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  بإشراف

  الشیخ فتحي صافي

  الحاج محمد البخاري  ***  الحاج ھشام البقاعي

   



  تمھید

ً یوافي نعمھ ویدفع نقمھ ویكافئ مزیده، رب  الحمد  رب العالمین حمدا
األرباب ومسبب األسباب لھ الفضل والطول والمنن، ال إلھ إال ھو وحده ال 
ً عبده ورسولھ وصفیھ وخلیلھ خیر نبي  شریك لھ، وأشھد أن سیدنا محمدا

نبي أرسلھ وھدایة ورحمة للعالمین كلھ اللھم صل وسلم وبارك على ھذا ال
.ً   الكریم وعلى آلھ وصحبھ الغر المیامین وسلم تسلیماً كثیرا

  -أما بعد:

فھذا كتاب في مناسك الحج والعمرة والزیارة مختصر سھل العبارة، تضمن 
ً للحجاج،  أدعیة ونصائح وتوجیھات استقیتھ من أمھات الكتب لیكون زادا

ھا ضحكة قال بعض العلماء: أعمال الجوارح في الطاعات مع إھمال شروط

ً من العامة یرجع بغیر حج إلى كل فج إما بترك  للشیطان ولھذا فإن كثیرا
فرض أو عدم صحة إحرام فال بد لمن أراد الحج أن یتعلم أحكامھ لیؤدیھ 
على الوجھ األكمل وهللا سبحانھ وتعالى یتوالنا برحمتھ وعنایتھ ویوجھنا 

  لما فیھ رضاه والحمد  رب العالمین.

  

  راجي عفو ربھ الباقي        ھـ  1420رم مح 19دمشق 
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  اآلیات الكریمة

الحج أشھر معلومات فمن فرض فیھن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج.  -1
 .197البقرة 

 .97آل عمران و على الناس حج البیت من استطاع إلیھ سبیال.  -2

ً وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشھدوا  -3 ن في الناس بالحج یأتوك رجاال وأذِّ
منافع لھم ویذكروا اسم هللا في أیام معلومات على ما رزقھم من بھیمة األنعام فكلوا 

منھا وأطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثھم ولیوفوا نذورھم ولیطوفوا بالبیت العتیق. 
 .29-27الحج 

ً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا هللا عند لیس علی -4 كم جناح أن تبتغوا فضال

 .198البقرة المشعر الحرام واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبلھ لمن الضالین. 

َف  -5 إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البیت أو اعتمر فال جناح علیھ أن یطوَّ

 .158البقرة  لیم.بھما ومن تطوع خیراً فإن هللا شاكر ع

  

  األحادیث الشریفة

 عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول:  -1

 .رواه البخاري ومسلم"من حج  فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدتھ أمھ" 

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: "العمرة إلى العمرة  -2
. (الحج المبرور رواه البخاري ومسلم كفارة لما بینھما والحج المبرور لیس لھ جزاء إال الجنة"

ھو ما سلم من االثم والریاء أو ما كان فیھ جود وحسن أخالق، لحدیث أحمد قالوا: یا 
 . - التاج الجامع لألصول –رسول هللا ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السالم) 

راد الحج من أ"اس رضي هللا عنھما عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: عن ابن عب -3
فلیتعجل، وزاد اإلمام أحمد: فإنھ قد یمرض المریض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة" 

 .  رواه أبو داود، ورواه اإلمام أحمد بسند صالح

عن ابن شماسة رضي هللا عنھ قال: حضرنا عمرو بن العاص وھو في سیاقة الموت  -4
فبكى طویالً وقال: فلما جعل هللا اإلسالم في قلبي أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم فقلت 
یا رسول هللا أبسط یمینك ألبایعك فبسط یده فقبضت یدي فقال مالك یا عمرو؟ قال قلت 

ماذا؟ قال قلت أن یغفر لي، قال: أما علمت یا عمرو أن أردت أن أشترط، قال تشترط 



اإلسالم یھدم ما كان قبلھ وأن الھجرة تھدم ما كان قبلھا وأن الحج یھدم ما كان قبلھ. 

