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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا 
 أما بعد

فهذذ ا كتيذذي ليفيذذف ا فضذذل العمذذرة وكيفيتهذذا وبعذذر االعيذذن الذذتمورة الذذ    ذذ  للمعتمذذر أ  
الةذ  صذلى هللا عليذ  يدعو هبا فيها حيث مل يرل هلا ألعين خمصوصن فيما صح ومبت م  سذةن 
 وسلم أستل هللا تعاىل أ  يةفع ب  قارئ  وي تي ااجر والثواب ل اتب  .
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 معىن العمرة :
العمرة ا اللغن تعين قصد ال ا  و زايرت  أّما ا الصيفلح الشرعي فهي زايرة بيت هللا احلرام 

 ا م ن ال رمن الاء الةاسك ال  وضحها لةا الرسول صلى هللا علي  وسلم .
 196البقرة  قال تعاىل : وأمتوا احلج والعمرة هلل .

للمسلم ب لك وقد صح ا احلديث القدسي أ  فتلاء العمرة هو استجابن لةداء هللا تعاىل 
 رواه البخاريهللا تعاىل يقول وماتقرب إيل عبدي بشيء أحي إيل مما افرتضت  علي  . 

وقد نص مجع م  العلماء على وجوب العمرة ولو مرة ا العمر وتضافرت ااحاليث على 
 فضلها وفضل ت رارها .

عمرات عملها ا حيات  مع مشقن السفر وطول   أبربع والة  صلى هللا علي  وسلم أكرم  هللا
 آن اك .

 ومن األحاديث الثابتة يف فضلها مايلي :
ع  عبد هللا ب  مسعول رضي هللا عة  قال : قال رسول هللا صلى هللا علي  وسلم : "  -

ا يذاةنِفيااِ  النفاقنرا واال ُّنُوبا كا  ُما راِة فاِإَّنه ا احلناجِّ واالنُعمن ِبُعوا باْين ا يذاةنِفيَتا واال ههاِي خاباثا احلناِديِد النِ رُي  ما
ُوراِة مذاوااٌب ِإاله اْلناةهُن .  رواه أمحد والرتم ي وغريمها واالنِفضهِن، والاينسا لِلنحاجهِن النماْبن

الُعُمراُة  صلى هللا علي  وسلذم : "قال : قال رسذول هللا أيب هريرة رضي هللا عة  ع  و  -
ُوُر ليس ل  جازااٌء إال اْلاذةهن" ، ) متفق علي  ( .إىل العُ  اْبن

 ُمراِة كافهارٌة لا بيةهما ، واحلاذجُّ ال
 وم  حج بيففل مل يبلغ كتي ل  أجر ذلك  -

ًبا لاِقيا صالهى اَّللهُ عالاينِ  واسالهما الةهِ ِّ  أ ابنِ  عابهاٍس رضي هللا عةهما  فع  قاالا : " فذا ِِبلرهونحااِء راكن
ِلُمو ا ، فذاقااُلوا : ما ن أننتا ؟ قاالا : " راُسوُل اَّللِه " ، فذارافذاعاتن إِلاينِ   ما ن النقاونُم ؟ " ، قااُلوا : النُمسن

ٌر ". ) ا حاذجٌّ ؟ قاالا : " نذاعامن ، والاِك أاجن  مسلم ( . أخرج امنراأاٌة صبيا فقالت : أهِلا ا
ت  ِبحللق فقد انل لعوة الة  صلى هللا علي  وسلم وم  فضائلها أ  م  حتلل م  عمر  -

 مالث مرات وم  قصر انل لعوت  مرة واحدة 
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راُسوُل هللِا صالهى هللاُ عالاينِ  واسالهما " اللهُهمه اغنِفرن لِلنُمحالِِّقْيا  عا ن أايب ُهرايذنراةا راِضيا هللاُ عاةنُ  قاالا قاالا ف
ًًث قاالا والِلن  رِي ا قااهلااا ماالا لِِّقْيا قااُلوا والِلنُمقاصِّ رِي ا قاالا اللهُهمه اغنِفرن لِلنُمحا رِي ا " قااُلوا والِلنُمقاصِّ ُمقاصِّ

