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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  قال تعاىل:

  {َوأَِمتُّواْ احلَْجَّ َواْلُعْمَرَة لِّلِه }
  وقال تعاىل:

اْعَتَمَر أو إنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآئِِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت  (
رًا فَِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف Uَِِما َوَمن َتَطوََّع خَ  يـْ

  ]َعِليٌم  
  ) r(وقال الرسول 

نَـُهَما َواحلَْجُّ اْلَمبـُْروُر لَْيَس َلُه  ( اْلُعْمَرُة ِإَىل اْلُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلَما بـَيـْ
  ]َجَزاٌء ِإالَّ اْجلَنَّةُ 

  ) rوقال الرسول (
ينفي تابعوا بني احلج والعمرة فإmما ينفيان الفقر والذنوب كما  (

  ]الكري خبث احلديد  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

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

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

   .تسلیما كثیرًا
  :بعد  أما

مسLؤول اإلرشLاد   علي في إتمام كتاب (دلیLل الحLاج العراقLي) أرشLدني األخ المھنLدس شLاھق       فبعد أن من اهللا 
أن اجعل مناسك العمرة في كتاب مستقل لكي یكون دلیال للمعتمر  الدیني في مالحظیة الوقف السني في ھیت

ما ھو خاص ز بین ال یستطیع التمیف علیھ المناسك اختلطت دلیل الحاج العراقيفلربما إذا قرأ المعتمر كتاب 
 مسLتقال  ما ھو خاص بالحج خصوصا إذا لم یذھب الى الدیار المقدسة من قبل، فجعلت ھLذا الكتLاب  وبالعمرة 

واسمیتھ ( دلیل المعتمر العراقي) وكتبتھ على نفس اسلوب كتاب دلیLل الحLاج العراقLي مLن حیLث مسLتلزمات       
  ومراحل السفر ومناسك العمرة بالتفصیل.  العمرة

 أسألُھ أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم وأن یكتب العمرة والحج لكل مشتاق الى رؤیة تلLك  ھذا واَهللا
  الدیار المقدسة وانعم بھا من دیار. 

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المؤلف
  المشھداني الھیتيشامخ أمین حسن 
٢٠١١  
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  العمرةمستلزمات 

 ،ء ال تنفعھ فLي سLفرتھ  یأتي بأشیا المعتمرینفكثیر من  ،معھ المعتمرا خذھالتي یأ األشیاءقصد بھا وھنا أ
حد ولم ینصحھ أ ،قبل ھذا العمرة یسافر إلىلم  ّنھأل ؛وھو معذور بھذا الشيء ،لھ ضروریةشیاء بینما ینسى أ

  :عنھا في سفرتھ للمعتمرالمھمة التي ال غنى  األشیاءر وھنا سأذك ،في ما یأخذ وماذا یترك
   المالبس:

البLLس والم اإلحرامLLات، :ھLLي ،أنLLواعثالثLLة  إلLLىفLLي سLLفره  المعتمLLرالمالبLLس التLLي یحتاجھLLا   سأقسLLم
   .والمالبس الصیفیة ،الشتویة

فعلیLھ سLتكون   من العلوم أن الجو في مكة المكرمة ھو جو یتسم بالحرارة طیلLة أیLام السLنة     مالحظة:
ذا كLان سLفرنا فLي فصLل الشLتاء فسLنحتاج الLى        فLإ  مكرمة ھي مالبس صیفیة،المالبس التي تستخدم في مكة ال

قسمین من المالبس قسم شتوي نلبسھ في الطریق حتى الوصLول الLى مكLة المكرمLة وقسLم صLیفي نلبسLھ فLي         
للمالبس الشتویة ألن الجو عنLدنا وفLي الطریLق     ا في فصل الصیف فال داعيمكة المكرمة، أما إذا كان سفرن

 ومكة المكرمة سواء.
عبارة عن مناشف  :وھي ،مھحرافي إ المعتمرالتي یستخدمھا  اإلحراماتقصود بھا والم :اإلحرامات

یحفظ بھا ما یحمل وبالوقت نفسھ  ،اإلحراماتوكذلك الحزام الذي یربط بھا  ،المعتمر یحرم بھا كبیرة الحجم
  .اإلحرامخدمھ في وكذلك النعل الذي یست ،من نقود

ن أستطیع أولكن  ؛ھئلمالبس التي تكفي كل واحد لكي تدفحدد اأ أنأنا ال استطیع  :المالبس الشتویة
وبالوقLت نفسLھ    ،ا ال تسLتخدم ّنھL ال تLزاد علیھLا أل   أن األفضLل ومLن   ،معتمLر ھم المالبس التي یحتاجھا الأذكر أ

  على حاملھا. ثقیًال حمًالتكون 
  :١واھم 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 یسLتطیع  نورة المدینة الم إلىحتى الوصول  نظیفة
 .باألسواقفیھا 
 . داشةشداخلي یلبسھ تحت الد قمیص (بلوز) .٢
 جوارب شتویة زوج أو زوجان. .٣
 .بیجامة شتویة یلبسھا تحت الدشداشة .٤
 .رأسھ وأذنیھف بھا لفاف یلأو شماغ  .٥
 . النوم أثناءا تستخدم في الجلوس وّنھأل إذا كان السفر برًا 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
  ألفضل أن تكون ثالث قطع من كل شيء.مالبس داخلیة وحسب الحاجة وا .٣

  بما یحتجن. أدرى بس التي تخص النساء فھنلم اتطرق للمال :مالحظة مھمة
  
  
  

                                                                                                  
  بالبنطلونات والقمصان.بالبنطلونات والقمصان.  الدشداشتینالدشداشتینھناك من یرغب أن یسافر بالقمیص والبنطلون فحینھا یعوض اھناك من یرغب أن یسافر بالقمیص والبنطلون فحینھا یعوض ا  ١١
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  الطعام:

أن السفر من العراق الى العمرة لھ عدة برامج فبرنامج یكون السفر الى دولة عربیLة مجLاورة ( سLوریا،    
جدة، وبرنامج آخر یكون السفر مباشرة مLن مطLار   ھذه الدول الى  مطار یسافر المعتمر مناألردن) ومن ثم 

ر، فإذا كان بغداد الدولي أو مطار عراقي آخر الى جدة، وعلى ھذا فمسألة الطعام مرتبطة بنوع برنامج السف
 Lاورة أو ا السفر الى دولة عربیLة مج          ( رLي آخLار عراقLأو مط ) دادLار بغLن مطLدة عLة بعیLن محافظLر مLلمعتم 

أن یأكLل فLي    معتمLر ة فھنا نستطیع أن نأخذ بعض الطعام للطریق أو یستطیع السیكون ھناك توقف لألستراح
(مطLار عراقLي آخLر )    المطاعم على الطریق فھو مخیر بین األمرین، أما إن كان السفر مLن مطLار بغLداد أو    

   وھو قریب من المطار فلیس ھناك حاجة ألخذ الطعام فیبقى المعتمر یأكل من مطعم المطار.
المعتمLر أن ال یبLالغ فLي الطعLام بLLل یأخLذ شLیئا یكفLي لمسLافة الطریLق فقLط ألن األطعمLLة           مالحظLة: علLى   

الLى نLوع أو نLوعین مLن الطعLام كLأن        معتمLر الجاھزة تتلف بسرعة وخصوصا إذا كان الجو حارا فیقتصLر ال 
 تكون دجاجة مشویة أو لحم مشوي ( تكة) وخبر وبعض العصائر والحلویات.

  األدویة:
  وأھم ھذه األدویة ھي: ،بعض األدویة التي قد یستخدمھا في الطریق معتمرصطحب المن الممكن أن ی

 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
  .ال ینساه الستخدامھ ھناك أنلمرض مزمن فعلیھ  أدویة معتمرإذا كان لل .٧

    الحقائب:
ألّن ذلLLك یكلفLLھ فLLي إنزالھLLا وتصLLعیدھا مLLن وإلLLى   ؛عLLدم اإلكثLLار مLLن الحقائLLب للمعتمLLرمLLن األفضLLل 

   یلي:ب كما فاألولى أن تكون الحقائ ،ومن وإلى الفندق ،السیارة
 األشیاء التي یستخدمھا في الطریق والتنقل.توضع فیھا  صغیرة ةحقیب .١
مLن  شLیاء التLي یسLتخدمھا    واألدوات واأل  اإلحرامLات خرى توضع فیھLا المالبLس و  أ متوسطة وحقیبة .٢

  .في مكة اإلقامةحتى و اإلحراموقت 
  مالحظة: 

ال ) یسLتخدمھا فLي الحافلLة ( المنشLأة ) الن     معھ وسادة صغیر ( كوسLادة االطفL   معتمرمن االفضل ان یأخذ ال
كرسLي یریLد أي   عنLدما ینLام علLى ال    معتمLر ، والللمسLافات البعیLدة   الجلوس على الكرسي ممل جدا وخصوصًا

 ، فتنفعھ ھذه الوسادة حینھا.شيء یسند علیھ راسھ
  :خرىأشیاء أالملحقات و

ن شاء اشLتراھا مLن ھنLاك    ء لم یأخذھا وإن شاخذھا معھ وإأ المعتمرن شاء 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
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 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
  

 مالحظة : 
قد تكون بعیدة عن  ن ھناك محالت لكوي المالبس ولكنأمع رفقتھ مكواة ( أوتي ) علما أو ن یأخذ أ األفضل

  . خصيشبعض الفنادق فیتم استخدام المكواة ( االوتي ) ال
  :الموبایل

فLLي االتصLLال بجماعتLLھ  ینفLLع المعتمLLرحیLLث  ،ھنLLاك غLLة جLLدًاالھمیLLة بأللھLLاتف النقLLال  ّنأمLLن المعلLLوم 
          النقLال   ھLاتف ألفیسLتخدم   ،رفقتLھ  مLا مLن   حدأأو بالغ الحملة دار إیرید  حادثحدث عنده واهللا  رقد لو ،ورفقتھ

  .ھناك ًاكي یضع فیھ خط ن یأخذ معھ موبایًالأ معتمررجو من كل أف ،( الموبایل )
وبLاهللا  في سLفرتھ ومLا یلزمLھ مLن متLاع وأغLراض        المعتمررضنا األشیاء التي یستخدمھا بعد أن استع

  التوفیق.
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  السفر

  : أوال آداب السفر
وبLھ یجLرب    ،، فلذلك كل سفر یحتاج إلى صLبر كبیLر  ٢"َفُر ِقْطَعٌة ِمَن اْلَعَذاِب السَّ: "rیقول الرسول 

بھم رجLل مدحLھ أحLدھم،     فمّر كانوا جلوسًا رضي اهللا عنھم: الرجل فقد روي أّن عمر بن الخطاب وأصحابھ
 :فقLال  معLھ؟  فقLال: ال، فقLال لLھ: أسLافرت     أتعاملت معھ في تجارة أو مLال؟  ـ رضي اهللا عنھ ـ :   فقال لھ عمر

 ؛حد ممحصLات الرجLال  أ أّنھو ،ھمیة السفربرز أت 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  ریًاوكذلك كثیر من الناس الذین ال یتفقون معھ فك ،مزاجھ
  :ردت في السنة المطھرة ونذكر منھاو وسننوفي السفر آداب  ،بفھم كبیر كلما برزت معالم رجولة الرجل

 من السنة قبل مغادرتنا بیوتنا أن نصلي ركعتین ونسلم على األھل ونستودعھم اهللا. .١
 ،السنة أن یسأل النLاس أن یسLامحوه وأن یLرد المظLالم إلLى أھلھLا      من  العمرة أو الحجلمن أراد السفر إلى  .٢

 العمLرة  أو أن یسLتأذن صLاحب المLال بالسLفر إلLى      ،ذلLك الLدین   یقضLي علیھ دین فیجب علیLھ أن   وإن كان
  الحج.

 التوبة واالستغفار من جمیع الذنوب . .٣
هللا علLLى عبLLاده بتیسLLیر   فLLإذا اسLLتقر علیLLھ فلیLLذكر نعمLLة ا   إذا وضLLع رجلLLھ علLLى مركوبLLھ قLLال: بسLLم اهللا.      .٤

"اهللا أكبiiر اهللا أكبiiر اهللا أكبiiر، سiiبحان الiiذي سiiخر لنiiا ھiiذا ومiiا كنiiا لiiھ   المركوبLLات المتنوعLLة ثLLم لیقLLل: 
مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللھم إنا نسألك في سiفرنا ھiذا البiر والتقiوى ومiن العمiل مiا ترضiى،         

ت الصiاحب فiي السiفر والخلیفiة فiي األھiل، اللھiم        اللھم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده، اللھم أن
  .٣"إني أعوذ بك من وع٣اء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال واألھل والولد

  التكبیر إذا صعد مكانًا علوًا، والتسبیح إذا ھبط مكانًا منخفضًا. .٥
لLم یضLره شLيء حتLى      ھLا قالالتامLات مLن شLر مLا خلLق، فLإن مLن         اهللا إذا نزل منزًال فلیقLل: أعLوذ بكلمLات    .٦

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

عروف بل ھو واجب وفLرض  حملة دار بالمال إطاعةفالواجب  ،ھو الحملة دار أو العمرة الحج إلىالسفر 
 . الشرع فبذلك یخالف یقبلھبشي ال  یأمرن أال إومن عصاه فقد عصى اهللا ورسولھ 

  ثانیًا: مراحل السفر:
 والوقLت الLذي تسLتغرقھ    ،ذكر كLل مرحLة ومLا سLیتم فیھLا     أوسL  ؛عLدة مراحLل   إلى  العمرة سفرینقسم و

تكون عنLده  التي سیتوقف بھا لت األماكنھي  وما ،على اطالع بما سیكون في سفره المعتمرلكي یكون  تقریبا
  . إن شاء اهللاصورة عن سفرتھ المیمونة 

  

                                                                                                  
  ..))١١٦٧٧٦٧٧((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



  ٩٩ 

مراحل السفر تختلLف بLاختالف برنLامج السLفر، فمراحLل السLفر الLى دولLة عربیLة ومLن ثLم الLى جLدة              
تختلف عن مراحل السفر من العراق مابشرة. إال ان اإلختالف یكون حتى الوصول الى المطار للمغادرة الى 

   جدة أما ما بعد جدة فلیس ھناك اختالف في مراحل السفر.
أغلب رحالت العمرة في الوقت الحاضLر تكLون    اآلن نتحدث عن مراحل السفر جوا ألن  مالحظة :

ومع ھذا سأذكر مراحل السفر برًا فلربمLا یقLدر اهللا عLز وجLل ویكLون السLفر بLرًا متاحLا فLي وقLت مLن            جوا ، 
  األوقات.