(یعني أن الحج یسبب غفران الذنوب ویزیل الخطایا إال حقوق اآلدمي فإنھا تتعلق في 
ن هللا یتكرم فیرضي أومن الجائز الذمة حتى یجمع هللا أصحاب الحقوق لیأخذ كل حقھ، 

ً وتكرماً وال بد  صاحب الحق بما أعد لھ من النعیم وحسن الجزاء فیسامح المدین فضال
الترغیب  –من أداء حقوق اآلدمیین وحقوق هللا مبنیة على تسامح الكریم الغفور الرحیم 

ً ورواه مسلم والترھیب للمنذري).   .وغیره أطول منھرواه ابن خزیمة في صحیحھ ھكذا مختصرا

وینبغي للحاج أن یبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الدیون وإعداد النفقة لكل من تلزمھ 
نفقتھ إلى وقت الرجوع ویرد ما عنده من الودائع ویستصحب من المال الحالل الطیب 

في الزاد والرفق ما یكفیھ لذھابھ وإیابھ من غیر تقتیر بل على وجھ یمكنھ معھ التوسع 

عفاء والفقراء وال یشغل قلبھ في التجارة فالحاج یحتاج إلى قلب مطمئن منصرف بالض
روى أبو عثمان الصابوني في كتاب المائتین عن  –إلى ذكر هللا تعالى وتعظیم شعائره 

النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: تحج أغنیاء أمتي للنزھة وأوساطھم للتجارة وفقراؤھم 
  معة.للمسألة وقراؤھم للریاء والس

وینبغي للحاج أن یلتمس رفیقاً صالحاً محباً للخیر معیناً علیھ إن نسي ذكره وإن ذكر 

أعانھ وإن جبن شجعھ وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره ویودع رفقاءه المقیمین 
وإخوانھ وجیرانھ فیودعھم ویلتمس أدعیتھم فإن هللا تعالى جاعل في أدعیتھم خیراً 

أخرجھ الترمذي بسند ل: (استودع هللا دینك وأمانتك وخواتیم عملك) والسنة في الوداع أن یقو

. وكان صلى هللا علیھ وسلم یقول لمن أراد السفر: (في صحیح والنسائي عن ابن عمر رضي هللا عنھما

أخرجھ حفظ هللا وكنفھ زودك هللا التقوى وغفر هللا ذنبك ووجھك للخیر أینما توجھت) 

  . والترمذي بإسناد حسن دون قولھ (في حفظ هللا وكنفھ)الطبراني في الدعاء عن أنس 
وقبل أن یخرج من الدار یصلي ركعتین ثم یرفع یدیھ ویدعو هللا سبحانھ قائالً: اللھم 

ھل والمال والولد واألصحاب، إحفظنا وإیاھم احب في السفر وأنت الخلیفة في األأنت الص
ألرض وتھون علینا السفر، وأن من كل آفة وعاھة، اللھم إنا نسألك أن تطوي لنا ا

ترزقنا في سفرنا سالمة البدن والدین والمال وتبلغنا حج بیتك وزیارة قبر نبیك محمد 
وكآبة المنقلب وسوء المنظر صلى هللا علیھ وسلم، اللھم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر 

ا وإیاھم ھل والمال والولد واألصحاب اللھم اجعلنا وإیاھم في جوارك وال تسلبنفي األ
 نعمتك وال تغیر ما بنا وبھم من عافیتك.

 

  



  فإذا وقفت على باب الدار فقل:

، رب  َّ أبسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة إال با َُضل أو أِزل َّ أو أ عود بك أن أِضل
.  اللھم إني لم أخرج أشراً وال بطراً  َم أو أجَھل أو ُیجھل عليَّ ُْظل َُزل أو أْظلِم أو أ وال أو أ

ریاًء وال سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة 
نبیك وشوقاً إلى لقائك. اللھم بك انتشرت وعلیك توكلت وبك اعتصمت وغلیك توجھت، 
اللھم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أھمني وما ال أھتم بھ وما أنت أعلم بھ مني عز 

ك اللھم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجھني للخیر جارك وجل ثناؤك وال إلھ غیر
  ینما توجھت.أ

  وفي السیارة وفي الطائرة وفي الباص قل:

بسم هللا وبا وهللا أكبر توكلت على هللا وال حول وال قوة إال با العلي العظیم ما شاء 
وإنا إلى ربنا ان وما لم یشأ لم یكن، سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا لھ مقرنین هللا ك

لمنقلبون، اللھم إني وجھت وجھي إلیك وفوضت أمري كلھ إلیك وتوكلت في جمیع 
  أموري علیك، أنت حسبي ونعم الوكیل.