 متفق علي 
 . عمر رضي هللا عة  الدعاء هلم ِبلرمحنوقد جاء م  حديث اب  

وم  فضائلها مايتعلق ِبإلحرام فيها فإ  م  مات حمرما بعث يوم القيامن على هيئت   -
 ملبيا ونعم اخلامتن

ُهماا عا ن الةهِ ِّ ابنِ  عابهاٍس عا ن ف  فذاُوِقصا  باِعريِِه راُجٌل ِم ن خاره صالهى اَّللهُ عالاينِ  واسالهذما راِضيا اَّللهُ عاةذن
بذاينِ  واالا اغنِسُلوُه مبااء  فامااتا ، فذاقاالا : " ٍر واكافُِّةوُه ِا مذاون ُروا  واِسذدن راأساُ  فاِإ ه اَّللها يذابذنعاثُُ  يذاونما ُُتامِّ

 النِقيااماِن ُملابًِّيا " . )رواه مسلم ( 
م  لوازمها فإ  أجره يزيد بقدر  ومهما بلغ ِبلعتمر التعي ومهما أنفق على عمرت  -

فع  عائشن رضي هللا عةها أ  رسول هللا صلى هللا علي  وسلم قال هلا أجرك على قدر  ذلك
 نصبك أو قال نفقتك . أخرج  البخاري

 وللعمرة ا رمضا  خصوصين وفضل عظيم 
ار يقال قال المرأة م  اانص صلى هللا علي  وسلماب  عباس رضي هللا عةهما أ  الة  فع  

 هلا أم سةا  : ".. فإذا كا  رمضا  اعتمري في  فإ  عمرة ا رمضا  تعدل حجن " .
 أخرج  البخاري

 وا لفظ :  حجن معي " 
فتفضل زم  للعمرة ا رمضا  مث ا ذي القعدة ا  كل عمرات  صلى هللا علي  وسلم كانت 

 ا ذي القعدة .
ل واملخالفات وليحذر املسلم أثناء عمرته من حمبطات األعما

 الشرعية كلها 
 فعلي  ِبإلخالص التام هلل ا نين عمرت  اليريد هبا إال وج  هللا 

وليح ر الشرك بةوعي  ااكْب وااصغر فاليدعو إال هللا واليتقرب بعمل لغري هللا والحيلف إال 
 ِبهلل وليح ر الرايء والسمعن .
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 والغيبن وقيفع الرحم والةميمن وال  ب ويعزم على اإلقالع ع  ال نوب صغريها وكبريها كالرِب
والغش والتْبج للمرأة واالختالط وشرب الدخا  وحلق اللحى للرجال ومساع العازف وغري 

 ذلك م  الخالفات الشرعين 
ويعزم على ألاء ما أوجب  هللا علي  كْب الوالدي  وألاء احلقوق اهلها كحق اْلار وحقوق 

 وغري ذلك م  الواجبات .القراِبت والصالة ا مجاعن للرجال واحلجاب للةساء 
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 الفصل الثاين

 أعمال العمرة
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يقبل عمله ن يتبع اهلدي النبوي يف مجيع أعماله حىت أعلى املسلم 
 : فإن لقبول العلم شرطان

 إخالص العمل هلل ومتابعن الرسول صلى هللا علي  وسلم .
وا العمرة واحلج مبت ع  رسول هللا صلى هللا علي  وسلم أن  قال : خ وا عين مةاس  م . 

 رواه مسلم ع  جابر رضي هللا عة  .
كما صحت ع  رسول هللا صلى هللا علي  وسلم   أعمال العمرةهةا  ول ا فإنةا سة كر

 ِبختصار حىت اليثقل استيعاهبا :
وال ،  ويلبس إزارًا ورداء ونعلني وال يغطي رأسه بعمامة وحنوهاذ يغتسل م  أرال العمرة 

 هتا .ءبل تغيفي وجهها م  فوق رأسها وتغيفي كفيها بعبا تلبس املرأة النقاب والقفازين
: مةع احملرم م  الخيط أي ما كا  مفصال على اْلسد كالقميص والثوب  ب التنبيهومن اب

