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مكونات الحج المبرورمكونات الحج المبرورمكونات الحج المبرور
   

الطريق الموصل للحج المبرور سهل ومميز إذاالطريق الموصل للحج المبرور سهل ومميز إذاالطريق الموصل للحج المبرور سهل ومميز إذا

إلتزم الحاج األفعال الصحيحة سوف يحصلإلتزم الحاج األفعال الصحيحة سوف يحصلإلتزم الحاج األفعال الصحيحة سوف يحصل
بكل تأكيد عىل الفوز بالحج المبروربكل تأكيد عىل الفوز بالحج المبروربكل تأكيد عىل الفوز بالحج المبرور

للفوز بالحج المبرور يجب عىل الفرد أن يتعلمللفوز بالحج المبرور يجب عىل الفرد أن يتعلمللفوز بالحج المبرور يجب عىل الفرد أن يتعلم
األفعال التي يجب القيام بها واألخالق التي يجباألفعال التي يجب القيام بها واألخالق التي يجباألفعال التي يجب القيام بها واألخالق التي يجب

التخلق بها وكذلك األفعال التي يجب أن يتجنبهاالتخلق بها وكذلك األفعال التي يجب أن يتجنبهاالتخلق بها وكذلك األفعال التي يجب أن يتجنبها

حتى ال تحرمه أجر الحج المبرورحتى ال تحرمه أجر الحج المبرورحتى ال تحرمه أجر الحج المبرور

   

...111النية واإلخالص لله سبحانه و تعاىلالنية واإلخالص لله سبحانه و تعاىلالنية واإلخالص لله سبحانه و تعاىل
   

(((إتباع السنة وموافقة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلصإتباع السنة وموافقة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلصإتباع السنة وموافقة رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص            .2.2.2
   

الحذر والإلنتباه: اإلبتعاد عن المحظوراتالحذر والإلنتباه: اإلبتعاد عن المحظوراتالحذر والإلنتباه: اإلبتعاد عن المحظورات .3 .3 .3

sss
   جزاء الحج المبرورجزاء الحج المبرورجزاء الحج المبرور      مغفرة الذنوبمغفرة الذنوبمغفرة الذنوب      والجنةوالجنةوالجنة
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تقليم األظافرتقليم األظافرتقليم األظافر

   

قصوا الشوارب وأعفوا الىحلقصوا الشوارب وأعفوا الىحلقصوا الشوارب وأعفوا الىحل

إستعمال السواكإستعمال السواكإستعمال السواك

   
إزالة شعر اإلبـطين والعانةإزالة شعر اإلبـطين والعانةإزالة شعر اإلبـطين والعانة

   الـخـتـانالـخـتـانالـخـتـان
اإلسـتـحماماإلسـتـحماماإلسـتـحمام   

   االستنجاء واالستجماراالستنجاء واالستجماراالستنجاء واالستجمار
      الزالة النجاسةالزالة النجاسةالزالة النجاسة

   

اإلستنشاق واإلستنثاراإلستنشاق واإلستنثاراإلستنشاق واإلستنثار

والمضمضةوالمضمضةوالمضمضة

   

غسل مفاصل االصابعغسل مفاصل االصابعغسل مفاصل االصابع

وتنظيف االذنينوتنظيف االذنينوتنظيف االذنين

   

ِريَن} ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ  {ِإنَّ هللاََّ يُِحبُّ التَّ

يَماِن، َواْلَحْمُد لِلَِّه َتْمَألُ اْلِميَزاَن ُهوُر َشْطُر اْإلِ يَماِن، َواْلَحْمُد لِلَِّه َتْمَألُ اْلِميَزاَنالطَّ ُهوُر َشْطُر اْإلِ يَماِن، َواْلَحْمُد لِلَِّه َتْمَألُ اْلِميَزاَنالطَّ ُهوُر َشْطُر اْإلِ الطَّ

   

   سنن الفطرة ونظافة الجسدسنن الفطرة ونظافة الجسدسنن الفطرة ونظافة الجسد   
ِريَن} ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ وَّ  {ِإنَّ هللاََّ يُِحبُّ التَّ



المواقيت المكانيةالمواقيت المكانيةالمواقيت المكانية
للحج والعمرةللحج والعمرةللحج والعمرة
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ذات عرق 94 كلم

