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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وله احلمد 

اللهم ال عمل ينفع إال ما يرجتى به رضاك وال غايـة سسـتهدف مـا ق ي ـبب اـببها      
بهداك . وهذا كتابي ) مرشد األنام حلج بيت اهلل احلرام ( ألفته بأالوب اـهل اأأذـذ.   

ضيت العمرة واحلج . قدمته بيميين لوجهك الكريم ، طلبـا  أرضـاسك ، ورجـاء    لبياب فري
عليـه   فضلك وإحسانك ، فأاألك بوالة أمرك ، اأأمونني على ارك حممد وآلـه ورهطـه  

اب س بله مين ب بول حسن واب جتعله ، ذذرية لي يوم احملن واالحـن يـوم سهـول     السالم 
ب ويبعد اأسيئوب . وسـوفى كـل نفـا مـا كسـبت      األهوال وحتول األحوال وينجو احملسنو

 وهم ال يظلموب .
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 وجوب احلج
احلج فرض واجب على كل من اجتمعت فيه الشـراط  اآلسيـة وجوبـا  عينيـا  . وال     
جيب بأصل الشرع إال مرة واحدة وهي اأسماة حبجـة اساـالم ، وجيـب اأبـادرة اليـه        

ال ففيمــا يليــه وهكــذا إال مــع العــذر الع لــي أو الشــرعي  العــام األول مــن االاــتطاعة وإ
 فيجوز سأذريه حتى يرسفع العذر .

ــه ا  قســمني . واجــب باالصــالة وهــو حجــة اساــالم ،     وين ســم باعتبــار وجوب
وواجب بالعرض كالواجب بااتيجار أو نذر أو حنـو ذلـك . ويسـتجب احلـج أـن حـج       

 ااب ا  أو ق يكن جامعا  لشراط  الوجوب . 

 حجه اإلسالم وشرائطها
جتب حجة اساـالم علـى اأكلـف   العمـر مـرة علـى كـل أحـد مـن ذكـر وأن ـى            
بشــروأ أربــع وال جيــب علــى اأكلــف حتصــيل هــذه الشــروأ باجــارة أو كســب أو حنــو   

 ذلك،  واب كل اهل عليه حتصيلها وامنا جيب احلج بعد حصوهلا .
 مميزا  . ) األول ( البلوغ : فال جيب على الصيب واب كاب
 ) ال اني ( : كمال الع ل ، فال جيب على اجملنوب .

) ال الث ( : احلرية ، فـال جيـب علـى اأملـوك واب أذب لـه مـواله وبـذل لـه الـزاد          
 والراحلة .

) الرابع (  االاتطاعة   احملل الذي هو فيه بالتمكن مـن الـزاد والراحلـة وةليـة     
د عـن مكـة اأكرمـة ، وأمـا مـن كـاب   مكـة        السرب وصحة البدب هذا بالنسبة ا  البعي

اأكرمة أو قريبـا منهـا حبيـث ال يشـي عليـه حبسـب حالـة اأشـي ا  اأواقـف فـال ستوقـف            
ااتطاعته على الراحلة إال إذا فرض عجزه عـن اأشـيء وعـدم هكنـه حبسـب حالـه مـن        

 الوصول بدونها .
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 شرائط النائب يف احلج
لـى احلـج غـري مكلـف بـه فعـال قـد كمـل ع لـه          ينبغي   الناطب اب يكوب قـادرا  ع 

وحسن عمله واريرسه قد سف ه احكام احلج ولو بوااـطة مرشـد يو ـي ب ولـه فيعمـل  ـا       
 يدله عليه ويرشده أا كاب جاهال لديه .

واب ينوي بعمرسه أو حبجته النيابه مع سشخيص اأنوب عنه  ا يشخصـه ويعينـه     
لك ولـو ب صـد مـن لـه   ذمتـه العمـرة واحلجـة        نفا األمر من امسه أو رمسه أو غري ذ

ويستحب سسمية اأنوب عنه   اأواطن واأواقف فم ال  عند إحرامه للعمره عنـه ي ـول  :   
احرم بالعمرة اأتمتع بها ا  احلج حج اساالم نيابـة عـن فـالب لوجوبـه عليـه باألصـالة       

قي اأـواطن كلـها ، وال بـد      وعلي باالاتئجار قربة  ا  اهلل سعا  ( وهكذا ي ـول   بـا  
صحة النيابة عن احلج الواجب موت اأنـوب عنـه أو عجـزه عـن مباشـرسه ، وال يشـبأ       
ذلك   احلج اأستحب بل يستحب النيابة عن احلـي   احلـج اأسـتحب . وقـد ورد فيـه      
الفضل الك ري واجلزاء اجلزيل . وكلما صدر مـن الناطـب مـا يوجـب الكفـارة فهـي علـى        

 وليا عن اأنوب عنه .   الناطب

 أقسام احلج والعمرة
واحلج على أقسام  ال ة الب العمـرة اب كانـت اـاب ة عليـه فهـو حـج التمتـع وقـد         

( مـيال  فـاك ر ، واب    48شرع   حجـة الـوداع وهـو فـرض مـن بعـد عـن مكـة اأكرمـة )          
ي معـه  كانت العمرة متأذرة عنه فأما اب يساق معه اهلدي فهو حـج ال ـراب . واب ق يسـ   

اهلدي فهو حج األفراد وهما فرض أن كـاب أقـرب ا  مكـة مـن ذلـك . والعمـرة علـى        
قسمني عمرة هتع وهي اليت سكـوب م دمـة حبـج التمتـع وعمـرة مفـردة وسسـمى باأبتولـة         
وس ع بعد حج األفراد وال راب أو بدوب احلج وال يصح احلج بأقسـامه وال عمـرة التمتـع    

وذي ال عدة وذي احلجة والكالم ي ـع   كـل واحـد مـن هـذه      إال   أشهر  ال ة : شوال 
 األقسام .  
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 حج من بعد عن مكة
اب من كاب بعيدا  عن مكة مثانا  واربعني مـيال  فزاطـدا أي اـتة عشـر فراـخا  فـاك ر       
الب الفراخ  ال ة أميال ففرضه حج التمتـع ومسـي هتـع ألنـه يتمتـع أي يتلـذذ بوااـطة        

تحلـل مـن احـرام العمـرة فيحـل لـه مـا كـاب حرامـا  عليـه             العمرة الواقعـة قبلـه حيـث ي   
احرامها  كما اب فرض حج ال راب وحج األفراد أن كاب أقرب أكـة مـن ذلـك ، وحـج     

 التمتع جمموع عبادسني وهما عمرة التمتع وحج التمتع .

 عمرة التمتع ونيتها
 سعا  مـع أعمـال   أّما عمرة التمتع وهي العبادة األو  فاأراد بها الزيارة بيت اهلل

خمصوصــة واألو  عنــد الشــروع   أفعاهلــا اب ينــوي وي ــول ) أســي بــالعمرة اأتمتــع بهــا 
م دمة حلج التمتع حجة اساـالم قربـه ا  اهلل سعـا  ( أو ي ـول ) اللـهم أريـد أب اهتـع        
بالعمرة ا  احلج على كتابك وانة نبيك ( ويكفي   ذلك ال صـد اساـالي النفسـاني    

 لنطي بشيء . وهي مركبه من أفعال مخسة نذكرها حسب سرسيبها بأصل الشرع .من ا
 الفعل األول لعمرة التمتع

وهــو االلتــزام بــبوك ذاصــة ا  أب ي صــر مــن شــعره   وهــي ســروك   )اسحــرام( 
األفعال اليت حترم على احملرم وايجيء إب شاء اهلل الكالم فيها واحدا  واحـدا  . ويكفـي   

ر نفسه ببكها بنحو األاال دوب التفصيل بأب يوطن نفسـه ويع ـد قلبـه    أب يلتزم   قرا
على سـرك كـل فعـل أراد الشـارع سركـه مـن احملـرم ويسـتحب الغسـل ل حـرام ولـو قبـل             

 اأي ات   والذي ينبغي   اسحرام أمور :  
) األول (  أب يتجرد من قميصه ويلبا ال وبني الرداء واألزار بـأي كيفيـة كانـت    

أب يغطــي اأنكــبني ومــا بينهمـا بــالرداء ويســب العــورة ومـا بــني الســرة والــركبتني   ويكفيـه  
باألزار . ويكوناب مـا يصـح الصـالة فيهمـا وال يع ـد أزاره   عن ـه   وال جيـب ااـتدامة         
لبسهما وله أب خيلعهما بعد ذلك ويب ى عاريا  وجيـوز لـه إبـداهلما   لـهما وأب يغسـلهما      

صالة أو وجـوب النـا ر يلبسـهما أو يلـبا أحـدهما الـذي       ولكن عند وجوب السب كال
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حيصــل بــه الســب   وحيــوز لــه أب يلــبا اك ــر مــن ذلــك فريســدي بــأك ر مــن  ال ــة  يــاب .              
أمــا اأــرأة  فــال جيــب عليهــا ذلــك فتلــبا مــا شــاءت مــن ال يــاب عــدا احلريــر ا ــالص      

ــالزعفراب  وال فــازين والعقــع و الن ــاب وقــد ورد اأنــع عــن لبســها     ــاب اأصــبوغة ب ال ي
 والورس وال وب اأعروف بالفريندا .  

) ال اني ( النية وااتدامة حكمها ا  الفراغ منه   وهي ال صـد ل حـرام قربـة ا     
اهلل سعا    وينبغي سعيني اسحرام أنه للعمرة أو للحج وأنه حلـج اساـالم أو حلـج النـذر     

أنـه لنفسـه أو لغـريه وي ـول فيمـا حنـن فيـه ) أحـرم         أو حلج التمتع أو ال ـراب أو األفـراد و  
للعمــرة اأتمتــع بهــا احلــج حجــة اساــالم قربــة ا  اهلل سعــا  ( يكفــي فيــه اسضــمار      

 النفا وال يلزم التلفظ بها .  
لبيك اللهم لبيك . لبيك ال  ]) ال الث ( التلبية : ويكفي فيها أب ي ول مرة واحدة 

لنعمة لك واألك . ال شريك لك لبيك ( وهي جتب بعـد  شريك لك لبيك . أب احلمد وا
نية اسحرام وللمعتمر واحلـا  وال حتـرم عليـه حمظـورات اسحـرام إال بعـدها   فلـو لـبا         
 ــوبي اسحــرام   ونــوا اسحــرام وفعــل شــيئا  مــن احملظــورات  كمواقعــة النســاء والصــيد  

لبى وال يلزم م ارنة التلبيـة لنيـة    مرسكبا  للحرام وال سلزمه الكفارة  ا فعله إذا ق يكن قد
اسحرام فله أب يؤذرها عن نيتة  عنى أب وجوبهـا ق يكـن فوريـا  بعـد نيـة اسحـرام مـن        

 اأي ات   وعليه لو نسيها لبى حيث يذكرها . 
واألذرس يشري اليها باصبعه ولسانه واالحوأ اب ينيب عنه ايضا  من يليب عنـه ،  

االجهار بها للرجال إذا الكوا من غـري طريـي اأدينـة مـن     ويستحب االك ار من التلبية و
حيث احرموا بعد اب ميشوا قليال  حتى سسـتوي بهـم االرض راكـبني كـانوا أو راجلـني ،      
واما إذا الكوا من طريـي اأدينـة فاأاشـي جيهـر بهـا مـن اأسـجد والراكـب عنـدما سعلـو           

إذا اشـرف علـى االبطـح .     راحلته البيداء . وامـا مـن أحـرم مـن مكـة للحـج فيجهـر بهـا        
وي طــع اأعتمــر عمــرة التمتــع التلبيــة إذا شــاهد بيــوت مكــة ، وي طعهــا احلــا  إذا زالــت  
الشما يوم عرفة . وي طعها اأعتمر عمرة مفردة إذا كاب احرامه بها مـن أحـد اأواقيـت    
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أو من دويرة اهلـه إذا دذـل هلـا مـن احلـرم واب كـاب احرامـه فيهـا مـن ادنـى احلـل بعـد             
 وجه هلا من مكة ي طعها عند مشاهدة الكعبة .  ذر

) الرابع ( اب يكوب احرامه لعمـرة التمتـع مـن أحـد اأواقيـت الـيت وقتهـا راـول         

ويكفـي   سشخيصـها ومعرفتهــا اب يسـأل النــاس     صـلى اهلل عليــه وآلـه واــلم  اهلل 
اأشـرق   العارفني بها عنها وال يلزم العلم بها وهي ) الع يي ( ألهل جند والعـراق وأهـل  

مطل ا  وأوله ) اأسلخ ( وأواـطه ) الغمـرة ( وآذـره ) ذات عـرق ( وأفضـله أولـه ، و )       
ذو احلليفة ( وهو مسجد الشجرة ألهل اأدينـة ومـن كـاب مـنهم مريضـا  أو ضـعيفا  أو بـه        
عذر حيرم من ) اجلحفة ( وهـي اأسـماة باأهيعـة والـيت هـي مي ـات ألهـل الشـام وأهـل          

يلملـم ( ويسـمى ) يرمـرم ( ألهـل الـيمن و ) قـرب اأنـازل ( ألهـل          اأغرب ومصر . و )
الطاطف واما من كاب منزله أقرب ا  مكة اأكرمة بهذه اأواقيت فيحرم من منزله .ومـن  
كاب ليا من أهل أحد هذه اأواقيت ا مسة وقد مر على واحد منها احرم منـه ، ومـن   

نــد حماذاســه لواحــد منهــا . ويكفــي   كــاب طري ــه علــى غــري اأواقيــت اأــذكورة احــرم ع 
معرفة احملاذاة السؤال من العارفني بهـا كمـا هـو احلـال   معرفـة اأواقيـت ، ومـن جهـل         
اأي ات ومر عليه ق يتمكن اب حيرم حتى دذل احلـرم أو مكـة فـابم أمكنـه اب خيـر  ا       

ه واب مي ات أهـل أرضـه ذـر  واحـرم منـه فـابم ذشـي اب يفوسـه احلـج احـرم مـن مكانـ            
 ااتطاع اب خير  من احلرم ا  ادنى احلل ذر  وأنشأ االحرام منه .

 إحرام الراكب بالطائرة أو السائر بالبحر
والراكب بالطاطرة حيرم منه أهـل البلـد الـذي حتـ  بـه الطـاطرة واب مـرت الطـاطرة         
ــة كاأركــب أو الســفينة واب اراد      علــى مي ــات غــريه وهكــذا الراكــب بالوااــطة البحري

حتياأ بصنع م لمـا يصـنع مـن ق يـتمكن مـن االحـرام مـن اأي ـات أو جهـل اأي ـات           اال
حتى أجتازه . وللحا  إذا ق يكن ناطبا  عن غريه نيابه بلديـه اب ال ي صـد احلـج والعمـرة     
وال ي صـد دذـول مكـة فيجتـاز اأي ـات بـال إحــرام  ـم ي صـد بعـد ذلـك احلـج والعمــرة            

نه احلج وعليـه فـيمكن لصـاحب الطـاطرة اب يركـب      وحيرم من مي ات البلد الذي قصد م



  ............................ فعله على الرجال و النساءما حيرم على احملرم 
 

[8] 

ومـن اأدينـة ي صـد احلـج      صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    الطاطرة ي صد زيـارة الـنيب   
وحينئذ فال ي ع عليـه اس ـم وال الكفـارة ، وهكـذا مـن ركـب اأركـب . وجيـوز االحـرام          

 قبل هذه اأواقيت   صورسني:
 قبــل اأي ــات للعمــرة أو للحــج  )إحــداهما ( اب ينــذر اب حيــرم مــن مكــاب معــني  

ــع أو احلــج لعــدم       ــاسحرام   اشــهر احلــج لعمــرة التمت ــاب ب ــذره األسي والبــد اب يكــوب ن
 وقوعهما   غريها واذا مر على اأي ات ق يلزمه جتديد االحرام  .

) و انيهما ( إذا اراد ادراك العمرة اأفردة   رجب وذـاف ذـرو  شـهر رجـب     
واقيـت فانمـه يصـح لـه االحـرام قبـل اأي ـات وحتسـب لـه عمـرة           قبل الوصول ا  أحـد اأ 

 رجب واب اسى بب ية أعماهلا   شعباب .
) ا ـاما ( اب يــبك احملــرم امــورا  حيــرم عليــه ارسكابهــا وهــي علــى أقســام  ال ــة  
ــا الرجــال والنســاء أو خيــتص بالرجــال ، أو خيــتص       ــا يشــبك   وجــوب سركه ألنهــا أّم

 وهو ما حيرم على الرجال والنساء فهو امور :  بالنساء وال سم األول

 ما حيرم على احملرم فعله على الرجال والنساء
) احدهما ( صيد الع دوب البحر فأنه حيرم على احملـرم واحملرمـة اصـطياده وذحبـه     
وأكله والداللة عليه واسشارة اليه واسعانة عليـه الصـطياده ،وهكـذا حيـرم الصـيد علـى       

 واب كاب حمال ولو داللة أو إشارة أو إعانة .من كاب   احلرم 
ــني          ــة ب ــرق   احلرم ــة وال ف ــرم واحملرم ــى احمل ــرم عل ــه حي ــوأء ، فانم ــا ( ال )  انيهم
الواطىء واأوطوء كما ال فرق بني الزوجة واألجنبية وال بني ال بل والدبر ، وينـدر     

بية اواء كانت بشـهوة  ذلك اللواأ ووأء البهاطم . واالحوأ سرك س بيل الزوجة واألجن
أو ال ، وهكذا سرك س بيل اأرأة لزوجها أو األجنبية عنها ، نعم س بيل م ل األم واألذـت  
مّما هو س بيل رمحه وعطف ليا  حرم على احملرم ، واالحوأ سرك النظر بشهوة مطل ـا   

كـاب  ا  حمللة أو حمرمـة امنـى ام ق ميـن ، وهكـذا حيـرم علـى احملـرم اللمـا للنسـاء إذا          
 بشهوة ، وحيرم عليه أيضا  ع د النكاح لنفسه أو لغريه ، وحترم شهادة على الع د .
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)  ال ها ( الطيب فانمه على االحوأ حيرم مطلـي الطيـب علـى احملـرم واحملرمـة فـال       
ميا شيئا  منه وال جيعلـه   طعامـه أو  وبـه وميسـك انفـه منـه وال ميسـك أنفـه مـن الـريح           

سناول الفواكه ذات الريح الطيب كالتفاح واألسـر  وغـري ذلـك     الكريهة ،وجيوز للمحرم
مما له راطحة طيبة من الفواكة وهكذا كل ما كاب جيعل   الطعام االكل والشـرب ممـا لـه    
راطحة كال رنفـل والداراـني واهليـل وبعـب األبـاريز اأعـدة لاكـل   الطعـام ال جملـرد          

حرام . واحلاصـل أب كـل مـا كـاب الفاطـدة       سطيبه كالزعفراب واأسك والعنع والعود فأنه
اأتوذــاة منــه نوعــا  هــو التطيــب بــه فهــو حمــرم علــى األحــوأ ويســت نى مــن ذلــك ذلــوق  
الكعبة والطيب اأضطر ا  ااتعماله ولكنه ي بب أنفـه منـه   غـري السـعوأ   وال بـأس      

 بالريح الطيبة بني الصفا واأروة وال ميسك على أنفه منها .  
الفسوق فأنه حيرم على احملرم واحملرمة وهـو الكـذب والسـباب ، ومـن     ) رابعها ( 

السباب اأفاذرة القتضاطها ا بات الن ص  صمه . فيكـوب فيهـا ااـتن ال الغـري فبجـع      
للسباب إذا الشخص العاق قال للجاهل أنا اعلم منك   م ـام اأفـاذرة ف ـد ااتن صـه     

 وابه ، ولذا يتأ ر منه اأفاذر له .
ها ( اجلدال فأنه حيرم علـى احملـرم واحملرمـة وهـو الـيمني بـاهلل اـواء كـاب         ) ذامس

بلفــظ اجلاللــة أو مــا يــؤدي معنــاه   اللغــة العربيــة كلفــظ : الــرمحن الــرحيم أو   لغــة   
اذرا دوب قوله : لعمري أو بشر  أو وداعيت وحنو ذلـك فانهـا ليسـت  حرمـة عليـه ،      

لتكرار  ال ا   الـيمني الصـادقة ، وسكفـي اأـرة     وال يشبأ اب ه خبصومة ، نعم يشبأ ا
الواحدة   الكاذبة . ويشبأ عدم كوب اليمني   االكرام وطاعـة اهلل سعـا  فلـو حلـف     
 ال ا  صادقا  ولكن كاب ميينه اكراما  ألذيه كما لو كاب احملرم يريد عمال في ول له صـاحبه  

و كــرر الــيمني ااــتن اذا  للحــي أو دفعــا   واهلل ال سعلمــه واهلل ال عملتــه مــرارا  ، وهكــذا لــ 
 للدعوا الباطلة .

) ااداها ( ال اء ال مل عنه واحللمة عن البعري فإنها حترم على احملـرم واحملرمـة ،   
وهكذا قتل هام اجلسد وال وب كال ملة والعغوث والبـي وحنوهـا علـى االحـوأ . نعـم      

 جيوز له قتل العغوث والبي إذا آذياه .
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ــل       ) اــابعا  ( ا ــو قب ــة ول ــى احملــرم واحملرم ــه حيــرم عل ــب فانم ــدهن اأطي ــدهني بال لت
اسحــرام إذا كانــت راطحتــه سب ــى بعــد اسحــرام . وامــا التــدهني بغــري اأطيــب كالزيــت     
والســمن فهــو حــرام بعــد اسحــرام . وجيــوز التــدهني بالزيــت وحنــوه للخــرا  والــدمل     

 والب ور وحنوها .
و ك رية عن الرأس واللحية واـاطر البـدب حبلـي أو    )  امنها ( إزالة الشعر . قليلة أ

نتف أو حك أو غريها . وجيوز للضـرورة وال جيـوز للمحـرم إزالـة شـعر حمـرم غـريه بـل         
 وال شعر احملل .

