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لِيف    :َتأ
 د املصلحُ م  خالُد بُن عبِداَّللِه بن مُ / د.أ

يه  غأفأرأ هللا  لأه  وِلوأالدأ

 1 الموجز في أحكام الحج والعمرة 



 2 الموجز في أحكام الحج والعمرة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مقدمة

دد      َحاأددِلأِموأم  أَِيِ  أددِ   أم  ِِ بأمححأددنَي ِل َدحا ددو ْأَأددع الحمأ َأ    دد ل  وأالس  َأ ددد  هِِ  بأِِّ  الحاأددِلأِموأا وأالة دد ْأَأددع د  اْلحأمح  آلِددهِ  وأ
ِبِِه أأْجحأِاوأ   أأم ِ بدأاحد  .                                      وأأأصححأ

ِتم فدأقأدح       ْحظأِم الحق ر َبأ رأل  ِمنح أأجألِ  الحِاَأِدأاِت وأأأ ْلحأجُّ وأالحا مح ِ ا جأاألأ هللا  اْلحأج  فِأ َأ د اح دِِا اسحِ ب كح َدِ ِمدنح أأبحكأ
ْأِِئِمِه الحِاظِأ ِ  ْأِمأنَي ِمنح دأ ْأِظيمأنيَ  .وأِد رأِل مأ أِِفعأ كأِثريأَل وأأ ج وبَا  ْأَأع اْلحأجِ  وأالحا مح وأقأدح ذأكدرأ تدأاأدِ أ . وأبأت بأ هللا  

ددددِر    ِأ ددددول ه  الح ددددِ ِب ِك أِبِددددِها وأفأة ددددلأ ذألِددددوأ وأبدأيد  أدددده  بأا  ِِمِامأ ِأ ِت أأحح َأ دددد دددد  ِ ِها وأأأمأددددرأ ال  ددددِ أ  ِأاح   ُم حمأ ِب ا 
ْأ حه   ا مح َيأحخ ذ وا  ِأ  .مأ أِِا

ْحمأِِلِِمأِا       رأِل وأأأ ِِ  اْلحأجِ  وأالحا مح ِأ َِمأٌِت ُم ح أةأرأاٌت ِب بدأيأِِا م ِام ِِت أأحح ِذِه كأ . ت ِفيد  اْلحأِج  وأالحم اح أِمرأ وأهأ
ََ وأتدأقحرِيََِا دوا إشدِبل  إ  اِِدَِ،ا وقدد فة دَ    ِاي نأ مأَأِِحثأ وأمأسأِِئلأ تأسح وأقأدح جأاأَح د اأِ ِب  ِقأِط  ِضمح

رألِ "ذلوأ ب ك ِيب  ِديدأ والقأَ ولأ "ال َذل  ِب أحِِِ  اْلجِ  والا مح  .ا فأأأاأأل  هللاأ ال سح
 كأ دأَأه                                                                                                          

 خالُد بُن عبِداَّللِه املصلحُ 
 ِب الر وحضأنِي الش رِيفنيِ                                                                                                     

 هد1438 /11/ 14لأيَأني   األحِد 



 3 الموجز في أحكام الحج والعمرة 

 ُحْكُم اْلَْجِ  َواْلُعْمَرِة َوَفَضائُِلُهَما: اْلَمْبَحُث اْْلَوهلُ 

ِصَفُة اْْلَجِ  : ََثلِثًا
ُرورِ   اْلَمب ْ

فضاِئُل : َثنياً 
 اْْلَجِ  َواْلُعْمَرِة 

ُحْكُم اْْلَجِ  : َأوهًل 
 َواْلُعْمَرِة 
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 ُحْكُم اْْلَجِ  َواْلُعْمَرِة : َأوهًل 

ْسََلِم، َأرَْكانِ  ِمنْ  رُْكن   اْْلَج          .اْْلُمهةُ  َعَلْيهِ  َوَأْْجََعتْ  َوالس نهُة، اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  َدله  اْْلِ
  رِ  ِب  ال  ِ ِ  ِمنأ  الحم سح أِطيعِ  ْأَأع تدأاأِ أ  هللا   فدأرأضأه لَ  مأر لَ  الحا مح  .واِحدأ
 َأ ح  فأمأنح م وألأ  إِلأيه يد َأِِدبأ  أأاح  ْأَيه وأجأبأ  اْلحأج ِ  و ج وِِّ  ش ر وط   ِفيهِ  اكح أمأ بِي لأ  فأِإ  ه   يد ؤأخِ رأ  يدأاحِرض   مأِ يأدح

 .لأه  
 ِرأل  فأِايأ ا   نٌي ِب حأقِ  الحم سح أِطيع اْلج .أأم ِ الحا مح

 ب
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 فضاِئُل اْلَْجِ  َواْلُعْمَرِة : َثنياً 
رألأ بِفأضأِِئلأ كأِثريأل ا ِم دحاأِ   :خأص  هللا  اْلحأج  وأالحا مح

نُوِب َواْْلَطَايَ : اْْلُوَل   .َأنه اْلَْجه طُْهَرة  لِْلَعْبِد ِمَن الذ 

ُروِر َوثَ َوابَُه اْْلَنهةُ : الثهانَِيةُ   .َأنه َجَزاَء اْلَْجِ  اْلَمب ْ

ْسََلمِ : الثهالِثَةُ   .َأنه اْلَْجه نَ ْوع  ِمَن اْلَِْهاِد، الهِذي ُهَو ِذْرَوُة َسَناِم اْْلِ

 .َأنه اْلُمَتابَ َعَة بَ ْْيَ اْلَْجِ  َواْلُعْمَرِة تَ نَ ْفِي اْلَفْقَر َوالذ نُوبَ : الرهابَِعةُ 

 .َأنه اْلُعْمَرَة إل اْلُعْمَرِة كفارُة ملا بَينهما من اْلطَايَ : اْْلَاِمَسةُ 
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ُرورِ : ََثلِثًا  :ِصَفُة اْلَْجِ  اْلَمب ْ
ُروِر، َوِْجَاُع َذِلَك ِف ََخِْس ِصَفات    :تَ نَ وهَعْت َكِلَماُت اْلُعَلَماِء ِف بَ َياِن َوْصِف اْْلَجِ  اْلَمب ْ

