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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة 

احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه 
  . ومن وااله

- اعلم أن شعائر احلج إمنا شرعت إقامة لذكر اهللا : أخي احلاج
أَمرنا باتباع سنة رسول اهللا  -سبحانه وتعاىل- ، واهللا -جل وعال
 باعهيف كل صغرية وكبرية فعلها يف  يف التعبد بتلك الشعائر، وات

  . »خذوا عين مناسككم« :احلج، فقال رسول اهللا 
وأعمال احلاج والعمرة وردت فيها أذكار وأدعية عن رسول 

أن حترص عليها أشد احلرص  –أخي احلاج  –، لذلك عليك اهللا 
برسول اهللا  اتأسي من األجر،  - جل وعال-، ورغبة فيما عند اهللا

بواجبات احلج ومستحباته من السنن واألدعية إذ إن القيام 
ومىت ما أمتمت حجك . واألذكار، هو عنوان صحة حجك وإمتامه

فقد طرقت أبواب الرمحة  - سبحانه-على الوجه الذي يرضاه اهللا 
العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، «: واملغفرة، قال رسول اهللا 

  . »واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة
ما تيسر مجعه،  –أخي احلاج  –يف هذا الفصل نبني لك و

ويرجى نفعه من أدعية وأذكار احلج والعمرة، وقد حترينا يف مجعها 
نسأل اهللا . طلبا لألجر ونصحا للمسلمني ما صح عن رسول اهللا 

  . التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنك صاحل األعمال



  
أدعيـة وأذكـار احلج والعمـرة

  
٦  

 
  بيان فضل الدعاء وآدابه

بل أن نستهِلَّ يف بيان األذكار واألدعية املأثورة ق: أخي احلاج
ال بأس أن نوضح شيئا من فضل الدعاء، فإنه  عن رسول اهللا 

أدعى للحرص وأنسب يف هذا املقام، كما نوضح شيئا من آدابه 
وأسباب استجابته، وذلك حىت يكون قيامك به على أكمل وجه 

  . وباهللا التوفيق. وأمت صورة
حيب من يدعوه  - جل وعال-أن اهللا  –وىل حفظك امل –فاعلم 

جل - ويسأله، ويبغض من يعرض عن دعائه وسؤاله، قال اهللا 
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ : - وعال

رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادبع نع ]وقال ]٦٠:غافر ،-
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب : - ىلسبحانه وتعا

 ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد
الدعاء هو العبادة « ، وقال رسول اهللا ]١٨٦:البقرة[يرشدونَ
لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو«] ٢/٧٨رواه أبو داود ،

أخي –، فإياك ]٣/١٥٠وانظر صحيح اجلامع  ٢١١،/٥والترمذي 
 إىلأن تستثقل الدعاء فإنه خري كله؛ ففيه إظهار االفتقار  –احلاج

  : اهللا، وإثبات الغىن له وحده
ــة   ــين آدم حاجـ ــألن بـ     ال تسـ

ــب    ــه ال حتج ــذي أبواب ــأل ال   واس
ــؤاله    ــت س ــب إن ترك     اهللا يغض

  ى ابن آدم حـني يسـأل يغضـب   وتر  
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لحاحا يف دعائك، راجيا عفو ربك، طالبافكن م امغفرته، راغب 
يستحي  -سبحانه-يف جنته ونعيمه، طامعا يف عطائه وغناه، فهو 

إذا سأله، قال  اأن يرد عبده خائب » تبارك وتعاىل-إن ربكم- 
احيي كرمي، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفر« 

  ]. ٣/١٧٩صحيح الترمذي [
على الدعاء، فإنه باب عظيم من  –أخي احلاج  –فاحرص 

  : أبواب اخلري، وكن متحليا بآدابه وأسباب استجابته؛ فمن ذلك
  . -جل وعال- اإلخالص هللا - ١
 وأن تبدأ حبمد اهللا والثناء عليه، مث بالصالة على النيب - ٢

  . وختتم بذلك
٣ -يف الدعا اأن تكون جازمباإلجابة اء، وأن تكون موقن .  
٤ -يف دعائك، وال تستعجل اإلجابة اأن تكون ملحاح .  
أن تكون حاضر القلب يف دعائك، فإن اهللا ال يقبل الدعاء - ٥

من قلبٍ اله .  
  . أن ختفض صوتك بالدعاء بني املخافتة واجلهر- ٦
  . أن تعترف بالذنب، وبنعمة اهللا عليك- ٧
  . حضر عظمة اهللا ورمحتهأن ختشع يف دعائك، وتست- ٨
  . أن تستقبل القبلة، وأن تكون على طهارة- ٩

أن تكون طيب املطعم وامللبس واملشرب، فإن اهللا طيب -١٠
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اال يقبل إال طيب .  