   مراحل السفر جوًا:
  المرحلة األولى: 

العراقLي مLع الدولLة     الحLدودي  إن شLاء اهللا الLى المجمLع    الوصLول  وتكون من أنطلقنا من مدینتنا حتLى 
مجLاورة، وھLذه المجمعLات واقعLة علLى منفLذین        عربیLة  العربیة المجاورة ( إذا كان برنامج الطیران من دولة

 خالل سوریا أو ( طریبیل ) إذا كان السفر من خالل حدودیین مع العراق وھما ( التنف ) إذا كان السفر من
  االردن.

، وبالمناسبة وكما ھو معروف أّن الحافالت (المنشات) تقف مدینتناتبدأ ھذه المرحلة من انطالقنا من 
أن ال یتLأخر عLن الموعLد ویجلLب كLل حاجیاتLھ معLھ لكLي یقLوم           المعتمرفي الموقف المتفق أن تقف فیھ فعلى 

لحقائLب واالشLیاء األخLرى، ولكLي یعLرف مكLان جلوسLھ فLي الحافلLة ( المنشLأة )، وعنLد            الحملة دار بترتیLب ا 
( أو أكثر حسب بعد  حتى وصولنا إلى المجمع الحدودي العراقي ال نتوقف أال وقفة واحدة مدینتناانطلقنا من 

سLنتوقف إلتمLام   وعند وصولنا إلى المجمع الحدودي العراقLي  ، والصالة للطعام مدینتنا عن المنفذ الحدودي )
، وتسLتغرق  المقابLل ( التنLف فLي سLوریا وطریبیLل فLي األردن)      اإلجراءات كLي ننتقLل إلLى المجمLع الحLدودي      
سLاعات، وذلLك حسLب اإلجLراءات      إلى ثمLان  تصل أو أكثر وقدالوقفة في المجمع الحدودي العراقي ساعتین 

  قبلنا. ذین وصولوا ال المسافرینوعدد 
  المرحلة الثانیة :

من وصولنا المجمع الحدودي ( السوري أو األردني ) الى وصولنا الى الفندق في دمشLق أو  وتكون 
  عمان. 

تبLLدأ ھLLذه المرحلLLة مLLن وصLLولنا المجمLLع الحLLدودي السLLوري أو األردنLLي ویLLتم فیLLھ تأشLLیر الجLLوازات   
صLلوا  للدخول وتستغرق ھذه العملة من سLاعتین أو أكثLر وذلLك حسLب اإلجLراءات وعLدد المسLافرین الLذین و        

  قبلنا.
  المرحلة الثالثة :

  تكون ھذه المحلة من مغادرتنا المجمع الحدودي وحتى الوصول الى الفندق.
تبدأ من مغادرتنا المجمع الحدودي الى وصولنا الى الفندق وفي ھذه المرحلة سنتوقف مرة أو مرتین 

نLLا وبLLاقي الحاجیLLات مLLن  لإلسLLتراحة وتنLLاول وجبLLة طعLLام والصLLالة، وعنLLد وصLLولنا الLLى الفنLLدق ننLLزل حقائب   
الحافالت وندخل صالة الفندق بھدوء ونظام وھناك سننتظر في صالة الفندق حتى یتم توزیع المعتمرین على 

الفندق وبعدھا نستلم الغرف ونغادر الصالة الى غرفنا كذلك  إدارةالغرف وھذه العملیة یقوم بھا الحملة دار و
ام على المصعد فیجب علینا اإللتزام بالنظام والھLدوء والLذوق   بھدوء ونظام ألنھ سیكون ھناك شيء من الزح

  العام في استخدام المصاعد.
  المرحلة الرابعة : 

وتكون من مغادرتنا الفندق حتى الوصول الى المطار ومن مغادرة المطار حتى الوصول الى مطار 
  جدة.



  ١٠١٠ 

ذا كLLان البرنLLامج یبLLدأ فLLإ سLLفرنا،الفنLLدق متجھLLین الLLى المطLLار یجLLب أن نعLLرف برنLLامج   قبLLل مغLLادرة
ومن ثم الذھاب واإلقامة في مكة فھذا ال یتوجب علینا أن نغLادر الفنLدق    المنورة بالذھاب واإلقامة في المدینة

واإلقامة فیھا أوال ومن ثم  المكرمة ، أما أن كان برنامج سفرنا الذھاب الى مكةنرتدي مالبس اإلحرامونحن 
ونحن بمالبس اإلحرام! لماذا ؟ ألننLا عنLدما یكLون    طلب منا مغادرة الفندق فھذا یت المنورة الذھاب الى المدینة

فال یجب علینا أن ندخل جدة ونحن محرمین ألننLا سLنحرم بLالعمرة     برنامج سفرنا ھو اإلقامة في المدینة أوًال
 أوًال المكرمة بعد مغاترنا المدینة متجھین الى مكة. أما لو كان برنامج سفرنا اإلقامة في مكة ٥من ذو الحلیفة

ھذا یتوجب علینا دخول جدة ونحن محرمین ألن جدة داخل بف فیھا المنورة لإلقامة ومن ثم الذھاب الى المدینة
الحرم وال یصح لنا اجتیاز حدود الحرم من غیر أحرام، فلذلك نركب الطائرة ونحن مرتدین لمالبس اإلحرام 

ا قائد الطائرة وحینھا نحرم بالعمرة كمLا سLنبین كیفیتLھ    الوصول الى حدود الحرم فسیعلمن دومستعدین لھ وعن
  الحقا.

در الفندق وحسب برنامج سفرنا وھذه البرنLامج طبعLا سLیبلغنا بLھ الحمLل دار قبLل       فقد علمنا كیف نغا
مLع المحافظLة الLى الھLدوء      مغادرتنا الفندق وحینھا نسLتعد ألحLدھما، وعنLد انLزال الحقائLب الLى صLالة الفنLدق        

ر ھناك الحافالت التي تقلنا الى المطار وعند وصولھا نضع الحقائب مرتبة في الحافلة ومLن ثLم   ننتظ والنظام
من الحافلة وفي المطار ستتم اإلجLراءات   الحقائبننطلق الى المطار وعند الوصول الى المطار نقوم بإنزال 

  اآلتیة: 
لتفتLیش ( السLونار)   وسLتدخل حقائبنLا جھLاز ا   الدخول الى المطار مLن البوابLة المخصصLة بھLدوء      -١

ومن ثم ننتقل الى الصالة األولLى وسLننتظر فLي ھLذه الصLالة حتLى قLرب موعLد مغLادرة طائرتنLا           
 والمثبت موعد مغادرتھا على الئحة الطائرات المغادرة.

ننتقل الى الصالة الثانیة قبل مغادرة طائرتنا بحوالي الساعة وسیتم في ھذه الصالة وزن الحقائب  -٢
خاصة ومن بعد عملیة وزن الحقائب نذھب الى مكان تأشیر الجوازات للمغادرة وترقیمھا بأرقام 

أن نحLافظ علLى الھLدوء     بمكLان  وھنا سیقف المسافرون على شكل طوابیر ( سرة ) ومن األھمیة
والصبر حتى یصلنا الدور، فكثیر من المعتمرین تراھم یتزاحمون وكل واحد یرید أن یصل الى 

مع العلم أن الطائرة لن تغادر المطLار إال بعLد دخLول جمیLع المسLافرین      شباك التأشیر قبل اآلخر 
وھناك مالحظة مھمة جدا وھي أن المعتمLر سLیالحظ عنLد أنتظLار دوره      إلیھا فعلما ھذا التدافع!!

لتأشیرة المغادرة أن ھناك خطین على األرض أحدھما ملون بلون أصفر واالخر باللون األحمر 
عنده الطابور ( السرة ) ویتقدم مسافر واحد من الطابور یقف على  فالخط األصفر یجب أن یقف

الخط األحمر ( بین الخطین مسافة تقارب المترین) ینتظر األذن من الموظف المختص للمجيء 
الى الشباك، فعلى المعتمر الكریم أن یراعي ھذه القواعد فقد وضLعت مLن أجLل التنظLیم والمسLلم      

  والتعلیمات. أجدر الناس باإللتزام بالنظام
وصLول طائرتنLا للمغLادرة، وعنLد     وننتظر بھLدوء  جوازات ننتقل الى صالة المغادرة بعد تأشیر ال -٣

الى كذا  على مسافرین الرحلة كذا والمتوجھة وصول الطائرة سینادى من خالل أذاعة المطار (
بوابLة التLي سLیذكر    التوجھ الى البوابة رقم كذا ) فعندما نسمع النداء على رقم رحلتنا نتجLھ الLى ال  

 رقمھا وكذلك ھناك یجب اإللتزام بالھدوء والنظام والدخول الى الطائرة.
ندخل الطائرة بكل ھدوء ونظام والجلوس على المقعد المؤشر رقمھ على بطاقة السفر ونسLتطیع   -٤

طلLب المسLاعدة مLن المLLوظفین فLي الطLائرة فLي إجLLاد مقعLدنا ومLن ثLم نضLLع الحقیبLة الیدویLة فLLي            
 .لس بھدوءلمخصص ونجمكانھا ا

قبل اإلقالع بقلیل سُیطلب منا وضع حزام االمان لإلستعداد للطیران وھنا أرید أن أثبت مالحظة  -٥
مھمة جدا وھي أن التعلیمات التي سیتلقاھا المسافر عند صLعوده الطLائرة ھLي تعلیمLات وضLعت      

                                                                                                  
خذنا اللفظ األشھر للعامة، وعلیھ سأسیر في ھذا خذنا اللفظ األشھر للعامة، وعلیھ سأسیر في ھذا ذو الحلیفة ھنا مرفوع على الحكایة ال غیر، ویجوز أن نقول: ذي الحلیفة في ھذا الموضع، لكن أذو الحلیفة ھنا مرفوع على الحكایة ال غیر، ویجوز أن نقول: ذي الحلیفة في ھذا الموضع، لكن أ  ٥٥

  الكتاب.الكتاب.



  ١١١١ 

لمعتمLر أن یظھLر   من قبل مختصین بھذا الشأن والغرض مھنا تLأمین السLالمة للمسLافرین فعلLى ا    
إالتزاما فریدا بھذه التعلیمات ألنھ یجمع بین أمرین األمر األول أنLھ سLفیر لبلLده فیجLب أن یلتLزم      
بالتعلیمات لكي ال یتوجھ النقد الى بلده، واألمر الثاني أنھ معتمLر والمعتمLر یبتغLي وجLھ اهللا أوال     

لم والمعتمر ُحLق لLھ أن یظھLر ھLذا     وآخرا بعمرتھ فاإللتزام بالتعلیمات جزء من االدب العام للمس
اإللتLLزام كونLLھ مسLLلما ویریLLد االجLLر مLLن اهللا. فكثیLLر مLLن المسLLافرین تLLرى أحLLدھم ال یLLربط حLLزام   
األمان! واآلخر تراه قائما قاعدا من غیر ضرورة! وكثیرا ما نسمع تنبیھLات قائLد الطLائرة طالبLا     

 من المسافرین اإللتزام بالھدوء !! 
٦-  Lائرة    دود المیعند محاذاة طائرتنا حLد الطLینبھنا قائLات سLك      قLي النسLدخول فLا الLا منLدخل  طالبLون ،

لبیك اللھم عمرة ) ونبدأ بالتلبة، ھذا طبعا إذا كLان برنLامج عمرتنLا یبLدأ بالLذھاب      بقولنا (  بالنسك
أمLا أن كLان البرنLامج یبLدأ بالمدینLة المنLورة        ،المنLورة  أوال ومن ثم الى المدینLة  المكرمة الى مكة
 .ولیس في الطائرة أحرمنا من ذو الحلیفة بعد مغادرتنا المدینة المنورة متجھین الى مكة فسیكون

  الخامسة : المرحلة 
الى الفندق إن كان في المدینة المنورة أو مكة  مغادرتنا المطار متجھین وتكون من وصولنا مطار جدة  حتى

   نا.وكما قلنا ھذا یحدده برنامج سفر المكرمة
  لة من وصولنا الى مطار جدة وستتم فیھ عدة إجراءات وكما یأتي:تبدأ ھذه  الرح

عند ھوبط الطائرة سیطلب منا البقاء في مقاعLدنا حتLى التوقLف التLام ومLن ثLم نغLادر المقاعLد، فتLرى           -١
كثیر من المعتمرین بمجرد أن تالمس الطائرة األرض یفك حزام االمان ویغادر مقعLده رغLم التأكیLد    

 عدم مغادرة المقعد إال بعد التوقف التام!! قائدھا وائرة الط المستمر من موظفي
لنقلنLا الLى صLالة     ئرة بھLدوء متجھLین الLى حLافالت خاصLة     عند التوقف التام للطLائرة نخLرج مLن الطLا     -٢

  اإلستقبال أو یكون عبر نفق خاص تقف عنده الطائرة یؤدي الى صالة اإلسLتقبال ویسLمى ھLذا النفLق    
 ( بالخرطوم).

