
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 العمرة املفردة

 وأعماهلا
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 إهداء
إىل الطائفني بالبيت العتيق والراكعني والتالني الذكر 

 .احلكيم

 .إىل املتضرعني هلل بالدعاء والساعني إىل مرضاته

 .أوزاره  إىل من يريد أن ميحق سيآته  وحيط

 إىل من يؤم البيت احلرام اقتداء برسول اهلل 

.ويفعل كما فعلوا أقدم هذه الصفحات وأهل بيته 





 

 

 

 مقدمة الطبعة الثانية
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين

بعد توفيق اهلل سبحانه وتزايد طلب املؤمنني هلذا 

الكتاب ونفاد مايف يدي من النسخ توكلنا على اهلل يف 

طبعه مرة أخرى باختالف يسري جدا عن الطبعة األوىل 

وإضافة , حبيث مت إضافة بعض الروايات املرغبة للعمرة

, (وهو يسري جدا)ن النسخة األوىل ماسقط سهوا  م

وإضافة بعض التحسينات حتى تكون الطبعة الثانية 
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بأفضل حلة من ما كانت عليه النسخة األوىل سائال من 

اهلل سبحانه وتعاىل القبول والتوفيق والسداد ومن 

 . املؤمنني إشراكنا يف الدعاء

 حسني مال عبد اهلل الكوييت

 العمران-حساءاأل

هـ1/11/1341اخلميس 



 

 

 

 الطبعة األوىل مقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

حممد وعلى آله الطيبني  األنبياء  واملرسلني أبي القاسم

 .الطاهرين

لَلَِّذي ِبَبكَّةَ ِإنَّ أَوََّل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس :قال تعاىل

 .69-69 آل عمران َوُهًدى لِّلَْعالَِمنَي اَركاًُمَب

كان أبي : عن أبي عبد اهلل وجاء يف الرواية 

هذا البيت حاجا أو معتمرا مربأ من الكرب  من أّم: يقول



 .................................................  

 

 212ص  3الكايف ج .رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه

الُعمَرةَ ِهَي احلَّج ِاعلَم أّن : رسول اللّه وعن 

وَحّجةٌ , وأّن ُعمَرةً َخرٌي ِمَن الّدنيا وما فيها, األَصَغُر

العمرة يف الكتاب و السنة حديث رقم احلج و .َخرٌي ِمن ُعمَرٍة

982. 

يتني السابقتني على مكانة أتى التأكيد يف اآلية والروا

بيت اهلل احلرام عند اهلل سبحانه وأنه بيت مبارك وفيه 

للناس وأن من دخله كان آمن وهذا حتفيز وتشجيع هدى 

 ي لزيارة البيت املعظم وكذلك بينتمن قبل البار

الروايتني وحثت على التوجه ملكة املكرمة يف حج أو 

يف ذلك من اخلري الوفري وغفران للذنوب  عمرة وما

فلهذا أحببت أن وإستجابة للدعاء يف تلك البقعة املباركة 



 

 

عمال بكالم املعصومني ثم اعرض أهلل ثم ابدأ بكالم ا

العمرة املفردة بشكل موجز حتى يكون يف متناول 

يثقل عليهم محله  املؤمنني يف أثناء الطواف والسعي وال

من اهلل القبول وأطلب من يا يف وقت تأدية األعمال راج

هلل  املؤمنني واملؤمنات أن يشركونا يف دعواتهم واحلمد

 .د وآله الطاهرينرب العاملني والصالة على حمم

 اهلل الكوييت عبد حسني مال

 العمران-حساءاأل

 هـــ3/3/1341اجلمعة 





 

 

 

 اهلل علىروايات يف الوفادة 
للحاج واملعتمر إحدى ثالث  وعنه  -1

 ,قد غفر لك ما مضى وما بقي :إما يقال له: خصال

العمل, وإما غفر لك ما مضى فستأنف : وإما يقال له

 قد حفظت يف أهلك وولدك وهي أخسهن: يقال له

 414ص 1جمموعيت حملمد علي الدخيل ج

من أنه قال  وعن املصطفى من اخللق  -2

ما أتاه عبد وسأل اهلل  ,فليؤم هذا البيت أراد دنيا وآخرة

 ,أو سأله آخرة إال ودخر له منها,دنيا إال وأعطاه منها

فإنهما  ,والعمرة  فتابعوا بينهماأيها الناس عليكم باحلج 

وينفيان الفقر  ,يغسالن الذنوب كما يغسل املاء الدرن



 ...............................................  

 

 1جمموعيت حملمد علي الدخيل ج كما تنفي النار خبث احلديد

 414ص

حجوا   وعن علي ابن احلسني السجاد

وينصلح , وتتسع أرزاقكم, واعتمروا تصح أجسامكم

 1جمموعيت حملمد علي الدخيل ج عيالكم وتكفوا مؤونة ,إميانكم

 414ص



 

 

 

 ب السفرآدا

 :إعالم اإلخوان-1

قال : قال روى الكليين عن اإلمام الصادق 

 ُيعِلمحّق على املسلم إذا أراد سفراً أن  :النيّب 

الوسائل ) .إخواَنه؛ وحّق على إخوانِه إذا قَِدم أن يأُتوه

 (426ص 1جللحر العاملي 

 :افتتاح السفر بالصدقة-2

عن أبي عبداهلل , روى الصدوق عن احلليب

واقرأ آية , افتتْح َسفَركَ بالصَّدقة: قال, الصادق 

 (191ص2الفقيه للصدوق ج) .الكرسّي إذا بدا لك
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ي اَشَتريت إنِّ اللِّهمَّ :ويستحب قراءة هذا الدعاء

