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یھدف الحج والعمرة إلى تنقیة الروح وتطھیرھا، والسمو بھا إلى ملكوت آخر، بعید عن
أھواء الدنیا، وقد كان العرب قبل اإلسالم یزورون الكعبة المشرفة، وبعدما جاء اإلسالم

وأقر زیارة البیت الحرام حجا وعمرة، ووضع لذلك شروط وطقوس معینة.
PDFوخاتمةمقدمةمعكاملوالعمرةالحجعنبحث

یعد الحج من أعظم العبادات وأكثرھا أجرا عند هللا تعالى، كما یعد الحج والعمرة من
األسباب الموجبة لتكفیر الذنوب ومحو الخطایا، ومن طرق دخول الجنة، وفي أداء مناسكھا

إمتثال ألوامر هللا جل وعال، والحج بمكانة الجھاد بل أفضل منھ، وفي سطورنا التالیة
سنشرح كیفیة أداء الحج والعمرة، وتعریفھما، ونقاط االتفاق واالختالف في مناسكھما.

تعریف الحج
یعرف الحج لغة أنھ قصد الشيء المعظم، أما في االصطالح الشرعي ھو قصد بیت هللا

الحرام ألداء مناسك مخصوصة، ویعرف بزیارة مكان معین، بوقت معین، مع العزم والنیة
ألداء مناسك الحج بعد اإلحرام لھا، والكعبة ھي المكان، ویقصد بالوقت أشھر الحج وھي

من97اآلیةفيتعالىقالالقرآن،فيفرضھثبتوقدالحجة،ذووالقعدة،ذووشوال،
َھ ِھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْیِھ َسِبیًال َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اللـَّ سورة آل عمران: { َولِلـَّ

َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن}.
مناسك الحج

وھي األركان التي ال یتم الحج بدونھا، ومن أغفلھا ال یصح حجھ، وفیما یلي نذكر ھذه
المناسك:

الركن األول فیھما،وھو األساس في بدایة الحج وكذلك العمرة، وھواإلحرام:●
ویقصد باإلحرام النیة التي یعقدھا الحاج، ومن ترك اإلحرام ال یتم حجھ.

یوم طلوع فجر عرفة إلىویكون ذلك فيوھو الركن الثاني للحج،الوقوف بعرفة:●
طلوع فجر یوم النحر، وھو الركن الثاني للحج.

ولیس ھناك یومویبدأ من نصف لیلة النحر لمن وقف في عرفة،طواف اإلفاضة:●
محدد النتھائھ، إال أنھ محبب فعلھ في یوم النحر، وسمي باإلفاضة ألن الحاج یؤدي

ھذا النسك عند اإلفاضة من منى إلى مكة المكرمة.
الحج، قال تعالى فيوھو النسك الرابع من مناسكالسعي بین الصفا والمروة:●

َفا{إِن158َّاألیةالبقرة،سورة َِشَعاِئِرِمنَواْلَمْرَوَةالصَّ أَِواْلَبْیَتَحجََّفَمْنۖهللاَّ
َ َشاِكٌر َعلِیٌم}. َع َخْیًرا َفإِنَّ هللاَّ َف ِبِھَما ۚ َوَمن َتَطوَّ وَّ اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ أَن َیطَّ

تقصیره.ومن مناسك الحج حلق الحاج شعره أوالحلق أو التقصیر:●
تعریف العمرة

وتشیر العمرة في اللغة أنھا الزیارة التي یكون فیھا عمارة الود، ویقصد بھا الزیارة،
والمعتمر ھو الزائر، القاصد لشيء معین، أما الشرع فیعرف العمر بأنھا زیارة بیت هللا



الحرام، والعمرة شروط مخصوصة ومحددة في الفقھ وھي الحج األصغر، وانقسم الفقھاء
في حكم العمرة حیث ذھب المالكیة، والحنفیة، أنھا سنة مستحبة، بینما یرى الشافعیة

والحنابلة أنھا واجبة.
مناسك العمرة

وھي أربعة نوردھا بالتفصیل فیما یلي:
العمرة، وشروطھویقصد بھ نیة دخول النسك سواء كان بالحج أواإلحرام:●

االغتسال والتطیب، ولبس إزار ورداء لونھما أبیض ھذا للرجل أما المرأة تغتسل إذا
كانت حائضاً، وتلبس لباسا ساتراً.

حسبما ذھب الجمھور،ویقصد بھ الطواف بالكعبة، ویكون سبعة أشواطالطواف:●
وقال الحنفیة أول أربعة منھا فرض، والبقیة واجبة.

والسعي سبعة أشواط تبدأویأتي بعد اإلحرام والطواف،السعي بین الصفا والمروة:●
بالصفا ثم المروة، وھكذا، وال یجوز عكس ذلك.

