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احلمد هللا قوالً وفعالً، جعل البيت العتيق 

والصالة والسالم على سيدنا . مثابة للناس وأمناً
ترفعنا إىل الدرجات العلى، وعلى آله  صالةً حممد

  .وصحبه أويل النهى، وسلم تسليماً كثرياً
  أما بعد،

فهذا كتاب إلخواننا يف مناسك احلج 
هللا أن أقدمه وأدعو ا ،والعمرة وأدعيتهما وآداما

جيعله عمالً خالصاً لوجهه تعاىل، سائالً مجيع 
  .إخواين أن ال ينسوين من دعائهم
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وهو يف ثالثة أبواب حسب تسلسل احلج 
  :والعمرة والزيارة ألهل الشام

 زيارة الرسول : الباب األول 
  .وآداا

 كيفية العمرة: الباب الثاين.  
 كيفية احلج: الباب الثالث.  

  .واهللا ويل التوفيق
  

  حسين حسن الشريف                       
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  دعاء السفر

يستحب ملن أراد السفر أن يصلي ركعتني 
يقرأ يف األوىل بعد فاحتة الكتاب قل يا أيها 

  .الكافرون ويف الثانية اإلخالص
  : فإذا ركب قال

توكلت على . بسم اهللا وباهللا واهللا أكرب
ما شاء اهللا كان . اهللا وال حول وال قوة إال باهللا

سبحان الذي سخر لنا هذا . وما مل يشأ مل يكن
اللهم . وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون

إين وجهت وجهي إليك وفوضت أمري كله 
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احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا . إليك
  .لوال أن هدانا اهللا لنهتدي

اللهم أنت الصاحب يف السفر، وأنت 
اخلليفة يف األهل واملال والولد، احفظنا وإياهم 

اللهم إنا نسألك يف سفرنا . من كل آفة وعاهة
اللهم . هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى

إنا نسألك أن تطوي لنا األرض وون علينا 
سالمة البدن السفر وأن ترزقنا يف سفرنا هذا 

  .والدين واملال وتبلغنا ما أردنا
اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر 
وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف األهل واملال 

  .والولد
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اللهم إين مل أخرج أشراً وال بطراً وال 
رياء وال مسعة، بل خرجت اتقاء سخطك 

 نبيك وابتغاء مرضاتك واتباع سنة  ًوشوقا
اهللا على سيدنا حممد وعلى  وصلى. إىل لقائك

  .آله وصحبه وسلم
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  مجلة من آداب السفر

على املسافر أن يتحقق من معاين : أوالً
سفره للحج أو العمرة فهو مبعىن من املعاين 

O  ½  ¼  »  º  ¹ مهاجر إىل اهللا ورسوله

  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Í  ÌN   )النساء ١٠٠.(  

اعلم أن خروجك للحج أو العمرة : ثانياً
¯  O هو استجابةً لنداء اهللا   ®    ¬  «

  ¶µ   ´   ³   ²  ±  °N   )األنفال ٢٤( ،

  :واإلستجابة تعين الكثري منها
 .حتري النفقة احلالل  ) أ
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تفريغ القلب من مهوم الدنيا وتوجيهه   ) ب
وقد جاء يف اخلرب . إىل ذكر اهللا تعاىل

إذا كان آخر (البيت من طريق آل 
الزمان خرج الناس إىل احلج أربعة 

وأغنياؤهم  ،سالطينهم للرتهة :أصناف
وقراؤهم  ،وفقراؤهم للمسألة ،للتجارة
 ).للسمعة

التوسع يف الزاد وطيب النفس بالبذل   ) ت
وقد . واإلنفاق من غري تقتري وال إسراف

احلج املربور ليس له جزاء إال ( قال 
ما بر احلج، : اجلنة فقيل يا رسول اهللا

 ).فقال طيب الكالم وإطعام الطعام
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 ،الكف عن اللغو والفحش يف الكالم  ) ث
. وكل عمل فيه خروج عن طاعة اهللا

واحلذر من اجلدال واخلصومة اليت 
تورث الضغينة اليت تفسد أحوال 

فال تكن كثري اإلعتراض على . القلب
رفيقك يف السفر بل اخفض جناحك 
إلخوانك وللمخطئ على وجه 

وقد مسي . حىت تصلح قلبه ،اخلصوص
السفر سفراً ألنه يسفر عن أخالق 

 .الرجال
على احلاج واملعتمر أن يتحقق من : ثالثاً

معاين أعمال احلج والعمرة حىت ال تنقلب 
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الشعائر إىل طقوس ال نفهم معناها وال يقع 
  .اتأثريها يف قلوبن

انبعث  ،إذا فهمت معاين الشعائر: رابعاً
 ،الشوق يف قلبك للوصول إىل هاتيك الديار

  .لتنال العطايا واهلبات
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  آداب زيارة الرسول
    

  :مشروعية زيارته : أوالً
اتفقت األدلة الشرعية علـى اسـتحباب    

، وأن هذه الزيارة من أقرب زيارة رسول اهللا 
  .الوسائل لنيل شفاعته 

}  |  {  O :يف كتابه العزيز تعاىل يقول

  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

ª  ©   ¨  §       ¦  ¥N    )النساء ٦٤(. 
هذه اآلية تظهر كمالَ فضل زيارته دون فرق و
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يف  وال بني زيارته  ،بني قريب الدار وبعيدها
حياته وال بعد وفاته، فإن من زاره بعد وفاته 

وهي نص طيب للترغيب . كمن زاره يف حياته
بزيارته والسفرِ إليه واستغفارِ اهللا من عنده 

هذه اآلية وان كانت قد نزلت و. وطلبِ شفاعته
بسببٍ خاص إال أن العربةَ بعمومِ اللفظ ال 

  .خبصوصِ السبب
O  º  ¹  :تعاىلويف آية أخرى يقول اهللا 

  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  ÇN  )وهذه اآلية  ).النسـاء  ١٠٠
وان مل تكن نصاً يف الزيـارة إال أنـه اسـتناداً    

ال سيما  للقاعدة السابقة فال شك أن زيارته 
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. من األماكنِ البعيدة من اهلجرة إىل اهللا ورسوله
ــيل أود أن أورد   ــدخولِ يف التفص ــل ال وقب
األحاديث النبوية الشريفة اليت تتعلـق بزيارتـه   

:   
: قال أخرج أبو داود بسند صحيحٍ عنه 

ما من أحد يسلِّم علي إِال رد اهللا تبارك وتعاىل (
  ).السالمعلي روحي حىت أَرد عليه 

  عن ابنِ عمـر وروى الدارقُطين والبيهقي
من (: قال رسول اهللا : رضي اهللا عنهما قال
قربي وجبت له زار يتشفاع.(  

  وروى الطرباين والدارقُطين عن ابنِ عمـر
من جاءين زائراً ال حتمله ( :أنه قال عن النيب 
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حاجةٌ إال زياريت كان حقا علي أن أكـونَ لـه   
  ).القيامةشفيعاً يوم 

وروى الدارقُطين يف السـننِ والطـرباينُ   
من ( :أنه قال والبيهقي عن ابن عمر عن النيب 

حج فزار قربي بعـد وفـايت فكأمنـا زارين يف    
  ).حيايت

وروى العقيلي مرسالً عن رجلٍ مـن آل  
من زارين متعمداً (: اخلطاب قال رسولُ اهللا 

  ).كان يف جواري يوم القيامة
قـال  : طين عن ابن عمر قالوروى الدارقُ

من حج فَزار قَبرِي بعد وفَاتي (: رسول اهللا 
  ).كَانَ كَمن زارنِي في حياتي
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 ومن املعروف واملعلومِ من هذه األحاديث
حي على الدوام، إذ من  وأحاديثَ أخرى أنه 

املُحالِ أن خيلو الوجود كلُه من واحد يسلم عليه 
 فنحن نؤمن ونصدق بأنه . أو ارٍ يف ليلٍ

 األرض ه األطهر ال تأكلهوأن جسد حي يرزق
وكذلك . واإلمجاع على هذا وكذا سائر األنبياء،

وقد كشف عن . العلماُء واملؤذنونَ والشهداء
أكثر من واحد من العلماِء العاملني واألولياِء 

"  !  O .والشهداء فوجِدوا مل تتغري أجسادهم

(  '  &  %  $  #)    -   ,  +  *

.N   )البقرة ١٥٤.(   
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العني اليت اسـتنبطها   وملا حفر معاويةُ 
باملدينة وذلك بعد أُحد بنحوِ مخسني سنة، ونقل 
  املوتى أصابت املسحاة قدم سيدنا محـزةَ عـم 

  .فسالَ منها الدم رسولِ اهللا 
وقد مجع البيهقي جزءاً يف حياة األنبيـاء يف  
قبورِهم واستدلَ بكثريٍ من األحاديث أمهُها احلديث 

يشهد ). األنبياُء أحياٌء يف قبورهم يصلّون(الصحيح 
مررت مبوسى ليلةَ اسري يب عند (له حديثُ مسلمٍ 

وإمامـةُ  ). الكثيبِ األمحرِ وهو قائم يصلي يف قربه
نبياِء ليلةَ اإلسراء تشـهد هلـذا   باأل رسولِ اِهللا 

  .املعىن
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أنه ) رد اَهللا علي روحي(: ومعىن قوله 
ال يسلِّم عليه أحد من زائريه إال يف حال كـون  
 رة مردودةً إليه وهي قطعاً ال تفارقهالطاه روحه
أبداً، ولكن على غريِ الصورة اليت يعهدها الناس 

ياٌء عند رـم  ويألفونها يف هذه احلياة، فهم أح
 ١٦٩( O  q  p  o  n  mN .كما الشهداء

وثبوت حياة األنبياء مـن بـاب أوىل    .)آل عمران
وذلك مسلّم به منطقاً وعقالً، وإن شـوهدت  
أجسادهم يف قبورِهم خاليةً منها عاريـةً عنـها   
مثلهم يف ذلك مثَلُ النائمِ يغطُّ يف نومـه وهـو   
يشاهد عجائب يف امللكوت، ويكتسب أسـراراً  

. ينتفع ا، وحيدثك عنها بعد يقظته من نومـه 
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لوم انه ال خيلو وقت من األوقات وال حلظة ومع
ون مـن أمتـه يصـلّ    من اللحظات إال وكثري

ويصله علم  ،مون عليه يف صلواتهم وغريهاويسلّ
 غـه صـالة أمتـه   ذلك بواسطة امللَك الذي يبلّ

ويـرد   ،فيدعو ملن يصلي عليـه  ،وسالمها عليه
  .السالم على من يسلم عليه منهم

ويشرع شد الرحالِ إىل مسجده الـذي  
ففـي احلـديث   . فيـه  شرف بوجود قربه 

 :مساجد إىل ثالثة إالّ حالُالرِ دشال ت(الصحيح 
واملسـجد   ،ومسـجدي هـذا   ،املسجد احلرام

واحلديث صريح يف اعتبارِ أن املسجد ). األقصى
  .إمنا شرف بنسبته إىل رسول اهللا 
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وروى ابن عساكر بسند جيـد عـن أيب   
قصةَ نزول باللِ بن رباحٍ يف داريـا   الدرداِء 

مث إن بالالً : (بيت املقدس قال بعد فتح عمر 
ما هذه اجلفوة : وهـو يـقول له رأى النيب 