, َوَما َمِعي, َوَسالَمةَ َسفِري, َسالَمِتي بهِذِه الصََّدقَِة

َوَسلِّْم َما , َوَسلِّْمِني, َواْحفظْ َما َمِعي, اللَّهمَّ احفَظِْني

 .ِبَبالِغكَ احلََسِن اجلَِميل, َوَبلِّْغ َما َمِعي, َوَبلِّْغِني, َمِعي

, وآية الكرسي, واملعوذتني, فاحتةالأن يقرأ -4

ويقرأ آخر سورة آل عمران من قوله  ,وسورة القدر

 َواْخِتلَاِف َوالْأَْرِض السََّماَواِت َخلِْق ِفي ِإنَّ: تعاىل

 َيْذكُُروَن الَِّذيَن( 161) الْأَلَْباِب ِلأُوِلي لَآَياٍت َوالنََّهاِر اللَّْيِل

 َخلِْق ِفي َوَيَتفَكَُّروَن ُجُنوِبِهْم َوَعلَى َوقُُعوًدا ِقَياًما اللََّه

 ُسْبَحاَنكَ َباِطلًا َهَذا َخلَقَْت َما َربََّنا َوالْأَْرِض السََّماَواِت

 فَقَْد النَّاَر ُتْدِخِل َمْن ِإنَّكَ َربََّنا( 161) النَّاِر َعَذاَب فَِقَنا

 َسِمْعَنا ِإنََّنا َربََّنا( 162) أَْنَصاٍر ِمْن ِللظَّاِلِمنَي َوَما أَْخَزْيَتُه



 

 

 لََنا فَاغِْفْر َربََّنا فَآَمنَّا ِبَربِّكُْم آِمُنوا أَْن ِللِْإمَياِن ُيَناِدي ُمَناِدًيا

 َربََّنا( 164) الْأَْبَراِر َمَع َوَتَوفََّنا َسيَِّئاِتَنا َعنَّا َوكَفِّْر ُذُنوَبَنا

 لَا ِإنَّكَ الِْقَياَمِة َيْوَم ُتْخِزَنا َولَا ُرُسِلكَ َعلَى َوَعْدَتَنا َما َوآِتَنا

 أُِضيُع لَا أَنِّي َربُُّهْم لَُهْم فَاْسَتَجاَب (163) الِْميَعاَد ُتْخِلُف

 َبْعٍض ِمْن َبْعُضكُْم أُْنَثى أَْو َذكٍَر ِمْن ِمْنكُْم َعاِمٍل َعَمَل

 َسِبيِلي ِفي َوأُوُذوا ِدَياِرِهْم ِمْن َوأُْخِرُجوا َهاَجُروا فَالَِّذيَن

 َجنَّاٍت َولَأُْدِخلَنَُّهْم َسيَِّئاِتِهْم َعْنُهْم لَأُكَفَِّرنَّ َوقُِتلُوا َوقَاَتلُوا

 ِعْنَدُه َواللَُّه اللَِّه ِعْنِد ِمْن َثَواًبا الْأَْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري

 ِفي كَفَُروا الَِّذيَن َتقَلُُّب َيُغرَّنَّكَ لَا( 161) الثََّواِب ُحْسُن

 الِْمَهاُد َوِبْئَس َجَهنَُّم َمأَْواُهْم ُثمَّ قَِليٌل َمَتاٌع( 169) الِْبلَاِد

 ِمْن َتْجِري َجنَّاٌت لَُهْم َربَُّهْم اتَّقَْوا الَِّذيَن لَِكِن( 169)

 اللَِّه ِعْنَد َوَما اللَِّه ِعْنِد ِمْن ُنُزلًا ِفيَها َخاِلِديَن الْأَْنَهاُر َتْحِتَها

 ِباللَِّه ُيْؤِمُن لََمْن َتاِبالِْك أَْهِل ِمْن َوِإنَّ( 168) ِللْأَْبَراِر َخْيٌر
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 َيْشَتُروَن لَا ِللَِّه َخاِشِعنَي ِإلَْيِهْم أُْنِزَل َوَما ِإلَْيكُْم أُْنِزَل َوَما

 ِإنَّ َربِِّهْم ِعْنَد أَْجُرُهْم لَُهْم أُولَِئكَ قَِليلًا َثَمًنا اللَِّه ِبآَياِت

 اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذيَن أَيَُّها َيا( 166) الِْحَساِب َسِريُع اللََّه

 (211) ُتفِْلُحوَن لََعلَّكُْم اللََّه َواتَّقُوا َوَراِبطُوا َوَصاِبُروا

  .[211 - 161: عمران آل]

وبقدرتك , اللّهم بك يصول الصائل: لوقيو

وال , وال حول لكل ذي حول إالّ بك, يطول الطائل

, بصفوتك من خلقك, قّوة ميتارها ذو قّوة إالّ منك

حمّمد نبّيك وعرتته وساللته عليه , وخريتك من بريّتك

واكفين شّر هذا اليوم , صّل عليهم, وعليهم السالم

وارزقين خريه ومينه واقض لي يف متصّرفاتي , وضرره

وكفاية , والظفر باألمنية, وبلوغ احملّبة, حبسن العاقبة



 

