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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 مقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد بن عبد اهلل وعلى 
 : آله وصحبه، أما بعد

يف احلج أن تقدم حلجاج بيت اهلل احلرام هذا الدليل فيسر هيئة التوعية اإلسالمية 
املوجز احملتوي على ما تيسر من أحكام احلج والعمرة؛ بادئني ببعض الوصايا املهمة اليت 
نوصي هبا أنفسنا أوال مث نوصيكم هبا انطالقًا من قول اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف 

 : الناجني من عباده الراحبني منهم يف الدنيا واآلخرة
{               } ( ) [3: العصر]وعماًل بقوله جل شأنه ، :

{                          } ( ) [املائدة :  .] 

نرجو منك أيها احلاج أن حترص على قراءة هذا الكتيب قبل دخولك يف أعمال احلج 
 نما يغنيك ع -إن شاء اهلل  -وستجد فيه .. لتؤدي هذه الفريضة على بصرية من أمرك

 . كثري من األسئلة
 . نسأل اهلل للجميع حجا مربورا وسعيا مشكورا وعمال صاحلا متقبال

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

                                           
 .  3:  صر آيةسورة الع(  )
 .   :  سورة املائدة آية(  )
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 وصايا مهمة 
أيها احلاج حنمد اهلل أن وفقكم حلج بيته؛ ونسأله أن يتقبل منا ومنكم صاحل األعمال 

 . ويضاعف لنا ولكم الثواب
 . ونتقدم إليكم هبذه الوصايا رجاء أن جيعل اهلل حجنا مجيعا مربورا وسعينا مشكورا

اذكروا أنكم يف رحلة مباركة تقوم على توحيد اهلل واإلخالص له وتلبية دعوته  -  
 . فاحلج املربور جزاؤه اجلنة  وطاعته، ورجاء ثوابه سبحانه، وطاعة رسوله حممد

الشيطان فإنه عدو متربص فتحابوا يف اهلل وجتنبوا اجلدال  احذروا أن يزنغ بينكم -  
ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب  }: قال  ومعصية اهلل واعلموا أن الرسول

  .( ) { لنفسه

وحجكم حىت تكونوا على اسألوا أهل العلم فيما أشكل عليكم من أمور دينكم  - 3
 }: بصرية من ذلك لقوله تعاىل             } ( ) [النحل :

  .(3) { من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين }  ولقول النيب[ 33

اعلموا أن اهلل فرض علينا فرائض وسن لنا سننا، وال يقبل اهلل السنن ممن ضيع  - 3
الفرائض، وقد يغفل بعض احلجاج عن هذه احلقيقة فيؤذون املؤمنني واملؤمنات بشدة 

ُلوا يف الطواف أو ُيَصُلوا خلف املقام أو يشربون من زمزم املزامحة لُيقِبلوا احلَجر أو َيْرَم
رمحكم  -مثال وهذه سنن، وإيذاء املؤمنني حرام؛ فكيف نفعل حراما لنأيت بسنة؟ فتجنبوا 

 . إيذاء بعضكم بعضا واهلل يكتب لكم الثواب ويعظم لكم األجر -اهلل 
 : ونزيدكم بيانا فنقول

                                           
، النسائي  (4 4 )، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع  (34)، مسلم اإلميان  (3 )البخاري اإلميان (  )

 .  (731 )، الدارمي الرقاق  ( 7 /3)، أمحد  (55)، ابن ماجه املقدمة  (5 41)اإلميان وشرائعه 
  . 33:  سورة النحل آية(  )
 .  (4  )، الدارمي املقدمة  (315/ )، أمحد  (534 )الترمذي العلم ( 3)
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ر امرأة أو خلفها يف املسجد احلرام أو غريه ألي ال ينبغي ملسلم أن يصلي جبوا( أ)
 . وعلى النساء أن يصلني خلف الرجال. سبب مع القدرة على السالمة من ذلك

 . ال تنبغي الصالة يف ممرات احلرم وأبوابه ملا يف ذلك من التَآذي وإيذاء املارة( ب)
أو الوقوف عند  ال جتوز إعاقة الطائفني باجللوس حول الكعبة أو الصالة قرهبا( ج)

 . احلْجر أو مقام إبراهيم عند الزحام ملا يف ذلك من الضرر واإليذاء
تقبيل احلَجر األسود سّنة، واحملافظة على كرامة املسلم فريضة، فال تّضيع فريضة ( د)

ويكفيك عند الزحام أن تشري إليه وتكرّب وعليك بالرفق عند اخلروج من . إلقامة سّنة
 . الطواف
استالمه باليد اليمىن، وقول بسم اهلل واهلل أكرب، : ة عند حماذاة الركن اليماينالسّن( ه)

وال يشرع تقبيله، فإن مل يتمكن الطائف من استالمه مضى يف طوافه، وال يشري إليه وال 
ويستحب له أن يقول بني الركن .  يكّبر عند حماذاته؛ ألن ذلك مل يثبت عن النيب

 }: اليماين واحلجر األسود                                      

    } ( ) [1 : البقرة  .] 

 }: له تعاىلوأخريًا نوصي اجلميع بااللتزام بالكتاب والسّنة لقو       

       } ( ) [3 : آل عمران  .] 

* * * 

                                           
 .   1 :  سورة البقرة آية(  )
 .   3 :  سورة آل عمران آية(  )
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 نواقض اإلسالم 
اعلم أيها األخ املسلم أن هناك أمورًا تنقض اإلسالم وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض 

 : وهي فاحذرها
 }: الشرك يف عبادة اهلل قال اهلل تعاىل: األول*                   

               } ( ) [7: املائدة  .] ومن ذلك دعاء

 . األموات واالستغاثة هبم والنذر والذبح هلم
من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسأهلم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر : الثاين* 

 . إمجاعًا
 . من مل يَكِفر املشركني أو شك يف كفرهم أو َصَحَح مذهَبهم كفر: الثالث* 
أكمل من هديه، أو أن ُحْكَم غريه أحسن من   من اعتقد أن هدَي غري النيب: الرابع *

