
مناسك الحج

 اال%حرام
وع لمن توجه إىل مكة عن طريق الجو مب من • والمرس7

قصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه 

قبل الركوب اىل الطائرة. 

ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب االWحرام، •

d النسك الذي يريده من حج أو عمرة 
eينوي بقلبه الدخول ىڡ

ع له التلفظ بما نوى:   ويرس7

فإن كانت نيته العمرة قال: (لبيك عمرة) أو •

(اللَُّهم لبيك عمرة)   

) أو • وإن كانت نيته الحج قال: (لبيك حّجاً

(اللهم لبيك حّجاً) 

يَك • ِ َ
ْيَك الَ رس: ْيَك، َلبَّ ْيَك اللَُّهمَّ َلبَّ قول التلبية: " َلبَّ

ْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، الَ  ْيَك ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ َلَك َلبَّ

يَك َلَك ”  ِ َ
رس:

محظورات االWحرام •

يستحّب لك أن تتنظف.  •

وتقّص أظافرك. •

وتحّف شاربك. •

e الفطرة.• eسںى d
وتعمل باىڡ}

e الصفا والمروة. • dتوجه إىل المسعى لتسع سبعة أشواط بںى

d بداية الشوط اال�ول أن تقرأ قوله تعالـى  •
eوالسنة عند قربك من الصفا ىڡ

  

d بداية الشوط اال�ول من السعي . •
eثم تقول بعدها :نبدأ بما بدأ الله به. وال تقل هذا إال ىڡ

. ال إله إال الله وحده ال • Mالله أكرى Mالله أكرى Mه، وتقول: الله أكرى يسن لك أن تصعد عىل الصفا وتستقبل القبلة عىل الصفا، وتحمد الله وتكرى�
يك له، أنجز وعده، و نرص عبده، و  ء قدير، ال إله إال الله وحده ال رس: T

T و يميت، و هو عىل كل ىس: Tيك له، له الملك و له الحمد، يحىى رس:
هزم اال̂حزاب وحده“ ثم تدعو بما تيرس، رافعاً يديك.ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة، وال تقف للدعاء بل ابدأ سعيك إلـى الصفا. 

وهكذا، حىى} تستكمل سبعة أشواط، عىل أن تحسب من الصفا إىل المروة شوطاً ورجوعك من المروة إىل الصفا شوطاً آخر.•

السعي

ة من شعرها قدر أنملة من أنامل اال�صابع. ال بأس أن تحلق لنفسك أو • dالمرأة ال تحلق شعر رأسها ولكن تقرصه، وذلك بأن تقص من كل ضفرى

ك ولو قبل أن تتحلل. dلغرى
التحلل

المحرم عليه أن يكون عىل وضوء قبل البدء بالطواف. •

d طواف •
eالثالثة اال�وائل منه ىڡ d

eُطف حول الكعبة سبع مرات ، ُمرسعاً ىڡ
القدوم فقط. 

d طواف القدوم فقط، مبتدئًا بالحجر •
eالثالثة اال�وائل منه ىڡ d

eُمرسعاً ىڡ
اال�سود. 

الدعاء عند استالم الحجر اال�سود: “بسم الله والله أكرىM "، أو تقول: "الله •
" فإن لم تستطع تقبيله، استلمه بيدك وقّبلها، فإن لم تستطع  Mأكرى

 . استالمه فأرس7 إليه بيدك اليمىىe وال تقّبلها وقل: الله أكرى�

•  " Mاستلمه بيمينك، وقل : "بسم الله والله أكرى d
eفإذا حاذيت الركن اليماىى

• d
eه اتركه وامض ىڡ dوال تقّبله، فإن شق عليك استالمه بسبب الزحام أو غرى

 d طوافك، وال ترس7 إليه وال تكرى� عند محاذاته؛ ال�ن ذلك لم يثبت عن النىى�
صىل الله عليه وسلم. 

