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3فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب

مع حتيات وكالة مهراس

¢
مقدمة املؤلف

والســام  والصــاة  هلل،  الحمــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــول اهلل، وعل ــى رس عل

وبعــد:  أجمعيــن، 

صفة  لمعرفة  سهلة  طريقة  فهذه 
السؤال  طريق  عن  جعلتها  العمرة، 
والجواب؛ ليسهل فهمها لمن أراد أداء 
الواردة  الصحيحة  الكيفية  العمرة على 
يف الشرع، وقد جعلتها مختصرة لتسهل 
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قراءهتا لمريدي العمرة.

وهــذا تلبيــة لطلــب األخ الفاضــل 
أحمــد  بــن  )إبراهيــم   / المبــارك 
مهــراس( المديــر العــام لوكالــة مهــراس 
وخدمــات  والســياحة  للســفريات 
الحــج والعمــرة ، حفظــه اهلل وبــارك فيــه 
ويف جهــوده التــي يقــوم هبــا يف خدمــة 

والمعتمريــن. الحجــاج 

ــرفين  ــارك يف المش ــأل اهلل أن يب ونس
جميعــا يف هــذه الوكالــة، وأن يكلــل 

جهودهــم بالتوفيــق والنجــاح.
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هبــذه  ينفــع  أن  اهلل  نســأل  كمــا 
الرســالة، وأن يكتــب لإلخــوة يف وكالــة 
مهــراس األجــر والثــواب حيــث قامــوا 
بطباعــة هــذه الرســالة علــى نفقتهــم.

وأســأل اهلل أن يكتــب لهــا القبــول 
بيــن عبــاده ، والحمــد هلل رب العالميــن.

كتبه

دار احلديث للعلوم الرشعية
مسجد ذي النورين ـ اليمن ـ ذمار
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�س: ما هي العمرة؟ 

ج: العمــرة لغــة: هــي الزيــارة، يقــال: 

أتانــا فــان معتمــًرا، أي: زائــًرا. 

اهلل  بيــت  زيــارة  هــي:  وشــرًعا 
ــاف  ــة. »كش ــال مخصوص ــرام بأفع الح

 .)376/2( القنــاع« 

          

�س: ما حكم العمرة؟ 
أهنا  والصحيح  خاف،  فيها  ج: 
واجبة يف العمر مرة، قال ابن سيرين &: 
فريضة.  العمرة  أن  يختلفون  ال  كانوا 
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»المجموع«   ،)218/3( »المغني« 
)5/7(، »المحلى« )11/5(. 
          

�س: ما هي اأركان العمرة؟ 
ــرام،  ــن األول: اإلح ــة: الرك ج: ثاث

ــور.  ــد الجمه عن
بالبيـت،  الطـواف  الثـاين:  الركـن 

 . ع جمـا إل با
الركــن الثالــث: الســعي بيــن الصفــا 

والمــروة، عنــد الجمهــور. 
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�س: ما هي واجبات العمرة؟ 

ج: اإلحــرام مــن الحــل، والحلــق أو 
التقصيــر. 

          

�س: ما هي �شروط وجوب العمرة؟ 

والحريــة،  والبلــوغ،  العقــل،  ج: 
تكــون  واالســتطاعة  واالســتطاعة، 
ــزاد  ــق، وُي ــن الطري ــدن وأم ــال والب بالم

الَمحــَرم.  المــرأة  حــق  يف 
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�س: اذكر �شيًئا من ف�شائل العمرة. 

ج: لهــا فضائــل كثيــرة، منهــا: أهنــا 
ســبب لمغفــرة الذنــوب، فقــد جــاء مــن 
ــوَل اهللِ  ــرة # َأنَّ َرُس ــي هري ــث أب حدي
ــاَرٌة  ــَرِة َكفَّ ــى الُعْم ــَرُة إَِل ــاَل: »الُعْم ملسو هيلع هللا ىلص َق
ــُه  ــَس َل ــُروُر َلْي ــا َبْينَُهَمــا، َوالَحــجُّ الَمْب لَِم
ــُة« رواه البخــاري برقــم  َجــَزاٌء إِلَّ الَجنَّ

)1773(، ومســلم برقــم )1349(. 

فقــد  الــرزق:  أســباب  مــن  وهــي 
 # َمْســُعوٍد  ْبــِن  اهللِ  َعْبــِد  َعــْن  جــاء 
»َتابُِعــوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُســوُل  َقــاَل  قــال: 
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ــاِن:  ــا َينِْفَي ُهَم ــَرِة؛ َفإِنَّ ــجِّ َواْلُعْم ــَن اْلَح َبْي
َينِْفــي اْلكِيــُر:  ُنــوَب، َكَمــا  اْلَفْقــَر َوالذُّ
ــِة،  َواْلِفضَّ َهــِب  َوالذَّ اْلَحِديــِد  َخَبــَث 
ُدوَن  َثــَواٌب  اْلَمْبــُروِر  لِْلَحــجِّ  َوَلْيــَس 
ــِة« رواه النســائي برقــم )2631(،  اْلَجنَّ
وأحمــد   ،)810( برقــم  والرتمــذي 
األلبــاين.  وصححــه   ،)3669( برقــم 

يف  العمــرة  أن  فضائلهــا:  ومــن 
ــن  ــاء ع ــد ج ــة، فق ــدل حج ــان تع رمض
ــوُل اهللِ  ــاَل َرُس ــال: َق ــاس # ق ــن عب اب
ــُن  اَها اْب ــمَّ ــاِر َس ــَن اأْلَْنَص ــَرَأٍة مِ ملسو هيلع هللا ىلص اِلْم
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ــا َمنََعــِك َأْن  ــاٍس َفنَِســيُت اْســَمَها: »َم َعبَّ
ــي َمَعنـَـا؟« َقاَلــْت: َلــْم َيُكــْن َلنـَـا إاِلَّ  َتُحجِّ
َناِضَحــاِن َفَحــجَّ َأُبــو َوَلِدَهــا َواْبنَُهــا َعَلى 
َناِضــٍح َوَتــَرَك َلنـَـا َناِضًحــا َننِْضــُح َعَلْيــِه، 
َقــاَل: »َفــإَِذا َجــاَء َرَمَضــاُن َفاْعَتِمــرِي؛ 
رواه  ــًة«،  َحجَّ َتْعــِدُل  فِيــِه  ُعْمــَرًة  َفــإِنَّ 

مســلم برقــم )1256(. 

عــن  جــاء  مــا  فضائلهــا:  ومــن 
أبــي هريــرة #، أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: 
»َوَمــْن َخــَرَج ُمْعَتِمــًرا َفَمــاَت؛ ُكتِــَب 
ــِة«.  ــْوِم اْلِقَياَم ــى َي ــرِ إَِل ــُر اْلُمْعَتِم ــُه َأْج َل
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ــم  أخرجــه الطــراين يف »األوســط« برق
حســن.  حديــث  وهــو   ،)5321(

�س: نريد ن�شيحة ملن يريد الذهاب 
لأداء العمرة؟ 

َتِميــٍم  َعــْن  مســلم:  يف  جــاء  ج: 
يُن  اِريِّ #؛ َأنَّ النَّبـِـيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: »الدِّ الــدَّ
ــِه  »لِلَّ َقــاَل:  لَِمــْن؟  ُقْلنَــا:  النَِّصيَحــُة«، 
ــِلِميَن  ــِة اْلُمْس ــولِِه َوأِلَئِمَّ ــِه َولَِرُس َولِكَِتابِ
تِِهــْم«، رواه مســلم برقــم )55(.  َوَعامَّ

فممــا ننصــح بــه مــن أراد العمــرة أن 
ــى  ــرص عل ــه هلل، وأن يح ــص عمل يخل
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متابعــة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كل أعمالــه؛ 
فهمــا شــرطان لقبــول العمــل، وال يقبــل 

أي عمــل إال هبمــا. 

حتى  العمرة  أحكام  يتعلَّم  وأن 
ماله  يكون  وأن  منها،  بشيء  يخل  ال 
َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  َأبِي  َعْن  جاء  فقد  حااًل، 
إِنَّ  النَّاُس،  »َأيَُّها  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
َأَمَر  اهللَ  َوإِنَّ  َطيًِّبا،  إِلَّ  َيْقَبُل  َل  َطيٌِّب  اهللَ 
َفَقاَل:  اْلُمْرَسِليَن،  بِِه  َأَمَر  بَِما  اْلُمْؤِمنِيَن 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 

 ،]51 ]المؤمنون:  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ 
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  َوَقاَل: 
ُثمَّ   .]172 ]البقرة:  ڌ﴾  ڍ  ڍ 

َأْغَبَر،  َأْشَعَث  َفَر  السَّ ُيطِيُل  ُجَل  الرَّ َذَكَر 
 . َربِّ َيا   ، َربِّ َيا  َماِء:  السَّ إَِلى  َيَدْيِه  َيُمدُّ 
َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه 
ُيْسَتَجاُب  َفَأنَّى  بِاْلَحَراِم؛  َي  َوُغذِّ َحَراٌم، 

لَِذلَِك؟« رواه مسلم برقم )1015(. 

لــه ومــا  بمــا  الوصيــة  وأن يكتــب 
يعــود  هــل  يــدري  ال  فهــو  عليــه، 
الــدواين«  »الفواكــه  ال؟  أم  بلــده  إلــى 

 .)375 /1 (
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وأن يحافــظ علــى مــن يعــول مــن 
أهلــه وأوالده، وذلــك بــرتك مــن يقــوم 
هبــم يف ســفره، ومــن يرعاهــم يف مغيبــه. 

»حاشــية الهيتمــي« )صـــ26(. 

وأن يختــار الرفقــة الطيبــة يف ســفره، 
وأن يدعــو لمــن يخلفهــم، قال الرســول 
َفْلَيُقــْل  ُيَســافَِر  َأْن  َأَراَد  »َمــْن  ملسو هيلع هللا ىلص: 
الَّــِذي  اهللَ  َأْســَتْوِدُعُكُم  ــُف:  ُيَخلِّ لَِمــْن 
للطــراين  الدعــاء  َوَدائَِعــُه«  ُيَضيِّــُع  َل 

األلبــاين.  وحســنه   ،)823(
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وجـاء عند ابن ماجـه، َعْن َأبِـي ُهَرْيَرَة 
َعنِـي َرُسـوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل:  # َقـاَل: َودَّ
»َأْسـَتْودُِعَك اهللَ الَّـِذي َل َتِضيـُع َوَدائُِعُه«. 
رواه ابن ماجه برقم )2825(، وصححه 

األلباين. 

وكان الرســول ملسو هيلع هللا ىلص إذا ودع أحــًدا، 
وأمانتــك  دينــك  اهلل  »أســتودع  قــال: 

عملــك«.  وخواتيــم 

َقَزَعــَة،  َعــْن  داود  أبــي  عنــد  جــاء 
ْعــَك  َقــاَل: َقــاَل لـِـي اْبــُن ُعَمــَر: َهُلــمَّ ُأَودِّ
َعنـِـي َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، »َأْســَتْوِدُع  َكَمــا َودَّ
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اهللَ ِدينَــَك َوَأَماَنَتــَك َوَخَواتِيــَم َعَمِلــَك«. 
 ،)2600( برقــم  داود  أبــو  رواه 
ــه  ــم )3443(، وصحح ــذي برق والرتم

األلبــاين. 