 ) سااعها ( س ليم األ افر وقطعها بأي حنو كاب وجيوز إزالتها مع االضطرار .
حلــرم ، فانهمــا حيرمــاب ) عاشــرها ( قلــع أو قطــع الشــجر واحلشــييف النــابتني   ا 

حتى على احملل . نعم لـه اب يـبك ابلـه   احلـرم سرعـى ويسـت نى مـن ذلـك مـا نبـت مـن            
الشــجر   منــزل اسنســاب  بعــد اةــاذه منــزال  ال مــا كــاب موجــودا  قبــل اب يتخــذه منــزال   
وهكــذا يســت نى مــا غراــه وانبتــه بنفســه اــواء كــاب   ملكــه أو غــريه ، وشــجر الفواكــه 

اواء انبتـه اهلل سعـا  أو اآلدمـي واألذذـر وعـود احملالـة وهـي البكـرة العظيمـة          والنخيل 
 اليت يست ى بها .

 ) احلادي عشر ( لبا السالح . إال إذا ذاف العدو أو السارق .  
) ال اني عشر ( احلجامة . بل مطلي إذرا  الدم على األحوأ إال مع االضـطرار  

  . 
إال إذا اضطر ا  لبسـها فيجـوز لـه ذلـك     ) ال الث عشر ( لبا ا ف واجلورب . 

 ولكن عليه اب يشي ا ف من  هر ال دم .  
) والرابــع عشــر ( االرهــاس باأــاء   بإدذــال الــرأس فيــه فانمــه حيــرم علــى احملــرم    

 واحملرمة وجيوز غسل الرأس بإضافة اأاء عليه .  
ــداوي وأمــا غــري ا    ــة ال للت ألاــود ) ا ــاما ( االكتحــال بالكحــل األاــود للزين

 فيجوز االكتحال به كما جيوز االكتحال باألاود للتداوي ما ق يكن فيهما طيب .  
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) السادس عشر ( النظر باأرآة   فانمه حيرم على احملرم واحملرمة   وجيوز هلما النظـر  
ألجل العـال  كغسـل الـدم عـن بعـب غـوامب البـدب ال ألجـل سـزيني نفسـه وحتسـينها            

 ما جيوز النظر   األجسام الص يلة كاأاء وحنوه .وسعديل هندامه ولبااه   ك
) السابع عشر ( لبا ا امت للزينة ال للسـنة أو لغـري ذلـك كضـب  عـدد الركعـات       

 فانمه جيوز لبسه واأرجع   التفرقة   ذلك ا  ال صد . 
) ال ــامن عشــر ( االاــتمناء أي طلــب األمنــاء بغــري اجلمــاع مــن مالعبــة أو عبــث  

يل أو نظر بشهوة إذا قصد األمناء بهـا فـأمنى   أّمـا إذا ق ي صـد األمنـاء بهـا       بالذكر أو ة
 وأمنى بها فليا  حرم نظري ما إذا نعت له امرأة ايلة فأمنى.

) التااع عشر ( لبا احلرير ا ـالص   فأنـه حيـرم علـى الرجـل واأـرأة واب كـاب        
كنه يسـتفاد مـن حرمتـه علـى     حرمته على الرجل مطل ا  اواء كاب   إحرام أو غريه   ول

 اأرأة   اسحرام سأكد حرمته على الرجل   اسحرام .  
 القسم الثاني ما حيرم على الرجال فقط 

 وهو أمور :
) أحدها ( لبا ال ميص وال وب اأزرور وال وب اأدّرع والسـراويل والطيلسـاب   

الرجال علـى األحـوأ     اأزرور وال باء . بل مطلي اأخي  اب ذلك حمرم على احملرم من 
وجيوز لبا اأنط ـة وشـد اهلميـاب واب كانـا خمـيطني   وأمـا اأـرأة فيجـوز هلـا ذلـك وإمنـا            

 عليها ما س دم ااب ا  .  
)  انيهما ( سغطية الرأس واألذنني   فأنه حيرم على احملرم دوب احملرمـة   وجيـوز اب   

رأاـه إذا ااتسـ ى ولـو    يعصب احملرم رأاه من الصداع   واب يضع عصام ال ربـة علـى   
 غطى رأاه ناايا  أل ى الغطاء ولبى .  

)  ال ها ( التظليل   فانمه حيرم على احملرم دوب احملرمة وهو خمتص حبالة السـري فـال   
حيرم حني النزول االاـتظالل بالسـ ف أو ا يمـة أو الشـجر وحنوهـا   وكـذا هـو خمـتص          

ل راكبـا  مـع العـذر والعلـة والضـرورة      حبال االذتيار دوب االضـطرار   فيجـوز لـه التظليـ    
كاأرض وكع السن وإيـذاء الشـما زيـادة علـى اأتعـارف وهكـذا اأطـر إذا كـاب يؤذيـه          
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زيــادة علــى اأتعــارف   ولكــن جيــب عليــه   هــذه احلــال اب يــذبح شــاة كفــارة عــن           
لـى  االاتظالل   العمرة ذحبها  كة إال اب يؤذرها ا  احلج فيـذحبها  نـى   واب كـاب ع   

االاتظالل باحلج ذحبها  نى   وجيب عليه شاساب لو ااـتظل   العمـرة واحلـج   وهكـذا     
حرمة االاتظالل خمتص  ا كاب فوق رأاه الظل كاجللوس حتت ا يمة وال بـة واحملمـل   
فيجوز له االاتظالل  ـا ال يكـوب فـوق رأاـه كـأب ميشـي ا  جنـب احملمـل أو الشـجر            

و غريه إذا ق يضعه فوق رأاه وامنا جعله ا  جنبه وهكـذا  وهكذا له اب يستظل ب وب أ
جيوز له اأشي حتت الظل حال النزول ولو كاب   حالـة السـري ماشـيا  أو راكبـا  ومـر مـن       
حتت ا ف موضوع أو بيت مرفـوع أو جسـر مصـنوع أو نفـي م  ـوب وحنـو ذلـك ممـا ال         

 ينت ل بانت ال احملرم ق يضر بإحرامه وليا عليه شيء .

 لقسم الثالث ما حيرم على املرأة فقطا
 وهو أمور : 

) احدها ( لبا العقع والن اب ، بل مطلي سغطية الوجه على االحـوأ ، وجيـوز   
 هلا اب سسدل ال وب على وجهها من أعالها ا  النحر .  

)  انيها ( لبسها احللي غري اأعتاد لبسه هلا مطل ا  قصدت بذلك التـزيني ام ال كمـا   
 فظه ولبسها احللي أل هاره للرجال .  لو قصدت ح

)  ال ها ( لبا ال فازين ، وال فاز كما فسره بعضهم بشـيء يعمـل لليـدين حيشـى     
ال طن سلبسه اأرأة للعد ، وفسره بعضهم بضرب من احللي لليدين والرجلني ولعله نـوع  

نـع عـن   من ال ياب ، والظاهر هو اأعنى األول كما هـو مسـتعمل فيـه فعلـه ، وقـد ورد اأ     
 لبسها ال ياب اأصبوغة بالزعفراب والورس وال وب اأعروف بالفريندا .

 مكروهات اإلحرام
 ويكره   حال اسحرام أمور :  
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) منهــا ( اسحــرام بال يــاب الســود ، واأشــهورة والواــخة إذا كــاب واــخها قبــل  
ه لــبا اسحــرام أّمــا لــو سواــخت   أ ناطــه فــال يغســلها إال مــن النجااــة ، وهكــذا يكــر 

 ال ياب اأعلمة إذا قدر على غريها .  
) ومنها ( دذول احلمام وسدليك اجلسد واأصارعة وسلبيه اأنـادي ، بـأب ي ـول      

 جواب من ناداه لبيك .
) ومنها ( ااتعمال الرياحني ، وهو كـل نبـت طيـب الراطحـة مـن أنـواع اأشـموم        

 كالشيح وال يصوم وا زامى .
هو اب يضم اسنساب  رجليه ا  بطنه ب وب جيمعها بـه مـع   ) ومنها (  االحتباء . و

  هره ويشده عليها .  
 الفعل الثاني من أفعال العمرة

 وهو الطواف حال اسحرام ، والكالم   م دماسه الواجبة واأستحبة وكيفيته : 
 ) أحدهما ( الطهارة من احلدث   الطواف الواجب دوب اأندوب .

مــن ال ــوب والبــدب ويعفــى   الطــواف مــا يعفــى عنــه   ) و انيهــا ( رفــع ا بــث 
 الصالة من الدم والنجااة لذوي االعذار.  

 ) و ال ها ( ا تاب للرجل دوب اأرأة .
) ورابعها ( اب العورة للرجل واأرأة ، واالحوأ أب يعتع   الساسر مـا يعتـع     

 الساسر   الصالة .
 ) وأما ( م دماسه اأستحبة فك رية :  

 ) منها ( الغسل عند االنتهاء للحرم عند دذول مكة .
 ) ومنها ( مضغ االذذر .

 ) ومنها (دذول كل من احلرم ومكة واأسجد حافيا  على اكينه ووقار وذشوع.
 ) ومنها ( الوقوف على باب اأسجد وي ول :  

 ) السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاسـه ، بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم  اهلل    
وبــاهلل ومــن اهلل ومــا شــاء اهلل والســالم علــى أنبيــاء اهلل وراــوله والســالم علــى راــول  
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( والسالم على إبراهيم ذليل اهلل ، واحلمـد اهلل رب  صلى اهلل عليه وآله والماهلل)
 العاأني ( 

فإذا دذل اأسجد رفع يديه واات بل البيت وقال ) اللـهم انـي ااـألك   م ـامي     
اب س بل سوبيت ، واب ستجـاوز عـن ذطيـئيت ،وسضـع عـين وزري ،       هذا   أول منااكي

احلمد هلل الذي بلغين بيته احلرام ، اللهم اني اشـهد اب هـذا بيتـك احلـرام الـذي جعلتـه       
م ابة للناس وأمنا ومباركا وهدا للعاأني ، اللـهم انـي عبـدك ، والبلـد بلـدك ، والبيـت       

ا  ألمـرك ، راضـيا  ب ـدرك ااـألك     بيتك ، جئت اطلب رمحتك ، وأؤم طاعتك ، مطيعـ 
مسألة اأضطر إليك ، ا اطف من ع وبتك اللهم افتح لي أبواب رمحتك ، وااـتعلمين  

 بطاعتك ومرضاسك ( .
واذا دنوت من احلجر االاود فـأرفع يـديك وامحـد اهلل وأ ـن عليـه وصـل علـى        

سسـتطع اب س بلـه   النيب وأاأل اهلل سعا  اب يت بل منك  م ااتلم احلجـر وقبلـه ، فـأب ق    
فااتلمه بيدك ، فابم ق سستطع اب سستلمه بيدك فأشر اليه وقل : ) اللهم أمانيت أديتهـا ،  
ومي اقي سعاهدسه ، لتشهد لي باأوافاة ، اللهم سصدي ا  بكتابك وعلى اـنة نبيـك . أشـهد    

ــت بــاهلل         ــده وراــوله ، أمن ــه ، واب حممــدا  عب ــده ال شــريك ل ــه إال اهلل ، وح ، اب ال ال
وكفــرت باجلبــت والطــاغوت ، وبــالالت والعــزا وعبــادة الشــيطاب ، وعبــادة كــل مــن    
يدعى من دوب اهلل فابم ق سستطع اب س ـول هـذا ف ـل بعضـه وقـل ) اللـهم انـي بسـطت         
إليك يـدي ، وفيمـا عنـدك عظمـت رغـبيت ، فاقبـل شـجين ، واغفـر لـي ، وارمحـين ،           

  زي   الدنيا واآلذرة .اللهم اني أعوذ بك من الكفر والف ر ومواقف ا

 كيفية الطواف
 وجيب فيه :  

) اوال ( النية وااـتدامة حكمهـا ا  الفـراغ منـه ، واألو  فيهـا أب ينـوي احلركـة        
حول البيت ابعة أشواأ وي صد بالطواف طواف عمـرة التمتـع ، واب قصـد غـريه نـواه      

ــو   نفســ     ــذور أو اأنــدوب في ــول ول ه ) اطــوف اــبعة  كطــواف احلــج والنســاء ، أو اأن
أشواأ (   بيت اهلل احلرام طواف عمرة التمتع حلج اساالم حج التمتع لوجوبـه قربـة   
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ا  اهلل سعا  ( ويكفي ال صد االاالي النفساني لـذلك . ويبـدل   الطـواف اأنـدوب     
)الوجوب ( بالندب في ول لندبه وااتحبابه و  الطواف االحتيـاأ ي ـول بـدال  لوجوبـه     

 ( قربة اهلل سعا  .   )احتياطا 
) و انيــا ( البــدء بــاحلجر االاــود اأتصــل بــالركن العراقــي وا ــتم بــه  ــا يســمى   
ابتداءا  وذتما  عرفا  . وال يلزم اب يكوب ذلك حبسب الدقة الع لية . وجيـوز لـه اب ميشـي    
ذطوة أو ذطوات لتحصيل الي ني باكمال الشوأ مـن احلجـر االاـود ال ب صـد الزيـادة      

ي انمه لو كانت زيادة فهي ليسـت مـن الطـواف الـذي أسـي بـه نظـري الصـاطم الـذي          بل ينو
ميسك قبل الفجر ا  ما بعد الغروب لتحصيل الـي ني بـاب امسـاكه قـد حت ـي مـن الفجـر        

 ا  الغروب ال اب يأسي بذلك ب صد الزيادة   الصوم .
حنـراف اليسـري   ) و ال ا ( جعل البيت على يساره حني الطواف عرفا ، فال يضر األ

 الذي ال ينا  صدق الطواف على اليسار عرفا  .
) ورابعــا ( إدذــال حجــرام امساعيــل وضــمه ا  البيــت   الطــواف بــأب يكــوب  

 طوافه عليه .
) وذامسا ( أب يطوف ابعة أشواأ ، ومن احلجر االاـود اليـه حيسـب شـوطا  .     

ذطـوات لتحصـيل الـي ني    وال جيوز الزيادة على ذلك وقـد س ـدم أنـه جيـوز لـه اب ميشـي       
بإكمال الشوأ السـابع للحجـر االاـود ال ب صـد الزيـادة علـى اـبعة اشـواأ نظـري مـن           
يتاذر   إمساكه   الصـوم لـيال لتحصـيل الـي ني بـأب إمسـاكه قـد حت ـي للغـروب ال انمـه           
يأسي بذلك ب صد الزيادة   الصوم وال يلزم اأواالة بينها فتجـوز الصـالة بـني االشـواأ     

ال وب وقضـاء حاجـة االو واالاـباحة إال انمـه حيفـظ اأوضـع الـذي وصـل اليـه           وغسل
ــى          ــادة عل ــه الزي ــوز ل ــاب وال جي ــادة والن ص ــن الزي ــرزا  م ــه حت ــه من ــام طواف ــود ا  اه ليع

 االشواأ السبعة بأب يأسي بها ب صد الطواف .
 ) وااداا ( اب يكوب الطواف بـني البيـت واأ ـام حيـث هـو اآلب وهـو الصـخرة       

قدر ما بينهما من  ايع اجلهـات ولـو    مراعيا  عليه السالم      ابراهيماليت فيها أ ر قدم 
طاف ذار  اأ ام حبيث يصدق عرفا  أنه يطوف على البيت أجزأه ذلـك علـى الكراهيـة    
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و  ساريخ االزرقي اب اأسافة بني البيت مكاب الصخرة اتة وعشـروب ذراعـا  ونصـف .    
على أااس البيت اأسمى بالشاذر واب لكونه مـن البيـت علـى مـا      وعليه فال جيوز اأشي

ذكره االصحاب ، فلو مشى عليه ق يكن طوافه ما بني البيـت واأ ـام بـل يكـوب طوافـه      
   البيت .

 ويستحب   الطواف أمور :
) منهـا ( الــدعاء حـال الطــواف . وســالوة ال ـرآب وذكــر اهلل سعـا  والصــالة علــى     

 النيب وآله .
نها ( اب يلتزم   الشوأ السابع اأستجار وهـو اأسـمى بـاألتزم فيبسـ  يديـه      ) وم

على حاططه ويلصي بطنه وذده به ويعـدد ذنوبـه ويسـتغفر منهـا ، وينبغـي أـن ااـتلم أو        
قّبل حفظ موضع ال يام الذي انفصل عنـه لـذلك ليعـود ا  إهـام طوافـه منـه حتـرزا  مـن         

 الزيادة والن صاب .

 من أفعال العمرةالفعل الثالث 
ركعتا الطواف . وهما من لـوازم الطـواف الواجـب حتـى طـواف النسـاء فيجـب        

(   أي عليـه السـالم    إي اعهما ع ب الطـواف الواجـب فـورا  ذلـف م ـام إبـراهيم )        
مكاب شاء واأيزاب الصدق العر    انهما ذلـف اأ ـام ويشـبأ فيهمـا النيـة فيـول فيمـا        

واف العمرة حلج التمتـع حجـة اساـالم قربـة ا  اهلل سعـا  (      حنن فيه : )اصلي صالة ط
ويكفي ال صد االاـالي النفسـاني ، هـذا عنـد االذتيـار . فـإذا ك ـر الزحـام ا  حـد ال          
ميكنه الصالة فورا  كذلك ، فـابم أمكنـه الصـالة عنـده أسـى بهـا ا  أحـد جوانبـه دوب اب         

  أي حمـل شـاء دوب اب يت ـدم عليـه ،      يت دم عليه : واب ق ميكنه ذلك صلى   اأسجد
واما الطواف اأنـدوب فيصـلي ركعتيـه حيـث يشـاء مـن اأسـجد ، ويسـتحب أب ي ـرأ            
الركعة االو  منها اورة التوحيد ) قل هو اهلل أحد ( و  ال انية ) قل يا أيهـا الكـافروب   

. واالاتس اء مـن   ( ويستحب س بيل احلجر أو ااتالمه أو اسشارة اليه بعد الفراغ منهما
ماء زمـزم دلـوا  أو دلـوين فيشـرب منـه ويصـب علـى رأاـه و هـره وبطنـه وي ـول حـني             

 يشرب ) اللهم اجعله علما  نافعا  ، ورزقا  وااعا وشفاء من كل داء وا م ( .



 اأختصر من مرشد األنام حلج بيت اهلل احلرام .............................. 
 

[17] 

 الفعل الرابع من أفعال العمرة
 الســعي بــني الصــفا واأــروة ، وينبغــي اب ال يــؤذره عــن يــوم الطــواف ا  غــده ، 

 ويستحب قبله أمور : 
) منها ( الطهارة من احلدث ، وليسـت بواجبـة ولـذا صـح للمـرأة الـيت حاضـت        

 بعد الطواف اب سسعى وهي حاطب .

 كيفية السعي
وجيزا فيها السعي ابعة أشواأ بني الصفا واأـروة مبتـدطا  بالصـفا وخيـتم بـاأروة      

منهمـا ال أنـه ميشـي عرضـا  وال      االكا  الطريي اأعهود اأتعـارف لـذلك مسـت بال  اأ صـود    
مستديرا  والص ا ع به  ا ابتدأ به وأطراف أصابعه  ا انتهـى اليـه مـن شـوطه فيلصـي        
الشوأ األول ع به بالصفا وأطراف أصابعه باأروه و  الشوأ ال ـاني بـالعكا فيلصـي    

ا ق ع به باأروه وأطراف أصابعه بالصفا . وهكذا حتـى يـتم اـبعة أشـواأ هـذا كلـه إذ      
يصعد ا  الصفا واأروه   أشواطه . واما إذا صعد اليهما فال حاجة ل لصـاق اأـذكور   
قاصدا  بذلك ال ربة ا  اهلل سعا  ، فمـ ال  ي ـول عنـد شـروعه   السـعي : ) أاـعى بـني        
الصفا واأروة ابعة أشواأ اعي عمـرة التمتـع حلـج التمتـع حـج اساـالم قربـة ا  اهلل        

من ااتدامتها حكما  ا  الفراغ مـن السـعي ، ويكفـي ال صـد االاـالي       سعا  ( وال بد
النفسي ، وحيسب الذهاب شوطا  والعود شوأ آذر وال ي دح االلتفات بوجهـه ميينـا  أو   

 مشاال  ، وجيوز له اجللوس   ذالل السعي للراحة ويستحب له أمور :
  .) منها ( اب يسعى راجال إال إذا ذاف الضعف فيسعى راكبا 

) ومنها ( اب يهول الرجل دوب اأـرأة مـا بـني اأنـارة االو  واالذـرا اأوضـوعة       
عند زقاق العطارين وي صد   اأشي   طرفيهما ، واما الراكب فيسرع دابته بني اأنـارة  

 االو  وال انية .
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 الفعل اخلامس من أفعال العمرة
عي قصـر ولـو مـن بعـب شـعر      الت صري دوب احللي ، فانمه إذا فرغ اأعتمر مـن السـ  

رأاه قاصدا  بذلك ال ربة ا  اهلل سعا  ، فم ال  ي ول عنـد الشـروع   الت صـري ) أقصـر     
لعمرة التمتع حلـج التمتـع حـج اساـالم قربـة ا  اهلل سعـا  ( ويكفـي ال صـد النفسـاني          
 االاالي وبالت صري حيل اأعتمر من إحرام العمرة ، وحيـل لـه كـل شـيء كـاب حمضـورا       

عليه   اسحرام حتى النسـاء وال جيـب عليـه طـواف النسـاء ، ويكفـي   حت ـي الت صـري         
االجتزاء  سماه بأي شيء كاب ولـو بـال ص باألاـناب لـبعب شـعره ولـو سـرك الت صـري         
اــهوا  حتــى دذــل   احلــج هــت عمرســه ويســتغفر اهلل وال شــيء عليــه ولــو سركــه عمــدا   

 و اطف احلا  حجا  مفردا  . بطلت متعته وصار حجه مفردا  فتكوب

 اخلروج من مكة بعد عمرة التمتع
إذا اكمل احلا  عمرة حجة التمتع وحل عـن إحرامـه جـاز لـه ا ـرو  عـن مكـة        
حمال  ويعود اليها حمال بشرأ اب يعلم بأب ذروجه هذا ال يفوت عليه احلج من مكـة وانـه   

ه  ال ـوب يومـا  مـن يـوم     يعود ا  مكـة   الشـهر الـذي ذـر  فيـه أي قبـل أب ميضـي عليـ        
 ذروجه .

