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احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على النبي امل�صطفى، خريمن 
طاف و�صعى، واأكرم من لبى ودعا، وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني 
.. اأما بعد نرحب بك اأخي املعتمريف رحاب هذا البلد الأمني

واأ�صال اهلل اأن يي�صر لك اأداء منا�صك العمرة على الوجه الذي ير�صيه 
واأن  نبيه.  �صنة  و�صواباآعلى  الكرمي،  لوجهه  خال�صاأ  ذلك  يجعل  واأن 
يتقبل ذلك ويجعله يف ميزان ح�صناتك .. اأخي قا�صد بيت اهلل.. اإذا 
كان لكل ركب قاند، ولكل رحـــــلة دليل فاإن قــــــائدنا هو حممد،            

كان  ولذا   ، منا�صككم  عني  خذوا  القائل  فهو  و�صنته،  هديه  ودليلنا 
لزاما على كل من ق�صد بيت اهلل بحج اأوعمرة اأن يتعلم الهدي النبوي 
يف ذلك عن طريق كتب املنا�صك املوثوقة و�صوؤال اأهل العلم عما ي�صكل 
عليه.. وبني يديك هذا الكتيب الوا�صح يف عبارته، اجلديد يف �صكله 
اآمل  الوا�صحة وال�صورة املو�صحة  بالعبارة  العمرة  اأحكام  يب�صط لك 
اأن جتعله دليال لك يف عمرتك، واأو�صيك ونف�صي باغتنام هذا الوقت 
يف  ونزلت  عليه  �صيفًا  حللت  من  ر�صا  يجلب  ما  على  بالعمل  الثمني 

حمى بيته املعظم، وجتنب كل ما ي�صخطه وياأباه فقد قال �صبحانه..

مقدمة
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دليل املعتمر

            

قبل اأن ترتدي مالب�س الإحرام ي�ستحب اأن تفعل مايلي :
  1     تقليم الأظغار وق�ص ال�صارب واإزالة �صعر الإبطني والعانة 

 2    غ�صل جمبع البدن اإذا تي�صر ذلك ول حرج اإذا مل تغت�صل 
والإغت�سال �سنٌة يف حق الرجال والن�ساء حتى احلائ�س والنف�ساء 

 3    الرجل يخلع جمبع املالب�ص املخيطة ويلب�ص مالب�ص الإحرام 
 4     املراأة تخلع الربقع والنقاب والقفازين وترتدي اخلمار لتغطي به  
         وجهها وراأ�صها عن الرجال غرياملحارم ولو مل�ص الغطاء وجهها 

         فال باأ�ص يف ذلك ..
 5     بعد الإغت�صال يتطيب الرجل يف بدنه فقط مبا يتي�صر له من 

        الطيب، ول يطيب مالب�ص الإحرام ..

واملراأة تتطيب مبا ليظهر ريحه 

 6     بعد النتهاء مما ذكر ينوي الدخول يف الن�صك قائاًل:
لبيك اللهم عمرة

ويكون بذلك قد اأحرم ولو مل يتلفظ ب�صيء واإن جعل نية الإحرام بعد �صالة الفري�صة 
فح�صن. واإن مل يكن وقت الفري�صة  و�صلى ركعتني ينوي بهما �صنة الو�صوء فال باأ�ص٠٠

اأيها امل�ســـلم الكـــرمي ..
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حدد النبي            خم�صـــة مواقــيت لالإحـــرام يجب على 
كل من اأراد اأن يحج اأو يعتمر اأن يحرم منها قال          :

اأراد احلج والعمرة" اأهلهن ممن  اأتى عليهن من غري  "هن لهن وملن 
اأخرجه البخاري وم�سلم       

ال�ســـــــمال

ذو احلليفة 450 كم

اجلحفة ذات عرق 94 كم
183 كم

قرن املنازل 75 كم

يلملم 92 كم

اأيها امل�ســـلم الكـــرمي ..

املواقيت
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دليل املعتمر

5

ميقات اأهل املدينة ومن جاء عن طريقهم وي�صمى 
اليوم اأبيار علي  45٠ كم عن مكة املكرمة.