 : حكمه كالذين ُيفِضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر ومن ذلك
 . اعتقاد أن األنظمة والقوانني اليت يسنها الناس أفضل من شريعة اإلسالم( أ)
 . قرن احلادي والعشرينأو أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف ال* 
 . أو أن اإلسالم كان سببًا يف ختلف املسلمني* 
 . أو أنه خاص يف عالقة املرء بربه دون شؤون احلياة األخرى* 
القول بأن إنفاذ حكم اهلل يف احلدود كقطع يد السارق أو رجم الزاين احملصن ال يناسب ( ب)

 . العصر احلاضر
ا أنزل اهلل يف املعامالت الشرعية أو احلدود أو غريمها وإن مل اعتقاد أنه جيوز احلكم بغري م( ج)

يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ألنه بذلك يكون قد استباح ما حرم اهلل إمجاعًا 
وكل من استباح ما حرم اهلل مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا واخلمر والربا 

 . ملسلمنيواحلكم بغري شريعة اهلل فهو كافر بإمجاع ا

                                           
 .   7:  سورة املائدة آية(  )



 واملعتمر وزائر مسجد الرسول دليل احلاج 

6 

ملشروعيته ولو عمل به، فقد كفر لقوله   من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول: اخلامس* 
 }: تعاىل                       } ( ) [9: حممد .] 

أو بشيء من دين اهلل فقد كفر لقوله   من استهزأ باهلل أو كتابه أو رسوله: السادس* 
  }: تعاىل                          

   } ( ) [55 - 54: التوبة .] 

صرف الرجل عن حمبة زوجته إىل بغضها ومنه العطف : السحر ومنه الصرُف أي: السابع* 
: فمن فعله أو رضي به كفر لقوله تعاىل. ترغيب اإلنسان فيما ال يهواه بطرق شيطانية: أي
{                       } (3) [1 : البقرة  .] 

 }: مظاهرُة املشركني ومعاونتُهم علي املسلمني لقوله تعاىل: الثامن*            

                } (3) [4: املائدة  .] 

: كافر لقوله تعاىلفهو   من اعتقد أن بعض الناس َيَسُعُه اخلروج عن شريعة حممد: التاسع* 

{               } (4) [ آل

 [. 54: عمران
عن دين اهلل أو عّما ال يصُح اإلسالم إال به ال يتعلمه وال يعمل به لقوله  اإلعراض: العاشر* 

 }: تعاىل                            

     } (5) [السجدة :   .] 
                                           

 .  9:  سورة حممد آية(  )
 .  55 - 54:  اآليتانسورة التوبة (  )
 .   1 :  سورة البقرة آية( 3)
 .   4:  ة املائدة آيةسور( 3)
 .  54:  سورة آل عمران آية( 4)
 .    :  سورة السجدة آية( 5)
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 }: ولقوله             } ( ) [3: األحقاف .] 

 . اهلازل واجلاد واخلائف إال املكره وال فرق يف مجيع هذه النواقض بني* 
 .نعوذ باهلل من موجبات غضبه وأليم عقابه

* * * 

                                           
 .  3:  سورة األحقاف آية(  )
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  كيف تؤدي مناسك احلج والعمرة وتزور مسجد الرسول 
 . التمتع، والِقَران، واإلفراد: األنساك ثالثة: أيها املسلم الكرمي

ىل طلوع فجر من أول شهر شوال إ) هو اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج: التمتع* 
ويفرغ منها احلاج مث حيرم باحلج من مكة أو قرهبا يوم ( اليوم العاشر من شهر ذي احلجة

 . التروية يف عام ُعمرته
وهو اإلحرام بالعمرة واحلج معًا يف أشهَر احلج وال حيل منهما احلاج إال : القَران* 

 . ها قبل الشروع قي طوافهايوم النحر أو أن حُيرم بالعمرة يف أشهر احلج مث يدخل احلج علي
وهو أن حُيرم باحلج يف أشهر احلج من امليقات أو من مزنله إن كان دون : اإلفراد *

امليقات أو من مكة إذا كان مقيما هبا، مث يبقى على إحرامه إىل يوم النحر إذا كان معه 
ويسعى  هدي فإن مل يكن معه هدٌي شُرَع له فسخ حجه إىل العمرة ليصرب متمتعًا فيطوف

وهكذا القارن . الذين أحرموا باحلج وليس معهم هدي  ويقصّر وحيل كما أمر به النيب
 . إذا مل يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إىل العمرة ملا ذكرنا

أمر به أصحابه وأكده   ملن مل يسق اهلدي ألن النيب " التمتع " وأفضل األنساك* 
 . عليهم

 صفة العمرة 
ىل امليقات فيسن لك النظافة واالغتسال والتطيب يف بدنك دون إذا وصْلت إ -  

مالبس اإلحرام مث البس ثياب اإلحرام إزارًا ورداًء واألفضل أن يكونا أبيضني، واملرأة 
تلبس ما تشاء من الثياب غري متربجة بزينة وال متشبهة بالرجال وال بلباس الكافرات، مث 

لبيك اللهم لبيك لبيًك ال شريك لك لبيك : ]رةلبيك عم: تنوي اإلحرام بالعمرة وتقول
مث . وجيهر هبا الرجال وال جتهر هبا النساء[. إن احلمد والنعمة لك وامللًك ال شريك لك

 . تكثر من التلبية والذكر واالستغفار
 -تبتدئ من احلَجر األسود  -فإذا وصْلَت مكة فطْف بالكعبة سبعة أشواط  -  

اهلل وتدعوه مبا تشاء من الذكر والدعاء املشروع، ويسن أن  مكربًا وتنتهي إليه وتذكر
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 }: تقول يف كل شوط بني الركن اليماين واحلجر األسود                

             } ( )  مث تصلي خلف مقام إبراهيم ولو بعيدًا عنه إن

 . تيسر وإال ففي أي مكان من املسجد
ويف هذا الطواف يسن للرجل أن يضطبع بردائه، فيجعل وسطه حتت إبطه األمين 

: ، والرملوطرفيه على كتفه األيسر، ويسن له أن يرمل يف األشواط الثالثة األوىل فقط
 . سرعة املشي مع مقاربة اخلطا

   }: مث اخرج إىل الصفا واصعد عليه واتل قول اهلل تعاىل - 3       

                                    

           } ( ) [45 : البقرة] مث استقبل الكعبة وامحد اهلل تعاىل ،

ال ) :وكربه ثالثًا رافعًا يديك على هيئة الداعي وادع وكرر الدعاء ثالثًا هذا هو السّنة وقل
ال إله إال ) (.إله إال اهلل وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