قرن المنازل
 السيل الكبير 75 كلم 

يلملم 92 كلم

ذو الحليفة 450كلم 

المدينة المنورة 

الجحفة رابغ 183كلم
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   تجهيزات اإلحرامتجهيزات اإلحرامتجهيزات اإلحرام
   

َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك الَ َشِريَك َلَك َلبَّْيَك

ِإنَّ اْلَحْمَد، َوالنِّْعَمَة، َلَك َواْلُمْلَك، الَ َشِريَك َلَك 

اللهم هذا َحَرُمَك َوأَْمُنَك فحّرْمني عىل الناِر َوءاِمّني من عذابَِكاللهم هذا َحَرُمَك َوأَْمُنَك فحّرْمني عىل الناِر َوءاِمّني من عذابَِكاللهم هذا َحَرُمَك َوأَْمُنَك فحّرْمني عىل الناِر َوءاِمّني من عذابَِك

َيْوَم تبعُث عباَدَك واْجعلني من أوليائِك وأَهِل طاعِتَكَيْوَم تبعُث عباَدَك واْجعلني من أوليائِك وأَهِل طاعِتَكَيْوَم تبعُث عباَدَك واْجعلني من أوليائِك وأَهِل طاعِتَك

القيام بسنن الفطرةالقيام بسنن الفطرةالقيام بسنن الفطرة
والنظافةوالنظافةوالنظافة

اإلستحمام واإلغتسالاإلستحمام واإلغتسالاإلستحمام واإلغتسال   

ثم التطيبثم التطيبثم التطيب   

   
إرتداء مالبس اإلحرامإرتداء مالبس اإلحرامإرتداء مالبس اإلحرام

   

صـالة ركعتين ُسّنةصـالة ركعتين ُسّنةصـالة ركعتين ُسّنة

   إعـالن نـية الّنـسكإعـالن نـية الّنـسكإعـالن نـية الّنـسك   
عند الميقات ثم التلبيةعند الميقات ثم التلبيةعند الميقات ثم التلبية

َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك الَ َشِريَك َلَك َلبَّْيَك

ِإنَّ اْلَحْمَد، َوالنِّْعَمَة، َلَك َواْلُمْلَك، الَ َشِريَك َلَك 

 

دعاء دخول منطقة الحرمدعاء دخول منطقة الحرمدعاء دخول منطقة الحرم   
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      مناسك العمرةمناسك العمرةمناسك العمرة

         َلبَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرًةَلبَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرًةَلبَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرًة   
خطـوة بخطـوةخطـوة بخطـوةخطـوة بخطـوة

الدخول في حالة اإلحرامالدخول في حالة اإلحرامالدخول في حالة اإلحرام

الصالة ركعتينالصالة ركعتينالصالة ركعتين

خلف مقام إبراهيمخلف مقام إبراهيمخلف مقام إبراهيم   

   
شرب ماء زمزمشرب ماء زمزمشرب ماء زمزم

ثم الدعاءثم الدعاءثم الدعاء   

الحلق أو التقصيرالحلق أو التقصيرالحلق أو التقصير

الطواف سبع أشواطالطواف سبع أشواطالطواف سبع أشواط

حول الكعبةحول الكعبةحول الكعبة

َقاَل َرُسوُل هللاَِّ َصىلَّ هللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ َصىلَّ هللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ َصىلَّ هللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم

َتابُِعوا بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفِإنَُّهَما َيْنِفَياِن اْلَفْقَر َوالذُّنُوَب كََما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَثَتابُِعوا بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفِإنَُّهَما َيْنِفَياِن اْلَفْقَر َوالذُّنُوَب كََما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَثَتابُِعوا بَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َفِإنَُّهَما َيْنِفَياِن اْلَفْقَر َوالذُّنُوَب كََما َيْنِفي اْلِكيُر َخَبَث
َة ِة َوَلْيَس لِْلَحجَِّة اْلَمْبُروَرِة َثَواٌب ِإالَّ اْلَجنَّ َةاْلَحِديِد َوالذََّهِب َواْلِفضَّ ِة َوَلْيَس لِْلَحجَِّة اْلَمْبُروَرِة َثَواٌب ِإالَّ اْلَجنَّ َةاْلَحِديِد َوالذََّهِب َواْلِفضَّ ِة َوَلْيَس لِْلَحجَِّة اْلَمْبُروَرِة َثَواٌب ِإالَّ اْلَجنَّ اْلَحِديِد َوالذََّهِب َواْلِفضَّ