 حج التمتع
قد عرفت فيما ابي أفعال العمرة الـيت هـي م دمـة حلـج التمتـع ، وهـذا اأبحـث        
لبياب أفعال حج التمتع وهي  ال ة عشر فعال . واالو  عنـد الشـروع فيهـا أب ينـوي ولـو      

 سعـا  ( اب    قرار نفسه وي ول : ) آسي حبج التمتع حـج اساـالم لوجوبـه قربـة ا  اهلل    
كاب واجبـا  عليـه واب كـاب نـدبا  يبـدل قولـه ) لوجوبـه (  ب ولـه ) الاـتحبابه ( واب كـاب           

 احتياطا  بدله ب ول لالحتياأ .
 الفعل األول حلج التمتع

) اسحرام ( فإذا فـرغ العبـد مـن عمـرة التمتـع واحـل منهـا وجـب عليـه اسحـرام           
يـه اـورها وبنيانهـا . وأفضـل مواضـع      باحلج من بطن مكـة اأكرمـة أعـين مـا اشـتمل عل     
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اسحرام منها اأسجد وافضلها اأ ام واحلجر اأعـع عنـه بـــ ) حتـت اأيـزاب ( ولـو احـرم        
حلج التمتع من غري مكـة إذتيـارا  ق يصـح ، وكـاب الـالزم عـوده أكـة وأنشـاء اسحـرام          

ضـيي وقـت أو    منها . نعم لو نسي اسحرام من مكة  م سعذر عليه العود اليهـا  ـوف أو  
حنو ذلك أنشأ اسحـرام مـن حيـث ميكنـه ويسـتحب اب يكـوب اسحـرام بعـد الـزوال مـن           
البويــة  ــامن ذي احلجــة وجيــوز ســأذريه ا  اب يتضــيي عليــه الوقــوف بعرفــات وكيفيــة    
اسحرام هنا كاالحرام لعمرة التمتع   أفعاله وسركه ومستحباسه وواجباسـه ومكروهاسـه ،   

اك ويعمـل علـى طب هـا هنـا ، نعـم خيتلفـاب   النيـة فينـوي هنـا بـأب           فينبغي اب سراجع هنـ 
ي ول ولو   نفسه احرم حلـج اساـالم حـج التمتـع قربـة ا  اهلل سعـا  ( ويـوطن نفسـه         
على سرك حمظورات اسحرام حلج اساالم حج التمتع قربـة ا  اهلل سعـا  وهكـذا يـأسي     

ة وغري ذلك بهـذا ال صـد أعـين ي صـد إنهـا      بباقي أفعال اسحرام من لبا ال وبني والتلبي
حلج اساالم حج التمتع قربة ا  اهلل سعا  واالحوأ أب يأسي بالتلبية اأت دمة بعـد النيـة   
خمافة بها حتى إذا اشرف على االبطـح جهـر بهـا وي طـع التلبيـة عنـد زوال الشـما مـن         

 يوم عرفة اعين اليوم التااع .
م البويـة  ـامن ذي احلجـة أب خيـر  ا  منـى      واألفضل إذا احرم بعـد الـزوال يـو   

ألجل الوقوف بعرفات ويكوب مبيته ليلة التااع  نى حتى مطلع الفجـر ، واالحـوأ اب   
جيتــاز وادي حمســر الواقــع بــني منــى وعرفــات إال بعــد طلــوع الشــما . وذوي األعــذار  

ل ـامن  كالشيخ واأريب خياف ضغ  الناس وزحامهم جيوز هلم ا رو  أنـى قبـل يـوم ا   
 بيوم أو يومني أو  الث .

 الفعل الثاني حلج التمتع
هو الوقوف بعرفة   يومها وهو التااع مـن ذي احلجـة مـن الـزوال ا  الغـروب      
وال جيزي الوقوف قبل الزوال ، وجيوز له أب يصلي الظهرين بـأذاب واحـد وإقـامتني  ـم     

مـن النيـة ويكفـي فيهـا أب      ميضي للموقف وال جيوز االفاضة منه قبل اأغرب ، وال بد فيه
 ي ول ولو   نفسه : 



) أقف بعرفات من الزوال ا  الغروب هذا اليوم حلج التمتع حج اساـالم قربـة   
ا  اهلل سعا  ( واألفضل الوقوف   مسرية اجلبل أي أافله ال على نفـا اجلبـل إال إذا   

اطمـا أو قاعـدا أو   ضاقت عرفة فيوقف على اجلبـل ، واأـراد بـالوقوف هـو الكـوب فيهـا ق      
مضــطجعا أو مســتل يا أو راكبــا أو راجــال أو ماشــيا أو اــاكنا أو ناطمــا ، واألفضــل هــو    
ال يام ويرجع   اأعرفة موضع عرفة ا  أهل ا عة وهكـذا معرفـة بـاقي مواضـع احلـج      
ومن أفاض من عرفات قبل الغروب جاهال فال شيء عليه واب كـاب متعمـدا  فعليـه بدنـة     

النحر اليوم العاشر من ذي احلجـة ، واب ق ي ـدر صـام مثانيـة عشـر يومـا  ،       ينحرها يوم 
ومن سرك الوقوف اأذكور عمدا  بطل حجه وال جيزيه الوقوف ليال  بعد سعمد سركه نهـارا   
لكونه وقتا  لذوي األعذار وهو حسب الفرض ق يكن منهم ، وأما مـن سركـه اضـطرارا    

ت أو لعذر آذر ق يصل ق يبطل حجه وال كفـارة  كأب نسيه أو ق يصل اليه لضيي الوق
عليه بـل جيـب عليـه سداركـه ليلـة العاشـر اعـين ليلـة العيـد وهـو اأسـمى بألسـنة الف هـاء              
باأوقف االضطراري . ويكفي فيه مسـمى الكـوب   عرفـات لـيال  ولـو قلـيال . وال جيـب        

نه يدرك اأوقـف  ااتيعاب الليل بالوقوف ، ويصح اأوقف االضطراري بشرأ اب يظن أ
باأشعر احلرام قبل طلوع الشما من يوم العيـد العاشـر مـن ذي احلجـة قبـل أب يفـيب       
الناس منه ، وأما اب  ن انمه ال يدرك ذلك لو وقف بعرفات ليال فعليه اب يـبك الوقـوف   
بعرفات ويدرك اأوقف اأذكور   اأشعر وقـد مت حجـه ، ومـن فاسـه اأوقـف االذتيـاري       

ــر  ــة وس ك اأوقــف االضــطراري هلــا متعمــدا  ، دوب أب خيشــى فــوت موقــف اأشــعر     لعرف
اأذكور ف د بطل حجه ، وكيف كاب فإذا وقف اأوقف االذتياري   عرفـة وقـد غربـت    
الشما كاب اأستحب له اأبيت   اأشعر بأب ي ضـي ليلـة العيـد أعـين ليلـة العاشـر مـن        

عر غري مسرع فيـه وعليـه السـكينة والوقـار     ذي احلجة   اأشعر م تصدا    مشيه حنو اأش
 ، فإذا انتهى ا  الك يب االمحر وهو سل من الرمل عن ميني الطريي ي ول : 

) اللهم ارحم مـوقفي وزد   عملـي واـلم لـي ديـين وس بـل منااـكي ( ويـؤذر         
صالة اأغرب والعشاء ا  اأشعر وجيمع بينهما بأذاب واحد وي يم لكل منهما واحلاصـل  

ه ي ضي ليلـة العاشـر مـن ذي احلجـة أعـين ليلـة عيـد عرفـة   اأشـعر بعـد انتهاطـه مـن             انم
اأوقــف   عرفــات يــوم التااــع قاصــدا  بــذلك ال ربــة لوجــه اهلل سعــا  ، ويســتحب لــه    
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الوقوف بعرفات اب حيمد اهلل ويهلله وميجده وي ين عليه ويكعه ماطة مـرة وي ـرأ قـل هـو     
لنفسه من الدعاء ما احب وليجتهد فانمه يوم الـدعاء واأسـألة   اهلل أحد ماطة مرة ، وخيتار 

وليتحرز من الشيطاب الرجيم ويتعوذ منه باهلل الرمحن الرحيم فابم الشيطاب لن يـذهلك  
  موطن ق  احب اليه من اب يذهلك   هذا اأ ام العظيم وإياك إياك اب سشغل بـالنظر  

كب اليها اأت وب والرحيي السلسبيل الـذي  ا  الناس عن نفسك فهناك السعادة اليت ير
 يكرع منه اأؤمنوب .

 الفعل الثالث حلج التمتع
 الوقوف باأشعر وي ال له اجلمع وي ال له اأزدلفة ويعتع فيه :

 ) أوال ( النية ولو بأب ي ول   نفسه :
) أقف باأشعر احلرام من طلوع الفجر الصادق ا  طلوع الشما حلـج اساـالم   

 تمتع قربة ا  اهلل سعا  (حج ال
)  انيا ( أب يكوب وقوفه باأشعر اواء كاب الوقوف قريبا  مـن اجلبـل أو كـاب حمـل     
ــة       ــو ناطمــا  بعــد أب ينــوي الني ـــأي حنــو كــاب ول ــالوقوف هــو الكــوب فيــه ب نزولــه واأــراد ب
ــع       ــر ، وجيــوز م ــاض وا  وادي حمّس ــأزمني ا  احلي ــني اأ ــا ب اأــذكورة، وحــد اأشــعر م

 زحام الوقوف على جبل اأأزمني .ال
)  ال ا  ( أب يكوب الوقوف ما بني طلوع الفجر الصادق ا  طلوع الشـما لليـوم   
العاشــر ويكــوب الوقــوف لــذوي األعــذار وللمــرأة مــا بــني غــروب الشــما ا  طلــوع     
الشما   ليلة العاشر من ذي احلجة اأسماة بليلة النحر وهي ليلة عيـد عرفـة وال جيـب    

وي االعذار ااتيعابها بـالوقوف بـل يكفـي مسـماة ، وأب يكـوب الوقـوف للرجـل        على ذ
اأختار من غري ذوي االعذار ما بني طلوع الفجر الصادق ا  طلوع الشـما مـن اليـوم    
العاشر من ذي احلجة ويكوب الوقوف فيه من بعد صالة الفجر ا  اب يسفر الصبح قبل 

جاهال فال شيء عليه واب كاب عامدا  كـاب   طلوع الشما ب ليل ، ولو افاض قبل الفجر
عليــه دم شــاة و  بعــب الصــحاح عليــه بدنــه ، واب يكــوب الوقــوف لغــري اأــتمكن مــن   
ــتيعابه       ــب اا ــوم العاشــر وال جي ــزوال مــن الي ــما ا  ال ــوع الش ــن طل ــوقتني م إدراك ال
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 بالوقوف بل يكفي مسـماه  ، ويسـمى   السـنة الف هـاء بـاأوقف االضـطراري للمشـعر ،       
ومن سرك الوقوف باأشعر ليال ونهارا  متعمدا  بطل حجه ، ويستحب للحـا  حـال كونـه    
  اأشعر الت اأ احلصى الـيت يرمـى بهـا اجلمـار وهـي اـبعوب حصـاة ، ولـو اذـذ اك ـر           
ذوفا  من ا وأ بعضها فال بأس ، ويستحب االاراع   اأشي راجـال كـاب ام راكبـا       

قاصـدا  أنـى وهـو وادي عظـيم واقـع بـني اأشـعر ومنـى          وادي حمّسر إذا ذر  من اأشعر
 وا  منى اقرب .

 الفعل الرابع حلج التمتع
رمـي اــرة الع بــة ، وذلــك اب احلــا  إذا عــاد ا  منــى بعــد إفاضــته مــن اأشــعر  
احلرام   اليوم العاشر مـن ذي احلجـة صـبيحة العيـد فـأول مـا يبـدأ بـه هـو رمـي اـرة            

صـوا وهـي أقـرب اجلمـرات الـ الث ا  مكـة وأحـد حـدود         الع بة وسسمى بـاجلمرة ال  
منى، وا ار  من مكة ا  منى يصل أوال اليها عن يسار الطريـي وسرمـي   نهـار ذلـك     

 اليوم من بعد طلوع الشما ا  غروبها .
وجيوز س ديم الرمي لكل من شي عليه الرمـي نهـارا  بـأب يرمـي   الليلـة اأت دمـة       

يلــة النحــر وامــا اأعــذور عنــه مطل ــا  لــيال ونهــارا  كــاأريب    علــى اليــوم العاشــر اعــين ل 
واأكسور فيستنيب عنـه   الرمـي ، ويعتـع   احلصـى صـدق االاـم عليـه ، وقـد س ـدم          
ااتحباب الت اأ احلا  له من اأشعر وجيـوز الت اطـه مـن غـري اأشـعر ، إال انمـه جيـب اب        

لــك حصـى اأســجد احلــرام  يكـوب مــن أرض احلـرم مــن أي جهاسـه شــاء ويســت نى مـن ذ    
ومسجد ا يف ، واحلصى اأرمى بها اجلمار فانمه ال يصلح الرمي بـذلك . ويسـتحب     
احلصى الـع  ) أي اأـن   ( واألت طـة والـيت سكـوب ب ـدر األمنلـة واب ال سكسـر واب ال         

 سكوب صلبة ، ويعتع فيه : 
اــرة الع بــة بســبع   ) أوال ( النيــة ، ولــو ي ــول   نفســه : ) أرمــي هــذه اجلمــرة  

حصــيات رمــي حــج اساــالم حــج التمتــع قربــة ا  اهلل سعــا  ( وال بــد مــن ااــتدامتها   
 حكما  ا  الفراغ من الرمي .

 )  انيا ( الرمي بسبع حصيات بال زيادة وال ن صاب .
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)  ال ا  ( اب يكوب الرمـي باليـد ال بالرجـل وال بـالفم و  روايـة أبـي بصـري : ذـذ         
 ليسرا وارم باليمنى .حصى اجلمار با

) ورابعا  ( اب يتوجه للجمرة برميهـا كمـا يتوجـه للعـدو لريميـه وال يلـزم عليـه أب        
يصيب اجلمرة نعم الالزم أب ال س ع احلصاة على اسنساب  أو حممل أو ال فيكفـي لـو   

 وقعت بال رب منها مع قصده إياها .
دفعة واحـدة ق حيسـب    ) وذامسا  ( أب يتالحي احلصيات   الرمي فلو رمي بها

إال واحدة . ويستحب اب يكوب الرامـي علـى طهـارة مـن احلـدث واب يكـوب بينـه وبـني         
اجلمرة عشرة أذرع أو مخسة عشر ذراعا  واب يضع احلصاة علـى  هـر اسبهـام ويـدفعها     
بظفر السبابة ، واب يرمي اـرة الع بـة مـن وجههـا ال عاليـا عليهـا فيسـتدبر ال بلـة حـني          

ذا مستحب ولـه اب يرميهـا وهـو ماشـي أو راكـب و  الشـراطع يسـتحب اب        رميها كل ه
 يكوب الرامي ماشيا  .

ولو نسي الرمي قضاه   اليوم ال اني م دما  له على رمي يومه و  صـحيح اـناب   
 وليفرق بينهما أحدهما بكره وهي لاما واألذرا عند الزوال .

 الفعل اخلامس حلج التمتع
، وهــو واجــب علــى اأتمتــع اــواء كــاب حجــه واجبــا  أو   اهلــدا  نــى ال بغريهــا

مســتحبا  واــواء كــاب مكيــا أو غــريه ، وجيزيــه عــن األضــحية ، وقــد ن ــل االسفــاق علــى   
وقوعه يوم النحر العاشر من ذي احلجة ولو هتع اأملوك باذب مواله ةـري اأـو  بـني اب    

عـن اهلـدي وال بـد       يهدي عنه وبني اب يأمره بالصـوم الـذي جيـب علـى احلـر العـاجز      
اهلدي من النيـة ولـو ي ـول   نفسـه : ) أذبـح هـذا اهلـدي أو احنـره حلـج اساـالم حـج            
التمتع قربة ا  اهلل سعا  ( إذا هو قام بالذبح أو النحـر بنفسـه ، وأمـا لـو وكـل غـريه         

ه الذبح يتواله الوكيل عنه نظري ااطر العبادات اليت ينويها عن الغري ويسـتحب جعـل يـد   
مع يد الوكيل عنه ، ولو نسي الوكيل اام اأوكـل أو غلـ    أمسـه فسـماه بأاـم غـريه       
أجزاه إذا كاب قاصدا  شخصه ، ويستحب اب سنحر االبل قاطمة واب يتو  الـذبح بنفسـه   
واب يدعو عند النحر أو الذبح وي ول ) وجهت وجهي للـذي فطـر السـموات واألرض    
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ني اب صالسي ونسـكي وحميـاي وممـاسي هلل رب العـاأني ال     حنيفا  مسلما  وما أنا من اأشرك
شريك له وبذلك أمرت وأنا من اأسلمني ، اللهم منك ولـك بسـم اهلل واهلل أكـع اللـهم     
س بل مين (  م امرر السكني وجيب سأذريه عن الرمي وس دميه علـى احللـي والت صـري إال    

كـل منهـا علـى اآلذـر وال أ ـم         صور  الث االو  عند النسياب واجلهل فيجوز س ـديم 
 عليه .

واألذرا   صورة ما إذا أشبا احلا  هدية وصار   رحله فيجوز لـه اب حيلـي   
قبل الذبح أو النحر واب كاب األفضل هو الذبح قبله وال ال ة ذوي األعذار يوكلـوب مـن   

 يذبح عنهم فيجوز أب ي ع احللي أو الت صري قبل الذبح أو النحر . 
 نوع اهلدي

ب اب يكــوب اهلــدي أحــد الــنعم الــ الث االبــل أو الب ــر أو الغــنم وجيــزي         جيــ
الصحيح التام غري اأهزول والداذل مـن االبـل   الساداـة اأسـماة بال نيـة ، والـداذل       
من الب ر واأعز   ال ال ـة ، واجلـذع مـن الضـاب ، وحكـي عـن اأشـهور أنـه مـا دذـل             

مع عدم الوجداب ، ولو من جهـة إعسـاره وال يضـر     ال انية ، وجتزي اأهزولة وغري التامة
ا وأ األاناب هلرم أو غريه ، ويكفـي الظـن بالسـمن فلـو  ـن إنهـا غـري مهزولـة ويعـد          

 الذبح بانت مهزولة كانت جمزية له .
ويستحب   اهلدي أب يعّرف به أي أب حيضره   عرفـات عشـية عرفـة ، ويكفـي     

   التعريف إذبار الباطع .
 مصرف اهلدي

يأكل احلا  اأتمتع قسما  منه ويطعم منه الباطا الف ري اواء كاب قانعا  وهو الذي 
ي نع  ا أرال اليه أو معبا  وهو الذي مير على الشخص ي صد إعطـاءه إيـاه وال يسـأل .    
أو ااطال وهو الذي يسأل العطاء اليه ، ويكفي   األكل والعطاء حت ـي اأسـمى ، إال أب   

اب قسمة اهلدي  ال ا   لث لاكل و لث للصـدقة و لـث ل هـداء ،    اأعروف بني األصح

( أنـه نهـى اب يعطـي اجلـزار مـن      صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    وقد جاء عـن الـنيب )    
 جلود اهلدي وجالهلا وقالطدها وال يعطي السالو منها شيئا  .
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 من عجز عن اهلدي
نـه الـذي يشـبيه بـه     اأتمتع العاجز عن اهلـدي  عنـى أنـه ق يكـن لـه هـدي وال مث      

عليه االنت ال ا  بدله وهو صوم عشرة أيام  ال ة   شـهر ذي احلجـة ولـو   السـفر وال     
جيوز سأذريها عنه وال س دميها عليه وجيب فيها التتابع ، ويبدأ فيها اليوم السـابع وال ـامن   

التشـريي  وخيتم بالتااع إال إذا صام من اليوم ال ـامن والتااـع فيـؤذر ال الـث بعـد أيـام       
بيــوم ) وأيــام التشــريي هــي اليــوم احلــادي عشــر وال ــاني عشــر وال الــث عشــر مــن ذي     
احلجة( وجيوز صوم األيام ال ال ة بعد أيام التشـريي ا  آذـر ذي احلجـة وجيـوز س ـدميها      
فيأسي بها قبل اليوم السابع ، وأما صوم السبعة الباقية فهو امنـا يكـوب إذا رجـع ا  أهلـه     

التتابع والفورية ، نعم من كاب له م ام  كة وأراد أب يصـوم السـبعة سـرك    وال جيب فيها 
 الصيام   دار مسرية ألهله أو شهرا   م صام .

 الفعل السادس حلج التمتع
احللي أو الت صري  نى ، فانمه بعـد اهلـدي جيـب علـى الرجـل احلـا  اب ي صـر أو        

 حيلي  نى واحللي افضل إال إذا كاب ملبدا  شعره .
)  عنى قد جعل   شعره عسال أو صمغا  لئال يتسخ أو ي مل ( أو كـاب مع وصـا    
رأاه وهو من اع شعر رأاه وشده   أعـاله فانهمـا يـتعني عليهمـا احللـي وال جيزيهـا       
الت صري ويتأكد سأكدا  شـديدا  ااـتحباب احللـي للضـرورة وهـو مـن ق حيـج قبـل هـذا .          

 زم االاتيعاب للرأس.ويكفي مسمى احللي والت صري وال يل
 واأيزاب هو الصدق العر  فيهما واأعروف بني األصحاب وجوبه يوم النحر .