وممــا ينصــح بــه أن يدعــو بدعــاء 
ــْن  ــاء َع ــد ج ــزل، فق ــن المن ــروج م الخ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِــيَّ  َأنَّ   ،# َمالِــٍك  ْبــِن  َأَنــِس 
َبْيتِــِه،  ِمــْن  ُجــُل  الرَّ َخــَرَج  »إَِذا  َقــاَل: 
ــى اهللِ، َل  ــُت َعَل ْل ــِم اهللِ َتَوكَّ ــاَل: بِاْس َفَق
ُيَقــاُل  َقــاَل:  بِــاهللِ.  إِلَّ  َة  ُقــوَّ َوَل  َحــْوَل 
َوُوِقيــَت؛  َوُكِفيــَت،  ُهِديــَت،  ِحينَئِــٍذ: 
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َلــُه  َفَيُقــوُل  ــَياطِيُن،  الشَّ َلــُه  ــى  َفَتَتنَحَّ
َشــْيَطاٌن آَخــُر: َكْيــَف َلــَك بَِرُجــٍل َقــْد 
ُهــِدَي َوُكِفــَي َوُوِقــَي؟« رواه أبــو داود 
األلبــاين.  وصححــه   ،)5095( برقــم 

أو  سيارته  ركب  إذا  به  ينصح  ومما 
الباص 
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أو الطائرة 

ــأيت بدعــاء الركــوب، وهــو: أن  أن ي
يكبِّــر ثاًثــا ويقــول: »ُســْبَحاَن الَّــِذي 
ــَن،  ــُه ُمْقرِنِي ــا َل ــا ُكنَّ ــَذا، َوَم ــا َه َر َلنَ ــخَّ َس
ــول  ــم يق ــوَن«، ث ــا َلُمنَْقِلُب ــى َربِّنَ ــا إَِل َوإِنَّ
ــا َنْســَأُلَك  يف بدايــة الســفر: »اللُهــمَّ إِنَّ
ــَن  ــَوى، َوِم ــرَّ َوالتَّْق ــَذا اْلبِ ــَفرَِنا َه ــي َس فِ
ــا  ْن َعَلْينَ ــوِّ ــمَّ َه ــى، اللُه ــا َتْرَض ــِل َم اْلَعَم
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ــمَّ  ــَدُه، اللُه ــا ُبْع ــِو َعنَّ ــَذا، َواْط ــَفَرَنا َه َس
ــُة  ــَفرِ، َواْلَخِليَف ــي السَّ اِحــُب فِ ــَت الصَّ َأْن
بِــَك  َأُعــوُذ  ــي  إِنِّ اللُهــمَّ  اأْلَْهــِل،  فِــي 
اْلَمنَْظــرِ،  َوَكآَبــِة  ــَفرِ،  السَّ َوْعَثــاِء  ِمــْن 
ــِل«.  ــي اْلَمــاِل َواأْلَْه ــِب فِ َوُســوِء اْلُمنَْقَل
وأيًضــا  رجوعــه،  بدايــة  يف  ويقولهــن 
عنــد رؤيــة بلــده كمــا يف روايــة البخــاري 
برقــم )3086(، ويزيــد عليهــن: »آيُِبوَن 
َحاِمــُدوَن«.  لَِربِّنَــا  َعابِــُدوَن  َتائُِبــوَن 
»شــرح   ،)1342( برقــم  مســلم  رواه 
مســلم« للنــووي )111/9(، »الفواكــه 
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الــدواين« )374/1(، »شــرح المنتهى« 
)594/1(، »لقــاءات البــاب المفتــوح« 

 .)35( اللقــاء 

بــه أن ال يســافر   وممــا ينصــح 
وحــده بــا رفقــة، بــل يحــرص علــى 

الطيبــة.  الرفقــة 

ــم  يتعلَّ أن  بــه  ينصــح  وممــا   
ــك  ــن ذل ــفر، فم ــكام الس ــن أح ــيًئا م ش
الســفر  اســتغال  علــى  المحافظــة 
حيــث  ســيارته  علــى  النافلــة  بصــاة 
اســتقبال  يشــرتط  فــا  بــه،  توجهــت 
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بالركــوع والســجود.  القبلــة، ويومــئ 
»المجمــوع«   ،)314/1( »المغنــي« 

 .)232 /3 (

علــى  المحافظــة  وأيًضــا   
أنــه  وليعلــم  المكتوبــة،  الصلــوات 
يجــوز لــه الجمــع والقصــر يف ســفره، 
وال يلزمــه صــاة الرواتــب )الســنن( 
ــنة  ــا إال س ــوات وبعده ــل الصل ــي قب الت
الفجــر، ويحافــظ علــى صــاة الوتــر يف 
ســفره؛ لمداومــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص علــى ذلــك. 
 .)213/2( القاســم«  ابــن  »حاشــية 
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يف  المفروضــة  للصــاة  ويــؤذن 
الصــاة  كانــت  وإذا  ويقيــم،  ســفره 
وصلــى،  وأقــام  لألولــى  أذن  جمًعــا 
ثــم يقيــم للثانيــة ويصلــي. »المغنــي« 
 .)83/3( »المجمــوع«   ،)304/1(

الليل  وقيام  الضحى  يصلي  أن  وله 
وينصح  سكنه،  ويف  راحلته،  على 
المسافر أن يبتعد عن الذنوب يف سفره 
السفر عن  البعد يف  ذلك  وحضره: من 
إلى  ذاهب  أنه  وليعلم  األغاين،  سماع 
الغيبة،  يبتعد عن  الحرام، وهكذا  البلد 
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مثل  يكره،  بما  أخاك  تذكر  أن  وهي 
سيِّئ  أو  طويل  أو  قصير  هو  تقول:  أن 
الخلق، على جهة الذم. والنميمة، وهي 
شخص  إلى  شخص  من  الكام  نقل 
أن  المسافر  وعلى  اإلفساد،  جهة  على 
والكذب،  السباب  عن  سفره  يف  يبتعد 
بالرفقاء،  الرفق  به:  ينصح  ومما 
على  والصر  لألخطاء،  ل  والتحمُّ
الزالت، وأن يكون قدوًة لغيره، وأيًضا 
والصر  الجاهل  تعليم  على  ليحرص 
لآلخرين،  والتحمل  السن  كبير  على 



25فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب

مع حتيات وكالة مهراس

تأمير  ذلك  من  السفر؛  بآداب  والتأدب 
دام  ما  يخالفونه يف سفره  أحدهم، وال 

يأمرهم بطاعة اهلل. 

          

���س: ه��ل م��ن توجي��ه للمعتمرين مع 
امل�ش��رف عليهم يف الرحلة؟

أن  المعتمرين  به  نوجه  الذي  ج: 
بما  االلتزام  إلى  بحاجة  أهنم  يعلموا 
الرحلة، سواء  المشرف يف  به  يوجههم 
يف الطريق أو عند الوصول إلى المنافذ 

الدولية. 
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ــم،  ــوا بغيره ــد كف ــم ق ــوا أهن وليعلم
أمورهــم  زمــام  يتولــى  الــذي  فهــو 
يــراه،  مــا  حســب  برتتيبهــم  ويقــوم 
مــع  ذلــك  يف  خراهتــم  كثــرة  بســبب 
ممارســتهم، وأيًضــا ليحــرص أن يكــون 
ــة،  ــه يف الرحل ــرف مع ــون للمش ــر ع خي
ــا بمــن  وعلــى المشــرف أن يكــون رفيًق
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وصابــًرا  لهــم  وموجًهــا  معــه،  هــم 
ــرف  ــر والمش ــح المعتم ــم، وننص عليه
أن يصــرا علــى بعضهمــا البعــض؛ فهــو 
ســفر قليــل ويبقــى األثــر يف القلــوب؛ 
ذلــك،  بغيــر  أو  بخيــر  يذكــر  أن  إمــا 
ــه المعتمــر والمشــرف:  وممــا ننصــح ب
أن يصــون كل واحــد منهمــا لســانه عــن 
اآلخــر، فهــذا عامــة الوفــاء للرفيــق يف 

ســفره. 
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�س: هل من ن�شيحة للمراأة املعتمرة؟ 

بمــا  المعتمــرة  المــرأة  ننصــح  ج: 
تقــدم مــن النصيحة للمعتمــر، وزد على 
ــرج  ــا ال تخ ــا أهن ــب عليه ــه يج ــك أن ذل
إال بمحــرم، ويجــب عليهــا أن تلبــس 
وأن  الشــرعي  يف ســفرها،  الحجــاب 
ال تلبــس الرقــع وال تتعطــر وال تتبخــر، 
وأن تتــأدب بــآداب المــرأة المســلمة يف 
الســفر: مــن ذلــك عــدم رفــع صوهتــا يف 
ســفرها أمــام الرجــال األجانــب، ومــن 
ذلــك البعــد عــن مزاحمــة الرجــال يف 
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ــا  ــه، ومم ــزول من ــاص والن ــوع للب الطل
تنصــح بــه أن تتعلــم أحــكام العمــرة. 

»حاشــية الهيتمــي« )صـــ40(. 
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�س: اإىل كم تنق�شم املواقيت؟ 

ج: إلى قسمين: 

زمانيــة،  مواقيــت  األول:  القســم 
وهــي يف العمــرة شــهور الســنة كلهــا، 
وذو  شــوال  أشــهر  هــي  الحــج  ويف 

الحجــة.  ذي  مــن  والعشــر  القعــدة 

مكانيــة،  مواقيــت  الثــاين:  القســم 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص  ــا النب ــي وقته ــن الت ــي األماك وه
ا أو بحــًرا أو  لمــن مــر هبــا أو حاذاهــا بــرًّ
ــرة؛ أن  ــج أو العم ــد الح ــو يري ا وه ــوًّ ج
يحــرم منهــا، وهــي: ذو الحليفــة ميقــات 
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أهــل المدينــة، والجحفــة ميقــات أهــل 
الشــام ومصــر، وقــرن المنــازل ميقــات 
بالســيل  المعــروف  وهــو  نجــد  أهــل 
يلملــم  وميقــات  والصغيــر،  الكبيــر 
اليمــن، وميقــات  أهــل  وهــو ميقــات 
ذات عــرق وهــو ميقــات أهــل العــراق، 
وقتــه عمــر # وعليــه اإلجمــاع كمــا 

نقلــه الشــافعي. 
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ا حل��ج اأو  ���س: م��ن كان �ش��ياأتي ج��وًّ
عم��رة م��ن اأي��ن يح��رم؟ 

ج: مــن محــاذاة الميقــات، وهــو عنــد 
إعــان الطيــار أنــه محــاٍذ للميقات. 

          

���س: م��اذا يفع��ل املعتم��ر اإذا و�ش��ل 
اإىل امليق��ات؟ 

ج: إذا وصــل المعتمــر إلــى الميقــات 
عليــه أمــور، منهــا: أن يغتســل ويتنظــف 
وإن  ورائحتــه،  ووســخه  عرقــه  مــن 
ونتــف  األظفــار  تقليــم  إلــى  احتــاج 
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اإلبــط وحلــق العانــة وجــز الشــارب؛ 
َفَعــل، ويحــرم عليــه حلــق اللحيــة أو 
الغســل  مــن  انتهــى  فــإذا  تقصيرهــا، 
جســده  يف  يتطيَّــب  أن  لــه  والتنظيــف 

دون ثيــاب اإلحــرام فــا يطيبهــا. 

فــإذا انتهــى مــن ذلــك لبــس مابــس 
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إحرامــه وهــو اإلزار والــرداء، ويفضــل 
أبيضيــن  والــرداء  اإلزار  يكــون  أن 
ــه يجــوز أي لبــس دون  ــن، مــع أن نظيفي
المعــاد«  »زاد  الخالــص.  األحمــر 
لشــيخ  العمــدة«  »شــرح   ،)133/1(

.)378/1( اإلســام 

أن  الرجــل  للُمحــرم  يجــوز  وال 
وفنيلــة  مــن ســروال  المخيــط  يلبــس 
ــك  ــر ذل ــراب وغي ــة وش ــاب وعمام وثي
مــن المخيــط المفصــل علــى عضــو. 
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ويلبس المحرم النعلين 

الكعبيــن  يغطــي  ال  أنــه  وصفتــه 
وال العقبيــن وال ظاهــر القــدم. »هنايــة 
المطلــب« )251/4(، »مطالــب أولــي 
الجليــل«  »منــح   ،)229/2( النهــى« 

 .)260/2(
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ثــم إن كان وقــت صــاة الفريضــة 
نافلــة  صــاة  وقــت  كان  وإن  صلــى، 
لــه أن يصلــي، وإذا لــم يكــن كذلــك لــه 
ــاء:  ــميهما الفقه ــن يس ــي ركعتي أن يصل
النــووي  نقــل  اإلحــرام،  ركعتــي 
علــى  اإلجمــاَع  عيــاض  والقاضــي 

صاهتمــا.  جــواز 

          

�س: كيفية لبا�س املراأة املحرمة؟ 

من  تشاء  ما  تلبس  أن  للمرأة  ج: 
الخارجية،  أو  الداخلية  سواء  األلبسة، 
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مع حتيات وكالة مهراس

ويحرم عليها لباس الزينة ولباس الرقع 
الوجه،  على  ل  ُفصِّ ما  وهو  النقاب،  أو 
يديها،  على  الكفوف  أي:  والقفازين؛ 
وجهها  تكشف  أن  المرأة  على  ويحرم 

أمام األجانب. 

