
متصر أعمال العمرة

- عقد النية، وملها القلب.1
."اللهم لبيك عمرة"، " لبيك عمرة"- الحرام من باليقات أو عند الرور به والهلل بالعمرة والسنة رفع الصوت قائل� 2
 " لبيك اللهم لبيك لبيك، لشريك لك لبيك، إن المد والنعمة لك واللك،-تستمر ف التلبية ال أن تصل السجد الرام، وللتلبية عدة صيغ منها: 3

، ترفع صوتك با.لشريك لك"
 بأن تعل وسط ردائك داخل البط الين و طرفه الخر فوق الكتف اليسFFر،- إذا ما وصلت السجد الرام تقطع التلبية، والرجل عليه الضطباع - 4

ين مكشوفا�. الفيكون الكتف
 بسم ال وال أكب، اللهم إيان''ا% ب''ك، وتص''ديقا%"، وتقول )ول تقبل يدك(- تبدأ بإستلم الجر السود وتقبيله إن تيسر وإل فيكفي أن تشي اليه 5

، وكلما مررت به تقبله أو تشي اليه حسب الستطاعة مكبا�."بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا% لسنة نبيك ممد صلى ال عليه وسلم
- تطوف سبعة أشواط مبتدأ� من الجر السود جاعل� الكعبة عن يسارك، يرمfل (يسرع قليل�) الرجfل ف الشواط الثلثة الول.6
 - تستلم الركن اليمان (الركن الذي يسبق الجر السود) بيدك كلما مررت به ول تقبله أو تقبل يدك، فإن ل تستطع استلمه بسبب الزحام ل تشFFر7

إليه .
 ، عدا ذلك تدعوا بFFاربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الخرة حسنة وقنا عذاب النار "" :مابي الركن اليمان والجر السود يسن أن تدعو وتقول- 8

شئت من القرآن أو الدعية الأثورة عن النب ص، أو با شئت /ن دعاء.
- بعد النتهاء من الطواف تصلى ركعتي خلف مقام ابراهيم إن تيسر وإل ف أي مكان من السجد.9

- تذهب للشرب من ماء زمزم وتتضلع منه ويسن لك ايضا� أن تصب على رأسك منه، وتدعوا با شئت.10
 ال أكب ال أكب ال أكب، ل إله إل ال وح''ده ل" - ث ترقى على الصفا حت ترى الكعبة، وتستقبلها رافعا� يديك كما ترفعها عند الدعاء قائل� 11

 ، ث أدعو با"شريك له له اللك وله المد وهو على كل شيء قدير ل إله إل ال وحده ل شريك له أنز وعده ونصر عبده وهزم الحزاب وحده 
شئت من الدعاء ث أعد الذكر السابق، ث أدعو با شئت، ث أعد الذكر السابق تكرر ذلك ثلثا�.

 بقدر ما تسFFتطيع دون) وذلك للرجال دون النساء(- تنزل من الصفا وتسعى ف اتاه الروة ماشيا حت تصل ال العلم الضر فتركض ركضا شديدا 12
 ان تأذي أحد، حت تصل ال العلم الخضر الثان فتمشي كعادتك حت تصل ال الروة، ويسن لك اثناء السعي أن ترفع الصوت بالتكبي والذكر السFFابق

وذلك للرجال، وادعوا ال با شئت ولترفع صوتك عند الدعاء.
 ، تعود ال الروة وذلك شFFوط ثFFان،- فإذا وصلت ال الروة فإستقبل الكعبة وارفع يديك وأدعو كما فعلت عند الصفا تاما� ، ويسمى ذلك شوطا�13

وتكمل سبعة اشواط، تنتهي عند الصفا.
 - يلق الرجل شعره إل أن يكون سيحج بعد ذلك فإنه يكتفي بالتقصي، والرأة تقصر من شعرها قدر انلة، ث تتحلل من الحرام وبFFذلك تنتهFFي14

العمرة، ويستحب أن تذبح هديا� ف مكة بعد أن تتحلل.

متصر أعمال الج
 -القارن والفرد يfحرم من اليقات الذي ير به وأما التمتع وكذلك أهل مكة فيحرم من مكانه الذي هو فيه ف ضحى اليوم الثامن من ذي الجة فاحرم1

 ، والفFFرد" لبيك اللهم حج''ا% وعم''رة"بالج من مكانك الذي أنت نازل فيه، فاغتسل إن تيسر لك والبس ثياب الحرام، ويهل بالج القارن يقول: 
 "  لبيك اللهم لبيك، لبيك ل شريك لك لبيك ، إن المد والنعمة لك والل''ك ل، وتشرع ف التلبية رافعا� صوتك با: "لبيك حجا%"والتمتع يقول: 

.شريك لك"

