
10- اأذكار الطواف: 
واهلل  اهلل  ب�سم  الأول:  ال�سوط  بداية  عند   •

اأكرب.
�سوط:  اآخر  ختام  ويف  �سوط  كل  بداية  عند   •

)اهلل اأكرب(.
يكون  اأن  والأف�سل  الطواف  يف  تي�سر  مبا  • تدعو 
ال�سحيحة،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  من  الدعاء 
وتدعو بني الركن اليماين واحلجر الأ�سود بقوله 
اْلآخَرِة  َويِف  َح�َسنًة  ْنَيا  الُدّ يِف  اآِتَنا  َنا  {َرَبّ تعالى: 

ار}. َح�َسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّ

تي�سر  اإن  اإبراهيم  مقام  تاأتي  الطواف:  بعد   -11
اإِْبَراِهيَم  َمَقاِم  ِمْن  ِخُذوا  تعالى:{َواَتّ قوله  وتقراأ 

ًلّى}. ُم�سَ

اأيها  يا  {قل  بـ  فيهما  تقراأ  الطواف:  ركعتا   -12
الكافرون}  و{قل هو اهلل اأحد}.

13- عند �سرب زمزم: تدعو مبا �سئت فقد قال 
لــه(، وكــان ابن  ملسو هيلع هللا ىلص:)مــاء زمــزم ملا �سرب  النبي 
عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- يدعو فيقول: )اللهم 
اإين اأ�ساألك علما نافعا ورزقا وا�سعا و�سفاء من كل 

داء(.

الأ�سود،  احلجر  اإلــى  اأخــرى  مرة  ترجع  ثم   -14
فت�ستلمه اأو ت�سري اإليه، وتقول اهلل اأكرب.

5- واإذا خ�سيت عدم اإمتام العمرة اأو احلج ملر�س 
اأو نحوه تقول : »اللهم حملي حيث حب�ستني«.

دخول  اإلى  الإحــرام  من  التلبية:)للمعتمر:   -6
اإلى  باحلج  الإحــرام  من  وللحاج:  احلــرم،  حدود 
رمي جمرة العقبة يوم النحر اأو اأداء اأي عمل من 

اأعمال يوم النحر(، وكان من تلبية النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
• لبيك اللهم لبيك، لبيك ل �سريك لك لبيك، اإن 

احلمد والنعمة لك  وامللك، ل �سريك لك.
لبيك. احلق  اإله  • لبيك 

الآخرة. خري  اخلري  اإمنا  لبيك،  اللهم  • لبيك 

اليمنى  قدمك  تقدم  امل�سجد:  دخــول  دعــاء   -7
ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  اهلل  )ب�سم  قائال 
وتقول:  رحمتك(،  اأبـــواب  يل  افتح  اللهم  اهلل، 
و�سلطانه  الكرمي  وِبوجهه  العظيم  باهلل  )اأعــوذ 

القدمي من ال�سيطان الرجيم(.

قدمك  تــقــدم  امل�سجد:  مــن  ـــروج  اخل دعـــاء   -8
الي�سرى قائال: )ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على 
اأ�ساألك من ف�سلك(، )اللهم  اإين  اللهم  ر�سول اهلل، 

اع�سمني من ال�سيطان الرجيم (.

مبا  وتدعو  يديك  ترفع  الكعبة:  ــة  روؤي عند   -9
اأنه يدعو  تي�سر وثبت عن عمر -ر�سي اهلل عنه- 
فحينا  ال�سالم،  ومنك  ال�سالم  اأنت  )اللهم  بقوله: 

ربنا بال�سالم(.

1- دعاء ال�سفر: اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، 
ُمْقِرِننَي  َر لنا هذا وما كنا له  �َسَخّ {�ُسْبَحاَن الذي 
َنا مَلُْنَقِلُبوَن} اللهم اإَِنّا ن�ساألك يف �سَفرنا  َواإَِنّا اإلى َرِبّ
اللهم  تر�سى،  ما  العمل  ومن  والتقوى  الــرَبّ  هذا 
هّون علينا �سفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت 
ال�ساحب يف ال�سفر واخلليفة يف الأهل، اللهم اإين 
اأعوذ ِبك من وعثاء ال�سفر، وكاآبة املْنظر، و�سوء 

املنَقلب يف املال والأهل.

2- واإذا رجع قالهن وزاد فيهن: )اآيبون، تائبون، 
عابدون، لربنا حامدون(. ويقول: ل اإله اإل اهلل 
وهو  احلمد،  ولــه  امللك  له  لــه،  �سريك  ل  وحــده 
عابدون،  تائبون،  اآيبون،  قدير،  �سيء  كل  على 
وعــده،  اهلل  �سدق  حــامــدون،  لربنا  �ــســاجــدون، 

وَن�سر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

اهلل   ) اأن:)تكرِبّ ال�سفر  طريق  على  وي�ستحب   -3
تعالى  اهلل  )ت�سبح(  واأن  مرتفع،  كل  عند  تعالى 

عند كل منخف�س.

4- عند الإحرام يف امليقات: »لبيك عمرة« )للمعتمر 
»لبيك  )للقارن(،  وحجًا«  عمرة  »لبيك  املتمتع(،  اأو 
حجا« )للمفرد( وتقول: »اللهم حجة« )على ح�سب 

�ُسك( ل رياء فيها ول �سمعة. النُّ

اأذكـــار احلـج والعمـــــرة



تكرب  النحر(:  )يــوم  الكربى  اجلمرة  رمــي   -24
بعدها  دعـــاء  ول  اأكــــرب-  -اهلل  حــ�ــســاة  كــل  مــع 
عن  وِمنى  ي�سارك  عن  مكة  جتعل  اأن  )وامل�ستحب 

ميينك عند رميها( وتقطع التلبية بعدها.

