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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، مدبر اخلالئق أمجعني، باعث الرسل 

  .صلواته وسالمه عليهم هلداية الثقلني، وبيان اهلدى وشرائع الدين
أشكره على التوفيق لسلوك وأمحده على اهلدى بعد العمى، 

  ..الطريق، فله احلمد والثناء، وهو للحمد أهل
، ووحد ة من مجع اهللا به شعث البشريوالصالة والسالم على

.  العربيةة به فرقبه كيان اإلنسانية، ومحل مشعل الوحدانية، وملّ
  :وبعد.. وعلى آله وصحبه الكرام الربرة، وسلم تسليما كثريا

ومنــك وإال فاملؤمــل خائــب  إليك وإال ال تـشد الركائـب      
ــالغرام مــضيع وعنك وإال فاحملـدث كـاذب       وفيــك وإال ف

  ملاذا هذه الدمعة
، بل عربات ...؛ بل دمعات؛ وعربة..هذه دمعة: أيها املبارك

ال ككل .. »دمعة يف احلج«هيجها الفؤاد، وكتبتها املقل باملداد 
  ..الدمعات

  ..إا دمعة صادقة
  ..إا دمعة حارة

اعتصرها القلب أملًا، ففاضت ا .. إا دمعة أسى، ولوعة
  .املدامع

  ..، والبقاع الطاهرة..ر املقدسةاعباملشدمعة طاملا حلمت 
  ..وها هي اليوم تسكب ها هنا

  ..وترمتي يف أحضان عرفات، ومىن
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  ..دمعة تسابق األريج، ومتازج دموع احلجيج
مث .. آه.. دمعة طاملا حبست يف احملاجر، وها هي اليوم اجر

  ..آه
  .من حرارة احلشا، وحالوة اللقاء

جتمو يوم الرحيـل فـؤادي     هي  يــا راحلــني إىل مــىن بقيــاد
الشوق أقلقين وصوت احلـادي      سرمت وسار دليلكم يا وحـشيت     

هنا «: قال املعصوم عليه الصالة والسالم لعمر بن اخلطاب 
  ...»تسكب العربات يا عمر

  .وصدق 
  ...فقل يل بربك

  !!عمن مل يبك يف هذا املكان
  !!ومن مل تبلل دموعه األردان

  .. هو اخلسرانهذا.. نهذا هو اخلسرا
  يف هذه الدمعة

 حتقيق للعبودية، وإظهار لالفتقار، وكشف :يف هذه الدمعة
  .حساب أثقلته األوزار
  .. ذكر ملن جل ذكره، وشكر عظم بره:يف هذه الدمعة
 للمنة، وعمل بالسنة؛ ليكون املآل  استشعار:يف هذه الدمعة

  .للجنة بإذن اهللا وفضله ومنه
يق، ومحد على اهلداية للطريق، شكر للتوف: يف هذه الدمعة

  ..وإظهار للحال بال بريق
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خضوع وانكسار وذلة، لتغفر الذنوب وتسد : يف هذه الدمعة
، وحتط السيئات، وتعظم احلسنات وترفع الدرجات، وتقبل ..اخللة
  ..تالقربا

 فرح زمية الشيطان، ورده خائبا خاسرا على :يف هذه الدمعة
غفر ألهل املوقف، وجتاوز عنهم، نسأل إذ أن اجلبار، قد .. عقبيه

  ..اهللا الكرمي من فضله
ذكريات عزيزة، وأيام خلت لنا فيها : ويف هذه الدمعة أيضا

ريخ مبداد من ا يسطر حروف التفيها كان اخلليل إبراهيم .. عربة
نور النبوة الساطع، ويظهر للبشرية طاعة رب الربية، واخلضوع 

  ..بذبح األوالدواخلشوع واالنقياد، حىت ولو 
 الرضا يظهر إمساعيل : ويف هذه األزمنة واألمكنة الفاضلة

 الوالد، واهللا شاهد، فيهب الكرمي، ذحبا ه، فيقيدبأمر اخلليل 
؛ فيسلم الولد، وينجح الوالد يف حتقيق أمر احلق جل وعز..اعظيم.  

