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 : هنا:    السنة الحج، الفرض
العمرة.

فضل 
العمرة.

الذنوب   تكفير
الجنة  ودخول
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. الفقر    وتبعد الذنوب تكفر

. للمعتمر   الدعاء استجابة

. الناس   بين التعارف
 : مثل      الحميدة الخلق النفسعلى تربية

تي الت النظا ا الت





المرور      عند الطائرة في يُحرم
. المنازل   قرن بمحاذاة

المرور      عند الططائرة في فيُحرطم
ازل ال ق حاذاة

المنازل  قرن

15

8

علي               أبيار الحليفة ذو
المدينة

ومصر                    الشام الُجْحفة
والمغرب

                              

نجد                    المنازل قرن
والطائف

يلملم                               اليمن

وبلد                  العراق ِعرق ذات
المشرق
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غير           من أحرم وإن منه، ليحرم الميقات إلى بالسيارة يرجع
أي          دم؛ عليه وجب ولكن صحيح، فإحرامه للميقات الرجوع

. واجبًا       ترك لنه خروف؛ أو شاة ذبح

ونعل      وإزار رداء
                  

                                         

المساواة   تعزيز
بين   والتواضع

الناس

الفتنة   وعدم الستر
الوجه    عدا لجسدها

والكفين

الثياب     من شاءت ما
الساترة
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بين           الهرولة لتركه شيء عليه يجب ول عليه، إثم ل
. الستحباب   فحكمها العلمين؛

يتنافى         لنه الفرد؛ عليه يأثم صحيح، تصرفغير
السلم آدا مع



السلم؛      آداب مع يتنافى تصرف
تشويشعلى      من فيه لما

المعتمرين

الحرام،      محظورات من ارتكبمحظوًرا
    : أو    شاة، ذبح وهي فدية عليه فوجب

أيام   ثلثة صيام



فرض                                      سنة

الحرام، 
الطواف 
والسعي

وقت                         أيام عدا ما وقت أي في
الخمس    الصلوات

الخمس                                      التشريق
المسجد،                    المفروضة  في مكة في الحرام البيت
طاهر    مكان أي أو

القيام -   –  -  الحرام تكبيرة النية
الفاتحة -

الجلوس -   -   منه الرفع الركوع
الطمأنينة  -  –  السجدتين بين

. السلم -  السجود
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الحرام  –      البيت تشريف الله عبادة
المقدسة  والماكن

السعي                  ركعتين صلة الطواف الحرام الغتسال
التقصير        أو الحلق

سنة 
مؤكدة

الجر   خسارة
والثواب 



ورداء     إزار في يحرم
فقط 

الطائرة    في يحرم

بعرفة     الوقوف يلزم ل

منزلي  نشاط
164
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