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والحاجوالزائرالمعتمرمحكاأفيالابهاج

المقدمة

-سبحانه-الحججبأوضحالدينأحكامشرع،للهالحمد

إلهلاأنوأشهد،الحجفريضةوعالم،الاعتمارفيرغب

وابتهج،فازبهااعتصممنشهادة،لهشريكلاوحدهاللهإلا

وبالتلبيةوسعىطافمنقدوةمحمدنبتناعلىوأسلموأصلي

الححيججازما،الميامينوصحابته،الطاهريناآلهوعلى،لهج

عرصاتعبقتمابإحسانتبعهمومن،فجكلفيبالدعاء

.أرجبأزكىالشريفينالحرمين

بعد:أما

تتلاقىأن،زهراءإيمانيةورحلة،عزاءلمناسبةفإنها

والتاآلف،والمحب!ة،والتقوىالطاعةعلى؟المؤمنينقلوب

مرضاةعلى،ومقاصدهم،والخيروالهدىالبرعلى؟وجهودهم

سبحانه.ورضوانهالله

يسسسرنا،المضيئةالسطورهذهمقذمةوفي!الكريمالقارئأيها



والخاجيروالراالمعتمرمحكاافىبهاجالا4

،المرومأقلهموتحفق،القدومبسلامةالمباركةالوفودنهتئأن

طبتم،الكريموالزائر،الموققوالمعتمر،المباركالحاجأيهافيا

أهلأوحللتم،ومسعاكمخخكماللهوتقثل،ممشاكموطاب

بلاد،والرسالةالوحيمهبطفيإخوانكمبين،سهلأونزلتم

الله.حرسها،الشردفننالحرمثن

اللهبيتإلىالحجكانولما!الكريمالقارئأخي!الحاجأخي

الحاجلزمولما،العظاموشعائره،الاسملامأركانأحد،الحرام

منوانطلاقأ،ومرامهمناسكهفيوالتفقه،أحكامهتعلممن

الحوامالمسجدلمثحؤونالعامةد)الرئاسةالنبيلةالساميةالاهداف

فيالحثيثةومساعيه،والمعرفةالعلمنورنشرفي(النبويوالمسمجد

منلكئيروالمعروفالخ!ووبذل،والارشادوالوعظالتوجيه

مثابة،المكرمةمكة؟المباركالبلدفضمادوخصوصأ،العباد

الرحمن-ياضيوفعليناولحقكئم؟والاسعادوالهدىالرحمة

،والافادةالبيانوحسمن،والوفادةالضيافةكريممن-الكرام

وحجكعقيدتكفيتفيدكعلميةمجموعةإهدائكعلىحرصنا

بهتكحلمامنهاالعتيقالبيتلهذاتعظيمكوكيفية،وعمرتك



والحاجوالزالرالمغتجرمحكاافييهاجالا

.أوالحاجوالزائرالمعتمرأحكامفيالإبهاج"ثاظريك

أ!كامصفوة،الثهبحمدجمعقد،القتمالكتيبوهذا

في،لفظةآخرإلىلحظةأولمن،والزيارةوالعمرةالحجمناسك

والرهان،الصحيحبالدليلمعضد،مت!رسهيرأسلوب

الاخطاءلبعضوتصويباتإلماحاتمع،الصريحالناصع

لديكتلقىأنراجين،والزائروالمعيتمرالحاجفيهايقعالتي

بأسمائه-وجل-عراللهنسال،المأمولوالنفع،القبولحسن

لوجههخالضاالعملهذالمجعلأنالعبروصفاتهالحسنى

فيمجعلهوأن،والمعتمرينوالزوارالححاجبهتنفعوأن،الكريم

والظبعالانتقاءفيسبتاكانومن،المح!سشنحسناتميزان

عليه.والفادرذلكوليإنه،والنشر

لهمواكتمث،حمخهمضيوفكمنتقثل!قيومياياحيئاللهخ

وحسنالاخلاعقوارزقهم،وزؤهمعنهموامح،أجزهم

إلىوأجمذهم،والابتداعالأمورمسسخدثاتوجتبهم،الاتباع

،وجؤكوبحركتزكفيعفوظين،عائمينسالمينأوطانهم

امين..الرحمينأرحميابرحمتك



والحاجوالرائرالفعتمرمحكاافيبهاجالا

،الاظهاراآلهوعلى،محمدنبيناعلىوباركوسلمالقهئموصل

الليلتعاقبما،والأنصارمنهمالمهاجرين،الاخياروصحبه

.والنهار

الممئديسالغزيزمخبابن.مخئاالرحن.دا

الثبويوالمسمجدالحرامالمسجدلشزرنالعامالوئيمس

الحرامالمسجدوخطببلهامام



والحاجئروالراالمعتمراحكامفيبهاجالا

والعمرةالحجفضلى

المسلماأخي

دله،نتتهأخلصلمناللهعندعظيمفضلهماوالعمرةالحج

النبويةوال!نةالكريمالقرآنفيجاءكماكاملةباعمالهماوأتى

الشريفة.

:!اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضيهريرةأبيعن

ولدتهكمارجعيفسقولميرفثفلمالبيتهذاأتىمن"

مسلميأ.أرواه."أفه

لمالذيكالطفلذنوبهغفرتوقديرجعأنه:والمعنى

معصية.أوذنبأييكتسب

:قالءلمجيواللهرسولأن-عنهالله-رضيهريرةأبيوعن

لي!ىالمبروروالحج،بينهمالماكفارةالعمرةإلىالعمرة"

.وعسدم(ادبخارف)ور؟ه.!الجنةلاإم!جزاله

فيهرياءلاالذيهو:-المسلم-أخيالمصروروالحج

الحاججاءالذيوهو،فسوقولاإثميخالطهولم،سمعةولا

وأمرهتعالىاللهأمرهكماالاكملالوجهعلىباعماله

!ي!+رسوله



تجوالحائروالزاالفغتمرخكامأؤببهاجالإ

والعمرةالحجحكم

أجمعتولقد،الاسا،مأركالتمنالخامممركنالرهوالحج

بالغ،،هسلماك!محاىالحججوبوعاىالثجوةعهدمحنالامة

العمو،فيواحدةمرة،وبدنهبمالهمستطمع،خؤ،عاقا!

جخآقاءل!غليتؤتمؤ:تعاكقال،أه!ؤدوجوالمرأةيدشو

.،9(أ!:كصأ-"غ!مبيلأإثحؤآشمالاص!ققكسئح!آ

عاخأالعموفااحدةومحوةواجبةفهيالمسلمآخيةالعووأسا

محخفردةآو،الحججمعكان!سواء،إلعلمأطاآ!والم!!الحمحمح

عاقل،،بالغ،!سلمشا!عاىوتجب،أحامامنآخووقيط%ممبالني

عا!بهايستعيهتونفقة،المكومةمثةإلىصلهئوراحلةيمالك

.مخزمجودولم!وطالم!هـآةفهـيدو،حاجاتهقضاء

والعمرةالحجقئولشروط

وأصمغوتعبادةكلو-جلو-عؤللهعبادةوالعمرةالح!

الله،عندنختقتلةتكونحتى،مهضينلتحوطين!ههـابذلاك!هـت

جنة.اواللهضىيى!تأشدت!ابهااصطتنالكيو

اللهوجهبهااديرخالصمةالعبادةتثونآن:الاولطالت!



'Yوالحاجوالرائرالمعتمرأحكامفيبهاج

خلقه.منأحذافيهااللهمعالمسلميشركلا،وحده

عنالشزكاءآعنىأنا!:القدسيالحديثفيتعالىالثهقال

.،ولثزكهتركتهعيريمعهفيهاشزكعملأغملمن،الشرك

.أرواهـ!سلكل(

نتتهفيأشركوقدالعملغئدهمنيقيللااللهأن:والمعنى

الناسيراهأنلاجسلالعبادةيفعلمنذلكومن،اللهمعأحذا

منفكلها،ذلكالناسعنهيسمعأنأو،معتجراأوحاجا

.اكلهذلكمنأضىفاحذر،الاعمالعبطا!

.العبادةأداءفيء!يوالنبيمتابعة:الثانيالسرط

وكيفيتها،صفتهائعقمنافإنه،بهااللهأمرناعبادةكلفإن

.!رسولهوسنةالكريماللهكتا!فينحدهماوهذا

بها،تؤدىصفةولهاإلاالاسلامفيعبادةترىفلست

صومومثلهما،كذلكوللزكاة،بهاخاصةصفةفللصلاة

.العياداتأئواعوسائروالحجرمضان

خذوا":ويقولالحجمناسكليؤديءلمجيوواللهرسولكانوقد

قيأفعلماذاانظروا:أي.متقاولة(يالعاظمسلم)وواه."مناسككمعتى



والحاجوالرائرالفعتمرمأخكافيبهاجالا

بي.واقتدوا،والعمرةالحجأعدال

فقال،رسولهولااللهيشرعهالمزيادةكلمنيخذروكان

فهوآفرناعليهليسىعملأغصرمن":والسلامالصلاةعليه

.صلبم(اه؟)؟.أ(رد

رسوله!ولااللهيشرعهالموعبادةبطريقةأتىمق:والمعنى

متقبلة.غيرمردودةفهي

كلفينظركأمامالشرطينهذين-المسلم-أخيولتحعل

تؤديها.عبادة

ادائكحالعليكيجبماأهمأنتعلغوالعمرةالحجوفي

وهل؟صدلهالاخلاحققتهل؟تتأكدأنوالعمرةالحجنس!

