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 ��� ا����ة
و�������

والغنم والبقر اإلبل وھي األنعام، بھیمة

النقدیة واألوراق والفضة الذھب

والثماُر الحبُوب األِرضومنھ ِمن الخاُرج

التجاِرة عرُوض

علیھ اللھ صلى اللَِّھ َرُسوُل قَاَل قَاَل عنھ اللھ رضي ُعَمَر اْبِن َعِن
َوأَنَّ اللَّھُ إِالَّ إِلَھَ َال أَْن َشَھاَدِة َخْمٍس َعلَى اِإلْسَالُم بُنَِي وسلم

رمضان وصوم َكاِة، الزَّ َوإِیتَاِء َالِة، الصَّ َوإِقَاِم اللَِّھ، َرُسوُل ًدا ُمَحمَّ
البیت وحج

اإلسالم

مَن الماِل من معلٌوِم مقداٌر وھو النصاب ملك
الزكاُة علیھ َوجبت ملكھ

من الخاُرج ذلك من ویستثنى المال على كاملة سنة مضي
حصولھ حین فیزكى األرض

تعالى اللھ قال
بھا وتزكیھم تطھرھم صدقة أموالھم من خذ

الذنوب تطھر الصدقة الكریِمة اآلیِة َمن المأخوُذِة الحكُمة
النفوس وتزكي

المجتمع افراد بین االجتماعي التكافؤ تحقیق للزكاة أخرى حكم

توفرت مسلم كل على واجبة الزكاُة
الوجوب شرُوط فیھ

تعالى اللھ قال
َكاةَ الزَّ َوآتُوا الةَ الصَّ َوأَقِیُموا

 مكانُة
الزكاِة

 الحكُمِة ْمن
مشروعیِتَھا

حكم الزكاة
 شروط
وجوب
الزكاة 

 األموال التي
تجب فیھا الزكاة
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 ز��ة �����
ا��ٔ���م

النصاب بلوغ
الحصاد یوم الزكاة
طویلة مًدة وحفظُھ ادخاُُره، یمكن َمكیال یكَون ْأن
فیھا زكاة ال كالفواكھ بمدخر لیس فما الیفُسد بحیث
للمزكي مملوكا والثمار الحبوب من النصاب یكون أن
الحب یشتد أن ھو الصالح وبدو الصالح، بدو عند
الثمار نضج ویبدأ ویقوى،

والغنم والبقر االبل

مثل الثمار والذرة األرز، الشعیر، البر، مثل الحبوب
الفستق اللوز، الزبیب، التمر،

فیھما زكاة فال والفواكة الخضاُر أما

االسالم
النصاب بلوغ
امتالكھا على حول مضي
وتسمى العام، أكثر العَشب ترعى ْأن
صاُحبَھا لھا یوفر التي وأما السائَمة،
فیھا زكاة فال العام أكثر العلف
الحصِول أِجل ْمن اتخاَُذھاِ یكَون ْأن
ونِسلَھا ألباَِنھا على

 المراد ببھیمة
األنعام

 شروط وجوب الزكاة
في بھیمة األنعام

 أنواع الخارج من
  شروط وجوب الزكاةاألرض

 في الخارج من
األرض
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ز��ة ا���رج
�� ا��ٔرض 