.ث اخرج إل من وصل با الظهر والعصر والغرب والعشاء والفجر قصرا� بل جع- 2
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 فإذا طلعت الشمس فسر إل عرفة وصل با الظهر والعصر جعا� وقصرا�، وامكث فيها إل ما بعد الغروب ولو شFFيئا� يسFFيا�،- 3
 “ ل إله إل ال وحده لشريك له، له اللك، وله المد، و هو على ك''ل ش''يءويكون عملك الذكر والدعاء وأكثر من قول: 

، وترص على استقبال الكعبة اثناء الدعاء.قدير"

 وإن كنت ،  الشمس سر من عرفة إل مزدلفة وصل با الغرب والعشاء والفجر، ث امكث فيها للدعاء والذكر إل قرب طلوع الشمس- بعد غروب 4 
.ضعيفا� ل تستطيع مزاحة الناس عند الرمي فل بأس أن تسي إل من آخر الليل لترمي المرة قبل زحة الناس

:فإذا قرب طلوع الشمس فسر من مزدلفة إل من ، فإذا وصلت إليها فاعمل ما يلي- 5

.ارم جرة العقبة ، وهي أقرب المرات إل مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الخرى وكب مع كل حصاة - أ

.اذبح الدي وكل منه ووزع على الفقراء ، والدي واجب على التمتع والقارن - ب

).الرأة تقصر منه بقدر أنلة(احلق رأسك أو قصره ، واللق أفضل - ج

.تعمل هذه الثلثة مبتدئا� بالرمي ث الذبح ث اللق إن تيسر، وإن قدمت بعضها على بعض فل حرج 

.صل لك التحلل الول ؛ فتلبس ثيابك ويل لك جيع مظورات الحرام إل النساء وبذلك ي

  للمتمتع وال£فر¢د، و طواف الج والعمرة للقارن- ، وهFFذا الطFFوافث انزل إل مكة وطف طواف الفاضة – وطواف الفاضة هو طواف الج- 6
 كطواف العمرة تاما� غي أنه ل رمل¥ فيه وتطوف بلبسك العتادة إذا تللت التحلل الول، ث صلى ركعت الطواف خلف القFFام إن تيسFFر وإل ف أي

مكان بالسجد.

- يسن لك الشرب والتضلع من ماء زمزم والدعاء، واسكب منه على رأسك كذلك.7

 - اذهب ال السعى وارتقي الصفا وأسعى سبعا� بي الصفا والروة كسعي العمرة تاما�، إل أن القارن وال£فرد إن كان قد سعى مع طFFواف القFFدوم فل8
سعي عليه الن، وبذلك يتحلل الاج التحلل الثان ( الكب) ويل له كل ما قد حfرم عليه بالحرام حت النساء.

.ث اخرج بعد الطواف والسعي إل من فبت فيها ليلت أحد عشر أثن عشر-9

 ث ارم المرات الثلث ف اليوم الادي عشر والثان عشر بعد الزوال ، تبتدئ بالول وهي أبعدهن عن مكة ، ث الوسطى ، ث جرة العقبة ، كل- 10
 واحدة بسبع حصيات متعاقبات ، تكب مع كل حصاة ، وتقف بعد المرة الول والوسطى تدعو ال مستقبل القبلة، وأما جرة العقبة ( الكبى) فترميها

وتنصرف مباشرة،  ول يزئ الرمي قبل الزوال ف هذين اليومي.

 -فإذا أتمت الرمي ف اليوم الثان عشر فإن شئت أن تتعجل فاخرج من من قبل غروب الشمس ، وإن شئت أن تتأخر – وهو أفضل – فبت ف من11
.ليلة الثالث عشر وارم المرات الثلث ف يومها بعد الزوال كما رميتها ف اليوم الثان عشر

 ، والرأة إن أصابا حيض أو نفاس فليس لا أن تطوففإذا أردت الرجوع إل بلدك فطف قبيل سفرك مباشرة بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط- 12
بالبيت ولشئ عليها، وبذلك يتم حجك، نسأل ال أن يتقبل منا ومنكم.

  تذكر اخي الاج أن ال شرع الج لذكره فأكثر من ذكر ال ف ايام الج وارفع صوتك بالتكبي والتلبية؛ سfئل رسول ال صلى ال عليFFه وسFFلم أي*
 الج أفضل قال: " العج والثج"، والعج هو رفع الصوت بالتكبي، والثج هو إسالة دماء الدايا والقصود الكثار من الدي، وف الFFديث الصFFحيح أن

رسول ال ص نر مائة بدنة حي حج.

  هذا هو ملخص للتذكر فقط ولكن يب على من نوى الج أو العمرة أن يطلع ويتعلم فقه النسك الذي ينوي آدائه جيدا� حت يFFؤديه علFFى الFFوجه*
الصحيح.
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