، بأيب  يظهر املعصوم :ويف هذه األزمنة واألمكنة الفاضلة
 يظهر اجللد والصرب على الضيم والقهر، ويدعو إىل هو وأمي،

التوحيد صباح مساء، فيشرق على الكون الضياء من هنا من هذه 
  ..األماكن املقدسة، والبقاع الشريفة

، ال من ..رخينا، وكانت حضارتناامن هنا كان ت.. نعم
  ..، وال من كل فرعون»ستالني«، وال من »لينني«
يطلب العلم من الغـرب الغـيب      والمن بالدي يطلب العلم     : بل

ــيب   وــا مهــبط وحــي اهللا بــل ــري ن ــا خ  ــرج اهللا أخ
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 حرقة واسى ولوعة على حال املسلمني يف :بل ويف هذه الدمعة
  ..كل فج عميق

القتل زادهم، والتشريد سكنهم، والدماء شرام، واإلهانة 
  ..معيشتهم

ىت أنواع شردوا يف األرض زرافات ووحدانا، ولفقت هلم ش
  ..التهم، وألبسوا كل لباس

وهم قتلهم الوهن، وأضعفهم العجز، وكبلهم الكسل، ومزقتهم 
الفرقة، وضيعتهم املصاحل الشخصية، واألرصدة البنكية، وأصبح 
حال األمة اليوم حال الثكلى، فال والد وال ولد، وال صرب وال 

  ..وإىل اهللا املشتكى... جلد
جلدتنا قوم أفكارهم غريبة،  والغريب يف األمر، أن من بين

سلطوا ألسنتهم احلداد على أهل الصالح واإلميان، .. هم مريبةئادبمو
وسلم منهم أهل السوء والفساد؛ فجعلوا ينخرون يف األمة الثكلى؛ 
كما تنخر الدودة املفسدة يف العصى، فيسقط سليمان اإلميان على 

  ..يا بشرى هذا غالم: أرض الفساد، فتقول لسان احلال
إن أهل النفاق هم وأهل امللل الكافرة من اليهود والنصارى 

  ...واوس وغريهم يقفون يف خندق واحد ضد أهل التوحيد
نعم ضد أهل اإلميان والعقيدة السمحة، البيضاء النقية، وصدق 

ولَن ترضى عنك الْيهود وال النصارى حتى : اهللا جل وعز إذ يقول
 ِبعتى اهللاتدقُلْ ِإنَّ ه مهدىِملَّتهو الْه  ]١٢٠: البقرة[.  

واملؤمن الغيور حينما يرى الواقع املرير، وما آلت إليه احلال ال 
ميلك إال هذه الدمعة، فتهراق على مقلة طاملا حلمت بعز اإلسالم 
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  ...وأهله، وذل الكفر وأهله
رتباط  استشعار للوحدة اإلسالمية، وا:يف هذه الدمعةبل و

  ...دف موحد
  ..فالدين واحد
  ..والرب واحد

  .. واحدوالنيب 
  ..ن واحدآوالقر

؛ والقبلة واحدة، واملشاعر واحدة، واجلنة ..والسنة واحدة
  .!؛ والطريق واحدة..واحدة
فريط يف زمن احلياة، فإن العمر ت حزن على ال:يف هذه الدمعةو

  ..ساعة، فهنيئًا ملن جعلها يف طاعة
نما يذكر الساعات الضائعة من عمره ال ميلك عربته والعبد حي

فرط يف اخلريات، وما .. فتهراق ندما على التفريط يف زمن الصبا
  ..، واشتغل بامللهيات إذ كان مستطيعا..كان مطيعا

..وأراه أيسر ما عليك يـضيع       والوقت أنفس ما عنيت حبفظـه     
 الرب  وحنني لألمل املنشود، من أنني،:ويف هذه الدمعة