 َلبَّْيَك اللَُّهمَّ ُعْمَرًة 

بين الصفا والمروة

     السعي

}
{

:

عند المقات



ْعلُوَماٌت ۚ َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ْعلُوَماٌت ۚ َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَالاْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ ْعلُوَماٌت ۚ َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَالاْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ اْلَحجُّ أَْشُهٌر مَّ

ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه هللاَُّ ُۗفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه هللاَُّ ُۗفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ ۗ َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه هللاَُّ ۗ

ْقَوٰى ۚ َواتَُّقوِن َيا أُولِي اْألَْلَباِب اِد التَّ ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ ْقَوٰى ۚ َواتَُّقوِن َيا أُولِي اْألَْلَباِبَوَتَزوَّ اِد التَّ ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ ْقَوٰى ۚ َواتَُّقوِن َيا أُولِي اْألَْلَباِبَوَتَزوَّ اِد التَّ ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ َوَتَزوَّ
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   يوم الترويةيوم الترويةيوم التروية
(((النسك واألعمال والنصائحالنسك واألعمال والنصائحالنسك واألعمال والنصائح)))(النسك واألعمال والنصائح)

الثامن من ذو الحجةالثامن من ذو الحجةالثامن من ذو الحجة

(((في الحرم إن إستطعتفي الحرم إن إستطعتفي الحرم إن إستطعت ) ) )
   صلي الفجرصلي الفجرصلي الفجر

   القيام سنن الفطرةالقيام سنن الفطرةالقيام سنن الفطرة
واإلغتسال ثم التطيبواإلغتسال ثم التطيبواإلغتسال ثم التطيب

   الدخول في اإلحرام من محل إقامتك بمكةالدخول في اإلحرام من محل إقامتك بمكةالدخول في اإلحرام من محل إقامتك بمكة
(((ثم إعالن النسك ثم التلبية (بعد الشروقثم إعالن النسك ثم التلبية (بعد الشروقثم إعالن النسك ثم التلبية (بعد الشروق   

   اإلنتقال والنزول بمنىاإلنتقال والنزول بمنىاإلنتقال والنزول بمنى
(((قبل الظهر(حقيبة صغيرة فقطقبل الظهر(حقيبة صغيرة فقطقبل الظهر(حقيبة صغيرة فقط

الصالة في منىالصالة في منىالصالة في منى

قصرا وليس جمعاقصرا وليس جمعاقصرا وليس جمعا   

   الراحة وإحرص عىل الحجالراحة وإحرص عىل الحجالراحة وإحرص عىل الحج
المبرور ونم مبكرالمبرور ونم مبكرالمبرور ونم مبكر

ً ً َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َحجّا    َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َحجّاًَلبَّْيَك اللَُّهمَّ َحجّاًَلبَّْيَك اللَُّهمَّ َحجّا

}

{



   النفرة من عرفات اىل مزدلفة بعد المغربالنفرة من عرفات اىل مزدلفة بعد المغربالنفرة من عرفات اىل مزدلفة بعد المغرب

َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلم

  اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت  اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت  اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت اْلَحجُّ َعَرَفاٌت   
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صلي الفجر بمنىصلي الفجر بمنىصلي الفجر بمنى
ثم أبدء التهليل والتكبير والتلبيةثم أبدء التهليل والتكبير والتلبيةثم أبدء التهليل والتكبير والتلبية

يوم عرفةيوم عرفةيوم عرفة
األعمال واإلرشاداتاألعمال واإلرشادات

التاسع من ذو الحجةالتاسع من ذو الحجةالتاسع من ذو الحجة

   قبيل الظهر بعرفة :أخلد للراحةقبيل الظهر بعرفة :أخلد للراحةقبيل الظهر بعرفة :أخلد للراحة
وإحرص عىل الحج المبروروإحرص عىل الحج المبروروإحرص عىل الحج المبرور

      صالتي الظهر والعصر قصرا وجمعاصالتي الظهر والعصر قصرا وجمعاصالتي الظهر والعصر قصرا وجمعا
في أول وقت الظهر ثم يبدء يوم عرفةفي أول وقت الظهر ثم يبدء يوم عرفةفي أول وقت الظهر ثم يبدء يوم عرفة