 

حّتى , وكّل ذي قدرة لي على أذّية, الطاغية الغوية

وأبدلين من , ّنة وعصمة من كّل بالء ونقمةأكون يف ج

حّتى ال , ومن العوائق فيه يسراً, املخاوف فيه أمناً

وال حيّل بي طارق من أذى , يصّدني صاّد عن املراد

, واألمور إليك تصري, إّنك على كّل شيء قدير, العباد

حبار ) .وهو السميع البصري, يا من ليس كمثله شيء

 (119ص69جاألنوار للمجلسي 

 :الوحدة يف السفر كراهية-3

: قال, عن اإلمام الصادق روى الطربسي 

  ؟بشّر الناس أنبئكم أال :قال رسول اهلل 

, َمن سافر وحَده: قال .يا رسول اهلل, بلى: قالوا

 (111ص 1ج مكارم األخالق). هوَضَرب عبد, ومنع ِرفْد





 

 

 أعمال العمرة املفردة سري أشكال توضح

 

1- 

 

 

2- 

 

 

4- 
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 أعمال العمرة املفردة

 

 من أحد املواقيت اإلحرام-1

 

 واجبات اإلحرام

 :وواجباته ثالثة

 :النية-أ

 أُحرم للعمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل
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إذا كانت العمرة املفردة نيابة عن شخص : مالحظة

يع  أعمال العمرة نيابة عن أو أكثر يذكر يف نيات مج

 .فالن

 :ويشرتط فيها

واإلخالص هلل سبحانه حني قصد القربة -

 .القصد

وأن , كون اإلحرام أنه للعمرة املفردة تعيني-

 .مستحبة أو واجبة بنذر, العمرة لنفسه أو لغريه

 

 



 

 

 لبس ثوبي اإلحرام-ب

 :ويستحب الغسل قبله ونيته

 

 

 :وأن يدعوا عند الغسل بـ

 نوراً وطهوراًبسم اهلل وباهلل اللهم اجعله لي ,

, وشفاًء من كل داٍء وُسقم, وحرزاً وأمناً من كل خوٍف

اللهم طهرني وطهر قليب واشرح لي صدري وأجر على 

لساني حمبتك وِمدحتك والثناء عليك فإنه ال قوة لي إال 

وقد علمت أن ِقوام ديين التسليم لك واإلتباع , بك

أغتسل غسل اإلحرام للعمرة 

 املفردة قربة إىل اهلل تعاىل
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 .هلُسنة نبيك صلواتك عليه وآل

 :ثم يلبس ثوبي اإلحرام وينوي قائال

 

 

 :وعند لبس ثوبي اإلحرام يقول

 احلمد هلل الذي رزقين ما أُواري به عورتي وأُؤدي

, يه ربي وأنتهي فيه إىل ما أمرنيفيه فرضي وأعبُد ف

وقبلين وأردُتُه فأعانين , احلمد هلل الذي قصدُتُه فبلغين

فهو حصين , ووجهُه أردت فسلمين, ومل يقطع بي

وكهفي وحرزي وظهري ومالذي وجلِئي ومنجاَي 

 .وُذخري وُعدتي يف شدتي ورخائي

اإلحرام للعمرة املفردة  قربة ألبس ثوبي 

 إىل اهلل تعاىل

 



 

 

 

 صالة ودعاء اإلحرام

يصلي صالة اإلحرام ركعتني أو ستاً  ويستحب أن

 :ويقرأ هذا الدعاء

 جتعلين ممن استجاب لك اللهم إني أسألك أن

فإني عبدك ويف قبضتك ال , وآمن بوعدك واتبع أمرك

أُوقي إال ما وقيت وال آخذ إال ما أعطيت وقد ذكرت 

احلج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك 

صلواتك عليه وآله وُتقويين على ما ضعفُْت عنه وُتسلم 

وفدك  ِمنِّى مناسكي يف يسر منك وعافية واجعلين من

اللهم إني , الذي رضيت وارتضيت ومسيت وكتبت
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, دٍة وأنفقُت مالي ابتغاء مرضاتكخرجُت من ُشقٍة بعي

اللهم إني أُريُد التمتع , اللهم فتمم لي حجيت وُعمرتي

بالعمرة إىل احلج على كتابك وُسنة نبيك صلواُتك عليه 

وآلِه فإن عرض لي عارٌض حيِبُسِني فخلِّين حيث 

اللهم إن مل تكُن , ك الذي قدرت عليَّحبستين بقدِر

أحرم لك شعري وبشري وحلمي ودمي , حجةً فعمرةً

, وعظامي وخمي وعصيب من النساء والثياب والطيب

 .أبتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة

 :التلبية-ج

 :ينعقد اإلحرام إال بالتلبية وهي وال

 



 

 

 