.!؟رسولهوشرعالثهشرعكماوالعمرةالحجأديت

نبتغيلا،الكريملوجهكخالصةأعمالناكلاجعرالفهغ

وأمر،ربناأمرتكمالكونؤديها،سمعةولارياءفيها

آمين.القهغ.!رسولك

المسلم!أخي

الحج،لاداءمكةفيالحراماللهبيتإلىالسفرعزمتإذا



والخاجوالرايرالمعتمرمحكاافيالابقافي

11

عنوابحث،الحلالالطيبالمالمنونفقتكزادكفاجحل

المتعلقةالاخكاتموتعقم،الطاعةعلتعينكالتيالصالحةالرفقة

خطأأيفيتقعلاوحتى،بصيرةعلىاللهتعبدحتى؟بالحج

عمسسافيهالراسخينالعلمأهلواسأل،حخورعليكيفسد

."الائبياءورثةأنهمإ!:!لمجيالهالرسولأخبرفقد،عليكأشكل

.(صحيحوهوبرقصأبوداود)!وأه

وفي،الحرامالمسجدداخليوجدأثه؟الكويمأخيونذثمرك

عماتسأل،للنساءوهواتفللإفتاءمكاتب،المقدسةالمشاعر

.خيراعليهاالقائميناللهفجزى،والعمرةالحجفيعلي!أشمكل

الييأوأخأوأبمنلهامخزممعتسافرأنالمرأةعلولمجور

مخزمبلالوحدهاوحختسافرتفإن؟!نحوهمزوجأو

تعالى.اللهشاءإلطصحيحوحخها،آثقةفهي

الدينهذارحابقيالمسلمأخيوإتاكندخلوالان

أخيمعكفنبدأ؟العظيمةالعباداتمنعبادةوأحكام،العظيسم

فيهااللهباركالتيالارضإلى،اللهبقاعخيرإلىالمسيررحلة

.الحرامالبيتإلى؟فيهامنوأقن،آمتابلذاوجعلها
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تجوالخائروالراالمعتمرمخكاافيبهاجالا

الائساكأنواع

،واحذاهنهاالحاجيختارأنسافيثلاثةللحج!المسلمأخي

يلي:كماوهي،صحيخايكونحخهفإنقاموبأئها

التمئع::الأؤذالئسث

الحج،أشهرفيوحدهابالعمرةالميقاتمنيخيرمأنوهو

الحجة،ذيمنالاولىوالعشرالقعدةوذوشوال:هيوالتي

فإذا،كاملةالعمرةبأعماليأتيثم،"عمرةلتيك":قائلا

شييمكللهوحل،عمرتهتفتقضرأووحلقوسعىطاف

.بالإحرامعليهخرم

من،وحدهبالحجأحرمالحجةذيمنالثامناليومكانفإذأ

."خجالتيذ":قائلافيههوالذيمكانه

شئعأو،بدنةشئعأو،شا!وهوهديالمتمتعوعلى

إلىرجعإذاوسبعة،الحجفيأيامثلاثةفصياميجدلمفإن،بقرة

أهله.

الصحيحعلىالهديمعهيكنلملمنالائساكأفضلوالتمئع

سعىأنبعدلاصحابهقال!يوالنبيلا!؟العلماءأقوالمن
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فليحلالهديمعهليمسمنكمكانمن":والمروةالصفابين

رحلتهفيجمعالحاجولا!.ومسدم(البخاري)رواه."عمرةوليخعلها

والعمرةالحجبين

:القران:الثانيالئسذ

الميقاتمنالحجأشهرفيجميعاوالحجبالعمرةيخيرمأنوهو

فإذا،"وحجاعموةلتيك":النسكفيالدخولنتةعندقائلأ

سعتاوالعمرةللحجوسعى،العمرةطوافطافمكةوصل

ييبقىثم،الافاضةطوافبعدالحجسعيأخرشاءوإن،واحذا

منالثامنيوممنىإلىيخرجحتىيقض!رولاتخلقلاإحرامهعلى

،الهديفيالمتمتعمتلوالقارن،نسكةبقتةوييتم،الحجةذي

وسبعة،الحجفيأيامثلاثةفصياملمجدلمفإن،عليهواجمبفهو

أهله.إلم!ربمإذا

:لافرادا:الثالثالثسذ

فائلأالميقاتمنالحجأشهرفيوحدهبالحجي!رمأنوهو

المفيردويعمل،"خجسالتيك":النسكفيالدخولنتةعند

والمفيرد،هديعليةصكبالقارنأنإلا،القارنالحاجعمل

كالقارنوالعمرةالحجبينيجمعلملانه؟هديعليهليس!
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والخاتجئروالرأالفعتعرمخكاافيجبقاالا

والمتمتع.

التمتعأفضلهالكن،الثلاثةالائساكهذهبينيخئزوالحاقي

بيانه.سبقكماالهديمعهيكقلمن

المسلم!أخي

نأفاعلمالعصرةأوالححتريدالحراماللهبيتإلىتو!هتاذأ

.الميقاتمنالاحرامهوالئسكدخولكبداية

.العمرةأوالحجنسكفيالدخولنتة:والاحرام

منيخيرمفإنهعمرةأوححةيريدمكةإلىأتىمنوكل

قيت.الموا



والحاجئروالراالمعتمرحكامافيبهاجالا
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قيتلمواا

محمدنبئثاوبئنهاحذدهاالتيالمعلومةالاماكن:هيالمواقيت

البيتإلىالارضبقاعفيالاماكنمختلفمنللقادمين!!

إليه.الوصولقبلمنهافيخيرموا،الحرام

هي:المواقيتوهذه

المحقيقة:ذو

بينه،طريقهمعلىأتىومنالنبويةالمدينةأهلميقاتوهو

المواقيتأبعدوهو،مئراكيلوعشرثلاثةالنبويالمسحدوبين

ويسمى،متزاكيلووعشرونمئةأربعمكةوبينبينه،مكةعن

علي.أبيار:اليوم

:"ة1،5

منالآنيخرمونوالناس،رافيمدينةمنقريبةقريةوهي

وثمانيةمائتانمكةوبينبينها،بيسيرالجحفةقبللائها؟رابغ

شدالوأهل،ومصرالشامأهلميقاتوهي،متراتكيلو

الشماليةأفريقيابلدانوأهل،السعوديةالعربيةالمملكة

طريقهم.علىأتىومن،والغربية
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والخاقييروالراالفعتمرمخكاافيبهاجالإ

:المتافيلقرن

كيلووسبعونثمانيةمكةوبينبينه،الكئيرالسيل:ويسمى

أهلمنكلهالشرقوأهل،نجدأهلميقاتوهو،م!زا

الآنويحاذيه،طريقهمعلأتىومنوإيران،والعراق،الخليج

عنيبعد،الطائفغربالهداطريقفيالواقعمحرمواديميقات

أتىومنالطائفأهلميقاتوهو،متزاكيلووسبعينخمسةمكة

مستقلا.ميقاتاليس!وهو،طريقهمعل

تقمقغ:

كيلووعشرينمائةقكةعنوتبعد،ال!غدتةاليومويسمضى

طريقهم.علأتىومن،اليمنأهلميقاتوهو،م!زا

:جمروذات

مهجوروهو،الممثرقوسكانالعراقأهلميقاتوهو

،متراكيلومائةمكةعنيبعد،عليهالطرقوجودلعدم،الآن

منأوالكبيرالسيومنالآنيخيرمونوالمشرقالعراقوحجاج

الحليفة.ذي

للعمرةويحومون،بيوتهممنللحجفيحرمونمكةأهلأفا

الحرمحدودخارجمكالبأيمنأو،التنعيممن



والحاجيروالراالمعتجرمحكاافىبهافيالا
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،وتحرة،حذةكأهل:المواقيتهذهدونض!كنهكانومن

.العموةأوللحجبيوتهممنفيخيرمون،وعيرها،والشرائع

نأالحجيريدوهوالمواقيتهذهعلىمرمسليمكلعلىويجب

يخرمأندولنالحجيريدوهوالميقاتتجاوزفإن،منهائحيربم

لموإن،منهوالاحرامالميقاتإلىالرجوععليهفيجب،هتعقدا

علىويوزعها،مكةفييذبحهاشا!وهي؟دلمفعليهذلكيفعل

فعليهيخرملموهونائمأأوناسيأالميقاتتجاوزومن،فقرائها

مدفعليهيفغورلموإن،تذكرمتىالميقاتمنوالاحرامالعودة

بيانه.سبقكما

الميقاتعندوالمعتصرالحاجأعمال

بالسيارةالبرطريقعنالميقاتإلىالمسلمأخىوصلتفإذا

،جسدكبسائروتتظيبتغتسلأنلكيسنفإنه،ونحوها

تلب!مرأنحينئذعليكولمجب،ذلكلكتيسرإنأظافركوتقئم

نظيفين.أوالافضلوهوجديدينأبيضينورداءإزاراالاحرام

فعليكلطيمبم!هافإن،طيبالاحرامثيابيمسقألأويجب

تغسلهأن
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والخاقيئروالرأالفغتمرمحكاافيبهاجالإ

شاءتماتلبسبل،للإحراممسنونلباسلهاليسوالمرأة

أسبابعنوتبتعد،الساترالمحتشمالثوبفتلبسى،تيابهامن

.بالرجالستمزكانتإذاللإحرامالمرأةتتطيبولا،الفتنة

لمفإن،فريضةصلاةبعدتحرمأنالمعمملمأخيلكويستحمت

.الوضوءسنةبهماوتنويركعتينفتصليفريضةوقتيكن

قائلأ:تريدبماالاحرامفانيىكلهذلكمنفرغتفإذا

عموةلتيذ":تقولأو،متمتعاكنتإن،((عفرةلتيك"

كنتإن،"حخسالبيذ":تقولأو،قارنآكنتأن،"وحجا

أحرمثما!ومحمدنبئكقالكمافتقولبالتلبيةتبدأثم،مفردا

أن،لبيكلكشريكلالبيك،لئيكالقهتملتيك":ولثى

.ومسدم(سبخاكأى)شواه."لكشريكلا،والملكلكوالتعمةالحمد

فقد،الجؤطريقعنأو،بحزأالمسملمأخيقدومككانوإذا

للركابالسفنورتان،الطائراتقائدوايعلنأنالعادةجرت

للبس!والمعتمرونالحجاجليستعد،الميقاتمحاذاتهمقربعن

بتناوأنلمعبقكمابالحخأهفوابمحاذاتهصاروافإذا،إحرامهم

لك.