  ...املعبود
فهو نور يف .. حني حيدو مطايا القلب.. فما أمجل األمل

  ..؛ وفرح وسالم..ظالم
نعم إن العبد ليقبل على ربه، ومواله فينطرح بني يديه سبحانه، 

أن يعفو عنه، وأن يقبل منه، وأن يتوب عليه .. ويؤمله، ويسأله
  ..فيمن تاب عليهم
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فو عن زالته، وأن يصفح إن العبد ليتملق سيده جل وعز أن يع
 وتسكب ،فتدمع العني يف املوقف الطاهر.. وإجرامه.. عن غدراته

قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين : العربة عندما يرن يف األذن قول احلق جل وعز
 وبالذُّن ِفرغِة اِهللا ِإنَّ اَهللا يمحر طُوا ِمنقْنال ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس

ِميعجِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإن ]٥٣: الزمر[.  
  ..فإمنا هي حسرة على الذنب

  ..فعربة من اخلوف
  ..فدمعة من الوجل
  ..فدعاء مع الذل

   ادعوِني أَستِجب لَكُم.. فرمحة من أرحم الرامحني
  .]٦٠: غافر[

  :وليكن لسان حالك أيها املبارك
ــعيف ــد ض ــوالي إين عب ـ    أم ب فيمـا لــديك أتيتـك أرغ
 الـضر إال إليـك     ىوهل يشتك   أتيتك أشكو مصاب الـذنوب    

ــن ــيديفم ــا س ــوك ي ــيس اعتمــادي إال   بعف ــكفل  علي
، واسكب الدمعات يف هذه ... انثر العربات:أيها املبارك

، ..العرصات، عساك أن ترحم مع املرحومني، وتقال مع التائبني
  ...وتقبل مع املقبولني
فاضل، ويف زمان أنك يف مكان شريف : باركمث اعلم أيها امل

شريف فاضل؛ فاجعل زادك يف حجك العمل الصاحل، والتقرب إىل 
  ..عسى أن تكون من املقبولني.. اهللا بشىت أنواع القربات
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فأنت ..  تذكر لليوم اآلخر، واستعداد له:ويف هذه الدمعة أيضا
شريفة يف صت م البقاع الطاهرة، واألماكن الترى اجلموع قد غُ

  .لباس واحد هو البياض
  ..فتدمع العني هلذا املشهد املهول

رداء واحد، وإزار واحد، .. وس مكشفةؤآالف مؤلفة، ور
  ..وقصد واحد

وا من أجله يف هذا الصعيد الواحد أن ال ؤفنسأل الذي جا
؛ وأن يعمنا وإياهم ...همءحيرمهم األجر، وأن ال خييب فيه رجا

  ..لقادر عليهمحاته إنه ويل ذلك وارب
  .. تذكر الكفن، وأنت ترى البياض على الناس:أيها املبارك

  .تذكر احلشر، وأنت ترى اآلالف من الناس
  ..تذكر املوقف الرهيب، واخلطب املهيب

تذكر خضوع الناس لرب العاملني، ووقوفهم بني يديه جل 
  .. يف صعيد واحد، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعيوعز،

بادر قبل أن تبادر، بادر بالتوبة، وإصالح احلال : مث أيها املبارك
  .مع اهللا جل وعز

  .بادر بترك كل خمالفة لشرع اهللا
  .ونكؤبادر بتحيكم أمر اهللا يف مجيع ش

حلق ا بادر بنبذ البدع واخلرافات والقبوريات والطرقيات، و
  ...أهل الكتاب والسنة.. بركب أهل احلق
  .. بادر قبل أن تبادر:أيها املبارك

 بني يدي ر اخلضوع والذل واالنكسا:ويف هذه الدمعة أيضا
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، وإظهار ..رب األرباب، والتملق، واالنطراح بني يديه جل شأنه
  ..الفقر والفاقة، والدعاء

  .فهو سالح املؤمن.. نعم، الدعاء
ودعاء املؤمن ال يكون مظنة إجابة إال بشروطه، وسوف نأيت 