عن  جاء  ومن  وم�صر  واملغرب  ال�صام  اأهل  ميقات 
طريقهم ويقع بالقرب من مدينة رابغ  والنا�ص يحرمون 

اليوم من رابغ  183 كم عن مكة املكرمة.

اأهل جند ومن جاء عن طريقهم وي�صمى اليوم  ميقات 
ال�صيل الكبري   75 كم عن مكة املكرمة.

ميقات اأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم ويحرم النا�ص 
حاليًا من ال�صعدية  92 كم عن مكة املكرمة.

ميقات اأهل العراق ومن جاء عن طريقهم  94 كم عن مكة املكرمة.

ذو احلليفة 

اجلحفة 

قرن املنازل 

يلملم  

ذات عرق 

العمرة  اأو  احلج  اأراد  ممن  املواقيت  هذه  على  مر  من  كل  على  فالواجب 
الرجوع اإليها والإحرام منها ، واإل فعليه دم ، �صاة يذبحها يف مكة ويوزعها 
للعمرة فيحرمون من  اأما  واأهل مكة يحرمون منها للحج،   ، على فقرائها 
دون  م�صاكنهم  كانت  من  واأما  التنعيم،  مثل  احلرم  حدود  خارج  احلل 
فهوؤلء  وال�صرائع  ال�صلم  واأم  وبحرة  وبدر  وم�صتورة  جدة  ك�صكان  املواقيت 

يحرمون من بيوتهم اأو من حيث طراأت عليهم نية احلج اأو العمرة ..

وقت التلبية يف العمرة من الإحرام حتى بداية الطواف  

                         مواقيت الإحرام ..   خـمـ�ســة
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بعد الإحرام من امليقات يحرم على املعتمر مايلي..

�صيء  �صقط  اإن  لكن  الأظفار  اأو  ال�صعر  من  �صيء  اإزالة   
منها بدون ق�صد اأو اإن اأخذ �صيئًا من �صعره اأو قلم اأظفاره 

نا�صيًا اأو جاهاًل احلكم فال�صيء عليه ..

 ليجوز للمحرم التطيب يف البدن اأو الثوب ول باأ�ص مبا 
بقي من اأثر الطيب الذي م�صه قبل اإحرامه يف بدنه، اأما 

يف ثوبه فالبد من غ�صله.

وخالفه  بالإحرام  الراأ�ص  تغطية  للمحرم  ليجوز   
الغرتة  ال�صماغ،  الكوفية،  مثل  الراأ�ص  على  يل�صق  مما 
جاهاًل  اأو  نا�صيًا  راأ�صه  املحرم  غطى  واإن  والعمامة.. 
احلكم وجب عليه اإزالة الغطاء متى تذكر اأو علم باحلكم 

ول�صيء عليه ..

 ليجوز للمحرم لب�ص املخيط على اجل�صم كله اأو بع�صه 
كالثوب والقمي�ص والربان�ص وال�صراويل ولب�ص اخلفني .. 
اإل اإذا مل يجد اإزارًا جاز له لب�ص ال�صراويل ومن مل يجد 

نعلني جاز له لب�ص اخلفني ولحرج يف ذلك ..

حمـظــورات الإحــرام..
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دليل املعتمر

 ليجوز للمحرم خطبة الن�صاء وعقد النكاح عليهن �صواء لنف�صه 
اأو لغريه، واجلماع ومبا�صرتهن ب�صهوة حلديث عثمان ر�صي اهلل 

عنه اأن النبي            قال:

لينكح املحرم ولُينكح وليخطب   رواه م�سلم

 ليجوز للمراأة وقت الإحرام لب�ص القفازين يف يديها ول ت�صرت 
اأجانب  رجال  بح�صرة  كانت  اإذا  اإل  الربقع  اأو  بالنقاب  وجهها 
مل  لو  كما  ونحوه  باخلمار  وجهها  �صرت  ذلك  عند  عليها  فيجب 

تكن حمرمة ..