أو استخدام ما  سك طرا اإلزار أو أو الةعل وحنوه أما ماكا  في  خيط كاحلزام أو الشةيفن 
 الرلاء م  لِببيس أو حنوها فال حرج ا ذلك 

ةهما أ  رجال قال اي رسول هللا ع  عبد هللا ب  عمر رضي هللا ع واملمنوع ماجاء يف احلديث
ما يلبس احملرم م  الثياب قال رسول هللا صلى هللا علي  وسلم ال يلبس القمص وال العمائم 
وال السراويالت وال الْبانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلْي فليلبس خفْي وليقيفعهما 

 . أخرج  البخاري أسفل م  ال عبْي وال تلبسوا م  الثياب شيئا مس  الزعفرا  أو ورس
  إىل امليقاتبعد ذلك  مث يتوج  العتمر

اليتجاوزها م   ووقتها اهل اآلفاق والواقيت أماك  حدلها رسول هللا صلى هللا علي  وسلم
 :أرال احلج والعمرة لو  إحرام 

وقت رسول هللا  : ع  اب  عباس رضي هللا عةهما قال ففي احلديث ال ي ا الصحيحْي
صلى هللا علي  وسلم اهل الديةن ذا احلليفن واهل الشام اْلحفن واهل جند قر  الةازل 
واهل اليم  يلملم قال فه  هل  ول  أتى عليه  م  غري أهله  مم  أرال احلج والعمرة فم   

 كا  لوَّن  فم  أهل  حىت أهل م ن يهلو  مةها .
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 ات عرق .وا حديث آخر : واهل العراق ذ
 ل  ان  تي هللاها ماكيصلي ا مسجداستحي ل  أ  احلليفن (  و)ذفإذا كا  العتمر ميقات  

 وال مبارك 
 ويرفع صوت  هبا  لبيك اللهم بعمرة: ر تماملعيقول  وم  اليقات

 و رافنُع الصهونِت ِبإلهالل طاعٌن لةبيةا صلى هللا علي  وسلم
 أصنحاايب أ ن فاتماراين أا ن آُمرا  يُل : " أاَتاين ِجْبنِ قال صلى هللا علي  وسلم أ  الة   السائيفع  

ُمن  الاِل " ) أخرج  أبو لاول والةسيذارنفذاُعوا أصنوااهتا  .  اغريمهو ائي ِِبإِلهن
ال واللك  عمن لكالةو مث يبدأ ِبلتلبين لبيك اللهم لبيك لبيك الشريك لك لبيك إ  احلمد 

 شريك لك .  وي ررها رافًعا صوت  .
ُلا ِّ فإن  

مااِل واليامِ   يُذلاِ  ماعا ال  ْيِ ُكلُّ ماا عا ن الشِّ
ِلٍم يُذلا ِّ   - ُ عالاينِ  واسالهما : " ماا ِم ن ُمسن ِل بنِ  ساعنٍد قاالا : قاالا راُسوُل هللِا صالهى اَّلله عا ن ساهن

ِيِة ِ  ةذنقايِفعا ااارنُض ، حاىته تذا  أاون مادارٍ  ون شاجاٍر ،ٍر ، أا جا ، أاون عا ن ِِشاالِِ  ِم ن حا  ِإاله لاَّبه ما ن عا ن  ا
اُهةاا" .  اُهةاا واها  أخرج  الرتم ي ِم ن ها

أو لبيك  س إليكلي فإ  زال لبيك إل  احلق لبيك أو لبيك وسعديك واخلري ا يديك والشر
فقد العمل و رغباء ك اللبيك إليلبيك ذا العارج لبيك ذا الفواضل إليك الرغباء والعمل أو 

 جاءت ب  ااحاليث واآلًثر .
 م ن اغتسل إذا أم   مث يتوج  إىل احلرم . العتمر إذا وصلف
 اليمىن .  قدم رجليأ   ىةسيالسجد . فال  فإذا لخل 
 "أعوذ ِبهلل أو ك .رمحتحممد وسلم . اللهم افتح يل أبواب  نبيةا على قول : اللهم صليو 

 العظيم وبوجه  ال رمي . وسليفان  القدمي م  الشييفا  الرجيم .
 . تلبينفيستقبل  استقباال في ْب . ويقيفع ال يبادر إىل احلجر األسودمث 

عمر واب  و   ل هللامث يستلم  بيده . ويقبل  بفم  . ويسجد علي  أيًضا . فقد فعل  رسو 
 عباس .