   

d والحجر اال�سود: •
eالركن اليماىى e dويستحب لك أن تقول بںى

• ِّ سود كرى�
.وكلما مررت بالحجر اال�

كثار من • Wكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، واال Wأثناء الطواف يستحب اال d
eوىڡ

d الطواف  
eلكل شوط ىڡ e dالدعاء. وال يوجد دعاء معںى،

وع ال • ولكن كل دعاء حسن ليس بإثم وال قطيعة رحم فهو مستحب مرس7
d القرآن والسنة. وال ترفع صوتك بالذكر والدعاء أثناء 

eسيما اال�دعية الواردة ىڡ
.الطواف 

ه إىل • فإذا أتممت الطواف سبعة أشواط فغط كتفيك برداء االWحرام، و توجَّ
مقام إبراهيم واقرأ:     

   

فة إن • e الـكعبة المرس7 dخـلف الـمقام، واجـعل الـمقام بـينك وبـںى e dركـعتںى dلـتصىل
 d
eه فـصلهما ىڡ dتيرس، فهـذه هـي الـسنة، وإن لـم يتيرس لـك ذلـك لزحـام أو غرى

ركـعة اال�وىل بـعد  d ال
eرام. ويسـتحب أن تـقرأ ىڡ أي مـوضـع مـن المسجـد الحـ

d اال�خـرى بـعد الـفاتـحة: ( قـل هـو الـله 
eالـفاتـحة: (قـل يـا أيـها الـكافـرون) وىڡ

هما فـال بـأس. عـْن َجـاِبـِر بْـِن َعـْبِد  dوإن قرأت غرى . e dالركـعتںى d
eأحـد) وال تـِطل ىڡ

َراِهـيَم  ا انَْتَهـى ِإىَل َمـَقاِم ِإبْـ وَل الـلَِّه صىل الـله عـليه وسـلم َلـمَّ الـلَِّه، أَنَّ رَُسـ
ِ َفـَقَرأَ َفـاِتـَحةَ 

o ْ Tَراِهـيَم ُمَصىلًّ } َفَصىلَّ َرْكـَعَتںى َرأَ { َواتَِّخـُذوا ِمـْن َمـَقاِم ِإبْـ َقـ
ْكـِن  اْلـِكَتاِب َو { ُقـْل يَـا أَيُّـَها اْلـَكاِفُروَن} َو { ُقـْل ُهـَو الـلَُّه أََحـٌد } ثُـمَّ َعـاَد ِإىَل الـرُّ

َفا   َفاْسَتَلَمُه ثُمَّ َخَرَج ِإىَل الصَّ

ب من ماء زمزم • e يستحب لك أن تذهب لترس7 dبعد انتهائك من الركعتںى
وتصّب عىل رأسك.

الطواف

العمرة



وية  يوم الرى$
وية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيستحب لك • إذا كان يوم الرى}

االWحرام بالحج من مسكنك الذي تسكن فيه، ويستحب لك أن تغتسل 

وتتنظف وتتطيب عند إحرامك بالحج كما تفعل ذلك عند إحرامك من 

الميقات. 

e تنوي بهما سنة الوضوء • dركعتںى dفإن كان وقت فريضة صليت، وإال فتصىل

ع لهما الصالة.   إال الحائض والنفساء فال يرس7

فإذا فرغت من الصالة فانو الحج بقلبك، وتلفظ بلسانك بالنسك الذي •

تريده بقول: لبيك اللهم حًجا. 

انطلق إىل مىىe لتصىّلd فيها الظهر والعرص والمغرب والعشاء قرصاً دون •

جمع، وتبيت فيها حىى} تصىلd السّنة فجر يوم عرفة. 

بعد االWحرام للحج يسن للحجاج التوجه اىل مىىe قبل الزوال أو بعده من •

وية.  يوم الرى}

ون من التلبية إىل أن يرموا جمرة العقبة. • ويكرى7

ويصّلون بمىىe الظهر والعرص والمغرب والعشاء والفجر. •

d وقتها قرصاً بال جمع،  •
eوالسّنة أن يصّلوا كل صالة ىڡ

  إال المغرب والفجر .

 يوم عرفة
، كل ذلك فعله • d أو تكرى� إذا طلعت شمس يوم عرفة انطلق إىل عرفة، وأنت تلىى�

d حجته. 
eصىل الله عليه و سلم وهم معه ىڡ d أصحاب النىى�

ة حيث مكان • d نَمرة-إن تيرس ذلك، وإالّ فال حرج أن تتوجه إىل عرفة مبارس7
eثم انزل ىڡ

المخيم- ونَمرة مكان قريب من عرفات، و ليس منها، و تّظل بَنمرة إىل ما قبل 

الزوال. 

