضجت أٚ ْسِفضجت     أ
قبٌ إٔ نتٛف، ٚمل نستٗز قبٌ ٚقجت ايٛقجٛف  عزفج١، فذْٗجن     

فعً٘ احلنج، غج، أْٗجن   ُنخزّ  نحل  ٚنص، قنر١ْ، ٚنفعٌ َن ٜ
ال نتٛف  نيبٝت، ٚال نضع٢  ني ايصفن ٚاملجز٠ٚ حتج٢ نتٗجز    

اخص أحزّ  جنيعُز٠ َتُتًعجن  ٗجن نىل     :َٚثنٍ آخز ،ٚنػتضٌ
احل ، فًِ ٜتُهٔ َٔ اي خٍٛ نىل َه١ قبجٌ ٚقجت ايٛقجٛف    

ٌُ احل  ي٢ً ايعُز٠ ٜٚص، قنرًْن  .  عزف١، فذْ٘ ُٜ ِخ
ّ  نحل  َفزًدا، فذذا ٚصٌ َهج١  ٖٚٛ إٔ ُٜخز اد;َرالثالث: اإلْف 

ونف وٛاف ايك ّٚ، ٚصع٢ يًخ ، ٚاصجتُز يًج٢ نحزاَج٘    
ٚجيٛس إٔ ٜؤخز ايضعٞ نىل َن  عج    َٓ٘ ّٜٛ ايعٝ ٜتخًٌ حت٢ 

 نرٕججج بني إٔ يٌُ امُلفجزد ٚايك ٜتٚ ٗذا ، وٛاف احل  ننيكنرٕ
ُٟ  .ايُُّضهني ٘ ي٢ًحلصٛي ;صٛا٤، نال إٔ ايكنرٕ يًٝ٘ اهل 

ال ٜهْٛن َٔ صجهنٕ    يزط إٔاملتُتع ٚايكنرٕ   مو يلزمٌ ية :: 
ٔ  ٛااْتكًج ايجذٜٔ  أٌٖ َهج١  َٚه١ أٚ احلزّ،  يف غ،ٖجن   يًضجه

  زٟ املضج ججَٔ حنض ججٛاحٝٓئذ يٝض ِألْٗ; اهل ٟ ًٜشَِٗ
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ّس املتُتع ٚايكنرٕ اهلج   ، احلزاّ ٟ أٚ مثٓج٘ يٝجال ال   َٚت٢ يسِ 
ُٕ َع٘ َٔ املنٍ نال َن حيتن ٘ يٓفكت٘ ٚر ٛي٘ فذْج٘ ٜضجك     ٜهٛ

َرِ ْظٟ، ًٜٚشَ٘ ايصّٛ; يكٛي٘ نعنىل:يٓ٘ اهل   يَ ْبِياَُّعم  َلَميَْْمَء 

ِيَْلَميي ْالََييد  َْ ييِْميي َءو َمَ  ُ ِِّْْ ََِلْال َييَصَْلييَتْال ٍْ ييِ َْأِف ييا ََ َََخ ْ ُْ َْلاِلييَوا ََيِييد   ْ
ْْي 

ُميُجْ َْأه   ْ ي َُ َا  ْ
يْْي  َ

ِ
َِّيَكْمل َُ اِمَميٌ ْ َِ يٌ ْ ْتِم َكَْ:ََشَ ُءي  ع  ََ الَْر َُ ب َعٍ ْ ِ َُ ال ََصَْو

ْالَ ََْلييييييِداُدْ َمُمييييييلال َْأن  ُقييييييلال ْالَ َْوال:  َْوالت  ِْ ِدْال َييييييَرال ِِ يييييي يْالمَل،  ييييييامِلِ ََ

، 77إٔ ٜصّٛ أٜنّ ايتيجزٜل   ٚجيٛس ،د79١رايبكز٠:  {الَِّعَقاِبْ
نذا ر جع  فٝصجَٛٗن  ايضبع١ ايبنق١ٝ ٚ; َٔ ذٟ احلج71١، 71

ألٕ اهلل صجبخنْ٘   ;نىل أًٖ٘ نٕ ان٤ َتٛاي١ٝ، ٚنٕ ان٤ َتفزقج١ 
تجش٤٣ ايٛاح ٠ فٟ: فتَن اهل   ،أٚ بٗن ٚمل ٜيزط أْٗن َتتن ع١

ُٚنجش٤٣ ايٛاح ٠ َٔ ، ٟ ئ اخص ٚاح َٔ ايػِٓ يف اهل  
يف جيججهلل إٔ ٜتججٛافز ، ٚز يججٔ صججبع١ أاججخنصاس ججٌ أٚ ايبكجج

ٖٚجٛ سجط صجٓني يف اس جٌ،      ،:  ًٛغ ايضٔ ايٛا جهلل اهل  ٟ
يف ايطتٕ، فُجن  ٚصٓتنٕ يف ايبكز، ٚص١ٓ يف املعش، ٚصت١ أاٗز 

