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 صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة من كتاب
 د. عديل عبدالرؤوف الغزايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألداء العمرة مخس خطوات وهي مرتبة كام ييل :  
 اإلحرام من امليقات . -١
 الطواف حول الكعبة . -٢
 الصالة خلف مقام إبراهيم والرشب من ماء زمزم. -٣
 . السعي بني الصفا واملروة -٤
 حلق الشعر أو تقصريه . -٥

وبنهاية احللق تكون انتهت العمرة ، نسأل اهللا القبول ، 
 وإليك تفصيل ذلك : 
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  أوال : اإلحرام من امليقات
 
 
 
 
 
 
اإلحرام هو نية الدخول يف العمرة وله بعض املحظورات التي  -١

 :ال جيوز للمحرم أن يفعلها وهي 
 أظافره .أن يأخذ شيئًا من شعره أو   -أ
 . أن يتطيب يف ثوبه أو بدنه -ب
 أن يغطي رأسه بيشء بمالصق ، كالطاقية والغرتة ونحوها . -ج
 . أن يتزوج أو ُيَزوج غريه ، أو خيطب  -د

أن جيامع أو أن يبارش ( أي يفعل مقدمات اجلامع من اللمـس  -هـ
 والتقبيل ) بشهوة .

مقـدار البـدن أو أن يلبس الذكر خميطًا ، وهو مـا ُفّصـل عـىل  -و 
العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو الرسوال ونحـوه ، وهـذا املحظـور 

 خاص بالرجال .
 أن يقتل صيدًا بريًا ، كالغزال واألرنب واجلربوع ، ونحو ذلك  -ز 
من فعل شيئًا من هذه املحظورات جاهًال أو ناسـيًا أو ُمكرهـًا  -٢

 فال إثم عليه وال فدية . 
أو حمتاجـًا لفعلهـا :  -والعيـاذ بـاهللا  –أما من فعلها متعمـدًا   -٣

 . فعليه الفدية 
) عنـد عمـرةاللهـم  يستحب أن يتلفظ املعتمر بقـول ( لبيـك  -٤

 إحرامه . 
 ُحيرم الرجل يف إزار ورداء من غري املخيط [أي غـري املفصـل  -٥

 عىل مقدار العضو] ويستحب أن يكون أبيضني .
 ل والتطيب والتنظف قبل عقد نية اإلحرام .يستحب االغتسا -٦
تسـميان ( ركعتـي اإلحـرام) لكـن لـو  ليس لإلحرام ركعتان -٧

صىل اهللا  صادف وقت حضور صالة فريضة فأنه حيرم بعدها لفعله
 عليه وسلم .
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( لبيـك اللهـم لبيـك ، تسن التلبية بعد اإلحرام وهـي قـول :  -٨
 ال رشيك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك  لبيك

أصواهتم ، أما النساء فيخفض أصـواهتن  ويرفع هبا الرجال لك) .
 . هبا . ويتوقف املعتمر عن التلبية عند ابتداء الطواف

جيوز خلـع لبـاس اإلحـرام وتغيـريه إذا اتسـخ مـثالَ َ ً، وجيـوز  -٩
ه ولكن ال يعقد نية اإلحرام اإلحرام يف بيته قبل سفر للمحرم لبس

 إال عند امليقات .
للمرأة لباس معني لإلحرام كاألسود أو األخرض كـام  ليس  -١٠ 

 يعتقد البعض .
أن تلبس القفـازين أو النقـاب ألهنـام  ال جيوز للمرأة املحرمة-١١

(ال تنتقب وسلم :  مفصالن عىل مقدار العضو لقوله صىل اهللا عليه
 رواه البخاري . ولكنها تسرت وجهها فازين)املحرمة وال تلبس الق

 . ويدهيا عن األجانب بغري القفازين والنقاب
  ثانيا : الطواف حول الكعبة

 
 
 
 
 
 
الطواف سبعة أشواط حول الكعبة يبدأ كـل شـوط مـن أمـام  -١

  احلجر األسود وينتهي به .
 املعتمر الكعبة عن يساره أثناء طوافه . جيعل  -٢
يرمل املعتمر يف األشواط الثالثة األولـى، والَرَمل هو يسن أن  -٣