أما آن لك أن تزورين؟ فانتبه حزينـاً    يا بالل؟
لنيب خائفاً فركب راحلته وقصد املدينةَ فأتى قرب ا

غ وجهه عليهومر فأقبل . ، فجعلَ يبكي عنده
: احلسن احلسني فجعل يضمهما ويقبلهما فقـاال 

نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن بـه  
فعال سطح املسجد . يف املسجد لرسول اهللا 

ووقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما أن قال 
ه اهللا أكرب، ارجتت املدينة فلما قال أشهد أن ال إل
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إال اهللا، ازدادت رجتها، فلما قـال أشـهد أن   
حممداً رسول اهللا خرجت العواتق من خدورهن 

فما رئي يوم أكثـر  . وقالوا بعث رسول اهللا 
مـن   باكياً وال باكيةً باملدينة بعد رسول اهللا 

  ).ذلك اليوم
 فليعلم املرُء أن من أعظم فضائل زيارته 

د قـربه مسعـه   أن زائره إذا صلى وسلم عليه عن
خبالف . مساعاً حقيقياً ورد عليه من غري واسطة

من يصلي أو يسلم عليه من بعد فإن ذلـك ال  
والدليل على ذلك . يبلغه وال يسمعه إال بواسطة

من صلى علي عند (بسند جيد  ما جاَء عنه 
ويف ) قربي مسعته ومن صلى علي من بعد أُعلمته
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د قربي إال وكَّل ما من عبد يسلم علي عن(روية 
  ).اهللا به ملكا يبلغين

وأخرج ابن خزمية وابن حبان واحلاكم يف 
صحاحهم وقال هذا حديث حسن صحيح على 
شرط البخاري وصححه النووي يف أذكاره عنه 

  فيـه   (قال من أفضل أيامكم يوم اجلمعـة
خـلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقةُ، 

يه، فـإن صـالتكم   فأكثروا علي من الصالة ف
عرض . معروضة عليقالوا يا رسول اهللا وكيف ت

قال إن اهللا ) يعين بليت(صالتنا عليك وقد أرمت 
 حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء.(  
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ويسـن  . إن األنبياء حبق أحياٌء يف قبورهم
السالم عليهم عند قبورهم ومع البعد عنها، وقد 
جاء عن ابن املسيب ما يثبت ذلك وهو أن يزيد 
بن معاوية، ملا حاصر املدينة املشرفة على ساكنها 
أفضل الصالة والسالم وقتل من أهلها من قتـل  
حىت خال املسجد الشريف عن إقامة الصالة فيه 

كنت فيه ومـا كنـت   : (دة، قال ابن املسيبم
أعلم دخول األوقات، إال بسماع األذان واإلقامة 

وممـا يثبـت حيـام    ). من داخل القرب املكرم
مررت مبوسـى ليلـة   : (الربزخية أيضاً قوله 

مث لنعلم بأن ). سري يب وهو قائم يصلي يف قربهأ
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أمور اآلخرة ال تدرك بالعقل، وأحوال الـربزخ  
  .بأحوال اآلخرة أشبه

ولنتيقن وحنن نقف بني يدي رسـول اهللا  
   صوتنا وتوسلنا وشغفنا بـه يسمع أنه حي

وسؤالنا منه أن يشفع لنا إىل ربه حىت يرضى عنا 
  .ويعطينا ما هو أهله من خريي الدنيا واآلخرة

وليعلم الزائر أيضاً انه يستحب ملن زار 
ريف أن يقف للدعاء مستقبال القرب الش النيب 

فيسأل اهللا تعاىل ما يشاء من اخلري والفضل وال 
يلزمه أن يتوجه إىل القبلة، وال يكون بوقوفه 
ذلك خمالفاً للشرع، وقد نص العلماء على هذا 
األمر بل قد ذهب بعضهم إىل القول 
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واألصل يف هذا الباب هو قصة . باالستحباب
اإلمام مالك بن أنسٍ ملا ناظره أبو جعفر املنصور 

إىل أن قال أبو جعفر يا أبا : (ملسجد النبوييف ا
عبد اهللا أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول 

فقال اإلمام مالك ومل تصرف وجهك . ؟اهللا 
إىل  عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 

؟ بل استقبله واستشفع به !اهللا تعاىل يوم القيامة
}  |  {  ~  O  وذكر اآلية. فيشفّعه اهللا

 ¡   �   ¥  ¤  £  ¢

ª  ©  ¨  §      ¦N    )النساء ٦٤((.  

على أمته  مث تأمل معي حرص الرسول 
قال اإلمام احلافظ الـدارمي يف  . حىت بعد وفاته
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 باب ما أكرم اهللا تعاىل نبيه (» السنن«كتابه 
حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بـن  ) بعد موته

زيد حدثنا عمر بن مالك النكري حـدثنا أبـو   
قحط أهل املدينة : (اجلوزاء أوس بن عبد اهللا قال

قحطاً شديداً فشكوا إىل عائشة فقالت انظـروا  
فاجعلوا منه كوة إىل السماء حىت ال  قرب النيب 

فمطرنا يكون بينه وبني السماء سقف قال ففعلوا 
مطرا حىت نبت العشب ومسنت اإلبل وتفتقـت  

فهذه القصة تدفع ). من الشحم فسمي عام الفتق
 دعوى كل املنكرين حلياته يف قربه الشريف 

يهتم بأمته يف قربه حـىت   وتـثبت أن النيب 
روى احلاكم يف املسـتدرك وقـال   . بعد وفاته
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صحيح على شرط الشيخني أنـه ثبـت إن أم   
كنت أدخل بييت الـذي  : (شة قالتاملؤمنني عائ

وأضع ثيايب وأقول إمنـا هـو    فيه رسول اهللا 
فلما دفن عمر معهما فـواهللا مـا   . زوجي وأيب

ومل ). دخلت إال وأنا مشدودة حياءاً من عمـر 
 تعمل عائشة هذا باطال بل هي تعلم أن النيب 

  .وصاحبيه يعلمان من هو عند قبورهم
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  :آداب الزائــر: ثانياً
 على الزائـر إذا أراد زيـارة الـنيب     

إخالص النية هللا، وينوي التقرب بالزيارة، ويعزم 
السفر، ويزداد بالعزم شوقاً وشغفاً وحباً لقربـه  

   ًوكلما ازداد دنواً من طيبـة ازداد غرامـا ،
. كثر شـوقه إليـه  وحنواً، إذ من الزم حبه 

 مث يف الطريق أكثر من الصالة والتسليم على النيب
     وأشغل معظم وقته يف ذلـك وغـريه مـن

القربات، مث إذا دنا من حرم املدينة املنورة فليزدد 
خضوعاً وخشوعاً، ويستشعر قبوله ويستشـعر  

ممـا  . له يف محاه وحرمه استقبال رسول اهللا 
حىت إذا . يدفعه لزيادة الصالة والسالم وترديدمها
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بلغ حرم املدينة فليقل بعد الصـالة والتسـليم   
اللهم إن هذا هو احلرم الذي حرمته على لسان (

فحرمين على النار وأمـين   حبيبك ورسولك 
من عذابك يوم تبعث عبادك وارزقين ما رزقتـه  

مث ليغتسل ويلبس أنظف ). أولياءك وأهل طاعتك
مث إذا تراءت له القبة اخلضـراء  . ثيابه ويتطيب

حضر عظمتها وتفضـيلها وأـا البقعـة    فليست
الشريفة اليت تظل جسد أشرف خلق اهللا كلهم، 
مث تراب طيبة يتمثله يف خاطره ويتمثل مواقـع  
أقدامه الشريفة عند تردده عليه جيئةً وذهابا وأنه 

بقدمه الشـريفة، مـع    رمبا يطأ تراباً وطأه 
خشوعه وسكينته، مث ليحذر أن حيبط اهللا عمله 
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وحرمـه،   يف مدينة رسـول اهللا   بسوء أدبه
وليسأل اهللا تعاىل أن يهبه لقاء نبيه يف الدنيا قبل 

  .اآلخرة
مث يستحب له أن يقدم صدقة بني يدي 

، مث ليقع جنواه قبل الدخول على رسول اهللا 
يف خاطره أنه على أرض هي حمط نظر اهللا 
ورعايته وانه آيت مهبط أيب الفتوح جربيل، 

م ميكائيل، وموضع الوحي ومنـزل أيب الغنائ
والتنـزيل، فليمسك قلبه بيديه داعيا إياه 
للخشوع واخلضوع مث ليفرغ قلبه وليصفي 

فقلبك بيت املالك وهو أغري منك (ضمريه 
مث إذا صار يف املسجد سلم على رسول ) ياسالك
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االعتكاف وإن قل    عن بعد، مث لينوي اهللا 
اشعاً زمانه، مث يتوجه إىل الروضة الشريفة خ

غاضاً طرفه غري مشغول بالنظر إىل شيء من زينة 
املسجد وغريه وهذا مقتل فليحذر، مستحضراً 

مقبال بانكسار  هيبة ووفاء رسول اهللا 
وخضوع وافتقار فيقف يف الروضة الشريفة 

إن استطاع وإال ففي املكان  مصلى احلبيب 
األقرب ويصلي التحية ركعتني خفيفتني يقرأ 

واإلخالص ) ا أيهـا الكافـرونقل ي(فيهما 
وليسجد بعدها سجدة شكر خالصة هللا تعاىل أن 
مكّنه من الزيارة، وليحذر رفع الصوت يف 

  Of  e  d  c  b  a  `  _  ^g املسجد 
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  .)احلجرات
قال  ويف البخاري ان عمر بن اخلطاب 

لو كنتما من أهلِ البلد (لرجلني من أهل الطائف 
ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما يف مسجد رسول 

ال ينبغي (  وقال أبو بـكر الصديق). اهللا 
وان ). رفع الصوت على النيب ال حياً وال ميتـاً 

كانت إذا وتد الوتـد أو  (عائشة رضي اهللا عنها 
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  باملسـجد يف بعض الدور املطيفة ضرب املسمار
النبوي الشريف ترسلُ إليهم أن ال تؤذوا رسول 

  ).اهللا 
يتأذى ممن ال يراعي كمال  مث اعلم أنه 
مث يتوجـه  . يف الدارين حي األدب معه ألنه 

إىل احلجرة الطاهرة املطهـرة مسـتعيناً بـاهللا    
مستحضراً األدب ذا املوقف املهيب غاضاً طرفه 

. واضعاً ميينه على مشاله مستقبالً الوجه الشريف
، وليست هناك صيغة حمددة للسـالم عليـه   

فللزائر أن يأيتَ بالصيغة اليت يشـاء ويكفيـة أن   
رسول اهللا، وله أن يـأيت   يقول السالم عليك يا

 بكل أنواع التمجيد واملديح وذكر فضـائله  
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مث يقول السالم عليك يا أبـا  . بالصيغة اليت يريد
مث . بكرٍ الصديق، وله أن يأيت بذكر مناقبـه  

يقول السالم عليك يا أبا حفصٍ عمر، ولـه أن  
  .يأيت بذكر مناقبه 

 وإذا وقف بـني يـدي رسـول اهللا    
فليستحضر زيارته واستقباله له كما لـو كـان   
 حياً، وال يقترب من قربه إال كما يقترب يزوره
منه لو كان على وجه األرض، مث ليغض الطرف 
وليحذر أن يشتغل فكره ونظره بشيء من زينـة  

