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 تقديم 

 

احلمــد ر رب العــا و ، والوــسة والســـس  
ه علــــد ســــيد اانبيــــاء وا رســــلو ، وعلــــد  لــــه وصــــ ب

 أمجعو ، وبعد :
قــرأت تلــك الرســالة يف صــفة احلــج والعمــرة 
واادعيـــة الـــ  وردت فيلـــا يف الكتـــاب والســـنة ا ـــ  
العزيز أيب عبدالرمحن ، وهـ  تتميـز بالوضـوا واز ـاز 
والسداد . وه  مسات مطلوبة ال سيما لل ـا  الـذي 
 ر  من بيته ينشد إرضـاء ربـه بـذكرش وهـكرش وحسـن 

 عبادته .
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ــــ  هــــذا نســــأل ه  أن ينفــــ  أــــا ، وأن يت ب
 العم  من كاتبه . إنه ويل ذلك وال ادر عليه .

 

 وكتبه
 الشيخ / د. عادل رهاد غنيم
 إما  و طيب جام  أنس بن مالك 

 وأستاذ الدراسات ازسسمية ا ساعد بكلية الرتبية جامعة ا لك فيو 
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إن احلمــــــد ر ، نمــــــدش ونســــــتعينه ونســــــتغفرش ،      
نعــوذ بــار مــن هــرور أنفســنا وســي،ات أعمالنــا ، مــن و 

 يلدش ه فس مض  له ، ومن يضل  فس هادي له .
وأهـــــلد أن ال إلـــــه إال ه ، وحـــــدش ال هـــــريك لـــــه ،  

 وأهلد أن حممدا عبدش ورسوله .

 َّيَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتن
 .   020سورة  ل عمران :  أَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ِإالَّ وَ 

   َلَقُكــْم ِمــْن َِ يَــا أَيُـَّهــا النَّــاَُّ اتَـُّقــوا رَلَُّكــُم الَـّـِذ  
ُهَما رَِجـاال    َها َزْوَجَها َوَلثَّ ِمنـْ َلَق ِمنـْ َِ نـَْفٍس َواِحَدٍة َو
ْرَحاَم َكِثريا  َوِنَساء  َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذ  َتَساَءُلوَن ِلِه َواْلَ 

يَـا أَيُـَّهـا  . 0سـورة النسـاء: ً   ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبـا
ْْ  . الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَْوال  َسـِديدا   ُيْصـِل

ُُنُــوَلُكْم َوَمــْن يُِ ــِ  اَّللََّ  َلُكــْم َأْعَمــاَلُكْم َويـَْغِفــْر َلُكــْم 
 .70 -72سورة ااحزاب:زا  َعِظيما  َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَوْ 
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أما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب ه 
، وكــ  حمد ــة  د ، و ــا ايــدي هــدي حممــد ـتعالــ

  بدعة ، وك  بدعة ضسلة ، وك  ضسلة يف النار.
وهلل علـــل النـــاَّ   : ي ـــول ه عـــز وجـــ 

  .97 ل عمران: حج البيت من است اع إليه سبيل  
 مســلمأ رجــه  « ِــذوا عــا مناســككمألت» : وقولــه 
ـــه  . 0097بـــرقم  مـــن حـــج فلـــم يرفـــث و  »:  وقول

أ رجـه الباـاري .«يفسق رج  من ُنوله كيوم ولدته أمـه
  .  0552ومسلم  0705برقم 

وحرصــاع علـــد نشــر العلـــم ، ورغبــةع يف  وـــي  ال ـــواب 
إُا مات الن آدم انق   عمله إال من »:  ل وله 
، أو ولـد  علـم ينتفـ  لـه و: صـدقة جاريـة، أ ثـل 

   .0650أ رجه مسلم برقم «صاحل يدعو له
، مبينــاع  أهــدي إليــك أ ــ  احلــا  الكــرا هــذش الرســالة

فيلــا مــا يشــرج لل ــا  فعلــه مــن نحلســك يف أيــا  احلــج 
 د وسنة نبينا حممد ـم تبساع ذلك من كس  ه تعال

 . ومستنااع بكس  علمائنا ااعس  
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كلمــــ  عــــن اادعيــــة وااذكــــار مث بعــــد ذلــــك ت      
إن الـدعاء مـن أحسـن اخلاصة باحلج والعمرة ، حيث 

))إن : قــال النــ  ، ويــذا  العبــادات وأعسهــا منزلــة
ــاَ     : مث قــرأ قــول  الــدعاء هــو الةبــادة   َوَق

ُْ َلُكــْم ِإنَّ الَّــِذيَن َيْســَتْكِ ُوَن  َِ رَلُُّكــُم اْدُعــوَِ َأْســَت
ــاَدَِ َســَيدْ  ــرِينَ َعــْن ِعَب ِِ ُلوَن َجَهــنََّم َدا ُِ[  : 62غــافر ]

وابــــــن ماجــــــة  00060والنســــــائ   0969رواش أصــــــ اب الســــــنن الرتمــــــذي 
))مـــــن   يســـــأ    :  ، وقــــال0079وأبــــو داود  5202

أ رجـه أمحــد والباــاري يف اادب ا فــرد والرتمــذي     يغضــُ عليــه
ولألســــف فـــإن ك ــــااع مـــن النــــا  يف  . وابـــن ماجـــة واحلـــاكم

ــــــــاة مبتدعــــــــة حجلــــــــ ــــــــأتون بأدعيــــــــة ك  م وعمــــــــر م ي
، خيووــــــووا للطــــــواف والســــــع  ، لكــــــ   مســــــجوعة

، وبعــم مــن هــذش اادعيــة قــد ال  هــود دعــاء معينــا
، ومب ابـ   تكـون مسئمـة للموقـف الـذي تسـتعم  فيـه

ذلــك فــإوم يعرضــون عــن اادعيــة ا ــأ ورة يف الكتــاب 
حـ  ، وهـ  أ والسنة ، وفيلا اخلا كلـه ، والربكـة كللـا

، وهـذش بعـم مـن اادعيـة ال ابتـة  بأن يسزملا ا سلم
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 ي ة ، يفيــــــد منلــــــا احلــــــا  يف ال ــــــر ن والســــــنة الوــــــ
، ويــــــدعو أــــــا يف أ نــــــاء الطــــــواف وغــــــاهم وا عتمــــــر 
، وعنــــد رمــــ   ، ويف مــــو ، وعرفــــة ومزدلفــــة والســــع 

، بازضـــــافة إي مـــــا يتيســـــر لـــــه مـــــن  اجلمـــــار وغاهـــــا
ا ينبغـ  االنتبـاش لـه أن اادعية اا رى ال  يريـدها و ـ

،  دـالـدعاء ينبغـ  أن يكــون موـ وباع بت ـوى ه تعالــ
:  ي ــــــــول م رتنــــــــاع بــــــــالي و بازجابــــــــة، ان النــــــــ  

))ادعوا   وأنتم موقنون لاإلجالـة واعلمـوا أن   
أ رجــــه  ال يســــتَيُ دعــــاء مــــن قلــــُ  افــــ  ال   

ي أن وعـــن أيب ســـعيد اخلـــدر  . الرتمـــذي واحلـــاكم يف ا ســـتدر 
مــا مــن مســلم يــدعو   لــدعوة   ))قــال :  النــ  

إال أع ــــا    حــــا إحــــدم ثــــل  ِصــــا  إمــــا أن 
تةَــ  لــه دعوتــه وإمــا أن يصــرف عنــه مــن الســوء 

رواش أمحــد والبــزار .   مثلهــا وإمــا أن تــدِر لــه   ا ِــرة
ه  : إذعا نك ــر قــال : . وفيــه قــالوا وأبــو يعلــد بأســانيد جيــدة

 . أك ر
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 هــك فيــه أن لكــ  إنســان حاجاتــه و ــا ال
،  د ه يف قضــــائلا و  ي لــــاـرغــــب إلــــالــــ  ي اخلاصـــة

 ، إال أن هنــــا  مــــن وخيتلــــف فيلــــا عــــن ا  ــــرين

الدعوات  ا البد لك  مسلم ومسلمة منلا وال ميكن 
الفسا يف الدنيا  للمسلم أن يستغين عنلا لك  حي  

ل ـر ن وا  رة ، وه  اادعية اجلامعة الـ  وردت يف ا
قمــ  عمــ  النبويــة . ومــن هنــا ف ــد  الكــرا والســنة

طائفــة منلــا ليســتعو أــا احلــا  وا عتمــر في ف لــا أو 
أـا يف مـواطن ازجابـة ، ويف أي وقـ    ي رأها ليدعو

ر أن  عــ  عملــ  هــذا هــاء . وأســأل ه العلــ  ال ــدي
و  ـــــر دعوانـــــا أن احلمـــــد ر رب  .  الوـــــا لوجلـــــه 

 العا و .
 

 عديل عبدالرؤوف الغزايل/  ا ؤلف
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 صفة العمرة
 

 طوات وه  مرتبة كمـا يلـ   اداء العمرة مخس     
: 
 
 . ازحرا  من ا ي ات -0
 . الطواف حول الكعبة -0
 لـــف م ـــا  إبـــراهيم والشـــرب مـــن مــــاء وـــسة ال -5

 . زمز 
 . السع  بو الوفا وا روة -0
 ت واش .أو الشعر حل   -5

 ، نسأل ه ال بول انتل  العمرةوبنلاية احلل  تكون 
 : ، وإليك تفوي  ذلك 
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  من امليقات اإلحرام أوال :
 بعــــم ولــــه يف العمــــرة الــــد ول نيــــة هــــو ازحــــرا  -0

 : وه  لايفعل أن للم ر   وز ال ال  احمل ورات
 . شأن يأ ذ هي،اع من هعرش أو أظافر   -أ

 . أن يتطيب يف  وبه أو بدنه -ب

 كالطاقيــــــة ، مبسصــــــ  بشــــــ ء هرأســــــ يغطــــــ  أن - 
 . ونوها والغرتة

 .  أن يتزو  أو يحـلَزو  غاش ، أو خيطب -د
أن يباهـــــر ي أي يفعـــــ  م ـــــدمات أو   ـــــام  أن -هــــــ

 ة .اجلماج من اللمس والت بي  ( بشلو 
 علــــد فحلّوــــ  مــــا وهــــو ، خميطــــاع  الــــذكر يلــــبس نأ -و 

ــــــدن م ــــــدار ــــــة كــــــال وب ، أو العضــــــو الب  أو أو الفنيل
 . بالرجال  اص احمل ور وهذا ، نوشو  لالسروا

 واجلربـوج واارنـب كـالغزال ، برياع  صيداع  ي ت  أن -ز 
 .  ذلك ونو ،
 أو جــــاهسع  احمل ــــورات هــــذش مــــن هــــي،اع  فعــــ  مــــن -0

 .  فس إمث عليه وال فدية محلكرهاع  أو ناسياع 
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أو  - والعيـــاذ بـــار –أمـــا مـــن فعللـــا متعمـــداع   -5
 وتفويللا كالتايل : فديةال حمتاجاع لفعللا : فعليه

الفدية يف أ ذ الشعر أو ااظافر والتطيب وتغطية  -أ
: إمـــا ذبـــ  الـــرأ  أو لـــبس ال فـــازين والن ـــاب للمـــرأة 

هـاش وتفريـ  حلملــا علـد ف ـراء احلــر  ، أو إطعـا  ســتة 
مســـاكو لكـــ  مســـكو نوـــف صـــاج  ـــا يطعـــم ، أو 
  .صيا   س ة أيا  ، خيتار ما يشاء من اامور ال س ة

الــــــودء يف الفــــــر  الــــــذي يوجــــــب الغســــــ  قبــــــ   -ب
الت لـــ  ااول يفســـد احلـــج وعليـــه بدنـــة يفـــرق حلملـــا 
علــد ف ــراء مكــة ، و ــب عليــه أن يتمــه وي ضــيه بعــد 

فإنه ال يبط  ذلك . أما إذا جام  بعد الت ل  ااول 
احلــج وعليــه ذبــ  هــاة يوزعلــا علــد مســاكو احلــر  ، 

 عة .وا رأة م   الرج  إذا كان  مطاو 
ا باهرة بشلوة فيما دون الفر  : كال بلة بشـلوة  - 

واللمس بشلوة ونو ذلك سواء أنزل أو مل ينـزل ف ـد 
، وحجــــــه   ارتكــــــب حم ــــــورا مــــــن حم ــــــورات ازحــــــرا 

، وقـال عليـه أن يسـتغفر ه ويتـوب إليـه ص ي  لكن
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بعــــم العلمــــاء : و ــــرب ذلــــك بــــذب  رأ  مــــن الغــــنم 
 ، وه أعلم  يوزعه علد ف راء احلر  ا ك 

جزاء الويد : إن كان للويد م    ـا بـو ذبـ   -د
ا  ـــــ  وتوزيـــــ  حلمـــــه علـــــد ف ـــــراء مكـــــة أو ين ـــــر كـــــم 
يســاوي وخيــر  مــا ي ابــ  قيمتــه طعامــا لكــ  مســكو 
نوف صاج ، وإما أن يوـو  عـن طعـا  كـ  مسـكو 
يوما . وإن مل يكن للويد م    ا بو أن ين ر كم 

  مــا ي ابللــا طعامــا ويفرقــه قيمــة الوــيد ا  تــول وخيــر 
علـــد ا ســـاكو لكـــ  مســـكو نوـــف صـــاج وبـــو أن 

 . يوو  عن إطعا  ك  مسكو يوما 
 الللـم يست ب أن يتلفظ ا عتمـر ب ـول ي لبيـك  -0

 .  عمرة ( عند إحرامه
ـر    -5 أي يف إزار ورداء مـن غـا ا اـي  ] الرجـ حيحل

علد م دار العضو[ ويست ب أن يكـون  غا ا فو 
 . ضوأبي
طيب والتن ف قبـ  ع ـد تيست ب االغتسال وال -6

 . نية ازحرا 
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( تسـميان ي ركعـ  ازحـرا  لـيس لححـرا  ركعتـان -7
لكن لو صادف وق  حضور صسة فريضة فأنه حيـر  

 . صلد ه عليه وسلم بعدها لفعله
) لبيــك : تســن التلبيــة بعــد ازحــرا  وهــ  قــول  -2

إن  لبيـــك ،ال شـــريك لـــك  اللهـــم لبيـــك ، لبيـــك
ويرفـ   . احلمد والنةمة لـك وامللـك ال شـريك لـك 

أمـا النســاء فـيافم أصــوا ن  أصــوا م ، أـا الرجـال
 .فالطوا اءويتوقف ا عتمر عن التلبية عند ابتد أا .
حــــــرا  وتغيــــــاش إذا اتســــــخ  ــــــوز  لــــــ  لبــــــا  از -9

ًع  ًَ ازحــرا  يف بيتــه قبــ   ، و ــوز للم ــر  لــبسمــ َس
 . نية ازحرا  إال عند ا ي ات سفرش ولكن ال يع د

للمرأة لبـا  معـو لححـرا  كااسـود أو  ليس  -02 
 . اا ضر كما يعت د البعم

أن تلـــبس ال فـــازين أو  ال  ـــوز للمـــرأة احملرمـــة-00
الن ـــاب اومـــا مفوـــسن علـــد م ـــدار العضـــو ل ولـــه 

)ال تنتقـُ اررمـة وال تلـبس : وسلم  صلد ه عليه
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ويــديلا  ولكنلــا تســرت وجللــا.  باــاريرواش ال القفــازين 
 . عن ااجانب بغا ال فازين والن اب

 
 حول الكعبة الطواف ثانيا :

الكعبــــة يبــــدأ كــــ   حــــولالطــــواف ســــبعة أهــــواد  -0
  . هود من أما  احلجر ااسود وينتل  به

 . ا عتمر الكعبة عن يسارش أ ناء طوافه  ع   -0

 س ــــــــة ال يســــــــن أن يرمــــــــ  ا عتمــــــــر يف ااهــــــــواد -5
، والَرَمــــــ  هــــــو مســــــارعة ا شــــــ  مــــــ  ت ــــــارب دـااولــــــ

 . اخلطوات

طوافـــــــــه كلـــــــــه ،  يســـــــــن أن يضـــــــــطب  ا عتمـــــــــر يف -0
واالضــــطباج هـــــو أن  عـــــ  وســـــ  ردائـــــه  ـــــ  كتفـــــه 

 .  اايسر اامين وطرفيه علد كتفه
  . يزيـ  ا عتمـر االضـطباج إذا فـر  مـن طوافـه  -5

يأي احلجـر ااسـود  يسن  ن يطوف أن يسـتلم  -6
يلمسه بيـدش ( وي بلـه عنـد مـرورش بـه ، فـإن مل يسـتط  

وقبللـا ، فـإن مل يسـتط  اسـتلمه بشـ ء  اسـتلمه بيـدش
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 ، معـه ي كالعوـا ومـا هـاألا ( وقـَبلـ  ذلـك الشـ ء

 .فإن مل يستط  أهار إليه بيدش وال ي بللا 
الــركن اليمــاد بيــدش  يســن  ــن يطــوف أن يســتلم -7

تسمه بسـبب الزحـا  مل وال ي بلـه ، فـإن مل يسـتط  اسـ
 . يشر إليه

 ـن يطـوف أن يكـرب عنـد اسـتسمه لل جـر  يسـن -2
 . ااسود أو عند ازهارة إليه

يســن  ـــن يطــوف أن ي ـــول بــو الـــركن اليمـــاد  -9
رلنـــا آتنـــا   الـــدنيا حســـنة و  ) :  واحلجـــر ااســـود

 .  ا ِرة حسنة وقنا عذاب النار
هــود  ــاص بكــ   لــيس هنــا  ذكــر أو دعــاء -02

من أهواد الطواف كما يعت د الـبعم . بـ   ـوز أن 
أو ي ـول مــا هـاء مــن  طوافـه ، ي ـرأ ا سـلم ال ــر ن يف

كاادعية وااذكار الواردة ،   اادعية النبوية الو ي ة
   .  يف واية هذا الكتاب

 تشــرتد الطلــارة للطــواف .أمــا إذا انــت م  -00

وضــــــوء ا ســــــلم وهــــــو يطــــــوف فإنــــــه يتوضــــــأ مث يعيــــــد 
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، ومن العلمـاء مـن قـال  زئـه  لطواف كله من جديدا
 . سب  أن يبين علد ما

وهــو يطــوف فإنــه  إذا أقيمــ  صــسة الفريضــة -00
وال  يوليلا م  ا سلمو مث يكم  ما ب ـ  مـن طوافـه

 . ضطبعا وق  الوسةمبد من تغطية كتفه إن كان 
أن تطـوف حـت تطلـر  ال  ـوز للمـرأة احلـائم -05

  . من حيضلا

 وز للمرأة أن تأك  حبوباع تؤ ر احليم عنلا  -00
  . بشرد أن ال تكون مضرة بو تلا حت تتم عمر ا

مـن هـك يف عـدد أهـواد الطـواف الـ  طافلـا  -05
 . يكم  فإنه يرج  ااق  ، مث

 
 
 

الصالة خلف مقام إبراهيم والشرر   ثالثا : 
 من ماء زمزم
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ميــن إذا انتلــد مــن الشــود الســاب  غطّــد كتفــه اا -0
ــُذوا ِمــْن َمَقــاِم   : وانطلـ  إي م ــا  إبــراهيم وقــرأ َواَّتَِّ

 .[005]سورة الب رة:  ِإلـَْراِهيَم ُمَصّلل   
ــــك -0  مث يوــــل  ركعتــــو  لــــف ا  ــــا  إن تيســــر ذل

 يوه  سنة( و ع  ا  ا  بينه وبو البي  إن تيسر.
وإن مل يتيســر لــه ذلــك لزحــا  أو غــاش صــس ا يف أي 

جد احلرا  ويست ب أن ي رأ يف الركعة موض  من ا س
ــا أيهــا الكــافرون :  ااوي بعــد الفا ــة ويف  قــ  ي

وال   قـــ  هــو   أحــد :  اا ــرى بعــد الفا ــة
 يطي  فيلما .

زمــــز   ـدوبعــــد ذلــــك يســــت ب لــــه أن يــــذهب إلــــ -5
، ول ولـــه ويشــرب منلـــا ويوـــب علـــد رأســـه لفعلـــه 

  واش مسـلم ، وزاد ر  « إنه طةام طُْةـم » : عن ماء زمز
 . « وشفاء سقم »أبو داود 

د احلجــر ااســود فيكــرب ويســتلمه إن ـمث يرجــ  إلــ -0
ذلـــك بعـــد انتلائـــه مـــن مـــاء زمـــز ،  اســـتطاج لفعلـــه 

 فإن مل يتيسر له ذلك ذهب للسع  مباهرة.



 21 

 
 :بني الصفا واملروة  السعي رابعا :

 

 السـع  سـبعة أهــواد بـو الوـفا وا ــروة يبـدأ مــن -1
. وينتل  با روة الوفا

يسن عند قربه من الوفا يف بدايـة الشـود ااول  -0
ـــَفا : د ـأن ي ـــرأ قولـــه تعالـــ ـــْن  ِإنَّ الصَّ َواْلَمـــْرَوَة ِم

ُجَنــاَ   َشــَةارِِر اَّللَِّ َفَمــْن َحــجَّ اْلبَـْيــَت َأْو اْعَتَمــَر فَــَل 
ــِ نَّ  ــر ا َف يـْ َِ ــا َوَمــْن َتَ ــوََّع  ــِه َأْن َي َـّـوََّف ِحَِم اَّللََّ  َعَلْي

ألـدأ اـا ) : مث ي ول بعدها. 052الب رة :  َشاِكٌر َعِليمٌ 
يف بداية الشود ااول  وال ي ول هذا إال لدأ   له  
 . من السع 

 يســن أن يرقــد ا عتمــر علــد الوــفا حــت يــرى -5

الكعبة فيست بللا ويرف  يديـه كمـا يرفعلـا عنـد الـدعاء 
، ال إلـــه    أكـــ ،    أكـــ  ، )   أكـــ  : قــائسع 

لــه امللــك ولــه احلمــد  ، إال   وحــد  ال شــريك لــه
ال إلـه إال   وحـد  ال  ، قـدير وهو علل ك  شيء
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شـريك لــه أوـز وعــد  ونصـر عبــد  وهـزم الحــزاب 
يدعو مبا هاء من الدعاء مث يعيد الذكر  مث . وحد   

الســاب   الســاب  ، مث يــدعو مبــا هــاء ، مث يعيــد الــذكر
  . د ا روةـ ة ، مث يسعد إلمرة  ال

يفعـ  ا عتمـر علـد ا ـروة م لمـا فعـ  علـد الوـفا  -0
مــرات ( والــدعاء مــ   5والــذكر الســاب  ي مــن التكبــا
 . متوجلاع للكعبة رف  يديه

يسـن إذا وصـ  السـاع  بـو العلمـو اا ضـرين  -5
بشـــرد أن ال يضـــاي  غـــاش مـــن  أن يحلســـرج يف ا شـــ 

  ســـعد فإنـــه ميشـــ  مشـــياع الســـاعو ، أمـــا يف ب يـــة ا

، هــذا بالنســبة للرجــ  أمــا ا ــرأة فــس تســرج بـــو عاديــاع 
 .العلميو 

ال يشــرتد أن يرقــد الســاع  علــد أعلــد الوــفا  -6
فلــو  وا ــروة ، بــ  لــو  ســ  رجــسش بدايــة ارتفاعلــا

جائز ، ولكن السنة كمـا سـب  أن يرقـد عليلمـا حـت 
  . يرى الكعبة إن استطاج



 22 

ارة للسـع  ، فلـو سـعد وهـو غـا تشرتد الطلـ ال -7
 متوضدء جاز ذلك ، ولكن اافض  أن يكون علد

  . وضوء

ال يوجد ذكر أو دعاء  ـاص بالسـع  ، فلـو قـرأ  -2
  . جائز ال ر ن أو ذكر ه أودعاش مبا يتيسر فلو

إذا أقيمــ  الوــسة وهــو يســعد فإنــه يوــل  مــ   -9
  . اجلماعة يف ا سعد مث يكم  سعيه

ـــــ  يكـــــون يضـــــطب ال -02 ـــــاء الســـــع  ب   ا عتمـــــر أ ن
  . إحرامه علد كتفيه

عن ما قد يفسد   ب علد ا عتمر غم بورش -00
 . عمرته

 
 
 
 

  حلق الشعر أو تقصريه خامسا: 
 حل  هعر الرأ  أو ت واش من واجبات العمرة-0
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   حل  هـعر الـرأ  أفضـ  مـن ت وـاش . انـه -0
 .  واحـدةدعـا للم ل ـو  س ـاع ودعـا للم وـرين مـرة 

، مجيـــ  أنـــاء الـــرأ   ـــب أن يســـتوعب الت وـــا -5
ــــــس يكفــــــ  أن ي وــــــر جلــــــة ويــــــرت  أ ــــــرى   ف

:  هـعر رأسـلا ل ولـه  ال  ـوز للمـرأة أن  لـ  -0
 لـــيس علـــل النســـاء حلـــق إءـــا علــــل النســـاء))

ولكـــــــن ت وــــــــرش ، ،  (070صــــــــ ي  أيب داود ي   التقصـــــــري
قدر رأ   وذلك بأن ت ص من ك  ضفاة من هعرها

 . اصب ا
بعد احلل  أو الت وا يت ل  ا عتمر من إحرامه  -5 

  . عمرته وبه تنتل 

إذا نس  ا عتمر أن حيل  هعر رأسه أو ي ورش مث  -6
بلــدش فانــه   لــ  إحرامــه فانــه مــت تــذكر ذلــك ولــو يف

يلبس إحرامه وحيل  هعر رأسه أو ي ورش ، وال هـ ء 
  . أعلم عليه انه ناس  وه
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 صفة احلج
حج بي  ه احلرا  ركن من أركان ازسس  ل ولـه   *
ـــــ ـــــِن   :  دـتعال ـــــِت َم ـــــجُّ اْلبَـْي ـــــل النَّـــــاَِّ ِح َوَّلِلَِّ َعَل

:  وقولــــــه  ، 97 ل عمـــــران:  اْســـــَت َاَع ِإلَْيـــــِه َســـــِبيل  
 لــا اإلســلم علــل هــس : شــهادة أن ال إلــه إال))

  وأن حممـــــدا  رســـــو    وإقـــــام الصـــــلة وإيتـــــاء 
اسـت اع إليـه  ة وصوم رمضان وحج البيت مـنالزكا
  . 0/05ومسلم 0/09أ رجه البااري    سبيل

فــاحلج واجـــب علـــد كـــ  مســلم مســـتطي  مـــرة واحـــدة 
 . يف العمر

ا سلم ص ي  البـدن ،  االستطاعة ه  أن يكون  *
د مكــة حســب ـميلــك مــن ا واصــست مــا يوــ  بــه إلــ

ئـــداع علـــد يكفيـــه ذهابـــاع وإيابـــاع زا حالـــه ، وميلـــك زاداع 
 نف ــات مــن تلزمــه نف تــه . ويشــرتد للمــرأة  اصــة أن

 . يكون معلا حمر 
ــ *  د مي اتــه ـإذا وصــ  مــن نــوى احلــج أو العمــرة إل

، وذلـك بـأن خيلـ   يابـه الـ   وجب عليه أن حير  منـه
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، ويرتدي  ياب ازحرا  من رداء وإزار ونعلو  يلبسلا
 مث يعلن التلبية كما بينا يف صفة العمرة .

ـــــاحلج  أمـــــا ا ـــــرأة فت ـــــر  بلباســـــلاو  ـــــة ب ـــــن التلبي ، وتعل
 : ، ويست ب عند ا ي ات والعمرة

 . االغتسال -0
ل ـول  التطيب يف البدن وال ميس الطيـب ازحـرا  -0

أطيــُ رســو     ) كنــتعائشــة رضــ  ه عنلــا : 
 0/552أ رجــــــــــه الباــــــــــاري    إلحرامــــــــــه قبــــــــــ  أن  ــــــــــرم

 . 0/206ومسلم
اززار أبيضـو ن يفـو للرجـ . أن يكون الرداء  و  -5

أمـــا ا ـــرأة فتلـــبس مـــا هـــاءت مـــن ال يـــاب ا باحـــة غـــا 
 ياب الزينة وال حي  يـا أن تتطيـب مبـا ظلـر رحيـه ان 

 . الطيب الذي  وز للمرأة ما ظلر لونه و ف  رحيه
 فعليك أخي املسلم أن تنوي أحد هذه األنساك الثالثة:

  أن حيــر  هــوو ، وهــو أفضــللا ي
بالعمرة  سل أهلر احلج ي وه  هوال و ذو ال عدة 

حيــــر  بــــاحلج يف نفــــس  وذو احلجــــة ( مث حيــــ  منلــــا مث
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 اللهــم  لبيــك»:  عنــد ا ي ــاتحيــث ت ــول  ، ( العــا 
ــــبس  ازحــــرا ، مث  ــــ   فتأ ــــذ عمــــرة « عمــــرة ، وتل

مـــن   يابـــك وحيـــ  لـــك كـــ  هـــ ء مـــن اجلمـــاج وغـــاش
،  تنــــوى احلــــج . ويف اليــــو  ال ـــامن حم ـــورات ازحــــرا 

واعلــم  -وتفعــ  كمــا هــو موضــ  لــك يف هــذش الرســالة
أي تـذب  يف احلـر  مـا يتسـر  -أنه  ب عليك هدٌي 
ـــبحل  بدنـــه ـــبحل  ب ـــرة، أو واحـــدة مـــن  لـــك مـــن سحل ، أو سحل

 . الغنم
، وهـو أن  ـر  بـاحلج وحـدش حيـث  
، ويست ب لك  «لبيك حَا  »:  ت ول عند ا ي ات
أن تطـــوف طـــواف ال ـــدو ،  د مكـــةـعنـــد وصـــولك إلـــ

،  ويلزمـــك أن تب ـــد علـــد إحرامـــك حـــت يـــو  الن ـــر
وتفعــ  يف اليــو  ال ــامن كمــا هــو موضــ  لــك يف هــذش 

 «.واعلم أنه ال  ب عليك هدي»الرسالة 
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، وهو أن  ر  باحلج والعمرة معاع  (0ي
،  «لبيــــك حَــــا  وعمــــرة»:  ، فت ــــول عنــــد ا ي ــــات

ـــ د مكـــة أن تطـــوف ـويســـت ب لـــك عنـــد وصـــولك إل
ــــك  طــــواف ال ــــدو  وتســــعد ، ويلزمــــك أن تب ــــ  علي

د يــو  الن ــر، وتفعــ  يف اليــو  ال ــامن كمــا ـازحــرا  إلــ
واعلـم أنـه  ـب  »:  هو موضـ  لـك يف هـذش الرسـالة

ــــيلم «.  عليــــك هــــدي أمــــا أهــــ  مكــــة فــــس  ــــب عل
ـِر  ... :ايدي. ل ولـه  ِِ ِلَمـْن َ ْ َيُكـْن َأْهلُـُه َحا
ِد ا َِ مل ي ـــدر علـــد  ومـــن.  096 الب ـــرة: حْلَـــَراِم اْلَمْســـ

 ، متفرقـة دف  مثن ايدي يوـو  عشـرة أيـا  متتابعـة أو
 ابتـداءع  ، د أهلـهـرج  إلـ إذا وسبعة احلج يف أيا   س ة

 من اليو  الساب  من ذي احلجة.
                                                 

ويف  النية مسح ة: ال ارن وا فرد ليس بينلما فرق يف ااعمال إال يف  5)
، فإما أن  ارن وعليلما سع  واحد ف  وجوب ايدي علد ال 

ي دماش م  طواف ال دو ، أو يؤ راش م  طواف ازفاضة، فإذا 
قدماش فس حيل ا عند واية السع  ويب يا علد إحراملما حت رم  

 . مجرة الع بة يف اليو  العاهر
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ازحــــــرا   لــــــبسو  النســــــك يف الــــــد ول نيــــــة قبــــــ  -4
أظـافرش  وي ـص ويتن ف يغتس  أن للمتمت  يست ب

وحيف هاربه ويلبس اززار والرداء اابيضو وأما ا رأة 
فتلــبس مــا هــاءت غــا ال فــازين والن ــاب وهــو الربقــ  

.  فيكون عليلما ازحرا  من قب  القارن واملفردوأما 
 . فس يفعسن كما يفع  ا تمت  من قص وغاش

،  حلْـــر  حل مـــن  الضـــ د مـــن هـــذا اليـــو  ويف وقـــ   -0
ا كان الذي أن  نازل فيه حيـث تنـوي أداء مناسـك 

: لبيــــك حجــــاع وهــــو مــــا يســــمد بـــــ  و ت ــــول احلــــج ،
 . يازهسل باحلج(

إن كنــ   ائفــاع مــن عــائ  مينعــك مــن إ ــا  احلــج  -5
فــــإن حبســــين »فاهــــرتد وقــــ  بعــــد ازهــــسل بــــاحلج : 

كــن  ائفــاع وإن مل ت «حــابس فم لــ  حيــث حبســتين
 . مل يشرتد فس تشرتد؛ ان الن  
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ـــــك أن تتجنـــــب   -0 ـــــوي احلـــــج  ـــــب علي بعـــــدما تن
 . حم ورات ازحرا  مجيعلا

،  لبيك الللم لبيك»:  مث تك ر من التلبية وه   -5
، إن احلمــد والنعمــة لــك  لبيــك ال هــريك لــك لبيــك

وال ت طعلا حت ترم  مجـرة  «، ال هريك لك وا لك
 يو  العاهر من ذي احلجة.الع بة يف ال

د مو وأنـ  تلـ  حيـث توـل  فيلـا ـمث تنطل  إل -6
ال لـــر والعوـــر وا غـــرب والعشـــاء والفجـــر كـــ  صـــسة 
يف وقتلا حيث تول  الرباعيـة منلـا ركعتـو قوـراع بـس 
مجـــ ، وال فـــرق بـــو احلجـــا  مـــن أهـــ  مكـــة وغـــاهم 

 . فاجلمي  ي ور الوسة
مـــن الســـنن  حيـــافظ علـــد هـــ ء مل يكـــن النـــ  -7

 .د الوترـالرواتب يف السفر إال سنة الفجر بازضافة إل
وينبغ  أن  افظ علد ااذكار ال ابتة ال  وردت  -2

بعــــــد الوــــــسة وأذكــــــار الوــــــباا  عــــــن رســــــول ه 
 وا ساء والنو  وغاها.