وخاصــة لبــاس المــرأة الُمحرمــة؛ 
أنــه يبــاح لهــا كل لبــاس إال القفازيــن 
علــى  مفصــًا  كان  ومــا  )الكفــوف( 
ويحــرم  والنقــاب،  كالرقــع  الوجــه 
علــى المــرأة لبــاس الزينــة. »الــكايف« 
 .)261/1( »اإلقنــاع«   ،)489/1(
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مع حتيات وكالة مهراس

النف�ش��اء  اأو  امل��راأة احلائ���س  ���س: 
م��اذا تفع��ل عن��د امليق��ات؟ 

مــن  النســاء  تفعلــه  مــا  تفعــل  ج: 
الغســل، ومــا تحتــاج إليــه مــن ســنن 
ونتــف  األظفــار،  تقليــم  مــن  الفطــرة 
مــن  وُتحــرم  العانــة،  وحلــق  اإلبــط، 
مكــة  إلــى  وصلــت  وإذا  الميقــات، 
علــى  تبقــى  بــل  بالبيــت،  تطــوف  ال 
تــؤدي  ثــم  تطهــر  حتــى  إحرامهــا 

 .)274/3( »المغنــي«  عمرهتــا. 
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مع حتيات وكالة مهراس

�س: متى يدخل املحرم يف الن�شك؟ 

ج: إذا هتيــأ المحــرم لإلحــرام بمــا 
تقــدم ذكــره، واســتوى بــه ]باصــه[ متجًهــا 
إلــى مكــة؛ يحمــد اهلل ويســبحه ويكــره. 

ــم )1714(.  ــاري برق رواه البخ

ثــم يهــل بالعمــرة، ويقــول: لبيــك 
اللهــم عمــرة. وإن كان ســيعتمر عــن 
غيــره قــال: لبيــك اللهــم عمــرة عــن 
اللهــم  ويقــول:  ويشــرتط  فــان. 
حيــث  فمحلــي  حابــس  حبســني  إن 

 . حبســتني
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مع حتيات وكالة مهراس

ــه  وإذا دخــل يف اإلحــرام يحــرم علي
ــو  ــرام وه ــل اإلح ــه قب ــااًل ل ــا كان ح م

ــرام.  ــورات اإلح ــن محظ م

          

���س: م��ا ه��و ال�ش��راط وم��ا ه��ي 
فائدت��ه؟ 

يريــد  يقــول مــن  ج: االشــرتاط أن 
الدخــول يف النســك: »اللهم إن حبســني 
حبســتني«،  حيــث  فمحلــي  حابــس 
وفائدتــه: إن حصــل للُمحــرم مــا يمنعــه 
مــن مواصلــة النســك بحصــول مثــًا 
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مع حتيات وكالة مهراس

ــه  ــن إحرام ــل م ــدو، فيتحل ــرض أو ع م
ــه شــيء،  ــر، وليــس علي بحلــق أو تقصي
ولــو لــم يقلهــا لزمــه ذبــح شــاة وقضــاء 
يف  كان  إن  عــذره،  زال  متــى  النســك 
إذا  وأمــا  العمــرة.  أو  الحــج  فــرض 
يلزمــه  ال  فالمحصــر  نافلــة؛  كانــت 
القضــاء، وعليــه الفديــة إذا لــم يشــرتط، 

أمــا إذا اشــرتط فــا شــيء عليــه. 

لــم  ولــو  مشــروع  واالشــرتاط 
يخــش المعتمــر مانًعــا يمنعــه، يقــول 
الحافــظ يف »الفتــح«: »َوَصــحَّ اْلَقــْوُل 
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مع حتيات وكالة مهراس

بِاِلْشــتَِراِط َعــْن ُعَمــَر َوُعْثَمــاَن، َوعلــي 
َوُأمِّ  َوَعائَِشــَة  َمْســُعوٍد،  وابــن  وعمــار 
ــْم  ــِة، َوَل َحاَب ــَن الصَّ ــْم ِم ــَلَمَة، َوَغْيرِِه َس
ــِة  َحاَب ــَن الصَّ ــْن َأَحــٍد ِم ــَكاُرُه َع َيِصــحَّ إِْن
إل َعــن ابــن ُعَمــَر«، وللفائــدة ذكــر ابــن 
يعرفــه  لــم  الشــتراط  »أن   :& حــزم 
 ،)215/3( »المغنــي«  عمــر«.  ابــن 
»الفتــح«   ،)524/2( »الكشــاف« 

 .)110/5( »المحلــى«   ،)9/4(
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مع حتيات وكالة مهراس

مب��ن  خا���س  ال�ش��راط  ه��ل  ���س: 
يخ�ش��ى عل��ى نف�ش��ه اأن��ه ل يتم الن�ش��ك، 
اأم اأن ل��ه ال�ش��راط ول��و مل يك��ن علي��ه 

خ��وف يف ذل��ك؟ 

لــم يخــَش  لــه االشــرتاط ولــو  ج: 
علــى نفســه شــيًئا، وهــذا قــول عمــر 
وعثمــان وعلــي وجابــر وابــن مســعود، 
قــال  وعمــار،  وعائشــة  ســلمة  وأم 
الرتمــذي: ولــم يصــح إنــكاره عــن أحــد 

مــن الصحابــة إال عــن ابــن عمــر. 
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: م��ن اغت�ش��ل وتنظ��ف ولب���س 
يف  دخ��ل  ق��د  يعت��ر  ه��ل  الإح��رام، 

الن�ش��ك؟ 

إذا  إال  النسك  يعتر دخل يف  ج: ال 
ومن  به،  وتلفظ  فيه،  الدخول  نوى 
اإلحرام  لبس  إذا  بعضهم  أن  الخطأ 
ظن أنه قد دخل يف النسك فتوقف عن 
تكون محرًما  له: ال  كل شيء، ونقول 
النسك،  يف  الدخول  نويت  إذا  إال 
»شرح  بالنسك.  ظ  التلفُّ له  ويستحب 

المنتهى« )1/ 529(. 
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: اإذا اأح��رم املح��رم م��ن الرج��ال 
اأو الن�س��اء م��اذا يحرم عليه؟ 

لبــس  الرجــل  علــى  يحــرم  ج: 
البــدن،  علــى  ــل  المفصَّ المخيــط 
البــدن،  أعضــاء  مــن  عضــو  علــى  أو 
الطيــب  اســتعمال  عليهمــا   ويحــرم 
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مع حتيات وكالة مهراس

البــدن  يف  الطيــب  شــم  ــد  َتَقصُّ أو 
تقليــم  عليهمــا  ويحــرم  والثــوب، 
األظفــار وقــص الشــارب وحلــق العانة 
واإلبــط، ويحــرم عليهمــا قتــل الصيــد، 
ودواعيــه  الجمــاع  عليهمــا  ويحــرم 
مــن الخطبــة وعقــد النــكاح، ويحــرم 
والعكــس،  لزوجتــه  الــزوج   مداعبــة 
ويحــرم علــى الرجــل تغطيــة الــرأس 
بشــيء مالصــق لــه كالكوفيــة والعمامــة 

وغيــر ذلــك. 
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مع حتيات وكالة مهراس

تغطــي  أن  المــرأة  علــى  ويحــرم 
وجههــا بالرقــع أو النقــاب أو اللثــام، 
ى بمحظــورات اإلحــرام،  وهــذه تســمَّ
بالخمــار  وجههــا  تغطــي  أن  وعليهــا 
ليغطــي  رأســها  أعلــى  مــن  تســدله 

 .)301/3( »المغنــي«  الوجــه. 
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: م��ا الف��رق بني م��ن ت��رك واجًبا 
م��ن واجب��ات العم��رة، وب��ني م��ن فع��ل 

حمظ��وًرا م��ن حمظ��ورات العم��رة؟ 

ج: مــن تــرك واجًبــا مثــل مــن تجــاوز 
بعــده،  ُيحــِرم إال مــن  الميقــات ولــم 
تذبــح يف  ذبــح شــاة  دم، وهــو  فعليــه 

ع علــى فقــراء الحــرم.  الحــرم وتــوزَّ

مــن  محظــوًرا  فعــل  مــن  وأمــا 
مثــل  عمــًدا،  اإلحــرام  محظــورات 
أو  الُمحــِرم،  للرجــل  الــرأس  تغطيــة 
لبــس  أو  التطيُّــب،  أو  الشــعر،  نتــف 
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مع حتيات وكالة مهراس

المخيــط كلبــس الســراويل؛ فهــو مخيَّــر 
ــاة  ــح ش ــا ذب ــاث: إم ــد مــن ث ــن واح بي
ويوزعهــا علــى فقــراء الحــرم، أو يطعــم 
يصــوم  أو  الحــرم،  يف  مســاكين  ســتة 

ثاثــة أيــام أينمــا شــاء. 

          

الرج��ال  م��ن  للُمح��رم  ه��ل  ���س: 
تغطي��ة وجه��ه ب�ش��يء مث��ل الكمام��ات 

وم��ا �ش��ابهها؟ 

ج: نعم، وليس ذلك من محظورات 
اإلحرام. 
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: م��ا هو ال�شيد ال��ذي يحرم على 
املحرم؟ 

المأكــول  الحيــوان  هــو  ج: 
وصفــه؛  يف  ال  أصلــه  يف  الوحشــي 
كالغــزال والحمــام واألرانــب، وخــرج 
بالوحشــي األهلــي مثــل هبيمــة األنعــام 
مــن بقــر وغنــم، فليــس صيــًدا، فمــن 
دخــل يف اإلحــرام حــُرم عليــه الصيــد يف 
أي مــكان كان، ولــو خــارج مكــة، ومــن 
عليــه  فيحــرم  النســك  يف  يدخــل  لــم 
ــد يف داخــل حــدود الحــرم فقــط.  الصي
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مع حتيات وكالة مهراس

 .)431/2( القنــاع«  »كشــاف 

          

���س: م��ا الف��رق ب��ني امل�ش��جد احلرام 
واحلرم؟ 

ــجد  ــو المس ــرام ه ــجد الح ج: المس
الــذي فيــه الكعبــة، وأمــا الحــرم فهــو 
بعــض  مــن  فهــو  ذلــك؛  مــن  أوســع 
الجهــات يمتــد إلــى قريــب عرفــات، 
إلــى  يمتــد  الجهــات  بعــض  ومــن 

التنعيــم. 
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مع حتيات وكالة مهراس

�س: بعد اإحرام املحرم ماذا يفعل؟ 

ج: يبــدأ بالتلبيــة بقولــه: لبيــك اللهــم 
لبيــك،  لبيــك ال شــريك لــك  لبيــك، 
لــك والملــك ال  إن الحمــد والنعمــة 
هــذه  علــى  ويواصــل  لــك.  شــريك 
التلبيــة يف كل وقــت، ويرفــع هبــا صوتــه، 
إال المــرأة فعليهــا التلبيــة لكــن ال ترفــع 
صوهتــا عند الرجــال األجانــب، والتلبية 

مســتحبة. »المغنــي« )270/3(. 
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مع حتيات وكالة مهراس

مك��ة  اإىل  املعتم��ر  و�ش��ل  اإذا  ���س: 
م��اذا يفع��ل؟ 

ج: له أن يسرتيح حتى يؤدي العمرة 
المسجد  إلى  وإذا وصل  وقوة،  بنشاط 

م رجله اليمنى، ويقول: الحرام قدَّ

وبوجهــه  العظيــم  بــاهلل  »أعــوذ 
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مع حتيات وكالة مهراس

الكريــم وســلطانه القديــم مــن الشــيطان 
ــم  ــم اهلل، الله ــول: »باس ــم«، ويق الرجي
ــواب رحمتــك«. وال  ــح لــي مــن أب افت
ألن  المســجد؛  تحيــة  صــاة  يلزمــه 
الطــواف هــو تحيــة المســجد الحــرام 
لمــن كان يريــد الطــواف، أما مــن كان ال 
يريــد الطــواف فيصلــي تحيــة المســجد. 
فــإذا   .)106/5( الممتــع«  »الشــرح 
قطــع  الكعبــة  إلــى  المعتمــر  وصــل 
التلبيــة. »المغنــي« )361/3( قبــل أن 
يشــرع يف الطــواف ويضطبــع الرجــل. 
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مع حتيات وكالة مهراس

وهــو أن يجعــل وســط ردائــه تحــت 
عاتقــه  علــى  وطرفيــه  األيمــن،  إبطــه 
ــي  ــن ويغط ــه األيم ــدي منكب ــر يب األيس
األيســر، واالضطبــاع ال يكــون إال يف 
أول طــواف بعــد ســفر. »شــرح العمدة« 

 .)341/3( »المغنــي«   ،)354/1(

ثم يبدأ بالطواف من الحجر األسود. 
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وللحجــر األســود ســنن أربــع، كلها 
ثبتــت عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وهــي: 

1- يمســحه بيــده ويقبِّلــه ويكــر، وهــذا 
أكمــل الحــاالت. 