ز��ة ا���� وا����
و��وض ا����رة 

االسالم

النصاب بلوغ

قمري عام علیھ یمر الحول

الربح وحصول التجارة والشراء بالبیع یقصد ْأن

منھ تقبل وال الكافر من تصح فال االسالم

من المال من معلوم مقدار وھو النصاب ملك
الزكاة علیھ وجب ملكة

ذلك من ویستثنى المال على كاملة سنة مضي
حصاده عند یزكى االرض من الخارج

المعُدة األمواُل ھي التجاِرة عرُوض
الربح اجل من والشراء للبیع

مثال
المنقوالت ، الذھب ، االرض

وھو ، العشر ربع إخراُجھ مایجب مقدار
٢ ٥

الزكاة ھو والناتج اربعین على المبلغ بتقسیم الیھ التوصل یمكن

مثال
علیھ فالواجب ریال ألف ٤٠ یملك المسلم كـان فـإذا

ریال ١٠٠٠
١٠٠٠ ٤٠ ٤٠٠٠٠

 شروط زكاة
 الذھب والفضة
 واألوراق النقدیة

المقدار الواجب فیھا

 زكاة عروض
 شرُوط وجوبالتجارة

 الزكاة في
عروض التجارة
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 إ��اج ا����ة
الذي و���ر��� المال بحسب یختلف الزكاة إخراج ووقت

الزكاة فیھ تجب

وجِوبھا، وقت حل إذا فوًرا الزكاة إخراج یجب
شرعي لعذر إال تأخیَرھا یجُوز وال

المسكین َمن حاًجة د أشُّ والفقیر مایكفیھم الیجدَون الذین وھم والمساكین ٢ الفقراُء ١

عِملِھم على أجًرة الزكاِة َِمن یعطَیُْھم ْأن األِمر لي لوِّ ،فیجُوز الزكاِة بجِمع یقومَون الذیَن وھم الزكاِة على العاملَون

إیمانھم قوة أو إسالمھم، بعطیتِِھم یرجى الذیُن أقواِِمھم في المطاعَون الرؤساُء وھم بْھم قلُوُ المؤلفُة

المسلمین أسرى فداء فیھ یدخل الرقاب

لحوائجھم تحملوھا دیون علیھم الناِس،أو بَین لإلصِالح تحملوھا دیٌون علیھم الذین وھم الغارمَون

المسلمین أمر ولي رایة تحت شرًعیا جھاًدا اللھ سبیل في یجاھدون الذین وھم اللھ سبیل في

معھ ما َنفد الذي المسافر وھو السبیل ابن

لھ واإلخالص تعالى اللِھ وجھ بھا قاًصدا الزكاة یخرج ْأن

لھا المستحقین بزكاتھ یتحرى أن المزكي على یجب

الفقراء على یترفع وال ، راضیة بنفس زكاتھ یدفع ْأن

بالزكاة المن تجنب

 وقت إخراج
الزكاة

اداب اخراج الزكاة

 أھل الزكاة
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وقت األخراج األموال التجي تجب فیھا الزكاة

 عند حصاد الزرع
وجني الثمار

الحبوب والثمار

 عند مضي سنة من
بلوغ النصاب

 بقیة االموال : بھیمة االنعام ، الذھب والفضة ،
االوراق النقدیة ، عروض التجارة



 ز��ة
 ا����

إلخراجھا وقت وأفضل رمضان، من یوم آخر شمس بغروب الفِطر زكاَة تجب
العید یوم

العید صالة قبل
 

یومین أو بیوم العید قبل تقدیمھا یجوز

العید صالة عن الفطر زكاة تأخیر یحرم

العید یوم في یملك ، مسلم كل على واجبة الفِطر زكاُة
، عنھ اللھ رضي عمر بن عبداللھ عن ، زائد طعام ولیلتھ
أو تمر من صاعاً رمضان من الفطر فرضزكاة قال
من أنثى او ذكر عبد او حر كل على شعیر من صاعاً

المسلمین

والحوج الجوع من الفقیر بشعور یشعر الصائم

زكوات من حاجتھ سد من فیھ لما برمضان یفرح الفقیر
المسلمین

الفطر زكاة تكون لذلك عظیم أجرھا رمضان في الخیریة االعمال
فیھ

 حكم زكاة الفطر

 وقت إخراجھا
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 الحكمة من
 مشروعیتھا



