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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  قال تعاىل:

 َوَعَلى ُكلِّ اِس بِاحلَْجِّ يَْأتُوَك رَِجاالَوأَذِّن ِيف النَّ  (
  ]َضاِمٍر يَْأِتَني ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق 

  وقال تعاىل:
إنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلِه َفَمْن َحجَّ  (

َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف cَِِما  اْعَتَمرَ أو اْلبَـْيَت 
ًرا فَِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليٌم     ]َوَمن َتَطوََّع َخيـْ

  ) r(وقال الرسول 
((َمْن َحجَّ َهَذا اْلبَـْيَت فـََلْم يـَْرُفْث وََملْ يـَْفُسْق َرَجَع  

 َكَما َوَلَدْتُه أُمُُّه )) .
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
من  ،أعمالناوسیئات  أنفسناونعوذ باهللا من شرور  ،الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ إن

عبLLده  محمLLدًا أنواشLLھد  ،اهللا إلLLھال  أنواشLLھد  ،مرشLLدًا تجLLد لLLھ ولیLLاً  ومLLن یضLLلل فلLLن  ،اهللا فھLLو المھتLLِد یھLLِد
 rسLیدنا وحبیبنLا وقائLدنا محمLد      ؛واصلي واسلم على خیر من صلى وصLام وطLاف بالبیLت العتیLق     ،ورسولھ

   .تسلیما كثیرًا
  بعد  أما

ض راغبLLا ئابھLذه الفLLر  باإلتیLLان إال اهللا فLرض علLLى المسLلم خمLLس فLرائض وال یعLLد المسLLلم مسLلماً     إن
وصLیام   ،الزكاةإیتاء و ،الصالةإقام و ،محمد رسول اهللا ّنأال اهللا وإ إلھن ال أوھي شھادة  ،طائعا هللا عز وجل

   .ًالیلیھ سبإوحج البیت من استطاع  ،شھر رمضان
ا تبقLى مسLتمرة مLع الشLخص     أّنھL أي  ؛ا مالزمLة للحیLاة كلھLا   أّنھL  یجد الفرائض عدا الحج إلىوالناظر 

 ،وینتھLي ویسLقط عLن المسLلم     ،معدودة ینقضLي ھLذا الفLرض العظLیم     أیامنقضاء اب أّنھا الحج فّمأ ،طوال عمره
هللا عLز  مLن فLروض ا   ًاضL رسLقط عنLا ف  القادمة التLي ستُ  یامتلك األي عظمة لوأ ؟ي فرض ھذا الذي سنقضیھفأ

   وجل.
فحLق   ،العظLام  یLام ذه األا في ھوماذا سیسقط عن ،القادمة وعظمتھا یامھمیة ھذه األقد علمنا أ اما دمنو

 ،صبر كبیر إلىال تحتاج منا اقوأعماال وأ یامفي ھذه األ ّنفإ ،أكبركبیر وصبر  باھتمام یامخذ ھذه األن نألنا أ
لكي ال یكون وراء  ،المبرورویتقبل منا الحج  ،اهللا عز وجل ، لكي نفوز برضاكبیر أعصابوتحمل وضبط 

   .أمھاتنایوم ولدتنا ورجوعنا ك ،محمودة بمغفرة الذنوب ألھلا إلى وعودة ،إن شاء اهللاال الجنة ھذا الحج إ
 إلLى اهللا حتى یرجع  إلى ن أول خطوة یخطوھا الحاج مسافرًامور الحج موفي ھذه الورقات تناولت أ

 األمLور بینمLا   ،مLور الحLج والعمLرة   على كتب الفقLھ بمLا یخLص أ    واعتمد طبعًا ،إن شاء اهللاھلھ مغفور الذنب أ
لكLي   ،ات مLرت بLي فLي حجLاتي السLابقة     وسجلتھ كمالحظL  ،رت بھرمو ،دتھني كتبتھا على ما شاھإف األخرى

أو مLور ال تLذكر فLي أي كتLب     وقLد ركLزت علLى أ    ،حل الحج كلھاارالحاج ورقات تصور لھ م يضع بین یدأ
 صLLان أو خطLLأ فمLLن نفسLLي والشLLیطان واهللا فLLإن كLLان فLLي ھLLذا الكتLLاب نق ،المعتمLLرأو مطویLLات تخLLص الحLLاج  

  .واستغفر اهللا علیھ  براء ھمن ورسولھ
لألخ الكبیر الدكتور ماھر السوسي لمراجعتھ القیمة والمھمLة   بالشكر الجمیل أتقدموكما ال أنسى أن  

وشLكري الجمیLل كLذلك للشLیخ عبLد الLرحمن النعیمLي الLذي قLام كLذلك            التي أفاضت الیLھ قیمتLھ العلمیLة   للكتاب 
وال أنسLى كLذلك شLكري لLألخ      لتي أعطت للكتLاب صLورتھ الحالیLة   بإضافة بعض المالحظات والتصحیحات ا

الLذي  المھندس شاھق أمین حسن مسؤول اإلرشاد واإلعالم اإلسالمي فLي مالحظیLة الوقLف السLني فLي ھیLت       
  .تبنى نشر الكتاب

  ومن اهللا التوفیق والسداد. 
  نن الحمد هللا رب العالمیوآخر دعوانا أ

  
  
  
  
  

  المؤلف
  المشھداني الھیتيشامخ أمین حسن 
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  مستلزمات الحج

بینمLا   ،ء ال تنفعھ في سفرتھفكثیر من الحجاج یأتي بأشیا ،خذھا الحاج معھالتي یأ األشیاءھا قصد بوھنا أ
حد في ما ولم ینصحھ أ ،ج قبل ھذاالح یسافر إلىلم  ّنھأل ؛وھو معذور بھذا الشيء ،لھ ضروریةشیاء ینسى أ

  :تھج عنھا في سفراحالمھمة التي ال غنى لل األشیاءر وھنا سأذك ،یأخذ وماذا یترك
   المالبس:

 ،البس الشتویةوالم اإلحرامات، :ھي ،أنواعثالثة  إلىالمالبس التي یحتاجھا الحاج في سفره  سأقسم
  .والمالبس الصیفیة
من العلوم أن الجو في مكة المكرمة ھو جو یتسم بالحرارة طیلLة أیLام السLنة فعلیLھ سLتكون       مالحظة:

صیفیة، فLإذا كLان سLفرنا فLي فصLل الشLتاء فسLنحتاج الLى         المالبس التي تستخدم في مكة المكرمة ھي مالبس 
قسمین من المالبس قسم شتوي نلبسھ في الطریق حتى الوصLول الLى مكLة المكرمLة وقسLم صLیفي نلبسLھ فLي         
مكة المكرمة، أما إذا كان سفرنا في فصل الصیف فال داعي للمالبس الشتویة ألن الجو عنLدنا وفLي الطریLق    

 ومكة المكرمة سواء.
عبLارة عLن مناشLف     :وھLي  ،مھحراالتي یستخدمھا الحاج في إ اإلحراماتوالمقصود بھا  :ماتاإلحرا
یحفLظ بھLا مLا یحمLل     وبالوقت نفسLھ   ،اإلحراماتوكذلك الحزام الذي یربط بھا  ،یحرم بھا الحاج كبیرة الحجم

یشLتریھا مLن    نأ أو ،ن یشتریھا مLن ھنLا  ویستطیع الحاج أ  اإلحرامخدمھ في وكذلك النعل الذي یست ،من نقود
  فھي متوفرة في كل مكان . ،المدینة المنورة

ن أستطیع أولكن  ؛ھئحدد المالبس التي تكفي كل واحد لكي تدفأ أنأنا ال استطیع  :المالبس الشتویة
وبالوقت نفسھ تكون  ،ا ال تستخدمّنھال تزاد علیھا أل أن األفضلومن  ،ھم المالبس التي یحتاجھا الحاجأذكر أ

  على حاملھا. یًالثق حمًال
  واھم ھذه المالبس ھي:

 والثانیLة یحLتفظ بھLا    ،المدینLة المنLورة   إلLى الوصLول   حتLى یسLتخدمھا فLي سLفره     األولى :دشداشتان شتویة .١
وكLذلك التجLوال    ،المسLجد النبLوي   إلLى بھLا   الLذھاب كي یستطیع نورة المدینة الم إلىحتى الوصول  نظیفة
 أن فاألفضل ،ولیس ھناك مكان یتسنى غسل المالبس فیھا ،لطریقفي ا تتسخ األولىألّن  ؛باألسواقفیھا 
 .أسلفناكما  دشداشتین یأخذ
 . داشةشداخلي یلبسھ تحت الد قمیص (بلوز) .٢
 جوارب شتویة زوج أو زوجان. .٣
 .بیجامة شتویة یلبسھا تحت الدشداشة .٤
 .رأسھ وأذنیھلفاف یلف بھا أو شماغ  .٥
 . النوم أثناءتستخدم في الجلوس وا ّنھأل فروة وھي األفضلأو قبوط أو قمصلة  .٦

  المالبس الصیفیة:
 دشداشتان صیفیة یناوب بھا في الغسل واللبس . .١
 كالبیة یستخدمھا للنوم .أو نام بھا ی أنمالبس نوم التي یرغب  .٢
  مالبس داخلیة وحسب الحاجة واألفضل أن تكون ثالث قطع من كل شيء. .٣

  بما یحتجن. أدرى ء فھنبس التي تخص النسالم اتطرق للمال :مالحظة مھمة
  الطعام:

أي بمعنLى   ؛المدینLة المنLورة   حتLى وصLول  نا نقصد الطعام الLذي یؤخLذ   ّنإف ،عندما نتحدث عن الطعام
یبقLى  أو  ،الدولLة ھLي التLي تLوفر للحLاج الطعLام      ف یLام بLاقي األ ل ا بالنسLبة ّمL ا ،الطعام الذي یستخدم للطریLق فقLط  
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بعLد ھLذه    ّنLھ أل ؛ھذه المسافة فقطال لإالطعام الذي یؤخذ ال یكفي  ّنإ األحوالفي كال  ،على الحاج نفسھ الطعام
كثLLار إمLLن  تكLLون فیLLھ فائLLدة، وعلLLى ذلLLك فLLال جLLدوى     الفLL ،یتلLLف الطعLLام الجLLاھز  ،المقLLدرة بیLLومین  المسLLافة

  أثناء السفر، ومن أمثلتھا:ال التي سنتناولھا إ المأكوالت
 .الث دجاجات ة بحیث ال تتجاوز الثدجاج مشوي ومنشف وحسب الحاج .١
 .لحاجة بحیث ال تتجاوز أربع نفراتلحم مشوي ومنشف حسب ا .٢
 عروك ( جعاج تنور ). خبز .٣
 .رغفةأ ١٠خبر عدد  .٤
  .وعلبة  من القشطة ( الكیمر ) المثلثاتالجبن حلیب جاھز مع علبة من  .٥
 . حسب ذوق الحاجائر الطبیعیة علب من العص .٦

  مالحظة:
علLى طعمLھ    م بعدھا یخزن في أكیاس كLي یبقLى الطعLام محافظLاً    ث ،یتم خزن األطعمة ولفھا بورق نظیف .١

  ودیمومة حفظھ ألطول مدة ممكنة.
( ترمLز   ن یأتي بالحافظةأ األفضل ؛كان الحاج من الذین یحبون الشاي وال یستطیعون االستغناء عنھ إذا .٢

 . عھ لكي یمأله بالشاي عند كل توقف) م
أو  ،ذاھLب بLال رجعLة    أّنLھ حینیة ) والدبس بكمیات كبیرة وكبالكلیجة والراشي ( ط یأتيكثیر من الحجاج  .٣

ن شLاء  فLإ  ،حLد أمنھLا   ن یسLتفید أدون  المLأكوالت وبالطبع ستتلف ھLذه   ،سیقیم في الصحراء سنة كاملة أّنھ
بعLد  أو ولكن لLتكن الكمیLة قلیلLة بحیLث تنفLد فLي الطریLق         ،شيء فال حرج األشیاءن یأخذ من ھذه أالحاج 

  .یكون ھناك تبذیر قالئل لكي ال  أیام
كلھLا فLال حجLر مLن     أیحLب  أو یحبھLا   أّنLھ خرى لLم نLذكرھا عسLاه    أ مأكوالت یأخذن أكذلك یستطیع الحاج  .٤

 .ذلك
ن یقتصر علLى مLا یLراه    أكلھا فیستطیع الحاج  تؤخذن أالمذكورة سابقا لیس بالضرورة  األطعمة أصناف .٥

 .كما قلنا رافًاوإس لكي ال یذھب ھدرًا ،ا ذكرمناسبا لھ لكن ال یزید عّم
فیستحسLن تفادیLا    ،ألّن البیض المسلوق یتأثر بالخزن وھو سLریع التسLمم   ُیتجنب البیض المسلوق؛ یًاصّح .٦

  لھذا الخطر أن ال یأتي بھ.
  األدویة:

  وأھم ھذه األدویة ھي: ،من الممكن أن یصطحب الحاج بعض األدویة التي قد یستخدمھا في الطریق
 مسكن الرأس ( باراسیتول ). .١
 لوآت ).( ف امضاد لألفالونز .٢
 بونستان كبسول ).أو مضاد لآلالم وتشنجات ( فولتارین حب  .٣
 حب ). ٦بي أو الغثیان ( لعبان النفس ) ( حب بالسیل  للتقیؤمضاد  .٤
 ستوب ). ( حب انتر لإلسھالمضاد  .٥
 لرمین ).أ( حب  للحساسیةمضاد  .٦
  .دامھ ھناكال ینساه الستخ أنلمرض مزمن فعلیھ  أدویةإذا كان للحاج  .٧

مالحظة: یكتفي الحاج بھذه األنواع من األدویة الضروریة في السفر، أّمLا بLاقي األدویLة فسLتحمل فLي حقیبLة       
  الطوارئ 
    الحقائب:

 ،ألّن ذلك یكلفھ في إنزالھا وتصعیدھا من وإلى السیارة ؛عدم اإلكثار من الحقائب للحاجمن األفضل 
   یلي:ائب كما فاألولى أن تكون الحق ،ومن وإلى الفندق
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واالدوات واالشیاء التي سیستخدمھا في الطریق وحتى  توضع فیھا المالبس الشتویة  متوسطة ةحقیب .١
 .المدینة المنورة إلىالوصول 

شLLLیاء التLLLي واألدوات واأل  اإلحرامLLLاتخLLLرى توضLLLع فیھLLLا المالبLLLس الصLLLیفیة وأ متوسLLLطة وحقیبLLLة .٢
  .في مكة اإلقامةحتى و اإلحراممن وقت یستخدمھا 

واسLتخدام   ،الحظة: الحقیبة األولى التي فیھا المالبس الشLتویة سLتترك فLي السLیارة عنLد الوصLول إلLى مكLة        م
عنLد الوصLول    الحقیبة التي فیھا المالبس الصیفیة وبالعكس سیتم استخدام الحقیبة التي فیھLا المالبLس الشLتویة   

    .إلى المدینة المنورة
  :١الفراش

إذ ال  ،منLى ، وفي عرفة ومزدلفLة و ألّنھ سیستخدمھ في الطریق ؛ال غنى للحاج عن فراش یأخذه معھ
  :ھ واألفضل أن یكون الفراش كاألتيلھ یأخذه مع بّد للحاج أن یعد فراشًا

 فراش صغیر وخفیف للمنام . .١
في الطریق فیحتLاج   األغلبالمنام سیكون على و ،( إذا كان الفصل شتاء ) أفضل سمیكةبطانیة عادیة او .٢

 .شيء یدفئھ إلى
وأیضا یتعب  ،في الخزن ویأخذ مكانًا جدًا وسادة واألفضل أن تكون صغیرة لكي ال تجعل الفراش كبیرًا .٣

  الحاج في حملھ.
 في النھار، باردًا فLي اللیLل   نسبیًا الجو ھناك سیكون حارًاألّن  ؛شرشف یستخدمھ كغطاء في عرفة ومنى .٤

  .( طبعا إذا كان الفصل شتاء كما قلنا )
  مالحظة: 

الفضل ان یأخذ الحاج معھ وسادة صغیر ( كوسادة االطفال ) یستخدمھا في الحافلة ( المنشأة ) الن من ا .١
كرسLي یریLد أي   ، والحاج عندما ینام علLى ال للمسافات البعیدة الجلوس على الكرسي ممل جدا وخصوصًا

 ، فتنفعھ ھذه الوسادة حینھا.شيء یسند علیھ راسھ
ویراعى  بحیث یتعبھ في حملھ فاألولى أن یكون الفراش صغیرًا جدًاكثیر من الحجاج یأتي بفراش كبیر  .٢

 فیھ ما یناسبھ في تدفئتھ من البرد في الطریق.
وضLد الرطوبLة فLإذا     وخفیفLاً  وجمLیالً  في المواسم السابقة وزعت ھیئة الحج فراش للحجاج وكان صغیرًا .٣

   .جدًا واستخدامھ ألّنھ جید سابقًا أمكن أخذ ھذا الفراش من أي حاج حّج
  :خرىأشیاء أالملحقات و

ن شLاء اشLتراھا مLن ھنLاك     ن شLاء لLم یأخLذھا وإ   خذھا معھ وإأن شاء الحاج إالتي  األشیاءھنا سنذكر    
   :ھي األشیاءوھذه  األمورفھو مخیر بین ھذه 

أدوات الحالقLLة التLLي سیسLLتخدمھا فLLي االسLLتعداد لإلحLLرام مLLن حیLLث حلLLق العانLLة واإلبLLط وذلLLك مLLن سLLنن    .١
  .اإلحرام

 ق یستخدمھ قبل اإلحرام.معطر جسم ومانع تعّر .٢
 إلLى الLذھاب   المنLورة وعنLد  بقائLھ فLي مكLة المكرمLة والمدینLة       أثناءعلبة من العطر الذي یرغبھ یستخدمھ  .٣

 المسجد 
 . اإلحرام قبلمقراظة لقرض االظافر  .٤
 االسنان والمعجون . فراشاه .٥
 سیستخدمھا . أّنھظن  إذاماكنة حالقة كھربائیة  .٦

                                                                                                  
الفراش للحاج الفراش للحاج طبعا الفراش یأخذ إذا كان السفر برا، أما إذا كان جوا فال یستطیع الحاج أن یأخذ معھ الفراش وحینھا إما ان تتكفل ھیئة الحج بتوفیر طبعا الفراش یأخذ إذا كان السفر برا، أما إذا كان جوا فال یستطیع الحاج أن یأخذ معھ الفراش وحینھا إما ان تتكفل ھیئة الحج بتوفیر   --  ١١

  أو ان یشتریھ من ھناك.أو ان یشتریھ من ھناك.



  ٨٨ 

ن أشLاء الحLاج    فLإذا  ،بالبLاب  لصLقھا لصLقاً  حمالة مالبس من النوع الصغیر والذي یتم  األسواقفي توجد  .٧
فLي (   اإلحLرام مامLات  ؟ یسLتخدمھا فLي ح  سیسLتخدمھا  أینوالسؤال  ،فلیأخذیأخذ معھ بعض ھذه الحماالت 

فیأخLذ ھLذه    ،ھیضLع مالبسL   أینفیحتار الحاج  ،كافیة الحمامات لیس فیھا حماالت مالبسألّن بیار علي ) 
  .ینتھي من ُغسلھ أنالحماالت وینزعھا بعد 

  
  مالحظة : 

 یستطیع الحاج مع رفقتھ أن یوزعوا علیھم ھذه الحاجیات. .١
ن ھناك محالت لكوي المالبس ولكن قد تكون بعیدة أمع رفقتھ مكواة ( أوتي ) علما أو ن یأخذ أ األفضل .٢

  . خصيشال عن بعض الفنادق فیتم استخدام المكواة ( االوتي )
  :الموبایل

 ،حیث یفید الحاج في االتصال بجماعتھ ورفقتLھ  ،ھناك غة جدًاالھمیة بأللھاتف النقال  ّنأمن المعلوم 
          النقLLال  ألھLLاتففیسLLتخدم  ،رفقتLLھ مLLا مLLن  حLLدأأو بLLالغ الحملLLة دار  إیریLLد  حLLادثاهللا حLLدث عنLLده   رال قLLد لLLو

  .ھناك ًاكي یضع فیھ خط عھ موبایًالن یأخذ مرجو من كل حاج أأف ،( الموبایل )
واهللا بعLLد أن استعرضLLنا األشLLیاء التLLي یسLLتخدمھا الحLLاج فLLي سLLفرتھ ومLLا یلزمLLھ مLLن متLLاع وأغLLراض 

  الموفق.
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ٩٩ 

  السفر
  : أوال آداب السفر

وبLھ یجLرب    ،، فلذلك كل سفر یحتاج إلى صLبر كبیLر  ٢"السََّفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب : "rیقول الرسول 
بھم رجLل مدحLھ أحLدھم،     فمّر كانوا جلوسًا رضي اهللا عنھم: الرجل فقد روي أّن عمر بن الخطاب وأصحابھ

 :فقLال  فقLال: ال، فقLال لLھ: أسLافرت معLھ؟      أتعاملت معھ في تجارة أو مLال؟  ـ رضي اهللا عنھ ـ :   فقال لھ عمر
 ؛حد ممحصLات الرجLال  أ أّنھو ،ھمیة السفررز أبت لم تعرفھ ، من ھنا :للرجل ـرضي اهللا عنھ   ـقال عمر   ،ال

التي ال تناسب  األموریصادف في السفر كثیر من  إذ ،والسفر شدة من الشدائد ،لشدائدالرجل یظھر في األّن 
حسن التعامل مع ھLذه الظLروف   أما لكف ،معرفیًاأو  وكذلك كثیر من الناس الذین ال یتفقون معھ فكریًا ،مزاجھ

  :ردت في السنة المطھرة ونذكر منھاو وسننوفي السفر آداب  ،ت معالم رجولة الرجلبفھم كبیر كلما برز
 من السنة قبل مغادرتنا بیوتنا أن نصلي ركعتین ونسلم على األھل ونستودعھم اهللا. .١
 وإن كLان  ،لمن أراد السفر إلى الحج من السنة أن یسLأل النLاس أن یسLامحوه وأن یLرد المظLالم إلLى أھلھLا        .٢

  أو أن یستأذن صاحب المال بالسفر إلى الحج. ،ذلك الدین یقضيب علیھ أن علیھ دین فیج
 التوبة واالستغفار من جمیع الذنوب . .٣
فLLإذا اسLLتقر علیLLھ فلیLLذكر نعمLLة اهللا علLLى عبLLاده بتیسLLیر      إذا وضLLع رجلLLھ علLLى مركوبLLھ قLLال: بسLLم اهللا.      .٤

ن الjjذي سjjخر لنjjا ھjjذا ومjjا كنjjا لjjھ  "اهللا أكبjjر اهللا أكبjjر اهللا أكبjjر، سjjبحاالمركوبLLات المتنوعLLة ثLLم لیقLLل: 
مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللھم إنا نسألك في سjفرنا ھjذا البjر والتقjوى ومjن العمjل مjا ترضjى،         
اللھم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده، اللھم أنت الصjاحب فjي السjفر والخلیفjة فjي األھjل، اللھjم        

  .٣"وء المنقلب في المال واألھل والولدإني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وس
  التكبیر إذا صعد مكانًا علوًا، والتسبیح إذا ھبط مكانًا منخفضًا. .٥
لLم یضLره شLيء حتLى      قالھLا التامLات مLن شLر مLا خلLق، فLإن مLن         اهللا إذا نزل منزًال فلیقLل: أعLوذ بكلمLات    .٦

 فیھ. قالھایرتحل من منزلھ الذي 
 مستجاب . دعاء المسافرألّن من الدعاء  اإلكثار .٧
میLر  أوالطبع یكون  ،٤"أحدھم فلیؤمروا سفر في ثالثة كان إذا ": rحد في السفر لقول الرسول أتأمیر  .٨

حملLة دار بLالمعروف بLل ھLو واجLب وفLرض ومLن        ال إطاعLة فالواجLب   ،الحLج ھLو الحملLة دار    إلLى السفر 
 . الشرع فبذلك یخالف یقبلھبشي ال  یأمرن أال إعصاه فقد عصى اهللا ورسولھ 

  :٥ثانیًا: مراحل السفر
 والوقLLت الLذي تسLLتغرقھ  ،ذكر كLLل مرحLة ومLLا سLیتم فیھLا   أوسL  ؛عLLدة مراحLل  إلLى  الحLLج  سLفر ینقسLم  و

تكLون عنLده   التLي سLیتوقف بھLا لت    األمLاكن وما ھي  ،لكي یكون الحاج على اطالع بما سیكون في سفره تقریبا
  . إن شاء اهللاصورة عن سفرتھ المیمونة 

  
  
  

                                                                                                  
  ..))١٦٧٧١٦٧٧((السفر قطع من العذاب السفر قطع من العذاب   ::بابباب    ،،الحجالحجكتاب:كتاب:  ،،اخرجھ البخاري في صحیحھاخرجھ البخاري في صحیحھ  ٢٢--
  ..))٢٣٩٢٢٣٩٢یقول إذا ركب الى سفر الحج وغیره (یقول إذا ركب الى سفر الحج وغیره (ما ما   باب:باب:    ،،الحجالحج  كتاب:كتاب:  ،،اخرجھ مسلم في صحیحھاخرجھ مسلم في صحیحھ  --  ٣٣
  ).).٢٢٤٢٢٢٤٢رون أحدھم (رون أحدھم (یؤمیؤم  في القوم یسافرونفي القوم یسافرون  باب:باب:    ،،الجھادالجھاد  كتاب:كتاب:  سنن ابي داود،سنن ابي داود،  --٤٤
یكون یكون فسفسالمرحلة األولى المرحلة األولى أما أما ة، وة، وثثفستكون نفس المراحل إال المرحلة الثانیة والثالفستكون نفس المراحل إال المرحلة الثانیة والثال  لو كان السفر جوالو كان السفر جوا  السفر برا ، اماالسفر برا ، اما  ھذه المراحل ھي مراحلھذه المراحل ھي مراحل  --  ٥٥

  . . ، ولمزید من المعلومات حول السفر جوا راجع كتابنا دلیل المعتمر العراقي.، ولمزید من المعلومات حول السفر جوا راجع كتابنا دلیل المعتمر العراقي.المطار ولیس الى المنفذ الحدوديالمطار ولیس الى المنفذ الحدودي  ا الىا الىننتوجھتوجھ



  ١٠١٠ 

  : األولىالمرحلة 
المجمLع الحLدودي العراقLي الLذي      إلLى حتLى وصLولنا    إن شاء اهللا مدینتناالتي تكون من انطالقنا من و

  یسمى ( عرعر العراقي ).
تقف  )تالمنشا( الحافالت ّنأوبالمناسبة وكما ھو معروف  ،مدینتناتبدأ ھذه المرحلة من انطالقنا من 