اأنثى  اأو  اأو غري حمرم ذكرًا   يحـــــرم على امل�صلم حمرمًا كان 
على  واملعـــــــاونة  التنفري  اأو  بالقـــــــتل  الربي  لل�صيد  التعر�ص 
داخل  ذلك  فعل  له  ليجوز  واملحرم  احلرم،  حدود  داخل  ذلك 

وخارج حـــــــدود احلــــرم ..

  يحرم على امل�صلم حمرمًا كان اأو غري حمرم قطع �صجر احلرم 
ونباته الأخ�صر الذي نبت بغري فعل الإن�صان ..

 ليجوز للم�صلم حمرمًا كان اأو غري حمرم التقاط اللقطة من 
نقود وذهب وف�صة وغريها يف البلد احلرام اإل لتعريفها ..

7
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واخلامت  الأذن  و�صماعة  ال�صاعة  لب�ص   
والنعلني ونظارة العني واحلزام والكمر الذي 

يحفظ فيه املال والأوراق ..

و�صقف  بال�صم�صية  الإ�صتظالل  ويجوز   
على  والفرا�ص  املتاع  وحـــــمل  ال�صيارة 
الراأ�ص وت�صــــميد اجلـــــــروح وتغيري مالب�ص 
الإحــــرام وتنظيفها وغ�صــــــل الراأ�ص والبدن.

فال  ق�صد  بدون  �صعر  ذلك  مع  �صقط  واإن    
اأو  نا�صيًا  راأ�صه  واإن غطى املحرم  �صيء عليه 
الغطاء متى  اإزالة  جاهاًل احلكم وجب عليه 

تذكر اأو علم باحلكم ول�صيء عليه..

ولي�س لالإحرام �صالة خم�صو�صة.

�صفة التلبية..

لبيك اللهم لبيك .. لبيك ل �صريك لك لبيك 
اإن احلمد والنعمة لك وامللك .. ل �صريك لك.

يجـــوز للمحـــرم..

8
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عندما ي�صل املعـــــتمر اإىل مكة املكرمة ، ي�صـــــتحب له اأن يغت�صـــــل فور 
و�صـــــوله ، ثم يذهـــــب بعد ذلك اإىل امل�صــــجد احلــــرام حيث بيت اهلل 
العـــتيق ، ليوؤدي منا�صـــــك العمرة واإذا ذهب اإىل امل�صــــــــجد احلــــرام دون 

اأن يغت�صـــل فال حــــرج عليه ..

وعند دخوله اإىل امل�سجد احلرام يقدم رجله اليمنى قائاًل..

اأعوذ باهلل العظيم ووجهه الكرمي و�صلطانه القدمي من ال�صيطان الرجيم .. 
اللهم اأفتح يل اأبواب رحمتك.

ال�صنة  ومن  الطواف  يف  لي�صرع  امل�صرفة  الكعبة  اإىل  املعتمر  يتجه  ثم 
جاعاًل  الأمين  كتفه  عن  يك�صف  اأن  و�صفته  العمرة  يف  للرجل  الإ�صطباع 

و�صط ردائه حتت اإبطه الأمين وطرفيه على كتفه الأي�صر ..

فاإذا  الأ�صود  باحلجر  مبتدئًا  اأ�صواط  �صبع  الطواف  يف  املعتمر  ي�صرع  ثم 
ت�صنى له الو�صول اإىل احلجر الأ�صود قبله اإن ا�صتطاع، دون اأن يوؤذي النا�ص 
باملزاحمة واملدافعة ول بامل�صامتة وامل�صاربة، فاإن ذلك خطاأ، ملا فيه من 
اأذية امل�صلمني، ويكفي اأن ي�صري اإىل احلجر الأ�صود من بعيد قائاًل اهلل اأكرب 

دون اأن يتوقف عند مروره من اأمام احلجر الأ�صود..

وليجوز له اأن يزاحم الآخرين اأو يوؤذيهم

طواف العمرة..            7 اأ�سـواط
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دليل املعتمر

  ثم ي�صـــــتمر املعتمر يف الأ�صــــــواط ال�صـــبعة ويتجـــنب اإيذاء النا�ص 
باملدافعة ورفع ال�صوت ونحو ذلك..