2- فــإن لــم يتيســر لــه ذلــك؛ مســحه 
ــده.  ــل ي ــده وقبَّ بي
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ــتلمه  ــك؛ اس ــه ذل ــر ل ــم يتيس ــإن ل 3- ف
ــه.  ــتلمه ب ــا اس ــل م ــا وقبَّ بعًص

4- فإن لم يتيسر له ذلك؛ أشار إليه بيده 
وهذه  به،  يشير  ما  يقبِّل  وال  وكر، 
فقد  ر  تيسَّ ما  منها  فعل  من  سنن 
أصاب سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والحمد هلل. 

ويبدأ بالطواف، ويستحب أن يرمل 
يف الثاثة األشواط األول، والرمل هو: 
اإلسراع يف المشي مع مقاربة الخطى، 
فيمشي  الباقية  األربعة  األشواط  وأما 
ويفعل  المعتاد،  مشيه  يمشي  كما  فيها 
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وهي:  أموًرا،  السبعة  األشواط  كل  يف 
والحجر  اليماين  الركن  بين  وصل  إذا 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ﴿ۈ  يقول:  األسود 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ې ې﴾ ]البقرة: 201[. 

الطواف ليس هناك دعاء  ويف وقت 
أن  يطوف  لمن  بل  لكل شوط،  خاص 
يدعو وأن يقرأ قرآًنا وأن يستغفر، وغير 
ذلك من الذكر الوارد، وال يلزمه دعاٌء 
بالدعاء  معين، وعليه أن يستغل طوافه 
ع وال ينشغل بالكام والجوال  والتضرُّ
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من  شوط  كل  ويف  ضرورة،  ما  غير  يف 
األسود  الحجر  يقبِّل  السبعة  األشواط 
يقدر  لم  فإذا  زحام،  وبدون  قدر،  إن 
إليه إشارة، وقال: باسم اهلل. عند  أشار 
ابتداء الطواف، ثم يف كل شوط يقتصر 
هذا  ثبت  وقد  واإلشارة،  التكبير  على 
عن ابن عمر # أنه كبَّر عند كل إشارة 
رداء  أعاد  الطواف  من  انتهى  فإذا  إليه، 
اإلحرام على كتفه وترك االضطباع كما 

كان. »شرح العمدة« )423/2(. 
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مع حتيات وكالة مهراس

ل�شحة  �شروط  هناك  هل  �س: 
الطواف؟ 

الســبعة  يكمــل  وأن  النيــة،  ج: 
يســتوعب  وأن  كلهــا،  األشــواط 
األشــواط كلهــا، فــإذا نقــص خطــوة مــن 

الشــوط. بطــل  الشــوط 

ومن الشروط سرت العورة؛ ألنه ربما 
تجد كثيًرا من الرجال يظهرون شيًئا من 

تحت سرهتم. »المجموع« )16/8(.

 وأن تكــون األشــواط حــول البيــت 
يجعــل  وأن  الحجــر،  يف  يطــوف  فــا 
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ــاره.  ــى يس ــة عل الكعب

ــل  ــا يجع ــم ربم ــه: بعضه ــا تنبي وهن
المــاء،  شــرب  عنــد  خلفــه  الكعبــة 
ثــم يواصــل طوافــه وقــد جعــل عــدة 
أو  ظهــره،  خلــف  الكعبــة  خطــوات 
فربمــا  الزحــام  مــن  خروجــه  عنــد 
مشــى خطــوات وهــو جاعــل الكعبــة 
خلــف ظهــره، وهــذا ينــايف شــرط أن 
ــة  ــة. »هناي ــول الكعب ــواف ح ــون الط يك
»الحواشــي   ،)281/3( المحتــاج« 

)صـــ296(.  الســابغات« 
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: ل��و ط��اف املعتم��ر مث��ًا بع���س 
راح��ة  ل��ه  فاأخ��ذ  وتع��ب،  الأ�ش��واط 

ي�ش��رة، ه��ل ل��ه ذل��ك؟ 

ج: إن كان التعــب ال يقــدر مواصلــة 
كان  إذا  ذلــك  فلــه  معــه؛  الطــواف 
الفاصــل يســيًرا ويواصــل بعــده طوافــه 
مــن الشــوط الــذي وقــف فيــه، وهكــذا 
وهــو  الَحــَرم  يف  الصــاة  أقيمــت  لــو 
ــل  ــم يواص ــي ث ــه أن يصلِّ ــوف؛ فعلي يط
»المجمــوع«  الصــاة.  بعــد  طوافــه 

 .)73 /8 (
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مع حتيات وكالة مهراس

يفع��ل  م��اذا  الط��واف  بع��د  ���س: 
؟  ملعتم��ر ا

بركعتي  ى  تسمَّ ركعتين  يصلي  ج: 
المقام،  عند  ذلك  ويصلي  الطواف، 
ر  يجعل المقام بينه وبين الكعبة إن تيسَّ
ذلك، وإذا كان هناك زحام عند صحن 
أن يصليهما يف أي مكان  فله  الطواف؛ 
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يف الحرم. »المغني« )349/3(، ويقرأ 
يف الركعة األولى: الفاتحة، و﴿ٱ ٻ 
الفاتحة،  الثانية:  ويف  ٻ﴾، 

و﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾. 

ركعتــي  صــاة  مــن  انتهــى  فــإذا 
ــود  ــر األس ــى الحج ــه إل ــواف؛ اتج الط
ليســتلمه أو يشــير إليــه، وهــذا لــورود 
الســنَّة يف ذلــك واإلجمــاع، ويشــرب 
مــن مــاء زمــزم حتــى يرتــوي. »المغنــي« 

 .)349/3(
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مع حتيات وكالة مهراس

���س: اإذا انته��ى املعتم��ر م��ن �ش��اة 
ركعتي الطواف وتقبيل احلجر الأ�ش��ود 

م��اذا يفعل؟ 

المسعى، ويبدأ بسعيه  إلى  يتجه  ج: 
من الصفا
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ڎ  ﴿ڌ  تعالــى:  قولــه  ويقــرأ   
ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 

ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]158 ]البقــرة: 

ثــم يســتقبل القبلــة ويكــر ثاًثــا، ثــم 
يقــول: )ال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك 
لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى 
ــده،  ــه إال اهلل وح ــر، ال إل ــيء قدي كل ش
وهــزم  عبــده،  ونصــر  وعــده،  أنجــز 
األحــزاب وحــده(، ثــم يدعــو بمــا شــاء، 
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ثــم يــأيت هبــذا الذكــر: )ال إلــه إال اهلل 
ــه  ــك ول ــه المل ــه، ل ــريك ل ــده ال ش وح
الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، ال 
إلــه إال اهلل وحــده، أنجــز وعــده، ونصــر 
عبــده، وهــزم األحــزاب وحــده(، ثــم 
يدعــو بمــا شــاء، ثــم يــأيت هبــذا الذكــر، 
ثــم ينــزل مــن الصفــا متجًهــا إلــى المروة 
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وإذا وصل عند العلمين األخضرين 

الســعي  هــي:  والهرولــة  هــرول، 

بشــدة، وهــذا دون مــؤاذاة النــاس، ولــه 

إنــك  وارحــم  اغفــر  )رب  يقــول:  أن 

ــحَّ  ــد ص ــذا ق ــرم(، وه ــز األك ــت األع أن
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»التلخيــص   .# مســعود  ابــن  عــن 

الحبيــر« )480/2(. قــال ابــن حجــر 

أصــح  وهــذا  البيهقــي:  عــن  ونقلــه 

ــعود،  ــن مس ــن اب ــك ع ــات يف ذل الرواي

ولــم يصــح مرفوًعــا. 

وإذا انتهــى من العلميــن األخضرين 

ــى  ــرص عل ــاد، ويح ــيه المعت ــى مش مش

اســتغال ســعيه يف قــراءة قــرآن أو ذكــر 

أو دعــاء، وليــس ألشــواط الســعي دعاٌء 

ــم  ــه أن يدعــو بمــا شــاء، ث ــل ل خــاصٌّ ب
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إذا وصــل يف ســعيه إلــى المــروة صعــد 

ــوده  ــد صع ــه عن ــا فعل ــل م ــا ويفع عليه

علــى الصفــا، ويفعــل يف كل شــوط مــن 

الشــوط  الســعي مــا فعلــه يف  أشــواط 

األول، ولــه إن تعــب أن يأخــذ راحــة 

يســيرة ويواصــل ســعيه بعــد ذلــك دون 

ــر.  ــاع الكثي االنقط

مــن  الســعي  أن  المعتمــر  وليعلــم 
ومــن  شــوط،  المــروة  إلــى  الصفــا 
ــر، وإذا  ــوط آخ ــا ش ــى الصف ــروة إل الم
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ــابع يف  ــوط الس ــن الش ــى م ــد انته كان ق
الســعي فــا يــأيت بالذكــر والدعــاء عنــد 

المــروة. 

          

���س: اإذا انته��ى املعتم��ر م��ن ال�ش��عي 
م��اذا يفعل؟ 

ج: يتجــه إلــى الحــاق، وهــو مخيــر 
بيــن أمريــن: إمــا الحلــق وهــو األفضــل، 
أو التقصيــر، والتقصيــر البــد أن يكــون 
ــن  ــاس م ــن الن ــرأس، فم ــع ال ــن جمي م
أنــه  ويظــن  رأســه  بعــض  مــن  يأخــذ 
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قــد قصــر، وهــذا خطــأ؛ فــا بــد مــن 
ــي«  ــرأس. »المغن ــع ال ــن جمي ــذ م األخ

 .)355/3(

وأمــا المــرأة فــا تحلــق رأســها وال 
تقصــره كلــه، بــل تأخــذ من شــعرها قدر 

أنملــة فقــط.  »المغنــي« )390/3(. 

يحلــق  أن  المعتمــر  ويحــرم علــى 
لحيتــه أو يقصرهــا، ولــه أن يقصــر مــن 

ــك.  ــى ذل ــاج إل ــاربه إن احت ش

ــق أو  وإذا انتهــى الُمحــرم مــن الحل
ــل اهلل  التقصيــر؛ انتهــى مــن عمرتــه، تقبَّ



73فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب

مع حتيات وكالة مهراس

منــا ومنكــم صالــح األعمــال، فيحــل 
ــبب  ــه بس ــرم علي ــد ح ــا كان ق ــه كل م ل
ــط وأن  ــس المخي ــه أن يلب ــرام، فل اإلح
وغيــر  زوجتــه،  لــه  وتحــل  يتطيَّــب، 
ذلــك ممــا كان حــااًل قبــل إحرامــه. 