الاحرامبلباسبيتكمنتخرجأنالحالةهذهفيبأسولا
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فتنويالميقاتبمحاذاةعلمهـتفإذا،السفينةأوالطائرةوتركب

وتليي.الئسورفيالدخول

المرأةأما،صوتهبهاويرفعالتلبيةمنيكثرأدطللحاجوينبغي

التلبيةوتستمر،حولهاومنثفسهاتسمعمابقدريهات!ي!زفائها

العقبةجمرةيرميحتىوللحاج،بالطوافيبدأحتىللمعتمر

النحر.يوم



والحاجئروالراالفعتمرمحكاافيبهاجالا

الإحراممحظورات

والمغتعر!الحاجأخي

منمجموعةعليكيمنعوالعمرةالحجنسكفيدخولكإن

الاحرام""محظوراتتسمىعليكمحزمةفيجعلهاالاعمال

هي:المحظوراتوهذه

الأظافروتقليم،غيرهأوبحلقالشعرمنلثيءإزالة:أولأ

نإبيدهرأسهيحكأنللمخرمويجوز،الرجليئأواليدينمن

فعلهأوقصدبدونلثيءذلكمنسقطوإن،ذلكإلىاحتاج

عليه.لثيءفلاحكمهجاهلأأوناستاالمحرم

وأالبدنأوالثوبفيالاحرامبعدالطيباستعمال:ثانيأ

ولحيتهرأسهفيالاحرامقبلبهتطتبالذيالاليبأما،غيرهما

.الاحرامبعدبقاؤهيضرفلا

،بشهوةيباشرهاولا،زوجتهالمخرميجامعلا:ثالثأ

،النساغالمخيرميخالبولا،بشهوةإليهايئالرولائقتفهاولا

مخيرقا.داممالغيرهأولنفسهسواء،عليهنالنكاخيغقدولا

اليدين.علىيلبسرماوهماالقفاؤينالمخيرئميلبسلا:رابعأ



والخافييووالراالمعتمرمحكاافيبهافيالا

VI

وأبالقتلالبريللصيدالتعوضمنالمحيرميمنع:خامسأ

الصيدويخرم،والحمامكالارانبذلكعلىالاعانةأوالتثفير

.الحرمحدودداخلكانإنالمحرموغيرالمخيريمعلدائمآ

علىالمخيطأوالقميصلبسررالرجلعلىيخرئم:سادسأ

والئزنسوالعمامةوالفنيلةكالسراويل،بعضهأوكلهالجسم

فإنهالطائرةمتنعلوهونسيهكمنإزارايجدلمإذاأما،والخفين

لمإذاوكذلك،السراويلفيفيحرميجدلمفان،توببأييتزر

تعالى.اللهشاءإنذلكفيحرجولا،الخفين!تلبسرالنعلينيجد

اليد،وساعة،النعلينمنيحتاجهمالبسللمخومولمجوز

والكمر،والحزام،الاذنوسماعة،العسينونظارة،والخاتم

.والاورافالمالفيهيحفظالذي

بملاصقرأسهتغطيةالمحيرمالرجلعلىي!رم:سابعأ

والطاقية.الغترةأوالعمامةأوكالاحرام

وأالسيارةسقفأوالخيمةأوبالشمسيةالاستظلالأما

المحرمغطىوإن،ذلكفيباسفلاالرأسعلىالمتاعحمل

تذكرمتىالغطاءإزالةعليهفيحبالحكغجاهلأأوناسيآرأسه

عليه.شيءولا،بالحكمعلمأو
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والحاجيروالراالمعتمرمحكاافيبهاجالا

فيالقفازينتلبسأنالمخيرمةالمرأةعلىيخرم:ثامنأ

وتفتحوجههايخفيالذيبالتقابوجههاتستروأن،يديها

والذي،الاحراموقتلهايحللاذلكفكل،بهتنظرمالعينيها

علىرأسهافوقمنالشرعيبالخماروجههاسترعليهالمجب

بها.مرورهمأوبالرجالموورهاحالو!هها

ونباتهالحرمشجرقطعالمخيرموغيرالمخيرمعلوتخرم

فيالفقطةتلتقطولا،الانسانفعلبغيرنبتالذيالاخضر

لتعريفها.إلاالحرم

وتنظيفها،الاحرامثيابتغييرإلىالمخيرمأخيتحتاجقد

ذلكمعسقطوإن،جائزهذاوكلوبدنكرأسكتغسلوأن

عليك.شيءفلاقصددونشعر

والمعتمر!الحا!أخي

المعاصي،عنالبعدعليكيوجبالنسكفيدخولك

وعمرتكحخكتفميمدأنفاحذز،والتلبيةالذكرمنوالاكثار

منيكثركما،مخاصمةأو،فاحش!كلامأو،تميمةأوبييبة

بصزكتغضرأنعليكيجبكما،اللههداهمالناسبعض

رتكعلىتقتلوأن،عليكاللهحرمعماشمغكوتقصر



والحافييروالراالمعتمرمحكالمفيالابهافي
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،القرآنوقراءةوالذكربالتلبيةتلهجتبقىأنوعليك،وعبادتك

.وبكراعبادةكلهطريقكوليكن

ضرسبحانهونسأله،والاعانةالمبولحافيلكلاللهنسال

المسألة.وخيرالعدل
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والحاقييروالراالفعتمرمحكاافيبهاجالا

الحراموالمسجدمكةدخولى

حبخاضي)رواه.اغتسلالمكرمةمكة!يالهاللهرسولدخللما

.وصسلبم(

منبالقربأجمذوقد،مكةوصلتإذاالغعئمللكفيسن

نأاللهنسال،والغسلللوضوءعديدةأماكنالحرامالم!ممجد

الرحمن.لضيوفوهتأها!اأمرمنحسناتميزانفيذلكيجعل

وأنتالكعبهنحومتجهآالحرامالمسجدإلمماتذهبذلكبعد

.العمرةمناسكلتؤدي؟ملبيآتزاللا

رجلكتقدمأنالحرامالمسجدتدخلعندمالكويسن

الله،رسولعلىوالسلاموالصلاةاللهبسم":وتقول،اليمنى

ووجهسه،العظيمباللهأعوذ،رحمتكأبوابليافتجالف!هئم

الدعاءوهذا،"الرجيمالشيطانمن،القديموسلطانه،الكريم

المساجد.سائردخولعنديقال

السنيابنرواه."والصلاةاللهبسم":أؤلهالحديث)هذا

أبوابليافتحالففئم،اللهرسولعلىوالسلام"أما.الألبانيوصححه

فرواه."العظيمبالئهأعوذ"مناخرهأما،مسلمفرواه."رحمتك

.(الجامعصحيحفيالألبانيوصححهأبوداود



والحاجوالرايرالمعتعرخكامافيالابهاج
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نأعليكويجب،العمرةطوافلتبدأالكعبةنحوتتحهثم

هذافيللرجرالاضطبغويسن،الطوافحالمتطقزاتكون

تحتردائهوسطيحعلأن:-وهونهايتهإلىبدايتهمنالطواف

الائسو-كتفهعلىوطرفيه،الائمنكتفهعنكاشفاالائمنإبطه

.بالطوافالبدءحالالتلبيةوتنقطع

العمرةطواف

فتستلمهالاسودالحجرإلىتتقدمأن:الطوافقيالبدءصفة

فإنكبيدكاستيلامهلكيتيسرلمفإن،وتقبلهاليمنىبيدك

الله":قائلا،تقبلهاولااليمنىبيدكإليهوتشيرالحجرتستقبل

فحسن،،"أكبرواللهالنهبسم":قل!ولو.أديخاري()رواه."أكبر

الحبير:التلخيمرفيحجوإبنالحافظوقال5/97البي!قمي3ر!ا،موقوفأعنهمااللهوضيعص31تعقثت)كما

الق!هئم":تقولأدنالطوافبدايةفيلكويسن،2/247(صحبعصتده

نبيكلسنةواتباعأ،لبعهدكووفاء،بكتابكوتصديقأبكإيمانأ

.ارريق()المصدر."!ي!هعمد

بالمدافعة،يؤذيهمولاالناسيزاحيمألاللمغاتالروالا!نضل

.العبادةهيبةيذهبخطأذلكفإن،والمضاربةبالمشاتمةولا
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والخاقيئروالراالمعتمرمحكاافيبهاجالا

جاعلأالأسودبالحجربادتماأشواطسبعةالطوافتبدأثم

منتشاءبمااللهوداعتا،ومستغفزاذاكؤا،يساركعنالكعبة

محددةبأدعيةصوتكترفعأندون،القرآنقراءةأو،الدعاء

الطائفين.إخوانكعلىتشويمثحاهذافيلأن؟البعضيفعلكما

تيسرإناليمنىبيدكفاستلمهاليمانيالركنإلىوصلتفإذا

لا!؟البعضيفعلكمابهتتم!حولاتقتفهولا.ذلكلك

طوافك،منشوطكلذلكوتفعل،!النبيعنيثبتلمذلك

وأإليهتشيرأندونفامضاليمانيالركناستلاملكيتيسولموإن

تكئز.

اليمانيالركنبينتقولأنالمعتمرأخيلذالستةومن

لأخمسرؤآؤفيحتيئتتةياألأفيايخاة)زشآ:الاسمودوالحجر

يخىتيمة،وا-طوآبوداود،-حمد)!واه.1012:ةالبفل!1اقارابعكذو!ياحمممثه

.ا!بايئ(صححهة

بالححربادتاأشواطسبعةطوافهالمعتمريواصلوهكذا

الاسودبالحجرمزكفما،شوطكلفيإليهومنتهتاالاسمود

استلامهيتيسولمفإن،"أكبرالله":وقال،وقئلةاستلمه

.واحدةمرةوكؤاليمنىبيدهمحاذاتهعندإليهألثماروتقبيله



والخائجوالزائرالمعتمرمحكاافيبهاجالا
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،مالقدوطوافمنالأولىالثلاثةالأشواطفيالرقلوي!ن

تتمكنلموإن،المخالىتقاوبمعالمشيقيالاسراع:هووالرتح!!

