


 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 تذكير بصفة العمرة .
الحمد هلل والصالة والسالم 
على رسول اهلل وعلى آله 

 وصحبه ومن وااله وبعد :
من نوى العمرة يستحب  . 1

له التوبة ، والخروج من 
مظالم الناس ، وكتابة 
وصيته ، ووصية أهله 

 بتقوى اهلل تعالى .
شرط قبول أي عمل  .  2

 ، الىتع هلل الصالـإخ
 صلى النبي ومتابعة

  .وسلم عليه اهلل
يستحب للمعتمر إن  .  3

وصل إلى الميقات أن 
 يغتسل ويتطيب .

فإن كان ميقاته ذا  .  4
الحليفة خاصة ركع 

 ركعتين .
وكذلك تغتسل المرأة  .  5

حتى لو كانت حائضا أو 
 نفساء .

يلبس الرجل إزارا  .  6
ورداء ، والمرأة تحرم 

غير بمالبسها المعتادة 
أنها ال تلبس النقاب 

 والقفازين .

 



ينوي العبد نية  .  7
العمرة بقلبه ، وال يقبل 

 عمل إال بنية .
فإذا انتهى من التجهز  .  8

في الميقات وركب سيارته 
أهل بالعمرة ويلبي بها 

فيقول "لبيك عمرة" أو 
لبيك اللهم عمرة ال رياء 

فيها وال سمعة . ويسن 
له أن يشترط إن خاف 

ول دون إتمام شيئا يح
عمرته فيقول : اللهم 

 محلي حيث حبستني .
فإذا لبى بالعمرة حرم  .  9

 عليه :
  لبس المخيط

 وتغطية رأسه
  والتطيب

  وأظفاره شعره من خذألوا
 وإتيان النساء

  والصيد في الحرم
 وقطع شجر الحرم .

يسن للمعتمر  .  10
االغتسال لدخول مكة إن 

 تيسر له ذلك .
لمسجد إذا وصل ا .  11

الحرام يسن له الدخول 
بالرجل اليمنى ويذكر 

ذكر دخول المسجد ، 

 



وليس لدخول المسجد 
 الحرام ذكر خاص .

ويسن لمن استطاع أن  .  12
 سودأليبدأ بالحجر ا

:  قائال ويقبله فيستلمه
 . أكبر واهلل اهلل بسم

أو يشير إليه إشارة إذا 
 كان الزحام شديدا .

 7. يطوف المعتمر  13
رمل في الثالثة أشواط ي

 في ويمشي ولىلـأا
 يقول شوط وكل الباقية

 اهلل دالحجر األسو عند
 . اكبر

ويستحب االضطباع  .  14
فيجعل وسط ردائه تحت 

 وطرفي يمن لـأمنكبه ا
 . يسرألا كتفه على ردائه

وينبغي الطهارة في  .  15
 الطواف .

ويكثر في الطواف من  .  16
الذكر والدعاء ويجوز 

 قراءة القرآن .
يسن للطائف أن يقول  .  17

بين الركن اليماني 
والحجر : ربنا آتنا في 

الدنيا حسنة وفي اآلخرة 
 حسنة وقنا عذاب النار .

 



إذا فرغ المعتمر من  .  18
طوافه صلى ركعتين خلف 

المقام إن تيسر وإال 
صلى في أي موضع من 

 البيت .
يقرأ في الركعتين ب  .  19

قل يا أيها الكافرون 
 أحد . وقل هو اهلل

ثم يسن له شرب زمزم  .  20
 ويتضلع منه .

 سودألثم يقصد الحجر ا .  21
 . ذلك له تيسر إن

يتوجه بعد ذلك إلى  .  22
الصفا ، ليسعى بين 

  الصفا والمروة .
إذا وصل الصفا صعد  .  23

إلى أعاله وقرأ قول 
: "إن الصفا  اهلل تعالى 

والمروة من شعائر اهلل" 
. 
ويستقبل القبلة  .  24

يحمد اهلل ويكبره ف
ويقول : ال إله إال اهلل 

وحده ال شريك له له 
الملك وله الحمد وهو 

 ال على كل شيء قدير 
 أنجز  وحده اهلل إال إله

 وهزم عبده ونصر وعده
 يدعو ثم.  وحده حزابالا

 



 خيري من يشاء بما
 .  واآلخرة الدنيا

 3. يكرر ذكره ودعاءه  25
 مرات .

. ثم ينزل متجها إلى  26
لمروة داعيا وذاكرا ا

 وتاليا .
. فإذا وصل بين  27

 سن خضرينألالعلمين ا
 . بينهما سراعإلا له

. ويرقى على المروة ،  28
ويفعل ما فعل على 

الصفا غير أنه ال يقرأ 
 . يةالا
أشواط يبدأ  7. ويسعى  29

بالصفا وينتهي بالمروة 
. 
. ويستحب له أن يكون  30

  متطهرا من كل حدث .
ك يحلق رأسه . بعد ذل 31

أو يقصر شعره ، والحلق 
 أفضل وأكمل .

. فإذا قصر تحلل من  32
إحرامه ، وحل له كل ما 

 كان حراما عليه .
. ويحرص العبد في  33

 كثارإلسفرته هذه على ا
 ، والنوافل الطاعة من

 في الصالة على ويحرص

 



تطاع إلى اس ما الحرم
 . سبيال ذلك 

 
 

 

 