����
ا����ع 

عنھ تعالى اللھ رضي ُھَرْیَرةَ أَبِي َعْن
َصَدقٍَة ثََالٍث ِمْن إِالَّ َعَملُھُ َعْنھُ اْنقَطََع آدم ابُن َماَت إَِذا قَاَل اللَِّھ َرُسوَل أَنَّ

لَھُ یَْدُعو َصالٍِح َولٍَد أَْو بِِھ، یُْنتَفَُع ِعْلٍم أو َجاِریٍَة،

للفقراء ، تطوعا ونحوه مال من المسلم یدفعھ ما ھي
والخیر البر أوجھ وفي ، والمحتاجین

البر وجمعیات للمحتاجین االموال دفع مثال

وغیرھا صائم افطار او الغارمین دیون تسدید

،ویستحب األوقاِت جمیع في مستحبة الصدقة
الفاضلة األوقاِت في منھا ،اإلكثاُر

وعلى ، الحاجة وأوقات الفاضلة، واألماكن
المحتاجین األقارب

تعالى اللھ یقول
أضعافا لھ فیضاعفھ حسنا قرضا اللھ یقرض الذي ذا من

كثیرة

 المراد بصدقة
التطوع

 فضلھا

 األوقات التي
 یستحب اإلكثار
 فیھا من الصدقة

 األعمال التي
 یستمر أجرھا
بعد الموت
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یستمر اعماال لھم جعل ان عبادة على اللھ نعم من
منھا وفاتھ بعد اجرھا
الجاریة الصدقة
النافع العلم
الصالح الولد

المیاه ابار حفر ، االوقاف ، مسجد بناء



��� ا����م
 و������ 

قبل المسلم ینویھ أن البد الواجب الصیام
رمضان كصیام الفجر

الشخص ینویھا أن یصح التطِوع صیاُم
تناول قد یكون ال أن بشرط النھار من
یومي كصیام الفجر طلوع بعد مفٍّطًرا
والخمیس االثنین

ُرسول قاَل قال عمر ابن عن اإلسالم،َ أركان من ركن رمضاَن صیاُم
ًدا ُمَحمَّ َوأَنَّ اللَّھُ إِالَّ إِلَھَ َال أَْن َشَھاَدِة َخْمٍس َعلَى اِإلْسَالُم بُنَِي اللھ
البیت وحج رمضان وصوم َكاِة، الزَّ َوإِیتَاِء َالِة، الصَّ َوإِقَاِم اللَِّھ، َرُسوُل

القران فیھ أنزل
الذنوب فیھ تغفر
النار ابواب وتغلق الجنة ابواب تفتح
الشیاطین وتصفد

نفسي والذي قال وسلم علیھ اللھ صلى اللھ رسول أن ھریرة أبي عن
شھوتھ یذر إنما المسك ریح من اللھ عند أطیب الصائم فم لخلوف بیده
بعشر حسنة كل بھ أجزي وأنا لي فالصیام أجلي، من وشرابھ وطعامھ

أمثالھا

یَاُم الصِّ َعلَْیُكُم ُكتَِب آَمنُوا الَِّذیَن أَیَُّھا یَا تعالى قال
تَتَّقُوَن لََعلَُّكْم قَْبلُِكْم ِمن الَِّذیَن َعلَى ُكتَِب َكَما

 مكانة صیام
رمضان

 فضل الصوم

 الحكمة من
 مشروعیة الصیام

 فضائل شھر
 رمضان

 النیة
 بالصوم
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ُھدًى اْلقُْرآُن فِیِھ أُْنِزَل الَِّذي َرَمَضاَن َشْھُر تعالى قال
ْھَر الشَّ ِمْنُكُم َشِھَد فََمْن َواْلفُْرقَاِن اْلُھَدى ِمَن َوبَیِّنَاٍت لِلنَّاِس