 . مسارعة امليش مع تقارب اخلطوات
يسن أن يضطبع املعتمر يف طوافـه كلـه ، واالضـطباع هـو أن  -٤

 .  األيرس جيعل وسط ردائه حتت كتفه األيمن وطرفيه عىل كتفه
 . إذا فرغ من طوافه ويغطي كال كتفيه يزيل املعتمر االضطباع  -٥
احلجر األسود (أي يلمسـه بيـده )  يسن ملن يطوف أن يستلم  -٦ 

فـإن مل  وقبلهـا ، ويقبله عند مروره به ، فإن مل يستطع استلمه بيـده
كالعصـا ومـا شـاهبها ) وَقبَّـل ذلـك يستطع استلمه بيشـء معـه (

 فإن مل يستطع أشار إليه بيده وال يقبلها . ،اليشء
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ن اليامين بيده وال يقبله ، فـإن مل الرك يسن ملن يطوف أن يستلم -٧
 . يستطع استالمه بسبب الزحام مل يرش إليه

ملن يطوف أن يكرب عند استالمه للحجر األسود أو عنـد  يسن -٨
 اإلشارة إليه .

( يسن ملن يطوف أن يقول بني الركن اليامين واحلجر األسود :  -٩
 . النار)ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

خـاص بكـل شـوط مـن أشـواط  ليس هناك ذكـر أو دعـاء -١٠
 الطواف كام يعتقد البعض . بـل جيـوز أن يقـرأ املسـلم القـرآن يف

  .   طوافه ، أو يقول ما شاء من األدعية النبوية الصحيحة
 أثنـاء ضـوء الو تشرتط الطهارة للطـواف .أمـا إذا انـتقض  -١١

فإنه يتوضأ ثم يعيد الطواف كله من جديد، ومـن العلـامء  الطواف
 . من قال جيزئه أن يبني عىل ما سبق

وهـو يطـوف فإنـه يصـليها مـع  إذا أقيمت صالة الفريضـة -١٢
املسلمني ثم يكمل ما بقي من طوافه وال بد من تغطية كتفه إن كان 

 مضطبعا وقت الصالة .
  تطهر من حيضها .أن تطوف حتى  ال جيوز للمرأة احلائض -١٣
جيوز للمرأة أن تأكل حبوبًا تؤخر احلـيض عنهـا حتـى تـتم  -١٤

  برشط أن ال تكون مرضة بصحتها . عمرهتا
من شك يف عدد أشواط الطـواف التـي طافهـا فإنـه يـرجح  -١٥

 . يكمل األقل ، ثم
  ثالثا : الصالة خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم

 
 
 
 
 
إذا انتهى من الشوط السابع غّطـى كتفـه األيمـن وانطلـق إىل  -١

ُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصـّىلً   {مقام إبراهيم وقرأ :  ِ [سـورة  }َواختَّ
 ].١٢٥البقرة: 

ثم يصيل ركعتـني خلـف املقـام إن تيرسـ ذلـك (وهـي سـنة)  -٢
لك لزحـام وإن مل يتيرس له ذ وجيعل املقام بينه وبني البيت إن تيرس.

أو غريه صالمها يف أي موضع من املسجد احلرام ويستحب أن يقرأ 
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ويف األخـرى  }قل يا أهيا الكافرون{يف الركعة األوىل بعد الفاحتة : 
 وال يطيل فيهام .  }قل هو اهللا أحد {بعد الفاحتة : 

وبعد ذلك يستحب له أن يـذهب إلــى زمـزم ويرشـب منهـا  -٣
إنه طعـام « عن ماء زمزم :  r، ولقوله rويصب عىل رأسه لفعله 

 » .وشفاء سقم «رواه مسلم ، وزاد أبو داود » ُطْعم 
ثم يرجع إلـى احلجر األسود فيكرب ويستلمه إن استطاع لفعله  -٤
r فـإن مل يتيرسـ لـه ذلـك ذهـب  ذلك بعد انتهائه من ماء زمـزم ،

 للسعي مبارشة.
  رابعا : السعي بني الصفا واملروة

 
 
 
 
 
 وة يبدأ من الصفا وينتهي باملروةالسعي سبعة أشواط بني الصفا واملر -١
يسن عند قربه من الصفا يف بداية الشوط األول أن يقـرأ قولـه  -٢