أن تتحرى أوقات اإلجابة، ال سيما عشية يوم عرفة، -١١
وبني األذان واإلقامة، وكذلك اإلقامة، وكذلك األوقات الفاضلة؛ 

  . والسعي ويف مىن، وعند شرب زمزم مع النية الصادقة مثل الطواف
  األدعية واألذكار يف احلج والعمرة

  : دعاء اإلحرام
إذا استوى احملرم على مركوبه، من دابة أو سيارة أو غريمها - ١
  : فليقل
  . عمرة، أو اللهم لبيك عمرة )١(لبيك: إذا كانت نيته العمرة*
  . او اللهم لبيك حج، أالبيك حج: وإذا كانت نيته احلج*
وحملي من األرض حيث «: قال وإذا خشي أن حيبسه حابس*

  . »حبستين
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك «: الًمث يبدأ بالتلبية قائ

  . )٢(»لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
لبيك وسعديك، واخلري بيديك، لبيك «: وكذلك له أن يقول

لبيك إله احلق «: وله أن يقول أيضا »والعمل إليك )٣(والرغباء
                              

  . أي سرعة اإلجابة، وإظهار الطاعة: ومعىن لبيك ) ١(
  . ١١٨٤، ومسلم ١٥٤٩البخاري) ٢(
  . الطلب واملسألة: أي ) ٣(
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  . )١(»لبيك
  :دعاء دخول املسجد احلرام

وهو الدعاء نفسه الذي يقال عند دخول سائر املساجد، فإذا 
وصل إىل مكة وأراد الدخول إىل املسجد احلرام؟، فليقدم رجله 

  : اليمىن ويقول
يل  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم اغفر«*
  . )٢(»ذنويب

أعوذ باهللا العظيم، «، )٣(»اللهم افتح يل أبواب رمحتك«* 
  . )٤(»وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي، من الشيطان الرجيم

  : الدعاء إذا استلم الركن األسود
بسم اهللا واهللا أكرب، اللهم «: ويقول عند استالم احلجر األسود

واتباعا لسنة نبيك إميانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، 
  . )٥(»-صلى اهللا عليه وسلم- حممد 

  : الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب «*

                              
  ). ١/٤٤٩(انظر املستدرك . وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ) ٥/١٦١(النسائي ) ١(
  ). ١/١٢٨(صحيح ابن ماجة ) ٢(
  ). ١/٤٩٤(مسلم ) ٣(
  . ١/٩٣صحيح سنن أيب داود ) ٤(
  . ٣٢-٣١انظر املنهج ملريد احلج والعمرة للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص ) ٥(
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  . )١(»النار

  . )٢(»اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة«*
  : الدعاء يف الطواف

رمحه -خمصوص، قال العالمة ابن باز مل يرد يف الطواف دعاء 
وال جيب يف هذا الطواف وال غريه من األطوفة وال يف ": -اهللا

السعي ذكر خمصوص، وال دعاء خمصوص، وأما ما أحدثه بعض 
السعي بأذكار  أوالناس من ختصيص كل شوط من الطواف 

  . )٣("أدعية خمصوصة، فال أصل له أوخمصوصة 
: مقام إبراهيم فقرأ إىلتقدم لكنه إذا انتهى من الطواف، 

ىلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتو]٤(]١٢٥:البقرة( .  
قُلْ يا أَيها : ويقرأ يف ركعيت الطواف، بعد الفاحتة

  . بعد الفاحتةقُلْ هو اللَّه أَحد، ويف الركعة الثانية الْكَافرونَ
  : دعاء الوقوف على الصفا واملروة

إِنَّ الصفَا : فإذا انتهى من الطواف ودنا من الصفا قرأ
 هلَيع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمو
 راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نما وبِهِم فطَّوأَنْ ي

يملع]أبدأ مبا بدأ اهللا به«: ل، مث يقو]١٥٨:البقرة« .  
                              