 كة املكرمة  ويستحب له تكرارها إىل أن يرى بيوت م

 :وأن يزيد يف التلبية

َلَبَّْيكَ داِعياً إىل دار السَّالم , لَبَّْيكَ ذا املعارج لَبَّْيك

لَبَّْيكَ أهُل التلبية , لَبَّْيكَ غَفّاَر الذُُّنوب لَبَّْيكَ, لَبَّْيكَ

 لَبَّْيكَ ُتْبدَى, ام لَبَّْيكَلَبَّْيكَ ذا اجلالل واإلكر, لَبَّْيكَ

  .لَبَّْيكَ َتستغين وُيفَْتقُر إليكَ لَبَّْيكَ, واملعاُد إليكَ لَبَّْيكَ

لَبَّْيكَ إلَه احلقِّ , لَبَّْيكَ َمرهوباً َومرغُوباً إليك لَبَّْيكَ

, اجلَميل لَبَّْيكَلَبَّْيكَ ذا النَُّعماء والفَْضل احلَسن , لَبَّْيكَ

لَبَّْيكَ عبُدكَ وابُن , لَبَّْيكَ كّشاَف الكَُرب العظام لَبَّْيكَ

 .لَبَّْيكَ يا كريُم لَبَّْيكَ, عبَدْيكَ لَبَّْيكَ

لبيك اللهم لبيك, لبيك الشريك لك لبيك, إن 

 والنعمة لك وامللك الشريك لك لبيكاحلمد 

 





 

 

 

 حمرمات اإلحرام

امه وحترم عليه احملرمات قام بالتلبية انعقد إحرإذا 

 :التالية

 املشرتكة بني الرجال والنساءاحملرمات -أ

 .اصطياد احليوانات الربِّية  .1

أو ملساً أو  وطياً أو تقبيالً) ممارسة األمور اجلنسية .2

 .(النظر بشهوة و تلذذ

 .ستمناءاال .4

 .لنفسه أو لغريهيه الشهادة علعقد النكاح و .3

شم الرائحة الطيبة وأكل )استعمال الطيب  .1



 ...............................................  

 

 .(األشياء املطيبة والدهن بها

لبس اخلامت والنظارة , احلناء, كتحالاإل)التزين  .9

 .(لقصد الزينة

 .النظر يف املرآة للزينة .9

املفاخرة ب والسباب وأي الكذ, الفسوق .8

 .احملرمة

 .و هو قول ال واهلل و بلى واهلل, اجلدال .6

 .(القمل) قتل هوام البدن .11

 .تدهني البدن .11

 .(لنفسه أو لغريه)إزالة الشعر  .12

 .إخراج الدم من البدن .14

 .األظفارتقليم  .13

 .محل السالح .11



 

 

داخل منطقة , النباتاتقلع أو قطع األشجار و .19

 .رامححالل من اإلاحلرم حتى يف حال اإل

 احملرمات اخلاصة بالرجال-ب

 .اب املخيطةلَْبُس الثي .1

 الذي يسرت مجيع ظاهر القدم لَْبُس احلذاء .2

 .اجلوربو

 . تغطية الرأس .4

 .نهارا وليال على اختالفل يالتظل .3

 اخلاصة بالنساءاحملرمات -ج

 .تغطية الوجه  .1

 .(ذهب أو فضة الغري معتاد لبسه)لبس احللي  .2





 

 

 

الطواف حول الكعبة سبعة -2
 أشواط

 :وجيب فيه

 :النية .1

 

 

 

 .الطهارة من احلدث األكرب واألصغر .2

 (.النجاسة)طهارة البدن واللباس من اخلبث  .4

 .اخلتان للرجال .3

أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط 

 للعمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل

 



 ...............................................  

 

 .العورة سرت .1

 .املواالة بني أشواط الطواف السبعة .9

وخيتم , ويبدأ الطواف من احلجر األسود حماذيا له

به يف كل شوط وتكون الكعبة على اجلانب األيسر أثناء 

 . الطواف



 

 

 

 





 

 

 

 الطوافصالة ركعيت -3

بعد الفراغ من  يؤتى بها خلف مقام إبراهيم 

  .الطواف مباشرة

 :ونيتها

 

 

 :صالة الطواف بعددعاء ويقرأ هذا ال

احلمد , اللهم تقبل مين وال جتعله آخر العهد مين

أصلي ركعيت طواف العمرة 

 .املفردة قربة إىل اهلل تعاىل

 



 ...............................................  

 

احلمد هلل , ينتهي هلل مبحامده كلها على نعمائه كلها حتى

اللهم صل على حممد وآل حممد و , إىل ما حيب ويرضى

 .تقبل مين وطهر قليب وزكِّ عملي

 :انظر للصورة التوضيحية



 

 

 





 

 

 

 السعي بني الصفا واملروة -4

 

وجيب السعي سبعة أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء 

 (الذهاب شوط واإلياب شوط)باملروة 

 :ونيته

 

 

أسعى بني الصفا واملروة سبعة أشواط 

 للعمرة املفردة قربة إىل اهلل تعاىل

 



 ...............................................  

 

 



 

 

 

 التقصري-5

وهو قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو 

ويستحب اجلمع بني أخذ الشعر من الرأس ), الشارب

وبه حيل احملرم من  (واللحية والشارب وقص األضافر

إحرامه ويبقى عليه طواف النساء وتبقى عليه حرمة 

 .احلرم من قلع نباته والصيد الربي

 :نيته

 

 

ر لإلحالل من إحرام العمرة أقّص

 املفردة قربة إىل اهلل تعاىل

 



 ...............................................  