 .مث تبي  يف مو هذش الليلة كما فع  الن   -9
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إذا صــــلي  الفجــــر.. وطلعــــ  عليــــك الشــــمس   -0
ـــ ـــك اللهـــم »د عرفـــة وأنـــ  تلـــ  قـــائسع ـفـــانطل  إل لبي

لبيــك ال شــريك لــك لبيــك إن احلمــد والنةمــة لــك 
  أكـ    »وتكـرب قـائسع:  «وامللك ال شريك لك

 «أك  ال إله إال   و  أك    أكـ  وهلل احلمـد
 صوتك.ترف  بذلك 

ـــزوال ي وقـــ  ـمـــن الســـنة أن تنـــزل يف  ـــرة إلـــ -0 د ال
 صسة ال لر( إن أمكن.

ــــة وبعــــدها توــــل  ال لــــر   -5 مث تكــــون هنــــا   طب
والعوــــر مجــــ  ت ــــدا بــــركعتو ال  لــــر فيلمــــا ب ــــراءة 
ال ـر ن وتكــون بــأذان وإقـامتو. وال توــل  بينلمــا وال 

 قبللما هي،اع من النواف .
أنك دا   حـدودها ان مث تد   عرفة وتتأكد  -0

من  ، واعلم بأن جزءاع كبااع  وادي عرنة ليس من عرفة
 . م دمة مسجد  رة ليس من عرفة
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د ه عز وجـ  والـدعاء ـوتتفر  للذكر والتضرج إل -5
 . خبشوج وحضور قلب

عرفـــة كللــــا موقــــف .. وإن تيســـر لــــك أن ت ــــف  -6
الـــذي يســـمد جبـــ   –عنـــد الوـــارات أســـف  اجلبـــ  

 عله بينك وبو ال بلة فلو أفض .الرمحة وجت
، كمـا يفعلـه بعـم  ليس من السـنة صـعود اجلبـ  -7

 . اجلللة
أ نــاء الــدعاء تســت ب  ال بلــة رافعــاع يــديك تــدعو   -2

ـــــب حـــــت الغـــــروب. وال تنشـــــغ   خبشـــــوج وحضـــــور قل
بالضــ ك وا ــزاا أو النــو  عــن الــدعاء كمــا هــو حــال 

 . الغافلو . نسأل ه السسمة
)ال إلـه إال   وحـد  ال شـريك قول  وتك ر من -9

،  له، له امللك وله احلمد وهو علل ك  شيء قدير 
إ ــــا اخلــــا  ــــا »كــــذلك ت ــــول التلبيــــة وتزيــــد عليلــــا 

 .  وتك ر أيضاع من الوسة علد الن  «ا  رة
فإنـه  ال ختر  من عرفة إال بعـد غـروب الشـمس -02

ف ــد  حيــر  ذلــك ومــن انوــرف مــن عرفــة قبــ  الغــروب
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عليــه فديــة عنـد أك ــر أهــ  العلــم تــوزج و   ـالف الســنة
 .علد مساكو احلر  

مـــاُ ررـــي الشـــي ان يومـــا »:   قـــال الرســـول  -00
هــو فيــه أصــغر وال أدحــر وال أحقــر وال أ ــي  منــه 
  يــوم عرفــة ومــا ُاا إال ملــا رأم مــن تنــز  الر ــة 
وجتاوز   عن الذنوب الةظام إال ما ُأرَ  يـوم لـدر 

 .0/000 طأا و  «...
 د مزدلفة أدوء وسكينةـبعد الغروب تنطل  إل -00  

،  ، وإذا وجـــــدت متســـــعاع فأســـــرج قلـــــيسع اوـــــا الســـــنة
ُثَّ   :  دـقــــــــــال ه تعالــــــــــ . وتســــــــــتغفر ه وتــــــــــذكرش

َأِفيُضــوا ِمــْن َحْيــُث َأفَــاَس النَّــاَُّ َواْســتَـْغِفُروا اَّللََّ ِإنَّ 
 . (099يالب رة:اَّللََّ َ ُفوٌر رَِحيمٌ 

د مزدلفـة توـل  ا غـرب والعشـاء ـحو تو  إلـ -05
 ، والسـنة أن جتعـ  ا غـرب  ـسع ركعـات مجعاع وقوـراع 

 ، وال تو  بعد ا هي،اع إال أن توتر ، والعشاء ركعتو
د مزدلفــة إال بعــد ـ، فــإن كنــ  ختشــد أن ال توــ  إلــ

منتوـــــف الليـــــ  بســـــبب الزحـــــا  أو غـــــاش فإنـــــه  ـــــب 
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، وا لـم يف ذلـك أن  طريـ عليك أن تول  ولـو يف ال
 . تول  الوسة قب  أن خير  عليك وقتلا

مث تنـــا  حـــت الفجـــر.. أمـــا الضـــعفاء والنســـاء   -00
د مــــو بعــــد منتوــــف الليــــ  ـفيجــــوز يــــم الــــذهاب إلــــ

 . وااحود بعد غيبوبة ال مر
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لفجـر جلميـ  احلجـا  يف مزدلفـة البد من صسة ا -0
إال الضــعفاء والنســاء؛  ــوز يــم الــذهاب بعــد غيبوبــة 

 . ال مر
بعــد صــسة الفجــر واالنتلـــاء مــن ااذكــار ع ـــب  -0

 ، و لله ، وتكربش : فت مد ه الوسة تست ب  ال بلة
 . ، وتدعوش حت يسفر الوب  جداع 

،  د مـــو ملبيـــاع ـمث تنطلـــ  قبـــ  طلـــوج الشـــمس إلـــ -5
 . عليك السكينةو 
تلـــــــت   ســـــــب  حوـــــــيات مـــــــن أي مكـــــــان مـــــــن  -0 

، وتسـتمر  ، أو مـن مـو د مـوـطري ك من مزدلفة إلـ
 يف التكبا والتلبية وال ت ط  التلبية إال م  بداية الرم 

. 
 : مث عليك ما يل 
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ترمـــــ  مجـــــرة الع بـــــة بســـــب  حوـــــيات متعاقبـــــات  -5
 . واحدة بعد اا رى وتكرب م  ك  حواة

 الف ـــراء ،  دي وتأكـــ  منـــه وتـــوزج علـــدتـــذب  ايـــ -6
. وت ـــول  واجـــب علـــد ا تمتـــ  وال ـــارن ف ـــ  والـــذب 

، الللــم  ، وه أكــرب بســم ه»:  عنــد الــذب  والن ــر
 «. ، الللم ت ب  مين هذا منك ولك

، واحللـ   مث  ل  أو ت ور م  تعميم الـرأ  كلـه -7
، وهــــــذا احللــــــ  فيــــــه كمــــــال  أفضــــــ  مبتــــــدئاع بــــــاليمو

ــــذل وااخلضــــو  ــــاد ر عــــز وجــــ الج وال ، أمــــا ا ــــرأة  ن ي
؛ وبـــذلك  ، وهـــ  طـــرف ااصـــب  فت وـــر ب ـــدر أ لـــة

ـــــ  الت لـــــ  ااول ـــــبس  يابـــــك وتتطيـــــب تت ل ،  ، فتل
، وال  وحيـــ  لـــك مجيـــ  حم ـــورات ازحـــرا  إال النســـاء

حيـ  لـك اجلمـاج إال بعـد طـواف ازفاضـة والسـع  إن  
 .  كان عليك سع 

ــــذهب إلــــ -2 ــــك ت ة وتطــــوف طــــواف د مكـــــبعــــد ذل
ازفاضة ت ارب اخلطد أ ناء الطـواف مث توـل  ركعـ  



 36 

يف  عليـــه الوـــسة والســـس  الطــواف ول ـــد طـــاف النـــ 
 هذا اليو  متطيباع البسا ا سبس ا عتادة.

، وكـــذا علـــد  والســـع  علـــد ا تمتـــ  ، مث تســـعد -9
؛  ال ــارن وا فــرد اللــذين مل يســعيا مــ  طــواف ال ـــدو 

 . الكام  وبذلك تت ل  الت ل 
إن قــّدم  بعــم هــذش اامــور علــد بعــم فــس  -02
  . حر 
يف  . وتوــــل  ال لــــر وتشــــرب مــــن مــــاء زمــــز  -00 

 . مكة إن أمكن
 . مث عليك ا بي  مبو باق  الليايل -00
يف هـذا اليـو  يبـدأ التكبـا ا  يـد وهـو أن ت ــول  -05

ال إلــه ، ، ه أكــرب  ه أكــرب»:  بعــد الوــسة مباهــرة
ومــــن «.  ور احلمــــد، ه أكــــرب  ، ، ه أكــــرب إال ه

 السنة أن تكررها .
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. وهـذا  اعلم أن هذش اايا  تسـمد أيـا  التشـري  -0
هـــو اليـــو  ااول منلـــا وقـــد قـــال رســـول ه صـــلد ه 

ُكر أيام التشريق أي»:  عليه وسلم ام أك  وشرب و
 [.رواش مسلم. ]« 
 . رم  اجلمار هرج زقامة ذكر ه -0
مـن ذكـر ه احملاف ـة علــد الوـلوات اخلمـس مــ   -5

 . اجلماعة
، وأن تكــرب ه  ويســن ك ــرة التكبــا بعــد الوــسة -0

يف كـــ  حـــال وزمـــان يف ااســـواق والطرقـــات وغاهـــا، 
 . لفع  ابن عمر رض  ه عنلما

دأ رمـ  اجلمـرات الـ سع بعـد ال لـر أي بعـد ويب -5
الــزوال حيــث جتمــ  إحـــدى وعشــرين حوــاة مـــن أي 

 . مكان من مو
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فتبــدأ برمــ  الوــغرى مث الوســطد مث الكــربى الــ   -6
 .«الع بة»تسمد 

ترمـــــ  كـــــ  واحـــــدة بســـــب  حوـــــيات متعاقبـــــات  -7
 . واحدة بعد اا رى وتكرب م  ك  حواة

 (0يخلــذف(: يكــون م ــ  حوــد يا حجــم احلوــد -2
: أكـرب مـن احلمـص  وقد حـددها بعـم الف لـاء بأوـا

 . وأصغر من البندق
واافضــ  يف رمــ  اجلمــرة الوــغرى والوســـطد أن  -9

 ترميلا وأن  مست ب  ال بلة واجلمرة بو يديك.
تت ــد  أماملــا بعيــداع  بعــد رمــ  اجلمــرة الوــغرى -02

 لــاجتعلو  ، عــن الزحــا  فتســت ب  ال بلــة وتــدعو طــويسع 
تت ـــد   بعـــد رمـــ  اجلمـــرة الوســـطدأمـــا  ، ســـار عـــن ي

أماملا بعيداع عن الزحا  فتست ب  ال بلة وتدعو طويسع 
وكــان  . عــن ميينــك أ نــاء الــدعاء لفعلــه ، وجتعللــا 

                                                 
 ( اخلذف: ه  احلواة ال  توض  بو السبابتو ويرمد أا.0ي
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ابـن عمـر رضـ  ه عنلمـا ي ـو  عنـد اجلمـرتو م ـدار 
 ما ي رأ سورة الب رة .

وترمـــ  مجـــرة الع بـــة مســـت بللا جـــاعس الكعبـــة  -00 
ســــار  ومــــو عــــن ميينــــك مث تــــذهب وال ت ـــــف عــــن ي

للـــدعاء ان الرســـول صــــلد ه عليـــه وســـلم مل ي ــــف 
 بعدها.
ال  ـــوز أن يوكـــ  يف الرمـــ  إذا كـــان صـــ ي اع  -00

بــــ   ــــب عليــــه أن يرمــــ  بنفســــه مــــا دا  قــــادراع علــــد 
الرمــــ . لكــــن لــــو فــــرن أنــــه عــــاجز وال ميكنــــه الرمــــ  

وز له التوكي ، بنفسه ال يف النلار وال يف اللي  فلنا  
وال يشرتد للموك  أن يلت   احلود بنفسـه ويعطيلـا 

 . من وكله
 مث عليك ا بي  مبو. -05
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 . يلزمك ا بي  مبو هذش الليلة -0
عليك أن تستغ  وقتك بفعـ  اخلـاات وذكـر ه  -0

 . د اخلل ـوازحسان إل
وبعــد ال لــر ترمــ  اجلمــرات الــ سع وتفعــ  كمــا  -5

ـــــو  احلـــــادي عشـــــر فرتمـــــ  بعـــــد ال لـــــر  ـــــ  يف الي فعل
 . الوغرى مث الوسطد مث الكربى

 . وت ف للدعاء بعد الوغرى والوسطد -0
وبعـــد أن تنتلـــ  مـــن الرمـــ  إن أردت أن تتعّجـــ   -5

 . يف السفر جاز لك
مـــن مـــو قبـــ   إن نويـــ  التعجـــ  فيلزمـــك االنوـــراف -6

. وال هـ ء عليـك  غروب الشمس وتطوف طواف الـوداج
 . إذا تأ رت بسبب الزحا 

َفَمــْن  : دـلكــن التــأ لر لل ــا  أفضــ  ل ــول ه تعالــ -7
َوَمْن تََأ لَر َفس إ مْثَ َعَلْيه  ل َمـن   تـََعجلَ  يف  يـَْوَمْو  َفس إ مْثَ َعَلْيه  

   فضيلة الرم ولني  ولفع  رسول ه اتـلَ د
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 . بعد ا بي  مبو ليلة ال الث عشر -0
ترمــ  اجلمــرات الــ سع بعــد الــزوال وقــ  د ــول  -0

 صسة ال لر وتفع  كما فعل  يف اليومو الساب و.
د بلــــد  فطــــف طــــواف ـفــــإذا عزمــــ  الرجــــوج إلــــ -5

أمــا احلــائم والنفســاء فلــيس عليلمــا طــواف ،  الــوداج
 . ، إال إذا طلرتا قب  السفر فوجب عليلما وداج
 

 

 
 

 
 



 42 

 
؛ لحك ــــار مــــن الــــدعاء  إن احلــــج فرصــــة ع يمــــة     

إجابـة الـدعاء  ، ذلك أن م ـانل  علد ه فيه وازحلاا
 ، واامــــاكن ؛ فااوقــــات يف احلــــج ك ــــاة متــــوافرة

 -، وااوضــاج الــ  يســتجاب فيلــا الــدعاء  وااحــوال
تتــوافر يف غــاش، فمــن تلــك  تتــوافر يف احلــج أك ــر  ــا

  :ا  انّ  ال  ترجد فيلا إجابة الدعاء يف احلج ما يل 
وا ســـافر  

:  صلد ه عليه وسلم -ن  مستجاب الدعاء، قال ال
: دعــــوة املظلــــوم،  ثــــل  دعــــوات مســــتَالات)) 

الباــاري يف  رواش ودعــوة املســافر ودعــوة الوالــد لولــد  
  .اادب ا فرد، وأبو داود، وص  ه االباد

 :
،  ، واحلـــا  الغـــاز    ســـبي    ):   قـــال النـــ 
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 وســـــألو  ، فأجـــــالو  دعـــــاهم ،   وفـــــد واملةتمـــــر
  .رواش ابن ماجه، وص  ه االباد   فأعاطاهم

 

ـــــك مـــــن أع ـــــم أســـــباب ازجابـــــة كمـــــا يف قوـــــة  وذل
، كمـا  انطب   علـيلم الوـارة أص اب الغار الذين
، فكــــان إ سصــــلم ر أع ــــم  يف صــــ ي  الباــــاري

   .م سبب لنجا

  
  :فمن ذلك ما يل  

يف اسـتس    
يف احلجــــــر:  احلجــــــر ااســــــود فضــــــٌ  كبــــــا ل ولــــــه 

، ولـه عينــان يبصــر  ليبةـثن   احلَــر يـوم القيامــة»
، ويشـهد علـل مـن اسـتلمه  ، ولسان ين ق لـه حما
مسـْ »:  وقـال  أ رجـه ازمـا  أمحـد وحسـنه الرتمـذي «حبـق

ـــــا  ـــــركن اليمـــــاَ   ـــــان ا  اي احلَـــــر الســـــود وال
 حسنه الرتمذي وص  ه ابن حبان .. «ح ا
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 ـا جـاء يف  
صـــ ي  مســـلم مـــن احلـــديث الطويـــ  يف صـــفة حجـــة 

،  فبـــدأ لالصـــفا ):  ، وفيـــه الـــذي رواش جـــابرالنـــ 
 فوحــد ، القبلــة فاســتقب  ، البيــت رأم حــى َفرقــلَ 
: ال إله إال   وحد  ال شريك  ، وقا   ، وك َّ   
، وهـو علـل كـ  شـيء  ، ولـه احلمـد امللـك ، لـه لـه
 ، ، أوز وعد  ونصر عبد  ، ال إله   وحد  قدير

، قـا  مثـ   وهزم الحزاب وحد  ُث دعا لني ُلـك
  .  هذا ثل  مرات

لل ـديث   
 إُا انصــــبَّت )ُث نــــز  املــــروة، حــــى، وفيــــه  الســـاب 

ســـــةل حـــــى إُا َصـــــِةدتا  قـــــدما    ل ـــــن الـــــواد 
مشــل، حــى إُا أتــل املــروة ففةــ  علــل املــروة كمــا 

 .   فة    الصفا
:  قـال النـ   

، وأفض  مـا قلـت  عرفة أفض  الدعاء دعاء يوم )



 45 

أنا والنبيون من قبلي ال إله إال   وحد  ال شريك 
  .، وحسنه االباد ، والرتمذي مالك رواشله  

 
)ُث :  ، وفيـــه جـــابر الطويـــ  كمـــا جـــاء يف حـــديث

ـــــل املشـــــةر احلـــــرام ،  ركـــــُ القصـــــواء حـــــى إُا أت
 ووحـد  ، وهللـه ، وك   ، فدعا  ، القبلة فاستقب 

  .   ، فلم يز  واقفا  حى أسفر جدا  

  
:   ــــــا جــــــاء يف صــــــ ي  الباــــــاري أن رســــــول ه 

كان إُا رمل اجلمرة اليت تلي مسَد مىن يرميها ))
ُث  ، ُث يكـــ  كلمـــا رمـــل حبصـــاة، لســـب  حصـــيات

رافةـــا  يديـــه  ، تقـــدم أمامهـــا فوقـــا مســـتقب  القبلـــة
 .   ، وكان ي ي  الوقوف يدعو

 
 ُث يـأَ اجلمـرة الثانيـة ):  ، وفيـه لل ـديث السـاب 

، ُث  فريميها لسب  حصيات يك  كلما رمـل حبصـاة
 ، فيقـــا ينحـــدر ُات اليســـار  ـــا يلـــي الـــواد 
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، ُث يــأَ اجلمــرة  مســتقب  القبلــة رافةــا  يديــه يــدعو
 يكـــ  ، حصـــيات لســـب  فريميهـــا الةقبـــة عنـــد الـــيت

 .   ، وال يقا عندها عند ك  حصاة ُث ينصرف

 
أ رجـه أمحـد وابـن ماجـه  )ماء زمزم ملا شرب لـه :  قال 

  .االباد وص  ه
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فيلـــا  هـــذا وإن هنـــا  مواضـــ  وأحـــواالع يشـــرج     

، ويشــرت  فيلــا  الــدعاء، وترجــد ازجابــة غــا مــا ذحلكــر
:  ســـبي  ازمجـــال . ومـــن ذلـــك علـــد احلـــا  وغـــاش

ـــــــ  ووقـــــــ  الســـــــ رالـــــــدعاء يف جـــــــوف ال ـــــــر  لي ، ودب
ويف  ، ااذان وازقامـــــة ، وبـــــو الوـــــلوات ا كتوبـــــات

،  وعنــد نــزول الغيـــث حــال الوــيا  ، وليلــة ال ــدر ، 
، وع ــــب الوضــــوء وبعــــد الوــــسة علــــد  ويف الســــجود

وســاعة ازجابــة مــن يــو   يف التشــلد اا ــا  النــ 
  .اجلمعة

 ا ضـطر، ، ودعـاء ومن ذلك: الدعاء عند رقة ال لب
، وعلـــد ولـــدش،  ، ودعـــاء الوالــد لولـــدش ودعــاء ا  لـــو 

  .ودعاء الولد الواحل لوالدش

ــْبَ اَنَك  ومــن ذلــك عنــد الــدعاء بـــ  ال إ لَــَه إ ال أَنْــَ  سحل
 ."ال لال م وَ  إ ّد  كحلْن حل م نَ 
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ــه    ويف حالــة ا وــيبة عنــد الــدعاء بـــ  إ نلــا ر وإنلــا إ لَْي

عحلــوَن، الللــم  جــرد يف م وــيب ، وا لــف يل  ــااع رَاج 
  ."منلا

 



 49 

 
عاليـة يف الـدين،  ، ومنزلتـه الذكر يف احلـج ع ـيم     

، وال هــرع  العبــادات إال  فمــا ت ــرب ا ت ربــون مب لــه
ُُْكــرُْكمْ  : ه  قــال .اجلـه ُُْكُروَِ َأ ]الب ــرة: فَــا
ــــــــــْدَِ   :  وقــــــــــال [050 ــــــــــلَة  فَاْعُب ــــــــــِم الصَّ َوَأِق
 ، وما أع م فما أج ل فوائد الذكر . [00]طه: ِر ِلذِكْ 

 . ، وما أهد حاجة العباد إليه عوائدش
 وهــذش العبــادة الع يمــة ت لــر غايــة ال لــور يف     

،  ؛ ذلك أن الـذكر هـو ا  وـود ااع ـم لل ـج احلج
الســـع  بـــو  ، وال فمـــا هـــرج الطـــواف بالبيـــ  العتيـــ 

قـــــة الـــــدماء إال ، وال رمـــــ  اجلمـــــار وإرا الوـــــفا وا ـــــروة
  .وج  زقامة ذكر ه  عز

 لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن تـَْبتَـُغوا  د:ـقال تبار  وتعال

ُُْكُروا  َُا َأَفْضــُتْم ِمــْن َعَرفَــاٍت فَــا َفْضــل  ِمــْن رَلُِّكــْم فَــِ 
ُُْكـُروُ  َكَمـا َهـَداُكْم َوِإْن   اَّللََّ  ِعْنـَد اْلَمْشـَةِر احْلَـَراِم َوا

ْبِلِه َلِمَن الضَّالِّنيَ  نْ ُكْنُتْم مِ  ُثَّ َأِفيُضوا ِمْن ( 092ي قـَ
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َواْســتَـْغِفُروا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َ ُفــوٌر  َحْيــُث َأَفــاَس النَّــاَُّ 
َُا َقَضـْيُتمْ ( 099ي رَِحـيمٌ  ُُْكُروا اَّللََّ   فَـِ  َمَناِسـَكُكْم فَـا

ُِْكرا  . 200: الب رة  ًع َكذِْكرُِكْم آلَاءَُكْم َأْو َأَشدَّ 
ُُْكــــــُروا اَّللََّ ِ  أَيَـّــــامٍ   : وقـــــال  عـــــز وجــــــ   َوا

 . 025الب رة:  َمْةُدوَداتٍ 
ْن ِ  النَّــاَِّ لِــاحلَْجِّ   : وقــال ُِّ يَــْأُتوَا رَِجــاال   َوَأ

َِاِمٍر يَْأِتنَي ِمـْن ُكـ ِّ فَـجٍّ َعِميـقٍ  لَِيْشـَهُدوا  َوَعَلل ُك ِّ 
َمْةُلوَمـاٍت َعلَـل  ِ  أَيَـّامٍ  َمَناِفَ  ََلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللَِّ 
  02-07احلج:  َما َرَزقـَُهْم ِمْن َحِيَمِة اْلَنـَْةامِ 

لَـــــْن يـََنـــــاَ  اَّللََّ حُلُوُمَهـــــا َوال ِدَماُؤَهـــــا    : وقـــــال
ــهُ  ــْم  َوَلِكــْن يـََناُل ــَذِلَك َســلََّرَها َلُك ــْنُكْم َك ــَوم ِم التـَّْق

ُوا اَّللََّ َعَلل َما ـِر اْلُمْحِسـِننيَ  َهَداُكمْ  لُِتَك ِّ احلـج: َوَلشِّ
57 . 

، ويسـتبو ع ـم  احلـج وهكذا يتجلـد هـأن الـذكر يف
 . منزلته ورفي  مكانته

، وأمـر بازك ـار  الـذاكرين لـه أ و علـد مث إن ه 
، وعـد  اسـتغناء  د الـذكرـ، لشدة احلاجة إل من ذكرش



 50 

، فأي حل ة  س فيلا العبد عن  عنه طرفة عو العبد
أع م  ا  ، وكان   سارته  كان  عليه ال لهذكر ه

  .رب  يف غفلته عن ه

اِكَراتِ  َوالــذَّاِكرِيَن اَّللََّ  :  قـال    َكثِــريا  َوالــذَّ
 .55ااحزاب: 

ــرحلوا اذَل ذ ْكــراع   يَــا أَيـلَلــا اللــذ ينَ   : وقــال  يسع 00َك  ااع ي َمنــوا اذْكحل  . 42 : زابااح( َوَسبّ  حلوشحل بحلكَرةع َوَأص 

 -رضـ  ه عنـه  -ويف ص ي  مسلم عـن أيب هريـرة 
يســا يف طريــ  مكــة فمــر   : كــان رســول ه قــال

ْــدان ف ـــال هـــذا  ســـاوايي  : علــد جبـــ  ي ـــال لـــه مجحل
قيــ : ومــا ا فــردون  قــال:  ((، ســب  ا فــرودن مجــدان

 . والذاكرات الذاكرون ه ك ااع 

وأن  ه  ف ـري باحلـا  أن يعمـر وقتـه بـذكر     
د ـ، سـواء كـان يف طري ـه إلـ سائر أحواله يك ر منه يف

 ، أو كان يف الطـواف ، أو كان يف حال إحرامه احلج
، أو يف  ، أو ا زدلفـة ، أو كـان يف عرفـة أو السـع  ،

، أو كان  مكة ، أو كان يسا يف هعاب رم  اجلمار



 52 

، أو  اليـــا ، أو راكبـــا ، أو كـــان جالســـاع  يف فراهـــه  ًع
، أ إقامـة ذكـر لي  ـ  العبوديـة ب ؛ و يسـا يف زحـا ًع
علـد أداء النسـك، فـإن الـذكر  ، وليستعو بالذكر ه
 د .أع م ما يعو علد ال وة وبعث النشا من
 
 
 
 
 



 53 

 

،  ، واحلمـــد ر ه ال إلـــه إال أفضـــ  الـــذكر:     
فلـــذش الكلمـــات أفضـــ   .، وه أكـــرب وســـب ان ه
 . ، وه  من ال ر ن  نال ر  الكس  بعد

، والوــــــــسة  : االســــــــتغفار ومــــــــن ااذكــــــــار الع يمــــــــة
 . الن   والسس  علد

مائة  ، فمن قايا يف اليو  : سب ان ه وحبمدش ومنلا
صــ ي  .  مـرة غفــرت ذنوبـه وإن كانــ  م ـ  زبــد الب ـر

 .0/0270مسلم 
وسـب ان   ، وحبمدش : سب ان ومن ااذكار الع يمة

مـــا كلمتـــان  فيفتـــان علـــد اللســـان، ، فل ه الع ـــيم
  .حبيبتان للرمحن   يلتان يف ا يزان،

ومن ااذكار الع يمة: ال إله إال ه وحـدش ال هـريك 
، وهــو علــد كــ  هـــ ء  ، ولــه احلمــد ا لــك لــه، لــه

 ؛ فكأ ـا أعتـ  قدير، فمن قايا يف اليو  عشر مـرات

، ومــن قايــا مائــة مــرة  أربعــة أنفــس مــن ولــد إمساعيــ 
،  مائــة حســنة ، وكتبــ  لــه أ ــا أعتــ  عشــرة أنفــسفك



 54 

، وكانــــ  لـــــه حــــرزاع مـــــن  وحطــــ  عنـــــه مائــــة  طي،ـــــة
صــــ ي  ،  5/0092صــــ ي  الباــــاري .  الشــــيطان يومــــه ذلــــك

 .0/0270مسلم 
؛ فل  عنـوان  أع م ااذكار يف احلج فلو التلبية وأما
احلـــجل:  :    ، وهـــعار احلـــا  كمـــا قـــال النـــ  احلـــج

 . واش الرتمذي وابن ماجهر العجل وال جل  

  .، وال ج الذب  التكبا والتلبية فالعج
؛  بـــار : ال حـــول وال قــوة إال ومــن ااذكـــار الع يمــة
، ويـا تـأ ا عجيـب يف محـ   فل  كنز من كنوز اجلنـة

  .وني  رفي  ااحوال ، ، ومكابدة ااهوال اا  ال
لصة القو   فإن الذكر م وود العبادة ااع ـم : ِو

وفوائـدش  وـ  با داومـة عليـه، وازك ـار  إن بركاته، و 
ــــه ــــه من  ، وباحملاف ــــة علــــد ، واست ضــــار مــــا ي ــــال في

،  ، وا  يـــدة ، وااذكـــار ا طل ـــة أذكـــار طـــريف النلـــار
  . ا شروج ، وخمالفة وباحلذر من االبتداج فيه
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ـــــا ل بولـــــه       ـــــدعاء هـــــروطا و داب ـــــم أ ـــــ  بـــــأن لل اعل
رســــــــول ايـــــــدى عليـــــــه الوــــــــسة  ه بينلـــــــا لنـــــــاوإجابتـــــــ

د بــــدون ـوقد يســــتجيب ه ســــب انه وتعالــــوالســــس ،
، ذكورة فللـه اامــر مــن قبـ  ومــن بعــدهـذش الشــرود ا ــ

ويكون يف إجابة دعاء العبد وهو م يم علد ا عاصـ  
 سسمة والعافية .استدرا  له ، نسأل ه ال

ــُه َدْعــَوُة    :قــ    الص :التوحيددد إلا خدد -1 َل
يُبوَن ََلُـْم ِلَشـْيٍء  َِ احْلَقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِـِه ال َيْسـَت
ََ فَـاُ  َوَمـا ُهـَو لَِباِلِغـِه َوَمـا  لُـ ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإََل اْلَماِء لَِيبـْ

َِل ٍ   .00الرعد   ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِ  
ففـ  صـ ي   املطعم إلاملشدب  إلامللد : : تطييب -2

مسلم من حديث أيب هريرة رض  ه عنه قال : قال 
ـــــُ  ال  : يي رســـــول ه  ـــــاَّ إن   طي أيهـــــا الن

يقبـــ  إال طيبـــا ، وإن   أمـــر املـــبمنني اـــا أمـــر لـــه 
يَا أَيُـَّهـا الرُُّسـُ  ُكلُـوا ِمـْن ال َّيِّبَـاِت  :   املرسلني فقا 
َِّ ِاَــا تـَْةَمُلــوَن َعِلــيٌم َواْعَمُلــوا َصــ ،  15املبمنــون: احِلا  ِإ
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يَـا أَيُـَّهـا الَـِّذيَن آَمنُـوا ُكلُـوا ِمـْن طَيِّبَـاِت َمـا   وقال :
)) الرج  ي ي  السفر  مث ذكر  576البقرة :َرَزقْـَناُكمْ 

أشـــةث أ ـــ  هـــد يديـــه إَل الســـماء يـــا رب يـــا رب 
 ـذ  م و وم ةمه حرام ومشـرله حـرام وملبسـه حـرا

  .   لاحلرام فأىن يستَاب لذلك

ففـ  الوـ ي و مـن  جتنب مظامل الع دا  : -3
 حـــديث ابـــن عبـــا  رضـــ  ه عنـــه أن رســـول ه 

)) اتـق دعـوة املظلـوم بعث معـاذا إي الـيمن ف ـال : 
ـــيس لينهـــا ولـــني   حَـــاب   وروى ابـــن  ، ف هنـــا ل

ن حــــديث أيب هريــــرة عنــــه بســــند حســــن أن مــــماجــــه 
ودعــوة املظلــوم يرفةهــا )) ....قــال :  رســول ه 

  دون الغمـــــام يـــــوم القيامـــــة وتفـــــتْ َلـــــا ألـــــواب 
 . السماء ويقو  لةَز لنصرنك ولو لةد حني   

 أن ال يدعو بإثم إلال بقطيعة رحم : -4
يســتَاب لحــدكم مــا   يــدع : يي  ل ــول النــ   

 (( .ل ُث وال لق يةة رحم 
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ذا دعــوت ه إ  : اهلل إلالثندداع عليدد   محددد -1
د ـد فلتبــدأ أوال  حبمــدش وال نــاء عليــه تبــار  وتعالـــتعالــ

.. مث بعـدها : بالوــسة والسـس  علــد النـ  صــلد ه 
عليه وسلم .. مث ابدأ بعد ذلك يف دعائك ومسألتك 

رضـ  ه عنـه ( : قـال : بينـا عن فضالة بن عبيـد ي، 
ف ـــال :  رجـــ  فوـــلد  قاعـــد إذ د ـــ  رســـول ه 

) :  غفـــــر يل وارمحـــــين . ف ـــــال رســـــول ه االللـــــم 
ُا صليت فقةدت فا د   إعَلت أيها املصلي 

قــال : مث  .  اــا هــو أهلــه ، وصــ  علــي ُث ادعــه  
 ـــر بعـــد ذلـــك ف مـــد ه وصـــلد علـــد النـــ   صـــلد 

) أيهــا :  ف ــال لــه النــ   صــلد ه عليــه وســلم .
رتمـــــذي / صـــــ ي  الرتمـــــذي : اش ابـــــو والرو  املصـــــلي ادع جتـــــُ  

5076. )   
مـــن  داب الـــدعاء احلســـنة : هـــو و   : الوضدددوع -2

متلي،ـا …. ا حت ت ب  علـد ه تعـاي .. طـاهر … 
 هعريايب موسد اأويف حديث …  ناجاته ودعائه 

لعبيد أيب عامر ،  رض  ه عنه :  ا استغفر الن  
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غفــــر االللــــم ي مبــــاء فتوضــــأ مث رفــــ  يديـــه ف ــــال : دعـــا
 .  بااري ومسلم . واحلديث طوي رواش ال يب عامر .. (ألعبيد 

فعـن ابـن مسـعود رضـ  ه  : استق ال الق لدة -3
الكعبـة فـدعا علـد نفـر  : يياست ب  الن   عنه قال

، وعــــن ( 5962أ رجــــه الباــــاري يف ا غــــازي ي -((  مــــن قــــري 
 ِــر  النــي: يي عبــد ه بــن زيــد رضــ  ه عنــه قــال

 فـدعا واستسـقل،  ل هذا املصـلل يستسـقيـإل ،
 الباــــاري أ رجــــه ،(( ، وقلــــُ رداء  ُث اســــتقب  القبلــــة

 .   (290ومسلم ي (6505ي
اختيار أحسن األلفاظ إلأن لها إلأمجعهدا للععداني  -4

وال أحســــن  ــــا ورد يف الكتــــاب والســــنة  : إلأبينهددددا
، فــــإن اادعيــــة ال ر نيــــة واادعيــــة النبويــــة  الوــــ ي ة

؛ اوـا أك ـر  د ما يـدعد بـه بعـد تفلملـا وتـدبرهاـأول
، يف أهـرف االفــا   ، واوـا جامعــة للاـا كلــه بركـة

، وان الغلــ  يعــرن ك ــاا  وأفضــ  العبــارات وألطفلــا
،  ، ال تسف معـارفلم يف اادعية ال  خيتارها النا 

 . وتباين مذاهبلم يف االعت اد واالنت ال
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هذا  :   فه كتاب الدعاءقال الطرباد مبينا سبب تألي
الكتاب ألفته جامعا ادعية رسول ه صلد ه عليه 

، حـداد علـد ذلـك أد رأيـ  ك ـاا مـن النـا   وسلم
، وأدعية وضع  علد عدد  قد  سكوا بأدعية سج 
، ال تــــروى عــــن رســــول ه  اايـــا   ــــا ألفلــــا الوراقــــون

،  ، وال عــن أحــد مــن أصــ ابه صــلد ه عليــه وســلم
، مـ  مـا روي عـن   عن أحد من التابعو بإحسانوال

ــــــدعاء رســــــول ه  ،  مــــــن الكراهيــــــة للســــــج  يف ال
، فألف  هذا الكتـاب بااسـانيد ا ـأ ورة  والتعدي فيه

  م دمة كتاب الدعاء للطرباد. ،  عن رسول ه 

ن أردت لــدعائك أإذا    :التددذلو إلاالفتقددار  -5
، هـــ   دعاءمـــ  يف حالـــك وقـــ  الـــأح ـــا . فت يوـــعد

ا سـتكو  ن يدعون دعـاء الراغـب .. الراهـب ن   أ
د مــا عنــد ربــه تبــار  ـلــإ.. اخلاضــ  .. ا تــذل  الف ــا 

… ذا دعوت دعاء غاف  إ   أ  انك أد   . ـوتعال
 . الش
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 نــــــاء أد ه ـلــــــإالتــــــذل  واخلضــــــوج واالفت ــــــار  أ ــــــ  :
 جابة الدعاء . إمفعول عجيب يف  الدعاء له

ذا دعــا إحـدهم أون عـن ذلـك فتجـد وقـد غفـ  الك ـا 
.  جافــة ال ا ــر للاضــوج والتــذل  فيلــا ــر  كلمــات أ

. ا تفـــرد نـــه خياطـــب ملـــك ا لـــو  .أوقـــد نســـ  هـــذا 
 … باجلسل والكربياء 

ال بلســان  قــال بعضــلم : أدج بلســان الذلــة واالفت ــار
 الفواحة واالنطسق . 

