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ُمرُةالع ُختصرمُ 

 

 ( 1)شكل الحرمُالمكيُ:ُ ❖

 دائه ، أّمن لهم : أللناس ا على، وتيسيًرا  )أيام سيدنا إبراهيم( منذ أن فرض هللا حج البيت الحرام   -

 )ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم ، رجب(. الزمان ← األشهر الُحُرم          

  ذات أحكام مخصوصة ، علمها جبريل لسيدنا  إبراهيم حين فُرض الحج (حدود مخصوصة بعالمات مخصوصة " أنصاب الحرم المكي"  )مكة وما حولها = . المكان ← الحرم المكي         

 أهل الَحَرم = من يسكن داخل الحرم ، أهل الحل = من يسكن خارج الَحرم ، أهل اآلفاق = من يسكن خارج المواقيت المكانية  -      

 أرض حل + أرض َحرم   العمرة(  )الحج أوالنُُسك  -     
 حرامه بين أرض حل وأرض َحرم ( إ)= البد للحاج والمعتمرأن يجمع في             

 ثم يدخلون مكة  )أرض حل(من المواقيت المكانية للحج والعمرة  يُحرم أهل مصر -     

 ُسك داء النُ أل )أرض َحرم(           

  من الحجاج والمعتمرين :، والمقيمون بها يُحرم أهل مكة  -     

 )أدنى الحل = أقرب الحل( من التنعيم  . للعمرة           

 )عرفة في الحل(ن بها ، أو الفنادق المقيمي)منازلهم( من دُويرة أهلهم  . للحج           

 

 االستعدادُللعمرةُ:ُُ ❖

 ضبط أربعة :  ▪

 عاءالد  –الذكر  –القرآن  –الصالة  ←العبادات  -              

 تجنب   -جعل معظمه ذكًرا  – آفاتهتجنب  –يل الكالم لتق  ←  اللسان  -              

 ) الدين، السياسة ، الطب، الزواج، الطالق ( في خمس الفتوى                               
 ، الوضوء(الصمت ، االستعاذة ، تغيير الحال   )كظم الغيظ   ←  النفس -  
 عن العورات = مايجب ستره ويحرم النظر إليه(  )لبصربغض ا ←البصر  -  
 مرة وزيارة المدينةاإلكثار من األدعية المأثورة في الع ▪
 

 ،ُواجباتُ،ُسننُُ )شروط صحة(ُ:ُأركانللعمرةُُ ❖
 فسد العمرة أو الحج يُ   ←  ترك ركن  0                            

 راقة دمر بإجبَ يُ   ← ترك واجب 0                          
 عليه يءال ش ←    نةترك سُ  0                          

 

 )اختالف(أركانُالعمرةُ:ُ ❖
 الترتيب  - )حلق أو تقصير(تحلل  -سعي    -طواف    -إحرام   ←عند الشافعية        
 :(ُاإلحرام1ُ
        ]النية ← محلها القلب ، يسن ) أو ال يشترط( التلفظ بها  ، لتفريق العادة عن العبادة [   ك...() لبيك اللهم لبيهو نية الدخول في العمرة أو الحج ، مقترنة بالتلبية  -  
    ..إلخ (يستران األعقاب(  + نعلين ال إزار حول الوسط  )رداء على الكتفين +لبس ماليس اإلحرام  للرجال  -)سنة(اغتسال  -) نظافة عامة له استعدادات مخصوصة   -  

 من أتى بمحظور منها ، ستر الوجه والكفين للمرآة ..إلخ(  -خيط الُمحيط للرجال لبس المَ  -قص األظافر -مس الطيب -)فُحش القولمحظورات مخصوصة له  -  
 )إراقة دم( مساكين أو نُُسك 6إطعام  أيام أو3صيام  :   إما  )= فدية(عليه كفارة على التخيير ا ←. عامدً      عليه   يءال ش ←ا  جاهال أو ناسيً  . : )ماعدا الجماع(       
 هـ(   6آذته هوام رأسه وهو ُمحرم عام الحديبية ) نزلت في الصحابي" كعب بن ُعجرة "حين ا أو به أذى من رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقة أو نُسك" ←"فمن كان منكم مريضً             

 مخصوصة :  ) مواضع(له مواقيت  -  
 ) = األوقات التي يجوز بدء اإلحرام فيها للعمرة أو للحج ( :ة . مواقيت زماني        

 ، اليجوز اإلحرام للحج قبلها   ) شوال ، ذي القعدة ، التسع األوائل من ذي الحجة (للحج ← أشهر الحج  -     للعمرة ← طوال العام ماعدا الحاج  -             

 ( 1) شكلز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بدون إحرام ( : ) = األماكن التي ال يجو. مواقيت مكانية         
 ) أبيار علي (. ألهل المدينة  ← ذي الُحلَيفة       )الُجحفة قديما(تختلف من جهة إلى أخرى :  . ألهل مصر والشام  ← رابغ  -                       