ثالثًا، وإن اقتصرت على بعض ( اهلل وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده
 . ذلك فال حرج

مث انزل فاسع سعي العمرة سبع مرات تسرع يف سعيك بني الَعًلمني األخضرين * 
ي املعتاد قبلهما وبعدمها مث تصعد على املروة وحتمد اهلل وتفعل كما فعلت على ومتشي املش

 . الصفا
وليس للطواف والسعي ذكر واجب خمصوص بل يأيت الطائف والساعي مبا تيسر * 

يف ذلك من الذكر   مع العناية مبا ثبت عن النيب. من الذكر والدعاء أو قراءة القرَان
 . والدعاء
سعيك فاحلق أو َقصِر شعر رأسك وبذلك متت عمرتك وبعدها فإذا أمتمت  - 3

                                           
 .   1 :  سورة البقرة آية(  )
 .  45 :  سورة البقرة آية(  )
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يباح لك كل شيء من حمظورات اإلحرام، وإن كنت متمتعًا بالعمرة إىل احلج فاألفضل 
 . لك التقصري ليكون احللق يف التحلل من احلج

فإن كنت متمتعًا أو قارنًا وجب عليك هدٌي يوم النحر شاة أو ُسبُع بدنة أو ُسبع * 
 . إن مل جتد فعليك صيام عشرة أيام ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعت إىل أهلكبقرة ف
واألفضل أن تصوم الثالثة قبل يوم عرفة وإن صمتها يف األيام الثالثة بعد العيد فال * 
 .حرج

* * * 
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 صفة احلج 
 . إذا كنت منفردا باحلج أو قارنا له مع العمرة فأحرم من امليقات الذي تأيت عليه -  
 . وإذا كنت دون املواقيت فأحرم مبا نويت من مكانك *
وإن كنت متمتعا فأحرم بالعمرة من امليقات الذي حترم عليه وأحرم باحلج من * 

مكانك يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي احلجة فاغتسل وتطيب إن تيسر لك ذلك 
 . احل... لبيك اللهم لبيك: لبيك حجا: والبس ثياب اإلحرام مث قل

 . مث اخرج إىل مىن وصل هبا الظهر والعصر -  
 . واملغرب والعشاء والفجر تصلي الرباعية ركعتني قصرًا يف أوقاهتا بدون مجع

فإذا طلعت مشس يوم التاسع من ذي احلجة َفسر إىل عرفات بسكينة واحذر من  - 3
 . حد وإقامتنيإيذاء إخوانك احلجاج وَصِل هبا الظهر والعصر مجع تقدمي قصرًا بأذان وا

وتأكد من دخولك حدود عرفات وأكثر فيها من الذكر والدعاء مستقباًل القبلة * 
وعرفة كلها موقف وتبقى داخل عرفات حىت تغيب   رافعًا يديك تأسيًا باملصطفى

 . الشمس
فإذا غربت الشمس َفسْر إىل مزدلفة بسكينٍة ووقار ملبيًا، وال تؤذ إخَوانك  - 3

هبا املغرب والعشاء مجعًا وقصرًا حني وصولك مزدلفة مث تبقى هبا إىل أن املسلمني وصِل 
تصلي الفجر ويسفر الصبح وأكثر من الدعاء والذكر بعد صالة الفجر مستقبال القبلة 

 .  رافعا يديك اقتداء بالنيب
وإن كان احلاج من أهل األعذار . مث سر قبل طلوع الشمس إىل مىن ملبيًا - 4

فاء فال بأس بأن تسري إىل مىن يف النصف األخري من الليل وخذ معك سبع كالنساء والضع
حصيات فقط لترمي مجرة العقبة، أما باقي احلصى فالتقطه من مىن وهكذا السبع اليت ترمي 

 . هبا يوم العيد مجرة العقبة ال بأس بأخذها من مىن
 : وإذا وصلت إىل مىن فاعمل ما يأيت - 5
ي القريبة من مكة بسبع حصيات متعاقبات تكّبُر مع كل ارم مجرة العقبة وه( أ)
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 . حصاة
 . وكْل منه وأطعم الفقراء -إن كان عليك هدٌي  -اذبح اهلدي ( ب)
 . احلق أو قصّر شعر رأسك واحللق أفضل واملرأة تقِصر منه قدر أمنلة( ج)
 . وهذا الترتيب أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فال حرج* 
قت أو قصرت حتللت التحلل األول وبعده تلبس ثيابك وحتل لك وإذا رميت وحل* 

 . حمظورات اإلحرام سوى النساء
مث انزل إىل مكة وطف طواف اإلفاضة واسع بعده إن كنت متمتعًا، أما إذا  - 7

وهبذا حتل لك . كنت قارنًا أو مفردًا وسعيت بعد طواف القدوم فال سعي عليك بعد ذلك
 .  النساءمجيع حمظورات اإلحرام حىت

 . وجيوز تأخري طواف اإلفاضة والسعي إىل ما بعد أيام مىن* 
مث بعد طواف اإلفاضة يوم النحر والسعي ارجع إىل مىن وبت فيها ليايل إحدى عشرة  - 5

 . وإن تعجلت يف الثاين عشر فال بأس -أيام التشريق الثالثة  -واثنيت عشرة وثالث عشرة 
يومني أو الثالثة اليت تبقاها مبىن بعد الزوال تبدأ باألوىل ارم اجلمرات الثالث يف ال - 9

وهي أبعدهن من مكة مث الوسطى مث مجرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات 
تكرب مع كل حصاة وتقف بعد رمي اجلمرة األوىل والثانية مستقبل القبلة رافعا يديك 

 . تدعو اهلل مبا شئت وال تقف بعد مجرة العقبة
اقتصرت على يومني فتخرج من مىن قبل غروب مشس اليوم الثاين، فإن غربت  وإن* 

 . عليك الشمس مبىن بقيت لليوم الثالث ورميت فيه كذلك، واألفضل أن تبيت ليلة الثالث
وجيوز للمريض والضعيف أن ينيب عنه يف الرمي، وجيوز للنائب أن يرمي عن نفسه * 