جابـــة إ ـــر التـــذل  واخلضـــوج علـــد أن إ ـــ  ا ســـلم : أ
ال إئــدة وال  ــد هــذا مضــمون الفا… عاء ســري  الــد

 …  همن جرب
… فـــــادج أ ـــــ  بلســـــان اخلضـــــوج والتـــــذل  ا ســـــكنة 

حمتاجـــا … د مـــا عنـــد ربـــه تعـــاي ـدعـــاء عبـــد ف ـــا إلـــ
 اضـــعا … م ـــرا بذنوبـــه … حســـانه إد فضـــلة و ـلـــإ

يــرى انــه ال ميلــك لنفســه ضــرا …  ضــوج ا  وــرين 
مالــك النفــ   د هــوـوال نفعــا ، بــ  أن ربــه تبــار  وتعالــ
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د الغـــين عـــن  ل ـــة وهـــم الف ـــراء ـوالضـــر .. وهـــو تعالـــ
 د .. ـليه سب انه تبار  وتعالإ

ســرار الــدعاء أأ ــ  : أفلــم هــذا جيــدا فانــه ســر مــن 
فتنبــــه وال تكـــــن مـــــن لك ـــــاون .. ا ســــتجاب جللـــــه ا

 الغافلو .
:  أن يرتصددد لدعا دد  األإلادداي الشددبيفة -6

الساب  ذكرها  ومواطن الدعاء كعشية عرفة من السنة
، و اصة العشر ااوا ر منه،  ، ورمضان من ااهلر
،  ، ويــو  اجلمعــة مــن ااســبوج وبــاا ص ليلــة ال ــدر

، وبــــــو ااذان  ووقـــــ  الســـــ ر مــــــن ســـــاعات الليـــــ 
 . وازقامة

 ِر ُهــــــــْم َيْســــــــتَـْغِفُرونَ َولِٱَلْسَحـــــــــ    :قــــــــال ه 
قـال  : ، وعن أيب هريرة رضـ  ه عنـه قـال 02الذاريات:

ل كــ  ليلــة ـ))ينــز  رلنـا تبــارا وتةالـ:  رسـول ه 
،  ، حني يبقل ثلث اللي  ا ِر ل السماء الدنياـإل

، مـن  : من يـدعوَ فأسـتَيُ لـه فيقو  عز وج 
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 أ رجـه ، ((، مـن يسـتغفَر فـأ فر لـه يسألا فأع يـه
 (.  752، ومسلم ي (0005البااري ي

قيـ  لـه:  نه وعن أيب أمامة الباهل  رض  ه عنه أ
ــــا رســــول ه ــــدعاء أمســــ   قــــال ي : ييجــــوف  ، أي ال
ـــــ  ا  ـــــر أ رجـــــه  ، ودبـــــر الوـــــلوات ا كتوبـــــات(( اللي

  (022(، والنســـائ  يف عمـــ  اليـــو  والليلـــة ي5099الرتمـــذي يف الـــدعوات ي
 (.  0720د يف ص ي  سنن الرتمذي يوحسنه االبا

، ودبـر  كالسـجود : أن يغتنم احلاالي الفاضلة -7
 .  وعند نزول الغيث،  ، والويا  ولواتال

  ييدبر الوسة(( حيتمـ  قبـ  السـس  وبعـدش،  :  قال ابن ال يم
 يرج  أن يكون قب  السـس  –يعين ابن تيمية  –وكان هيانا 

 -حليــوان  ، كــدبر ا : دبــر كــ  هــ ء منــه ، فراجعتــه فيــه ف ــال
 (.0/525زاد ا عاد ي

هـ ء   الـدبر هـو   ـر كـ  :رمحه ه  وقال الشيخ ابن ع يمو
ورّجــ  رمحـه ه أن الـدعاء دبــر   .  ، أو هـو مــا بعـد   ـرش منـه

:  مـــا ورد مـــن  ، وقـــال الوـــلوات ا كتوبـــة يكـــون قبـــ  الســـس 
، وما ورد من الذكر م يداع  الدعاء م يداع بدبر فلو قب  السس 
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ــَلو  فَــبــدبر فلــو بعــد الوــسة؛ ل ولــه تعــاي:  َُا َقَضــْيُتُم صلصَّ َة ِ 
ُُْكُروْا صَّللََّ ِقيَـ    ،   [025]النسـاء: ُجنُـوِلُكمْ  ما  َوقـُُةـودا  َوَعلَـل  َفٱ

عـن كتـاب الـدعاء للشـيخ  الشـيخ يف زاد ا عـاد ن ـسع  درو ن م
 احَلمد.
 حداالي الردبإلرو إلاالناسدار -8

َّ
،  أن يستغو

،  ، وا ـرن كالسـفر : إلساعاي الريق إلالشددو
ض  ه عنه عن الن  عن أيب هريرة ر .  وكونه م لوما

 ثــــل  دعــــوات مســــتَالات ال شــــك قــــال: يي
، ودعــوة  ، ودعــوة املســافر : دعــوة املظلــوم فــيهن

(، 0925(، والرتمـذي ي0556أ رجـه أبـو داود ي ،(( الوالد لولد 
(، وصــ  ه ابــن حبــان 0/052( واللفــظ لــه، وأمحــد ي5260وابــن ماجــه ي

(، 0/050أمحــد ي (، ولــه هــاهد مــن حــديث ع بــة بــن عــامر عنــد0699ي
  عنه من قوله. وروي م له عن ابن مسعود رض  ه

قـــــال ابـــــن رجـــــب:  والســـــفر مبجـــــردش ي تضـــــ  إجابـــــة 
د إجابــــة ـالــــدعاء...ومت طــــال الســــفر كــــان أقــــرب إلــــ

؛ انـــه م نـــة حوـــول انكســـار الـــنفس بطـــول  الـــدعاء
الغربـــة عـــن ااوطـــان و مـــ  ا شـــاق، واالنكســـار مـــن 
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ــــــدعاء  جــــــام  العلــــــو  واحلكــــــم  ، أع ــــــم أســــــباب إجابــــــة ال
 (.0/069ي
ني -9

َّ
فعـن أيب موسـد  : رفع اليدين إلبسط الاف

،  ُث رفـ  يديـه دعـا النـي : يي رض  ه عنه قال
(، 0505أ رجه البااري يف ا غـازي ي -(( ورأيت لياس إل يه

، وعـن ســلمان رضــ  ه  (0092ومسـلم يف فضـائ  الوــ ابة ي
، يســـتحي  كـــرمإن   حـــي  : يي عنـــه عـــن النـــ  

(( إُا رف  الرج  إليه يديه أن يردمها صفرا  ِاربتني
ي  والرتمــــــــــــــذي يف الــــــــــــــدعوات ، (0022ي  الوــــــــــــــسةرواش أبــــــــــــــو داود يف، 

 لبـاد يف صـ ي  اجلـام وصـ  ه اا ، (5265ي وابن ماجه يف الـدعاء (،5556
  (0757ي

، أمــــا اادعيــــة  ويشــــرج هــــذا الرفــــ  يف الــــدعاء ا طلــــ 
ترفـــ  اايـــدي إال فيمـــا رفـــ  فيـــه النـــ  اخلاصـــة فإنـــه ال 

صـــلد ه عليـــه وســـلم منلـــا، ومـــا مل ي بـــ  رفعـــه فيـــه 
 . بالن   فالسنة فيه عد  الرف ، اقتداءع 

: أن يقدددب بددني يدددي  عا دد  ععددال صدداحلا - 11
 ندب احلسـامـن اهـو و  :إل صداة أإل صياب أكصالو 
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ال أ ... ن يستجاب دعـاؤشأوالذي يرج  به لواحبه 
جابـة . حرجـ  لأن الـدعاء بعـد الوـلوات أ  ـ أترى 
( الوــسة ا فروضــةي: وهــو نــه وقــ  بعــد عمــ  صــاحلا

  .ـدرف  عم  بعد توحيد ه تعالأوه  
يعتـرب و   :ذا  عداع إن خيفض الدداعي صدوت  أ -11
فــان الــداع  منــا  لربــه  ،ا داب اجلمليــة للــدعاء  مــن

..   د فــــأد يعلــــم الســــر و ـد ، وه تعالـــــتبــــار  وتعالــــ
ك ــر أذا  فــم صــوته كــان بــذلك إكمــا أن الــداع  

 . و ضوعا  ن رف  صوته بالدعاءدبا وتذلس أت
لوـوت يف خبفـم ا نبيه زكريـا  وقد مدا ه 
ُِْكُر َرْ َـِة رَلِّـَك َعْبـَدُ  زََكرِيَـّا   :الدعاء ، ف ـال 

ِفّيا   . َِ ُْ نَاَدم رَلَُّه ِنَداء    . 5-0مرا :  ِإ
  : االسددم الددذي يليددق  اللدد   اريدداخت - 12

فتــدعوش مبــا جــاء يف ال ــر ن والســنة مــن أمسائــه احلســو 
مساء ال  مل اد اـلإوال تتجاوز ذلك  د ..ـتبار  وتعال

 مسـاء الـ  ابتـدعلا ا بتدعـةاو اأترد يف ال ر ن والسنة 
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َوذ ل  اْاَمْسَــاءحل احلحلْســَو  :  قــال هــواء .. وأهــ  اا
َا فَاْدعحلوشحل    . 022ااعراف :  أ 
ما  ال رط  ي رمحة ه ( :   مسد ه سب انه ازقال 

مسـاءش باحلسـو ، اوــا حسـنة يف اامسـاج وال لــوب ، أ
فضـاله أكرمـه وجـودش ورمحتـه و فإوا تدل علد توحيدش و 

 . ) 
 :لنوافو بعد أ اع الفبا ض ا كثار من ا -13

مـن عـادم يل  : )) إن   قـا :  سـول ه قال ر 
يل عبـــد  إُنتـــه لـــاحلرب . ومـــا تقـــرب آوليـــا فقـــد 
ـــزا  إحـــُ ألشـــيء  ـــا ي ـــه ، وم ـــت علي يل  ـــا افِ 

فـــــ ُا  ،حبـــــة أَل لالنوافـــــ  حـــــى إعبـــــد  يتقـــــرب 
حببته كنـت عةـه الـذ  يسـم  لـه ، ولصـر  الـذ  أ

يبصر له ويـد  الـيت يـب ا حـا ، ورجلـه الـيت هشـي 
اَُ ع ينـــــــه ، ولـــــــ ن اســـــــتةللا أن ســـــــإحـــــــا ، و 

  رواش البااري . ، ..  نهعيذل
 ــ  مـن النوافــ  فإوــا ترفـ  م امــك يف الــدنيا أفلتك ـر 
..  ـدمـــا يف الـــدنيا : فبـــالفوز مب بـــة ه تعالـــأوا  ـــرة 
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وهــــ  غايــــة الغايــــات . وإذا فــــزت بــــذلك أعانــــك ه 
ال مــــا إد علــــد طاعتــــه ومرضــــاته .. فــــس تســــم  ـتعالــــ

وال تنــــال    ه ،ال مــــا يرضــــإيرضــــ  ه . وال تبوــــر 
ال يف إ شـــ  برجلـــك  ال مـــا يرضـــ  ه . و الإبيـــد  

… اء  د .. ويسـتجيب ه دعــمرضاته تبـار  وتعالـ
 … ويعيذ  من ك  ه ء يؤذيك 

د ونعيمــة ـه تعالــ: فبــالفوز برضــوان   وأمــا يف ا  ــرة
 … الباق  
لصداحلة التدي إلفقدك ىل اهلل بأععالدك اإالتوسو  -14

فالعمــ  الوــاحل نعــم الشــفي  لوــاحبة يف  : اهلل إليهددا
ــــدنيا وا  قــــال خملوــــا فيــــه .  هذا كــــان صــــاحبإ ــــرة ال

وهــــب بــــن منيــــة ي رمحــــة ه ( : العمــــ  الوــــاحل يبلــــ  
ــــدعاء ــــس قو  ال ــــَةُد اْلَكِلــــُم  : ه لــــ، مث ت ــــِه َيْص ِإلَْي

ُةــه ُْ يـَْرفـَ ُُ َواْلَةَمــُ  الصَّـــاِل وقـــال  .02فــاطر :  حًل ال َّيِّــ
ن يدعو بواحل أق  يف هدة  ن و  بعضلم : يست ب

 عمله . 



 68 

 ــــر التوســــ  بااعمــــال أأ ــــ  : و ــــا واعــــظ لــــك يف 
 هصــ ابا ة الــ  قوــلا النــ  الوــاحلة تلــك ال وــ

قوــة ال س ــة الــذين انطب ــ  عــنلم وهــ  :  رضــ  ه
علـــيلم الوـــارة فســـدت بـــاب الغـــار الـــذي كـــانوا فيـــه 

شـف فتوس  ك  واحد منلم بعم  صـاحل عملـه ، فك
( 5065: رقمبـــــرواش الباـــــاري  ي واحلـــــديث عـــــنلم الوـــــارة . ه

 (.0705مسلم برقم : 
عظم الدذي ألان تدعو اهلل تعاىل بامس  أ -15
رجـس يــدعو  مســ  النـ    : جددا أذا  عددي بدد  إ

نـ  أنـك أهـلد أد أسـالك بـأد إوهو ي ول : الللـم 
حــــد الوــــمد الــــذي مل يلــــد ومل الـــه إال أنــــ  اإه ال 
والذ  نفسي ي ن له كفوا أحد . ف ال : ومل يك يولد

ي لـه ُا دعإعظم الذ  لليد  لقد سأ    لاعه ا
 ي رواش داود والرتمـــذي وابـــن(( ع ـــل أُا ســـ   لـــه إجـــاب و أ

  ( .5075ماجه / ص ي  الرتمذي : 
ن أســالك بــأد إالللــم يضــا مــرة رجــس يــدعو : أومســ  

ن ر ان  ، بدي  السماوات واأ إاللك احلمد ال اله 
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. ف ــال النــ   يــا قيـو   حــ كــرا  ، يـاذا اجلــسل واز  يـا
 : (   ُا يـدعي إلقد دعا   لاعـة الةظـيم الـذ
 (ع ـيأُا س   له إجاب و أُا س   له إجاب و أله 
 ( .  0095يب داود : أهم / ص ي  ص اب السنن وغا أرواش 
لـد عفـيل  العبـد  : إلالتابار يف الددعاعاح حلا  -16
، وهــــو  بتكريــــر ذكــــر ربوبيتــــهالــــدعاء يف ســــب انه  ربـــه

، فـإن ازحلـاا يـدل  أع م ما يطلب به إجابة الدعاء
د حيــــب ا ل ــــو يف ـ، وه تعالــــ علــــد صــــدق الرغبــــة

، فعـــن  تكريـــر الـــدعاء وكـــذلك مـــن ا داب،  الـــدعاء
وكـان إُا َدعـا : يي ابن مسعود يوف دعاء النـ  

 .  (0790ي أ رجه مسلم يف اجللاد وايجرة -(( دعا ثلثا  
فعـن  : اجلزب يف الدعاع إلالعزب يف املسدألة -17

:  : قـــال رســـول ه  أيب هريــرة رضـــ  ه عنـــه قــال
: اللهـــم ا فـــر يل إن  إُا دعـــا أحـــدكم فـــل يقـــ يي

، ولكــــن ليةــــزم  ، اللهــــم ار ــــا إن شــــ ت شــــ ت
، فــــ ن   ال يتةا مــــه  ، ولــــيةظم الر بــــة املســــألة

: بـــاب ليعـــز  ا ســـألة  يف الـــدعواترواش الباـــاري  ، ((شـــيء أع ـــا 
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( 0679لعـــــــز  بالـــــــدعاء ي(، ومســـــــلم يف الـــــــذكر والـــــــدعاء: بـــــــاب ا6559ي
 واللفظ له.

:   ا كثار من  عداع اهلل تعداىل يف البخداع -18
قـال لـه:  فعن ابن عبا  رض  ه عنلما أن الن  

،  ، احفـــ    جتـــد  أمامـــك احفـــ     فظـــكيي
ــاـتةــرف إلــ  ،...((ء يةرفــك   الشــدةل     الِر

ــه أمحـــــــد ي (، 0556(، وأبـــــــو يعلـــــــد ي0506(، والرتمـــــــذي ي0/095أ رجـــــ
وعــــن أيب هريــــرة رضــــ  ه  وقــــال الرتمــــذي:  حســــن صــــ ي   ،

مــــــن ســــــر  أن : يي : قـــــال رســــــول ه  عنـــــه قــــــال
يستَيُ   له عند الشدارد والُكرب فليكثر من 

ـــاء (، 5520ات يأ رجـــه الرتمـــذي يف الـــدعو  ،(( الـــدعاء   الِر
(، وواف ــــــه 0/500(، وصــــــ  ه احلــــــاكم ي05، 00والطــــــرباد يف الــــــدعاء ي

 .  (6092لباد يف ص ي  اجلام  يالذه ، وحسنه اا
: إذا كــــــان الرجـــــ  دعلــــــاء يف  قـــــال ســــــلمان الفارســـــ 

، قالــ   دـ، فــدعا ه تعالــ ، فنزلــ  بــه ضــراء الســراء
، وإذا كــــان  : صــــوت معــــروف، فشــــفعوا لــــه ا سئكــــة
، فــدعا ه  ، فنزلــ  بــه ضــراء بــدعلاء يف الســراء لــيس
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، فــس  : صــوت لــيس مبعــروف د، قالــ  ا سئكــةـتعالــ
 .  (0/075جام  العلو  واحلكم ي .  يشفعون له

: اذكــــــروا ه يف الر ــــــاء  وقــــــال الضــــــ ا  بــــــن قــــــيس
، إن يــونس عليــه الوــسة والســس    يــذكركم يف الشــدة
 بطن احلوت قال ، فلما وق  يف دـكان يذكر ه تعال

فـََلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمـَن صْلُمَسـّبِحنَي ل َلَلبِـَث   : ه 
َةثُـونَ  ِِف َلْ ِنِه ِإََل   وإن  ،000، 005الوـافات:،  يـَـْوِم يـُبـْ

، فلمـــا أدركـــه  لـــذكر ه فرعـــون كـــان طاغيـــاع ناســـياع 
َن َوَقْد ءال َـ   : ، ف ال ه ، قال:  من  الغرق

ـــ ْب ـــِدينَ َعَصـــْيَت قـَ ـــَن صْلُمْفِس ـــَت ِم  - 90يـــونس:، ُ  وَُكن
   (.0/075جام  العلو  واحلكم ي

مث يـدعو ز وانـه  : أن ي دأ الداعي بنفس  -19
، وأهـــ  الفضـــ  مـــن  ، وأن خيـــص الوالـــدين ا ســـلمو

، ومـــــــــن يف صـــــــــسحه صـــــــــسا  العلمـــــــــاء والوـــــــــاحلو
أن  ا ســـلمو، فعـــن أيب بـــن كعـــب رضـــ  ه عنــــه يي

ـــدأ كـــا رســـو     ُكـــر أحـــدا  فـــدعا لـــه ل ن إُا 
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(، وأبـــــــــو داود يف 5525رواش الرتمـــــــــذي يف الـــــــــدعوات ي ،(( لنفســـــــــه
 (.  0705(، وص  ه االباد يف ص ي  اجلام  ي5920ال راءات ي
،  فـذلك أع ـم إميانـا : إخفاؤه إلا سدبار بد  -21

، وأبلـــ  يف التضـــرج واخلشـــوج،  وأفضـــ  أدبـــا وتع يمـــا
ة ال لــب علــد ه يف ، وأبلــ  يف مجعيــ وأهــد إ سصــا

، وأدعـــد  ، وأدل علـــد قـــرب صـــاحبه مـــن ه الـــدعاء
، وأبعــــــد عــــــن ال واطــــــ   د دوا  الطلــــــب والســــــؤالـإلــــــ

 ، وأسـلم مـن أذى احلاسـدين وا شوهات وا ضعفات

   (.9-5/6ان ر: بدائ  الفوائد ي -
قــال احلســن: بــو دعــوة الســر ودعــوة العسنيــة ســبعون 

تلـدون يف الـدعاء ومـا ، ول د كان ا سلمون   ضعفا
، إن كـــان إال  ســــا بيــــنلم وبــــو  يحلســـم  يــــم صــــوت
ٱْدعحلـواْ َربلكحلـْم َتَضـرلععا ي ـول:   رأم، وذلك أن ه

ــــــةع  ْفَي ، وإن ه ذكــــــر عبــــــدا صــــــاحلا  55ااعــــــراف :  َو حل
َربلـــــــهحل ن ـــــــَداء  إ ْذ نَـــــــاَدى    : ورضـــــــ  بفعلـــــــه ف ـــــــال

  . 5مرا: ،َ ف ّياع 
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 : لت ذل يف الل اس إلاهليئةالتواضع إلا -21
، عــن أيب هريــرة رضــ  ه عنــه أن  بالشــعث واالغــربار

ُربَّ أشـــــةث أ ـــــ  ُ  طمـــــرين : يي قـــــال النـــــ  
أ رجـه  - ((مدفوع لاللواب لو أقسـم علـل   للـر 

 (.6025(، وابن حبان ي0600مسلم ي
لسستســ اء  ــر  متبــذالع متواضــعاع  و ــا  ــر  النــ  

 . متضرعاع 
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ما إلر  من األ عية إلاألذكار 
 املتعلقة باحلج إلالععبو

 إءا جة  ال واف لالبيـت»: قال رسول ه      
ُكـــر  ، و  الصـــفا واملـــروة ، ورمـــي اجلمـــار إلقامـــة 

( وقــال: حســن 920( والرتمــذي بن ــوش ي0222أ رجــه أبــوداود ي، « 
 . ص ي 

 

ســبحان  أكــ ،   أكــ  ، )  أكــ ،   أكــ ،       
وإنـا اَل  سـلر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنني ،  الذ 

نا نسألك   سفرنا هذا الـ  إرلنا ملنقلبون ، اللهم 
ــل اللهــم هــون علينــا  والتقــوم ومــن الةمــ  مــا تِر

نـت الصـاحُ أسفرنا هذا واطو عنا لةـد  ، اللهـم 
  السفر وا ليفة   اله  ، اللهم إَ أعـُو لـك 

، ر ، وكآلـة املنظـر ، وسـوء املنقلـُوعثاء السف من
 : وإذا رجــــ  قــــاين وزاد علــــيلنّ   املــــا  والهــــ    

 آيبون تاربون عالدون لرلنا حامدون   .)
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 : ي ول يف تلبيته كان الن  
، لبيـك ال شـريك لـك  لبيك اللهم لبيـك» -أ     

ال شــريك  ، ةمــة لــك وامللــكلبيــك، إن احلمــد والن
 «.لك
 «.لبيك إله احلق»: وكان من تلبيته  -ب
لبيـــك ُا »يزيـــدون:  وكـــان الـــذين مـــ  النـــ   -جــــ

 «.املةار ، لبيك ُا الفواِ 
لبيـــك وســـةديك »:  وكـــان ابـــن عمـــر يزيـــد فيلـــا -د

ومعــــو «. إليــــك والةمــــ وا ــــري ليــــديك والر بــــاء 
علـــــد  أنـــــا جميـــــب لـــــك م ـــــيم:  «لبيـــــك الللـــــم لبيـــــك»

 طاعتك مستسلماع حلكمتك مطيعاع امر  مرة بعد مرة.
، ومن السنة إك ارها ويتأكد  فالتلبية هعار احلج      
عنـد تغـا احلـال كركـوب سـيارة ورف  الووت أا قويا 

،  د مكانـأو م ابلة حا  أو عند التن   من مكان إل
 : فم سع عند ساش
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   . د الكعبةـ* من ا ي ات إل
 . د موـان الذي نزل فيه إل* من ا ك

   . د عرفاتـ* من مو إل
 . د مزدلفةـ* من عرفات إل
 . د مجرة الع بةـ* من مزدلفة إل

 

، اللهـــم  لســـم  :  ي ـــد  رجلـــه اليمـــو وي ـــول     
 أو، اللهم افتْ يل ألواب ر تك  صلي علل حممد

ســـل انه ، و  الكــرم ، ولوجهــه أعــُو لــاهلل الةظــيم»
 . «القدم من الشي ان الرجيم

عنـــد رؤيـــة الكعبــــة يـــدعو مبـــا هــــاء ولـــيس هنــــا       
 . دعاء خمووص

اللهـــم »:  وإن هــاء دعـــا بـــدعاء عمــر رضـــ  ه عنـــه
  «، ومنك السلم فحينـا رلنـا لالسـلم أنت السلم

 .(5/75أ رجه البيل   ي  (( ل بوته ، ف سنٌ 
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ـــــــه       عنـــــــد حمـــــــاذاة احلجـــــــر ااســـــــود يســـــــت بله ببدن
رواش البيل ــــ   «لســــم   و  أكــــ »:  ويســــتلمه قــــائسع 

ل بــــوت  (5/075وردت يف الباــــاري ي« ه أكــــرب»:  وقولــــه، ( 5/79ي
، فلـذش كلمـات  ذلك عـن ابـن عمـر رضـ  ه عنلمـا

 ع يمــــــة البــــــد مــــــن استشــــــعارها ويف اســــــتس  احلجــــــر
ليبةـثن   »:  يف احلجر ااسود فضٌ  كبا ل وله 

، ولسان  ، وله عينان يبصر حما احلَر يوم القيامة
أ رجــه « ، ويشــهد علــل مــن اســتلمه حبــق ين ــق لــه

مســـــْ »:  وقـــــالازمـــــا  أمحـــــد وحســـــنه الرتمـــــذي 
ـــــا  ـــــركن اليمـــــاَ   ـــــان ا  اي احلَـــــر الســـــود وال

 . حسنه الرتمذي وص  ه ابن حبان «.ح ا
 .واتباعاع لسنة نبيه  وي بله تع يماع ر     

:  ولـــذا قّبـــ  عمـــر بـــن اخلطـــاب احلجـــر ااســـود وقـــال
إَ لعلم أنك حَر ال تضر وال تنف ، ولوال أَ »
أ رجـــه الباـــاري  «. يقبلـــك مـــا قبلتـــك ت النـــي رأيـــ

 ومسلم. 
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ــا  لــك، وتصــديقا  لكتالــك»:  مث ي ــول ،  اللهــم إهان
 «. عا  لسنة نبيك حممد، واتبا ووفاء لةهدا

كمـــا كـــان علـــ  رضـــ  ه عنـــه ي ـــول ذلـــك يف بدايـــة 
 بن عمر رض  ه عنلما أيضاع.اوورد عن أ رجه البيل  ،،(الطواف

رلنا آتنـا » : وي ول بو الركن اليماد واحلجر ااسود
  الـــدنيا حســـنة و  ا ِـــرة حســـنة، وقنـــا عـــذاب 

 أ رجه أمحد وابن  زمية.«. النار
لــه أن يـــذكر ه وي ـــرأ ال ــر ن ويـــدعو مبـــا هـــاء. و      

كان عبدالرمحن بـن »:  دـقال ابن ال يم رمحه ه تعال
يطــــوف بالبيــــ   -ســــعد بــــن أيب وقــــاصأو  -عــــوف 

ــــــدعوة ــــــه دأب إال هــــــذش ال ــــــيس ل : رب قــــــين هــــــ   ول
 «.نفس ، رب قين ه  نفس 

 : أما تدعو بغا هذش الدعوة  ف ي  له
ــ ل نفســ ف ــال الوابــ  .  ، ف ــد أفل ــ   : إذا وقيــ  هحل

َّْ    :وقــد قــال ه ،  26الوــيب ص َُ ُشــ ُــو َوَمــْن ي
 .06، والتغابن: 9احلشر:  ،نـَْفِسِه فَُأولَِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 .وقد ذكر ابن تيمية أن ال ائ  هو عبدالرمحن بن عوف 
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نة و  ا ِـرة حسـنه وقنـا تنا   الدنيا حسـآرلنا ي 
 ( . عذاب النار

رب قنةــا اــا رزقتــا ولــارا يل فيــه واِلــا علــل  ي
 . 0( ك   اربة يل خبري

 ــا دنـــا رســول ه صـــلد ه عليــه وســـلم مـــن      
ـــَةارِِر اَّللَِّ الوـــفا قـــرأ :  ـــْن َش ـــْرَوَة ِم ـــَفا َواْلَم ِإنَّ الصَّ
ـــْن َحـــ ـــَر فَـــل ُجنَـــاَ  َعَلْيـــِه َأْن َفَم جَّ اْلبَـْيـــَت َأِو اْعَتَم

رْيا  فَِ نَّ اَّللََّ َشـاِكٌر َعِلـيمٌ  َِ  َي َّوََّف ِحَِما َوَمْن َتَ وََّع 
   .052الب رة:

اــا  ألــدأ »:  وال ي رأهــا إال عنــد البدايــة ف ــ  وي ــول
                                                 

رض   م يف ا ستدر ، وهو من حديث ابن عبا احلديث أ رجه احلاك 0
ه عنلما قال: ي كان رسول ه صلد ه عليه وسلم يدعو الللم 
قنعين مبا رزقتين، وبار  يل فيه ، وأ لف عل  ك  غائبة يل خبا.( 
وص   إسنادش. وروى ابن أيب هيبة يف مونفه عن سعيد بن جبا 

 يه.عاء ابن عبا  فذكرش موقوفا علقال من د
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 صـفة حـج النـي  –أِرجه مسلم   كتاب احلج  .«لدأ   له
(1/579.  
 . مث يبدأ بالوفا فات   عليه حت يرى الكعبة 

ــد  فيســت ب  الكعبــة ، ويرفــ  يديــه كوــفة الــداع  ويوحّ 
، ه أكرب ، ه أكرب ، : ه أكرب ، في ول ه ويكربش

ولــــه ،  ال إلــــه إال ه وحــــدش ال هــــريك لــــه، لــــه ا لــــك
ال ، وهـو علـد كـ  هـ ء قـدير،  ، حيىي ومييـ  احلمد

، ونوـــر عبـــدش، هـــز   ، أجنـــز وعـــدش  وحـــدشإلـــه إال ه
، ي ــول ذلــك  ــسع مــرات، ويــدعو  ااحــزاب وحــدش

 . بو ذلك
التكبا ،  وعلد هذا يكون اجملموج يف بداية ك  سع 

يذكر ذلك ابن تيمية يف تسعاٌ والتللي  ستاع والدعاء مرتو . 
 .(0/055هرحه للعمدة 

علــل ففةـ   يي ....  احلـديث ويف ب يـة احلـديث....
 . ((   املروة كما فة  علل الصفا
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ــــــه  مث ينــــــزل ليســــــعد بــــــو الوــــــفا وا ــــــروة :  ، ل ول
أ رجـه أمحـد  .«، ف ن   كتُ عليكم السـةي اسةوا»
 (، والدار قطين يف كتاب احلج.6/000ي

د ه ـويشـــتغ  أ نـــاء ســـعيه بالـــدعاء والتضـــرج إلـــ     
  ، ويوـــن .  حـــت يـــأة ا ـــروة فات ـــ  عليلـــا ســـب انه

فيلــــا كمــــا صــــن  علــــد الوــــفا مــــن اســــت بال ال بلــــة، 
 والتكبا والتوحيد، والدعاء
رب ا فـر وارحـم إنـك : » وإن دعا يف السع  ب وله
فــس بـأ  ل بوتـه عــن ابـن عمــر  « أنـت العــز الكـرم

 وعبده بن مسعود رض  ه عنلم .
 