 ) اختالف ( مكانيةيجوز اإلحرام قبل المواقيت ال -                       
 أو          . العودة إلى الميقات واإلحرام منه       . إراقة دم من تجاوز الميقات المكاني بدون إحرام فعليه إما :   -                       

    كما يجوز لمن   ) = تصير جدة ميقاتا له (من غير أهلها أن يُحرم للحج والعمرة  منها حتى لو كان  )اختالف(ا وليلة أجاز البعض لمن بات  بجدة  يومً * : يالحظ ، 

 ميقاتا له( ذي الحليفة  ) = تصير ذي الُحليفة "حتى لو كان من غير أهلهاو للعمرة من ميقات أهل المدينة " ا وليلة أن يُحرم للحج أبات بالمدينة يومً                                

 حرم بعمرة أو حج من إكمال المناسك )عدو ، مرض ...إلخ( منع المُ  : . هو اإلحصار *               
 اختالف( ما مكان اإلحصار أو في الحرم:إبح  )الذ ()الفريضة فقط العمرة أو الحج قضاء ( + ة)ذبح شاَهدي )بالحلق أوالتقصير( +  . حكمه ← التحلل من اإلحرام                                    

 "وإن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني"  :. هو أن يشترط الُمحرم عند بدء إحرامه التحلل من اإلحرام إذا أحصر، ويكون بقول االشتراط في اإلحرام *               
 ر )تحلل+هدي+ قضاء(ر ُحكم اإلحصاصَ ← ال يصح ، وعلى الُمح   األحناف والمالكية  -    : )اختالف( . حكمه                                          

 ، وال يجب على الُمحَصر الُمشترط هدي أو قضاء   يصح  ←   الشافعية والحنابلة  -                                                                
ُُ:ُ(ُالطواف2
 هو الدوران حول الكعبة سبعة أشواط -     
 اختالف(   ←  زحام أو كبر أو حر دفعا للمشقة  )يرى البعض جواز الطواف بالحدث األصغرعند تعذر الوضوء لشدة كبرواأل ط فيه الطهارة من الحدثين األصغريشتر -     

 لمأثور(  = تحيته ، تكون إما بالتقبيل أو المسح عليه أو اإلشارة إليه باليدين  وتقبيلهما مع الذكر ا الحجر األسود  ) استالم بداية ونهاية كل شوط عند الحجر األسود  -     
    )اختالف(انقطاع المواالة لعذر كتعب أو إقامة صالة ، يقطع الطواف ويبدأ بالشوط الذي وقف فيه من أوله  -     
  طواف اإلفاضة = يجوز جمعه مع طواف الوداع وجعلهما طوافا واحدا قبل مغادرة مكة مباشرة(=  ) . ركن ←  طواف العمرة ، طواف الحج أنواعه :  -     

 عرفُة
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 فساء ، وأهل مكة(  يسقط عن : الحائض والنُ  -نة في العمرة سُ  -) واجب في الحج . واجب ←  طواف الوداع                    
 ، طواف التطوع (  ه عند تكرارالدخول للمسجد للصالةؤدوم = عند أول الدخول إلى المسجد الحرام أثناء الزيارة، واليجب أدا القُ )  . سنة    ←  طواف التحية                   

  

 

 :  )للرجال فقط( يالحظ : من سنن الطواف        

 ضطباع = جعل وسط الرداء تحت المنكب األيمن وطرفه على الكتف األيسر، ويكون أثناء الطواف فقط !!. اال                         

 الخطى دون القفز في األشواط الثالثة األولى فقط من طواف العمرة وطواف القدوم فقط !! َمل = المشي بسرعة مع هز الكتفين وتقارب. الر                           

 العبادة الوحيدة التي ال يمكن أداؤها إال في المسجد الحرام   .:  فضله -   
 الطواف صالة إال أن هللا أحل فيه الكالم ،  فمن تكلم فليتكلم بخير "   " .               
 ا يعدل عتق رقبةالطواف حول الكعبة سبعً .                
 . كثرة الطواف حول الكعبة سبيل لمحو الذنوب وتكفير الخطايا بشرط الدعاء والذكر والثناء أثناء الطواف                
 باهي بهم  هللا عز وجل مالئكته المقربين . الطائفون يُ                

ُ:ُ(ُالسعي3
 لصفا شوط آخر ...إلخ(ى ا لإالمروة  ومن )من الصفا إلى المروة شوط ، مروة سبعة أشواط بين الصفا وال -            
 األصغر واألكبر  ينال يشترط فيه الطهارة من الحدث -            

 ( .. في آخر جاز نة ، لذا لو طاف في يوم وسعىالمواالة بين الطواف والسعي أي اتصال الطواف بالسعي سُ  ) يشترط أن يسبقه طواف -            
 يكمل السعي من حيث وقف)كتعب أو إقامة صالة..(  انقطاع المواالة بين األشواط السبعة لعذر -            