فَْلیَُصْمھُ

اإلسالم
البلوغ
العقل
الصیام على القدرة

 حكم صوم
 رمضان

 شروط وجوب
 صیام رمضان

في رمضاَن فَرضصیاُم
الھجِرة من الثانیة السنة

 مایدخل بھ شھر
 رمضان

ھما أمرین بأحد ، رمضان شھر دخول یثبت
رمضاَن شِھر ھِالل رؤیُة ١

یوما ثالثین شعبان شھر إكمال ٢



 ٔا���م ا���م

السحور ١

السحِور تأخیر ٢

غرُوب تحقق إذا الفطِور تعجیل ٣
الشمس

الشفاء لھ یرجى المریضمرضا
المسافر

القضاء علیھ یجب و

مثل مستمًرا عجًزا الصیاِم عن للعاجز أیضا رمضاَن في الفطُر ویجُوز
الصیام عن العاجز السن كبیر

الشفاء لھ یرجى ال المریضمرضا

مسكین یوم كل عن الصیام بدل یطعم أن علیھ یجب لكن

قسمین على الصیاِم آداُب

علیھا والمحافظة مراعاِتھا من للصائم البَّد واجبة آداٌب

علیھا ویحافظ یراعیھا أن للصائم ینبغي مستحبةٌ وآداب

عمًدا الشُرب أو األكل ١
مثل والشِرب األِكل مقاَم مایقُوم ٢

المغذیة اإلبر أ
إلیھ إحتاَج لمن الدم حقن ب
عمًدا القيء إخراج ٣

علیِھ اُللھ أوجبھ بما الصائُم یقَوم ْأن
،وْمن والفعلیِة القولیِة العباداِت َمن
فیؤدیھا المفروضة، الصالُة أِّھمھا
المساجد في الجماعة مع وقتِھا في

 من یباح لھم
 الفطر في
 رمضان

 مفسدات
الصوم

 فضائل صوم
التطوع

 اداب
الصوم

 االداب
المستحبة
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 ��م ا����ع

اال��ام ال��ى� ��س��حب ص��امها ��لة ص� ال��

ست من شوال صیامھا كصیام دھر

یوم عرفة یكفر السنھ الي قبلھا والسنھ التي بعدھا

یوم عاشوراء یكفر السنھ التي قبلھ

شھر محرم فضل الصیام بعد رمضان

 االداب
الواجبة



 ا���� ا��ٔوا��
 وا������ف

تعالى للِھ تعبدا المسجد لزوم االعتكاف معنى

القدر لیلة وإدراُك ، وثوابھ اللِھ فِضل طلب منھ والغایة

وسلم علیھ اللھ صلى النبي أن عنھا اللھ رضي عائشة عن
قال

رمضان من األواخر العشر في القدر لیلة تحروا

تعالى اللھ قال
اْلقَْدِر لَْیلَةُ َما أَْدَراَك َوَما اْلقَْدِر لَْیلَِة فِي أَْنَزْلنَاهُ إِنَّا

وُح َوالرُّ اْلَمَالئَِكةُ ُل تَنَزَّ َشْھٍر أَْلِف ِمْن َخْیٌر اْلقَْدِر لَْیلَةُ
اْلفَْجِر َمْطلَِع َحتَّى ِھَي َسَالٌم أَْمٍر ُكلِّ ِمْن َربِِّھْم بِإِْذِن فِیَھا

 فضل العشر
 االواخر من
 رمضان

 لیلة القدر

 االعتكاف
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متعددة فضائل الكریمة السورة ھذه في
منھا القدر، للیلة

الكریم القران فیھا انزل تعالى اللھ ان
شھر الف من خیر فیھا العبادة ان

لبركتھا فیھا المالئكة تتنزل
وشر آفة كل من سالمة اللیلة ھذه ان

االواخر العشر في القدر لیلة تحري النصعلى دل
رمضان من



 ا���
وا����ة

االسالم
البلوغ
العقل
الحج على االستطاعھ

وھو ، المرأِة على والعمِرة الحج وجِوب لشٌرط ویضاُف
لھا محرم وجُود

المستطیع على واحًدة مًرة العمر في واجب الحج

تعالى اللھ قال ، اإلسالم أركاِن من ركن وھو
َسبِیًال إِلَْیِھ اْستَطَاَع َمِن اْلبَْیِت ِحجُّ النَّاِس َعلَى َولِلَِّھ