  .عليها
  : واألماكن واألزمان منهاومن مظنة إجابته بعض األحوال

ما كان يف حال السفر، فدعوة املسافر مستجابة ال ترد، * 
  .واحلاج مسافر لطاعة

الغازي «: وكذلك دعوة احلاج، فإا مظنة اإلجابة، قال * 
يف سبيل اهللا واحلاج واملعتمر، وفد اهللا، دعاهم فأجابوه، وسألوه 

  ].أللباينا وصححه ة ماجرواه ابن [»فأعطاهم
وكذلك الدعاء يف بعض األماكن الشريفة الفاضلة، وكذلك * 

  .األزمنة الشريفة الفاضلة
عند املروة، ويوم عرفة، قال عليه الصالة فعند الصفا، و

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا «: والسالم
رواه  [»ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: والنبيون من قبلي

  ].الترمذي
لك الدعاء عند املشعر احلرام، وكذلك الدعاء بعد رمي وكذ* 

، والوسطى، وكذلك عند شرب ماء زمزم، ىاجلمرة الصغر
وكذلك يف جوف الليل، ووقت السحر، ودبر الصالة املكتوبة، ويف 

، وبعد السجود، وبعد املطر، وبعد الوضوء، وبني األذان واإلقامة
اء املضطر، ودعاء  يف التشهد األخري، ودعالصالة على النيب 
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  .الوالد لولده
أحل على اهللا به فإنك يف .. اهللا بالدعاء... هللاا ف:ركاملباأيها 

  ..مواطن إجابة
 وإىل مجلة من آداب الدعاء، ومن مث مناذج من األدعية اجلامعة

ون لك أيها احلاج معينا بعد اهللا املباركة من الكتاب والسنة، لتك
  .على بلوغ هدفك

  الدعاءمجلة من آداب 
م باب سيده أشفق عليه، ورمحه، ز إذا ال الضعيفالعبدإن 

فالدعاء هللا جل وعز، فال .. وقضى حاجته ومطلوبه، وسد خلته
وال قادر على دفع املضار .. قادر على جلب املنافع إال اهللا

وال .. وال ناهي إال اهللا.. وال آمر إال اهللا.. واملكروهات إال اهللا
لزم بابه اوال مانع إال اهللا، ف.. عطي إال اهللاوال م.. مالك إال اهللا

بالتضرع، والدعاء، واطلب أن خيلص لك نيتك، وأن يصفي 
  .جل وعز.. سريرتك، فال مالك لذلك إال هو

ويف الليل يدعوين اهلوى فأجيب      أحن بأطراف النـهار صـبابة     
نعم مع اهللا ال ..  يف قلوب أصحابه مع اهللالليل سرا إن ...نعم
  .ريهمع غ

يل الليل هزتين إليك املـضاجع       اري ار الناس حىت إذا بـدا      
وجيمعين واهلم بالليـل جـامع       أقضي اري باحلديث وبـاملىن    
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 اهللا لعلّ أهل العلم أسوقها ض شروط مخسة ذكرها بعوللدعاء
  :جل وعز أن ينفع ا

 وهو صرف الدعاء هللا سبحانه، ص هللا عز وجل،ال اإلخ-١
وال .. ك له فيه، وال رياء، وال مسعة، وال طلبا لغري وجه اهللاال شري

  .]٩٢: األعراف[ وادعوه مخِلِصني لَه الدين.. تنس أخي
ومن أَحسن ِدينا :  واهللا يقول، متابعة سنة املعصوم -٢

رِملَّةَ ِإب عباتو ِسنحم وهِهللا و ههجو لَمأَس نذَ اُهللا ِممخاتِنيفًا وح اِهيم
  .]١٢٥: النساء[ ِإبراِهيم خِليالً

كفى باملطايا طيب ذكراك حاديا      إذا حنن أدجلنا وأنـت إمامنـا      
:  فهو يقول بإجناز موعود اهللا جل وعز، الثقة كل الثقة-٣

