�أذكـــار احلـج والعمـــــرة

 -5و�إذا خ�شيت عدم �إمتام العمرة �أو احلج ملر�ض
�أو نحوه تقول « :اللهم حملي حيث حب�ستني».

 -1دعاء ال�سفر :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب،
}�س ْب َحانَ الذي َ�س َّخ َر لنا هذا وما كنا له ُمق ِْر ِن َ
ني
ُ
َو�إِ َنّا �إلى َر ِّبنَا لمَ ُ ْن َق ِل ُبونَ { اللهم �إِ َنّا ن�س�ألك يف �سفَرنا
�بر والتقوى ومن العمل ما تر�ضى ،اللهم
هذا ال َّ
ه ّون علينا �سفرنا هذا واط ِو عنا بعده ،اللهم �أنت
ال�صاحب يف ال�سفر واخلليفة يف الأهل ،اللهم �إين
�أعوذ ِبك من وعثاء ال�سفر ،وك�آبة املنْظر ،و�سوء
املنقَلب يف املال والأهل.

 -6التلبية(:للمعتمر :من الإح��رام �إلى دخول
حدود احل��رم ،وللحاج :من الإح��رام باحلج �إلى
رمي جمرة العقبة يوم النحر �أو �أداء �أي عمل من
�أعمال يوم النحر) ،وكان من تلبية النبي ﷺ:
• لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال �شريك لك لبيك� ،إن
احلمد والنعمة لك وامللك ،ال �شريك لك.
• لبيك �إله احلق لبيك.
• لبيك اللهم لبيك� ،إمنا اخلري خري الآخرة.

 -2و�إذا رجع قالهن وزاد فيهن�( :آيبون ،تائبون،
عابدون ،لربنا حامدون) .ويقول :ال �إله �إال اهلل
وح��ده ال �شريك ل��ه ،له امللك ول��ه احلمد ،وهو
على كل �شيء قدير� ،آيبون ،تائبون ،عابدون،
���س��اج��دون ،لربنا ح��ام��دون� ،صدق اهلل وع��ده،
و َن�صر عبده ،وهزم الأحزاب وحده.

 -7دع��اء دخ��ول امل�سجد :تقدم قدمك اليمنى
قائال (ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول
اهلل ،اللهم افتح يل �أب���واب رحمتك) ،وتقول:
(�أع��وذ باهلل العظيم و ِبوجهه الكرمي و�سلطانه
القدمي من ال�شيطان الرجيم).

أن(:تكب) اهلل
 -3وي�ستحب على طريق ال�سفر �
رِّ
تعالى عند كل مرتفع ،و�أن (ت�سبح) اهلل تعالى
عند كل منخف�ض.
 -4عند الإحرام يف امليقات« :لبيك عمرة» (للمعتمر
�أو املتمتع)« ،لبيك عمرة وحج ًا» (للقارن)« ،لبيك
حجا» (للمفرد) وتقول« :اللهم حجة» (على ح�سب
الن ُُّ�سك) ال رياء فيها وال �سمعة.

 -8دع���اء اخل���روج م��ن امل�سجد :ت��ق��دم قدمك
الي�سرى قائال( :ب�سم اهلل وال�صالة وال�سالم على
ر�سول اهلل ،اللهم �إين �أ�س�ألك من ف�ضلك)( ،اللهم
اع�صمني من ال�شيطان الرجيم ).
 -9عند ر�ؤي��ة الكعبة :ترفع يديك وتدعو مبا
تي�سر وثبت عن عمر -ر�ضي اهلل عنه� -أنه يدعو
بقوله( :اللهم �أنت ال�سالم ومنك ال�سالم ،فحينا
ربنا بال�سالم).

� -10أذكار الطواف:
• عند بداية ال�شوط الأول :ب�سم اهلل واهلل
�أكرب.
• عند بداية كل �شوط ويف ختام �آخر �شوط:
(اهلل �أكرب).
• تدعو مبا تي�سر يف الطواف والأف�ضل �أن يكون
الدعاء من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�صحيحة،
وتدعو بني الركن اليماين واحلجر الأ�سود بقوله
الد ْن َيا َح َ�س ً
نة وَفيِ ْالآخ َر ِة
تعالىَ } :ر َّب َنا �آ ِت َنا فيِ ُّ
اب ال َنّار{.
َح َ�س َن ًة وَقِ َنا َع َذ َ
 -11بعد الطواف :ت�أتي مقام �إبراهيم �إن تي�سر
يم
وتقر�أ قوله تعالىَ }:وا َّتخِ ُذوا مِنْ َم َقا ِم ِ�إ ْبرَاهِ َ
ُم َ�ص ًّلى{.
 -12ركعتا الطواف :تقر�أ فيهما بـ }قل يا �أيها
الكافرون{ و}قل هو اهلل �أحد{.
 -13عند �شرب زمزم :تدعو مبا �شئت فقد قال
النبي ﷺ(:م��اء زم��زم ملا �شرب ل��ه) ،وك��ان ابن
عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -يدعو فيقول( :اللهم
�إين �أ�س�ألك علما نافعا ورزقا وا�سعا و�شفاء من كل
داء).
 -14ثم ترجع مرة �أخ��رى �إل��ى احلجر الأ�سود،
فت�ستلمه �أو ت�شري �إليه ،وتقول اهلل �أكرب.