 استلم  بيده . مث قبل يده .  فإ  مل   ة  تقبيل 
 فإ  مل   ة  االستالم أشار بيده .
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  ويفعل ذلك ا كل طوفن .
.  سبعة أشواطر جن جيعلها ع  يساره ، فييفوف م  وراء احلِ  ابلطواف حول الكعبةمث يبدأ 
 جار شوط ، يضيفبع فيها كلها جار إىل احلا م  احلا 

حتت إبيف  ويرمي  على كتف    م واالضيفباع أ  ي شف كتف  اليمىن وجيعل طرف رلائ 
 ، اايسر 

 . ااول مةها ، م  احلجر إىل احلجر ، و شي ا سائرهاااشواط ويرمل ا الثالمن 
 ل بفتح اليم مةزلن فوق الشي ولو  اهلرولن .والرما 

فإ  مل يتم   م  استالم  مل تشرع ، ويستلم الرك  اليماين بيده ا كل طوفن ، وال يقبل  
 إلي  بيده .اإلشارة 

تاِلُم إِ  - ُه يذاُقوُل اِلبنِ  ُعمارا ماا يل الا أارااكا تاسن عا أاِبا اله عا ن عابنِد هللِا بنِ  ُعبذاينِد بنِ  ُعمارينٍ، أانهُ  مسِا
: ِإ ن أافذنعالن فذاقا  والا، واالرُّكن ا النيامااينا، فذاقاالا ابنُ  ُعمارا اسن ِ احلناجارا اان ةاْين ينِ  الرُّكن عنُت راُسولا هللِا ها ا دن مسِا

عنُتُ  يذاُقوُل: " ما ن طا  : وامسِا ماُهماا حياُطُّ اخلنايفااايا " قاالا ِتالا افا صالهى هللُا عالاينِ  واسالهما يذاُقوُل: " ِإ ه اسن
عنُتُ  يذاُقو  : وامسِا ِل راقذاباٍن " قاالا ِ كاا ا لاُ  كاِعدن عاتاْين ُبوًعا حُينِصيِ ، واصالهى راكن ًما، ُأسن ُل: " ماا رافاعا راُجٌل قادا

ُر سايِّئااٍت، وا  ُر حاساةااٍت، واُحطه عاةنُ  عاشن ُر لاراجااٍت واالا واضاعاهاا إال كتبت لاُ  عاشن رُِفعا لاُ  عاشن
 .أخرج  أمحد والةسائي "

صلى هللا قبهل احلاجارا وااِلنتذازاماُ  وقال : رأينُت رسول هللا قال : رأيت عمر ن سويد ب  غفلوع  
ِفًيا " . )  علي  وسلم   مسلم ( . أخرج  ِبكا حا

: اليفواف ِبلبيت  ، فل  أ  يقرأ م  ال كر ماشاء ، لقول   وليس للطواف ذكر خاص
إال خبري . وا رواين : فتقلوا في  صالة ، ول   هللا أحل في  الةيفق فم  نيفق فال يةيفق 

 أخرج  الرتم ي وغريه ال الم .
ما » وعا ن عااِئشانا قاالاتن :  ا الصهفاا واالنمارنواِة وارامنُى اْلِن اِر إِلقااماِن ِإَّنهاا ُجِعلا اليفهوااُف ِِبلنبذاينِت واباْين

ِر اَّللِه   أخرج  أبو لاول وغريه« ذِكن
فضل الصوام أهل كل عمل أكثرهم في  ذكرا هلل عز و جل فت   أفضلإقال اب  القيم : " 

أفضل و  جل ،كثرهم ذكرا هلل عز و التصدقْي أ جل ا صومهم ، وأفضلأكثرهم ذكرا هلل عز و 
 جل، وه  ا سائر ااحوال.احلاج أكثرهم ذكرا هلل عز و 
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واُت وا )وانيفلق إىل مقام إبراهيم وقرأ :  ذ فإذا انتهى م  الشوط السابع غيفى كتف  اا   .

