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من المسجد الحراـ 6341/66/61 :

فضائل وأحكاـ البلد الحراـ
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آؿ طالب  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنواف" :فضائل وأحكاـ البلد
الحراـ" ،والتي َّ
تحدث فيها عن بعض فضائل وأحكاـ البلد الحراـ وبيت اهلل الحراـ ،وما ميَّزه على غيره من
ٍ
وأشار إلى الفتن التي
الحرـ ،وعذكر ِعظَم ُحرمة الدماء المعصومة،
فاضل وىو
األماكن ،وما فضَّلو بزم ٍن
ُ
األشهر ُ
َ
العقالء إلى ضرورة االنتباه على العواقِب الوخيمة لهذه الفتن،
ؤخرا في المملكةَّ ،
ووجو النداءات إلى ُ
وقعت ُم ً
والم ّْنفذين.
المدبّْرين لها ُ
ووجوب الضرب على أيدي ُ

الخطبة األولى
أفضل الشرائِ َع فضالً منو ومنِّا ،أحمده
وشرع لنا
السبُل
الحمد هلل جعل بيتَو الحر َاـ مثابةً للناس وأمنًا ،ىدانا ألقوـ ُّ
َ
َ

وجعل
باعا،
وتابع
أنفسا
وأشكره ،وأُثنِي عليو
تعالى
وأستغفره َّ
مواسم الخيرات علينا تِ ً
وأشهرا ً
حرـ ُ
وبقاعاَ ،
َ
ً
الح ُرمات ً
ُ
ُ
َ
ِ
خير ِ
صهم هلل َّ
ابتداعا ،وأشهد أف
وأكثرىم
وأشدىم لنبيّْو تأسيِّا
ً
ً
الناس أخلَ َ
واتباعا ،وجعل أبع َدىم عنو أجفاىم لهديو ُ
َ
ِ
الشكر إعالنًا وإسر ًارا
وقدرا ،ولو
ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو الحم ُد كل
الحمد ّّ
وقهرا ً
ُ
رب عال ذاتًا ً
ِ
المناسك ،ودلَّهم على طُرؽ الخير
وأوضح لهم
وجهرا ،وأشهد أف محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُو علَّم َّأمتَو العبادات
َ
ً
وأبا َف لهم المسالِك ،لو ُح َّجةٌ ال يزي ُغ عنها إال ىالِكَّ ،
بشر بو األنبياءُ قبلَو ،وىداه ربُّو لخير ِقبلة ،فقاؿ  -سبحانو
{ :قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاىا فوؿ وجهك شطر المسجد الحراـ وحيثما كنتمصل وسلّْم وبا ِرؾ على عبدؾ ورسولك محمد ،وعلى آلو الطيبين الطاىرين،
فولوا وجوىكم شطره} ،اللهم ّْ
ٍ
بإحساف إلى يوـ الدين.
وصحابتو الغُّْر الميامين ،والتابعين ومن تبِ َعهم
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أما بعد:
ِ
ِ
فاتقوا اهلل تعالى َّ
حساب وجزاء،
ومهلة ،وغ ًدا
ٌ
حق تقواه ،وسا ِرعوا إلى مرضاتو واستع ُّدوا ليوـ لقاه؛ فإف َ
عمل ُ
اليوـ ٌ

عامل ما ِ
كل ٍ
عم َل{ ،يا أيها الناس اتقوا  ..وال يغرنكم باهلل الغرور}.
وسيل َقى ُ
أيها المؤمنوف:

تستقبِل األمةُ موسما عظيما من أياـ اهلل تعالى ،وركنًا من أركاف اإلسالـ ِ
الذنوب والخطايا،
موسم تُغ َف ُر فيو
العظاـ،
ُ
ٌ
ً
ً
ُ
ِ
وموسم إعالف
عار الوحدة والتوحيد،
موسم
قاؿ فيو العثَرات وتُقبَ ُل الدعوات،
وتُ ُ
ّْ
الحج إلى بيت اهلل العتيق ،ش ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
فاضت بو الوصايا في
وعصمة
وحفظ الحقوؽ والكرامات ،وحق ِن الدماء
العهود والمواثيق
النفوس واألمواؿ ،وما َ