أو تقصیره.من مناسك العمرة حلق الرجل لشعرهالحلق أو التقصیر:●
نقاط االتفاق واالختالف بین الحج والعمرة

واتفق الحج والعمرة ببعض األركان، وال یتشابھ بأخرى وفیما یلي نوضح ذلك:
ویقصد بھ دخول النسك.وھذا الركن األساسي في كل من الحج والعمرةاإلحرام:●
یوم  النحر، یوجد ھذایبدأ من طلوع فجر عرفة ویمتد طلوع فجرالوقوف بعرفة:●

الركن في الحج دون العمرة.
الحج ویكون بعدویبدأ من نصف یوم النحر إلى وقت غیر محدد فيالطواف:●

.اإلفاضة من منى إلى مكة، أما في العمرة یكون الطواف سبعة أشواط
والعمرة، یأتي بعدوھذا الركن مشترك بین الحجالسعي بین الصفا والمروة:●

اإلحرام والطواف في العمرة، بعد اإلحرام، ویوم عرفة والطواف في الحج.
.وھذا الركن أیضا مشترك بین الحج والعمرةالحلق أو التقصیر:●

شروط الحج والعمرة
ھناك شروط البد من توافرھا حتى یصح الحج وكذلك العمرة، وتنقسم ھذه الشروط إلى

ثالثة أقسام نستعرضھا فیما یلي:
شروط الصحة

وھي الشروط التي البد من توافرھا حتى یكون الحج صحیحا وتتلخص بشرطین أساسین
وھما اإلسالم، والعقل، فالحج والعمرة ال یصحان إال للمسلم العاقل.

شروط الوجوب
وھي الشروط التي تدل على وجوب الحج والعمرة على المسلم وھي االستطاعة وفیما یلي

نذكرھا:
توافر القدرة الجسدیة ألداء مناسك الحج والعمرة.●



سالمة البدن من األوجاع التي تمنع أداء مناسك الحج والعمرة.●
توفر الزاد والمال، ووسیلة النقل، وسالمة الطریق.●
یلزم المسلم الحج أو العمرة بنفسھ بتوافر المال والقدرة البدنیة.●
سالمة الطریق وتوافر المحرم للنساء.●

شروط اإلجزاء
وھي الشروط التي یتحقق بھا أداء ما أمر هللا بھ وھي: البلوغ، والحریة، ویصح أداء الحج

والعمرة من الصبي إال أنھ یجب علیھ األداء مرة أخرى عند البلوغ.
شروط الحج والعمرة الخاصة بالمرأة

ھناك بعض الشروط الخاصة بالمرأة في الحج والعمرة، وھي:
توفر االستطاعة والقدرة، ویقصد بھا تمكن المرأة من الوصول إلى بیت هللا الحرام والعودة

منھ، ألداء مناسك الحج والعمرة،
إضافة إلى توافر القدرة البدنیة واألمنیة، ذھب الحنفیة والحنابلة أن وجود المحرم من القدرة

واالستطاعة، وخالفھم بذلك المالكیة والشافعیة، أضافة لذلك إنتھاء فترة العدة للمطلقة، أو
التي توفي زوجھا، والدلیل على مشروعیة االستطاعة لوجوب الحج والعمرة للنساء في

كتاب هللا، وسنة نبیة، روى أبو ھریرة عن  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "َخَطَبَنا َرسوُل
وا، َفقاَل َرُجٌل: ، َفُحجُّ ُ َعَلْیُكُم الَحجَّ َھا النَّاُس قْد َفَرَض هللاَّ ُ علیھ وسلََّم، َفقاَل: أَیُّ ِهللا َصلَّى هللاَّ
ُ علیھ وسلََّم: لو أَُكلَّ َعاٍم یا َرسوَل ِهللا؟ َفَسَكَت حتَّى قاَلَھا َثَالًثا، َفقاَل َرسوُل ِهللا َصلَّى هللاَّ

قُلُت: َنَعْم َلَوَجَبْت، َوَلما اْسَتَطْعُتْم، ُثمَّ قاَل: َذُروِني ما َتَرْكُتُكْم، فإنَّما َھَلَك َمن كاَن َقْبَلُكْم بَكْثَرِة
ُسَؤالِِھْم َواْخِتَالِفِھْم عَلى أَْنِبَیاِئِھْم، َفإَِذا أََمْرُتُكْم بشيٍء َفأُْتوا منھ ما اْسَتَطْعُتْم، وإَذا َنَھْیُتُكْم عن

شيٍء َفَدُعوهُ".
فضل الحج والعمرة

تتجلى الحكمة من تشریع الحج والعمرة بمجموعة في أمور عدیدة نبینھا فیما یلي:
امتثال معاني األخوة اإلیمانیة حیث یقف الناس جمیعا في صعید واحد، بإختالف●

ألوانھم، وأعراقھم، وأجناسھم، بغایة ونیة واحدة وھي تحقیق العبودیة � وتوحیده.
أظھار العبودیة � وتعظیم رجائھ وشكره، وحمده على نعمھ التي ال تعد وال●