 (م  مقام إبراهيم مصلى 
ا : قل اي أيها ال افرو  ، موقرأ فيه . وصلى عنده ركعتنيوجعل القام بية  وبْي ال عبن ، 

 وقل هو هللا أحد .
، مُثه صالهى خالنفا النماقاا أيب برلةوع   ُهماا طاافا : أ ه ابن ا ُعمارا راِضيا هللُا عاةذن ِ، مُثه قاالا عاتاْين ِم راكن

لاُهماا "، أاون كاِلماًن حنانواهاا . رواه الفاك" : " قذابذن ةذاُهماا "، أاون قاالا ِ ُت افُِّر ماا بذايذن عاتاْين  هي أاالا ِإ ه ُكله راكن
 ر بْي يدي  وهو يصلي . لعموم  ا، وال يدع أحد أ  ال  ر بْي يدي أحد يصلي جيي علي و 

 .اهين ع  ذلك . وعدم مبوت استثةاء السجد احلرام مةها ااحاليث الة
قنِم كما سُ فهي طاعااُم طعِم ، وِشفااُء   أو يشري إلي  مث يشرب م  زمزم مث يعول للحجر فيستلم

 ا صحيح مسلم ع  الة  صلى هللا علي  وسلم
إ  الصفا  ، فإذا لان م  الصفا قرأ قول  تعاىل :  بني الصفا واملروة ليسعىمث يعول ألراج  

والروة م  شعائر هللا فم  حج البيت أو اعتمر فال جةاح علي  أ  يتيفوف هبما وم  تيفوع 
 ويقول نبدأ مبا بدأ هللا ب  .  خريا فإ  هللا شاكر عليم 

 يستقبل ال عبن ، فيوحد هللا وي ْبه فيقول :في  حىت يرى ال عبن . فريتقي عل يبدأ ابلصفاذذ مث 
هللا أكْب هللا أكْب هللا أكْب . مالًث ، ال إل  إال هللا وحده ال شريك ل  ل  اللك ول  احلمد 
حييي و يت ، وهو على كل شيء قدير ، ال إل  إال هللا وحده ال شريك ل  أجنز وعده ونصر 

ات ويدعو بْي ذلك مث يةزل ليسعى بْي عبده وهزم ااحزاب وحده . يقول ذلك مالث مر 
أخرج  اب   : اسعوا ، فإ  هللا كتي علي م السعي . قال رسول هللا فقد الصفا والروة 

 خز ن وغريه
فيمشي إىل العلم الوضوع ع  اليمْي واليسار وهو العروف ِبليل ااخضر ، مث  -

والاي أبيفح في   عهده  إىل العلم اآلخر ال ي بعده ، وكا  ا يسعى منه سعيا شديدا
 لقاق احلصى .

 . رواه اب  ماج  وغريه: اليقيفع اابيفح إال شدا  قال  -
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فال أبس  وإ  لعا حْي السعي بقول  : رب اغفر وارحم إنك أنت ااعز ااكرم . -
 لثبوت  ع  مجع م  السلف 

فريتقي عليها ، ويصةع فيها ما صةع على الصفا ،  ةو حىت أييت املر مث  شي صعدا  -
 .  وهذا شوطم  استقبال القبلن ، والت بري والتوحيد والدعاء 

ويدعو قى على الصفا  شي موضع مشي  ، ويسعى موضع سعي  ر مث يعول حىت ي -
 وه ا شوط ًث  . بةفس الدعاء 

 ا على الروة َّناين آخره أشواط ةيتم له سبعمث يعول إىل الروة وه  ا حىت  -
 . راكبا والشي أعجي إىل الة   الصفا والروة وجيوز أ  ييفوف بْي -
: للمحلقْي مالًث ، وللمقصري   واحللق أفضل لدعائ   ، أو حيلق  يقصر شعرهمث  -