وأما اأرأة فيجب عليها الت صري  نى مـن شـعرها و  الروايـة يكفيهـا   الت صـري      
مــن شــعرها م ــل طــرف االمنلــة ، و  ا ــع فليأذــذب مــن شــعورهن وي صــرب مــن           

شعر مير اأواى على رأاه حني يريـد اب حيلـي . ومـن    ا فارهن، ومن ليا على رأاه 
ق حيلي أو ي صر   منى عمدا  أو جهـال  أو نسـيانا  حتـى ذـر  منهـا وجـب عليـه العـود         
ا  منى للحلي أو الت صري ، واذا سعذر عليه العود ا  منى حلي أو قصـر متـى سـذكر      

 ل   نفسه :  أي حمل كاب وبعث بشعره أنى ، ويعتع فيه النية ولو ي و
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) أحلي أو أقصر حلج اساالم حج التمتع قربـة ا  اهلل سعـا  ( واذا فـرغ احلـا      
من حلي رأاه أو س صريه حل له كـل شـيء احـرم منـه مـا عـدا النسـاء والطبيـب ويب ـى          
عليه حرمة الصيد من جهة كونـه   احلـرم فيكـوب حكـم الصـيد بالنسـبة اليـه حكـم مـن          

لـه الطيـب إذا طـاف واـعى بـني الصـفا واأـروة ، وحتـل لـه           كاب حمـال   احلـرم . وحيـل   
النســاء إذا أســى بطــواف النســاء وبركعتيــه بعــده وحتــل النســاء الرجــال إذا طفــن طــواف   

 النساء وأسني بركعتيه بعده .
واحلاصل انمه بطواف النساء والركعتني بعده حيل للمحرم ايـع مـا أحـرم منـه ،     

يـه مـادام   احلـرم . ويسـتحب   هـذا اليـوم أعنـى        وأما الصيد ف د عرفت أنـه حيـرم عل  
يوم النحر العاشر من شهر ذي احلجة أب يشرع بالتكبري بعـد صـالة الظهـر وهكـذا يكـع      
بعد كل صالة مفروضة حتى صالة الفجر من اليوم ال الث عشر من ذي احلجـة اب أقـام   

قطـع التكـبري بعـد      نى حتى اليوم ال الث عشر ، ومن سعجل ونفر   اليـوم ال ـاني عشـر   
صالة الظهر من اليوم ال اني عشر وصورة التكبري اب س ول ) اهلل أكع اهلل أكع ال ألـه إال  
اهلل واهلل أكع اهلل أكع وهلل احلمد اهلل أكـع علـى مـا هـدانا اهلل أكـع علـى مـا رزقنـا مـن          

 بهيمة األنعام واحلمد هلل على ما أوالنا وأبالنا .
 لتمتعالفعل السابع حلج ا

الطواف بالبيت ، فابم اأتمتع إذا أكمـل منااـكه  ـين مـن رمـي وذبـح وحلـي أو        
س صري عاد ا  مكة اأكرمة واول عمل ي وم بـه هـو الطـواف بالبيـت ويسـمى بـالطواف       
الزيارة وقد ابي بيانه وكيفيته   افعال العمرة إال   النيه فانمه ينويـه للحـج كـأب ي ـول )     

أشــواأ طــواف حــج اساــالم حــج التمتــع قربــة ا  اهلل سعــا  (  اطــوف بالبيــت اــبعة 
 ويكفي ال صد النفساني االاالي .

ويسـتحب اب يكــوب عــوده مــن منــى للطــواف   يــوم النحــر ) أعــين نفــا اليــوم  
العاشر من ذي احلجة ( اأسمى بعيد عرفة ، وجيوز له التأذري ا  ليلة احلادي عشـر بـل   

 ذهاب أيام التشـريي ) وهـي اليـوم احلـادي عشـر وال ـاني       ا  يوم  احلادي عشر  بل ا 
عشـر وال الــث عشــر مــن ذي احلجــة ( ويسـتحب قبــل الطــواف الغســل وس لــيم األ ــافر   
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واألذذ من الشارب والدعاء إذا وقف بباب اأسجد في ول ) اللهم أعين علـى : نسـكي   
ب سغفـر لـي ذنـوبي    والمين له واّلمه لي أاألك مسـألة العليـل الـذليل اأعـبف بذنبـه أ     

واب سرجعين حباجيت اللهم إني عبدك ، والبيت بيتـك ، جئـت أطلـب رمحتـك ، وأؤم     
طاعتك متبعا  ألمرك ، راضيا ب درك ، أاألك مسالة اأضطر إليك اأطيع ألمرك اأشـفي  
من عذابك . ا اطف من ع وبتك ، أب سـبلغين عفـوك ، وجترينـي مـن النـار برمحتـك (       

اود فتستلمه وس بله فابم ق سسـتطع فااـت بله وكـع ، وسنـوي الطـواف       م سأسي احلجر اال
 م سشرع فيه كما س دم   طواف العمرة فأنه يعتع فيه من الواجبات واأندوبات ما يعتـع  

   طواف العمرة .  
 الفعل الثامن حلج التمتع

ل العمـرة  ركعتا الطواف   البيت ، وقد مت س دم كيفيتهما وما يعتع فيهمـا   أفعـا  
إال اب نيتهما فيهـا اب ي صـد بهـا ركعـيت طـواف احلـج اساـالمي التمتعـي ولـو ي ـول             

 نفسه ) أصلي صالة طواف حج اساالم حج التمتع فربة ا  اهلل سعا  ( 
 الفعل التاسع حلج التمتع

السعي بني الصفا واأروة ، وقـد س ـدم كيفيتـه مـا يعتـع فيـه   أفعـال العمـرة وانـه          
سأذريه عن الطواف ا  الغد إال اب نيته يعتع فيها اب ي صد اعي احلـج اساـالمي    جيوز

 التمتعي ، ولو ي ول   نفسه :  
) ااعى من الصفا واأروة ابعة أشـواأ حلـج اساـالم حـج التمتـع قربـة ا  اهلل       

 سعا  ( وبه حيل به الطيب وااطر حمرمات اسحرام إال النساء .
 

 تمتعالفعل العاشر حلج ال
الطواف بالبيت مرة  انية بعد السعي ، ويسمى بطواف النساء وكيفيته عـني كيفيـة   
طواف احلج والعمرة إال اب نيتة يعتع فيها أب ي صد بـه طـواف النسـاء للحـج ولـو ي ـول       
  نفسه: ) أطوف بهذا لبيت ابعة أشواأ طواف النساء حلج اساالم حج التمتع قربـة  

هذا الطواف   عمـرة التمتـع ولـذا ق نعـده مـن أفعاهلـا ، وال        ا  اهلل سعا  ( وال جيب
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خيتص وجوبه بالرجال وال  ن شأنه الوأء بل جيب علـى اجلميـع حتـى ا صـي واأـرأة        
 الكبرية .

 الفعل احلادي عشر حلج التمتع
ركعتا طواف النساء ، وكيفيتها عني كيفية ركعيت طواف احلج وطـواف العمـرة ،   

عتع فيها اب ي صد بها ركعيت طواف النساء ولـو ي ـول   نفسـه : )أصـلي     إال اب نيتهما ي
ركعيت طواف النساء حلج اساالم حج التمتع قربه ا  اهلل سعا  ( وبهما حيل للمحـرم  

 كل شيء احرم منه حتى النساء ، وأما الصيد فتب ى حرمته ما دام   احلرم .
 الفعل الثاني عشر حلج التمتع

، فابم اأتمتع إذا أكمل أفعاله   مكـة اأكرمـة مـن طـواف الزيـارة       هو اأبيت  نى
وركعتيه والسعي بني الصفا واأروة وطواف النساء وركعتيه وجب عليـه العـود ا  منـى    
للمبيت فيها ليلة احلادي عشر وال اني عشـر مـن ذي احلجـة ، وهكـذا جيـب اأبيـت فيهـا        

الصــيد والنســاء   إحرامــه ، وهكــذا لــو  ليلــة ال الــث عشــر مــن ذي احلجــة إذا ق يتــي   
غربت عليه مشا اليوم ال اني عشـر وهـو ق خيـر  مـن منـى فانمـه جيـب عليـه اب يبيـت          
فيها الليلة ال ال ة عشرة ايضـا  ، وسسـمى هـذه الليـالي الـ الث ) ليـالي التشـريي ( وجيـب         

 فيها النية ولو ي ول : 
ع قربـة ا  اهلل سعـا  ( وهكـذا    ) أبيت هذه الليلـة  نـى حلـج اساـالم حـج التمتـ      

ينوي   كل ليلة بات فيها من الليالي ال الث اأذكورة ، ولو بات بغري ) منـى ( ليلـة مـن    
سلك الليالي فعليه شاة أو ليلتني فعليه شاساب أو ال ال ة فعليه  ال ة شياه وامنـا  جيـب عليـه    

 نـى وسـرك اأبيـت فيهـا مـع سركـه       الشياه ال ال ة إذا كاب ممن جيب عليه اب يبيت   ال ال ة 
للمبيت   االو  وال انية نعم لو ذر  من مكة أنى وبات   الطريي ق يكن عليه شيء 
وهكذا من بات  كة متشاغال   سأدية طوافـه ودعاطـه واـعيه ال أنـه بـات فيهـا للنـوم أو        

ال للــذه . ويكفــي مــن بــات   غــري منــى لعــذر كــا وف علــى الــنفا أو العــرض أو اأــ  
احملبم. ويكفي   حت ي ال در الواجب من اأبيت  نى هو اب يكـوب بهـا النصـف األول    

 من الليل الذي مبدؤه الغروب أو يكوب بها النصف ال اني من الليل .
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 الفعل الثالث عشر حلج التمتع
هو رمي اجلمار ال الث  نى ، فانمه جيب   نهار كل يوم من بعـد طلـوع الشـما    

من أيام التشريي ) وهي اليوم احلـادي عشـر وال ـاني عشـر وال الـث عشـر (       ا  غروبها 
من ذي احلجة رمي كل ارة من اجلمار ال الث بسبع حصـيات مرسبـا  بينهـا ، فـأول مـا      
يرمى االو   م الواطى  م الع بة ، فلو ذـالف البسيـب يعيـد  ـا حيصـل معـه البسيـب        

ى الواـطى  ـم الع بـة . ولـو رمـى الع بـة  ـم        فلو بدأ برمي الع بـة  ـم االو  يعـود فريمـ    
االو   ــم الواــطى أعــاد علــى الع بــة ف ــ  . وم لــه مــا لــو رمــى االو   ــم الع بــة  ــم    

 الواطى فأنه أيضا  يعيد الع بة .
ولو رمى االو  بأربع  م رمـى األذريسـني بسـبع اـبع يعـود علـى األو  فريميهـا        

ليهـا ويرميهـا بـا نني ، وهكـذا لـو رماهـا       ب الث ، وهكذا لـو رماهـا خبمـا فأنـه يعـود ع     
بست يعود ويرميها بواحدة وقا عليها الواطى ، وأما لو رمى األو  بأقـل مـن أربـع    
 م رمى األذريسني بسبع ابع فليعـد فريمـيهن ايعـا  ، ولـو صـنع م ـل ذلـك بالواـطى         

 أعاد على الواطى والع بة.
ر جيــوز هلــم الرمــي   ويســتحب اب يكــوب الرمــي بعــد الــزوال ، وذوي األعــذا  

الليلة اليت قبل يوم الرمي كا اطف واحلاطب والعبد والراعي واأـريب وكـل مـن شـي     
عليه الرمي   النهار . واما اأعذور من الرمي مطل ا  كاأريب والكسري وحنـوه فيسـتنيب   

 عنه.
وللحا  اب ينفر من منى   اليوم ال اني عشر بعـد الرمـي   اليـوم ال الـث عشـر       

وال اأبيت ليلة ال الث عشر . ويسمى هذا بالنفر األول ، ولكـن قـد عرفـت اب هـذا إمنـا      
جيوز أن اس ى الصيد و النساء وق يكن قد غربت عليه مشـا اليـوم ال ـاني عشـر وهـو      
 نـى واال وجـب عليـه اأبيـت ليلـة ال الـث عشـر ، ويسـمى النفـر   اليـوم ال الـث عشـر             

ب هذا النفر ال اني اب ينفر بعد الرمـي إب شـاء قبـل الـزوال     بالنفر ال اني ، وجيوز لصاح
واب شــاء بعــده خبــالف صــاحب النفــر األول فأنــه جيــب عليــه اب ينفــر بعــد الرمــي بعــد   
الزوال وال ينفر قبل الزوال كما اب   بعب الروايات اب صاحب النفـر األول عليـه اب   
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رمــي اــرة مــن اجلمــرات يت ــي الصــيد حتــى ينفــر اهــل منــى النفــر ال ــاني ، ولــو نســي 
ال الث   يوم قضاه   غـده وقـد حكـي االاـاع مـن اأختلـف بـأب يبـدأ أوال بال ضـاء          
عما فاسه  م يأسي بالرمي ليومـه ولـو نسـي الرمـي للجمـار أو بعضـها حتـى نفـر ا  مكـة          
وســذكر فيهــا عــدم رمــي وجــب عليــه اب يرجــع ا  منــى ويــأسي  ــا فــات اب كانــت أيــام  

، وأما اب كانت من ضية فالذي جيـب عليـه هـو العـود   العـام ال ابـل أب       التشريي باقية 
حج بنفسه وأب ق حيج رمى عنه وليه فأب ق يكن له ولي ااتعاب برجل مـن اأسـلمني     
وسرمى اجلمار عن الذي ال يستطيع الرمي كاأغمى عليه والكسـري واأبطـوب وقـد ورد      

   وأب ق يطي احلمل سرك   منزله ورمي عنه.   اأريب أنه حيمل ا  اجلمرة ويرمي عنه
وأما كيفية الرمي وما يعتع فيهـا مـن الواجـب واأنـدوب فـيعلم ممـا س ـدم   رمـي         
مخرة الع بـة إال أنـه ينـوي لرمـي كـل اـرة ولـو ي ـول   نفسـه ) أرمـي اجلمـرة األو             

ول   الواـطى  بسبع حصيات حلج اساالم حج التمتع قربة ا  اهلل سعا  ( وهكـذا ي ـ  
 وهكذا   الع بة . 

ويســتحب   رمــي اجلمــرسني األو  والواــطى أب يكــوب الرمــي عــن يســارهما    
الذي هو ميني الرامي وال جيب على احلا  اسقامة  نـى أيـام التشـريي نهـارا  زاطـدا  علـى       
ال در الواجب للرمي فأنه جيوز له ا رو  ا  أي مكاب شاء  ـم العـود قبـل الغـروب ،     

م يستحب له اسقامـة   منـى وعـدم ا ـرو  منهـا   سلـك األيـام فـإذا فـرغ مـن رمـي            نع
اجلمرات ال الث ونفر من منـى بـالنفر األول أو ال ـاني ق يبـي عليـه شـيء وقـد مت حجـه         
حج التمتع وجاز له االنصراف ، ففي الرواية ما سرا   اأ ام  نـى بعـد مـا ينفـر النـاس      

 اب قد قضى نسكه فلي م ما شاء وليذهب حيث شاء .اب ك:  عليه السالم   قال 

 النوع الثاني حج األفراد
وهو فرض من ق يبعد عن مكة مثانية وأربعني ميال  وأفعاله حبسـب أصـل الشـرع    
اب حيرم من اأي ات للحج اب كاب أقرب من منزله أكة واال احرم من منزلـه ، ولـو كـاب    

د اأواقيـت وجـب عليـه اسحـرام حلجـه      مسافرا  عن أهله وذوطب باحلج فمـر علـى أحـ   
منها ، واب يكوب إحرامه   أشهر احلج  م ميضي لعرفات في ـف بهـا  ـم ميضـي للمشـعر      
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في ف به  م ميضي أنى في ضي فيها منااـكها مـن رمـي اـرة الع بـة  ـم حيلـي رأاـه أو         
رة ي صر وال جيب عليه اهلدي  م يأسي مكة اأكرمـة فيطـوف بالبيـت احلـرام طـواف لزيـا      

ويصلي ركعيت الطواف  م يسعى بني الصفا واأروة  م يعـود لبيـت اهلل احلـرام ويطـوف     
طــواف النســاء ويصــلي ركعــيت الطــواف  ــم يعــود أنــى للمبيــت ليــالي التشــريي ورمــي   
اجلمرات   كل يوم منها ، وبذلك يتم حجه االفـرادي وجيـوز لـه وللحـا  حبـج ال ـراب       

فني ، وكيفيـة هـذه األفعـال وأحواهلـا عـني مـا       س ديم طـواف احلـج والسـعي علـى الوقـو     
 س دم   التمتع .  

واحلاصل انمه يأسي  نااك حجه كاأتمتع اوا انمه حيرم من منزله لو كـاب اقـرب   
 من اأي ات واال فمن اأي ات ، وينوي   أفعاله حج األفراد .

تطيعا  وعليه بعد احلج واسحالل منـه عمـرة مفـردة إذا وجبـت عليـه بـأب كـاب مسـ        
هلما ويصح وقوع العمرة اأفردة بعد أشهر احلج واب كـاب جيـب عليـه فيهـا اأبـادرة بعـد       

 الفراغ من احلج .  
 كيفية العمرة املفردة

وصــورة العمــرة اأفــردة بعــد احلــج النيــة واسحــرام مــن أدنــى احلــل والتلبيــة  ــم    
النساء  ـم ركعتـاه    الطواف  م ركعتاه  م السعي  م احللي أو الت صري  م األحوأ طواف

هذه صورة العمرة اأفردة بعد حج األفراد أو ال راب . وأما العمرة اأفردة بدونهما فهـي  
جتوز   ااطر أيـام السـنة وأفضـلها رجـب ولكـل شـهر سسـتحب عمـرة مفـردة بـل لكـل            
عشــرة أيــام سســتحب . وهــي فريضــة واجبــة م ــل احلــج بشــراططه وأاــبابه إال اب عمــرة   

ا . وصورسها النية اأشتملة على التعيني وال ربة  م اسحرام من اأي ـات  التمتع جتزي عنه
اأ رر ااب ا   ـم الطـواف اـبعة أشـواأ  ـم ركعتـاه بعـده  ـم السـعي اـبعا   ـم احللـي أو             

 الت صري  م األحوأ طواف النساء  م ركعتاه .   
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 النوع الثالث حج القران
ربعـني مـيال  وأفعالـه عـني أفعـال      وهو فرض من ق يبعد عن مكة اأشرفة مثانيـة وأ 

احلج اأفـرد وشـروطه فيعتـع فيـه ايـع مـا يعتـع   األفـراد مـن النيـة واسحـرام وبـاقي             
األفعال . وإمنا يزيد عليه بسياق اهلـدي معـه وجيـوز لـه ع ـد إحرامـه بالتلبيـة أو بأشـعار         

ألنـه إذا أشـعر أو    اهلدي أو بت ليده   وعليه فال يشعر وال ي لد هديه  حتى يتهيـأ ل حـرام  
قلد ف د وجب عليه اسحرام و األشعار خمتص باهلدي إذا كاب من األبـل وهـو اب يشـي    
ــى مــا ذكــره         ــدم عل ــة الــيت يســوقها ويلطــخ صــفحته بال اجلانــب األميــن مــن اــنام البدن
األصحاب   وأما الت ليد فمشبك بـني األبـل والب ـر والغـنم   وأفضـله اب يعلـي   رقبتـه        

ذل ا  قد صلى فيـه   وجيـب عليـه العمـرة اأفـردة بعـد احلـج واألحـالل منـه            اهلدي نعال  
وجيب ذبح هديِه أو حنره  نى كالتمتع اب قرب هديه حبجة واب قرنه بالعمرة وجب ذحبـه  

  كة   وال جيب عليه اهلدي زيادة على ما ااقه معه . 

 أحكام مكة املكرمة وحرمها
يوجب حـدا  أو سعزيـرا  أو قصاصـا  وجلـأ ا      ) أحدها ( من جنى   غري احلرم ما 

احلرم ال يسع ألحد أذذه   احلرم ولكن مينع من السـوق وال يبـاع وال يطعـم وال يسـ ى     
وال يكلم وال يؤوا ألنه إذا فعل به ذلك يوشك اب خير  فيؤذذ إال اب يكـوب قـد جنـى    

وهكــذا ال يطالــب    احلــرم ألنــه ي ــام عليــه احلــد   احلــرم ألنــه ق يــرع للحــرم حرمــة  
اأديوب بالدين ما دام   احلـرم وقـد ورد أنـه ال سسـلم عليـه وال سروعـه حتـى خيـر  مـن          

 احلرم .  
 )  انيها ( ال ينبغي ألحد أب يرفع بناء فوق الكعبة .  

)  ال ها ( كّلما حيرم من الصيد علـى احملـرم   احلـل حيـرم علـى احملـل   احلـرم .        
و حي ف د حرم حلمه وإمساكه وال يشبي إال وهـو مـذبوح   واذا أدذل الصيد باحلرم وه

   ذار  احلرم وال يذبح   احلرم أال اسبل والب ر والغنم والدجا  .  



 اأختصر من مرشد األنام حلج بيت اهلل احلرام .............................. 
 

[33] 

وجيــوز رمــي الغــراب واحلــدأة    وجيــوز قتــل األفعــى والع ــرب والنحــل والبــي     
والزنبور والنمل والفـارة والكلـب الع ـور والسـبع وكـل حيـواب مـؤذي ذـاف اسنسـاب          

لى نفسه منه واب ق يردك فال سرده . واألاود الغدرة س تل أرادسك أم ق سردك   وقـد  ع
 س دم الكالم   هوام اجلسد وال وب   سروك اسحرام .  

) رابعها ( نسب بعضهم ا  األك ـر بـأب محـام احلـرم إذا نفـره أحـد فـأب ق يعـد         
تمد عليـه بالنسـبة ا  احملـل    فعن كل طري شاة واب عاد فعن اجلميع شاة وال دليل عليه نع

  احلرم إال ما   الف ه الرضوي واب نفرت محـام احلـرم فرجعـت فعليـك   كلـها شـاة       
 واب ق سرها رجعت فعليك   كل طري شاة  .  

) ذامسها ( قد ن ل عدم ا ـالف   اب مـن وجـد طـاطرا  م صوصـا  وجـب عليـه        
 لمة .  حفظه بنفسه أو بإيداعه عند رجل مسلم أو امرأة مس

) ااداـــها ( يكـــره منـــع احلـــا  مـــن اـــكنى دور مكـــة   وحكـــي عنـــد الشـــيخ   
( . ق يكـن ينبغـي أب يضـع علـى     عليـه السـالم    ) واساكا  حترميه   وعن أبي عبد اهلل 

ــى ي ضــوا           ــدار حت ــم   اــاحة ال ــه   دوره ــا  اب ينــزل مع ــا  ألب للح ــة أبواب دور مك
عليـه   هو معاوية ، و  الروايـة اب عليـا )   منااكهم واب أول من جعل لدور مكة أبوابا 

( كره إجارة بيوت مكة ، وعليه فينبغي اب سدفع أجرة بيوت مكة بعنـواب حفـظ    السالم 
 اأتاع والرحل وحنو ذلك .