واجبآ.وليسسنةذلكفيفالآمر،بأسظ،الرقلمن

كتفكبتغطيةفبادوالطوإفمنالمعتمرأحيانتهيتإذا

مقامخلفخفيفتيئركعتينتصلىأنلكويسن،الأيدفى

ونحوهلر!ايمذلكيتيسرلموإن،ذلكلكتيسرانإبراهيم

الركعةفيتقرأ،الحرامالمسحدمنموضعأيفيكعتينأوفصل

.11تالثاشر؟نمهوأأئ!نمرولتيائهآلإقل:سورةالفاتحةبعدالأولى

آطههولأقل:سورةالفاتحةجمعدالتانيةالركعةفيوتقرأ

السورتينهاتينبغيوقرأتوابى،)؟؟أهـهـسلم(.1!:!11،ش!صآخ!دى

ذلك.نمأبأسفلا

زمزمالىتو!هطوافهقضىلفاصطاورباللهرسولىأنواعلم

تذهبأنطوافكمنفرعتإذالكفم!ن،أحمد(31)رق.منهوشرب

لذلك.المعذةالماءحافظاتمنتشربأومنهوتشربزمزمإلى

تهـي!رإنوتستلمهالأسودالححرإلىتوجعأنلكويستح!مث

.الزحاموقتخاصةفاتركهلاوا،مدم(شاه)؟.ذلكلك
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الطوافأثناءوالمعتمرينالخجاجأخطاءمن

منيصدرالكعبةحولطوافهميؤدونوالمعتمرونوالحجاج

فيها:تقعلاحتىالمسلمأخيبعضهاإلىننبهكأخطاءبعضهم

والصحيح،الطوافأثناءالجخرفيالطائفينبعضتدخل.

أكثرأوشوطأطاففمن،يبطلهالجخرداخلالطوافأن

الكعبة،منيغذالجخرلا!؟إعادتهفعليهالحجرداخل

منوليمس،الكعبةخارجبالطوافمأمورالمسلمولأن

داخلها.

جميعوربما،الكعبةأركانجميعالطائفينبعضيستلم.

كي!النبيئيستلمولم،إبراهيموبمقامبهاويتم!ججدرانها

اليماني.والركن،الأسودالخخرسوىالكعبةمن

بهلمجصلمماالطوافأثناءصوتهالطائفينبخعضيرفع.

المثمديدةالمزاحمةوكذا،الطائفينإخوانهبقيةعلىالتشوي!ث!

معومجصل،المقامخلفوالصلاةالاسودالحجرلتقبيل

المشاتمةتحصلوأحياتا،بالنساءالرجالاختلاطهذا

بالنممماءالرجالفتثةمنفيهلما،يجوزلاوذلك،والمضاربة



والخاثجئروالراالفغتمرمحكاأ!هبقاجالا
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منيجوزلاوالضربالشتمولأن،للمسلمينالأذىومن

العفوالمكانهذافيخلقذولتكن،حقبغيرلأخيهالمسلم

إليك.أساءأوبحقكاخطأعضنوالصفح

الطوافأشواطمنشوطلكلالطائفيندعضريخضم!.

وهذا،الأمرلهذاموضوعةكتبمنيقرءونهخاصادعاغ

عنيثبتفلم،الديقفيهاأصللاالتيالمحدتةالبدعمن

كلماالتكبيرإلاطوافهفيوالأذكارالأدعيةمن!حيهثثالةالنبي

فياليمانيال!هـكنوبينبينهويقول،الأسودالحجوعلىأتى

يلأخرؤآوفيحتتتسن!ألذيآثآءاشالأوشآ:شوطكلآخر

.102(:3لأأسزأفاوغذالبؤ!اصمتة

للشوطخاصبدعاءنف!كتفنرمألاط!ءص!افبيهتابعةومن

هذاآخولكأرفقناقدو،السابعحتىوهكذاوالثاني،الأول

والسنة،القوآدطفيوردتالتيالأدعيةمنمختارةجملةالكتاب

تعالى.اللهشاءإنسواهاعمايغنيكمماوهيئ،بهااللهتدعو
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تجوالخايروالرأالمعتمرمحكاأفيجبهاالا

العمزةشغي

الصفافيهالذيالمسعىنحومتجهاالمعتمرآخيجاشثم

هاجرأقناعليهماتصعدكانتاللذانالجبلانوهما،والمروة

ربهأمرهلضاإبراهيمتركهاحين،السلامعليهابراهيمزوج

العط!ث!،السلامعليهإسماعيلوبابنهابهافاشتد،بذلك

الصفا،مننزلتثم،الماءتسقيهاعمنلتبحثالصفافصعدت

تصشيبدأتثم،الخطىتسارعبدأتقليلأمشتماإذاحتى

يسقيهاعمنلتبحثفصعدت،المروةوصلتحتىعاديآمشيآ

ابنهايديبينمنالماءوأنبع،بالفرجاللهأذنحتى،الماءوابنها

.السلامعليهإسماعيل

المعتمر!أخي

منوأئحرؤهألفحقا!ان:تعالىقولهفاقرآالصظمندنوتإذا

بهمأظؤفآنعثي!قلآنجاحآغتمرآوأتتيتحبئفمنشعإييآلث!

.ه!()ر!اه.\(8*:،ثوأ-ءةشماكرلجيضألئةفإنضئرآقطوخماومن

الجبل،تصعدأنقبلالصفامقدنوتإذاالآيةهذهتقوأ

فقط،الأولالمثموطبدايةوفيالمكانهذافيإلاتقوؤهاولا
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عليكيجبولاالصفااصعدثم،شوطكلفيتكزرهاولا

بكتستويحتىقليلاتصعدوإنما،الجبللاخرالصعود

إلهلا":قلثم،ثلاثأاللهوكترالقبلةنحوتوجهثم،الارض

لSعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشويكلاوحدهاللهإلا

،عبذهوتضر،وعذ"أئخز،وحدهاللهإلاإلهلا،قدير2شي

.(مسلم)رواه."وحدهلأحزاباوقزم

منشئتبمابينهماوتدعو،مراليئثلاثالذكرهذايمزر

حرخجفلاذلكمنأقلكلاقتصرتوإن،والاخرةالدنياخيري

كليكوليس،الدعاءعندإلايديكترفيولا،تعالىاللهشاءإن

ثلاتا.التكبايرحالر!هما

،معتادامشئاتمشيوأنتالمروةإلى!حهاالصفامناترذثم

وأهلكلنفسكالدعاءمنلكيتيسر!اوتدعواللهتذكر

الاخضر،العلمبدايةإلىتصلحتى،ا!لسلميئوإخوانك

لمخغحتى،لكيتيسرماحسبشديذاركضماتركضرفحينئؤ

السيروتواصل،عادتامسشتاتمشيثم،الاخرالاخ!رالغقتم

فاستقبلوصعدتهاالمروةوصلتفإذا،المروةتصعدحتى

:تقولثمثلاثآاللهتحئز،السصفاعلىقلت!لماوقل،القبلة
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علىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا"

،عبدهونصر،وعدهأنجز،وحدهاللهإلاإلهلا،قديرشيءكل

تدعو،استطعتإنمراتثلاث،"وحدهالأحؤابوهزم

.والاحرةالدنياخيريمقشئتبمابينهما

وصلتهفإذا،الأخضرالغقمالىتصلىحتىوامشيىانؤلثم

ثم،الاخرالأخضرالعلمإلىتصملحتىشديذاركضافاركض

الصفا.توقىأنإلى،كالمعتادمشيكأكملى

مبتدقاأشواطسبعةالصفةهذهعلىشغيكتكئملوهكذا

المروةألىالصمفامنذهابكفيكون،بالمروةوصنتهتا،بالصفا

أخر.شوطاالصفاإلىالمروةمقور!وعك،شوطا

تعمتثمماشتاالسعيبدأتإذاالمعتمرأخيعليكحرجولا

سعيكتكملأنلكويجوز،تمسؤيحأنبالارهاقوشعرت

بالغزبة.

مقال!عيواصلثتمفصلتسعىوأنتالصلاةأدركتلىوإذا

وقفت.حيث

سعىولو،المممعيأثناءمتطهرآتكونأنلكويستحئما

حاضتلوالمرأةوهكذا،ذلكأجزأهطهارةغيرعلىوهوالمعتمر
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ليستالطهارةلأن،ذلكوأجزأهاسعتالطوافبعدنفسسورأو

مستحبة.هيوإنما،السعيفيشرطا

العمرةأعمالآخر

بالصفامبتدئأأشواطسبعةالسعيالمسلمأخيأتممتإذا

وكانمتمتعأكنتإنرأسكذكرتحلقفإنك،بالمروةوهنتهيآ

شعرفيهايطولمدةوبينهبينكوإنما،قريمآليسالحجوقت

قيبذولا،قريمآالحجوقتكانإنتقصرهفإنكوإلا،رأسك

كمابعض!تقسصيريكفيولا،الرأسجميعتعميممنالتقصير

.الناسبعضيفعل

ماوهيأنملةقدرقرنكلمنشعرهامنتقضروالمرأة

الاصبع.رأسيقارب

أتمدتقدتكونفإنكالحاجأخيقضرتأوحلقمتفإذا

سنوكما،وجلعزاللهأمركشمانشككوأديتعمرتك

عليكحرمشيءكللكلمجلذلكوبعد،!ي!ةمحمدرسوله

لكوتحل،وتتطي!،المعتادةثيابكفتلبسر،بالإحرام

.الاحرا!عظوراتسائروهكدا،زوجتك
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شعرتحلقلافإنك،مفيردآأوقارنآالحاجأخيكنتإنلكن

الحجمنتحلحتىإحرامكعلىتبقىوإنما،ئقضرهولارأسك

النحر.يومالاولالتحللبعد
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الحجةذيمنالثامنالئؤويةيومالحاجأعمالى

بعدأحلالذيللمتمتعيستحبفإنهالترويةيومكانإذا

منوكذلك،فيههوالذيمسكنهمنضمحىيخرمأنالمحمرة

بيوتهم.منيخيرمونفإنهممكةأهلمنالحجأراد

باقونفإنهمإحرامهممنيحلوالمالذينوالمفيردالقارنأما

.الأولإحرامهمعل

ويفعل،إحرامهاليومذلكالحجأرادومنالمتمتعفيلبس

والتظيبوالتنظفالاغتسالمنالميقاتعندفيعلكما

ثم،"حجالبيك":قائلأويلبيبقلبهالحجينويثم.ونحوها

لكشريكلالبيك،لتيكالقهئملتيك":قائلاالتلبيةفييشرع

."لكشريكلا،والملكلكوالنعمةالحمدإن،لبيك

قبلالمباركمنىصعيدإلىاليومهذافيالحجاججميعويتوجه

بهاويضفون،مفيردينأمقارنينأممتمتعينأكانواسواء،الزوال

وكذا،وقتهافيصلاةكلفيركعتينركعتين،والعصرالظهز

فيركعتينوالعشاء،وقتهافيركعاتثلاثالمغربيصلون

ركعتين.التاسعاليوموفجر،وقتها
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فعلكماعرفةليلةبمنىتبيتأنالحاجأخيلكويستحب

تطلع!تىتنتظرفإنكالفجرصليتفإذا،!محمدنبيك

عرفاتالىمتحهامنىمقتممميرفإنكطلعتفإذا،الشمس

.مكتزاأوملتيا
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الخجةذيمنالتاسععرفةيومالحاجأعدالى

،خيرهلكهـثرةالقرآنقيد5اللهأقسممباركيولمعرفةيوم

أصغرولاأحقرالشيطانرئيوما،فيهوالرحمةالملائكةونزول

عرفة.يومفيمنه

النزوللكيستحبفإنهعرفةإلىالحاجأخيوصلتإذا

عمدنبيورفعلكماذلكلكتيسرإنالشمسرزوالإلىبنمرة

يأفيتنزلأنعليكحرجفلابهاالنزوللكيتيسرلموإن،!!