 كما تقدم مرة واحدة  
فقط م  شعرها قدر أَّنلن وحت ر أ  تقصر الرأة وليس على الةساء حلق إَّنا تقصر  -

 حبضرة رجال أجاني حىت الية شف شعرها أمامهم .
 وقد متت عمرت  . فيلبس مياب  ويتيفيي من عمرتهاملعتمر حتلل وب لك  -
 
 حيرص املعتمر على اإلكثار من الصالة يف البيت احلرام طيلة مقامه يف مكة و 

: قالا رُسوُل هللِا صّلى هللا علي  وسّلم: عبد هللا ب  الزُّبرينِ رضي هللا عةهمفع   صالٌة ا »ا قالا
سِجدا احلارااما، وصالٌة ا السجِد احلارااِم 

ا
ِجدي ه ا أافضاُل ِم  أالنِف صاالٍة فيما ِسوااُه إال ال ماسن

 وابُ  حبّا . رواُه أمحدُ «. ه ا مبائِن صالةٍ  أافضُل م  صالٍة ا مسجِدي
 ؟ فائدة : ماهو امللتزم

اللتزم هو مابْي الرك  ال ي ب  احلجر ااسول والباب كما جاء ع  اب  عباس وجماهد ،ومل 
يثبت ع  الة  صلى هللا علي  وسلم أن  التزم ، وإَّنا جاء ع  اب  عباس واب  الزبري وجابر، 
وفعل  جماهد وقال : كانوا يلتزمو  مابْي الرك  والباب ، وطاوس وعروة ب  الزبري ، فإ  فعل  

 اإلنسا  أحياان فل  سلف 
ا احلناجاِر واالنبااِب الا يذاُقوُم ِفيِ  ِإننسااٌ   - : " ِإ ه ماا باْين ُهماا قاالا وعاِ  ابنِ  عابهاٍس راِضيا هللُا عاةذن

ِتِ  بذاعنرا الهِ ي حيُِيُّ "  ٍء ِإاله راأاى ِا حااجا ُعو هللاا تذاعااىلا ِبشاين  فذايادن
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  ب ل ما حيتاج  ويلح ا الدعاء حيرص على أن يدعو ربهعلى العتمر أ  
 :ل  أرال أ  يبدأ ب  لعاءه  وماجياب به الدعاء وهذا مجع ملا روي يف اسم هللا األعظم

أنذذذت هللا الذذذ ي ال إلذذذ  إال هذذذو ااحذذذد  كأبنذذذايرب ايرب ايرب ايرب ايرب اللهذذذم إين أسذذذتلك 
الصمد الذ ي مل يلذد ومل يولذد ومل ي ذ  لذ  كفذوا أحذد احلةذا  الةذا  بذديع السذموات واارض ذو 

الذذ ي إذا وهذذو جيذذري والجيذذار عليذذ  اْلذذالل واإلكذذرام احلذذي القيذذوم الذذ ي بيذذده مل ذذوت كذذل شذذيء 
عذذذاه وي شذذف السذذذوء وجيعلةذذذا يقذذول لذذذ  كذذذ  في ذذو  الذذذ ي جييذذي الضذذذيفر إذا ل فإَّنذذذاأرال شذذيئا 

غيذذذذاث السذذذذتغيثْي وجميذذذذي لعذذذذوة احللذذذذيم العلذذذذيم العظذذذذيم العلذذذذي خلفذذذذاء اارض الذذذذرمح  الذذذذرحيم 
لذذذك احلمذذذد ) مث يذذذدعو رمحذذذ  الذذذدنيا واآلخذذذرة ورحيمهمذذذا كاشذذذف الغذذذم وفذذذارج اهلذذذم الضذذذيفري  

 مباشاء(
ا طوافذذذ   وت ريرهذذذا لذذذ  أرال الذذذدعاء هبذذذا الصذذذحيحن مذذذ  السذذذةن هذذذذه عموعذذذة أدعيذذذة مباركذذذةو 