ِِلَةِ فيَ غي به وجه هللا تاِ : اْْلُوَل  ِ واأ اْلحأجُّ هِِ  خأ  .أأاح يأ
ِي ال  ِبِ  : الثهانَِيةُ  ِ واأ اْلحأجُّ ِوفحقأ هأدح َِهِ  أأاح يأ  .فيأامل كأاأمأ
رأاِ  : الثهالِثَ  ةُ  ددِسحِحح ددِ م  دأاأَِ َقددِ َِبْلحأددجِ ا كأ اأ ددِاأ ِم دح ٌَ مأددِ كأ ددوأا َِ وأالحوأاِجَأددِِتا اأ  الحِميقأددِِت ِمددنأ أأاح َيأحِتأ ِب اْلحأددجِ  َِبلحفأددرأاِئ
ِقي ِ  فِأ لِ ِلْلح َأ َِ الة  ْأِمًِّم كأأأدأا  ِ  .ا وأمأِ كأِاأ ِم دحاأ
درأاِ ا: الرهاِبَعةُ  ظ دوبأاِت اسحِحح دِاأ م  دأاأَِ َقدِ َِبْلحأدجِ م كأمأحح دِ مأدِ كأ ٌَ ِم دحاأ دِاأ وأ  أأاح َيأح أِ بأ ِب اْلحأجِ  الحم حأر مأِِتا اأدوأا مأدِ كأ

ِحأَحقِ  ِلحِغيَأنِيا وأال  ظأِر الحم حأر ِ ا وأأأِذي نِي ا ْأِمًِّم كأ  ِ  .ِم دحاأ
ََِ : اْْلَاِمَسةُ  ل  طأيِ ب  فإا هللا طيب ل يأقَل إل طي َأ ِ واأ اْلحأجُّ ِمنح مأِل  حأ  .أأاح يأ
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ْأني  : ي شح دأرأط  ِلو ج وِِّ اْلحأجِ  َخأحسأني  ش ر وط  َِبِلت ِفأِِقم وأِهيأ  - ِ طِأ َأ  ا وأالحَد َ وغ ا وأالحاأقحل ا وأاْلح ر ِي ني ا وأاِلاح  .اسحِاح
ْأني   - ِ طِأ ل  : وأاِلاح نيأ وأِفاحِل الحمأ أِِاِو وأالرُّج وِع ِإ أ بدأَأِدِها د واأ مأشأق ني  زأاِئدأ  ِ ْأَأع الحو ص وِل ِإ أ مأ بأل    .هيأ الحق دح
ْأني  الحمأرحأأِل ِب اْلحأجِ  ِإل  وألأ تدأ أحأق ق   - ِ طِأ  .ِبُوُجوِد َمَْرم  ااح

 شروط وجوب اْلج  

ْسََلمُ  اْلبُ ُلوغُ  اْلَعْقلُ  اْْلُر ِيهةُ  اِلْسِتطَاَعةُ   اْْلِ

 ُشُروُط ُوُجوِب اْلَْج ِ : اْلَمْبَحُث الثهاِن 
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 اْلَمَواِقيُت اْلَمَكانِيهةُ : نًِياَثَ 

ْأيد  دأاأِ بأا ول  هللِا  رِ أ ِم دحاأِا وال ِ  فياِ َْع ثَثني أحوال ِهيأ الحمأوأاِضع  ال ِت   :لِي حح
دِ ِإاح : اْلول  درألأ أو حأِذأاهأ مأنح مأر  ِبيقِت من املواقي  ي رِيدد  اْلحأدج  أأِو الحا مح

أوأاِقي  َخأحسأنيٌ 
ِ نح ِبح طأرِيِقه فيجب َْيه أا حير  م اِا وامل  :مل تأ

ِدي أنيِ : ذ و اْلح َأيدحفأنيِ  - ِل الحمأ  .وأه وأ ِميقأِت  أأهح
فأني   - ِل الش ِِ  وأِمةحرأ : اْلح حح  .وأه وأ ِميقأِت  أأهح
ِل َنأحد  : قدأرحا  الحمأ أِزِلِ  -  .وأه وأ ِميقأِت  أأهح
َأم   - ِل الحيأمأنِ : يدأَأمح  .وأه وأ ِميقأِت  أأهح
ِْرحق   - ِل الحِارأاقِ : ذأات    .وأه وأ ِميقأِت  أأهح

ددِِا ال ددِذي : الثاني  ة ِأ ددرِ   ِمددنأ الحمأ ددِبِجأ اْلحأددرأِ  فدأي حح ددِاأ د واأ الحمأوأاِقيددِ  خأ مأددنح كأ
رألأ   .يدأ حِوي ِفيِه اْلحأج  أأِو الحا مح

ددرأِل : الثالث  ة ددرِ   َِبْلحأددجِ  ِمددنأ اْلحأددرأِ ا وأحي حددرِ   َِبلحا مح ددِاأ دأاِخددلأ اْلحأددرأِ ا فدأي حح مأددنح كأ
ل ِ   .ِمنأ اْلِح
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ْحَراُم َوأَنْ َواُع الن ُسكِ : ْلَمْبَحُث الرهاِبعُ ا  اْْلِ

 معىن اْلحرام سنن اْلحرام أنواع النسك
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ْحَرامِ  َمْعىَن  :َأوهًل   اْْلِ

رأا    رأِلا ب أأوِ  اْلحأج ِ  ِب  الدُّخ ول   ه وأ  اسحِحح   .أحدمهِ أو أحِِمامِ ال زا  و يني الحا مح
َأ • رألٌ  وألأ  حأج   يأِةحُّ  ف رأا    ِإل   ْ مح َِْا ِبِِحح نٌ  وأه وأ  ِإْجحِأ  .ِفيِامأِ ب كح
ِتأاط  • رأا ِ  ِب  وأاِلشح    .وأَنأحوِهِ  كأمأرأض    ال ُّس وِ  إمتِأ ِ  ِمنح  مأِِ ع   خأوح،ِ  ِْ حدأ  ا   نيٌ  اسحِحح
رأاِمهِ  ِْ حدأ  يدأق ولأ  أأاح  :الشِتاط وأِصفأني  • َأسأِن  ِإاح  :ِإحح َأسح أِن  حأيحث   فأمأِحَِ ي حأِِبسٌ  حأ  .حأ

، بعد اْللق أو التقصري  َوفَاِئَدُة اِلْشِِتَاِط أَنهُه ِإَذا ُوِجَد َماِنع  مينع من إمتام النسك ََتَلهَل ََمهاًًن دوَن َدم 
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ْحَرامِ : ََثنًِيا  ُسَنُن اْْلِ