وإذا سارت السیارة أو طارت الطائرة فقل: سبحان هللا والحمد  وال إلھ إال هللا وهللا 

لوال أن ھدانا هللا، اللھم أنت الحمد  الذي ھدانا وما كنا لنھتدي  –سبع مرات  –أكبر 
  الحامل على الظھر وأنت المستعان على األمور.

  في زیارة المدینة المنورة:

: "من جاءني عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
 .الطبراني وقال ابن السكن صحیح اإلسنادأخرجھ  أن أكون لھ شفیعاً". زائراً ال تھمھ إال زیارتي كان حقاً على هللا

ً فإذا وقع  فمن قصد زیارة المدینة فلیصل على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في طریقھ كثیرا
بصره على حیطان المدینة وأشجارھا قال: "اللھم ھذا حرم رسولك فاجعلھ لي وقایة من النار 

ویتطیب ویلبس أنظف ثیابھ فإذا دخلھا  وأماناً من العذاب وسوء الحساب" ولیغتسل قبل الدخول
فلیدخلھا متواضعاً معظماً ولیقل: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: رب أدخلني 
ً. ثم یقصد المسجد ویدخلھ  مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصیرا

سلم فیقف عند وجھھ وذلك بأن یستدبر ویصلي في ركعتین ثم یأتي قبر النبي صلى هللا علیھ و
القبلة ویستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من الساریة التي في زاویة جدار القبر 
  ولیس من السنة أن یمس الجدار وال أن یقبلھ بل الوقوف من بعد أقرب لالحترام فیقف ویقول:



م علیك یا أمین هللا السالم علیك یا حبیب السالم علیك یا رسول هللا السالم علیك یا نبي هللا السال

هللا السالم علیك یا صفوة هللا السالم علیك یا خیرة هللا السالم علیك یا أحمد السالم علیك یا 
محمد السالم علیك یا أبا القاسم السالم علیك یا ماحي السالم علیك یا عاقب السالم علیك یا 

طاھر طھر السالم علیك یا نذیر السالم علیك یا حاشر السالم علیك یا بشیر السالم علیك یا 
السالم علیك یا أكرم ولد آدم السالم علیك یا سید المرسلین السالم علیك یا خاتم النبیین السالم 

السالم علیك یا قائد الخیر السالم علیك یا فاتح البر السالم علیك یا علیك یا رسول رب العالمین 
األمة السالم علیك یا قائد الغر المحجلین السالم علیك وعلى  نبي الرحمة السالم علیك یا ھادي

ً السالم علیك وعلى أصحابك الطیبین  أھل بیتك الذین أذھب هللا عنھم الرجس وأطھرھم تطھیرا
هللا عنا أفضل ما جزى نبیاً عن قومھ ورسوالً  كوعلى أزواجك الطاھرات أمھات المؤمنین جزا

عن أمتھ وصلى علیك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى علیك في األولین 
واآلخرین أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطیب وأطھر ما صلى على أحد من خلقھ كما استنقذنا 

  الة.بك من الضاللة وبصرنا بك من العمایة وھدانا بك من الجھ

أشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أنك عبده ورسولھ وأمینھ وصفیھ وخیرتھ من 

َّغت الرسالة وأدیت األمانة ونصحت األمة وجاھدت عدوك وھدیت أمتك  خلقھ وأشھد أنك قد بل
م وعبدت ربك  ف وكرَّ َّم وشرَّ حتى أتاك الیقین فصلى هللا علیك وعلى أھل بیتك الطیبین وسل

م.    وعظَّ

وإذا أوصاك أحد بالسالم على سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم فقل: السالم علیك من   
   فالن، السالم علیك من فالن.

