األستاذ  :شنٌنــــــــــً عمر
متوسطة ورٌدة مداد غرداٌة
سنة رابعــــــــــــــــــــــــة م

المقطع 02 :
مٌدان العبادات
المحتوى المعرفً  :العمرة  :أحكامُها و ِح َكمُها
الكفاءة ٌ :تمثل المتعلم شعائر العمرة ومناسكها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السند اآلٌة  158من سورة البقرة  /من اآلٌة  196من سورة البقرة  /حدٌث الترمذي  /حدٌث ابن ماجة
من الكتاب المدرسً ص48
 1ـ تعريف العمرة
لغة  :الزٌارة
اصطالحا وشرعا  :زٌارة بٌت هللا الحرام بغرض أداء مناسك االعتمار
 2ـ حكمها  :سنة مؤكدة  ،مرة فً العمر  ،ومستحبة لمن أراد الزٌادة
 3ـ مناسكها :
 1ـ اإلحرام  :ومعناه نٌة الدخول فً العمرة  ،ولٌس معناه ارتداء إزار اإلحرام
 2ـ الطواف سبعا
 3ـ السعً بٌن الصفا والمروة سبعا
 4ـ الحلق أوالتقصٌر
وقتها  :تؤدى فً سائر أوقات السنة ما عدا عٌد األضحى وأٌام التشرٌق (األٌام الموالٌة له)
أهم الفروق بٌن الحج والعمرة تتوافق العمرة مع الحج فً اإلحرام  ،والطواف  ،والسعً ..وتختلف معه
فً الحكم ،والزمن ،وعدم الوقوف بعرفة ،ورمً الجمرات ،ونحر الهدي ،والتحلل (ٌُنظر الكتاب ص )51
 4ـ كيفية أداء العمرة
تتم مناسك العمرة على الترتٌب بالكٌفٌة التالٌة :
حرم فً
 1ـ تقلٌم األظافر  ،واالغتسال  ،ولبس رداء اإلحرام (إزار لألعلى وإزار لألسفل) أما المرأة ف ُت ِ
حجابها  ،وٌُستحب أن ٌكون أبٌضا.
 2ـ عند المٌقات ٌنوي المُعتمِر الدخول فً عمرة
شرع فً التلبٌة ..وٌبقى ٌُردد صٌغتها إلى أن ٌقابل البٌت  ،فٌقطعها للطواف.
 3ـ ٌَ َ
 4ـ ٌطوف بالبٌت سبعة أشواط
 5ـ ٌصلً ركعتٌن عند المقام  ،وٌلمس الحجر األسود إن أمكن
 6ـ ٌتوجه إلى زمزم الذي ٌبعد عن الكعبة ب 21م وٌشرب من ماءه
 7ـ ٌسعى بٌن الصفا والمروة سبعا ٌ ،بدأ بالصفا وٌنتهً عند المروة
1
 8ـ ٌُحلِق الرجل رأسه أوٌقصره  ،أما المرأة فتقص من جمٌع شعرها فً حدود األنملة  ،وال َتحلِق
 9ـ اإلكثار من الذكر والدعاء
 5ـ الحكمة من العمرة
 1ــ االمتثال ألوامر هللا  ،وااللتزام بشعائره التعبدٌة
 2ـ استشعار األماكن المقدسة التً عاش فٌها الرسوالن :إبراهٌم علٌه السالم ،ومحمد صلى هللا علٌه وسلم
 3ـ تعظٌم المناسك التعبدٌة واستشعار روحانٌاتها
 4ـ التقرب من المولى لنٌل رضاه وكسب األجر والثواب

 5ـ فرصة للتعارف بٌن القبائل والشعوب
 1ـ األنملة رأس األصبع