) اــابعها ( حرمــة قطــع شــجر احلــرم وحشيشــه مــن حيــث احلــرم ال مــن حيــث     
 .  اسحرام ، وس دم   حبث سروك اسحرام سوضيح ذلك وحت ي ه 

)  امنها ( حيرم دذول مكة بغـري إحـرام مطل ـا  اـواء كـاب أراد دذوهلـا حلـج أو        
عمرة أو أراد دذوهلا لغري ذلك  وال فرق   وجوب اسحرام للـدذول   مكـة بـني مـن     
كاب متوطنا  فيها  م ذر  وأراد الدذول اليها أو ذر  منها  م أراد العود اليهـا أو جـاء   

ســت نى مــن ذلــك أصــناف مــن النــاس ) منهــا ( الصــبياب   مــن ا ــار  للــدذول اليهــا وي 
 واجملانني . 
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) ومنها ( اأتكرر ذروجه ودذوله اليهـا كاحلطـابني واجملتلبـة وكصـاحب الضـيعة      
 والعيد وناقل اأريه واحلشاشني .

) ومنها ( ما به عذر مانع من اسحـرام كـاأريب واأبطـوب فلـو أاـتمر العـذر ا        
دذول مكة ا   الوجوب ولـو زال   األ نـاء وجـب العـود ا  اأي ـات اب أمكـن وإال       

 فمن موضعه .  
) ومنها (من ابي له إحرام إذا ذر  فانمه له اب يدذل مكـة حمـال   الشـهر الـذي     

 احرم فيه .
ل طة احلرم ال هلك وجيب التصدق بها وحيرم رفعها إال من وجد مـن  ) سااعها ( 

نفسه االهتمام بتعريفهـا وإيصـاهلا لصـاحبها وال طمـع لـه بهـا و  احلـديث ) االأنشـد (         
وجيب التعريف بها انة لكل من أذـذها  ـم يتصـدق بهـا ولـو جـاء صـاحبها فطالبـه بهـا          

أذـذها ق يأذـذها بنيـة االنشـاد بـل      وق ميب سصدقه بها فهو هلا ضامن اب كـاب الـذي   
كـاب طمعــا  بهـا ، وامــا اب كـاب ممــن ق حيـرم عليــه أذـذها كمــا إذا أذـذها بنيــة االنشــاد       

واسيصـال ا  أهلــها فأنــه لــو جــاء صــاحبها ق يضــمن لــه ألنــه لــيا علــى احملســنني مــن   
 ابيل .

انمهـا أـن    وقد ورد بعب األذبار   ل طة احلرم إذا كانت دينارا  انسـح ت كتابتـه  
 وجدها .

 ) عاشرها ( حيرم على ما قيل إذرا  احلصى والباب من احلرم .
) احلادي عشر منها ( حكي اب اأعروف من مـذهب االصـحاب كراهيـة اجملـاورة     

 واألذبار   ذلك خمتلفة وال يهمنا حت يي ذلك لعدم االحتيا  اليه وعدم االبتالء به.
ال صـر واسهـام   مكـة اأكرمـة ولعـل اسهـام        ) ال اني عشـر منهـا ( التخـيري بـني    

 أفضل .



 اأختصر من مرشد األنام حلج بيت اهلل احلرام .............................. 
 

[35] 

 أحكام ذوى األعذار 
 املرأة إذا حاضت أو تنفست أو استحاضت

إذا حاضــت اأــرأة أو سنفســت جــاز هلــا اسحــرام فتفعــل مــا سفعلــه الطــاهرة مــن     
الواجبات واأستحبات حتى الغسـل اـوا أنهـا ال سصـلي صـالة اسحـرام ، ولـو سركـت         

مال انمه ال جيوز   ح ها فحكمها حكم اجلاهـل مـن العـود ا  اأي ـات اب     اسحرام الحت
أمكن وكانت سدرك احلج لو عادت ، واب ذشيت اب يفوسها احلـج أحرمـت مـن مكانهـا     

 واب ااتطاعت اب ةر  من احلرم ا  أدنى احلل ذرجت وأنشأت اسحرام منه.
ف بعرفـات فـابم طهـرت    نعم ق يكن هلا الطواف بالبيت وسنتظـر ا  وقـت الوقـو   

وهكنت من الطواف والسـعي والت صـري وانشـأ االحـرام للحـج وإدراك عرفـة صـح هلـا         
التمتع . واب ق سدرك ذلك وضاق عليها الوقت وااتمر بها احليب ا  وقـت الوقـوف   
بطلــت متعتهــا وب يــت علــى احرامهــا وصــارت حجتهــا مفــردة وةــر  بعــد حجهــا ا     

 ة .التنعيم فتحرم بعمرة مفرد
) واحلاصل ( انمها إذا ذشيت وذافت اب يفوسها اأوقف لـو ب يـت منتظـرة للطهـر     
حتى سطوف ان لب حجهـا ا  حـج األفـراد واب ق ةـف الفـوت انع ـدت عمرسهـا فـابم         
اسفي ضيي الوقت لزمها العدول ا  األفـراد . وكيـف كـاب فـإذا عـدلت ا  األفـراد فـال        

كرناه بني من حاضت قبل اسحرام أو بعـده هـذا كلـه    هدي عليها وال فرق   ايع ما ذ
إذا حدث احليب قبل الطواف ، وامـا لـو حـدث   أ ناطـه فـابم كـاب بعـد أربعـة أشـواأ          
ف د هت عمرسها وعّلمـت اأوضـع وقضـت بعـد احلـج مـا ب ـى مـن الطـواف مـن اأكـاب            

الـركعتني إذا   الذي عّلمته وم له ما لو حاضت قبل ركعيت الطواف فابم عليهـا اب سصـلي  
طهرت واب كاب لدوب األربعة فحكمها حكم ما ابي أعين احلـاطب قبـل الطـواف ولـو     
حصل هلا احلـيب بعـد الطـواف وصـالة ركعتيـه صـحت متعتهـا ووجـب عليهـا السـعي           
والت صري . هذا كله   عمـرة التمتـع ، وامـا   احلـج فهكـذا ال مينـع احلـيب أو النفـاس         

عماله اوا الطواف وركعتيه فإنها لـو ذافـت مـن حـدوث     من إحرامها للحج وال يام بأ
احليب أو النفاس   اليوم النحر جاز هلا س ديم طواف حجها على الذهاب أنى ، ولـو  



  ..................................................... اأصدود و احملصور 
 

[36] 

حاضت أو سنفست أذـرت طوافهـا ا  اب سطهـر واذا حـدث بهـا احلـيب أو النفـاس          
وأهـت البـاقي بعـد    أ ناء الطواف فابم كانت قد أست بأربعة أشواأ فصـاعدا  بنـت عليهـا    

 الطهر واب كانت قد أست ب ال ة فنازال فتؤذر طوافها حتى سطهر .
وأما طواف النساء فننتظر حتى سطهر ومع ضـرورة ا ـرو  جـاز هلـا اب سسـتنيب      
من س ضيه عنها ولو حاضت أو سنفست   أ ناء طواف النساء فحكمها حكم ما س دم   

حلاطب والنفساء   بياب أفعال احلج والعمـرة  طواف احلج . وقد س دم قسٌم من أحكام ا
وأما اأستحاضة فهي كالطاهرة إذا فعلت ما عليها فيجوز هلـا الطـواف بالبيـت والصـالة     

 فيه .

 من فاته احلج بعد اإلحرام
الذي فاسه احلج كمـن دذـل مكـة يـوم النحـر حتلـل بعمـرة مفـردة بـأب ي ـيم علـى            

ينـوي بـه عمـرة مفـردة وي طـع التلبيـة حـني        إحرامه الـذي دذـل بـه أكـة أيـام التشـريي و      
يــدذل مكــة ويطــوف ويســعى وحيلــي رأاــه ويطــوف طــواف النســاء كمــا س ــدم   بيــاب  
العمرة اأفردة  م ينصرف الهله اب شاء ، ومن قصر ماله عن ال يام باحلج بعد اسحـرام  

قـد   يكوب ممن فاسه احلج وال جيزي ما أسى به عـن حـج اساـالم ، وعليـه فلـو كـاب احلـج       
 أات ر وجوبه عليه أو ااتمر وجب عليه إسياب احلج وإال كاب مستحبا  له إسيانه .  

 املصدود واحملصور
الصد : هو اأنع من إهام احلج أو العمـرة مـن عـدو أو اـلطاب بـل كـل مـن منعـه         
ــده        ــي عن ــه عــن إهــام احلــج أو العمــرة وال طري ــه واحلــب ل ولــو مــن بــاب االشــفاق علي

ال يضر حباله وال فيه حر  عليه ، ولو سوقف دفع العـدو علـى قتالـه    للتخلص منه ةلصا  
ق جيب قتاله ولو  ـن السـالمة . واالحصـار هـو منـع اأـرض عـن إهـام احلـج والكـالم           

 فيهما ي ع   اأ صدين .
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 املقصد األول يف الصد
إذا سلبا العيد بإحرام العمرة أو احلج وجب عليه إكماله ومتى صد بعد إحرامه 

لـو منعـه العـدو عنـه وق يكـن لـه طريـي آذـر أو كـاب وق ميكنـه اأسـري فيـه ل صـور              كما 
النف ة أو عدم الرف ة أو عـدم االهتـداء اليـه وحنـو ذلـك حـل عـن كـل شـيء حـرم عليـه            
باسحرام حتى النساء ، وامنـا يتحلـل عـن إحرامـه بشـرأ الـذبح أو النحـر للهـدي ، وال         

لـل مـن دوب فـرق بـني أب يكـوب حجـة واجبـا  أو        ي ع التحلل بدونه فينوي   هديـه التح 
ندبا  أو هتعا  أو افرادا  أو قرانـا   ، وهكـذا ال فـرق   العمـرة بـني اأفـردة أو التمتـع بهـا ،         
وال يعتع   اهلدي احمللل زماب ذال وال مكاب ذال ، بل ينحره أو يذحبه   موضـع  

اهلدي ا  منى وذحبه فيهـا ، وال   الصد مطل ا    احلل كاب أو   احلرم ، وال جيب بعث
يتوقف حتلل اأصـدود علـى مـا عـدا الـذبح والنحـر كالت صـري أو احللـي ولـيا التحلـل           
بالنحو اأذكور واجبا  عليـه بـل لـه اب يب ـى علـى إحـرام احلـج أو العمـرة ا  اب يتح ـي          

وكه الفوت فيتحلل بعمرة مفردة نظري من فاسه احلج ، ولو وجد طري ا  آذـر وذشـي بسـل   
أب يفوسه احلج وجب عليه الوكه ا  أب يتح ي الفوت فيتحلل بالعمرة اأفردة كما هـو  
شأب من فاسه احلـج ، وجمـرد الصـد مصـحح للتحلـل وال جيـب عليـه الصـع حتـى يفوسـه           
احلج أو العمرة بل حتى لو  ن زوال اأانع جاز له التحلل اأـذكور فـإذا حتلـل  ـم جـاز      

وجب اسسياب باأنااك   عامه هـذا إب كـاب احلـج أو العمـرة      اأانع وكاب الوقت متسعا 
واجبة عليه وإال فال ، ويتح ي الصد عن احلج باأنع عما يفوت احلج بفواسـه كـاأنع عـن    
الوقوف بـاأوقفني عرفـة واأشـعر ويتح ـي الصـد عـن العمـرة بـاأنع عمـا سفـوت بفواسهـا            

 كدذول مكة .
عام االاتطاعة ما ق حتصل له االاـتطاعة   ويس   حج اساالم لو كاب الصد  

  االعوام اآلسية أمـا لـو حصـلت لـه بعـد ذلـك وجـب عليـه احلـج عنـدها ، ولـو كانـت             
االاتطاعة حاصلة له قبل عام الصد ق يس   احلج عنـه بالصـد ووجـب عليـه أب يـأسي      

 به   العام اأ بل .
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 املقصد الثاني يف االحصار
ن هام نسكه باأرض بأب منعـه اأـرض مـن إدراك مـا     إذا أحصر احلا  أو اأعتمرع

يدرك به احلج   حجـه بـأب منعـه اأـرض مـن إدراك مـا يـدرك بـه احلـج   حجـه أو مـا            
يدرك به العمرة   عمرسه سوقف حتلله علـى اهلـدي والت صـري ، وحمـل اهلـدي منـى يـوم        

احملصـور مـا ق    النحر إذا احصر   احلج واذا أحصر   العمـرة فمحلـه مكـة ، وال حيـل    
يبلغ اهلدي حمله ، وعليه فاحملصور الباعث للهـدي يتواعـد مـع اأبعـوث معـه اهلـدي أب       
يكوب النحر أو الذبح ااعة معينة فإذا بلغ سلك الساعة اليت واعدهم فيهـا قصـر وأحـل    
من كل شيء أحـرم منـه مـا عـدا النسـاء ذاصـة فأنـه ال حتـل لـه حتـى حيـج مـن قابـل أب              

واجـب عليـه أو عمرسـه اأتمتـع بهـا إليـه ، وأمـا إذا أحصـره   العمـرة          أحصر   احلج ال
اأفردة اواء كانت واجبة أو مستحبة فال حتل لـه النسـاء حتـى يعتمـر مـرة  انيـة وامـا لـو         

 كاب االحصار   احلج اأندوب ق جيب عليه شيء .
ج مـع  هذا ويلحي باحلج اأندوب احلج   عام االاتطاعة ألنه ق يست ر عليه احلـ 

احلصر   عام االاتطاعة ولو كاب احملصور ااط ا  هديا بأب كاب حاجا  حج قـراب أجـزأه   
هديـه ، وال يلـزم عليـه هـدي آذـر ، ولــو سعـذر البعـث جـاز اهلـدي   حمـل احلصــر وال           

 جيب بع ه ا  مكة وال ا  منى .

 متابعة والة األمر يف اهلالل
ة علـى أب آذـر ذي ال عـدة هـو اليـوم      إذا صار بناء والة األمر ومن بيـدهم السـلط  

األول من ذي احلجة وأذتلـف اأوقـف بيننـا وبيـنهم فكـاب اليـوم ال ـامن مـن ذي احلجـة          
ــم        ــف واب عل ــابعتهم   اأوق ــحت مت ــالعكا ص ــدهم أو ب ــع عن ــوم التاا ــو الي ــدنا ه عن
 ا الف نظري اأتابعة هلـم   ال بلـة واب علـم ا ـالف وال جتـب اسعـادة وال إسيـاب احلـج        

 من قابل .  
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 أحكام املدينة املنورة وحرمها
) أحدهما ( حيرم قطع النبات الرطب والشـجر إال عـود الناضـج   حـرم اأدينـة      

بفـتح الـواو أو    -واحلرم بريد   بريـد ي ـع مـا بـني جبـل ) عـاير ( وبـني جبـل ) وعـري (          
 . -ضمها 

رق واأغـرب وال  وعلى ما حكي عن الشهيد ال اني أنهما يكتنفاب اأدينـة مـن اأشـ   
 جيب اسحرام لدذوله كحرم مكة وال غري ذلك مما جيب   حرم مكة .

)  انيهــا ( حيــرم الصــيد بــني حرســي اأدينــة وهمــا علــى مــا ذكــره األصــحاب حــرة 
)واقم( وهي شرق اأدينـة وحـرة ) ليلـى ( وهـي غربهـا وسسـمى حبـرة الع يـي وللمدينـة          

( وحــرة ) الرجلــى ( بال صــر وقدميــة وهمــا حرســاب أذريــاب جنوبــا  ومشــاال  حــرة ) قبــا  
متصالب باحلرسني االوليتني فكانـت هـذه االربعـة  نزلـة احلـرسني ولـذا   بعـب االذبـار         

وسشديد الـراء األرض   -بفتح احلاء  -يعع ) باحلرسني ( و  بعضها ) باحلرار ( . واحلرة 
 اليت ذات أحجار اود .

( والــة مــن   رمحــه اهلل  ادي ))  ال هـا ( يســتحب علــى مــا ذكــره جــدي اهلــ 
( ودلــت عليــه بعــب األذبــار الغســل لــدذول اأدينــة  رمحــه اهلل  الف هــاء كالشــهيد ) 

ولدذول اأسجد وللزيارة ويكفي غسل واحد بنية اجلميع أو بنية الغسل لدذول اأدينـة  
. 

 ) رابعها ( يستحب التصدق بدرهم من التمر أن دذل اأدينة .

ليه وآله وسلميب ) كيفية زيارة الن  ( صلى اهلل ع

(   اأدينـة اأنـورة وقـد    صلى اهلل عليه وآلـه واـلم  ) ذامسها ( زيارة الـنيب ) 

( صلى اهلل عليه وآله واـلم ذكر الة من األصحاب  انمه ينبغي أب يغتسل لزيارسه )
وجيزي عنه الغسل عند دذول اأدينة أو قبل دذوهلا  م يأسي بسكينة ووقار في ـف علـى   

وهو الذي مـن جانـب الب يـع ويسـتأذب  ـا ذكـره الـة        ( عليه السالم  باب جعاطيل  )
من االصحاب قاطال  : ) بسم اهلل الرمحن الرحيم  . اللهم أني قد وقفت على باب بيت 
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من بيوت نبيك وآل نبيك عليه وعليهم السالم وقد منعت الناس عن الـدذول ا  بيوسـه   
الذين آمنوا ال سـدذلوا بيـوت الـنيب إال أب يـؤذب لكـم اللـهم       إال بأذب نبيك ف لت يا أيها 

وأنـي اعت ـدها   غيبتـه كمـا أعت ــدها   حضـرسه ، واعلـم اب راـلك وذلفـاءك احيــاء         
ــروب مكــاني   وقــيت هــذا وزمــاني ويســمعوب كالمــي   وقــيت هــذا       ــدك يرزقــوب ي عن

ي بلذيـذ  ويردوب علّي االمي ، وانك حجبت عن مسعي كالمهم ، وفتحـت بـاب فهمـ   
مناجاسهم فأني ااتأذك يا رب أوال  وااـتأذب راـولك  انيـا  ، وااـتأذب ذليفتـك اسمـام       
اأفبض علّي طاعته   الدذول   ااعيت هذه ا  بيتـه ، وااـتأذب مالطكتـك اأـوكلني     
بهــذه الب عــة اأباركــة اأطيعــة هلل الســامعة ، الســالم علــيكم أيهــا اأالطكــة اأوكلــوب بهــذا  

أبـارك ورمحـة اهلل وبركاسـه . بـأذب اهلل وأذب راـول اهلل وإذب ذلفاطـه وأذنكـم        اأشهد ا
صــلوات اهلل علــيكم أاعــني ، أدذــل هــذا البيــت م ببــا  ا  اهلل وراــوله حممــد وآلــه   
الطــاهرين فكونــوا مالطكــة اهلل أعــواني وأنصــاري حتــى أدذــل هــذا البيــت وأدعــو اهلل   

للراــول وألبناطــه بالطاعــة  ــم يــدذل م ــدما   بفنــوب الــدعوات وأعــبف هلل بالعبوديــة و
 رجله اليمنى وهو ي ول : 

) بسم اهلل وباهلل و  ابيل اهلل وعلى ملة راول اهلل رب أدذلين مدذل صـدق  
 واذرجين خمر  صدق وأجعل لي من لدنك الطانا  نصريا  ( 

  م يكع اهلل ماطـة سكـبرية  ـم يصـلي ركعـتني حتيـة اأسـجد  ـم يتوجـه حنـو احلجـرة           
فيسلم على راـول اهلل )   (صلى اهلل عليه وآله والم الشريفة اليت فيها قع راول اهلل )

ولــو ي ــول :     ) الســالم عليــك يــا راــول اهلل ، الســالم   (صــلى اهلل عليــه وآلــه واــلم
عليك يا نيب اهلل . السالم عليك يا حممد بن عبد اهلل ، السـالم عليـك يـا ذـامت النبـيني .      

ت الراـالة وأقمـت الصـالة وآسيـت الزكـاة وأمـرت بـاأعروف ونهيـت         أشهد أنك قد بلغ
عن اأنكر وعبدت اهلل خملصا  حتى أساك الي ني فصلوات اهلل عليك ورمحة اهلل وبركاسه 
(  م س وم عند االاطوانة اأت دمـة مـن جانـب ال ـع األميـن عنـد رأس ال ـع عنـد زاويـة          

 جانب ال ع ومنكبك األمين مما يلـي اأنـع   ال ع وأنت مست بل ال بلة ومنكبك األيسر ا 
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)أشـهد أب ال الـه   ( 1)( وس ـول صلى اهلل عليه وآلـه واـلم  ) فانمه موضع رأس راول اهلل 
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد اب حممد عبده وراوله وأشهد أنك راول اهلل وأنـك  

اهـدت    حممد بن عبد اهلل واشهد أنك قد بلغت راـاالت ربـك ونصـحت ألمتـك وج    
ابيل اهلل وعبدت اهلل خملصا  حتى آساك الي ني باحلكمة واأوعظـة احلسـنة وأديـت الـذي     
عليك من احلي وأنك قد رأفت باأؤمنني وغلظـت علـى الكـافرين فبلـغ اهلل بـك أفضـل       
شرف حمل اأكرمني احلمد اهلل الذي ااتن ذنا بك من الشرك والضـاللة، اللـهم فأجعـل    

ــادك الصــاحلني وأهــل    صــلواسك وصــلوات مالطكتــ  ك اأ ــربني وأنبياطــك اأراــلني وعب
السماوات واألرضني  ومن ابح لك يا رب العاأني من األولـني واآلذـرين علـى حممـد     
عبــدك وراـــولك ونبيـــك وأمينـــك وجنيــك وحبيبـــك وصـــفيك وذاصـــتك وصـــفوسك   

ا  وذريسك من ذل ك اللهم أعطه الدرجـة الرفيعـة وآسـه الواـيلة مـن اجلنـة وابع ـه م امـ        
حممودا  يغبطه األولوب واآلذروب ، اللهم إنك قلت ولو إنهـم إذ  لمـوا أنفسـهم جـاؤك     
فااتغفروا اهلل وأاـتغفر هلـم الراـول لوجـدوا اهلل سوابـا  رحيمـا  وأنـي أسيتـك مسـتغفرا           
ساطبا  من ذنوبي وإني أسوجه بك ا  اهلل ربي وربك ليغفر لي ذنوبي (  م إذا كانـت لـك   

( ذلــف كتفيـك وااــت بل ال بلــة   صــلى اهلل عليـه وآلــه واـلم  )حاجـة فاجعــل قـعه   

عليـه   وأرفع يديك وال حاجتك س ضـي إب شـاء اهلل سعـا  وكـاب علـي بـن احلسـني )        
( والشـهادة  صلى اهلل عليه وآله واـلم ( بعد فراغه من السالم على النيب ) السالم 

يلـي ال ـع ويلتـزق بـال ع      له بالبالغ يسند  هره ا  اأرمرة ا ضراء الدقي ـة العـرض ممـا   
 ويسند  هره ا  ال ع الشريف ويست بل ال بلة وي ول :  

                                                           
( زيارات عديدة وأك رها من سأليفات العلمـاء وليسـت  نصوصـة ولـذا     ) اعلم أنهم ذكروا للنيب  (1)

 ليها   األذبار الصحيحة وعمل بها أغلب العلماء .ق أذكرها وذكرت هذه الزيارة ألنها منصول ع



) اللــهم إليــك أجلــأت أمــري ، وا  قــع حممــد عبــدك وراــولك أاــندت  هــري  

( ااـت بلت . اللـهم أنـي     صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    ولل بلة الـيت رضـيت حملمـد )    
ع عنها شر ما أحذر عليها واصـبحت  أصبحت ال أملك لنفسي ذري ما أرجو هلا وال أدف

األمور بيدك فال ف ري  أف ر مين ، أني أا أنزلت الـي مـن ذـري ف ـري اللـهم ارددنـي منـك        
خبري فأنه ال راد لفضـلك اللـهم إنـي أعـوذ بـك مـن أب سبـدل أمسـي أو سغـري جسـمي أو           

شـكر   سزيل نعمتك عين اللهم زيين بالت وا والين بالنعم واعمرني بالعافية وارزقين
 العافية ( .