   التوبة النصوح - اإلستسالم للهالتوبة النصوح - اإلستسالم للهالتوبة النصوح - اإلستسالم لله                  
- - - الذكر-الذكر-الذكر- اإللحاح والتضرع في الدعاء اإللحاح والتضرع في الدعاء اإللحاح والتضرع في الدعاء            
الصالة علىه (ملسو هيلع هللا ىلص) والحمد والتسبيحالصالة علىه (ملسو هيلع هللا ىلص) والحمد والتسبيحالصالة علىه (ملسو هيلع هللا ىلص) والحمد والتسبيح      

الصبر والهدوء وحسن الخلقالصبر والهدوء وحسن الخلقالصبر والهدوء وحسن الخلق

وإجتناب الجدال – كن متصال باللهوإجتناب الجدال – كن متصال باللهوإجتناب الجدال – كن متصال بالله

َال ِإَلَه ِإالَّ هللاَُّ َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَىل كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر
 

َال ِإَلَه ِإالَّ هللاَُّ َوْحَدُه َال َشِريَك َلُه، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد َوُهَو َعَىل كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر

اإلنتقال اىل عرفةاإلنتقال اىل عرفةاإلنتقال اىل عرفة
بعد الشروقبعد الشروقبعد الشروق

كن صبورا ومتعاون العملية طويلةكن صبورا ومتعاون العملية طويلةكن صبورا ومتعاون العملية طويلة

والقلق والغضب ليس حالوالقلق والغضب ليس حالوالقلق والغضب ليس حال

وقتك ثمين استغله بذكاء إتصلوقتك ثمين استغله بذكاء إتصلوقتك ثمين استغله بذكاء إتصل

بالله و ابقى مع المجموعةبالله و ابقى مع المجموعةبالله و ابقى مع المجموعة
   
   

}{



َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلم:  َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلم:  َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلم:  

ُه  }  .  ُه  }  .   {َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع كََما َوَلَدْتُه أُمُّ ُه  }  .   {َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع كََما َوَلَدْتُه أُمُّ   {َمْن َحجَّ َهَذا اْلَبْيَت، َفَلْم َيْرُفْث َوَلْم َيْفُسْق، َرَجَع كََما َوَلَدْتُه أُمُّ

َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلمَعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلمَعِن اْلَفْضِل ْبِن َعبَّاٍس، َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَِّ صىل هللا عليه وسلم

ِكيَنِة  "   .  َة َعَرَفَة َوَغَداَة َجْمٍع  "  َعَلْيكُْم بِالسَّ ِكيَنِة  "   . لِلنَّاِس ِحيَن َدَفُعوا َعِشيَّ َة َعَرَفَة َوَغَداَة َجْمٍع  "  َعَلْيكُْم بِالسَّ ِكيَنِة  "   . لِلنَّاِس ِحيَن َدَفُعوا َعِشيَّ َة َعَرَفَة َوَغَداَة َجْمٍع  "  َعَلْيكُْم بِالسَّ لِلنَّاِس ِحيَن َدَفُعوا َعِشيَّ

ًرا َقاَل  "  ًرا َقاَل  " َوُهَو كَافٌّ نَاَقَتُه َحتَّى ِإَذا َدَخَل ِمًنى َفَهَبَط ِحيَن َهَبَط ُمَحسِّ ًرا َقاَل  " َوُهَو كَافٌّ نَاَقَتُه َحتَّى ِإَذا َدَخَل ِمًنى َفَهَبَط ِحيَن َهَبَط ُمَحسِّ َوُهَو كَافٌّ نَاَقَتُه َحتَّى ِإَذا َدَخَل ِمًنى َفَهَبَط ِحيَن َهَبَط ُمَحسِّ

َعَلْيكُْم بَِحَصى اْلَخْذِف الَِّذي يُْرَمى بِِه اْلَجْمَرُة  "   .  َوَقاَل َقاَل النَِّبيَُّعَلْيكُْم بَِحَصى اْلَخْذِف الَِّذي يُْرَمى بِِه اْلَجْمَرُة  "   .  َوَقاَل َقاَل النَِّبيَُّعَلْيكُْم بَِحَصى اْلَخْذِف الَِّذي يُْرَمى بِِه اْلَجْمَرُة  "   .  َوَقاَل َقاَل النَِّبيُّ

صىل هللا عليه وسلم يُِشيُر بَِيِدِه كََما َيْخِذُف اِإلْنَساُن  . صىل هللا عليه وسلم يُِشيُر بَِيِدِه كََما َيْخِذُف اِإلْنَساُن  . صىل هللا عليه وسلم يُِشيُر بَِيِدِه كََما َيْخِذُف اِإلْنَساُن  . 
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  ليلة مزدلفةليلة مزدلفة
األفعال واإلرشادات