          

��ر اهلل له  ���س: ه��ل م��ن ن�شائح ملن ي�شَّ
اأداء العمرة؟ 

يشــكروه  وأن  اهلل  يحمــدوا  أن  ج: 
وأن  الخيــر،  هــذا  لهــم  تيســيره  علــى 
يخلصــوا هلل يف أعمالهــم، وأن يســتغلوا 
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وجودهــم يف البيــت الحــرام بالمحافظــة 
الحــرام،  البيــت  يف  الصلــوات  علــى 
المكتوبــة  الصــاة  فضــل  وليتذكــروا 
يف المســجد الحــرام، فقــد قــال رســول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَصــَاٌة فـِـي اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم 
فِيَمــا  َصــَاٍة  َأْلــِف  ِماَئــِة  ِمــْن  َأْفَضــُل 
علــى  العلمــاء  ــم  تكلَّ وقــد  ِســَواُه«. 
الحــرام،  المســجد  يف  النافلــة  صــاة 
هــل تضاعــف مثــل مضاعفــة الفــرض؟ 
والصحيــح أن صــاة النوافــل داخلــة يف 
ــوري  ــول الث ــو ق ــة، وه ــك المضاعف تل
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رحمهــم   - بــاز  وابــن  حجــر  وابــن 
بعــض  ذكــر  وللفائــدة   ،- جميًعــا  اهلل 
بــاز وغيــره أن  ابــن  العلمــاء كاإلمــام 
صــاة الجنائــز يف الحــرم كل جنــازة لهــا 
أجــر وحــده، وليــس لــو صلــى علــى 
عــدة جنائــز مــرة واحــدة يكــون األجــر 
واحــًدا، بــل لــكل جنــازة أجــر يخصهــا. 

المخالفــات  عــن  يبتعــدوا  وأن 
الشــرعية مــن التصويــر، والنظــر إلــى 
النســاء األجانــب، والغيبــة والنميمــة، 
والمحرمــات بشــكل عــام، وقــد تكلــم 
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تضاعــف  هــل  الســيئة  علــى  العلمــاء 
يف الحــرم كمــا تضاعــف الحســنات؛ 
فذهــب ابــن عبــاس ومجاهــد وســفيان، 
وأحمــد  حنيفــة  أبــي  مذهــب  وهــو 
الشــافعية،  وبعــض  الحنابلــة  وبعــض 
قالــوا: الســيئة تضاعــف كمــا تضاعــف 
الحنفيــة  بعــض  وذهــب  الحســنات. 
اإلســام  شــيخ  واختــاره  والشــافعية 
وتلميــذه ابــن القيــم، قالــوا: المضاعفــة 
مــن حيــث الكيفيــة. وعلــى كل حــال 
مــات  علــى المعتمــر أن يجتنــب المحرَّ
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فعلهــا،  عواقــب  مــن  ويحــذر 
وننصحهــم أن ال يضيعــوا أوقاهتــم يف 
ــة  ــذه فرص ــوا أن ه ــل يعلم ــكنهم، ب مس
لهــم ليتــزودوا مــن صالــح األعمــال. 

ــم العلمــاء علــى أعمــال  وقــد تكلَّ
ــام  ــل الصي ــر األخــرى يف الحــرم، مث ال
ــف  ــة أل ــف بمائ ــل تضاع ــة، ه والصدق
أم أن المضاعفــة خاصــة بالصلــوات؟ 
ــة  ــافعية والحنابل ــة والش ــب الحنفي فذه
أهنــا  والطــري:  النــووي  واختــاره 
تضاعــف بمائــة ألــف مثــل الصلــوات. 
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»التحفة يف أحــكام العمرة« )صـ212(. 

���س: م�شاعف��ة اأج��ر ال�ش��اة ه��ل 
تع��م كل ح��دود احل��رم اأم ه��و خا���س 

بامل�ش��جد احل��رام فق��ط؟ 

وعطــاء  عبــاس  ابــن  ذهــب  ج: 
الحنفيــة  مذهــب  وهــو  ومجاهــد، 
والمالكيــة والشــافعية وقــول للحنابلــة، 
بــه النــووي وابــن حــزم وابــن  وقــال 
القيــم وابــن بــاز، قالــوا: األجــر عــام 
لــكل مــن كان داخــل حــدود الحــرم، 
مــن  وهنــاك  الصحيــح،  هــو  وهــذا 
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ــرام  ــجد الح ــاصٌّ بالمس ــو خ ــول: ه يق
مذهــب  وهــذا  الحــرم،  حــدود  دون 
عثيميــن،  ابــن  واختــاره  الحنابلــة 
والصحيــح هــو القــول األول. »التحفــة 

)صـــ217(.  العمــرة«  أحــكام  يف 

          

���س: م��ا ه��و امللت��زم، وه��ل ي�ش��تحب 
فع��ل �ش��يء عن��ده؟ 

الــذي  الموضــع  هــو  الملتــزم  ج: 
بيــن بــاب الكعبــة والحجــر األســود، 
والبــاب ال يدخــل فيــه، وقــد جــاء عــن 
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بــن  وابــن عمــر وعــروة  عبــاس  ابــن 
طــاوس  قــول  الزبيــر وعائشــة، وهــو 
الحنفيــة  مذهــب  وهــو  ومجاهــد، 
والحنابلــة،  والشــافعية  والمالكيــة 
والشــيخ  اإلســام  شــيخ  قــول  وهــو 
ابــن عثيميــن وغيرهــم مــن العلمــاء: 
أنــه يســتحب للمســلم أن يقــف عنــد 
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الملتــزم ويدعــو، فهــو مــكان يرجــى فيه 
اســتجابة الدعــاء، والصحيــح أنــه ليــس 
لــه وقــت محــدد ُيؤتــى إليــه، بــل هــو يف 
أي وقــت، وهــذا إذا لــم يحصــل إضــرار 

باآلخريــن عنــد الدعــاء فيــه. 

          

���س: ما ه��ي الأخطاء الت��ي يرتكبها 
بع�س املعتمرين؟ 

ج: منهــا: أن بعــض المعتمريــن يبــدأ 
باالضطبــاع عنــد اإلحــرام، واالضطباع 
ال يكــون إال عنــد الطــواف للقــادم مــن 
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األيمــن  كتفــه  يظهــر  أن  وهــو  ســفر، 
ويغطــي كتفــه األيســر، هــذا ال يكــون 

ــط.  ــواف فق ــد الط إال عن

عنــد  االضطبــاع  األخطــاء:  ومــن 
والمــروة.  الصفــا  بيــن  الســعي 

ــل  ــة لتقبي ــاء: المزاحم ــن األخط وم
تقبيــل  وهكــذا  األســود،  الحجــر 
الحجــر  إلــى  اإلشــارة  عنــد  األيــدي 

يســتلمه.  لــم  إذا  األســود 

بأســتار  ــق  التعلُّ األخطــاء:  ومــن 
هبــا.  ــح  والتمسُّ الحــرام  البيــت 
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إلــى  يشــير  أن  األخطــاء:  ومــن 
اليمــاين.  الركــن 

ومــن األخطــاء: أن يطــوف ويدخــل 
مــن حجــر الكعبــة )حجــر إســماعيل(. 

لــكل  يجعــل  أن  األخطــاء:  ومــن 
ــواف  ــواء يف الط ــا، س ــاًء معينً ــوط دع ش

الســعي.  أو يف 

ــام  ــح بمق ــاء: أن يتمسَّ ــن األخط وم
إبراهيــم +. 

بصــوت  الدعــاء  األخطــاء:  ومــن 
الســعي.  أو  الطــواف  عنــد  جماعــي 
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ومن األخطاء: التطوع بالسعي. 

تنبيهات: 

منع - 1 حبوب  تستعمل  أن  للمرأة 
وهذا  عمرهتا،  تقضي  حتى  الدورة 
ذلك  يف  ضرر  عليها  يوجد  لم  إذا 

واستشارت األطباء األمناء. 

للُمحــِرم أن يغســل إزاره أو رداءه - 2
إذا احتــاج إلــى ذلــك، وليــس هــذا 
ــه أن يســتبدل  مفســًدا إلحرامــه، ول

ــاب اإلحــرام.  ثي

للُمحــرم أن يشــد إزاره بشــيء مثــل - 3
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)الكمــر(، أو حــزام، أو نحــو ذلــك. 

للمحــرم أن يحمــل شــنطته علــى - 4
رأســه، وال يعتــر هبــذا قــد غطــى 
رأســه، ولــه لبــس الســاعة والخاتــم 

والنظــارة. 

للمحــرم إن احتــاج إلــى المظلــة أن - 5
ــا  ــا؛ ألهن ــأس هب ــا ب ــا، ف ــتظل هب يس

ــرأس.  ال تامــس ال

ــارة - 6 ــه الطه ــتحب في ــواف، ويس الط
الصغــرى، أمــا الجنــب فــا يجــوز 

لــه. 
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الطهــارة، - 7 فيــه  الســعي، ال تجــب 
 . ولكــن هــذا أمــر مســتحبٌّ

طــواف - 8 العظيمــة  العبــادات  مــن 
أن  أحــب  مــن  ولكــن  التطــوع، 
أن  فيســتحب  تطوًعــا  يطــوف 

الطــواف.  ركعتــي  يصلــي 

يحــرم مــؤاذاة الحمــام يف الَحــَرم - 9
للُمحــرم. 

نسك - 10 يف  إال  يكون  ال  السعي   
ل به  بخاف الطواف، فيجوز التنفُّ
با خاف. »المبدع« )227/3(. 
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 يشــرتط يف الســعي أن يكــون بعــد 111 
ــد  ــون بع ــه يك ــراد أن ــواف، والم ط
الطــواف وليــس قبلــه، وال يشــرتط 
ــرة.  ــواف مباش ــد الط ــون بع أن يك

»المبــدع« )227/3(. 

زيارة م�شجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

النبــي  مســجد  زيــارة  تســتحب   -1
ملسو هيلع هللا ىلص، وهــي مشــروعة يف أي وقــت 
ويف أي زمــان، وليــس لهــا وقــت 
أعمــال  مــن  وليســت  محــدود، 
الرحــال  شــد  يجــوز  وال  الحــج، 
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القــر؛  والســفر مــن أجــل زيــارة 
وجــه  علــى  الرحــال  شــد  فــإن 
القبــور،  لزيــارة  يكــون  ال  التعبُّــد 
الثاثــة،  وإنمــا يكــون للمســاجد 
ُتَشــدُّ  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبــي  قــال  كمــا 
َمَســاِجَد:  َثَاَثــِة  إَِلــى  إِلَّ  َحــاُل  الرِّ
َوَمْســِجِد  الَحــَراِم،  الَمْســِجِد 
ُســوِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمْســِجِد األَْقَصــى«.  الرَّ
 ،)1189( برقــم  البخــاري  رواه 

 .)1397( برقــم  ومســلم 

لــه  ليــس  المدينــة  عــن  فالبعيــد   
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ــر،  ــارة الق ــد زي ــال بقص ــدُّ الرح ش
الرحــال  شــد  لــه  يشــرع  ولكــن 
النبــوي  المســجد  زيــارة  بقصــد 
قــره  زار  وصلــه  فــإذا  الشــريف، 
فدخلــت  أصحابــه؛  وقبــور  ملسو هيلع هللا ىلص 
الزيــارة لقــره تبًعــا لزيــارة مســجده 
ملسو هيلع هللا ىلص، لمــا يف زيــارة المســجد مــن 

العظيــم.  الثــواب 

 قال النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَاٌة فِي َمْسِجِدي 
فِيَما  َصَاٍة  َأْلِف  ِمْن  َخْيٌر  َهَذا 
رواه  الَحَراَم«.  الَمْسِجَد  إِلَّ  ِسَواُه، 
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ومسلم   ،)1190( برقم  البخاري 
برقم )1394( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة. 

 وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَاٌة فِي َمْسِجِدي 
ِسَواُه  فِيَما  َصَاٍة  َأْلِف  ِمْن  َأْفَضُل 
فِي  َوَصَاٌة  اْلَحَراَم،  اْلَمْسِجَد  إِلَّ 
ِماَئِة  ِمْن  َأْفَضُل  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد 
ابن  رواه  ِسَواُه«.  فِيَما  َصَاٍة  َأْلِف 
ماجه برقم )1406(، وأحمد برقم 
يف  األلباين  وصححه   ،)14694(
ْبِن  َجابِِر  َعْن  ماجه«،  ابن  »صحيح 

َعْبِد اهللِ. 
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2- إذا دخل المسجد النبوي الشريف 
اليمنى  رجله  يقدم  أن  له  استحب 
باهلل  أعوذ  ويقول:  دخوله،  عند 
وسلطانه  الكريم  وبوجهه  العظيم 
القديم من الشيطان الرجيم، باسم 
رسول  على  والسام  والصاة  اهلل 
اهلل، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 

  كمــا يقــول ذلــك عنــد دخــول ســائر 
المساجد. 

أو  المسجد،  تحية  ركعتين  يصلي   -3
صاته  يف  ويدعو  شاء،  ما  يصلي 
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بما شاء، واألفضل أن يفعل ذلك يف 
الروضة الشريفة، وهي ما بين منر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وحجرته؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َما 
َبْيَن َبْيتِي َوِمنَْبرِي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض 
الَجنَِّة، َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي«. رواه 
ومسلم   ،)1196( برقم  البخاري 

برقم )1391( َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة. 

 أما صاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره 
أن يحافظ عليها يف الصف األول. 

4- ثــم بعــد الصــاة إن أراد زيــارة قــر 
ــأدب  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وقــف أمــام قــره ب
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ــلم  ــم يس ــه ث ــض صوت ــار وخف ووق
ــَاُم َعَلْيــَك  عليــه ملسو هيلع هللا ىلص قائــًا: »السَّ
َهــا النَّبِــيُّ َوَرْحَمــُة اهللِ َوَبَرَكاُتــُه،  َأيُّ
ــى  ــٍد، َوَعَل ــى ُمَحمَّ ــلِّ َعَل ــمَّ َص ُه اللَّ
َعَلــى  ْيــَت  َصلَّ َكَمــا  ــٍد،  ُمَحمَّ آِل 
َمِجيــٌد،  َحِميــٌد  ــَك  إِنَّ إِْبَراِهيــَم، 
ــى  ــٍد، َوَعَل ــى ُمَحمَّ ــاِرْك َعَل ــمَّ َب ُه اللَّ
َعَلــى  َباَرْكــَت  َكَمــا  ــٍد،  ُمَحمَّ آِل 

ــَك َحِميــٌد َمِجيــٌد«.  إِْبَراِهيــَم، إِنَّ

 أو يقــول: الســام عليــك يــا رســول 
اهلل ورحمــة اهلل وبركاتــه. 



فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب 94

مع حتيات وكالة مهراس

ُم   لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــا ِمــْن َأَحــٍد ُيَســلِّ
ــى  َعَلــيَّ إِلَّ َردَّ اهللُ َعَلــيَّ ُروِحــي َحتَّ
ــو داود  ــَاَم«. رواه أب ــِه السَّ َأُردَّ َعَلْي
برقــم  وأحمــد   ،)2041( برقــم 
يف  األلبــاين  ــنه  وحسَّ  ،)10815(

داود«.  أبــي  »صحيــح 

اهلل  رسـول  أنـك  أشـهد  قـال:  وإن   
الرسـالة،  بلغـت  قـد  وأنـك  ـا،  حقًّ
يف  وجاهـدت  األمانـة،  وأديـت 
سـبيل اهلل حـقَّ جهـاده، ونصحـت 
األمـة، فجزاك اهلل عـن أمتك أفضل 
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مـا جـزى نبيًّـا عـن أمتـه. فـا بـأس؛ 
أوصافـه ملسو هيلع هللا ىلص.  مـن  كلـه  هـذا  ألن 

5- ثـم يأخـذ ذات اليميـن قليـًا فيسـلِّم 
على أبي بكـر الصديق #، ويدعو 
ذات  يأخـذ  ثـم  يناسـبه،  بمـا  لـه 
علـى  فيسـلِّم  أيًضـا  قليـًا  اليميـن 
#، ويرتضـى  بـن الخطـاب  عمـر 
عمـر  ابـن  وكان  لـه،  ويدعـو  عنـه 
الرسـول  إذا سـلم علـى  يقـول   ^
ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتـه، ال يزيـد غالًبـا علـى 
قولـه: السـام عليك يا رسـول اهلل، 
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السـام عليـك يـا أبـا بكـر، السـام 
ينصـرف، وال  ثـم  أبتـاه.  يـا  عليـك 
اهلل  إلـى  ب  يتقـرَّ أن  ألحـد  يجـوز 
الطـواف هبـا،  أو  الحجـرة،  بمسـح 
قضـاء  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  يسـأل  وال 
ونحـو  مريضـه،  شـفاء  أو  حاجتـه، 
ذلـك؛ ألن ذلـك كلـه ال ُيطلـب إال 

وحـده.  اهلل  مـن 

 والمرأة ال تزور قر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال قر 
رات القبور.  غيره؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص لعن زوَّ

 لكــن تــزور المســجد، وتتعبَّــد هلل 
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ــة  ــن مضاعف ــه م ــا في ــًة فيم ــه رغب في
الصــاة، وتســلِّم علــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلــك  فيبلــغ  مكاهنــا،  يف  وهــي 
مــكان  أي  يف  وهــي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي 
َتْجَعُلــوا  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقولــه  كانــت؛ 
ُبُيوَتُكــْم ُقُبــوًرا، َوَل َتْجَعُلــوا َقْبــرِي 
ــوا َعَلــيَّ َفــإِنَّ َصَاَتُكــْم  ِعيــًدا، َوَصلُّ
أبــو  رواه  ُكنُْتــْم«.  َحْيــُث  َتْبُلُغنِــي 
وصححــه   ،)2042( برقــم  داود 
أبــي داود«،  األلبــاين يف »صحيــح 

َعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة. 



فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب 98

مع حتيات وكالة مهراس

ـِه َمَائَِكًة َسـيَّاِحيَن   وقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ لِلَّ
تِـي  ُأمَّ ِمـْن  ُغونِـي  ُيَبلِّ اأْلَْرِض  فِـي 
برقـم  النسـائي  رواه  ـَاَم«.  السَّ
)1282(، وأحمـد برقم )4320(، 
»صحيـح  يف  األلبـاين  وصححـه 
َمْسـُعوٍد.  ْبـنِ  اهللِ  َعْبـدِ  َعـنْ  النسـائي« 

6- يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده 
هبا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، 
ُقَباٍء  َمْسِجَد  َيْأتِي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ  »َكاَن 
َراكًِبا َوَماِشًيا َفُيَصلِّي فِيِه َرْكَعَتْيِن«، 

رواه البخاري برقم )1194(. 
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قال:   ،# ُحنَْيٍف  ْبِن  َسْهِل  وعن   
َر فِي  َتَطهَّ »َمْن  َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َبْيتِِه ُثمَّ َأَتى َمْسِجَد ُقَباَء، َفَصلَّى فِيِه 
رواه  ُعْمَرٍة«.  َكَأْجرِ  َلُه  َكاَن  َصَاًة؛ 
ابن ماجه برقم )1412(، وصححه 

األلباين يف صحيح ابن ماجه. 

األنصاري  ظهير  بن  أسيد  وقال   
ُقَباَء  َمْسِجِد  فِي  »َصَاٌة  يرفعه:   #
َكُعْمَرةٍ« رواه الرتمذي برقم )324(، 
وابن ماجه برقم )1411(، وصححه 

األلباين يف صحيح الرتمذي. 
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 7- ويســن للرجــل زيــارة قبــور البقيــع: 
وقبــور  المدينــة  مقــرة  وهــي 
ألن  ÷؛  حمــزة  وقــر  الشــهداء 
ويدعــو  يزورهــم  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي 
ــوَر  ــه ملسو هيلع هللا ىلص: »ُزوُروا اْلُقُب ــم، ولقول له
ــُر اْلَمــْوَت«، رواه مســلم  َهــا ُتَذكِّ َفإِنَّ

 .)976( برقــم 

ــَاُم  »السَّ زارهــم:  إذا  ويقــول   
ِمــَن  َيــاِر  الدِّ َأْهــَل  َعَلْيُكــْم 
إِْن  ــا  َوإِنَّ َواْلُمْســِلِميَن،  اْلُمْؤِمنِيــَن 
َلَاِحُقــوَن، )َوَيْرَحــُم اهللُ  َشــاَء اهللُ 
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ــَتْأِخرِيَن(،  ــا َواْلُمْس ــَتْقِدِميَن ِمنَّ اْلُمْس
ــَة«، رواه  ــا َوَلُكــُم اْلَعافَِي َأْســَأُل اهللَ َلنَ

 .)975( برقــم  مســلم 

 وال شــك أن المقصــود بزيــارة 
ــان  ــرة واإلحس ــر اآلخ ــو تذكُّ ــور ه القب
إلــى الموتــى بالدعــاء لهــم، واتبــاع ســنة 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذه هي الزيارة الشــرعية، 
عنــد  الدعــاء  لقصــد  زيارهتــم  وأمــا 
قبورهــم، أو ســؤالهم قضــاء الحاجــات 
ــم  ــؤال اهلل هب ــى، أو س ــفاء المرض أو ش
ــارة  أو بجاههــم ونحــو ذلــك؛ فهــذه زي
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وال  اهلل  يشــرعها  لــم  منكــرة  بدعيــة 
ــح.  ــلف الصال ــا الس ــوله، وال فعله رس

 وبعــض هــذه األمــور المذكــورة 
ــد  ــاء اهلل عن ــرك: كدع ــس بش ــة ولي بدع
القبــور، وســؤال اهلل بحــق الميــت أو 

ــك.  ــو ذل ــه ونح بجاه

الشــرك  مــن  بدعــة  وبعضهــا   
واالســتعانة  الموتــى  كدعــاء  األكــر: 

المــدد.  أو  النصــر  وســؤالهم  هبــم، 

 فتنبَّه واحذر واسأل ربك التوفيق 
الموفق  سبحانه  فهو  للحق؛  والهداية 
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والهادي، ال إله غيره وال رب سواه. 

وصلَّى  العالمين،  رب  هلل  والحمد 
نبينا  اهلل وسلَّم وبارك على عبده األمين 
آله وأصحابه  محمد بن عبد اهلل، وعلى 
الدين.  يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن 
»العمرة والحج والزيارة« )صـ97-94(. 

          

وردت يف  اأدعي��ة  ذك��ر  نري��د  ���س: 
الكت��اب اأو ال�ش��نة ندع��و به��ا؟ 

ج: األدعية يف الكتاب والسنَّة كثيرة، 
" بما  وللرجل أو المرأة أن يدعو اهلل 
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وال  واآلخرة،  الدنيا  خيري  من  شاء 
معين  بدعاٍء  يلتزم  أن  للمسلم  ينبغي 
يف مكان معين إال بدليل على ذلك من 
بعًضا  سنذكر  ولكن  السنة،  أو  الكتاب 
من األدعية التي للمسلم أو المسلمة أن 
وليست خاصة  أي مكان،  يدعو هبا يف 

بمكان معين، فمنها: 

]اأدعية من القراآن الكرمي[ :
- ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]البقرة: 128[.
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ڱ ڳ  ڳ  ﴿ڳ   - 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   

ڻ ڻ﴾ ]البقرة: 250[.
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ   -
ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 

وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی  ی 

حبخب مب ىب يب جت حت 

.]286 ]البقــرة:  مت﴾  خت 
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ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ   -
.]38 عمــران:  ]آل  ٿ﴾  ٺ  ٺ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ   -
ىئ﴾  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ   ۆئ 

]آل عمران: 8[.

- ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀڀ﴾ 

]األعراف: 23[.

﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   -
ۆئ ۈئ ۈئ﴾ ]إبراهيــم: 41[.
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- ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

.]98  ،97 ]المؤمنــون: 

وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ﴿ې   -
.]65 ]الفرقــان:  ۇئ﴾  ۇئ  وئ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ   -
ۓ﴾  ے  ے  ھ  ھ 

]الفرقان: 74[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ   -
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۈ﴾ ]النمــل: 19[.



فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب 108

مع حتيات وكالة مهراس

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ﴿پ   -
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٹ﴾  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]الحشر: 10[.

چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ   -
.]8 ]التحريــم:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ 

]اأدعية وردت يف ال�شنة النبوية[:
ُهمَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكثِيًرا،  - »اللَّ
ُنوَب إِلَّ َأْنَت، َفاْغِفْر لِي  َوَل َيْغِفـُر الذُّ
ـَك  َمْغِفـَرًة ِمـْن ِعنْـِدَك، َواْرَحْمنِـي إِنَّ

ِحيُم«. َأْنَت الَغُفـوُر الرَّ
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ــِد  ــْن َجْه ــَك ِم ــوُذ بِ ــي َأُع ــمَّ إِنِّ ُه - »اللَّ
َوُســوِء  ــَقاِء،  الشَّ َوَدَرِك  الَبــَاِء، 

األَْعــَداِء«. َوَشــَماَتِة  الَقَضــاِء، 

ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــَن الَكَســِل  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ُهــمَّ  ــِم، اللَّ َوالَهــَرِم، َوالَمْغــَرِم َوالَمْأَث
ــاِر  ــَذاِب النَّ ــْن َع ــَك ِم ــوُذ بِ ــي َأُع إِنِّ
ــَذاِب  ــرِ َوَع ــِة الَقْب ــاِر، َوفِْتنَ ــِة النَّ َوفِْتنَ
الَقْبــرِ، َوَشــرِّ فِْتنـَـِة الِغنـَـى، َوَشــرِّ فِْتنـَـِة 
الَمِســيِح  فِْتنَــِة  َشــرِّ  َوِمــْن  الَفْقــرِ، 
ُهــمَّ اْغِســْل َخَطاَيــاَي  ــاِل، اللَّ جَّ الدَّ
َقْلبِــي  َوَنــقِّ  َوالَبــَرِد،  الثَّْلــِج  بَِمــاِء 
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الثَّــْوُب  ــى  ُينَقَّ َكَمــا  الَخَطاَيــا  ِمــَن 
َنــِس، َوَباِعــْد َبْينـِـي  األَْبَيــُض ِمــَن الدَّ
ــَن  ــْدَت َبْي ــا َباَع ــاَي َكَم ــَن َخَطاَي َوَبْي

الَمْشــرِِق َوالَمْغــرِِب«.

إَِلْيــَك،  َنْفِســي  َأْســَلْمُت  ُهــمَّ  »اللَّ  -
ــْأُت  ــَك، َوَأْلَج ــرِي إَِلْي ــُت َأْم ْض َوَفوَّ
َظْهــرِي إَِلْيــَك، َرْهَبــًة َوَرْغَبــًة إَِلْيــَك، 
َل َمْلَجــَأ َوَل َمنَْجــا ِمنْــَك إِلَّ إَِلْيــَك، 
َأْنَزْلــَت،  الَّــِذي  بِكَِتابِــَك  آَمنْــُت 

َوبِنَبِيِّــَك الَّــِذي َأْرَســْلَت«. 

ُهــمَّ اْجَعــْل فـِـي َقْلبـِـي ُنــوًرا، َوفِي  - »اللَّ
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ــوًرا،  ــي َســْمِعي ُن ــوًرا، َوفِ َبَصــرِي ُن
ــاِري  ــْن َيَس ــوًرا، َوَع ــي ُن ــْن َيِمينِ َوَع
ُنــوًرا، َوَفْوِقــي ُنــوًرا، َوَتْحتـِـي ُنــوًرا، 
ُنــوًرا،  َوَخْلِفــي  ُنــوًرا،  َوَأَماِمــي 

ــوًرا«. ــي ُن ــْل لِ َواْجَع

َقيِّـُم  َأْنـَت  الَحْمـُد  َلـَك  ُهـمَّ  »اللَّ  -
 ، فِيِهـنَّ َوَمـْن  َواألَْرِض  ـَمَواِت  السَّ
ـَمَواِت  َوَلـَك الَحْمـُد َلـَك ُمْلـُك السَّ
، َوَلـَك الَحْمـُد  َواألَْرِض َوَمـْن فِيِهـنَّ
ـَمَواِت َواألَْرِض َوَمـْن  َأْنـَت ُنـوُر السَّ
َمِلـُك  َأْنـَت  الَحْمـُد  َوَلـَك   ، فِيِهـنَّ
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ـَمَواِت َواألَْرِض، َوَلـَك الَحْمـُد  السَّ
، َولَِقاُؤَك  َأْنـَت الَحـقُّ َوَوْعُدَك الَحـقُّ
 ، ُة َحـقٌّ َوالَجنَـّ  ، َوَقْوُلـَك َحـقٌّ  ، َحـقٌّ
ٌد  ، َوُمَحمَّ ، َوالنَّبِيُّوَن َحـقٌّ اُر َحـقٌّ َوالنَـّ
ُهـمَّ َلَك  ، اللَّ ـاَعُة َحـقٌّ ، َوالسَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحـقٌّ
َوَعَلْيـَك  آَمنْـُت،  َوبِـَك  َأْسـَلْمُت، 
َوبِـَك  َأَنْبـُت،  َوإَِلْيـَك  ْلـُت،  َتَوكَّ
َخاَصْمُت، َوإَِلْيـَك َحاَكْمُت؛ َفاْغِفْر 
َوَمـا  ـْرُت،  َأخَّ َوَمـا  ْمـُت  َقدَّ َمـا  لِـي 
ُم،  َأْسـَرْرُت َوَمـا َأْعَلنُْت، َأْنـَت الُمَقدِّ
َأْنـَت«. إِلَّ  إَِلـَه  َل  ـُر،  الُمَؤخِّ َوَأْنـَت 
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ُهــمَّ َأْحيِنِــي َمــا َكاَنــِت الَحَيــاُة  - »اللَّ
َكاَنــِت  إَِذا  نِــي  َوَتَوفَّ لِــي،  َخْيــًرا 

لِــي«. َخْيــًرا  الَوَفــاُة 

ــمِّ  ــَن اْلَه ــَك ِم ــوُذ بِ ــي َأُع ــمَّ إِنِّ - »اللُه
َواْلَكَســِل،  َواْلَعْجــِز  َواْلَحــَزِن، 
ْيــِن  َواْلُجْبــِن َواْلُبْخــِل، َوَضَلــِع الدَّ

َجــاِل«. الرِّ َوَغَلَبــِة 

ــي،  ــي َوَجْهِل ــي َخطِيَئتِ ــْر لِ - »َربِّ اْغِف
َوَمــا  ــِه،  ُكلِّ َأْمــرِي  فِــي  َوإِْســَرافِي 
ــْر  ــمَّ اْغِف ُه ــي، اللَّ ــِه ِمنِّ ــُم بِ ــَت َأْعَل َأْن
لِــي َخَطاَيــاَي، َوَعْمــِدي َوَجْهِلــي 



فتح الوهاب يف تسهيل أحكام العمرة يف سؤال وجواب 114

مع حتيات وكالة مهراس

ُهــمَّ  َوَهْزلـِـي، َوُكلُّ َذلـِـَك ِعنْــِدي، اللَّ
ــْرُت،  ــا َأخَّ ــُت َوَم ْم ــا َقدَّ ــي َم ــْر لِ اْغِف
ــَت  ــُت، َأْن ــا َأْعَلنْ ــَرْرُت َوَم ــا َأْس َوَم
َوَأْنــَت  ــُر،  الُمَؤخِّ َوَأْنــَت  ُم  الُمَقــدِّ

َعَلــى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر«.

ُهَو  الَِّذي  دِينِي  لِي  َأْصِلْح  »اللُهمَّ   -
ُدْنَياَي  لِي  َوَأْصِلْح  َأْمرِي،  ِعْصَمُة 
لِي  َوَأْصِلْح  َمَعاِشي،  فِيَها  الَّتِي 
َواْجَعِل  َمَعادِي،  فِيَها  الَّتِي  آِخَرتِي 
اْلَحَياَة ِزَياَدًة لِي فِي ُكلِّ َخْيرٍ، َواْجَعِل 

.» اْلَمْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ
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- »اللُهــمَّ اْجَعــْل لِــي فِــي َقْلبِــي ُنــوًرا، 
َوفِــي لَِســانِي ُنــوًرا، َوفِــي َســْمِعي 
ُنــوًرا، َوفِــي َبَصــرِي ُنــوًرا، َوِمــْن 
ُنــوًرا،  ُنــوًرا، َوِمــْن َتْحتِــي  َفْوِقــي 
ــَمالِي  ــْن ِش ــوًرا، َوَع ــي ُن ــْن َيِمينِ َوَع
ــوًرا، َوِمــْن  ــَديَّ ُن ــِن َي ــوًرا، َوِمــْن َبْي ُن
ــي  ــي َنْفِس ــْل فِ ــوًرا، َواْجَع ــي ُن َخْلِف

ــوًرا«.  ــي ُن ــْم لِ ــوًرا، َوَأْعظِ ُن

ــا،  ــَاِم َقائًِم ْس ــي بِاْلِ ــمَّ اْحَفْظنِ ُه - »اللَّ
َوَل  َقاِعــًدا،  ْســَاِم  بِاْلِ َواْحَفْظنِــي 
ُهــمَّ  ا َوَل َحاِســًدا، اللَّ ُتطـِـْع فـِـيَّ َعــُدوًّ
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ــُه  ــرٍ َخَزائِنُ ــْن ُكلِّ َخْي ــَأُلَك ِم ــي َأْس إِنِّ
بَِيــِدَك، َوَأُعــوُذ بِــَك ِمــْن ُكلِّ َشــرٍّ 

ــِدَك«. ــُه بَِي َخَزائِنُ

- »اللُهــمَّ اْغِفــْر لِــي َخطِيَئتـِـي َوَجْهِلــي 
َوإْســَرافِي فِــي َأْمــرِي، َوَمــا َأْنــَت 
ُهــمَّ اْغِفــْر لِــي  ـي، اللَّ َأْعَلــُم بِــِه ِمنِـّ
ــي،  ي َوَهْزلِ ــي َوَعْمــِدي َوِجــدِّ َخَطئِ
اْغِفــْر  ُهــمَّ  اللَّ ِعنْــِدي،  َذلِــَك  َوُكلَّ 
ــا  ــْرُت، َوَم ــا َأخَّ ــُت َوَم ْم ــا َقدَّ ــي َم لِ
ــَت  ــَك َأْن ــُت، إِنَّ ــا َأْعَلنْ ــَرْرُت َوَم َأْس
َوَأْنــَت  ــُر،  اْلُمَؤخِّ َوَأْنــَت  ُم  اْلُمَقــدِّ
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َعَلــى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديــٌر«.

َوَخَطاَياَي  ُذُنوبِي  لِي  اْغِفْر  ُهمَّ  »اللَّ  -
َواْجُبْرنِي،  َأْنِعْشنِي،  ُهمَّ  اللَّ َها،  ُكلَّ
َواْهِدنِي لَِصالِِح اأْلَْعَماِل َواأْلَْخَاِق، 
ُه َل َيْهِدي لَِصالِِحَها، َوَل َيْصرُِف  إِنَّ

َسيَِّئَها إِلَّ َأْنَت«.

