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 إرشادات عامة لمحاج والمعتمر                                      7102تحديث سبتمبر 
 : احرص عمى 

 بداية اإلحرام حتى بداية الطواف اإلكثار من التمبية منذ 
 عند التوجه لزيارة المدينة اإلكثار من الصالة عمى النبي 
 زمزم حتى التضمع مع كثرة الدعاء اإلكثار من شرب ماء 
 النظر إلى الكعبة كثار مناإل        طواف التطوع       
 ها لممسجد الحرام لمصالة إن أمكناستالم الحجر األسود في كل مرة تدخل في 
 أكرم ضيوف الرحمنار السن والنساء واألهل والرفقاء خدمة المعتمرين والحجيج وطمأنتهم وبخاصة كب(..) 
 والحسنة بمائة ألف.. " ة ألفالتصدق بالمال والطعام " ..صدقة بمكة بمائ ، 
 ( "فميقل خيًرا أو ليصمت" ، اإلمساك عنه واإلمساك عنه فالسنةالكالم ال عند السؤال، إذا تساوى )بعدم الكالم فيما ال يعني، عدم الكالم إ: بتقميل الكالم حفظ المسان   

   ( .. الخ ، إن شاء اهلل ، ما شاء اهلل إال اهلل )سبحان اهلل، الحمد هلل، ال إله اجعل معظم الكالم ذكر                 
 )الغيبة ، النميمة ، السب ، البذاءة ، الكذب ..الخ (تجنب آفات المسان               

 حفظ البصر عن الحرام  وكل ما ال يحل لك بغض البصر عن العورات ،

  ضبط النفس  الصمت، االستعاذة، تغيير الحال، الوضوء(بكظم الغيظ(

 وضياع األمتعة.. الخ ، واإلقامة ، والحر، والتنقالت وبخاصة أثناء إجراءات السفر، والزحاملصبر عمى الناس واحتمال األذى ا ، 
(..!  تكفير لمذنوبكمه  )العتراض أو الجدل بعدم ا

  الدعوة إلى اهلل  (.. الخ حفظ المسان ، ، كظم الغيظ ، اإليثار، طمأنة الناس )خدمة المعتمرين أو الحجيجبحسن الخمق
  االستماع لدروس العمم بغير جدل أو اعتراض

 والتشويق لزيارة الحرمين .        الرحم صمة.    : السن بنية ، وبخاصة صغار واألقارب شراء الهدايا لؤلهل

( ا"ا في ُمدَّها وصاعهنمهم بارك لال..ها من المدينة لدعوة النبي لها بالبركة "يستحب شراؤ  )          
 مسممينوالدعاء بأن يعز اهلل اإلسالم وال،  التمتع برؤية أجناس البشر المختمفين 

  :احذر من 
ين بغيوووور عموووومالفتوووووى فووووي الوووود         ىكثوووورة السووووؤال واالعتووووراض والشووووكو   وترديوووود اإلشوووواعات والجوووودل                     والقووووال القيوووول ،
واإليذاء   والسب ، ، والسخرية غيبةتتبع العورات، وال ،  ةالخروج عن الجماعكثرة الكالم الدنيوي بغير ذكر اهلل 
  اإلكثار من الطعام والشراب لخوف العدوى أو اإلصابة باألمراض 
 :ال تنَس 

 حتوى مون شوركة السوياحة المنظموة لمرحموة ، خاصوة الحقائوب المهوداة  وضع عالمة خاصة أو كارت باالسم والعنوان عموى الحقائوب
 باقي حقائب المسافرين في الرحمةال تختمط مع 

 ع بهوا موا يموزم الحواج أو المعتمور مون خفيوف بشوريط طويول أو شونطة هانودباج خفيفوة حوول الرقبوة يوضو أثناء الطواف: تعميق كويس
 أثناء الطواف  لتكون اليدان خاليتين تماًما ، نعمين.. الخ نقود