و  مزار اأرحوم السيد عبد اهلل شع أنه   اك ر الكتب ي رأ بعـد ذلـك ) ال ـدر(    
صـلى اهلل  ) إحدا عشرة مرة و  حسـن معاويـة إذا فرغـت مـن الـدعاء عنـد قـع الـنيب         

اأنــع فامســحه بيــدك وذــذ برمانتيــه  وهمــا الســفالواب وامســح  فــأت (عليــه وآلــه واــلم
ه ي ــال أنــه شــفاء العــني وقــم عنــده وامحــد اهلل وأ ــن  عليــه واــل   عينيــك ووجهــك فانمــ

قال ما بـني قـعي ومنـعي روضـة      (صلى اهلل عليه وآله والم) حاجتك فابم راول اهلل 
( فتصلي فيه ما بدا لـك  صلى اهلل عليه وآله والم) من رياض اجلنة  م سأسي م ام النيب 

أنـه يصـلي فيـه صـالة الزيـارة ويظهـر مـن         . ) أقول ( ويظهر من اأن ول عن كتـب اأـزار  
 احملكي عن بعب األذبار اب أقلها ركعتاب  م أربع  م ات  م مثاب .

  صلى اهلل عليه وآله وسلمزيارة الزهراء 

صـلى اهلل عليـه وآلـه    ) وااداها ( زيـارة قـع الصـدي ة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء       
  ة :   وقد اذتلفت الروايات   سعينه بني مواضع  ال  والم

) أحدها ( الروضة بني اأنع وال ع وهـي الـيت ورد فيهـا أنهـا روضـة مـن ريـاض        
اجلنة وذكر بعضهم أب حّدها من ال ع ا  اأنع طوال ومـن اأنـع ا  االاـطوانة الرابعـة     
 عرضا  ، وقد عمّلت سلك االاطوانات لتمتاز عن ب ية االاطوانات وعن ابي عبـد اهلل) 

حد الروضة بعد أربـع أاـاطني مـن اأنـع ا  الظـالل ولـيا منهـا          ( اب عليه السالم 
 الصحن شيء .

 ) ال اني ( بيتها وهو ذلف قع أبيها عند رجليه ) عليه أفضل الصالة والسالم (.
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) ال الث ( الب يع وبعضهم قال أنها دفنت   بيت االحزاب فـاألو  زيارسهـا فيهـا    
 ( زيارسها بأب س ول : م عليه السال أاع وقد ورد عن اجلواد )

) يا ممتحنة امتحنك اهلل الذي ذل ك قبل اب خيل ك فوجـدك أـا امتحنـك صـابرة     
صلى اهلل عليـه وآلـه   أبوك ) وبزعمنا أنا لك أولياء ومصدقوب وصابروب بكل ما أسى به 

( فانـا نسـألك اب كنـا قـد صـدقناك إال احل تينـا        عليـه السـالم    وأسى به وصيه )  (والم
 طهرنا بواليتك (    نا لتسر أنفسنا بأنابتصدي

 و  التهذيب للشيخ أنه وجدت أصحابنا ي ولوب عن زيارسها :  
) الســالم عليــك يــا بنــت راــول اهلل ، الســالم عليــك يــا بنــت نــيب اهلل ، الســالم 
عليك يـا بنـت حبيـب اهلل ، السـالم عليـك يـا بنـت ذليـل اهلل ، السـالم عليـك يـا بنـت             

عليـك يـا بنـت أمـني اهلل ، السـالم عليـك يـا بنـت ذـري ذلـي اهلل ،           صفي اهلل ، السـالم  
الســالم عليــك يــا بنــت أفضــل أنبيــاء اهلل ، ذــري العيــة ، الســالم عليــك يــا اــيدة نســاء    
العاأني ، السالم عليك يا زوجة ولي اهلل ، السالم عليك يا أم احلسن واحلسـني اـيدي   

أرضـية ، السـالم عليـك أيتهـا الصـادقة      شباب أهل اجلنة ، السالم عليك أيتها الرضـية ا 
الرشيدة ، السالم عليك أيتها الفاضلة ، السالم عليـك أيتهـا احلـوراء اسنسـية ، السـالم      
عليــك أيتهــا الت يــة الن يــة ، الســالم عليــك أيتهــا احملد ــة العليمــة ، الســالم عليــك أيتهــا   

قرة عــني الراــول ، الطــاهرة اأطهــرة ، الســالم عليــك أيتهــا البتــول ، الســالم عليــك يــا  

السـالم عليـك يـا فاطمـة     ( صلى اهلل عليه وآله واـلم السالم عليك يا بضعة النيب )
الزهراء بنت حممد راول اهلل صلى عليه وآله ورمحة اهلل وبركاسه وصلوات اهلل عليـك  
وعلى أبيك وبعلك وذريتك األطمة الطيبني الطاهرين وعلى روحك وبدنك . م سصـلي  

 ما :ركعتني قاطال بعده
) اللهم أني صليت هاسني الركعتني هدية مين ا  ايدسي فاطمة الزهـراء ، اللـهم   

 فصل على حممد وآله وس بلهما ( .



 األعمال يف املسجد

 صلى اهلل عليه وآله واـلم )) واابعها ( أنه يستحب   مسجد راـول اهلل  
 -( أمور :

ذروجـه وليك ـر    علـى حممـد وآلـه عنـد دذولـه اأسـجد وعنـد        ) منها ( اب يصلي 
 منها .

) ومنهـا ( اسك ـار مـن الصـالة فيـه فأنهــا سعـدل عشـرة آالف مـن الصـالة   غــريه          
وهو مـا بـني البيـت الـذي       صلى اهلل عليه وآله والمذصوصا    الروضة وبيت فاطمة 

ا  الباب الذي حياذي الزقاق ا  الب يع كمـا   صلى اهلل عليه وآله والمفيه النيب  

و  بعـب األذبـار مـا يـدل علـى أب الصـالة          عليـه السـالم    عن الصادق   اأن ول 
 بيتها أفضل من الروضة .

) ومنها ( أب ي يم   اأسجد يوم األربعاء وا ميا واجلمعة صاطما  فيها ويصلي 

ــه  )ليلــة األربعــاء ويومــه عنــد االاــطوانة الــيت سلــي رأس الــنيب     ــه وآل صــلى اهلل علي
ومـه عنـد ااـطوانة أبـي لبابـة وسسـمى ااـطوانة التوبـة وليلـة          وليلـة ا مـيا وي   (والم

( صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    )اجلمعة ويومها عند االاطوانة اليت سلـي م ـام الـنيب    
 ويدعو بهذا الدعاء حلاجته وهو : 

) اللــهم إنــي أاــألك بعزســك وقوســك وقــدرسك وايــع مــا أحــاأ بــه عملــك أب  
 كذا ( ويذكر بعد كذا حاجته .سصلي على حممد وآل حممد وأب سفعل بي 

وهو حتت اأيزاب فانمه كاب م امـه    عليه السالم  ) ومنها ( أب يأسي م ام جعاطيل 

 وي ول :   صلى اهلل عليه وآله والمإذا ااتأذب على راول اهلل 
) أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد أاألك أب سصلي على حممـد وأهـل بيتـه    

 (  وأاألك أب سرد علّي نعمتك
 وهو م ام ال سدعوا فيه حاطب بدعاء الدم إال رأت الطهر .
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 زيارة أئمة البقيع

، وهم احلسن الزكي االم اهلل عليـه   عليهم السالم)  امنها ( زيارة أطمة الب يع 

(  وحممــد بــن علــي بــاقر علــوم عليــه الســالم  ، واـيد الســاجدين علــي بــن احلســني )   
ه وعلـيهم أفضـل الصـالة والسـالم فـابم قبـورهم       األولني واآلذرين وجعفر الصادق عليـ 

كلها   الب يع وق ن ف على رواية   االاتئذاب هلم ولكن احملكي عن اأزار الكـبري إنـه   
إذا وصل إ  الباب الشريف يعين باب ال بة اأباركة ي ف عليه وي ول مستأذنا  للـدذول  

: 
لـذليل بـني أيـديكم ، واأصـعر     يا موالّي يا أبناء راول اهلل عبدكم وابن امتكم ا ]

  علو قدركم ، واأعـبف حب كـم ، جـاءكم مسـتجريا  بكـم قاصـدا  ا  حـرمكم مت ربـا          
ا  م امكم ، متواال ا  اهلل سعـا  بكـم ، أأدذـل يـا مـوالي ، أأدذـل يـا أوليـاء اهلل ،         

 أأدذل يا مالطكة اهلل احملدقني بهذا احلرم الشريف اأ يمني بهذا اأشهد ( 
   - م قدم رجلك اليمنى وادذل خبشوع وذضوع قاطال  : 

اهلل أكع كـبريا واحلمـد هلل كـ ريا واـبحاب اهلل بكـرة وأصـيال ، احلمـد هلل الفـرد          ]
الصــمد اأاجــد األحــد الــذي مــّن علــّي بطولــه واــهل لــي زيــارة اــادسي بإحســانه وق    

 جيعلين عن زيارسهم ممنوعا  بل سطول ومنح (
وجهــك ناويــا  زيــارسهم وزرهــم  ــا هــو احملكــي روايتــه عــن    ــم أاــت بل ال بــور ب

وأعتمـد عليـه مشـاهري     (عليـه السـالم    التهذيت والكا  وكامل الزيـارة عـن أحـدهم )   
 علماطنا في ول :  

] السالم عليكم أطمة اهلدا السالم عليكم أهل الت وا ، السالم عليكم حجـج  
وب   العيـة بال سـ  ، السـالم علـيكم     اهلل على أهل الدنيا ، السالم عليكم أيهـا ال وامـ  

أهـل الصــفوة ، الســالم علــيكم آل راــول اهلل ، السـالم علــيكم أهــل النجــوا ، أشــهد   
أنكم قد بلغتم ونصـحتم وصـعمت   ذات اهلل وكـّذبت م وأاـيء الـيكم فعفـومت ، وأشـهد        
 أنكم األطمة الراشدوب اأهديوب وأب طاعتكم مفروضـة ، وأب قـولكم الصـدق ، وانكـم    

دعومت فلم جتابوا ، وأمرمت فلم سطاعوا ، وأنكم دعاطم الدين وأركـاب األرض ق سزالـوا   
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بعني اهلل ينسخكم من أصالب كل مطهر ، ويـن لكم   أرحـام اأطهـرات ، ق سدنسـكم     
اجلاهلية اجلهالء ، وق سشرك فـيكم فـا األهـواء ، طبـتم وطـاب منبـتكم  ، أنـتم الـذين         

ين فجعلكم   بيوت أذب اهلل أب سرفع ويذكر فيهـا أمسـه وجعـل    مّن بكم علينا دّياب الد
صلواسنا عليكم رمحة لنا وكفارة لذنوبنا واذتاركم لنا ، وطيب ذل نا بكم . ومّن علينـا  
بواليتكم فكنا عنده مسلمني بفضلكم ومعبفني بتصدي نا إياكم وهـذا م ـام مـن أاـرف     

ل واب يستن ذه بكـم مسـتن ذ اهللكـى    وأذطأ وااتكاب واقّر  ا جنى ورجا   امه ا ال
من الردا ، فكونـوا ّ  شـفعاء ف ـد وفـدت إلـيكم إذ رغـب عـنكم اهـل الـدنيا واةـذوا           

 آيات اهلل هزوا (  م يدعو بهذا الدعاء : 
] يــا مــن هــو قــاطم ال يســهو ، وداطــم ال يلــهو ، وحمــي  بكــل شــيء لــك اأــّن  ــا   

نه عبادك وجهلوا معرفته ، وأاـتخفوا حب ـه ،   وف تين وعرفتين  ا أقمتين عليه إذ صّد ع
ومالوا ا  اواه ، فكانـت اأنـة منـك علـيّّ مـع اقـوام ذصصـتهم  ـا ذصصـتين ، فلـك           
احلمد إذ كنت عنك   م امي هذا مذكورا  مكتوبا  فال حترمين ما رجوت وال ةيـبين ممـا   

و  احملكي عـن  دعوت ، حبرمة حممد وآله الطاهرين وصلى اهلل على حممد وآل حممد [ 
ــارة ، و  احملكــي عــن الشــيخ      التهــذيب يصــلي مثــاب ركعــات لكــل واحــد ركعــتني للزي

 الطواي وابن طاووس إذا أردت وداعهم ف ل :  
] السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاسه ، ااتودعكم اهلل وأقرأ عليكم السالم آمنـا  

ع الشـاهدين ،  ـم أدع اهلل   باهلل وبالراول و ا جئتم بـه ودللـتم عليـه ، اللـهم فاكتبنـا مـ      
 ك ريا  وال جيعله آذر العهد من زيارسهم [.  

 و  منااــك اأرحــوم الشــيخ أمحــد كاشــف الغطــاء اأمضــي مــن عمــي احلســني   
 واب أحببت زيارة كل واحد منهم بزيارة مست لة ف ل   :          رمحه اهلل 

  عليه السالم  زيارة احلسن اجملتبى 
راــول اهلل ، الســالم عليــك يــا ابــن نــيب اهلل ، الســالم   ] الســالم عليــك يــا ابــن

عليك يا أبـن أمـري اأـؤمنني ، السـالم عليـك يـا ابـن فاطمـة الزهـراء ، السـالم عليـك يـا             
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حبيب اهلل ، السالم عليك يا صفوة اهلل ، السالم عليك يا أمـني اهلل ، السـالم عليـك يـا     
يــا حمجــة اهلل ، الســالم عليــك يــا  حجــة اهلل الســالم عليــك يــا نــور اهلل ، الســالم عليــك  

صــراأ اهلل ، الســالم عليــك يــا لســاب حكمــة اهلل ، الســالم عليــك يــا ناصــر ديــن اهلل      
السالم عليك أيهـا السـيد الزكـي ، السـالم عليـك أيهـا الـع الت ـي ، السـالم عليـك أيهـا            

 بالتأويـل ،  ال اطم األمني ، السالم عليك أيها العاق بالتنزيل ، السالم عليك أيها العاق
السالم عليك أيها اهلادي اأهدي، السالم عليك أيها الباهر ا في ، السالم عليـك أيهـا   
الطاهر الزكي ، السالم عليك أيها احلي احل يي ، السالم عليك يـا أبـا حممـد احلسـن بـن      

 علي ورمحة اهلل وبركاسه [.
 اء . م سصلي ركعتني للزيارة كما ابي وسدعو لنفسك وأذوانك  ا سش

  عليه السالم  زيارة زين العابدين 
] السالم عليك يـا زيـن العابـدين ، السـالم عليـك يـا زيـن اأتهجـدين ، السـالم          
عليك يا إمام اأت ني ، السالم عليك يا درة الصاحلني ، السالم عليك يا ولي اأسـلمني ،  

سـاب ني ، السـالم   السالم عليك يا قرة عني النا رين العارفني ، السالم عليك يا ذلف ال
يـا  عليك يا وصي الوصيني ، السالم عليـك يـا ذـازب وصـايا اأراـلني ، السـالم عليـك        

، السالم عليك يا نور اجملتهدين ، السالم عليـك يـا اـرا  اأرساضـني     ضوء اأستوحشني 
، السالم عليك يا ذذر اأتعبدين ، السالم عليك يا مصـباح العـاأني ، السـالم عليـك يـا      

علــم ، الســالم عليــك يــا اــكينة احللــم ، الســالم عليــك يــا ميــزاب ال صــال ،   اــفينة ال
السالم عليك يا افينة ا الل ، السالم عليـك يـا حبـر النـدا ، السـالم عليـك يـا بـدر         
الدجى ، السالم عليك أيها األواه احلليم ، السالم عليك أيها الصـابر احلكـيم ، السـالم    

يا مصباح اأؤمنني ، السالم عليـك يـا مـوالي يـا      عليك يا رطيا الباكني ، السالم عليك
أبا حممد أشهد أنك حجة اهلل وابـن حجتـه وأبـو حججـه وابـن أمينـه وأبـو أمناطـه وأنـك          
ناصحت   عبـادة ربـك واـارعت   مرضـاسه ، وذيبـت أعـداءه ، واـررت أوليـاءه ،         

حتـى أسـاك    أشهد أنك قد عبدت اهلل حي عبادسه ، واس يته حي س اسه وأطعته حي إطاعته
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الي ني ، فعليك يا موالي يا ابن راول اهلل أفضل التحيـة والسـالم ورمحـة اهلل وبركاسـه     
. ] 

  م سصلي ركعتني كما ابي وسدعو لنفسك وإذوانك  ا سشاء .
  عليه السالم  زيارة اإلمام حممد الباقر  

ديـن   السالم عليك أيها البـاقر لعلـم اهلل ، السـالم عليـك أيهـا الفـاحص عـن         ] 
اهلل، السالم عليك أيها اأبني حلكم اهلل ، السالم عليك أيها ال ـاطم ب سـ  اهلل ، السـالم    
عليك أيها الناصح لعباد اهلل ، السالم عليك أيهـا الـداعي ا  اهلل ، السـالم عليـك أيهـا      
الدليل ا  اهلل ، السالم عليك أيها الفضل اأبني ، السـالم عليـك أيهـا النـور السـاطع ،      

سالم عليك أيها البدر الالمع ، السالم عليك أيهـا احلـي األبلـج ، السـالم عليـك أيهـا       ال
الســرا  األاــر  ، الســالم عليــك أيهــا الــنجم األزهــر ، الســالم عليــك أيهــا الكوكــب   
األبهــر ، الســالم عليــك أيهــا اأنــزه عــن اأعضــالت ، الســالم عليــك أيهــا اأعصــوم مــن    

  احلسب . السـالم عليـك أيهـا الرفيـع   النسـب ،       الزالت ، السالم عليك أيها الزكي
السالم عليك أيها اسمام الشفيي ، السالم عليك أيها ال صـر اأشـيد ، السـالم عليـك يـا      
حجة اهلل على ذل ه أاعني ، أشهد يا موالي أنك قد صدعت احلي صـدعا  ، وب ـرت   

وكنــت لــدين اهلل مكــامت ،  العلــم ب ــرا  ، ون رســه ن ــرا  ، ق سأذــذك   احلــي لومــة الطــم ، 
وقضيت ما كـاب عليـك وأذرجـت أوليـاءك مـن واليـة غـري اهلل ا  واليـة اهلل ، وأمـرت          
بطاعة اهلل ، ونهيت عن معصـية اهلل حتـى قبضـك اهلل ا  رضـوانه وذهـب بـك ا  دار       

 كرامته وا  مساكن أصفياطه وجماورة أولياطه ، والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاسه [ .
 صلي ركعتني كما ابي وسدعو لنفسك وإذوانك  ا سشاء . م س

  عليه السالم  زيارة اإلمام جعفر الصادق  
] الســالم عليــك أيهــا اسمــام الصــادق ، الســالم عليــك أيهــا الوصــي النــاطي ،   

السالم عليك أيها الفاطي الراطـي ، السـالم عليـك أيهـا السـنام األعظـم ، السـالم عليـك         
ــوم   ــا معــدب     أيهــا الصــراأ األق ــك ي ــاح ا ــريات ، الســالم علي ــا مفت ــك ي ، الســالم علي
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العكــات ، الســالم عليــك يــا صــاحب احلجــج والــدالالت ، الســالم عليــك يــا صــاحب 
العاهني الواضحات ، السالم عليك يـا ناصـر ديـن اهلل ، السـالم عليـك يـا ناشـر حكـم         

كربـات ، السـالم   اهلل ، السالم عليك يا فاصل ا طابـات ، السـالم عليـك يـا كاشـف ال     
عليك يا عميد الصـاحلني ، السـالم عليـك يـا لسـاب النـاط ني ، السـالم عليـك يـا ذلـف           
ا اطفني ، السالم عليك يا زعيم الصاحلني ، السـالم عليـك يـا اـيد اأسـلمني ، السـالم       
عليــك يــا كهــف اأــؤمنني ، الســالم عليــك يــا هــادي اأضــلني ، الســالم عليــك يــا اــكن  

يـا مـوالي أنـك علـم اهلـدا ، والعـروة الـو  ى ، ومشـا الضـحى ،          الطاطعني ، أشهد 
وحبر الندا وكهف الورا ، واأ ـل األعلـى وصـلى اهلل علـى روحـك وبـدنك والسـالم        

 عليك وعلى العباس عم راول اهلل ورمحة اهلل وبركاسه [ .
 م سصلي ركعتني كما ابي وسدعو لنفسك وإذوانك بـاأغفرة والرضـواب والعفـو    

 وحسن العاقبة إب شاء اهلل سعا  .والعافية 

 احلادي عشر منها  

 ومصباح الزاطر وغريه :  رمحه اهلل  على ما   منااك اأرحوم الشيخ أمحد    

 ( صلى اهلل عليه وآله وسلمزيارة إبراهيم  ابن رسول اهلل )  
   الب يع فت ف عليه قاطال  : 

، السـالم علـى حبيـب اهلل ،    ] السالم علـى راـول اهلل ، السـالم علـى نـيب اهلل      
السالم على صفي اهلل ، السـالم علـى جنـي اهلل ، السـالم علـى حممـد بـن عبـد اهلل اـيد          
األنبياء وذـامت اأراـلني وذـرية اهلل مـن ذل ـه   أرضـه ومساطـه ، السـالم علـى ايـع           
أنبياء اهلل وراـله ، السـالم علـى السـعداء والشـهداء والصـاحلني ، السـالم علينـا وعلـى          

باد اهلل الصـاحلني ، السـالم عليـك أيتهـا الـروح الزاكيـة ، السـالم عليـك أيتهـا الـنفا           ع
الشريفة ، السالم عليك أيتهـا السـاللة الطـاهرة ، السـالم عليـك أيتهـا النسـمة الزاكيـة ،         
السالم عليك يا ابن ذري الورا ، السالم عليك يا ابن النيب اجملتبـى ، السـالم عليـك يـا     

كافة الورا ، السالم عليك يا ابن البشري النذير ، السالم عليك يـا ابـن   ابن اأبعوث ا  
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السرا  اأنري ، السالم عليك يا ابـن اأؤيـد بـال رآب ، السـالم عليـك يـا ابـن اأراـل ا          
اسنا واجلاب ، السالم عليك يا ابـن صـاحب الرايـة والعالمـة ، السـالم عليـك يـا ابـن         

يــك يــا ابــن مــن حبــاه اهلل بالكرامــة ، الســالم عليــك   الشــفيع يــوم ال يامــة ، الســالم عل 
ورمحة اهلل وبركاسـه ، أشـهد أنـك قـد اذتـار اهلل لـك دار أنعامـه قبـل أب يكتـب عليـك           
أحكامـه ويكلفــك حاللــه وحرامــه فن لــك إليــه طيـا  زاكيــا  مرضــيا  طــاهرا  مــن كــل جنــا   

ى اهلل م داــا  مــن كــل رجــا وبــوأك جنــة اأــأوا ورفعــك ا  الــدرجات العلــى وصــل  
عليك صالة س ـر بهـا عـني راـوله وسبلغـه أكـع مأمولـه ، اللـهم اجعـل أفضـل صـلواسك            
وأزكاها وأمثن بركاسك وأوفاها على راـولك ونبيـك وذريسـك مـن ذل ـك حممـد ذـامت        
النبيني وعلى ما نسل من أوالده وعلى ما ذلف مـن عبسـه الطـاهرة برمحتـك يـا أرحـم       

صفيك وإبراهيم جنل نبيـك أب جتعـل اـعيي بهـم      الرامحني اللهم إني أاألك حبي حممد
مشكورا  وذنيب بهم مغفورا  وحياسي بهـم اـعيدة وعـاقبيت بهـم محيـدة وحـواطجي بهـم        
م ضية وأفعالي بهم مرضية وأموري بهم مسعودة وشؤوني بهم حممودة اللـهم واحسـن   
لــي التوفيــي ونفــا عــين كــل هــم وضــيي اللــهم جنــبين ع ابــك ، وامــنحين  وابــك ،     

كين جنابك وارزقين رضـوانك وأمانـك واشـرك   صـاا دعـاطي والـدي وولـدي        وأا
وايع اأؤمنني واأؤمنات األحياء منهم واألموات إنك ولـي الباقيـات الصـاحلات آمـني     

 رب العاأني [ .  
  م سسأل حواطجك وسصلي ركعتني للزيارة كما الف .  