أ ـــر  مســـلم د عرفـــات لـــ  وكـــرب  ، ـوإذا ســـار إلـــ     
 دونا من حديث ابن عمر رض  ه عنلما قال : ي 

ل عرفـات، منـا امللـ  ـمـن مـىن إلـ م  رسـو    
ـــــا املكـــــ  ـــــد مشـــــروعية التلبيـــــة  ومن ( وفيـــــه دليـــــ  عل

د عرفــات ان ذلــك ـوالتكبــا عنــد ا ســا مــن مــو إلــ
 . ه عليه و له وسلم وق  حبضرته صلد
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 فالدعاء يو  عرفة  ا الدعاء.
ـــوم عرفـــة»:  قـــال النـــ   ـــدعاء دعـــاء ي ،  ِـــري ال

ري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ، ال إله إال    ِو
وهــو  ، لــه امللــك ولــه احلمــد، وحــد  ال شــريك لــه 
 .(0ي«علل ك  شيء قدير

ن اادعيـــــة ا باحــــــة يـــــدعو احلـــــا  مبـــــا يَعـــــرفحل مـــــ     
،. فـــــإذا و اصـــــة اادعيـــــة الـــــواردة عـــــن رســـــول ه 

، وأراد أن يستجم بالت دع م  رف ته  حو  له مل 
، أو قـراءة مـا  ، أو مدارسة ال ر ن بااحاديث النافعة

،  ووصــاع مــا يتعلــ  بكــر   تيســر مــن الكتــب ا فيــدة
، لي ـــوى جانـــب الرجــــاء يف  د وجزيـــ  هباتــــهـه تعالـــ

                                                 
  مرسل لسند صحيْ، ووصله 5/366) «املوطأ»  روا  مالك   5)

  لسند ِةيا. وله شواهد أِرم، فهو 4111ال مذ  )
 حسن إن شاء  .
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د الـدعاء والتضـرج ـ، كـان حسـناع مث يعـود إلـ يـو هذا ال
 . ، وحيرص علد اغتنا    ر النلار بالدعاء د هـإل

ويرف  يديه بالدعاء يف عرفة ، حلـديث أسـامة بـن زيـد 
لةرفات  كنت ردف الني »:  رض  ه عنه قـال
، فمالت له ناقته فسقط ِ امها  فرف  يديه يدعو

و رافـــــــــ  فتنـــــــــاو  ا  ـــــــــام ل حـــــــــدم يديـــــــــه وهـــــــــ
 (0ي«الِرم

ركــُ صــلل   عليـــه وســلم القصـــواء حــى أتـــل ) 
املشــــةر احلــــرام ، فاســــتقب  القبلــــة فــــدعا  ، وكــــّ   

،  جـــدا ( فلـــم يـــزل واقفـــا حـــت أســـفر حـــد وهللـــه وو 
 فدف  قب  أن تطل  الشمس .

 التل ية حىت يبمي اجلعبو 

 بة. ومل يزل يل  حت رمد مجرة الع 
                                                 

(. وابن  زمية 5/029(. رواش أمحد ي5/050( رواش النسائ  ي0ي
 ( بسند ص ي .0200ي
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أ ـــــر  الباـــــاري ومســـــلم وأهـــــ  الســـــنن ااربـــــ  مـــــن 
أن الني صـلل حديث ابن عبا  رض  ه عنلما ي 

ـ   الفضـ  أنــه    عليـه وسـلم أردف الفضـ  ، ِو
( وفيـه اسـت باب    يز  يلي حى رمل مجرة الةقبـة

 تمرار علد التلبية حت يرم  اجلمرة. االس

يكــرب كلمــا رمــد حبوــاة عنــد اجلمــار الــ سع مث       
يت د  ، وي ف يدعو مست ب  ال بلة . رافعا يديه بو 

د وال انيــة أمــا مجــرة الع بــة فاميلــا ويكــرب ـاجلمــرة ااولــ
 عند ك  حواة ، وينورف وال ي ف عندها
 

اللهـــم اجةلـــه حَـــا قـــال :  مـــن الرمـــ  إذا فـــر      
نبـــــا مغفـــــورا مـــــ ورا احلـــــديث أ رجـــــه ابـــــن أيب هـــــيبة يف .  ، ُو

مونفه، وهو طرف من حديث ابن مسعود رض  ه عنه ا تف  عليـه انفـرد 
بذكر هذا اللفظ أمحـد بـن حنبـ  يف ا سـند، وأصـ  احلـديث يف الوـ ي و 

ـــه انتهـــل إَل ) عـــن ابـــن مســـعود  أمحـــد بـــن حنبـــ  ومســـند أن
اجلمرة الك م، فَة  البيت عن يسـار  ومـىن عـن 
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، وقا  : هكذا رمي اجلمار الذ  أنزلت عليه  هينه
ــــه ي ويف روايــــة مــــن هــــذا احلــــديث (  ســــورة البقــــرة أن

ـــة فرماهـــا مـــن ل ـــن الـــواد   انتهـــل إَل مجـــرة الةقب
،  لســب  حصــاة وهــو راكــُ يكــ  مــ  كــ  حصــاة

نبــا مغفــورا،  : اللهــم اجةلــه حَــا مــ ورا وقــا  ، ُو
ُث. قــا  هاهنــا كــان يقــوم الــذ  أنزلــت عليــه ســورة 

ء مـــ  د مشـــروعية هـــذا الـــدعاوفيـــه دليـــ  علـــ( البقـــرة 
: أمجعــوا علــد أن مــن مل التكبــا. قــال يف فــت  البــاري

 يكرب ال ه ء عليه.
 

، فليست ب  ال بلـة ويـذكر ه  وإذا هرب من ماء زمز 
ويـــــدعو مبـــــا هـــــاء  دـوليتضـــــل  منـــــه ولي مـــــد ه تعالـــــ

احلـــديث أ رجـــه ابـــن ماجـــة واحلـــاكم يف ا ســـتدر ، .
و مـن حـديث عبـد ه بـن عبـا  رضـ  ه عنلمـا وه

كنـــت قـــال حممـــد بـــن أيب بكـــر رضـــ  ه عنلمـــا : ي 
جالسا عند عبد   لـن عبـاَّ فَـاء  رجـ ، فقـا  
: من أين ج ت؟ قـا  : مـن زمـزم. قـا  : فشـرلت 
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ا  : وكيـــا ُلـــك؟ قـــا  : إُا منـــه كمـــا ينبغـــي؟ قـــ
ُكر اسم  ،  شرلت من مارها، فاستقب  القبلة، وا

،  ، وتضــل  منهــا وتــنفس ثلثــا، واشــرب مــن زمــزم
: إن  . قـــا  رســـو     فــ ُا فر ـــت فا ــد  

 آية ما ليننا ولني املنافقني أن ال يتضلةون من زمـزم
، ا الــدارقطينوأ رجـه أيضــ قـال احلــاكم : صـ ي  علــد هـرد الشــياو، (

وفيـــه اســـت باب الشـــرب مـــن زمـــز  واالســـتك ار منـــه، 
وهو معو التضل ، وأصله أن يشرب حت ميتلئ جوفه 

 د أضسعه. ـويو  إل
ي وماء زمز   ا هرب له ( احلديث أ رجه احلاكم يف 
ــــا  رضــــ  ه  ا ســــتدر ، وهــــو مــــن حــــديث ابــــن عب

قا  رسو    صلل   عليه وسلم عنلما قال : ي 
، فـــ ن شـــرلته تستشـــفي  : مـــاء زمـــزم ملـــا شـــرب لـــه

شــــفاا   وإن شـــــرلته مســــتةيذا أعـــــاُا  ، وإن 
( وصــ  ه احلــاكم  شــرلته لق ــ   م ــك ق ةــه  

أن ابن عبا   وأ رجه الدارقطين، ويف لفظ لل اكم ي 
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كـان إذا هـرب مـن مـاء زمـز  قـال: الللـم إد أسـألك 
 ( .علما نافعا، ورزقا واسعا، وهفاء من ك  داء 

 
 ما يقول املسلم عند الذبح أإل النحب :

منـك ولـك ، الللـم هـذا بسم ه وه أكرب ، الللـم  
 ت ب  مين .
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 الابيم من القبآن إلاألذكار أإلالً ( األ عية

 

ــِميُ  اْلَةِلــيُم ل  ِمنَّــا ِإنَّــكَ  تـََقبَّــ ْ  رَلَـّنَــا﴿  -0 أَنْــَت السَّ
ُأمَّـة  ُمْسـِلَمة   ُُرِّيَِّتنَـا ُمْسـِلَمنْيِ لَـَك َوِمـنْ  َواْجَةْلنَـا رَلَـّنَـا

ُْ َعلَ  َمَناِســَكَنا لَــَك َوَأرِنَــا َنــَوتُــ ــوَّاُب ا إيـْ نَّــَك أَنْــَت التـَّ
 002-007الب رة  ا ية :   ﴾الرَِّحيمُ 

نـَْيا﴿  -0 ـــدُّ ـــا ِ  ال ـــا آتَِن ـــَرِة  رَلَـَّن ِِ ـــَنة  َوِ  ا  َحَس
 020الب رة ا ية :  ﴾  . َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

َنـــــا َأْفـــــرِ ْ  رَلَـَّنـــــا﴿  -5 ر ا َعَليـْ ـــــَداَمَنا  َوثـَبِّـــــتْ  َصـــــبـْ َأْق
 052الب رة  ا ية :  ﴾ْنُصْرنَا َعَلل اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َوا

ـــْذنَا ِإْن َنِســـيَنا﴿ رَ  -0 ِِ ِْ َْأنَـــا رَلَـَّنـــا  لَـَّنـــا ال تـَُبا َأْو َأ
َنــا ََتِْمــ ْ  َوال  ِمــنْ  الَّــِذينَ  َعَلــل َ َْلَتــهُ  َكَمــا ِإْصــر ا َعَليـْ
ْبِلَنا ْلنَـا رَلَـّنَـا قـَ َعنَّـا  َواْعـاُ  لِـهِ  الَنَـ طَاقَـةَ  ال َمـا َوال َُتَمِّ
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اْلَقــْوِم  َواْ ِفـْر لَنَــا َواْرَ ْنَــا أَنْــَت َمْوالنَــا فَانُصــْرنَا َعلَــل
 026الب رة ا ية : ﴾ اْلَكاِفرِينَ 

لَـَّنا ر﴿ -5 ُْ َهـَديـْتَـَنا ال تُزِْ  قـُُلولـَنَـا لـَْةـدَ  ًَ ُْ  ِإ  َوَهـ
 عمـران  يـة  ل﴾ اْلَوهَّـابُ  ِمْن َلُدْنَك َرْ َة  ِإنَـَّك أَنْـتَ  لََنا
2 
َعـَذاَب  َوِقنَـا ُُنُولـَنَـا لَنَـا فَـاْ ِفرْ  آَمنَّـا ِإنَـّنَـا رَلَـَّنا﴿ -6
 06 ل عمران ا ية :   ﴾النَّارِ 
نَـا  رَلَـَّنا آَمنَّا ِاَا أَنـَْزْلتَ ﴿  -7 َواتَـّبَـْةَنا الرَُّسـوَ  فَاْكُتبـْ

 55 ل عمران ا ية : ﴾  َمَ  الشَّاِهِدينَ 

 َأْمرِنَــــا ِ   َوِإْســــَرافـََنا ُُنُولـَنَــــا لَنَــــا اْ ِفــــرْ  رَلَـّنَــــا ﴿ -2
 ل ﴾اْلَكـــاِفرِينَ  اْلَقـــْومِ  َعَلـــل َواْنُصـــْرنَا َأْقـــَداَمَنا َوثـَبِّـــتْ 
 007 ا ية : عمران
ْةنَــــا ِإنَـّنَــــا لَـّنَـــارَ  ﴿ -9  َأنْ  لإلهَــــانِ  يـُنَــــاِد  ُمَناِديـ ــا عَِ

وََكفِّـْر َعنَّـا  ُُنُولـَنَـا رَلَـّنَـا فَـاْ ِفْر لَنَـا ِلَرلُِّكْم َفآَمنَّـا آِمُنوا
ــَرارِ  ــيَِّ اتَِنا َوتـََوفَـّنَــا َمــَ  اللـْ  آتِنَــا َمــاوَ  رَلَـّنَــا * َس

اْلِقَياَمِة ِإنَـَّك ال  َعْدتـََنا َعَلل ُرُسِلَك وال َُّتْزِنَا يـَْومَ و ًَ 
 .  090-095 ا ية :   ل عمران ﴾ ْلِميَةادَ  َُّتِْلُا ا
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لََنا َوتـَْرَ َْنا  َ ْ تـَْغِفرْ  َوِإنْ  رَلَـَّنا  ََلْمَنا أَنُفَسَنا ﴿ -02
 006 :ا ية ااعراف ﴾ لََنُكوَننَّ ِمْن اْ َاِسرِينَ 

َنة  ﴿  -00 ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي ل َوَوَِّنا  رَلَـَّنا ال جَتَْةْلَنا ِفتـْ
 26-25 ية يونس﴾اْلَكاِفرِينَ  ِلَرْ َِتَك ِمْن اْلَقْومِ 

َناَعلَ  َأْفرِ ْ  رَلَـَّنا ﴿ -00 ر ا يـْ  ﴾ ُمْسـِلِمنيَ  َوتـََوفَـّنَـا َصبـْ
 006 ا ية : ااعراف
ــا ﴿ -05 ــُدْنَك َرْ َــة   رَلَـَّن ــْن َل ــا ِم ــْن  آتَِن ــا ِم َوَهيِّــْ  لََن

ا  02 ا ية : الكلف  ﴾ َأْمرِنَا َرَشد 
ـــرْ  ل َصـــْدِر  يل  اْشــَر ْ  َربِّ  ﴿ -00  َأْمـــِر  يل  َوَيسِّ
 06-05 ا ية : طه  ﴾
 000 ا ية : طه﴾   . َِ ِعْلم اَربِّ زِدْ  ﴿ -05

ــــــَزال أَنـــــزِْلِا  َربِّ  ﴿ -06 ــــــا ُمنـْ ــــــرُ  َوأَنْــــــتَ  ُمَبارَك  يـْ َِ 
 09 ا ية :  ا ؤمنون﴾  اْلُمنزِِلنيَ 
ـــَياِطنيِ  مَهَـــَزاتِ  ِمـــنْ  لِـــكَ  َأُعـــوُُ  َربِّ  ﴿ -07  ل الشَّ

ُُ ِلَك َربِّ َأْن َ ُْضُرونِ   92-97ا ية : ا ؤمنون ﴾َوَأُعو
ــارَلَـّ  ﴿ -02 ــاْ ِفرْ  آَمنَّــا َن ــا َف ــا لََن ــتَ  َواْرَ َْن ــرُ  َوأَْن يـْ َِ 

 029 ا ية :  ا ؤمنون ﴾  . الرَّاِ ِنيَ 
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ـُر الــرَّاِ ِنيَ  َربِّ اْ ِفـْر َواْرَحـْم َوأَنْــتَ ﴿  -09 يـْ َِ   ﴾
 002ا ؤمنون  ا ية : 

َجَهـنََّم ِإنَّ َعـَذالـََها   رَلَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذابَ ﴿  -02
 65 ا ية :  الفرقان﴾  . َرام اَكاَن  َ 

نِْةَمتَــــــــَك الَّــــــــيِت  َأْن َأْشــــــــُكرَ  َربِّ َأْوزِْعـــــــِا  ﴿ -00
ـــَد َّ َوَأْن َأْعَمـــ َ  ـــل َواِل ـــيَّ َوَعَل َةْمـــَت َعَل َصـــاحِل ا  أَنـْ

ــــاحِلِنيَ  ْلــــِا ِلَرْ َِتــــَك ِ  ِعَبــــاِدَا الصَّ ِِ ــــاُ  َوَأْد َِ ﴾  تـَْر
 09 ا ية : النم 

ـا فَـاْ ِفْر  َت ُك َّ َشْيءٍ رَلَـَّنا َوِسةْ ﴿  -00 َرْ َـة  َوِعْلم 
َعَذاَب اجلَِْحيِم ل  ِللَِّذيَن تَالُوا َواتَـّبَـُةوا َسِبيَلَك َوِقِهمْ 

ـــْدٍن الَـّــيِت َوَعـــْدتـَُهم ْلُهـــْم َجنَّـــاِت َع ِِ ـــا َوَأْد َوَمـــْن  رَلَـَّن
ُُرِّيَّــاِكِْم ِإنَّــَك أَنْــتَ  َْ ِمــْن آلَــارِِهْم َوَأْزَواِجِهــْم َو  َصــَل

 2-7 ا ية :  غافر﴾اْلَةزِيُز احْلَِكيمُ 

نِْةَمتَــــــــَك الَّــــــــيِت  َربِّ َأْوزِْعـــــــِا َأْن َأْشــــــــُكرَ ﴿  -05
َةْمـــــَت َعَلـــــيَّ َوَعَلـــــل َوالِـــــَد َّ َوَأْن َأْعَمـــــ َ  َصـــــاحِل ا  أَنـْ
َِّ تـُْبُت ِإلَْيكَ  ُُرِّيَّيِت ِإ ْْ يل ِ   َِاُ  َوَأْصِل َِّ ِمْن  تـَْر َوِإ

 09 ا ية :  ااح اف ﴾ . اْلُمْسِلِمنيَ 
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ــا﴿  -00 َوانَِن ِْ ــا وإل ــْر لََن ــا اْ ِف ــبَـُقونَا  رَلَـَّن الَّــِذيَن َس
آَمنُـوا رَلَـّنَـا  لِاإلهَاِن و ال جَتَْةْ  ِ  قـُُلولَِنا ِ ـل  ِللَّـِذينَ 

 02 ا ية :احلشر  ﴾   ِإنََّك َرُءوٌف رَِحيمٌ 

ـــا﴿  -05 ْلَن ـــَك تـَوَكَّ ـــا َعَلْي ـــَك أَ  رَلَـَّن ـــَك َوِإلَْي ـــا َوِإلَْي َن نـَبـْ
نَـة   ِللَّـِذيَن َكَفـُروا َواْ ِفـْر  اْلَمِصـرُي ل رَلَـّنَـا ال جَتَْةْلنَـا ِفتـْ

 5-0 يةا مت نة﴾احْلَِكيمُ  لََنا رَلَـَّنا ِإنََّك أَْنَت اْلَةزِيزُ 

ــــد َ ﴿  -06 ــــر يل َوِلَواِل ــــا اْ ِف َــــوَم  رَلَـَّن ــــبِمِننَي ي َوِللُم
 00 : ا يةإبراهيم  ﴾ يـَُقوُم احِلَسابُ 

ـــا ﴿ -07 ـــن لنـــا َهـــُ رَلَـَّن ُُرياتنـــا أزواجنـــا ِم ـــرَّةَ  و  قـُ
 70 :ا ية الفرقان﴾  أعنُيٍ واجةلنا للُمتقنَي إَمام ا

ُُريــة  ﴿  -02 طَيبــة  إنــَك  َربِّ َهــُ يل مــن لــُدنَك 
 52 ا ية :   ل عمران﴾ َعيُ  الدُّعاءِ 

ْةَنا َوَأَطْةَنا ُ ْفَراَنَك رَلَـَّنا َوِإلَْيَك ا ﴿ الب ـرة ﴾ ْلَمِصريُ عَِ
 .025ا ية: 
ــــا   ﴿ ُُرِّيَّــــيِت رَلَـَّن ــــلِة َوِمــــْن  ــــِا ُمِقــــيَم الصَّ َربِّ اْجَةْل

َوِلَوالِـــَد َّ َوِلْلُمـــْبِمِننَي  يل  رَلَـَّنـــا اْ ِفـــرْ .  َوتـََقبَّـــْ  ُدَعـــاءِ 
 .00-02إبراهيم ا يتان: ﴾ يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ 
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ُُ لِـَك أَ  ﴿ -09 َِّ َأُعـو ْن َأْسـأََلَك َمـا لَـْيَس يل َربِّ ِإ
 ﴾ ِلِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر يل َوتـَْرَ ِْا َأُكْن ِمَن اْ َاِسرِينَ 

 07هود ا ية :
ازســــراء ﴾َصــــِغريا   رَلَـَّيــــاَِ  َكَمــــا َربِّ اْرَ ُْهَمــــا ﴿ -52
 .00ا ية:
ــــــرِْجِا  ﴿ -50 ِْ ٍُ َوَأ َ  ِصــــــْد َِ ْلــــــِا ُمــــــْد ِِ َربِّ َأْد

﴾ ٍُ َواْجَةْ  يل ِمْن لَـُدْنَك ُسـْل َانا  َنِصـريا  ُُمَْرَ  ِصدْ 
 225ازسراء ا ية: 

ــــَن ﴿ -50 ــــُت ِم َِّ ُكْن ــــْبَحاَنَك ِإ ــــَت ُس ــــَه ِإالَّ أَْن ال ِإَل
 .27اانبياء ا ية: ﴾  الظَّاِلِمنيَ 

ـــُر ﴿ -55 يـْ َِ ـــَت  ـــا َوأَْن رَلَـَّنـــا آَمنَّـــا َفـــاْ ِفْر لََنـــا َواْرَ َْن
 0295نون ا ية: ا ؤم﴾  الرَّاِ ِنيَ 

ـــاحِلِنيَ  ﴿ -50 ُْ يل ُحْكمـــا  َوَأحلِْْقـــِا لِالصَّ  .َربِّ َهـــ
ـرِينَ  ِِ ٍُ ِ  اْ  َواْجَةْلــِا ِمــْن . َواْجَةـْ  يل ِلَســاَن ِصــْد

 .25-25الشعراء ا يات﴾ َورَثَِة َجنَِّة النَِّةيمِ 
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َةُثونَ  ﴿ -55 َفُ  َمـا ٌ .  َوال َُّتِْزَِ يـَْوَم يـُبـْ  يـَْوَم ال يـَنـْ
ــونَ  ٍُ َســِليمٍ .  َوال لـَُن ــل اَّللََّ ِلَقْلــ الشــعراء ﴾  ِإالَّ َمــْن أََت

 . 29-27ا يات: 
ْلــــُت  ﴿ -56 ُ ال ِإلَــــَه ِإالَّ ُهــــَو َعَلْيــــِه تـَوَكَّ  009: التوبة ﴾  َوُهَو َربُّ اْلَةْرِش اْلَةِظيمِ َحْســـِيَ اَّللَّ
َولَــِاَّ َربِّ اْجَةــْ  َهــَذا اْلبَـلَــَد آِمنــا  َواْجُنْبــِا  ﴿ -57

 55: براهيم إ﴾  َأْن نـَْةُبَد اْلَْصَنامَ 
ـــرََّة  ﴿ -52 ـــا قـُ ُُرِّيَّاتَِن ـــا َو ـــْن َأْزَواِجَن ـــا ِم ُْ لََن ـــ ـــا َه رَلَـَّن

 . 70:  الفرقان ا ية ﴾ َأْعنُيٍ َواْجَةْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماما  
 أَنـَْةْمـتَ  الَّيِت  نِْةَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعِا  َربِّ ﴿ -59

ـــــاُ   َِ ـــــَ  َصـــــاحِلا  تـَْر ـــــَد َّ َوَأْن َأْعَم ـــــل َواِل ـــــيَّ َوَعَل َعَل
ْلــِا ِلَرْ َتِــَك ِ  ِعبَــاِدَا الصَّــاحِلِنيَ  ِِ النمــ  ا يـــة: ﴾ َوَأْد

09. 
َِّ  ََلْمُت نـَْفِسي فَـاْ ِفْر يل ﴿ -02 ال وـص ﴾  َربِّ ِإ
 .06ا ية: 
ــرْيٍ  ﴿ -00 َِ ــْن  ــَت ِإيَلَّ ِم َِّ ِلَمــا أَنـَْزْل ﴾   َفِقــريٌ َربِّ ِإ

 .00ال وص ا ية: 
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رَلَـَّنا َأَتِْْم لََنا نُورَنَا َواْ ِفْر لَنَـا ِإنَـَّك َعلَـل ُكـ ِّ ﴿ -00
 .2الت را ا ية: ﴾  َشْيٍء َقِديرٌ 

ــا  ِ  اجْلَنَّــةِ  ﴿ -05 ــَدَا لـَْيت ــِن يل ِعْن الت ــرا ﴾  َربِّ اْل
 .  00ا ية:
ــَد َّ وَ  ﴿ -00 ــْر يل َوِلَواِل ــَ  لـَْيــيِتَ َربِّ اْ ِف َِ ــزِِد الظَّــاِلِمنَي ِإالَّ ِلَمــْن َد ــاِت َوال َت ُمْبِمنــا  َوِلْلُمــْبِمِننَي َواْلُمْبِمَن
 . 02نوا ا ية: ﴾  تـََبارا  
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  : من السنة الن ويةإلاألذكار األ عية  ثانيا :
  

 

ــمل لــك احلمــد أنــ  قــيّ محل الســماوات واارن  -5 السـماوات واارن  ملـكومن فيلن ولك احلمد لك اللللحل
ومـن فـيلن ولـك احلمـد أنـ  نـور السـماوات واارن 

أنــــ  احلــــ  ووعــــد  احلــــ   ومــــن فــــيلن ولــــك احلمــــد
حـــ  و  ول ـــاؤ  حـــ  وقولـــك حـــ  واجلنـــة حـــ  والنـــار

صلد ه عليه وسلم ح  والساعة  النبيون ح  وحممد
ــمل لــك أســلم  وبــك  منــ  وعليــك توكلــ   إليـك حاكمـ  فـاغفر أنب  وبـك  اصـم  و  وإليكحـ  اللللحل
يل مـــا قـــدم  ومـــا أ ـــرت ومـــا أســـررت ومـــا أعلنـــ  

  .  ا  د  وأن  ا ؤ ر ال إله إال أن  أن 
ـــــــه إال ه العلـــــــ  الع ـــــــيم -6 ، ال إلـــــــه إال ه  ال إل

احلكــــــيم الكــــــرا ، ال إلــــــه إال ه ، ســــــب ان ه رب 
الســـموات الســـب  ، ورب العـــر، الع ـــيم ، احلمـــد ر 

  . رب العا و
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ه ال إله  اللللحلمل إد أسألك أد أهلد أنك أن  -4
إال أن  ااحد الومد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن 

 . له كفوا أحد
إله إال أن   اللللحلمل إد أسألك بأن لك احلمد ال -3

بدي  السموات واارن يا ذا اجلسل وازكرا  يا ح  
  .يا قيو 
الوـمد الـذي مل   ااحـداللللحلمل إد أسألك يـا ه -1

يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحـد أن تغفـر يل ذنـويب 
 .  الرحيم إنك أن  الغفور

ــــمل صــــ  علــــد حممــــد وعلــــد  ل حممــــد -2 كمــــا  اللللحل
صلي  علد  ل إبراهيم إنك محيد جميد . اللللحلمل بار  

كمــا باركـــ  علـــد  ل  علــد حممـــد وعلــد  ل حممـــد
  . إبراهيم إنك محيد جميد

ــمل إنــك تــرى مكــاد وتســم  كسمــ  -7 وتعلــم  اللللحل
ســري وعسنيـــ  ال خيفـــد عليـــك هـــ ء مـــن أمـــري أنـــا 

الوج  ا شف  ا  ـر  البائس الف ا ا ستغيث ا ستجا
 ا عــرتف بذنبــه أســألك مســألة ا ســكو وأبتلــ  إليــك 
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 ابتلال ا ذنب الذلي  وأدعـو  دعـاء اخلـائف الضـرير
 .ك جسدش ورغم أنفهمن  ضع  لك رقبته وذل ل

ـــمل  -1  أســـألك الرهـــيد واامـــر الشـــديد احلبـــ  ذا اللللحل
اامـــــن يـــــو  الوعيـــــد واجلنـــــة يـــــو  اخللـــــود مـــــ  ا  ـــــربو 

 .  الشلود الرك  السجود
ــمل  -6 رمحتــك أرجــو فــس تكلــين إي نفســ  طرفــة اللللحل

  عو ، وأصل  يل هأد كله ، ال إله إال أن .
سقا للشـر، وال غحا للاا ماجعلين مفتااللللحلمل  -59

  . جتعلين مفتاحا للشر مغسقا للاا
نعوذ بار من النار ، نعوذ بار من الفنت ، ما  -55

 .  ظلر منلا وما بطن نعوذ بلله من فتنة الدجال
ـــمل  -56 إد أعـــوذ بـــك مـــن فتنـــة النـــار، وعـــذاب اللللحل

  . النار ، ومن هر الغو والف ر
، عـوذ بـك أن أهـر  بـك وأنـا أعلـمد أإاللللحلمل  -54

  .وأستغفر   ا ال أعلم 
ـــمل  -53 إد أعـــوذ بـــك مـــن فتنـــة النـــار، وعـــذاب اللللحل

النـــار، وفتنـــة ال ـــرب ، وعـــذاب ال ـــرب ، ومـــن هـــر فتنـــة 
الغو ، ومن هر فتنة الف ر ، وأعوذ بك من هر فتنـة 
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، الللم اغسـ   طايـاي با ـاء والـ لج  ا سي  الدجال
د قلـــ  مـــن اخلطايـــا كمـــا ن يـــ  ال ـــوب والـــربد ، ون ـــ

اابيم من الدنس ، وباعد بيـين وبـو  طايـاي كمـا 
باعـــدت بـــو ا شـــرق وا غـــرب ، الللـــم إد أعـــوذ بـــك 

  . من الكس  واير ، وا أمث وا غر 
ـــمل  -51 رب اغفـــر يل  طي،ـــ  وجللـــ  وإســـرايف اللللحل

يف أمـــري ، ومـــا أنـــ  أعلـــم بـــه مـــين، الللـــم اغفـــر يل 
هزيل ، و ط،ـ  وعمـدي ، وكـ  ذلـك عنـدي جدي و 

، الللـــــم اغفـــــر يل مـــــا قـــــدم  ، ومـــــا أ ـــــرت ، ومـــــا 
أسررت ، وما أعلن ، وما أنـ  أعلـم بـه مـين ، أنـ  
  ا  د ، وأن  ا ؤ ر ، وأن  علد ك  ه ء قدير.

ــــــ  ، وانوــــــرد ،وال  -52 رب أعــــــين ، وال تعــــــن عل
تنوـــر علـــ ، وامكـــر يل، وال  كـــر علـــ  ، واهـــدد ، 

يل ، وانوــرد علـد مــن بغــ  علــ ، رب  ىيــدويسـر ا
، لـك  ، لـك هـاكراع ، لـك مطواعـا اجعلين لك ذكـاراع 

، إليــك أواهـا منيبــا ، رب ت بـ  تــوب  ، واغســ   خمبتـا
  حوب  .



 011 

ــمل  -57 إد أســألك بــأن لــك احلمــد، ال إلــه إال اللللحل
ـــــك ، ا نـــــان، يـــــا بـــــدي   ـــــ  ، وحـــــد  ال هـــــريك ل أن

سل وازكرا ، يا ح  يا السموات واارن ، يا ذا اجل
  قيو  إد أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار.