ثم یتأخر قدر ذراع ویسلم على أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھ ثم یتأخر قدر ذراع ویسلم على 

 صلى هللا علیھ وسلم الفاروق عمر رضي هللا ویقول: السالم علیكما یا وزیري رسول هللا
ً والقائمین بعده بأمور الدین تتبعان في ذلك آثاره  والمعاونین لھ على القیام بالدین ما دام حیا

  وتعمالن بسنتھ فجزاكما خیر ما جزى وزیري نبي عن دینھ.

ثم یرجع ویقف عند رأس رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بین القبر واألسطوانة ویستقبل القبلة 
مد هللا عز وجل ولیمجده ولیكثر من الصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ثم یقول: ولیح

اللھم إنك قد قلت وقولك الحق ((ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاءوك فاستغفروا هللا واستغفر لھم 
  64سورة النساء اآلیة الرسول لوجدوا هللا تواباً رحیماً)) 

 



 

ا أمرك وقصدنا نبیك متشفعین بھ إلیك في ذنوبنا وما أثقل ظھورنا اللھم إنا قد سمعنا قولك وأطعن

من أوزارنا تائبین من زللنا معترفین بخطایانا وتقصیرنا فتب علینا وشفع نبیك ھذا فینا وارفعنا 
بمنزلتھ عندك وحقھ علیك اللھم اغفر للمھاجرین واألنصار واغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا 

  جعلھ آخر العھد من قبر نبیك ومن حرمك یا أرحم الراحمین.باإلیمان اللھم ال ت

: ثم یأتي الروضة فیصلي فیھا ركعتین ویكثر من الدعاء ما استطاع لقولھ صلى هللا علیھ وسلم
أخرجھ البخاري ومسلم من حدیث أبي ما بین قبري ومنبري روضة من ریاض الجنة ومنبري على حوضي.

   ھریرة وعبد هللا بن زید.

أیھا الحاج بزیارة األمكنة الطاھرة للتبرك بھا وھي ال تضر وال تنفع بل تكسنا مھابة في وعلیك 
هللا وإجالالً في هللا ومحبة في هللا ألنھا شرفت بأقدام األنبیاء والمرسلین واألولیاء المتقین مشوا 

ل أحد ففي فیھا وساروا فیھا وجلسوا فیھا وحاربوا فیھا وعبدوا هللا فیھا ودفنوا فیھا مثل جب
حدیث أبي عنبس بن جبر رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال ألحد: ھذا جبل یحبنا 

  .رواه البزار والطبراني في الكبیر واألوسطونحبھ على باب من أبواب الجنة. 

ُُحد ركن  وروي عن سھل بن سعد رضي هللا عنھما قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: أ

  .رواه أبو یعلى والطبراني في الكبیرمن أركان الجنة وھناك قبر سید الشھداء حمزة رضي هللا عنھ. 

 ویستحب أن یخرج إلى البقیع كل یوم بعد السالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فیزور
قبر عثمان بن عفان رضي هللا عنھ وقبر الحسن بن علي رضي هللا عنھما وقبر على بن الحسین 

ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضي هللا عنھم ویزور قبر إبراھیم إبن رسول هللا صلى هللا 
فذلك كلھ بالبقیع ویستحب لھ أن  علیھ وسلم وقبر صفیة عمة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

جد قباء ویصلي فیھ لما روي أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: من خرج من یأتي مس
 .النسائي وابن ماجة من حدیث سھل بن حنیف بإسناد صحیحبیتھ حتى یأتي مسجد قباء ویصلي فیھ كان لھ عدل عمرة. 

 

 

 

 



  

 ویأتي مسجد الفتح وھو على الخندق فعن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا
علیھ وسلم دعا في مسجد الفتح ثالثاً یوم االثنین ویوم الثالثاء ویوم األربعاء فاستجیب لھ یوم 
األربعاء بین الصالتین فعرف البشر في وجھھ قال جابر فلم ینزل بي أمر مھم غلیظ إال توخیت 

د. ولیأت تلك الساعة فأدعو فیھا فأعرف اإلجابة. رواه أحمد والبزار وغیرھما وإسناد أحمد جی
مسجد القبلتین، ولیغتنم أیام مقامھ بالمدینة المشرفة فیحرص على مالزمة المسجد باالعتكاف 
وحضور الصلوات الخمس للجماعة والختم القرآني ولو مرة فإنھ ال یستغني عنھ في ذلك المحل 

  الذي ھو مھبط الوحي وإحیاء لیلھ بعبادتھ.