 :لإلحرام سنن وآداب، وهي
رأا ِ •  .اِلغحِ سأِل  قدأَحلأ اسحِحح
رأا ِ • ْأنح الحمأِخيِط قدأَحلأ اسحِحح  .ال  جأرُّد  
 .ال  طأيُّب  ِب بأأِاِه وأِْلحيأِ هِ •
• ِ ِا وأ دأاحَأوح َ  أأبدحيأضأوح  .إحرا  الرجل ِب ِإزأاب  وأبِدأا
ل فدأرحض  أو  دأفحل  • َأ رأِل بدأاحدأ صأ  .ال ََيني َِبْلحأجِ  أأِو الحا مح
ِْددِها  ِأاح يدأق ددولأ َتْس  ِمَيُة الن ُس  كِ • ِر  دأوح ددوأ تدأاحِيي  دده  بِددذِكح ددرأَلا : املَُتَمتِ  عُ : ا وأه  ْ مح د يحددوأ  لَأ

د يحوأ حأج نَيا  :َواملُْفرِدُ  رأَل ِب حأج ني   :َواْلَقاِرنُ لَأ ْ مح د يحوأ   .لَأ
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َها: اْلَمْبَحُث اْلَاِمس ْحَراِم َوَما يَ تَ َرتهُب َعَلي ْ  َمُْظورَاُت اْْلِ

:  الِقْسُم الثَاِلثُ 
اْلَمْحظُورَاُت 
اْلُمْخَتصهُة 

 ِِبلنِ َساءِ 

:  الِقْسُم الثَاِن 
اْلَمْحظُورَاُت 
اْلُمْخَتصهُة 

 ِِبلر َِجالِ 

:  الِقْسُم اَْلوهلُ 
اْلَمْحظُورَاُت 
اْلَعامهُة لِلر َِجاِل 

 َوالنِ َساءِ 
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ْحَرامِ  َمُْظورَاتُ  :َأوهًل   اْْلِ

رأا ِ   أحظ وبأات  • رِ    ِم دحاأِ ُي ح أع   أأفدحاأِلٌ  ِهيأ  اسحِحح رأاِمهِ  زأمأنأ  الحم حح ثأنيِ  ْأَأع وأِهيأ  .ِإحح  :أأقحسأِ    ثأَأ

ِهِ  :السهاِبعُ  ِِح لأه  أأوح لِغأريح ِأ  ْأقحد  ال ِ 
طحَأني   :الثهاِمنُ  ِِح  .ا

 :اْلَعامهُة لِلر َِجاِل َوالنِ َساءِ اْلَمْحظُورَاُت : الِقْسُم اَْلوهلُ 

وأل   الحمأِن ِ  ِإ دحزأال   :اْْلَاِمسُ  َ   أأوِ  ِب َأِشأرأل   ِبشأاح ِ مح أِ  .َنأحومِِهِأ أأوح  ااح

  .الثِ يأِِِّ  أأوِ  الحَأدأاِ  ِب  ال  طأيُّب   :الثهاِلثُ 
ِع   :الرهاِبعُ  مأ  .اْلِح

َِيم   :لثهاِن ا أظحفأِبِ  تدأقح   .األح
َحق  الش احر :اْْلَوهلُ   .حأ

 .قدأ حل  الة يحِد وأِإمحسأِك ه   :السهاِدسُ 
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 :اْلَمْحظُورَاُت اْلُمْخَتصهُة ِِبلر َِجالِ : الِقْسُم الثَاِن 

 .ِم حه   ْ ضحو   أأوح  الحَأدأاِ  ْأَأع ف ةِ لأ  مأِ وأه وأ  الحمأِخيِطا ل َحس   :اْْلَوهلُ 

 .تدأغحِطيأني  الر أحِ  َِبلحاأمأِئِِم وأَنأحِوهأِ :الثهاِن 

 :اْلَمْحظُورَاُت اْلُمْخَتصهُة ِِبلنِ َساءِ : الِقْسُم الثَاِلثُ •

 .ل َحس  ال ِ قأِِِّ  :اْْلَوهلُ 

 .ل َحس  الحق ف ِزأيحنِ  :الثهاِن 
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ْحَرامِ : ََثنًِيا  َما يَ تَ َرتهُب َعَلى ِفْعِل َمُْظورَاِت اْْلِ
 
 َأ رأاَهِا أأوح خأطأَأا فأد يأًَِنا أأوح ِإكح ا أأوح ِ سح ََ ظ وبأاِت جأاح ِذِه الحمأحح َ  ِمنح هأ رِ   ِب شأيح ْأَأيحدِه وألأ إِ  ِإذأا وأقأعأ الحم حح ْثحأ 

يأنيأ   . ِفدح
 ْأَأيحددِها وأقأدددح يدأَح ا لأ ِإْثحأ  ددذأ ددِاأ مأاحددذ وبَا فدأاأ ْأِِمددَداا فأددِإاح كأ ْأِِلَمددِ ذأاِكددرَا ُم ح أددِبَا  ددِ  ددِ ِب زأم ددأأم ددِ ِإاح فدأاأَأاأ يأددنٌيم كأمأ ه  ِفدح

دح ِإزأابَا فدأَأَِسأ الس رأاِويلأ  َحِق الر أحِ  ِلمأرأض  أأوح أأَذىا وأقأدح لأ يدأَحزأم ه م كأمأِ لأوح ملأح َيأ  .حأ
  يأني ْأَأيحِه اسحِْثح ا وأتدأَحزأم ه  الحِفدح ا   .أأم ِ ِإاح كأِاأ غأيدحرأ مأاحذ وب  فدأاأذأ

 
ْحَراِم ِِبْعِتَباِر َما يَ تَ َرتهُب َعَلى ِفْعِلَها ِمَن اْلِفْديَِة َأْربَ َعُة َأْقَسام    :َوَمْظُورَاُت اْْلِ

 
 ُطحَأني   :اْْلَوهل ِِح ِح  وأا ِأ يأنيأ ِفيِها وأه وأ ال ِ   .مأِ لأ ِفدح
 أو لِ  :الثهاِن ُِّل األح ِع  قدأَحلأ ال  حأ مأ يأنٌي م غأَ ظأنٌيا وأه وأ اْلِح   .َوِهَي َبَدنَة  . مأِ ِفيِه ِفدح
 ُرأا ِ  :الثهاِلث َحِق الر أحِ  ِب اسحِحح يأني  حأ يأني  أأَذىا وأِهيأ ِفدح َوِه َي ْذبَ ُح َش اة  َأْو إْطَع اُم ِس تهِة َمَس اِكَْي . مأِ ِفيِه ِفدح