ٚال  ،يُٝن٤ال ٚ ،يٛرا٤إٔ ال نهٕٛ ٚ ،دٕٚ ذيو ال ُٜجش٤٣
 مكاى كبح اهلة :: و ،ٖش١ًٜٚال ،يز ن٤ٚال  َزًضن  ًٝٓن، َزٜط١

اه١ أْفع يًفكزا٤ فذْج٘  ٚٚجيٛس يف َه١ ٚيف  ك١ٝ احلزسّ،  ٢،ٓسَِ
 نع اييُط قج رس ججججّٜٛ ايعٝ   ع  ارنف :وو تٌيف َه١،  ٜذ ذ

   .ايٓٗنر أفطٌٚيًًٝن ْٚٗنًرا،  ُرٍَذ نىل آخِز أٜنّ ايتيزٜل
ٚاملفجزد ٜهْٛجن    فنيكنرٕ:ك: احلج: (8يوم الرتوي: ويو يوم )عمل 

ُّ املتُتع زين، أَندزَني َٔ املٝكن  املعترب ا  نحل  َجٔ   ُٜخز
ٜٚكٍٛ: يبَّٝ جو   ،ًٜٚبط ثٝنبس اسحزاّ فٝػتضٌ ٜٚتتٝهلل َهنْ٘

ٜٚتٛ جج٘ احلججنج ماملتُتججع، ٚايكججنرٕ، ٚاملفججزد  ملٓجج٢   حًجججن،
و يك ْ نْال ميدْٜٚكٍٛ: و يكْ َْشايكَّْيكَّْب  َّبويكْ َّْبويك َّْب 

ُوًجِٛع  ٚميهال ا٢ٓ حت٢ ، والَّنعم َّْكْوالملميك ْ َْشايكَّْيك
 ايظٗز ٚايعصز ٚاملػزب ٚايعين٤  فٝٗن  ٜٚصًٞ ايتنصع، طمش
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َّ :ك: احلج: ( 23يوم )عمل  ُٖ  ٜزَٞ اجلُزا  ايث ث نُن رَن
ٜٓفز َجٔ َٓج٢ قبجٌ غجزٚب     ، ثِ   َٔ ذٟ احلج77١م ّٜٛيف 

 .ٜبٝت فٝٗن  ٚنالاييُط نٕ أراد ايتعجٌ، 
ٔ ٖجذا   :ك: احلجة:  ( 24يةوم ) عمةل   ٜزَجٞ اجلُجزا    ٚنجتخز   ملج

ٚ  أراد فجذذا  ،ٜسٓفز َٔ َٓج٢ ثِ  نُن صبل، ايث ث ٔ  جاخلجز  َج
َ ْ♂:◘ ٘يكٛيج  يًجٛداع،  ٜتجٛف  حتج٢  خيزج مل  ً ٙ نىل َه١

ِدِهْبِاََّبو ِتْ لَنْآِخُرَْ:ه  َُ ء ىَْا ََ ْ ي  ُِ ُد ََ َْأ أٟ : ٖذا ٚا هلل  - َان ِقَرن 
ْال َاِئضِْ  -يف احل   ِْ َْأن ُجُْخَقَفَْ:  . ) متفق علي ( ▬ ِ  

ر اصجتُزا ٚاسحزاّ َٔ املٝكن  امُلعتجرب اجزًين،    واجبا  احلةج: 
املبٝجت اشديفج١ يًٝج١    ، ٚايتنصع مشطػزٚب يايٛقٛف  عزف١ 

نال أٌٖ األيذار َٚٔ ٜكّٛ  يجئِْٛٗ فٝججٛس هلجِ    يٝ  ايٓخز،
رَجٞ مججز٠ ايعكبج١    ٚ اخلزٚج َٔ املشديف١  ع  َٓتصف ايًٌٝ،

يف أٜنّ ايتيجزٜل يف أٚقننٗجن،    اجلُنر ايث ث١ّٜٛ ايعٝ ، ٚرَٞ 
ملبٝجت  اٚ  يًٓضن٤، احلًل أٚ ايتكص، يًز نٍ، ٚايتكص، فكٚ

أًٜطن،   71مملٔ نعجٌ، فذٕ نتخز ف١ًًَٝ   77،71ميًٝيتا٢ٓ 
ومن ترك أحد واجبات احلج يلزمه دم جرباان ٚوٛاف ايٛداع، 

 .شاة توزع عىل مساكني احلرم مع التوبة واالستغفار
، والوفربربور ب،روربربة، وصربربوار اإلوا ربربة، :أركةةاى احلةةج  اإلحربربرام 