اْلَعالَِمیَن َعِن َغنِيٌّ اللَّھَ فَإِنَّ َكفََر َوَمْن

على العمر في واحًدة مًرة واجبة العمُرة
المستطیع

السنھ في الحج فرض
الھجرة من التاسعة

 حكم الحج
 والعمرة و
منزلِتِھما

 متى فرض
الحج

 شروط وجوب حكم العمرة
 الحج والعمرة
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 ��ا��� ا���
 وا����ة

وشھر شوال، شھر للحج الزمانیة المواقیت
الحجة ذي من وعشر القعدة، ذي

السنة أیاِم جمیع في فتصح العمُرة، أما

الحلیفة ذو
منھا،ویسمى الجنوبیة الجھة في النبویة المدینة من قریب وھو

فإنھ بھ یمر طریقھَ النبویة،أو المدینة أھل من كان فمن ، علي أبیار
منھ یحرم
الٌجحفة

ومصر الشاِم أِھل میقاُت وھي رابغ، مدینة قرب قریة وھي
منھا یحرم فإنھ علیھا طریقة كان من وكل والمغرب،

المنازل قرن
ومیقاُت وه الكبیر، السیل اآلن یسمى و الطائف، من قریب واد وھو

منھ یحرم فإنھ علیھ طریقھ كان من ،وكل والطائف نجد أِھل

یلملم
طریق عن یمرون الذین المملكة وجنِوب الیمن أِھل میقاُت وھي

منھا یحرم فإنھ علیھا طریقة كان من الساحل،وكل

یتجاوز ان العمرة او الحج اراد لمن یجوز ال
إحرام غیر من المیقات

المواقیِت بأِحد ر الیمُّ مَكة إلى طریُقُھ كاَن ْمن
یحرم فإنھ جًوا؛ أو بحًرا أو بًرا ؛ المذكوِرة
إلیھ المواقیت أقرب حاذى إذا

 من كان دون المواقيت  السابقة ، فمكان إحرامه
ل التالي

ِ
حسب  التفصيل في الجدو

 المواقیت
 المكانیة

 بعض االحكام
المواقیت الزمنیةالمتعلقة بالتوقیت
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میقاتھم اھل البلد

 للحج: یحرمون من مكة
للعمره : یحرمون من اي مكان خارج حدود الحرم كعرفات

اھل مكة

یحرمون من البلد الذي ھم فیھ  وال یتجاوزون البلد من دون احرام من كان خارج حدود الحرم



ا�ٕ���ام

الشعر إزالة
األظفار تقلیم
للرجل الرأس تغطیة
المفصلة المالبس الرجل لبس
بعضھ، على أو كلھ، البدن على
والثوب والسراویل، كالفنیلة،
التطیب
والقفازین النقاب المرأة لبس

اإلنسان یكون وال والعمرة الحج أركـان من ركن اإلحـراُم
یریدة الذي النسك في الدخَول نوى إذا إإل محرم

اإلحراِم بعد التلبیة تسن

اْلَحْمَد، إِنَّ لَبَّْیَك، لََك َشِریَك الَ لَبَّْیَك لَبَّْیَك، اللَُّھمَّ لَبَّْیَك وھي
لََك َشِریَك الَ َواْلُمْلَك، لََك َوالنِّْعَمةَ،

المرأة بھا وتسر الرجل، بھا ویجھر منھا، اإلكثار ویستحب

اإلحرام قبل االغتسال

بدنة الرجل تطیب

ونعلین أبیضین ورداٍء إزاٍر في الرِجل إحراُم

ال ْأن غیر الثیاب من شاءت ما فتلبس المرأُة أما
تلبس ،وال تنتقب ،وال تتطیب وال بزینة، تتبَرج

