
الحج  أركان                                                                          حج والعمرة    كتاب ال

  والعمرة
235 

 

 أركان الحج والعمرة -4

 :أركان الحج 

 أركان الحج أربعة:

 نية اإلحرام بالحج.. والوقوف بعرفة.. وطواف اإلفاضة.. والسعي.

 نية اإلحرام بالحج: -1

إِنَّما » :ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخّطاِب الَعْن ُعَمَر ْبِن 

 ٬ْن َكانَْت ِهْجَرتُـهُ إلَـَى اْمِرىٍء َما نََوَى، فَمَ األَْعَماُل بِالنّيِّة، َوإِنَّما لِ 

ا بُـهَ ا يُِصيْنـيَ ِلدُ  تُـهُ ، َوَمْن َكانَْت ِهْجرَ ِلـهِ َوَرُسو ٬ُسوِلـِه، فَـِهْجَرتُـهُ إلَـى اَورَ 

 .(1)متفق عليه «.لَـْيـهِ َما َهاَجَر إ لَـىَ إ تُـهُ ْجرَ فَـهِ أَِو اْمَرأَةٍ يَتََزّوُجَها، 

 وف بعرفة:الوق -2

س ُمْزدَِلفَِة الب ملسو هيلع هللا ىلص ٬اُت َرُسوَل تَـيْ أَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن ُعْرَوةَ ْبِن ُمَضّرِ

َطيٍِّئ  لَـيْ ِجئُْت ِمْن َجبَ  نِّـيإِ  ٬يَا َرُسوَل ا :الصَّالَِة فَقُْلتُ  لَـىِحيَن َخَرَج إِ 

 لَـْيـهِ ْكُت ِمْن َحْبٍل إِلَّ َوقَْفُت عَ تَـرَ َما  ٬َوأَتْعَْبُت نَْفِسي َوا تِـيأَْكلَْلُت َراِحلَ 

َصالَتَنَا َهِذِه َوَوقََف َمعَنَا  ِهـدَ َمْن شَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا فَقَالَ  ؟ِمْن َحّجٍ  ِلـيْل فَـهَ 

ىحَ  هُ َوقََضى  تَـمَّ فَقَدْ أَ  اً ارنَـهَ الً أَْو لَـيْ نَْدفََع َوقَْد َوقََف بعََرفَةَ قَْبَل ذِلَك  تَـّ َحجَّ

 .(2) أخرجه أبو داود والترمذي .«هُ تَفَث

 

 طواف اإلفاضة: -3

                                                 

 .واللفظ له(, 1907(, ومسلم برقم )1أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 891برقم )وأخرجه الترمذي (, 1950برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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 .[29]الحج:(   ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال هللا تعالى: 

 السعي بين الصفا والمروة: -4

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) قال هللا تعالى:

 .[158]البقرة:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 :حكم حج من ترك شيئاً من هذه األركان 

من ترك نية اإلحرام بالحج لم ينعقد نسكه أصالً، ومن فاته الوقوف 

بعرفة فقد فاته الحج، ومن ترك طواف اإلفاضة أو السعي بين الصفا 

 والمروة لم يتم حجه حتى يطوف ويسعى.

 :أركان العمرة 

 أركان العمرة ثالثة:

 نية اإلحرام.. والطواف بالبيت.. والسعي بين الصفا والمروة.

  ترك شيئاً من هذه األركان:حكم من 

 من ترك نية اإلحرام بالعمرة لم ينعقد نسكه أصالً.

 ومن ترك الطواف أو السعي لم تتم عمرته حتى يطوف ويسعى.

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 جئائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي 

 .[196]البقرة:
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