عـاملٌ  (كما قال اإلمام الغـزايل   املكان فإنه 
حبضورك وقيامك وزيارتك له فمثّـل صـورته   
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يف خيالك موضوعاً يف اللحد بإزائـك  الكرمية 
  ). وأحضر عظيم رتبته يف قلبك

وإياك إياك أن تستدبر القرب ال يف الصـالة  
وابتعد عن ذاك املكـان وقـت   . وال يف غريها

الصالة وال تصلِّ إىل القرب، فال جتعـل حجرتـه   
ولـتكن  . الشريفة وراء ظهرك وال بني يـديك 

وإياك أن ختوض . امٍزيارتك بإطراقٍ كاملٍ واحتر
فيما يت عنه يف جملسه، وإن رأيـت نفسـك   
تنـزلق لذلك فأخرج من املكان حاالً ألن ذلك 

  .خري لك
مث إذا مررت باحلجرة الشريفة ولـو مـن   

حدث أبو حـازم  . خارج املسجد فقف وسلم
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يقـول   أن رجال أتاه فحدثه أنه رأى النيب (
تقف تسـلم   أنت املار يب معرِضا ال(أليب حازم 

فلم يدع ذلك أبو حازم منذ بلغته الرؤيا) علي.(  
 وعليه أن يكثر من الصالة والسالم عليه 

 وأن حيرص على أداء الصلوات اخلمسِ يف املسجد
صالةٌ يف مسجدي هذا أفضـل  ( مجاعةً لقوله 

). من ألف صالة فيما سواه إال املسـجد احلـرام  
وهذا التفضيل يعم الفرض والنفل هللا كمـا قـال   

وهذا التفضيلُ أيضاً يعم املسجد القـدمي  (النووي 
فقـد  ). وما أضيف إليه من جديد اآلن وقبل اآلن

لو بين هـذا املسـجد إىل   (أنه قال  روي عنه 
مث ليكثر الصالة يف روضته ) سجديصنعاء كان م
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ما (يف احلديث الصحيح مرفوعا  الشريفة لقوله 
شريطة ). بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة

أن ال يزاحم وال يؤذي أحداً حىت ال خيرج عـن  
ويستحب له . أدب الزيارة من الصمت والتسامح

ختم القرآن العظيمِ فيه، ملا أخرج سعيد بن منصور 
يب خملد قال كانوا حيبون ملن أتـى املسـاجد   عن أ

الثالثة أن خيتم فيها القرآن قبل أن خيرج، قال اد 
ويدمي النظر إىل احلجرة الشريفة فإنه عبادةٌ قياساً (

على الكعبة وإذا كان خارج املسجد أدام النظر إىل 
  ). القبة اخلضراء

مث يستحب له اخلروج إىل البقيـع بعـد   
السالم علـيكم دار  : قائالً نيب السالمِ على ال
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قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا تعاىل بكم الحقون، 
يرحم اهللا املستقدمني منكم واملستأخرين اللـهم  
اغفر ألهل بقيع الغردق وال حترمنا أجـرهم وال  

مث يبقي حالة قلبـه  . تفتنا بعدهم واغفر لنا وهلم
. وخشوعه وانكساره طيلةَ إقامتـه يف املدينـة  

وإذا . ستحب له أن يتصدق فيها مـا أمكنـه  وي
نوى العودةَ إىل دياره فليودع احلـرم بـركعتني   
باملصلى النبوي أو ما قرب منه ويدعو مبا شاء مث 

اللهم ال جتعله آخر العهـد ـذا احملـل    : يقول
ويأيت احلجرة الطاهرة ويسلم ويـدعو  . الشريف

مبا تقدم مث يعود القهقرى متأملاً حزينـاً علـى   
الفراق ساكباً العربات متصعداً الزفرات متعلـق  
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معاهداً اهللا تعـاىل  . القلب بالعودة لتلك الديار
 على طاعته على الدوام والتزام أمره وأمر نبيه 

حمافظاً على ما عاهد اهللا عليه غري ناكـث وال  
  .مفرط

  
  فطابت من طيبهن القاع واألكـم            ياخري من دفنت بالقاع أعظمـه

  فيه العفاف وفيه اجلـــود والكـرم          لقرب أنت سـاكنه   نفسي الفداء

  
  سيدتنا فاطمة الزهراء                                
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  :أدعية الزيارة: ثالثاً
  : دعاء زيارة الرسول
ويقف من بعد ملا  يأيت الزائر قرب النيب 

  :فيه من األدب واإلحترام ويقول
النيب ورمحة اهللا السالم عليك أيها 

الصالة والسالم عليك يا سيدنا يا . وبركاته
الصالة والسالم عليك يا نيب . رسول اهللا

الصالة والسالم عليك يا خري خلق . الرمحة
الصالة والسالم عليك يا من أرسله اهللا . اهللا

الصالة والسالم عليك يا سيد . رمحة للعاملني
وقائد الغر  املرسلني وخامت النبيني وإمام املتقني

الصالة والسالم عليك يا من وصفه  .احملجلني
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وباملؤمنني . اهللا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم
السالم عليك وعلى سائر  .رؤوف رحيم

األنبياء واملرسلني وعلى أهل بيتك الطيبني 
السالم أهل بيتك الذين أذهب اهللا  .الطاهرين

السالم عليك  .عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً
 .زواجك الطاهرات أمهات املؤمننيوعلى أ

السالم عليك وعلى أصحابك أمجعني وعباد 
  .اهللا الصاحلني

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 
له وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله وأمينه 

  .وصفيه وخريته من خلقه
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وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت 
األمانة ونصحت األمة وجاهدت عدوك 

  .أمتك وعبدت ربك حىت أتاك اليقنيوهديت 
فصلى اهللا عليك وعلى أهل بيتك 

اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت . الطاهرين
اللهم آته الوسيلة . أحداً من النبيني واملرسلني

والفضيلة وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته 
  .واحلمد هللا رب العاملني

السالم : وإن أوصاه أحداً بالسالم قال
  .يا رسول اهللا من فالن وحنوه عليك

مث يتأخر قدر ذراع جتاه الشرق ويسلم 
ألن رأسه عند . على سيدنا أيب بكر الصديق 
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عند  ورأس عمر  سول اهللا منكب ر
مث يتأخر قدر ذراع ويسلم . منكب أيب بكر 

  .على الفاروق 
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  :الدعاء عند زيارة الصديق 
  :يتأخر الزائر قدر ذراع ويقول

السالم عليك يا خليفة رسول اهللا أبا بكر 
السالم عليك يامن قال يف حقك  .الصديق

يا أبا بكر أنت عتيق اهللا من : رسول اهللا 
السالم عليك يا صاحب رسول اهللا وثاين  .النار

السالم عليك يا من أنفق  .اثنني إذ مها يف الغار
  .ماله كله يف حب اهللا وحب رسوله

 .ول اهللا خري اجلزاءجزاك اهللا عن أمة رس
اللهم ارض عنه وارفع درجته وأكرم مقامه 

  .واجزل ثوابه بفضلك وكرمك آمني
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  :الدعاء عند زيارة الفاروق 
قدر ذراع ) جتاه الشرق(مث ينتقل إىل ميينه 

  :ويقول ويسلم على عمر بن اخلطاب 
السالم عليكم يا أمري املؤمنني عمر بن 

السالم عليك يا من قال يف حقك . اخلطاب
عمر بن اخلطاب سراج اهل  رسول اهللا 

ما طلعت الشمس على : وقال أيضاً. اجلنة
السالم عليك يا أبا الفقراء  .رجل خري من عمر

جزاك اهللا عن أمة  .والضعفاء واألرامل واأليتام
اللهم ارض عنه وارفع . رسول اهللا خري اجلزاء
ثوابه بفضلك واجزل . درجته وأكرم مقامه

  .وكرمك آمني
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وميجده  مث يستقبل القبلة وحيمد اهللا 
: مث يقول ويكثر من الصالة على رسول اهللا 
}  |  {  O اللهم إنك قد قلت وقولك احلق

  ¤  £  ¢  ¡   �  ~
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اللهم إنا قد مسعنا قولك وأطعنا أمرك وقصدنا 
إليك يف ذنوبنا وما أثقل نبيك متشفعني به 

ظهورنا من أوزارنا تائبني من زللنا معترفني 
خبطايانا وتقصرينا فتب اللهم علينا وشفع نبيك 

  .هذا فينا وارفعنا مبرتلته عندك وحقه عليك
اللهم اغفر للمهاجرين واألنصار واغفر 

اللهم وال . لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان
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نبيك ومن حرمك يا  جتعله آخر العهد من قرب
  .أرحم الرامحني
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  :الدعاء يف الروضة الشريفة
مث يأيت الروضة فيصلي فيها ركعتني ويكثر 

ما بني قربي ( من الدعاء ما استطاع لقوله 
ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على 

  ).حوضي
مث يستقبل القبلة فيحمد اهللا تعاىل ويثين 

ويدعو لنفسه  عليه ويصلي على النيب 
ولوالديه وأقاربه وإخوانه وملن أوصاه بالدعاء 

  :ولسائر املسلمني ويقول
اللهم إين أسألك أن تشفع يفَّ نبيك 

يوم ال ينفع مال وال بنون  ورسولك حممداً 
وأن توجب يل . إال من أتى اهللا بقلب سليم



- ٥١ - 
 

اللهم  .املغفرة كما أوجبتها ملن جاءت يف حياته
الشافعني وأجنح السائلني وأكرم اجعله أول 

األولني واآلخرين مبنك وكرمك يا أكرم 
اللهم إين أسألك إمياناً كامالً ويقيناً  .األكرمني

صادقاً حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل 
وعلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً ورزقاً 

ارة واسعاً وحالالً طيباً وعمالً صاحلاً مقبوالً وجت
  .لن تبور

اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا 
واغفر ذنوبنا وآمن خوفنا واختم بالصاحلات 

اللهم آمنا يف أوطاننا وانصرنا على من . أعمالنا
  .عادانا
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اللهم أجنز لنا ما وعدت نبيك من نصرك 
اللهم أعد املسجد األقصى إىل . ألوليائك

ا حوزة املسلمني وارزقنا فيه صالة قبل املمات ي
  .رب العاملني

اللهم تقبل زيارتنا وردنا من غربتنا إىل 
أهلنا وأوالدنا ساملني غامنني واجعلنا من عبادك 
الصاحلني الذين ال خوف عليهم وال هم 

  .حيزنون
وهب . ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

  .لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب
رب اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم 

  .سابيقوم احل
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}  |  O اللهم إنك قلت وقولك احلق

  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }

ª  ©   ̈ §      ¦  ¥N    )وقد  ).النساء ٦٤
جيئنا ضيوفاً . نا من بالد بعيدة بذنوب كثريةئج

عليك يف بلدك احلرام وجئنا لزيارة نبيك خري 
. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً. األنام

أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي 
القيوم بديع السموات واألرض وما بينهما من 
مجيع جرمي وظلمي وما جنيت على نفسي 

   .وأتوب إليك
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اللهم إين أستغفرك ملا قدمت وأخرت وما 
أنت املقدم . أعلنت وما أنت أعلم به مين