م  .ِلُكل   ِنْصُف َصاع  َأْو ِصَياُم َثََلثَِة َأيه
 ُا وأه وأ قدأ حل  الة يحدِ  :الرهاِبع َ ب  ِفيِه اْلحأزأا  .مأِ َيِأ
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 أَنْ َواُع الن ُسِك َوالت هْلِبَيةُ : اْلَمْبَحُث الساِدس

أنواع 
 النسك

 اْلفراد
 القران
 التمتع

 التلبية
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 أَنْ َواُع الن ُسكِ : َأوهًل 
 

ْحمأِِل ال ِت  أ ِصد و الحَدأيحِ  اْلحأرأاِ  لَحج يدأ حوِياأِوِهيأ ص وأب  األح ثأني  أأ دحوأاع  . قِأ  :وأِهيأ ثأَأ

 مَتَت ع  : الثهاِلثُ 

  رألِ  حي حرِ أ  أأاح  وأه وأ ا رِ  ِب  َِبلحا مح  أأشح
ل ا ِم دحاأِ وأيدأفحر غأ  اْلحأجِ ا  حي حرِ أ  ْث    وحيِ 
 .ْأِِمهِ  ِمنح  َِبْلحأج ِ 

 "حيرم ِبلُعْمَرةً "•
 َعليِه َهدي  َيَُِب •

 ِقَران  : الثهاِن 

 رألِ  حي حرِ أ  أأاح  وأه وأ  وأاْلحأج ِ  َِبلحا مح
يَاِا د يحوأ  ":فدأيدأق ول   ْجِأ رألَ  لَأ  ب ِ ْ مح
رأِلا حي حرِ أ  أأوح  ا"حأجأني    َِبلحا مح
د يحوأ  ":فدأيدأق ول   رألَ  لَأ  ْث    ا" ْ مح
ِخلأ   طأوأا،ِ  قدأَحلأ  اْلحأج   ْأَأيدحاأِ ي دح
رأِلا د يحوأ  ":فدأيدأق ول   الحا مح  ."حأجًِّ لَأ

 "لَب هْيَك ُعْمَرًةِ ِف َحَجة  •
 َعليِه َهدي  َيَُِب •

َراد  : اْْلَوهلُ   ِإف ْ

 َِبْلحأج ِ  حي حرِ أ  أأاح  وأه وأ 
ه ا دأ  فدأيدأق ول   وأحح

 .لَب هْيَك َحجًّا  •

فدحرأاِد وأالحِقرأاِا م   ِفقأنٌيا وأِإَّن ِأ  ْحمأِل  اسحِ فأأأ
اِ يدأ  ِقِأ يد َأب ِِبأجا  املُفرِد: ِب أأمحرأيحنِ  فحِتأ
ْأَيِه  الَقاِرنو ب   ا وأَيِأ رل  وأحأج  يد َأِب بِا مح

.هأديٌ   

التهَمت ُع ِلَمْن ََلْ َيُسِق  اْْلَْنَساكِ َوَأْفَضُل 
.اْْلَْدَي، َواْلِقَراُن َأْفَضُل ِلَمْن َساَق اْْلَْديَ   
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 الت هْلِبَيةُ : ََثنًِيا
َحدوأ لأ : هيأ قأول   دنيأ لأدوأ وأالحم  ددأ وأال ِ احمأ ا ِإا  اْلحأمح د يحدوأ د يحدوأ لأ شأدرِيوأ لأدوأ لَأ ا لَأ د يحدوأ د يحدوأ الَ ا دم  لَأ لَأ

 .شأرِيوأ لأو
  ْأَياِ ِإجأِبأنَي بدأاحدأ ِإجأِبأني ِبدأ أوأ وأأ ِقيم    .  ومأاح أِهأِ َّيأ بأِِّ  أألحزأ   ِإجأ
 ِرأل رأاِ  اْلحأجِ  وأالحا مح ٌل ِب ِإحح   .وأِهيأ ا   نٌي م ؤأك دأ
 ِ،رأِل ِإذأا شأرأعأ ِب الط وأا  . وأيدأقحطأا اأِ ِب الحا مح
  ِر  .وأيقطااِ ِب اْلحأجِ  إذأا شأرأعأ ِب بأمي ْجأحرألأ الحاأقأَأنِي يدأوح أ ال  حح
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 ِصَفُة اْلُعْمَرةِ : اْلَمْبَحُث السهاِبعُ 

اْللق أو 
 التقصري

السعي بْي 
 الطواف ِبلبيت الصفا واملروة

 اْلجر
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 :الطهَواُف ِِبْلبَ ْيتِ : َأوهًل 
 َُّأ  ِلمأنح  ي سأن ِ رأل   أأوح  ِِبأج    اْلحأرأا أ  الحَدأيح أ  جأ أأ  أأاح  ْ مح  .َِبلط وأا،ِ  يدأَحدأ
   ب وأِدا اْلحأجأرِ  ِمنأ  طأوأافأه   يدأَدح أِدئأ  أأاح  وأَيِأ أاح  .ِبهِ  وأيدأ دح أِايأ  األح
   ِأّبِ أا أمِ ه إا الحي منأ  بِيأِدهِ  فدأيأمسأحأه   يأسح أَِمأه أأاح  وأالسُّ  ني ِأّب   الحي منأ  بِيأِدهِ  أأشأِبأ  وإل وأي   .وي 
  ب َدحاأنيأ  يأط و،أ  أأاح  وأَيِأ وأاط   اأ ََ  أأشح ِْ ِ   .يأسأِبِهِ  ْأنح  الحَدأيح أ  جأ
 ُّوأاطِ  ِب  الر مأل   وأي سأن أشح ثأنيِ  األح رأاع   ه وأ  والر مأل   األح وأِلا الث َأ شي ِب  اساح

أ
ِ طأع م قأِبأبأنيِ  مأعأ  امل  .ا

 ُّأ  يدأق ولأ  أأاح  وأي سأن ِ  بدأوح ِ  الرُّكح دأوح ِ ِيدأوح ِخرألِ  وأِب  حأسأ أنيَ  الدُّ دحيأِ ِب  آتِ أِ بأبد  أِ :الحيأمأ  .ال  ِبِ  ْأذأاِّأ  وأِق أِ حأسأ أنيَ  اْلح
  ُِّطَأِع   لَرجل وأي سأن يعِ  ِب  اِلضح َِِِهِ  َتأح أ  بِدأائِهِ  وأاأطأ  َيأحاألأ  أأاح  وهو الط وأاِ،ا ْجِأ أُيحأِنا مأ ح  طأرأفدأيحهِ  وَيأحاألأ  األح