  . ١/٣٥٤صحيح سنن أيب داود ) ١(
  . ٣٢انظر املنهج ملريد احلج والعمرة للشيخ ابن عثيمني ص) ٢(
  . ٣٢التحقيق واإليضاح ص) ٣(
  . ملريد احلج والعمرةاملنهج ) ٤(
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مث إذا رقي الصفا حىت رأي البيت، استقبل القبلة ورفع يديه 
ودعا مبا شاء من خريي الدنيا واآلخرة، مث يوحد اهللا ويكربه، 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد «: ويقول
وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده، أجنز وعده، 

  ]. ٢/٨٨٨مسلم [ »ونصر عبده وهزم األحزاب وحده
  . مث يدعو مبا شاء، ويفعل على املروة كما فعل على الصفا

  : دعاء املسري إىل مىن يوم التروية
  . البيك حج: يقول بعد نية اإلحرام

مث يبدأ يف التلبية طول املسري إىل مىن، وال يقطعها سائر أيام 
  . أن يشترط كما سبق بيانه احلج حىت يرمي مجرة العقبة، وله

  : دعاء املسري إىل عرفة
ويف مسريه إىل عرفة يف اليوم التاسع يكثر من التلبية والتكبري، 

غدونا مع «: قال -رضي اهللا عنهما-ملا روي عن عبد اهللا بن عمر 
مسلم [ »عرفات، فمنا املليب ومنا املكرب إىلمن مىن  رسول اهللا 

)١٢٨٤ [  
  : دعاء يوم عرفة

ال إله إال اهللا وحده ال شريك «: ري ما يقوله احلاج يوم عرفةخ
صحيح [ »له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير

  ]. ٣/١٨٤الترمذي 
وينبغي اإلكثار أيضا من األذكار واألدعية الواردة يف الشرع 
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يف كل وقت، وال سيما يف هذا املوضع، ويف هذا اليوم العظيم، 

  : لذكر والدعاء، ومن ذلكوخيتار جوامع ا
  . سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم*
  . ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني*
ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء *

  . احلسن، ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون
  . ال حول وال قوة إال باهللا*
  . ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار*
اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي *

اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة 
  . زيادة يل يف كل خري، واملوت راحة يل من كل شر

باهللا من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، أعوذ *
  . ومشاتة األعداء

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، ومن العجز والكسل، *
ومن اجلنب والبخل، ومن املأمث واملغرم، ومن غلبة الدين وقهر 
الرجال، أعوذ بك اللهم من البرص واجلنون واجلذام ومن سيء 

  . األسقام
لك العفو والعافية، يف ديين ودنياي وأهلي اللهم إين أسأ*
  . ومايل
اللهم استر عورايت، وآمن روعايت، واحفظين من بني يدي *
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ومن خلفي، وعن مييين وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن 
  . أُغتال من حتيت

اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري، وما أنت *
  . أعلم به مين

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر يل *
وما أنت أعلم به مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، وأنت على كل 

  . شيء قدير
اللهم إين أسالك الثبات يف األمر، والعزمية على الرشد، *

وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، 
من شر ما  ، وأسألك من خري ما تعلم، وأعوذ بكاصادقً اولسان

  . تعلم، وأستغفرك ملا تعلم إنك عالم الغيوب
، اغفر يل ذنيب، - عليه الصالة والسالم- اللهم رب النيب حممد *

  . وأذهب غيظ قليب، وأَعذين من مضالت الفنت ما أبقيتين
اللهم رب السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم، ربنا *

اة واإلجنيل ورب كل شيء، فالق احلب والنوى، منزل التور
والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت 
األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض 

  . عين الدين وأغنين من الفقر
اللهم أعط نفسي تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت *
ا وموالها، اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك وليه
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  . من اجلنب واهلرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القرب

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك *
أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلين ال إله إال أنت، أنت 

  . احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون
إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، اللهم *

  . ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
  . اللهم جنبين منكرات األخالق، واألعمال واألهواء واألدواء*
  . اللهم أهلمين رشدي، وأعذين من شر نفسي*
اللهم اكفين حباللك عن حرامك، وأغنين بفضلك عمن *
  . سواك
  . اهلدي والتقى والعفاف والغىناللهم إين أسألك *
  . اللهم إين أسألك اهلدي والسداد*
اللهم إين أسألك من اخلري كله، عاجله وآجله، ما علمت منه *

وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت 
منه وما مل أعلم، وأسألك من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد 

ستعاذ منه عبدك ونبيك حممد ، وأعوذ بك من شر ما ا .  
وأعوذ ،اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل*

بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن جتعل 
اكل قضاء قضيته يل خري .  