  .وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير
اللهم إين أستغفرك من كل ذنب تبت منه 

أستغفرك ملا أردت به وجهك . مث عدت إليه
. رضىالكرمي فخالطين فيه ما ليس لك به 

  .أستغفرك ملا دعاين إليه اهلوى
فرك من النعم اليت أنعمت ا علي أستغ

  .فاستعنت ا على معاصيك
أستغفرك من الذنوب اليت ال يطلع عليها 
أحد سواك وال ينجي منها أحدك غريك وال 
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. يسعها إال حلمك وال ينجي منها إال عوفك
  . الحول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وصلي اللهم على سيدنا  وسالم على املرسلني

  .حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  :زيارة البقيع
وهو مقربة املدينة املنورة منذ زمن الرسول 

  إىل اليوم وفيه ما يقرب من عشرة آالف
صحايب رضي اهللا عنهم وتستحب زيارته بعد 

وقرب  وفيه قرب عثمان  زيارة رسول اهللا 
احلسن بن علي رضي اهللا عنهما وقرب علي زين 
العابدين بن احلسني وحممد بن علي وجعغر بن 

وفيه قرب ابراهيم بن رسول . حممد رضي اهللا عنهم
  .وفيه قبور عمات رسول اهللا  اهللا 

وعند دخوله البقيع يقول كما كان رسول 
  :يقول اهللا 
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أنتم . السالم عليكم دار قوم مؤمنني
يغفر . بقون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقونالسا

اهللا لنا ولكم ويرحم اهللا املستقدمني منكم 
اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا . واملستأخرين

اللهم اغفر ألهل بقيع . بعدهم واغفر لنا وهلم
  .الغرقد
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  :زيارة أحد
يستحب للزائر أن يأيت أُحداً يوم اخلميس 
ويزور قبور الشهداء مستذكراً تضحيام 
وجهادهم وفيه قرب سيد الشهداء محزة عم رسول 

  .اهللا 
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  :زيارة قباء
يستحب للزائر أن يأيت مسجد قباء يف كل 

 سبت ويصلي فيه، ملا روي أن رسول اهللا 
ويصلي من خرج من بيته حىت يأيت قباء : (قال

أخرجه النسائي وابن ). فيه كان له عدل عمرة
  .ماجه باسناد صحيح
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  :انتهاء الزيارة
إذا عزم الزائر على اخلروج من املدينة 
يستحب له أن يأيت القرب الشريف، ويعيد دعاء 

 الزيارة كما سبق، ويودع رسول اهللا 
ويستأذن بالدخول على اهللا يف بلده احلرام ويف 

أن يرزقه  أداء العمرة أو احلج ويسأل اهللا 
  .العودة إليه ويسأل اهللا السالمة يف سفره

  :وخيرج من احلرم قائالً
اللهم صل على سيدنا حممد وعلى آل 
سيدنا حممد، وال جتعله آخر العهد بنبيك، 
وحط أوزاري بزيارته، واصحبين يف سفري 
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السالمة، ويسر رجوعي إىل أهلي ووطين ساملاً 
  .يا أرحم الرامحني
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  العمرة
 

ومعناها . الزيارة أو القصد: لغة معناها
  .زيارة بيت اهللا احلرام على وجه خمصوص: شرعاً

إحرام وطواف وسعي وحلق أو : أفعاهلا
  .تقصري

: قال . العمرة حج أصغر: مكانتها
تابعوا احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر (

والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب 
  ).املربورة ثواب إال اجلنةوالفضة، وليس للحجة 
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سنة مؤكدة يف العمر مرة ملن : حكمها
استطاع إليها سبيالً ويف مذهب احلنفية واجبة 

  .كصدقة الفطر واألضحية وصالة الوتر
مجيع أيام السنة إال أا تكره حترمياً : وقتها

  .يف مخسة أيام يوم عرفة واأليام األربعة بعده
  :كيفية أدائها

قيت وبالنسبة لنا يف ديار اإلحرام من املوا
  .الشام يكون اإلحرام من التنعيم

فمن أراد العمرة أو احلج استحب له أن 
يغتسل وينوي به غسل اإلحرام ويقص شاربه 

ويندب للرجل . وأظافره وينتف إبطه وحيلق عانته
فقد رؤي . أن يتطيب قبل اإلحرام إن وجد
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بعد  بعض املسك على مفرق رسول اهللا 
أما بعد . ا كان استعمله قبل اإلحراماإلحرام مم

وال بأس أن يكون . اإلحرام فال جيوز الطيب
ذلك يف مكان السفر يف املدينة فيخرج إىل 
امليقات مغتسالً متطيباً البساً ثويب إحرامه، ويف 

  .امليقات يصلي وينوي
وباإلحرام يفارق الثياب املخيطة ويلبس 

بثياا املخيطة أما املرأة فتبقى . ثويب اإلحرام
وجلباا وجوربيها وحذائها وتغطية رأسها 

  .وشعرها كحالتها قبل اإلحرام
ويصلي احملرم رجالً كان أو امرأة ركعتني 
سنة اإلحرام يقرأ يف األوىل الفاحتة وسورة 
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مث . الكافرون ويف الثانية الفاحتة وسورة الصمد
  :يقول بعد سالمه

وأعني اللهم إين أريد العمرة فيسرها يل 
واجعلين من الذين . على أدائها وتقبلها مين

. استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك
واجعلين من وفدك الذين رضيت عنهم وقبلت 

  .منهم
اللهم قد . اللهم فيسر يل أداء ما نويت

أحرم لك حلمي وشعري ودمي وعصيب وخمي 
اللهم قد أحرمت ابتغاء وجهك . وعظامي

  : يشرع يف التلبية قائالًمث .فأعين وتقبل مين
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لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك 
لبيك، إن احلمد والنعمة لك لبيك، ال شريك 

  .لك
ويشترط أن تكون التلبية باللسان، فلو 
ذكرها بقلبه مل يكن ملبياً ألا شعرية وعلى 

ويستحب جتديد التلبية يف دوام . املعتمر إظهارها
يقصد به تعظيم وال مانع من كل ذكر . اإلحرام

. اهللا تعاىل كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبري
  . ويقطع املعتمر التلبية إذا أخذ يف طواف العمرة
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  :لطيفة يف اإلحرام والتلبية
على املعتمر أو احلاج أن يستجمع قلبه يف 

. هذه اللحظة فيجمع بني مقامي اخلوف والرجاء
.  وليعلم أنه بإحرامه قد أجاب نداء اهللا

وليخش أن يقال له إن كان غافالً ال لبيك وال 
حج علي بن : قال سفيان بن عنينه. سعديك

احلسني رضي اهللا عنهما، فلما أحرم واستوت به 
راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة 

فقيل له مل ال تليب فقاال . ومل يستطع أن يليب
 فلما. ال لبيك وال سعديك: أخشى أن يقال يل

فلم يزل يعتريه . لىب غشي عليه ووقع عن راحلته
  .ذلك حىت قضى حجه
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وليعلم احملرم أنه بلبس الثوبني األبيضني 
ومها شبيهان بالكفن فليستحضر ذكر املوت 

  .وأهواله وما يلقاه بعده
مثّ ليتذكر أنه ذه الثياب يتشبه باملالئكة 
األطهار الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون 

وعند رفع الصوت بالتلبية يتذكر . ما يؤمرون
 ٢٧( OZ  Y  X  WNإجابته لنداء اهللا تعاىل 

ويستحضر مقام الرجاء بأن يكون مقبوالً ال ). احلج
كما يتذكر نفخة الصور عند نداء . مرفوضاً

اخلالئق يوم القيامة وحشرهم من القبور 
  .وعرضهم على اهللا بني مقبول ومردود
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  :حمظورات اإلحرام
حيرم على الرجل احملرم لبس الثياب املخيطة 

وحيرم . والعمامة واجلوربني وستر الوجه والرأس
على احملرم واحملرمة لبس ثوب مطيب إال بعد 

  .إزالة الطيب منه
إزالته حبلقٍ أو وحيرم عليهما دهن الشعر و

كما حيرم قص األظافر وحيرم . نتف أو دواء
أو ذكره أو دواعيه ) معاشرة النساء(الرفث 

  .والكالم الفاحش واجلدال
وحيرم عليهما التطيب يف البدن والثوب، 
وحيرم عليهما قتل صيد الرب وكسر بيضه وقطع 

  .شجر احلرم
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  :مباحات اإلحرام
جيوز للحرم قتل احلية والعقرب والفأرة 
والذئب والغراب واحلدأة وكل حائل من 

قال . السباع، وقتل الرباغيث والبعوض والذباب
) :لّ واحلرملن يف احلقتفواسق ت احلية : مخس

والغراب األبقع الذي يف ظهره وبطنه بياض 
  ).والفأرة والكلب العقور واحلدايا

ح اإلبل والبقر وجيوز له صيد البحر وذب
كما جيوز له أن يدخل احلمام . والغنم والدجاج

ويزيل الوسخ باملاء احلار والصابون غري املعطر 
أو . ويغتسل بقصد الطهارة من اجلنابة وغريها

وجيوز له أن يفتصد . بقصد إزالة الغبار أو للتربد
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أو حيتجم بغري إزالة الشعر أو يقلع ضرسة أو جيرب 
وبدنه ولكن برفق إن خاف كسره أو حيك رأسه 

فإن سقط شعره مثالً تصدق مبا . سقوط شعره
  .شاء

وجيوز له أن يشد على وسطه حزام النقود 
وغريه وجيوز له التغطي وقت النوم دون أن 

  .يغطي وجهه ورأسه
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  :دخول مكة
جيوز للمحرم دخول مكة ليالً أو اراً 

  :وعند دخوله مكة يقول
حرم حلمي اللهم هذا حرمك وأمنك، ف

ودمي وشعري وبشري على النار وأمين من 
عذابك يوم تبعث عبادك واجعلين من أوليائك 

اللهم اجعل يل ا قراراً . وأهل طاعتك
  .وارزقين ا رزقاً حالالً

  :وإذا وقع بصره على الكعبة هلل وكرب
  ).ثالثاً(ال إله إال اهللا واهللا أكرب 

اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا 
ربنا بالسالم وأدخلنا دار السالم تباركت يا ذا 
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اللهم ارزقين النظر إىل . اجلالل واإلكرام
وجهك الكرمي كما رزقتين النظر إىل بيتك 

اللهم زد بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً . العظيم
  .ومهابة وتكرمياً
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  :لطيفة يف دخول مكة
فليتذكر أنه يف حرم اهللا آمناً إذا دخل مكة 

وعند رؤيته البيت . ولريج األمان من عقاب اهللا
فليستحضر عظمة رب البيت وكأنه ينظر إىل اهللا 
تعاىل، ويدعو اهللا أن يرزقه النظر إىل وجهه 

  .الكرمي
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  :الطواف
ويبدأ باحلجر األسود فيستقبله استحباباً 

منكبيه كالصالة مكرباً مهلالً رافعاً يديه حذاء 
وإن استطاع تقبيل احلجر فليفعل وإن مل يستطع 
التقبيل ميس احلجر بيمينه أو حنوها كالعصا مث 

وليحذر من املزامحة وإيذاء اآلخرين يف . يقبلها
وإن عجز عن كل ذلك بأن . الوصول إىل احلجر