25- عند الذبح: )ب�سم اهلل واهلل اأكرب، اللهم منك 
ولك، اللهم تقبل مني(.

من  الإكــثــار  على  احــر�ــس  الت�سريق:  اأيـــام   -26
التكبري  وذكر اهلل عز وجل  يف هذه الأيــام  فقد 
و�سرب  اأكل  اأيام  الت�سريق  )اأيام  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال 

وذكر هلل(. 

27- رمي اجلمرات اأيام الت�سريق:
ح�ساة  كل  مع  وتكرب  الأولــى  اجلمرة  ترمي   •
وتدعو  الأولـــى،  اجلمرة  ــام  اأم وتقف  تتقدم  ثم 
وتطيل  يديك  رافــعــًا  القبلة  م�ستقباًل  �سئت  مبا 

الدعاء.
• ثم ترمي اجلمرة الثانية وتكرب مع كل ح�ساة، 
�سئت  مبا  وتدعو  الي�سار  جهة  اإلى  بعدها  وتتقدم 

م�ستقبال القبلة رافعا يديك وتطيل الدعاء.
وتكرب  )الــكــربى(  الثالثة  اجلمرة  ترمي  ثم   •
عن  مكة  جتعل  اأن  امل�ستحب  ومن  ح�ساة،  كل  مع 
دعــاء  ول  رميها  عند  ميينك  عــن  وِمــنــى  ي�سارك 

بعدها.

فعلت على ال�سفا، فتقول الذكر ثالث مرات، وتدعو 
بينهما مرتني. 

ال�سفا  علوت  كلما  وتــدعــو  الــذكــر  هــذا  )وتــقــول 
على  كنت  اإذا  الأخـــري  ال�سوط  يف  حتى  ـــروة  وامل

املروة(.

الرتوية(:  )يوم  الثامن  اليوم  مبنى  اجللو�س   -20
يكرث احلجاج من التلبية وذكر اهلل تعالى.

التكبري  من  احلاج  يكرث  عرفة:  يوم  فجر  من   -21
دبر ال�سلوات و�سائر الأوقات اإلى غروب �سم�س يوم 

الثالث ع�سر.
اأكرب،  اهلل  اأكرب،  اهلل  اأكرب،  اهلل  التكبري:  • �سفة 

ل اإله اإل اهلل، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، وهلل احلمد.
من  فيبداأ  الأوقات  �سائر  يف  املطلق  التكبري  • واأما 

اأول الع�سر من ذي احلجة.

�سئت وتكرث من  الدعاء يف عرفة: تدعو مبا   -22
ملسو هيلع هللا ىلص: )خري الدعاء دعاء  التهليل، فقد قال النبي 
يوم عرفة وخري ما قلت اأنا والنبيون قبلي: ل اإِله 
امللك، وله احلمد،  له  له،  �سريك  اإل اهلل وحده ل 
من  الإكثار  تن�س  ول  قدير(.  �سيء  كل  على  وهو 

التلبية والتكبري.

تدعو  الفجر  �سالة  بعد  باملزدلفة:  الدعاء   -23
اهلل مبا �سئت رافعا يديك م�ستقبال القبلة وحتمده 

وتكربه وتهلله اإلى اأن ي�سفر جدًا.

15- عند الذهاب اإلى ال�سفا: تقول )نبداأ مبا بداأ 
اهلل به(. 

اإذا دنوت من جبل ال�سفا: تقراأ قوله تعالى  -16 
.{ َفا َوامْلَْرَوَة ِمْن �َسَعاِئِر اهلَلّ {اإَِنّ ال�سَّ

17- ثم تعلو ال�سفا: وت�ستقبل القبلة وترفع يديك 
وتقول: )اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، ل اإِله اإل 
اهلل وحده ل �سريك له، له امللك، وله احلمد، يحيي 
اهلل  اإل  اإلــه  ل  قدير،  �سيء  كل  على  وهو  ومييت، 
وحده ل �سريك له، اأجنز وعده، ون�سر عبده، وهزم 
تعيد  ثم  �سئت،  مبا  تدعو  ثم  وحــده(  الأحـــزاب 
ثم  �سئت  مبا  تدعو  ثم  ثانية  مرة  ال�سابق  الذكر 
تعيد الذكر مرة ثالثة، ول تدعو بعد املرة الثالثة 

ثم تتجه اإلى املروة.

18- يف ال�سعي: تدعو مبا ت�ساء والأف�سل اأن تدعو 
وقد  ال�سحيحة،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  باأدعية 
ثبت عن بع�س ال�سحابة اأنهم كانوا يقولون: )رب 

اغفر وارحم اإنك اأنت الأعز الأكرم(.

وترفع  القبلة  وت�ستقبل  املـــروة:  تعلو  ثم   -19
اأكرب،  اهلل  اأكرب،  اهلل  اأكرب،  )اهلل  وتقول:  يديك 
وله  امللك،  له  له،  �سريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل 
َقدير،  �سيء  كل  على  وهو  ومييت،  يحيي  احلمد، 
وعده،  اأجنز  له،  �سريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل 
ون�سر عبده، وهزم الأحزاب وحده(. وتفعل كما 
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