 . وأوال، مث عن منيبه يف موقف واحد
إذا أردت الرجوع إىل بلدك بعد انتهاء أعمال احلج فطف بالكعبة طواف وال  - 1 

 .يعفي من ذلك إال احلائض والنفساء
* * * 
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 ما جيب على احملرم 
 : جيب على احملرم حبج وعمرة ما يلي

 . أن يلتزم مبا أوجبه اهلل عليه من فرائض دينية كالصالة يف أوقاهتا مجاعة -  
 . ى اهلل عنه من الرفث والفسوق واجلدالأن يتجنب ما هن -  
 . أن يتحاشى إيذاء املسلمني بالقول أو الفعل - 3
 : أن يتجنب حمظورات اإلحرام وهي - 3

ال يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا وإن سقط منها شيء بدون قصد فال شيء ( أ)
 . عليه
بقي من أثر الطيب  ال يتطيب يف بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه وال بأس مبا( ب)

 . الذي فعله قبل إحرامه
 . ال يتعرض للصيد الربي بقتل أو تنفري أو إعانة عليه مادام حُمرمًا( ج)
ال خيطب النساء وال يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغريه وال جيامعهن مادام ( د)

 . وهذه احملظورات على الذكر واألنثى. حُمرمًا وال يباشرهن بشهوة
 : ص الذكر مبا يليوخيت* 
ال يغطي رأسه مبالصق؛ أما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة أو محل املتاع عليه ( أ)

 . فال بأس به
وال يلبس القميص وما يف معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه وال ( ب)

راويل أو مل الربانس وال العمائم وال السراويل وال اخلفاف إال إذا مل جيد إزارًا فيلبس الس
 . جيد النعلني فيلبس اخلفني وال حرج

حيرم على املرأة وقت اإلحرام أن تلبس القفازين يف يديها وأن تستر وجهها بالنقاب * 
أو الربقع، لكن إذا كانت حبضرة الرجال األجانب غري احملارم وجب عليها ستر وجهها 

 . باخلمار وحنوه كما لو مل تكن حُمرَمة
م خميطًا أو غطى رأسه أو تطّيب أو أخذ من شعره شيئًا أو قَلم أظفاره وإن لبس احملر* 
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 . ناسيًا أو جاهاًل فال فدية عليه وجتب عليه إزالته مىت ذكر ذلك أو َعلمه
وجيوز لبس النعلني واخلامت ونظارة العني ومساعة األذن وساعة اليد واحلزام واحملفظة * 

 . اليت حيفظ هبا املال واألوراق
وز تغيري الثياب وتنظيفها وكسل الرأس والبدن وإن سقط بذلك شعر بدون وجي* 

 .قصد فال شيء عليه كما ال شيء يف اجُلْرح يصيبه
* * * 

  صفة زيارة مسجد الرسول 
يسن لك أن تذهب إىل املدينة يف أي وقت بنّية زيارة املسجد النبوي والصالة  -  

 . سواه إال املسجد احلرام فيه ألن الصالة فيه خري من ألف صالة فيما
 . ليس لزيارة املسجد النبوي إحراٌم وال تلبية وال ارتباط بينها وبني احلج بتاتًا -  
إذا وصلَت إىل املسجد النبوي فقِدم على رجلك اليمىن عند دخوله وسم اهلل  - 3

يم أعوذ باهلل العظ " :واسأل اهلل أن يفتح أبواب رمحته وقل  تعاىل وصل على نبيه
كما ". ووجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم، اللهم افتح يل أبواب رمحتك 

 . يشرع عند دخول سائر املساجد
بادر بعد دخولك بصالة حتية املسجد وإن كانت يف الروضة فحسن وإال ففي  - 3

 . أي مكان من املسجد
ل بأدب وخفض وقف أمامه مستقباًل له مث ق  مث اذهب إىل قرب النيب - 4
اللهم  " :وصِل عليه، وإن قلت". السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته  " :صوت

اللهم أجزه عن أمته أفضل اجلزاء . َآته الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته
 . ، فال بأس"

وتدعو له باملغفرة فتسلم عليه   مث تتحول قلياًل إىل ميينك لتقف أمام قرب أيب بكر* 
 . والرمحة والرضى

فتسلم عليه وتدعو له   مث تتحول قلياًل مرة أخرى إىل ميينك لتقف أمام قرب عمر* 
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 . باملغفرة والرمحة والرضى
  يسن لك أن تذهب متطهرًا إىل مسجد قباء فتزوره وتصلي فيه لفعل النيب - 5

 . وترغيبه فيه
وتزور شهداء أحد ومنهم   وفيها قرب عثمانويسن لك أن تزور مقربة البقيع  - 7
كان يزورهم ويدعو هلم، وعّلم أصحابه   تسلم عليهم وتدعو هلم؛ ألن النيب  محزة

ر من املؤمنني واملسلمني وإنا إن السالم عليكم أهل الديا }: إذا زاروا القبور أن يقولوا

 [. رواه مسلم] ( ) { شاء اهلل بكم الحقون نسأل اهلل لنا ولكم العافية

وليس باملدينة مساجد وال أماكن تشرع زيارهتا غري ما ذكر فال تشق على نفسك * 
 .واهلل ويل التوفيق.. وتتحمل ما ليس لك فيه أجر، بل رمبا حلقك فيه وزر
* * * 

 بها بعض احلجاج أخطاء يرتك
  :أخطاء يف اإلحرام: أوال

جماوزة احلاج ميقات جهته دون أن حيرم منه حىت يصل إىل جدة أو غريها من داخل * 
بأن حيرم كل حاج من امليقات الذي   املواقيت فيحرم منها وهذا خمالف ألمر الرسول

 . مير عليه
سر ذلك وإال فعليه فدية فعلى من جتاوز امليقات أن يرجع إليه فيحرم منه إن تي* 

 . يذحبها يف مكة ويطعمها كلها للفقراء سواء كان قدومه عن طريق اجلو أو الرب أو البحر
فإن مل مير على ميقات من املواقيت اخلمسة املعروفة أحرم إذا حاذى أول ميقات مير * 

 . به

                                           
 .  (4/343) ، أمحد (437 )، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز  (131 )، النسائي اجلنائز  (974)مسلم اجلنائز (  )
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 : أخطاء يف الطواف : ثانيًا
 . جب االبتداء بهابتداء الطواف قبل احلجر األسود والوا -  
الطواف من داخل حجر الكعبة ألنه حينئذ ال يكون قد طاف بالَكعبة وإمنا  -  