مام • Wفإذا زالت الشمس ارحل إىل ُعرَنة وانزل فيها. وهي قبيل عرفة،  وفيها يخطب اال

d وقت 
eبهم الظهر  والعرص قرصاً و جمعاً ىڡ dبالناس خطبة ذلك اليوم، فيصىل

، وال يصىلd بينهما شيئاً.  e dالظهر، ويؤذن لهما أذاناً واحداً وإقامتںى

مام، فلتصّلهما مع من حولك من أمثالك، وإال • Wوإن لم يتيرس لك صالتهما مع اال

فوحدك. ثم انطلق إىل عرفة- إن لم تكن دخلتها قبل الصالة- وال تتكلف الذهاب 

إىل الجبل (المشهور بجبل الرحمة) فتضل الطريق وترهق نفسك وتفوت عىل 

نفسك الدعاء، فعرفة كلها موقف. 

فإذا تيرس لك الذهاب إىل الجبل فقْف عند الصخرات أسفل الجبل مستقبال القبلة •

d مكانك الذي أنت فيه 
eوإن لم يتيرس لك ذلك فادع ىڡ ، d وتدعو وتطيل الدعاء وتلىى�

داخل خيمتك .  

d هذا الموقف العظيم: "الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه •
eصىل الله عليه وسلم ىڡ d وكان أكرى7 دعاء النىى�

ٍء َقِديٌر "   ْ T َ
يَك َلُه َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ ىس: ِ َ

َوْحَدُه الَ رس:

وال يزال هكذا حىى} تغرب الشمس.

أعمال الحج

1 مزدلفة
 المبيت ىڡ2

إذا غربت الشمس توجه من عرفات إىل مزدلفة وعليك السكينة والهدوء، وال تزاحم •

الناس. 

ك ممن معك، وأقم وصل المغرب ثالثاً، ثم • dفإذا وصلت مزدلفة َفأَذِّن أنت أو غرى

ك ذلك،  eأقم وصلِّ العشاء قرصاً، واجمع بينهما، وإن فصلت بينهما لحاجة لم يرص

وال تصِل بينهما وال بعد العشاء شيئاً، ثم نم حىى} الفجر.

10

 يوم النحر9
اعمال يوم النحر:  •

ى: إذا وصلت عند جمرة العقبة استقبل الجمرة، • الجمرة الكرى�

وارمها بسبع حصيات مثل حىص الخذف، و هو أكرى� من الحمصة 

ّ مع كل حصاة.   قليالً، و تكرى�

فاضة، • Wفاضة: اذهب إىل مكة المكرمة لتطوف طواف اال Wطواف اال 

(يشمل السعي ايضا). 

الذبح: .بعد الرمي تذبح الهدي، وتأكل منه، وتوزع عىل الفقراء..•

10

1 1 , 1 2 , 1 3

8

 طواف الوداع
فإذا انتهيت من قضاء حوائجك، وعزمت عىل الرحيل، •

ص للحائض  فعليك أن تودع البيت بالطواف، ويرخَّ

d ترك طواف الوداع.  
eوالنفساء ىڡ

يق  أيام الترس<
e : ليلة • dواجب ثالث لياٍل لمن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتںى eالمبيت بمىى

 . d عرس7
eالحادي عرس7 وليلة الثاىى

- بعد • يق- وهو اليوم الحادي عرس7 d أول أيام الترس7
eيبدأ رمي الجمرات الثالث ىڡ

d تُسمى 
ى الىى} الظهر (أي بعد الزوال)، فتبدأ برمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكرى�

العقبة، ترمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد اال�خرى، وتكرى� مع 

كل حصاة. 

d رمي الجمرة الصغرى والوسطى أن ترميهما وأنت مستقبل القبلة، ثم •
eط ىڡ ال يشرى}

تتقدم إىل الجمرة أمامها بعيًدا عن الزحام فتستقبل القبلة وتدعو طويالً. 

ترمي جمرة العقبة مستقبلها جاعالً الكعبة عن يسارك ومىىe عن يمينك، ثم •

تذهب، وال تقف للدعاء؛ حيث إن الرسول –                                            

صىل الله عليه وسلم- لم يقف بعدها. 

, عرس( ( إن تعجلت) ، •
- الحادي عرس( والثاىى- , اليومںى,

ترمي ىڡ-

, اليوم الثالث عرس( أيضاً ( إن تأخر).
وىڡ-