كان بعيداً يشري بباطن كفيه إىل احلجر مث يقبل 
لى احلجر ويقف يديه ويفعل ذلك كلما مر ع

. عند التقبيل يف مجيع احلاالت ثابتاً ال يتحرك
وستحب أن يقول كلما استلم احلجر أو أشار 

  ).بسم اهللا واهللا أكرب(إليه 
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وعلى الطائف أن يراعي عند طوافه ما 
  :يلي

يراعي شروط الصالة بأكملها : أوالً
كالطهارة وستر العورة بالبيت ألن الطواف 

أن اهللا أباح فيه الكالم عند بالبيت كالصالة إال 
  .احلاجة امللحة

وقراءة القرآن يف الطواف خالف األوىل 
¬   O: إال ما فيه من ذكر ودعاء فال كراهة مثل

  ¶   µ   ́ ³  ²  ±   °  ¯  ®

¸N  )البقرة ٢٠١.(    

اإلضطباع قبل ابتداء الطواف، وهو : ثانياً
سنة للرجل الذي يريد السعي بعد انتهاء 
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واإلضطباع هو كشف الكتف األمين . الطواف
وعليه . بأن جيعل وسط ردائه حتت إبطه اليمني

يف األشواط الثالثة األوىل فقط ) يهرول(أن يرمل 
وهاتان سنتان . وميشي يف الباقي بسكينة ووقار
ويقطع التلبية . لو سهى عنهما فال شيء عليه

  .عند ابتداء الطواف
إذا فرغ من اإلضطباع فليجعل : ثالثاً

البيت على يساره وليقف عند احلجر مث ينوي 
اللهم إين : (الطواف الذي يريد أداءه كأن يقول

أريد الطواف ببيتك احلرام سبعة أشواط طواف 
  ).عمرة فتقبله مين وأعين على أداءه
  :مث يشرع يف الطواف قائالً
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  :الشوط األول دعاء
بسم اهللا واهللا أكرب، سبحان اهللا واحلمد 
هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة 

والصالة والسالم على . إال باهللا العلي العظيم
اللهم . سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

إمياناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاًء بعهدك 
  .واتباعاً لسنة نبيك سيدنا حممد 

  :عبة يقولوعند باب الك
اللهم إن هذا البيت بيتك، واحلرم 
حرمك، واألمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك 

وعند ذكر املقام يشري بعينيه إىل مقام ( .من النار
  ).سيدنا إبراهيم عليه السالم
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اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كرمي 
وأنت أرحم الرامحني، فأعذين من النار ومن 

مي على وحرم حلمي ود. الشيطان الرجيم
واكفين . وآمين من أهوال يوم القيامة. النار

  .مؤنة الدنيا واآلخرة
مث يدعو مبا شاء ويسبح ويهلل ويكثر من (

حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس
ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  )األسود

حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 
يكرر (. األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني

  ).ذلك كل شوط
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  :الشوط الثاين دعاء
  :عند جماوزة احلجر يقول

إين أسألك العفو والعافية واملعافاة  اللهم
والفوز . الدائمة يف الدين والدنيا واآلخرة

اللهم حبب إلينا . باجلنة والنجاة من النار
اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر 

. والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم إين . اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك

. قرب إليها من قول أو عملأسألك اجلنة وما 
اللهم إين أسألك رضاك واجلنة وأعوذ بك من 

فإذا بلغ امليزاب وهو يف . (سخطك والنار
اللهم أظلنا حتت ظل : قال) حجر امساعيل
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اللهم اسقين . ال ظلكعرشك يوم ال ظل إ
شربة ال أظمأ بعدها  بكأس سيدنا حممد 

  .أبداً
ن مث يدعو مبا شاء ويسبح ويهلل ويكثر م(

حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس
ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة ) األسود

حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 
  . األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
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  :الشوط الثالث دعاء
والشرك اللهم إين أعوذ بك من الشك 

والشقاق والنفاق وسوء األخالق وسوء املنظر 
اللهم إين . واملنقلب يف املال واألهل والولد

أعوذ بك من فتنة القرب وأعوذ بك من فتنة 
  .احمليا واملمات

اللهم اغفر لنا وإلخواننا وألبنائنا 
وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشاخينا ومشايخ 

رحم والدينا اللهم ا. مشاخينا وللمسلمني أمجعني
واغفر هلم وارض عنهم واجعلنا قرة أعني هلم 

اللهم جازهم باإلحسان . يوم يقوم األشهاد
  .إحساناً وباإلساءة عفواً وغفرانا
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مث يدعو مبا شاء ويسبح ويهلل ويكثر من (
حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس

ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  ربنا) األسود

حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 
  .األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
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  :الشوط الرابع دعاء
اللهم اغفر يل برمحتك، أعوذ برب هذا 
احلجر من الدين والفقر وضيق الصدر وعذاب 

  .القرب
اللهم اجهلها عمرة مقبولة، واجعل يا 

سعينا مشكوراً وذنبنا مغفوراً وعملنا ربنا 
صاحلاً مقبوالً واجعلها يا رب جتارة ال تبور 

وأخرجنا يا ربنا من . ياعلماً مايف الصدور
اللهم إين أسألك موجبات . الظلمات إىل النور

رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل إمث 
والغنيمة من كل بر، والفوز باجلنة والنجاة من 

  .النار
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عين مبا رزقتين وبارك يل فيما رب قن
. أعطيتين واخلف علذَ كل غائبة يل منك خبري

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء 
  .صورنا ونور أبصارنا

اللهم افتح علينا فتوح العارفني وارزقنا 
اللهم زين أخالقنا باحللم . احلكمة والعلم النافع

نا واعف وأكرمنا بالتقوى ومجلنا بالعافية وعاف
  .عنا

اللهم ارزقنا املعلم الصاحل والصحبة 
ونزه . اللهم ارزقنا القناعة والرضا. الطيبة

قلوبنا عن التعلق مبن دونك واجعلنا ممن حتبهم 
اللهم ارزقنا حمبة حبيبك وحمبتك . وحيبونك



- ٨٦ - 
 

وحب كل من حيبك وحب كل عمل يقربنا إىل 
  .حبك

اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته 
هليبتك فأحببته وتقرب إليك فقربته  واستكان

  .وسألك فأجبته
مث يدعو مبا شاء ويسبح ويهلل ويكثر من (

حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس
ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة ) األسود

حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 
  .األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
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  :الشوط اخلامس دعاء
اللهم أظلين حتت ظل عرشك يوم ال ظل 

واسقين من . إال ظلك وال باقي إال وجهك
شربة هنيئة مريئة  حوض نبيك سيدنا حممد 

اللهم إين أسألك من خري . ال نظمأ بعدها أبداً
وأعوذ بك  ما سألك منه نبيك سيدنا حممد 

  .من شر ما استعاذك منه نبيك حممد 
اللهم إين أسألك اجلنة ونعيمها وما 

وأعوذ . يقربين إليها من قول أو فعل أو عمل
بك من النار وما يقربين إليها من قول أو فعل 

  .أو عمل
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اللهم . اللهم اغفر ملوتى املسلمني أمجعني
اللهم انقلهم . اغفر لألقربني منهم واألبعدين

ضيق اللحود ومواقع الدود إىل جناتك من 
اللهم اغسلهم من خطاياهم . جنات اخللود

ونقهم من ذنوم كما . باملاء والثلج والربد
اللهم جازهم . ينقى الثوب األبيض من الدنس

  .باإلحسان إحسانا، وباإلساءة عفواً وغفراناً
اللهم ارمحنا إذا ما صرنا إىل ما صاروا 

اللهم جاف . اب وحدناإليه حتت اجلنادل والتر
اللهم ألبسهم من اجلنة . القبور عن جنوم

. وأفرشهم من اجلنة وافتح هلم باباً إىل اجلنة
واجعلنا وإياهم يف سدرٍ خمضود وطلحٍ منضود 
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. وفاكهة كثرية. وظلٍ ممدود وماٍء مسكوب
وامجعنا اللهم م مجيعاً يف جناتك جنات اخللود 

  .يارحيم ياودود
شاء ويسبح ويهلل ويكثر من  مث يدعو مبا(

حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس
ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  ربنا) األسود

حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 
  . األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
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  :الشوط السادس دعاء
إنّ لك علي حقوقة كثرية فيما بيين اللهم 

. وبينك، وحقوقاً كثرية فيما بيين وبني خلقك
اللهم ما كان لك منها فاغفره يل، وما كان 
خللقك فتحمله عين وأغنين جباللك عن 
حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك 

  .عمن سواك يا واسع املغفرة
اللهم إن نبيك عظيم ووجهك كرمي 

حتب العفو  وأنت يا اهللا حليم عظيم كرمي
  .فاعف عين

بامسك األعظم يا إهلي دعوتك فبما 
وحبول قوة سطوة عزك حتصنت . أدعوك أجبين
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ففي منيع صنيع عياذ سور إحاطة أمنك 
وبأزلية سرمدية بقاء دوام معزة . أدخلين

سلطان عظمتك استعنت فعلى كل معاند 
وعليك توكلت فلغري سخاء عطاء . مكابر أعين
وإليك أنبت فبتاج . كرمك ال تكلينمدد جود 

وإياك عبدت . اء مجال معزة ودك توجين
ومبجدعالء رفعة جاللك . فلسواك ال تستعبدين
وعلى كل فاجرٍ ظاملٍ . انتصرت فال تهملين

  .غاشمٍ نفذ مقاليت وانصرين
اللهم أوجد لنا على اخلري أعوانا ويف سري 

تك ياذا اجلالل واإلكرام برمح. حمبتك إخوانا
ال إله إال أنت . يامغيث أغثين. نستغيث
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عاملين بغناك . سبحانك إين كنت من الظاملني
وأنسك يا غين يا أنيس املنقطعني، يا جميب 

يامن سكن األرض بأذكار . دعوة املضطرين
الذاكرين وأنا املطالب بتوجه العابدين ودفع 
املكاره بسري السائرين ووهب املقاصد مم 

  .العارفني
 من غري بداية إذ البداية بالعدم يا أوالً

تسبق، يا آخراً بال اية إذ النهاية بالتحقيق 
تلحق، يا ظاهراً يف كل شيء إذ يف كل شيء 
آية تدل على أنك أنت اهللا الواحد الذي 

يا باطناً من غري . تقدست عن التشبيه والتمثيل
وأنت الواحد يف . غيبة إذ الغيبة حمل التعطيل
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مساءئك وأفعالك على جود ذاتك وصفاتك وأ
اغفر يل يا رب . ساحة كرمك حمض التعويل

  . فأنت أرحم الرامحني
مث يدعو مبا شاء ويسبح ويهلل ويكثر من (

حضراً جالل اهللا تالنظر إىل البيت احلرام مس
ويقول بني الركن اليماين واحلجر . وهيبته
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  )األسود

عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع حسنة وقنا 
  .األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
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  :الشوط السابع دعاء
اللهم إين أسألك إمياناً كامالً ويقيناً 
صادقاً ورزقاً واسعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً 
وحالالً طيباً وتوبة نصوحاً وتوبة قبل املوت 

وت وراحة عند املوت ومغفرة ورمحة بعد امل
والعفو عند احلساب والفوز باجلنة والنجاة من 