 الثاني عشر منها
 زيارة فاطمة بنت أسد

صـلى  الـيت حفـر حلـد قعهـا راـول اهلل       عليـه السـالم    ري اأـؤمنني  بالب يع أم أم 
و اذر  سرابه بيده وكفنها   قميصه وقال : ما اعفـي أحـد مـن     اهلل عليه وآله والم

و  منااــك   رمحــه اهلل  ضــغطة ال ــع إال فاطمــة ، كــذا   منااــك جــدي اهلــادي    
 اأرحوم الشيخ امحد وغريه . إذا وقفت على قعها ف ل:  
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] السالم على نيب اهلل ، السالم على راول اهلل ، السالم على اـيد اأراـلني ،   
السالم على حممد ايد األولني ، السالم على ايد اآلذرين ، السالم على مـن بع ـه اهلل   
رمحة للعاأني ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاسه ، السالم على فاطمة بنـت  

عليك أيتها الصدي ة الرضية ، السالم عليـك أيتهـا الت يـة الن يـة     أاد اهلامشية ، السالم 
، الســالم عليــك أيتهــا الرضــية  الســالم عليــك أيتهــا الت يــة الن يــة   الســالم عليــك أيتهــا   
الكرمية اأرضية   السالم عليك يا كافلة حممد ذامت النبـيني  السـالم عليـك يـا والـدة اـيد       

شـف تها علـى راـول اهلل ذـامت النبـيني  السـالم       الوصيني   السالم عليـك يـا مـن  هـرت     
عليك يا مـن أحسـنت سربيتهـا لـولي اهلل األمـني   السـالم عليـك وعلـى روحـك وبـدنك           
الطـــاهر   الســـالم عليـــك وعلـــى ولـــدك ورمحـــة اهلل وبركاســـه   أشـــهد أنـــك أحســـنت  

رفـة  الكفالة وأديت األمانة   و أجتهدت   مرضاة اهلل   وبالغت   حفـظ راـول اهلل عا  
حب ه مؤمنة بصـدقه معبفـة بنبوسـه   مستبصـرة بنعمتـه  كافلـة بببيتـه   مشـف ة علـى نفسـه           
واقفة على ذدمته   خمتارة رضاه   و أشهد أنك مضيت على اسميـاب والتمسـك باشـرف    
األدياب راضية مرضية طـاهرة زكيـة س يـة ن يـة فرضـي اهلل عنـك وارضـاك وجعـل اجلنـة          

لى حممد وآل حممد وانفعين بزيارسها و بـتين علـى حمبتهـا      منزلك ومأواك   اللهم صل ع
وال حترمين شـفاعتها   وشـفاعة األطمـة مـن ذريتهـا وارزقـين مراف تهـا   واحشـرني معهـا          
ومع أوالدها الطـاهرين   اللـهم ال جتعلـه آذـر العهـد مـن زيـارسي إياهـا وارزقـين العـود           

  زمرسهــا   و ادذلـــين   شـــفاعتها  إليهــا أبـــدا  مــا اب يـــتين   و إذا ســوفيتين فاحشـــرني    
برمحتك يا ارحم الـرامحني   اللـهم حب هـا عنـدك   ومنزلتهـا لـديك اغفـر لـي ولوالـّدي          
وجلميع اأؤمنني واأؤمنات   وآسنا   الدنيا حسنة و  اآلذرة حسنة وقنـا عـذاب النـار [    

. 
 يع فاطمـة   م سصلي ركعتني للزيارة كما الف وسدعو  ا أحببت    م سزور   الب

الزهراء عليها السالم كما س دم وسزور ع يال  وعبد اهلل بن جعفر وغريهـم ممـن   الب يـع    
ممن ينتمي إ  ايد اأرالني صلوات اهلل عليه وآله الطاهرين بصحابة أو قرابة  ا شـئت  

 وسك ر من الدعاء وطلب اأغفرة لك وهلم ولكافة إذوانك .
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: واعلــم اب ب يــع الغرقــد مــن الب ــاع    رمحــه اهلل و  منااــك جــدي اهلــادي 
اأشـرفة و الــدفن فيــه مســتحب وفيــه مــن الصـاحلني و الصــحابة اأرضــيني عــدد كــ ري قــد   

 اندرات قبورهم ،و أما ) حيف كوكب ( فهو ليا من الب يع .

 الثالث عشر منها على ما يف املناسك للشيخ املرحوم امحد وغريه
   عليه وآله وسلمصلى اهللزيارة عبد اهلل والد النيب 

   داذل اأدينة قريبا  من اورها ف ف عليه وقل :  
] السالم عليك يا صاحب اجملد األصيل ، السالم عليك يـا ذـري فـرع مـن فـروع      
دوحــة ا ليــل ، الســالم عليــك يــا مــن ذصــه اجلليــل ، الســالم عليــك يــا ابــن الــذبيح     

ك يا نور األقمار، السالم عليـك  إمساعيل ، السالم عليك يا االلة األبرار ،السالم علي
يا جنم الظالم ومشا النهار ،السـالم عليـك يـا نـور األنـوار ، السـالم عليـك يـا ح ي ـا           
بالفخر و االفتخار ، السـالم عليـك يـا أبـا الـنيب اأختـار وعـم الوصـي الكـرار ، ووالـد           

سـماء  األطمة األطهـار ، السـالم عليـك يـا مـن أضـاء بنـور جبينـه عنـد والدسـه أطـراف ال           
عليك يا يواف يا آل عبد مناف ، السالم عليك يا رجاء من رجـاه ومـأمن مـن ذـاف ،     
السـالم عليـك يــا مـن اـلك مســلك جـده إمساعيــل فأاـلم ألبيـه لذحبــه ذبـح ا ليــل ،         
السالم عليك يا من فداه اهلل  ا فداه وس بله فأعطاه أمه و أباه ، السـالم عليـك يـا جـامع     

يا اشرف الناس   األبـوة و النبـوة ، السـالم عليـك يـا مـن        مشل الفتوة ، السالم عليك
بشر  حمد بالباشرات ، السالم عليك يا من نودي بشرب اأاء وهو عطشـاب بعرفـات ،   
وكــاب اأــاء ابــرد مــن الــ لج و أحلــى مــن العســل و أطيــب مــن اأســك فشــربه شــربات ، 

مسـي عبـد اهلل ، السـالم    السالم عليك يا من اذلص العبودية هلل ، السالم عليك يا من 
عليك يا والد راول اهلل وذامت النبيني ، السالم عليك يا أبا الطاهرين بعـد الطـاهرين و   

 ابن الطاهرين ورمحة اهلل وبركاسه [ .
  م سصلي ركعتني وسدعو لنفسك و إذوانك باأغفرة و الرضواب .  
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 الرابع عشر منها على ما ذكره مجلة من األصحاب 
   صلى اهلل عليه وآله وسلمرسول اهلل  عمعبد املطلب  زيارة محزة بن

 وااطر الشهداء   أحد فإذا أسيت قعه ف ل :      
] الســالم عليــك يــا عــم راــول اهلل ، الســالم عليــك يــا ذــري الشــهداء ، الســالم 
عليـك يـا أاـد اهلل و أاــد راـوله ، اشـهد انـك قــد جاهـدت   اهلل وجـدت بنفســك ،         

كنت فيما عند اهلل اـبحانه راغبـا     اهلل عليه وآله والمصلى ونصحت لراول اهلل 
بــابي أنــت و أمــي اسيتــك مت ربــا  إ  اهلل عــز وجــل بزيارســك ومت ربــا  إ  راــوله بــذلك 
راغبا  إليك   الشفاعة ابتغي بزيارسك ذالل نفسي متعوذا  بك من نار ااتح ها م لـي  

لـى  هـري فزعـا  إليـك رجـاء       ا جنيت علـى نفسـي هاربـا  مـن ذنـوبي الـيت احتطبتهـا ع       
رمحة ربي اسيتك ااتشفع بك إ  موالي ، و أس رب بنبيه إليه لي ضـي حـواطجي اسيتـك    
من ش ة بعيدة طالبا  فكاك رقبيت من النار وقد اوقرت  هري ذنوبي و أسيـت مـا ااـخ     
ربي وق اجد أحدا  افـزع إليـه ذـريا  لـي مـنكم أهـل بيـت الرمحـة فكـن لـي شـفيعا  يـوم             

حاجيت ف د اـرت إليـك حمزونـا  و اسيتـك مكروبـا  واـكبت ععسـي عنـدك باكيـا           ف ري و
وصرت إليك مفردا  و أنت ممـن أمرنـي اهلل بصـلته وحـ ين علـى بـره ودلـين علـى فضـله          
وهداني حلبه ورغبين   الوفادة إليه و اهلمين طلب احلواطج عنـده و انـتم أهـل بيـت ال     

 خيسر من يهواكم وال يسعد من عاداكم [ .يش ى من سوالكم وال خييب من أساكم وال 
 ــم سســت بل ال بلــة وسصــلي ركعــيت الزيــارة وســدعو بعــدهما بنحــو مــا اــبي فــإذا   

 فرغت سنكب على ال ع وس ول :
] اللهم صل على حممد و آل حممـد اللـهم أنـي سعرضـت لرمحتـك بلزومـي ل ـع        

ل نفا  ـا قـدمت و   عم نبيك لتجريني من ن متك    يوم سك ر فيه األصوات و سشغل ك
جتادل كل نفا عن نفسها فـإب رمحـتين اليـوم فـال ذـوف علـيم وال حـزب و اب سعاقـب         
فمو  له ال درة على عبده وال ةيبين بعد اليوم وال سصرفين بغـري حـاجيت ف ـد لصـ ت     
ب ــع عــم نبيــك وس ربــت بــه إليــك ابتغــاء مرضــاسك و رجــاء رمحتــك فت بــل مــين وعــد   
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ك على جناية نفسي ف د عظم جرمي ومـا أذـاف اب سظلمـين    حبلمك على جهلي وبرأفت

صـلى اهلل عليـه   ولكن أذاف اوء احلساب و انظـر اليـوم س لـيب علـى قـع عـم نبيـك        
فبهما فكين من النار وال ةيب اعي وال يهونن عليك ابتهـالي وال حتجـ     وآله والم

رجـا  عـن   عنك صوسي وال س لـبين بغـري حـواطجي يـا غيـاث كـل مكـروب وحمـزوب يـا مف         
األهوف احلرياب الغريي اأشرف علـى اهللكـة فصـل علـى حممـد و آل حممـد و انظـر إلـيم         
نظـرة ال اشـ ى بعــدها أبـدا  و ارحــم سضـرعي و ععســي و انفـرادي ف ــد رجـوت رضــاك       
وحتريت ا ري الذي ال يعطيه أحد اواك فال سرد أملي اللهم اب سعاقب فمو  له ال ـدرة  

فعلــه فــال ةيــبين اليــوم وال سصــرفين بغــري حــاجيت وال ةيــب علـى عبــده وجزاطــه بســوء  
شخوصي ووفادسي ف د انفذت نف يت و اسعبت بدني وقطعـت اأفـازات وذلفـت األهـل     

صلى اهلل عليه و اأال وما ذولتين و آ رت ما عندك على نفسي ولذت ب ع عم نبيك 
تـك علـى ذنـيب    وس ربت به ابتغاء مرضاسك فعد حبلمك علـى جهلـي وبرأف   وآله والم

ف د عظـم جرمـي يـا كـريم يـا كـريم [ . وإب شـئت زيارسـه بأذصـر مـن ذلـك ف ـل : ]             
السالم عليك يا عم راول اهلل وذري الشهداء السالم عليك يا أاـد اهلل و أاـد راـوله    
اشهد انك قد جاهـدت   اهلل ونصـحت لراـول اهلل وجـدت بنفسـك وطلبـت مـا عنـد         

 اهلل ورغبت فيما وعد اهلل [ . 
  م سأسي قبور الشهداء فت ول   زيارسهم :

] السالم على راـول اهلل السـالم علـى نـيب اهلل ، السـالم  علـى حممـد بـن عبـد          
اهلل، السالم على أهل بيته الطاهرين ، السالم علـيكم أيهـا الشـهداء اأؤمنـوب ، السـالم      

و انصار راوله، عليكم يا أهل بيت اسمياب و التوحيد السالم عليكم يا انصار دين اهلل 
الســالم علــيكم  ــا صــعمت فــنعم ع بــى الــدار اشــهد اب اهلل اذتــاركم لديــه و اصــطفاكم 
لراوله و اشهد انكم قـد جاهـدمت   اهلل حـي جهـاده ودافعـتم عـن ديـن اهلل وعـن نبيـه          
وجدمت بأنفسكم دونه و اشهد أنكم قتلتم على منهـا  راـول اهلل فجـزاكم اهلل عـن نبيـه      

أهله افضل اجلزاء وعّرفنـا وجـوهكم   حمـل رضـوانه وموضـع اكرامـه       وعن اساالم و 
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مع النبيني و الصدي ني و الشهداء و الصاحلني وحسـن اؤلئـك رفي ـا اشـهد أنكـم حـزب       
اهلل و اب من حاربكم ف د حارب اهلل و انكم أن اأ ربني الفاطزين الذين هم إحيـاء عنـد   

طكــة و النــاس أاعــني اسيــتكم يــا أهــل  ربهــم يرزقــوب فعلــى مــن قــتلكم لعنــة اهلل واأال 
التوحيد زاطرا  وحب كم عارفا  وبزيارسكم إ  اهلل مت ربـا  و ـا اـبي مـن شـريف األعمـال       
ومرضي األفعـال عاأـا  فعلـيكم اـالم اهلل ورمحتـه وبركاسـه وعلـى مـن قـتلكم لعنـة اهلل           

سـوفيتهم   وغضبه واخطه اللهم انفعين بزيارسهم و بتين علـى قصـدهم وسـوفين علـى مـا     
عليــه و ااــع بــيين و بيــنهم   مســت ر دار رمحتــك اشــهد انكــم لنــا فــرأ وحنــن بكــم    

 الح وب [.
 صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم     م سصـلي ركعـتني وسسـبح بعـدهما بتسـبيح الزهـراء       

وس رأ شيئا  من ال راب وسهدي  واب اجلميع هلـم إب شـاء اهلل سعـا  وإب شـئت زيـارسهم      
   على حنو االذتصار ف ل:

] السالم عليكم يا أهل الديار السالم عليكم  ـا صـعمت فـنعم ع بـى الـدار انـتم       
 لنا فرأ وحنن بكم الح وب [ .

 اخلامس عشر منها 
 الصالة يف املساجد املعظمة فيها و املشاهد املكرمة بها 

الواقـع   جنـوب اأدنيـة علـى مـيلني منهـا        –بضـم ال ـاف    –) منها ( مسجد قباء 
تحب اب يك ر من الصالة و الدعاء فيه ألنه أول مسـجد صـلى راـول اهلل فيـه     س ريبا  فيس

بعد اهلجرة من مكة وهو اأسجد الذي أاا على الت وا من أول يوم و واب ركعـتني  
 فيه يعدل  واب عمرة فصل فيه ركعتني وأدع أا شئت من حواطج الدنيا و اآلذرة .  

با أي غرفتها  وقيـل البسـتاب الـيت    )ومنها( مشربة أم إبراهيم بال رب من مسجد ق
فيها وهـي مسـكن    عليه السالم  كانت فيها وهي ماريا ال بطية وي ال إنها ولدت إبراهيم 

ومصـاله فليصـل فيهـا ركعـتني ويـدعو  ـا        صلى اهلل عليـه وآلـه واـلم   راـول اهلل  
 يشاء .



  ........................ الصالة   اأساجد اأعظمة و اأشاهد اأكرمة فيها 
 

[56] 

)ومنهــا( مســجد الفضــيخ   شــرقي مســجد قبــا ومســي بأاــم  ــل هنــاك يســمى 
حتـى صـلى العصـر     عليـه السـالم    وهو الذي ردت فيه الشما ألمـري اأـؤمنني   الفضيخ 

  حجـره فلمـا فـرغ     صلى اهلل عليه وآلـه واـلم  حني فاسه الوقت بسبب نوم الـنيب  
مــن الصــالة ان ضــت ان ضــاض الكوكــب فليصــل فيــه ركعــتني ويــدعو اــبحانه وسعــا    

و الفـالح   النشـأسني وي ضـي     ويبتهل ويتضرع إليه   أب يرزقه اعادة الدارين و الفوز
 له حبسن ا اهة إب شاء اهلل سعا  .  
الواقــع ب ــرب مســجد قبــا فصــل فيــه   عليــه الســالم  )ومنهــا( بيــت أمــري اأــؤمنني 

ــدين      ــدنيا و اآلذــرة وهكــذا دار زيــن العاب ركعــتني و ادع اهلل اــبحانه سعــا  حبــواطج ال
 عند باب اأسجد . وجعفر الصادق

الواقع   جانب أحد دوب احلرة فتصـلي فيـه ركعـتني وسـدعو  ـا       )ومنها( اأسجد
 سشاء .    

)ومنها( اأسجد الـذي   اأكـاب الوااـع إ  جنـب اجلبـل عـن ميينـك حـني سـأسي          

إ   صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    أحد من اأدينة وهو الذي مـن عنـده ذـر  الـنيب     
ه فتصــلي فيــه ركعــتني أحــد حــني ل ــي اأشــركني فلــم يعحــوا حتــى حضــرت الصــالة فيــ 

 وسدعو  ا سشاء .
)ومنها( مسجد األحزاب الواقع على قطعة جبل الع بارسفـاع قـاطمتني منـه وهـو     

يـوم   صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    اأسمى  سجد الفتح الذي دعـا فيـه راـول اهلل    
األحزاب وقال : ) يا صريخ اأكروبني ويا جميب دعوة اأضـطرين اكشـف همـي وكربـي     

عليــه  د ســرا حــالي وحــال أصــحابي ( كمــا   الكــا  عــن اسمــام الصــادق   وغمــي ف ــ
ــالفتح علــى يــدي أمــري      الســالم  ــه ب فااــتجاب اهلل سعــا  لــه وكشــف همــه وغمــه وكرب

اأؤمنني وايد الوصيني ب تل عمرو بن عبـد ود و انهـزام األحـزاب فيصـلي ركعـتني  ـم       
: ] يا صريخ اأكروبني ويـا   سالم عليه ال يدعو بهذا الدعاء اأروي عن اسمام الصادق 



 اأختصر من مرشد األنام حلج بيت اهلل احلرام .............................. 
 

[57] 

جميب دعوة اأضطرين اكشف غمي وهمـي وكربـي كمـا كشـفت عـن نبيـك همـه وغمـه         
 وكربه وكفيته هول عدوه   هذا اأكاب [.

 )ومنها( مسجد أمري اأؤمنني عليه افضل الصالة و السالم .
د )ومنها( مسجد الماب رضواب اهلل عليه فتصلي   كل مسجد من هـذه اأسـاج  

 ركعتني وسدعو  ا أحببت .