 

األفعال واإلرشادات
(((ليلة العاشر من ذو الحجةليلة العاشر من ذو الحجةليلة العاشر من ذو الحجة ) ) )

   صالة المغرب والعشاءصالة المغرب والعشاءصالة المغرب والعشاء
(((باذان واحد وإقامتينباذان واحد وإقامتينباذان واحد وإقامتين ) ) )

   الصالة قصرا وجمعاالصالة قصرا وجمعاالصالة قصرا وجمعا
   وقتها:عند وصول مزدلفة و إىل قبيل الفجروقتها:عند وصول مزدلفة و إىل قبيل الفجروقتها:عند وصول مزدلفة و إىل قبيل الفجر   

   اإلسراع للنوماإلسراع للنوماإلسراع للنوم
واإلتصال الروحي باللهواإلتصال الروحي باللهواإلتصال الروحي بالله

   صالة الفجر عند دخول الوقتصالة الفجر عند دخول الوقتصالة الفجر عند دخول الوقت   
   ثم التطويل في الدعاءثم التطويل في الدعاءثم التطويل في الدعاء

   النفرة اىل منىالنفرة اىل منىالنفرة اىل منى
مع التلبية والتكبير والتهليلمع التلبية والتكبير والتهليلمع التلبية والتكبير والتهليل

(((فقط بالمركبة وال للمشي فإنه مهلكفقط بالمركبة وال للمشي فإنه مهلكفقط بالمركبة وال للمشي فإنه مهلك)))   



Labaykhajj.Labaykhajj.Labaykhajj.

   يوم النحر = يوم العيديوم النحر = يوم العيديوم النحر = يوم العيد
العاشر من ذو الحجةالعاشر من ذو الحجةالعاشر من ذو الحجة

األعمال واإلرشادات

 
األعمال واإلرشادات

 
   جمع الجمراتجمع الجمراتجمع الجمرات
   من مزدلفة أو منىمن مزدلفة أو منىمن مزدلفة أو منى

مواصل التلبية والتكبير والتهليلمواصل التلبية والتكبير والتهليلمواصل التلبية والتكبير والتهليل
حتى وصول جمرة العقبةحتى وصول جمرة العقبةحتى وصول جمرة العقبة

         رمي جمرة العقبة بسبعرمي جمرة العقبة بسبعرمي جمرة العقبة بسبع
(((ال دعاء عندهاال دعاء عندهاال دعاء عندها)))

   ذبح الهديذبح الهديذبح الهدي
(((يتم ترتيبه عبر الشركةيتم ترتيبه عبر الشركةيتم ترتيبه عبر الشركة)))
سوف ترسل لكم المعلوماتسوف ترسل لكم المعلوماتسوف ترسل لكم المعلومات

   

   الحلق أوالتقصيرالحلق أوالتقصيرالحلق أوالتقصير
ثم اإلستحمام ولبس الجميلثم اإلستحمام ولبس الجميلثم اإلستحمام ولبس الجميل

من المالبس قبيل الطوافمن المالبس قبيل الطوافمن المالبس قبيل الطواف

   طواف اإلفاضةطواف اإلفاضةطواف اإلفاضة
   سبع أشواط وصالة ركعتينسبع أشواط وصالة ركعتينسبع أشواط وصالة ركعتين

وشرب زمزم واالستالموشرب زمزم واالستالموشرب زمزم واالستالم

   السعي الحجالسعي الحجالسعي الحج

            الرجوع اىل منى للمبيتالرجوع اىل منى للمبيتالرجوع اىل منى للمبيت

      هللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،َال إَلَه إالَّ هللاَُّ ،هللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،ولِلَِّه اْلَحْمُدهللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،َال إَلَه إالَّ هللاَُّ ،هللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،ولِلَِّه اْلَحْمُدهللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،َال إَلَه إالَّ هللاَُّ ،هللاَُّ أَْكَبُر ،هللاَُّ أَْكَبُر ،ولِلَِّه اْلَحْمُد

مواصلة الحفاظ عىل الحج المبرورمواصلة الحفاظ عىل الحج المبرورمواصلة الحفاظ عىل الحج المبرور