القفازین

یختار أن الحج أراد من فعلى صفات؛ ثالث على الحج یشرع
منھ واحدة

 حكم
اإلحرام

 مسنونات
 اإلحرام

أنواع النسك
التلبیة

 محظورات
 االحرام
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ى� ��سك ِول ��  ����ة الدح�
 الحح� أو العمِرة

في الدخَول ینوي فإنھ السابقة األعماَل أتم من اإلحرام صفة
عمرة أو حج من یریُُده الذي ،النِسك

ٌمحِرًما یصیر وبذلك

صفتھ النسك

 ان یحرم بالعمرة في اشھر الحج ، ثم ینتھي منھا ویتحلل من إحرامھ ، ثم یحرم بالحج بالعام
نفسھ ، وال یعود الى وطنھ بعد العمرة

التمتع

أن یحرم بالحج والعمرة مًعا في اشھر الحج القران

أن یحرم بالحج وحده في أشھر الحج اإلفراد

أمر وسلم علیھ اللھ صلى النبي ألن التمتع؛ الثالثة األنساك وأفضل
اإلفراد ثم ، أصحابھ بھ

وعمرة حج بین یجمع ألنھ ؛ القران ثم

الفدیة علیة وجبت ،ذاكًرا، ،عالما ،عامًدا السابقة المحظورات ِمن واحًدا فعل من الفدیة
أشیاء ثالثة من واحًدا یفعل ْأن فیھا مخیر ،وھو

أیام ثالثة صیاُم ١
مساكین ستة إطعاُم ٢

مكة في للفقراء وإطعامھا ، شاة ذبح ٣



 ٔار��ن ا���
  وا����ة ووا�������

تعالى اللھ الى التوبة
وتوزیعھا ، شاة ذبح

وحجھ وعمرتة ، الحرم فقراء على
صحیحان

األحرام

بعرفھ الوقوف

االفاضھ طواف

السعي

المیقات من اإلحرام
للرجال التقصیر او الحلق
للنساء فقط والتقصیر

المیقات من االحرام

نھاًرا بھا وقف لمن ، الشمس غروب الى بعرفھ الوقوف

الحجة ذي من العاشر لیلة بمزدلفة المبیت

التشریق أیام لیالي بمنى المبیت

الجمار رمي

فقط للنساء والتقصیر ، للرجال التقصیر او الحلق

الوداع طواف

اإلحرام
الطواف
السعي

أركان الحج

 واجبات الحج
 السبعة

أركان العمرة
 

 حكم من تركواجبات العمرة
 شیئا من
الواجبات
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 ��� ا����ة
 

اما ، افضل والحلق ، للرجال التقصیر أو الحلق
فقط فالتقصیر النساء

تشرع حتى فیھا وتستمر التلبیة
الطواف في

وانتھاء ، بالصفا ابتداء أشواط سبعة والمروة الصفا بین السعي
بالمروة

من ابتداء أشواط سبعة بالبیت الطواف
بھ وانتھاًء االسود الحجر

المقام خلف ركعتین صالة

١

٢

٣
٤

٥
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 أعمال العمرة

 

القران كقراءة ، تعالى اللھ بذكر إحرامك في مادمت تشتغل ان واالفضل
والدعاء واالستغفار والتسبیح



 ��� ا���
 تبدأ أعمال الحج من الیوم الثامن من ذي الحجة وینتھي آخرھا في الیوم الثالث 

 عشر، وھذا بیانھا حسب األیام

 ١- رمي الجمرات الثالث
 كما في الیوم الحادي

 عشر
 
 

 ٢- الخروج من منى قبل
 غروب الشمس لمن

 أراد التعجل ، أو المبیت
فیھا لمن أراد التأخر

 ١- رمي الجمرات الثالث،
 األولى ثم الوسطى ثم جمرة
 العقبة، كل واحدة بسبع
 حصیات متعاقبات مع