تحصى.
اإلقتداء باألنبیاء والمرسلین بعبادتھم وتقربھم من هللا تعالى واجتھادھم فیھا.●
إغتنام موسم الرحمات في كسب العفو والصفح والغفران عن الذنوب، و استزادة●

الحسنات.
التحلي بالعدید من الصفات الحسنة، كإطعام الفقیر، واألمر بالمعروف والنھي عن●

المنكر.
كیفیة أداء فریضة الحج

:كیفیة أداء فریضة الحج تتلخص في الخطوات التالیة



یحرم المسلم ویغتسل إن أمكنھ، ثم یلبس ثیاب اإلحرام، ویردد التلبیة قائال: لّبیك●
حّجاً، لّبیك اللھّم لّبیك، لّبیك ال شریك لك لّبیك ، إّن الحمد والّنعمة لك والملك ال

شریك لك.
في الثامن من ذي الحجة یخرج الحجاج إلى منى، یصلوا فیھا الظھر، والعصر،●

والمغرب قصرا بال جمع، وكذلك صالة فجر یوم التاسع من ذي الحجة وھو یوم
عرفة.

ثم بعد ذلك یتوجھ الحاج إلى عرفة مع طلوع الشمس ویصلي فیھا الظھر، والعصر●
قصرا، ویجمع ما تقدم، ویقف بعرفة منشغال بالذكر والدعاء.

عند مغیب الشمس یتجھ إلى مزدلفة، یصلي فیھا المغرب والعشاء، ویبیت فیھا،●
ویصلي فیھا فجر الیوم العاشر.

ینطلق مع طلوع الشمس إلى منى لیرمي جمرات العقبة، وتكون سبع حصیات●
واحدة تلو األخرى، ویكبر مع كل رمیة.

یذبح الھدي، وذبحھ واجب وحق في الحج، وبعد ذلك یحلق أو یقصر من شعر●
رأسھ.

یتجھ الحاج بعد ذلك إلى الطواف بالكعبة إفاضة، والسعي بین الصفا والمروة.●
یعود الحاج بعد ذلك إلى منى، ویبیت فیھا لیلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي●

الحجة، یرمي في كل یوم منھما ثالث جمرات.
وللحاج بعد ذلك البقاء للیوم التالي مع تكرار رمي الجمرات أو التعجل والعودة.●
یطوف الحاج بالكعبة المشرفة طواف الوداع إذا كان یرغب في العودة للبیت،●

وبذلك یختم مناسك الحج ویتممھا.
كیفیة أداء العمرة

وتتلخص تأدیة العمرة في الخطوات التالیة:
یسن للمسلم االغتسال إن أمكن قبل اإلحرام ویرتدي مالبس اإلحرام، ویسارع إلى●

التلبیة قائال: لّبیك عمرة، لّبیك اللھّم لّبیك، لّبیك ال شریك لك لّبیك، إّن الحمد والّنعمة
لك والملك ال شریك لك

یطوف المعتمر بالكعبة سبعة أشواط، یبدأ بكل شوط من الحجر األسود وینتھي●
عنده.

بعد ذلك یصلي خلف مقام إبراھیم علیھ السالم، أو قربھ، أذا كان ذلك میسرا.●
یتجھ المعتمر إلي السعي بین الصفا والمروة، یبدأ من الصفا وینتھي بالمروة.●
یتحلل من إحرامھ، فیحلق الشعر أو یقصره، والحلق أولى.●

بعض األحادیث الدالة على فضل الحج والعمرة
فیما یلي نورد بعض األحادیث عن فضل الحج والعمرة:



روى أبو ھریرة رضي هللا عنھ عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال: "الُعمرةُ●
ُة"، أخرجھ إلى الُعمرِة كفَّارةٌ لِما بیَنُھما والحجُّ المبروُر لیَس َلُھ جزاٌء إالَّ الجنَّ

البخاري، ومسلم
روى عبد هللا بن مسعود عن الرسول صلى هللا علیھ وسكم قولھ: "تاِبعوا بین الحجِّ●

والعمرِة, فإنھما َینفیاِن الفقَر والذنوَب, كما ینفي الكیُر خَبَث الحدیِد والذھِب والفضِة,
ِة المبرورِة ثواٌب إالَّ الجنُة". ولیس للحجَّ

روي أبو ھریرة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قولھ: "من َحجَّ ھذا الَبْیَت، َفَلْم●
ُھ"، أخرجھ البخاري، ومسلم َیْرفُْث، وَلْم َیْفُسْق، َرَجَع كما وَلَدْتُھ أُمُّ
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وبذلك نكون تعرفنا على واحد من طرق التي تبدأ باالنصیاع ألوامر هللا، وعقد النیة على

إبتغاء مرضاتھ، والتقرب منھ بأداء ما ھو محبب إلیھ بنیة التقرب منھ وكسب صفحھ،
وعفوه، ومغفرة الذنوب والمعاصي، والفوز بالحسنات وجنان النعیم.