حاجیاتLھ معLھ لكLي یقLوم      ن الموعLد ویجلLب كLل   ال یتLأخر عL   أنن تقLف فیLھ فعلLى الحLاج     أفي الموقف المتفLق  
وعنLد   ،ولكLي یعLرف مكLان جلوسLھ فLي الحافلLة ( المنشLأة )        ،األخLرى الحملة دار بترتیLب الحقائLب واالشLیاء    

( أو أكثر حسب بعد  ال وقفة واحدةأالمجمع الحدودي العراقي ال نتوقف  إلىحتى وصولنا  مدینتناانطلقنا من 
نا سLنبقى نقصLر ونجمLع    ّنأ علمًا ،وجمعًا للغداء والصالة الظھر والعصر قصرًا ) مدینتنا عن المنفذ الحدودي

المجمLع الحLدودي العراقLي سLنتوقف      إلLى ، وعند وصLولنا  إن شاء اهللامكة المكرمة  إلىالصالة حتى وصولنا 
دودي المجمLع الحL  وتستغرق ھذه الوقفLة أي فLي    ،المجمع الحدودي السعودي إلىكي ننتقل  اإلجراءاتتمام إل

وعLدد   اإلجراءات، وذلك حسب إن تطلب األمر ذلك حتى  المبیتأو ساعات  يثمان إلى العراقي من ساعتین
  . القوافل التي وصلت قبلنا

  :المرحلة الثانیة
فیھا إكمLال   سیتمتبدأ من وصولنا إلى المجمع الحدودي السعودي والمسمى ( جدیدة عرعر ) وكذلك 

ویتم فیھا تفتLیش السLیارات واألمتعLة والحقائLب      ،جھین إلى المدینة المنورةاإلجراءات كي ندخل السعودیة مت
سLاعة   ٢٤، وقد تسLتغرق  ساعة ١٢ساعات وحتى  ٦یة أیضا من وتستغرق ھذه العمل ،وتأشیرات الجوازات

 قضاء الحاجة، والمجمع الحدودي السعودي متوفر فیھ كل مستلزمات الراحة من حیث محالت اأو أكثر نادًر
 ،ومطLLاعم ،ومسLLجد كبیLLر فیLLھ تدفئLLة وتبریLLد  ،كLLذلك المLLاء الحLLار والبLLارد  ،ومحLLالت الوضLLوء ،فLLة جLLدًاالنظی

ومركز صحي خاص بالحجاج، وھنا أرید أن أسجل مالحظة حیLث إّن   ،وكذلك مركز لالتصاالت ،ومحالت
ذ الLدواء  من الحجاج عند وصولھم إلى المجمع الحدودي السعودي یسارعون إلى المركز الصLحي ألخL   كثیرًا

 ،إضافة  إلى كوننا سفراء لبلدنا في تلك البالد ،، وھذا ال یلیق بالحاجلھوھو غیر محتاج  ،بدعوى أّنھ مجاني
  . نوھذا من خلق المؤم فاألولى أن ال یصل إلى المركز الصحي غیر المریض فعًال

  : المرحلة الثالثة
حیLث   ،المدینLة المنLورة   إلLى ن نصLل  أ ىإلL مغادرتنا المجمع الحدودي السعودي تبدأ ھذه المرحلة من 

ة لیسLت بالقلیلLة   وھLذه المسLاف   ،كLم  ١٢٠٠تكون المسافة بین المجمع الحدودي السعودي وبین المدینة المنورة 
ه قطLع ھLذ  ین یتحلLى بالصLبر حتLى    فیجب على الحاج أ ؛ل وعدم االرتیاحعر الحاج بالملشی إذ ،جدًا طویلةبل 

فقد یكون  ،مرات مع مكان للمبیت األربعأو تراوح بین الثالث مرات ت دةوسیتم الوقوف مرات عدی ،المسافة
وال  طویLل،  بLال ذا ن یكLون  أفعلLى الحLاج    ،مكان یختLاره الحملLة دار للتوقLف فیLھ    أو  مسجدأو مجمع للحجاج 

 ،الوقLوف أو درى بمصLلحة القافلLة مLن حیLث السLیر      ھLو أ ملة دار الحألّن  !ولماذا مشینا !توقفنالماذا یعترض 
بLل ھLذا مLن واجLب الحملLة       ؛سبب يالتوقف أل إلىذا كان ھناك حاجة ذا ال یمنع من طلب الحاج التوقف إوھ

فال یتردد الحاج بطلب التوقف إن كLان یریLد أن یقضLي حاجLة     . في الوقوف حاجة ّندار أن یتوقف إذا رأى أ
   أو غیر ذلك.

  : المرحلة الرابعة
 إلىن تصل أمجرد ب، فمكة المكرمة إلىحرامنا بالعمرة وانطلقنا إتى المدینة المنورة وح إلىتبدأ من وصولنا 

ومLا أن تبصLر عینLاك مسLجد      ،ویھب علینا ھواء المدینة طیبة الطیبة الطاھرة rالمدینة المنورة بلد الرسول 
 یصیح فؤادك : حتى  rالرسول 

  ھِذه َأنوار طھ الَعربي     ُمقَلتي َقد ِنلُت ُكل االرب        
  خاِتُم الُرُسل َشریف الَنَسب     نواُر طھ الُمصَطفى       ھذِه َأ

  َوبدت من َخلف ِتَك الحجب       ھذِه َأنواِرِه َقد َظَھَرت       



  ١١١١ 

  َوِاطَربي َفالَوقُت َوقت الَطَرِب          ھِذِه َأنواُرُه َفِابَتِھجي       
  بِھ من طیب َبعد من طاَبت         ھِذِه طیَبة یا َعین َوما       

  َوِانُظري ِللَكوَكِب الَدّري َفَكم       َأنُفس َتصبو ِلھذا الَكوَكب
  َأنَت ِاّلا في َمقاِم اَالَدب      َوَتَأّدب یا َأخا الَوجد َفما       

  َوِاسُكب الَدمَع ُسرورا َفَعلى       َغیره َدمُع الَھنا َلم ُیسَكب
ن تمشLي وال  أتریLد   ،نشLیطاً  جھتنا في الطریق فتجLد نفسLك  اعب والمشاق التي ویزول كل التحینھا   

 rقLول الرسLول    الفتة كبیLرة مكتLوب علیھLا    المدینة المنورة سنقرأ إلىول دخولنا أو ،ل وال تقعدوتتجو ،تنام
َعَلْیjِھ َلْعَنjُة اللjَِّھ َواْلَمَالِئَكjِة     آَوى ُمْحjِدثًا ، فَ أو َكَذا ، َمjْن َأْحjَدَث ِفیَھjا َحjَدثًا ،      إلىاْلَمِدیَنُة َحَرٌم ، َما َبْیَن َعاِئٍر "

 إثLم فھذا الحدیث یLدل علLى عظمLة المدینLة المنLورة وعظمLة        "َوالنَّاِس َأْجَمِعیَن ، َال ُیْقَبُل ِمْنُھ َصْرٌف َوَال َعْدٌل
  !!!  ن تكون السكائر ( الدخان ) حدثًاأخشى أو ،من یحدث فیھا حدثًا

 )كراج( مرآب ب إلى مكان اسمھ ( مدینة الحجاج ) وھو عبارة عنوبعد دخولنا المدینة المنورة نذھ
كبیر تحجز في السیارات إلى حین توریدھا واإلذن بمغادرتھا إلى مكة المكرمة، وكLذلك یLتم فLي ھLذا المكLان      

  .وأخذ عنوان السكن الذي سنقیم فیھ بمكة المكرمة ،تأشیر الجوازات
السLبب فLي   و، وقLد تسLتغرق أیامLاً    ،یLة بسLاعات معLدودة   وھنا أركز على نقطة وھي قد تتم ھLذه العمل  

، فإن یكن / أو وزارة الحج السعودیةبل السبب من بعثة الحج العراقیة ؛ذلك لیس الحملة دار وال دخل لھ فیھا
وما دام ھو في المدینة المنورة فلیتمتع  ،المشكلة یتم حّلھناك تأخیر على الحاج علیھ أن یتحلى بالصبر حتى 

، وكLLذلك المكLLان نفسLLھ أي مدینLLة الحجLLاج یتLLوفر فیLLھ الحمامLLات   ن لLLذلكوال یحLLز rرسLLول الكLLریم بجLLوار ال
والشيء المزعج الوحید ھو أننLا   ،المرافق ومحالت الوضوء النظیفة إلى أبعد الحدود والمجھزة لخدمة الحاج

ویكون المنام على الشارع  إن تأخرنا في البقاء في المدینة المنورة فإن المنام سیكون في مدینة الحجاج نفسھا
  .٦، وننزل في الفنادقألننا ال یسمح لنا في المبیت في الفنادق إال بعد العودة من الحج إلى المدینة ؛واألرصفة
وھنا كذلك أركز على نقطة مھمة جدا وھو أّن الذي ینLام یجLب أن بنLام علLى رصLیف أو فLي مكLان         

ألّن السLائق قLد ال یLراه وھLو یحLرك       ؛علLى طریLق مرورھLا   بحیث أن ال ینLام تحLت حافلLة أو سLیارة أو      آمن؛
 ،ویقع ال قد اهللا حادث قد یؤدي بحیLاة الحLاج   ،لتشغیل السیارة ھذا النائم عند ال یستفیق، وقد السیارة من جھة

، وتتوفر في ھذا المكان مدینة الحجLاج الحLافالت الخاصLة التLي     ن یجد األماكن اآلمنة وینام فیھافعلى الحاج أ
، ویسمح للحاج بمغLادرة مدینLة   زھیدوبثمن  ،نا إلى المسجد النبوي الشریف ونرجع بھا إلى مدینة الحجاجتنقل

، وھنLاك  الشLریف فLي أي وقLت شLاء     الحجاج متى شاء والتجول بأسواق المدینة والذھاب إلى المسجد النبLوي 
 ... ...ردنLي والسLوري   التركLي والروسLي والھنLدي والفلسLطیني واأل     ؛مLن كLل مكLان    المسلمینسیرى الحاج 

ونقLل أخبLار    ،محبا للناس ال یظھر معھLم إال الخیLر والتعLاون    ،فعلى الحاج أن یكون ھناك سفیرا لمدینتھ ،الخ
واهللا تعLالى یقLول:    ،؛ ألّن نقLل األحLداث أمانLة   العراق إلى إخوانھ المسلمین بكل إخالص وبال تشویھ أو تلمیLع 

وھLLذه تLLذكرة  ، ]وْا اَألَماَنLLاِت ِإَلLLى َأْھِلَھLLا َوِإَذا َحَكْمLLُتم َبLLْیَن النLLَّاِس َأن َتْحُكُمLLوْا ِباْلَعLLْدلِ ِإنَّ الّلLLَھ َیLLْأُمُرُكْم َأن ُتLLؤدُّ(
   .الصادق الشھم النبیل في كل مكان أینما كان فھو العراقيفولیست نصیحة، 

م كLي نحLر  علLي )  بیLار  أ( ذو الحلیفLة ) (   إلىمكة المكرمة نتجھ  إلىوراق المغادرة أن نستلم أوبعد 
ذكLر  أننLي  أال إ ،سیأتي الحقا وماذا سیعمل الحLاج ھنLاك   اإلحراموموضوع  ،مكة المكرمة إلىبالعمرة ونتجھ 

وسLیرى الحLاج ھLذا المكLان      rحرم منھ الرسLول الكLریم محمLد    أبیار علي ) ھو المكان الذي ھذا المكان ( أن
 إلLى ھا أي مسLلم یLذھب   ل یشعرو ،نآلا إلى یھف r بركة غسل الرسول حیث ال تزال ،الطیب الوارف الظالل

ذلLك   إلLى كثLرة الحجLیج وتوافLدھم     ّنأال إ ،كبیLر ونظیLف جLدا    مات والمغاسل بشكلاھناك تتوفر الحم، وھناك
فLال   ،الحمام إلىخمسة عشر دقیقة ینتظر دوره في الدخول  إلىیجعل الحاج یقف ما یقارب عشرة  قدالمكان 

                                                                                                  
ومن ثم الذھاب الى مكة المكرمة وقد أستخدمت بعثة الحج العراقیة ھذا البرنامج في بعض ومن ثم الذھاب الى مكة المكرمة وقد أستخدمت بعثة الحج العراقیة ھذا البرنامج في بعض   ةةیبدأ بالمدینة المنوریبدأ بالمدینة المنور  ھناك بعض الدول تجعل برنامج الحجھناك بعض الدول تجعل برنامج الحج  ٦٦

  . . أیامأیام  ةةبضعبضع  السنین، لكن األشھر ھو برنامج الذھاب الى مكة المكرمة وبعد اإلنتھاء من مناسك الحج یعدودن الى المدینة المنورة لإلقامة فیھاالسنین، لكن األشھر ھو برنامج الذھاب الى مكة المكرمة وبعد اإلنتھاء من مناسك الحج یعدودن الى المدینة المنورة لإلقامة فیھا
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تقLف فLLي   أن أال ! مLا علیLك  بLداً أالغفیLر ھنLاك وتقLول لLن یصLلني الLدور        عLدد لخLي الحLاج وال تLرى ا   أتسLتعجل  
ن الحمامLات  إت فL الھمیة الحمLا أخرى على أشیر مرة أ، وكذلك ھنا یأتي دوركحتى  ة ) قلیًالالطابور ( السر

  . ن ینتھي ینزعھا من الحمامأكي یلصقھا وبعد فیأخذ الحاج الحماالت معھ  ،كافیة لیس فیھا حماالت
  
   :الخامسةمرحلة ال

ویLتم قطLع مسLافة     ،مكLة المكرمLة   إلLى درة المدینة المنLورة حتLى الوصLول    اوھذه المرحلة تبدأ من مغ
وفي ھذه المرحلة یكLون   ،مرتان للطعام والصالةأو ویتم فیھا الوقوف مرة  ،في ھذه المرحلة تقریبًا كم ٤٥٠

كLذلك یكثLر مLن التلبیLة والتكبیLر واالسLتغفار       و ،التي سنذكرھا اإلحرام محظوراتالحاج فیھا محرما فیتجنب 
  . مكة المكرمة إلىحتى الوصول 

   :السادسةالمرحلة 
آخLر   إلLى ، حیLث نصLل   حتى النزول فLي السLكن المخصLص لنLا     مكة المكرمة إلىوتبدأ من الوصول 

ف ) وھLLذا الشLLخص ھLLو الموظLLف السLLعودي المسLLؤول عLLن  وفیھLLا یركLLب معنLLا مLLا یسLLمى ( بLLالمطوِّ ،سLLیطرة
نذھب بصحبة ( المطوف  اإلجراءاتن تكتمل أ، وبعد ، وكذلك البقاء معنا في عرفة ومنىالسكن إلى الناایص

  :تيالسكن وھناك سیتم اآل إلىیوصلنا  ) حتى
حقیبLة  ، أي فقLط ال ال تنLزل  األخLرى  واألشLیاء الفLراش  التي ستستخدم فقط في الفندق ویبقى  األمتعةنزال إ .١

 .  األخرىة واالشیاء یفالتي تحتوي على المالبس الصی
أمتعتھ حتى یLذھب الحملLة دار مLع     بجانب لفندق والبقاء في صالة االنتظار مع بقاءكل حاجالدخول إلى ا .٢

وھLذه العملیLة تسLتغرق مLن سLاعة       ،المطوف ویتعرف على السكن ثم بعد ذلك یصعد الحجاج إلى سLكنھم 
  إلى ساعتین تقریبا.

متعتنLا وبعLد ذلLك    أماكننا وترتیLب  أ وأخذالشقق بھدوء أو غرف السكن والدخول في ال إلىالصعود بھدوء  .٣
 . إن شاء اهللالعمرة المباركة  إلتمامالذھاب  إلىنستعد 

  : السابعةالمرحلة 
ماكننLا فLي   أث نحLرم مLن   من یوم الترویة أي الثامن مLن ذي الحجLة وھLو أول یLوم الحLج حیL       تبدأ

  :للمبیت ھناك وھنا اذكر عدة نقاط عرفة إلىر السیارات حتى تأتي ألخذنا السكن وننتظ
أن یأخLذھا الحLاج   تجھیز األشیاء التي تستخدم في عرفة كالمصحف الشریف والكتب التي یحLب   .١

 ن وجدت وبعض األدویة المشار إلیھا سلفا.إ
أخLLذ طعLLام للعشLLاء والغLLداء ألّن األكLLل ھنLLاك سیقتصLLر غالبLLا علLLى الفواكLLھ ولLLیس ھنLLاك مطLLاعم    .٢

ال ونھارا، فاألولى وباالتفاق مع الحملة دار أن كل مجموعة تأخLذ شLيء   فیشعر الحاج بالجوع لی
  من الطعام لكي یكفي للعشاء ھناك والغداء.

( الریحة  ٧ل ھناك حیث ال یجوز استعمال صابون الصالوناخذ صابونة غار ( ركي ) لالستعمأ .٣
 كون الحاج محرما. )

  المرحلة الثامنة: 
، إذ بعLد مغیLب شLمس یLوم عرفLة ننطلLق مLن خیامنLا فLي عرفLة            تبدأ من مغادرة عرفLة إلLى  مزدلفLة   

  :شیر إلى نقاط مھمة جداوھنا أمتجھین إلى سیاراتنا للنفیر إلى مزدلفة 
منطقة عرفة منطقة صحراویة وكثیر من الحجاج یرمون أي شي في أیدھم على األرض مع العلم أن في  .١

   Lاك مكانLان ھنLاً كل مكLاخ    ًا مخصصLات واألوسLي النفایLي        ،لرمLاخ فLون األوسLاج یرمLرى الحجLا نLإال أّنن
                                                                                                  

  ن صابون الصالون ( الریحة ) یعد من محظورات اإلحرام.ن صابون الصالون ( الریحة ) یعد من محظورات اإلحرام.على رأي من قال أعلى رأي من قال أ  --  ٧٧



  ١٣١٣ 

، أوسLاخ فLي كLل مكLان     علیھLا  أول ما دخلنLا  كان األرض مما یجعل منظر عرفة أثناء مغادرتھا لیس كما
فھنLا أنبLھ الحجLاج إلLى ضLرورة الظھLور بمظھLر یلیLق          ،مLن كLل مكLان    تفLوح والروائح غیر الطیبة التLي  

  .فیھا افظ على نظافة أي مكان یكونبالمسلم الذي یح
التجمع في الخیمة المخصصة لنLا فLي عرفLة قبLل سLاعة علLى األقLل مLن غیLاب الشLمس لكLي یتفقLد أحLدنا               .٢

لكLي نسLتطیع الوصLول إلیLھ      ،طریLق العLودة إلLى الخیمLة     ضLلّ عرفة مLا إن كLان ھنLاك احLد قLد      وم ،اآلخر
 واإلتیان بھ.

 عنھمخر مع جماعتھ ودون التأ ن یغادرأن ال یغادر بمفرده فیجب أوبعد غیاب الشمس یجب على الحاج  .٣
ن أریLد  أنLا ال  أا نL ھ، والزحمة ستكون شدیدة جدا جLدا ألّن  ؛جل ضمان عدم ضیاع أي حاج ھناكوذلك أل
یع وبمسLاعدة الشLرطة   نسLتط  فإننLا فLذلك لLیس بالمصLیبة    ن ضLاع احLد الحجLاج    إالحاج فال قLدر اهللا   أخیف

 . فةمزدل إلىالنفیر من عرفة فنتأخر بالوصول  خر فيركز على ھذه النقطة كي ال نتأأنا أیجاده لكن إ
التجمع في السیارات حتى یتفقد الجمیع وبعد أن یعلم أّن جمیLع الحجLاج موجLودون یLتم النفیLر مLن عرفLة         .٤

  جل إتمام نعمتھ علینا بأن سھل لنا الوقوف بعرفة.وإلى مزدلفة ملبین شاكرین هللا عز 
     Lت للوصLتغرق الوقLد یسLة قLث         وبعد النفیر من عرفLاعات حیLبع سLى سLاعة إلLن سLة مLى مزدلفLول إل

را یكم فقط وھذا یحتاج من الحاج صبرا كب ١٠علما أن الطریق بین عرفة ومزدلفة ال یتجاوز  ،االزدحامات
ومن ثم نصل إلى مزدلفة وننزل ھنLاك ونتنLاول العشLاء والمبیLت ھنLاك أو النفیLر        ،حتى الوصول إلى مزدلفة

ضLع  كم أیضا قد یأخذ ب ٤وھذا الطریق الذي ال یتجاوز  ،یر متجھین إلى منىبعد منتصف اللیل على أقل تقد
  .ساعات للوصول من شدة االزدحام

  : المرحلة التاسعة
منLى   إلLى ، وعنLد وصLولنا   السكن في مكLة  إلىمنى حتى مغادرة منى راجعین  إلىوتبدأ من وصولنا 

خیمLLة ال إلLLىنصLLل  أن إلLLى األمتعLLة ا حمLLلوالواجLLب علینLL ،فھنLLاك سLLیتم توقیLLف السLLیارة فLLي مكLLان مخصLLص
  :الخیمة نراعي ھذه النقاط إلىوعند وصولنا  ،ھناك لناالمخصصة 

١. LLیكون مخصصLLان سLLال ًاالمكLLة الرجLLاء وخیمLLة للنسLLال أي خیمLLاء والرجLLب  ؛للنسLLع أفیجLLةن توضLLاألمتع 
 .بشكل مرتب كي تسع الخیمة الجمیع

فیLLھ  فنسLLبیا المكLLان سLLیكون ضLLیقا إذا لLLم یLLراَععLLدم التLLزاحم فLLي مLLا بLLین الحجLLاج ألجLLل أخLLذ المكLLان ھنLLا   .٢
  الترتیب.

 . مات فسیكون علیھا ازدحام كبیرالحما إلىدخول لوالصبر بالوقوف في انتظار دورك ل ألھدوء .٣
  ا.مبلیالیھفي منى سیكون لمدة یومین  بقاءنا أنعلما  .٤

  : المرحلة العاشرة
، وفLي ھLذه المرحلLة سLنعود ونحمLل      خLرى أالسLكن مLرة    إلLى وتبدأ من مغادرتنا منLى حتLى الوصLول    

ن نتأكLد مLن   أوبعLد   ،متر ١٠٠٠حیانا ما یقارب أالمكان المخصص لوقوف السیارات والتي تبعد  إلىمتعتنا أ
م أّنھفL  األخیLرة العقبLة   االLذین لLم یرمLو    األشLخاص مLا عLدا    ،السLكن  إلLى عدد الكلي نغادر منى متجھین ال وجود

  . منى لرمي الجمرات إلىیتجھون 
لكي نكمل باقي مناسك الحج للLذین لLم    إلیھ أخرىمرة  األمتعةسننزل  فإنناالسكن  إلىوصولنا  وعند

كملنا بفضLل اهللا  أیومین ھنا قد أو نكمل مناسك الحج بیوم  أنومن بعد  ،وسعي الحج اإلفاضةیطوفوا طواف 
ن ألین اهللا عLز وجLل   ئامكة المكرمLة سL  كي نغادر ن نطوف طواف الوداع أ إالما علینا و ،جمیع مناسك الحج

  .العھد بالبیت العتیق آخرال یجعل حجتنا ھذه 
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  : المرحلة الحادیة عشر
د مLرة  و، وبعLد أكمالنLا الحLج نعL    حتLى الوصLول إلLى المدینLة المنLورة      تبدأ من مغادرتنLا مكLة المكرمLة   

األمتعة نغادر مكة  وبعد إكمال تحمیل ،أخرى لتحضیر أمتعتنا وإنزالھا إلى السیارات لالستعداد لمغادرة مكة
نLة  ، وعنLد وصLولنا إلLى المدی   الخطLوات التLي أتینLا بھLا إلLى مكLة       بLنفس  المنLورة  المكرمة متجھین إلLى المدینLة  

وبعدھا نغادر ( مدینة الحجLاج مLع    ،مدینة الحجاج الستالم السكن في المدینةالمنورة مرة أخرى سنعود إلى (
ط دون وھنا ننزل األمتعLة الشLتویة مLرة أخLرى فقL      ،المنورة( المطوف ) حتى یوصلنا إلى السكن في المدینة 

، وبنفس العملیة كما في الوصLول إلLى مكLة المكرمLة ننتظLر فLي صLالة االنتظLار         المالبس الصیفیة أو الفراش
حتى یكمل المطوف والحملة دار التعرف على السكن وقد یستغرق ھذا كما قلنا من ساعة إلLى سLاعتین علLى    

أن لLیس   علمLاً  ،، وھنا نبقى عLدة أیLام فLي المدینLة المنLورة     السكن بھدوء ونرتب أمتعتنا ندخل األغلب ومن ثم
وزیLارة األمLاكن المسLنون     rالفLوز بالصLالة فLي مسLجد الرسLول       سLوى ھناك أي مناسك في المدینة المنورة 

، رضLاھم رضLي اهللا عLنھم جمیعLا وأ    وھLي مقبLرة الصLحابة الكLرام     ،والبقیLع  ،مسLجد قبLاء   :زیارتھا ھناك مثل
  .وغیرھا

  : المرحلة الثانیة عشر
المجمLع الحLدودي العراقLي     إلLى وھي المرحلة التي تبدأ من مغادرتنا المدینة المنLورة حتLى الوصLول    

، وھLLي نفLLس المراحLل السLLالفة الLLذكر ونفLLس  إن شLLاء اهللالLLذنب غLانمین   مغفLLوري ألھLLلا إلLى ومLن ثLLم العLLودة  
  ینة المنورة .المد إلىالتوقفات التي ذكرتھا في القدوم 

بLین یLدي الحجLاج المراحLل      آخLر خطLوة واضLعاً    إلLى ھذا وقد تم شرح مراحل السفر من أول خطوة 
  . تعالى إن شاء اهللاحجتھ المیمونة  أثناءالتي سیمر بھا 
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  مناسك الحج والعمرة
  

العLراقیین یLذھبون    ّنأومن المعلLوم   ،رانوحج َق ،فرادإوحج  ،حج تمتع: قسامأ ةثالث علىالحج یقسم 
مر الصLحابة الكLرام بLھ للLذي لLم یكLن قLد        أ rالرسول ألّن  ؛الحج أفضل إن شاء اهللاوھو  ،الحج متمتعین إلى

 َمjعَ  َوَلَحَلْلjتُ  اْلَھjْديَ  ُسjْقتُ  َمjا  اْسَتْدَبْرُت َما َأْمِري ِمْن اْسَتْقَبْلُت َلْو " :r قال عن نفسھ وقد ،معھ ألھدَيساق 
إن شLاء  ، فما دام ھLذا ھLو الحLج الLذي سLنذھب بLھ       متمتعیحج حج  أنیرید  أّنھأي بمعنى  ٨"لُّواَح ِحیَن النَّاِس

ومLن شLاء التLزود     ،النسLك الثالثLة   أنLواع  لخلLط بLین  لتجنLب ا  ،لقLران اوحLج   اإلفLراد فال داعي لشLرح حLج    ،اهللا
 تتنLLاول ھLLذه  كتLLب الفقLLھ عامLLة فھLLي    إلLLىوحLLج القLLران فلیرجLLع    اإلفLLرادأي حLLج  ؛بشLLروح لبLLاقي المناسLLك  
  .وكاٍف الموضوعات بشرح واٍف

  .وعلیھ نستعین باهللا العظیم الكریم ،إن شاء اهللاسنقوم بھ بشرح حج التمتع الذي  نبدأ نآلوا
  :وال سنشرح معنى المواقیت وما ھي ھذه المواقیتأ

  :ھما قسمین علىللحج مواقیت تقسم 
، وھي األشLھر الثالثLة (شLوال، ذو القعLدة، ذو     حجبال تھلَّالمواقیت الزمنیة: أي الزمن الذي یصح فیھ أنُ  .١

 ) الحجة
ال یجLوز  بلد، فالذي یرید الحج أو العمLرة  لكل  rالمواقیت المكانیة: وھي األماكن التي عینھا رسول اهللا  .٢

 :از ھذه األماكن إال وھو محرم وھيلھ أن یجت
 المدینة ومن مر بطریقھم . ألھلذو الحلیفة   - أ
 ومن مر بطریقھم. ما)(قدی ذات عرق ألھل العراق  - ب
 بطریقھم . الیمن ومن مر ألھلیلملم   - ت
 الشام ومن مر بطریقھم . ألھلالجحفة   - ث
 .نجد ومن مر بطریقھم ألھلقرن المنازل   - ج

ل المدینLة  ھL أم یسLلكون طریLق   أّنھالحج فL  إلى ٩عندما یسافرون برًان آلھل العراق اأ أنومن المعلوم 
 .آلنبیار علي ) كما یسمى اأھو ذو الحلیفة ( وتنا امیق ھمیكون میقات وعلى ذلك ،المنورة

  
   :معنى التمتع
من العمLرة نعLود متحللLین ( وسنشLرح مLا معنLى محLرم ومLا          ننتھيوبعد  ،وًالأنحرم بالعمرة  إنناھو 

العمLرة   أداءین انتھائنا من بوالوقت الذي  ،معنى متحلل ) حتى یوم الثامن من ذي الحجة نعود ونحرم بالحج
  .ُتسمى تمتع یامھذه األأو الوقت  للحج ھذا أخرىمرة  إحرامناحتى 

  حج التمتع: 
زمن معین ثم نحLرم بLالحج   فنحرم بالعمرة وبعد إتمام العمرة نتحلل  ،وھو أن نقدم العمرة على الحج

  .مرة أخرى
  
  

                                                                                                  
  ..  ))٦٦٨٨٦٦٨٨قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لو استقبلت من أمري (قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لو استقبلت من أمري (باب: باب:   ،،التمنيالتمني  اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب:اخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب:  --  ٨٨
ثم الى مكة المكرمة، ألن جدة ھي ثم الى مكة المكرمة، ألن جدة ھي من المطار إذا كانت الرحلة متجھة الى جدة من المطار إذا كانت الرحلة متجھة الى جدة   یتجھزوا لإلحرامیتجھزوا لإلحرامأن أن   على الحجاج على الحجاج أما إذا كان سفرھم جوا وجب أما إذا كان سفرھم جوا وجب   --  ٩٩

لإلحرام فبمجرد مرور الطائرة بالمیقات یدخل الحاج في نسكھ. أما إذا كانت الرحلة متجھة الى المدینة لإلحرام فبمجرد مرور الطائرة بالمیقات یدخل الحاج في نسكھ. أما إذا كانت الرحلة متجھة الى المدینة     اًًاداخل المیقات فیجب على الحاج أن یكون متھیئداخل المیقات فیجب على الحاج أن یكون متھیئ
  المنورة فسیسلك الحاج نفس مقیات من سافر  برا وھو ذو الحلیفة ( بیار علي). المنورة فسیسلك الحاج نفس مقیات من سافر  برا وھو ذو الحلیفة ( بیار علي). 