رب زدين علماً . النار برمحتك يا عزيز يا غفار
  .وأحلقين بالصاحلني

اللهم ال تدع لنا يف مقامنا هذا ذنباً إال 
غفرته وال مهاً إال فرجته وال كرباً إال نفسته 
وال مريضاً إال شافيته وال ولداً إال أصلحته وال 

ه وال والداً إال أصلحته ضاالً إال هديت
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ال نصرته وال عدواً إال قصمته وال إوالجماهداً 
  .غائباً إال إىل أهله ساملاً غامناً رددته

اللهم انصر اإلسالم واملسلمني وأيد أهل 
اللهم عليك بالطغاة والظاملني . احلق والدين

وعليك مبن غزا ديار املسلمني وعليك مبن 
مبن ولغ يف دنس مقدسات املسلمني وعليك 

اللهم أعد املسجد األقصى . دماء املسلمني
عزيزاً شاخماً إىل حوزة املسلمني واكتب لنا فيه 

  .صالة قبل املمات وقد تطهر من رجس احملتلني
اللهم هيء هلذه األمة من يعيد إليها عزها 

اللهم فرج . وجمدها ويرفع عنها عارها وشنارها
ض كرب املكروبني ونفس هم املهمومني واق
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الدين عن املدينني وخذ بأيدينا ملا حتب 
اللهم استعملنا يف خدمة دينك العظيم . وترضى

  .وشرفنا بشرف خدمة قرآنك العظيم
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة 
حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا اجلنة مع 

  األبرار ياعزيز ياغفار يارب العاملني
وصلي اللهم على سيدنا حممد النيب 

  .األمي وعلى آله وصحبه أمجعني
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  :لطيفة يف الطواف بالبيت
اعلم أن الطواف صالة وعليك أن 
تستحضر يف قلبك من التعظيم واخلوف والرجاء 

فأنت هنا . واحملبة ما يشعرك بأنك ملك مقرب
متشبه باملالئكة فهم حافني حول العرش طائفني 

. حوله وأنت هنا تطوف حول الكعبة املشرفة
املقصود حركة جسدك حول الكعبة بل وليس 

  .املقصود حركة قلبك بذكر اهللا حبضرة الربوبية
فأنت هنا تتشبه باملالئكة ومن تشبه بقوم 

  .فهو منهم
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  :لطيفة يف استالم احلجر
عند استالمك احلجر اعتقد أنك تبايع اهللا 

واستحضر يف . على طاعته واإلقالع عن معاصيه
  .تكقلبك العزم على الوفاء ببيع

وقد روى ابن عباس رضي اهللا عنهما عن 
احلجر األسود ميني اهللا : (أنه قال رسول اهللا 
  ا خلقه كما يصافح يف األرض يصافح

  ).الرجل أخاه
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  :امللتزم
بعد اإلنتهاء من الطواف سبعاً استحب 
للطائف أن يأيت امللتزم وهو بني احلجر األسود 

يستجاب ا ومن املواضع اليت . وباب البيت
الدعاء فليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خده 
األمين ويبسط عليه ذراعيه وكفيه ويتعلق 

  :باألستار وليقل
اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقبيت من 
النار وأعذين من الشيطان الرجيم، وأعذين من 
كل سوء وقنعين مبا رزقتين وبارك يل فيما 

ك والعبد عبدك اللهم إن هذا البيت بيت. آتيتين
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اللهم اجعلين . وهذا مقام العائذ بك من النار
  .من أكرم وفدك عليك

مث ليحمد اهللا كثرياً يف هذا املوضع وليصل (
وعلى مجيع الرسل وليدع  على رسول اهللا 

كان بعض . حبوائجه اخلاصة وليستغفر من ذنوبه
تنحوا عين : السلف يف هذا املوضع يقول ملواليه

  ).حىت أُقر لريب بذنويب
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  :لطيفة يف امللتزم
هي حالة من طلب القرب من اهللا حباً 

وتربكاً باإللتصاق بالبيت، ورجاء . وشوقاً هللا
ولتكن . أجزاء بدنكيف كل . للتحصن عن النار

النية عند التعلق باألستار اإلحلاح يف طلب املغفرة 
  .إذ ال ملجأ من اهللا إال إليه
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  :مقام سيدنا إبراهيم اخلليل 
إذا فرغ من امللتزم وجب أن يصلي ركعيت 

 :لقوله تعاىل الطواف خلف مقام اخلليل 
O¹   ¸  ¶  µ  ´ºN )وهو  ).البقرة ١٢٥

. كما ثبت يف الصحيحني فعل رسول اهللا 
ملا انتهى إىل  أن رسول اهللا  فعن جابر 

مقام إبراهيم صلى ركعتني فقرأ بفاحتة الكتاب 
  .والكافرون ويف الثانية الفاحتة وقل هو اهللا أحد

وإن منعه الزحام صالها يف أقرب مكان 
. وتصلى بشكل فردي وال مجاعة فيها. للكعبة

ولو ترك الطائف هاتني الركعتني فال شيء عليه 
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وبعد اإلنتهاء من . فيصليهما مىت شاء وأين شاء
  :الصالة يدعو بالدعاء التايل
  : دعاء مقام إبراهيم

إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل  اللهم
وتعلم حاجيت فأعطين سؤيل، وتعلم ما معذريت، 

  .يف نفسي فاغفر يل ذنويب
اللهم إين أسألك إمياناً يباشر قليب، ويقيناً 
صادقاً حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت 

أنت وليي يف . يل، رضاً منك مبا قسمت يل
الدنيا واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين 

  .بالصاحلني
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هذا ذنباً إال اللهم ال تدع لنا يف مقامنا 
غفرته وال مهاً إال فرجته وال حاجة إال قضيتها 

يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور . ويسرا
قلوبنا وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 

  .وصحبه أمجعني
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  :لطيفة يف ركعيت املقام
يستحضر الطائف يف هذه الشعرية صلة 
ديننا العظيم بأيب األنبياء إبراهيم أول املسلمني 

وليستحضر معاين القنوت هللا . والرجل األمة
O  8         7حيث قال تعاىل يف وصفه      6   5

?   >   =   <  ;  :  9N )النحل ١٢٠.( 

وليستحضر معاين عظمة ديننا االسالمي، الدين 
 .ما قبله وهو املقبول عند اهللاخلامت الذي جب 

O  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  £   ¢«   ªN  
مث إن يف الصالة خلف مقامه توجيه  ).آل عمران ٦٧(

´  O  ¶  µ. واضح للتوسل إىل اهللا بأنبيائه
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¹   ¸ºN )البقرة ١٢٥.( O   ¢  ¡  �

§   ¦   ¥  ¤  £N  )املائدة ٣٥.(  
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  :شرب ماء زمزم
الركعتني خلف املقام يستحب بعد صالة 

إن يأيت إىل ماء زمزم ليشرب منه حىت يرتوي 
ويستحب أن يسبق شربه بدعاء ابن عباس رضي 

اللهم إين أسألك علماً نافعاً ورزقاً (اهللا عنهما 
وليدع مبا يشاء ألن ). واسعاً وشفاًء من كل داء

  .زمزم ملا شرب له
  
  
  
  
  



- ١٠٨ - 
 

  :السعي
إذا فرغ من الطواف خرج إىل الصفا من 
باب الصفا فيصعد عليه حىت يرى البيت إن تيسر 

 فيستقبله مكرباً مهلالً مصلياً على النيب . ذلك
داعياً حباجته رافعاً صوته، ورفع الصوت للرجل 

وليس على النساء صعود الصفا ألنه . فقط
مستحب فقط للرجال، وإن مل يستطع الصعود 

  .فال حرج
اللهم إين أريد : (ينوي السعي قائالًمث 

السعي ما بني الصفا واملروة سعي عمرة، اللهم 
مث يبدأ مبا بدأ اهللا ). تقبله مين وأعين على أدائه

O  W: ورسوله مردداً قول اهللا تعاىل   V   U
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  :ينحدر حنو الوادي بسكينة قائالًمث  ).البقرة ١٥٨(
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  :الشوط األول دعاء
اهللا أكرب كبرياً واحلمد  ).ثالثاً(اهللا أكرب 

ومن الليل . هللا كثرياً وسبحان اهللا بكرة وأصيالً
ال إله إال اهللا . فاسجد له وسبحه ليالً طويالً

ال . وحده، نصر عبده وهزم األحزاب وحده
حييي ومييت وهو . شيء قبله وال شيء بعده

بيده اخلري . حي دائماً ال ميوت وال يفوت أبداً
  .على كل شيء قديروإليه املصري، وهو 

اللهم إين أسألك إمياناً دائماً ويقيناً صادقاً 
. وعلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً

وأسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف 
  .الدنيا واآلخرة
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وإذا وصل إىل بطن الوادي عند امليل (
األخضر األول هرول واهلرولة للرجال فقط، 

. الرمل وأبطأ من العدووهي سعي أسرع من 
  :ويقول بني امليلني) وهو مطلوب يف كل شوط

رب اغفر وارحم واعف وتكرم وجتاوز 
ربنا آتنا يف . عما تعلم إنك أنت األعز األكرم

الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 
ويبقى مهروالً حىت يصل امليل األخضر (. النار
ينة من فإذا جاوزه يعود إىل املشي بسك. الثاين

  ).جديد متابعاً دعاءه
ربنا جننا من النار ساملني غامنني فرحني 
مستبشرين مع عبادك الصاحلني، مع الذين أنعم 
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اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
ذلك الفضل . والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً

ال اهللا حقاً إال إله . من اهللا وكفى باهللا عليماً
اهللا وال نعبد إال إياه خملصني له ال إله إال . حقاً

  .الدين ولو كره الكافرون
مث يدعو مبا يشاء لنفسه وألهله ولذريته (

وإذا قرب من ) وملن سأله الدعاء وللمسلمني
[     ]O Z  Y  X  W  V   U :املروة قرأ   \

f   e  d  c  b  a    `  _  ^g    h

  n   m  l  k  j   iN )البقرة ١٥٨.(   
يكون قد أمت الشوط األول ومسافته وذا 

  .متر ٤٠٥
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  :الثاين الشوط دعاء
وهللا احلمد، ال إله إال اهللا  )ثالثاً(اهللا أكرب 

الواحد األحد الفرد الصمد، مل يتخذ صاحبةً 
وال ولداً، ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن 

  .له ويلٌ من الذل وكربه تكبرياً
اللهم إنك قلت يف كتابك العزيز  

دعونك ربنا كما أمرتنا  ادعوين أستجب لكم،
ربنا . فاغفر لنا كما وعدتنا إنك ال ختلف امليعاد

إننا مسعنا منادياً ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئآتنا . فآمنا

  .وتوفنا مع األبرار
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ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال 
ربنا . ال ختلف امليعادختزنا يوم القيامة إنك 

اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال 
جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا ربنا إنك 

  .رؤوف رحيم
ربنا اغفر لنا وآلباءنا وأمهاتنا وأجدادنا 
وأبناءنا ومشاخينا وإلخواننا يف اهللا تعاىل أحياًء 

اللهم الجتعل . وأمواتاً ولكافة املسلمني أمجعني
واجعلين . يننا وبينك يف رزقنا أحداً سواكب