المدینة فالمستحب أن یأتي القبر الشریف ویعید  ثم إذا فرغ من أشغالھ وعزم على الخروج من
دعاء الزیارة ویودع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ویسأل هللا عز وجل أن یرزقھ العودة إلیھ 
ویسأل هللا السالمة في سفره فإذا خرج فلیخرج برجلھ الیسرى ولیقل اللھم صل على محمد 

  وزاري بزیارتھ.وعلى آل محمد وال تجعلھ آخر العھد بنبیك وحط أ

  

  رامـــــاإلح

عندما نغادر المدینة المنورة متوجھین إلى مكة المكرمة نغتسل في المكان الذي نبیت بھ والغسل 

للنظافة حتى المرأة الحائض تغتسل ویسرح لحیتھ وشعره ویقلم أظفاره ویقص شاربھ ویحلق 
فیرتدي ویتزر بثوبین أبیضین فإذا عانتھ وإبطھ ثم یخلع الثیاب المخیطة ویلبس ثوبي اإلحرام 

بلغ ذا الحلیفة حیث یطلق علیھا آبار علي صلى ركعتین سنة اإلحرام في غیر وقت مكروه ثم 
یقول بعد سالمھ : "اللھم إني أرید الحج فیسره لي وتقبلھ مني، نویت الحج وأحرمت بھ  

عمة لك والملك ال شریك لك" تعالى: لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والن
ً بعد الصالة وعند اصطدام الرفاق وعند كل ركوب  ویكررھا ثالثاً، ویكثر من التلبیة خصوصا

 ونزول وصعود وھبوط.
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 ال یقص شعره فإذا فعل فعلیھ شاة. -7

 ال یقطع شجر الحرم وال حشیشھ إال األذخر. -8

إحرام المرأة في وجھھا فتغطي رأسھا وشعرھا ولھا أن تسدل على وجھھا ثوباً متجافیاً  -9
لحدیث عائشة رضي هللا عنھا قالت: كان الركبان یمرون بنا ونحن محرمات مع رسول 

هللا علیھ وسلم فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابھا من رأسھا على وجھھا فإذا هللا صلى 
 .أخرجھ أحمد وأبو داود وابن ماجھ والبیھقيجاوزنا كشفناه. 

  یقول عند دخولھا: فإذا وصل الحاج إلى مكة المكرمة

ني من عذابك یوم تبعث  اللھم ھذا حرمك وأمن فحرم لحمي ودمي وشعري على النار وأمِّ

ك واجعلني من أولیائك وأھل طاعتك، ثم اغتسل وتوجھ إلى الحرم الشریف فإذا وقع عباد
بصرك على البیت قل: ال إلھ إال هللا وهللا أكبر اللھم أنت السالم ومنك السالم ودارك دار 

فتھ اللھم فزده  متھالسالم تباركت یا ذا الجالل واإلكرام اللھم إن ھذا بیتك عظَّ  متھ وشرَّ وكرَّ

 ً ً وكرامة اللھم افتح لي أبواب تعظیما  وزده تشریفاً وتكریماً وزده مھابة وزد من حجھ عزا
  رحمتك وأدخلني جنتك وأعذني من الشیطان الرجیم.

ً مصلیاً على النبي صلى هللا  ً مھلال وادخل متواضعاً خاشعاً ملبیاً مالحظاً جاللة المكان مكبرا

ً بما تحب ف ً بالمزاحم داعیا إن الدعاء عند أول نظرة للكعبة الشریفة علیھ وسلم متلطفا
ین والفقر  مستجاب، كان صلى هللا علیھ وسلم یقول إذا رأى البیت: أعود برب البیت من الدَّ

  ومن ضیق الصدر وعذاب القبر.