 

 :مالحظة

تدع  وال, تقصر لغريك قبل أن تقصر لنفسك ال

 .غريك يقصر لك حتى يكون مقصر لنفسه

 



 

 

 

 طواف النساء -6

وهو سبعة أشواط كالطواف السابق وبنفس أحكامه 

 .ال خيتلف عنه إال يف النية فقط

 :ونيته

أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط  

طواف النساء للعمرة املفردة قربة إىل اهلل 

 تعاىل

 





 

 

 

 ركعيت طواف النساءصالة  -7

العمرة وختتلف عنها يف وهي مثل ركعيت طواف 

 .النية فقط

 :ونيتها

 

 

 :صالة الطواف بعددعاء ويقرأ هذا ال

 اللهم تقبل مين وال جتعله آخر العهد مين, احلمد

أصلي ركعيت طواف النساء للعمرة 

 .املفردة قربة إىل اهلل تعاىل

 

 



 ...............................................  

 

ينتهي, احلمد هلل  كلها حتىهلل مبحامده كلها على نعمائه 

اللهم صل على حممد وآل حممد , إىل ما حيب ويرضى

 .تقبل مين وطهر قليب وزكِّ عمليو

 .وبها تنتهي العمرة املفردة

 



 

 

 

 آداب دخول احلرم

 

 :يقول أن عند دخول احلرميستحب  .1

إنك قلت يف كتابك املنزل وقولك احلق  اللهم

وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامٍر يأتنَي 

اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب , من كلَّ فٍج عميق

دعوتك وقد جئت من ُشقٍة بعيدٍة وفجٍّ عميق سامعاً 

وكُلُّ ذلك بفضلك , لندائك وُمستجيباً لك ُمطيعاً ألمرك

, فلك احلمد على ما وفقتين له, عليَّ وإحسانك إليَّ

تغي بذلك الُزلفة عندك والقربة إليك واملنزلة لديك أب



 ...............................................  

 

اللهم صلِّ , واملغفرة لذنوبي والتوبة عليَّ منها مبنك

وآمين من , على حممد وآل حممد وحرم بدني على النار

 .ك وعقابك برمحتك يا أرحم الرامحنيعذاب

ثم يستحب الغسل لدخول املسجد احلرام  .2

 :يدخل املسجد ويقول

 .(بسم اهلل و باهلل وعلى ملة رسول اهلل )

ثم يرفع يديه إىل السماء متوجهاً إىل الكعبة 

  :ويقول

ويف أول , اللهم إني أسألك يف مقامي هذا

وأن تتجاوز عن خطيئيت , مناسكي أن تقبل توبيت

, وتضع عين وزري احلمد اهلل الذي بلغين بيته احلرام

الذي جعلته مثابةً اللهم إني أشهد أن هذا بيتك احلرام 



 

 

للناس وأمناً ُمباركاً وهدًى للعاملني اللهم إني عبدك 

والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلُب رمحتك وأُؤمُّ 

أسألك مسألة , طاعتك ُمطيعاً ألمرك راضياً بقدرك

أبواب  اللهم افتح لي, املُضطر إليك اخلائف لعقوبتك

 .ومرضاتك بطاعتك رمحتك واستعملين

  :إىل الكعبة ويقولثم ينظر 

 احلمد هلل الذي عظمك وشرفك وكرمك وجعلك

 .مثابة للناس وأمناً مباركاً وُهدى للعاملني





 

 

 

 دعية الطوافأ

ال يشك الطائف يف عدد األشواط يقرأ  حتى

األدعية املأثورة يف كل دور من الطواف بقصد الرجاء 

 .ولو مكرراً

 *الشوط األولدعاء *

 اللهم إني أسألك بإمسك الذي ُيمَشى به على

ظُلِل املاِء كما ُيمَشى بِه على ُجدِد األرض وأسألك 

وأسألك بامسك الذي , بامسك الذي يهتز له عرشك

تهتز له أقداُم مالئكتك وأسألك بامسك الذي دعاك به 



 ...............................................  

 

موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه حمبتةً 

ما  وأسألك بامسك الذي غفرت به حملمد , منك

أن ترزقين , تقدم من ذنبه وما تأخر وأمتمت عليه نعمتك

 (ثم تطلب حاجتك).  خري الدنيا واآلخرة

 * دعاء الشوط الثاني*

 اللهم إني إليك فقرٌي وإني خائٌف مستجرٌي فال

 .ُتغري جسمي و ال تبدل إمسي

والعبد  البيت بيتك واحلرم حرمك اللهم: تقولثم 

فاعتقين , م العائذ املستجري بك من النارعبدك وهذا مقا

ووالديَّ وأهلي وولدي وإخواني املؤمنني من النار يا 

 .جواُد يا كريم



 

 

 * دعاء الشوط الثالث*

وأجرني برمحتك , اللهم أدخلين اجلنة برمحتك

وأوسع عليَّ من الرزق , وعافين من السقم, من النار

شر فسقة اجلن واإلنس وشر فسقة وادرأ عين , احلالل

 .العرب والعجم

يا ذا املن والطول واجلود والكرم إن :لثم تقو

عملي ضعيٌف فضاعفه لي وتقبله مين إنك أنت السميع 

 .العليم

 * دعاء الشوط الرابع*

 يـا اهلل يا ولي العافية وخالق العافية ورازق العافية
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واملتفضل بالعافية عليَّ واملنعم بالعافية واملنان بالعافية 