 : وسعي  أمةاء عمرت 
 لذ  اللذك ولذ  احلمذد ، وهذو علذى كذل شذيء قذدير ، ال   إل  إال هللا وحذده ال شذريك لذ  ،ال

حذذول وال قذذوة إال ِبهلل ، وال نعبذذد إال إايه خملصذذْي لذذ  الذذدي  ولذذو كذذره ال ذذافرو  . أخرجذذ  
 البخاري

  اللهذذذذم لذذذذك احلمذذذذد أنذذذذت نذذذذور السذذذذموات واارض ، ولذذذذك احلمذذذذد ، أنذذذذت قيذذذذوم السذذذذموات
واارض أنذذذت احلذذذق ، ووعذذذدك واارض ومذذذ  فذذذيه  ، ولذذذك احلمذذذد ، أنذذذت رب السذذذموات 

احلق ، ولقاءك احلق ، وقولك احلق ، واْلةن حذق ، والةذار حذق ، والةبيذو  حذق ، والسذاعن 
حذذذذق ، اللهذذذذم لذذذذك أسذذذذلمت ، وبذذذذك آمةذذذذت ، وعليذذذذك توكلذذذذت ، وإليذذذذك أنبذذذذت ، وبذذذذك 

ومذذذذا أخذذذذرت ، ومذذذذا أسذذذذررت ومذذذذا  خاصذذذذمت ، وإليذذذذك حاكمذذذذت ، فذذذذاغفر يل مذذذذا قذذذذدمت
 إال أنت . أخرج  البخاري، أنت إهلي ال إل  أعلةت

  ات واارض ، عذذذذذذامل الغيذذذذذذي اللهذذذذذذم رب جْبائيذذذذذذل ومي ائيذذذذذذل وإسذذذذذذرافيل ، فذذذذذذاطر السذذذذذذماو
، أنذذت حت ذذم بذذْي عبذذالك ، فيمذذا كذذانوا فيذذ  ملتلفذذو  ، اهذذدين لذذا اختلذذف فيذذ  مذذ  والشذذهالة

 احلق إبذنك إنك هتدي م  تشاء إىل صراط مستقيم .   أخرج  مسلم 
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  ال شذذذريك لذذذ  ، لذذذ  اللذذذك ولذذذ  احلمذذذد ، وهذذذو علذذذى كذذذل شذذذيء قذذذدير، ال إلذذذ  إال هللا وحذذذده
احلمد هلل وسبحا  هللا ، وال إل  إال هللا ، وهللا أكْب ، وال حول وال قذوة إال ِبهلل . أخرجذ  

 البخاري 
   وجهذت وجهذذي للذذ ي فيفذذر السذذماوات واارض حةيفذذا ، ومذذا أان مذذ  الشذذركْي  إ  صذذال

؛ ، وب لك أمرت ، وأان م  السلمْيلعالْي ال شريك ل  ونس ي وحمياي  ومما  هلل رب ا
اللهذم أنذذت اللذذك ال إلذ  إال أنذذت أنذذت ريب ، وأان عبذذدك ولمذت نفسذذي ، واعرتفذذت بذذ ن  
فذذذاغفر يل ذنذذذويب مجيعذذذا ، إنذذذ  ال يغفذذذر الذذذ نوب إال أنذذذت ، واهذذذدين احسذذذ  ااخذذذالق ال 

سذذيئها إال أنذذت ، لبيذذك  يهذذدي احسذذةها إال أنذذت ، واصذذرف عذذين سذذيئها ال يصذذرف عذذين
وسذذذعديك واخلذذذري كلذذذ  ا يذذذديك والشذذذر لذذذيس إليذذذك ، أان بذذذك وإليذذذك تباركذذذت وتعاليذذذت ، 

 مسلم أخرج   أستغفرك وأتوب إليك .
  اللهذذذم أسذذذلمت نفسذذذي إليذذذك ، ووجهذذذت وجهذذذي إليذذذك ، وأْلذذذتت وهذذذري إليذذذك وفوضذذذت

ت ب تابذك الذ ي أمري إليك رغبن ورهبن إليك ، ال ملجت وال مةجذا مةذك إال إليذك ، آمةذ
 مسلم أخرج  أنزلت وبةبيك ال ي أرسلت . 