اإن تي�صر له ذلك  فاإذا و�صل املعتمر اإىل الركن اليماين ا�صتلمه بيده 
�صنة  بذلك  خمالفني  النا�ص،  بع�ص  يفعل  كما  به  يتم�صح  اأو  وليقبله 
النبي            واإن مل يتي�صر له ا�صتالم الركن اليماين فعليه اأن ي�صتمر 
يف طوافه دون اأن ي�صري اإليه اأو يكرب ومن ال�صنة اأن يقول اأثناء الطواف 

بني الركن اليماين واحلجر الأ�صود:

وهكذا يكمل املعتمر طوافه بهذه ال�صفة �صبعة اأ�صواط مبتدئًا باحلجر 
الأ�صود مع كل �صوط ومنتهيًا اإليه..

الأ�صواط  تقارب اخلطى يف  مع  امل�صي  الإ�صراع يف  وهو  الرمل  وي�صن 
الثالثة الأوىل من طواف القدوم للحج وطواف العمرة فقط.

يبداأ الطواف من احلجر الأ�سود وينتهي اإليه
11
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يطوف البع�ص من داخل احلجر معتقدًا �صحة طوافه والواقع اأن احلجر 
من الكعبة فالبد من الطواف خارجه..

وباأ�صتارها  بها  والتم�صح  جدرانها  ورمبا  الكعبة  اأركان  جميع  ا�صتالم 
وبابها ومبقام اإبراهيم عليه ال�صالم ، وكل ذلك ليجوز ، لأنه من البدع 

التي لاأ�صل لها يف ال�صرع ومل يفعلها النبي           ..

احلجر  عند  خا�صة   ، خطاأ  الطواف  اأثناء  للرجال  الن�صاء  مزاحمة 
الأ�صود وعند مقام اإبراهيم عليه ال�صالم ..

مقام اإبراهيم

الركن اليماين
احِلجر

الـ�ســفــا

مالحظــات اأثنـاء الطــواف..
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دليل املعتمر

 تغطـــية الكـــتف الأمين 

 �صالة ركعتني خلف مقام اإبراهيم عليه ال�صالم 
اأي  الركعتني يف  فلي�صل  واإل  له ذلك  تي�صر  اإن 

مكان من امل�صجد احلرام وهي �صنة موؤكدة.

 يقراأ يف الركعة الأوىل بعد الفاحتة 

  ويقراأ يف الركعة الثانية بعد لفاحتة 

1
2

3

4

واإن قراأ بغــــريهــــما فال باأ�س فـي ذلـك

عندمـا ينتهي من الطواف يفعل مايلي ..

13
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يخرج املعتمر اإىل ال�صفا لل�صعي �صبعة اأ�صواط فاإذا اأقرتب من ال�صفا 
يبداأ مبا بداأ به اهلل عز وجل قائاًل:

ثم ي�صعد ال�صفا ويقف عليه م�صتقباًل الكعبة وبحمداهلل تعاىل ويكرب ثالثًا 
ويدعو ويكرث من الدعاء رافعًا يديه قائاًل..

ل اإله اإل اهلل وحده ل�سريك له ، له امللك وله احلمد وهو على 
، ون�ســـر  اأجنز وعده   ، اإل اهلل وحده  اإله  ، ل  كل �سيء قــدير 

عبده ، وهزم الأحزاب وحده..

ويكرر هذا الذكر ثالثًا ويدعو بني ذلك مبا �صاء.

واإن اقت�صر على اأقل من ذلك فال حرج، ول يرفع يديه اإل اإذا كان داعيًا 
ول ي�صري بهما عـنـد التكبري ..

ثم ينزل من ال�سفا متجهًا اإىل املروة ما�سيًا

يدعو مبا تي�صر له من الدعاء لنف�صه واأهله وللم�صلمني ..

فاإذا بلغ العلم الأخـــــ�صر رك�ص رك�صًا �صديدًا وذلك للرجــال دون الن�صــاء 
اإىل اأن يبلغ العلم الثاين فيم�صي كعادته حتى ي�صل املروة ..