  ١٦١٦ 

  :معنى المحرم ومعنى المتحلل
للعمLLرة  )یLLك اللھLLم عمLLرةلب( :الحLLج مLLن المیقLLات قLLائالأو بLLالعمرة  ھLLّلأخص الLLذي شLLھLLو ال :المحjjرم

) وھLذا خطLأ    اإلحLرام ( المناشLف ھLو ھLذا     لإلحرامLات لبسLھ   ّنأیظن الحاج  خطًأو ،للحج )ُاولبیك اللھم حّج(
ھو النیة التي یجتjاز   فاإلحرام ،اإلحرامولیس كل  اإلحرام( المناشف ) جزء من  اإلحراماتنعم لبس  ،كبیر

 أنوبعLد   المیقLات المكLاني   إلLى عنLدما یصLل    أو المعتمر الحاج أّنوھذا یعني ، المیقات أو المعتمر بھا الحاج
المعتمLر لLم یحLرم    أو ( المناشLف ) وبعLد كLل ھLذا ال زال الحLاج       اإلحرامLات یغتسل ویتطیب في بدنھ ویلLبس  

فLظ  لوبعLد ھLذا ال   )لبیLك اللھLم حجLا   (أو  )لبیLك اللھLم عمLرة   (یدخل بھLا كمLا قلنLا     ّنأحتى یتلفظ بالنیة التي یرید 
  المیقات ولیس علیھ شيء . بمغادرةیسمح لھ  آلندخل في النسك وا :محرما أي أو المعتمر بح الحاجیص

أي مLا زال خLارج المیقLات ونحLن فLي       ،ھو الشخص الذي ال یزال لم یدخل فLي النسLك بعLد    :المتحلل
ھLو  أو  ،رامLاً حإ سLمي ولLذلك ُ  ،اإلحLرام علینLا   سLیحظره (یمنعLھ)  أي یبLاح لنLا فعLل مLا      ،بیوتنا نسLمى متحللLین  

علیھ  حظرهالعمرة متحلال أي یحل لھ ما أو كمال الحج إعمرة فیرجع بعد أو  كمل نسكھ حجًاأالشخص الذي 
  . بالتفصیل اإلحراموكذلك سنشرح محظورات  ،اإلحرام

یحLل   اإلحLرام نیLة وتكبیLرة   أي قبل ال ،ن تدخل بالصالةأفقبل  ؛الصالة نأخذ مثًال أكثرولتوضیح ذلك 
صLالة وتخLرج   الحتLى تنتھLي مLن     ةكثیLر  أمLور علیك  تحظر اإلحرامولكن بعد النیة وتكبیرة  ،ثیرةمور كألك 

رة الصLLالة تكبیLLرة یLLتكب ولLLذلك سLLمیت ،الصLLالة علیLLكحظرتھLLا التLLي  األشLLیاءعمLLل  إلLLىتعLLود  ،منھLLا بالتسLLلیم
في الحLج والعمLرة   كما  ،محرمأنت وبعد دخولك في الصالة  ،متحللأنت الصالة  إلىقبل دخولك  ذإ، اإلحرام

   . متحللأنت العمرة فأو وعندما تنتھي من الحج  ،ت محرمأنالحج فأو عندما تدخل بالعمرة أنت 
ألننLا اآلن نریLد أن    ؛وبعد أن عرفنا معنى المتحلل والمحرم اآلن ندخل إلى تفاصیل عمرتنLا وحجتنLا  

  نبدأ بالعمرة وباهللا نستعین. نجتاز المیقات ونحن متمتعین، أي أّننا سنقدم العمرة على الحج فإذًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  



  ١٧١٧ 

  الُعمرة
  أركانھا:ونتعرف على  ،بشرح العمرة آلنونبدأ ا   
 اإلحرام. .١
 أشواط. سبعالطواف بالبیت  .٢
 أشواط شوط ذھابا وآخر إیاباة سبعة السعي بین الصفا والمرو .٣
  .١٠التقصیرأو الحلق  .٤

ھو  اإلحرامفبالتفصیل ، وكما قلنا  اإلحرامبشرح نبدأ  آلنفا ،اإلحرامالعمرة ھو  أركانوما دام أول 
كمLا   ،لنسLك ن یفعلھا حتى یصح دخولLھ با أمور یجب على المسلم أنیة لولكن تسبق ھذه ا ،نیة الدخول بالنسك

والصLLالة دون  ،دخLLل بالصLLالة أّنLLھفبمجLLرد الوضLLوء ال یعLLد المسLLلم  ،سLLاس صLLحة الصLLالةأالوضLLوء ھLLو  ّنأ
نLوى   وإذا ،حLاج محرمLاً  فبھا ال یعLد ال  اإلحراملتي تسبق ا األعماليء مع ھذه ونفس الش ،باطلةتعد  الوضوء

  .ولكن علیھ دم أو یعد محرمًا ،كذلك ال یعد محرمًا األشیاءالنسك ودخل بھ دون ھذه 
 كثیLر مLن الحمامLات   مكان فیھ  إلىفھناك یصل الحاج  ،بیار علي )أ(  ١١من ذو الحلیفة اإلحرامویبدأ 

  : ءاألشیاویقوم بھذه 
 .  االغتسال .١
 والعانة ) . اإلبطتقلیم االظافر واالستحداد ( حلق شعر  .٢
 . ١٢اإلحراماتلبس  .٣
 ). اإلحراماتنوعھا على الجسد ولیس على  كان أيٍّالتطیب بالبدن ( أي وضع الریحة  .٤
وإن وافLLق وقLLت صLLالة تصLLلى تلLLك الصLLالة وتسLLن تأكیLLدًا جماعLLة، تكLLون     اإلحLLرامسLLنة  صLLالة ركعتLLین .٥

ھLذا المسLجد   فیLھ و ( وھناك مسجد خاص یصLلى   تمامًا مع اإلمام المقیم وقصرًا مع المسافرین.الرباعیة ا
 قسم للرجال وقسم للنساء ). إلى مقسم
ولكن لم یLدخل   ،للصالة كالمتوضئولیس بمحرم  لإلحرامھو مستعد  آلنا األموریكمل كل ھذه  أنوبعد 

 اإلحرامل ّجأن شاء إو ،یحرم ویدخل بالنسك أنطیع یست ،االحرام ركعتي ن یكمل صالةأالصالة ، وبعد في 
یركب فLي السLیارة    أن، فبعد rوردت عن رسول اهللا  ١٣وكال الحالتین ،( السیارة )  حتى تمشي بھ الراحلة 

  .  محرمًا وأصبحقد دخل في النسك  یكونوبعد ھذا اللفظ  )لبیك اللھم عمرة(یقول 
 فإنھاالتي یرفع الرجل فیھا صوتھ دون المرأة  بالتلبیةیباشر  ،نسكودخل بال )لبیك اللھم عمرة(یقول  أنوبعد 

الحمjد والنعمjة لjك     ّنإ ،لبیjك ال شjریك لjك لبیjك     ،كیj ك اللھjم لب یj ( لب :والتلبیLة ھLي   ،تلبي وتسمع نفسLھا فقLط  
 ةحادیLث كثیLر  أكمLا وردت فLي ذلLك     ،فیھا فضل كبیLر ألّن  التلبیةویكثر الحاج من  ،١٤ال شریك لك ) ،والملك

مjدر حتjى   أو شjجر  أو مjن حجjر    وشjمالھ لبى مjن عjن یمینjھ     إالما من مسلم یلبي : "rالرسول  قولنھا م
یا  :قیل "،شرال ُبإقط وال كبر مكبر قط  مھّل ھّلأما " أیضًا: rویقول  ١٥"من ھا ھنا وھا ھنا األرضتنقطع 

والعLLج ھLLو رفLLع  ،١٧لjjثجالعjjج وا :قLLال أفضLLلأي الحLLج  :یضLLًاأ r. وسLLئل ١٦"نعjjم" :قLLال ؟رسLLول اهللا بالجنLLة

                                                                                                  
  المي وأدلتھ / الدكتور وھبة الزحیلي.المي وأدلتھ / الدكتور وھبة الزحیلي./أنظر الفقھ اإلس/أنظر الفقھ اإلس  لشافعیة أما رأي الجمھور فھو واجب ولیس بركنلشافعیة أما رأي الجمھور فھو واجب ولیس بركنعلى رأي اعلى رأي ا  --١٠١٠
في ھذا في ھذا ذو الحلیفة ھنا مرفوع على الحكایة ال غیر، ویجوز أن نقول: ذي الحلیفة في ھذا الموضع، لكن أخذنا اللفظ األشھر للعامة، وعلیھ سأسیر ذو الحلیفة ھنا مرفوع على الحكایة ال غیر، ویجوز أن نقول: ذي الحلیفة في ھذا الموضع، لكن أخذنا اللفظ األشھر للعامة، وعلیھ سأسیر   ١١١١

  الكتاب.الكتاب.
  كھ فعلیھ دم، أما باقي األعمال قبل اإلحرام فھي سنة فمن تركھا لیس علیھ شيء واهللا أعلم.كھ فعلیھ دم، أما باقي األعمال قبل اإلحرام فھي سنة فمن تركھا لیس علیھ شيء واهللا أعلم.وھو واجب فمن تروھو واجب فمن تر  --  ١٢١٢
  ١٠٢١٠٢  --  ١٠١١٠١/ ص / ص   سعید بن عبد القادر باشنفرسعید بن عبد القادر باشنفرالمغني في فقھ الحج والعمرة / المغني في فقھ الحج والعمرة /   ١٣١٣
    ).).١٤٤٨١٤٤٨باب: التلبیة (باب: التلبیة (  ،،رواه البخاري في صحیحھ، كتاب : الحجرواه البخاري في صحیحھ، كتاب : الحج    ١٤١٤
      ).).٧٥٨٧٥٨باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (  ،،رسول اهللارسول اهللارواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن     ١٥١٥
  رواه الطبراني ، صحیح الجامع الصغیر رواه الطبراني ، صحیح الجامع الصغیر     ١٦١٦
      ).).٧٥٧٧٥٧باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (ي سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللا، ي سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللا، رواه الترمذي فرواه الترمذي ف  --  ١٧١٧



  ١٨١٨ 

 أصjحابي آمjر   أنمرني أفj  جبریjل تjاني  أ" :قال r ھوعن ،األضاحي ذبحوالثج ھو الذبح أي  ،الصوت بالتلبیة
  .١٨"ل والتلبیةھالإلبا أصواتھمیرفعوا  أن

یلزمھLا   آنفعلLى الحLاج    ،ھمیة وفضLل التلبیLة  أیتبین لنا  rلرسول الشریفة ل األحادیثومما سبق من 
  وده ویكثر منھا ما استطاع ذلك .قعقیامھ وفي جلوسھ ومشیھ و

  :التلبیةوقت 
ت یL حتLى یبLدأ بLالطواف بالب    )لبیك اللھLم عمLرة  (مباشرة بعد قول  :أي ،یلبي الحاج من دخولھ بالنسك

یلبLي   أّنLھ أو  الحLرم غیLر ملLٍب،    إلLى مLن الحجLاج یLدخل     ًان كثیرأعطي مالحظة وھي أن رید أأ، وھنا العتیق
فعلى الحاج  ،خالف األولىوھذا  ،یرى البناء الخارجي للحرم أنیقطع التلبیة بمجرد  أّنھأو بصوت منخفض 

 یبLLدأویشLLرع أي  ،البیLLت إلLLىحتLLى ینتھLLي  غیLLر مشLLوش علLLى غیLLره ا بھLLا صLLوتھرافًعLL یLLدخل الحLLرم ملبیLLًا أن
قت تلبیة الحاج و أما ونوقت التلبیة بالنسبة للمعتمر ونحن معتمرل ةبالنسب ذاھ، فحینھا یقطع التلبیة، بالطواف

   فنذكرھا في الحج أن شاء اهللا.
  :اإلحرام محظورات
فال  ذا فعلھا ناسیًاإو ،ن یفعلھاأالتي ال یجوز للمحرم  األمورأي  ،اإلحرام محظوراتسنتناول  آلنوا

  :ھي األموروھذه  دمفعلیھ  ذا فعلھا متعمدًاإشيء علیھ ولكن 
أو شكل ثوب ولیس المقصود الشيء الذي فیھ خLیط  والمقصود بالمخیط ھو ما فصل على  :لبس المخیط .١

 مرت علیھ آلة الخیاطة . 
 . االظافرتقلیم  .٢
 نتف الشعر ) أو قص  :جزاء الجسم ( اخذ الشعر أيأخذ شيء من الشعر من جمیع أ .٣
كLLل وال ) ال فLLي البLLدن وال الثLLوب وال األ الزیتیLLة أو الLLرذاذ أو غیرھLLا عLLدم التطیLLب ( أي وضLLع الریحLLة .٤

ادیل المعطرة وكذلك عدم استخدام المن فال حرج علیھ ) اإلحرامما ما بقي من الطیب من اثر أالمشرب ( 
 .ما دام الحاج محرما

أو العرقجین أو الطاقیة أو بغطاء مباشر ( مثل لبس العمامة  نائما أو قاعدا  سھأال یجوز للحاج تغطیة ر .٥
فLال حLرج فLي ذلLك      لرأسLھ غطLاء غیLر مالمLس    كLان ال  إذا أمLا  ،خر )آشيء  بأيأو اللفاف أو لشماغ الفھ ب

 .فال حرج في ذلك مظلة ( شمسیة)حمل أو الخیمة أو الل في السیارة ظالستاك
 . ال فال یجوزإلم یكن یملك غیرھا فیلبسھا و إذا إالالحذاء ( القندرة ) أو لبس الخف  .٦
 محرما.علیھ ما دام  إعانةأو تنفیر أو ال یتعرض للصید البري بقتل  .٧
كان الزرع  إذا أما ،في زرعھ اإلنسانض لشجر الحرم ( الشجر الذي ینبت تلقائیا من غیر تدخل ال یتعر .٨

 عضد ( عضد معناه كسر ) أو في زرعھ ال یدخل ضمن التحریم ) بقطع  اإلنسانفي الحرم قد تدخل 
 لغیره.ال لنفسھ وال  یعقد علیھن أنأو یخطب النساء  أنال یجوز للحاج  .٩
مLا   جماعھاباشر زوجتھ ( یباشر أي یلمس جسده جسدھا بشھوة ) وال یجوز لھ ی أنال یجوز للزوج  .١٠

الطواف  أثناءأو  ًاطریق لیجتاز بھا یدھا یمسكأو یلمس زوجتھ دون شھوة  أندام محرما ( وال حرج في 
 ).ونحوه 

یلLة  امرأة جمأو  شابةفتاة  كانت إنما أن تغطي وجھھا وكفیھا ما دامت محرمة ( أیحرم على المرأة  .١١
 ). محرمة تجنبا للفتنة كانتتغطي وجھھا وكفیھا وان  أنفعلیھا 

  .محرمًایفعلھا ما دام  أنى الحاج یحرم علالتي  األمورھذه 

                                                                                                  
      ).).٧٥٧٥٩٩لصوت بالتلبیة (لصوت بالتلبیة (باب: ما جاء في رفع اباب: ما جاء في رفع ا  ،،رواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللارواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللا  ١٨١٨
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تلبسھا وھLي   كانتشيء فھي تحرم بمالبسھا العادیة التي  إحرامھاالمرأة ال یشترط في لباسھا عند  :مالحظة
لLیس ھنLاك حLرج فLي      ھمLع انL   ، لھ أصلفال  البیضیاب ثیلبسن ال فعلھ كثیر من النساء بأنما ما تأ ،في الحل

وان ال  ،ًاعریض :أي ،أي یكون فضفاضا ،ن ال یصفأ :وھي ،ن توفرت فیھ شروط الحجاب الثالثةإ الباسھ
 أنن خلLت مLن ذلLك فLال حLرج      إفL  ،المLز كرشLة  الثیاب  :أي ،ن ال یكون زینة بذاتھأو ،یكون شفافًا :أي ،یشف

وھLذا محLرم علLى المLرأة      ،افةفمن النساء یلبسن الثیاب البLیض وغالبھLا تكLون شL     ًاكثیر ّنأحظ تلبسھ ، والمال
شLاءت الثیLاب    إنن تلبس أو المسألةتراعي المرأة ھذه  أنفیجب  .اإلحراملبسھ في  فضًال عنلبسھ في الحل 

ھLو الLوارد    ّنLھ ضLل أل فأن اقتصLرت علLى ثیابھLا العادیLة فLذلك      إو أبدًاتكون غیر شفافة  أنالبیض ولكن یجب 
  واهللا اعلم .  شرعًا

  : محرم فعلھلما یباح ل
التLي یجLوز للمحLرم فعلھLا      األشLیاء نتنLاول   آلنا ،التي یحرم على المحرم فعلھا األشیاءن عرفنا أبعد 

  وھي:
 وتعلیLق البLاج وغیLره    ( الشمسیة ) مظلةالحمل  و األذنوالنظارات الطبیة وسماعة  لبس الساعة والخاتم .١

 ىلL ن یعLود إ أالداللة ( وھو سوار یرتدیھ الحاج في یده مكتوب علیLھ عنLوان سLكنھ لكLي یسLتطیع       وسوار
 ي ظرف آخر ).ألأو ن نسي العنوان سكنھ إ

ولكLن  (فال حرج في ذلLك   ،االستحمام من دون قصد أثناءن سقط بعض الشعر إو اإلحرام أثناءاالغتسال  .٢
 إزالتLھ كي ال یكLون ھنLاك شLبھ تعمLد فLي      جسمھ بقوة  ن ال یدلكأوھو محرم  اغتسلذا إیجب على الحاج 

 . )یفة في غسل جسمھلالشعر وال یستخدم ال
 ،صLل الفاكھLة  أمLن   الرائحLة فLي ھLذا الطعLام ھLي     ألّن  ... إلLخ؛ والمLوز   كالتفاحأكل الفواكھ ذات الرائحة  .٣

  .عمدًاعلى تعطیر الطعام  یأتيوالنھي 
 ذلك. حرج في فال مظلةأو سیارة أو االستظالل في ظل شجرة  .٤
 .والمعجون األسنانستخدام فرشاة إ .٥
 .تغسلأو ن تبدل أال یجوز  اإلحرامات ّنأا فكثیر من الحجاج یظن لھااستبدأو  اإلحراماتغسل  .٦
 ) (الشحاطةأو لبس النعل  .٧
 . فھو غیر مخیط ( مفصل ) وإن كانت فیھ خیوط اإلحراماتیجوز لبس الحزام الذي یربط بھ  .٨
 .إلحاح دون والرأسحك البدن  .٩
 .على الرأس األمتعةحمل  .١٠
  المعطرات.تكون خالیة من  أنرط شللمناطق الحساسة ب والدھاناتاستعمال المراھم  .١١

ن یلLف نفسLھ   أأو علLى بدنLھ    آخLر  حرامLاً إن یضع أ اإلحرام أثناءرد الببشعر  إذایستطیع الحاج  :مالحظة
سLفل  أیلبسLھا بLالعكس أي یجعLل     نLھ إلفLروة ) ف لقمصلة وااثیابھ ( ك إالن لم یجد مفببطانیة دون تغطیة الرأس 

  . ) األسفل إلى األكمام( أي  األسفل إلىول الثوب أالثوب على كتفیھ و
المباحة للمحرم ولكي ال  واألمورالمحرمة على المحرم  األموروذكرنا  شرحًا اإلحرامكملنا أن أبعد 

مكة المكرمLة   إلىصبحنا محرمین ومتجھین أحرامنا وإكملنا أ آلنفنحن ا ،ركان العمرةأشرح  إلىننسى نعد 
عمة لك والملLك ال شLریك لLك    ن الحمد والنإلك لبیك  ( لبیك اللھم لبیك لبیك ال شریك وشكرًا ملبین هللا تعظیمًا

( .  
متعتنا فLي السLكن المخصLص لنLا     أ وضعنان أنحن نتجھ بعد و آلنوا ،مكة المكرمة إلىوصلنا  آلنوا

) بالكعبLة المشLرفة   (ركان العمرة والركن اآلتي ھو الطواف بالبیت العتیLق  أي باق إلكمالالحرم الشریف  إلى
  أشواط.سبعة 
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   الطواف:
نقطLع   آلنا ،المشLرفة  الكعبLة  إلLى ن دخلنا الحLرم ونحLن نلبLي ھLا قLد انتھینLا       أبعد 

   بالتفصیل.وسنبدأ بشرح الطواف التلبیة ونبدأ بالطواف 
    :نذكرھا وھي مورأن نبدأ بالطواف ھناك أوقبل  :الطواف
 ،) األیمنطواف العمرة وھو مضطبع ( أي مخرج كتفھ  الرجل ن یطوفأمن السنة  .١

ولLیس علLى النسLاء    ، التي سLوف یطوفھLا وكمLا مبLین فLي الشLكل       شواط السبعةألاي ف
  رمل وال إضطباع.

