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 ا�!  �(�

��دة ���
�� �� أو��ت ���
�� ذا�
افت��� &%$ ا# ا�"!ام �داء ( $%���&  
  وو�
ف &�!�� &%, ا��+� وا�*!وة�و(�


�ا�!  $*:  

��. �, ا(�-� ,%� ��ل  �� ا��*! ع �!ةعرآ, �, أرآ�ن ا1(0م و �!ض 
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق " ���7.

��ص &�!آ� و�,"وال جدال في الحج 
   آ�<$ �� ا(�-��� و�= >"; �:

��+� 

وهللا على الناس  حج البيت من استطاع إليه (( ��
�� ���7.-��+��ب
B97ل �*!ان-))سبيال  

))ايكم الحج فحجوإن اهللا قد فرض عل(( ��ل ۖو-����� -   

��%� �F!و


ل أو ��H >�����ن &�ا�F��& �%G!وع �� ا�"; :� I�ۖ إمنا األعمال بالنيات "" ��ل"...  

� ا�*%��ت و>��أ �,KG��& �>�L*ب �:�ا�!N*ا� Hه� 
 �G<�*و�, ��م ز>�رة ا� �+"Qا� 
 
:��� !R&��	أو  �S0S و��  


ن &G%� ا�"; وW�X وإذا �!غ �: ا0/$اد-1L<و ��Y�< Zأن >]�7 &�*!ة و �� ,K< �G
 ا�:�ي


ن &G%� ا�"; وا��*!ة د��:ا�2$ان – 2L<ا�:�ي�و �%�� _Q<ة و�Xوا  

ن &�X1!ام &�*!ة �: ا����4– 3L<0 &�� 7*��:� إ�. �و�"�� .��< =S ;"ا� !:aأ 

  و��%� ا�:�ي;أن >"!م &��"

  ا�0$ام1-


م ذي ا�"; وه
 ا�!آ, ا��b= �� ا�"; و��� 9>
م < c*a وب!d ��&9 ذي 

م ا��%�< !Q� ع

ف �X 0; �� ��ل ۖا�"�Q إ�. )��
"احلج عرفة" و�, ���7 ا�  

ا���8ف -"$/� 2-  

�� �, ا�"Q! ا�(
د إ�. ا�"Q! ا�(
د و��� �, )�
ع   :�Lل ا�
X اط
aأ ���)
!Q�!"Gم ا�
< Q"= ذي ا��ت العتيقيوليطوفوا بالب"  ��ل ���7. � إ�. �"  

 

  ;�اف ا0/�:�3-


اط aأ ��� ��ل   &�� )
اف �"%I�f> وa!)� أن G�:� &��*!وة و> &���+� و>��أ(
إن الصفا والمروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال " ���7.

"جناح عليه أن يطوف بهما  

 ا��"@ -?' ا�<=� 4-
:وا��$وة  
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ا��Yود &����
ى ا��
اIh #  و7-:%! ا�c+G �, -آgآ! ا# :("�	#��C#�ت &  
��
)ا�!ذاHj وا��
&� وX_ ا# ور(  


<� وا��bGم  : ( �C#�ت &$-�#�  Fوا�� !�
ات وا���
د ��. ا��:Fا� �� =L"�آ��
)وا�!�k وا�!X*� وا���k ا�L!>= وا���Fور  

 �?
���Dت ا�#�C) :0م وا�Kواة وا��K*ا� .��)���ون وا����رف  وا7Z"�دا���
د   
)ا����دل ا���Qري:(<�د#�   �C#�ت ا�8  

  ا�! ا�(�#� )' &4#$%

 
 