 . طاف ببعضها ألن احلجر من الكعبة وبذلك يبطل الشوط الذي َطافه من داخل احلجر
يَف مجيع األشواط السبعة وهو ال يكون إال يف  -وهو اإلسراع  -الَرمل  - 3

 . من طواف القدوم خاصةاألشواط الثالث األوىل 
املزامحة الشديدة لتقبيل احلجر األسود وأحيانًا املضاربة واملشامتة وذلك ال جيوز  - 3

 . ملا فيه من األذى للمسلمني وألن الشتم والضرب ال جيوز من املسلم ألخيه بغري حق
وترك التقبيل ال يضر بالطواف بل طوافه صحيح وإن مل ُيقِبل، وتكفيه اإلشارة 

 . التكبري إذا حاذاه ولو بعيدًا عنهو
. التمسح باحلجر األسود التماسًا للربكة منه وهذه بدعة ال أصل هلا يف الشرع - 4

 .  والسّنة استالمه وتقبيله تعبدًا هلل
  استالم مجيع أركان الكعبة ورمبا مجيع جدراهنا والتمسح هبا ومل يستلم النيب - 5

 . والركن اليماينمن الكعبة سوى احلَجر األسود 
  ختصيص كل شوط من أشواط الطواف بدعاء خاص إذا مل يثبت عن النيب - 7

غري أنه كان يكرب كلما أتى على احلجر األسود ويقول بينه وبني الركن اليماين يف آخر 
 }كل شوط                          } ( ).  

رفع الصوت يف الطواف من بعض الطائفني أو املطوفني رفعا حيصل به التشويش  - 5
 . على الطائفني

يه من األذى التزاحم للصالة عند مقام إبراهيم وهذا خالف السنة مع ما ف - 9
 . للطائفني ويكفيه أن يصلي ركعيت الطواف يف أي مكان من املسجد

                                           
 .   1 :  سورة البقرة آية(  )
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 : أخطاء يف السعي : ثالثا
إذا صعدوا إىل الصفا واملروة استقبل بعض احلجاج الكعبة ويشريون بأيديهم  -  

 . إليها عند التكبري وكأهنم يكربون للصالة والسّنة أن يرفع كفيه كرفعها للدعاء
ع يف السعي بني الصفا واملروة يف كل شوط، والسّنة أن يكون اإلسراع اإلسرا -  

 . بني الَعَلَمني األخضرين فقط واملشي يف بقية الشوط
 : رابعا أخطاء يف عرفات

نزول بعض احلجاج خارج حدود عرفة وبقاؤهم يف أماكن نزوهلم حىت تغرب  -  
هذا خطأ جسيم يفوت عليهم الشمس مث ينصرفون إىل مزدلفة دون أن يقفوا بعرفات، و

فليتحروا ذلك . احلج ألن احلج عرفة والواجب عليهم أن يكونوا داخل احلدود ال خارجها
فإن مل يتيسر ذلك دخلوها قبل الغروب، وبقوا فيها إىل الغروب وجيزئ دخوهلم إياها ليال 

 . يف ليلة النحر خاصة
  ائز؛ ألن الرسولانصراف بعضهم من عرفة قبل غروب الشمس وهذا غري ج -  

 . وقف بعرفة حىت غربت الشمس متاما
التزاحم من أجل صعود جبل عرفة والوصول إىل قمته مما يترتب عليه كثري من  - 3

 . األضرار، وعرفة كلها موقف والصعود إىل اجلبل غري مشروع وهكذا الصالة عليه
 . قبلةاستقبال بعضهم جبل عرفة يف الدعاء، والسّنة هي استقبال ال - 3
تكومي بعضهم التراب واحلصى يف يوم عرفة يف أماكن معينة وهو عمل مل يثبت  - 4

 . يف شرع اهلل
 : أخطاء يف مزدلفة : خامسا
انشغال بعض احلجاج أول نزوهلم مبزدلفة يف لقط احلصى قبل أن يُصُلوا املغرب * 

 . والعشاء، واعتقادهم أن َحَصى اجلَمار البد أن يكون من مزدلفة
أنه مل يأمر   والصواب أنه جيوز أخذه من أي مكان من احلرم، والثابت عن النيب* 

بأن يلتقط له حصى مجرة العقبة من مزدلفة وإمنا التقط له يف الصباح حني انصرف من 
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 . مزدلفة بعدما دخل مىن وهكذا بقية احلصى أخذه من مىن
 . وبعضهم يغسل احلصى باملاء وهو غري مشروع* 
 : أخطاء عند الرمي : سادسا
اعتقاد بعض احلجاج أهنم يرمون الشياطني عند رميهم اجلمار فهم يرموهنا بغيط  -  

 . مصحوب بسب وشتم، وما شرع رمي اجلمار إال إلقامة ذكر اهلل
رميهم اجلمرات حبصى كبرية أو باحلذاء أو األخشاب، وهذا غلو يف الدين هنى  -  

 . ميوال جيزئ يف الر  عنه رسول اهلل
وإمنا املشروع رميها باحلصى الصغار مثل حصى اخلذف ويشبه بَعْر الغنم الذي ليس * 
 . بكبري
التزاحم والتقاتل عند اجلمرات من أجل الرمي، واملشروع الرفق وحتري الرمي  - 3

 . دون إيذاء أحد حسب الطاقة
ذ إال حصاة رمي احلصى مجيعًا دفعة واحدة وقد قال أهل العلم ال حيسب له حينئ - 3
 . واحدة
 . واملشروع رمي احلصى واحدة فواحدة والتكبري مع كل حصاة* 
اإلنابة يف الرمي مع القدرة عليه خوفًا من املشقة والزحام، واإلنابة ال جتوز إال  - 4

 . عند عدم االستطاعة ملرض وحنوه
 : أخطاء يف طواف الوداع : سابعا
مي اجلمرات فيطوف للوداع مث يرجع إىل نزول بعضهم من مىن يوم النفر قبل ر -  

وقد . مىن فريمي اجلمرات مث يسافر من هناك إىل بلده فيكون آخر عهده باجلمار ال البيت
  .( ) { ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت }  قال النيب