  . احلمذذد هلل الذذذ ي أطعمةذذذا ، وسذذذقاان ، وكفذذذاان وآواان ، ف ذذذم ممذذذ  ال كذذذاا لذذذ  ، وال مذذذ وي
 مسلم أخرج  

  اللهم خلقت نفسي ، وأنت توفاها لك مماهتا وحمياها ، إ  أحييتها فاحفظها ، وإ  أمتها
 مسلم أخرج  فاغفر هلا ، اللهم إين أستلك العافين . 

  اللهذذذم رب السذذذماوات ورب اارض ورب العذذذر، العظذذذيم ، ربةذذذا ورب كذذذل شذذذيء  ، فذذذالق
ك مذ  شذر كذل شذيء أنذت آخذ  احلي والةوى ، ومةزل التوراة واإلجنيذل والفرقذا  ، أعذوذ بذ

بةاصذذيت  اللهذذم أنذذت ااول فلذذيس قبلذذك شذذيء ، وأنذذت اآلخذذر فلذذيس بعذذدك شذذيء ، وأنذذت 
الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباط  فليس لونك شذيء ، اقذر عةذا الذدي  ، وأغةةذا 

 مسلم أخرج  م  الفقر . 
 افيذن ا الذدنيا واآلخذرة ، ا الدنيا واآلخذرة ، اللهذم إين أسذتلك الع اللهم إين أستلك العافين

اللهم إين أستلك العفو والعافين ا ليين ولنياي ، وأهلي ومايل ، اللهم اسرت عورا  وآمذ  
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روعذذا  ، اللهذذم احفظذذين مذذ  بذذْي يذذدي ومذذ  خلفذذي وعذذ   يذذين وعذذ  ِشذذايل ومذذ  فذذوقي ، 
 اب  حبا  أخرج  وأعوذ بعظمتك أ  أغتال م  حت  . 

 فذذاطر السذذماوات واارض ، رب كذذل شذذيء وملي ذذ  ، أشذذهد   اللهذذم عذذامل الغيذذي والشذذهالة
ابذذ  أخرجذذ   أ  ال إلذذ  إال أنذذت أعذذوذ بذذك مذذ  شذذر نفسذذي ، ومذذ  شذذر الشذذييفا  وشذذرك  .

 حبا  
 ك وأان على عهدك ووعدك ما ال إل  إال أنت خلقتين ، وأان عبد اللهم أنت ريب

لك ب ن  فاغفر  ، أعوذ بك م  شر ما صةعت أبوء لك بةعمتك علي ، وأبوءاستيفعت
 متفق علي  يل فإن  ال يغفر ال نوب إال أنت .

  اللهذذم إين عبذذدك ، ابذذ  عبذذدك ، بذذ  أمتذذك انصذذي  بيذذدك ، مذذاض ا ح مذذك ، عذذدل ا
قضذذا ك أسذذتلك ب ذذل اسذذم هذذو لذذك مسيذذت بذذ  نفسذذك ، أو أنزلتذذ  ا كتابذذك ، أو علمتذذ  

ل القذذرآ  ربيذذع قلذذ  ، أحذذدا مذذ  خلقذذك ، أو اسذذتتمرت بذذ  ا علذذم الغيذذي عةذذدك ، أ   عذذ
 اب  حبا  أخرج  ونور بصري ، وجالء حزين ، وذهاب مهي . 

  ال إلذذذذذذ  إال هللا العظذذذذذذيم احللذذذذذذيم ، ال إلذذذذذذ  إال هللا رب العذذذذذذر، العظذذذذذذيم ، ال إلذذذذذذ  إال هللا رب
 مسلم أخرج  السماوات ورب اارض ورب العر، ال رمي . 

  ، إال  وأصذذلح يل شذذتين كلذذ  ال إلذذ  اللهذذم رمحتذذك أرجذذو فذذال ت لذذين إىل نفسذذي طرفذذن عذذْي
 اب  حبا  أخرج  أنت .  

 
 
 

 حبمد اهللمت 
 
 