كن حذرا فال تغفل وتهدم ما بنيتكن حذرا فال تغفل وتهدم ما بنيتكن حذرا فال تغفل وتهدم ما بنيت   

{Bythe
da

wn
  Andbytennights} 

 َواْلَفْجِر * َوَلَياٍل َعْشٍر

http://quran.ksu.edu.sa/translations/english/593.html?a=5995
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األعمال واإلرشاداتاألعمال واإلرشادات

Jamarat's Pillars 

Al-Jamra Al-Suqra

Al-Jamra Al- Wasta

Jamratu Al-Aqaba

   اإلبقاء عىل حجك نظيفاًاإلبقاء عىل حجك نظيفاًاإلبقاء عىل حجك نظيفاً
راقب اللسان والنظر والسمعراقب اللسان والنظر والسمعراقب اللسان والنظر والسمع

رمي الجمرات الثالثرمي الجمرات الثالثرمي الجمرات الثالث      الصغرىالصغرىالصغرى   

(((والوسطى والكبرى (العقبةوالوسطى والكبرى (العقبةوالوسطى والكبرى (العقبة

وقت الرمي من بعد الزوال اىلوقت الرمي من بعد الزوال اىلوقت الرمي من بعد الزوال اىل

(((المغرب(يمكن الرمي ليالالمغرب(يمكن الرمي ليالالمغرب(يمكن الرمي ليال

      الدعاء واإلطالة فيهالدعاء واإلطالة فيهالدعاء واإلطالة فيه
عقب رمي الجمرة الصغرى والوسطىعقب رمي الجمرة الصغرى والوسطىعقب رمي الجمرة الصغرى والوسطى   

المبيت بمنى من واجبات الحجالمبيت بمنى من واجبات الحجالمبيت بمنى من واجبات الحج

   ترديد التكبيرات عقب الصلواتترديد التكبيرات عقب الصلواتترديد التكبيرات عقب الصلوات
   إستثمار الوقت في الحج بحكمةإستثمار الوقت في الحج بحكمةإستثمار الوقت في الحج بحكمة

كن خلوقاً مع الجميعكن خلوقاً مع الجميعكن خلوقاً مع الجميع

      َقاَل َرُسوُل هللاَِّ ـ صىل هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ ـ صىل هللا عليه وسلمَقاَل َرُسوُل هللاَِّ ـ صىل هللا عليه وسلم
اُر َوْفُد هللاَِّ ِإْن َدَعْوُه أََجابَُهْم َوِإِن اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َلُهْم  "    اُر َوْفُد هللاَِّ ِإْن َدَعْوُه أََجابَُهْم َوِإِن اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َلُهْم  "     "  اْلحُجَّاُج َواْلُعمَّ اُر َوْفُد هللاَِّ ِإْن َدَعْوُه أََجابَُهْم َوِإِن اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َلُهْم  "     "  اْلحُجَّاُج َواْلُعمَّ   "  اْلحُجَّاُج َواْلُعمَّ

   أيام التشريقأيام التشريقأيام التشريق



التوبة وتجديد العهد واإلستسالم للهالتوبة وتجديد العهد واإلستسالم للهالتوبة وتجديد العهد واإلستسالم لله
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طواف الوداعطواف الوداعطواف الوداع
االعمال واإلرشاداتاالعمال واإلرشادات

وقته: فليكن أخر االعمال فيوقته: فليكن أخر االعمال فيوقته: فليكن أخر االعمال في
مكة ما تيسرمكة ما تيسرمكة ما تيسر

   أجعل وداعك جميًال- طهارة وطيب وثوب جميلأجعل وداعك جميًال- طهارة وطيب وثوب جميلأجعل وداعك جميًال- طهارة وطيب وثوب جميل
(((بدون إحرام أو رمل أو إضباعبدون إحرام أو رمل أو إضباعبدون إحرام أو رمل أو إضباع)))

   الصالة خلف المقام شرب زمزم والدعاءالصالة خلف المقام شرب زمزم والدعاءالصالة خلف المقام شرب زمزم والدعاء
الطواف سبع أشواطالطواف سبع أشواطالطواف سبع أشواط

اإلستالم والدعاء عند وداع البيتاإلستالم والدعاء عند وداع البيتاإلستالم والدعاء عند وداع البيت

حافظ عىل نظافة حجكحافظ عىل نظافة حجكحافظ عىل نظافة حجك
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rings no reward
butParadise

إدارة لبيك حج
 تتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور

وعودا حميدا