                                           
، ابن ماجه املناسك  ( 11 )، أبو داود املناسك  (7 3 )، مسلم احلج  ( 57 )البخاري احلج (  )

 .  ( 93 )، الدارمي املناسك  ( 5/33)، أمحد  (3171)
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ن يكون بعد الفراغ من أعمال احلج وقبيل السفر مباشرة وال فطواف الوداع جيب أ* 
 . ميكث مبكة بعده إال لعارض يسري

خروجهم من املسجد بعد طواف الوداع القهقرى مستقبلني الكعبة بوجودهم  -  
 . يزعمون بذلك تعظيم الكعبة، وهذه بدعة يف الدين ال أصل هلا

احلرام بعد انتهائهم من طواف  التفات بعضهم إىل الكعبة عند باب املسجد - 3
 . الوداع ودعاؤهم بدعوات كاملودعني للكعبة، وهذه أيضًا بدعة مل تشرع

  :أخطاء عند الزيارة للمسجد النبوي : ثامنا
وربط اخليوط   التمسح باجلدران وقضبان احلديد عند زيارة قرب الرسول -  

 . ال يف البدع  رسولهوالربكة يف ما شرع اهلل و. وحنوها يف الشبابيك تربكا
الذهاب إىل املغارات يف جبل أحد ومثلها غار حراء وغار ثور مبكة وربط اخلرق  -  

عندها والدعاء بأدعية مل يأذن هبا اهلل وحتمل املشقة يف ذلك، وكل هذه باع ال أصل هلا 
 . يف الشرع املطهر

ربك الناقة وبئر كم  زيارة بعض األماكن اليت يزعمون أهنا من آثار الرسول - 3
 . اخلامت أو بئر عثمان وأخذ تراب من هذه األماكن للربكة

دعاء األموات عند زيارة مقابر البقيع ومقابر شهداء أحد ورمي النقود عندها  - 3
تقربًا إليها وتربكًا بأهلها وهذه من األخطاء اجلسيمة، بل من الشرك األكرب كما ذكره 

ألن العبادة هلل وحده ال جيوز صرف   سنة رسولهأهل العلم ودل عليه كتاب اهلل و
 }: شيء منها لغريه كالدعاء والذبح والنذر وحنو ذلك لقوله        

    } ( ) [4: البينة]ولقوله ، :{          } ( ) 

 [. 5 : اجلن]

                                           
 .  4:  سورة البينة آية(  )
 .  5 :  سورة اجلن آية(  )
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نسأل اهلل أن يصلح أحوال املسلمني ومينحهم الفقه يف الدين ويعيذنا وإياهم من 
 . إنه مسيع جميب.. مفضالت الفنت

 موجزة للحاج واملعتمر  توجيهات
  وزائر مسجد الرسول 

 : جيب على احلاج* 
 . وأن ينتخب حلجه وعمرته املال احلالل. املبادرة إىل التوبة النصوح من مجيع الذنوب(  )
 . أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية(  )
 . عة واملفاخرةأن يقصد حبجه وعمرته وجه اهلل والدار عن الرياء والسم( 3)
أن يتعلم ما يشرع له يف حجه وعمرته من أعمال قولية أو فعلية ويسأل عما أشكل ( 3)

 . عليه
احلاج إذا وصل إىل امليقات خمري بني اإلفراد باحلج، والتمتع، والقران والتمتع هو ( 4)

 . األفضل ملن مل يسق هديا، أما من ساق هديا فاألفضل له القران
أن حملي  " :رم أال يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترطوإذا خاف احمل( 5)

 ". حيث حبستين 
 . يصح حج الصيب واجلارية الصغرية وال جيزؤمها عن حجة اإلسالم( 7)
 . جيوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وحيكه إذا احتاج إىل ذلك( 5)
 . الرجال غري احملارميباح للمرأة سدل مخارها على وجهها إذا خشيت أن يراها ( 9)
ال أصل . ما اعتاده كثري من النساء من جعل العصابة حتت اخلمار لترفعه عن وجهها( 1 )

 . له يف الشرع
 . جيوز للمحرم غسل الثياب اليت أحرم فيها مث لبسها وجيوز له تبديلها بغريها(   )
 . فال فدية عليه إذا لبس احملرم خميطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهاًل(   )
يقطع احلاج التلبية إذا وصل إىل الكعبة قبل أن يشرع يف الطواف إن كان متمتعًا أو ( 3 )

 . معتمرًا
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ال يشرع الَرَمُل واالضطباع إال يف طواف القدوم فقط، وخيتص الرمل باألشواط ( 3 )
 . وللرجال فقط دون النساء. الثالثة األوىل

 . ثة أشواط أو أربعة مثاًل جعلها ثالثة وهكذا يف السعيإذا شك احلاج هل طاف ثال( 4 )
ال بأس بالطواف من وراء زمزم واملقام عند الزحام، واملسجد كله حمل للطواف ( 5 )

 . سواء يف األرض أو يف أدوار املسجد العليا
 . من املنكرات طواف املرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر( 7 )
 . رأة أو نفست بعد إحرامها ال يصح هلا الطواف بالبيت حىت تطهرإذا حاضت امل( 5 )
جيوز للمرأة أن حترم فيما شاءت من الثياب مع احلذر من التشبه بالرجال يف لباسهم ( 9 )

 . مع مراعاة عدم التربج بالزينة بل تكون يف مالبس غري فاتنة
بدعة مستحدثة  -خرى من العبادات األ -التلفظ بالنية يف غري احلج والعمرة ( 1 )

 . واجلهر هبا أقبح
إذا كان قاصدا احلج  -حيرم على املسلم املكلف أن يتجاوز املواقيت بدون إحرام (   )

 . أو العمرة
احلاج أو املعتمر القادم عن طريق اجلو حيرم إذا حاذى امليقات ويتأهب لإلحرام قبل (   )

يقات إذا خشي أن ينام يف الطائرة أو حماذاة امليقات وال بأس أن يقدم اإلحرام قبل امل
 . يسهو

ما يفعله بعض الناس من اإلكثار من العمرة بعد احلج من التنعيم أو اجلعرانة ال دليل ( 3 )
 . على شرعيته