أيحسأرِ  ْأِتِِقهِ  َْع  .األح
  ُّي ةأَِ يأ  أأاح  الط وأا،ِ  ِمنأ  فدأرأغأ  ِإذأا وأي سأن  ِ اأ دأوح َحفأ  بأكح ا ِإاح  الحمأقأِ ِ  خأ ِ نأ  فأحأيحث   وأِإل   تدأيأس رأ   .متأأ
ا م وأهأذأ ِ عِ  حق ِ  ب الط وأا،    أمأ

رأِلا طأوأا،   امل نٌ  وهو الحا مح رِدِ  حأق ِ  وِب  فياِم ب كح  وهو ق د و ِ  طأوأا،   وأالحقأِبِِاا الحم فح
 .ا  نيٌ 
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 .َوِف حقِ  ِاْلُمْفرِِد َسْعُي اْلَْجِ ؛ َوِف حقِ  ِاْلَقاِرِن َسْعُي اْلَْجِ  َواْلُعْمَرةِ  ؛َسْعُي اْلُعْمَرةِ  ْلُمَتَمتِ عِ َوَهَذا السهْعُي ِف حقِ  ا

 :َواْلَمْرَوةِ  الصهَفا بَ ْْيَ  السهْعيُ  :ََثنًِيا
 
رأع  • ِج ِ  ي شح اأع الة فأِم ِإ أ  يدأ دأوأج هأ  أأاح  الط وأا،ِ  بكات ِمنح  فدأرأغأ  ِإذأا وأالحم اح أِمرِ  ِلَححأ أ  لِيأسح َدحاأنيأ  وأالحمأرحوألِ  الة فأِ بدأوح  اأ

ا وأاط   .َِبلحمأرحوألِ  م  ايَِ  َِبلة فأِا م َدح أِدئَ  أأشح
﴾ شأاأِئِرِ  ِمنح  وأالحمأرحوألأ  الة فأِ ﴿ِإا  :تدأاأِ أ  قدأوحلأه   يدأقحرأأأ  أأاح  الةفِ َْع أقَل إذا وأي سأنُّ •  .اهِ 

أ   :وأيدأق ولأ  أأ  ِبِأ أأبحدأ  .ِبهِ  هللا   بأدأ
َألأ  الة فأِ ْأَأع وأقأفأ  فأِإذأا• ا ااح دأقح لأ  الحَدأيح أ ه   اه    ِإل   إِلأهأ  لأ  أكّب ا هللا   أكّب ا هللا   أكّب ا هللا   :وأقِأ دأ  لأه ا شأرِيوأ  لأ  وأحح
ا لأه   َحو  د ا وألأه   الحم  ه ا اه    ِإل   إِلأهأ  لأ  قأِديٌرا شأيَ كأل ِ   ْأَأع وأه وأ  اْلحأمح دأ ه ا أأَنحأزأ  وأحح ْحدأ ه ا وأ أةأرأ  وأ  وأهأزأ أ  ْأَحدأ

زأاِّأ  ه   األأحح دأ ِأ  يأقوِل ِ  .وأحح َأ ا ثأ ْ و مأر ات   .ذألوأ  بأوأ  ويأدأ
اأع ْث    • أ  يأسح ِب ه   وأالحمأرحوألِ  الة فأِ بدأوح ْ ه   شأوحٌطا ذأهأ  .شأوحطٌ  وأب ج و
ِ واأ  أأاح  وأي سأنُّ  • أ  شأِديداَ  الس احي   يأ ِ  بدأوح أخحضأرأيحِنا الحاأَأمأوح  .اْلا اِضراَ اسًنبل موضع األح
َألأ  الحمأرحوألأ  بدأَأغأ  فأِإذأا• ا ااح دأقح  .الة فأِ ْأَأع صأ أعأ  كأمأِ  وأصأ أعأ  الحَدأيح أ
رألِ  اْلحأج ِ  وأاِجَأِتِ  ِمنح  وأاِجبٌ  وأالس احي  •  .وأالحا مح
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 .َواْْلَْلُق َأِو الت هْقِصرُي َواِجب  ِمْن َواِجَباِت اْلَْجِ  َواْلُعْمَرِة، َواْْلَْلُق َأْفَضُل ِمَن الت هْقِصريِ 

 الت هْقِصريُ  َأوِ  اْْلَْلقُ  :ََثلِثًا

رأع  • يعِ  ِمنح  ال د قحِةري   أأوِ  اْلحأَحق   ي شح ُّل   حيأحة ل   وبهِ  الس احِيا ِمنأ  فدأرأاِغهِ  بدأاحدأ  ِلَحم  م عِ  الحر أأ ِ  ْجِأ   ِمنح  ال  حأ
رألِ   .الحا مح

رِد   أأم ِ• رأاِمِامأِ ْأَأع الساي باد فدأيدأَدحقأيأِاِ  يقةراا ول حيَقِا فَ وأالحقأِبِا   الحم فح رِ  يدأوح ِ  إ  ِإحح  .ال  حح
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ِرا وأيدأوح    ْأرأفأنيأا وأيدأوح    ال د رحِويأنِيا يدأوح    :وأِهيأ  ِا  نٌيا اْلحأج ِ  أأَّي     رِيقِ  وأأأَّي     ال  حح ثأني ا ال  شح  ْشرا اْلِدي يو  وهي الث َأ
 .ْشر والثِلث ْشرا والثِين

 ِصَفُة اْلَْج ِ : اْلَمْبَحُث الثهاِمنُ 

 أيم اْلج ستة

ُم التهْشرِيِق  َوَأيه
 الثهََلثَةُ 

 يوم اْلادي عشر الثان عشر

 الثالث عشر

 يَ ْوُم الت هْرِويَةِ  َويَ ْوُم َعَرَفةَ  َويَ ْوُم النهْحرِ 
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ِجِ  الحم  أمأ ِ ِع أأاح حي حرِ أ َِبْلحأجِ  قَدلأ صأدَِل •  . ويسن فيه ِلَححأ

َأددددع  ْأ ددددِ  ددددرِد  وأالحقأددددِبِا  فدأا مأ ِ ِددددِها أأم ددددِ الحم فح ِأ الحظ اددددِر ِمددددنح مأ
ِ رأاِمِامأ  .ِإحح