واللوحاتبالعلاماتلكالمبئتةعرفةحدودداخلمكان

لإرشادية.ا

وقتكوتقفيي،غروبهاحتىالشمسطلوعمنبعرفة!نتقف

ودخلالشمممرؤالتفاذا،وذكرأواستغفاراودعاءتلبيةكله

يشرعمافيهايبتنخطبةيحطبأنللإمامسمنالظهرصلاةوقت

بأحكامويذكرهمالناسويعظ،بعدهومااليومهذافيللحاج

كما،المسلمينوإخوانهولأهلهلربهالمسلمعلىيجبوماالاسلام

.نبينامحمد!فعل

وقتفيوجمعآقصراوالعصرالظهرالحاجأخيتصلىثم
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بينهماولاقبلهماتصليولا،وا!امتينواحدبأذانالظهر

شيئآ.بعدهماولا

!الحاجأخي

،اللحظاتهذهالعبادةفيفاجتهدالصلاةمنفرغتإذا

،والدعاءالذكرمنوأكير،العظيمةالفرصةهذهتقؤتولا

تغربأنألىوالاستغفاروالتوبة،والتهليلوالتحميدوالتسبيح

وحالك،القئلةمستقبلأالدعاءحاليديكوارفع،الشممس

ك!:قولهواسمع،ومولاكلخالقكوالافتقاروالذلالخضوع

منوالنبئونأناقلتماوخير،عرفةيومدعاءالدعاءخير"

وهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلي

.والآخرةالدنياخيريمنرئكواسأل،"قديرلثيءكلعلى

والثوابالاخرعليكيضتععملكلمنالحاجأخيواحذر

العظيم.الموقفهذافي



والخاتجيروالراالفعتمرمحكاأفيبهائجالا

93

غزفةيومالخخاجأخطاءمن

الحاجأخيلكنذكر4أخطاءفيعرفةيومالحجاجبعضيقع

منها:بعضهالتسلم

محذدةأنهامع،عرفةحدودخارجالحجاجبعضرتئنرل.

وإرشادهم،توعيتهمفيجهودلهموتمذل4واضحةبأعلام

مبكرينعرفةمنالخروجعلىوحرصهملاستعجالهملكن

الحج"غ!ي!هقالوقد،العظيمالركنهذاييضيعون

.(مذيوال!ءبوداود)روأه."عرفة

بهويتم!حون،للجبلالصعودالخجاجبعضيتكلف.

توجبذلك،وفضيلةمزيةلهأنويعتقدودن،وبأحجاره

يقفأنوالواجمب،تجنبهايجبالتياليذعمنوهذا

منها.مكانأيفيعرفةحدودداخلالخجاج

والمزاحبالضحكعرفةيومالحجاجمنكثيرينشغل.

والدعاءالذكرويتوكون،منهفائدةلاالذيوالكلام

العظيم.الموقفهذافيوالاستغفار

القبلةويجعلونالدعاءحالالجبلالحجاجبعضيستقبل.
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نأوال!تة،شمائلهمأوأيمانهمعنأوظهورهمخلف

يتيسر-لموإن،ذلكلكتيسرإنالقبلةوبينبينكتحبعله

استقبالفالسنة-الزحاملكثرةالأيامهذهالغالبوهو

أمامك.الجبليكنلموأنالدعاءحالالقبلة

وهذاالشمسىغروبقبلعرفةمنالححاجبعضينصرف.

تغربحتىعرفةمنيخرجألاللحاجفينبغي،جائؤغير

أعماليؤديوهوقالالذي!ي!بالنبيتألمميآ،الشمس

."مناسككمعني"خذواةالحج

عنوينشغلغزفةمنانصرافهفييسوعالححاجبعض.

وقت،أسرعفيمرديفةإلىتصملأنقضهوكل،التلبية

فيي!ئرع،والوقارالسكي!وعليهالحاجتميميرأنوالأؤلى

فيوشسعاره،الزحامموضعفيويطمئن،السرعةموضع

التلبية.ذلككل
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بمرديقةالمبيت

الحجيجمواكثتسيرالمباركعرفةيومشمسرغروببعد

مزدلفةوصولكفورالحاجأخيبهتبدأماوأول،مزدلفةباتجاه

ثلاثالمغوبفتصير،وقصزاجمعاوالعشاءالمغربصلاة

مزدلفة،فيالليلةتل!وتبيت،ركعتيئوالعشاء،ركعات

يومالخجمناسكلاداءنشيالالتكونمبكرأتنامأنواحرص

المشعرعندقفثم،مبكراالفجرفصلالصبجطلعفإذا،النحر

يشاهدهمسجدعضدهبنيوقد،مزدلفةفيجبلوهوالحرام

وادع،القبلةواستقبلمزدلفةمنمكانأيفيقفأو،الخحاج

يديك،رافعآالدعاءمنوأكثر،ووحدهوهللهوكئزهالله

.جداتم!فرحتىذلكعلىواستمر

منىإلىمزدلفةمنالحاجأخيفادفعجداالصباحأسفرفإذا

ذلك.لكتيسوإنالشمسرطلوعقبل

تزيد؟ولافقطحصياتسبعمزدلفةمنتلتقطأنوال!نة

منيؤخذفإنهالحصىباقيأما،النحريومالعقبةجمرةلترمي

أجزأكالحصىأخذتموضعأيومن،الافضلهوهذا،منى

يلتقطلاالجمراتحصىأنالناسمنكثيراعتقادوأما،ذلك
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والخاتجيروالرأالفغتمرمحكاافيبهاجالإ

منيجوزأنهوالصحيح،صحيحغيراعتقادفإنهمزدلفةمنإلا

منى.ومنمزدلفة

غ!ي!النبينهىوقد،قليلأالحمصرحبةمنأكبرالح!وهذه

أحمد؟ماجهادخسطكأ؟ابو)!وأه"الحصىحجمفيوالزيادةالدينفيالغلوعن

.ا!!ب/ني(*ضححه،غسهـ53

-الحاجأخي-قميزمزدلفةمنالرميحصىأخذتفإذا

ويستحمث،سيركفيالتلبيةمنوأكثر،منىإلىاللهبرعاية

مزدلفةبينوابوهومحمترواديوصلتإذاقليلاالاسراع

)؟؟51.ووك!محمدنبئكفعلكما،لأحدأذيةبدونلكن،ومنى

.كسئم(

للنساءالعيدليلةوهيمزدلفةليلةلمج!ي!النبيرخصوقد

مغيببعدالليلآخرمزدلفةمنينصرفواأنوالصبيانوالضعفاء

ربعه،الليلمنيبقىحين،الفجرقبلالغقبةجمرةلرميالقمر

.النساسي(دهدا"!بي!-ضهـعدومسدمالبحاريعد)أطديث.ذلكمنقريماأو

يتحملونالذينالرجالأما،بهؤلاءخاصئ!الحكموهذا

بالنبياقتداءالشمسطلوعبعدالرميعليهمفالواجبالزحام

!يط.محمد
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الحجةذيمنالعاشرالئحريومالحجأعددال

،الاسلامبلادجميعفيللمسلمينعيديومهوالنحريوم

الاكبر؟الحسجيوموهو،والسرورالفرحبمشاعرفيمستقبلونه

والحلقوالنحركالرمي،الكئيرةالححأعمسالمنفيهيقعيقا

.والمروةالصفابينوالسعيبالبيتوالطواف

تقومفإنكالنحريومصبيحةمنىإلىالحاجأخيوصلتفإذا

هي:أربعةبأعمالي

مماالاخيرةالكبرىالجصرةوهيالعقبةجمرةإلىائجة:أولأ

والقبلةيمينكعنمنىواجعل،هناكالتلبيةواقطع،مكةيلي

حصياتبسسبعارمهاثم،أمامكال!عقبةوجمرةيساركعن

.حصاةكلمعوكتز،متعافباث

بقيةأما،ضحتئترمىالتيالوحيدةالجمرةهيوهذه

الشمس!.زوالبعدألايكونلاالرميفإنالجمبرات

واحذر،منهاالنقصولا!صياتسبععلىالزيادةلمجوؤولا

كبس!يرةبحجارةيرميا-لحاجبعضفإن،الغلومنالحاجأخي

إخوانكوأذيةوالتقاتلالتزاحممنواحذر،ونحوهاوبالاخذية
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عبادتهيجعللماللهفإن،الرميأجلمنالجمراتعندالمسلمين