احلاج يف يوم التروية ُيْحرم من حمِل إقامته مبكة وال يلزم اإلحرام من داَخل مكة وال ( 3 )
 . كثري وليس عليه وداع عند خروجه من مىنمن عند امليزاب كما يفعله ال

 . التوجه من مىن إىل عرفة يف اليوم التاسع األفضل أن يكون بعد طلوع الشمس( 4 )
وإذا انصرف احلاج بعد الغروب . ال جيوز االنصراف من عرفة قبل غروب الشمس( 5 )

 . فبسكينة ووقار
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ة سواء يف وقت املغرب أو بعد الوصول إىل مزدلف ىصالة واملغرب والعشاء تؤد( 7 )
 . بعد دخول وقت العشاء

 . جيوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان وال يتعني لقطه من مزدلفة( 5 )
وال   ال يستحب غسل حصى الرمي، ألن ذلك مل ينقل فعله عن الرسول( 9 )

 . أصحابه
ىن يف آخر جيوز للضعفاء من النساء والصبيان وحنوهم أن يدفعوا من مزدلفة إىل م( 31)

 . الليل
 . إذا وصل احلاج إىل مىن يوم العيد قطع التلبية عند رمي مجرة العقبة(  3)
 . ال يشترط بقاء احلصى يف املرمى وإمنا املشترط وقوعه فيه(  3)
ميتد وقت الذبح إىل غروب الشمس يف اليوم الثالث من أيام التشريق يف أصح أقوال ( 33)

 . أهل العلم
وجيوز تأخريه إىل ما بعد أيام . اضة ركن من أركان احلج ال يتم إال بهطواف اإلف( 33)

 . مىن
 . القارن بني احلج والعمرة ليس عليه إال سعي واحد وكذلك من أفرد باحلج( 34)
األفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي مجرة العقبة مث النحر مث احللق أو ( 35)

 . السعي بعده التقصري مث الطواف بالبيت مث
 . فإن قَدم بعضها على بعض فال حرج

 : األمور اليت حيصل هبا التحلل التام( 37)
 . رمي مجرة العقبة( أ)
 . احللق أو التقصري( ب)
 . طواف اإلفاضة مع السعي( ج)

 . إذا أراد احلاج أن يتعجل من مىن لزمه أن خيرج منها قبل غروب الشمس( 35)
 . رمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسهالصيب العاجز عن ال( 39)
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 . سٍن أو غريه أن يُوِكل من يرمي عنه جيوز للعاجز عن الرمي ملرض أو كرِب( 31)
جيوز للنائب أن يرمي عن نفسه مث عن مستنيبه كل مجرة من اجلمار الثالث وهو يف (  3)

 . موقف واحد
 - يكن من حاضري املسجد احلرام ومل -جيب على احلاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا (  3)

 . هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة
إذا عجز املتمتع أو القارن عن اهَلدي وَجَب عليه أن يصوم ثالثة أياٍم يف احلج وسبعة ( 33)

 . إذا رجَع إىل أهله
 األفضل للحاج أن ُيقِدم صوم األيام الثالثة على يوم عرفة ليكون يف عرفة مفطرًا( 33)

 . وإال صام أيام التشريق
جيوز صوم ثالثة األيام املذكورة متتابعة ومتفرقة لكن ال يؤخرها عن أيام التشريق، ( 34)

 . وكذا صوم األيام السبعة جيوز متتابعة ومتفرقة
 . جيب طواف الوداع على كل حاج إال احلائض والنفساء( 35)
 . ده أو يف أي وقت من السنةسواء قبل احلج أو بع  تسن زيارة مسجد الرسول( 37)
يسن لزائر املسجد النبوي أن يبدأ بركعتني حتية للمسجد يف أي مكان منه واألفضل ( 35)

 . أن يؤديها يف الروضة الشريفة
وغريه من املقابر تشرع للرجال فقط دون النساء بشرط أن   زيارة قرب الرسول( 39)

 . يكون ذلك بدون شّد رحل
ة الشريفة أو َتْقبيلها أو الطواُف هبا بدعة منَكرة مل تنَقل عن السلف التمسح باحلْجَر( 41)

 . فهو شرك أكرب  الصاحل وإن قصد بالطواف التقرب به إىل الرسول
 . قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك  ال جيوز ألحد أن يسأل الرسول(  4)
ه قبل املوت وإمنا هي يف قربه حياة برزخية وليست من جنس حيات  حياة الرسول(  4)

 . حياة ال يعلم كنهها وكيفيتها إال اهلل سبحانه
مستقباًل للقرب رافعًا يديه   ما يفعله بعض الزوار من حتري الدعاء عند قرب الرسول( 43)
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 . من البدع املستحدثة
 . واجبة وال شرطا يف احلج كما يظنه بعض العامة  ليست زيارة قرب الرسول( 43)
إما   ديث اليت حيتج هبا من يقول بشرعية شد الرحال إىل قرب الرسولاألحا( 44)

 .ضعيفة األسانيد أو موضوعة
* * * 
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 أدعية 
 يناسب الدعاء هبا أو ما تيسر منها 

 يف عرفات ويف املشعر احلرام 
  ويف غريها من مواطن الدعاء

لهم استر عورايت، ال. إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل: اللهّم
وَآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي، 

 . وأعوذ بعظمتك أن ُأغتال من حتيت
. ال إله إال أنت. عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف بصري: اللهّم

اللهم أنت ريب ال . ، ال إله إال أنتاللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القرب
إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر 
. ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علَي، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت

ن البخل واجلنب، اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وم
اللهم اجعل أول هذا اليوم صالحًا وأوسطه . وأعوذ بك من غلبة الَدْين، وقهر الرجال

 . فالحًا، وآخره جناحًا، وأسالك خريي الدنيا واآلخرة يا أرحم الرامحني
إين أسألك الرضى بعد القضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر إىل : اللهّم

إىل لقائك، يف غري ضراء ُمّضَرة، وال فتنة مضّلة، وأعوذ بك أن وجهك الكرمي، والشوق 
 . أظلم أو أظًلم، أو أعتدي أو ُيعتدى علَي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبًا ال تغفره

اللهم اهدين ألحسن األعمال واألخالق . إين أعوذ بك أن أرَد إىل أرذل الُعمر: اللهّم
 . ها ال يصرف عين سيئها إال أنتواصرف عين سيئ.. ال يهدي ألحسنها إال أنت

