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 واجبات الحج والعمرة -5

 :واجبات الحج 

 واجبات الحج سبعة وهي:

اإلحرام من الميقات المعتبر له.. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير 

أهل السقاية والخدمة ونحوهم.. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، ومعظم 

الليل للضعفاء ونحوهم.. ورمي جميع الجمار.. والحلق أو التقصير.. 

 اف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها غير حائض ونفساء.وطو

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) قال هللا تعالى:  -1

 .[27]الفتح:(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

َي هللاُ َعْنـُهـَما  َعبَّاس   اْبن   َعن   -2 رَ  :قَالَ َرض  رُ  يَُكونَ  أَنْ  النَّاسُ  أُم  ـمْ ْهـد  عَ  آخ   ه 

هُ أَ  إ لَّ  ،ت  البَـيْ ب     .(1)متفق عليه .الَحائ ض   الَمْرأَة   َعن   ُخف  فَ  نَـّ

 :حكم من ترك شيئاً من واجبات الحج 

من ترك واجباً من واجبات الحج متعمداً، عالماً بالحكم، فهو آثم، وحجه 

صحيح، لكنه ناقص، ول دم عليه، وعليه التوبة والستغفار، وإن ترك 

أو ناسياً فحجه صحيح، ول إثم عليه، ول دم عليه، لكنه  الواجب جاهلً 

 ترك األفضل واألكمل.

 

 :واجبات العمرة 

                                                 

 .واللفظ له(, 1328(, ومسلم برقم )1755أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 واجبات العمرة اثنان:

 اإلحرام من الميقات المعتبر له.. والحلق أو التقصير.

 :حكم من ترك شيئاً من واجبات العمرة 

ً ب ً من واجبات العمرة متعمداً، عالما الحكم، فهو آثم، من ترك واجبا

 وعمرته صحيحة، لكنها ناقصة، ول دم عليه.

ومن ترك الواجب جاهلً أو ناسياً فعمرته صحيحة، ول إثم عليه، ول دم 

 عليه، لكن فاته األفضل واألكمل.

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ) قال هللا تعالى:

 جئ جئ جئ جئ جئي ي ی  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

 .[196]البقرة: (  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ
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