قل: بسم هللا وبا ومن هللا وإلى هللا وفي سبیل هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا علیھ 
على عباده الذین اصطفى اللھم إني أسألك في مقامي ھذا في أول وسلم الحمد  وسالم 

مناسكي أن تتقبل توبتي وأن تتجاوز عن خطیئتي وتضع عني وزري الحمد  الذي بلغني 



ً وھدى للعالمین. اللھم إني عبدك  ً وجعلھ مباركا بیتھ الحرام الذي جعلھ مثابة للناس وأمنا

جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر الخائف  والبلد بلدك والحرم حرمك والبیت بیتك
  من عقوبتك الراجي لرحمتك الطالب مرضاتك، اللھم اجعلني مجاب الدعوة.

  قال في إرشاد الساري إلى مناسك المال علي القاري:

البیت مطافة النفوس والحق سبحانھ مقصود القلوب، البیت أطالل وآثار ورسوم وأحجار 
    ولكن:

  فانظروا بعدنا إلى اآلثار    لینا إن آثارنا تدل ع

  ویقال: الكعبة بیت الحق سبحانھ في الجھر، والقلب بیت الحق سبحانھ في السر:

  أجعـــل القلب بیتھ والمقـــاما  لست في جملة المحبین إن لم 

ً     وطوا في إجالة الســـــــر فیھ   وھو ركني إذا أردت استالما

وباطنھ األنوار واألسرار، أحجاره مغناطیس القلوب فھو بیت ظاھره األحجار واألستار 
القدسیة والنفوس األنسیة وأستاره أسباب لكشوف التجلیات الرحمانیة والتنزالت الصمدانیة 

  ومن أحجاره المتضمنة ألنوار أسراره ما سمي بیمین هللا المنور بالده یصافع بھا عباده.

جعلت تقول أین بیت ربي وتكرر ذلك  وفي الجامع اللطیف أن امرأة حجت فلما دخلت مكة

فقیل لھا ھذا بیت ربك فاشتدت نحوه تسعى حتى ألصقت جبینھا بحائط البیت فما رفعت منھ 
إال میتة. وأن الشبلي رضي هللا عنھ لما وصل مكة ونظر إلى البیت عظم عنده قدر ما نالھ 

      وأنشد طرباً:

  أراه عیاناً وھذا أنا    أبطحان مكة ھذا الذي

  لم یزل یكررھا حتى غشي علیھ.ثم 

وذكر األسدي أن أبا الفضل الجوھري لما رأى الكعبة عاله حال وقال: ھذه دیار المحبوب فأین المحبون؟ وھذه 
  أسرار القلوب فأین المشتاقون. وھذه ساعة اطالق الدموع فأین الباكون؟ ثم شھقة وأنشد:

  ما بقاء الدموع في اآلماق    ھذه دارھم وأنت محب     

 ً   .ثم بادر نحوه باكیاً ملبیا



  

  طواف القدوم

  قف تجاه الحجر األسود قائالً:

  اللھم أمانتي أدیتھا ومیثاقي وفیتھ اشھد لي.

أنت اآلن متوضئ طاھر من الحدث والخبث مستور العورة فالطواف بالبیت صالة ولكن هللا 
ي یسن فیھ االضطباع وھو سبحانھ أباح فیھ الكالم اضطبع قبل بدء الطواف فكل طواف بعد سع

ً وراء  أن تجعل وسط ردائك تحت ابطك األیمن وتجمع طرفیھ على منكبك األیسر فترخي طرفا
ً على صدرك وسترمل في ثالثة أشواط وتمشي في األربعة اآلخر على الھیئة  ظھرك وطرفا

ي المعتاد المعتادة ومعنى الرمل اإلسراع في المشي مع تقارب الخطأ وھو دون العدو وفوق المش
لكن ذلك إن وجدت فرجة وبدون إیذاء أحد.  وقبل مجاوزة الحجر وفي ابتداء الطواف قل: بسم 

هللا وهللا أكبر اللھم إیماناً بك وتصدیقاً بكتابك ووفاء بعھدك واتباعاً لسنة نبیك محمد صلى هللا 
  علیھ وسلم.

  

  

  