عملیLLة تأشLLیر  نفLLس  وسLLتتماإلسLLتقبال نLLذھب لتأشLLیر الجLLوازات للLLدخول     صLLالة عنLLد وصLLولنا الLLى   -٣
حیث نقف بھدوء في الطابور ونراعLي مسLألة الخLط األصLفر واألحمLر المLذكور        الجوازات للمغادرة

 في الفقرة الثانیة من المرحلة الرابعة.
٤-         Lذھب الLدھا نLن بعLا ومLذ حقائبنLي نأخLب لكLن    بعد التأشیر نذھب الى صالة الحقائLروج مLة الخLى بواب

 المطار.
عند باب الخروج من المطار سنجد ھناك موظف تابع الى الشركة السعدویة المتعھدة بالرحلة یطلب  -٥

 ومن ثم یدلنا على مكان الحافلة الخاصة بنا فحینھا نذھب الى الحافلة مع حقائبنا. منا إبراز الجواز
عتمرین مع الحلمLة دار ومLن بعLدھا نغLادر     نضع الحقائب في الحافلة ومن ثم ننتظر وصول جمیع الم -٦

 إما الى المدینة المنورة أو الى مكة المكرمة.المطار متجھین 
  المرحلة السادسة: 

  تكون ھذه المرحلة من مغادرتنا مطار جدة وحتى وصولنا الى الفندق. 
  ة: جراءات اآلتیق وعند وصولنا الى الفندق تتم اإلبعد مغادرتنا المطار متجھین الى الفند

ننزل الحقائب بھدوء وندخل صالة الفندق وننتظر حتى یتم توزیLع الغLرف علLى المعتمLرین مLن قبLل        -١
لLLة دار وھLLذا األمLLر یسLLتغرق تقریبLLا سLLاعة، وبعLLدھا نLLذھب الLLى الغLLرف كLLذلك بھLLدوء ونظLLام         الحم

 وخصوصا عند المصعد.
فعلینLا اإلسLتعداد لLذھاب     فسنكون حینھا محLرمین  أن كان برنامجنا ھو الذھاب الى مكة المكرمة أوًال -٢

فعلینLا اإلسLتعداد للLذھاب     ألداء مناسك العمرة، أما إذا كان برنامجنا الذھاب الى المدینة المنLورة أوالً 



  ١٢١٢ 

 الكLریمین  ووزیریLھ وصLاحبیھ   rمحمLد  الى المسجد النبوي الشریف والسالم على الرسLول األعظLم   
 .أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھم

  
  

  المرحلة السابعة: 
 ن الLى مكLLة المكرمLة أن كLLان البرنLامج بLLدأ بالمدینLة المنLLورة    المرحلLLة مLن مغادرتنLLا الفنLدق متجھLLی   هن ھLذ تكLو 

  .وإلقامة فیھا أو اإلتجاه الى المدنیة المنورة إذا كان البرنامج بدأ بمكة المكرمة واإلقامة فیھا
والتھئیة للمغادرة، وعنLد وصLول    ھذه المرحلة سیتم العدوة الى تھیئة الحقائب وانزالھا الى صالة الفندق وفي

  الحافالت نضع الحقائب فیھا ومن ثم ننطلق الى وجھتنا.
    المرحلة الثامنة: 

  .ھذه الرحلة من مغادرتنا الفندق متجھین الى المطار للعدوة الى الوطن تكون
ینLا نفLس المراحLل    وھنا ستعود ال تبدأ ھذه المرحلة من مغادرتنا الفندق متجھین الى المطار للعدوة الى الوطن

  بنفس اإلجراءات حتى الوصل الى الوطن سالمین غانمین أن شاء اهللا. 
  مالحظة مھمة: 

 .ھناك بعض الرحالت تكون متجھة الى مطار المدینة المنورة مباشرة ولیس الى مطار جدة -١
 أو ھناك بعض الرحالت تكون متجھة الى مطار المدینة المنورة وعند العودة تكLون مLن مطLار جLدة     -٢

  العكس.
 خیر یعود بالضرر الى جمیع المعتمرین.د للتجمع لمغادرة الفندق ألن الـتأاإللتزام بالموعد المحد -٣

 
  :مراحل السفر برًا

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

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

حاجیاتLھ معLھ لكLي یقLوم      ال یتLأخر عLن الموعLد ویجلLب كLل      أن معتمرن تقف فیھ فعلى الأفي الموقف المتفق 
وعنLد   ،لمنشLأة ) ولكLي یعLرف مكLان جلوسLھ فLي الحافلLة ( ا       ،األخLرى الحملة دار بترتیLب الحقائLب واالشLیاء    

( أو أكثر حسب بعد  ال وقفة واحدةأالمجمع الحدودي العراقي ال نتوقف  إلىحتى وصولنا  مدینتناانطلقنا من 
تمLام  المجمع الحدودي العراقLي سLنتوقف إل   إلى، وعند وصولنا والصالة للطعام مدینتنا عن المنفذ الحدودي )

المجمع الحدودي العراقي وتستغرق ھذه الوقفة أي في  ،المجمع الحدودي السعودي إلىكي ننتقل  اإلجراءات
وعLدد القوافLل    اإلجLراءات ، وذلك حسب إن تطلب األمر ذلك حتى  المبیتأو ساعات  يثمان إلى من ساعتین

  . التي وصلت قبلنا
  :المرحلة الثانیة

ا إكمLال  فیھ سیتمتبدأ من وصولنا إلى المجمع الحدودي السعودي والمسمى ( جدیدة عرعر ) وكذلك 
ویتم فیھا تفتLیش السLیارات واألمتعLة والحقائLب      ،اإلجراءات كي ندخل السعودیة متجھین إلى المدینة المنورة

سLاعة   ٢٤، وقد تسLتغرق  ساعة ١٢ساعات وحتى  ٦یة أیضا من وتستغرق ھذه العمل ،وتأشیرات الجوازات
  .اأو أكثر نادًر



  ١٣١٣ 

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

ة لیسLت بالقلیلLة   وھLذه المسLاف   ،كLم  ١٢٠٠تكون المسافة بین المجمع الحدودي السعودي وبین المدینة المنورة 
قطLع  ین یتحلLى بالصLبر حتLى    أ معتمLر فیجLب علLى ال   ؛ل وعدم االرتیاحبالمل معتمرعر الشی إذ ،جدًا طویلةبل 
فقLد   ،مرات مLع مكLان للمبیLت    األربعأو تراوح بین الثالث مرات ت وسیتم الوقوف مرات عدیدة ،المسافةه ھذ

وال یعتLرض   طویLل،  بLال ذا ن یكLون  أ معتمLر فعلLى ال  ،مكLان یختLاره الحملLة دار للتوقLف فیLھ     أو  مسجدیكون 
ذا ال وھL  ،الوقLوف أو السLیر   درى بمصLلحة القافلLة مLن حیLث    ھLو أ ملLة دار  الحألّن  !ولماذا مشینا !توقفنالماذا 

بل ھذا من واجLب الحملLة دار أن    ؛سبب يالتوقف أل إلىذا كان ھناك حاجة التوقف إ المعتمریمنع من طلب 
بطلب التوقف إن كان یرید أن یقضي حاجة أو غیر  المعتمرفال یتردد . في الوقوف حاجة ّنیتوقف إذا رأى أ

   ذلك.
  : المرحلة الرابعة

  ، مكة المكرمة إلىحرامنا بالعمرة وانطلقنا إالمدینة المنورة وحتى  لىإتبدأ من وصولنا 
برنامجنLLا یبLLدأ باإلقامLLة بالمدینLLة المنLLورة أوًال فسLLنتجھ الLLى الفنLLدق   ووعنLLد وصLLولنا المدینLLة المنLLورة  

عLLن كیفیLLة  فLLي مراحLLل السLLفر جLLوًا جLLراءات المLذكورة سLLلفا وعنLLد وصLLولنا سLLتكون نفLLس اإل المخصLص لنLLا  
إن كLان البرنLامج یبLدأ باإلقامLة فLي مكLة المكرمLة        فندق وما ھي اإلجراءات التي سLتكون ھنLاك. أمLا    دخولنا ال

  وما یسمى بیار علي ) لنستعد لإلحرام والذھاب الى مكة المكرمة.أفسنتجھ الى المیقات (ذو الحلیفة 
   :الخامسةالمرحلة 

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

وكذلك یكثر من التلبیة والتكبیر واالسLتغفار   ،التي سنذكرھا اإلحرام محظوراتفیھا محرما فیتجنب  المعتمر
  . مكة المكرمة إلىحتى الوصول 

   :السادسةمرحلة ال
عنLد  وبنفس اإلجLراءات  ، المخصص لنا الفندقحتى النزول في  مكة المكرمة إلىوتبدأ من الوصول 

  وصولنا الفندق بمكة المكرمة والمذكورة سلفا في مراحل السفر جوًا
  : السابعةالمرحلة 

إلقامLة فیھLا ھLذا أن    مكة المكرمة متجھین الى المدینLة المنLورة ل   وھي المرحلة التي تبدأ من مغادرتنا
كان برنامجنا ھو القدوم الى مكة مباشLرة أمLا أن كLان البرنLامج ھLو اإلقامLة فLي المدینLة المنLورة أوًال فحینھLا           

ومLن ثLم    مLرورًا بالمدینLة المنLورة،    المجمLع الحLدودي العراقLي   ستكون ھذه المرحلLة ھLي العLودة مباشLرة الLى      
، وھي نفس المراحل السالفة الذكر ونفس التوقفات التLي  ء اهللاإن شاالذنب غانمین  مغفوري ألھلا إلىالعودة 

  المدینة المنورة . إلىذكرتھا في القدوم 
المراحLل   المعتمLرین بین یدي  آخر خطوة واضعًا إلىھذا وقد تم شرح مراحل السفر من أول خطوة 

  . تعالى إن شاء اهللالمیمونة  عمرتھ أثناءالتي سیمر بھا 

  
  
  



  ١٤١٤ 

  
  
  
  
  الُعمرةمناسك 

  :سنتناول شرح مناسك العمرة بالتفصیل  یأتيفي 
  : المواقیت :وال أ

  :ھما قسمین علىمواقیت تقسم  أو العمرة للحج
، وھي األشLھر الثالثLة (شLوال، ذو القعLدة، ذو     بالحج تھلَّالمواقیت الزمنیة: أي الزمن الذي یصح فیھ أنُ  .١

س لھا زمن محدد فھي تصح في جمیع أوقات وھذه المواقیت الزمنیة خاصة بالحج أما العمرة فلی )الحجة
  السنة.

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
 مر بطریقھم. ومن (قدیما) ذات عرق ألھل العراق  - ب
 بطریقھم . الیمن ومن مر ألھلیلملم   - ت
 الشام ومن مر بطریقھم . ألھلالجحفة   - ث
 .نجد ومن مر بطریقھم ألھلقرن المنازل   - ج
  أركان العمرة : ثانیا:
 اإلحرام. .١
 أشواط. سبعالطواف بالبیت  .٢
 أشواط شوط ذھابا وآخر إیاباة سبعة السعي بین الصفا والمرو .٣
  .٦التقصیرأو الحلق  .٤

  ام : اإلحر
  معنى المحرم ومعنى المتحلل:

ھLLو الشLLخص الLLذي أھLLّل بLLالعمرة أو الحLLج مLLن المیقLLات قLLائال: (لبیLLك اللھLLم عمLLرة) للعمLLرة    المحiiرم:
أّن لبسھ لإلحرامات ( المناشف ھو ھLذا اإلحLرام ) وھLذا خطLأ      معتمر(ولبیك اللھم حّجُا) للحج، وخطًأ یظن ال

فاإلحرام ھو النیة التي یجتiاز  ء من اإلحرام ولیس كل اإلحرام، كبیر، نعم لبس اإلحرامات ( المناشف ) جز
عندما یصل إلى المیقات المكاني وبعLد أن یغتسLل ویتطیLب فLي      المعتمر، وھذا یعني أّن المیقات المعتمربھا 

بدنھ ویلبس اإلحرامات ( المناشف ) وبعد كل ھذا ال زال المعتمر لLم یحLرم حتLى یLتلفظ بالنیLة التLي یریLد أّن        
محرما أي: دخل في  المعتمردخل بھا كما قلنا (لبیك اللھم عمرة) أو (لبیك اللھم حجا) وبعد ھذا اللفظ یصبح ی

  النسك واآلن یسمح لھ بمغادرة المیقات ولیس علیھ شيء .

                                                                                                  
  المي وأدلتھ / الدكتور وھبة الزحیلي.المي وأدلتھ / الدكتور وھبة الزحیلي./أنظر الفقھ اإلس/أنظر الفقھ اإلس  على رأي الشافعیة أما رأي الجمھور فھو واجب ولیس بركنعلى رأي الشافعیة أما رأي الجمھور فھو واجب ولیس بركن  --٦٦



  ١٥١٥ 

ھو الشخص الذي ال یزال لم یدخل فLي النسLك بعLد، أي مLا زال خLارج المیقLات ونحLن فLي          المتحلل:
علینLLا اإلحLLرام، ولLLذلكُ سLLمي إحرامLLًا، أو ھLLو   حظLLره ( منعLLھ )أي یبLLاح لنLLا فعLLل مLLا  بیوتنLLا نسLLمى متحللLLین،

علیھ  حظرهالشخص الذي أكمل نسكھ حجًا أو عمرة فیرجع بعد إكمال الحج أو العمرة متحلال أي یحل لھ ما 
  اإلحرام، وكذلك سنشرح محظورات اإلحرام بالتفصیل. 

بل أن تدخل بالصالة، أي قبل النیLة وتكبیLرة اإلحLرام یحLل     ولتوضیح ذلك أكثر نأخذ مثًال الصالة؛ فق
أمور كثیرة حتى تنتھLي مLن الصLالة     من فعل تحظر (تمنع)لك أمور كثیرة، ولكن بعد النیة وتكبیرة اإلحرام 

الصLالة علیLك، ولLذلك سLمیت تكبیLرة الصLالة       حظرتھLا  عLود إلLى عمLل األشLیاء التLي      ت وتخرج منھLا بالتسLلیم،  
إذ قبل دخولك إلى الصالة أنت متحلل، وبعد دخولك في الصالة أنLت محLرم، كمLا فLي الحLج       تكبیرة اإلحرام،

  والعمرة أنت عندما تدخل بالعمرة أو الحج فأنت محرم، وعندما تنتھي من الحج أو العمرة فأنت متحلل.  
ھLا حتLى   ن یفعلأمLور یجLب علLى المسLلم     أنیة لولكن تسبق ھذه ا ،نیة الدخول بالنسكھو  اإلحرامإذا ف

دخLل   أّنLھ فبمجLرد الوضLوء ال یعLد المسLلم      ،سLاس صLحة الصLالة   أالوضوء ھLو   ّنأكما  ،لنسكیصح دخولھ با
فبھLا ال یعLد    اإلحLرام لتLي تسLبق   ا األعمLال ونفس الشيء مع ھذه  ،باطلةتعد  الوضوءوالصالة دون  ،بالصالة

ولكLن علیLھ    أو یعد محرمًا ،عد محرمًاكذلك ال ی األشیاءنوى النسك ودخل بھ دون ھذه  وإذا ،محرمًا معتمرال
  .دم

  قبل الدخول باإلحرام ھناك بعض األعمال تسبق اإلحرام وھي: 
 .  االغتسال .١
 والعانة ) . اإلبطتقلیم االظافر واالستحداد ( حلق شعر  .٢
 . ٧اإلحراماتلبس  .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  ة ركعتLLینصLLال .٥