وهب يل . أغىن خلقك بك وأفقر عبادك إليك
غىن ال يطغيين وصحة ال تلهيين واجعل آخر 

ال إله إال اهللا حممد رسول : كالمي من الدنيا
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. اهللا، وتوفين وأنت راض عين غري غضبان
موقف يوم القيامة آمناً مع الذين ال واجعلين يف 

هم حيزنون برمحتك يا أرحم  خوف عليهم وال
  .الرامحني

وأمهاتنا وذوي  اللهم اغفر لنا وآلبائنا
أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه 

، من بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك
كان منهم ميتاً ومن كان منهم حياً، برمحتك يا 

  .أرحم الرامحني
رب اغفر وارحم  :يكرر بني امليلني

واعف وتكرم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز 
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ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . األكرم
  .مث يدعو مبا شاء .حسنة وقنا عذاب النار
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  :الشوط الثالث دعاء
ربنا أمتم لنا . وهللا احلمد )ثالثاً(اهللا أكرب 

. نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
اللهم إين أسألك اخلري كله عاجله وآجله 
وأستغفرك لذنيب وأسألك رمحتك يا أرحم 

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق . الرامحني
بعد املوت، صل  الفوز ويا كاسي العظام حلماً

نا على سيدنا حممد صالة ترضيك وترضى ا ع
صالةً تنجنا ا من مجيع . يا رب العاملني

األهوال واآلفات وتقضي لنا ا مجيع احلاجات 
وترفعنا ا أعلى الدرجات وتبلغنا ا أقصى 
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الغايامتن مجيع اخلريات يف احلياة وبعد املمات 
  .وعلى آله وصحبه وسلم
رب اغفر وارحم  :يكرر بني امليلني

أنت األعز  واعف وتكرم وجتاوز عما تعلم إنك
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . األكرم

  .مث يدعو مبا شاء .حسنة وقنا عذاب النار
اللهم صل على الذات احملمدية السرمدية 
وعلى آله حدائق أشجار احلقائق احملفوظني من 
الدنس والبوائق، املني بقالئد مكارم بدائع 
 أسرارك الربانية، وأصحابه وعترته وأزواجه
وعشريته ما دامت جتليات صفاتك الرمحانية يف 

  .املظاهر احلسية والغيبية
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ونسألك اهللا أن جتعل وصولنا مبتابعة 
شريعته وامداد نفحاتنا بسلوك طريقته، 
وبقدرتك اإلهلية الباهرة امجع اللهم بيننا وبينه 
يف الدنيا قبل اآلخرة ليكون حياة أرواحنا 

عليه مبحيا ومسري أشباحنا، ولتكون داللتنا 
وببديع . إرشاده، ومبزيد إسعافه وإمداده

قدرتك العظموتيه وجبالل صولة عنايتك 
القهرموتية، صف بواطننا من األغيار وظواهرنا 
من األكدار صفاَء من صفته يد جذباتك ففاز 
مبعايل قرباتك، حىت خترج من وبال عضال 
أطوار البشرية ونراقبك من دون غريية ونشهد 

  .غري معيةحضرتك من 
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وحسن بفضلك  ،وأطل اللهم حياتنا
حركاتنا وسكناتنا،  مالله أعمالنا، وتولّ

وزحزحنا ملرادك عن مرادنا، ووجهنا إلختيارك 
وتأثريه على اختيارنا، وباعد بيننا وبني الفنت 
الظاهرية والباطنية ودبر مصاحلنا الدنيوية 
واألخروية، ووفقنا لألعمال الصاحلة النقية، 

بتاج اهلداية الناجحة السنية، وأكلئنا وتوجنا 
بكالئتك من السلب والعطب، وأوصلنا 
لربازخنا عند النهاية بدون مشقة وال نصب، 
وكف عنا كل أذية ونقمة وبلية لندوم عاكفني 
بنعمتك على امتثال أوامر حضرتك العلية، 
سالكني مسلك مناجاتك البهي راجعني إليك 
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وعنك املعامل  حبالة راضية مرضية، متلقني منك
اللدنية، وأدم اللهم صالتك مع السالم على 
أفضل الرسل الكرام وعلى مجيع إخوانه من 
النيني واملرسلني وعمم بذلك عبيدك التالني 
واملالئة املقربني من دعواهم فيها سبحانك 
اللهم وحتيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن 

  .احلمد هللا رب العاملني
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  :الرابعالشوط  دعاء
رب زدين علماً وال تزغ قليب بعد إذ 
هديتين وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت 

اللهم عافين يف مسعي وبصري ال إله . الوهاب
  .إال أنت سبحانك إين كنت ن الظاملني

إال إليك ومن  اللهم إين أعوذ من الفقر
الذل إال لك، وأعوذ بك أن أقول زورا أو 

وأعوذ . اًأو أكون بك مغرور أغشى فجوراً
بك منك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت 

  .فلك احلمد حىت ترضى. على نفسك
اللهم إين أسألك من خري ما تعلم وأعوذ 

. إنك أنت عالم الغيوب. بك من شر ما تعلم
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حممد رسول اهللا . ال إله إال اهللا امللك احلق املبني
اللهم اجعل يف قليب . الصادق الوعد األمني

اللهم . مسعي نوراً ويف بصري نورانوراً ويف 
اللهم إين . اشرح يل صدري ويسر يل أمري

أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع 
وأعوذ . ومن عني ال تدمع، ومن عملٍ ال يرفع

بك من مشاتة األعداء وعضال الداء وخيبة 
أعوذ . الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة

خلق، ومن شر  بكلمات اهللا التامات من شر ما
ومن شر . املردة والشياطني وأيب مرة وأعوانه

ما يلج يف األرض وما خيرج منها، ومن شر ما 
خيرج منا، ومن شر ما يرتل من السماء وما 
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ومن شر كل ذي شر، ومن شر . يعرج إليها
  .كل عني المة من انس وجن وهامة

حتصنت بذي العزة واجلربوت 
على احلي واعتصمت برب امللكوت وتوكلت 

اصرف عنا األذي والبلى إنك . الذي ال ميوت
  .على كل شيء قدير

رب اغفر وارحم  :يكرر بني امليلني
واعف وتكرم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . األكرم
  .مث يدعو مبا شاء .حسنة وقنا عذاب النار
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  :الشوط اخلامس دعاء
O Z  Y  X  W  V   U[     _   ̂ ]  \
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n   m  l  kN )ثالثاً(اهللا أكرب  ).البقرة ١٥٨( 
ياربنا سبحانك ما عبدناك حق . وهللا احلمد

يا اهللا سبحانك ما شكرناك حق . عبادتك
اللهم . يا اهللا سبحانك ما أعلى شأنك. شكرك

حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا 
واجعلنا من . الكفر والفسوق والعصيان

  .الراشدين
رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا 

ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني  .وتقبل دعاء
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رب أدخلين مدخل صدق . يوم يقوم احلساب
وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك 

  .سلطاناً نصرياً
رب اغفر وارحم  :يكرر بني امليلني

واعف وتكرم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . األكرم

  .حسنة وقنا عذاب النار
. اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك

اللهم اهدين باهلدى ونقين بالتقوى واغفر يل يف 
اللهم ابسط علينا من بركاتك . اآلخرة واألوىل

اللهم إين أسألك . ورمحتك وفضلك ورزقك
. النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول أبداً
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اللهم اجعل يف قليب نوراً ويف مسعي نوراً ويف 
يف لساين نوراً وعن مييين نوراً بصري نوراً و

ومن فوقي نوراً واجعل يف نفسي نوراً وعظم 
  . يل نوراً

. رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري
اللهم ال تدع لنا يف مقامنا هذا ذنباً إال غفرته، 
وال مهاً إال فرجته، وال ديناً إال قضيته، وال 
مريضاً إال شافيته، والضاالً إال هديته، وال 

ال علمته، وال ولداً إال أصلحته وال جاهالً إ
باغياً إال قطعته، وال ميتاً إال رمحته، وال عدواً 
إال خذلته، وال جماهداً إال نصرته، وال عسرياً 
إال يسرته، وال عيباً إال سترته، وال حاجة من 
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حوائج الدنيا واآلخرة هي لك رضى ولنا فيها 
صالح إال أعنتنا على قضائها برمحتك يا أرحم 

  .الرامحني
اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة 
أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، 
وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل 
احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت 

  .مث يدعو مبا شاء. راحة يل من كل شر
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  :الشوط السادس دعاء
O Z  Y  X  W  V   U[     _   ̂ ]  \

f   e  d  c  b  a    `g    j  i  h

  n   m  l  kN  )ثالثاً(اهللا أكرب  ).البقرة ١٥٨( 
اللهم لك احلمد كالذي نقول . وهللا احلمد

اللهم إين أسألك رضاك واجلنة . وخرياً مما نقول
اللهم بنورك . وأعوذ بك من سخطك والنار

اهتدينا وبفضلك استغنينا، ويف كنفك وإنعامك 
  .وعطائك وإحسانك أصبحنا وأمسينا

يا أوالً من غري بداية، إذا البداية بالعدم 
اية إذ النهاية بالتحقيق يا آخراً بال . تسبق
يا ظاهراً يف كل شيء إذ يف كل شيء . تلحق



- ١٣٠ - 
 

آية تدل على أنك أنت اهللا الواحد الذي 
يا باطناً من غري . تقدست عن التشبيه والتمثيل

غيبة إذ الغيبة حمل التعطيل، وأنت الواحد يف 
ذاتك وصفاتك وأمسائك وأفعالك على جود 

  .ساحة كرمك حمض التعويل
علي منك حمبة تنقاد وختضع يل  اللهم ألق

ا النفوس وتنبهر ا العقول وتنشرح ا 
الصدور وألف يل بفضلك مفتاح أهل النجاح 

  .لتنقاد إيلّ األرواح وتتصاغر لدي األشباح
والدي اللهم احرسين يف بدين وديين وأ

وأهلي وأحبايب ومايل وأصحايب من شر مكايد 
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نس الشيطان والسلطان، ومن شر نزعات اإل
  .وأذيات اجلان

اللهم اغفر جلميع موتى املسلمني الذين 
شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة 
وألوليائك بالوالية، اللهم انقلهم من ضيق 
اللحود ومواقع الدود إىل جناتك جنات 

اللهم جازهم باإلحسان إحسانا، . لوداخل
اللهم امجعنا م يف . وباإلساءة عفواً وغفراناً

األعلى من اجلنة، وامجعنا م عند  الفردوس
لنشرب منه شربة  حوض نبيك املصطفى 

  .هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبداً
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اللهم اهدنا ألحسن األخالق وأحسن 
األعمال، ال يهدي ألحسنها إال أنت، وقين 
سيء األخالق واألعمال ال يقي سيئها إال 

اللهم إنا نسألك مسألة املساكني، . أنت
وخنضع إليك خضوع الضعفاء، ونبتهل إليك 
ابتهال األولياء، وندعوك دعاء العصاة املذنبني، 

ظمت ندعوك دعاء من كثرت ذنوبه وع
مصيبته وقلت حيلته، ندعوك دعاء من اغرقته 

ندعوك دعاء من . املعاصي وتاه يف الظلمات
ندعوك دعاء من عرف . نسيك وغفل عنك

أنك الغفور الودود، فعاد ووقف بني يديك 
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اللهم اغفر . وطرق األبواب وناداك أن تغفر له
  . لنا أمجعني وهب املسيئني منا للمحسنني