لَكُم ِجبتوِني أَسعاد ]بل يقول جل وعز للشيء]٦٠: غافر ، :
كُونُكُنفَي  . قال يف احلديث القدسي الذي رواه عن ربه 

كم وآخركم وإنسكم يا عبادي لو أن أول... «: تبارك وتعاىل
 صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان وجنكم قاموا يف

مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا دخل 
  ].رواه مسلم [»البحر
ويدعوننا رغَبا : ال تعاىل اخلشوع وحضور القلب، ق-٤

اِشِعنيا خوا لَنكَانا وبهرو ]فاخلشوع وحضور القلب ]٩٠: األنبياء ،
  .أمر مطلوب، والرغبة والرهبة يف الدعاء من شروط الدعاء

فإن فـساد األمـر أن تتـردد          إذا كنت ذا أمر فكن ذا عزمية   -٥
 عليه الصالة والسالم من  واجلزم يف الدعاء ملا صح عنهأي العزم

إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء، وال يقل اللهم إن «: قوله
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  ].رواه البخاري ومسلم [»شئت فأعطين، فإن اهللا ال مستكره له
اب إال ا، فإن هناك موانع  ال يستجاوكما أن للدعاء شروطً

أذكر منها على ... على املسلم واملسلمة التحرز منها.. ابةلإلج
  : اإلمجال ما يليسبيل
  . أكل احلرام-١
  . العجلة، وترك الدعاء-٢
  .ترك الواجبات، والفرائض -٣
  .ارتكاب ما يغضب الرب من عصيان -٤
الدعاء بإمث، أو قطيعة رحم، أو بابتهاالت شركية منافية  -٥
  .للتوحيد
  .غفلة القلب، وغريها -٦

*     *     *  
  أبلغ الثناء على اهللا بالدعاء

١- بر ذَابا عِقنةً ونسِة حِفي اآلِخرةً ونسا حينا ِفي الدا آِتنن
  .]٢٠١: البقرة[ الناِر

٢-  انلَيِملْ عحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا ِإنْ ناِخذْنؤا ال تنبر
ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا ربنا وال تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا 

النوم تا أَننمحارا ولَن اغِْفرا ونع فاعِم ِبِه ولَى الْقَوا عنرصا فَان
الْكَاِفِرين ]٢٨٦: البقرة[.  
٣-  ًةمحر كنلَد ا ِمنلَن بها ونتيدِإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبا ال تنبر

ابهالْو تأَن كِإن ]٨: آل عمران[.  
٤-  بيٍم ال رواِس ِليالن اِمعج كا ِإننبر ِلفخِفيِه ِإنَّ اَهللا ال ي
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ادالِْميع ]٩: آل عمران[.  
٥- اِرالن ذَابا عِقنا ونوبا ذُنلَن ا فَاغِْفرنا آمنا ِإننبر   

  .]١٦: آل عمران[
٦- اِءعالد ِميعس كةً ِإنبةً طَييذُر كنلَد ِلي ِمن به بر   

  .]٣٨: آل عمران[
٧- اِهِدينالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا ِبمنا آمنبر 

  .]٥٣: آل عمران[
٨-  انامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنبر

لَى الْقَوِم الْكَاِفِرينا عنرصانو ]١٤٧ :آل عمران[.  
٩- اِهِدينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبر ]٨٣: املائدة[.  
١٠-  ِمن نكُونا لَننمحرتا ولَن ِفرغت ِإنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر
اِسِرينالْخ ]٢٣: األعراف[.  
١١- ِم الظَّاِلِمنيالْقَو عا ملْنعجا ال تنبر ]٤٧: األعراف[.  
١٢- الْفَاِتِحني ريخ تأَنو قا ِبالْحِمنقَو نيبا وننيب حا افْتنبر 

  .]٣٤: األعراف[
١٣- ِلِمنيسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفِْرغْ عنبر ]١١: األعراف[.  
١٤- ِمةً ِللْقَونا ِفتلْنعجا ال تنبر الظَّاِلِمني * ِمن ِتكمحا ِبرنجنو 

