
 pdfأدعية العمرة 
 يف امليقات عند اإلهالل  (1

عن أنس رضي هللا عنه  ويكرب قبل إحرامه ابلعمرة واحلج.  يسن للمسلم أن يسب ِّح ويهلل
صلَّى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن معه ابملدينة الظهر أربعا والعصر بذي  قال:

احلليفة ركعتني مث ابت هبا حىت أصبح مث ركب حىت استوت به على البيداء محد هللا وسبح 
 .رواه البخاري هبما.وكرب مث أهل حبج وعمرة وأهلَّ الناس 

 ( يف الطريق إىل مكة )بني امليقات والوصول إىل الكعبة( 2
يسن التلبية واإلكثار منها ورفع الصوت هبا للرجال أما املرأة فتخفض صوهتا حىت ال 

 .يسمعها الرجال األجانب عنها

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا استوت 
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك   فقال:به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهلَّ  

 .رواه البخاري و مسلم لك.لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 

 ثناء الطواف أ( 3
روى البخاري عن ابن عباس   أكرب.يقول كلما حاذى احلجر األسود يف كل شوط: هللا  

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم طاف  رضي هللا عنه أن ال احلجر   )أيكلما أتى الركن    ابلبيت.نيب َصلَّى اَّللَّ
 أشار إليه بشيء كان عنده وكربَّ   األسود(



مسعت   قال:ويقول بني الركن اليماين واحلجر واألسود ما ورد عن عبد هللا بن السائب  
ما بني   عليه وسلم يقول  نا يف الدنيا حسنة ويف " ربنا آت  الركنني:رسول هللا صلى هللا 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار " . رواه أبو داود. وحسَّنه الشيخ األلباين يف " صحيح 
 .“ أيب داود

 ل الصعود إىل الصفا و عليه بق( 4
من الباب  -النيب صلى هللا عليه وسلم  أي: –... مث خرج  قال:عن جابر بن عبد هللا 

أبدأ مبا بدأ هللا به ،    الصفا واملروة من شعائر هللا  إن قرأإىل الصفا فلما دان من الصفا  
ه وقال : ال إله  فبدأ ابلصفا فرقي عليه حىت رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحَّد هللا وكربَّ
إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، ال إله إال هللا 

األحزاب وحده ، مث دعا بني ذلك ، قال مثل هذا    وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم
 .ثالث مرات. رواه مسلم

 يف الصعود على املروة ( 5
 .عليهيفعل مثل ما فعل على الصفا دون ذكره لآلية قبل الصعود 

مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى  عنه:قال جابر رضي هللا 
 .مسلمرواه    الصفا.حىت إذا صعدات مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على  

لقوله صلى هللا عليه وسلم "  واآلخرة؛عند شربه ملاء زمزم يدعو مبا شاء من خري الدنيا 
 رواه ابن ماجه وصححه الشيخ األلباين  –ُشرب له "  ماء زمزم ملا

ـ يف الطواف   ـ ومنه الدعاء  فليدع   والسعي،وكذلك يشرع اإلكثار من ذكر هللا تعاىل 
، وما ، وال أبس أبن يقرأ القرآن يف طوافه وسعيهاملسلم فيهما مبا يفتح هللا تعاىل عليه



: فمما ال يف الطواف والسعييذكره بعض الناس من وجود أدعية خمصوصة لكل شوط  
 .الشرع أصل له يف 

 :تيميةقال شيخ اإلسالم ابن 

، وإن قرأ القرآن سر اً فال ويستحب له يف الطواف أن يذكر هللا تعاىل ويدعوه مبا يشرع 
 بتعليمه، صلى هللا عليه وسلم ال أبمره وال بقوله وال    النيبوليس فيه ذكر حمدود عن    أبس،

ئر األدعية الشرعية ، وما يذكره كثري من الناس من دعاء معنيَّ حتت  بل يدعو فيه بسا 
 . امليزاب وحنو ذلك : فال أصل له

صلى هللا عليه وسلم خيتم طوافه بني الركنني بقوله " ربنا آتنا يف الدنيا حسنة  النيبوكان 
لك ، وليس يف ذويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار " كما كان خيتم سائر دعائه بذلك 

 .ذكر واجب ابتفاق األئمة

 