يع   يدأ دأوأج هأ  أأاح  وأي سأنُّ  ِجِ  ْجِأ ا ِإاح  ِمَن  ِإ أ  اْلح ج   تدأيأسأرأ
ا ِفياأِ فدأي ةأُّواأ  رأ ا الظُّاح ا وأالحاأةحرأ َأا وأالحمأغحِرِّأ  وأالحِاشأِ
رأ  ِ ث واأ  ْأرأفأنيأا يدأوح    ِمنح  وأالحفأجح  تأطحَ عأ  حأّت   ِفياأِ وأُيأح

ا فدأا واأ  ْث    الش محس   .ْأرأفأنيأ  ِإ  يأدح

 َأْعَماُل يَ ْوِم الت هْرِويَةِ : أوهًل 
 
 

ِ  اْلحأج ِ  ج نِيا وأه وأ أأو ل  أأَّي  ِمن  ِمنح ِذي اْلِح  . هوأ الحيدأوح   الثِ 

 إل عرفة
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 :َعَرَفةَ  يَ ْومُ  :ََثنًِيا
ج نِيا ِذي ِمنأ  ال  ِِاع   الحيدأوح    ه وأ  ن   وأِفيهِ  اْلحأجِ ا أأَّي  ِ  َثأين  وأه وأ  اْلِح ْحظأم ا اْلحأج ِ  ب كح أ  بِاأرأفأنيأ  الحو ق و،   وأهو األح

ا لٌ  ْأِظيمأنيٌ  فأضأِِئل   الحيدأوح ِ  وأِِلأذأ  :م اِ ْأِديدأ
مألأ  وأجأل   ْأز   هللاأ  أأا    • ينأ  ِفيهِ  أأكح  .الدِ 
 .ِبهِ  أأقحسأمأ  تدأاأِ أ  هللاأ  وأأأا   •
ثدأر   وأأأ  ه   •  .ال  ِبِ  ِمنأ  َِْأِدأه   ِفيهِ  هللا   يد احِ ق   يدأوح    أأكح
ْأَِِ  وأأأا   • يدحر   هللِاا ِْ حدأ  مأ حزِلأنيَ  ِفيهِ  لَِدُّ َِ  فأخأ ْأِ َ   الدُّ ْأِ  .ْأرأفأنيأ  د 
فِ ر   ِصيأِمأه   وأأأا   • ِأ ِ  ذ   وِّأ  ي  ِج لغريِ  ا  ني وهو اأ دأ دأوح  .اْل
ٌنا ِباأرأفأنيأ  وأالحو ق و،   • تأه   فأمأنح  ب كح تأه   الحو ق و،   فِأ  .َِبسحِْجحأِعِ  اْلحأجُّ  فِأ
أ   • ر ِمنح  الحو ق و،ِ  وأقح    وأيدأَحدأ  .ْأرأفني يأو  فأجح
•  
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رأ  ي ةأَِ يأ  أأاح  وأي سأنُّ   • مأِ ِ  مأعأ  وأقأةحرَا ْجأحَاِ وأالحاأةحرأ  الظُّاح  .اسحِ
ِ واأ  أأاح  أ وأي سأنُّ  • لِ  بدأاحدأ  ِباأرأفأنيأ  و ق وف ه   يأ َأ   .الة 
ب   • َأ  مأنح  ْأَع وأَيِأ ِ َ    دأاأِبَا ْرفني ِإ أ  جأ ِ الحَدأقأِ  .الش محسِ  غ ر وِِّ  ِإ أ  ِفياأ
رِ  و ق وِفهِ  ِب  وأيأشح أِغل    • ْأِئِهِ  وأتدأوحِحيِدهِ  هللاِ  ِبذِكح يحهِ  بأاِفَاِ هللاِ  ِإ أ  وأال  ضأرُّعِ  وأد   .يأدأ
ث مأِ • يدح زأأأه ا ِباأرأفأنيأ  وأقأفأ  وأحأ َِ  أأو لَِوق و،ِ  اْلأَألِ  ص ا ود   ي سأنُّ  وأل أأجح ْأِ  .الدُّ
رِ  ِبط َ وعِ  ِباأرأفأنيأ  الحو ق و،ِ  وأقح    وأيدأ دح أِاي • رِ  يدأوح ِ  فأجح  .ال  حح

 إل مزدلفة
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 :ِبُْزَدِلَفةَ  اْلَمِبيتُ  :ََثلثاً 
اأر   ِهيأ  م زحدألِفأني    .اْلحأرأا    الحمأشح

ب   • َِي    وأَيِأ َأنيأ  ِِبِأ الحمأ رِ  لأيدح  .ال  حح
رِ  يدأوح ِ  َشأحسِ  ط َ وعِ  ِإ أ  ْأرأفأنيأ  يدأوح ِ  َشأحسِ  غ ر وِِّ  ِمنح  املَي ِ  وأوأقح    • ا م زحدألِفأنيأ  َيأحتِ  ملأح  فأمأنح  .ال  حح  هأذأ

تأه   الحوأقح أ  ا الحو ق و،   فِأ ب   كأِاأ   فأِإاح  ِِبِأ َأ  فأَأ  لِا ذح َحزأم ه   وأِإل   ْأَأيحِها شأيح  .دأ ٌ  فدأيدأ
هأِ ِلمأنح  وأي سأنُّ  • َأ  الحمأغحِرِّأ  ِفياأِ ي ةأَِ يأ  أأاح  أأَتأ يِئهِ  أأو لأ  وأالحِاشأِ َأ  وأيدأقحة رأ  ْجأحَاِ ُمِأ  .الحِاشأِ
رأ  ي ةأَِ يأ  أأاح  وأي سأنُّ  • رِ  الحوأقح    لِيدأ  ِسعأ  وأقحِ ِهم أأو لأ  الحفأجح ِ لَِذ ِكح  .بدأاحدأهأ
َأ  أأاح  وأي سأنُّ  •  .الش محس   تأطحَ عأ  أأاح  قدأَحلأ  ِمَن  ِإ أ  ي ِفي
ِمِام   ِب  وأمأنح  لَِض اأفأنيِ  وأَيأ وز   • ِح َأنيِ  م  دح أةأفِ  بأادأ  م زحدألِفأنيأ  ِمنح  الد فحع   ح  رِ  لأيدح  .ال  حح