 ألھرولة( وھو الركض الخفیف الذي دون     ن یرملأ (الرجل ) ویسن كذلك للحاج .٢
ن أاالزدحLLام قLLد یصLLعب علLLى الحLLاج    بسLLببو فقLLط، األولLLى الثالثLLة األشLLواط) فLLي 
 األولى الثالثة األشواط( أي یھرول ) في   یرمل  أّنھن یحرك كتفیھ وكأفعلیھ  یرمل،

  ذكرنا.كما 
ذ ال یصLLح ابتLLداء إ األسLLودیبLLدأ الطLLواف مLLن الLLركن الLLذي فیLLھ الحجLLر   .٣

واف بتقبیLLل الطLL أن یبLLدأالطLLواف مLLن غیLLر ھLLذا الLLركن ، ومLLن السLLنة   
أو اإلشLارة   ( أي یضLع یLده الیمنLى علیLھ )      استالمھأو  األسودالحجر 

ل شLLوط مLLن   كLL وھLLذا فLLي    إلیLLھ أو سLLتالمھ وتقبLLل الیLLد بعLLد اسLLتالمھ      

یستلم الحجر أو ن یقبل أعلى الحاج  من الصعب جدًا أّنھ ّالإ، األشواط
 وعلیLھ  فLي غیLره  أو  األولن كان فLي الشLوط   ، إلشدة االزدحام األسود

، وھLذا ال  بغیLره أو ا بنفسLھ  ّمL إ األذىسیلحق  ھألّنن ال یزاحم في ذلك أ
      األسLLودمLLام الحجLLر أعنLLد مLLروره یفعLLل؟ یقLLوم الحLLاج  ذا مLLاذًاإ، یجLLوز

ذاء إی إلىسوف یؤدي  األسودمام الحجر أالتوقف ألّن ( وبدون توقف 
 الحجLر ویقLول ( اهللا   إلLى من الطائفین ) یرفع یده مشLیرا بھLا    ھمن خلف

وھكLذا فLي كLل شLوط      ،) بھذا قLد بLدأ نسLكھ الثLاني وھLو الطLواف       أكبر
( اهللا  :الحجLر ویقLول   إلLى بھLا   الحجر رفع یده مشیرًا مماأكلما مر من 

 ) .  أكبر
اذي حLLطوافLLھ وعنLLد مLLروره بLLالركن الیمLLاني وھLLو الLLركن الم      أثنLLاءو .٤

ھذا كما مبین بالشكل یستلمھ ( أي یمسحھ بیده الیمنى )  األسودللحجر 

، الحجLر  إلLى یشLیر   ھ بیLده كمLا  إلیL ن لم یستطع فال یشیر إو استطاعن إ
مLا فقLط یسLتلمھ    ّنإو ،األسLود یقبلھ كما یقبLل الحجLر    أنوكذلك ال یصح 

 .بیمینھ
  الملتLزم   إلLى ن یذھب الطLائف  أن انتھینا من الطواف فمن السنة أوبعد  .٥

اب الكعبة وباب الكعبة ولیس ب األسود( وھو المكان الذي بین الحجر 
ذلك المكLان  على  كفیھ و ذراعیھ و وجھھ و صدره یضعو عتبتھ )أو 

 أثنLLاءھLLذا الفعLLل یكLLاد یكLLون مسLLتحیال علLLى الحLLاج ، وویLدعو بمLLا شLLاء 
وسLط   بإقحامھLا الطواف لشدة االزدحام فعلیھ تركھ لكي ال یضر نفسھ 

لكي نصلي ركعتین  نذھبینا الطواف كما قلنا أّنھن أاالزدحام ، وبعد 
، والخطLأ   مبLین فLي الشLكل    ھLو  وكمLا  إبراھیمخلف مقام ة الطواف سن

خلLLف المقLLام   ّالإال تصLLح الصLLالة   أّنLLھفیLLھ الحجLLاج ظLLنھم    الLLذي یقLLع 
 ،فLLي أي مكLLان مLLن المسLLجد   تصLLحبLLل  خطLLأ؛وھLLذا اعتقLLاد   ،مباشLLرة
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آلخLر  أو ف ن یجعل المقام بینLھ وبLین الكعبLة لظLر    ألم یستطع  إذاوكذلك  ،ویجعل بینھ وبین الكعبة المقام
 . استطاع من الحرم نمایإصلى الركعتین 

من الراحة بقرب مLاء زمLزم ونشLرب     نأخذ قسطًاعلیھ السالم، براھیم إینا الصالة خلف مقام ھأنن أوبعد  .٦
كمLا فLي    جالسLین ونشLربھ واقفLین ولLیس     ،وھذا من السنة بعد الطواف ،نتوضأ منھأو منھ ونغسل وجھنا 

الكعبLة ونLدعوا بمLا     إلLى ن نشربھ واقفین ومتجھین أفماء زمزم من السنة  ،السنة لشرب الماء غیر زمزم
( الشLرب  ویسLّن التضLلع منLھ     ١٩"ماء زمزم لما شرب لھ" rلقول الرسول  ،شئنا قبل الشرب ثم نشرب

مLLاء زمLLزم یحتLLوي علLLى كمیLLة مLLن   ّنأالبحLLوث العلمیLLة  وأثبتLLت رتLLواء )حتLLى تتحLLرك األضLLالع مLLن اال
فLي   النیLدخ  األمLالح  هوھLذ  ،تویLھ المLاء العLادي   كثر ممLا یح أ األمالح

ن أتأدیتLھ للمناسLك    أثنLاء فعلى الحLاج   ،اإلنسانتنشیط عضالت جسم 
داء المناسLLك بصLLحة أیكثLLر مLLن شLLرب مLLاء زمLLزم لكLLي یعینLLھ علLLى    

  . ونشاط
ھLذه   إلLى النسك الثالLث للعمLرة نشLیر     إلىن ننھي الطواف ونذھب أوقبل 

   المالحظات :
( أي علLى   مLن األحLداث واألنجLاس    على طھLر  ّالإال یجوز الطواف  .١

  ).وضوء 
ن یدخل أالحطیم جزء من الكعبة فال یجوز للحاج أو سماعیل إجر ِح .٢

ن یعیLLد أدخLLل بطLLل طوافLLھ وعلیLLھ    فLLإذا ،الطLLواف أثنLLاءفLLي الحجLLر  
ذا إ، فL  وإذا كان دخولھ في شوط یعاد ذلك الشLوط  األولالطواف من 

  ن یكمل الطواف .أ الصالة في الحجر فلیكن بعد أراد
 إلیLھ  نعLود أي ننھLي االضLطباع وال    ؛كتافنLا أنغطLي   أن آلنن انتھینا من طواف العمرة یجب علینLا ا أبعد  .٣

وتكون التغطیة إذا تخلل الطواف صالة ثم یعLود لكشLفھ بعLد الصLالة ویشLرع فLي إكمLال         بداأطوال الحج 
الحLج فLي    أثنLاء وكذلك  ،ا لیس من السنةمن الحجاج یسعى وھو مضطبع وھذ ًافترى كثیر ،بقیة األشواط

السبعة  األشواطفاالضطباع فقط یكون في  وھذه المناسك تؤدى بدون اضطباع ،  ،عرفة ومزدلفة ومنى
 . األولى

عنLدما یكLون بLین الLركن الیمLاني       ّالإ /الطLواف  أثنLاء دعا بدعاء مخصLوص   أّنھ rلم یصح عن الرسول  .٤
فكثیLر   ،)َنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النLَّاِر  َربَّ( :یقولفإنھ كان  ،األسودوالحجر 

ولLیس مLن    ،السLابع وھLذا لLم یصLح     إلىوالثاني  األولفیھا دعاء الشوط  مكتوب ًامن الحجاج یحملون كتب
 ن تخصیص دعاء لكل شوط .ا واآلخرة دویلخیر الدن األدعیةیدعو بما شاء من  أنالسنة فعلھ ، والسنة 

رفع فعلھ ، و ھنأ rالطواف وھذا لم یصح عن الرسول  أثناءصواتھم بالدعاء أكثیر من الحجاج یرفعون  .٥
یطLوف بالبیLت    یضLر طائفLاً   أنحLد  ولLیس أل  ،ھم فیضLرھم دعLاء  الصوت یشوش على كثیر من الطائفیین

الشوق الLذي یجLده فLي نفسLھ      :والأء ھو رفع الصوت بالدعا :أي األمرھذا  إلىالذي یدفعھ  ولعلق (العتی
التLي یحملھLا فLي نفسLھ      ألھمLوم مLن   :وثانیLا  .ھناك ال یتمالك نفسھ برفع الصوت كونھ أثناءف ،المكان لذلك
ن یتمالLك نفسLھ ویظھLر    أفعلیLھ   ،ولLى مLن ذلLك   أولكLن التLزام السLنة ھLو      ،اهللا ) إلىن یبوح بدعائھ أد یفیر

د رضLاه ورضLا اهللا   یL ویر ،تعLالى  فLروض اهللا عظLم  أمLن   ًاھLو یLؤدي فرضL   و بالسنة ال سیما فریدًا التزامًا
رقراقLة  وینLاجي ربLھ بLدموع     ،فیLدعو بصLوت مLنخفض    ،رغLم كLل شLي    r یأتي بالتزام المسلم سLنة نبیLھ  

  . لھ یوم القیامة یجعلھا شافعات أنعسى اهللا 

                                                                                                  
  .))١٤٣٢٩١٤٣٢٩رضي اهللا تعالى عنھ (رضي اهللا تعالى عنھ (  مسند جابر بن عبد اهللامسند جابر بن عبد اهللا، ، باقي مسند المكثرینباقي مسند المكثرین  ،،رواه أحمد في مسندهرواه أحمد في مسنده  ١٩١٩
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 إلLى  ثLم یشLیر بھLا    ،٢٠ویبLدأ بتقبیLل یLده    األسودمام الحجر أكثیر من الحجاج یقف  .٦
ذا الوقLوف بحLد   فھL  شيء وھذا لیس من السنة في ،كثر من مرةأالحجر ویكررھا 

 أثنLLاءمكLLان  أصLLعبفتجLLد  ،طLLوافھم أثنLLاءیعیLLق الحجLLاج   ازدحامLLًاذاتLLھ یسLLبب  
الLواقفین   كثLرة  إلLى وھذا یعLود   ،األسودالطواف ھو عندما تصل ما یقابل الحجر 

التي ھي  األفعالوكثیر من  ،ارةاإلشمام الحجر ویكرر رفع الید وتقبیل الید بعد أ
ال یتوقLLف عLLن    األسLLودالحجLLر  إلLLى، فعلLLى الحLLاج عنLLد وصLLولھ   خLLارج السLLنة 

بالمشLي وعنLد اللحظLة التLي      ما یبقى مستمرًاّنإو ،الحجر إلىالطواف ویشیر بیده 
) ویمضي دون أي  أكبرمام الحجر یرفع یده مرة واحدة ویقول ( اهللا أیكون فیھا 

 . وقف كما قلنات
بطنLLھ  ویظھLر ن یلفLLھ علLى عنقLLھ  أه الLذي علLى كتفیLLھ بعLد    مLن الحجLLاج ومLن شLLدة الحLر یضLLع رداء    ثیLر ك .٧

لجسمھ متأدبا مLع اهللا وھLو یطLوف     ن یكون ساترًاأفعلى الحاج  ،وھذا ال یصح ،حتى في الصالةوظھره 
  یدیھ.یسعى بین أو 
أو یLدفعھم  أو وال یLزاحمھم   ،میراعي الضعیف والكبیر في السLن فیرفLق بھL    أنالطواف  أثناءعلى الحاج  .٨

 . أي شيء آخرأو سحبھ أو بدفعھ  من الطائفین حدًاأیؤذي أو یؤذھم 
 والشرب.األولى للطائف أن ینشغل بالذكر والدعاء ویتجنب الكالم الكثیر والزائد وكذلك یتجنب األكل  .٩
وھذا فیھ نھLي   ،یدي بعض لكي ال یضیع الواحد اآلخرأالطواف یلزم بعضھم  أثناءكثیر من الحجاج  .١٠

ن یتجنبLوا ھLذا   أى الحجLاج  فعلL  ،فھLو یسLبب مضLایقة كبیLرة لھLم      ؛جدا للطLائفین  وھو مؤٍذ rعن الرسول 
 .الفعل
 جلس.طوافھ من حیث  یتممن الراحة ثم یعود و ئًان یقعد ویأخذ شیأیجوز لمن یتعب بالطواف  .١١
نمLا علیLھ   الحجLر لكLي یكبLر وإ    إلLى ال یرجع ، فمن نسیھ عند الطواف سنة األسودمام الحجر أالتكبیر  .١٢

 بالطواف.االستمرار 
  : بین الصفا والمروةالسعي 

ینا الركن الثاني من العمرة وھو ھأنھا نحن 
 طLLLواف بالبیLLLت العتیLLLق وصLLLلینا ركعتLLLین  ال

 ،وشربنا من مLاء زمLزم   ،براھیمإخلف مقام 
كLي نLؤدي   ننطلق  ،من الراحة قسطًا وأخذنا

لسLLعي ال وھLLو اأالLLركن الثالLLث مLLن العمLLرة   
    :یأتيبین الصفا والمروة وكما 

١. LLروة نبLLفا والمLLین الصLLعي بLLدأ دأ السLLونب 
 حیث سLأل الصLحابة الكLرام    ،من الصفا

یھما نبLدأ مLن الصLفا    أمن  r رسول اهللا
بما بLدأ   ابدؤوا((  : فقال ؟من المروة أم

ِإنَّ (( ل:واهللا عLLLز وجLLLل قLLLا  ،اهللا بLLLھ ))
  LLLَعآِئِر الّلLLLن َشLLLْرَوَة ِمLLLَفا َواْلَمLLLَِّھالص ((، 

فLLنحن نبLLدأ مLLن الصLLفا فنرتقLLي الصLLفا      
ونقLرأ قLLول   ،البیLت  إلLى ونقLف متجھLین   

((ِإنَّ الصLLLََّفا َواْلَمLLLْرَوَة ِمLLLن   :تعLLLالىاهللا 
َشاِكٌر َعِلیٌم  اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطَّوََّف ِبِھَما َوَمن َتَطوََّع َخْیًرا َفِإنَّ الّلَھأو َشَعآِئِر الّلِھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت 

                                                                                                  
  ..كما ورد في صحیح مسلمكما ورد في صحیح مسلم  ثم یقبل یده فھذا من السنةثم یقبل یده فھذا من السنة  ومنومن  ))لم الحجر األسود ( أي یمسحھ بیمینھلم الحجر األسود ( أي یمسحھ بیمینھتتأما من السنة إذا استطاع أن یسأما من السنة إذا استطاع أن یس  --  ٢٠٢٠



  ٢٣٢٣ 

وهللا  أكبLر اهللا  أكبLر اهللا و اهللا  إال إلLھ ال  أكبLر اهللا  أكبLر اهللا  أكبLر (( اهللا  : ثم نكبر اهللا عLز وجLل بقولنLا    ،))
 ال قLدیر  شLئ  كLل  على وھو ویمیت یحیى  الحمد ولھ الملك لھ لھ لك شریك ال وحده هللا إال إلھ الالحمد ، 

علLى بعLض    اقتصرن إو ،)) وحده االحزاب وھزم عبده ونصر وعده أنجز لھ شریك ال وحده اهللا اال الھ
 . وال شيء علیھ ،صح سعیھ ئًان لم یقل منھ شیإو ،ن زاد صحإھذا الدعاء صح و

المنطقLة التLي تسLمى بLین العلمLین ( وھLي        إلLى وعنLد وصLولنا    ،المLروة  إلLى ثم ننزل مLن الصLفا متجھLین     .٢
ن إ إلLى  ؛ وھي: ركض بین الخفیف والشدید،ون النساءللرجال د الھرولةضواء خضراء ) نبدأ أمؤشرة ب

أو مLرض  أو ، وھLذا مLن السLنة فمLن تركLھ مLن جLراء االزدحLام         ةالثانیL  الخضر االضواءنھایة  إلىنصل 
 .تعب فال حرج علیھ

البیLت ونLدعوا بLنفس الLدعاء الLذي قلنLاه علLى         إلLى ونتجLھ   ،المLروة نقLف علLى المLروة     إلLى وعند وصولنا  .٣
نھLرول كمLا فعلنLا فLي الشLوط       األخضLرین العلمین  إلىوعند وصولنا  ،الصفا إلىتجھین الصفا ثم ننزل م

البیت والدعاء  إلىالصفا نعمل نفس العمل من توجھ  إلىوحتى نصل  ،لمبین في الشك ھو وكما ،السابق
وھكLذا   ،الصLفا شLوط   إلLى ومLن المLروة    ،المLروة شLوط   إلLى من الصLفا   السبعة األشواطوھكذا حتى ننھي 

 دأ سعینا بالصفا وینتھي بالمروة . فیب
  المالحظات:ن ننھي السعي ھناك بعض أوقبل 
 .المروة من غیر طھر ( بدون وضوء )السعي بین الصفا و یسّن .١
، وكLذلك  ول كمLا فLي الطLواف   دعیة مكتوبة دعاء الشLوط األ أبأیدیھم وفیھا  ًاملون كتبمن الحجاج یحكثیر  .٢

ذلLك لLیس    ّنأوقLد نبھنLا    ،فLي الطLواف   ًاضی، وكما نبھنا أة كذلكفھذا لیس من السن ،رفع الصوت بالدعاء
 نأالمھLم ھLو    ،وال شLيء علیLھ   ،ن یسLكت أأو ن یدعو بمLا شLاء مLن الLدعاء     أسعیھ  أثناءلحاج لمن السنة ف

 .سعى بین الصفا والمروةال یؤدي
ویفعلLون   ،المLروة بواب مداخل الحرم المرتبطة بمكان السعي بین الصفا وأمام أكثیر من الحجاج یقفون   .٣

جبلین في وسط صحراء قاحلة  : الصفا والمروة كانتفقد  ،كلھا لیست من السنة في شيء قواًالأو عماًالأ
یLن یLأتون   أعمراتLھ وحجLھ فمLن     أثنLاء و rحیاة الرسLول   أثناءبواب للحرم في أأو حدود ولیس ھناك أي 

 . ا االفعال!بھذ
 ،وھذا ال یصLح  ،یمن ) كما في طواف العمرةج كتفھ األالسعي ( أي یخر أثناءكثیر من الحجاج یضطبع  .٤

 .السعي أثناءفعلیھ ان یغطي كتفھ 
 ،البیت بیمینھ ویقبلھا وھذا غیر مشLروع  إلىمام البیت عندما یرید السعي ویشیر اكثیر من الحجاج یقف  .٥

 .بالسعي أت والدعاء فقط ومن ثم یبدیمام البأالوقوف  ھوف المشروعأما 
ومن ثم یكمل  ،شرب الماءلأو  ستراحةلالن یجلس أذا تعب إیسعى بین الصفا والمروة یجوز للحاج وھو  .٦

 .متر )  ٤٧٣ن المسافة بین الصفا والمروة ھي ( أ علمًا ،سعیھ من حیث جلس
ن یأخLذ الوقLت الكLافي لكLي یسLتریح      أبل یسLتطیع الحLاج    ان یكون السعي بعد الطواف مباشرةال یشترط  .٧

 .م یبدأ بالسعي بین الصفا والمروةساعات ) ثأو ك ( ساعة ن طال ذلوإ ،بعد الطواف
وسعیھ  ،بالسطح وال شيء علیھأو ن یسعى بالطابق الثاني أفي السعي  ذا كان ھناك ازدحامإیجوز للحاج  .٨

كلمLا ابتعLد عLن     ،فLي الطLواف تطLول علیLھ المسLافة أي مسLافة الطLواف        ھّنL أال إوكLذلك الطLواف    ،صحیح
 .  یؤثر ذلك على السعيرفة بینما الالكعبة المش
ركLان العمLرة   ألLدینا مLن    لم یبَقوھو السعي بین الصفا والمروة  ،ینا الركن الثالث للعمرةھأنن أوبعد 

  .التقصیرأو الحلق  ّالإ
  
  



  ٢٤٢٤ 

  
   الحلق أو التقصیر:

اللَُّھjمَّ  «  :َقjالَ  ؟َرُسjوَل اللjَّھِ   َواْلُمَقصjِِّریَن َیjا   :َقjاُلوا  » .اللَُّھمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقjیَن  « : rقال َرُسوَل اللَِّھ 
  . ٢١»َواْلُمَقصِِّریَن «  :َقاَل ؟َواْلُمَقصِِّریَن َیا َرُسوَل اللَِّھ :َقاُلوا» . اْرَحِم اْلُمَحلِِّقیَن 

 آلننا نؤدي العمLرة ا ّنالمقصرین، ولكن بما أ جرعظم من أأجر المحلقین أ ّنأفیدل ھذا الحدیث على 
  .الحج إلىتحلیق فنحن بعد العمرة نقصر ومن ثم نؤجل الحلق  یضًاأفیھ ومن ثم سنؤدي الحج و

  وقبل أن ننھي أركان العمرة بالتقصیر ھناك بعض المالحظات:
ر صL یقن أالسLنة   ولكLنّ  دلLة، أولھLم فLي ذلLك     قص بعض شعیرات من الرأس تكفي ّنإ :قال بعض الفقھاء .١

 عند الحالق ). جمیع الرأس ( أي كما نحلق عادة
ألّن  دوات غیLLر مسLLتعملة سLLابقًاأیسLLتخدم  أّنLھ ن ننتبLLھ علLLى ألقنLا عنLLد الحالقLLین فLLي محالتھLم فیجLLب   اذا ح .٢

ن یتم التحلیق في الفندق فیما بین الحجاج عند عودتھم ولى أفاأل ،مراضًا من األدوات الحالقة تنقل كثیرأ
 .لیھإ
رد فLي السLنة وخLالف قولLھ     فھLذا لLم یL    ،ظفLر یعLوض عLن التحلیLق    ن قص االإ :ال یصح القول الذي یقول .٣

آِمِنLیَن ُمَحلِِّقLیَن ُرُؤوَسLُكْم     إن شLاء اهللا ((َلَقْد َصَدَق اللَُّھ َرُسوَلُھ الرُّْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتLْدُخُلنَّ اْلَمْسLِجَد اْلَحLَراَم     تعالى
 .)) ًحا َقِریًباَوُمَقصِِّریَن َلا َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َفْت

والسLعي بLین الصLفا    ، شLواط أالطواف بالبیت سLبعة  و ،اإلحرام :األربعةركان العمرة أینا ھأنن أوبعد 
نعLود كمLا كنLا فLي بیوتنLا مLا كLان         آلنأي ا اإلحLرام متحللین مLن   آلنصبحنا اأ أو الحلق، التقصیرو، والمروة

   اإلحرام. محظوراتكل  وأبیحتیصح لنا ھناك یصح لنا ھنا 
  

  :العمرة تخص النساء أثناءمالحظات 
 .الطواف أثناءال ترمل ( تھرول)  المرأة  .١
 .السعي بین الصفا والمروة أثناء األخضرینال تركض بین العلمین  .٢
 فقط.سم )  ٢أي (  ،) اإلصبعھي رأس  األنملةنملة ( أالتقصیر من شعرھا قدر  أثناءتقص  .٣
، فعلLى المLرأة أن   وھLذا ال یجLوز أبLداً    ،جLل التقصLیر  مLن أ اء یظھرن شعورھن أمام الرجال كثیر من النس .٤

 .، ثم تقوم بقص شعرھاھا الرجالاتختلي في مكان ال یر
ن أومLن معھLا مLن محارمھLا     أ، فعلLى المLرأة   مLع الرجLال فLي الطLواف والسLعي     كثیر من النسLاء یLزدحمن    .٥

 . ًالیبذلك س إلى استطاعما  السعي أثناءوكذلك  ،عن زحمة الرجال بعیدًا بھا یطوف
فعلیھLا   إذا خشLیت الفتنLة  ولكLن   ،تأدیتھLا للعمLرة   أثناءن تكشف وجھھا وكفیھا وھي محرمة وأعلى المرأة  .٦

 فLال ُیLرى مLنھن    باللیLل  یطفLن  ، فقLد كLان النسLاء قLدیماً    محرمLة   كانLت ن إحتى و، ن تغطي وجھھا وكفیھاأ
ن تغطLي وجھھLا   أھ فعلLى المLرأة   التLي فیL   اإلضLاءة ا الیوم فال یعرف لیل الحرم مLن نھLاره لشLدة    ّمأ ،شيء

 . محرمة كانتن إوكفیھا و
ن أ إلىالحج لكي نبدأ بالحج و أیامن ننتظر ألنا سوى  ینا العمرة وتحللنا منھا ولم یبَقھأنقد  آلننحن ا

  یلي:ما  إلىالحج ننبھ  أیامتأتي 
والمLریض فعلیLھ أن    المواظبة على صالة األوقات الخمسة في الحLرم الشLریف، ( إّال اللھLم للحLاج الشLیخ      .١

 .لكي یقوى على أداء مناسك الحج ) یلزم الفراش

                                                                                                  
  ..))١٦١٢١٦١٢صحیحھ، كتاب الحج ، باب: الحلق والتقصیر عند االحالل (صحیحھ، كتاب الحج ، باب: الحلق والتقصیر عند االحالل (  فيفي  رواه البخاريرواه البخاري  --  ٢١٢١



  ٢٥٢٥ 

 رَقالَطL  َرَثL َكأومن  ،بالبیت فھو كما یقول العلماء ( الطواف طرق على باب الملك ٢٢كثار من الطوافاإل .٢
ن أنLLا ننبLLھ الحجLLاج الكLLرام علLLى ّنأ ّالإمLLن الطLLواف  اإلكثLLارننLLا نشLLجع علLLى أ، وبمLLا لLLھ ) ن یفLLتحأیوشLLك 
لمLن   لالطائفین حLول الكعبLة المشLرفة لكLي نفسLح المجLا       أطرافما على إما في الطوابق العلیا وإ یطوفوا

حق مLن الLذي یطLوف    أالذي یطوف فرض و ،ونحن نؤدي طواف تنفل ،للمعتمر )علیھ الطواف فرض (
 . تنفًال
 اإلكثار منھ سنة.فعدم تكرار السعي ألّنھ لیس من السنة عكس الطواف  .٣
والصLالة علLى النبLي     كثار من االستغفارن الكریم واإلار الصباح والمساء وقراءة القرآذكأعلى  المواظبة .٤

 . واللیل النھار أثناء األذكاروباقي  rمحمد 
بعد  َلُسِئذا إ أّنھكثیر من الحجاج یحج ویكمل حجھ وال یعرف ماذا فعل وكیف اعتمر وكیف حج حتى  .٥

الحج لیؤدي فریضة  إلىلحاج وكما ھو ذاھب فعلى ا ،ب علیھین یجالحج عن أي منسك ال یعرف أ
ذا عاد إالرحلة في تعلم فقھ الحج لكي ینفع غیره أو ن یستغل ھذه السفرة أعظیمة من فرائض اهللا علیھ 

 .بعد ذلكوماذا سیفعل  آلنیؤدي حجھ وھو یعلم ماذا یفعل ا أّنھ إلى باإلضافة ،بلده إلى
فوتLھ كثیLر مLن الصLالة فLي الحLرم       ی ھإّنL یكثLر منھLا حتLى    و باألسLواق كثیر من الحجاج یفرط في التجوال  .٦

والكثیLر مLن الوقLت     ،قلLیالً  األسواق إلىن یذھب أفعلیھ  ،العظیم األجرع على الحاج وھذا یضّی ،الشریف
 فLي مكLة ووطنLھ    فاألسLواق  ،خLرى أھ مLرة  علیL التي ھو فیھا ھناك لن تعود  یامربما األفیقضیھ في الحرم 

 . وطنھالمشرفة لن یجدھا في  الكعبة إلىفیھ والطواف بالبیت العتیق والنظر وفضل الصالة  لكن الحرم
  الحج.على تأدیة مناسك  اجسمھ قوًی لكي یبقي ینخذ الراحة والنوم الكافین یأأفعلیھ  :الكبیر اإلجھادعدم    .٧
 یكثLر مLن   ،م غیLر عطشLان  أكLان   ًاعطشLان  لLھ، لمLا شLرب   و ، وھLو من شرب ماء زمزم فھو شفاء اإلكثار .٨

 .ألنھ شفاءشربھ 
، بل علیھ على المسلم بشيء من النفعالتي ال تعود  األمورأو مور الدنیا أاالبتعاد عن الجدال والنقاش في  .٩

 . أي مكان آخرأو الفندق أو في الحرم  كانتن إ الدروس إلىن ینشغل بحضور مجالس العلم واالستماع أ
تكLLون النصLLیحة بLLأدب ومLLن بLLاب المحبLLة   نأولكLLن یجLLب  ،الحLLج أثنLLاءخطLLائھم أتنبیLLھ الحجLLاج علLLى  .١٠

  السنة.الي بمعرفة عالتباب  ولیس منوالتوجیھ 
 ،ھمLزةٍ أو  بلمLزٍة، ولLو   ؛الحاج مLن الغیبLة   أخياك ّیإ! ! الغیبةإثما أكبرو الزناخطر من أتجنب ما ھو  .١١

ن أمالئLك  وزأنت ن تتواصى أن تلزم لسانك وأفعلیك  ،اك من محرق الحسناتّیاك إّیإ ،كلمةأو  ٍةغمزأو 
 عنھا . یوقفھن أثم الغیبة بإخر اذا وقع في حدكم اآلأینبھ 
 األخبLLارنقLLل ألّن  ؛تلمیLLعأو حLLوال المسLLلمین فLLي العLLراق ومعانLLاتھم بكLLل صLLدق دون تشLLویھ     أنقLLل  .١٢

ل احLLوأوكLLذلك یسLLأل عLLن   عمیقLLین،مانLLة وصLLدق  أن ینقلھLLا بأفعلیLLھ  ،مانLLة فLLي عنLLق الحLLاج  أ واألحLLداث
 العالم.المسلمین في 

خLLذ أن فLLي بالدھLLم ووملھم وكیLLف المسLLلاحLLوأم عLLن لھاتعLLرف علLLى المسLLلمین مLLن كLLل مكLLان وسLLؤ  ال .١٣
 . صاللفة بینكم عن طریق المراسلة واالتى المودة واألوینھم لكي تبقاعن
دون توصLیة علیLھ    للعراقیینالعظیم ( وھذا مشھود  األجرففیھا  ،مساعدة كل من تراه یرید المساعدة .١٤

.( 
خي الحاج ك أّنأل األمورولى ترك ھذه الطعام وذاك یتذمر من المنام فاألذمر من عدم التذمر فھذا یت  .١٥

ن ، فعلیLك أ علLى صLالة یصLلونھا فLي الحLرم      ویبكLون دمLاً   ،ین المسLلمین یL علیھا مال یغبطكفي نعمة أنت 
 . إن شاء اهللالعظیم  األجرالصبر ھناك لھ  ،ومرھا بحلوھا یامتتحمل ھذه األ

                                                                                                  
مقام إبراھیم، وھكذا في كل طواف، وطبعا یطوف مقام إبراھیم، وھكذا في كل طواف، وطبعا یطوف ویكون سبعة أشواط یبدأ بھا من الحجر األسود وینتھي عنده ومن ثم یصلي ركعتي الطواف خلف ویكون سبعة أشواط یبدأ بھا من الحجر األسود وینتھي عنده ومن ثم یصلي ركعتي الطواف خلف   ٢٢٢٢

  بمالبسھ المعتادة. بمالبسھ المعتادة. 