المسلمين.إخوانكبأذيةوطاعته

جميعاالحصىرميمنالناسبعضيفعلهمماأخيواحذر

حصاةإلالهيحسبلافإنهذلكفعلومن،واحدةدفعة

سبعأ،رميهويتمحصىمنحولهممايأخذأنوعليه،واحدة

منالحصىفيلتقطجميعآفقدهاأوالحمىمنشيئآفقدمنوكذا

.الجمرةمنقريبأكانولوفيههوالذيالمكان

للحمراترميهمعندالحجاجبعضيفعلهمماكذلكواحذر

يرمونأنهممثهماعتقادا،ولثمتماوشباأصوائائضدزونحيث

بسمكينةترمىأنينبغيفالجمرات،باطلاعتقادوهذا،الشيطان

الجمراترميلشرعوإنما،والدعاءللذكروملازمةووقار

الله.ذكرلإقامة

بعضيفعلهوما،الحوضفيالرميالحاجأخيوتخر

عنالحصاةتخرجوقد،الشماخصرميتكلفمنالحجاج

فيإسقاطهاوالمطلوب،الحجاجأخطاءمقفهذاالحوض

.العمودضربلاالحوض

وأمتمتغاكنتإنالهديفاذبحالرميمنفرغتإذا:ثانيأ



والحاجوالرائرالمعتميرم!احكافيالايهاج
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تح!،لمنمئهواهم،الفقراءوأطعسوت!مذقمئهوكل،قارئا

مكشة،فيأو،الأفضلوهومئىفيالهديذبحكسالنسواء

مكة.حدودخاركت!لذبجولا

شسسعرفاخيق،ئحرهأوا!ديذبحمنفرعثإذا:ئالثأ

دعا!ي!هالئبيلائق،للرحالأفضلوالحلق،فضئرهأورأسك

اللهم،للسمحلكراعمرالله!م":Jفما،للالاللمحلثربالمغفرة

للمقضريندعائم،"للمحلفيناعفرالففغ،للمحققيناغفر

.(وملمالبخاري)سوا!.واحدةمرة

وهيأئسملسةفدرقسرلنكلمنشسعرهامنئقضروالمرأة

الاصبع.رأسبقاربما

الحاخ!أخي

فإئةقصرتأ!وحلفت،الئحسريومالعقبة!رةرميتإذا

ويسد!،الئساءإلابسالاحرامعليكحرمشي؟كللكيباح

.الاولالئحفل:هذا

لحابك.أحسنوثلبسر!ولمطمبلمئظ!أنلكل!شنوعثدئذ

،ا!دىوذبحالرميمنالحاجأضي!رع!أدا:رالعا
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هذاويسمىبالبيتللظوافمكةإلىفتوجه،التقصيرأووالحلق

العمرةطوافكصفةوصفته،الزيارةأوالافاضةطوافالطواف

رملفيهليسىلكن،لكبيناهوأنسبقالذيالقدومأو

انتهيتفإذإ،ثيابكوعليكمتطقروأنتفتطوف،اضطباعولا

الحاخأنوالغالب،المقامخلفالركعتيندنصلالطوافمن

يبتعدأنفالاولى،الزحاملكئرةالمقامخلفالصلاةعليهيصع!ث

زمضمماءمنواشرب،يؤذونهولاالطائفينيؤذيلاكي؟قليلا

والمروةالصفابينللسعيالمسعىإلىاخرجثم،بيانهسبقك!ما

السعيوهذا،آنفآلكبيناهالذيالعمرةكسعيأشواطسبعة

ال!ئمعيهذاأفا،لعمرتهكانالاولسعيهلا!المتمتععلىيجب

الحج.سعيئفهو

قدكانفإن،واحدسعيإلاعليهمافليسوالمفردالقارنأما

بعدالسعيعنيكفيهفإنهالقدومطوافبعدالسعيهذاسعى

بعدسعياوالمفردالقارنيكنلموابئ،العيديومالافاضةطواف

الافاضة.طوافبعدسعيعليهمايجبفإنهالقدومطواف

تجعلهأويومينأويومآالافاضةطوافتؤخرأنلكويجوز

الخروجوأردتالخجمناسكمنانتهيتإذاالوداعطوافمع



والحاجو/لرايوالمعتمرآاحكافيبهاجالا
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.واحذاطوافاويكون،مكةمن

!الحاجأخي

طوافوطفتقضرتأووخققت،العقبةجمرةرمي!ساإذا

فإنه،السعيعليديجبممنكنتإنبعدهوسعيتالافاضة

،النساءح!تىبالاحرامعليكخرمكئيشيءلكتحلبذلك

الثاني.التخيلل:هذاويسمى

كداالاربعةالأمورهذهترتبأن!الحاجأخيوالافضل

تم،تذبحأوتنحرثم،العقبةجمرةترميفأو،،لكأوردناه

كنتإنبعدهوتسعىبالبيتتطوفثم،تقضرأوتحلق

.القدومطوافمحتسغلممفيرداأو،قارئاكنتأو،متمتغا

.الوداعحخةحختما!يالهمحمدفبيذفعلهكذا

حرجفلابعضييع!الاربعةالامورهذهبعضقذ!ماإنلكن

الأسئلةتتابعتفقد،تعالىاللهشاءإنصحيحوححكعليك

علىالحلققذمفمعضهمالنحريومالصحابةمن!يالهالنبيعلى

!يالهوكان،وهكذا،الرميعلىالطوافقذموبعضهم،الذبح

عبادهعلىاللهتيسيرمنوهذا."خزجولاافغل"ب:مجيبهم

وشرعت.ي!رتماعلىالحمدلكفالقهغ،بهمورفقهورحمته
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التشريقأيامالحاجأعمال

!الحاجأخي

عمثر،والثاتي،عشرالحادياليوم:هيالتشريققيلائم

يجوزفلا،تعالىدلهوذكير،وشربأكلأياموهي،عشروالئالث

هذهفيالحاجأضيغليكومجب،الهدييجدلملمنإلاصيامها

يلي:ماالأيام

متعجلا،كنتإنليلتينأو،لياليثلاثبمنىالمبيت:أولأ

وأالليلأؤلمنسواءالليلأكثربمنىالبقاءهوالوا!ي!طوالمبيت

الخروجوعدمالليلكلمنىفيالبقاءالأفضرلكن،آخرهمن

يعودثم،والسعيكالطوافخاصلغرضإلانهاراأوليلامنها

إقامته.مقزإلىالحاج

الشمس!،زوالبعديويمكلالثلاثالجمراترمي:ثانيآ

بعدإلايرملم!عالنمىلأن،الؤوالقبلالرمىيجوزولا

رميوصفة،أمتهعلىتيمعميرالفعلهجائزاكانولو،الزوال

كالتالي:الثلاثالجمرات

الخيف،صسجدمقالقريبةوهيالاولىبالجمرةابدأ-ا



والخاجوالرائرالمعتمرمحنهاافيبهاجلملا
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كلمعبالرمييدكوارفع،متعاقباتحصياتبسبعفارمها

فيالحصىوقوعمنوتأكد،ترميهاحصا؟كلبعدوكتر،حصاة

وابتعدتقدمثم،يجزئلافإنهالحوضفييقعلمفان،الحوض

اللهداعئاطويلأيديكوارفعالقبلةواستقبل،قليلاالزحامعن

.والآخرةالدنياخيريمنتشاءبما

حصياتبسبعوارمهاالوسطىللخمرةاتجهثم-2

الزحامعنوابتعدتقذئمثم،حصاةكلمعئكتز،متعاقبات

طويلأ.دعاءداعئايديكوارفعالقئلةواستقيلقليلآ

،متعاقباتحصياتبمسبعوارمهاالعقبةلجصرةاثجةتيم-3

لمكانتنصرفوإنمسا،بعدهاتذعولا،حصاةكلمعئكتو

التالي.يومكحمتىإقامتك

كماالزواليعدعشرالثائياليومفيالثلاثالجصراتارمثم

ةطافا.الاولاليومقيصنعت

الثانياليومعروبقبلمنىمنفتحرجمتعخلأكنتفإن

فيفتبيستالتأخرأردتوإن4الوداعلطوافهكةإلىوتتجهعشر

اليومذلكمنالزوالبعدوترمي،عشرالثالثليلةمنى

.تقدمكماالثلاثالجمرات



والخاجئروالراالفعتجرخكامأفيبهاجالا

الصلواتبعدالتكبيرالأيامهذهفيالحاجأخيلكوي!تمن

الذبحعند،ونهاراليلاتعالىأللهذكرمنوالاكثار،المكتوبة

حالاتك.كلوفي،والرميوالأكل



والحاتجيووالرأالمعتمرخكامأفيبهاجالإ
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الوداعطواف

المشاعرأرضمنللر!يولتستعدالحجيجقوافلهاهي

أمركماكاملةالحجمناسكبأداءعليهماللهمنأنبعدالمقدسة

صع!.رسولهوأمرربهم

آخرهوالذي،الوداعبطوافالمباركةرحلتهمونهاية

قالوقدوطنهاليعاتذمكةمنالخيروجأرادلمنالحجواجبات

."بالبيتغفدهآ!ريكونحتىأحدتئفرنلا":!محمدنبينا

مسلبم(3)؟وأ

تركلهنفيجوز،ذلكفيوالئقساءللحائضرخصوقد

.الوداعطوافتركلهلمجوزفلاغيرهنأما،الوداعطواف

الحا!أنإلا،تماقاالعمرةطوافكصفةالوداعطوافوصفة

وصل،الاضطباعولاالومللهيسنولا،المعتادةبثيابهيطوف

ركعتين.المقامخلفالطوافبعدالحاجأخي

المسجدمنالخروجدعاءوقلالحرامالمسجدمناخرجثم

أسألكإنياللهغ،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةاللهبسم"

تم.(مسلمعنهدآكأه"،أ!لباقيوحستهالسخيابنعنده!وله،تخويجه)تاقدم."فضلكمن
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أدركتكوإن،اللهمنوالرعايةالسلامةتحوطكبلدكإلىغادر

،بأسفلاالوداعطوافبعدوتتنفلتصليأنأردتأوالفريضة

الوداعطوافيكونأنولتحرص،المقامتطيلألاعليكلكن

بمكة.مقامكآخرهو



والخافيئروالراالفغتمرمحكاأ!ابهاجالا

ع!ب!اللهرسولهسجدنهلارة

or

المسلم!أخي

الحرامالمسحدفيوالصلاةحخكبتمامعليكاللهمنوحين

إ!لاممينفإن،سواه!نيماصلاةألفمائةفيهالصلاةتعدلالذي

الطيبة،طيبةفي!ي!هأللهرسولمسجدزيارةالعظيمالفضلهذا

المسحدفيالصلاةفتؤدي،لمجي!اللهرسولمهاجر،المباركةالمدينة

المساجدمنسواهفيماصلاةألففيهالصلاةتعدلالذيالنبوي

؟بأمورالمسلمأخىوئذكرك،الحرامالمسحدإلا

بالحج،علاقةلهاليسالطاهرالنبويالمسحدزيارة:أولا

،العامطوالمستحبةوهي،أركانهأوواجباتهمنلي!سمتفهي

الشريفين،الحرمينبلادفيلوجودك؟هناعنهاالحديتوناس!