ِم الْكَاِفِرينالْقَو ]٨٥: يونس[.  
١٥- ابالِْحس قُومي موي ِمِننيؤِللْمو ياِلدِلوِلي و ا اغِْفرنبر 

  .]٤١: إبراهيم[
١٦- ِرأَم ا ِمنئْ لَنيهةً ومحر كنلَد ا ِمنا آِتننباردشا رن 

  .]١٠: الكهف[
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١٧- اِحِمنيالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغِْفرنا آمنبر 
  .]١٠٩: املؤمنون[

١٨- ااما كَانَ غَرهذَابِإنَّ ع منهج ذَابا عنع ِرفا اصنبر 
  .]٦٥: الفرقان[

١٩- ِلِإخا ولَن ا اغِْفرنبلْ رعجال تاِن وا ِباِإلميقُونبس ا الَِّذيناِننو
ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ا ِغالً ِللَِّذينِفي قُلُوِبن ]١٠: احلشر[.  

٢٠-  ِصريالْم كِإلَيا ونبأَن كِإلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبا ال *رنبر 
  ِللَِّذين كَفَروا واغِْفر لَنا ربنا ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيمتجعلْنا ِفتنةً

  .]٥، ٤: املمتحنة[
٢١- ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبر 

  .]٨: التحرمي[
٢٢- ُذ ِمنالِة والص ِقيملِْني معاج باِءرعلْ دقَبتا ونبِتي رير 

  .]٤٠: إبراهيم[
٢٣-  ِريدِلي ص حراش بِري *رِلي أَم رسيةً * وقْدلُلْ عاحو 

  .]٢٨-٢٥: طه[  يفْقَهوا قَوِلي*ِمن ِلساِني 
٢٤- اِرِثنيالْو ريخ تأَنا ودِني فَرذَرال ت بر ]٨٩: األنبياء[.  
٢٥- ِزِلنينالْم ريخ تأَنكًا واربالً مزنِزلِْني مأَن بر   

  .]٢٩: املؤمنون[
٢٦- ِم الظَّاِلِمنيلِْني ِفي الْقَوعجفَال ت بر ]٩٤: املؤمنون[.  
٢٧-  اِلِحنيأَلِْحقِْني ِبالصا وكْمِلي ح به بلْ ِلي *رعاجو 

  .]٨٤، ٨٣: الشعراء[  ِفي اآلِخِرينِلسانَ ِصدٍق
٢٨-  َثُونعبي موِزِني يخال تونَ *ونال بالٌ وم فَعنال ي موِإال * ي 
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  .]٨٩، ٨٧: الشعراء[ من أَتى اَهللا ِبقَلٍْب سِليٍم
٢٩- عو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بلَى ر

 اِدكِفي ِعب ِتكمحِخلِْني ِبرأَدو اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدو
اِلِحنيالص ]١٩: النمل[.  
٣٠- ِلي فِْسي فَاغِْفرن تي ظَلَمِإن بر ]١٦: القصص[.  
٣١- ٍر فَِقرييخ ِمن ِإلَي لْتزا أَني ِلمِإن بر ]٢٤: القصص[.  
٣٢- فِْسِدينِم الْملَى الْقَوِني عرصان بر ]٣٠: العنكبوت[.  
٣٣- اِلِحنيالص ِلي ِمن به بر ]١٠٠: الصافات[.  
٣٤-  لَىعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر

اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ياِلدو كِإلَي تبي تِتي ِإنيِلي ِفي ذُر ِلحأَصو 
ِلِمنيسالْم ي ِمنِإنو ]١٥: األحقاف[.  