 إل مىن
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 النهْحرِ  يَ ْومُ  :رابعاً 
رِ  يدأوح    ج نِيا ِذي ِمنح  الحاأِِشر   ه وأ  ال  حح ِلث   وأه وأ  اْلِح  .اْلحأج ِ  أأَّي  ِ  َثأ

  ّبأِا اْلحأج ِ  يدأوح    وأه وأ أكح رأع   وأِفيهِ  األح ْحمأِلِ  م ِام ِتِ  م احظأم   ت شح ِِهِ  اْلحأج ِ  أأ  .وأمأ أِِا
ِيا وأَنأحر   الحاأقأَأنِيا ْجأحرألِ  بأمحي   :ال حرِ  يو  وأْمِل َحق   اِلحأدح ضأنِيا وأطأوأا،   ال د قحِةري ا أأوِ  وأاْلح فِأ  اْلحأج ِ  وأاأاحي   اسحِ

ِ نح  ملأح  ِلمأنح   .اأاأع قأدح  يأ
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 َوْقُت َأْعَماِل يَ ْوِم النهْحِر َوتَ ْرتِيبُ َها
 ُّْحمأِِل ال  ِلينيِ ي سأن ِر أأاح َيأحِتأ اْلحأِجُّ َِبألأ ا وأاْلحأَحق  أأِو ال د قحِةري ا : ض حأع يدأوحِ  ال  حح ر  الر محي ا وأال  حح  . وأالط وأا،  وأالس احي  
  َ ْأَأع بدأاح ِدِ  بدأاحِضاأِ  ْحمأِِل م رأتد َأنَيا ول حأرأج ِب تدأقح أ  .وأي سأنُّ أأاح َيأحِتأ ِِبأِذِه األح
 ِةددرِي ددِي وأاْلحأَحددِق أأِو ال د قح ََ أأاح َيأحت ددوا َِبلر مح َ ددوا ِب الددد فحِع ِمددنح م زحدألِفأددنيأ لأدديح ددنح تدأاأج  لط ددوأاِ، وأاوأَيأ ددوز  ِلمأ

رِ  َأنِي ال  حح  .وأالس احِي ِمنح م  دح أةأِف لأيدح
 ْأشأرأ ِديأ  ِر يدأوحِ  اْلحِأ  .وأُيأح أدُّ وأقح   بأمحِي ْجأحرأِل الحاأقأَأنِي ِإ أ فأجح
 ِرِيق ِ  ال  شح ِر ِإ أ غ ر وِِّ َشأحِس آِخِر أأَّي   . وأُيأح أدُّ وأقح   ال  حح
 ِرِيِقم إ ِ  ال  شح لأ حأد  ذح أأم ِ اْلحأَحق  أأِو ال د قحِةري  وأالط وأا،  وأالس احي  فدأيأج وز  َتأحِخري هأِ ِإ أ مأِ بدأاحدأ أأَّي 

 َأِدأبل  ِبِ أأفحضأل
 .لِِ اأِيأنِي وأقحِ اأِم وامل

 اْلجر
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.  

 التهَحل ُل ِف اْلَْجِ  
 
اِ • ين : ِلَححأجِ  َتأأَُّأ ا وأه وأ الثِ  َدأر  م وأأكح أو ل  ا وأه وأ األح  . أأصحغأر 

أو ل  • ُّل  األح  ال  حأ

•  َ َ  ِإل  ال ِ سأِ  .حيأحة ل  ِبرأمحِي ْجأحرأِل الحاأقأَأنِيا فدأيأِحلُّ لأه  بِه ك لُّ شأيح

ين  ُّل  الثِ     ال  حأ
ْأَأيح • رأا ِ ِه حيأحة ل  َِبلحفأرأاِغ ِمنح بأمحِي ْجأحرأِل الحاأقأَأنِي وأاْلحأَحِق وأالط وأاِ، وأالس احِيا فدأيأحألُّ لأه  مأِ حأر  أ   َِبسحِحح

 اْلجر
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ُم التهْشرِيقِ : خامساً   َأيه

ثأني  أأَّي     ا وأِهيأ ثأَأ أَّي    الحمأاحد ودأات  رِيِق ِهيأ األح  .أأَّي    ال  شح
ْأشأرأ : اْْلَوهلُ  ِديأ  ج نيِ الحيدأوح   اْلحِأ  . ا وأي سأم ع يدأوح أ الحقأر ِ ِمنح ِذي اْلِح
ا : اْلثَاِن  ْأشأرأ ينأ  أو لِ الحيدأوح   الثِ  ِر األح  . وأي سأم ع يدأوح أ ال د فح

ين : اْلثَاِلثُ  ِر الثِ  ا وأي سأم ع يدأوح أ ال د فح ْأشأرأ ِلثأ   .الحيدأوح   الثِ 
 َِِيل َِرِي وأال د اح ِح ِر هللِا َِبل   ب  ِمنح ذِكح ثِأ  . وأي سأنُّ ِفياأِ اسحِكح
 ثدأرأ الَ يحِل وأاِجٌب ِمنح وأاِجَأِِت اْلحأ َِي   ِِبِأ أأكح ََ وأ دأاأِبَاا وأالحمأ ث  ِب ِمَن لأيح ِح  دد

ِإاح  ج ِ وأي سأنُّ ِفياأِ امل
ًِنَا فأمأنح مل يأسح أِطعح فَأ حأرأجأ فدأقأدح بأخ صأ ال  ِبُّ  ِأ ْأدِِلا  وأجأدأ مأ َِيدِ  لَِسُّدقأِِل وأالرُّ ِِ الحمأ ِب تدأدرح

مأنِي اْلحأِجيجِ   .وأيد َححأق  ِِبِمح مأنح ِب ِخدح
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  رأع رألِ  م َدح أِدئَ  ماْلحأمأرأاتِ  بأمحي   ِفياأِ وي شح َحعِ  الةُّغحرأى َِبْلحأمح  ِبسأ
ت   حأةأيأِت   ّبِ    م  دأفأر ِقِأ ِأ   الحو احطأع ْث    حأةأِل ا ك ل ِ   مأعأ  ي 
َدحرأى ْث    كأذأِلوا  ِ  .كأذأِلوأ   الح

 َُِّلأ  وأالحو احطأع الةُّغحرأى بدأاحدأ  يأِقفأ  أأاح  وأي سأن َأنِيا م سح دأقح  الحِقَدح
ْ وأ  يحهِ  بأاِفَاِ وأيأدح  .يأدأ