ھLذا المسLجد   فیLھ و ( وھناك مسجد خاص یصLلى   الرباعیة اتمامًا مع اإلمام المقیم وقصرًا مع المسافرین.
 .)إن تم اإلستعداد لإلحرام في ذو الحلیفة ( بیار علي 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 أنیستطیع  ،االحرام ركعتي ن یكمل صالةأالصالة ، وبعد في 
یركLب فLي السLیارة     أن، فبعLد  rوردت عن رسLول اهللا   ٨وكال الحالتین ،( السیارة )  حتى تمشي بھ الراحلة 

  .محرمًا وأصبحقد دخل في النسك  یكونوبعد ھذا اللفظ  )لبیك اللھم عمرة(یقول 
مالحظة مھمة: التھیئ لإلحرام في حالة ذھابنا الى مكة مباشرة ( أي من المطار الى جدة ومن ثم الiى  

حرامنiiا ودخولنiiا بالنسiiك فiiي مكiiة مباشiiرة ) فیجiiب التھیiiئ لإلحiiرام قبiiل وصiiولنا الiiى المطiiار، وسiiیكون أ 
الطائرة بعد أن یعلمنا قائد الطائرة عن وصولنا ومحاذاتنiا لحiدود الحiرم ھنiاك نقiول ( لبیiك اللھiم عمiرة )         

  ونبدأ بالتلبیة. 
 فإنھاالتي یرفع الرجل فیھا صوتھ دون المرأة  بالتلبیةیباشر  ،ودخل بالنسك )لبیك اللھم عمرة(یقول  أنوبعد 

الحمiد والنعمiة لiك     ّنإ ،لبیiك ال شiریك لiك لبیiك     ،كیi ك اللھiم لب یi ( لب :والتلبیLة ھLي   ،ا فقLط تلبي وتسمع نفسLھ 
 ةحادیLث كثیLر  أكما وردت فLي ذلLك    ،فیھا فضل كبیرألّن  التلبیةمن  المعتمرویكثر  ،٩ال شریك لك ) ،والملك
مiدر حتiى   أو شiجر  أو مiن حجiر    وشiمالھ لبى مiن عiن یمینiھ     إالما من مسلم یلبي : "rالرسول  قولمنھا 

یا  :قیل "،شرال ُبإقط وال كبر مكبر قط  مھّل ھّلأما " أیضًا: rویقول  ١٠"من ھا ھنا وھا ھنا األرضتنقطع 
والعLLج ھLLو رفLLع  ،١٢العiiج والiiثج :قLLال أفضLLلأي الحLLج  :یضLLًاأ r. وسLLئل ١١"نعiiم" :قLLال ؟رسLLول اهللا بالجنLLة

                                                                                                  
   أعلم. أعلم.وھو واجب فمن تركھ فعلیھ دم، أما باقي األعمال قبل اإلحرام فھي سنة فمن تركھا لیس علیھ شيء واهللاوھو واجب فمن تركھ فعلیھ دم، أما باقي األعمال قبل اإلحرام فھي سنة فمن تركھا لیس علیھ شيء واهللا  --  ٧٧
  ١٠٢١٠٢  --  ١٠١١٠١/ ص / ص   سعید بن عبد القادر باشنفرسعید بن عبد القادر باشنفرالمغني في فقھ الحج والعمرة / المغني في فقھ الحج والعمرة /   ٨٨
    ).).١٤٤٨١٤٤٨باب: التلبیة (باب: التلبیة (  ،،رواه البخاري في صحیحھ، كتاب : الحجرواه البخاري في صحیحھ، كتاب : الحج    ٩٩
      ).).٧٥٨٧٥٨باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (باب: ما جاء في فضل التلبیة والنحر (  ،،رواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللارواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللا    ١٠١٠
  الجامع الصغیر الجامع الصغیر   رواه الطبراني ، صحیحرواه الطبراني ، صحیح    ١١١١



  ١٦١٦ 

 أصiحابي آمiر   أنمرني أفi  جبریiل تiاني  أ" :قال r ھوعن ،األضاحي ذبحوالثج ھو الذبح أي  ،الصوت بالتلبیة
  .١٣"ل والتلبیةھالإلبا أصواتھمیرفعوا  أن

یلزمھLا   آن المعتمرفعلى  ،ھمیة وفضل التلبیةأیتبین لنا  rلرسول الشریفة ل األحادیثومما سبق من 
  وده ویكثر منھا ما استطاع ذلك .قعفي جلوسھ ومشیھ وقیامھ و

  :التلبیةوقت 
ت یL حتى یبدأ بLالطواف بالب  )لبیك اللھم عمرة(مباشرة بعد قول  :أي ،بالنسك من دخولھالمعتمر یلبي 

یلبLي   أّنLھ أو  الحرم غیر ملLٍب،  إلىیدخل  المعتمرینمن  ًان كثیرأعطي مالحظة وھي أن رید أأ، وھنا العتیق
ى فعلLL ،خLLالف األولLLىوھLLذا  ،یLLرى البنLLاء الخLLارجي للحLLرم أنیقطLLع التلبیLLة بمجLLرد  أّنLLھأو بصLLوت مLLنخفض 

ویشLرع أي   ،البیLت  إلLى حتLى ینتھLي    غیر مشوش علLى غیLره   ا بھا صوتھرافًع یدخل الحرم ملبیًا أن معتمرال
  .، فحینھا یقطع التلبیةبالطواف یبدأ

  :اإلحرام محظورات
فال  ذا فعلھا ناسیًاإو ،ن یفعلھاأالتي ال یجوز للمحرم  األمورأي  ،اإلحرام محظوراتسنتناول  آلنوا

  :ھي األموروھذه  دمفعلیھ  ذا فعلھا متعمدًاإشيء علیھ ولكن 
أو والمقصود بالمخیط ھو ما فصل على شكل ثوب ولیس المقصود الشيء الذي فیھ خLیط   :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 وضLLع الریحLLةعLLدم التطیLLب ( أي  .٤

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

العLرقجین  أو الطاقیLة  أو العمامLة   بغطاء مباشر ( مثل لبس نائما أو قاعدا  سھأتغطیة ر معتمرال یجوز لل .٥
فال حرج فLي ذلLك    لرأسھكان الغطاء غیر مالمس  إذا أما ،خر )آشيء  بأيأو اللفاف أو لشماغ الفھ بأو 
 .فال حرج في ذلك مظلة ( شمسیة)حمل أو الخیمة أو الل في السیارة ظالستاك
 . ال فال یجوزإھا ولم یكن یملك غیرھا فیلبس 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 اإلنسانال یتعرض لشجر الحرم ( الشجر الذي ینبت تلقائیا من غیر تدخل  .٨

 ر ) عضد ( عضد معناه كسأو في زرعھ ال یدخل ضمن التحریم ) بقطع  اإلنسانفي الحرم قد تدخل 
 لغیره.ال لنفسھ وال  یعقد علیھن أنأو یخطب النساء  أن معتمرال یجوز لل .٩
مLا   جماعھایباشر زوجتھ ( یباشر أي یلمس جسده جسدھا بشھوة ) وال یجوز لھ  أنال یجوز للزوج  .١٠

الطواف  أثناءأو  ًاطریق لیجتاز بھا یدھا یمسكأو یلمس زوجتھ دون شھوة  أندام محرما ( وال حرج في 
 ).ه ونحو
امرأة جمیلLة  أو  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  أن معتمرى الیحرم علالتي  األمورھذه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
      ).).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  --  ١٢١٢
      ).).٧٥٧٥٩٩باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبیة (باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبیة (  ،،رواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللارواه الترمذي في سننھ، كتاب: الحج عن رسول اهللا  ١٣١٣
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تلبسھا وھLي   كانتشيء فھي تحرم بمالبسھا العادیة التي  اإحرامھالمرأة ال یشترط في لباسھا عند  :مالحظة
لLیس ھنLاك حLرج فLي      ھمLع انL   ، لھ أصلفال  البیضیاب ثفعلھ كثیر من النساء بأن یلبسن الما ما تأ ،في الحل

 ،وان ال یشف ،ًاعریض :أي ،أي یكون فضفاضا ،ن ال یصفأ :وھي ،ن توفرت فیھ شروط الحجابإ الباسھ
تلبسLھ ،   أنن خلLت مLن ذلLك فLال حLرج      إفL  ،كرشةالمزالثیاب  :أي ،ن ال یكون زینة بذاتھأو ،یكون شفافًا :أي

وھLذا محLرم علLى المLرأة لبسLھ فLي        ،افةفمن النساء یلبسن الثیاب البیض وغالبھا تكون ش ًاكثیر ّنأوالمالحظ 
الثیLاب البLیض    شLاءت  إنن تلLبس  أو المسLألة تراعي المرأة ھLذه   أنفیجب  .اإلحراملبسھ في  فضًال عنالحل 

واهللا  ھو الوارد شرعًا ّنھفضل ألأن اقتصرت على ثیابھا العادیة فذلك إو أبدًاتكون غیر شفافة  أنولكن یجب 
  اعلم . 

  : 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  خاتملبس الساعة وال .١

 ىلL ن یعLود إ أفي یده مكتوب علیھ عنوان سكنھ لكي یستطیع  المعتمروسوار الداللة ( وھو سوار یرتدیھ 
 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 یكون ھناك شبھ تعمد في ن ال یدلك جسمھ بقوة أوھو محرم  اغتسلذا إ المعتمریجب على 

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

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

ن یلف نفسLھ  أأو على بدنھ  آخر حرامًاإن یضع أ اإلحرام أثناءرد الببشعر  إذا معتمریستطیع ال :مالحظة
سLفل  أیلبسLھا بLالعكس أي یجعLل     نLھ إلقمصلة والفLروة ) ف اثیابھ ( ك إالن لم یجد مفببطانیة دون تغطیة الرأس 

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

مكة المكرمLة   إلىصبحنا محرمین ومتجھین أحرامنا وإكملنا أ آلنفنحن ا ،ركان العمرةأشرح  إلىننسى نعد 
  . عمة لك والملك ال شریك لك )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 ،المكرمةمكة  إلىوصلنا  آلنوا
) بالكعبLة المشLرفة   (ركان العمرة والركن اآلتي ھو الطواف بالبیت العتیLق  أباقي  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 
    :مور نذكرھا وھيأن 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
  ل وال إضطباع.رم
 ألھرولLة ( وھو الركض الخفیف الLذي دون   ن یرملأ (الرجل ) معتمرویسن كذلك لل .٢

ن أ معتمLLراالزدحLام قLLد یصLعب علLLى ال   بسLLببو فقLط،  األولLLى الثالثLة  األشLLواط) فLي  
 األولى الثالثة األشواط( أي یھرول ) في   یرمل  أّنھن یحرك كتفیھ وكأفعلیھ  یرمل،

  ذكرنا.كما 
ذ ال یصLLح ابتLLداء إ األسLLودلطLLواف مLLن الLLركن الLLذي فیLLھ الحجLLر یبLLدأ ا .٣

الطLLواف بتقبیLLل  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      

یسLLتلم أو ن یقبLLل أ معتمLLرعلLLى ال عب جLLدًامLLن الصLL أّنLLھ ّالإ، األشLLواط
 فLي غیLره  أو  األولن كان فLي الشLوط   ، إلشدة االزدحام األسودالحجر 
، بغیLره أو ا بنفسLھ  ّمL إ األذىسLیلحق   ھألّنL ن ال یLزاحم فLي ذلLك    أوعلیھ 

مLام الحجLر   أعنLد مLروره    معتمLر یفعل؟ یقوم ال ذا ماذًاإ، وھذا ال یجوز
سLLوف  األسLLودمLLام الحجLLر أالتوقLLف ألّن ( وبLLدون توقLLف       األسLLود
 إلLLىمLLن الطLLائفین ) یرفLLع یLLده مشLLیرا بھLLا   ھذاء مLLن خلفLLإیLL إلLLىیLLؤدي 

 ،) بھLLذا قLLد بLLدأ نسLLكھ الثLLاني وھLLو الطLLواف  أكبLLرالحجLLر ویقLLول ( اهللا 
 إلLى بھLا   الحجر رفLع یLده مشLیراً    مماأوھكذا في كل شوط كلما مر من 

 ) .  أكبر( اهللا  :الحجر ویقول
اذي حLLوعنLLد مLLروره بLLالركن الیمLLاني وھLLو الLLركن الم    طوافLLھ  أثنLLاءو .٤

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

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

 .بیمینھ



  ١٩١٩ 

( وھLو المكLان الLذي بLین الحجLر        الملتLزم   إلىن یذھب الطائف أنا من الطواف فمن السنة ن انتھیأوبعد  .٥
 و وجھLLھ و صLLدره یضLLعو عتبتLLھ )أو وبLLاب الكعبLLة ولLLیس بLLاب الكعبLLة    األسLLود
ھذا الفعل یكاد یكLون مسLتحیال   ، وویدعو بما شاءذلك المكان على  كفیھ و ذراعیھ
 بإقحامھافعلیھ تركھ لكي ال یضر نفسھ  الطواف لشدة االزدحام أثناء معتمرعلى ال

لكي نصLلي ركعتLین سLنة     نذھبینا الطواف كما قلنا أّنھن أوسط االزدحام ، وبعد 
فیLLھ  ، والخطLLأ الLLذي یقLLع مبLLین فLLي الشLLكل ھLLو وكمLLا إبLLراھیمخلLLف مقLLام الطLLواف 

 خطLأ؛ وھذا اعتقاد  ،خلف المقام مباشرة ّالإال تصح الصالة  أّنھظنھم  المعتمرین 
لLم   إذاوكLذلك   ،ویجعل بینھ وبین الكعبة المقام ،في أي مكان من المسجد تصحبل 

 نمLا یإآلخLر صLلى الLركعتین    أو ن یجعل المقLام بینLھ وبLین الكعبLة لظLرف      أیستطع 
 . استطاع من الحرم

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 ونغسل وجھنا منھ 

الكعبLة ونLدعوا بمLا     إلLى ن نشربھ واقفین ومتجھین أفماء زمزم من السنة  ،السنة لشرب الماء غیر زمزم
الشLرب   (ویسLّن التضLلع منLھ     ١٤"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  ،كثر ممLا یحتویLھ المLاء العLادي    أ األمالح

ن أتأدیتھ للمناسك  أثناء معتمرفعلى ال ،اإلنسانتنشیط عضالت جسم 
لمناسLLك بصLLحة داء اأیكثLLر 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 أ معتمLLرالحطLLیم جLLزء مLLن الكعبLLة فLLال یجLLوز لل أو سLLماعیل إجLLر ِح .٢