بعد الإنتهاء من الطواف

14

ال�صفا
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الـ�ســفــا

الـمــروة

دون  ال�صفا،  �صعود  عند  الذكر  من  ماقاله  ويقول  الكعبة  ي�صتقبل 
قراءة الآية ويدعو مبا ي�صاء ثم ينزل اإىل العلم الثاين ثم يكمل م�صيًا 

�صبعة  ال�صفة  هذه  على  �صعيه  يكمل  وهكذا  ال�صفا  يرقى  اأن  اإىل  كاملعتاد 
اإىل  املروة  من  ورجوعه  �صوطًا،  املروة  اإىل  ال�صفا  من  ذهابه  فيكون  اأ�صواط 

اأن  به عار�ص �صحي  اأمل  اأو  كان مرهقًا  اإن  عليه  ول حرج  اآخر،  �صوطًا  ال�صفا 
ي�صعى راكبًا العربة ..
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عندما ي�سل املعتمر اإىل املروة
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دون  ال�سعي  اأداء  والنف�ساء  احلائ�س  للمراأة  يجوز 
الطواف لأن امل�سعى لي�س من امل�سجد احلرام ..

ومن الأخطاء ال�سائعة اأثناء ال�سعي
اإ�سراع الن�ساء بني العلمني الأخ�سرين ..

اآخر اأعمــــــــال الُعمرة
بعد اإمتام ال�سعي يحلق املعتمر اأو يق�سر �سعر 
راأ�ســـه واحلــلق اأفــ�سل ولبد من تعميم جميع 

الراأ�س يف التــقــ�ســــري .

واملراأة تق�سر من �ســــعرها قـــــــدر اأُنــــلة وهو 
ما يعادل راأ�س الأُ�سبع

وبذلك تنتهي اأعمال العمرة
ومن ثم يحل للمعتمر كل �سيء ُحرم عليه بالإحرام

مالحظــات اأثناء ال�ســعـي ..

16

ال�صعي
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اإين اأ�صاألك العفو والعافية يف ديني ودنياي واأهلي ومايل، اللهم اأ�صرت 
ومن خلفي،  يديَّ  بني  احفظني من  اللهم   ، روعاتي  واآمن  عوراتي، 
وعن مييني وعن �صمايل، ومن فوقي، واأعوذ بعظمتك اأن اأغتال من 

حتتي..

عافني يف بدين، اللهم عافني يف �صمعي وب�صري ، ل اإله اإل اأنت ، 
اللهم اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القرب ، ل اإله اإل 
اأنت ، اللهم اأنت ربي ل اإله اإل اأنت ، خلقتني واأنا عبدك ، واأنا على 
عهدك ووعدك ماا�صتطعت ، اأعوذ بك من �صر ما�صنعت، اأبوء لك 
اإل  الذنوب  يغفر  فاإنه ل   ، ، فاغفر يل  بذنبي  واأبوء   ، بنعمتك عليَّ 
اأنت. اللهم اإين اأعوذ بك من الهم واحلَزَن ، واأعوذ بك من العجز 
ين،  والك�صل، واأعوذ بك من البخل و اجلنب،  واأعوذ بك من غلبة الدَّ

وقهر الرجال.

اجعل اأول هذا اليوم �صالحًا ، واأو�صطه فالحًا واآخره بركة ، واأ�صاألك 
اللهم خريي الدنيا والآخرة يا اأرحم الراحمني.

اإين اأعوذ بك من اأن اأرد اإىل اأرذل الُعمر.

اأنت،  اإل  لأح�صنها  يهدي  ل   ، والأخالق  الأعمال  لأح�صن  اهدين 
وا�صرف عني �صيئها ل ي�صرف عني �صيئها اإل اأنت..

اأدعـــيـة خمــتــارة..

الدعاء

الّلهم

الّلهم

الّلهم

الّلهم

الّلهم
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دليل املعتمر

اإين اأ�صاألك الر�صى بعد الق�صاء وبرد العي�ص بعد املوت ولذة 
لقائك يف غري �صراء  اإىل  وال�صوق  الكرمي  اإىل وجهك  النظر 

اأو  اأعتدي  اأو  اأُظلم،  اأو  اأظلم  اأن  بك  واأعوذ  ولفتنة م�صلَّة،  ُم�صرة 
يعتدى علَّي، اأو اكت�صب خطيئة اأو ذنبًا ل تغفره..