  جدد ازميان يف قلوبنا.اللللحلمل  -51
، ال هـــــــريك لــــــــه ، ه  ال إلـــــــه إال ه وحـــــــدش -56

، وســــــب ان ه رب  ، واحلمــــــد ر ك ــــــاا أكــــــرب كبــــــاا
العـــا و ، ال حـــول وال قـــوة إال بـــار العزيـــز احلكـــيم ، 

  فر يل .الللم اغ
ـــمل  -69 إنـــا نســـألك أن تســـرت عوارتنـــا ، وتـــؤمن اللللحل

  روعاتنا.
ـــمل  -65 إد أعـــوذ بـــك مـــن هـــر جـــار الســـوء يف اللللحل

  دار ا  ا .
اغفر يل ذن  ، و ط،  وعمدي، الللم اللللحلمل  -66

إد أســــتلديك ارهــــد أمــــري ، وأعــــوذ بــــك مــــن هــــر 
 .  نفس 
  . رب اغفر يل  طي،  يو  الدين -64
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ــــــمل  -63 إد أعــــــوذ بــــــك مــــــن العجــــــز والكســــــ  اللللحل
، الللــم  ت  ، وعــذاب ال ــرب واجلــو والباــ  ، وايــر 

نفســـ  ت واهــــا ، وزكلـــا أنــــ   ــــا مـــن زكاهــــا، أنــــ  
وليلا وموالها ، الللم إد أعوذ بك من علـم ال ينفـ  

، ومــن  ، ومــن قلــب ال خيشــ  ، ومــن نفــس ال تشــب 
  . دعوة ال يستجاب يا

ـــمل اللل  -61 إد أســـألك اجلنـــة ومـــا قـــرب إليلـــا مـــن لحل
عمــ  ، وأعــوذ بــك مــن النــار ومــا قــرب إليلــا أو قــول 

، وأســــألك أن جتعــــ  كــــ  قضــــاء  مــــن قــــول أو عمــــ 
  . قضيته يل  ااع 

، أن  ريب ، وأنا عبد  ، ظلم  نفس اللللحلمل  -62
واعرتف  بذن  يارب ، فاغفر يل ذن  إنك أنـ  ر  

  . إال أن إنه ال يغفر الذنب 
إد أعوذ بك من هر مسع  ، ومـن هـر اللللحلمل  -67

  بوري ومن هر لساد ، ومن هر قل  .
ـــمل  -61 لـــك أســـلم  ، وبـــك  منـــ ، وعليـــك اللللحل

، الللـم إد  ، وبـك  اصـم  ، وإليك أنب  توكل 
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أعــوذ بعزتــك، ال إلــه أنــ  ، أن تضــلين ، أنــ  احلــ  
  . نالذي ال ميوت ، واجلن وازنس ميوتو 

  إد أسألك الفردو  ااعلد من اجلنة.اللللحلمل  -66
 ـا مـن  اللللحلـمل  ت نفسـ  ت واهـا وزكلـا أنـ  -49

 . زكاها أن  وليلا وموالها
ــمل أحســن عاقبتنــا يف اامــور كللــا -45 وأجرنــا  اللللحل

  . من  زي الدنيا وعذاب ا  رة
 صـلد ه اللللحلـمل أحيـين علـد سـنة نبيـك حمّمـد -46

عليـــه وســـلم وتـــوفين علـــد ملتـــه وأعـــذد مـــن مضـــست 
  . الفنت
ــمل أحيــين مــا كانــ  احليــاة  ــاعا -44 يل وتــوفين  اللللحل

  . إذا كان  الوفاة  اعا يل
واحشـرد  اللللحلمل أحيين مسكينا وأمتين مسكينا -43

 . يف زمرة ا ساكو
ديـين ودنيـاي  اللللحلـمل أسـألك العفـو والعافيـة يف -41
  . ل  ومايلوأه
ـــمل أعـــين علـــد ذكـــر  وهـــكر  وحســـن -42  اللللحل

 . عبادتك
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واسـعا وهـفاء  اللللحلـمل أسـألك علمـا نافعـا ورزقـا -47
 .  من ك  داء

أمـري،  اللللحلمل أصل  يل ديين الذي هو عوـمة -41
، وأصـــــل  يل  وأصـــــل  يل دنيـــــاي الـــــ  فيلـــــا معاهـــــ 

 يف  احليــاة زيــادة يل   ــرة الــ  فيلــا معــادي، واجعــ 
 .  ، واجع  ا وت راحة يل من ك  هر ك   ا
ـــمل اجعـــ  حبـــك أحـــب ااهـــياء إيّل ، -46  اللللحل

واجع   شيتك أ وف ااهياء عندي ، واقط  عـين 
أقــررت  حاجــات الــدنيا بالشــوق إي ل ائــك ، و إذا

ـــــين مـــــن  ـــــاهم ، فـــــأقرر عي ـــــدنيا مـــــن دني أعـــــو أهـــــ  ال
  . عبادتك
رزقــ  وبــار   وسـ  يل يفاللللحلـمل أغفــر يل ذنــ  و  -39

 .  يل فيما رزقتين
ــمل أعـــين وال تعـــن علـــ  وانوـــرد -35 وال تنوـــر  اللللحل

ايدى  عل  وامكر يل وال  كر عل  واهدد ويسر يل
  . وانورد علد من بغد عل 
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ــــــــــمل  -36  أعــــــــــوذ برضــــــــــا  مــــــــــن ســــــــــاطكإد اللللحل
 أحوــ  ال منــك بــك وأعــوذ ع وبتــك مــن ومبعافاتــك

 . نفسك أ ني  علد اكم عليك أن   ناء
ــــــمل  -34 ،  صــــــبورا واجعلــــــين ، هــــــكورا اجعلــــــين اللللحل

 . كباا أعو النا  صغاا ويف واجعلين يف عيين
ـــــمل  -33  ذاة يف علــــــ  ووســـــ  ديــــــين يل أصـــــل  اللللحل

 . وبار  يل يف رزق 
ناصـي   اللللحلمل إد عبد  ابن عبد  ابـن أمتـك -31

بيــــد  مــــانم يفّ  حكمــــك عــــدٌل يفّ  قضــــاؤ  أســــألك 
أنزلتــــه يف   بكــــ  اســــم هــــو لــــك مسيــــ  بــــه نفســــك أو

كتابك أو علمته أحد من  ل ك أو اسـتأ رت بـه يف 
قلـ  ، ونـور  ال ـر ن ربيـ  علـم الغيـب عنـد  أن جتعـ 

     .، وذهاب  ّ   صدري ، وجسء ححلزد
ــمل ألــف بــو قلوبنــا ، وأصــل  ذ -32 بيننــا ،  اتاللللحل

،   ، وجننـا مـن ال لمـات إي النــورواهـدنا سـب  السـس
منلـا ومـا بطـن ، وبـار  لنـا  وجنبنا الفـواح  مـا ظلـر

 يف أمساعنــا وأبوــارنا وقلوبنــا وأزواجنــا وذرياتنــا ، وتــب
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علينـــا إنـــك أنـــ  التـــواب الـــرحيم ، واجعلنـــا هـــاكرين 
  . وأ لا علينا لنعمك م نو أا عليك قابلو يا

ــمل أغنــين بــالعلم ، وزيــين بــاحللما -37 ، وأكــرمين  للللحل
  .  بالت وى ، ومجلين بالعافية

ــــمل  -31 ــــا أســــألك إد اللللحل  حــــت ، قلــــ  يباهــــر إميان
  . ا عيشة مبا قسم  يليحلوـــيبين إال مـــا كتبـــ  يل ، ورضـــين مـــن  أعلـــم أنـــه ال

ـــمل  -36 ـــا اللللحل  ومنجيـــات مغفرتـــك عـــزائم نســـألك إن
من ك  إمث والغنيمة من ك  بر والفـوز أمر  والسسمة 

 .  باجلنة والنجاة من النار
منه نبيك  اللللحلمل إنا نسألك من  ا ما سألك -19

حممـــد صـــلد ه عليـــه وســـلم ونعـــوذ بـــك مـــن هـــر مـــا 
عليـه وسـلم وأنـ   اسـتعاذ منـه نبيـك حممـد صـلد ه

 . ا ستعان وعليك البس  وال حول وال قوة إال بار
وأنـ   . لحلـمل أنـ  ااول فلـيس قبلـك هـ ءاللل  -15

ا  ــــر فلــــيس بعــــد  هــــ ء . وأنــــ  ال ــــاهر فلــــيس 
 . فوقـك هـ ء . وأنـ  البـاطن فلـيس دونـك هـ ء

 . اقم عنا الدين وأغننا من الف ر
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ــمل إنـــا نســألك موجبـــات رمحتـــك -16 وعـــزائم  اللللحل
مغفرتـــك والســـسمة مـــن كـــ  إمث والغنيمـــة مـــن كـــ  بـــر 

 . من النار اة بعونكوالفوز باجلنة والنج
ــمل إنــا نســألك قلوبــا أواهــة خمبتــة -14 منيبــة يف  اللللحل

 . سبيلك
ــمل أنــ  ريب وأنــا عبــد  ظلمــ  نفســ  -13  اللللحل

واعرتفــ  بـــذن  ال يغفــر الـــذنوب إال أنــ  رب اغفـــر 
 . يل
ـــمل أنـــ  ا لـــك ال إلـــه إال أنـــ  -11 أنـــا عبـــد   اللللحل

نـويب مجيعـا ظلم  نفس  واعرتفـ  بـذن  فـاغفر يل ذ
واهـدد احسـن اا ـسق  ال يغفـر الـذنوب إال أنـ 

ال يلــدي احســنلا إال أنــ  واصــرف عــين ســي،لا ال 
إال أنـــ  لبيـــك وســـعديك واخلـــا   يوــرف عـــين ســـي،لا

ــــك  ــــك وإلي ــــا ب ــــك أن ــــيس إلي ــــديك والشــــر ل ــــه يف ي كل
  .ستغفر  وأتوب إليكأوتعالي   تبارك 
 ، هـا، وأنـ  توفا اللللحلـمل أنـ   ل ـ  نفسـ  -12

، وإن أمتلا  ، إن أحييتلا فاحف لا لك  ا ا وحمياها
 . فاغفر يا
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ــمل أنــ  ريب ال إلــه إال أنــ  -17  ل تــين وأنــا  اللللحل
عبد  وأنا علد علد  ووعد  ما استطع  أبوء لك 

فـــاغفر يل فإنـــه ال يغفـــر  بنعمتـــك وأبـــوء لـــك بـــذن 
 .  الذنوب إال أن  أعوذ بك من هر ما صنع 

ـــ -11  مل أنـــزل بـــك حـــاج  وإن قوـــر رأيـــ اللللحل
وضـــــعف عملــــــ  وافت ــــــرت إي رمحتـــــك فأســــــألك يــــــا 

الب ـور  قاض  اامور ويا هايف الودور كما جتا بـو
أن جتــاد مــن عــذاب الســعا ومــن دعــوة ال بــور ومــن 

 . فتنة ال بور
  . نفس  اللللحلمل أيمين رهدي وأعذد من هر -16
ــمل إد أســألك أن تبــار  -29 نفســ  ويف    يل يفاللللحل

ـــ  ويف  حللحل ـــ   مسعـــ  ويف بوـــري ويف روحـــ  ويف َ ْل  
 ــــــاة ويف عملــــــ  فت بــــــ   ويف أهلــــــ  ويف حميــــــاي ويف

 .  حسناة وأسألك الدرجات العلد من اجلنة
نفسـ  ويف  اللللحلـمل إد أسـألك أن تبـار  يل يف -25

مسعــ  ويف بوــري ويف روحــ  ويف  ل ــ  ويف  لي ــ  
  . اة يفوأهل  ويف حمياي و 
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ـــمل إد أســـألك اجلنـــة ومـــا قـــرب -26 إليلـــا مـــن  اللللحل
قول أو عم  وأسـألك أن جتعـ  كـ  قضـاء ت ضـيه يل 

 .  اعا
وزري  اللللحلمل إد أسألك أن ترف  ذكـري وتضـ  -24

ـن فرجـ   وّ  وتول  أمري وتطلر قلـ  وتغفـر ذنـ  و حل
وأســألك الـدرجات العلــد مــن  وتحلنـوّ ر قلــ  وتغفـر ذنــ 

  .نةاجل
ـــــمل إد أســـــألك ال بـــــات يف اامـــــر -23 والعزميـــــة  اللللحل

علـــد الرهـــد وأســـألك هـــكر نعمتـــك وأســـألك حســـن 
لســانا صــادقا  عبادتــك وأســألك قلبــا ســليما وأســألك

وأســألك  ــا مــا تعلــم وأعــوذ بــك مــن هــر مــا تعلــم 
 .عس  الغيوب ستغفر   ا تعلم إنك أن أو 

وال ـدر وبـرد  ءاللللحلمل إد أسـألك الرضـا بال ضـا -21
العي  بعد ا وت ولذة الن ر إي وجلك والشوق إي 

  . مضرة وال فتنة مضلة ل ائك يف غا ضراء
  . النار اللللحلمل إد أسألك اجلنة وأعوذ بك من -22
ـــــمل إد أســـــألك الطيبـــــات وتـــــر  -27 ا نكـــــرات  اللللحل

وحـــب ا ســـاكو وأن تتـــوب علـــ  وتغفـــر يل وتـــرمحين 
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ــــة فنجــــينوإذا أردت يف  إليــــك منلــــا غــــا   ل ــــك فتن
 . مفتون
ـــمل إد أســـألك الوـــ ة والعفـــة -21 واامانـــة  اللللحل

 . وحسن اخلل  والرضا بال در
ــــــمل إد أســــــألك العفــــــو والعافيــــــة يف -26 ديــــــين  اللللحل

 .  ودنياي وأهل  ومايل
ــمل إد أســـألك الفــوز عنـــد ال ضــاء -79 ونـــزل  اللللحل

ة اانبياء والنور علد الشلداء وعي  السعداء ومراف 
 . ااعداء
ــــمل إد أســــألك ا عافــــاة والعافيــــة -75 ــــدنيا  اللللحل يف ال

 .  وا  رة
الـذي ال حيـول  اللللحلـمل إد أسـألك النعـيم ا  ـيم -76

 . وال يزول
ــمل إد أســألك النعــيم يــو  -74 ال يامــة واامــن  اللللحل

 .  يو  اخلوف
ـــــمل إد أســـــألك ايـــــدى وا -73 والعفـــــاف  لت ـــــداللللحل
  . والغو



 001 

ـــمل إد أســـألك برمحتـــك الـــ  وســـع  -71 كـــ   اللللحل
 .  ه ء أن تغفر يل

ــــ  عافيتــــك أو -72 ــــمل إد أســــألك تعجي صــــربا  اللللحل
 . د رمحتكـعلد بليتك أو  روجا من الدنيا إل

ـــــا مـــــن النـــــار -77 ـــــمل إد أســـــألك  سصع ا  اللللحل
ع
ســـــا 

  .وأد لين اجلنة  منعا
ــمل  -71 الــدعاء  إد أســألك  ــا ا ســألة و ــا اللللحل

و ــا النجــاا و ــا العمــ  و ــا ال ــواب و ــا احليــاة 
مـوازيين وح ـ  إميـاد وارفـ   و ا ا مـات و بتـين و  ـ 

درجــــــاة وت بـــــــ  صـــــــسة واغفــــــر  طي،ـــــــ  وأســـــــألك 
 .  من اجلنة الدرجات العلد

ــمل إد أســألك  ــا مــا  ة و ــا -76 مــا أفعــ   اللللحل
أعمــــــ  و ــــــا مــــــا بطــــــن و ــــــا مــــــا ظلــــــر و ــــــا مــــــا 

 .  والدرجات العلد من اجلنة
مـا عمـ   اللللحلمل إد أسألك  ـا مـا فعـ  و ـا -19

و ـــا مـــا بطـــن و ـــا مـــا ظلـــر والـــدرجات العلـــد مـــن 
 .  اجلنة
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النا  من  اللللحلمل إد أسألك من صاحل ما تؤة -15
 . ا ال والولد غا الضال وال ا ض 

ــمل إ -16 أــا  د أســألك رمحــة مــن عنــد   ــدياللللحل
قلـــ  وجتمـــ  أـــا أمـــري وتلـــم أـــا هـــع   وتوـــل  أـــا 

عملــ  وتللمــين  غــائ  وترفــ  أــا هــاهدي وتزكــ  أــا
أا رهدي وتـرد أـا ألفـ  وتعوـمين أـا مـن كـ  سـوء 

إميانـا وي ينـا لـيس بعـدش كفـر ورمحـة أنـال  اللللحلـمل أعطـين
 .  أا هرف كرامتك يف الدنيا وا  رة

ورزقعا طيبا وعمسع  اللللحلمل إد أسألك علمعا نافععا -14
    .مت بس
سوية ومردا  اللللحلمل إد أسألك عيشة ن ية وميتة -13

  .غا خمزي وال فاض 
ا نكـرات  اللللحلمل إد أسألك فع  اخلاات وتر  -11

ـــــة فاقبضـــــين  وحـــــب ا ســـــاكو وإذا أردت بعبـــــاد  فتن
 . إليك غا مفتون

و وا ه وجوامعه  اللللحلمل إد أسألك فوات  اخلا -12
 وأوله وظاهرش وباطنه والدرجات العلد من اجلنـة  مـو

. 
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 . وا  رة اللللحلمل إد أسألك العافية يف الدنيا -17
عاجلـه و جلـه  اللللحلمل إد أسألك من اخلـا كلـه -11

ما علم  منه ومـا مل أعلـم وأعـوذ بـك مـن الشـر كلـه 
ومــا مل أعلــم وأســألك  جلــه مــا علمــ  منــهعاجلــه و 

اجلنة وما قرب إليلا من قول أو عم  وأعوذ بـك مـن 
إليلـا مـن قـول أو عمـ  وأسـألك  ـا  النـار ومـا قـرب

مــا ســألك عبــد  ورســولك حممــد وأعــوذ بــك مــن هــر 
منــه عبــد  ورســولك حممــد صــلد ه عليــه  مــا اســتعاذ

 .  وسلم
فإنـه ال  تـكاللللحلمل إد أسألك من فضـلك ورمح -16

 . ميلكلا إال أن 
بيـد ،  اللللحلـمل إد أسـألك مـن كـ   ـا  زائنـه -69

 . وأعوذ بك من ك  هر  زائنه بيد 
ــمل إد أســألك نعيمــا ال يبيــد -65 وقــرة عــو ال  اللللحل
ومراف ة الن  صلد ه عليه وسلم يف أعلد جنة  تنفد
 . اخللد
ــــا بــــك مطم،نــــ -66 ــــمل إد أســــألك نفسع تــــؤمن  ةاللللحل

 . بل ائك وترضد ب ضائك وت ن  بعطائك
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أهـرق   اللللحلـمل إد أسـألك بنـور وجلـك الـذي -64
لــه الســموات واارن أن جتعلــين يف حــرز  وحف ــك 

 . وجوار  و   كنفك
ــمل إد أســألك حبــك وحــب مــن حيبــك -63  اللللحل

  . والعم  الذي يبلغين حبك
ــــمل إد أســــألك الت بيــــ  يف اامــــ -61 وعزميــــة  وراللللحل

الرهــــــد وأســـــــألك هـــــــكر نعمتــــــك وحســـــــن عبادتـــــــك 
مســت يما  وأســألك قلبــا ســليما ولســانا صــادقا و ل ــا

وأســتغفر   ــا تعلــم وأســألك مــن  ــا مــا تعلــم وأعــوذ 
  .عس  الغيوب بك من هر ما تعلم إنك أن 

ــمل إد أســألك  ــا عنــد  وأفــم علــ  -62 مــن  اللللحل
  .ركاتكفضلك وانشر عل  رمحتك وأنزل عل  من ب

ــمل إد أســألك مــن فجــأة اخلــا -67 وأعــوذ بــك  اللللحل
 . من فجأة الشر

أ ـرت ومـا  اللللحلمل إد أسـتغفر   ـا قـدم  ومـا -61
أعلنــ  ومــا أســررت أنــ  ا  ــد  وأنــ  ا ــؤ ر وأنــ  

 . علد ك  ه ء قدير
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ــمل إد أســتلديك ارهــد أمــري وأســتاا   -66  . من هر نفس اللللحل
وأعـوذ  إد أعـوذ برضـا  مـن سـاطك اللللحلمل  -599

بعفــــو  مـــــن ن متــــك وأعـــــوذ بــــك منـــــك ال مــــان   ـــــا 
ذا اجلـد منـك  أعطيـ  وال معطـ   ـا منعـ  وال ينفـ 

 .اجلد
ــمل إد أعــوذ بعزتــك ال إلــه إال -595 أنــ  أن  اللللحل

تضـــــلين أنـــــ  احلـــــ  الـــــذي ال ميـــــوت واجلـــــن وازنـــــس 
 . ميوتون
ــمل إد أعــوذ بــك مــن اار  -596 علــم ال  بــ  مــناللللحل

ينفــ  ومـــن قلــب ال خيشـــ  ومـــن نفــس ال تشـــب  ومـــن 
 . دعاء ال يسم 

ـــــمل إد أعـــــوذ بـــــك مـــــن الـــــربص -594 واجلنـــــون  اللللحل
 .  واجلذا  ومن سيئ ااس ا 

بك أن  اللللحلمل إد أعوذ بك من اجلو وأعوذ -593
أرد إي أرذل العمــر وأعــوذ بــك مــن فتنــة الــدنيا وأعــوذ 

 . ال رب بك من عذاب
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ـــمل إد أعـــوذ بـــك مـــن اجلـــوج فإنـــه -591 بـــ،س  اللللحل
 . الضجي  وأعوذ بك من اخليانة فإوا ب،س  البطانة

ــــــــمل إد أعــــــــوذ برضــــــــا  مــــــــن ســــــــاطك -592  اللللحل
ومبعافاتــك مــن ع وبتــك وأعــوذ بــك منــك ال أحوــ  

  .  ناء عليك أن  كما أ ني  علد نفسك
ـــمل إد أعــــوذ بـــك مــــن الشـــ اق -597 ق والنفــــا اللللحل

 . وسوء اا سق
ــمل إد أعــوذ بــك مــن الشــيطان -591 الــرجيم  اللللحل

 .  و زة ونفاه ونف ه
ــــمل إد أعــــوذ بــــك مــــن العجــــز والكســــ  -596  اللللحل

ـــــة وا ســـــكنة  والباـــــ  وايـــــر  وال ســـــوة والغفلـــــة و الذل
والنفاق والسمعة  وأعوذ بك من الف ر والكفر والشر 

واجلنون والربص والرياء وأعوذ بك من الومم والبكم 
 . ااس ا  واجلذا  و سيئ

الذلـة، و  وال لة الف ر اللللحلمل إد أعوذ بك من -559
 .  وأعوذ بك من أن اَْظل َم أو احلْظَلمَ 

بك من  اللللحلمل إد أعوذ بك من ايد  وأعوذ -555
الرتدي وأعوذ بك من الغرق واحلرق واير  وأعوذ بـك 
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وأعــوذ بــك مــن أن ا ــوت  أن يتابطــين الشــيطان عنــد
 .  لديغاأمــــوت يف ســــبيلك مــــدبرعا وأعــــوذ بــــك مــــن أن أمــــوت 

ـــمل إد أعـــوذ بـــك مـــن ايـــم واحلـــزن -556  ، اللللحل
،  ، وضــل  الــدين ، والباــ  واجلــو والعجــز والكســ 

 . وغلبة الرجال
ــــــمل أنــــــ  ااول ال هــــــ ء قبلــــــك وأنــــــ  -554  اللللحل

ا ا  ر ال ه ء بعد  أعوذ بك من ك  دابة ناصـيتل
عـذاب النـار  بيد  وأعوذ بك من ازمث والكس  ومـن

ومــن عــذاب ال ــرب ومــن فتنــة الغــو وفتنــة الف ــر وأعــوذ 
 . وا غر  بك من ا أمث

ودر   ، اللللحلمل إد أعوذ بك من جلد البسء -553
  . ، ومشاتة ااعداء ، وسوء ال ضاء الش اء
و ـول  اللللحلمل إد أعوذ بك من زوال نعمتك -551

 .  عافيتك وفجاءة ن متك ومجي  ساطك
 .  وا غر  اللللحلمل إد أعوذ بك من ا أمث -552
هـر  اللللحلمل إد أعوذ بك من هر مسعـ  ومـن -557

  بوري ومن هر لساد ومن هر قل  ومن هر مني 
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ومـن  اللللحلمل إد أعوذ بك من هر ما عملـ  -551
 .  هر ما ال أعم 

  . عوذ بك من صاحب يردييناللللحلمل إد أ -556
ــمل أنــ  ا لــك ال إلــه إال أنــ  -569 أنــ  ريب  اللللحل

وأنــا عبــد  ظلمــ  نفســ  واعرتفــ  بــذن  فــاغفر يل 
ــا إنــه ال يغفــر الــذنوب إال أنــ  واهــدد  ذنــويب مجيعع

ـــــــ   احســـــــن اا ـــــــسق ال يلـــــــدي احســـــــنلا إال أن
يوــرف عــين ســي،لا إال أنـــ   واصــرف عــين ســي،لا ال

واخلــــا كلــــه يف يــــديك والشــــر لــــيس لبيــــك وســــعديك 
وإليـــــك تباركـــــ  وتعاليـــــ  أســـــتغفر   إليـــــك أنـــــا بـــــك
  .وأتوب إليك

وأعـوذ  اللللحلمل إد أعوذ بـك مـن عـذاب ال ـرب -565
بك من فتنة ا سي  الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا 

 .  وفتنة ا مات
ـــمل إد أســـألك العفـــو والعافيـــة يف -566 الـــدنيا  اللللحل
 . وا  رة
وقلـب  اللللحلمل إد أعوذ بك من علـم ال ينفـ  -564

ال خيش  ودعاء ال يسم  ونفس ال تشب  ومن اجلـوج 
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فإوــا ب،ســ  البطانــة  فإنــه بــ،س الضــجي  ومــن اخليانــة
ومــن الكســ  والباــ  واجلــو ومــن ايــر  ومــن أن أراد 

ومن فتنة الدجال وعذاب ال ـرب وفتنـة  إي أرذل العمر
 . احمليا وا مات

ــمل إد أســألك اجلنــة ومــا قــرب -563 إليلــا مــن  اللللحل
قول أو عم  وأعوذ بك من النار ومـا قـرب إليلـا مـن 

 .  قول أو عم 
 . خيزيين اللللحلمل إد أعوذ بك من عم  -561
ــمل إد أعــوذ بــك مــن غــو يطغيــين -562   . اللللحل

 .  وأعوذ بك من ف ر ينسيين
ـــــمل إد أعـــــوذ بـــــك مـــــن قلـــــب  -567  ال خيشـــــ اللللحل

ودعـــاء ال يســـم  ومـــن نفـــس ال تشـــب  ومـــن علـــم ال 
 . اارب  ينف  أعوذ بك من هؤالء

ــمل إد أعــوذ بــك مــن منكــرات -561 اا ــسق  اللللحل
 . وااعمال وااهواء

ومن ليلـة  اللللحلمل إد أعوذ بك من يو  السوء -566
الســوء ومــن ســـاعة الســوء ومــن صـــاحب الســوء ومـــن 

 .  امةا  جار السوء يف دار
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ــمل إد أنــزل بــك حــاج  وإن قوــر -549 رأيــ   اللللحل
وضعف عمل  افت رت إي رمحتك فأسألك يا قاضـ  

بــو الب ــور أن  اامــور ويــا هــايف الوــدور كمــا جتــا
جتاد مـن عـذاب السـعا ومـن دعـوة ال بـور ومـن فتنـة 

 . ال بور
 .  اللللحلمل إد أعوذ بك من أمر يلليين -545
وغلبـة  ، إد أعوذ بك من غلبة الـدين اللللحلمل  -546
 .  ، ومشاتة ااعداء العدو
ـــــاا -544 ـــــا ك  ـــــمل إد ظلمـــــ  نفســـــ  ظلمع وال  اللللحل

مغفـــرة مـــن عنـــد   يل يغفـــر الـــذنوب إال أنـــ  فـــاغفر
 .  وارمحين إنك أن  الغفور الرحيم

أعطيتنا ومن  اللللحلمل إد عائذ بك من هر ما -543
  .هر ما منع 

  .رمحتك ستغفر  لذن  وأسألكألحلمل إد اللل  -541
سين  اللللحلمل اجع  أوس  رزقك عل  عند كرب -542

 . وان طاج عمري
ــمل اجعــ  حبــك أحــب إيل مــن نفســ  -547  اللللحل

 . وأهل  ومن ا اء البارد



 021 

ـــمل اجعـــ  ســـريرة  ـــاا مـــن عسنيـــ  -541  اللللحل
 . واجع  عسني  صاحلة

ــمل اجعــ  يل -546 يف قــربي   نــورا يف قلــ  ونــورااللللحل
ونــورا يف مسعــ  ونــورا يف بوــري ونــورا يف هــعري ونــورا 

ونـــورا يف دمـــ  ونـــورا يف  يف بشـــري ونـــورا يف حلمـــ 
ع ـــام  ونـــورا بـــو يـــدي ونـــورا مـــن  لفـــ  ونـــورا عـــن 

 . مشايل ونورا من فوق  ونورا من    مييين ونورا عن
حبــه  اللللحلـمل ارزقــين حبــك وحـب مــن ينفعــين -539
 . عند 
ضالو وال  اللللحلمل اجعلنا هادين ملتدين غا -535

مضلو سـلما اوليائـك وعـدوا اعـدائك نـب حببـك 
 .  الفك من أحبك ونعادي بعداوتك من

ا  اللللحلمل اجعلـين أ شـا  حـت كـأنين أرا  -536 أبـدع
حـــت أل ـــا  و أســـعدد بت ـــوا  وال تشـــ ين مبعوـــيتك 

قدر  حت ال أحب  يف و ر يل يف قضائك وبار  يل
تعجي  ما أ رت وال تأ ا ما عجل  واجع  غنائ  

واجعللمـا الـوارع بسـمع  وبوـري  يف نفس  وأمتعين
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مـــن ظلمـــين وأرد فيـــه  ـــأري وأقـــر  مـــين وانوـــرد علـــد
 . عيين بذلك
نوـي تك  اللللحلمل اجعلين أع م هكر  واتب  -534

 . وأك ر ذكر  وأحفظ وصيتك
لـك  ، ين لـك هـاكرا، لـك ذاكـرااللللحلـمل اجعلـ -533
، رب ت ب   ، إليك خمبتا أو منيبا ، لك مطواعا راهبا
، و بـــ   دعـــوة ، وأجـــب ، واغســـ  حـــوب  تـــوب 

واسـل  سـايمة  ، ، وسـدد لسـاد واهـد قلـ  حج ،
 . قل 
ــمل إد ضـــعيف ف ــود وإد ذليـــ  -531 فـــأعزد  اللللحل

 .  وإد ف ا فارزقين
ـــمل اجعلـــ -532 لـــك  ين لـــك هـــّكارا لـــك ذّكـــارااللللحل

مطواعـــا إليـــك خمبتـــا لـــك أواهـــا منيبـــا رب اقبـــ  تـــوب  
لســـاد واســـل   واغســـ  حـــوب  و بـــ  حجـــ  وســـدد

  . سايمة قل 
ــمل احف نــا يف أمساعنــا وأبوــارنا -537 وأزواجنــا  اللللحل

واجعلنـا هـاكرين لنعمتـك م نـو أـا عليـك قـابلو أـا 
  .علينا فأ ملا
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ــمل  -531 واحف ــين  احف ــين بازســس  قاعــدا اللللحل
بازســس  قائمــا واحف ــين بازســس  راقــدا وال تشــم  

بك من هـر مـا أنـ    ـذ  يب عدواع أو حاسدا وأعوذ
  . بناصيته وأسألك من اخلا الذي هو بيد  كله

ــمل احف ــين مــن بــو يــدي ومــن  لفــ   -536  اللللحل
وعن مييين وعن مشايل ومـن فـوق  وأعـوذ بع متـك أن 

 .  أغتال من   
أب يتــين  اللللحلـمل ارمحـين بـرت  ا عاصــ  أبـدا مـا  -519

وارمحـين أن أتكلـف مـا ال يعنيـين وارزقـين حسـن الن ـر 
 . عين فيما يرضيك

ــــمل ابســــ  علينــــا مــــن بركاتــــك ورمحتــــك  -515  اللللحل
  .وفضلك ورزقك

ــــمل اجعلنــــا نبــــك ونــــب مسئكتــــك -516  اللللحل
 . باد  الواحلووأنبياء  ورسلك ونب ع

 اللللحلـمل أسـتلديك ارهـد أمـري وأعـوذ بــك -514
 . من هر نفس 

بيـين وبـو  اللللحلمل ارزقين من طاعتك ما  ول -513
معوــيتك وارزقــين مــن  شــيتك مــا تبلغــين بــه رمحتــك 
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بـــه علــ  موـــائب الـــدنيا  وارزقــين مـــن الي ــو مـــا  ــون
 . وبار  يل يف مسع  وبوري واجعللما الوارع مين

  . اللللحلمل إد أعوذ بك من صسة ال تنف  -511
واحف ين من  اللللحلمل اسرت عورة و من روع  -512

بـــو يـــدي ومـــن  لفـــ  وعـــن مييـــين وعـــن مشـــايل ومـــن 
 . أن أغتال من    فوق  وأعوذ بك اللللحلمل من

عين  ، واقم اللللحلمل اسرت عورة و من روع  -517
 .  ديين
ـــمل  -052 وامســـك  إد أعـــوذ بوجلـــك الكـــرا ، اللللحل

 .  الع يم ، من الكفر والف ر
وطواعيــة  اللللحلـمل اعوـمنا بــدينك وطواعيتـك -516

 . رسولك وجنبنا حدود 
ــمل طلــر قلــ  مــن النفــاق ، وعملــ  -529 مـــن  اللللحل

الريـــاء ، ولســـاد مـــن الكـــذب ، وعيـــين مـــن اخليانـــة ، 
 .  رالودو  فإنك تعلم  ائنة ااعو وما ختف 

لـيس بعـدش   عطـين إميانـا صـادقا وي ينـاأاللللحلمل  -525
كرامتـــــــك يف الـــــــدنيا  كفــــــر ورمحـــــــة أنــــــال أـــــــا هــــــرف

  .وا  رة
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ـــــــــمل اجعلـــــــــين مـــــــــن الـــــــــذين إذا أحســـــــــنوا -526  اللللحل
 .  استبشروا وإذا أساءوا استغفروا

ــــــمل  -524 ــــــمل عــــــافين يف بــــــدد ، اللللحل عــــــافين يف  اللللحل
ــمل إد أعــوذ بــك مــن عــذاب  ، والف ــر مــن الكفــر يف بوري ، اللللحلمل إد أعـوذ بـك ، اللللحلمل عافين مسع   .  ال رب ، ال إله إال أن اللللحل
وهزلنــا وجــدنا  اللللحلـمل اغفــر لنــا ذنوبنــا وظلمنــا -523

  .وعمدنا وك  ذلك عندنا
إنـك أنـ   اللللحلمل اغفر لنا وارمحنا وتب علينا -521

 . التواب الرحيم
ـــــمل اغفـــــر يل  طايــــــاي وذنـــــويب كللــــــا -522 ،  اللللحل

ـــــمل أنعشــــــين و اجــــــربد واهـــــدد لوــــــاحل ااعمــــــال  وال يوــرف ســي،لا  واا ــسق إنــه ال يلــدي لوــاحللااللللحل
 .  إال أن 
ـــــــــمل عـــــــــافين يف قحلـــــــــدرتك ، وأد لـــــــــين -527 يف  اللللحل
، واقـــم أجلـــ  يف طاعتـــك ، وا ـــتم يل خبـــا رمحتـــك

 .  عم  ، واجع   وابه اجلنة
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ــــمل اغفــــر -521  مــــن ذنــــ  مجيــــ  مــــا مضــــد يل اللللحل
واعوــمين فيمــا ب ـــ  مــن عمــري وارزقـــين عمــسع زاكيـــا 

  . ترضد به عين
ــــــمل اغفــــــر يل  طــــــأي وعمــــــدي وهــــــزيل -526  اللللحل

وجـــدي وال  ـــرمين بركـــة مـــا أعطيتـــين وال تفتـــين فيمـــا 
  .حرمتين
، وال  اللللحلـمل ال تكلـين إي نفسـ  طرفـة عـو -579
 . مين صاحل ما أعطيتين تنزج
ـــمل اغفـــر يل ذنـــ  كلــــه دقـــه وجلـــه -575 وأولــــه  اللللحل

  . و  رش وعسنيته وسرش
ــمل اغفــر يل مــا قــدم  ومــا أ ــرت -576 ومــا  اللللحل

أســررت ومــا أعلنــ  أنــ  ا  ــد  وأنــ  ا ــؤ ر وأنــ  
 . علد ك  ه ء قدير

ــمل اغفــر -574 رهــاد  وفــك وا ســأ هــيطاد يل اللللحل
 . اد واجعلين يف الندى ااعلدو    ميز 
ـــمل افـــت  مســـام  قلـــ  لـــذكر  -573 وارزقـــين  اللللحل

  . طاعتك وطاعة رسولك وعمس بكتابك
  . اللللحلمل اغفر يل ذن  و ط،  وعمدي -571
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 . طاعتك اللللحلمل اصرف قلوبنا إي -572
ــمل اكفــين حبسلــك عــن حرامــك -577 واغنــين  اللللحل

  .بفضلك عمن سوا 
ـــمل اغفـــر يل ذنـــ  ووســـ  يل يف -571 داري  اللللحل

 .  وبار  يل فيما رزقتين
 . والربد اللللحلمل اغس   طاياي با اء وال لج -576
بيننـا  اللللحلـمل اقسـم لنـا مـن  شـيتك مـا حيـول -519

وبو معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومـن 
ـــا الي ـــو مـــا  ـــون بـــه علينـــا موـــيبات ـــدنيا ومتعن  ال

بأمساعنا وأبوارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارع منا 
علد من ظلمنـا وانوـرنا علـد مـن عادانـا  واجع   أرنا

أكـرب  نـا  وال جتعـ  موـيبتنا يف ديننـا وال جتعـ  الـدنيا
  .وال مبل  علمنا وال تسل  علينا من ال يرمحنا

هـي،ا  اللللحلمل إنـا نعـوذ بـك مـن أن نشـر  بـك -515
 .  غفر   ا ال نعلمنعلمه ونست
ـــمل اغفـــر يل وارمحـــين واجـــربد -516 واهـــدد  اللللحل
 .  وارزقين
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ـــــمل اهــــــدد احســـــن ااعمــــــال وأحســــــن -514  اللللحل
اا ــــسق ال يلــــدي احســــنلا إال أنــــ  وقــــين ســــيئ 

 .  أن  ااعمال و سيئ اا سق ال ي   سي،لا إال
ـــمل اهـــدد مـــن عنـــد  و افـــم علـــ  مـــن -513  اللللحل

انشـــــر علـــــ  مـــــن رمحتـــــك وأنـــــزل علـــــ  مـــــن فضـــــلك و 
  .بركاتك
ــمل بــار  لنــا يف أمساعنــا -511 وأبوــارنا وقلوبنــا  اللللحل

وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أن  التواب الـرحيم 
هــاكرين لنعمــك م نــو أــا قــابلو يــا وأ لــا  واجعلنــا
 .  علينا
باعـدت  اللللحلمل باعد بيين وبو  طاياي كما -512
  . شرق وا غرببو ا 
أرهــد  اللللحلـمل قــين هـر نفســ  واعـز  يل علــد -517
 .  أمري
ـــــمل بـــــدي  الســـــموات واارن ذا -511 اجلـــــسل  اللللحل

ـــرا  أســـألك يـــا ه يـــا رمحـــن  وازكـــرا  والعـــزة الـــ  ال ت
كتابك كما  تلز  قل  حفظ عسلك ونور وجلك أن



 028 

 علمتـين وارزقـين أن أتلـوش علـد الن ـو الـذي يرضـيك
 . ينع

 .  اللللحلمل حاسبين حسابا يساا -516
ـــــمل بـــــدي  الســـــموات واارن ذا -569 اجلـــــسل  اللللحل

ـــرا  أســـألك يـــا ه يـــا رمحـــن  وازكـــرا  والعـــزة الـــ  ال ت
تنـــور بكتابـــك بوـــري وأن  عسلـــك ونـــور وجلـــك أن

تطلــ  بــه لســاد وأن تفــر  بــه عــن قلــ  وأن تشــرا بــه 
يعينـين علـد احلـ   بـه بـدد انـه ال صـدري وأن تعمـ 

 غــا  وال يؤتيــه إال أنــ  وال حــول وال قــوة إال بــار
 .  العل  الع يم

ـــمل بعلمـــك الغيـــب وقـــدرتك علـــد -565 اخللـــ   اللللحل
أحيـــين مـــا علمـــ  احليـــاة  ـــاا يل وتـــوفين إذا علمـــ  

ـــمل  . الوفـــاة  ـــاا يل وأســـألك  شـــيتك يف الغيـــب  اللللحل
والغضــــب  والشــــلادة وأســــألك كلمــــة احلــــ  يف الرضــــا

الف ــر والغــو وأســألك نعيمــا ال  وأســألك ال وــد يف
 ينفد وأسألك قرة عو ال تن ط  وأسألك الرضاء بعد

لــذة  ال ضـاء وأسـألك بـرد العــي  بعـد ا ـوت وأسـألك
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غـا ضـراء  د ل ائـك يفـد وجلـك والشـوق إلــالن ر إل
  .مضرة وال فتنة مضلة

 يل نـورا اللللحلـمل زدد نـورا وأعطـين نـورا واجعـ  -566
. 