ِصر ووإن  والس،ي ، ولرب  يربتمكن مربن م ربام ح ربه  من،ه مرباععح 

احلربج    ،وي،يربدويذبح هديه من تيرس وحيلق  محرامهيتحلل من 

ال،ام القادم مذا كان مل يؤدر الفريضة، وإن كان فد أداها والصربحيح 

ربأ  أخل مذا أعه ال جتب عليه اإلعادة، وأما  ر ِصأ بغربح هبربا بغربح حر

 احلربجحتى و ر يوم ال،يد وقد واته  ب،روةوإن ترك الوفور عذر 

صواوربا  أو سرب،يا  وجربب  تركومن  ،)احلج عروة( ◘لقول النبي 

 .أو يس،ى ليت  عسكهيطور لحجع وبلده  ذهبعليه و،له ولو 
 اد املسلم اليومي من العلم الشرعيكتاب :زللمسيد ارجع ل
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ٌٍ يتنصعاٚفجز   . ٜٚكُصز ايز ني١ٝيف ٚقت٘، فزض  ن
ع  وًجٛع اييجُط نىل    احلنج ٜتٛ ٘  :ك: احلجة: ( 9) يومعمل 

ٍِ، ٜٚٓشٍ قبٌ  يزف١، ُٜٚصًٞ ايظٗز ٚايعصز قصًزا ٚمجعس نك ٜ
 ،ٜتفزغ  ع  ايص ٠ يًذنز ٚاي ين٤، ٠ نٕ نٝضز ي٘زسُِايشٚاٍ  ٓس

ٜتٛ ج٘  ، ثجِ  رافًعن ٜ ٜ٘ نىل ُغجزٚب اييجُط   ،َضتكبٌ ايكب١ًِ
َفُٝصًٞ فٝٗجن املػجزب ث ًثجن     ،شديف١امُل ع  غزٚب اييُط نىل 

ٜٚتٛ ج٘   ايفججز،  فٝٗجن  ُٜصًٞٚتني، ٜٚبُٝت فٝٗن ٚايعين٤ رنع
ٚنٕ مل ٜتٝضججز يجج٘  ،ٜتفججزغ يًججذنز ٚايجج ين٤يًُيججعز احلججزاّ ٚ

حت٢ ُٜضفزس ايذٖنب يًُيعز احلزاّ فٝذنز اهلل نعنىل يف َهنْ٘، 
 .  ٢ٓملٜتٛ ٘ قبٌ وًٛع اييُط ثِ ،  ً ا
ٞ  ويةو يةوم العية :    ك: احلجة: ( 21يوم)عمل  م  مججز٠ ايعكبج١   ٜزَج

ٚاحلص٢ ٜؤخجذ َجٔ    ،َتتنيٝن  ضبع حسصسٝنٍ   ٢ٓايهرب٣  ا
ٖس ٜج٘  ذ ٜسج ، ثجِ  ٜهرب َجع نجٌ حصجن٠    أٟ َهنٕ، ملتُتجع  ام ُذ 

ٌس   ،حيًل رأص٘ أٚ ُٜكصزٙ ، ثِ ٚايكنرٕ ٜٚتخًٌ  ذيو ايتخُّج
ٍس ٌُّ يجج٘ مجٝججع دظججٛرا   ،فًٝججبط ثٝن جج٘ ٜٚتتٝججهلل ،األٚ ٚحِتجج

ٜٓجشٍ نىل َهج١ فٝتجٛف وجٛاف     ثجِ   ،اسحزاّ صج٣ٛ ايٓضجن٤  
ٖٚٛ وجٛاُف احلج ، ٜٚضجع٢  جني ايصجفن ٚاملجز٠ٚ        ١،اسفنض

نٕ ننٕ غ، َتُتع ٚمل ٜهٔ صجع٢   أٚيًخ ، نٕ ننٕ َتُتًعن، 
ٚ ٗذا ٜسخجٌ ايتخًجٌ ايثجنْٞ، ٜٚسخجٌ يج٘       ،َع وٛاف ايك ّٚ

 .   فٝبٝت فٝٗن ،ٜز ع نىل ٢َٓٚ ،ظٛرا  حت٢ ايٓضن٤احملمجٝع 
ٚ    :مو ك: احلج: (22يوم)عمل   ىلٜسزَجٞ اجلُجزا  ايجث ث، األ

٘   ايصػز٣م يجٔ   ثجِ ايٛصجت٢   ،  ئ ْفض٘ ثِ يجٔ َجٔ ٚنًج
  يجٔ ْفضج٘   ايهجرب٣ م ثِ مجز٠ ايعكب١، ْفض٘ ثِ ئ َٔ ٚنً٘

ٌٍِ ثِ ئ َٔ ٚنً٘، ُٜهرب َع نجٌ   ،َتتنيٝن  ضبع حصٝن   ن
ٜٚتجج٘  ، يػزٚب اييُط سٚاٍ اييُطحصن٠، ٜزَٝٗٔ  ع  

   . ٢ٓاٜبٝت ثِ  ،ٚايٛصت٢، يً ين٤  ع  اجلُز٠ األٚىليًكب١ً 
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  مناسك احلج

 

 

َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباِلَحجِّ َيِأُتوَك ِرَجااّل َوَعَمى ُكنِّ  قاه تعاىل : 
 [  72ج :] احل َضاِوٍر َيِأِتنَي ِون ُكنِّ َفجٍّ َعِىيٍق

 