ــا  ــَيتَِك َم ــْن َخْش ــا ِم ــْم َلنَ ــمَّ اْقِس ُه - »اللَّ
َيُحــوُل َبْينَنـَـا َوَبْيــَن َمَعاِصيــَك، َوِمــْن 
ُغنَــا بِــِه َرْحَمَتــَك،  َطاَعتِــَك َمــا ُتَبلِّ
ُن بِــِه َعَلْينَــا  َوِمــَن اْلَيِقيــِن َمــا ُتَهــوِّ
ْنَيــا، َوَمتِّْعنَــا بَِأْســَماِعنَا  ُمِصيَبــاِت الدُّ
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َأْحَيْيَتنَــا،  َمــا  تِنَــا  َوُقوَّ َوَأْبَصاِرَنــا 
َواْجَعــْل  ـا،  ِمنَـّ اْلــَواِرَث  َواْجَعْلــُه 
ــا  ــا، َواْنُصْرَن ــْن َظَلَمنَ ــى َم ــا َعَل َثْأَرَن
َتْجَعــْل  َوَل  َعاَداَنــا،  َمــْن  َعَلــى 
َتْجَعــِل  َوَل  ِدينِنَــا،  فِــي  ُمِصيَبَتنَــا 
نـَـا َوَل َمْبَلــَغ ِعْلِمنـَـا،  ْنَيــا َأْكَبــَر َهمِّ الدُّ
َيْرَحُمنَــا«. ْط َعَلْينَــا َمــْن َل  ُتَســلِّ َوَل 

ــِه  ــي َأْســَأُلَك ِمــَن اْلَخْيــرِ ُكلِّ ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
َعاِجِلــِه َوآِجِلــِه، َمــا َعِلْمــُت ِمنـْـُه َوَما 
ــرِّ  ــَن الشَّ ــَك ِم ــوُذ بِ ــْم، َوَأُع ــْم َأْعَل َل
ــِه َعاِجِلــِه َوآِجِلــِه، َمــا َعِلْمــُت  ُكلِّ
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ــي  إِنِّ ُهــمَّ  اللَّ َأْعَلــْم،  َلــْم  َوَمــا  ِمنْــُه 
َأْســَأُلَك ِمــْن َخْيــرِ َمــا َســَأَلَك َعْبــُدَك 
ــا  ــرِّ َم ــْن َش ــَك ِم ــوُذ بِ ــَك، َوَأُع َوَنبِيُّ
ــي  ُهــمَّ إِنِّ ــَك، اللَّ ــُدَك َوَنبِيُّ ــِه َعْب َعــاَذ بِ
َب إَِلْيَهــا ِمــْن  َأْســَأُلَك اْلَجنَّــَة َوَمــا َقــرَّ
َقــْوٍل َأْو َعَمــٍل، َوَأُعــوُذ بِــَك ِمــَن 
َب إَِلْيَهــا ِمــْن َقــْوٍل  ـاِر َوَمــا َقــرَّ النَـّ
ــَل ُكلَّ  ــَأُلَك َأْن َتْجَع ــٍل، َوَأْس َأْو َعَم

ــًرا«. ــي َخْي ــُه لِ ــاٍء َقَضْيَت َقَض

ِمــْن  بِرَِضــاَك  َأُعــوُذ  ــي  إِنِّ ُهــمَّ  »اللَّ  -
ــْن  ــَك ِم ــوُذ بُِمَعاَفاتِ ــَخطَِك، َوَأُع َس
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َل  ِمنْــَك،  بِــَك  َوَأُعــوُذ  ُعُقوَبتِــَك، 
ُأْحِصــي َثنَــاًء َعَلْيــَك، َأْنــَت َكَمــا 

َنْفِســَك«. َعَلــى  َأْثنَْيــَت 

ــَن اْلَعْجــِز  ــَك ِم ــي َأُعــوُذ بِ ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
َواْلُبْخــِل،  َواْلُجْبــِن  َواْلَكَســِل، 
َواْلَغْفَلــِة،  َواْلَقْســَوِة،  َواْلَهــَرِم 
لَّــِة َواْلَمْســَكنَِة، َوَأُعــوُذ  َواْلِعيَلــِة َوالذِّ
بـِـَك ِمــَن اْلَفْقــرِ َواْلُكْفرِ، َواْلُفُســوِق، 
ــْمَعِة،  َوالسُّ َوالنَِّفــاِق،  ــَقاِق،  َوالشِّ
َمــِم،  َيــاِء، َوَأُعــوُذ بِــَك ِمــَن الصَّ َوالرِّ
َواْلُجــَذاِم،  َواْلُجنُــوِن،  َواْلَبَكــِم، 
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اأْلَْســَقاِم«. َوَســيِِّئ  َواْلَبــَرِص، 

ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َزَواِل  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ِل َعافَِيتـِـَك، َوَفْجــَأِة  نِْعَمتـِـَك، َوَتَحــوُّ

ــَخطَِك«. ــِع َس ــَك، َوَجِمي نِْقَمتِ

ــي َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َشــرِّ  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
َوَمنِيِّــي«. َولَِســانِي  َوَبَصــرِي  َســْمِعي 

ْيِن،  ُهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ - »اللَّ
، َوَشَماَتِة اأْلَْعَداِء«. َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ

ُهـمَّ إِنِّـي أَُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم َل َينَْفُع،  - »اللَّ
َوِمـْن ُدَعـاٍء َل ُيْسـَمُع، َوِمـْن َقْلـٍب َل 

َيْخَشـُع، َوِمـْن َنْفٍس َل َتْشـَبُع«.
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ــي َأُعــوُذ بـِـَك ِمــْن ُمنَْكَراِت  ُهــمَّ إِنِّ - »اللَّ
ــاِل، َواألَْهَواِء«. األَْخَاِق، َواألَْعَم

ــَك  ــَب، َوُقْدَرتِ ــَك اْلَغْي ــمَّ بِِعْلِم ُه - »اللَّ
َعَلــى اْلَخْلــِق، َأْحيِنِــي َمــا َعِلْمــَت 
إَِذا  نِــي  َوَتَوفَّ لِــي،  َخْيــًرا  اْلَحَيــاَة 
ُهــمَّ  اللَّ لِــي،  َخْيــًرا  اْلَوَفــاُة  َكاَنــِت 
اْلَغْيــِب  فِــي  َخْشــَيَتَك  َوَأْســَأُلَك 
ــقِّ  ــَة اْلَح ــَأُلَك َكِلَم ــَهاَدِة، َوَأْس َوالشَّ
َضــا، َوَأْســَأُلَك  فِــي اْلَغَضــِب َوالرِّ
َواْلِغنَــى،  اْلَفْقــرِ  فِــي  اْلَقْصــَد 
ــُد، َوَأْســَأُلَك  َوَأْســَأُلَك َنِعيًمــا َل َينَْف
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َوَأْســَأُلَك  َتنَْقطِــُع،  َل  َعْيــٍن  َة  ُقــرَّ
َضــا َبْعــَد اْلَقَضــاِء، َوَأْســَأُلَك َبــْرَد  الرِّ
َوَأْســَأُلَك  اْلَمــْوِت،  َبْعــَد  اْلَعْيــِش 
ــِم،  ــَك اْلَكرِي ــى َوْجِه ــرِ إَِل َة النََّظ ــذَّ َل
لَِقائِــَك  إَِلــى  ــْوَق  الشَّ َوَأْســَأُلَك 
ٍة، َوَل فِْتنَــٍة  اَء ُمِضــرَّ فِــي َغْيــرِ َضــرَّ
ــاِن  يَم ــِة اْلِ ــا بِِزينَ نَّ ــمَّ َزيِّ ُه ــٍة، اللَّ ُمِضلَّ

ُمْهَتِديــَن«. ُهــَداًة  َواْجَعْلنَــا 

َمـا  َخْشـَيتَِك  ِمـْن  َلنَـا  اْقِسـْم  ُهـمَّ  »اللَّ  -
َمَعاِصيـَك،  َوَبْيـَن  َبْينَنَـا  بِـِه  َتُحـوُل 
إَِلـى  بِـِه  ُغنَـا  ُتَبلِّ َمـا  َطاَعتِـَك  َوِمـْن 
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ُن  ُتَهـوِّ َمـا  اْلَيِقيـِن  َوِمـَن  َجنَّتِـَك، 
ُهـمَّ  اللَّ ْنَيـا،  الدُّ َمَصائِـَب  َعَلْينَـا  بِـِه 
تِنَـا  َوُقوَّ َوَأْبَصاِرَنـا  بَِأْسـَماِعنَا  َمتِّْعنَـا 
ا،  ِمنَـّ اْلـَواِرَث  َواْجَعْلـُه  َأْحَيْيَتنَـا،  َمـا 
َظَلَمنَـا،  َمـْن  َعَلـى  َثْأَرَنـا  َواْجَعـْل 
َوَل  َعاَداَنـا،  َمـْن  َعَلـى  َواْنُصْرَنـا 
َتْجَعـْل ُمِصيَبَتنَا فِـي دِينِنَا، َوَل َتْجَعِل 
نَـا َوَل َمْبَلـَغ ِعْلِمنَـا،  ْنَيـا َأْكَبـَر َهمِّ الدُّ
َيْرَحُمنَـا«. َل  َمـْن  َعَلْينَـا  ْط  ُتَسـلِّ َوَل 

ــْبِع،  السَّ ــَمَواِت  السَّ َربَّ  ُهــمَّ  »اللَّ  -
َربَّنَــا  اْلَعظِيــِم،  اْلَعــْرِش  َوَربَّ 
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التَّــْوَراِة  ُمنْــِزَل  َشــْيٍء،  ُكلِّ  َوَربَّ 
ــَت  ــِم، َأْن ــْرآِن اْلَعظِي ــِل َواْلُق ْنِجي َواْلِ
ــَت  ــْيٌء، َوَأْن ــَك َش ــَس َقْبَل ُل َفَلْي اأْلَوَّ
اْلِخــُر َفَلْيــَس َبْعــَدَك َشــْيٌء، َوَأْنــَت 
َشــْيٌء،  َفْوَقــَك  َفَلْيــَس  الظَّاِهــُر 
ُدوَنــَك  َفَلْيــَس  اْلَباطِــُن  َوَأْنــَت 
ْيــَن َوَأْغنِنَــا  ـا الدَّ َشــْيٌء، اْقــِض َعنَـّ

اْلَفْقــرِ«. ِمــَن 

ــَت،  ــَه إِلَّ َأْن ــي َل إَِل ــَت َربِّ ــمَّ َأْن ُه - »اللَّ
َخَلْقَتنِــي َوَأَنــا َعْبــُدَك، َوَأَنــا َعَلــى 
اْســَتَطْعُت،  َمــا  َوَوْعــِدَك  َعْهــِدَك 
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َأُعــوُذ بِــَك ِمــْن َشــرِّ َمــا َصنَْعــُت، 
بَِذْنبِــي؛  َوَأُبــوُء  بِنِْعَمتِــَك،  َأُبــوُء 
ــوَب  ُن ــُر الذُّ ــُه َل َيْغِف ــي، َفإِنَّ ــْر لِ َفاْغِف

َأْنــَت«. إِلَّ 

والمســلمة  المســلم  وننصــح 
وهــم  بالدعــاء  اهلل  علــى  يقبلــوا  أن 
متضرعــون إليــه، وأن يتحــروا األوقــات 
الدعــاء،  اســتجابة  فيهــا  ُيرجــى  التــي 
مثــل: الثلــث اآلخــر مــن الليــل، ويف 
واإلقامــة،  األذان  وبيــن  الســجود، 
الجمعــة،  يــوم  مــن  ســاعة  وآخــر 
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ووقــت اإلفطــار، وعنــد نــزول المطــر، 
والمســلم مطالــب أن يقبــل علــى اهلل 

األوقــات.  كل  يف  بالدعــاء 

نسأل اهلل أن يتقبَّل منا ومنكم صالح 
فعل  ولكم  لنا  ل  يسهِّ وأن  األعمال، 
سميع  إنه  المنكرات،  وترك  الطاعات 

الدعاء، والحمد هلل رب العالمين... 

كتبه

دار احلديث للعلوم الرشعية
مسجد ذي النورين ـ اليمن ـ ذمار