َفا {تعالـى :  ْرَوَة ِمـْن َشـَعائِِر اهللاَِّ َفَمـْن َحـجَّ اْلَبْيـَت َأْو  إِنَّ الصَّ َواملَْ
ا َفإِنَّ ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن  اْعَتَمَر َفَال  َع َخْريً َف ِهبَِام َوَمْن َتَطوَّ وَّ اهللاََّ َشاكٌِر  َيطَّ

وال  (أبدأ بـام بـدأ اهللا بـه ). ثم يقول بعدها : ١٥٨البقرة : }َعلِيٌم 
 . يف بداية الشوط األول من السعي يقول هذا إال

الكعبـة فيسـتقبلها  يسن أن يرقى املعتمر عىل الصفا حتى يرى -٣
( اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا عها عند الدعاء قائًال : ويرفع يديه كام يرف

أكرب ، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ، له امللك وله احلمـد وهـو 
قدير ، ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له أنجـز وعـده  عىل كل يشء

يدعو بام شاء من الدعاء  . ثم ونرص عبده وهزم األحزاب وحده )
السـابق  ق ، ثم يدعو بام شاء ، ثم يعيد الـذكرثم يعيد الذكر الساب

  مرة ثالثة ، ثم يسعى إلـى املروة .
يفعل املعتمر عىل املـروة مـثلام فعـل عـىل الصـفا مـن التكبـري  -٤

 مرات ) والدعاء مع رفع يديه متوجهًا للكعبة . ٣والذكر السابق (
يسن إذا وصل الساعي بني العلمـني األخرضـين أن ُيرسـع يف  -٥

برشط أن ال يضايق غريه من السـاعني ، أمـا يف بقيـة املسـعى فإنـه  امليش
 .عاديًا، هذا بالنسبة للرجل أما املرأة فال ترسع بني العلميني  يميش مشياً 
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ال يشرتط أن يرقى الساعي عىل أعىل الصـفا واملـروة ، بـل لـو  -٦
فهو جائز ، ولكن السنة كـام سـبق أن  ملست رجاله بداية ارتفاعها

  عليهام حتى يرى الكعبة إن استطاع .يرقى 
تشرتط الطهارة للسعي ، فلو سعى وهو غري متوىضء جـاز  ال -٧

  وضوء . ذلك ، ولكن األفضل أن يكون عىل
ال يوجد ذكر أو دعاء خاص بالسعي ، فلو قرأ القرآن أو ذكـر  -٨

  جائز . اهللا أودعاه بام يتيرس فهو
صيل مع اجلامعة يف املسعى إذا أقيمت الصالة وهو يسعى فإنه ي -٩

  ثم يكمل سعيه .
  ال يضطبع املعتمر أثناء السعي بل يكون إحرامه عىل كتفيه . -١٠
 عن ما قد يفسد عمرته . جيب عىل املعتمر غض برصه -١١

  :  حلق الشعر أو تقصريه خامسا
 
 
 
 
 
 . حلق شعر الرأس أو تقصريه من واجبات العمرة-١
دعا للمحلقني  r حلق شعر الرأس أفضل من تقصريه . ألنه  -٢

 .رين مرة واحدة ـثالثًا ودعا للمقص
، فـال يكفـي أن  جيب أن يستوعب التقصري مجيع أنحاء الرأس -٣
 . ر جهة ويرتك أخرىـيقص

: ((لـيس عـىل  rشعر رأسها لقولـه  ال جيوز للمرأة أن حتلق -٤ 
) ، ١٧٤)) صـحيح أيب داود (التقصري النساء حلق إنام عىل النساء

قـدر  ولكن تقرصه ، وذلك بأن تقص من كل ضفرية مـن شـعرها
 رأس األصبع .

بعد احللق أو التقصري يتحلل املعتمر من إحرامـه وبـه تنتهـي  -٥ 
  عمرته .

ره ثم خلع إحرامه ـإذا نيس املعتمر أن حيلق شعر رأسه أو يقص -٦
إحرامـه وحيلـق شـعر  بلده فانه يلـبس فانه متى تذكر ذلك ولو يف

 أعلم . رأسه أو يقرصه ، وال يشء عليه ألنه نايس واهللا
  لدعاء لكاتبها وناشرها )(ال تنس ا  حقوق الطبع لكل مسلم

 