وأحل نـا  اللللحلمل توفنا مسلمو وأحينا مسلمو -564
 . بالواحلو غا  زايا وال مفتونو

يف ااهرار  وال ختلفين اللللحلمل توفين م  اابرار -063
  . وأحل ين باا يار

ينفعـين  اللللحلـمل انفعـين مبـا علمتـين وعلمـين مـا -561
 .  وارزقين علما تنفعين به

ـــــمل جنبـــــين منكـــــرات اا ـــــسقاللل  -562 وااهـــــواء  لحل
 . وااعمال واادواء

قلوبنا وكرش  اللللحلمل حبب إلينا ازميان وزينه يف -567
 إلينا الكفر والفسوق والعويان واجعلنا مـن الراهـدين

. 
ــــمل زينــــا بزينــــة ازميــــان واجعلنــــا -561 هــــداة  اللللحل
 . ملتدين
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ــــمل حببنــــا إليــــك وإلــــ -566 ــــ ئكتــــكد مسـاللللحل د ـوإل
 . د عباد  الواحلوـأنبيائك ورسلك وإل

ــمل رب النــ -699 وأذهــب  ذنــ  يل حممــد اغفــر اللللحل
  . غيظ قل  وأجرد من مضست الفنت ما أحييتين

ـــمل رب الســـماوات ورب العـــر، -695 الع ـــيم  اللللحل
ربنا ورب ك  ه ء منزل التوراة وازجني  وال ر ن فال  

هر كـ  هـ ء أنـ    ـذ  من احلب والنوى أعوذ بك
بناصــيته أنــ  ااول فلــيس قبلــك هــ ء وأنــ  ا  ــر 

ال ـاهر فلـيس فوقـك هـ ء  فلـيس بعـد  هـ ء وأنـ 
ـــدين  وأنـــ  البـــاطن فلـــيس دونـــك هـــ ء اقـــم عنـــا ال

 . الف ر غننا منوأ
ــمل رب جربائيــ  وميكائيــ  ورب -696 إســرافي   اللللحل

 .  أعوذ بك من حر النار ومن عذاب ال رب
ــــــا والال -694 ــــــا وال تن وــــــنا وأكرمن ــــــمل زدن  نــــــا  لللحل

وأعطنا وال  رمنا و  رنا وال تؤ ر علينا و أرضنا وارن 
 . عنا

وحممد  اللللحلمل رب جربي  وميكائي  وإسرافي  -693
 . صلد ه عليه وسلم أعوذ بك من النار
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ــمل رب جربيــ  وميكائيــ  وإســرافي  -691 فــاطر  اللللحل
الغيـب والشـلادة أنـ   كـم السموات واارن عـامل 
خيتلفـون اهـدد  ـا ا تلـف  بو عبـاد  فيمـا كـانوا فيـه

فيــه مــن احلــ  بإذنــك إنــك أنــ   ــدي مــن تشــاء إي 
 . مست يم صراد
ا  ـرة  ويف اللللحلـمل ربنـا  تنـا يف الـدنيا حسـنة -026

 .  حسنة وقنا عذاب النار
ـــــــمل زدد علمـــــــا وال تـــــــز  قلـــــــ  بعـــــــد -697 أن  اللللحل
  .ين وهب يل من لدنك رمحة إنك أن  الوهابهديت
وهـر مـا  اللللحلمل عائذ بك من هر ما أعطيتنـا -691
  . منعتنا
ــمل عــافين يف جســدي وعــافين يف -696 بوــري  اللللحل

ــــــيم الكــــــرا  ــــــه إال ه احلل ــــــوارع مــــــين ال إل ــــــه ال واجعل
 احلمد ر رب العا و سب ان ه رب العر، الع يم

.  
ـــمل  -659 رســـلك  قاتـــ  الكفـــرة الـــذين يكـــذبون اللللحل

ويوـدون عـن سـبيلك واجعــ  علـيلم رجـز  وعــذابك 
 . إله احل 
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ــمل فــار  ايــم -655 دعــوة  كاهــف الغــم جميــب اللللحل
ن الــــــدنيا وا  ــــــرة ورحيملمــــــا أنــــــ  اا ضــــــطرين رمحــــــ

  عن رمحة من سوا  ترمحين فارمحين برمحة تغنيين أا
الغيـب  ن عـاملاللللحلـمل فـاطر السـموات واار  -656

والشـــلادة إد أعلـــد إليـــك يف هـــذش احليـــاة الـــدنيا إد 
وحـد  ال هـريك لــك وأن  أهـلد أن ال إلـه إال أنـ 

حممــــدا عبــــد  ورســــولك فإنــــك إن تكلــــين إي نفســــ  
وتباعــدد مــن اخلــا وإد ال أ ــ  إال  ت ــربين مــن الشــر

 برمحتـــك فاجعـــ  يل عنـــد  علـــدا توفينيـــه يـــو  ال يامـــة
 .  عادإنك ال ختلف ا ي

الغيـب  اللللحلـمل فـاطر السـموات واارن عـامل -654
والشـلادة رب كــ  هـ ء ومليكــه أهـلد أن ال إلــه إال 

 الشـيطان وهـركه أن  أعوذ بـك مـن هـر نفسـ  وهـر
. 

ــــمل فــــال  ازصــــباا وجاعــــ  الليــــ  -653 ســــكنا  اللللحل
أغنـين مـن لدين و والشمس وال مر حسبانا اقم عين ا

  .وقوة يف سبيلك ريالف ر وأمتعين بسمع  وبو



 033 

فيـه وأ لـف  اللللحلمل قنعين مبا رزقتين وبـار  يل -651
 .  علد ك  غائبة يل خبا

ولسـاد  اللللحلمل عـافين مـن هـر مسعـ  وبوـري -652
 .  وقل  ومن هر مني 

يب رؤوفعا  اللللحلمل ال جتعلين بدعائك ه يا وكن -657
 .رحيما يا  ا ا سؤولو ويا  ا ا عطو

ــمل متعــين بســمع  وبوــري واجعللمــا -651  اللللحل
 الوارع مين وانوـرد علـد مـن ظلمـين وأرد فيـه  ـأري

. 
ـــمل ال مـــان   ـــا بســـط  وال باســـ  -656  ـــا  اللللحل

قبض  وال هـادي  ـن أضـلل  وال مضـ   ـن هـدي  
أعطيـ  وال م ـرب  وال معطـ   ـا منعـ  وال مـان   ـا
 .  ا باعدت وال مباعد  ا قرب 

ــــمل مغفرتــــك أوســــ  مــــن ذنــــويب ورمحتــــك -669  اللللحل
 .  أرجد عندي من عمل 

ــــــمل لــــــك احلمــــــد مبــــــا بســــــط  يف رزقنــــــا -665  اللللحل
وأظلرت أمننا وأحسن  معافاتنا ومن ك  ما سـألنا  
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ولـك احلمـد  من صـاحل أعطيتنـا فلـك احلمـد بازسـس 
 . بااه  وا ال ولك احلمد بالي و وا عافاة

ـــمل  -666 قـــوة يل  مـــا رزقتـــين  ـــا أحـــب فاجعلـــه اللللحل
 . فيما  ب
 .  اللللحلمل ال ختزد يو  ال يامة -664
ـــمل موـــرف ال لـــوب صـــرف قلوبنـــا علـــد -663  اللللحل
 .  طاعتك
ـــمل ن ـــين مـــن اخلطايـــا كمـــا ين ـــد -661 ال ـــوب  اللللحل

 . اابيم من الدنس
  .دينك يا م لب ال لوب  ب  قل  علد -662
 أسألك حبك وحب من حيبك وحب اللللحلمل  -667

  .د حبكـعم  ي ربين إل
ــــــمل أنعشــــــين و اجــــــربد واهــــــدد -661 لوــــــاحل  اللللحل

ااعمال واا سق إنه ال يلدي لواحللا وال يورف 
 . سي،لا إال أن 

ــــدرجات -666 ــــمل وت بــــ  حســــناة وأســــألك ال  اللللحل
 . العلد من اجلنة
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 علـد نوـرداللللحلمل و ذ ب أري  ـن ظلمـين وا -649
 من عاداد وال جتع  الدنيا أكرب    وال مبلـ  علمـ 

. 
 رب اغفــر يل وتــب علــ  إنــك أنــ  التــواب -645
 .  الرحيم
يل قـوة  اللللحلمل ما زوي  عين  ا أحب فاجعله -050

 .  فيما  ب
ــمل يســرنا لليســرى وجنبنــا العســرى -644  واغفــر اللللحل

 . ئمة ا ت ود واجعلنا من أـلنا يف ا  رة وااول
 رب أعــين وال تعــن علــ  وانوــرد وال تنوــر -643

علــ  وامكــر يل وال  كـــر علــ  واهـــدد ويســر هـــداي 
 .عل  إيل وانورد علد من بغد

 رب اغفــــر يل  طي،ــــ  وجللــــ  وإســــرايف يف -641
 .  أمري كله وما أن  أعلم به مين

ــمل إنـــك قلــ  ادعـــود اســتجب لكـــم -642  اللللحل
ـــــف ا  ـــــك ال ختل يعـــــاد وإد أســـــألك كمـــــا هـــــديتين وإن

 .  وأنا مسلم لحسس  أن ال تنزعه مين حت تتوفاد
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وهـذا  اللللحلمل هذا الـدعاء وعليـك االسـتجابة -647 
 . اجللد وعليك التكسن وال حول وال قوة إال بار

ــــــوب  واغســــــ  حــــــوب  وأجــــــب  -641 رب ت بــــــ  ت
و بـ  حجـ  واهـد قلـ  وسـدد لسـاد واسـل   دعـوة
 . ة قل سايم
إال ه  ، ال إلــه ال إلــه إال ه الع ــيم احللــيم -646

، ال إلـــــه إال ه رب الســــــموات  رب العـــــر، الع ـــــيم
 . الع يم واارن ورب العر،

ــمل مـــا قوــر عنـــه رأيــ  ومل تبلغـــه -639 نيـــ  ومل  اللللحل
تبلغـــه مســـأل  مـــن  ـــا وعدتـــه أحـــدا مـــن  ل ـــك أو 

د أرغـب إليــك فـإ  ـا أنـ  معطيــه أحـدا مـن عبــاد 
ـــــمل ذا احلبـــــ   الرهــــيد أســــألك اامــــن يــــو  الوعيــــد  الشــــديد واامــــرفيـــــه وأســـــألك برمحتـــــك رب العـــــا و اللللحل
 واجلنــة يــو  اخللــود مــ  ا  ــربو الشــلود الركــ  الســجود
 ا وفو بالعلود إنـك رحـيم ودود وأنـ  تفعـ  مـا تريـد

. 
كمـا  اللللحلمل ص  علد حممد وعلـد  ل حممـد -635
. اللللحلمل بار   علد  ل إبراهيم إنك محيد جميد صلي 
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باركـــ  علـــد  ل  علـــد حممـــد وعلـــد  ل حممـــد كمـــا
 . إبراهيم إنك محيد جميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وقــد   اا طــاء الــ  ي ــ  فيلــا بعــم احلجــا  مــن طائفــةفلــذش 
، وهــ  مبســوطة يف   علــد ســبي  ازمجــال واال توــار ذكر ــا

 : ياركتب العلماء اا 
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 أإلال أخطاع ا و ا حباب  : 
  .  د باحلجـعد  إرادة وجه ه تعال  -5
 . السفر عد  كتابة الوصية قب  -6
 . أص اب الديون قب  السفر است،ذانعد   -4
 . اختاذ نف ة احلج من مال حرا  -3
  . الطــــــــواف بــــــــال بور قبــــــــ  اخلــــــــرو  لل ــــــــج -1
  .لنفسقب  إس اد الفريضة عن ا احلج عن ا  رين -2
 . اخلرو  لل ج م  ازصرار علد ا عاص  -7
ااوي  ؛ ي ـرأ يف اخلـرو  إي احلـج صسة ركعتو حـو -1

 . (و ال انية بـ ياز سص ، بـ يالكافرون (
    .احلجا  اجللر بالذكر والتكبا عند تشيي  -6
  . ااذان عند تودي  احلجا  -59
  ! تودي  احلجا  با وسي د وااناهيد -55
 . اختاذ رف ة صاحلة عد  -56
 ( . والذكور اا ذ من هعر احلاجبو يللنساء -54
 ؛ بزعم أوـا كبـاة السـن حمر  سفر ا رأة لل ج دون -53

 .   (، أو م  ص بة  منة يعلد الراج 
وهـــــذا ال  ي حلــــ  الل يــــة ولـــــبس الــــذهب للرجــــال -51

 . (و إمثــه يف احلــج أع ـــم ، يف غـــاش  ــوز ال يف احلــج وال
 الشـــــريعة بـــــه جـــــاءت الـــــذي التيســـــا أن االعت ـــــاد -52

  . والواجبات معناش: تر  بعم ااركان
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وعـد  سـؤال  ، اجلل  بأحكا  احلج مجلـة وتفوـيسع  -57
 . أه  العلم ال  ات

ــــــــــــ  -51   . الشــــــــــــاذة وااقــــــــــــوال العلمــــــــــــاء ر ــــــــــــص تتب
اجللال وأنواف ا تعلمو عـن أحكـا  احلـج  سؤال -56

  ( .يوما أك رهم يف زماننا

  ةا حباب إلالتل ي أخطاع ثانيا :
 . االعت اد أن االغتسال لححرا  واجب -69
  .معينة بشرود  اصة نعال اختاذ -65
ـــــوان اختـــــاذ -66 ـــــاب  اصـــــة أل  كـــــاابيم ، النســـــاء ب ي

 . واا ضر ونو ا
 أو ، أو قوـــــاة ، ضـــــي ة إحـــــرا  النســـــاء يف  يـــــاب -64
 إلـخ .أو ملفتة لألن ار..  ، هفافة
 . باززار و ل  الرداء الرجال اكتفاء بعم -63
 . ، أو    الكعبو نزول اززار    السّرة -61
مــا  رؤوســلن إذا أحــرمن يضــعن علــد النســاء بعــم -62

حـت ال  اج  غطـاء الوجـه ، أو الرافعات ، يشبه العمائم
 ( . وهذا تكلف زائد ي . يسمس الوجه

 . لبس ال فازين للمرأة -67
يف  وال حـــج يف ال :  ـــوز ســـاء يوهـــذا الالن تعطـــر -61

 . غاش ما دام  ا رأة حبضرة رجال أجانب
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الــ   أي للرجــ ( يعــد  لــبس ا اــي  عبــارة تفســا -66
مـا  أي ــ باحلـاء ــ احملـي  أي بـا اي  يوا  وود  ي  فيلا
 . أعضاء جسم الرج  قدر علد فّو 
مسبــــس  لــــبس مسبــــس ازحــــرا  الــــ   تــــوي علــــد -49

    .للرجال دا لية
 . م  عد  وجود الر وة اخلفو للرجال لبس -45
يأمــا  ونوهــا كطاقيــة ، مبسصــ  الرجــ  رأ  تغطيــة -46

 ( .  أاالست سل ب   الشمسية أو الشجرة فس ب
 والســــــــنة ، احلــــــــج مناســــــــك مجيــــــــ  يف االضــــــــطباج -44

 االضطباج ف   يف الطواف .
ازحـــــرا   بعـــــد وااظفـــــار الشـــــعر مـــــن أ ـــــذ هـــــ ء -43
  .رجال والنساءلل
ازحــــــرا   اســـــتادا  الوــــــابون ا عطــــــر ونــــــوش بعــــــد -41

 . للرجال والنساء
 . اخل طبة والنكاا بعد ازحرا  للرجال والنساء -42
 انع ــد ف ــد ازحــرا  مسبــس لــبس َمــن أن االعت ــاد -47

 . إحرامه
 (.دـازحرا  قب  ا ي ات ي سفاع لأَلولع د نية  -41
 . ي ات بنية سنة ازحرا ا  صسة ركعتو يف -46
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العمــرة  أو أراد احلــج  ــن إحــرا  دون ا ي ــات جتــاوز -39
يــؤ رون ازحــرا   ، يــأتون لل ــج عــن طريــ  اجلــو يكالــذين

 . ( وهذا  طأ ، جحلّدة حت ينـزلوا يف مطار
 اجتمـــــاج يأمـــــا . واحـــــد بوـــــوت مجاعـــــة يف التلبيــــة -35

 ( . ه ء فيه الووت دون قود فس
 . وت بالتلبية للرجالرف  الو تر  -36
 . رف  الووت بالتلبية للنساء -34
احلــــج دون  االعت ـــاد أن التلبيــــة تكــــون ف ـــ  يف -33
 . العمرة
 بــــ  ، ا ي ــــات مــــن  ــــر  ال االعت ــــاد أن احلــــائم -31

 . طحللرها  ر  من مكة بعد
 . طري  مكة اافس  ومساج ااغاد يف مشاهدة -32

  عند  خول ماة ثالثا : أخطاع

 يبــدل أو يغتســ  أن للم ــر   ــوز ال أنــه االعت ــاد -37
 . رأسه ، أو حيك  يابه
 . قط  أهجار مكة وتنفا صيدها -31
 وقــــ  عــــن الطــــواف تــــأ ا  ــــوز ال أنــــه االعت ــــاد -36

 . الوصول
 . معو باب من اعت اد وجوب الد ول -19

  عند الطوافرابعا : أخطاع 
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 ( سنة أو واجب أنه اعت اد يعلد للطواف الغس  -15
 . تر  دعاء د ول ا سجد -16
 . صسة  ية ا سجد للمسجد احلرا  تر  -14
 . الطواف بداية عند االضطباج تر  -13
 . الدعاء بدعاء معو عند رؤية الكعبة -11
 . الكعبة رف  اليدين والتكبا عند رؤية -12
 أن نويـــ  إد الللـــم ي  ي ـــول كـــأن ؛ بالنيـــة اجللـــر -17

 . ( أهواد سبعة احلرا  ببيتك أطوف
لـــيس  أنـــه اعت ـــاداع  ي . عليـــه ال ـــدرة مـــ  الَرَمـــ  تـــر  -11

 . ( مسنوناع 
النســــــاء  بعــــــم قيـــــا و  ، ااهــــــواد كــــــ  يف الَرَمـــــ  -16
 . بالَرَم 
واعت ـــاد  ، ا ـــرن أو ، الشـــديد الزحـــا  مـــ  الرلَمـــ  -29
 . وجوبه
 ت بيلـــه أن واعت ـــاد ، ااســـود احلجـــر علـــد ا زامحـــة -25
 . احلج جباتمن وا
 . إصرار بعم النساء علد ت بي  احَلَجر -26
 . تطوي  الوقوف عند استس  احَلَجر -24
ااسـود،  احلجـر عنـد اسـتس  والتكبـا تر  التسـمية -23

  . أو ازهارة إليه
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فـرّ ق بـو  ت بي  اليد عند ازهارة لل جر ااسود ي -21
 ( . االستس  وازهارة

 . الطواف اسود عند بدايةعد  حماذاة احلجر ا -22
 مكـــــان علـــــد الـــــدال اخلـــــ  علـــــد طـــــويسع  الوقـــــوف -27
 . الطواف ، وتعطي  ااسود احلجر
 .هود لك  معينة أدعية فيلا ال  الكتيبات التزا  -21
 . رف  الووت بالدعاء -26
 ال لــــر أو بالوــــدر الكعبــــة مواجلــــة مــــ  الطــــواف -79

 ( . يوالو ي  أن حياذيلا بكتفه اايسر
 بـــأن واعت ـــاد الطـــواف يف للنســـاء الرجـــال مسمســـة -75

 .!ك  احلجا  حمار  لبعم
يف  خمووصـة أدعية لتل و يمطّوف( أو قارئ اختاذ -76

  .الطواف
 . أ ناء الطواف مجاعة الدعاء يف -74
 مــــ  ، الطــــواف حــــال اليســــرى علــــد اليمــــو وضــــ  -73

 . اعت اد أنه سنة
 يســــــم  ال حبيــــــث ، طويلــــــة لفــــــرتة احلجــــــر ت بيــــــ  -71

 . لآل رين بت بيله
 . مزامحة الرجال م  احَلَجر النساء لت بي  د ول -72
 . ا س  علد مجي  جدران الكعبة ب ود الترب  -77
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 احَلَجــــر بــــو مــــا يا لتــــَز ( ـ االلتــــزا  أن االعت ــــاد -71
 . احلج ااسود وباب الكعبة ـ من واجبات

 .  احل جر دا   من الطواف -76
 واجبــــات مــــن احل ْجــــر دا ــــ  الوــــسة أن االعت ــــاد -19

 . الطواف
 .دا   احل ْجر الرجال وعوارهم أما صسة النساء  -20
 . استس  الركنو الشاميو وكذا ازهارة إليلما -16
ت بي  الركن اليماد يوالسنة ا س  عليه ف  ، فـإن  -14

 ( .مل يستط  فس يفع  هي،اع 
 . يسرىا س  علد الركن اليماد باليد ال -13
: الللــم إن البيــ   بــاب الكعبــة يأمــا ( ال ـول قبالــة -11
 . خـ، واحلر  حرمك...إل بيتك
ال ول عند م ا  إبراهيم: هذا م ا  العائـذ بـك مـن  -12
 . النار
ـ عليه السـس  ـ مـدفون يف هـذا  االعت اد أن إبراهيم -17
 . ا  ا 
 بـــدعوى ؛ الطـــواف يف أهـــواد ســـبعة علـــد الزيـــادة -11
 . احلسنات من زادةاالست
 . دون طلارة الطواف -16



 045 

 .ود ـوين احلـر  وهـن حـّيم النسـاء بعم طوف -69
االنوــــراف يف الشــــود الســــاب  قبــــ  بلــــو  احَلَجــــر  -65

 . ااسود
االنشـــغال بكـــس  الـــدنيا عـــن الـــذكر والـــدعاء أ نـــاء  -66

 . الطواف
 الطـــــواف يف وأ تــــه بزوجــــه ازمســـــا  الرجــــ  تــــر  -64

 . الوضوء  شية ن م
ــ  إذا بعضــلم قــول -63 ــجْ  : نحلو   جــدال ال ، ياحــا  ح 
 . احلج يف
 ؛ بـدف  ، أو رفـ  صـوت إيذاء ا سلو يف الطـواف -61

 . خـكريلة... إل ، أو رائ ة
أـذا  ع ـربة يوال . احلـرا  ا سجد  ار  من الطواف -62

 . ( الطواف
 . بعد الطواف االضطباج -67
  لـــــف إال وزال جتـــــ الطـــــواف ركعـــــ  أن االعت ـــــاد -61
  رهم . يف بوس ا ومضاي ة الطائفو مباهرة ا  ا 
  .للسنة  سفاع  ، الركعتو هاتو إطالة -66
 . وت بيله -عليه السس  -التمس  مب ا  إبراهيم -599
 . مرور ا رأة أما  الرج  يف صسته -595
يف  أوالوـسة  لـف ا  ـا   عد  اختاذ سرتة أ نـاء -596

 . (دـي سفاع لأَلْولر  أي مكان يف احل
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يف  مطل ـاع  ا وـل  يـدي بو ا رور عواز االعت اد -594
 ( .يوا سألة فيلا تفوي  .  احلرمو الشريفو

 . زمز  ماء هرب يف الزهد -593
 الكعبــــة صــــ ن يف النســــاء عــــوار الرجــــ  صــــسة -591
 صـفوف ت د و  !والساحات احمليطة به  احلرا  ا سجد ويف

 . الرجال فوفص النساء علد
يوأد لنـــا اجلنـــة مـــ  اابـــرار يـــا عزيـــز يـــا  : زيـــادة -592
حســنة ويف ا  ــرة  يربنــا  تنــا يف الــدنيا : علــد  يــة غفــار(

 ( . حسنة وقنا عذاب النار
الــذهاب  تــر  الرجــوج لت بيــ  احلجــر ااســود قبــ  -597

.ي وهـــ  ســـنة ملجـــورة نضـــر ه وجـــه َمـــن  للوـــفا وا ـــروة
 . إليلا ، ودعا النا  أحياها
  . ّري الوسة عند ب،ر زمز  -591

  السعي بني الصفا إلاملبإلوخامسا : أخطاع 

 االعت ـــاد أن مـــن توضـــأ قبـــ  الســـع  بـــو الوـــفا -596
  .!لف درجةأ سبعون  طوة بك  له كتب ، وا روة
 . بداية السع  التلفظ بالنية عند -559
 . الوفا البدء با روة قب  -555
 .لدعاء علد الوفا وا تر  الوقوف -556
 ـوز  يوهـذا ال الطـواف علـد العمـرة سع  ت دا -554

 ( . مطل اع خبسف سع  احلج
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كـــــ   بدايــــة يف ( إن الوـــــفا وا ــــروة ي  يــــة قــــراءة -553
 علــــد مــــّرة أول يف والوــــ ي  الســــع  أهــــواد مــــن هــــود
 . الوفا
ــــد وت بيللــــا باايــــدي ازهــــارة -551  الوــــفا صــــعود عن
 ( . والدعاء الكعبة بالاست  والسنة ي وا روة
 . العلمو بو الشديد بالسع  النساء أمر -552
 . السع  يف معو دعاء التزا  -557
 . السع  يف للدعاء وا طوفو اختاذ ا زّورين -551
 . الوسة إقامة بعد السع  يف االستمرار -556
ا ـروة  دـإلـ الوـفا يمـن هـوطاع  أربعـة عشـر السـع  -569

 . ( د الوفا هودـإل
 حاجــة لغـا واخلـرو  ، إكمالـه دون السـع  قطـ  -565

. 
رأســه،  مــن هـعرات ب ــص الرجــال بعـم اكتفــاء -566
  يت ل  علد الوـ ي مل يوهذا .  زيء ذلك أن واعت اد

) . 
 . ، مث احلل  يف البي  الت ل  قب  احلل  -564
 . النساء هعر قص يف الن وان أو الزيادة -563
 ! السع  االنتلاء من افرتا، ا روة بعد -561

 (يوب الرتإلية )الثامن من ذي احلجةسا سا :أخطاع 
 . تأ ا ازحرا  باحلج من غا حاجة -562
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 . م  ال درة علد ذلك عد  الذهاب إي مو -567
 والســــنة ي . مــــو يف الرتويــــة يــــو  الوــــلوات مجــــ  -561

 . ال ور دون اجلم 
كان مـن أهـ  إ ا  الوسة يف مو يو  الرتوية  ن   -566
 . مكة
 علــد ال ــدرة مــ  عرفــات ليلــة مــو يف تــر  ا بيــ  -549
 ( . سنة هنا وا بي  ي ذلك
 . مو أتد إذا معو دعاء التزا  -545
  . ه ذكر عن والللو ، ااوقات إضاعة -546
 . بالتلبية اجللر تر  -544

  يوب عبفةسابعا : أخطاع 
 مــن 2ي ويــةالرت  يــو  يف عرفــة جبــ  علــد الوقــوف -543
 يف الغلـــــ   شـــــية احتياطـــــاع  ؛ ســـــاعة مـــــدة ( احلجـــــة ذي

 . ايسل
 . عرفة دـإل ا سا يف بالتلبية اجللر عد  -541
 هــروق قبــ  أو لــيسع  عرفــة دـإلــ مــو مــن الــذهاب -542
 . التاس  يو  مشس
 . عرفات من االقرتاب عند معو بذكر الدعاء -547
 ي عرفـة مباهـرةالرحي  يف اليو  ال امن من مكة إ -541

 ( . . ي سفاع للسنة
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 أنــــــه اعت ـــــاداع  عرفـــــات يف العاليــــــة اجلبـــــال تســـــل  -546
 . اافض 
ال ـــدرة  مـــ  الـــزوال قبـــ  عحلرنـــة بـــوادي تـــر  النــــزول -539

 . علد ذلك
بغــروب  ينتلــ  بعرفــة الوقــوف وقــ  االعت ـاد أن -535 

 . مشس يو  عرفة
 . بالكس  واالهتغال عرفات  طبة مساج تر  -536
 . صسة ال لر والعور قب  اخلطبة -534
 . إ ا  صسة ال لر والعور م  عد  اجلم  -533
 . عرفة يف والعور ال لر صسة بو التطوج -531
 . حاجاع  كان  ن عرفة يو  صو  -532
 الشــمس  ـار  حـدود عرفــة حـت تغـرب اجللـو  -537

 ( . وهذا فاته احلج ي
وأصـب   ، سالشـم غـروب قب  عرفات من الدف  -531

 . واحلافست ا ن غا  كن بالنسبة للسيارات
 ، عـــــــال بوـــــــوت اجلمــــــاع  للـــــــدعاء االجتمــــــاج -536
 . ااناهيد وترديد
 .يعتدحل به الزوال بعرفة قب  الوقوف االعت اد أن -519
 مجاعـة  النـ  علـد والسـس  للوـسة االجتماج -515

. 
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 مجــ  علــد عرفــة عشــية ينـــزل تعــاي ه أن اعت ـاد -516
 . الركبان يواف  أورق
  .اعت اد أن عرفة من حدود احلر  -514
 . ( اعت اداع أنه سنة ي الرمحة جب  الوعود إي -513
 . الدعاء وتر  السكوت -511
 والشيشـة ، الـد ان كشـرب ؛ احملرمات ارتكاب -512

 . ا وطن با عاص  هذا يف دـومبارزة ه تعال ،
 ســـورة قـــراء مث ، مـــرة ةمائـــ عرفـــات علـــد التلليـــ  -517

  .مرة مائة از سص
 . الدعاء عد   ري ال بلة عند -511 

 حــــــــال أن يكــــــــون الــــــــدعاء  ــــــــب االعت ــــــــاد أن -516
 ( . دعا علد دابته والن   الوقوف ف   ي

 فــإن مجعــة يــو  عرفــة يــو  صــادف إذا أنــه اعت ــاد -529
 .  حجةع  ـ وسبعو ا نتو أو ـ سبعو يعدل ذلك

  ليلة مز لفةطاع ثامنا : أخ
ــــــ  االغتســــــال -525 ــــــد ي مزدلفــــــة يف للمبي  ســــــبي  عل
 . وليس العادة العبادة
 ــاف  إال  ــن ، صــسة ا غــرب والعشــاء يف عرفــة -526
 . وقتلما قب  أن يو  مزدلفة أن خير 
 بـدء عنـد احلـج يف تن طـ  أوـا اعت ـاداع  التلبية تر  -524
 . الطواف
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 .  راكباع  دلفةمز  د ول جواز بعد  االعت اد -523
 فــــور والعشــــاء ا غــــرب صــــسة دـإلــــ تــــر  ا بــــادرة -521

 . مزدلفة النـزول يف
 . مزدلفة يف العشاء صسة إ ا  -522
 . بو الوستو ا غرب سنة صسة -527
 أحيــا  النــ  أن ي بــ  ومل ي مزدلفــة ليلــة إحيــاء -521

 . ( هذش الليلة
 . الوقوف مبزدلفة دون بيات -526
 . ليلة ا زدلفة دون حاجة سلرال -579
 . دون ساتر نو  النساء يف الطري  -575
 . احلود عم االهتغال طيلة اللي   -576
 . ، وال يا  بغسله الت اد احلود الكبا -574
التشــري    ايــا  احلوــد الت ــاد بوجــوب االعت ــاد -573
 . مزدلفة من كللا
 ، الضـــعفاء لغـــا الفجـــر قبـــ  مزدلفـــة مـــن الـــدف  -571

 . ومن كان يف حكملم
اجملــــ ء عنــــد ا شـــــعر احلــــرا  والــــدعاء حـــــت  تــــر  -572
 . ( يإال لعذر ونوش ازسفار
تــــأ ا الــــدف  مــــن مزدلفــــة إي مــــو بعــــد طلــــوج  -577

طلـــــــوج  قبـــــــ  يـــــــدف  أن والســـــــنةي  دون حاجـــــــة الشـــــــمس
 . ( الشمس
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  :احلجة  يوب النحب العاشب من ذي تاسعا :أخطاع

مـــــار يعلـــــد ســـــبي  العبـــــادة االغتســـــال لرمـــــ  اجل -571
 ( . وليس العادة

 . احلويات قب  الرم  وت بيللا غس  -576
رمــ  مجــرة الع بــة الكــربى قبــ  الفجــر دون عــذر  -519

 . الفجر مطل اع  يوبعم العلماء ال يرى الرم  قب 
ــــد الرمــــ ؛ م ــــ : رغمــــاع  -515 الزيــــادة علــــد التكبــــا عن

 . خـإل ..للشيطان وحزبه
 . لذي يرمد هو الشيطاناالعت اد أن ا -516
جعـــ   وعـــد  ، اجلمـــرة عنـــد الرمـــ  اســـت بال تـــر  -514

، ومــــو عــــن اليمــــو مــــ  ال ــــدرة علــــد  مكــــة عــــن اليســــار
 .ذلك
 . للرم   ديد مسافة معينة -513
رمـ  اجلمـرة مـن علـد بعـد حبيـث يسـ   احلوــد  -511

 . علد رؤو  النا 
 . وغاها رم  اجلمرات بالنعال -512
، وكـــذلك رمـــ   كلـــه دفعـــة واحـــدة  احلوـــد رمـــ  -517

 عدد أك ر من سب  مجرات . 
 . قيا  البعم بالسب والشتم عند الرم  -511
عـــد   ـــري رمـــ  احلوـــد دا ـــ  احلـــون. يفـــإن  -516

 ( .مل  ز ويلز  ازعادة س   احلود  ار  احلون
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 عــذر وال مــرن غــا مــن اجلمــار رمــ  يف التوكيــ  -569
. 