ُ:)الحلقُأوُالتقصير((ُالتحلل4ُُ
 (  " ..للمحلقين ثالثا " اللهم ارحم المحلقين ملسو هيلع هللا ىلص) الحلق أفضل لدعاء النبي ال ← الحلق أو التقصير للرج -                

 ( بعقلة اإلصلة من كل جانب = قدر عُ )قدر أنمُ تقصير فقط الللنساء ←  -                
ُ)مكة وما حولها( ُال يشترط أن يكون في المسجد الحرام ويجوز في أي مكان بالحرم المكي -ُُُُُ

 

 ات ـ هـي ـ ب ـ ن ـت
 
منيي    والدعاء بالتيسييير والوبييو من التلبية والصالة على النبي    ر  أكث  عند التوجه إلى مكة،    ⚫

 بدء 
 .العمرة  افبداية طواستالم الحجر األسود و حتىاإلحرام للعمرة و   
  والدعاء بأن يرزقك هللا في الدنيا   (ملسو هيلع هللا ىلص)من الصالة على النبي ر  ينة، أكث  عند التوجه إلى المد ⚫
 آمين.اللهم   ..محبته، ويوم الويامة شفاعته، وفي اآلخرة صحبته   

 [ع  شرب ماء زمزم علييى قييدم المسييتىات حتييى  ت ييل   من  ر  أكث    ⚫
 
ع = اإلكثييام واتمييتالء الت ييل

من ماء زمزم براءة من النفاق" وألنه "خير ميياء   ألن "الت لع  ،حتى يبلغ الماء أضالت الشامب
 ي الييدنيا واآلخييرة والييدعاءبخييير   والدعاء ]على وجه األمض" وألنه "طعام طعم وشفاء سوم"

 للوالدين واألهل واإلسالم.
ر األسود عند مؤية الكعبة كلما دخلييأ أو خرجييأ ميين المسييجد ج  لى استالم الح  ع  ص  احر    ⚫

 الحرام.
)ألنيه ر إسييماعيل ج  وفي ح   )من أماكن استجابة الدعاء(ة خلف موام إبراهيم  على الصال  احرص    ⚫

 كلما  يسر.  ر األسود وباب الكعبة(ج  )بين الح  والدعاء عند الملتزم   جزء من الكعبة(
 من اإلكثام من الىعام والشراب خوًفا من العدوى واإلصابة باألمراض. اح م   ⚫

 رديييد   -يبيية  الغ    -الويييل والوييا     -كثييرة السيي ا     -  احفظ لسانك من: الكالم فيمييا ت يعنييي  ⚫
عيدم )  و  وليييل الكييالم  ،  السخرية من النييا   -الك ب    -الجد     -السب واإلي اء    -اإلشاعات  

، ( الكالم إت عند الس ا  ، إذا  ساوى الكالم و اإلمساك عنه فالسنة اإلمساك عنه ، فليويل خييًرا أو ليصيمأ
  .  (.. الخإن شاء هللا -سبحان هللا  -)الحمد هلل  هلل اومحاولة جعل معظمه ذكر

 ل لك.  ح  احفظ بصرك عن الحرام بغض البصر عن العومات وما ت ي   ⚫
 - غييير الحيا   - اتسيتعاذة بياهلل مين الشييىان اليرجيم -الصيمأ   كظيم الغييظ ) عليك ب بط النفس   ⚫

 .  الوضوء(
اإلقاميية  -التنوالت  -الحر  -الزحام  -السفر الصبر على النا  واحتما  األذى أثناء إجراءات   ⚫
 .  ) كفير لل نوب(، وذلك بعدم اتعتراض أو الجد   وبخاصة أثناء السفر ،إلخ …ضيات المتات  -

ضييوف  م  )أكير   طمأنتهم وخاصة كبام السن والنساء والرفويياء و  معتمرينعلى خدمة ال  احرص    ⚫

  (  الرحمن 
 التشويق لزيامة الحرمين –صة األطفا  بنية: صلة الرحم شراء الهدايا لألهل واألقامب وبخا ⚫

 على اإلكثام من العمل الصالح و يشمل :   احرص   ⚫
خييتم الصييالة     ذكيير    – الوة الورآن    –موا ب ، صالة الليل ،  ىوت      النوافل    طاعات:  -  

 م  اأستغف
، جعييل معظييم الكييالم المعتيياد يومييية    الصالة على النبي ، األذكييام الهللا   ت إله إت هللا    
 ا ذكرً 

اإلكثيام مين الصيدقات خاصية فيي مكية بالميا  و و ء،لألهيل و الرفويا)إطعييام الىعييام   فعل الخيرات    -  

  –  (الىعام
بييركرامهم أو بخييدمتهم أو     ) بنية التويرب إليى هللا   إكيرام ضييوف اليرحمن (مساعدة اآلخرين      