ن یعید أبطل طوافھ وعلیھ  دخل فإذا ،الطواف أثناءیدخل في الحجر 
ذا إ، فL  وإذا كان دخولھ في شوط یعاد ذلك الشLوط  األولالطواف من 

  ن یكمل الطواف .أالصالة في الحجر فلیكن بعد  أراد
وتكLون التغطیLة   أي ننھي االضطباع  ؛كتافناأنغطي  أن آلنن انتھینا من طواف العمرة یجب علینا اأبعد  .٣

مLن   ًافتLرى كثیLر   ،لكشفھ بعLد الصLالة ویشLرع فLي إكمLال بقیLة األشLواط       إذا تخلل الطواف صالة ثم یعود 
 .یسعى وھو مضطبع وھذا لیس من السنة المعتمرین

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

ولیس من  ،السابع وھذا لم یصح إلىوالثاني  األولفیھا دعاء الشوط  مكتوب ًایحملون كتب المعتمرینمن 
 ا واآلخرة دون تخصیص دعاء لكل شوط .یلخیر الدن األدعیةیدعو بما شاء من  أنالسنة فعلھ ، والسنة 

فعلLھ ،   ھنL أ rالطواف وھLذا لLم یصLح عLن الرسLول       أثناءصواتھم بالدعاء أیرفعون  المعتمرینر من كثی .٥
یطLوف   یضLر طائفLاً   أنحLد  ولLیس أل  ،ھم فیضLرھم دعLاء  رفع الصوت یشوش على كثیLر مLن الطLائفیین   و

جده في الشوق الذي ی :والأرفع الصوت بالدعاء ھو  :أي األمرھذا  إلىالذي یدفعھ  ولعلق (بالبیت العتی
التLي یحملھLا فLي     ألھمLوم مLن   :وثانیLا  .ھناك ال یتمالك نفسھ برفع الصLوت  كونھ أثناءف ،المكان لذلكنفسھ 

                                                                                                  
  .))١٤٣٢٩١٤٣٢٩رضي اهللا تعالى عنھ (رضي اهللا تعالى عنھ (  عبد اهللاعبد اهللا  مسند جابر بنمسند جابر بن، ، باقي مسند المكثرینباقي مسند المكثرین  ،،رواه أحمد في مسندهرواه أحمد في مسنده  ١٤١٤



  ٢٠٢٠ 

ن یتمالك نفسھ ویظھر أفعلیھ  ،ولى من ذلكأولكن التزام السنة ھو  ،اهللا ) إلىن یبوح بدعائھ أد ینفسھ فیر
یLأتي بLالتزام المسLلم سLنة     ه ورضLا  اهللا د رضLا یL ویر ،عظیمة سنةوھو یؤدي  بالسنة ال سیما فریدًا التزامًا

 یجعلھا شافعات أنرقراقة عسى اهللا ویناجي ربھ بدموع  ،فیدعو بصوت منخفض ،رغم كل شي r نبیھ
  . لھ یوم القیامة

كثLر  أالحجLر ویكررھLا    إلLى ثم یشیر بھا  ،١٥ویبدأ بتقبیل یده األسودمام الحجر أیقف  المعتمرینكثیر من  .٦
 أثنLاء  المعتمLرین یعیLق   ازدحامLاً ذا الوقLوف بحLد ذاتLھ یسLبب     فھL  شLيء  مLن السLنة فLي   وھذا لیس  ،من مرة
 كثLرة  إلىوھذا یعود  ،األسودالطواف ھو عندما تصل ما یقابل الحجر  أثناءمكان  أصعبفتجد  ،طوافھم

، نةالتي ھLي خLارج السL    األفعالوكثیر من  ،اإلشارةمام الحجر ویكرر رفع الید وتقبیل الید بعد أالواقفین 
ما یبقى ّنإو ،الحجر إلىال یتوقف عن الطواف ویشیر بیده   األسودالحجر  إلىعند وصولھ  المعتمرفعلى 

)  أكبLLرمLLام الحجLLر یرفLLع یLLده مLLرة واحLLدة ویقLLول ( اهللا أبالمشLLي وعنLLد اللحظLLة التLLي یكLLون فیھLLا  مسLLتمرًا
 . وقف كما قلناویمضي دون أي ت

بطنLھ   ویظھLر ن یلفLھ علLى عنقLھ    أه الLذي علLى كتفیLھ بعLد     اءومن شدة الحر یضع رد المعتمرینمن  كثیر .٧
لجسمھ متأدبا مع اهللا وھو یطوف  ن یكون ساترًاأ لمعتمرفعلى ا ،وھذا ال یصح ،حتى في الصالةوظھره 

  یدیھ.یسعى بین أو 
أو یدفعھم أو وال یزاحمھم  ،یراعي الضعیف والكبیر في السن فیرفق بھم أنالطواف  أثناء المعتمرعلى  .٨

 . أي شيء آخرأو سحبھ أو بدفعھ  من الطائفین حدًاأیؤذي أو ؤذھم ی
 والشرب.األولى للطائف أن ینشغل بالذكر والدعاء ویتجنب الكالم الكثیر والزائد وكذلك یتجنب األكل  .٩
وھLذا فیLھ    ،یدي بعض لكLي ال یضLیع الواحLد اآلخLر    أالطواف یلزم بعضھم  أثناء المعتمرینكثیر من  .١٠

ن یتجنبوا أ المعتمرینى افعل ،فھو یسبب مضایقة كبیرة لھم ؛جدا للطائفین وھو مؤٍذ rنھي عن الرسول 
 .ھذا الفعل

 جلس.طوافھ من حیث  یتممن الراحة ثم یعود و ئًان یقعد ویأخذ شیأیجوز لمن یتعب بالطواف  .١١
لیLھ  نمLا ع 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   
    :یأتيوكما  بین الصفا والمروة

١. LLروة نبLLفا والمLLین الصLLعي بLLدأ دأ السLLونب 
 حیث سLأل الصLحابة الكLرام    ،من الصفا
یھما نبLدأ مLن الصLفا    أمن  r رسول اهللا

ِإنَّ الصLََّفا َواْلَمLْرَوَة ِمLن َشLَعآِئِر     (( ل:واهللا عLز وجLل قLا    ،بما بدأ اهللا بھ )) ابدؤوا((  : فقال ؟من المروة أم
((ِإنَّ الصLََّفا   :تعLالى ونقرأ قول اهللا  ،البیت إلىونقف متجھین صفا فنرتقي الصفا فنحن نبدأ من ال ،)) الّلِھ

اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطLَّوََّف ِبِھَمLا َوَمLن َتَطLوََّع َخْیLًرا َفLِإنَّ       أو َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت 
 أكبLر اهللا و اهللا  إال إلLھ ال  أكبLر اهللا  أكبLر اهللا  أكبر(( اهللا  : م نكبر اهللا عز وجل بقولناث ،الّلَھ َشاِكٌر َعِلیٌم ))

 كLل  على وھو ویمیت یحیى  الحمد ولھ الملك لھ لھ لك شریك ال وحده هللا إال إلھ الوهللا الحمد ،  أكبراهللا 

                                                                                                  
  ..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  --  ١٥١٥
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 اقتصرن إو ،)) وحده حزاباال وھزم عبده ونصر وعده أنجز لھ شریك ال وحده اهللا اال الھ ال قدیر شئ
 . وال شيء علیھ ،صح سعیھ ئًان لم یقل منھ شیإو ،ن زاد صحإعلى بعض ھذا الدعاء صح و

المنطقLة التLي تسLمى بLین العلمLین ( وھLي        إلLى وعنLد وصLولنا    ،المLروة  إلLى ثم ننزل مLن الصLفا متجھLین     .٢
ن إ إلLى  ن الخفیف والشدید،؛ وھي: ركض بیللرجال دون النساء الھرولةضواء خضراء ) نبدأ أمؤشرة ب
 الخضLLLر االضLLLواءنھایLLLة  إلLLLىنصLLLل 

، وھذا من السنة فمن تركLھ مLن   ةالثانی
تعب فLال  أو مرض أو جراء االزدحام 

 .حرج علیھ
المLروة نقLف علLى     إلLى وعند وصولنا  .٣

البیLLLت ونLLLدعوا  إلLLLىونتجLLLھ  ،المLLLروة
بنفس الدعاء الذي قلناه على الصفا ثLم  

 ،نھLرول كمLا فعلنLا فLي الشLوط السLابق       األخضLرین العلمLین   إلىوصولنا وعند  ،الصفا إلىننزل متجھین 
البیLت والLدعاء وھكLذا     إلىالصفا نعمل نفس العمل من توجھ  إلىوحتى نصل  ،لمبین في الشك ھو وكما

وھكذا فیبدأ سعینا  ،الصفا شوط إلىومن المروة  ،المروة شوط إلىمن الصفا  السبعة األشواطحتى ننھي 
 بالمروة .  بالصفا وینتھي

  المالحظات:ن ننھي السعي ھناك بعض أوقبل 
 .المروة من غیر طھر ( بدون وضوء )السعي بین الصفا و یسّن .١
، وكذلك ول كما في الطوافدعیة مكتوبة دعاء الشوط األأبأیدیھم وفیھا  ًاملون كتبیح المعتمرینمن كثیر  .٢

ذلLك لLیس    ّنأوقLد نبھنLا    ،فLي الطLواف   ًاضیأ، وكما نبھنا فھذا لیس من السنة كذلك ،رفع الصوت بالدعاء
 نأالمھLم ھLو    ،وال شLيء علیLھ   ،ن یسكتأأو ن یدعو بما شاء من الدعاء أسعیھ  أثناء فللمعتمرمن السنة 
 .سعى بین الصفا والمروةال یؤدي

 ،بLLواب مLLداخل الحLLرم المرتبطLLة بمكLLان السLLعي بLLین الصLLفا والمLLروة  أمLLام أیقفLLون  المعتمLLرینكثیLLر مLLن   .٣
جبلLین فLي وسLط     : الصLفا والمLروة   كانLت فقLد   ،كلھLا لیسLت مLن السLنة فLي شLيء       قLواالً أو عماًالأن ویفعلو

عمراتLھ وحجLھ    أثنLاء و rحیLاة الرسLول    أثنLاء بواب للحLرم فLي   أأو حدود صحراء قاحلة ولیس ھناك أي 
 . ا االفعال!ین یأتون بھذأفمن 

وھLذا ال   ،مLن ) كمLا فLي طLواف العمLرة     یالسLعي ( أي یخLرج كتفLھ األ    أثنLاء یضLطبع   المعتمرینكثیر من  .٤
 .السعي أثناءفعلیھ ان یغطي كتفھ  ،یصح

البیLت بیمینLھ ویقبلھLا وھLذا غیLر       إلLى مLام البیLت عنLدما یریLد السLعي ویشLیر       ایقLف   المعتمLرین  كثیر مLن   .٥
 .بالسعي أت والدعاء فقط ومن ثم یبدیمام البأالوقوف  ھوف المشروعأما  ،مشروع

ومLن ثLم    ،شLرب المLاء  لأو  سLتراحة لالن یجلLس  أذا تعLب  إبین الصفا والمLروة  وھو یسعى  للمعتمریجوز  .٦
 .متر )  ٤٧٣ن المسافة بین الصفا والمروة ھي ( أ علمًا ،یكمل سعیھ من حیث جلس

ن یأخذ الوقت الكLافي لكLي یسLتریح    أ المعتمربل یستطیع  ان یكون السعي بعد الطواف مباشرةال یشترط  .٧
 .م یبدأ بالسعي بین الصفا والمروةساعات ) ثأو ساعة  ن طال ذلك (وإ ،بعد الطواف

 ،بالسLطح وال شLيء علیLھ   أو ن یسLعى بالطLابق الثLاني    أفLي السLعي    ذا كLان ھنLاك ازدحLام   إ للمعتمریجوز  .٨
كلمLا ابتعLد    ،في الطواف تطول علیھ المسLافة أي مسLافة الطLواف    ھّنأال إوكذلك الطواف  ،وسعیھ صحیح
 . رفة بینما ال یؤثر ذلك على السعيعن الكعبة المش

ركLان العمLرة   ألLدینا مLن    لم یبَقوھو السعي بین الصفا والمروة  ،ینا الركن الثالث للعمرةھأنن أوبعد 
  .التقصیرأو الحلق  ّالإ
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   الحلق أو التقصیر:
اللَُّھiمَّ  «  :َقiالَ  ؟ُمَقصiِِّریَن َیiا َرُسiوَل اللiَّھِ    َواْل :َقiاُلوا  » .اللَُّھمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقiیَن  « : rقال َرُسوَل اللَِّھ 

  . ١٦»َواْلُمَقصِِّریَن «  :َقاَل ؟َواْلُمَقصِِّریَن َیا َرُسوَل اللَِّھ :َقاُلوا» . اْرَحِم اْلُمَحلِِّقیَن 
  .المقصرین جرعظم من أأجر المحلقین أ ّنأفیدل ھذا الحدیث على 

  لتقصیر ھناك بعض المالحظات:با بالحلق وقبل أن ننھي أركان العمرة
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 أاذا حلقنLا عنLLد الحالقLLین فLLي محالتھLم فیجLLب    .٢

 .مراضًا من األت الحالقة تنقل كثیردواأ
فھLذا لLم یLرد فLي السLنة وخLالف قولLھ         ،ظفLر یعLوض عLن التحلیLق    ن قص االإ :ال یصح القول الذي یقول .٣

وَسLُكْم  آِمِنLیَن ُمَحلِِّقLیَن ُرؤُ   إن شLاء اهللا ((َلَقْد َصَدَق اللَُّھ َرُسوَلُھ الرُّْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتLْدُخُلنَّ اْلَمْسLِجَد اْلَحLَراَم     تعالى
 .)) َوُمَقصِِّریَن َلا َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك َفْتًحا َقِریًبا

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 ( أھا قدر التقصیر من شعر أثناءتقص  .٣
، فعلLى المLرأة أن   وھLذا ال یجLوز أبLداً    ،جLل التقصLیر  اء یظھرن شعورھن أمام الرجال مLن أ كثیر من النس .٤

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

 . ًالیذلك سب 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  قLدیماً ، فقLد كLان النسLاء    محرمLة   كانLت ن إحتى و، ن تغطي وجھھا وكفیھاأ