فإنه،"جفانيفقديررتيولمحخمن":يقولالذيالحديثأما

!ي!.النبيعنيسصجلاموضوعحديث

الشريفالنبويالمسجددخلتإذاالزا!ر!أخي:ثانيأ

:وتقولالدخولعنداليمنىرجملكتقذمأنلكفيستحمث

من،القديموسلطائه،الكريموبوج!ه،العظيمباللهأعوذ"



والخاتجيروالرأالفعتمراخكامفيبهائجالإ

الله،رسولعلىوالسلاموالصلاةاللهبسم،الرجيمشيطان

.يجه(!)تقدم."رحمتكأبوابليافتحفهئم

المسماجد،كمعمائر،النبويالمسجدتحيةركعتينتصلى:ثمال!آ

الروضةفيذلكتفعلأنوالأفضل،تشماءبمافيها-عو

(قبرهفيها)التيوحخرته!يالهالنبيمنبرب!نما:وهي،شريفة

رياضمنزؤضةومئبريبيتيبينما":!ي!لقوله،!ن

.(مسلم"البخارياه)ر؟."حؤضيعلىومئبري،لمجنة

مكالبأئفيالركعتينفصلذلكمنالزائرأخيتتمكنلمفإن

.الحرمداخلمناسبآكون

عليه؟للسلاآمج!ي!النبيقبرإلىالزائرأخياذهبثم:رابعآ

عليهسلمثئم،صوتوخفضووقاربأدبمجت!قبرهأمامثف

الفهئم،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعقيكالسلام":قاتلآجم!

وعلىإبراهيمعلىصفيتكمامحمدآلوعلىعمدعلى!ل

محمدآلوعلىمحمدعلىباركالفهئم،مجيدحميدإنكإبراهيمسا

."مجيدحميدإنكإبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىباركتمما

بفغتوأئك،حقااللهرسول!أنكأشهد":قلتوإن

،جهادهحقاللهفيوجاهدت،الأمانةوأذيت،!وسالة



والحافييروالرأالفغتعرمحكاافيبهاجالا
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نبيآ-جؤىماأفضلأمتكعناللهفجزاك،الامةونصحمشا

ع!ي!ه.أوصافهمنكلههذالا!،بأسفلا،"أمته

وادلمعنهاللهرضيالصديقبكرأدبعلفسفغقليلأتقذئمثم

الحسنمالجزاءمنتجدماوخيروالمغفرةالرحمةمنيناسبهبماله

الخطاببنعمرعلفسقمقليلأاليمينذاتوخذتقذئمثم،له

هـوخيروالمغفرةالرحمةمنيناسبهبمالهوادغ،عنهاللهرضي

له.الحسنالجزاءمنتجد

النبو؟المسجدزائريبعضيفعلالزائر!أخي:خامسأ

يطيعونهؤالذي!محمدقدوتهماتعاليمالمخالفةالالمحعالبعض

فإ)،لستتهالمخالفينمنتكونأنفاحذؤ،ونواهيهأوامره

ويحاو)،شتاكهاأوالح!رةبمسحاللهإلىيتقربالزائريقبعض

شفاأوحاجتهقضاءالرسوليسألوبعضهم،حولهاالطواف

لامرتحقاكانولو،لمجوزلاكلههذا،،ذلكونحو،مريضه

جميعا.عليهسماللهرضوانقبلنامنالصحابةولقغله،!ي!هبه

غيرهقبرولاغ!ي!هالنبيقبرزيارةلهالمجوزلاالمرأة:سادسآ

النبيعلوئ!لم،فيهاللهوتتعبدالنبويالمسجدتزورالمرأةلكن

كانت.أينماذلكفيبلغهمكانهافيوهي!"



والخاقييروالرأالفعتمرمحكاأفيبهاجالإ
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للرجالفيسنالنبويةالمدينةفيدمتماالزائر!أخي:سمابعآ

،عفانبنعثمانالثالثالخليفةومنم،البقيعأهلقبورزيارة

كانفقد،جميعاعنهمألتهرضيحمزةوقبر،أحدشهداءوقبور

السلام":زارهمإذايقولوكان،لهمويدعويزورهم!ي!النبي

بكماللهشاءإنوإنا،والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكم

لنااللهنسأل،والمستأخرينمناالمستقدميناللهيرحم،لاحقون

.سسدم(عكدحديثيركديه!ص!مجموعالدعاء)هذا.العافيةولكم

تمثرعالتيالأماكنمن!الزائرةأختي،الزائرأخي:ثامنآ

وماشمتاراكتايزوره!النبيكانفقد،قباءمسحدزيارتها

.عمر(أدبئحديثمقوسسلمالخاشتياه)ر؟.ركعتينفيهودصلى

قال+قال!نيفبنسهلعن:فيهالصلاةفضلفيوجاء

فيهدنصلىقباءمسجدأتىثمبيتهفيتطهرمن":غ!ي!اللهرسول

.أ!دباق(وصححه،وأحماكمو!-حد،ساجهوابنالخساثى)رواه."عمرةجركألهكان

والمعتمر!الحاجأخي

نأاللهلعلالوصايامنبعددنوصيكالكتابهذاختامفي

الطاعةعلىيعينمماهي،الطاهرالبيترحابفيبهاينفعك

المعصية.عنويبامحد



والحاقيئروالواالفعتايرمحكاافيبهاجالا
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،الحرامالمسحدفيالخمس!الصلواتأداءعلىاحرص:أولأ

التدبراستطعتماوحاول،ممكرأالحضورنفسكوألزم

صلاتك.فيوالخشوص!

لنفسمكفاجعل،اللهإلىالقزبأعظممنالقرآنقراءة:ثانيا

يتيسرماحسمبترتبها،تقرؤهاأجزاءهذهوعمرتكحخكفي

لك.

فيماصلاةألفهائةتعدلالحرامالمسجدفيالصلاة:ثالثأ

رجلجاءولقد،والسننالنوافلعلىالحرصفياللهفالله،سواه

علىأعتي":!ي!فقالالجنةفيمرافقتهوسأله!اللهرسولإلى

.مسدم()رواه."ال!جودبكثرةنفسك

،والمساءالصباحأذكارعلتحافظأنالخيرومن:رابعأ

الكتببعضطريقعن،الأذكارهذهحفظفحاول

بنبكرالشيخسظرهما:منها،ذلكفيكتبتالتيوالمطويات

.العلماءكبارهيئةعضو،زيدأبوعبدالله

واحذر،التعاملوحسنالخلقحسنعلىاحرص:خامسآ

،بذيءكلايمأونميمةأوغيبةمنبسوءأحذايذكرأنلسانكمن

فيالمعصيةمناللهعندوأكبرأغلظمكةفيالمعصيةأنواعلم
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مخيرها.

وافتح،اللهإلىبالتوبةوالمعتمرالحاجأخيبادر:سادسآ

الصالح،والعملبالايمان!طلؤهاحياتكمنجديدةصفحة

ومولاكخالقكإلىيقربكخيربابالمباركةالرحلةهذهولتكن

سبحانه.

إخوانكمفإن،الزكتةالعطرةالايمانيةالرحلةهذهختاموفي

(النبويوالمسجدالحرامالمسجدلثممؤونالعامة)الرئاسةفي

وسعيكم،مبروراحخكميجعلأنوجلعوالمولىيسألون

رحيم،قريبسميعسبحانهإنه،مغفوراوذنبكم،مشكوزا

!يب.

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد
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ينقكؤتقوتزخضثاقاتغفرلؤوإنآ!همهـستاظاتنامال!زقتا

مهو.آتخئيويق

ثم.أئغييؤآلتمجيغآئتإتذجمتالإتقتل

سثم.ألزجيصآلت!البأشآإبكلخيتآ!ثوؤتمب

و!س!وشادزتيئومنآلضلؤومفيورآخعقبئلأؤلث

ث!.دغآ

ؤآنقرلدفؤعلنىلمحنآشهآلتئيغضتتىبرأكئتكرآقأؤزغتئ)زيت

هه!.ضتيختاترضحش!آ!ل

7،ءألتمتايئيهأعقذؤآضفل"آقيلىوءقيتزلةنم3!"3صعذوىي!آش!خ)زب

ثو.فوليتققفرأ

مهم.ؤشذاآميرتامنتجاؤقيئزحمةلذتذيهتءاشا!؟ؤشآ

أنولببكوأغوذلا"/آلهـمئممطؤهمزل!منلكآعود!ؤلب

ص"2،
ى!.!!يق

غتي!تآ!تخيئؤلاؤثتاآخطآتاجآؤتخيميتآإنتؤاجذقآ،لألحزتتآ

تخجقتتاؤلازتحاقتيتأفيآثديئخمهمحقتتهوكقماإصرا
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والخاقيئروالراالمغتميومخكاآفيبقاجالإ

مؤقتاآنتؤآزخضنأتتاؤآغمرعتاؤآغفبهممطتتاقا،ظاقة

مبهو.آئ!مر!نىآتق!وغلىقآنمحرتا

آشةإتكرخضةلانئا!نتتاوقمتهد!لتناإدبغذفلوتتالاورلر!غرشامال!.

ث!.آئؤقاله

"!غراما؟نهعذابهاإتجهغعذابعئاآصحرفوبنامال!.

دلمس.إتقاشآءتام!تقرآومقاقا

وآخفلناأعثىقرةوذريخحئاأرؤنجامقلاهمبلأوشا.

بمو.إماقالقم!