وعلى مجيع خلقك يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما 

صل على حممد وآل حممد وارزقنا العافية ودوام العافية 

ومتام العافية وشكر العافية يف الدنيا واآلخرة برمحتك يا 

 .أرحم الرامحني

 * دعاء الشوط اخلامس*

احلمد هلل الذي شرفك وعظمك واحلمد هلل الذي 

بعث حممداً نبياً وجعل علياً إماماً اللهم اهِد له خيار 

 .وجنبه شرار خلقك, خلقك

 ويف اآلخرة ربنا آتنا يف الدنيا حسنة :لثم تقو

 .رحسنة وقنا عذاب النا



 

 

 * دعاء الشوط السادس*

وهذا مقام العائذ , البيت بيتك والعبد عبدك اللهم

, والعافية من قبلك الروح والفرجاللهم , بك من النار

اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطَّلعت 

 .أستجري بـاهلل من النار, عليه مين وخفي على خلقك

 * دعاء الشوط السابع*

 اللهم إن عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من

, وعندك أفواج من رمحة وأفواج من مغفرة, خطايا

 يوم يامن استجاب ألبغض خلقه إذ قال انظرني إىل

 .يبعثون استجب لي
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اللهم قنعين مبا رزقتين وبارك لي فيما  :ثم تقول

 .آتيتين

 إستحباب الشرب من ماء زمزم

ويستحب شرب ماء زمزم والرش على رأسه وبدنه 

 :وقراءة هذا الدعاء

 اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من

 .كل داء وسقم 

ماء زمزم  :قال عن النيب  وورد يف اخلرب

 .دواء ملا ُشرب له

متالء منه وكان النيب ويستحب اإلكثار منه واإل

 يستهدي ماء زمزم وهو باملدينة. 



 

 

 

 آداب السعي

, (اهلل أكرب):يقول سبعاًوهو متوجه إىل الكعبة 

 (.ال إله إال اهلل) :وسبعاً, (احلمد هلل) :وسبعاً

 :الدعاءوثالثاً هذا 

له امللك وله , إله إال اهلل وحده ال شريك له ال

وهو على كل , حيي ومييت وهو حي ال ميوت, حلمدا

 .اللهم صل على حممد وآل حممد. شيء قدير

 :ويقرأ هذا الدعاء ثالث مرات

واحلمد هلل على ما , اهلل أكرب على ما هدانا



 ...............................................  

 

 واحلمد هلل احلي, واحلمد هلل احلي القيوم, الناأو

 .الدائم

وأشهد أن حممدا , أشهد أن ال إله إال اهلل:ويقول ثالثاً

ال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره , عبده ورسوله

 .املشركون

اللهم إني أسألك العفو والعافية  :ويقرأ ثالثاً

 .واليقني يف الدنيا واآلخرة

اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة :وثالثاً

 .وقنا عذاب النارحسنة 

. (احلمد هلل) :ومائة مرة. (اهلل أكرب) :ومائة مرة

 (.سبحان اهلل) :ومائة مرة



 

 

 :ثم يقرأ

ده ونصر عبده ال إله إال اهلل وحده وحده أجنز وع

امللك وله احلمد وحده فله , وغلب األحزاب وحده

اللهم , اللهم بارك لي يف املوت وفيما بعد املوت, وحده

اللهم أظلين يف , من ظلمة القرب ووحشتهإني أعوذ بك 

 .ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك

ونفسك فإن فيه استيداع دينك وكرر هذا الدعاء 

 :تعاىلاهلل  عند

 أستودع اهلل الرمحن الرحيم الذي ال تضيع ودائعه

اللهم استعملين على كتابك وسنة , ديين ونفسي وأهلي

ثم يقول  وفين على ملته وأعذني من الفتنةنبيك وت
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 .اهلل أكرب :ثالثاً

 :ويستحب أن يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويقول

 اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط فإن ُعدُت فُعد

اللهم افعل بي , علي باملغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم

, ما أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترمحين

إىل  وإن تعذبين فأنت غين عن عذابي وأنا حمتاج

اللهم ال , فيا من أنا حمتاج إىل رمحته ارمحين, رمحتك

فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله , أنا أهله تفعل بي ما

وال أخاف تعذبين ومل تظلمين أصبحت أتقي عدلك 

 .فيا من هو عدٌل ال جيور ارمحين, جورك

 :ثم يقول



 

 

من ال خييب سائله وال ينفد نائله صل على  يا

وادع  .برمحتك وأعذني من النار, حممد وآل حممد

 .لنفسك ما أحببت

  :اقرأ هذا الدعاء ثم

 اللهم إني أعوذ بك من عذاب القرب وفتنته

اللهم أظلين , ربته ووحشته وظلمته وضيقه وضنكهوغ

 .يف ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك

يامن هو , يامن أمر بالعفو, يارب العفو :ثم قل

, العفَو العفَو العفَو, العفِويامن يثيب على , أوىل بالعفو

بعيد أردد علي نعمتك  قريب يا جواد يا كريم يا يا

 .واستعملين بطاعتك ومرضاتك
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, يامن جيزي على العفو, يامن أمر بالعفو :ثم قل

من يثيب على  يا, يامن زين العفو, يامن دل على العفو

يا من , من يعطي على العفو يا, يامن حيب العفو, العفو

 .والعفو العفو العف, يارب العفو, على العفويعفو 

الظن بك على اللهم إني أسألك حسن :ثم قل

 .ل حال وصدق النية يف التوكل عليكك



 

 

 

 وزياراتهامقربة احلجون 
احلجون أشرف مقربة بعد البقيع وهي حمل تردد 

وفيها دفن عبد املطلب وعبد مناف  النيب األعظم 

وفيها أيضاً مدفن أبي طالب عم  جدا النيب 

الرسول ووالد أمري املؤمنني ومدفن زوجة النيب خدجية 

 .أم املؤمنني عليهم من اهلل أفضل التحية والسالم

  زيارة عبد مناف جد النيب

أيُّها السَّالُم علَيكَ , السَّالُم عليكَ أيُّها الّسّيُد الّنبيُل

السَّالُم َعلَيكَ , الُغصُن املُْثِمُر من َشَجَرِة إبَراهيَم اخلَليِل



 ...............................................  