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي *
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سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله ومييت وهو على كل شيء قدير، 
  . إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على *
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك على حممد وعلى 

املني آل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يف الع
  . إنك محيد جميد

كما ينبغي أيضا اإلكثار من التوبة والندم على ما مضي، *
  . والعزم على أن ال يعود إىل املعاصي والذنوب واملنكرات

  الدعاء عند املشعر احلرام
- مل يرد يف املشعر احلرام دعاء خمصوص، وروي عن جابر 

ركب القصواء، حىت أتى  أن رسول اهللا «: -رضي اهللا عنه
املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكربه وهلَّله ووحده، فلم 

٤/٦السلسلة الصحيحة [ »ايزل واقفا حىت أسفر جد .[  
  الذكر عند رمي اجلمرات

، وتقطع التلبية مع آخر )التكبري(وعند رمي اجلمار يستحب 
  . حصاة يرميها احلاج، ومل يرد يف مجرة العقبة دعاء خمصوص

فيسن فيها ) وتسمى الصغرى والدنيا: (األوىلوأما اجلمرة 
الدعاء بعد الرمي، وكذلك يف اجلمرة الوسطى، فعن عبد اهللا بن 

أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع «: -رضي اهللا عنهما- عمر 
حصيات، يكرب على إثر كل حصاة، مث يتقدم فيسهل، فيقوم 

يرمي اجلمرة ، فيدعو ويرفع يديه، مث الًمستقبال القبلة قياما طوي
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الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبال 

فيدعو ويرفع يديه، مث يرمي اجلمرة ذات الًطوي االقبلة قيام ،
هكذا رأيت : العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها ويقول

أي يصل : ومعىن يسهل](١٧٥٢البخاري[»يفعل رسول اهللا 
  ).السهل

  آداب زيارة املسجد النبوي

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف «: قال رسول اهللا 
  . »صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

ثالث مساجد؛ املسجد  إىلال تشد الرحال إال «: وقال 
  . »احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى

أن الصالة يف املسجد النبوي عليها  –أخي احلاج  –فاعلم 
آداب الزيارة وأحكامها، فإذا  ثواب عظيم، ولكن البد من مراعاة

وصلت إىل املسجد وأردت دخوله فال تنسى دعاء دخول املسجد، 
وقد بيناه يف مطلع هذا الفصل، مث تصلي من الصالة ما شئت، 

ما بني «: واحرص أن تكون صالتك يف الروضة الشريفة، لقوله 
  . »بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة
وقرب صاحبيه  رب رسول اهللا وبعد الصالة يسن لك زيارة ق

  . - رضي اهللا عنهما- أيب بكر وعمر 
بأدب وخفض  ومن آداب الزيارة أن تقف جتاه قرب النيب 

السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا «: صوت، مث تسلِّم عليه قائال
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السالم عليك يا نيب اهللا، السالم «: وال بأس أن تقول» وبركاته
قه، السالم عليك يا سيد املرسلني وإمام عليك يا خري اهللا من خل

املتقني، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة، ونصحت 
  . »األمة، وجاهدت يف اهللا حق جهاده
وتدعو هلما،  - رضي اهللا عنهما-مث تسلِّم على أيب بكر وعمر 
إذا سلم على  -رضي اهللا عنهما-وتترضى عنهما، وكان ابن عمر 

السالم عليك يا «: حبيه ال يزيد غالبا على قولهوصا رسول اهللا 
مث » رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه

  . ينصرف
ومما ال جيوز فعله عند زيارة املسجد النبوي، التمسح باحلجرة 
أو تقبيلها أو الطواف ا فهذه من البدع املنكر، وكذلك سؤال 

شف الكربات، وهذا من الشرك قضاء احلاجات وك رسول اهللا 
  . وباهللا التوفيق. والعياذ باهللا، فإن الدعاء ال يكون إال اهللا سبحانه

  ما يقوله احلاج واملعتمر إذا رجع 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد «: يقول
تائبون عابدون،  ]أي راجعون[وهو على كل شيء قدير، آيبون 

مدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم ساجدون، لربنا حا
  ]. ١٣٤٤، ومسلم ٦٣٨٥البخاري[ »األحزاب وحده

فهذه مجلة من األذكار واألدعية، مما حيتاجه احلاج واملعتمر يف 
املناسك، حاولنا مجعها قدر املستطاع، فعلى احلاج أن حيرص 
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  . عليها، فإا جامعة نافعة بإذن اهللا تعاىل

  . واهللا من وراء القصد
  . وصلي اهللا وسلم على حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

***  

  