  ٢٦٢٦ 

ك تLؤدي فریضLة عظیمLة مLن     ّنL أل ؛خجLل أو أي تردد  من غیرھ عن حجك سأل عن أي شي ال تعرفا .١٦
 .الحملة دار لدینيمن المرشد اأو من  مور حجك وفھمًاأن تسأل عن أفرائض اهللا فال یمنعك مانع من 

إذا  ّالإ، أخذھالقطة الحرم ال یجوز ألّن  شیئا ثمینان كان إذا وجدت أي شي في الشارع فال تأخذه وإ .١٧
خذونھا ویضعونھا أوھم ی ،عند الكعبة إسماعیلفتذھب بھا وتلقیھا في حجر  ،فھا للناسعّرن تأترید  كنت

 .ھاني صاحبھا ویسأل عتأفی األماناتفي مكان یسمى 
یجعلLون مLن    :وًالأم ّنھL أل ن ال یعطLیھم شLیئاً  أفعلLى المسLلم    ،مLن المتسLولین عنLد الحLرم     ًاسترى كثیLر  .١٨

یضLیع حLق الفقیLر الLذي یسLتحق       :وثانیjاً  ،شجعھم علLى ھLذا العمLل   ك تّنإعطیتھم فأذا إف ،التسول مھنة لھم
ن یتحLرى  أراد الصLدقة  أذا فعلLى الحLاج إ   ،لذلك المكان الطاھر جدًاغیر الئق ھو منظر  :وثالثًا ،دقةالص
 بسیطة .  كانتن إة وقلھم الصدوھم كثر ھناك فیدفع  الحقیقییناء الفقر
ن إو ،سLتطاعوا ا امLن التLدخین مL    اإلقاللف تدخین وإن تعذرالمحاولة العزوم لترك ال نالمدخنی لإلخوة .١٩

الLذین  مLن   داخLل مكLة    األسLواق ن ال یشLتروا مLن   أو ،وبشLيء قلیLل جLداً    ،كان ال بد فلیكن فقط في الفندق
 السكائر في الحرم الشریف . باعةفي تشجیع  ًالكي ال یكون الحاج سبب ،لسة ( قجغ )خیبیعون السكائر 

أو  في وقت نومھ ًاحدأفال یزور  ،مع كل الناس ذا ذوق فیف الظل في كل تعامالتھن یكون خأعلى الحاج 
وال یكثر من  ،صدقائھأمع  ّالإوال یالطف ( یتشاقة )  ذنھ،إبعد  ّالإ غراضھ وحاجیاتھأوال یستخدم  راحتھ،

 فیھا نفخ ، الذھب من القطعة كمثل المؤمن مثل إن" :rویكفیھ قول الرسول  ،الناس أمامالمزاح والضحك 
 و طیبا وضعت و طیبا أكلت النحلة كمثل المؤمن مثل إن ، بیده نفسي ،والذي تنقص لم و تغیر فلم صاحبھا
  ضعیف لم تكسره.أي بمعنى أنھ خفیف الظل كالنحلة إذا وقفت على شيء  . ٢٣" تفسد لم و تكسر فلم وقعت
ن تتحلى بالصبر أتك فیجب علیك ھم على غیر مزاجك وعلى غیر عادا من الناس الذین ًاكثیر وسترى

    الصبر.ئقة فعلیك بالصبر غیر ال انت ھاترشیاء أھروا ظأذا إوالحلم بالتعامل معھم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
  ))٢٢٨٨٢٢٨٨السلسلة الصحيحة لأللباين (السلسلة الصحيحة لأللباين (  ٢٣٢٣



  ٢٧٢٧ 

  الحج
ھا نحن في الیوم  ، الخطایا منالتي یحط فیھا  یاماأل ،العظیمات یاماأل ،الحج یامأ إلىھنا نحن نصل 

 ))منLى ((عرفLة خیLر یLوم طلعLت علیLھ الشLمس        أیLام ومLا بعLده مLن     ،یLوم الثLامن مLن ذي الحجLة     ،ول للحجاأل
سLماعیل  إالمكLان الLذي فLدى اهللا بLھ      ،المشعر الحرام مكان رمي الجمرات ))مزدلفة(( rقام بھ أالمكان الذي 
 ، ولكي نكونیامأال تباریھا  أیام األحالم ھو من أیاماذا ما نحن فیھ  ،وذلك المكان وذلك المكان ،بكبش عظیم

  .نھاركأولھ أالخطأ نبدأ بشرح الحج ووالحج بكل تفاصیلھ ومعرفة الصحیح منھا  بأموراطالع  لىع
 أوًال: أركان الحج:

 اإلحرام. .١
 الوقوف بعرفة . .٢
 اإلفاضة.طواف  .٣
 السعي بین الصفا والمروة .  .٤

  ثانیًا: واجبات الحج:
 المبیت بمزدلفة . .١
 ت بمنى .یالمب .٢
 رمي الجمرات . .٣
 التقصیر.أو الحلق  .٤
 واف الوادع ط .٥

   :٢٤والواجبالفرق بین الركن 
مLا الواجLب فمLن تركLھ     أ .جھLالً أم  سLھواً  أم كان فواتھ عمLداً  أسو ویبطلھ،فوات الركن یفسد الحج  ّنإ

  حجھ.لزمھ دم وصح 
نتحدث عLن كLل   ف ،ائرعلكل یوم ش ّنأوبما  ،شعائر الحج العظیمة من الیوم الثامن من ذي الحجة بدأت

  وأقوال:أعمال یوم وما سنقوم بھ من 
  : الیوم الثامن من ذي الحجة

الحجLLLیج فیمLLLا  ألّن  ،ویسLLLمى ( یLLLوم الترویLLLة ) 
كLي  وعیLة  أالماء في  یخزنونالیوم  مضى كانوا في ھذا

یوم ( بفسمي ذلك الیوم  ،عرفة ومنى إلىیأخذوھا معھم 
كمLا  وم التي سنقوم بھا فLي ھLذا الیL    واألعمال، ) الترویة

  :یأتي
حرمنLا  أفي ھLذا الیLوم سLنعود ونحLرم كمLا       :اإلحرام .١

الحلیفLLة ( بیLLار علLLي )  بLLالعمرة ولكLLن لLLیس مLLن ذي
فنفعLل كمLا فعلنLا     ٢٥ما من مسكننا ( من الفنLدق ) ّنإو

موضوع  اإلحرامللعمرة ( راجع  األولحرامنا إفي 
 .)العمرة

                                                                                                  
  مغني في فقھ الحج والعمرة / سعید بن عبد القادر باشنفر.مغني في فقھ الحج والعمرة / سعید بن عبد القادر باشنفر.انظر كتاب الانظر كتاب ال--  ٢٤٢٤



  ٢٨٢٨ 

ولكLن مLن    ،فLي آخLره  أو فLي وسLط الیLوم    أو  ولLھ أ في ن نحرمأفي ھذا الیوم وقت فنستطیع  لإلحراملیس  .٢
ما بعد غیاب الشمس لعذر فال حرج في  إلى حتى ولو اإلحرامتأخر  وإذا ،ضحى اإلحرامیكون  أنالسنة 
 ذلك .

 موضوع، وكما فصلناھا في ) ثم نبدأ بالتلبیة ننوي الدخول في النسك وھو الحج ونقول ( لبیك اللھم حجًا .٣
 .العمرة

فلLو تركLھ    ،وھذا المبیت سLنة ولLیس بLركن وال واجLب     ،اللیلة المبیت یكون فیھا لتلكومنى  إلىثم ننطلق  .٤
فLي الیLوم   ألّن لماذا ؟  ،غلب الحجاجأالمعمول بھ عند  ھو وھذا شيء،الحاج ولم یبت في منى لیس علیھ 

وعنLد   ،عرفLة  إلLى فLي الوصLول    یؤخرنLا عرفة فیھا شيء من االزدحLام الLذي    إلىالثاني ستكون الطریق 
ولLم   انقضLى ، یكون النھار قLد  بھا أمورنامنا ونرتب اخی إلىنصل  انوبعد  ،عرفة إلىصولنا متأخرین و

كي وإّنما  ،تھاونًاوال  ؟ العمل ھو ترك ھذه السنة لیس كسًاللما العم ذًاإ، ا الیوم العظیم شیئًانستفد من ھذ
ففLي الیLوم التLالي     ،متعتنLا أرتLب  فنأخذ راحتنا ھناك ونقLیم ون  ،عرفة في وقت مبكر إلىن نصل أنستطیع 

مLن   ا في ھذا الیLوم سLننطلق مباشLرة   ّنإ، وملخص القول نكون متفرغین لھذا الیوم العظیموھو یوم عرفة 
  .بیت بھا ونترك سنة المبیت في منىعرفة ون إلىالفندق 

الیLوم   ینLا وبLذلك أنھ  ،ھنLاك  لیلتنLا ھLذه   ونبیLت  ،بھLا  أمتعتنLا ونرتLب   خیامنLا عرفة ونتعرف على  إلىنصل  .٥
 .من الحج وھو یوم الترویة األول

  :یأتيالیوم التالي ننبھ على ما  إلىنتقل أن أوقبل 
ونصلي العصLر   وال نجمع أي نصلي الظھر ركعتین في منى أو عرفة ومھذا الی الرباعیة نقصر الصالة .١

 كذلك. الفجر كما ھو والمغرب ىویبق ونصلي العشاء ركعتین ركعتین
 .وقراءة القران واألذكارھذا الیوم والتھلیل والتكبیر  نكثر من التلبیة في .٢
 .لھا التاليوالیوم  اللیلةنأخذ ما یكفینا من الطعام لھذه  .٣
نLا سنسLیر بھLا    ّن، ألفضLل أت كLان  ا كلمLا خفL  ّنھL أل ھLا؛ ال نكثLر من وقLدر االسLتطاعة   نقلل من حمLل األمتعLة    .٤

 .لیست بالقلیلة مسافة
مور الLدنیا  أوال نقضLي اللیلLة بLالكالم بL     ،ن وجLدت إ ونأخذ الLدروس  نكثر من المجالس التي یذكر فیھا اهللا .٥

 الحجاج.كما یفعل كثیر من 
رفLع  فكثLرة الحركLة و  ن ینLام  أالمجال للذي یرید  نفسحكي  باللیل كتنا خفیفة وساكنة وخصوصًاتكون حر .٦

فLي   تتوقLف منبھLات سLیارات الشLرطة ال     ّنأ( ولو النوم عاج للحجاج وال یستطیعون الصوت یسبب اإلز
 السیر ووقوف مركبات الحجاج ) . م ینظمون ّنھولكنھم معذورون أل ،تلك اللیلة

خوتھ من الحجاج في حمل إن ال یثقل على أعلى الحاج  .٧
 وھLو منشLغل   أمتعتLھ فلكLل حLاج    ،تعLب  أّنھمتعتھ بحجة أ

الواجLب  ف مریضLاً أو  ،مسLناً  أن یكون الحLاج  إًال، بحملھا
  .  عنھ تعةاألمعلى الكل مساعدتھ وحمل 

  :التاسع من ذي الحجة ( یوم عرفة )الیوم 
ینLزل   ھفیL  ،شرقت علیھ الشLمس أعظم یوم أذلك ھو 

) بكوكبLLة مLLن المالئكLLة لیقفLLوا مLLع      ( علیLLھ السLLالم جبریLLل 
، ذلLك الیLوم   مزدلفLة  إلLى الحجاج علLى عرفLة وینفLروا معھLم     

(( الحjج عرفjة   ھو الحج بقولLھ   :rالذي یقول عنھ الرسول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
من الحرم أو یحرم بعد أن یطوف فكل ذلك لم یرد بل الثابت أن الصحابة الكرام أحرمو یوم الثامن من الحرم أو یحرم بعد أن یطوف فكل ذلك لم یرد بل الثابت أن الصحابة الكرام أحرمو یوم الثامن وخطأ یظن بعض الحجاج أنھ یجب أن یحرم وخطأ یظن بعض الحجاج أنھ یجب أن یحرم   --  ٢٥٢٥

  من منازلھم ولم یذھب والى الحرم.من منازلھم ولم یذھب والى الحرم.



  ٢٩٢٩ 

ا لیلتنLا  نL ا بتّنL إ، وكمLا قلنLا   ھLم مناسLك الحLاج   أعظLم و أھLو مLن    ذًاإ، اتLھ الوقLوف بعرفLة فاتLھ الحLج     فمن ف ،٢٦))
  :عمال التالیةوفي ھذا الیوم سنقوم باأل ،البارحة في عرفة والیوم ھو صبیحة عرفة

 .فمن لم یقف بعرفة فاتھ الحج ،ركان الحجأالوقوف بعرفة ركن من  .١
فجر الیوم الثاني فمLن وقLف بعLد الLزوال      إلى، ویستمر ذان الظھر )أعد بیبدأ یوم عرفة بعد الزوال ( أي  .٢

ذر مLا  عبعد غیاب الشمس ل ّالإن یقف أبعد غیاب الشمس ومن لم یستطع  ّالإن یغادر عرفة أال یجوز لھ 
 ءتجLزي  كانLت أي طریقLة  أو  محمLوالً أو ن یمLر علLى عرفLة بسLیارة     أأو  ،حظةلن یقف بعرفة ولو أكفاه 
 .عنھ
 بجماعة.تقدیم  جمع ًاوجمع ًاقصرلظھر والعصر نصلى ا .٣
مرشد القافلLة الLدیني   ن یكون (أ واألفضلحد الحجاج ویخطب بالناس كخطبة الجمعة أن یقف أیسن  قبلھا .٤

 یتجنبوھان أالتي یجب  األموروینبھھم على  ،الحملة دار ھو الذي یخطب) یعلم فیھا الحجاج مناسكھمأو 
 . الموضوعاتفي حجھم وما شاء من 

 شيء.لیس علیھ  ھام یحضرولفمن تركھا  ،الخطبة سنة .٥
اهللا  إال إلLھ لكن نكثLر مLن قLول ( ال     ،نقولھأو قول معین نفعلھ أو لیس ھناك فعل  -أي بعد الخطبة-بعدھا  .٦

ال لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر ) ونكثر من التلبیة والتكبیر والدعاء و ،وحده ال شریك لھ
یLدعو وھLو علLى راحلتLھ ( أي علLى       ، حیLث ظLلّ  rمن الیوم كما فعل الرسLول   األخیرةة في الساع سیما

 .ة القران الكریم، ونكثر من قراءمزدلفة إلىثم دفع  ،غابت الشمس ناقتھ ) حتى
  مزدلفة. إلىن تغیب الشمس نغادر عرفة متجھین أبعد  .٧

  یلي:ما  إلىننتھي من یوم عرفة ننبھ  أنوقبل 
فھLذا مLا یظنLھ كثیLر مLن       ،ن تبقLى واقفLاً  أبعرفة ولیس معنLاه   تكون موجودًا أنھو  :معنى الوقوف بعرفة .١

، ن یجلLس ویضLجع وینLام   أفالحLاج لLھ    ،وھذا مفھوم خطأ ن یبقى واقفًاأ األفضلمن أو علیھ  ّنأ ،الحجاج
 .حتى في یوم عرفة

تكLون   نأ علLى  شLيء وھLذا لLیس فیLھ     ،كثیر من الحجاج یقصد مسجد نمرة لصالة الظھر والعصLر ھنLاك   .٢
فLال   ،د عنLھ جLداً  یL مسجد نمLرة وھLو بع   إلىمن الحجاج یذھب  ًا، ولكن كثیرمسجد نمرة منقریبة  خیامھم

ذلLك الیLوم ومLا فیLھ مLن      فاتھ النھار مLن   وقد ّالإخیمتھ بعد الصالة وحضور الخطبة ھناك  إلىیكاد یصل 
الظھLLر  اویصLLلو خیLLامھمیبقLLوا فLLي ن أ، فنصLLیحتي للحجLLاج وتكبیLLر وتھلیLLل وتلبیLLةقLLران الة وقLLراء أذكLLار

كLي   خیLامھم  إلLى  واثLم یعLود   ،خطبLة  فیھLا قLرب خیمLة   أ فLي أو  خیامھمحضور الخطبة في والعصر فیھا و
 . والدعاء واهللا اعلم لألذكار وایتفرغ

من مسجد نمرة ھو في وادي ( عرنة  ًاھناك جزء ّنأ إلىن ینتبھوا أمسجد نمرة یجب  إلىللذین یذھبون  .٣
 عرنjة  بطjن  عن ارتفعوا و موقف كلھا عرفة" rلقول الرسول  ،دي ھو خارج حدود عرفةوھذا الوا ،)
ن ینتبLھ وال یصLلي   أفیجLب   ،٢٧"منحjر  كلھjا  منjى  و محسjر  بطjن  عjن  ارتفعjوا  و موقjف  كلھا مزدلفة و

ك عالمLات مكتوبLة   ن ھنLا أبL  مLع العلLم  ، وھو خارج حدود عرفLة  اإلماممع  وجمعًا الظھر والعصر قصرًا
 .  عرفةعلیھا حدود 

ویمشLي لمسLافات    ،مLن المشLاق   ًاكثیLر  كLي یقLف ھنLاك مLتحمالً    جبل الرحمLة   إلىكثیر من الحجاج یذھب  .٤
ركLن الوقLوف    لLم یLؤدِ   نLھ إالLذي ال یقLف ھنLاك ف    ّنأمنھ  ظنًا ،كیلو متراتال بعض إلىقد تصل  بعیدة جدًا

فضLلیة لLذلك   أفLال   ، موقLف  كلھLا  عرفLة  :عنLدما وقLف ھنLاك قLال     rفالرسLول   وھذا مفھLوم خطLأ،   ،بعرفة
 . ه بأي مكان في عرفةساوا rالرسول ألّن  ؛المكان عن أي مكان في عرفة

                                                                                                  
  ..))١٨٠٢٣١٨٠٢٣((  واحمدواحمد  )،)،٣٠٠٦٣٠٠٦((  وابن ماجةوابن ماجة  )، )، ٢٩٦٦٢٩٦٦((  والنسائيوالنسائي)، )، ٤١٨٤١٨((  رواه الترمذيرواه الترمذي  --  ٢٦٢٦
  ..))٣٠٠٣٣٠٠٣رواه ابن ماجھ في سننھ ، كتاب :المناسك، باب: الموقف بعرفات (رواه ابن ماجھ في سننھ ، كتاب :المناسك، باب: الموقف بعرفات (  --  ٢٧٢٧



  ٣٠٣٠ 

إن   ؟ووقLف تحLت جبLل الرحمLة عنLد الصLخرات الكبLار        ،فLي نمLرة   r قد یقول قائل كیف صلى الرسول .٥
فLي عھLد    ّالإعرفة نزل في نمLرة ( ولLم یكLن حینھLا مسLجد فمLا بنLي المسLجد          إلىحین وصل  rالرسول 

وخطLLب  ،وجمعLLًا وصLLلى الظھLر والعصLLر قصLراً   ،وبقLى ھنLLاك حتLى زالLLت الشLمس    ،)خالفLة العباسLLیة  ال
وبقLى علLى    ،سLفل الجبLل  أووقLف فLي    ،جبل الرحمLة  إلى وبعدھا غادر نمرة متجھًا ،بالناس خطبة الوداع

 . مزدلفة وھو یقول السكینة السكینة إلىودفع من ھناك  ،الشمس تراحلتھ یدعو حتى غاب
هللا عLز   تLذلل الالتLي تسLاعد علLى الخشLوع و     األشLیاء بLل ھLو مLن     ،ھناك لیس فیھ شيء٢٨ الجماعي عاءالد .٦

وبمكبرات  /م یستمرون بالدعاء الجماعيأّنھ، والذي یكون علیھ الحجیج ھناك وجل في ذلك الیوم العظیم
 ًءمLن عرفLة دعLا    األخیLرة ن یجعلLوا السLاعة   أ، فعلLى الحجLاج   لصوت فیشوشون علLى كثیLر مLن الحجLاج    ا

وكذلك كثیر من الناس  ،في ذلك الیوم العظیم بھ ن یدعوأه الخاص الذي یرید م دعاءلكل مسلألّن  ًا؛فردی
علLى راحلتLھ یLدعو     rحLین وقLف الرسLول    فلسLنة  ا تبLاع اوكLذلك   ،ن یدعو لھم في عرفةأیوصون الحاج 

طلبLھ مLن   أي ، فالLذ ولLیس علLى شLكل دعLاء جمLاعي      ،على حLدة  كل واحد ،وحده والصحابة یدعون كذلك
وفLLي السLLاعات  ،یقومLLون بالLLدعاء جماعLLة  األولLLى ففLLي السLLاعات ممكنLLین، األمLLرین یجعلLLوان أالحجLLاج 
فھLذا مLن    ،ربLھ ین بL بینLھ و  بأشیاءن یدعو ألكي یستطیع الحاج  یدعو كل واحد منھم على انفراد؛ خیرةاأل

  م.اعلیشوش علیھ واهللا أو ه ن یقطع علیھ دعاءأحد ولیس أل ،حق الحاج ھناك
فعلLى الحLاج    ،كLذلك علLى دورة المیLاه ( المرافLق )     فیكون، ًاھناك شدیداالزدحام یكون  ّنأمن المعروف  .٧

 األخیLرة مباشLرة وال یLذھب فLي السLاعة      الخطبLة والصLالة  راد الوضLوء فلLیكن بعLد    ذا أإ أّنLھ  إلLى ینتبھ  أن
 . ضیع على نفسھ ھذه الساعة العظیمةفینشغل بالوضوء فت

جمLع  ب مLن یLوم عرفLة تLراھم مشLغولین      األخیLرة العظیمLة والسLاعات    األوقLات فLي ھLذا   كثیر مLن الحجLاج    .٨
غراضLھ قبLل   أتLھ و عمتأن یجمLع  أفلLذلك علLى الحLاج     منLھ، والكLالم بالLدنیا واللغLو فLي مLا ال فائLدة        األمتعة

 للدعاء.كي یتفرغ من یوم عرفة  األخیرةساعات ال
وعLLدم  ألھLLدوءن یحLLافظوا علLLى  أعلLLیھم  زدلفLLةم إلLLىن تغیLLب الشLLمس ویLLتم النفیLLر   أعلLLى الحLLاج وبعLLد   .٩

 السیارات. إلىجماعة في ھدوء تام حتى یصلوا  فیسیرون ًاھم بعضضن ال یضیع بعأاالستعجال و
 ن یرجLع أذا توھم فLي ذلLك فعلیLھ    إن ال یغادروا حدود عرفة بعد زوال الشمس وأیجب على الحجاج  .١٠

بعLLد غیLLاب  ّالن یغLLادر عرفLLة إزوال الشLLمس ألLLھ بعLLد  زال یجLLو ، إذداخLLل حLLدود عرفLLة إلLLى لLLى الفLLورع
  الشمس من ذلك الیوم . 