                                                                                                  
  ..))١٦١٢١٦١٢في صحیحھ، كتاب الحج ، باب: الحلق والتقصیر عند االحالل (في صحیحھ، كتاب الحج ، باب: الحلق والتقصیر عند االحالل (  رواه البخاريرواه البخاري  --  ١٦١٦
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ن تغطLي وجھھLا   أالتLي فیLھ فعلLى المLرأة      اإلضLاءة ا الیوم فال یعرف لیل الحرم مLن نھLاره لشLدة    ّمأ ،شيء
 . محرمة كانتن إوكفیھا و

لنا سوى البقاء عLدة أیLام قبLل مغLدرتنا مكLة المكرمLة        ینا العمرة وتحللنا منھا ولم یبَقھأنقد  آلننحن ا
  یام العزیزة نوصي یما یأتي:وفي ھذه األ

 .األوقات الخمسة في الحرم الشریفالمواظبة على صالة  .١
 رَقالَطL  َرَثL َكأومن  ،بالبیت فھو كما یقول العلماء ( الطواف طرق على باب الملك ١٧كثار من الطوافاإل .٢

ن أكLرام علLى   ال المعتمLرین نLا ننبLھ   ّنأ ّالإمLن الطLواف    اإلكثLار ننا نشLجع علLى   أ، وبما لھ ) ن یفتحأیوشك 
إذا كان ھناك زحLام علLى    الطائفین حول الكعبة المشرفة أطرافما على إما في الطوابق العلیا وإیطوفوا 
الLذي  و ،ونحLن نLؤدي طLواف تنفLل     ،للمعتمLر ) لمLن علیLھ الطLواف فLرض (     للكي نفسLح المجLا   الطواف،

 . حق من الذي یطوف تنفًالأیطوف فرض 
 اإلكثار منھ سنة.فنة عكس الطواف عدم تكرار السعي ألّنھ لیس من الس .٣
والصLالة علLى النبLي     كثار من االستغفارن الكریم واإلذكار الصباح والمساء وقراءة القرآأعلى  المواظبة .٤

 . واللیل النھار أثناء األذكاروباقي  rمحمد 
العمرة عد ب َلُسِئذا إ أّنھوال یعرف ماذا فعل وكیف اعتمر حتى عمرتھ ویكمل  المعتمرین یعتمركثیر من  .٥

 الرحلة في تعلم فقھ الحجأو ن یستغل ھذه السفرة أ المعتمرفعلى  ،ب علیھین یجعن أي منسك ال یعرف أ
وماذا  آلنوھو یعلم ماذا یفعل ا عمرتھیؤدي  أّنھ إلى باإلضافة ،بلده إلىذا عاد إلكي ینفع غیره  والعمرة
 .بعد ذلكسیفعل 

فوتھ كثیر من الصLالة فLي الحLرم    ی ھإّنویكثر منھا حتى  سواقباألیفرط في التجوال  المعتمرین كثیر من  .٦
والكثیر من الوقت  ،قلیًال األسواق إلىن یذھب أفعلیھ  ،العظیم األجر المعتمرع على 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 إلىالصالة فیھ والطواف بالبیت العتیق والنظر  وفضل لكن الحرم

یكثLر مLن    ،م غیLر عطشLان  أكLان   ًاعطشLان  لLھ، لمLا شLرب   و ، وھLو من شرب ماء زمزم فھو شفاء اإلكثار .٧
 .ألنھ شفاءشربھ 

، بل علیھ بشيء من النفععلى المسلم التي ال تعود  األمورأو مور الدنیا أاالبتعاد عن الجدال والنقاش في  .٨
 . أي مكان آخرأو الفندق أو في الحرم  كانتن إ الدروس إلىن ینشغل بحضور مجالس العلم واالستماع أ
ن تكLLون النصLLیحة بLLأدب ومLLن بLLاب المحبLLة  أولكLLن یجLLب  ،العمLLرة أثنLLاءخطLLائھم أعلLLى  المعتمLLرینتنبیLLھ  .٩

  السنة.الي بمعرفة عالتباب  ولیس منوالتوجیھ 
 ،ھمLزةٍ أو  بلمزٍة،ولو  ؛من الغیبة المعتمر أخياك ّیإ! ! الغیبةإثما أكبرو الزناخطر من أ تجنب ما ھو .١٠

ن أوزمالئLك  أنت 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 العLLراق ومعانLLاتھم بكLLل صLLدق دون تشLLویھ     حLLوال المسLLلمین فLLي أنقLLل  .١١

وكLLذلك یسLأل عLLن   عمیقLین، مانLة وصLLدق  أن ینقلھLLا بأفعلیLھ   ،الحLاج والمعتمLLر مانLLة فLي عنLLق  أ واألحLداث 
 العالم.ل المسلمین في احوأ
خLLذ أن فLLي بالدھLLم ووملھم وكیLLف المسLLلاحLLوأم عLLن لھاالتعLLرف علLLى المسLLلمین مLLن كLLل مكLLان وسLLؤ   .١٢

 . صاللفة بینكم عن طریق المراسلة واالتى المودة واألوینھم لكي تبقاعن

                                                                                                  
مقام إبراھیم، وھكذا في كل طواف، وطبعا یطوف مقام إبراھیم، وھكذا في كل طواف، وطبعا یطوف یبدأ بھا من الحجر األسود وینتھي عنده ومن ثم یصلي ركعتي الطواف خلف یبدأ بھا من الحجر األسود وینتھي عنده ومن ثم یصلي ركعتي الطواف خلف   ویكون سبعة أشواطویكون سبعة أشواط  ١٧١٧

  بمالبسھ المعتادة. بمالبسھ المعتادة. 



  ٢٤٢٤ 

دون توصLیة علیLھ    للعراقیینالعظیم ( وھذا مشھود  األجرففیھا  ،مساعدة كل من تراه یرید المساعدة .١٣
.( 
خLLي ك أّنLLأل األمLLورولى تLLرك ھLLذه الطعLLام وذاك یتLLذمر مLLن المنLLام فLLاألعLLدم التLLذمر فھLLذا یتLLذمر مLLن   .١٤

، علLى صLالة یصLلونھا فLي الحLرم      ویبكLون دمLاً   ،ین المسLلمین یL علیھLا مال  یغبطLك فLي نعمLة   نت أ المعتمر
 . إن شاء اهللالعظیم  األجرالصبر ھناك لھ  ،ومرھا بحلوھا یامن تتحمل ھذه األفعلیك أ

 .خجلأو أي تردد  من غیر عمرتكسأل عن أي شي ال تعرفھ عن ا .١٥
إذا  ّالإ، أخذھالقطة الحرم ال یجوز ألّن  شیئا ثمینان ن كاإذا وجدت أي شي في الشارع فال تأخذه وإ .١٦

خذونھا ویضعونھا أوھم ی ،عند الكعبة إسماعیلفتذھب بھا وتلقیھا في حجر  ،فھا للناسن تعّرأترید  كنت
 .ھاني صاحبھا ویسأل عتأفی األماناتفي مكان یسمى 

یجعلLون مLن    :وًالأم ّنھL أل یئًان ال یعطLیھم شL  أفعلLى المسLلم    ،مLن المتسLولین عنLد الحLرم     ًاسترى كثیLر  .١٧
یضLیع حLق الفقیLر الLذي یسLتحق       :وثانیiاً  ،ك تشجعھم علLى ھLذا العمLل   ّنإعطیتھم فأذا إف ،التسول مھنة لھم

ن یتحرى أراد الصدقة أذا إ المعتمرفعلى  ،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 المحاولة العزوم لترك التدخین وإن تعذر نالمدخنی لإلخوة .١٨

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  ًاسبب تمرمعلكي ال یكون ال ،لسة ( قجغ )خیبیعون السكائر 

أو  في وقت نومھ ًاحدأفال یزور  ،مع كل الناس ذا ذوق ن یكون خفیف الظل في كل تعامالتھأ معتمرعلى ال
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 أمامك المزاح والضح
 و طیبا وضعت و طیبا أكلت النحلة كمثل المؤمن مثل إن ، بیده نفسي ،والذي تنقص لم و تغیر فلم صاحبھا
  یف لم تكسره.ضعأي بمعنى أنھ خفیف الظل كالنحلة إذا وقفت على شيء  . ١٨" تفسد لم و تكسر فلم وقعت
ن تتحلى بالصبر أھم على غیر مزاجك وعلى غیر عاداتك فیجب علیك  من الناس الذین ًاكثیر وسترى

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
  ))٢٢٨٨٢٢٨٨السلسلة الصحيحة لأللباين (السلسلة الصحيحة لأللباين (  ١٨١٨
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  زیارة مسجد الرسول
  صلى اهللا علیھ وسلم

ومLا أن   ویھب علینا ھواء المدینة طیبة الطیبLة الطLاھرة،   rة المنورة بلد الرسول صل إلى المدیننن بمجرد أ
 یصیح فؤادك : حتى  rتبصر عیناك مسجد الرسول 

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

  َوبدت من َخلف ِتَك الحجب       اِرِه َقد َظَھَرت       ھذِه َأنو
  َوِاطَربي َفالَوقُت َوقت الَطَرِب          ھِذِه َأنواُرُه َفِابَتِھجي       

  َبعد من طاَبت بِھ من طیب         ھِذِه طیَبة یا َعین َوما       
  ذا الَكوَكبَوِانُظري ِللَكوَكِب الَدّري َفَكم       َأنُفس َتصبو ِلھ

  َأنَت ِاّلا في َمقاِم اَالَدب      َوَتَأّدب یا َأخا الَوجد َفما       
  َوِاسُكب الَدمَع ُسرورا َفَعلى       َغیره َدمُع الَھنا َلم ُیسَكب

اْلَمِدیَنiُة َحiَرٌم ،   " rوأول دخولنا إلى المدینة المنورة سنقرأ الفتة كبیرة مكتوب علیھا قول الرسول  
نiَّاِس َأْجَمِعiیَن ،   ْیَن َعاِئٍر إلى َكَذا ، َمْن َأْحَدَث ِفیَھا َحَدثًا ، أو آَوى ُمْحِدثًا ، َفَعَلْیِھ َلْعَنُة اللَِّھ َواْلَمَالِئَكiِة َوال َما َب

، " فھذا الحدیث یدل على عظمة المدینة المنورة وعظمة إثم من یحدث فیھا حدثًاَال ُیْقَبُل ِمْنُھ َصْرٌف َوَال َعْدٌل
  وأخشى أن تكون السكائر ( الدخان ) حدثًا !!! 

  :آداب زیارة المسجد النبوي الشریفسنتكلم عن و
 .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

بLLواب لLLي أ سLLول اهللا اللھLLم افLLتح  ر
 .رحمتك )

سLLجد فLLي تحیLLة الم نصLLلي ركعتLLین .٤
 أن واألحسنأي مكان من المسجد 

 .فةتكون في الروضة الشری
سLLالم علLLى رسLLول  لبعLLدھا نLLذھب ل .٥

أبLLLي بكLLLر وعلLLLى صLLLاحبیھ  rاهللا 



  ٢٦٢٦ 

ت لصولدب ووقار وسكینة وخفض أبكل  rالرسول  أمامونقف  ـ رضي اهللا عنھما ـ بن الخطاب  وعمر 
 مLة وجاھLدت  الرسالة ونصحت األ دیتأك ّنأشھد أ، حمة اهللا وبركاتھالنبي ور أیھا( السالم علیك : ونقول

ـ رضي اهللا عنھ   بكر بيمام أأ، ثم نقف ) متھأعن  اهللا عنا خیر ما یجزي نبیًا فجزآك ،في اهللا حق جھاده
خیLر الجLزاء،    زاك اهللا عLن أمLة نبیLھ   ج ،ورحمة اهللا وبركاتھ خلیفة رسول اهللا( السالم علیك یا  :ونقول ـ

المLؤمنین   ریL مأ( السLالم علیLك یLا     :ونقLول  ـ رضLي اهللا عنLھ ـ     عمLر  مLام قبLر  أثLم نقLف    ،اللھLم اغفLر لLھ )   
 . ن ثم نخرج بھدوء وسكینةوم ،اللھم اغفر لھ ) جزاك اهللا عن أمة نبیھ خیر الجزاء، ورحمة اهللا وبركاتھ

مLن الصLLالة فLي الروضLLة    واإلكثLLار ،فLLي المسLجد  وات الخمLس علLى الصLLل  نواظLLب أن علینLا  وبعLدھا بقLLي  .٦
ة مساء حیث ن یصلي فیھا بالروضة الشریفة بعد التاسعأ معتمرالتي یستطیع ال األوقاتحسن أوة (الشریف

 .تفرغ الروضة تقریبا )
 صالة. بألف rالصالة في مسجد الرسول ألّن  ؛صالة النافلة ھناك من اإلكثار .٧
 .والصالة على النبي الكریم محمد علیھ الصالة والسالم دعاء كثیرًاكثر من االستغفار والن .٨
  

  وھي:ن یزورھا أ معتمروھناك مناطق في المدینة المنورة یستطیع ال
فLي المدینLة المنLورة والLذي     بني أول مسجد  :مسجد قباء وھو .١

 لََّمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلLى التَّْقLَوى ِمLْن َأوَِّل َیLْومٍ    (( :تعالىقال عنھ اهللا 
َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفیLِھ ِفیLِھ ِرَجLاٌل ُیِحبLُّوَن َأن َیَتَطھLَُّروْا َوالّلLُھ ُیِحLبُّ        

 r، والصLLالة فیLLھ تعLLدل عمLLرة لقLLول الرسLLول     )) اْلُمطَّھLLِِّریَن
  .١٩))((َصَالٌة ِفى َمْسِجِد ُقَباٍء َكُعْمَرٍة 

وھLي   ،وھي المقبرة التي جنLب المسLجد النبLوي    :زیارة البقیع .٢
ا ھL فیالكLرام، حیLث دفLن     الصLحابة دفون فیھا كثیر مLن  م ةمقبر

              وفاطمLLLLLة ( رضLLLLLي اهللا عنLLLLLھ ) بLLLLLن عفLLLLLان نسLLLLLیدنا عثمLLLLLا
(  المؤمنین أمھاتزواجھ أو r النبي تنب ) ا( رضي اهللا عنھ

                          ، والحسLLLLLLLLLLLLن بLLLLLLLLLLLLن علLLLLLLLLLLLLي   ) نرضLLLLLLLLLLLLي اهللا عLLLLLLLLLLLLنھ 
 ) ماهللا عLنھ  ( رضLي وكثیر من الصحابة  ،)رضي اهللا عنھ  (

  .نھ سمیع قریبنبینا یوم القیامة إوحشرنا معھم و ،أجمعین
 َأْھَل َعَلْیُكْم السََّلاُم "ن یقول عند دخولھ أیسن عند زیارة البقیع  .٣

 َأْسَأُل َلَلاِحُقوَن اللَُّھ َشاَء ِإْن َوِإنَّا َواْلُمْسِلِمیَن اْلُمْؤِمِنیَن ِمْن الدَِّیاِر
مLLLن ثLLLم یLLLدعو لھLLLم بالرحمLLLة   ، و" ٢٠"اْلَعاِفَیLLLَة ْمَوَلُكLLL َلَنLLLا اللLLLََّھ

 .والمغفرة
 مLا ھLو  ّنإ ،ولم یرد فLي فضLلھ شLيء    :القبلتین زیارة مسجد ذي .٤

وجLاءھم خبLر تحویLل     ،المسجد الذي كان یصLلي بLھ الصLحابة   
فسLمي   ،البیLت الحLرام وھLم فLي الصLالة      إلLى تحولLوا   ومLن ثLم   ،البیLت الحLرام   إلLى القبلة من بیت المقLدس  

 القبلتین. مسجد ذو
ن أوللمسلم  ،وجبل الرماة ،٢١"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.