 . وكله أوالع عن م قيا  الوكي  بالرم  -565
يكتوكيـ  العمـال  بـاحلج حمـر  غـا هاص توكي  -566

 ( . مل يتلبسوا باحلج والبائعو يف مو الذين
 . الرم  من أعلد اجلسر االعت اد بعد  جواز -564
ـــة الكـــربى  -563 االعت ـــاد أن وقـــ  الرمـــ  جلمـــرة الع ب

 . عند الزوال يو  الن ر ينتل 
 . الن ر ذب  هدي التمت  مبكة قب  يو  -561
 . االستمرار يف التلبية بعد الرم  -562
الرغبة عن ذب  الواجـب مـن ايـدي إي التوـدق  -567
 . ب منه
يف حـال  منلـا. ي تر  ااك  من ايَـدي، والتـزّود -561

 . ( االستطاعة
أو فيـه  ذب  هدي أصغر مـن السـن ا عتـربة هـرعاع  -566
 . عيب
 . شري الت د ما بعد أيا ـتأ ا الذب  إل -699
 . االقتوار علد حل  بعم الرأ  -695
 . ختويص دعاء معو عند احلل  -696
 . احلرص علد صسة الفجر والعيد يف مكة -694
 . است باب صسة العيد مبو يو  الن ر -693
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 الطواف والسع  يو  العيـد اجلماج وم دماته قب  -691
. 

 . اخلرو  من مكة لعمرة تطوج يف يو  العيد -692
  أياب التشبيقشبا : أخطاع عا 

تــر  ا بيــ  مبــو ليلـــة احلــادي عشــر وليلــة ال ـــاد  -697
 .عشر 
 .ساعة أو ساعتو االقتوار يف ا بي  مبو علد -691
ّسـر ا بيـ   ـار  حـدود -696 ، ووراء  مـو؛ كـوادي حمحل

 إال أن يكـون الزحـا  هـديداع واخليـا  متوـلة مجرة الع بة. ي
)  . 

 . ال س ة قب  زوال الشمساجلمرات  رم  -659
 . الرتتيب يف الرم  بو اجلمرات ال س ة عد  -655
الوــغرى  عــد  الوقــوف للــدعاء بعــد رمــ  اجلمــرة -656

 . والوسطد
 . الوقوف للدعاء بعد رم  اجلمرة الكربى -654
ــــــو  النســــــاء يف الشــــــوارج و ــــــ  اجلســــــور مــــــ   -653 ن

 . اال تسد
مســـــــجد  يف الوـــــــسة االعت ـــــــاد مبضـــــــاعفة أجـــــــر -651
 . اخليف
 . قضاء النلار مبكة من غا ضرورة -652
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يف أيا  احلـج  خـلعب النرد والشطرنج والورق...أل -657
. 

ال الــث عشــر مــ  ال ــدرة  تــر  ا بيــ  مبــو ليلــة -651
 .علد ذلك 
يـومو أفضـ  مـن التـأ ا  اعت ـاد أن التعجـ  يف -656

 .لليو  ال الث
تعجــ  مــن مــو بعــد غــ -669

حل
يــو   روب مشــس ــرو  ا 

 . ال اد عشر من غا عذر
 (. والنفساء لغا احلائم تر  طواف الوداج ي -665
 . طواف احلائم والنفساء للوداج -666

 
 إلأخريا أخطاع بعد احلج

عـــد  جعـــ  ا كـــوع مبكـــة بعـــد طـــواف الـــوداج و  -664
 .  الطواف   ر العلد مبكة

تـــــأ ا طـــــواف ازفاضـــــة إلــــــد بعـــــد انتلـــــاء أيـــــا   -663
 شري  جلمعه م  طواف الوداج .الت

، وقبـــ   اخلـــرو  لعمـــ  عمـــرة بعـــد احلـــج مباهـــرة -661
  .مغادرة مكة
قبـــ   العـــودة للمعاصـــ  والـــذنوب، كمـــا كانـــ  -662
 . احلج
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 اخلــرو  مــن ا ســجد احلــرا  وهــو ميشــ  ال ل ــرى -667
 يعلد قفاش ( .

 وا وسـي د است بال احلجـا  عنـد عـود م بالغنـاء -661
. 

بيــــ  احلـــا  بالــــدهان، ون شــــه  يصــــب (  تبيـــيم -666
 . حجه ، وتاريخ بالوور، وكتابة اسم احلا  عليه

تـــــر  ا تابعــــــة بــــــو احلـــــج والعمــــــرة، مــــــ  ال ــــــدرة  -649
 . واالستطاعة
 .وطلب مناداته باحلا  لل ج التلباه  باخلرو  -645
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 ْن فـَـَرَن ف ـيل نل احْلَـجل فَـس احلَْجل َأْهلحلٌر َمْعلحلوَمـاٌت َفَمـ
ـــْن  ــَداَل يف  احْلَــجّ  َوَمــا تـَْفَعلحلــوا م  َرفَــَث َوال فحلسحلــوَق َوال ج 
َر الزلاد  التـلْ َوى َواتـل حلود   َ ْام يـَْعَلْمهحل اذلحل َوتـََزولدحلوا فَإ نل َ يـْ

 097الب رة :   يَا أحلْويل  ااَْلَباب  
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اْلبَـْيِت  ِحجُّ  النَّاَِّ  َعَلل َوَّلِلَِّ   : ه تعاي قال     
َعـْن   َـِاي  اَّللََّ  فَـِ نَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيل   ِإلَْيهِ  اْسَت َاعَ  َمنْ 

 . (97 ل عمران : ي اْلَةاَلِمنَي 
الةمرة إَل الةمرة كفـارة ملـا : ي   وقال رسول ه 

 ( لينهما ، واحلج امل ور ليس له جزاء إال اجلنة
 

 ـــا ال هـــك فيـــه إن احلـــج مـــن أفضـــ  العبـــادات      
وأج  الطاعات انه أحد أركان ازسـس  الـذي بعـث 

 ، وإن فضائ  احلج والعمرة وفوائدها ه به حممدا 
 اامـــــــاكن هـــــــذش يف ا ســـــــلمو فتجمـــــــ  ،  وـــــــد ال

 تكسبلم الرائعة الروحانية ا  اهر تلك وس  ا  دسة
 ه عنـد مـن ورضـاع  ازميان يف وزيادة اا سق يف مسوا

 . وتعاي سب انه
 ......   إَل ك  ِري وفقك : أِي احلا 

  ! ه  تريد أن يكون حجك مربوراع 
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إذن ضــ  نوــب عينيــك هــذين الســؤالو عازمــاع علــد 
 ! أن يكون اجلواب منك جواباع عملياع 

 ؟ أوال : كيا يكون حَك موافقا  َلد  الني 
 ؟   منك وال  بطثانيا : كيا َتاف  عليه حى يقب

 
مسـاعدتك  هـذا الكتـابوقد حاولنـا مـن  ـسل      

سائلو ، ازجابة علد هذين السؤالو  يفأ   احلا  
ا ــوي عــز وجــ  أن يت بــ  مــن اجلميــ  صــاحل ااعمــال 
... وصـــلد ه علـــد نبينـــا حممـــد وعلـــد  لـــه وصـــ به 

 وسلم ...
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 التوحيد أواًل
 

ج،ـــ  ....  « لبيـــك ال شـــريك لـــك لبيـــك »     
 . أ   احلا  ملبياع بالتوحيد

لــذا فــاعلم وف ــك ه أنــه ال بــد مــن   يــ  معــو      
 كانـــ  أو ، قلبيـــة هـــذش التلبيـــة يف أقوالـــك وأعمالـــك

عميـ   اخلـال  تع ـيم عليك يستلز  إنه حيث ، بدنية
 وصــــرف ، بــــه ال لــــب وتعلـــ  بــــه السئ ــــة التع يمـــات

 : ن أنواج العبادات إليه سواء كا مجي 
،  ، والتوكـــــ  ، والرجـــــاء ، واخلـــــوف كاحملبـــــة : قلبيبـــــة

 . وازنابة ونوها
 . والدعاء واالستعانة واالستغا ة كالذكر : قولية أو

 . : كالركوج والسجود والطواف ونوش أو بدنية
 . ذلك وغا... : كالذب  والنذر والودقة أو مالية
ـــه  وحميـــا  ونســـكي صـــلَ إن قـــ   : تعـــاي ل ول
أمـرت  ولذلك له شريك ال . الةاملني رب هلل َو ا

 .[065-060]سورة اانعا :   وأنا أو  املسلمني
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 يعبد أن أ  من : الفوزان فوزان بن صاحل الشيخ قال
 فلـو غـاش معـه وَعبَـدَ  ه َعَبدَ  ومن ، مستكرب فلو ه

 َهرََج فلو مبتدجٌ  ما بغا وحدش ه َعَبدَ  ومن ، مشر ٌ 
د، ومن َعبَ   . َد ه وحدش مبا هرج فلو ا ؤمن ا وحّ 

،    ف نه ال ينف  حج من يدعو ويستغيث لغري
 . لةدم َتقيق التوحيد
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 الصرب واالحتساب
      
 الوــــسة عليـــه قولـــه تــــذكر : الكـــرا احلـــا  أ ـــ      

جهــاد ال قتــا  : » والســس  عــن احلــج والعمــرة بأومــا
ـــــــه  و ـــــــذيب ، سقلأل ـــــــ مدرســـــــة احلـــــــج وأن،  «في

 ا تبـار وهـو ، ا  امـات أعلـد إي أا ومسو ، للنفو 
 تعبــــ  أو مرضــــ  فلرمبــــا ، واا ــــسق للوــــرب عملــــ 
 عزيـزاع  هـي،ا ف ـدت رمبـا أو ، ا شـاعر بـو تن لـك أ ناء

 أحســـن  رمبـــا أو ، مزعجـــاع   ـــربا مسعـــ  أو ، عليـــك
مـــــن  اي واحلـــــزن ايـــــم أصـــــابك أو ، إليـــــك فأســـــ ء
 بإ ــــال – ســـرق أو مالـــك ضـــاج رمبـــا أو ، ااســـباب

 بـــأن تعلـــم أن عليـــك لـــذا – إ ـــال غـــا مـــن أو منـــك
 و باتـك صـرب  ليمـت ن تعـاي ه من ابتسء كله هذا

 لــذا ؛ ســب انه ه أرادهــا أ ــرى حلكمــة أو وصــدقك
وأك ــر  لالصــ ا الصــ ا الصــ ا .....أوصــيك هنــا

 مــن واحــذر « فةــ  شــاء ومــا   قــّدر » : قــول مــن
 ، وكــــذا كــــذا لكــــان كــــذا فعلــــ  أد لــــو : ت ــــول أن
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 : وج  عز ه قول وتذكر االسرتجاج من أك ر ولكن
 مـن ونقـ  واجلـوع ا وف من لشيء ولنبلونكم 

ــــ والثمــــرات والنفــــس المــــوا   . الصــــالرين شرـول
 إليـــه وإنـــا هلل إنـــا قـــالوا مصـــيبة أصـــالتهم إُا الـــذين
 ور ــة رحــم مــن صــلوات علــيهم أول ــك . راجةــون

  056-055الب رة سورةاملهتدون هم ول كوأ
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 حسن اخللق
 

اا سق،  حسن يف لك أن اعلم : ا سلم أ       
 وعــــــــــــد  ، وســــــــــــ ايتلم ، احلجــــــــــــا  إي وازحســــــــــــان
 ه عنــــد الع ــــيم ااجــــر يــــم والتواضــــ  ، مضــــاي تلم
 واِفض : جسله ج  قال حيث . وتعاي سب انه
 [.22]سورة احلجر: .  للمبمنني جناحك

 ِيــــــــاركم مــــــــن إنّ  » : عليــــــــه ا تفــــــــ  احلــــــــديث ويف
 . « أِلقا   أحسنكم

أحــــُ النــــاَّ إَل    » : وقــــال رســــول ه      
 عــز   إَل العمــا  وأحـُ ، للنــاَّ أنفةهــم تةـاَل
عنــه  تكشــا أو ، مســلم علــل تدِلــه ســرور وجــ 
،  جوعـا   عنـه ت ـرد أو ، دينـا   عنه تقضي أو ، كرلة  
يل إ أحــُ حاجــة   املســلم ِــيأ مــ  أمشــي ولن
مســجد ا دينــة  –املســَد  هــذا   أعتكــا مــن أن

ومـن   ،   عورتـه سـ   ضـبه كـا ومن ، شهرا   –
   مـأ ، أمضـا  هضـيه أن شـاء ولـو ،  يظـا   كظم
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ــــل قلبـــه أِيــــه  مــــ  ومــــن مشــــل ، يــــوم القيامــــة ِر
 تةــاَل   أثبــت ، لــه يثبتهــا حــى حاجتــه   املســلم
 ليفســد ا ُلــق وإن ســوء ، القــدام تــز  يــوم قدمــه
 . 076ص ي  اجلام  « الةس  ا   يفسد كما الةم 
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 وصايا هامة
 

ـــــه       أيلـــــا احلجـــــا  نمـــــد ه أن وف كـــــم حلـــــج بيت
وزيـــــارة حرمـــــه ونســـــأله أن يت بـــــ  منـــــا ومـــــنكم صـــــاحل 

 . ااعمال ويضاعف لنا ولكم ال واب
 حجنـا ونت د  إليكم أذش الوصـايا رجـاء أن  عـ  ه

 . مجيعاع مربوراع وسعينا مشكوراع 
ــــروا أنكــــم يف رحلــــة مباركــــة وهجــــرة إي ه  -0   اذكحل

ت ــــــو  علــــــد توحيــــــدش واز ــــــسص لــــــه وتلبيــــــة دعوتــــــه 
وطاعته وال أع م من ذلـك أجـراع فـاحلج ا ـربور جـزاؤش 

 . اجلنة
 عـــــدوٌ  فإنـــــه الشـــــيطانحل  بيـــــنكم يحلوقـــــ  أن احـــــذروا -0 

اجلــدال ومعوــية  وجتنبــوا  بــروا ه فت ــابوا ، مــرتبص
 ه. واعلموا أن الرسول صلد ه عليـه وسـلم قـال: ي
ُُ لنفسـه َُّ لِيـه مـا  ُِـ  ( اليُبمُن أحدُكم حـى ُ ـ

. 
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اسألوا أه  العلم فيما أهك  عليكم مـن أمـور   -5 
ديــنكم وحجكــم حــت تكونــوا علــد بوــاة مــن ذلــك 

ال  إن كنـــــتم فســـــ لوا أهـــــ  الـــــذكر ) ل ولـــــه تعـــــاي:
مـن  : ي وسـلم عليـه ه صـلد النـ  ( ول ـول تةلمون

 . ( يرِِد   له ِريا  يُفقهه   الدِّين
 سـنناع  لنـا وسنل  فرائم علينا فرن ه أن اعلموا -0 
 يغفـ  وقـد ، الفرائم ضي   ّن السنن ه ي ب  وال ،

 ا ـــــؤمنو فيـــــؤذون احل ي ــــة هـــــذش عــــن احلجـــــا  بعــــم
أو  الطــــــواف يف يْرَملحلــــــوا أو َجــــــراحلَ  ليحل بّ لــــــوا وا ؤمنــــــات

زمـــز  مـــ سع وذلـــك  مـــن يشـــربوا أو ا  ـــا   لـــف يحلَوـــللوا
 سـّنةحل، وإيــذاء ا ـؤمنو حــرا  فكيــف نفعـ  حرامــاع لنــأة

فتجنبوا إيذاء بعضكم بعضاع وه يكتب لكم    بسنة
 . ال واب ويع م لكم ااجر
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 رتبوية من حجة الوداعالواف  بعض امل

  
يف هـــــــرحه  -رمحـــــــه ه  -ن البـــــــن حجـــــــر كـــــــا     

لكتــاب احلــج يف صــ ي  الباــاري وقفــات مــ  فوائــد 
 نذكر بعضا منلا : ع يمة من مواقف للن  

  عن التوليخ والبةد املنكر عن النهي   الرفق – 5
فجـــاءت امـــرأة مـــن   كـــان الفضـــ  رديـــف النـــ   :

 ــ عم فجعــ  الفضــ  ين ــر إليلــا وتن ــر إليــه، وجعــ  
وـــــرف وجـــــه الفضـــــ  إي الشـــــ  ا  ـــــر ، ي النــــ  

، ولكـــن وـــاش عـــن  الفضـــ  فلكـــذا مل يـــوبخ النـــ  
 . الن ر إي ااجنبيات بطري ة عملية

ُكــر  ملــا ُســ   النــي   -0 عــن أفضــ  العمــا  
ــــاهلل ورســــوله وجهــــاد   ســــبي    وحــــج  "إهــــان ل

، ولــيس فيــه  أي الــذي بــه طاعــات وا ــربوري  .مــ ور
حلجــــا  والرفــــ  أــــم ومعــــاونتلم ، و دمــــة ا(  معــــاصم 

، وقـــد  ، كـــ  ذلـــك مـــن الطاعـــات وقضـــاء حـــوائجلم
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يكون يف التعاون م  النا  وحسن التعام  معلم من 
 . الودقات ما يكفر  طايا العبد

ـــالقو  - 4 أو الفةـــ   البةـــد عـــن إيـــذاء احلَـــا  ل
 : قـــال صـــلد ه عليـــه وســـلم الـــذ  يقـــد    احلـــج

مــن ذنوبــه كيــو    مــن حــج فلــم يرفــث ومل يفســ  رجــ 
والفســـ  هـــو الســـي،ات وا عاصـــ  اوـــا  . ولدتـــه أمـــه 

، أليســـــ  احلـــــدة مـــــ  النـــــا    ـــــرو  عـــــن طاعـــــة ه
 مــن العبــد ختــر  الــ  ومعــاملتلم بالســوء مــن ا عاصــ 

فــل رفــث وال فســُو وال  :  تعــاي ، قــال الطاعــة
 . (097يالب رة:  جدا    احلج

ا  ـــ : ر التلفيــا ومواســـاة مـــن أصـــاله مـــا يكـــ -3
ــــك...  رأى النــــ   عائشــــة تبكــــد ســــأيا: مــــا يبكي

، إ ـا أنـ  امـرأة  ، قال: فس يضـا  قال : ال أصل 
.  كتــب ه عليــك مــا كتــب علــيلن ، مــن بنــات  د 

 طوافــــك يســــعك حلجــــك  : يــــا وقــــد قــــال النــــ  
التنعـــيم  مـــن ، وإ ـــا أعمرهـــا يكمـــا رواش مســـلم( وعمرتـــك 

 تطـــف بالبيـــ   ـــا د لـــ  مل لكووـــا ؛ تطييبـــاع ل لبلـــا
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 وكـــان النـــ     : روايـــة  ســـلم أيضـــاع  ويف . معتمـــرة
  . رجسع سلسع إذا هوي  الش ء تابعلا عليه

ـــــالن   ـــــدي ب ـــــالرف   فلـــــ  ن ت ـــــا ب يف معاملـــــة أزواجن
 وحسن اخلل  .

 م  احلَيج وشـَ  مـن يةمـ  صـاحلا: تواِ  -1
: يـا  إي الس اية فاسـت د ف ـال العبـا  جاء الن  

بشــراب  ، اذهـب إي أمـك فـأت رسـول ه  فضـ 
. قال: يا رسول ه إوـم  : اس ين ، ف ال من عندها
. مث أتـد زمـز  وهـم  ، فشـرب منـه أيـديلم فيـه  علون
 اعملــوا فــإنكم علــد  . ف ــال: فيلــا ويعملــون يســ ون

 لــوال أن تحلغلبــوا لنزلــ  حــت  : ، مث قــال عمــ  صــاحل 
ــــد هــــذش ــــ  عل ــــ  ف ــــد  .   أضــــ  احلب إكــــرا  رد الن

العبـا  بشـراب  ـاص ان ذلــك ازكـرا  تعـارن مــ  
مول ة أ رى ه  مول ة التواض  ال  ظلـرت مـن 

مـــــن  ، وعـــــد  الت ـــــذر هـــــربه  ـــــا يشـــــرب منـــــه النـــــا 
 النــا  أيــديلم فيلــا الــ  يضــ  وا شــروبات ا ــأكوالت

. 
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واســـتفادوا مـــن احلـــديث أيضـــاع اســـت باب ســـ   ا ـــاء 
ا تواضــ  وإكــرا  لضــيوف ، ويف هــذ  اصــة مــاء زمــز 

 . الرمحن
ج أن تتبـــ  أويل المـــر    احلـــعليـــك   رحلـــة  -2

 :ك  ما ليس فيه مةصية وَت ز من ُمالفة اجلماعة
ـــ،  أنـــس بـــن مالــك  أيـــن  -رضـــ  ه عنـــه  -فل ــد سحل

 افعــ    مث قــال: قــال: مبــو يــو  الرتويــة صــلد النــ  
كمــــا يفعــــ  أمــــراؤ  ، فل ــــد كــــان اامــــراء إذ ذا  ال 

،  واظبون علد صسة ال لر ذلـك اليـو  مبكـان معـوي
فأهــــار أنــــس إي أن الــــذي يفعلونــــه جــــائز وإن كــــان 

 . االتباج أوي
التةـــــد عـــــن اإلنكــــــار   المـــــور الـــــيت تســــــ   -7

ف د سحل،  أنـس بـن مالـك وهـو غـادم مـن مـو  اجلمي :
كنــــتم توــــنعون يف هــــذا اليــــو  مــــ   : كيــــف إي عرفــــة
، فـس ينكـر  منـا ا لـ ف ـال: كـان يلـ   رسول ه 

 . ويكرب منا ا كرب فس ينكر عليه   عليه،
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 ال تكـن مزعَــا  إلِوانـك   أوقــات الزحــام : -1
صلد ه عليه و  -فعن ابن عبا : أنه دف  م  الن  

يـــو  عرفـــة فســم  وراءش زجـــراع هـــديداع، وضـــرباع  -ســلم 
وصـــوتاع لحبـــ  ف ال: أيلـــا النـــا  علـــيكم بالســـكينة، 

لــيس بازيضــا  ، ف ـد كــانوا يوــي ون حلــث فـإن الــرب 
ـــــالرف  وعـــــد   ـــــد الســـــا الســـــري ، فـــــأمرهم ب ـــــ  عل ازب

 . ا زامحة
كمـا كـان مـن هديـه صـلد ه عليـه وسـلم حـو رجـ  

، وهــو الســا الوســ   مــن عرفــة  إنــه ســار ســا الَعَنــ 
، فــإذا وجــد أمامــه فراغــاع أســرج  بــو ازبطــاء وازســراج

.  
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  بعفةةمن أحوال الصاحلني
 
   كــان حكــيم بــن حــزا  رضــ  ه عنــه ي ــف بعرفــة

ــــة فيعتــــ  رقي ــــه  ــــة م لــــدة ، ومائــــة رقب ومعــــه مائــــة بدن
فيضـــج النـــا  بالبكـــاء والـــدعاء ، ي ولـــون : ربنـــا هـــذا 
عبـــــد  قـــــد أعتـــــ  عبيـــــدش ، ونـــــن عبيـــــد  فأعت نـــــا . 

 وجرى للنا  مرة م  الرهيد نو هذا .
 ــــزد وقـــف مطــــرف بــــن عبــــده الشــــاا وبكــــر ا 

بعرفــة ف ــال أحــد ا : الللــم ال تــرد أهــ  ا وقــف مــن 
أجلــ  ، وقــال ا  ــر : مــا أهــرفه مــن موقــف وأرجــاش 
اهلــه لــوال أد فــيلم . ان ــر كيــف تواضــ  الوـــاحلو 
وأدأم مـ  رأـم و ـوفلم مـ  حسـن سـرير م ، أسـأل 

 ه أن يرحم أحوالنا !!!
   وقف الفضي  بعرفة والنا  يدعون ، وهـو يبكـ
كــــاء ال كلــــد احملرتقــــة ، قــــد حــــال البكــــاء بينــــه وبــــو ب

الدعاء ، فلما كادت الشمس أن تغرب رف  رأسه إي 
الســــماء وقـــــال : واســــوءتاش منـــــك وإن عفـــــوت ..... 
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الفضي  احلي  ي ول هذا ، وهو طبيب ال لوب الـذي  
كــان ابــن عيينــة هــيخ احلجــاز ي بــ  يــدش . وان ــر إي 

ذكرش بـو الوـاحلو تواض  الفضي  لتعرف مل رف  ه 
. 

قــال الفضــي  لشــعيب بــن حــرب با وســم : إن كنــ  
ت ن أنه هلد ا وقف أحـد هـر مـين ومنـك فبـ،س مـا 

 ظنن  .
  : ذكــر عــن مالــك بــن أنــس رمحــه ه تعــاي قــال

صــــ ب  جعفــــر الوــــادق ، فلمــــا أراد أن يلــــ  تغــــا 
وجلــــه وارتعــــدت فرائوــــه ؛ ف لــــ  : مــــا لــــك يــــا بــــن 

: أردت أن ألـ  . قلـ  : فمــا ، ف ـال  رسـول ه 
 يوقفك   قال : أ اف أن أمس  غا اجلواب . 

   وروي عــــن الفضــــي  أنــــه ن ــــر إي تســــبي  النــــا
ــــو أن هــــؤالء  وبكــــائلم عشــــية عرفــــة ف ــــال : أرأيــــتم ل

، فسألوش دان ا ؛ يعـين : سـد  درهـم صاروا إي رج 
أكــان يــردهم   قــالوا : ال . قــال : وه للمغفــرة عنــد 

 ون من إجابة رج  يم بدان  .ه أه
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فلني،ا  ن رزقه ه الوقوف بعرفة عوار قو   أرون إي 
ه ب لـــوب حمرتقـــة ودمـــوج مســـتب ة ، فكـــم فـــيلم مـــن 
 ــائف أزعجـــه اخلـــوف وأقل ـــه ، وحمـــب أيبـــه الشـــوق 
وأحرقــــــه ، ورا  أحســــــن ال ــــــن بوعــــــد ه وصــــــدقه ، 

إي وتائــب نوــ  ر يف التوبــة وصــدقه ، وهــارب جلــأ 
بــاب ه وطرقـــه ، فكـــم هنالــك مـــن مســـتوجب للنـــار 
أن ــذش ه وأعت ــه ، ومــن أســا لــألوزار فكــه وأطل ــه ، 
وحين،ـــذ يطلـــ  علـــيلم أرحـــم الرمحـــاء ويبـــاه  عمعلـــم 
 أه  السماء ، ويدنو مث ي ول : ما أراد هؤالء  !! .
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 *إرشادات طبية للحاج
 

وبعـــم مـــة فيمـــا يلـــ  بعـــم اجلوانـــب الطبيـــة ايا     
 : موســــــم احلــــــج ك ــــــر انتشــــــاراع يفاااامــــــران 

 ســــببلما محــــات راهــــ ة : الرشــــْ والزكــــام -5

فاوسات( متنوعـة ، والوقاية  كنة عن طريـ  جتنـب ي
عــــــن مواجلــــــة  واالبتعــــــاد التبــــــول احلــــــراري ا فــــــاجئ ،

وجتنـــــــــب العطـــــــــا   ، الــــــــــمباهر والتـبـريــــــــــد لتكييـــــــــفا
ا ناديــــــ  ، وإل ــــــاء  مواجلــــــه ا  ــــــرين ، والســـــعال يف

عـن  وإتسفلـا يف أمـاكن  اصــة ، واالبتـعــاد مـا أمكـن
 .  س ا وابو با رن واستشارة الطبيب للعس 

وأســـباأا غذائيـــة ،   : املةـــدة والمةـــاء التهـــاب -6
 غ يان وأعراضه ، جر ومية ، فاوسية ، محية ، طفيلية
ورمبــــــا  إســــــلاالت ومتكــــــررة ، ،  ال  بطنيــــــة ، وقــــــ ء

اج حرارة ، والوقاية منلـا تكـون باالهتمـا  صداج وارتف
                                                 

 ي بتورف ( هـ 0029ذو احلجة  09العدد -جملة البيانن س عن  *
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غســــ  اايــــدي ، غســــ   : واخلاصــــة بالن افــــة العامــــة
ااطعمـــــــة غـــــــا  جتنـــــــب تنـــــــاول ، الفواكـــــــه واخلضـــــــار

تنــــاول  عــــد  ، والــــ  يشــــتبه بتلو لــــا جيــــداع  ا طبو ــــة
 االبــان ومشــت ا ا دون التأكــد مــن صــ ة تع يملــا

ـــــاول ااغذ ـــــواريخ انتلـــــاء صـــــسحيتلا ، عـــــد  تن يـــــة وت
أوــــــا  والســــــوائ  بأوعيــــــة وأوان غــــــا ن يفــــــة ، أو

تناول ا ياش الو ية من  ، استادم  من قب    رين
 . لرقابة ص ية موادرها الرئيسية اخلاضعة

وحيوــــ  نتيجـــة التعــــرق الشــــديد  : الســـما  داء-4
ا ستمر ل نيـات اجللـد  ـا حيـدع انسـس   واالحتكا 

ــــدينو وال ســــي بــــو  ماوامحــــرار اجللــــد  اصــــة عنــــد الب
الفاـــــذين ، و ـــــ  ازبطـــــو ، و ـــــ  ال ـــــديو عنـــــد 

التعــــرق  النســــاء ، وتكــــون الوقايــــة بتافيــــف حالــــة
واالحتكا  بتجنب ا ش  طويس وق  احلر ما أمكن 

الطويلــة  نـــ  االحتكـــا   ، لــبس الســـراوي  الدا ليــة
ي ـــــار  أوقـــــات ازحـــــرا ( ، اســـــتعمال ا يـــــاش البـــــاردة 
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ا  ، اسـتعمال بعـم ا نط ـة ا عرضـة لسحتكـ لغسـي 
 . الوصفات وا راهم الطبية

ا ســتمر  ا شــ  نتيجــة ي لــر : تشــقق القــدمني -3
بااحذيــــة الكاهــــفة لألع ــــاب يالوــــنادل( والتعــــرن 

 ـا يـؤدي إي جفـاف الطب ـة ا ت رنـة  لألتربـة وااغـربة
ال دمو  من اجللد مث إي التش   ، والوقاية منه بغس 

ـــــبس اجلـــــو  ـــــدا ، ل ارب ي ـــــار  أوقـــــات وجتفيفلمـــــا جي
لألتربـة وااغـربة، الضـغ   ازحرا (  ا خيفـف تعرضـلا

 . بك  ال د  علد اارن واستعمال مراهم مطرلية
احلــا   علـل الـيت بــُ ومـن النصــارْ ال بيـة الةامــة

  :أِذها لةني االعتبار

اتبـــــاج ازرهـــــادات الوـــــ ية الســـــيما مـــــن جلـــــة  -0
 . العامة واخلاصة الن افة

مــــة والســــوائ  وا شــــروبات واالبــــان تنــــاول ااطع -0
  .وا ع مة الن يفة

جتنـــب التعـــرن لل ـــر وأهـــعة الشـــمس ا باهـــر  -5
ال ـ  مـ  حماولـة  واستعمال ا  ست واالت ـاء بأمـاكن
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بشــك  مناســب وبــدون  الــتسز  بــو التكييــف والتربيــد
 . ا باهر تعرن لتيار ا كيف

البـارد  تبلي  اجلسم والرأ  الوجه وااطراف با اء -0
 . واا رى بو الفينة

ينوــ  احلــا  بشــرب كميــات كبــاة مــن الســوائ   -5
لـــــرتات يوميـــــا وبتجنـــــب التعـــــرن  0-5ال ت ـــــ  عـــــن 

 للتعرق الغزير واحلر الشديد .