   ):لیلة العاشر من ذي الحجة ( لیلة العید 
ذلLLك الیLLوم   ،نعLLم اهللا علینLLا بLLالوقوف بعرفLLة  أن أبعLLد 
مزدلفLة للمبیLت ھنLاك     إلىننفر ن تغیب الشمس أالعظیم وبعد 

  یلي:مزدلفة نقوم بما  إلىوعند وصولنا 
أي متاع فLذلك مLن   أو فراش النوم أو تنا متعأنزل بعض ن .١

 السنة.
تLأخیر ( وال   جمLع  ًاوجمع ًانصلي المغرب والعشاء قصر .٢

إال أن  ،فLLLي مزدلفLLLة ّالإصLLLالة المغLLLرب والعشLLLاء  تكLLLون
فتصLLلى  یخشLLى طلLLوع الفجLLر قبLLل الوصLLول الLLى مزدلفLLة 

  ). خارجھ
 .فضلأد المشعر الحرام فذلك ذا كان عنإو خرةمن دعاء لخیر الدنیا واآل استطعناما  انقف وندعو .٣
 .ت رمي العقبة الكبرى صبیحة العیدلنجمع جمرا بعد ذلك نذھب .٤

                                                                                                  
  أحد الحجاج یدعو واآلخرون یأمنون على دعائھ. أحد الحجاج یدعو واآلخرون یأمنون على دعائھ.   ٢٨٢٨



  ٣١٣١ 

كي یتقوى ما السنة ھو النوم ّنإو اللیلةالتھجد في تلك أو النوم ولیس من السنة التطوع  إلىبعد ذلك نذھب  .٥
  .كثیرة فیھا بعض مشقة أعمالشر من احة الیوم العیصب ما في الحاج على

وبعLد   ،ذان الفجLر ثLم صLالة الفجLر    أویسLتمر المبیLت حتLى     ،في مزدلفة واجب مLن واجبLات الحLج   المبیت  .٦
ل منLى  اعمL أمنى لنقوم ب إلىكثر بقلیل ) ننطلق أأو  أي قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقریبًا( اإلسفار

 األولن ینفروا ( أي یغادروا ) مزدلفة بعد النصLف  أللنساء والعجزة  rوكما سیأتي ، ورخص الرسول 
ن تنفLر كLل القافلLة بمLن فLیھم      أفیجLوز   ومLرافقیھم  القافلLة ال تخلLوا مLن نسLاء وضLعفاء      ّنأوبمLا   ،من اللیل

ن یبقى أ، ولكن من استطاع من اللیل األولالشباب بعد النصف 
منا ال یستطیع  ، لكن الواحدلي ھناك فذلك السنةالفجر ویص إلى

لLLیس ھنLLاك   نأ :أھمھLLامLLور ن یتLLرك قافلتLLھ ویLLذھب وحLLده أل   أ
یسLتطیع  أو ال یسLتطیع   أّنLھ  :والثLاني  ،منى إلىوسائط نقل تنقلھ 

 أنولLLى صLLحابھ فLLي منLLى فلLLذلك األ أن یجLLد أولكLLن مLLع المشLLقة 
ن ال یغLادر  أ، ولكن المھLم  بقى مع قافلتھ متى سارت سار معھای

ذا غادرھLLا قبLLل  إ ّنLLھأل ؛مLLن اللیLLل  األولمزدلفLLة قبLLل النصLLف   
 . في مزدلفة ًایحسب لھ مبیت من اللیل فال األولالنصف 

  
  وھي:مور مھمة أصبیحة یوم العاشر من ذي الحجة ( یوم العید ) ننبھ على  إلىقل تننن أوقبل 
لLدعاء  لویLؤخر الصLالة وقLد ال یقLف      ،بجمع الجمرات ھمكثیر منعند وصول الحجاج إلى مزدلفة ینشغل  .١

 .مراتعو ثم بعد ذلك یذھب لجمع الجن یصلي ثم یدأولى فاأل ،ھناك
، ولكLLن مLLن أي مكLLان جLLاز لLLھ ذلLLك أو خLLذھا مLLن منLLى ألLLو ف ،ن تكLLون الجمLLرات مLLن مزدلفLLةأال یشLLترط  .٢

 .ع جمرات العقبة الكبرى من مزدلفةفعل ذلك أي جم rالرسول 
ن أیجLب   أّنLھ ، فكثیر من الحجاج یظن ع جمرات لرمي جمرة العقبة الكبرىسب ّالإال یجمع من الجمرات  .٣

أي مكLان جمLع    ، فمLن وذلLك اعتقLاد خطLأ    مLن مزدلفLة   رمLي الجمLرات   أیLام جمیLع  یجمع جمیع الجمLرات ل 
 .الجمرات جاز لھ ذلك

شLیاء لیسLت مLن الLدین     أكثیر من الحجاج یقوم بغسل الجمLرات وتقبیلھLا و   .٤
 ،rمن الغلو في الدین الذي نھا عنھ الرسول  األشیاءفكل ھذه  ،في شيء

 .من الدین في شيءلیس  أیضافذلك  ،ن یكلف نفسھ ما لم یكلف بھأو
مLا تكLون   ّنإو ،ولیسLت بالصLغیرة جLداً    رة جLداً یتكون الجمرات لیست بالكب .٥

 الشكل.مبین في  ھو قلیل وكماب أكبرأو مثل حبة الفاصولیا 
 ًاوجمعL  كثیر من الحجاج یصلي المغLرب والعشLاء قصLراً    .٦

رض أفLي غیLر   أو مزدلفLة   إلLى تأخیر قبل الوصLول   جمع
 ّالإن ال تصLلى  أفالواجLب   ،ةوھذا لLیس مLن السLن    ،مزدلفة

دائھا خLارج  أن توفر لك المكان والوقت في إفي مزدلفة و
إال أن تخشى طلوع الفجر قبLل وصLولك    مزدلفة فال تفعل

 . ج مزدلفةرفحینھا تصلیھا خا
مLLن الحجLLارة الطبیعیLLة فLLال تصLLح    ّالإال تصLLح الجمLLرات  .٧

الطLین المتیLبس فكLل    أو الجص أو الجمرات من االسمنت 
ن تكون حجارة وطبیعیة أ یجوز الرجم فیھا فیجب ھذه ال

. 
 تكسیرھا.ن یكسر الحاج حجرة كبیرة ویستخرج منھا جمرات بعد أیجوز  .٨



  ٣٢٣٢ 

من تعذر علیھ المبیت بمزدلفة بسبب الزحام ویبقى في الحافلة الماّرة بمزدلفة (في الطریق) ال بأس علیھ  .٩
 اء.إال أنھ یتوجب علیھ النزول ألداء صالتي المغرب والعش

  
   ):الیوم العاشر من ذي الحجة ( یوم العید 
 إلLLىبعLLد نفیرنLLا مLLن مزدلفLLة ووصLLولنا  

، متعتنLا ھنLاك  أونضLع   خیامنا إلىمنى نتجھ 
ھذا  من الراحة ونصلي الفجر نأخذ قسطًا ثم
 أنوبعLLد  الفجLLر،ذان أوصLLلنا منLLى قبLLل    إذا

  یلي:الفجر نقوم بما  نصلي
فاعھLLا قLLدر رتننتظLLر شLLروق الشLLمس وا

دقیقة تقریبLا مLن شLروق     ١٢( أي بعد  رمح
ننطلLLق لرمLLي جمLLرات العقبLLة  ثLLم ،الشLLمس )
قبLل ھLذا    رمي الجمLرات ، وال یصح الكبرى
عذار ھل األأللنساء والضعفاء أي  ّالإالوقت 

 قبل ھذا الوقت میھتطیع فال یصح رما المسأ
 .٢٩"الشمس تطلع حتى العقبة جمرة ترموا ال " r لقولھ

 ،الشLمس ) من شLروق   دقیقة تقریبًا ١٢من ارتفاع الشمس قدر رمح ( أي بعد  ترمي الجمرایبدأ وقت 
 الثاني.وحتى فجر الیوم 

الحرم ( ھناك ثالث عقبات مكتوبة علیھا  إلى األقربیكون رمي الجمرات للعقبة الكبرى فقط أي العقبة 
ثLم تLأتي    ،نتركھLا  أیضLا وھذه ومن ثم تأتي العقبة الوسطى  ،العقبة الصغرى وھذه أول واحدة نمر بھا نتركھا

 .الشكل العقبة الكبرى وھذه التي نرمي الجمرات فیھا ) وكما مبینة في
  
 
  
  
  
 
       رمLLي الجمLLرات نLLذھب ونحلLLق رؤوسLLنا     تممنLLاأ أنبعLLد  .١

 .فضل ) أالتقصیر والحلق أو ( الحلق 
 ؟!كي نتحللال زلنا محرمین فما الذي نعملھ  ناأّنال ننسى  .٢

أو نحلLLLق  :وثانیjjjا ،لعقبLLLة الكبLLLرى نرمLLLي جمLLLرة ا  :أوال
یحLل   حیLث  ،األولفعلنا ذلك تحللنLا التحلLل    فإذا، ٣٠نقصر

     النسLLاء ّالإ ،التحلیLLق كLLل شLLيء و لنLا بعLLد رمLLي الجمLLرات 
  .ي مجامعة الرجل لزوجتھ )أ( 

                                                                                                  
  ..))٣٠١٤٣٠١٤في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب: النھي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (في سننھ، كتاب مناسك الحج، باب: النھي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (  رواه النسائيرواه النسائي  --  ٢٩٢٩
بح بح ذذ. وبما أن مسألة . وبما أن مسألة الحلق أو التقصیرالحلق أو التقصیر  --٣٣  ..بح الھديبح الھديذذ  --٢٢رمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة.   --١١ل األول یكون بفعل أحد شیئین من أصل ثالثة، وھي: ل األول یكون بفعل أحد شیئین من أصل ثالثة، وھي: أن التحلأن التحل  ٣٠٣٠

  للحاج إال رميللحاج إال رمي  یبَقیبَقبح الھدي، فلم بح الھدي، فلم ذذالھدي یكون في الغالب من قبل شركات مختصة یتفق معھا الحملة دار حیث تنوب ھذه الشركة عن الحجاج في الھدي یكون في الغالب من قبل شركات مختصة یتفق معھا الحملة دار حیث تنوب ھذه الشركة عن الحجاج في 
  قبة والحلق أو التقصیر لكي یتحلل التحلل األول. قبة والحلق أو التقصیر لكي یتحلل التحلل األول. العالع  جمرةجمرة



  ٣٣٣٣ 

  :( یوم العید ) ننبھ على ما یلي  ةیوم العاشر من ذي الحجعمال الأینا ھأنن أوبعد 
 العید ـ تكبیراتقطع عن التلبیة ویبدأ بالتكبیر ـ حتى یرمي العقبة الكبرى وبعد الرمي ین یبقى الحاج یلبي .١

كLان  م ي أویكثر من التكبیر في  وهللا الحمد )  أكبراهللا  أكبر ،واهللا ّالإ إلھال  ،أكبراهللا  أكبراهللا  أكبراهللا (
 أیLام خLر  آحتLى غیLاب شLمس     ،وبعد الصلوات المفروضة وحتى بعLد الصLلوات المسLنونة لLبعض العلمLاء     

   .التشریق
 دم.فمن ترك المبیت لغیر عذر فعلیھ  عند جمھور العلماء المبیت في منى واجب .٢
والسLكینة   ألھLدوء ن یلتLزم  أفعلLى الحLاج    ،الزحLام ھنLاك شLدید    ّنأفیما یخص رمي الجمرات فمن المعلوم  .٣

 إلLLىالتLLي تLLؤدي   األشLLیاءفLLي  الLLذي وضLLع التعلیمLLات لLLھ خبLLرة   ألّن  ،التعلیمLLات تبLLاعوالمشLLي برفLLق وا 
 . أو غیرهفي ھالك نفسھ  ًان یلتزم التعلیمات وال یكون سببأفعلى الحاج  ،الحوادث

قطت في الحوض المخصLص لرمیھLا، فكثیLر مLن الحجLاج عنLدما       الجمرات قد س ّنأحاج ن یتأكد الأیجب  .٤
ال  أّنLھ أو  ،الحوض إلىتصل ا ال ّنھإث یم یقومون برمي الجمرات من مكان بعید بحّنھإاالزدحام ف یرون

فLال یخشLى    رمLي الجمLرات  ، فعلى الحاج عندما یقترب من مكLان  ن یرى مكان سقوط الجمراتأیستطیع 
جLدار الحLوض ویقLف بھLدوء ویقLوم       إلLى حتى یصLل   رمي الجمراتمكان  إلىنما یتقدم بھدوء إالزحام و

  برمي الجمرات.  
 ،مLن الراحLة واالسLتحمام    خLذ شLیئاً  أكLي ی الفنLدق   إلLى  ن ینھي رمي الجمLرات العLودة  أیستطیع الحاج بعد  .٥

  منى.یكون مبیتھ في كي یل لیعود في ال أّنھالمھم  ،ولیس في ذلك ضرر
  

  التالیة: باألعمالفي ھذا الیوم سنقوم  ):التشریق  أیامالیوم الحادي عشر من ذي الحجة ( أول 
التشLریق وھLي سLبع     أیLام من  األولرمي جمرات الیوم  .١

وسLLLLبع جمLLLLرات للعقبLLLLة   ،لعقبLLLLة الصLLLLغرى جمLLLLرات ل
، وال یصح غیر ، وسبع جمرات للعقبة الكبرىالوسطى

 LLLي الصLLLب أي نرمLLLذا الترتیLLLطى  ھLLLدھا الوسLLLغرى وبع
 .وبعدھا الكبرى

للیوم الحادي عشLر مLن ذي    ( رمي الجمراتیبدأ وقت  .٢
وال  الثLاني، من بعد الLزوال وحتLى فجLر الیLوم      الحجة )
ذان أشLمس ( أي قبLل   قبل زوال ال رمي الجمراتیصح 
 ).الظھر 

ونحLLLن نكثLLLر مLLLن   ،رمLLLي الجمLLLرات إلLLLىنتجLLLھ  .٣
العقبة الصغرى ونرمي فیھا  إلىفنصل  ،التكبیر

ثLLم نقLLف بLLین  نكبLLر مLLع كLLل رمیLLة سLLبع جمLLرات
البیLت ( القبلLة    إلLى الصغرى والوسطى متجھین 

ثLم   ،الLدنیا واآلخLرة   يكثر من الدعاء لخیرنو ،)
فیھLLا سLLبع  العقبLLة الوسLLطى ونرمLLي    إلLLىصLLل ن

ثLLLم نقLLLف بLLLین   ،مLLLع كLLLل رمیLLLة  نكبLLLر جمLLLرات
 ،)البیLت (القبلLة   إلLى الوسطى والكبLرى متجھLین   

مع كل  نكبر العقبة الكبرى ونرمي فیھا سبع جمرات إلىثم نصل  ،ونكثر من الدعاء لخیر الدنیا واآلخرة
مبLین فLي    ھLو  وكمLا  لصLغرى والوسLطى فقLط   بعLد ا مLا الLدعاء   ّنإ ،دعاء بعLدھا لL ثم نذھب وال نقLف ل  ،رمیة
   . الشكل



  ٣٤٣٤ 

بLذلك فعLل الرسLول     یقف ویدعو متبعًا أنولى ولكن األ ،ال شيء علیھلدعاء بین العقبات سنة فمن تركھ ا .٤
r.  
 الحLاج  یقضLي ن بLأ  :، ویحصل المبیت بمنLى بمنى المبیت لنا سوى  یبَق الثالثة لمرمینا العقبات  أنوبعد  .٥

 . الفندقأو الحرم  إلىالنھار ن ینزل في أ، فیستطیع اللیلغلب أفي منى  مبیتھ
   التالیة: باألعمالوفي ھذا الیوم نقوم  ):التشریق  أیامالیوم الثاني عشر من ذي الحجة ( ثاني 

الوسطى رمي الجمرات الثالثة الصغرى و .١
 .والكبرى كما بیناه سابقا

یبدأ وقت رمي الجمرات بعد الLزوال ( أي   .٢
 وحتى فجر الیوم الثاني ،الظھر ) نذاأبعد 

ا ّمL أ ، ن یتعجل بمغادرة منىأللذي ال یرید 
ن یتعجل فالوقت یكون من بعد أالذي یرید 

 إلLى فمLن بقLي    ،المغLرب  إلىزوال الشمس 
الجمLرات   لLم یLرمِ   أّنLھ أو المغرب فLي منLى   

 الشمس وجب علیھ المبیت یومLاً قبل غیاب 
، وبمLا  خر النفیLر مLن منLى   أویكون قد  ثالثًا

تعجلLLLLوا ن یأغلLLLLب الحجLLLLاج یریLLLLدون  أن أ
فیكثLر فLي ھLذا     ،المغLرب  إلLى ل امن بعLد الLزو   فیكون الوقت ،جدًا ضیقًا رمي الجمراتح وقت فیصب

مLوت كثیLر مLن     إلLى دت أووقعLت كثیLر مLن الحLوادث التLي       حLوادث كثیLرة   وفیLھ تقLع   ،الوقت الزحام
 تقدیم وقت رمي الجمرات أي یصبح من بعLد فجLر یLوم   من العلماء على جواز  بعضفأفتى  ،الحجاج

 ،مLن بعLد الفجLر فLال شLيء علیLھ      یرمLي الجمLرات   ن أراد أالمغLرب للمتعجLل ، فمLن     إلىالثاني عشر 
 .النساء والكبار في السن وخصوصًا

بعLد   ّالإمنLى   بعد الفجر فال یجوز لھ مغادرة رمي الجمراتعلى الذي ینزل على ھذه الفتوى ویقوم ب .٣
 ،بعLد الفجLر   یرمLون الجمLرات  ه الرخصLة و الزوال من ذلك الیوم فكثیر من الحجاج ینزلون علLى ھLذ  

فعلLى مLن ینLزل علLى الفتLوى       ،وھذا غیر صLحیح  ،مباشرة رمي الجمراتولكنھم یغادرون منى بعد 
وھذا الذي  ،ثم یغادرھا فیكون قد تعجل النفیر ،منى حتى الزوال إلىویعود  یرمي الجمراتن أعلیھ 
مَّْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجLََّل ِفLي َیLْوَمْیِن َفLَال ِإْثLَم       أیامالّلَھ ِفي  َواْذُكُروْا(( لىان الكریم بقولھ تعآالقر إلیھ أشار

  . ))َعَلْیِھ َوَمن َتَأخََّر َفال ِإْثَم َعَلْیِھ ِلَمِن اتََّقى َواتَُّقوْا الّلَھ َواْعَلُموا َأنَُّكْم ِإَلْیِھ ُتْحَشُروَن 
  یلي:منى ننبھ على ما  أیامننھي  نأوقبل 
فLي   كبیLراً أو ا مریًضL أو  كLان عLاجزاً   إذا عنLھ  رمLي الجمLرات  آخLر ب  ًاعنLھ شخصL   ینیLب  نأیجوز للحLاج   .١

فھLذا لLیس بعLذر     ،یخLاف الزحLام   أّنLھ مجرد ًا لعنھ أحد ینیبن أا المستطیع والشاب فال یجوز لھ ّمأ ،السن
 .رمي الجمراتن یترك أجلھ أیحق من 

 عام.المعھ في نفس  حاجًا رمي الجمراتیكون النائب في  أنیجب  .٢
 .أنابھعن الذي  یرمي عن نفسھ ثم رمي الجمراتقوم النائب بی .٣
 الجمرات.كثر من واحد معذور في ترك رمي أن یرمي الجمرات عن أیجوز للحاج  .٤
 الفضیلة. یاماأل ھذهن في آالدعاء واالستغفار وقراءة القرمن التكبیر والتھلیل و اإلكثار .٥
وھو المكان الLذي نLزل فیLھ     ،ب من الجمراتیجد قروھو مس ،من السنة تحري الصالة في مسجد الخیف .٦

 .في منى rالرسول 
 ( طLواف النسLاء )   فاضLة ن نLتكلم عLن طLواف اإل   أسLوى   الحج كلھا ولم یبLقً  أیامینا وبفضل اهللا ھأنھا قد 
  .والمروة وطواف الوادع حج بین الصفاوسعي ال



  ٣٥٣٥ 

   :٣١( طواف النساء ) اإلفاضةطواف 
بعد رمي جمرة العقبة الكبرى في الیوم العاشLر مLن ذي الحجLة (    وھو طواف الحج ویكون وقتھ من 

ینLوي طLواف    أنلمسLن والمLریض   ل ، ویجLوز یوم العید ) وال نھایة لوقتھ فLال یكمLل حLج الحLاج حتLى یطLوف      
  . فیكون ھو طواف إفاضة وھو طواف وداع الوداع مع طواف اإلفاضة

، التشLLریق أیLLاممLLا بعLLد  إلLLىیLLؤخره  أوول یLLوم العیLLد أ ن یطLLوف طLLواف اإلفاضLLة أ اجالحLLفیسLLتطیع 
  .الذي یحل لھ كل شيء حتى النساء كبریكون قد تحلل التحلل األ اإلفاضةیطوف طواف  أنوبمجرد 

   :سعي الحج
، فLال  ن یسعىأ إلىمن بعد رمي جمرة العقبة الكبرى  یضًاأویكون وقتھ  ،ركان الحجأوھو ركن من 

  .ولیس قبلھ اإلفاضةواف یكون السعي بعد ط أنولى ، واألوقت لنھایتھ
   الوداع:طواف 

لمLLا رواه  ،وھLو واجLLب مLن واجبLLات الحLج   
 قLال r  عLن النبLي   -رضي اهللا عنھما  -ابن عباس 

 أّنjھ ، ِإالَّ َن آِخُر َعْھِدِھْم ِباْلَبْیِت((ُأِمَر النَّاُس َأْن َیُكو
، أي أن یكLLLون آخLLLر مLLLا ٣٢))ُخفjjjَِّف َعjjjِن اْلَحjjjاِئِض

ج ھو الطواف بالبیLت مLا   من أعمال الح یقومون بھ
  عدا الحائض فال تطوف.

خر عھده بالبیت أي آن یكون أفعلى الحاج 
ت ، وال یبیL وبعLدھا یغLادر مكLة    أشLواط یطوف سبع 

ن دخLLل إفLL ،وال یLLدخل المسLLجد بعLLد الطLLواف  فیھLLا 
أو حLLد مLLن رفاقLLھ  أن یبحLLث عLLن أعLLذر كLLبالمسLLجد 

ذا إولكLLن  ،ال یعیLLد الطLLواف  ّنLLھإعمLLل ضLLروري ف 
یعیLد طLواف    أنمن غیLر عLذر فعلیLھ    دخل المسجد 
  خرى.أالوادع مرة 

  أمور:عمال الحج ننبھ على أن ننھي أوقبل 
یشLتري مLا    أنفللحLاج   ،وھذا كLالم ال صLحة لLھ    ،ن الشراء بعد طواف الوادع غیر جائزإھناك من یقول  .١

 .ما یمكن من مكة بعد ھذا الطواف سرعأیخرج ب أنولى ولكن األ ،شاء بعد طواف الوادع
 إلLى الكعبة وظھLره   إلى( أي یرجع وجھھ  متقھقرًا عر من الحجاج یخرج من الحرم بعد طواف الوادكثی .٢

 .خروجھ وھذا لیس من الدین في شيء الباب ) عند
 ،وبعLدھا یشLرب مLن مLاء زمLزم      ،ن یصLلي خلLف المقLام ركعتLین    أع ن یكمل طواف الLودا أمن السنة بعد  .٣

ویلصLق   ،) األسLود ي بLین بLاب الكعبLة المشLرفة والحجLر      الملتLزم ( وھLو المكLان الLذ     إلLى ومن ثLم یLذھب   
ون ھLذا آخLر عھLده بالبیLت     كL ن ال یخLرة ویسLأل اهللا أ  لخیLر الLدنیا واآل  صدره وذراعیھ على البیت ویLدعو  

شLيء علیLھ وطوافLھ صLحیح      م یفعلھا فال، ھذا إن استطاع فإن لبل الحجر وینصرف من الحرموبعدھا یق
 . وحجھ صحیح

  

  
                                                                                                  

  سمي بطواف النساء ألن الحاج وبعد أن یطوف طواف اإلفاضة یتحلل التحلل األكبر فیحل لھ أن یجامع زوجتھ بعد الطواف فسمي بطواف النساء.سمي بطواف النساء ألن الحاج وبعد أن یطوف طواف اإلفاضة یتحلل التحلل األكبر فیحل لھ أن یجامع زوجتھ بعد الطواف فسمي بطواف النساء.  ٣١٣١
  ..))١٦٣٦١٦٣٦في صحیحھ، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع (في صحیحھ، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع (  رواه البخاريرواه البخاري  --  ٣٢٣٢



  ٣٦٣٦ 

  ولزیارة مسجد الرس
  صلى اهللا علیھ وسلم

متعتنا ونركب حافلتنا ن نحزم أأ ّالإ آلنینا وبفضل اهللا عز وجل العمرة والحج ما علینا اھأن أنوبعد 
ھلنا أ إلىن نرجع قبل أ أیامالمدینة المنورة لنبقى فیھا بضعة ، rمدینة الرسول  إلى ،طیبة الطیبة إلىعائدین 
  :آداب زیارة المسجد النبوي الشریفلم عن سنتك آلن، واإن شاء اهللاب نالذ مغفوري
 .rغتسال لدخول مدینة الرسول اال .١
 فقط.ر للرجال وطیب العطحسن المالبس ووضع أألبس  .٢
مسLLجد آخLLر ونقLLول ( بسLLم اهللا والصLLالة والسLLالم علLLى  أيالمسLLجد بالرجLLل الیمنLLى كمLLا فLLي  إلLLىالLLدخول  .٣

 .بواب رحمتك )لي أ رسول اهللا اللھم افتح
 .فةتكون في الروضة الشری أن واألحسنسجد في أي مكان من المسجد حیة المت نصلي ركعتین .٤
سLLالم علLLى رسLLول  لبعLLدھا نLLذھب ل .٥

أبLLLي بكLLLر وعلLLLى صLLLاحبیھ  rاهللا 
ـ رضLLي اهللا بLLن الخطLLاب     وعمLLر 

 rالرسLLول  أمLLامونقLLف  عنھمLLا ـ    
دب ووقLLار وسLLكینة وخفLLض أبكLLل 

( السLLالم علیLLLك  : لصLLوت ونقLLLول ل
، ھحمLLLة اهللا وبركاتLLLالنبLLLي ور أیھLLLا

الرسLالة ونصLحت    دیLت أك ّنأشھد أ
 ،في اهللا حق جھاده مة وجاھدتاأل

 اهللا عنا خیر ما یجزي نبیLاً  فجزآك
ـ  بكر بيمام أأ، ثم نقف ) متھأعن 

( السLالم   :ونقLول  رضي اهللا عنھ ـ 
ورحمLة   خلیفLة رسLول اهللا  علیك یا 

ـ رضLي اهللا    عمLر  مLام قبLر  أم نقLف  ثL  ،اللھم اغفر لLھ ) خیر الجزاء،  جزاك اهللا عن أمة نبیھ ،اهللا وبركاتھ
 جزاك اهللا عن أمة نبیھ خیLر الجLزاء،   المؤمنین ورحمة اهللا وبركاتھ ریمأ( السالم علیك یا  :ونقول عنھ ـ 

 . ن ثم نخرج بھدوء وسكینةوم ،اللھم اغفر لھ )
مLن الصLLالة فLي الروضLLة    واإلكثLLار ،فLLي المسLجد  علLى الصLLلوات الخمLس   نواظLLب أن علینLا  وبعLدھا بقLLي  .٦

ة مسLاء حیLث   ن یصلي فیھا بالروضة الشریفة بعد التاسLع أالتي یستطیع الحاج  األوقاتحسن أوة (لشریفا
 .تفرغ الروضة تقریبا )

 صالة. بألف rالصالة في مسجد الرسول ألّن  ؛صالة النافلة ھناك من اإلكثار .٧
 .والسالم والصالة على النبي الكریم محمد علیھ الصالة كثر من االستغفار والدعاء كثیرًان .٨
  
  
  
  
  



  ٣٧٣٧ 

  وھي:ن یزورھا أوھناك مناطق في المدینة المنورة یستطیع الحاج 
فLLي المدینLLة المنLLورة بنLLي أول مسLLجد  :مسjjجد قبjjاء وھjjو .١

لََّمْسLِجٌد ُأسLَِّس َعَلLى التَّْقLَوى     (( :تعLالى والذي قال عنLھ اهللا  
َأن  ِمLLْن َأوَِّل َیLLْوٍم َأَحLLقُّ َأن َتُقLLوَم ِفیLLِھ ِفیLLِھ ِرَجLLاٌل ُیِحبLLُّونَ      