                                                                                                  
  ).٢٩٨رواه الترمیذي في سننھ، كتاب: الصالة، باب: ما جاء في الصالة في مسجد قباء ( --  ١٩١٩
  ..))١٦٢٠١٦٢٠في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یقال عند دخول القبور والدعاء الھلھا (في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یقال عند دخول القبور والدعاء الھلھا (  سلمسلمرواه مرواه م  --  ٢٠٢٠
  ..))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  --  ٢١٢١



  ٢٧٢٧ 

  :المنورةالمدینة  أسماء
فھLي عاصLمة اإلسLالم األولLى،      لعالیLة فLي قلLوب المسLلمین؛    ھLا ا كانتللمدینة أسماء كثیLرة تLدل علLى م   

ھذه األسLماء فأوصLلھا    المؤرخینوقد تتبع ، rالمسجد النبوي، ومثوى جسد الحبیب األعظم محمد  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     أّنھوأما بقیة األسماء فیبدو  النبوي، دون ذلك بكثیر،
  ھا العالیة.كانتمرت بھا، ومن م

 أما األسماء التي وردت في اآلثار الصحیحة فھي ما یلي: 
لت : ((وإذ قاتعالىوھو 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..
إلى عدم استخدامھ للداللة علیھا بعد اإلسالم، وورد في ذلك أحادیLث عLدة منھLا حLدیث ورد فLي      

  مسند أحمد: ((من سمى المدینة بیثرب فلیستغفر اهللا عز وجل)).
، وقLد ورد ھLذا االسLم فLي القLرآن الكLریم والحLدیث        لھجLرة ات بLھ بعLد   ھِري اشLتُ وھLى االسLم الLذ    ـ المدینiة:   ٢

ن حLولھم مLن األعLراب أن    المدینLة وَمL   ألھLل : ((مLا كLان   تعLالى الشریف عدة مرات.. منھا قولLھ  
  .٢٢((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؛ rأطلقھ علیھا رسول اهللا وھو اسم  ـ طابة:  ٣
ھLذه  ((من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا علLى المدینLة قLال:     rعن أبي حمید قال: أقبلنا مع النبي 

  . ))طابة
عLن  منھLا حLدیث ورد فLي صLحیح مسLلم       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 
  طیبة. 

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

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

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

  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
  ).).١٧٥٦١٧٥٦المدینة (المدینة (  في صحیحھ، كتاب: الحج ، باب: كراھیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ان تعرىفي صحیحھ، كتاب: الحج ، باب: كراھیة النبي صلى اهللا علیھ وسلم ان تعرى  رواه البخاريرواه البخاري  --  ٢٢٢٢
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   ٢٣مجموعة من األدعیة
لكLLي تختLLار منھLLا  rموعLLة مLLن األدعیLLة المLLأثورة عLLن الرسLLول جأضLLع بLLین یLLدیك میLLأتي فLLي  المعتمLLرأخLLي 

        Lفرتك المیمونLي سLواطن فLدة مLي عLا فLة تقرأھLل  مجموعLروة،      ة، مثLفا والمLین الصLعي بLواف والسLذه  الطLوھ
  األدعیة ھي من باب الفتح ولیس من باب اإللزام، اي أن ھذا األدعیة لیست من مناسك العمرة. 

  األدعیة: 
v  اللھم ربنا لك الحمد، حمدًا كثیرًا طیبًا مباركًا فیھ، كما یحب ربنا ویرضى، ملَء السماوات وملَء األرض

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

رك علLى محمLد وعلLى آل    محمد، كما صلیت علLى إبLراھیم وعلLى آل إبLراھیم، إنLك حمیLد مجیLد، اللھLم بLا         
  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 ا      اللھم إنا نسألك بأن لك الحمد، ال إلھ إال أنت، المنَّاُن بدیُع اLرام، یLالل واإلكLا ذا الجLموات واألرض، یLلس

  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

ونبیك  ونعوذ بك من شر ما  وآجلھ ما علمنا منھ وما لم نعلم .اللھم إنا نسألك من خیر ما سألك منھ عبدك
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 كرك وحسن عبادتك.اللھم َأِعنَّا على ذكرك وش  
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

  احة لنا من كل شر.إلیھا معادنا، واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر، واجعل الموت ر
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

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

                                                                                                  
  األدعية خمتارة من كتاب جواهر الدعاء حملمد اخلواص.األدعية خمتارة من كتاب جواهر الدعاء حملمد اخلواص.  ٢٣٢٣
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v َعْن َیَساِرنا ُنوًرا، اللھم اْجَعْل ِفي َقْلوبنا ُنوًرا، َوِفي أبَصاِرنا ُنوًرا، َوِفي أسْماِعنا ُنوًرا، َوَعْن یمیننا ُنوًرا، َو
َ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،        

م لنا نورا، وأعطنا نورا، اللھم اجعل لنا نورا في قبورنLا، واجعLل لنLا  یLوم القیامLة نLورا، وِزْدنLا        اللھم عظِّ
  نورا، َوَھب لنا نورًا على نور.

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

لھLم َبعLِّْد َبیننLا َوَبLْیَن     اْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، اللھم َنقِّ قلوَبنLا ِمLَن اْلَخَطاَیLا َكَمLا َنقَّْیLَت الثLَّْوَب اَألْبLَیَض ِمLَن الLدََّنِس، ال         
َوَخْیLَر النََّجLاِح    َخِطیَئاتنا َكَما َبعLَّْدَت َبLْیَن اْلَمْشLِرِق َواْلَمْغLِرِب، اللھLم ِإّنLا نْسLَأُلَك َخْیLَر اْلَمْسLَأَلِة َوَخْیLَر الLدَُّعاِء،           

َثبِّْتنLLا َوَثقLLِّْل َمَواِزیننLLا، َوَأِحLLقَّ ِإیَماننLLا، َواْرَفLLْع  َوَخْیLLَر اْلَعَمLLِل، َوَخْیLLَر الثLLََّواِب َوَخْیLLَر اْلَحَیLLاِة َوَخْیLLَر اْلَمَمLLاِت، وَ 
نْسLَأُلَك َفLَواِتَح    َدَرَجاتنا، َوَتَقبَّْل َصالتنا، َواْغِفْر َخِطیَئاتنا، َونْسَأُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیَن، اللھLم ِإّنLا  

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

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

  اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَِّة آِمیَن.
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 ِحُب اْلَعْفَو فاْعُف َعّنا.اللھم إنك َعُفوٌّ َكِریٌم ُت  
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 ي أرزاقنا.اللھم اغفر لنا ذنوبنا، ووسِّع لنا في دورنا، وبارك لنا ف  
v .اللھم اغفر لنـا ذنوَبنا ُكلَّھا، ِدقَّھا وِجلَّھا، وأوَلھا وآخَرھا، وعالنیَتھا وسرَّھا  
v .اللھم اغفر لنا ذنَبنا، وَأْخِسْئ شیطاَننا، وُفكَّ ِرھاَننا، وَثقِّْل ِمیزاَننا، واجعلنا في النَِّديِّ األعلى  
v َت     اللھم ِإنِّا َظَلْمنا أنفسنا ُظْلًما َكِثیًرا وLَك َأْنLَّا ِإنLِدَك َواْرَحْمنLال َیْغِفُر الذُُّنوَب ِ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

، وكل ذلك عندنا، اللھم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت وعمَدنا، وجھَلنا وھزَلنا 
  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
  خطایانا بالثلج والماء والَبَرد.األبیض من الدنس، اللھم اغسلنا من 

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 الصمدLا؛ إنLا ذنوبنLالذي لم یلد ولم یولد، 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.



  ٣٠٣٠ 

v  ذنوبنا،    اللھم أنت الملك ال إلھLا بLنا واعترفنLإال أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربُّنا ونحن عبیدك، ظلمنا أنفس
فاغفر لنا ذنوبنا جمیعًا، إنھ ال یغفر الذنوب إال أنت، واھدنا ألحسLن األخLالق ال یھLدي ألحسLنھا إال أنLت،      

لیس إلیك،  واصرف عنا سیئھا ال یصرف عنا سیئھا إال أنت، لبیك وسعدیك والخیر كلھ في یدیك، والشر
والمھدي من ھدیت إنا بك وإلیLك، ال منجLى وال ملجLأ منLك إال إلیLك، تباركLت وتعالیLت نسLتغفرك ونتLوب          

  إلیك.
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 قیLُم السموات واألرض ومن 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،       

وبك آمنا، وعلیك توكلنا، وإلیك أنبنا، وبك خاصمنا، وإلیك حاكمنLا، فLاغفر لنLا مLا قLدمنا ومLا أخرنLا، ومLا         
  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 خلق. نعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما  
v . اللھـم إنا نعوذ بـك من ضیق الدنیا ، وضیق یوم القیامة  
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 عوذ بك من علم ال ینفع، وعمل ال ُیْرَفع، ودعاء ال ُیْسَمع.اللھم إنا ن  
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 نكرات األخـالق، واألعمال، واألھواء، واألدواء.اللھـم إنـا نعوذ بـك من م  
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 ،وفجاءة نقمتك، وجمیع سخطك.  اللھم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك  
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 جَّاِل.ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت، َوِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الدَّ اللھم ِإّنا نُعوُذ  
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         اللLن جLوء، ومLاحب الُسLن صLوء، ومLاعة الُسLن سLھم إنا نعـوذ بك من 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.



  ٣١٣١ 

v َعْجِز َواْلَكَسِل ، َواْلُجْبِن َواْلَھَرِم، َونُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َواْلَمَماِت، َونُعوُذ ِبَك ِمْن اللھـم ِإنِّا نُعوُذ ِبَك ِمْن اْل
  َعَذاِب اْلَقْبِر.

v     Lِر، َونُعLى َأْرَذِل اْلُعُمLَردَّ ِإَلLن   اللھـم ِإنِّا َنُعوُذ بـك من الُبْخل ، ونعوذ بك من اْلُجْبِن، َونُعوُذ بك َأْن ُنLَك مLوُذ ِب
  ِفْتَنِة الدُّْنَیا، َونُعوُذ بك من َعَذاِب اْلَقْبِر. 

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.

v ھ إال      اللھـم لك أسلمنا ، وبLك ال إلLوذ بعزتLا نعLم إنLك آمنا ، وعلیك توكلنا ، 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
  ال، اللھم ربَّ كل شيء وملیَكھ، وإلَھ كل شيء، نعوذ بك من النار.على كل ح

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 إناLة والمسLة، والذلLنعوذ بك من العجز والكسل، 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  ن الLا،           اللھم إنا نعوذ بك مLنا تقواھLم آت نفوسLر، اللھLذاب القبLَرم وعLل، والَھLبن والبخLل، والجLز والكسLعج

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 َواْلَھLَّة النLن فتنLِر، ومLَذاِب اْلَقْبLِر َوَعLة اْلَقْبLَرِم ، َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، ومن فتن
اللھLم  َوَعَذاِب النَّاِر، ومن َشرِّ فتنة اْلِغَنى، َونُعوُذ ِبَك من فتنLة اْلَفْقLِر، َونعLوُذ ِبLَك ِمLْن فتنLة اْلَمِسLیِح الLدَّجَّاِل،         

ِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد، َوَنقِّ َقلوبنا ِمْن اْلَخَطاَیا َكَما َنقَّْیَت الثَّْوَب اْلَأْبَیَض ِمLْن الLدََّنِس، َوَباِعLْد    اْغِسْل َعنِّا َخَطاَیانا ِبَما
  َبْیننا َوَبْیَن َخَطاَیانا َكَما َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب.

v ِزُل     نُعوُذ ِبَكِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت الَِّتي َال ُیَجاLا َیْنLر َمLن شLِوُزُھنَّ َبرٌّ َوال َ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 

  اِرٍق ِإالَّ َطاِرًقا َیْطُرُق ِبَخْیٍر َیا َرْحَمُن.ِفَتِن اللَّْیِل َوالنََّھاِر، ومن شر ُكلِّ َط
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 ث منا، وانصرنا على من َیظِلُمنا ، وُخْذ منھ بثْأرنا.اللَّھمَّ َمتِّْعنا بسمعنا وبصرنا، واجَعْلُھما الواِر  
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 ُتِعن علینا ، وانُصْرنا وال َتنُصر علینا ، واْمُكر لنا وال تمكر علینا، واھدنا ویسر الھدى لنا،  ربنـا َأِعنَّا وال

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

  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

وقوتنا ما أحییتنا، واجعلھ الوارث منLا، واجعLل    تھون بھ علینا مصیبات الدنیا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا
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.