٣٥-  اِطِنيياِت الشزمه ِمن وذُ ِبكأَع بقُلْ رو* وذُ ِبكأَعو 
  .]٩٨، ٩٧: املؤمنون[ رب أَنْ يحضروِن

٣٦- محارو اغِْفر بقُلْ رواِحِمنيالر ريخ تأَنو    
  .]١١٨: املؤمنون[

٣٧-  داُهللا أَح وقُلْ ه* دماُهللا الص * ولَدي لَمو ِلدي لَم * لَمو 
دا أَحكُفُو لَه كُني] سورة اإلخالص.[  

٣٨-  الْفَلَِق بوذُ ِبرقُلْ أَع* لَقا خم رش غَ* ِمن رش ِمناِسٍق  و
 قَبقَِد *ِإذَا وفَّاثَاِت ِفي الْعالن رش ِمنو *دساِسٍد ِإذَا حح رش ِمنو  

  ].سورة الفلق[
٣٩-  اِسالن بوذُ ِبراِس *قُلْ أَعِلِك الناِس * مِإلَِه الن * ِمن 

 ِمن الِْجنِة *الناِس  الَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر *شر الْوسواِس الْخناِس 
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  ].سورة الناس [والناِس
ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش « -٤٠

العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوت ورب األرض ورب العرش 
  ].متفق عليه [»الكرمي
ال إله إال اهللا وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب « -٤١

  ].متفق عليه [» فال شيء بعدهاألحزاب وحده،
 واألرض، ولك اللهم لك احلمد أنت نور السموات« -٤٢

احلمد أنت قيم السماوات واألرض، ولك احلمد أنت رب 
السماوات واألرض ومن فيهن، أنت احلق، ووعدك احلق، 
وقولك احلق، ولقاؤك احلق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون 

مت، وبك آمنت، وعليك  اللهم لك أسل،حق، والساعة حق
ك حاكمت، فاغفر يل اتوكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإي

 وما أسررت وما أعلنت، أنت إهلي ال إله ،ما قدمت وما أخرت
  ].متفق عليه [»إال أنت
اللهم ربنا لك احلمد، ملء السموات واألرض، « -٤٣

وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واد، أحق ما قال 
  ].رواه مسلم [»كلنا لك عبدالعبد و
اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال « -٤٤

  ].رواه مسلم [»ينفع ذا اجلد منك اجلد
تك من االلهم أعوذ برضاك من سخط، ومبعاف« -٤٥

عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما 
  ].رواه مسلم [»أثنيت على نفسك
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ل وإسرافيل، فاطر السماوات اللهم رب جربائي« -٣٤
واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا 
فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك، إنك دي من 

  ].رواه مسلم [»تشاء إىل صراط مستقيم
  وأنا عبدك،اللهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب« -٤٧

يب فاغفر يل ذنويب مجيعا، إنه ال يغفر ظلمت نفسي وأعترف بذن
  ].رواه مسلم [»الذنوب إال أنت

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، « -٤٨
 عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما وأنا على

صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب فاغفر يل إنه ال يغفر 
  .؛ وهذا سيد االستغفار]رواه البخاري [»الذنوب إال أنت

اللهم اهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال « -٤٩
رواه  [» إال أنتيئها ال يصرف عين سيئهاأنت، واصرف عين س

  ].مسلم
اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد « -٥٠
  ].رواه البخاري من قول عمر [»رسولك
ثري من خلقك من اللهم اجعلين يوم القيامة فوق ك« -٥١

رواه البخاري  [»الناس، وأدخلين يوم القيامة مدخالً كرميا
  ].ومسلم
 إذا اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين« -٥٢

  ].رواه البخاري ومسلم [»كانت الوفاة خريا يل
   »اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واعف عين« -٥٣



  دمعة يف احلج

 

٢١

  ].رواه مسلم[
 من علم ال ينفع، ومن قلب ال اللهم إين أعوذ بك« -٥٤

   »خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
  ].رواه مسلم[

رب العرش اللهم رب السماوات ورب األرض و« -٥٥
ء، فالق احلب والنوى، ومرتل التوراة العظيم، ربنا ورب كل شي

ن شرك كل شيء أنت آخذ واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك م
 األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بناصيته، اللهم أنت

 وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن بعدك شيء،
رواه  [» عنا الدين وأغننا من الفقرفليس دونك شيء، اقِض