، والصLLالة فیLLھ تعLLدل )) َیَتَطھLَُّروْا َوالّلLLُھ ُیِحLLبُّ اْلُمطَّھLLِِّرینَ 
((َصLَالٌة ِفLى َمْسLِجِد ُقَبLاٍء َكُعْمLَرٍة       rعمرة لقول الرسLول  

((٣٣.  
 ،وھLي المقبLرة التLي جنLب المسLجد النبLوي       :زیارة البقیع .٢

الكLرام، حیLث    الصحابةمدفون فیھا كثیر من  ةوھي مقبر
 ( رضLLي اهللا عنLLھ )  بLLن عفLLان  نا عثمLLاا سLLیدنھLLفیدفLLن 

زواجLLLھ أو r النبLLLي تنLLLب ) ا( رضLLLي اهللا عنھLLL وفاطمLLLة
، والحسن بن علLي  ) ن( رضي اهللا عنھ المؤمنین أمھات

( رضLLي اهللا وكثیLLر مLLن الصLLحابة   ،)رضLLي اهللا عنLLھ   (
نLLھ نبینLLا یLLوم القیامLLة إوحشLLرنا معھLLم و ،أجمعLLین ) معLLنھ

  .سمیع قریب
 السLLََّلاُم "ن یقLLول عنLLد دخولLLھ   أیسLLن عنLLد زیLLارة البقیLLع    .٣

 َشLاءَ  ِإْن َوِإنLَّا  َواْلُمْسLِلِمینَ  اْلُمLْؤِمِنینَ  ِمLنْ  الدَِّیاِر َأْھَل َعَلْیُكْم
مLLن ثLLم ، و" ٣٤"اْلَعاِفَیLLَة َوَلُكLLْم َلَنLLا اللLLََّھ َأْسLLَأُل َلَلLLاِحُقوَن اللLLَُّھ

 .یدعو لھم بالرحمة والمغفرة
 ،المسLجد الLذي كLان یصLلي بLھ الصLحابة       مLا ھLو  ّنإ ،فضLلھ شLيء  ولLم یLرد فLي     :القبلتLین  زیارة مسLجد ذي  .٤

البیت الحرام وھم فLي   إلىتحولوا  ومن ثم ،البیت الحرام إلىوجاءھم خبر تحویل القبلة من بیت المقدس 
 القبلتین.فسمي مسجد ذو  ،الصالة

ن أوللمسلم  ،وجبل الرماة ،٣٥"أحد جبل یجبنا ونحبھ  " rفذلك جبل قال عنھ الرسول  :حدأزیارة جبل  .٥
ویLLدعو لھLLم بالرحمLLة  ،حLLدأثLLم یسLLلم علLLى شLLھداء  المسLLلمون،وكیLLف خاضLLھا  ،حLLدأیتLLذكر ھنLLاك معركLLة 

 والمغفرة.
  :المنورةالمدینة  أسماء

فھLي عاصLمة اإلسLالم األولLى،      ھLا العالیLة فLي قلLوب المسLلمین؛     كانتللمدینة أسماء كثیLرة تLدل علLى م   
ھذه األسLماء فأوصLلھا    المؤرخینوقد تتبع ، rألعظم محمد المسجد النبوي، ومثوى جسد الحبیب ا ومحضن
غیر أن األسماء التي وردت فLي اآلثLار الصLحیحة، وخاصLة القLرآن الكLریم والحLدیث         مائة اسم، إلىبعضھم 

ا اشتقت من بعض صفاتھا، ومLن األحLداث الجلیلLة التLي     أّنھالنبوي، دون ذلك بكثیر، وأما بقیة األسماء فیبدو 
  ھا العالیة.كانتممرت بھا، ومن 

 أما األسماء التي وردت في اآلثار الصحیحة فھي ما یلي: 
: ((وإذ قالت تعالىوھو اسمھا في الجاھلیة، ذكره القرآن الكریم على لسان بعض المنافقین، فقال  ـ یثرب:  ١

ووجLھ المسLلمین    ،ھLذا االسLم   rوقد غیLر رسLول اهللا    ،))طائفة منھم یا أھل یثرب ال مقام لكم..
ى عدم استخدامھ للداللة علیھا بعد اإلسالم، وورد في ذلك أحادیLث عLدة منھLا حLدیث ورد فLي      إل

  مسند أحمد: ((من سمى المدینة بیثرب فلیستغفر اهللا عز وجل)).

                                                                                                  
  ).٢٩٨في سننھ، كتاب: الصالة، باب: ما جاء في الصالة في مسجد قباء ( رواه الترمیذي --  ٣٣٣٣
  ..))١٦٢٠١٦٢٠في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یقال عند دخول القبور والدعاء الھلھا (في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یقال عند دخول القبور والدعاء الھلھا (  رواه مسلمرواه مسلم  --  ٣٤٣٤
  ..))٤٠٧٠٤٠٧٠في صحیحھ، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي صلى اهللا علیھ وسلم الحجر (في صحیحھ، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي صلى اهللا علیھ وسلم الحجر (  رواه البخاريرواه البخاري  --  ٣٥٣٥



  ٣٨٣٨ 

، وقLد ورد ھLذا االسLم فLي القLرآن الكLریم والحLدیث        لھجLرة ات بLھ بعLد   ھِروھLى االسLم الLذي اشLتُ     ـ المدینjة:   ٢
ن حLولھم مLن األعLراب أن    المدینLة وَمL   ألھLل : ((مLا كLان   تعLالى ا قولLھ  الشریف عدة مرات.. منھ
  .٣٦((اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا لمكة أو أشد حبًا)) r)) وقولھ: یتخلفوا عن رسول اهللا..

منھا حدیث ورد في صحیح البخLاري   وورد في عدة أحادیث؛ rوھو اسم أطلقھ علیھا رسول اهللا  ـ طابة:  ٣
ھLذه  ((من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا علLى المدینLة قLال:     rأقبلنا مع النبي  عن أبي حمید قال:

  . ))طابة
منھLا حLدیث ورد فLي صLحیح مسLلم عLن        األحادیLث النبویLة عLدة مLرات أیضLًا؛     ورد ھذا االسم في  ـ طیبة:  ٤

ذكر المدینة فقال: ھذه طیبLة، ھLذه طیبLة، ھLذه      rأن النبي  ) ا( رضي اهللا عنھفاطمة بنت قیس 
  بة. طی

((والLLذین تبLLLوؤوا الLLLدار   :تعLLLالىورد ھLLذان االسLLLمان فLLي القLLLرآن الكLLریم فLLLي قولLLھ      ـ الjjدار واإلیمjjjان:       ٥
أما األسماء األخرى فقد استمدھا المؤرخون مLن بعLض األحادیLث الضLعیفة ومLن       ،واإلیمان..))

جLابرة ـ   صفاتھا وبعض األحداث التي وردت عنھا، وأھمھا: المسLكینة ـ الجبLارة ـ المجبLورة ـ ال    
ـ دار السLالم ـ دار الفLتح ـ المختLارة ـ الصLالحة ـ          لھجرةاالمحبوبة ـ القاسمة ـ دار األبرار ـ دار  

المنLورة ـ دار المصLطفى ـ قریLة األنصLار ـ ذات النخLل ـ سLیدة البلLدان ـ ذات الحLرار ـ دار                         
  . إلخ.األخیار ـ المرحومة ـ الخیرة ـ الشافعة ـ المباركة ـ المؤمنة ـ المرزوقة..

 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
  ).).١٧٥٦١٧٥٦في صحیحھ، كتاب: الحج ، باب: كراھیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ان تعرى المدینة (في صحیحھ، كتاب: الحج ، باب: كراھیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ان تعرى المدینة (  البخاريالبخاري  رواهرواه  --  ٣٦٣٦



  ٣٩٣٩ 

   ٣٧مجموعة من األدعیة
لكي تختار منھا  rموعة من األدعیة المأثورة عن الرسول جأضع بین یدیك م یأتيفي  والمعتمرأخي الحاج 

مجموعة تقرأھا في عدة مواطن في سفرتك المیمونة، مثل الطواف والسعي بین الصفا والمLروة وفLي عرفLة    
جمرات وغیرھا، وھذه األدعیة ھي من باب الفتح ولیس من باب اإللزام، وفي مزدلفة وفي منى وبین رمي ال

  اي أن ھذا األدعیة لیست من مناسك الحج وال العمرة. 
  األدعیة: 
v  اللھم ربنا لك الحمد، حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ، كما یحب ربنا ویرضى، ملَء السماوات وملَء األرض

شيء بعُد، أھَل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، وُكَللنا لك عبد، اللھم  وملَء ما بینھما، وملَء ما شئَت من
ال مانع لما أعطیَت، وال معطي لما منعَت، وال ینفع ذا الَجدِّ منLك الجLدُّ، اللھLم صLل علLى محمLد وعلLى آل        

آل محمد، كما صلیت علLى إبLراھیم وعلLى آل إبLراھیم، إنLك حمیLد مجیLد، اللھLم بLارك علLى محمLد وعلLى             
  محمد،كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، إنك حمید مجید .

v  اللھم إنا نسألك بأنا نشھد أنك أنت اهللا، ال إلھ إال أنت، األحُد الصمُد الذي لم یلد ولم یولد، ولم یكن لھ كفوا
  أحد.
v   اLموات واألرض، یLا     اللھم إنا نسألك بأن لك الحمد، ال إلھ إال أنت، المنَّاُن بدیُع السLرام، یLالل واإلكLذا الج

  حيُّ یا قیوم.
v .یا بدیَع السماوات، یا حيُّ یا قیوم  
v               ھLھ عاجلLر كلLن الشLك مLوذ بLم، ونعLم نعلLا لLھ ومLا منLا علمنLھ مLاللھم إنا نسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجل

من شر ما وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم .اللھم إنا نسألك من خیر ما سألك منھ عبدك ونبیك  ونعوذ بك 
عاذ منھ عبدك ونبیك ، اللھم إنا نسألك الجنة وما قرب إلیھا مLن قLول أو عمLل، ونعLوذ بLك مLن النLار ومLا         

  قرب إلیھا من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضیتھ لنا خیًرا.
v .اللھم إنا نسألك الھدى والتقى والعفاف والغنى  
v .اللھم َأِعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  
v .یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث، أصلح لنا شأننا كلھ، وال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عین  
v        يLا التLا آخرتنLلح لنLنا، وأصLا معاشLاللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھ

  إلیھا معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
v        وَزLر، والفLل بLن كLَة مLم، والغنیمLاللھم إنا نسألك موجباِت رحمتك ، وعزائَم مغفرِتك، والسالمَة من كل إث

  بالجنة والنجاَة من النار  .
v               ،كLزائَم مغفرتLك، وعLاِت رحمتLألك موجبLد، ونسLى الرُّشLَة علLِر، والعزیمLي األمLاَت فLألك الثبLا نسLالّلھم إن

، ونسألك قلبًا سلیمًا، ولسانًا صادقًا، ونسألك من خیر ما تعلم، ونعوُذ ونسألك شكَر نعمِتك، وحسَن عبادتك
  بك من شرِّ ما تعلم، ونستغفُرك لما تعلُم؛ إنك أنت عالُم الغیوب.

v وًرا، اللھم اْجَعْل ِفي َقْلوبنا ُنوًرا، َوِفي أبَصاِرنا ُنوًرا، َوِفي أسْماِعنا ُنوًرا، َوَعْن یمیننا ُنوًرا، َوَعْن َیَساِرنا ُن
َوَفْوَقنا ُنوًرا، َوَتْحَتنا ُنوًرا، َوَأَماَمنا ُنوًرا، َوَخْلَفنا ُنوًرا، وفي شLَعرنا نLورا، وفLي َبَشLرنا نLورا، وفLي لحمنLا        
نورا، وفي دمنا نورا، وفي عظامنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، َواْجَعLْل لنLا ُنLوًرا، واجعلنLا فLي أنفسLنا نLورا،        

نا نورا، اللھم اجعل لنا نورا في قبورنLا، واجعLل لنLا  یLوم القیامLة نLورا، وِزْدنLا        اللھم عظِّم لنا نورا، وأعط
  نورا، َوَھب لنا نورًا على نور.

                                                                                                  
  األدعية خمتارة من كتاب جواهر الدعاء حملمد اخلواص.األدعية خمتارة من كتاب جواهر الدعاء حملمد اخلواص.  ٣٧٣٧



  ٤٠٤٠ 

v     َِدَك، وLَیُتَھا ِبَیLٍة َناِصLَّلِّ َدابLوُذ  اللھم أنت اَألوَُّل ال َشْيَء َقْبَلَك، وأنت اآلِخُر ال َشْيَء َبْعَدَك، نُعوُذ بك من ُكLنُع
َواْلَكَسِل، ومن َعَذاِب النَّاِر ومLن َعLَذاِب اْلَقْبLِر، ومLن ِفْتَنLِة اْلِغَنLى َوِفْتَنLِة اْلَفْقLِر، َونُعLوُذ ِبLَك ِمLَن            بك من اِإلْثِم 

ا َوَبLْیَن  عLِّْد َبیننL  اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، اللھم َنقِّ قلوَبنLا ِمLَن اْلَخَطاَیLا َكَمLا َنقَّْیLَت الثLَّْوَب اَألْبLَیَض ِمLَن الLدََّنِس، اللھLم بَ          
َوَخْیLَر النََّجLاِح    َخِطیَئاتنا َكَما َبعLَّْدَت َبLْیَن اْلَمْشLِرِق َواْلَمْغLِرِب، اللھLم ِإّنLا نْسLَأُلَك َخْیLَر اْلَمْسLَأَلِة َوَخْیLَر الLدَُّعاِء،           

 LLِّا َوَثقLLاِت، َوَثبِّْتنLLَر اْلَمَمLLاِة َوَخْیLLَر اْلَحَیLLَواِب َوَخْیLLََّر الثLLِل، َوَخْیLLَر اْلَعَمLLْع َوَخْیLLا، َواْرَفLLقَّ ِإیَماننLLا، َوَأِحLLْل َمَواِزینن
نْسLَأُلَك َفLَواِتَح    َدَرَجاتنا، َوَتَقبَّْل َصالتنا، َواْغِفْر َخِطیَئاتنا، َونْسَأُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیَن، اللھLم ِإّنLا  

َوَظاِھَرُه َوَباِطَنُھ، َوالدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنLَِّة آِمLیَن، اللھLم َوَنجِّنLا     اْلَخْیِر َوَخَواِتَمُھ َوَجَواِمَعُھ، َوَأوََّلُھ َوآِخَرُه، 
الًصLLا ِمLLَن النLLَّاِر ِمLَن النLLَّاِر، َوَمْغِفLLَرَة اللَّْیLِل َوالنََّھLLاِر، َواْلَمْنLLِزَل الصLَّاِلَح ِمLLَن اْلَجنLLَِّة آِمLیَن، اللھLLم ِإّنLLا نْسLَأُلَك خَ     

اْلَجنََّة آِمنین، اللھم إّنا نْسَأُلَك َأْن ُتَباِرَك لنا ِفLي أنفسLنا َوِفLي أسLماعنا َوِفLي أبصLاِرنا، َوِفLي         َساِلمین، َوَأْدِخْلنا
الLدََّرَجاِت   ُروحنا َوِفي ُخُلقنا، َوِفي َخِلیَقتنا َوَأْھلنا، َوِفي َمْحَیانا َوِفLي َمَماِتنLا، اللھLم َوَتَقبLَّْل َحَسLَناِتنا، َونْسLَأُلكَ      

  َن اْلَجنَِّة آِمیَن.اْلُعَلى ِم
v     نLك مLوذ بLاللھم أنت ربُّنا ال إلھ إال أنت، خلقتنا ونحن عبیدك، ونحن على عھدك ووعدك ما استطعنا، نع

  شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علینا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنھ ال یغفر الذنوب إال أنت. 
v اْعُف َعّنا.اللھم إنك َعُفوٌّ َكِریٌم ُتِحُب اْلَعْفَو ف  
v .ُسْبَحاَنَك اللھم َربََّنا َوِبَحْمِدَك، اللھم اْغِفْر ِلنا  
v .ربنا اغفر لنا وُتْب علینا؛ إنك أنت التواب الرحیم  
v .نستغفر اهللا الذي ال إلھ إال ھو الحيَّ القیوَم، ونتوُب إلیھ  
v .اللھم اغفر لنا ذنوبنا، ووسِّع لنا في دورنا، وبارك لنا في أرزاقنا  
v  اغفر لنـا ذنوَبنا ُكلَّھا، ِدقَّھا وِجلَّھا، وأوَلھا وآخَرھا، وعالنیَتھا وسرَّھا.اللھم  
v .اللھم اغفر لنا ذنَبنا، وَأْخِسْئ شیطاَننا، وُفكَّ ِرھاَننا، وَثقِّْل ِمیزاَننا، واجعلنا في النَِّديِّ األعلى  
v َُّت     اللھم ِإنِّا َظَلْمنا أنفسنا ُظْلًما َكِثیًرا وال َیْغِفُر الذLَك َأْنLَّا ِإنLِدَك َواْرَحْمنLُنوَب ِإلَّا َأْنَت، َفاْغِفْر لنا َمْغِفَرًة ِمْن ِعْن

  اْلَغُفوُر الرَِّحیُم.
v              اLا خطایانLر لنLم اغفLا، اللھLھ منLم بLت أعلLا أنLھ، ومLِّا كلLي أمرنLربنـا اغفر لنـا خطیئَتنا وجھَلنا، وإسراَفنا ف

اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت وعمَدنا، وجھَلنا وھزَلنا ، وكل ذلك عندنا، 
  المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدیر. 

v     وبLى الثLا ینقLاللھم باعـد بیننا وبین خطایانا كمـا باعدت بین المشرق والمغرب، اللھم َنقِّنا من خطایانا كم
  لماء والَبَرد.األبیض من الدنس، اللھم اغسلنا من خطایانا بالثلج وا

v      ثلجLالَبَرد والLا بLم َطھِّْرنLاللھم لك الحمد مـلَء السماوات ومـلَء األرض، وملَء ما شئت من شيء بعد، اللھ
  والماء البارد، اللھم َطھِّْرنا من الذنوب، وَنقِّنا كما ُینقَّى الثوب األبیض من الدنس.

v  ك    اللھم إنا نسألك یا اهللا، األحد الصمد، الذي لم یلد ولمLا؛ إنLا ذنوبنLیولد، ولم یكن لھ كفوًا أحد، أن تغفر لن
  أنت الغفور الرحیم.

v     ديLھ ال یھLالق، فإنLاللھـم اغفـر لنا ذنوبنا وخطایانا ، اللھـم َأْنِعْشنا واْجُبْرنا، واھدنا لصالح األعمال واألخ
  لصالحھا، وال یصرف سیَِّئھا إال أنت.

v ذنوبنا،    اللھم أنت الملك ال إلھ إال أنت سبحانك وبLا بLنا واعترفنLحمدك، أنت ربُّنا ونحن عبیدك، ظلمنا أنفس
فاغفر لنا ذنوبنا جمیعًا، إنھ ال یغفر الذنوب إال أنت، واھدنا ألحسLن األخLالق ال یھLدي ألحسLنھا إال أنLت،      
واصرف عنا سیئھا ال یصرف عنا سیئھا إال أنت، لبیك وسعدیك والخیر كلھ في یدیك، والشر لیس إلیك، 

ي من ھدیت إنا بك وإلیLك، ال منجLى وال ملجLأ منLك إال إلیLك، تباركLت وتعالیLت نسLتغفرك ونتLوب          والمھد
  إلیك.



  ٤١٤١ 

v           اLا ومLا أخطأنLا، ومLا أعلنLررنا ومLا أسLا مLر لنLاللھـم ِقَنا شر أنفسنا، واعزم لنا على َأْرَشد أمرنا، اللھم اغف
  عمدنا وما جھلنا.

v ن   اللھم ربنا لك الحمد أنت قیُِّم السموات واألرضLومن فیھن، ولك الحمد أنت نور السموات واألرض وم
فیھن، ولك الحمد أنت ملك السموات واألرض ومن فیھن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك 
حقٌّ، وقولك حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبیون حقٌّ، ومحمLٌد حLقٌّ، والسLاعة حLقٌّ، اللھLم لLك أسLلمنا،        

توكلنا، وإلیك أنبنا، وبك خاصمنا، وإلیك حاكمنLا، فLاغفر لنLا مLا قLدمنا ومLا أخرنLا، ومLا         وبك آمنا، وعلیك 
  أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم بھ منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ال إلھ إال أنت.

v .اللھم اغفر لنا وارحمنا واھدنا وعافنا وارزقنا  
v .نعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق  
v  نعوذ بـك من ضیق الدنیا ، وضیق یوم القیامة .اللھـم إنا  
v .اللھم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل  
v .اللھـم إنا نعوذ بك من الشیطان الرجیم، وَھْمِزه، وَنْفِخھ، وَنْفِثھ  
v .اللھـم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما ال نعلم  
v  ینفع، وعمل ال ُیْرَفع، ودعاء ال ُیْسَمع.اللھم إنا نعوذ بك من علم ال  
v .نُعـوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّھ التَّامَِّة، ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َوَھامٍَّة، َوِمْن ُكلِّ َعْیٍن َلامٍَّة  
v .نعوذ باهللا العظیم، وبوجھھ الكریم، وبسلطانھ القدیم من الشیطان الرجیم  
v األعمال، واألھواء، واألدواء.اللھـم إنـا نعوذ بـك من منكرات األخـالق، و  
v .اللھـم إنا نعوذ بك من شر َسْمِعنا، وشر بصِرنا، وشر لساننا، وشر قلبنا، وشر َمِنیِّنا  
v .اللھم ربَّ جبرائیل ومیكائیل وربَّ إسرافیل، نعوذ بك من حر النار، ومن عذاب القبر  
v جمیع سخطك.اللھم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك،  وفجاءة نقمتك، و  
v .اللھـم إنا نعوذ بك من الجوع؛ فإنھ بئس الضجیع، ونعوذ بك من الخیانة؛ فإنھا بئست البطانة  
v .اللَّھمَّ إنا نعوذ بك َأن َنِضلَّ أو ُنَضلَّ ، َأو َنِزلَّ أو ُنَزلَّ، أو َنظِلَم أْو ُنْظَلم، أو َنجَھَل أو ُیجَھَل علینا  
v ِب اْلَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الدَّجَّاِل.اللھم ِإّنا نُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذا  
v            اٍء الLن دعLبع، ومLٍس ال تشLن نفLُع، ومLٍب ال َیْخَشLن َقْلLُع، ومLٍم ال ینَفLاللَّھمَّ إنا نعوذ بك من األربع : من عل

  ُیسمُع.
v ار         اللھم إنا نعـوذ بك مLن جLوء، ومLاحب الُسLن صLوء، ومLاعة الُسLن سLن یوم الُسوء، ومن لیلة الُسوء  وم

  الُسوء في دار المقامة.
v      تLك، أنLاًء علیLي ثنLاللھم إنا نعـوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك ال نحص

  كما أثنیت على نفسك.
v ِل ، َواْلُجْبِن َواْلَھَرِم، َونُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت، َونُعوُذ ِبَك ِمْن اللھـم ِإنِّا نُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكَس

  َعَذاِب اْلَقْبِر.
v      َكLوُذ ِبLِر، َونُعLى َأْرَذِل اْلُعُمLَردَّ ِإَلLن  اللھـم ِإنِّا َنُعوُذ بـك من الُبْخل ، ونعوذ بك من اْلُجْبِن، َونُعوُذ بك َأْن ُنLم 

  ِة الدُّْنَیا، َونُعوُذ بك من َعَذاِب اْلَقْبِر. ِفْتَن
v   ،وتLاللھـم إنا نعوذ بك من التَردِّي ، والَھْدم ، والَغَرق، والحریق، ونعوذ بك أن یتخبطنا الشیطان عند الم

  ونعوذ بك أن نموت في سبیلك ُمْدِبرین، ونعوذ بك أن نموت َلِدیغین.