ؤدتاصخةآلأخؤؤؤفيحتئمتةآلذيافيءا!الأ!زشآ.

؟!.أفايىاتغذ

وفتنة،التاوؤعذالب،التاو!تنةمنيكآعوذإنيالقهثم)1.

الققير،!تت!ثدتتز،الجتى!تتةؤشتز،الت!بؤغذاب،الق!نن

القهغ،الذخالالضيميحفتنةشصمنبذآغوذإفيالقهغ

كماالخطايامنقلبيوتق،والتزدالثلجبماءقلبياغميحل

وبينبينىوبامحد،الذتسم!الائيضالثوبنقيت

أمحوذإفبالقهخ،والمغربالمشوقلإثباعذتكماخطاياي

.سس!-!هفش!سبش3)كأوأ."لمغزمثاثملقةوالك!ل!!نبك
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ؤالحئني،ؤالك!يرائغخترمنبكأعوذإنيالقهئم"

لمحتتةومن،القئيرغذابمنيذوأعوذ،والبخلؤالهزيم

.(ومسلمالبخاشى)رواه."قيلمماواالمحتا

،الشقاءؤدرفي،ائتلآءخهدمنبكأعوذإنيالقهغ"

.(ومسلماليخاشي)وواه."لأغداءاوشماتة،ائدضاءوشوء

ليؤآصيج،آميريجمضسمةهوالذيبيييليآصيجالقهستم1أ

فيهاالتيآيخزيبليؤآصيج،ققالييفيهاالتي؟ئتاقي

اتؤتواجعل،خئركلفيلييختاذةامحتاةواجعل،ققادى

.(مسلم)و!إه."دت!زكلمنليراخة

،والغقاف،والئقى،الهدىأسالكإئيالقهغ"

!(.مسدواه)ش."لجتىوا

زكاقا،من!ئيأنتوزكها،تقواهاتفمصيآقيالفهئم"

تئقع،لاجمفيممنبذأعوذإبيالفهغ،وقؤ،هاؤلئقاأنت

دعؤ؟ؤمن،تشتعلأتفسيومن،تخشغ،قفبؤجمن

.(كسلم8)ووا."لهايسهـتخآلبلا

عاثتتور،وتحؤل،يغمتكزوالمنبكأعوذإنيالقهغ"

.صسلم()هـهـا،."شخ!طكوجميع،يفمتكوفخاءة
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وأفي،أعطيتنيفيماليوبارك،وولديماليأكيرالقهئم"

فيوله)1."ليواغفر،غمليوأحميمن،طاعتكعلىحياتي

.(والترمذي.المفردلأدبافيقيالبخارأشهـجه5وآش،لأص!جميمالكبهيدعاءمن،ومسلمالبخاشي

القرلتيىرثاللهإلاإتةلا،الحييئمالغطيئماللهإلاإتة،"

ؤرلثالارضؤرثالمتممواترثاللهإلاإتة،،الغطييم

.(!مسلمالبخا!ب)رواه."الكيريمالغرشيى

عين،طرفةنفسيإلىتيهفنيفلاأرجورحمتكالفهئم"

وحنخهوأحمدداودابو)!واه."أنتلاإإلهلا،كفهشأنيليوأصيج

.هـغ!هـه(أ!لباني

،بتدذتاجممتييآقيذائنغئدذائنغئدذإقبالفهئم"

!واسيمبكلأشألذ،قضعاؤذ!نغذل،حكمذ!قاضيي

آحذاغفمتهأو،كتابذفيأئرئتهأو،تف!ذبهلتسفيتلذ

تخغلآ!،جمئذذائغيبجمفيمفيبهاشتأترتأو،خفقكمن

ؤدقات،حويبؤجلآء،ضدريؤئور،قفبيربيغائقرآن

.(ا!لبانيوصححه،حبنىابتوحمتنه،والحاكمحمدأ)شواه.((همئ

)كأىاه."طاعتكعلقلوتناصزدثالقلوبمضزفتاللهئم"

.(مسلم
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،بصريشزومن،سمعيشزمنبكأعوذإنيالقهئم"

)رواه."قيتيشزومن،قلبيشزومق،لسانيشزومق

.الألبافي(وصححه،والؤمذي!النسائيأبوداود

،والاعمال،الاخلاقفئكراتمقبكأعوذأنيالتهغ"

.والبمافي(والحاكم،حثانوابنالؤمذي)رواه."ءافولاوا

)وواه."عتيفاع!العفوتحمثكريمعفوإتكالقهئم"

.(الترمذي

،المئكراتوترذ،الخيراتمغتنأسألذإنيالقهئم"

فتنةأردتوإذا،وترخمنيليتغفزوأن،المساكينوخحما

منوحمت،حتكوأسألك،ق!فتونمخيرفتوقنيبقوم

والومذىاحمد)رواه."حتكإلىيقؤبنيعمسلوحمت،يحئك

.(كملحاوا

ؤآجيه،مخا!ل!،ك!قسهائخيرمنآشمائهذإنياللهغ"

كئه،المثئزمقبذؤآغوذ،أعقئلمومامنهغيمثما

إنيالقهسئم،آعلئملمومامنهغيفتما،ؤآجل!غاجل!

شزمنبذؤأغود،ؤتبئكغئدذشألذماخيرمنآسالذ

قزقيوماالجتةأشالذإنيالق!هئم،ؤتيئذغئدذمنهغادما
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والخاجئروالراالمعتجرخكامافيبهاجالإ

إتيقاقزتوماالئارمنبذؤآعوذ،غملأوقؤليمنإتيها

ليقضي!قضماءكلتخغلألنؤآشألذ،غملأوقؤليمن

.الذهي(افتههثوصححه؟!احاكم،أحمد"،ماجهابنأهو)ر."خوا

بالاسلامواحفظنسي،قائمابالإسلاماحقطنيالقهئم1أ

عدوابيتشمتولا،راقذابالاسلامواحفظني،قاعذا

،بيدكخزائثهخيركلمنأسألكإفيالفهئم،حاسداولا

ضواننمه!صحس،اخاكمجه)!ض."بيدكخؤائنهشؤكلمنبكوأعوذ

أسذ-حمبي(.

وبينبيننابهلمخولماخمهـئمتيذمنلنااقميمئمالفهئم"

مااليقيرومن،خئتذبهتسقغتاماطاغيذومن،قغاضيك

يأشماجمتاضتغتاالاتهتم،الدنياقضائبعلينابهتقؤن

ؤاخغسل،مناائؤارتواخغفه،أختيتتاماؤقؤايتاوأئضايىتا

!ئعلولا،عادانامنعلىوائمزنا،خملمنامنعلىثأرنا

قئلغولا،قسقتساآكبزالذئتاتخغلولا،دييتافيمصميتتتا

واحاكمأ!مدىأ)!!أه."ترخمتالامنغليتات!لطولا،جمفجتا

aصحح!" " cحمبي(أاحقه-.

الذثوتيغفرولا،كثيزاظلقانفسيظلمتإفيالقهئم"
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أنتإنك،وارخمنيعندكمنمغفرةليفاغمر،أنتإلا

.(!!سلماليخاوي)رواه."لرحيماالغفور

ضغفؤيذ،وغوائتم،رخمتكموجتاقينسألذإناالقهتم"

بالجنةوالفوز،بزكلمنؤائغييمة،إثيمكلمنوال!لآقة

الدهح!ثأ.ووإفثهصححه؟الحاكم)أخرجه."لنارامنوالنحاة

وانقطغ،ليشيكبترعندعليرزقكأوسغاجعلىالقهغ"

.الألمباني(رصححهالحاكمحهاص.((عمري

وأستغفرك،أعلموأنابكأشيركأنبكأعوذإنيالفهسغ"

.الأدبافي(وصححهأحمد)وواه.((أعلملالما

وغملأ،طيئتاورزقا،نا!غاعلفاأسألكإثيالقفئم"

+(ا!لاقوصححه4!احهأوواهـ031"متقئلأ

وخير،الدعاءوخيز،المسألةخيرأسألكإنياللهغ"

،الحياةوخير،الثوابوخير،العملوخير،النجاح

إي!ماتي،وحقق،موازينيوثقل،وثتتني،المماتوخير

وأسألك،خطيئتيواغفر،صلاتيوتقئل،درجاتيوارقغ

الخيرفواتجأسألكإتيالقهئم،الجنةمنالعلىالدرجات

وباطنه،،وظاهره،وأوله،وجوامغه،وخواتمه
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ماخيرأسألكإنيالفهئم،آمين،الجنةمنالعلىوالدرجات

تالق،ماوخير،أعملماوخير،أفعلماوخيز،آتي

آمين..الجنةمنالعلىوالدرجات،خمقرماوخير

وتضلج،وزريوتضمغ،بكريترفغأنأسألكنيإالفهئم.

وتغفز،قلبيوتتؤر،قزجيوتحضمن،قلبيوتطقز،أمري

آمين.الجنةمنالعلىالدرجاتوأسألك،ذنبيلي

وفي،سمعيوفي،نفسيفيتباركأنأسألكإنيالقهئم.

أهلي،وفي،خلقيوفي،خلقيوفي،روحيوفي،بصري

حسناتي،فتقبل،عمليوفي،مماتيوفي،محيايوفي

صححه؟أحاك!جه)!ض."آمين،الجنةمنالعلىالدرجاتلكوأسأ

.أ!دهبي(أو!اشته

الوارتواجعلهما،وبصريبسمعيمتذنيالق!هئم".

ش!ح!)1."بتأريمنهوخذ،طلمنيقنعلىوانمزني،مئي

.الذحجي(واحقهض!صححه،كمواخ!،ثحذي!أت

غيروقزدا،سوئةوقيتة،نقئةغيشةأسألكافبالقهئم".

.ألط!!ايى(وا!!والدأاب!اهـفي)أش!جه."ضحفاولامخز

علىضفيتكمالمحفدآلوعلىلمحفدغلىضلالفهتم".
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علىبارذالفهئم،مجماحممدإنك،إلراهحمآلوعلىإبراهمم

وعلإبراهيمعلىباركتكمائخقدآلوعلىمحقد

.(ومسلمالبخاري)ووإه."هجياحمياإئكإيراهيمآل
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