 زيارة املواضع الشريفة يف مكة املعظمة 
عّد بعب األصحاب كما   اأستند و الدروس زيارة اأواضع الشريفة   مكـة     

 علــى مــا ذكــره جــدي اهلــادي –اأعظمـة ونواحيهــا للتــعك بهــا و الصــالة فيهــا و الــدعاء  
 وهي عديدة:   رمحه اهلل 

وهو اآلب مسـجد   زقـاق    صلى اهلل عليه وآله والم ) األول ( مولد النيب
يسمى زقاق اأولد فيستحب س بيله ومسح وجهه عليه ب صد التـيمن و التـعك ويسـتحب    

 هناك وصالة ركعتني . صلى اهلل عليه وآله والمزيارة النيب 

صـلى اهلل عليـه وآلـه    ) ال اني ( منزل ذدجية الكعا ، الذي كاب راول اهلل 
ومـنهم   صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    معها ، وفيـه ولـد أوالدهـا منـه      يسكنه والم

صلوات اهلل واالمه عليها وماست ذدجية فيـه وق يـزل راـول    الصدي ة فاطمة الزهراء 

صـلى اهلل عليـه   اهلل م يما  فيه حتى هاجر وهو اآلب مسجد وفيه حمـراب عبـادة الـنيب    
و  ى اهلل عليـه وآلـه واـلم   صـل فيستحب فيه الزيارة  دجيـة و الـنيب    وآله والم

بـاحلجوب وقعهـا    صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    الدعاء و الصالة ويستحب زيارة ذدجيـة  
هناك معروف   افح اجلبل قاطال    زيارسها على ما   منااـك اأرحـوم الشـيخ امحـد     

 :   رمحه اهلل  كاشف الغطاء اأضي من قبل عمنا احلسني 
هلل ايد اأراـلني السـالم عليـك يـا زوجـة نـيب       ] السالم عليك يا زوجة راول ا

اهلل ذامت النبيني ، السالم عليك يا أم فاطمة الزهراء ايدة نساء العاأني ، السالم عليـك  
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يا أم احلسن و احلسني ايدي شـباب أهـل اجلنـة أاعـني ، السـالم عليـك يـا أم األطمـة         
أول اأؤمنــات ، الســالم الطــاهرين ، الســالم عليــك يــا أم اأــؤمنني ، الســالم عليــك يــا   

عليك يا ذالصة اأخلصات ، السالم عليك يا ايدة احلرم و البطحاء ، السالم عليك يـا  
أول مــن صــدق براــول اهلل مــن النســاء ، الســالم عليــك يــا مــن وفــت بالعبوديــة حــي     
الوفــاء، و ااــلمت نفســها ، و أنف ــت أمواهلــا لســيد األنبيــاء ، الســالم عليــك يــا قرينــة    

لسماء ، اأزوجة خبالصة األصفياء ، السالم عليك يـا ابنـة إبـراهيم ا ليـل ،     حبيب إله ا
السالم عليك يا من الم عليها جعاطيـل ، وبلـغ إليهـا السـالم مـن اهلل اجلليـل ، السـالم        
عليك يا حافظة دين اهلل ، السـالم عليـك يـا ناصـرة راـول اهلل ، السـالم عليـك يـا مـن          

ها إ  رمحة اهلل ، اشهد انك حبيبة اهلل ، وذرية امتـه،  سو  دفنها راول اهلل و ااتودع
واب اهلل جعلك   مست ر رمحته   قصر من الياقوت و الع ياب   أعلى منازل اجلنـاب،  

 صلى اهلل عليك و رمحة اهلل وبركاسه [.  
 م صل ركعتني و اهِد  وابهما إليها ، وإب شئت اب س رأ شيئا  من ال ـراب وسهـدي   

وهكذا سصنع   غريه من اأراقد احملبمة  م ادع  ا شئت لنفسـك ولوالـديك    وابه هلا ، 
و اأؤمنني و اأؤمنات و ااتغفر هلم و اك ر من ال ناء على اهلل ابحانه و سعـا  و احلمـد   

 له جل شأنه .  
) ال الث ( الغـار الـذي   جبـل حـراء )بالكسـر و التخفيـف و اأـد ( الـذي كـاب          

  ابتــداء الــوحي خيلــو بنفســه فيــه فصــل  عليــه وآلــه واــلمصــلى اهلل راــول اهلل 
 ركعتني فيه و اجتهد   الدعاء باأغفرة و النجاح و الرضواب لك وجلميع اأؤمنني .

) الرابع ( الغار الذي   جبل  ور وهـو الـذي اذتفـى فيـه راـول اهلل ذوفـا  مـن        
هلل اـبحانه و سعـا  اب   اأشركني حسبما ذكر   ال راب الشريف فصل فيه ركعتني وادع ا

صـلى اهلل  ينجيك من األعداء ومنهم الـنفا األّمـارة و الشـيطاب كمـا جنـا راـول اهلل       
   هذا اأكاب . عليه وآله والم
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) ا اما ( مسجد االرقم اأخزومي وهو اأوضع الذي وقع فيه اأسجد اأشهور 
كعتني و اك ـر مـن الـدعاء    بدار ا ري و اذتفى راول اهلل فيه   أول اساالم فصل فيه ر

 و اأسألة و االبتهال إ  اهلل جل شأنه .
ــه ال مــر لراــول      ) الســادس ( جبــل أبــي قبــيا ، وهــو اأوضــع الــذي انشــي في

فصل فيه ركعـتني و اك ـر مـن الـدعاء و التضـرع هلل        صلى اهلل عليه وآله والماهلل
 ف الغطاء ( .ابحانه وسعا  على ما ذكره )ف يه أهل البيت الشيخ امحد كاش

بـاأعلى ،   صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    ) السابع ( قع عبد مناف جـد الـنيب   
 فانه يستحب زيارسه هناك قاطال ) على ما ذكره الشيخ امحد   منااكه(:

] السالم عليك أيها السـيد النبيـل ، السـالم عليـك يـا مـن كرمـه اهلل بالتبجيـل ،         
إبــراهيم ا ليــل ، الســالم عليــك يــا ذــري  الســالم عليــك أيهــا الغصــن اأ مــر مــن شــجرة

االلة واليل ، السالم عليك يا ابن اعراق ال را ، السالم عليك يا جد ذـري الـورا ،   
السالم عليك يا ابن األنبياء األصفياء ، السالم عليك يا ابن األولياء األوصياء ، السـالم  

زمـزم ، السـالم عليـك    عليك يا ايد احلرم ، السالم عليك يا صاحب الصفا و اأـروة و  
يا وارث م ام إبراهيم ، السالم عليـك يـا حاجـب بيـت اهلل العظـيم ، السـالم عليـك يـا         
علم االشراف ، يا عاليا  بكمال األوصاف ، السالم عليك يا ايد قـرييف اأعـروف بعبـد    

 مناف ، السالم عليك و على آباطك ال اداني الالح ني ، أمناء اهلل   العاأني [ .
ي ركعتني وسهدي  وابهما إليه ،  م سـدعو لنفسـك ولوالـديك وألذوانـك      م سصل

 باأغفرة و الرضواب .
 عليــه الســالم  ) ال ــامن ( قــع عبــد اأطلــب   اأعلــى أيضــا  فانــه يســتحب زيارســه  

 هناك قاطال :  
] السـالم عليــك يــا اـيد الكعبــة و البطحــاء الســالم عليـك يــا صــاحب اأهابــة و    

ليك يا معدب الكـرم واصـل السـخاء ، السـالم عليـك يـا أول مـن قـال         البهاء ، السالم ع
بالبداء ، السالم عليـك يـا مـن حيشـر يـوم ال يامـة   اـيماء األنبيـاء ، السـالم عليـك يـا            
معروفا    األرض و السـماء ، السـالم عليـك يـا مـن نـاداه هـاسف الغيـب بـاكرم نـداء ،           
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عليــك يــا وارث الــذبيح إمساعيــل ،   الســالم عليــك يــا ابــن إبــراهيم ا ليــل ، الســالم  
السالم عليك يا من اهلك بدعاطه أصحاب الفيل ، وجعل كيدهم   سضليل ، و ارال 
عليهم طريا  ابابيل ، السالم عليك يـا مـن سضـرع   حاجتـه إ  اهلل ، وسواـل   دعاطـه       

  بنور راول اهلل ، السالم عليك يـا مـن أجابـه اهلل ومسـع نـداءه   كـل بـاب ونـودي         
الكعبة وبشر بدعاء مستجاب ، السالم عليك يا من أكرمه اهلل اجلليل ، واجد سكرامـه  
حممود الفيل ، السالم عليـك يـا ري كـل غليـل ، وشـفاء كـل عليـل ، وعـز كـل ذليـل ،           
وهدي من ليا لـه دليـل ، السـالم عليـك يـا اـاقي الغيـث ، وغـوث الـورا ، السـالم           

عـراق ال ـرا ، السـالم عليـك يـا بـن الـذبيح و أبــا        عليـك يـا أبـا السـادة العشـرة و ابـن ا      
الذبيح ، السالم عليك يـا ذا اجملـد الصـريح و الفخـر الصـحيح ، السـالم عليـك يـا نـور          
الكعبة و احلرم وااقي احلجيج وحافر زمزم ، السالم عليك يا مـن جعـل اهلل مـن نسـله     

طــاف حــول  اــيد اأراــلني وذــري أهــل الســموات و األرضــيني ، الســالم عليــك يــا مــن
الكعبــة وجعلــه اــبعة أشــواأ ، الســالم عليــك يــا مــن اذــر  اهلل مــن صــلبه النجبــاء و    
االاباأ ، السـالم عليـك يـا صـاحب معجبـات األمـور ، السـالم عليـك يـا مـن رأا             
اأنام السة النور ، وشرب   الي ظة اأاء الطهور ، وعلم انـه مـن اجلنـة ذات السـرور ،     

ومنى ، وزمزم والصفا ، السالم عليـك يـا شـيبة احلمـد و أمـري      السالم عليك يا ابن مكة 
البطحــاء ، الســالم عليــك يــا نــور احلــرم وابــن هاشــم ، الســالم عليــك يــا بــن اأشــهور     

 بالعظاطم ، السالم عليك وعلى أبناطك و أوالدك ايعا  ورمحة اهلل وبركاسه [.     
انــك و اك ــر مــن  ــم صــل ركعــتني اهــد  وابهمــا إليــه وادع لــك ولوالــديك و إذو

 محد اهلل و ناطه والصالة على النيب و آله .  
) التااع ( قع أبي طالب   اأعلى أيضا  فانه يستحب زيارسـه هنـاك قـاطال  ) علـى     

 ما ذكره اأرحوم الشيخ امحد كاشف الغطاء ( :
السالم عليك يا ايد البطحاء و ابـن رطيسـها ، السـالم عليـك يـا وارث الكعبـة       ]

،  صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    ا ، السـالم عليـك يـا كافـل راـول اهلل      بعد سأايسه
السالم عليك يا عم اأصطفى ، السالم عليك يا حـافظ ديـن اهلل ، السـالم عليـك يـا أبـا       
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اأرسضى ، السالم عليك يا والد أطمة اهلدا ، كفاك  ا اوالك اهلل شرفا  ونسبا  وحسـبك  
عليـك يـا شـرف الوجـود ، السـالم عليـك يـا ولـي          ا اعطاك اهلل عزا  وحسـبا  ، السـالم   

اأعبود ، السالم عليك يا حارس النيب اأوعود ، السالم عليـك يـا مـن رزق ولـدا  وهـو      
ذري مولود ، السالم عليك يا من ذّص بالولد الزكـي الطـاهر اأطهـر العلـي علـي الـذي       

راــول و او اشــتي امســه مــن العلــي ، هنيئــا  لــك  ــم هنيئــا  مــن ولــد هــو اأرسضــى مــن    
الراول وزو  البتول وايف اهلل اأسلول ، هنيئـا  لـك  ـم هنيئـا  مـن ولـد هـو مـن حممـد          
اأصطفى  نزلة هاروب من مواى ، هنيئا  لك مـن ولـد هـو شـريك النبـوة و اأخصـول       
باألذوة ، وكاشف الغمة و إمام األمة و أبو األطمة ، هنيئا  لك من ولـد هـو قسـيم اجلنـة     

هلل على األبرار ، ون مة اهلل على الفجار ، السالم عليـك وعليـه ورمحـة    و النار ونعمة ا
 اهلل وبركاسه [ .

 م سصلي ركعتني وسهدي  وابهما إليه وسدعو لنفسك ولوالديك واذوانك بالعفو 
 و الرمحة و اأغفرة وحسن العاقبة واعادة الدنيا و اآلذرة إب شاء اهلل سعا  .

 صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    ب أم راول اهلل ) العاشر ( قع آمنة بنت وه  
  اأعلى أو   االبواء على مخا مراحل من مكة فانـه يسـتحب زيارسهـا هنـاك قـاطال  )      

 على ما ذكره اأرحوم الشيخ امحد كاشف الغطاء ( :
] السالم عليـك أيتهـا الطـاهرة اأطهـرة ، السـالم عليـك أيتهـا الزكيـة اأفتخـرة ،          

شرفها اهلل باعلى الشرف ، السالم عليـك يـا ذـري ذلـف بعـد أكـرم       السالم عليك يا من 
اــلف ، الســالم عليــك يــا مــن اــطع مــن جبينهــا نــور اــيد األنبيــاء ، فأضــاءت بنــوره     
األرض و السماء ، السالم عليك يا من نزل هلا اأالطكة األوصـياء وضـرب هلـا حجـب     

ت  ــدماسها احلــور و اجلنــة كمــا ضــرب أــريم اــيدة النســاء ، الســالم عليــك يــا مــن نزلــ
اشربتها مـن اشـربة اجلنـة   كـأس مـن البلـور ، وبشـرسها بـوالدة حممـد ذـري مـن مضـى             
وذري مـن يـأسي   الـدهور ، السـالم عليـك يـا أم راـول اهلل ، السـالم عليـك يـا والـدة            
حبيب اهلل ، السالم عليك يا شريفة الطاهرات ،  السالم عليك يا ايدة اأفتخـرات أيـن   

  الوالـدات ، وقـد محلـت بسـيد الكاطنـات وجئـت بأشـرف اأوجـودات ،          وأنى م لك
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السالم عليك يا ابنة األنوار ، السالم عليك يا ابنـة األذيـار ، وعلـى ا لـف األطهـار ،      
 صلى اهلل عليك وعلى ا لف اهلادي من بعدك ورمحة اهلل وبركاسه [.

ك وسذوانـك  ـا    م سصلي ركعتني وسهدي  وابهمـا هلـا وسـدعو لنفسـك ولوالـدي     
سشاء وسستغفر اهلل اـبحانه و سعـا  وستـوب إليـه وسك ـر مـن ال نـاء و احلمـد و التهليـل و          

 التكبري و التسبيح له جل شأنه .

 األشواط السبعة 
 ما يقرأ يف أشواط الطواف 

 و  بعب اأنااك انه ي رأ   أشواأ الطواف :

 الشوط األول 
إال اهلل و اهلل اكـع وال حـول وال قـوة إال بـاهلل     ] ابحاب اهلل و احلمـد هلل وال الـه   

،  صـلى اهلل عليـه وآلـه واـلم    العلي العظيم و الصالة و السـالم علـى راـول اهلل    
اللــهم إميانــا  بــك وسصــدي ا  بكتابــك ووفــاءا  بعهــدك و اسباعــا  لســنة نبيــك وحبيبــك حممــد  

أعافـاة الداطمـة     اللهم إني ااـألك العفـو و العافيـة و ا    صلى اهلل عليه وآله والم
 الدين و الدنيا و اآلذرة و الفوز باجلنة و النجاة من النار [.

 وي ول بني الركنني   كل شوأ :  
] ربنا أسنا   الدنيا حسنة و   اآلذرة حسنة وقنا عذاب النار و أدذلنا اجلنة مـع  

 األبرار يا عزيز يا غفار يا  رب العاأني [ .
 الشوط الثاني 

ب هذا البيت بيتك و احلرم حرمك و األمن أمنـك و العبـد عبـدك و أنـا     ] اللهم ا
عبدك و ابن ) أو أبنة ( عبـدك وهـذا م ـام العاطـذ بـك مـن النـار فحـرم حلومنـا وبشـرسنا           
على النار اللهم حبب اسمياب وزينه   قلوبنا وكره إلينـا الكفـر و الفسـوق و العصـياب و     
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يــوم سبعــث عبــادك اللــهم ارزقــين اجلنــة بغــري  اجعلنــا مــن الراشــدين اللــهم قنــا عــذابك  
 حساب [ .

 الشوط الثالث 
] اللهم إني أعوذ بك من الشـك و الشـرك و الشـ اء و النفـاق و اـوء األذـالق       
واـوء اأنظــر و اأن لــب   اأــال و األهــل و الولـد اللــهم إنــي ااــألك رضــاك و اجلنــة و   

 بور و أعوذ بـك مـن فتنـة احمليـا     أعوذ بك من اخطك و النار اللهم أعوذ بك من فتنة ال
 و اأمات [.

 الشوط الرابع 
] اللهم اجعله حجا  معورا  واعيا  مشكورا  وذنبا  مغفـورا  وعمـال  صـاحلا  م بـوال      
وجتارة لن سبور يا عاق ما   الصدور أذرجين يا اهلل من الظلمات إ  النور اللـهم أنـي   

مة من كل أ م و الغنيمة مـن كـل بـر    ااألك موجبات رمحتك وعزاطم مغفرسك و السال
و الفــوز باجلنــة و النجــاة مــن النــار رب قــنعين  ــا رزقــتين وبــارك لــي فيمــا أعطيــتين و    

 اذلف عليم كل غاية لي منك خبري [ .

 الشوط اخلامس 
] اللــهم ا ّلــين حتــت  ــل عرشــك يــوم ال  ــل إال  لــك وال بــاقي إال وجهــك   

اهلل عليه وعلى آله والم شربة هنيئـة مريئـة   واا ين من حوض نبيك ايدنا حممد صلى 

صـلى  ال نظمأ بعدها أبدا  اللهم إني ااألك من ذـري مـا اـالك منـه نبيـك اـيدنا حممـد        
صـلى  و أعوذ بك من شـر مـا ااـتعاذ منـه نبيـك اـيدنا حممـد         اهلل عليه وآله والم
قـول أو   اللهم أني ااألك اجلنة ونعيمها و مـا ي ـربين إليهـا مـن     اهلل عليه وآله والم

 فعل أو عمل و أعوذ بك من النار وما ي ربين إليها من قول أو فعل أو عمل [.
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 الشوط السادس 
] اللهم إب لك عليم ح وقا  ك رية فيما بيين وبني ذل ك اللـهم مـا كـاب لـك منهـا      
فاغفره وما كاب  ل ك فتحمله عين واغنين حباللك عـن حرامـك وبطاعتـك معصـيتك     

وااع اأغفرة اللهم اب بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يـا اهلل  وبفضلك عمن اواك يا 
 حليم كريم عظيم حتب العفو فاعف عين [ . 

 الشوط السابع 
 وهو آذر األشواأ حول الكعبة 

] اللهم أني ااألك إميانا  كامال  وي ينا  صادقا  ورزقا  وااـعا  وقلبـا  ذاشـعا  ولسـانا      
وبة قبـل اأـوت وراحـة عنـد اأـوت ومغفـرة ورمحـة        ذاكرا  وحالال  طيبا  وسوبة نصوحا وس

بعد اأوت والعفو عند احلساب والفوز باجلنة والنجاة من النار برمحتك يا عزيز ياغفـار  
 رب زدني علما  وأحل ين بالصاحلني [ .  

وكــل حــا  ال يســتطيع اب يســتعيد الســطور علــى هــذه الصــفحات يســتطيع بكــل  
محد اهلل بأي لغة كانت فهنـاك عـدة اجنـاس مـن     اطمئناب اب يستعيب عنها بأي دعاء و

البشــر وعــدة لغــات ولكــن هنــاك رب واحــد يعــرف مــا ةفــى الصــدور ومعــاني ايــع    
 اللغات . 

 املستجار ) امللتزم (
وعلى احلجا  الذين اكملوا الطواف ابع مرات اب ينفصـلوا عـن أولئـك الـذين     

 حمــل اأســتجار بــني أبــواب  ال يزالــوب مشــغولني فيــه لكــي يــذهبوا إ  جــدار الكعبــة    
الذهب و الفضة العالية و بـني احلجـر األاـود فـإذا ق يكـن هنـاك حمـل للوقـوف جنـب          
اجلدار فللحا  أب يواجه اأستجار عن قرب كأب ي ـف علـى حـدود الطـاطفني ، ويكفـي      

 أب ي ف قرب م ام إبراهيم ، الذي ي ع م ابل عتبة الكعبة اأ داة العالية . 
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 مواجهــة البيــت العتيــي وهــو    لــه أو قريــب منــه ، كلتــا يديــه  ويرفــع احلــا   
ويبســ  راحتيــه ويلمــا اجلــدار اأ ــدس أو ي ــبب علــى كســوة السنداــية ، أو يتعلــي    

 بالعتبة اأ داة ، أو من مسافة متواطة يبس  ذراعيه كمن يلتما وي ول :
و أذواننــا و ] اللــهم يــا رب البيــت العتيــي اعتــي رقابنــا ورقــاب آباطنــا و أمهاسنــا  

أوالدنــا مــن النــار يــا ذا اجلــود و الكــرم و الفضــل و اأــن و العطــاء و اسحســاب . اللــهم  
أحسـن عاقبتنــا   األمــور كلــها و أجرنــا مــن ذـزي الــدنيا وعــذاب اآلذــرة . اللــهم إنــي   
عبدك و ابن ) أو ابنة ( عبدك . واقـف حتـت بابـك . ملتـزم بأعتابـك متـذلل بـني يـديك         

اذشــى عــذابك . يــا قــديم اسحســاب . اللــهم إنــي ااــألك اب سرفــع أرجــو رمحتــك . و 
ذكري، وسضع وزري ، وسصلح أمري ، وسطهر قليب ، وسنـّور لـي   قـعي ، وسغفـر لـي      

 ذنيب . و ااألك الدرجات العلى من اجلنة آمني [.
 أو ي ول :  

] اللهم البيت بيتك و العبـد عبـدك وهنـا مكـاب العاطـذ بـك مـن النـار اللـهم مـن           
بلــك الــروح و الفــر  و العافيــة اللــهم اب عملــي ضــعيف فضــاعفه لــي و اغفــر لــي مــا    ق

 اطلعت عليه مين وذفي على ذل ك [.
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