استشــارة الطبيــب ومراجعــة ا راكــز الطبيــة ال ريبــة  -6
إعيـاء أو أعـران مرضـية  مبجرد الشـعور بـأي إوـا  أو

 يــة والوقائيــة يف مرحلــة ا ــرنا ــذ التــدابا العسج

  . ا بكرة
 
  

 
 

 ابتسم
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االبتسامة يا رون  ومجال ، وتعابـا تضـف  علـد      
 وجــه صـــاحبلا الراحـــة والســرور ، وقـــد ح نـــا النـــ  

تبســــمك يف ا وأ ــــرب بــــأن فيلـــا أجــــرا ف ــــال : ييعليلـــ
إنكـم لـن تسـعوا يي وجه أ يـك صـدقة (( . وقـال 

فليســــــعلم مــــــنكم بســــــ  الوجــــــه  النــــــا  بــــــأموالكم ،
وحســن اخللــ  (( .  وقــد بــوب ازمــا  الباــاري رمحــه 
ه يف ص ي ه باب التبسم والض ك ، ويف ص ي  
مســـــلم أحاديـــــث بـــــوب يـــــا ازمـــــا  النـــــووي ف ـــــال يف  
كتاب الفضـائ  .. يبـاب تبسـمه وحسـن عشـرته ( ، 
وبــوب الشــيخ الغمــاري ااحاديــث الــ  فيلــا ضــ ك 

ـــــ   اجـــــذش ( يف مؤلـــــف مســـــاش ي حـــــت بـــــدت نو  الن
هوارق اانوار ا نيفة ب لور النواجـذ الشـريفة ( ، كـ  

وهكـــــذا كـــــان  هـــــذا وغـــــاش بيـــــان جلوانـــــب تبســـــمه 
الوـــ ابة رضـــ  ه عـــنلم ف ـــد قيـــ  لعمـــر رضـــ  ه 

يضـ كون    عنه ، ه  كـان أصـ اب رسـول ه 
.  ف ــــال : نعــــم وازميــــان وه أ بــــ  يف قلــــوأم مــــن 

 س  .اجلبال الروا
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 ما الذ  هن  من االلتسامة ؟
ال ـــن أن ذلـــك مـــن اجلديـــة : ي ـــن الـــبعم أن عـــد  
التبســـــم هـــــو جـــــزء مـــــن اجلديـــــة الـــــ  ال بـــــد منلـــــا يف 
هاوـــية ازنســـان ، وهـــ  مـــن كمـــال الـــدين ، وهـــذا 

، وكـذلك  ظن ليس يف حمله ان فيـه خمالفـة يديـه 
خمالف  ا جب  النـا  عليـه مـن ا يـ  واحملبـة  ـن يـب  

 وجوهلم . يف
اخلــوف مــن قســوة ال لــب : خيلــ  بعــم النــا  بــو  

أنـه  ازك ار من الضـ ك والـذي أ ـرب بـه الرسـول 
ســــــبي   ــــــوت ال لــــــب وبــــــو أ يــــــة وضــــــرورة التبســــــم 
والضــ ك ا عتــدل لت ــوا الـــنفس وإزالــة ايــم وكســـب 
ا  رين ... وعلينا االنتباش جيدا إي قول البعم : ي 

رأى فسنـا إال ملمومـا  ما ض ك فسن قـ  ( أو يمـا
( ، فلذا  سف الفطـرة والسـنة النبويـة ا طلـرة . ومـا 
جـــاء يف نـــص احلـــديث الـــذي رواش ابـــن ماجـــة بإســـناد 
صــــ ي  ي ال تك ــــر الضــــ ك ، فــــإن ك ــــرة الضــــ ك 
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عـــن الضـــ ك وإ ـــا وـــد   يــ  ال لـــب ( فلـــم ينـــه 
 عن ك رته .

ظــــروف النشــــأة : يــــا دور كبــــا يف حيــــاة ازنســــان ، 
 تبعا ل روف البي،ة ال   ي  به .وهذا 

طبيعـــة ازنســـان العوـــبية : وك ـــرة ســـوء ال ـــن عنـــدش ، 
وتعاملــه الوــعب كللــا عوامــ  تــدف  ازنســان إي قلــة 

 التبسم .
فــــاحري أِــــي الكــــرم علــــل االلتســــامة الصــــادقة 
الصافية اليت تةكس مـا   القلـُ مـن حمبـة وتـآلا  

:  ولـيكن شـةارا دارمـا كما حثنا رسو  اَلدم 
 ) تبسمك   وجه أِيك صدقة   .
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 يف احلج للمفأة تنبيهات
 
ال تنس  إ سص النية ر تعاي قب   روجك  -0

 . من بتك حت ي ب  ه منك عملك
ال خترج  من بيتك متعطرة أو متزينة، فإن هذا -0

حرا  وال يلي  بالسفر الذي  رج  من أجله يف 
 .هذش الرحلة الربانية الع يمة

،  إحـــذري الســـفر مـــن غــــا حمـــر  فـــإن هـــذا حــــرا -5
ويكـــــون حجـــــك غـــــا صـــــ ي  عنـــــد بعـــــم العلمـــــاء 
والـــــذين قـــــالوا بوـــــ ته ال يعفونـــــك مـــــن ازمث اخلطـــــا 
بسبب اخلـرو  مـن غـا حمـر  ، فـس  ـب عليـك احلـج 

 . أصسع عند عد  احملر 
ال تلبســ   يــاب إحــرا  بيضــاء كمــا تفعــ  بعــم  -0

رة فإوـــــا ال تســـــرت النســـــاء عنـــــد اخلـــــرو  لل ـــــج والعمـــــ
 .  النساء كما ينبغ  وليس  من لبا  نساء السلف

احرصـــ  علـــد أن تكـــود متســـرتة كمـــا أمـــر ه ،  -5
حــــذري كشــــف الوجــــه أو اســــاترش جلميــــ  بــــدنك ، و 
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واجتنـ  ، الكفو أما  الرجال ااجانب فإنه ال  ـوز 
ال يـــاب الشـــفافة الـــ  قـــد ت لـــر هـــي،اع مـــن جســـد  ، 

 . توف بدنكوالضي ة ال  قد 
احف ـــ  لســـانك طـــوال احلـــج أو العمـــرة  ـــا ت ـــ   -6

يف أك ـــــر النســـــاء مـــــن ك ـــــرة اللغـــــو والغيبـــــة والنميمـــــة، 
ومسح ــة النســاء والرجــال مــن حويــا ومــا يتبــ  ذلــك 

 .من إطسق اللسان فيما حر  ه تعاي
حــــذري دائمــــا اال ــــتسد بالرجــــال ااجانــــب يف ا-7

الشــــــك  الــــــذي اخليــــــا  أو عنــــــد احلمامــــــات وغاهــــــا ب
 . خيد، حياء  أو يوقعك فيما حر  ه

حذري من الرم  ، وهو ازسراج يف ا شـ  عـن ا -2 
الطــــواف ، والســــع  فإنــــه ال  ــــوز للنســــاء ، بــــ  هــــو 

، وقــــد يتســــبب يف انكشــــاف   ــــاص بالرجــــال ف ــــ 
 عورتك وفتنة غا .

حـــــذري ا زامحـــــة يف الطـــــواف حـــــت ال ت عـــــ  يف ا -9
لغــا  فيلــا ، واجتنــ  مسمســة معوــية ه أو تتســب  

الرجـــال أو مـــزامحتلم اجـــ  ت بيـــ  احلجـــر فت عـــو يف 
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 احلرا  اج  عمـ  سـنة ، وكـذلك التـزاحم يف ا سـعد
، وكـــود  ، بــ  احرصـــ  علـــد جتنــب مسمســـة الرجـــال

متوــــــفة باحليــــــاء الواجــــــب يف حــــــ  ا ــــــرأة ا ســــــلمة ، 
وتفكـري يف مــدى حرمــة ا زامحـة والتسصــ  والــتسمس 

 . اع أيا  احلج والعمرة ووص
و احــــــذري كــــــذلك رمــــــ  اجلمــــــار يف أوقــــــات  -02 

الزحـــــا  الشـــــديد الـــــذي قـــــد تنتلـــــك فيـــــه كرامتـــــك أو 
تتمـــزق  يابـــك أو جتـــدين مـــا تكرهينـــه بســـبب الزحـــا  

 . الشديد ب  قد تتعرضو لللس 
ا ــــروة  دحــــذري قــــص هــــعر  أمــــا  النــــا  عنــــا -00

ـــــتم إال بكشـــــ ـــــ  ، إذا كـــــان هـــــذا ال ي ف وقـــــ  الت ل
الشــــعر انــــه ال  ــــوز كشــــف الشــــعر أمــــا  أحــــد مــــن 

 . ااجانب
حــذري رفــ  صــوتك أ نــاء كسمــك مــ  حمرمــك ا -00

أو مــــــ  النســــــاء اا ريــــــات ســــــواء يف ا ســــــجد أو يف 
، أو يف ا اـــــيم الـــــذي تنـــــزلو فيـــــه، أو علـــــد  الطريـــــ 
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أبــــواب دورات ا يــــاش اجلماعيــــة، فكــــ  هــــذا ال ينبغــــ  
   احلج وا شاعر ا  دسة. للمرأة ا سلمة وال يلي  مب ا

حـــــــــذري أن تكـــــــــود موـــــــــدر فتنـــــــــة للرجـــــــــال ا -05
ــــال ول وتليــــو الوــــوت ، وتعمــــد جــــذب  باخلضــــوج ب

انتبــاش الرجــال بــأي صــورة مــن الوــور، فــإن هــذا حــرا  
 .  جداع والسيما يف أوقات احلج والعمرة هذش

حذري أن تضيع  وقتك يف أيا  مو بالتجول ا -00
لــــد ال يــــاب وايــــدايا وأدوات بــــو الباعــــة وا ســــاومة ع

الزينة، وت طعو يف ذلك ساعات طويلة ، ب  اجعل  
ذلــك يف أضــي  حــد، فــإن هــذش ااوقــات أمثــن مــن أن 

 . تضي  يف م   ذلك
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 ؟ صالة الفجف ... هل تذكفناها
 

اســـتي ظ أحـــد الوـــاحلو يومـــا ..   ســـاعة   : قصـــة
ه تتلجد امرأت متأ رة من اللي  قب  الفجر .... فوجد

ــــدعاء ر  ــــدعو دامعــــة العينــــو خملوــــة ال ..وتوــــلد وت
أنــه الرجــ  ينــا  بينمــا  فتعجــب مــن صــسحلا وكيــف

ف ال يا : أال تنـامو  ......  تب د هد زاهدة عابدة
  .. ما الذى أب ا  اي ا ن 

وكيف ينا  .. ....... فردت الزوجة الواحلة خبشوج
  من علم أن حبيبه ال ينا     

  ... حبك ر عّز وج … م يا   جر ه صسة الف

إن الك ا من ا سلمو يف هذا العوـر أضـاعوا صـسة 
قاموســــلم ..  الفجــــر .. وكأوــــا قــــد ســــ ط  مــــن

فيوـــــلووا بعــــــد ان ضــــــاء وقتلـــــا بســــــاعات بــــــ  ي ــــــو  
مباهـــرة وال ي ضـــيلا  بعضـــلم بوـــس ا قبـــ  ال لـــر

  .ا  رون
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حــب إن ازنســان منــا إذا أحــب   ــرا حبــاع صــادقاع.. أ
وقتـه.. وكلمـا حانـ   ل اءش.. ب  أ ذ يفكـّـر فيه ج 

  ..حل ة الل اء مل يستط  النو .. حت يسق  حبيبه

فل  ح ا أول،ك الذين يتكاسلون عـن صـسة الفجـر  
هــ  ح ــا يعّ مونــه  ............  .. حيبــون ه  
  ويريدون ل اءش  

دعونـــا نتايـــ  رجـــس مـــن أصـــ اب ا ليـــارات  َّتيـــ  :
أن   .. ا  وظــف بشــركته ...  سصــتهقــد  عرضــ

يــــــذهب ذلــــــك ا وظــــــف يوميــــــا يف الســــــاعة اخلامســــــة 
والنوــــــف صــــــباحا لبيــــــ  ا ــــــدير ليوق ــــــه ويغــــــادر ي 

وم ابـ  هـذا العمـ    ...(دقـائ  02ويسـتغرق اامـر 
وســي    ، .... ســيدف  لــه مــديرش ألــف دوالر يوميــا

 .... هالعرن ساريا طا ا واظب ا وظف علد إي اظ

ـــــتم إل ـــــا ومطالبـــــة ا وظـــــف بكـــــ  وي غـــــاء العـــــرن وائي
ا  مـديرش يومـا بـدون إي  ااموال ال  أ ذها إذا أ  

  ... عذر
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هــ   ا وظــف إذا كنــ  أ ــ  ا ســلم يف مكــان هــذا
  !!!ستفرد يف االتوال مبدير   

ألن  رص ك  احلـرص علـد االسـتي ا  كـ  يـو  مـن  
  أج  االف دوالر  

د  قـــدرتك علـــد ألـــن  ـــاول بكـــ  الطـــرق إ بـــات عـــ 
  مبدير    االستي ا  إذا فاتك يو  ومل تتو 

فكيــف بــك أ ــ  الكــرا وه  .. ور ا  ــ  ااعلــد
رازقك وهو الذي أنعم عليـك بكـ   ، سب انه وتعاي

نعمتــه عليــك تتاطــد مسيــو الــدوالرات   . هــ ء
  . يوميا

  " ي ول تعاي :  وإن تعدوا نعمة ه ال  ووها

ك ازلـــه الـــرحيم الكـــرا منـــك ، أن أفـــس يســـت   ذلـــ
لتشكرش يف مخس  تستي ظ له يوميا وق  صسة الفجر

  أو عشر دقائ  علد نعمه الع يمة و الئه الكرمية  
 

 
 ثواب صالة الفجف
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]أي صـسة ركعتـا الفجـر  : يي  قـال رسـول ه      

. ويف ((  ـــا مـــن الـــدنيا ومـــا فيلـــا الســـنة قبـــ  الفجـــر[ 
  .”يما أحب إيل من الدنيا مجيعلا ” سلم  رواية

فإذا كان  الدنيا بأسرها وما فيلا ال تساوي يف عو  
هــي،ا أمــا  ركعــ  الفجــر فمــاذا يكــون فضــ   النــ  

  صسة الفجر بذا ا  

 من صلد الربدين د   اجلنة: يي  قال رسول ه 

 . صسة الفجر والعور :  والربدان  ا  (( .

ن يلـــج النـــار أحـــد صـــلد قبـــ  لـــأيضـــا  : يي  وقـــال
 (( . طلوج الشمس وقب  غروأا

:   وقــــرءان الفجــــر إن قــــر ن الفجــــر كــــان  ي ــــول 
إن الوسة كان  علد ”قال ه تعاي : و   "مشلودا

  “ا ؤمنو كتابا موقوتا

أ  ـ  علـد ا نـاف و    لـيس صـسة   ي : وي ول الن  
مــن  مــن الفجــر والعشــاء ولــو يعلمــون مــا فيلمــا يعــين
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رواش [( زحفا علد ااقدا  أي] واب اتو ا ولو حبوا 
 البااري

إن ه ســب انه وتعــاي يتــربأ مــن أول،ــك الــذين يرتكــون 
  الوسة ا فروضة

،  متعمــــدا  الوــــسة تــــرت   ال : يي  قــــال رســــول ه 
متعمـدا ف ـد برئـ  منـه ذمـة ه  الوـسة  فإنـه مـن تـر 

  مسندشرواش ازما  أمحد يف  (( ورسوله

فلـــ   ـــب أ ـــ  ا ســـلم أن يتـــربأ منـــك أحـــب النـــا  
تفــّوت الوــسة ليتــربأ ه  فكيـف  !!!!!!!!إليك  
  !!!!!!!منك 

  ما هو العس   

أن يــــتم إعطــــاء الوــــسة منزلتلــــا يف حياتنــــا فنضــــب   
  . أعمالنا علد الوسة وليس العكس

أن ي ـــو  كــــ  منـــا بوضــــ  منبّـــــه يضـــبطه علــــد ميعــــاد  
   . يوميا صسة الفجر

أن ننا  مبكـرا ونسـتي ظ للفجـر ونعمـ  مـن بعـدش ..  
 .النا  فبعد الفجر يوزج ه أرزاق
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أن يلتـــز  كـــ  منـــا بالوـــ بة الوـــاحلة الـــ  تتوـــ  بـــه  
  . علد هذا اامر لتوق ه فجرا وتتواصد فيما بينلا

أن نواظــب علــد أذكــار قبــ  النــو  ونســأل ه تعــاي  
  .ةأن يعيننا علد أداء الوس

ــــــــا الوــــــــسة   ــــــــذنب إذا فاتتن أن نشــــــــعر بالت وــــــــا وال
تكــرار هـــذا الـــذنب  ا كتوبــة ونعاهـــد ه علــد عـــد 

 .        الع يم
 . وه من وراء ال ود وهو يلدي السبي 

 
 

 
 
 
 
 

 الصدفات
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فإن احلج والعمرة من أع م مواسم اخلـا وفيلـا فرصـة  
د الرف ـــة كبـــاة للوـــدقة علـــد احملتـــاجو وازنفـــاق علـــ

. وال ينبغــ  للمــرء أن يباــ  يف م ــ   فينبغــ  اغتناملــا
، فإوـــا مـــواطن مغفـــرة ورمحـــة و ـــا وبـــر  هـــذش ا ـــواطن

وفضــــــ  فينبغــــــ  ازنفــــــاق علــــــد النــــــا  قــــــدر الطاقــــــة 
لتماســاع لألجــر وال ــواب، وقــد  إوازك ــار مــن النف ــات 

كــــان ابــــن ا بــــار  إذا كــــان وقــــ  احلــــج اجتمــــ  إليــــه 
:  . في ول : نو بك . في ولون إ وانه من أه  مرو
، فيجعللــــــــا يف ، فيأ ــــــــذ نف ــــــــا م هــــــــاتوا نف ــــــــاتكم

صندوق ، وي فـ  عليلـا، مث يكـري يـم وخيـرجلم مـن 
مــروءة حــت يوــلوا إي مدينــة الرســول صــلد ه عليــه 

: مـا أمـر  عيالـك أن  وسلم في ـول لكـ  واحـد مـنلم
  في ـول: كـذا وكـذا  تشرتي يم من ا دينة من طرفلـا

خيــرجلم إي مكــة ، فــإذا قضــوا حجلــم قــال لكــ   .مث
واحد منلم: ما أمر  عيالك أن تشرتي يم من متـاج 
مكة  في ول: كذا وكذا. فيشرتي يم، مث خيرجلم من 
،  مكــة فــس يــزال ينفــ  علــيلم إي أن يوــاوا إي مــرو



 095 

، فـإذا كـان بعـد  س ـة أيـا   فيجوص ببيو م وأبواأم
أكلـــوا وســـروا ، دعـــا  عمـــ  يـــم وليمـــة وكســـاهم فـــإذا

بالوندوق ، ففت ه ودف  إي ك  رج  منلم صرته ، 
. فرمحه ه تعاي ورض  عنه ، ومـا أحرانـا  عليلا امسه

 . أن ن تدي مب   هذش اا سق
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 احلج ومكارم األخالق

 الفاضـــــــ  واخللـــــــ  احلســـــــن بالســـــــلو  يت لـــــــد احلـــــــا 
 -سـلمصـلد ه عليـه و  –ا سـتمد مـن أ ـسق النـ  
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ال ائ : إ ــــــــــــا بع ــــــــــــ  ا ــــــــــــم مكــــــــــــار  اا ــــــــــــسق  
ال ــول  وميكــن .   "وال ائ :  ــذوا عــين مناســككم

بـــــأن مـــــن أبـــــرز اا ـــــسق الفاضـــــلة الـــــ  يت لـــــد أـــــا 
  : يل  احلجا  يف موسم احلج ما

، فكـأوم أبنـاء  التآلف والتـآ   رغـم قوـر ا ـدة -0
مـــن التعـــاون والتـــآزر  رجـــ  واحـــد؛  ـــا تـــرى بيـــنلم

 ف  وازي ار م  تعدد جنسيا م وتباعـد بسدهـموالتكا
. 
، فاحلـا   ؛ فالـدين النوـي ة النو  لكـ  مسـلم -0
رأى أ ـاش ا ســلم علـد  طــأ أو معوـية أو خمالفــة  إذا

 اصــة  هــرعية بــادر بنوــ ه وبيــان احلــ  والوــواب
وهو يؤدي مناسك احلج والعمرة تنــزيلاع لتلـك العبـادة 

 .  ا ين ص أجرها
مـواطن الرفـث والفسـوق واجلـدال؛ ان البعد عن  -5

واحلـــج  احلــا  حيـــرص علـــد أن يكـــون حجــه مـــربوراع،
 . ا ربور هو اخلايل من ذلك
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– التـــذل  واخلشـــوج واالنكســـار بـــو يـــدي ه -0

 . ، وهذا هو  ل  ا سلم يف أداء العبادات-تعاي
ا واساة وا ساواة و ـا مـن اا ـسق السـامية بـو  -5

ينفــ  علــد أ يــه احملتــا   اصــةع إذا   ا ســلمو، فاحلــا 
 كان من بلد بعيد، فلو من أبناء السبي  الذين  ـ 

 . يم الودقة، وأجرها عند ه ع يم
.  ا ســلم ازي ــار: وهــو أفضــ   لــ  يت لــد بــه -6

: ويــؤ رون علــد أنفســلم ولــو كــان أــم -تعــاي–قــال 
علـــد نفســـه يف   واصـــة  فتجـــد احلـــا  يـــؤ ر أ ـــاش

مركبـــــه، ولباســـــه. وهـــــذا معـــــو كـــــون أكلـــــه، وهـــــربه، و 
  . ا سلمو كاجلسد الواحد

 
 

 
 إنه اخلوف من عدم القبول

أيتلـا اا ـ  الفاضـلة .. إوـا أيلا اا  الفاض  ....
وه نعمـــة ع يمـــة أن وف ـــك ه اداء فريضـــة احلـــج 
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وازقبال عليه بالذكر والـدعاء يف هـذش الب ـاج ا  دسـة 
هنــــا  مثــــة هــــم يعــــتلج يف واايــــا  الفاضــــلة .. ولكــــن 

إنــــــه  …مــــــا هــــــو     قلــــــوب ا ــــــؤمنو .. أال تعــــــرف
 اخلوف من عد  ال بول !!

فكم من النا  ليس له مـن حجـه إال ا شـ ة والتعـب 
 ! .. وكم منلم من قـال لبيـك الللـم لبيـك .. ف يـ  
له ال لبيك وال سعديك .. وحجك مأزور ال مـأجور 

الواحل فـإذا .. ويذا كان السلف  تلدون يف العم  
فعلــوش وقــ  علــيلم ايــم أي بــ  أ  ال   ويــذا قــال علــ  
رضــــ  ه عنــــه : كونــــوا ل بــــول العمــــ  أهــــد اهتمامــــا 
مـــــنكم بالعمـــــ  . أمل تســـــمعوا قـــــول ه تعـــــاي ي إ ـــــا 

 . يت ب  ه من ا ت و (
التوبـــة النوـــوا  ن مـــن أهـــم عسمـــات قبـــول العمـــ  :إ

لوـــــادقة علـــــد مـــــن مجيـــــ  الـــــذنوب ا اضـــــية والعزميـــــة ا
االسـت امة علـد الطاعـة يف اايــا  ال ادمـة فمـا أحســن 
احلسنة بعد السـي،ة   وهـا وأحسـن منلـا احلسـنة بعـد 
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احلسنة تتلوها .. وما أقب  السي،ة بعد السـي،ة    لـا 
 . إ رها

يف عــز الطاعــة  وناليــو  تت لبــ م: إنكــ أ ــ  ... أ ــ 
 واغـدا يف ذل ا عوـية وتسـ ط من الـرتدي وا.. فاحذر 

 يف هوان الغفلة .
إن الواحب ساحب .. واعلم أ   واعلم  أ   : 

ولـيكن أصـ ابكم مـن  ونا تيار من توـ ب واحسنأف
العاب ــات ولــو  العــاب و و صــ بة  وا واحــذر  الوــاحلو ،

فــا رء علــد  مبكــ موألوــ ل مأقــرب النــا  إلــيك انواكــ
 دين  ليله فلين ر أحدكم من خيال  . .

يــــة ه وحف ــــه .. فــــار  ــــا وأ ــــااع : أتركــــك يف رعا
حاف ــاع وهــو أرحــم الــرامحو ، ســائس ه عــز وجــ  أن 

وي يبــك علــد ســعيك وأن يغفــر  يت بــ  منــك حجــك 
 ذنبك واحلمد ر رب العا و .
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 ماذا بعد احلج
 

اعلم أيلا اا  الكرا يا من حجج  واعتمرت       
قاصداع وجه ه تعـاي ، أنـه  ـب عليـك فـت  صـف ة 

دة م  ه تعـاي ، وبـدء حيـاة جديـدة بعـد احلـج جدي
والعمــرة ، فلــذا مــن عسمــات قبويمــا إن هــاء ه وال 
  ت ن أن سي،اتك قـد حميـ   امـا مبجـرد احلـج والعمـرة
فيجـــوز لـــك أن تعـــود إي مـــا كنـــ  عليـــه مـــن تفـــري  
وعويان. ب  عليك أن  رص علد إحياء توحيـد ه 

دة لــه والتوبــة إي ه تعــاي يف قلبــك ، وإ ــسص العبــا
تعـاي مــن كــ  الــذنوب وا عاصـ  ، فــس تعــد إي ظلــم 

، ، وأحـــــــذر الغيبـــــــة النـــــــا  وال إي انتلـــــــا  حرمـــــــا م
والنميمة ، وهـلادة الـزور ، وال ـذف، وهـرب اخلمـر، 
وا اـــــــدرات، والتـــــــد و، واحللـــــــف بغـــــــا ه تعــــــــاي 
 وع وق الوالدين، وقطيعة الـرحم، والكـذب ، واخليانـة

 .  لم النا  وأك  أموايم بالباط  ، وغا ذلك، وظ
، ق واامانة ، وغم البوـر، والعفـافوعليك بالود

وبــــــر الوالــــــدين، وصــــــلة الــــــرحم، وتــــــسوة كتــــــاب ه، 
ومسزمة الذكر ، واحملاف ة علد الوسة، وعلد فرائم 
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ه ، حت تست   موعود ه تعاي و وابه الذي كتبـه 
  ن حج حجاع مربوراع.

لـــمل ت بلــــ  مـــن احلّجــــا  حجللــــم، الللـــّم ت بّــــ  مــــن الل
احلّجــــــا  حجللــــــم وســــــعَيلم، الللــــــّم اجعــــــ  حجللــــــم 
مساعَيلم وزكّ لا، وارف  درجا م وأعل لا، الللم بّلغلم مربورعا، وسعَيلم مشكورعا، وذنَبلم مغفورعا، الللّم ت ّب  
ــــَن اخلـــاات أقوـــاها، الللــــّم  مـــن ا مـــال منتلاهـــا، وم 

ا، اجعـــ  ســـفر  ا، وعـــوَدهم إي بسدهـــم محيـــدع هم ســـعيدع
الللــّم هــوّ ن علــيلم ااســفار، الللــم  مــنلم مــن مجيــ  
اا طار، الللّم احَف لـم مـن كـّ  مـا يـؤذيلم، وأبع ـد 
عــــنلم كــــ ل مــــا يضــــنيلم، الللــــّم واجعــــ  َدرأــــم درَب 
السـسمة واامـان والراحـة  واالطم،نـان، الللـّم وأعــدهم 

لــم وحمبّ ــيلم ســا و غــا و إي أوطــاوم وأهلــيلم وذوي
برمحتـــك يـــا أرحـــم الـــرامحو، الللـــم وت بّـــ  مـــنلم إنّـــك 
أنـــ  الســـمي  العلـــيم، واغفـــر يـــم إنـــك أنـــ  الغفـــور 

 الرحيم...
 أةضل احلجاج واملعتمفين
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يف الفائدة السادسة »ي ول ابن ال يم رمحه ه :      
 «.واخلمسو يف ذكر ه عز وج 

 
 –عم  أك ـرهم فيـه ذكـرا ر إن أفض  أه  ك       

عــز  –، فأفضــ  الولــولا  أك ــرهم ذكــرا ر -عــز وجــ 
، وأفضـــــ  ا توـــــدقو أك ـــــرهم  يف صـــــوملم –وجـــــ  

عــز وجــ ، وأفضــ  احلجــا  أك ــرهم ذكــراع  –ذكــراع ر 
 .*، وهكذا سائر ااحوال ر عز وج 

 
 
 

 
 وختاما

 
      

                                                 
 .000الواب  الويب، ص *
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ــــ      ن كــــان ، فــــإ د يل مجعــــهـهــــذا مــــا يّســــر ه تعال
فمـن نفسـ   ، وإن كان  طـأوحدش  صواباع فمن ه ًع

 . ، وه ورسوله منه بري،ان والشيطان
 

 وسللم وص به  لهعلد وصلد ه علد نبينا حممد و 
 .واحلمد ر رب العا و  تسليما ك اا 
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 الصفحة املوضوع

 5 عادل رهاد غنيم.ت دا الشيخ/د 
 5 م دمة 
 02 رةصفة العم 

 00  من ا ي ات ازحرا أوال : 
 05 حول الكعبة الطواف انيا : 

 ال ا : الوسة  لف م ا  إبراهيم والشرب من مـاء 
 زمز 

02 

 09  بو الوفا وا روة  السع رابعا : 
 00  حل  الشعر أو ت واش امسا :  

 05 صفة احلج 
 07 أعمال احلا  يف اليو  ال امن من ذي احلجة

 09 مال احلا  يف اليو  التاس  من ذي احلجةأع
 55 أعمال احلا  يف اليو  العاهر من ذي احلج

 56 أعمال احلا  يف اليو  احلادي عشر من ذي احلجة
 59 أعمال احلا  يف اليو  ال اد عشر من ذي احلجة
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 02 أعمال احلا  يف اليو  ال الث عشر من ذي احلجة
  00  يرجد فيلا ازجابةمواض  الدعاء يف احلج وال 
 06 م ان أ رى زجابة الدعاء 
 02 الذكر يف احلج 
 50 أفض  الذكر 
 50 هرود و داب الدعاء 

 50 أوال : من هرود الدعاء  
 56  انيا : من  داب الدعاء

 75 ما ورد من اادعية وااذكار ا تعل ة باحلج والعمرة 
 27 رة ومجي  ااوقاتأدعية وأذكار عامة لل ج والعم 
 27 دعاء(00ي الكرا من ال ر ن وااذكار اادعية :أوالع 

 95  دعاء(000ي من السنة النبويةوااذكار اادعية   انيا : 
  057  طأ (050ي من أ طاء احلجا 

 057 أوال أ طاء قب  ازحرا  
 052  ةازحرا  والتلبيأ طاء   انيا :

 002  مكةعند د ول   ال ا : أ طاء
 000  عند الطوافرابعا : أ طاء 
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 005  السع  بو الوفا وا روة امسا : أ طاء 
 007 (يو  الرتوية يال امن من ذي احلجةسادسا :أ طاء 
 007  يو  عرفةسابعا : أ طاء 
 009  ليلة مزدلفة امنا : أ طاء 
 050  احلجة يو  الن ر العاهر من ذي تاسعا : أ طاء

 055  أيا  التشري طاء عاهرا : أ 
 050 وأ اا أ طاء بعد احلج

  
 057 زاد احلا 

 052 م دمة
 062 التوحيد أوال

 060 الورب واالحتساب
 060 حسن اخلل 
 066 وصايا هامة

 062 بعم ا واقف الرتبوية من حجة الوداج
 075 من أحوال الواحلو بعرفة

 076 إرهادات طبية لل ا 
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 022 ابتسم
 025 يلات للمرأة يف احلجتنب

 027 صسة الفجر ه  تذكرناها
 092  واب صسة الفجر

 095 الودقات
 095 احلج ومكار  اا سق

 097 إنه اخلوف من عد  ال بول
 099 ماذا بعد احلج

 020 أفض  احلجا  وا عتمرين
  
  025 الفلر 
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 صدر للمؤلف

  ت وفوائدمفردا –هرا ااربعو حدي ا النووية. 
  كيف تتأ ر بال ر ن وكيف  ف ه  . 

 . فوائد وفرائد يف حفظ ال ر ن 

 من عجائب اجلنة والنار. 

 ج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنةصفة وأذكار احل. 

  كار العمرة يف ضوء الكتاب والسنةصفة وأذ. 

 لوحة تلايص موطل  احلديث. 

 وصف اجلنة للمسلم الوغا. 

 ااذكار للمسلم الوغا. 

 ة اارن والذهبقو. 

 التلوين للمسلم الوغا. 

 تسايل وألعاب ا سلم الوغا. 

 مساب ات إسسمية للمسلم الوغا. 

   0منلج احلديث النبوي للمسلم الوغا. 

   0منلج احلديث النبوي للمسلم الوغا. 

  فلم أذكار الطف  ا سلم يفلم كرتون CD). 
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 ألعاب ومساب ات ااذكار يCD  تطبي ات علد فلم
 ذكار الطف  ا سلم (.أ

 .كراسة تلوين ااذكار للمسلم الوغا 

  فيظ ال ر ن الكرا لألطفال.قواعد وفوائد يف  

   االست مار يف بنك احلسناتدلي. 

  ص ي  أذكار الوباا وا ساءمطوية. 
   