 

يا َجدَّ َخرِي الَوَرى السَّالُم علَيكَ يا بَن األنبَياِء األصِفَياء 

السَّالُم علَيكَ يا بَن األْوِصَياِء األولياِء السَّالُم علَيكَ يا 

, َمقَاِم إبَراهيَم السَّالُم َعلَيكَ يا َواِرَث, َسّيَد احلََرِم

السَّالُم َعلَيكَ , السَّالُم َعلَيكَ يا َصاِحَب َبيِت اهلِل الَعظيِم

 .َوَعلَى آَباِئكَ وأبَناِئكَ الطَّاِهريَن وَرمحةُ اهلِل وَبَركَاُتُه

  زيارة عبد املطلب جد النيب

 السَّالُم َعلَْيكَ يا َمْن, السَّالُم َعلَْيكَ َيا َسيَِّد الَبطْحاِء

السَّالُم َعلَْيكَ َيا ابن , ناَداُه هاِتُف الَغيِب بأكَرِم ِنَداِء

السَّالُم َعلَْيكَ يا َواِرَث الذَّبيِح , إبَراهيَم اخلَليِل

السَّالُم َعلَْيكَ يا َمْن أهلَكَ اهللُ بُدعاِئِه , إمَساعيِل

وأرَسَل عليهْم , أصَحاَب الِفيِل وجَعَل كَيَدهْم يف َتضليل

َترميُهْم َبِحجارٍة من سّجيٍل فَجعلَهْم , اِبيَلطَرياً أَب



 

 

السَّالُم َعلَْيكَ يا َمْن َتَضّرَع يف َحاَجاِتِه , كََعصٍف مأكوٍل

السَّالُم , إىل اهلل وَتوسََّل يف ُدعاِئِه ِبُنوِر رسوِل اهلل 

َعلَْيكَ يا َمْن اسَتَجاَب اهللُ ُدعاَءُه وُنوِدَي يف الكَعَبِة َوُبشَِّر 

وأَسَجَد اهللُ الِفيَل إكَراماً وإعظاماً , باإلَجاَبِة يف ُدعاِئِه

السَّالُم َعلَْيكَ يا َمْن أتَبَع اهللُ لُه املاَء حتى َشِرَب , لَُه

 .وارتوى يف األرض القفَراِء

السَّالُم , السَّالُم َعلَْيكَ يا بَن الذَِّبيِح وأَبا الّذِبيِح

السَّالُم َعلَْيكَ يا , اِفَر َزمَزَمَعلَْيكَ يا َساِقَي احلَجيِج وح

َمْن جعَل اهللُ من نسِلِه سّيَد املُرَسِلنَي وَخرَي أهِل 

السَّالُم َعلَْيكَ َيا َمْن طَاَف َحوَل , الّسماواِت واألرضنَي

السَّالُم َعلَْيكَ يا َمْن َرأى , الكَعَبِة َوَجعلَُه سبَعةَ أشواٍط

السَّالُم , َعِلَم أنَُّه من أهِل اجلَّنِةيف املََناِم ِسلِسلةَ النُّوِر َو
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السَّالُم َعلَْيكَ وعلى آباِئكَ , َعلَْيكَ يا َشيَبةَ احلَمِد

 .وأجَداِدكَ وأبَناِئكَ َجميعاً وَرمحةُ اهلل وَبَركاُتُه

  زيارة أبي طالب عم النيب

السَّالُم , السَّالُم َعلَْيكَ يا َسّيَد الَبطَحاِء وابَن َرِئيِسَها

السَّالُم َعلَْيكَ يا , ْيكَ َيا واِرَث الكَْعَبِة بعَد تأِسيِسَهاَعلَ

السَّالُم َعلَْيكَ يا عّم املُصطَفى , كاِفَل الّرُسوِل وناِصَرُه

السَّالُم , السَّالُم َعلَْيكَ يا َبيضةَ الَبلَِد, وأَبا املرَتضى

ُنصَرِة َسيِِّد َعلَْيكَ أيُّها الّذابُّ عن الدِّيِن والَباِذُل نفَسُه يف 

السَّالُم َعلَْيكَ َوَعلى ولَِدكَ أمرِي املؤمِننَي , املُرَسلنَي

  .وَرمحَةُ اهلل َوَبركاُتُه

 



 

 