 -15عند الذهاب �إلى ال�صفا :تقول (نبد�أ مبا بد�أ
اهلل به).
� -16إذا دنوت من جبل ال�صفا :تقر�أ قوله تعالى
ال�ص َفا َوالمْ َر َو َة مِنْ َ�ش َعا ِئ ِر هَّ
الل{.
}�إ َِّن َّ
ْ
 -17ثم تعلو ال�صفا :وت�ستقبل القبلة وترفع يديك
وتقول( :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،ال �إِله �إال
اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك ،وله احلمد ،يحيي
ومييت ،وهو على كل �شيء قدير ،ال �إل��ه �إال اهلل
وحده ال �شريك له� ،أجنز وعده ،ون�صر عبده ،وهزم
الأح���زاب وح��ده) ثم تدعو مبا �شئت ،ثم تعيد
الذكر ال�سابق مرة ثانية ثم تدعو مبا �شئت ثم
تعيد الذكر مرة ثالثة ،وال تدعو بعد املرة الثالثة
ثم تتجه �إلى املروة.
 -18يف ال�سعي :تدعو مبا ت�شاء والأف�ضل �أن تدعو
ب�أدعية القر�آن الكرمي وال�سنة ال�صحيحة ،وقد
ثبت عن بع�ض ال�صحابة �أنهم كانوا يقولون( :رب
اغفر وارحم �إنك �أنت الأعز الأكرم).
 -19ثم تعلو امل���روة :وت�ستقبل القبلة وترفع
يديك وتقول( :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب،
ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك ،وله
احلمد ،يحيي ومييت ،وهو على كل �شيء َقدير،
ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له� ،أجنز وعده،
ون�صر عبده ،وهزم الأحزاب وحده) .وتفعل كما

فعلت على ال�صفا ،فتقول الذكر ثالث مرات ،وتدعو
بينهما مرتني.
(وت��ق��ول ه��ذا ال��ذك��ر وت��دع��و كلما علوت ال�صفا
وامل���روة حتى يف ال�شوط الأخ�ي�ر �إذا كنت على
املروة).
 -20اجللو�س مبنى اليوم الثامن (يوم الرتوية):
يكرث احلجاج من التلبية وذكر اهلل تعالى.
 -21من فجر يوم عرفة :يكرث احلاج من التكبري
دبر ال�صلوات و�سائر الأوقات �إلى غروب �شم�س يوم
الثالث ع�شر.
• �صفة التكبري :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب،
ال �إله �إال اهلل ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،وهلل احلمد.
• و�أما التكبري املطلق يف �سائر الأوقات فيبد�أ من
�أول الع�شر من ذي احلجة.
 -22الدعاء يف عرفة :تدعو مبا �شئت وتكرث من
التهليل ،فقد قال النبي ﷺ( :خري الدعاء دعاء
يوم عرفة وخري ما قلت �أنا والنبيون قبلي :ال �إِله
�إال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك ،وله احلمد،
وهو على كل �شيء قدير) .وال تن�س الإكثار من
التلبية والتكبري.
 -23الدعاء باملزدلفة :بعد �صالة الفجر تدعو
اهلل مبا �شئت رافعا يديك م�ستقبال القبلة وحتمده
وتكربه وتهلله �إلى �أن ي�سفر جد ًا.

 -24رم��ي اجلمرة الكربى (ي��وم النحر) :تكرب
م��ع ك��ل ح�����ص��اة -اهلل �أك��ب�ر -وال دع���اء بعدها
(وامل�ستحب �أن جتعل مكة عن ي�سارك ومِنى عن
ميينك عند رميها) وتقطع التلبية بعدها.
 -25عند الذبح( :ب�سم اهلل واهلل �أكرب ،اللهم منك
ولك ،اللهم تقبل مني).
� -26أي���ام الت�شريق :اح��ر���ص على الإك��ث��ار من
التكبري وذكر اهلل عز وجل يف هذه الأي��ام فقد
قال النبي ﷺ�( :أيام الت�شريق �أيام �أكل و�شرب
وذكر هلل).
 -27رمي اجلمرات �أيام الت�شريق:
• ترمي اجلمرة الأول��ى وتكرب مع كل ح�صاة
ثم تتقدم وتقف �أم��ام اجلمرة الأول���ى ،وتدعو
مبا �شئت م�ستقب ًال القبلة راف��ع�� ًا يديك وتطيل
الدعاء.
• ثم ترمي اجلمرة الثانية وتكرب مع كل ح�صاة،
وتتقدم بعدها �إلى جهة الي�سار وتدعو مبا �شئت
م�ستقبال القبلة رافعا يديك وتطيل الدعاء.
• ثم ترمي اجلمرة الثالثة (ال��ك�برى) وتكرب
مع كل ح�صاة ،ومن امل�ستحب �أن جتعل مكة عن
ي�سارك ومِ��ن��ى ع��ن ميينك عند رميها وال دع��اء
بعدها.
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