  :(خاصة في اإليشاربات والمالبس الداخمية )والبعد تماًما عن األكريمكنية أن تكون قط يفضل -     تفضل األلوان الداكنة -المالبس 
 (.. )لعدم االضطرار لمغسيلالستطاعة اإلكثار من أخذ المالبس الداخمية قدر ا -              
 البد من لبس بنطمون أبيض تحتها لمسترة)يكفي غياران فقط( المالبس البيضاء  عند ارتداء -              
 وال تصف)فضفاضة( أن تكون واسعة  ينبغي)عباءات أو جالليب( مالبس النساء  -              
 مرجال لمجو البارد في صالة الفجريستحب أخذ شال خفيف لمنساء أو عباءة خفيفة ل -              

 ن واحدها وعدم وضعها كمها في مكاالنقود: يستحب توزيع 
 ( + شبشب ش)بدون كعب، أو بكعب كاوتالقماش ، وتفضل األحذية المصنوعة من  األحذية: الكعب العالي ال يستحب عمى اإلطالق  

 خفيف + شرابات لمنساء         
  أكياس بالستيك ذات ألوان مختمفة لؤلغراض اآلتية 6أخذ : 
 لألدوية: كيس 
  ،نتفاخ )لاللآلالم، أدوية لمهضم آخر قطرة لمعين، نقط لؤلنف، مرهم لمتسمخات و  :ثلالعامة م األدوية - األدوية الخاصة      

 ،  ( لموقاية بيومينأخذ جرعة أو جرعتين قبل السفر  ) يفضل، مضاد حيوي  ، أقراص لمكحة (..الخ  القيء،   اإلمساك،  اإلسهال      
  كمينكس ،رباط ضاغط  ، ، بالستر )خاصة مع الحج(محمول جفاف        
 بأسماء األدوية ودواعي االستعمال، مع كتابة ورقة  ممحوظة: يفضل أخذ األدوية عمى هيئة شرائط بدون عمب لتخفيف الوزن 

 :كيس لممطبخ 
  ، سخان  ، فتاحة ، مالحة )يستحب زيادة واحد من كل نوع(شوكة وسكين وممعقة، أطباق وأكواب بالستيك بعدد المسافرين      
 مسحوق غسيل أو صابونة داخل صبانة ،  ، سفنجة لمغسيل ير، كنكة أو براد صغير، طبق بالستيك كبير أو صينيةصغ      
 :كيس لمحمام 

 فرشة )حجم صغير(، جون كولونيا، فرشة أسنان ومع ،فوطة 7)أكياس صغيرة(، لوفة أو إسفنجة، شامبو ، (صبانة)صابونة      
 ينحبل مطاط بمشبك، فرشة ومشط لمشعر،  ، شماعتين بالستيك ، ورق تواليت وط صحيةف،  )إلزالة البقع(غسيل صغيرة      
 :كيس منوعات  

   ،  )تؤخذ من عمى اإلنترنت(، أوقات الصالة بمكة والمدينة  مقص، إبرة وخيط غامق وأبيض ودبابيس مشبك، قصافة، منبه     
 زمزمية )يستحب اثنان في العدد(، نظارة نظر +األدعية(، )+سبحة+مصحف، سجادة صالة خفيفة  نتيجة لؤليام )كارت(     
 الصحابة.. الخ( عن،  ةير )في الس، ورقة وقمم، كتاب أو كتابين لمقراءة  سوليتيب عريض لمصق الشنط،  )جراب قماش(     

 :كيس لألطعمة  
 )يفضل داخل أخضر، سميط أو بسكوت  ، ليمون ، دقة )كيس(، زيتون أسود  )عمب(جبنة بيضاء  توضع به األطعمة الجافة      
 )لمرضى السكر أو الضغط(عمة خاصة أط ، قميل من الخبز، عمب عصير، ، بن ، سكر، شاي ، جبن مطبوخ ، تونة (بالستيك عمبة     
  :ن.ي تكفي يوًما أو يوميالمطبوخة الت لمجمدةخذ بعض المحوم أو الفراخ اتؤ إذا كان في مكان اإلقامة ثالجة، -ممحوظة 

 )يستحب أخذ زيادة لمصدقة(+ ماء  في الهاندباج: سندوتشات + عصائر -              
  لممالبس والغيارات المستعممةكيس 