اإين  اللهم  رزقي  يف  يل  وبارك  داري،  يف  يل  وو�صع  ديني،  يل  اأ�صلح 
اأعوذ بك من الق�صوة والغفلة والذلة وامل�صكنة، واأعوذ بك من الكفر 
والف�صوق وال�صقاق وال�صمعة والرياء. واأعوذ بك من علم لينفع، وقلب 

ليخ�صع، ونف�ص لت�صبع ودعوة لي�صتجاب لها..

اإين اأعوذ بك من �صر ماعملت، ومن �صر مامل اأعمل اللهم اإين اأعوذ بك 
من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع �صخطك.

 ، ال�صهداء  ومنازل  ال�صعداء،  الق�صاء، وعي�ص  يوم  الفوز  اأ�صاألك  اإين 
ومرافقة الأنبياء ، والن�صر على الأعداء .

وليخفى عليك  �صري وعالنيتي،  وتعلم  وترى مكاين،  ت�صمع كالمي،  اإنك 
�صيء من اأمري واأنا البائ�ص الفقري، وامل�صتغيث امل�صتجري، والوجل امل�صفق 
اإبتهال  اإليك  واأبتهل  امل�صكني،  م�صاألة  اأ�صاألك  بذنبه،  اإليك  املعرتف  املقر 
لك  خ�صعت  من  دعاء  ال�صرير،  اخلائف  دعاء  واأدعوك  الذليل،  املذنب 

رقبته، وذل لك ج�صمه، ورغم لك اأنفه.

اأدعـــيـة خمــتــارة..

الّلهم

الّلهم

الّلهم

الّلهم

الّلهم
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دنياي  يل  واأ�صلح  اأمري،  ع�صمة  هو  الذي  ديني  يل  اأ�صلح 
التي فيها معا�صي، واأ�صلح يل اآخرتي التي اإليها معادي، واأجعل 
احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحًة يل من كل �صر، رب 

اأعني ولتعن علي وان�صرين ولتن�صر علي واهدين وي�صر الُهدى يل.

ارًا لك، مطواعًا لك خمبتًا اإليك اأواهًا منيبًا،  اًرا لك، �صكَّ اجعلني ذكَّ
واهد  وثبت حجتي،  واأجب دعوتي،  واغ�صل حوبتي،  توبتي،  تقبل  رب 
قلبي و�صدد ل�صاين، وا�صلل �صخيمة �صدري، اللهم اإين اأ�صاألك الثبات 
يف الأمر، والعزمية على الُر�صد، واأ�صاألك �صكر نعمتك وح�صن عبادتك، 
واأ�صاألك قلبًا �صليمًا، ول�صانًا �صادقًا، واأ�صاألك من خري ماتعلم، واأعوذ 

بك من �صر ماتعلم، واأ�صتغفرك مما تعلم، واأنت عالم الغيوب..

اخلريات  فعل  اأ�صاألك  اإين  اللهم  نف�صي،  �صر  وقني  ر�صدي،  األهمني 
وترك املنكرات، وحب امل�صاكني، واأن تغفر يل وترحمني، واإذا اأردت 
حبك  اأ�صاألك  اإين  اللهم   ، مفتون  غري  اإليك  فتوفني  فتنة،  بعبادك 
وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني اإىل حبك، اللهم اإين اأ�صاألك 
خري امل�صاألة، وخري الدعاء وخري النجاح، وخري الثواب وثبتني وثقل 
وعبادتي،  �صالتي  وتقبل  درجاتي،  وارفع  اإمياين  وحقق  موازيني، 

واغفر يل خطيئاتي واأ�صاألك الدرجات الُعلى من اجلنة.

وظاهره  واآخره  واأوله  وجوامعه،  وخوامته  اخلري  فواحت  اأ�صاألك  اإين 
وباطنه، والدرجات الُعلى من اجلنة.

اأدعـــيـة خمــتــارة..
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