  ].مسلم
 » والتقى والعفاف والغىنىاللهم إين أسألك اهلد« -٥٦

  ].رواه مسلم[
اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول « -٥٧

  ].رواه مسلم [»فيتك، وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطكعا
اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما مل « -٥٨
  ].رواه مسلم [»أعمل

اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره، « -٥٩
  ].رواه مسلم [»وعالنيته وسره

 »اللهم اغفر يل وارمحين، واهدين، وعافين، وارزقين« -٦٠
  ].مرواه مسل[

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، « -٦١
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  ].رواه مسلم [»ت وليها وموالهانأ
 الذي هو عصمة أمري، وأصلح صلح يل ديينأاللهم « -٦٢

يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، 
واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من 

  ].رواه مسلم [»كل شر
  ].رواه مسلم [»اللهم اهدين وسددين« -٦٣
اللهم اجعل يف قليب نورا، ويف بصري نورا، ويف مسعي « -٦٤

 وحتيت نورا، ا نورينورا، وعن مييين نورا وعن يساري نورا، وفوق
  ].متفق عليه [»وأمامي نورا وخلفي نورا، واجعل يل نورا

 »كمة، وفقهين يف الديناللهم علمين الكتاب واحل« -٦٥
  ].رواه البخاري[

٦٦- »اااللهم ثبتين واجعلين هاديمتفق عليه [» مهدي.[  
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما « -٦٧

 »أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، وأنت على كل شيء قدير
  ].متفق عليه[

اللهم اغفر يل هزيل وجدي، وخطئي وعمدي، وكل « -٦٨
  ].متفق عليه [»لك عنديذ

اللهم اغسل قليب مباء الثلج والربد، ونق قليب من « -٦٩
اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني 

  ].رواه البخاري [»خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب
 »اللهم إين أعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال« -٧٠

  ].متفق عليه[
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إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، اللهم « -٧١
  ].متفق عليه [»وسوء القضاء، ومشاتة األعداء

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة « -٧٢
متفق  [»القرب وعذاب القرب، وشر فتنة الغين، وشر فتنة الفقر

  ].عليه
اللهم إين أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت الذي ال « -٧٣

  ].متفق عليه [» ميوتونميوت واجلن واإلنس
اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب « -٧٤

والبخل، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة احمليا 
  ].متفق عليه [»واملمات
اللهم إن أعوذ بك من الكسل واهلرم، واملأمث « -٧٥
  ].متفق عليه [»واملغرم
ي ظلما كثريا، وال يغفر اللهم إين ظلمت نفس« -٧٦

 وارمحين، إنك أنت كالذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة من عند
  ].متفق عليه [»الغفور الرحيم

 »اللهم مصرف القلوب، صرف قليب على طاعتك« -٧٧
  ].رواه مسلم[

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت « -٧٨
 وبارك على آل إبراهيم إنك محيد جميد،] إبراهيم وعلى[على 

آل ] إبراهيم وعلى[كت على رابل حممد كما آحممد وعلى 
  ].رواه البخاري وسلم [»إنك محيد جميد] يف العاملني[إبراهيم 
اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، « -٧٩
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  ].متفق عليه [»وقنا عذاب النار
انتك، أيها املبارك، أستودع اهللا دينك وأم: وأخريا أخي احلاج

وال تنس أخوك الفقري إىل عفو ربه من دعوة صاحلة بظهر الغيب، 
واعلم أنك قد ال تعود إىل هذه البطاح الشريفة، فاغتنم هذه 
الفرصة احلياتية للتقرب من رب الربية، عساه أن يقبل املذنب يستر 

  ..العيب
وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد بن عبد اهللا وعلى آله 

  . واالهوصحبه ومن
متت يف رياض جند عمرها اهللا بالطاعة، وحرسها من كل سوء 

  آمني
  بقلم الفقري إىل عفو ربه الغين
  حممد بن سرار بن علي اليامي