  ٤٢٤٢ 

v ھ إال      اللھـم لك أسلمنا ، وبك آمنا ، وعلیك توLك ال إلLوذ بعزتLا نعLم إنLكلنا ، وإلیك أنبنا، وبك خاصمنا، اللھ
  أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي ال یموت، والجن واإلنس یموتون. 

v        د هللاLَأْجَزل، الحمLا فLذي أعطانLل، والLا فَأْفَضLالحمد هللا الذي كفانـا وآوانا وأطعمنا وسقانـا ، والذي َمنَّ علین
  شيء وملیَكھ، وإلَھ كل شيء، نعوذ بك من النار. على كل حال، اللھم ربَّ كل

v   نLاللھم فاطَر السموات واألرض، عالَم الغیب والشھادة، ال إلھ إال أنت، ربَّ كل شيء وملیَكھ، نعوذ بك م
  شر أنفسنا، ومن شر الشیطان وِشْرِكھ، وأن نقترَف على أنفسنا سوءًا، أو نجرَّه إلى مسلم.

v  كنة،    اللھم إنا نعوذ بك من العجزLة والمسLة، والذلLوالكسل، والجبن والبخل والَھَرم، والقسوة والغفلة والَعْیل
ونعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والریاء، ونعوذ بLك مLن الصLََّمم والLَبَكم،     

  والجنون والُجذام، والَبَرص وسيء األسقام.
v     بLل، والجLز والكسLن العجLا،        اللھم إنا نعوذ بك مLنا تقواھLم آت نفوسLر، اللھLذاب القبLَرم وعLل، والَھLن والبخ

وزكِّھا أنت خیر من زكاھا، أنت ولیھا وموالھا، اللھم إنا نعوذ بك من علم ال ینفLع، ومLن قلLب ال یخشLع،     
  ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال یستجاب لھا.

v اِر        اللھـم ِإنِّا نُعوُذ بـك مـن اْلَكَسِل َواْلَھَرِم ، َواْلَمْأَثLَّة النLن فتنLِر، ومLَذاِب اْلَقْبLِر َوَعLة اْلَقْبLِم َواْلَمْغَرِم، ومن فتن
اللھLم  َوَعَذاِب النَّاِر، ومن َشرِّ فتنة اْلِغَنى، َونُعوُذ ِبَك من فتنLة اْلَفْقLِر، َونعLوُذ ِبLَك ِمLْن فتنLة اْلَمِسLیِح الLدَّجَّاِل،         

َبَرِد، َوَنقِّ َقلوبنا ِمْن اْلَخَطاَیا َكَما َنقَّْیَت الثَّْوَب اْلَأْبَیَض ِمLْن الLدََّنِس، َوَباِعLْد    اْغِسْل َعنِّا َخَطاَیانا ِبَماِء الثَّْلِج َواْل
  َبْیننا َوَبْیَن َخَطاَیانا َكَما َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب.

v ِزُل     نُعوُذ ِبَكِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت الَِّتي َال ُیَجاِوُزُھنَّ َبرٌّ َوLا َیْنLر َمLن شLال َفاِجٌر، ِمْن َشرِّ َما َخَلَق َوَذَرَأ َوَبَرَأ، وم
ِمَن السََّماِء، ومن شر َما َیْعُرُج ِفیَھا، ومن شر َما َذَرَأ ِفي اَألْرِض وَبَرأ، ومن شر َما َیْخُرُج ِمْنَھا ومن شر 

  ًقا َیْطُرُق ِبَخْیٍر َیا َرْحَمُن.ِفَتِن اللَّْیِل َوالنََّھاِر، ومن شر ُكلِّ َطاِرٍق ِإالَّ َطاِر
v .اللھـم إنا نعوذ بك من َغَلَبة الدَّْین، وَغَلبة العدو، وشماتة األعداء  
v  .اللھم إنا نعوذ بك من جھد البالء، وَدْرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة األعداء  
v ى من َیظِلُمنا ، وُخْذ منھ بثْأرنا.اللَّھمَّ َمتِّْعنا بسمعنا وبصرنا، واجَعْلُھما الواِرث منا، وانصرنا عل  
v   دواLاللھـم احفظنا باإلسالم قائمین ، واحفظنا باإلسالم قاعدین، واحفظنا باإلسالم راقدین، وال ُتْشِمت بنا ع

  وال حاسدین، اللھم إنا نسألك من كل خیر خزائنھ بیدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنھ بیدك.
v نُصْرنا وال َتنُصر علینا ، واْمُكر لنا وال تمكر علینا، واھدنا ویسر الھدى لنا، ربنـا َأِعنَّا وال ُتِعن علینا ، وا

وانُصرنا على من بغى علینا، ربنا اجعلنا لLك شLكَّارین، لLك ذكLَّارین ، لLك رھLَّابین ، لLك ِمْطLواعین ، لLك          
دعوَتنLLا، وثبLLِّْت ُحجَّتنLLا، وسLLدِّد  ُمْخِبتLLین، إلیLLك أوَّاھLLین ُمنیبLLین، ربنLLا تَقبLLَّل توبَتنLLا، واْغِسLLل َحْوَبتنLLا، وأِجLLبْ 

  ألسنَتنا، واھِد قلوبنا، واسُلْل َسَخاِئَم صدورنا.
v    اLین مLاللھـم اْقِسم لنا مـن خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھ جنتك، ومن الیق

ا، واجعلھ الوارث منLا، واجعLل   تھون بھ علینا مصیبات الدنیا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتن
ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال تجعل مصیبتنا في دیننا، وال تجعل الدنیا أكبر ھمنLا،  

  وال مبلغ علمنا، وال تسلط علینا من ال یرحمنا.
v .یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث  
v .ال إلھ إال أنت سبحانك إنا كنا من الظالمین  
v َأْرِض      ال إلھ إال اهللاLَمَواِت َوَربُّ اْلLَّھ إال اهللا َربُّ السLیِم، ال إلLْرِش اْلَعِظLاْلَعِظیُم اْلَحِلیُم، ال إلھ إال اهللا َربُّ اْلَع 

  َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.
v .اللھـم رحمَتك نرجو، فـال تكلنا إلى أنفسنا َطْرفَة عین، وأصلح لنا شأننا ُكلَّھ ال إلھ إال أنت  



  ٤٣٤٣ 

v  ألك     اللھم إناLاؤك، نسLا قضLدٌل  فینLَعبیُدك، وبنو عبیدك، وبنو إمائك، نواصینا بیدك، ماٍض فینا حكمك، ع
بكل اسم ھو لك، سمیت بھ نفسك، أو علمتھ أحدًا من خلقك، أو أنزلتھ في كتابك، أو استأثرت بھ فLي علLم   

  مومنا.الغیب عندك، أن تجعل القرآن ربیع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء أحزاننا، وذھاب ھ
v .اللھم َثبِّْتنا َواْجَعلنا َھاِدین َمْھِدیین  
v     یَئLLال وسLLیَئ األعمLLا سLLت، وِقَنLLنھا إال أنLLدي ألحسLLالق ، ال یھLLن األخLLال وأحسLLن األعمLLدنا ألحسLLم اھLLاللھ

  األخالق، ال یقي سیَئھا إال أنت.
v  ھLین    اللھم ربَّ جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل، فاطَر السماوات واألرض، عالَم الغیب والشLم بLت تحكLادة، أن

عبادك فیما كانوا فیھ یختلفون، اھدنا لمLا اخُتِلLف فیLھ مLن الحLق بإذنLك، إنLك تھLدي مLن تشLاء إلLى صLراط             
  مستقیم.

v         اLر مLا شLت، وقنLا أعطیLا فیمLارك لنLاللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وب
لُّ مLLن والیLLت، وال یعLLزُّ مLLن عادیLLت، تباركLLت ربنLLا   قضLLیت، فإنLLك تقضLLي وال یقضLLى علیLLك، وإنLLھ ال یLLذِ  

  وتعالیت، ال َمْنَجى منك إال إلیك.
v .اللھم إنا نسألك المعافاة في الدنیا واآلخرة  
v .اللھم إنا نعوذ بك من الجنون، والُجذام، والَبَرص، وسیئ األسقام  
v ا، ال إلھ إال أنت.اللھم عافنا في أبداننا، اللھم عافنا في أسماعنا، اللھم عافنا في أبصارن  
v      نLرنا ممLادنا، وانصLي أجسLاللھم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلھا الوارث منا، وعافنا في دیننا، وف

ظلمنا حتى ترینا فیLھ ثأرنLا، اللھLم إنLا أسLلمنا أنفسLنا إلیLك، وفوضLنا أمورنLا إلیLك، وألجأنLا ظھورنLا إلیLك،              
  منك إال إلیك، آمنَّا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. وخلینا وجوھنا إلیك، ال َمْلَجأ وال َمْنَجى 

v .اللھم َأْكِثْر َماَلنا َوَوَلَدنا َوَباِرْك َلنا ِفیَما َأْعَطْیتنا  
v .اللھم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واقض عنا َدْیَننا  
v .اللھم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طیبا، وعمال ُمَتَقبَّال  
v  ذنوبنا، ووسِّع لنا في دورنا، وبارك لنا في أرزاقنا.اللھم اغفر لنا  
v .اللَّھـمَّ اكِفنا بحاللك عن حرامك ، وأْغِننا بفضلك عمن سواك  
v .اللھـم اجعل أوسع رزقك علینا عنـد ِكَبر سننا ، وانقطاع عمرنا  
v .اللھم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنھ ال یملكھا إال أنت  
v ،والِقلَّة والِذلَّة، ونعوذ بك من أن َنْظِلم أو ُنظَلم. اللھم إنا نعوذ بك من الفقر  
v         ناLم أْرضLا، اللھLؤثر علینLا وال تLا، وآثرنLا، وال َتْحِرمنLاللھم ِزْدنا وال ُتْنِقْصنا ، وأكرمنا، وال ُتھنا ، وأعطن

  وارَض عنا.
v دك     اللھم مالَك الملك، ُتؤتي الملك من تشاء، وَتنزع الملك ممن تشاء، وُتِعزُّ من تشاءLاء، بیLن تشLذل مLوُت ،

الخیر، إنك على كل شيء قدیر، رحمَن الدنیا واآلخرة ورحیَمھما، تعطیھمLا مLن تشLاء، وتمنLع منھمLا مLن       
  تشاء، ارحمنا رحمة تغنینا بھا عن رحمة من سواك.

v     ،وىLLب والنLLالَق الحLLيء، فLLل شLLا وربَّ كLLیم، ربَّنLLرش العظLLماوات وربَّ األرض وربَّ العLLـم ربَّ السLLاللھ
زَل التوراة واإلنجیل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخLذ بناصLیتھ ،اللھLم أنLت األوُل فلLیس      ومن

قبلك شيء، وأنت اآلخُر فلیس بعدك شيء، وأنLت الظLاھُر فلLیس فوقLك شLيء، وأنLت البLاطُن فلLیس دونLك          
  شيء، اقض عنا الدین وأغننا من الفقر. 



  ٤٤٤٤ 

v ا،      اللَّھمَّ إنا نسأُلَك الَعاِفَیَة في الدLا وَمالنLا، وأھلنLا وُدنیانLي ِدیننLنیا واآلِخرِة ، اللَّھمَّ إنا نسأُلَك الَعفو والَعاِفَیَة ف
اللَّھمَّ اسُتر َعْوَراتنا، وآِمْن َرْوَعاتنا، اللَّھمَّ احفظنا مLن َبLیِن أیLدینا وِمLن َخْلفنLا، َوعLن َیمیننLا، وعLن ِشLمالنا،          

  َتاَل ِمْن َتحتنا.وِمن َفوقنا، ونُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أْن ُنْغ
v    اLLور، وَجنِّْبنLLى النLLات إلLLن الظلمLLا مLLالم، ونجِّنLLبل السLLدنا سLLا، واھLLین قلوبنLLف بLLِّا، وَألLLلح ذات بیننLLم أصLLاللھ

الفواحش ما ظھر منھا وما بطن، اللھم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنLا وأزواجنLا وذریاتنLا، وتLب     
  كرین لنعمتك ُمْثنین بھا، قاِبلین لھا، وأتمَّھا علینا.علینا إنك أنت التواب الرحیم، واجعلنا شا

v              اLLا یLر لنLاللھم اغفLیم، فLLذاب األلLو العLذابك ھLرحیم، وأن عLLور الLت الغفLك أنLا أنLLدًا  َنبََّأنLك محمLم إن نبیLاللھ
  غفور، وارحمنا یا رحیم، وَنجِّنا من عذابك األلیم.

v ُھُم اْلَمَلاِئَكُة َطیِِّبیَن، َیُقوُلوَن َسَلاٌم َعَلْیُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن.اللھم اجعلنا من اْلُمتَِّقیَن، الَِّذیَن َتَتَوفَّا  
v .اللھم اغفر لوالدینا، وارحمھما كما ربونا صغارًا  
v اًنا َنِصیًرا.َربنا َأْدِخْلنا ُمْدَخَل ِصْدٍق، َوَأْخِرْجنا ُمْخَرَج ِصْدٍق، َواْجَعْل لنا ِمْن َلُدْنَك ُسْلَط  
v              Lْم ُیْحِسLُبوَن َأنَُّھLْم َیْحَسLدُّْنَیا َوُھLاِة الLي اْلَحَیLْعُیُھْم ِفLلَّ َسLِذیَن َضLَّاًال، الLرین أعمLن األخسLُنوَن اللھـم ال تجعلنا م

َخاِلLِدیَن  ُصْنًعا، واجعلنا اللھم من الذین آمنوا وعملوا الصLالحات، الLذین َكاَنLْت َلُھLْم َجنLَّاُت اْلِفLْرَدْوِس ُنُزًلLا،        
  ِفیَھا َلا َیْبُغوَن َعْنَھا ِحَوًلا.

v     ابرًةLم جبLاء، وال تجعلھLاللھم وفِّق أوالدنا إلى َأْخِذ الكتاب بقوة، وآتھم حنانًا من لدنك وزكاة، واجعلھم أتقی
  أشقیاء، واجعلھم بارین بوالدیھم، برحمتك یا رب األرض والسماء.

v .ربنا اشرح لنا صدورنا، ویسر لنا أمورنا  
v للھم اجعلنا من الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ِباْلَغْیِب َوُھْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن.ا  
v     َتLراحمین، ونجَّیLم الLاللھم كما نجیت نوحًا وأھَلھ من الكرب العظیم، وَكَشفَت الضرَّ عن أیوب وأنت أرح

كل كرب، واكشLف مLا بنLا مLن ضLر، ونجِّنLا       یونَس من الغمِّ وكذلك ُتنجي المؤمنین، فاللھم َنجِّنا وأھَلنا من 
  من كل غم، برحمتك یا أرحم الراحمین.

v            اLي َمLْم ِفLَھا َوُھLَمُعوَن َحِسیَسLا َیْسLُدوَن، َلLار ُمْبَعLن النLم عLَنى فھLاللھم اجعلنا من الَِّذیَن َسَبَقْت َلُھْم ِمنك اْلُحْس 
  ُع اْلَأْكَبُر َوَتَتَلقَّاُھُم اْلَمَلاِئَكُة َھَذا َیْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن.اْشَتَھْت َأْنُفُسُھْم َخاِلُدوَن، َلا َیْحُزُنُھُم اْلَفَز

v               ،وَنLِو ُمْعِرُضLِن اللَّْغLْم َعLِذیَن ُھLَُّعوَن، َوالLَلاِتِھْم َخاِشLي َصLْم ِفLِذیَن ُھLَّین، الLؤمنین المفلحLن المLاللھم اجعلنا م
َوالَِّذیَن ُھْم ِلُفُروِجِھْم َحاِفُظوَن، َوالَِّذیَن ُھْم ِلَأَماَناِتِھْم َوَعْھِدِھْم َراُعوَن، َوالَِّذیَن ُھْم  َوالَِّذیَن ُھْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن،

  َعَلى َصَلَواِتِھْم ُیَحاِفُظوَن، ُأوَلِئَك ُھُم اْلَواِرُثوَن، الَِّذیَن َیِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُھْم ِفیَھا َخاِلُدون.
v ھمزات الشیاطین، ونعوذ بك ربَّنا أن َیْحضرونا. ربَّنا نعوذ بك من  
v  ،اللھم أنت ربُّنا الذي خلقتنا وتھدینا، وُتطعمنا وَتسقینا، وإذا مرضنا فأنت َتشفینا، وأنت الذي ُتمیتنا وُتحیینا

فاللھم اغفر لنا خطیئتنا یوم الدین، وألحقنا بالصالحین، واجعل لنا لسان صدق فLي اآلِخLرین، واجعلنLا مLن     
  ثة جنة النعیم، وال ُتخزنا یوم ُیبعثون، یوم ال ینفع مال وال بنون، واجعلنا ممن أتاك یا رب بقلب سلیم.ور
v  ربنا َأْوِزْعَنا أن َنشُكَر نعمتك التي أنعمت علینا وعلى والدینا، وأن نعمل صالحًا ترضاه، وأدِخْلنا برحمتك

  في عبادك الصالحین.
v ا إنك أنت الغفور الرحیم. ربَّنا إنا ظلمنا أنفسنا، فاغفر لن  
v .ربنا نجنا من القوم الظالمین  
v .ربنا إنَّا ِلما َأْنزلَت إلینا من خیر فقراء  
v .َربَّنا اْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدیَن  



  ٤٥٤٥ 

v ُیْنِفُقوَن.  اللھم اجعلنا ممن َتَتَجاَفى ُجُنوُبُھْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَنك َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقتُھْم  
v         ،اِتLاِنِتیَن َواْلَقاِنَتLاِت، َواْلَقLْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنLِلَماِت، َواْلُمLِلِمیَن َواْلُمْسLن اْلُمْسLاِدِقیَن  اللھم اجعلنا ونساءنا مLََّوالص

یَن َواْلُمَتَصLدَِّقاِت، َوالصLَّاِئِمیَن   َوالصَّاِدَقاِت، َوالصLَّاِبِریَن َوالصLَّاِبَراِت، َواْلَخاِشLِعیَن َواْلَخاِشLَعاِت، َواْلُمَتَصLدِّقِ     
ُھْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َوالصَّاِئَماِت، َواْلَحاِفِظیَن ُفُروَجُھْم َواْلَحاِفَظاِت، َوالذَّاِكِریَن اللََّھ َكِثیًرا َوالذَّاِكَراِت، فًأْعَدْدَت َل

  َعِظیًما.
v وأصیًال. اللھم اجعلنا ممن یذكرونك ذكرًا كثیرًا، ویسبحونك ُبكرًة  
v .اللھم اجعلنا من عبادك العلماء، الذین یخَشْونك یا عزیز یا غفور  
v .ربَّنا ھْب لنا من الصالحین  
v .اللھم َأْذِھب عنا الَحَزن، وأدِخْلنا جناِت عْدن، ال یمسنا فیھا نصب وال یمسنا فیھا ُلُغوب  
v َأْحَسَنُھ.  اللھم اجعلنا من الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَیتَِّبُعوَن  
v      اLة، یLدین بالرحمLط الیLاللھم یا من أظھر الجمیل، وستر القبیح، یا َحَسن التجاوز، یا واسع المغفرة، یا باس

غیاث المستغیثین، یا قLرة أعLین العابLدین، یLا حبیLب قلLوب المتھجLدین، نسLألك مسLألة المسLكین، ونLدعوك            
أنفLھ، وذلَّ لLك جسLمھ، وفاضLت لLك عینLاه،       دعاء الخائف الذلیل، دعاء من خضعت لك رقبتھ، ورغLم لLك   

نسألك رضاك والجنة، وما قرب إلیھما من قول وعمل، ونعوذ بك مLن سLخطك والنLار، ومLا قLرب إلیھمLا       
  من قول وعمل، اللھم فاستجب لنا كما وعدتنا، وال تردنا خائبین، وارحمنا برحمتك یا أرحم الراحمین.

v ُُّروا          اللھم اجعلنا من الَِّذیَن َقاُلوا َربLوا َوَأْبِشLا َتْحَزُنLاُفوا َوَلLا َتَخLَُّة َألLْیِھُم اْلَمَلاِئَكLزَُّل َعَلLَتَقاُموا، فَتَتَنLَنا اللَُّھ ُثمَّ اْس
َأْنُفُسLُكْم، َوَلُكLْم    َما َتْشLَتِھي ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن، َنْحُن َأْوِلَیاُؤُكْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْلآِخَرِة، َوَلُكْم ِفیَھا 

  ِفیَھا َما َتدَُّعوَن، ُنُزًلا ِمْن َغُفوٍر َرِحیٍم.
v  .اللھم اجعلنا ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمین  
v ي      َربَّنا َأْوِزْعنا َأْن نْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَلینا َوَعَلى َواِلLا ِفLِلْح لنLاُه، َوَأْصLاِلًحا َتْرَضLدینا، َوَأْن نْعَمَل َص

یَِّئاِتنا ِفي َأْصَحاِب ُذرِّیَّاتنا، ِإّنا ُتبنا ِإَلْیَك َوِإّنا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن، وَتَقبَّل اللھم َعّنا َأْحَسَن َما َعِملنا، َوَتَجاَوز َعْن َس
  یا رب العالمین. اْلَجنَِّة، َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي وعدتنا 

v       اLْم، واجعلنLا َلُھLي َعرَّْفَتَھLَة التLَّم  اللھم اجعلنا ممن ُیْقتُل ِفي َسِبیِلك، فتھدیھم وُتصلح َباَلُھْم، َوُتْدِخُلُھُم اْلَجنLاللھ
  ممن ینصرك فتنصرھم وتثبت أقدامھم.

v .اللھم اجعلنا ممن اھتدى، َفِزْدَتھم ُھًدى، َوآَتیتھْم َتْقَواُھْم  
v ِِّشدیَن.ْب ِإَلْینا اْلِإیَماَن َوَزیِّْنُھ ِفي ُقُلوِبنا، َوَكرِّْه ِإَلینا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَیاَن، واجعلنا من الرَّااللھم َحب  
v    Lَّا ِإنLتجب لنLرُّ   اللھم اجعلنا ِفي َأْھِلَنا ُمْشِفِقیَن، وُمنَّ َعَلْیَنا َوِقنا َعَذاَب السَُّموِم، اللھم ِإنَّا َنْدُعوك فاسLت اْلَبLك أن

  الرَِّحیُم.
v  .اللھم اجعلنا مع اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَھٍر، ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَدك یا َمِلیُك یا ُمْقَتِدر  
v .اللھم اجعلنا ممن َخاَف َمَقاَمك فلھ َجنََّتان  
v  .اللھم اجعلنا من السَّاِبقیَن اْلُمَقرَّبیَن ِفي َجنَّاِت النَِّعیِم  
v م اجعلنا من الُمقرَّبین، الذین ُیَبشَّرون عند موتھم بَرْوح ریحان، وُخُروٍج إلى رب راٍض غیِر غضبان.اللھ  
v  اللھم ارزقنا التقوى، وارزقنا من حیث ال نحتسب، واجعل لنا من كل ِضیق َمخرجًا، واجعل لنا من أمرنا

  ُیسرًا، وَكفِّر عنَّا سیئاتنا، وَأْعِظم لنا أجرًا.



  ٤٦٤٦ 

v َرُءوا       اللھم ارحمنLاُؤُم اْقLوُل َھLِھ َفَیُقLُھ ِبَیِمیِنLؤَتى ِكَتاَبLا یوَم ُنعرُض علیك َلا َتْخَفى ِمنَّا َخاِفَیٌة، واجعلنا ممن  ی
َواْشLَرُبوا  َیٌة، ُكُلLوا  ِكَتاِبَیْھ، ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُمَلاٍق ِحَساِبَیْھ، َفُھَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیة، ِفي َجنٍَّة َعاِلَیٍة، ُقُطوُفَھا َداِن

  َھِنیًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْلَأیَّاِم اْلَخاِلَیِة.
v   اLاٍت،  اللھم إنا نستغفرك ِإنَّك َكنَت َغفَّاًرا، فأرسل السََّماَء َعَلْینا ِمْدَراًرا، َوَأْمِدْدنا ِبَأْمَواٍل َوَبِنیَن واجعل لنLََّجن

  واجعل لنا َأْنَھاًرا. 
v دینا، َوِلَمْن َدَخَل َبْیَتنا ُمْؤِمًنا، َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت، َوَلا َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإلَّا َتَباًرا.َربَّنا اْغِفْر لنا َوِلَواِل  
v  .اللھم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناضرة التي ھي إلیك ناظرة  
v  Lھ       اللھم ارحمنا ِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى، واجعلنا ممن َخاَف َمَقاَمLَت لLَوى، فجَعْلLِن اْلَھLنَّْفَس َعLى الLك، َوَنَھ

  اْلَجنََّة َمْأَوى. 
v  ،ي   اللھم ارحمنا ِإَذا َجاَءِت الصَّاخَُّة، َیْوَم َیِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخیِھ، َوُأمِِّھ َوَأِبیِھ، َوَصاِحَبِتِھ َوَبِنیِھLم فLواجعْلنا اللھ

  ة الُمْسَتْبِشرة. ھذا الیوم من أصحاب الوجوه الُمْسِفرة الضاحك
v اللھم اللھم یا ذا البطش الشدید، یا من ُیْبِدئ وُیعید، َوُھَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد، ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیُد، َفعَّاٌل ِلَما ُیِرید ،

  طھِّر األقصى من رجس الیھود، وأھلكھم كما أھلكت فرعون وثمود.
v رجع إلیَك َراِضَیًة َمْرِضیًَّة.اللھم اجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة، التي ت  
v ذََّب اللھم اجعلنا ممن َأْعَطى َواتََّقى، َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى، فَیسَّْرَتُھ ِلْلُیْسَرى، وال تجعلنا ممن َبِخَل َواْسَتْغَنى، َوَك

  ِباْلُحْسَنى، َفیسَّْرَتُھ ِلْلُعْسَرى.
v ْنَقَضت ظھوَرنا، واْرَفْع لنا ذكرنا، ویسِّر كل عسیر لنا.اللھم اشرح لنا صدورنا، َوَضْع عنا َأْوزاَرنا التي َأ  
v .اللھم اجعلنا من الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت، َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر  
v              دLك حمیLراھیم إنLى آل إبLلیت علLا صLھ، كمLھ وذریتLى أزواجLھ، وعلLل بیتLى أھLاللھم صل على محمد وعل

ید، وبارك على محمد وعلى آل بیتھ، وعلى أزواجھ وذریتھ، كمLا باركLت علLى آل إبLراھیم إنLك حمیLد       مج
  مجید. 

v      مLد، اللھLد مجیLك حمیLاللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إن
  د مجید.بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمی

v  اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلیت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید، وبارك على
  محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وآل إبراھیم إنك حمید مجید .

v             ىLت علLلیت وباركLا صLد، كمLى آل محمLد وعلLى محمLارك علLد، وبLى آل محمLاللھم صل على محمد وعل
  آل إبراھیم، إنك حمید مجید.إبراھیم و

v   يLاللھم صل على محمد النبي األمي وعلى آل محمد، كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك على محمد النب
  األمي وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید. 

v  ولك،     اللھم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صلیت على آل إبراھیم، وبارك علىLدك ورسLد عبLمحم
 وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم.

  
  
  

  



  ٤٧٤٧ 

  صالة الجنازة 
سLیرى أنLھ مLن النLادر یمLر       لحLاج ! ولكLن ا الحLاج ألول وھلة وجود صالة الجنازة مع دلیل  الحاجقد یستغرب 

أن اتنLاول صLالة   وقت صالة فرض في الحرمین وال یكLون بعLدھا صLالة علLى جنLازة أو جنLائز لLذلك أردت        
  ال یتقنھا.  الحجاجالجنازة لعل بعض األخوة 

  صالة الجنازة تتكون من أربع تكبیرات وكما یأتي :
  التكبیرة األولى : یقرأ فیھا سورة الفاتحة.  -١
َمLا َصLلَّْیَت   التكبیرة الثانیة یقرأ فیھا الصLالة اإلبراھیمیLة ((اللَُّھLمَّ َصLلِّ َعَلLى ُمَحمLٍَّد َوَعَلLى آِل ُمَحمLٍَّد كَ          -٢

آِل ِإْبLَراِھیَم ِإنLََّك    َعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیLٌد اللَُّھLمَّ َبLاِرْك َعَلLى ُمَحمLٍَّد َوَعَلLى آِل ُمَحمLٍَّد َكَمLا َباَرْكLَت َعَلLى          
  َحِمیٌد َمِجیٌد )) أو أي صیغة أخرى صحیحة.

اهللا أن یغفر لھ وإذا أراد أن یقول: ((اللھم إغفLر لLھ و    التكبیرة الثالثة : الدعاء للمیت بأي دعاء یسأل  -٣
إرحمLLھ و عافLLھ و اعLLف عنLLھ و أكLLرم نزلLLھ ، ووسLLع مدخلLLھ و أغسLLلھ بالمLLاء و الLLثلج و البLLرد ، و نقLLھ مLLن        
الخطایاكما ینقى الثوب األبیض من الدنس ، وأبدلھ دارا خیرا من داره ، وأھال خیرا من أھلھ ، وزوجا خیرا 

  لھ الجنھ و أعذه من عذاب القبر )).من زوجھ و أدخ
  التكبیرة الرابعة : یقول فیھا أللھم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا ولھ.   -٤
بعLLد التكبریLLات یسLLلم عLLن یمینLLھ وعLLن شLLمالھ أو أن یسLLلم عLLن یمینLLھ فقLLط وكLLال الحLLالتین وردت عLLن    -٥

أمامھ في الصالة فإن سلم تسLلمتین سLلم تسLلمتین وإن    رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فعلى المعتمر أن یتابع 
  سلم واحدة سلم واحدة. 

  
  