 ُّوأأدحوأابِهأِ اْلحأمأرأاتِ  ِجاأِت   ِمنح  ِجاأني   أأي ِ  ِمنح  الر محي   وأيأِةح. 
  ِدب ا لأ  ال ِذي الة ِغريِ  ْأنِ  الر محيِ  ِب  ال ِ يأِبأني   وأَتأ وز  بِهِ  وأأ ْلحأقأ  يدأقح

 ول ذأِلوأ  وأَنأحوِ  ضأاحف   أأوح  ِلمأرأض   الر محيِ  ْأنِ  ْأِِجَزا كأِاأ   مأنح 
ِج إل الرمي ب يوكل  .ح

  ينأ  اليدأوح ِ  ِب  ِمَن  ِمنح  اِل حِةرأا،   وأَيأ وز  أأحأب   ِلمأنح  ْأشأرأ  الثِ 
 .وأيدأ حةأِر،   الز وأالِ  بدأاحدأ  فدأيدأرحِمي يدأ دأاأج لأا أأاح 

  ب  حيأحَِسأه   أأاح  إل الش محسِ  غ ر وِِّ  قدأَحلأ  ِمَن  ِمنح  خيأحر جأ  أأاح  وأَيِأ
 .الحمأِسري  
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 َطَواُف اْلَوَداعِ : سادساً 
 ددفأرِِه ِإل أأ  دده  خ ِفددفأ َحددوأدأاِع قدأَحددلأ اأ ِجِ  ِإذأا أأبأادأ اِل حِةددرأا،أ ِإ أ بدأَأددِدِه أأاح يأط ددو،أ ِل ْأَأددع اْلحأدد ددب    َيِأ

ا فَأ  َِ ب  ْأنح اْلِئأ  .ْأَياأِ وأدأاعٌ َيِأ
 ِ دددِدِه َِبلحَدأيحددد ْأاح دددواأ آِخدددرأ   ِ َأغِدددي أأاح يد غأدددِِدبأ اْلحأدددرأ أ بدأاحددددأ طأوأافِدددهم لِيأ َئِ ِب . وأيدأ دح ددديدح ددد دأرأى شأ فدددِإِا اشح

ْأَأيحِه ول إِْدل  .طأرِيِقِها أأوح قأضأع حأِجأنَيا أأِو ا دح أظأرأ ب فدحقأنَي وأَنأحوأ ذأِلوأ فأَأ حأرأجأ 
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 اْلامتة
ا مأددِ يأس ددرأ هللا ْجأحاأدده  ِمددن فدأقأددرأات  تأضأددم  أ        ددذأ هأ

ْأَدددع  دددِئَِِا مِ  دددرأِل ومأسأ دددِِ  اْل دددِج والا مح ِأ دددِت أأحح م ِام 
دأأل  هللا أا يدأ دحفأدع بددِها  دِه اسَيأدِِز والخِ ةأدِبا أأاح وأجح
دددددِل هللِا  َ  فأضح ددددد دددددِاأ ِفيدددددِه ِمدددددنح صأدددددوأاِّ  فأمأحح دددددِ كأ فأمأ
ِةددددري   ددددِاأ ِفيددددِه ِمددددنح ق ة ددددوب  أأوح تدأقح ددددِ ِِها وأمأددددِ كأ سأ وأِإحح

هللا  وأبأا ول ه  ِم حه  بأرِيئأِاِ  ِاا وأ  بداية الطواف .فأِمنح  دأفحِسي وأالش يحطِأ

 اْلجر



 فهرس المحتويات

ِمس• ِِأ َححأث  ا ْأَأيدحاأِ: الحمأ رأاِ  وأمأِ يدأ دأرأت ب     أحظ وبأات  اسحِحح
رأا ِ : أأو َل •    أحظ وبأات  اسحِحح
رأا ِ : َثأ َِيِ• ْأَأع ِفاحِل  أحظ وبأاِت اسحِحح   مأِ يدأ دأرأت ب  
َححأث  السِِد • َحَِيأني  : الحمأ   أأ دحوأاع  ال ُّس ِو وأال د 
  أأ دحوأاع  ال ُّس وِ : أأو َل •
َحَِيأني  : َثأ َِيِ•   ال د 
َححأث  الس ِِبع  • رألِ : الحمأ   ِصفأني  الحا مح
  الط وأا،  َِبلحَدأيح ِ : أأو َل •
أ الة فأِ وأالحمأرحوألِ : َثأ َِيِ•   الس احي  بدأوح
لِثَِ•   اْلحأَحق  أأِو ال د قحِةري  : َثأ

  مقدمني•
أو ل  • َححأث  األح ِ: الحمأ رأِل وأفأضأِِئَ ا مأ م  اْلحأجِ  وأالحا مح ِح   ح 
رأِل وأفدأوحبِي ني  اْلحأج ِ : أأو َل • م  اْلحأجِ  وأالحا مح ِح   ح 
لِثَِ• َدحر وبِ : َثأ   :ِصفأني  اْلحأجِ  الحمأ
ين • َححأث  الثِ    ش ر وط  و ج وِِّ اْلحأج ِ : الحمأ
لث• َححأث  الثِ   املواقي : الحمأ
  :الحمأوأاِقي   الز مأِ ِي ني  : أأو َل •
ِ ِي ني  : َثأ َِيِ• ِأ   الحمأوأاِقي   الحمأ
َححأث  الر اِبع  • رأا   وأأأ دحوأاع  ال ُّس وِ : الحمأ   اسحِحح
رأا ِ : أأو َل •   مأاحنأ اسحِحح
رأا ِ : َثأ َِيِ•   ا  أن  اسحِحح
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 فهرس المحتويات

ِمن      َححأث  الثِ    ِصفأني  اْلحأج ِ : الحمأ
ْحمأِل  يدأوحِ  ال د رحِويأنيِ : أأو َل •   أأ
ْأرأفأنيأ : َثأ َِيِ•   يدأوح   
َِي   ِب زحدأِلفأنيأ : َثأ َِيِ•   الحمأ
لِثَِ• رِ : َثأ   يدأوح   ال  حح
أألأنيٌ • ِر وأتدأرحتِيَد اأِ: مأسح ِِل يدأوحِ  ال  حح ْحمأ   وأقح   أأ
أألأنيٌ • ُّل  ِب اْلحأج ِ : مأسح   ال  حأ
رِيقِ : بأاِبَاِ•   أأَّي    ال  شح
  طأوأا،  الحوأدأاعِ : خأِِمَسِ•
  اِِمتني•
  فار  احمل وَّيت•
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