 وهب تزيارة أم النيب آمنة بن

ل على أنها دفنت يف احلجون ض األقواوهناك بع

بينما الكثري يذكرون أنها دفنت يف األبواء بني مكة 

 :واملدينة

السَّالُم َعلَْيِك , أيُتَها الطّاِهَرةُ املطهرةالسَّالُم عليِك 

السَّالُم َعلَْيِك َيا َمْن , َيا َمْن َخصََّها اهللُ بأعلى الشََّرِف

َسطََع من َجبيِنها ُنوُر سيِِّد األنبياِء فأضاَءْت ِبِه األرُض 

السَّالُم َعلَْيِك يا َمْن َنَزلَْت ألجِلها املَالِئكَةُ , والسَّماِء

السَّالُم َعلَْيِك يا َمْن نَزلْت , ْت لـَها ُحُجُب اجلَنَِّةوُضَرَب

ِلِخدَمِتها احلُوُر العنُي وَسقَيَنَها من َشَراِب اجلَنَِّة َوَبشِّرَنَها 

, السَّالُم َعلَْيِك يا أَم رسوِل اهلل, بوالَدِة خرِي األنبَياِء

آَتاِك اهللُ فهنيئاً لِك ِبَما , السَّالُم َعلَْيِك َيا أّم حبيِب اهلل
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 والسالم َعلَْيِك وعلى رسوِل اهلل , من فضٍل

  .وَرمحةُ اهلل وَبَركاُتُه

  زيارة السيدة خدجية أم املؤمنني

السَّالُم َعلَْيِك يا زوجةَ , السَّالُم َعلَْيِك يا أمَّ املؤمننَي

سيَِّدِة السَّالُم َعلَْيِك يا أمَّ فاِطَمةَ الّزهراِء , سيِِّد املُرَسلنَي

السَّالُم , السَّالُم َعلَْيِك يا أّوَل املُؤِمَناِت, ِنَساِء الَعالَمنَي

َعلَْيِك َيا َمْن أنفقْت أمَولَـها يف ُنصَرِة سيِِّد األنبياِء ونَصَرَتُه 

السَّالُم من اهلِل , ما استطَاَعْت وَدافَعْت عنُه األعداَء

والسَّالُم , من فضٍل فَهنيئاً لَِك ِبَما أوالِك اهللُ, اجلَليِل

  .علَيِك ورمحَةُ اهلِل وَبَركاُتُه

 



 

 

 وداع احلرم املكي

لك ونبيك اللهم صلى على حممد عبدك ورسو

وخريتك من خلقك اللهم كما  وأمينك وحبيبك وجنيك

بلغ رساالتك وجاهد يف سبيلك وصدع بأمرك وأوذي يف 

 اللهم اقلبين مفلحا, جنبك وعبدك حيت أتاه اليقني

لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك  مستجابا منجحا

اللهم , من املغفرة والربكة والرمحة والرضوان والعافية

, إن أمتين فاغفر لي وإن أحييتين فارزقنيه من قابل

اللهم إني عبدك , اللهم ال جتعله آخر العهد من بيتك

محلتين على دوابك وسريتين , وابن عبدك وابن أمتك

حرمك وأمنك وقد كان يف حسن  يف بالدك حتى أقدمتين

لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت لي  ظين بك أن تغفر
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وقربين إليك زلفي وال تباعدني  ذنوبي فازدد عين رضا

لي قبل أن تنأى  فمن اآلن فاغفر لي وإن كنت مل تغفر

ن انصرايف إن كنت أذنت لي غري آعن بيتك داري فهذا أو

, به راغب عنك وال عن بيتك وال مستبدل بك وال

اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن 

ذا بلغتين أهلي فاكفين إفمشالي حتى تبلغين أهلي 

 .عيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومينمؤونة عبادك و



 

 

 

 بعض آداب مكة املكرمة

 :يستحب يف مكة عدة أمور منها

 .وقراءة القرآنن ذكر اهلل سبحانه اإلكثار م .1

 .ختم القرآن الكريم فيها .2

والرش على واإلكثار منه شرب ماء زمزم  .4

 : بدن وقراءة هذا الدعاءالرأس وال

من  اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء)

 .(كل داء وسقم

كما روي اإلكثار من النظر إىل الكعبة املشرفة  .3

إن اهلل تبارك وتعاىل حول : قال عن أبي عبداهلل 
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الكعبة عشرين ومائة رمحة منها ستون للطائفني 

 .وأربعون للمصلني عشرون للناظرين

من أن يطوف طوافا مستحب وهو أفضل  .1

 .الصالة املستحبة كما جاء يف الرواية السابقة

 :مبا  شاء ومبا وردب الرمحة الدعاء حتت ميزا .9

النَّاِر وأوِسْع عليَّ من رزِقكَ اللُّهمَّ أعِتْق رقََبيت مَن )

واإلنِس وأدِخلِني اجلَنَّةَ  احلَالِل وادَرأ عنِّي َشرَّ فَسقَِة اجِلنِّ

 .(ِبَرْحَمِتكَ

  :ثم يقول

وهو ينظر إىل امليزاب أدِخلِني اجلَّنةَ بَرمحَِتكَ ـ  اللُّهمَّ

, َوَعاِفِني ِمَن السُّقَِم, النَّاِر ـ وأِجرني ِبرمحَِتكَ مَن

ْدَرأ عنِّي َشرَّ فََسقَِة اجِلنِّ علَيَّ ِمَن الرِّزِق احلَالِل واوأوٍسْع 



 

 

  .واإلنِس وَشرَّ فَسقِة الَعرِب والَعَجِم
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 :أركان الكعبة املشرفة
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 الفهرس
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