اغفر وارحم  رب :يكرر بني امليلني
واعف وتكرم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة . األكرم
  .مث يدعو مبا شاء .حسنة وقنا عذاب النار
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  :الشوط السابع دعاء
اهللا أكرب كبرياً واحلمد . )ثالثاً(اهللا أكرب 

   .يدعو مبا شاء. هللا كثرياً
وجتاوز  رب اغفر وارحم واعف وتكرم

ربنا آتنا يف . عما تعلم إنك أنت األعز األكرم
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

  .النار
اللهم انصر اإلسالم واملسلمني وأيد أهل 

. احلق والدين وأعل كلمتك يا قوي يا متني
اللهم أيد عبادك ااهدين يف سبيلك يف كل 

اللهم سدد رميهم واربط على قلوم، . مكان
. ثبت أقدامهم، وانصرهم على من عاداهمو
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اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم 
اللهم . ومرضاهم وفك القيد عن أسراهم

. عليك بأعداء الدين من الصهاينة واحملتلني
. اللهم عليك مبن دنس مقدسات املسلمني

  .اللهم عليك م فإم ال يعجزونك
اللهم حرر املسجد األقصى من احملتلني، 

واكفنا . زيزاً شاخماً إىل حوزة املسلمنيوأعده ع
  .شر الطغاة واحلاقدين

اللهم عجل بوعدك الذي وعدت عبادك 
اللهم . وعجل بيوم األقصى املبني. الصاحلني

. إهلنا الفرج الفرج. أجنز لنا وعدك يف أعدائك
إهلنا وخلقنا ورازقنا العظيم، هل يف الكون إله 
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سواك سواك فيدعى، أم هل يف الوجود رب 
. إهلنا العجل العجل بوعدك ونصرك. فريجى

عجل جبندك . اهلنا الفرج الفرج ألقصانا املهان
. الذين كتبت على أيديهم النصر والفرج

موالنا وعجل بالفرج، إهلنا وخالقنا العظيم 
. دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا

وحقق بفضلك  .اللهم اختم باخلريات آجالنا
وحسن يف . وسهل لبلوغ رضاك سبلنا. آمالنا

يا منقذ الغرقى، يا . مجيع األحوال أعمالنا
يا . منجي اهللكى، يا شاهداً على كل جنوى

يا قدمي اإلحسان، يا دائم  ،منتهى كل شكوى
غىن بشيء عنه، وال بد املعروف، يا من ال 
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يا من رزق كل شيء عليه، . لكل شيء منه
يء إليه، اللهم إين عائذ بك من ومصري كل ش

  .شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا
اللهم توفنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني 

. رب يسر وال تعسر. غري خزايا وال مفتونني
  .رب أمتم باخلري

O Z  Y  X  W  V   U[     _   ̂ ]  \
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. يكون قد أمت األشواط السبعة وبذلك
  :وعند ختام السعي يدعو ذا الدعاء
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ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى 
. وعلى غريك ال تكلنا. طاعتك وشكرك أعنا

وعلى اإلميان واإلسالم الكامل مجيعاً توفنا 
  . وأنت راض عنا

اللهم ارمحين بترك املعاصي أبداً ما 
لف ما ال يعنيين، وارمحين أن أتك. أبقيتين

يا . وارزقين حسن النظر فيما يرضيك عين
  .أرحم الرامحني

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد 
  .وعلى آله وصحبه وسلم
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وإذا فرغ من السعي حلق رأسه أو قصر، 
وبذلك يكون قد حتلل وأى . واحللق أفضل

  .عمرته
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  :لطيفة يف السعي
سعيه ذله الساعي أن يستذكر يف  على

وهو يتردد بني . وافتقاره بني يدي اهللا تعاىل
الصفا واملروة متقلباً يف مقامي اخلوف والرجاء، 
والرفض والقبول، كما له أن يستذكر عند تردده 
بني الصفا واملروة تردده بني كفيت امليزان يف 

وليمثل الصفا بكفة احلسنات . ساحة احلساب
دده بني وليتذكر تر. واملروة بكفة السيئات

الكفتني ناظراً إىل الرجحان والنقصان متردداً بني 
وعليه أن يغلب يف النهاية . العذاب والغفران
وليتيقن أن اهللا ال يرد طالباً . حسن الظن باهللا

فليعتقد جازماً أن . خملصاً ألن اهللا أجل من ذلك
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فاهللا تعاىل يقول يف . اهللا قبله وأكرمه وغفر له
عند حسن ظن عبدي يب، أنا : (احلديث القدسي

  ).فليضن يب الظن احلسن
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  كيفية أداء احلج متمتعاً
  

يف املدينة  بعد زيارة الرسول 
باإلحرام من  دأ أعمال احلجواإلستئذان باحلج تب

الرجل ويلبس . فيغتسل احلاج أو يتوضأ. امليقات
لباس اإلحرام مث يصلي ركعتني وينوي العمرة 

فإذا دخل مكة قصد البيت . متمتعاً ا إىل احلج
وطاف بالكعبة . احلرام وكرب  وهلل عند رؤيته

. سبعة أشواط طواف العمرة متمتعاً ا إىل احلج
  . بالكيفية اليت ذكرناها بالطواف
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بعد أن يفرغ احلاج من الطواف، خيرج 
مث يتحلل احملرم باحللق . لصفا واملروةللسعي بني ا

  .وينتظر مبكة إحالالً حىت يوم التروية. أو التقصري
ويف حال إقامته حالالً يف مكة بعد التحلل 

. من العمرة حيل له كل شيء مبا يف ذلك النساء
وال يسن له طواف القدوم، إال بعد إحرامه 

فإذا جاء . للحج يف يوم التروية وهو اليوم الثامن
وم التروية أحرم باحلج من مكة كإحرام املفرد ي

مث إن شاء قدم . باحلج ويطومف طواف القدوم
السعي للحج سبعة أشواط وإن كان األفضل 

  .تأخريه إىل ما بعد طواف اإلفاضة
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وهو اليوم الثامن من ذي احلجة ليحرم 
وخيرج من مكة بعد . باحلج من داخل مكة

ملبياً فيصلي ا طلوع مشس اليوم الثامن إىل مىن 
الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر من اليوم 

  .التاسع
  :فإذا انتهى إىل مىن قال

هذه مىن فامنن علي كما مننت به  اللهم
  .على أوليائك وأهل طاعتك

نزل ال وليمكث هذه اليلة مبىن وهو مبيت 
   .يتعلق به نسك

) يوم عرفة(بعد طلوع مشس اليوم التاسع 
. يذهب احلاج إىل عرفة وميكث ا حىت الزوال
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فإذا حان وقت الظهر صلى الظهر والعصر يف 
وقت الظهر أي جيمع بينهما مجع تقدمي وال 

ويظل بعرفات ملبياً مهلالً . يصلي بينهما شيئاً
ويدعو  مكرباً مسبحاً مصلياً على رسول اهللا 

صح بقراءة ورد السحر وغريه من مبا شاء وأن
  .األدعية

. بعد غروب الشمس يتوجه إىل مزدلفة
. ويصلي ا املغرب والعشاء يف وقت العشاء

ويبيت ا إىل ما بعد . وجيمع بينهما مجع تأخري
فإذا (ويقضي وقته بالذكر والدعاء . طلوع الفجر

أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر 
  ).احلرام
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مث يتوجه قبيل طلوع مشس اليوم العاشر إىل 
مىن حيث يرمي مجرة العقبة الكربى بسبع 
حصيات قبل الزوال مث يذبح شاة مث حيلق أو 

فيحل له كل شيء . يقصر شعره واحللق أفضل
مث يعود إىل مكة فيطوف بالبيت . إال النساء

طواف اإلفاضة ألنه يكون بعد اإلفاضة من 
ويسعى إن كان قد  )أي الرتول منها(عرفات 

وحينئذ حيل له كل شيء حىت . أجلّ السعي
مث يرجع إىل مىن ويبيت فيها ليايل أيام . النساء

لريمي اجلمرات ) احلادي عشر والثاين عشر(
الثالث يف كلٍ من اليومني احلادي عشر والثاين 
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عشر بعد الزوال بادئاً يف كل يوم باجلمرة 
  .لكربىالصغرى مث الوسطى مث مجرة العقبة ا

مث يف عصر اليوم الثاين عشر يتوجه إىل 
مكة أو يبقى يف مىن إىل اليوم الثالث عشر فريمي 
اجلمرات الثالث مث يرتل بعد الرمي إىل مكة 
ويقيم ا ما شاء وخيتم أعمال احلج بالطواف 

وهذا . بالبيت سبعة أشواط قبل أن يغادر مكة
  .هو طواف الوداع

ال احلج وبذلك يكون قد انتهى من أعم
  . فيتوجه لزيارة النيب 
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  :لطيفة يف الوقوف بعرفة
على احلاج عندما يرى تعدد األعراق 
واأللوان واألجناس واللغات يف عرفة ويرى 
ازدحام الناس بني يدي اهللا وارتفاع أصوام 
بالتلبية والدعاء والبكاء أن يستحضر املوقف 

وأن يستحضر . العظيم يوم القيامة يف خاطره
حالة الفزع اليت تصيب الناس يومها وهم 
يبحثون عمن يشفع هلم يف انتهاء ذلك اليوم وهم 
ال يعلمون إىل أين يصريون، إىل اجلنة أم إىل 

وعليه إن رأى ذلك أن يلهم قلبه الضراعة . النار
. يف زمرة الفائزين واإلبتهال إىل اهللا أن حيشره

ني وأن خيفف عنه حسابه وعليه أن يبقى معلقاً ب
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. مقامي اخلوف والرجاء مع تغليب مقام الرجاء
والثقة وحسن الظن باهللا الذي كتب على نفسه 

 .)ورمحيت وسعت كل شيء(الرمحة، وقال 
أن حيضر ولذلك قيل إن من أعظم الذنوب 

عرفات ويدعوا اهللا بإخالص مث يظن أن اهللا تعاىل 
  .مل يغفر له
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  :لطيفة يف رمي اجلمار
لألمر رمي اجلمار القصد منه اإلنقياد 

دون سؤال  .اإلهلي وإظهار الرق والعبودية هللا
مث هو تشبه بسيدنا إبراهيم . احلكمة من ذلك 

اخلليل، حيث عرض له ابليس لعنه اهللا يف ذلك 
املوضع ليدخل على حجه شبهه أو يفتنه 
مبعصيته، فأمره اهللا أن يرميه باحلجارة طرداً له 

فالرمي امتثالٌ لألمر دون السماح . لهوقطعاً ألم
  .للشيطان أن يدخل إليك لفتنتك

فأنت يف الظاهر ترمي احلصى إىل العقبة 
ويف احلقيقة ترمي ا وجه شيطانك أنت وتقصم 

  .ظهره حىت ال يفتنك
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  :لطيفة يف ذبح اهلدي
على احلاج أن يعلم أنه تقرب إىل اهللا حبكم 

ق اهللا بكل اإلمتثال فقدم اهلدي وأرجى أن يعت
¶  ¸  O  º  ¹. جزء منه جزءاً منك من النار

¿   ¾   ½    ¼  »N      )احلج ٣٧.(    
  
  

مت حبمد ا  
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