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فقه العبادات المصور٢٦٨

٨
أركان وواجبات وسنن الُعْمَرة

أركان الُعْمَرة
ا>حرام: . ١

  نَوَ ا  مَ ئٍ  رِ امْ لِّ  لِكُ امَ  إِنَّ وَ  ، بِالنِّيَّاتِ لُ  امَ َعْ األْ امَ  «إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 
هُ  تُ رَ جْ ا فَهِ هَ نْكِحُ ةٍ يَ أَ رَ ا أَوْ إِىلَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِىلَ دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ فَمَ

». (رواه البخاري). يْهِ رَ إِلَ اجَ ا هَ إِىلَ مَ

السعي بين الصفا والمروة: . ٢
.« يَ عْ السَّ مْ  يْكُ لَ عَ تَبَ  كَ اهللا  إِنَّ  فَ ا؛  وْ عَ «اسْ ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 

(رواه أمحد).

اإلحرام

المحتويـــات
أركان الُعْمَرة

واجبات الُعْمَرة

سنن الُعْمَرة

الطواف: . ٣
وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق ٢٩ ) [احلج: ٢٩]. لقوله تعاىل: ( َوۡلَطَّ

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r

https://www.al-feqh.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9


٢٦٩ فقه العبادات المصور

واجبات الُعْمَرة
اِ>حرام من الميقات: . ١

نَّ  يْهِ لَ عَ أَتَى  ملَِنْ  وَ  ، ُنَّ هلَ نَّ  املواقيت: «هُ ذكر  بعدما  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله 
». (رواه البخاري). ةَ رَ مْ عُ الْ َجَّ وَ ادَ احلْ َّنْ أَرَ نَّ ممِ هِ ِ ريْ نْ غَ مِ

الحلق أو التقصير: . ٢
 ُ َّ ٱ َشآَء  إِن  ٱۡلََراَم  ٱلَۡمۡسِجَد  َلَۡدُخلُنَّ   ) تعاىل:  لقوله 

ِيَن ) [الفتح: ٢٧]. َءاِمنَِي ُمَّلِقَِي رُُءوَسُكۡم َوُمَقّصِ

سنن الُعْمَرة
ما سو األركان والواجبات فهو سنة، كاآليت: 

تنبيهات
ة مل يتم نسكه حتى يأيت به.. ١ رَ مْ من ترك ركنًا من أركان العُ
ة فعليه دم (أي ذبح شاة، . ٢ رَ مْ من ترك واجبا من واجبات العُ

بْع بدنة). بْع بقرة، أو سُ أو سُ

اإلحرامم

احللق والتقصري

أركان وواجبات وسنن الُعْمَرة

وعمرته . ٣ عليه،  يشء  فال  ة  رَ مْ العُ سنن  من  سنة  ترك  من 
صحيحة.
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