 التكبیر مع كل حصاة، ویبدا
 بالرمي بعد زوال الشمس
 (وھو وقت دخول صالة

 الظھر) ومن السنة الوقوف
 للدعاء بعد الجمرة
األولى والوسطى

 
 ٢- المبیت في منى لیلة

الثاني عشر
 

 ١- صالة الفجر في مزدلفة، ثم
 التفرغ للذكر والدعاء حتى یسفر

جًدا
 ٢- التوجھ قبل طلوع الشمس

الى منى
 ٣- الذھاب الى جمرة العقبة عند
 الوصول الى منى، ورمیھا بسبع
 حصیات متعاقبات، واحدة بعد
األخرى، والتكبیر مع كل حصاة
 ٤- ذبح الھدي، والھدي ھو ما
 یذبح الحاج من بھیمة األنعام
 (اإلبل والبقر والغنم ) تقربًا للھ

تعالى
 ٥- یحلق الرجال راسة او

 یقصره والحلق أفضل، ثم یلبس
 ثیابة ویتطیب. وأما المرأة تقصر

من شعر رأسھا
 ٦- النزول الى مكة والطواف
 بالبیت طواف اإلفاضة وھو

 طواف الحج والسعي بین الصفا
والمروة

 ٧- الرجوع إلى منى والمبیت
فیھا لیلة الحادي عشر

 ١- التوجھ بعد طلوع
الشمس الى عرفة

 
 ٢- صالة الظھر والعصر

 قصًرا وجمع تقدیم
 

 ٣- التفرغ بعد الصالة
 للذكر والدعاء والتلبیة مع
 استقبال القبلة ورفع الیدین

إلى غروب الشمس
 

 ٤- التوجھ بعد غروب
 الشمس إلى مزدلفة مع
 التلبیة، ویصلي فیھا
 المغرب ثالثًا والعشاء
 ركعتین، ثم المبیت فیھا

حتى یطلع الفجر

 ھذا الیوم ھو أول ایام الحج
ویشرع فیھ

 
 ١- اإلحرام بالحج مع تطبیق

 مسنونات اإلحرام
 
 
 
 
 
 

 ٢- التوجھ إلى منى، وصالة
 الظھر والعصر والمغرب

 والعشاء والفجر فیھا، كل صالة
 في وقتھا مع قصر الصالة
الرباعیة فیصلیھا ركعتین

 | منافع الحج |
 

 ١- مغفرة الذنوب برحمة اللھ عز
 وجل

 ٢- التعارف والتالف بین
 المسلمین

 ٣- التزود باالعمال الصالحة
 ٤- التفقھ في الدین

٥- الدعوه الى اللھ تعالى

 | ترتیب أعمال یوم العید |
 السنة ترتیب أعمال یوم العید
 ھلى النحو السابق ذكره، فإن
قدم بعضھا على بعض فیجوز

 الظھر
العصر
العشاء

 

من عشر الثاني الیوم أعمال
الحجة ذي

عشر الحادي الیوم أعمال
الحجة ذي من

ذي من التاسع الیوم أعمال
الحجة

عرفة یوم

من الثامن الیوم أعمال
الحجة ذي

ذي من العاشر الیوم أعمال
الحجة
العید یوم

الثالث الیوم أعمال
الحجة ذي من عشر

 | اإلحسان الى الحجاج |
 

 ١- تقدیم الخدمات الطبیة
والعالجیة

٢- تنظیم اعمال الحج
 ٣- توزیع المنشورات التعلیمیة

واالرشادیة
٤- تقدیم الطعام والشراب

 

 ھذا الیوم خاص
 بمن تأخر واعمالھ

: ھي
 رمي الجمرات
 الثالث كما سبق
 بالیومین السابقین
 وآخر األعمال

 طواف الوداع عند
الخروج من مكة