اللهم إين أعوذ من . أصلح يل ديين، ووسع يل داري، وبارك يل يف رزقي: اللهّم
القسوة والغفلة والذّلة واملسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة 

 . وأعوذ بك من الصمم والبكم واجلذام وسيئ األسقام. والرياء
اللهم إين . ، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالهاآت نفسي تقواها: اللهم
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 . أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال خيشع ونفس ال تشبع، ودعوة ال يستجاب هلا
إين أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما مل أعمل، وأعوذ بك من شر ما : اللهم

وحتول عافيتك،  اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك،. علمت، ومن شر ما مل أعلم
 . وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك

إين أعوذ بك من اهلدم والتردي ومن الغرق واحلرق واهلرم، وأعوذ بك من أن : اللهم
يتخبطين الشيطان عند املوت، وأعوذ بك من أن أموت لديغا، وأعوذ بك من طمع يهدي 

 . إىل طبع
ء واألدواء، وأعوذ بك إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهوا: اللهم

 . من غلبة الدين، وقهر الرجال، ومشاتة األعداء
أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، : اللهم

وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت 
نصرين وال تنصر علي، واهدين ويسر راحة يل من كل شر، رب أعين وال تعن علي، وا

 . اهلدى يل
اجعلين ذكارا لك، شكارا لك، مطواعًا لك، خمبتًا إليك، أَواهًا منيبًا، رب : اللهم

تقبل توبيت، واغسل حوبيت، وأجب دعويت، وثبت حجيت، واهد قليب وسدد لساين، 
 . واسلل سخيمة صدري

لى الرشد، وأسألك شكر نعمتك إين أسألك الثبات يف األمر، والعزمية ع: اللهّم
وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ 

 . بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت عاّلم الغيوب
 . أهلمين رشدي، وقين شر نفسي: اللهّم
وأن تغفر يل  إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات، وحب املساكني،: اللهم

 . وترمحين، وإذا أردت بعبادك فتنة، فتوفين إليك غري مفتون
اللهم . إين أسألك حبك وحب من حيبك، وحب كل عمل يقربين إىل حبك: اللُهّم
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إين أسألك خري املسألة، وخري الدعاء وخري النجاح، وخري الثواب، وثبتين وثّقل موازيين، 
يت وعبادايت، واغفر خطيئايت، وأسألك الدرجات وحقق ِإمياين، وارفع درجيت، وتقبل صال

 . الُعلى من اجلّنة
إين أسألك فواتح اخلري وخوامته وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، : اللهم

 . والدرجات العلى من اجلنة
إين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قليب، وحتصن فرجي، : اللهّم

 . وتغفر يل ذنيب
 أسألك أن تبارك يف مسعي، ويف بصري، ويف َخْلقي، ويف ُخُلقي، ويف إين: اللهّم

 . أهلي، ويف حمياي، ويف عملي، وتقبل حسنايت، وأسألك الدرجات الُعلى من اجلّنة
إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة األعداء، : اللهّم

للهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على ا. اللهم مقِلب القلوب ثبت قليب على دينك
 . طاعتك

. زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال هُتنا، واعطنا وال حترمنا، وآثرنا وال تؤثر علينا: اللهّم
 . اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

طاعتك ما تبّلغنا به  اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك، ومن: اللهّم
جنتك، ومن اليقني ما هتون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقواتنا ما 
أحييتنا واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال 

تسلط علينا بذنوبنا جتعل الدنيا أكرب مِهنا وال مبلغ علمنا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال 
 . من ال خيافك وال يرمحنا

إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسالمة : اللهّم
 . من كل إمث، والفوز باجلّنة، والنجاة من النار

ال تدع لنا ذنبًا إال غفرته، وال عيبًا إال سترته، وال مهًا إال فرجته، وال دينًا إال : اللهّم
قضيته، وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة هي لك رضا ولنا فيها صالح إال قضيتها يا 
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 . أرحم الرامحني
إين أسألك رمحة من عندك، هتدي هبا قليب، وجتمع هبا أمري، وَتُلُم هبا شعثي : اللهّم

وحتفظ هبا غائيب وترفع هبا شاهدي، وتبّيض هبا وجهي، وتزكي هبا عملي، وتلهمين هبا 
 . دي، وترد هبا الفنت عين، وتعصمين مب من كل سوءرش

إين أسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء، ومزنل الشهداء، ومرافقة : اللهّم
 . األنبياء، والنصر على األعداء

وإميانًا يف ُحسن ُخلق، وجناحًا يتبعه فالح، ورمحة . إين أسألك صحة يف إميان: اللهّم
 . ورضوانًا منك وعافية منك ومغفرة منك

اللهم إين أعوذ بك . إين أسألك الصحة والعّفة، وُحسن اخللق والرضاء بالقدر: اللهّم
 . من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ريب على صراط مستقيم

إنك تسمع كالمي، وترى مكاين وتعلم سري وعالنييت، وال خيفى عليك : اللهّم
لفقري، واملستغيُث املستجري، والَوجُل املشفُق املقِر املعترُف شيء من أمري وأنا البائُس ا

إليك بذنبه، أسألك مسألة املسكني، وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل، وأدعوك دعاء 
 . اخلائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم
* * *
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اآليات فهرس
 2 ............................ إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب
 9 .......................... إن الصفا واملروة من شعائر اهلل فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح

 6 .............................................. ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهلل فأحبط أعماهلم
 5 ............................ سيح ابن مرمي وقال املسيح يابينلقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو امل

 7 ...................... ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين
 6 ................. واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني

 4 ...................................................... وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم ترمحون
 09 .................................................. وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا

 6 .......................... هم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهلل وآياته ورسولهولئن سألت
 3 ........................... وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
 09 ........................... وما أمروا إال ليعبدوا اهلل خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة

 6 ....................... ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من اجملرمني منتقمون
 6 ..................... يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن 

 06, 9, 4 ............ ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
 6 ........................... ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء

 2 ............................. رام وال اهلديياأيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهلل وال الشهر احل
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 األحاديث فهرس
 05 ...................... السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل بكم

 3 ........................................... ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه
 08 ............................................. ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت

 3 ......................................................... من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين
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