  ٣٢٣٢ 

v .یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث  
v ن.ال إلھ إال أنت سبحانك إنا كنا من الظالمی  
v     َُّمَواِت َوَربLَّھ إال اهللا َربُّ السLیِم، ال إلLْرِش اْلَعِظLَأْرِض   ال إلھ إال اهللا اْلَعِظیُم اْلَحِلیُم، ال إلھ إال اهللا َربُّ اْلَعLاْل

  َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِریِم.
v أنت.اللھـم رحمَتك نرجو، فـال تكلنا إلى أنفسنا َطْرفَة عین، وأصلح لنا شأننا ُكلَّھ ال إلھ إال   
v      ألكLاؤك، نسLا قضLدٌل  فینLاللھم إنا َعبیُدك، 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   
  أحزاننا، وذھاب ھمومنا. الغیب عندك، أن تجعل القرآن ربیع قلوبنا، ونور صدورنا، وجالء

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  ،ین     اللھم ربَّ جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل، فاطَر السماوات واألرضLم بLت تحكLھادة، أنLعالَم الغیب والش

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
علیLLك، وإنLLھ ال یLLِذلُّ مLLن والیLLت، وال یعLLزُّ مLLن عادیLLت، تباركLLت ربنLLا    قضLLیت، فإنLLك تقضLLي وال یقضLLى  

  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 م عافنا في أبصارنا، ال إلھ إال أنت.اللھم عافنا في أبداننا، اللھم عافنا في أسماعنا، اللھ  
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،              
  َجأ وال َمْنَجى منك إال إلیك، آمنَّا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. وخلینا وجوھنا إلیك، ال َمْل

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 .اللھم اغفر لنا ذنوبنا، ووسِّع لنا في دورنا، وبارك لنا في أرزاقنا  
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  نعوذ بك من الفقر، والِقلَّة والِذلَّة، ونعوذ بك من أن َنْظِلم أو ُنظَلم.اللھم إنا  
v         ناLم أْرضLا، اللھLؤثر علینLا وال تLا، وآثرنLا، وال َتْحِرمنLاللھم ِزْدنا وال ُتْنِقْصنا ، وأكرمنا، وال ُتھنا ، وأعطن

  وارَض عنا.



  ٣٣٣٣ 

v ،دك      اللھم مالَك الملك، ُتؤتي الملك من تشاء، وَتنزع الملك ممن تشاءLاء، بیLن تشLذل مLوُتِعزُّ من تشاء، وُت
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   َالقLLيء، فLLل شLLا وربَّ كLLیم، ربَّنLLرش العظLLماوات وربَّ األرض وربَّ العLLـم ربَّ السLLوى،  اللھLLب والنLLالح

ومنزَل التوراة واإلنجیل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخLذ بناصLیتھ ،اللھLم أنLت األوُل فلLیس      
قبلك شيء، وأنت اآلخُر فلیس بعدك شيء، وأنLت الظLاھُر فلLیس فوقLك شLيء، وأنLت البLاطُن فلLیس دونLك          

  شيء، اقض عنا الدین وأغننا من الفقر. 
v ا،      اللَّھمَّ إنا نسأُلَك اLا وَمالنLا، وأھلنLا وُدنیانLي ِدیننLلَعاِفَیَة في الدنیا واآلِخرِة ، اللَّھمَّ إنا نسأُلَك الَعفو والَعاِفَیَة ف

اللَّھمَّ اسُتر َعْوَراتنا، وآِمْن َرْوَعاتنا، اللَّھمَّ احفظنا مLن َبLیِن أیLدینا وِمLن َخْلفنLا، َوعLن َیمیننLا، وعLن ِشLمالنا،          
  َظَمِتَك أْن ُنْغَتاَل ِمْن َتحتنا.وِمن َفوقنا، ونُعوُذ ِبَع

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     

  لرحیم، واجعلنا شاكرین لنعمتك ُمْثنین بھا، قاِبلین لھا، وأتمَّھا علینا.علینا إنك أنت التواب ا
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 َِّذیَن َتَتَوفَّاُھُم اْلَمَلاِئَكُة َطیِِّبیَن، َیُقوُلوَن َسَلاٌم َعَلْیُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَناللھم اجعلنا من اْلُمتَِّقیَن، ال.  
v .اللھم اغفر لوالدینا، وارحمھما كما ربونا صغارًا  
v ْن َلُدْنَك ُسْلَطاًنا َنِصیًرا.َربنا َأْدِخْلنا ُمْدَخَل ِصْدٍق، َوَأْخِرْجنا ُمْخَرَج ِصْدٍق، َواْجَعْل لنا ِم  
v              Lْم ُیْحِسLُبوَن َأنَُّھLْم َیْحَسLدُّْنَیا َوُھLاِة الLي اْلَحَیLْعُیُھْم ِفLلَّ َسLِذیَن َضLَّاًال، الLرین أعمLن األخسLُنوَن اللھـم ال تجعلنا م

َدْوِس ُنُزًلLا، َخاِلLِدیَن   ُصْنًعا، واجعلنا اللھم من الذین آمنوا وعملوا الصLالحات، الLذین َكاَنLْت َلُھLْم َجنLَّاُت اْلِفLرْ      
  ِ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 یسر لنا أمورنا.ربنا اشرح لنا صدورنا، و  
v .اللھم اجعلنا من الَِّذیَن َیْخَشْوَن َربَُّھْم ِباْلَغْیِب َوُھْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن  
v     َتLراحمین، ونجَّیLم الLاللھم كما نجیت نوحًا وأھَلھ من الكرب العظیم، وَكَشفَت الضرَّ عن أیوب وأنت أرح

جِّنا وأھَلنا من كل كرب، واكشLف مLا بنLا مLن ضLر، ونجِّنLا       یونَس من الغمِّ وكذلك ُتنجي المؤمنین، فاللھم َن
  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 
  ُزُنُھُم اْلَفَزُع اْلَأْكَبُر َوَتَتَلقَّاُھُم اْلَمَلاِئَكُة َھَذا َیْوُمُكُم الَِّذي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن.اْشَتَھْت َأْنُفُسُھْم َخاِلُدوَن، َلا َیْح

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

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

ین، واجعلنLا مLن   فاللھم اغفر لنا خطیئتنا یوم الدین، وألحقنا بالصالحین، واجعل لنا لسان صدق فLي اآلِخLر  
  ورثة جنة النعیم، وال ُتخزنا یوم ُیبعثون، یوم ال ینفع مال وال بنون، واجعلنا ممن أتاك یا رب بقلب سلیم.



  ٣٤٣٤ 

v  ربنا َأْوِزْعَنا أن َنشُكَر نعمتك التي أنعمت علینا وعلى والدینا، وأن نعمل صالحًا ترضاه، وأدِخْلنا برحمتك
  في عبادك الصالحین.

v أنفسنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحیم.  ربَّنا إنا ظلمنا  
v .ربنا نجنا من القوم الظالمین  
v .ربنا إنَّا ِلما َأْنزلَت إلینا من خیر فقراء  
v .َربَّنا اْنُصْرنا َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدیَن  
v ِممَّا َرَزْقتُھْم ُیْنِفُقوَن. اللھم اجعلنا ممن َتَتَجاَفى ُجُنوُبُھْم َعِن اْلَمَضاِجِع َیْدُعوَنك َخْوًفا َوَطَمًعا َو  
v         ،اِتLاِنِتیَن َواْلَقاِنَتLاِت، َواْلَقLْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنLِلَماِت، َواْلُمLِلِمیَن َواْلُمْسLن اْلُمْسLاِدِقیَن  اللھم اجعلنا ونساءنا مLََّوالص

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

  َعِظیًما.
v ویسبحونك ُبكرًة وأصیًال.اللھم اجعلنا ممن یذكرونك ذكرًا كثیرًا ،  
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 َل َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُھ. اللھم اجعلنا من الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن اْلَقْو  
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            
ك رقبتھ، ورغLم لLك أنفLھ، وذلَّ لLك جسLمھ، وفاضLت لLك عینLاه،         دعاء الخائف الذلیل، دعاء من خضعت ل

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 وا َوأَ        اللھم اجعلنا من الَِّذLا َتْحَزُنLاُفوا َوَلLا َتَخLَُّة َألLْیِھُم اْلَمَلاِئَكLزَُّل َعَلLَتَقاُموا، فَتَتَنLُروا  یَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسLْبِش
َھا َما َتْشLَتِھي َأْنُفُسLُكْم، َوَلُكLْم    ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن، َنْحُن َأْوِلَیاُؤُكْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْلآِخَرِة، َوَلُكْم ِفی

  ِ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 َعَلLا ِفLِلْح لنLاُه، َوَأْصLاِلًحا َتْرَضLینا َوَعَلى َواِلدینا، َوَأْن نْعَمَل َص

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

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

v اُھْم.اللھم اجعلنا ممن اھتدى، َفِزْدَتھم ُھًدى، َوآَتیتھْم َتْقَو  
v ا من الرَّاِشدیَن.اللھم َحبِّْب ِإَلْینا اْلِإیَماَن َوَزیِّْنُھ ِفي ُقُلوِبنا، َوَكرِّْه ِإَلینا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَیاَن، واجعلن  
v رُّ      اللھم اجعلنا ِفي َأْھِلَنا ُمْشِفِقیَن، وُمنَّ َعَلْیَنا َوِقنا َعَذاَب السَُّموِم، اللھم ِإنَّا َنْدُعوLت اْلَبLك أنLَّا ِإنLتجب لنLك فاس

  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  



  ٣٥٣٥ 

v  النَِّعیِم. اللھم اجعلنا من السَّاِبقیَن اْلُمَقرَّبیَن ِفي َجنَّاِت  
v .اللھم اجعلنا من الُمقرَّبین، الذین ُیَبشَّرون عند موتھم بَرْوح ریحان، وُخُروٍج إلى رب راٍض غیِر غضبان  
v  اللھم ارزقنا التقوى، وارزقنا من حیث ال نحتسب، واجعل لنا من كل ِضیق َمخرجًا، واجعل لنا من أمرنا

  جرًا.ُیسرًا، وَكفِّر عنَّا سیئاتنا، وَأْعِظم لنا أ
v       َُرءLاُؤُم اْقLوُل َھLِھ َفَیُقLُھ ِبَیِمیِنLؤَتى ِكَتاَبLوا اللھم ارحمنا یوَم ُنعرُض علیك َلا َتْخَفى ِمنَّا َخاِفَیٌة، واجعلنا ممن  ی

اِنَیٌة، ُكُلLوا َواْشLَرُبوا   ِكَتاِبَیْھ، ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُمَلاٍق ِحَساِبَیْھ، َفُھَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیة، ِفي َجنٍَّة َعاِلَیٍة، ُقُطوُفَھا َد
  َ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 لَّا َتَباًرا.ِفْر لنا َوِلَواِلدینا، َوِلَمْن َدَخَل َبْیَتنا ُمْؤِمًنا، َوِلْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت، َوَلا َتِزِد الظَّاِلِمیَن ِإَربَّنا اْغ  
v  .اللھم اجعلنا من أصحاب الوجوه الناضرة التي ھي إلیك ناظرة  
v ھ         اللھم ارحمنا ِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى، واجعلناLَت لLَوى، فجَعْلLِن اْلَھLنَّْفَس َعLى الLك، َوَنَھLممن َخاَف َمَقاَم

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

  الُمْسِفرة الضاحكة الُمْسَتْبِشرة. ھذا الیوم من أصحاب الوجوه 
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 المطمئنة، التي ترجع إلیَك َراِضَیًة َمْرِضیًَّة. اللھم اجعلنا من أصحاب النفوس  
v ذََّب اللھم اجعلنا ممن َأْعَطى َواتََّقى، َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى، فَیسَّْرَتُھ ِلْلُیْسَرى، وال تجعلنا ممن َبِخَل َواْسَتْغَنى، َوَك

  ِباْلُحْسَنى، َفیسَّْرَتُھ ِلْلُعْسَرى.
v  َأْوزاَرنا التي َأْنَقَضت ظھوَرنا، واْرَفْع لنا ذكرنا، ویسِّر كل عسیر لنا.اللھم اشرح لنا صدورنا، َوَضْع عنا  
v .اللھم اجعلنا من الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت، َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر  
v           Lى آل إبLلیت علLا صLھ، كمLھ وذریتLى أزواجLھ، وعلLل بیتLى أھLد   اللھم صل على محمد وعلLك حمیLراھیم إن

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

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

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          لیت وباLا صLد، كمLى آل محمLد وعلLى محمLارك علLد، وبLى آل محمLى   اللھم صل على محمد وعلLت علLرك
  إبراھیم وآل إبراھیم، إنك حمید مجید.

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 إبLدك ورسLد عبLراھیم، وبارك على محم
 وعلى آل محمد، كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم.

  



  ٣٦٣٦ 

  
  
  
  

  صالة الجنازة 
المعتمLر سLیرى أنLھ مLن النLادر      ولكن وجود صالة الجنازة مع دلیل المعتمر!  وھلةقد یستغرب المعتمر ألول 

لLذلك أردت أن اتنLLاول   نLLازة أو جنLائز علLى ج ة فLLرض فLي الحLرمین وال یكLLون بعLدھا صLالة     یمLر وقLت صLال   
  . ھاصالة الجنازة لعل بعض األخوة المعتمرین ال یتقن

  تكبیرات وكما یأتي : أربع صالة الجنازة تتكون من
 الفاتحة.سورة التكبیرة األولى : یقرأ فیھا  -١
َعَلLى آِل ُمَحمLٍَّد   اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمLٍَّد وَ (( التكبیرة الثانیة یقرأ فیھا الصالة اإلبراھیمیة -٢

َكَما َصلَّْیَت َعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیLٌد اللَُّھLمَّ َبLاِرْك َعَلLى ُمَحمLٍَّد َوَعَلLى آِل ُمَحمLٍَّد        
 .أو أي صیغة أخرى صحیحة )) َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَراِھیَم ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد

 :لمیLLت بLLأي دعLLاء یسLLأل اهللا أن یغفLLر لLLھ وإذا أراد أن یقLLول التكبیLLرة الثالثLLة : الLLدعاء ل -٣
اللھم إغفر لھ و إرحمھ و عافھ و اعف عنھ و أكرم نزلLھ ، ووسLع مدخلLھ و أغسLلھ     ((

بالماء و الثلج و البرد ، و نقھ من الخطایاكما ینقى الثوب األبیض من الدنس ، وأبدلLھ  
خیرا من زوجھ و أدخلھ الجنLھ و  دارا خیرا من داره ، وأھال خیرا من أھلھ ، وزوجا 

 )). أعذه من عذاب القبر
 التكبیرة الرابعة : یقول فیھا أللھم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده واغفر لنا ولھ.  -٤
بعد التكبریات یسلم عن یمینھ وعLن شLمالھ أو أن یسLلم عLن یمینLھ فقLط وكLال الحLالتین          -٥

مLر أن یتLابع أمامLھ فLي الصLالة      وردت عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فعلى المعت
  فإن سلم تسلمتین سلم تسلمتین وإن سلم واحدة سلم واحدة. 

  