ُخطبة الوداع.
يق الحرـِ ،
البيت الحراـ
آمين
وىا ىي
وينتظ ُم ِعق ُدىم في ِرحابِو الطاىرةّْ ،
َ
الح َّجاج تُضيءُ ُمحيَّاىم أبار ُ
طالئع ُ
ُ
يبتغوف فضالً من ربهم وِرضوانًا ،يحطُّوف ِرحالَهم عند بيت اهلل العتيق{ ،إف أوؿ بيت  ..آمنا}.
الخامس{ ،وهلل على الناس ..
كن اإلسالـ
النداء
ُملبّْين
القديم ُ
المتجدّْد{ :وأذف في  ..منافع لهم} ،ويُؤدُّوف ر َ
َ
َ
َ
يك
والملك ،ال شر َ
سبيال} ،ويُلبُّوف بالتوحيد :لبَّ َ
يك اللهم لبَّيك ،لبَّيك ال شريك لك لبَّيك ،إف الحم َد والنعمةَ لك ُ
ويرجوف رحمتَو ويخافُوف عذابَو.
يأملوف من اهلل ال َقبوؿُ ،
لكَ ،

يقوؿ النبي  -صلى اهلل عليو وسلم ( :-العُمرة إلى العمرة َّ
المبرور ليس لو جزاءٌ إال
والحج
كفارةٌ لما بينهما،
ُّ
ُ
الجنة)؛ متفق عليو.
البيت فلم يرفُث ولم
ضا يقوؿ الصاد ُؽ المصدوؽ  -صلى اهلل عليو وسلم ( :-من َّ
وفي "الصحيحين" أي ً
حج ىذا َ
ت ُّأمو)  -أي :نقيِّا من الذنوب والخطايا .-
جع كيوـ ول َد ْ
يفسق َ
ُ
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وأخرج ابن حباف في "صحيحو" عن ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
والحاج إلى بيت اهلل ،والمع ِ
تمر وف ُد اهلل ،دعاىم فأجابوه ،وسألوه فأعطاىم).
( :الغازي في سبيل اهلل،ُّ
ُ
ومواقف الرحامات في ِمنَى
وفي رحلة اإليماف الخالدة ُمضاعفةُ الصلوات ،وتكثير الحسنات ،وإجابةُ الدعوات،
ُ
ومزدلِفة وعرفات.
ُ
ِ
بح َجاج بيتو مالئكةَ السماوات ،ويقوؿ  -سبحانو ( :-ىؤالء
وإذا
َ
ذكرت تلك الصعُودات فاذ ُكر حين يُباىي اهللُ ُ

ويكتب لهم السعاد َة األبديَّة.
غفرت لهم) فيُعتِ ُقهم من النار،
عبادي جاءوني ُشعثًا غُبرا ،أُش ِهدكم أني قد
ُ
ُ
أيها المسلموف:

لحج بيت اهلل الحراـ ،فيا خسارَة
األرواح،
الحج وفضلو يح ُدو
ويبعث األشوا َؽ إلجابة نداء الرحمن ّْ
الحديث عن ّْ
ُ
ُ
َ

يلحق بر ِ
(تعجلوا إلى
كب اإليماف ،قاؿ  -عليو الصالة والسالـ َّ :-
من قع َدت بو َّ
ىمتُو واستولَى عليو كسلُو ،فلم َ
ض لو)؛ أخرجو اإلماـ أحمد.
ّْ
الحج؛ فإف أح َدكم ال يدري ما يع ِر ُ

فينظروا من كانت لو ِج َدةٌ فلم
وعن عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنو  -قاؿ" :لقد
ىممت أف َ
ُ
أبعث إلى األنصار ُ
ِ
المنذري :إسناده حسن.
ُ
يح َّج فليض ِربوا عليهم الجزية ،ما ىم بمسلمين ،ما ىم بمسلمين"؛ قاؿ ُ

ِ
فتعجزوف أو تموتوف.
بالحج  -أيها المسلموف  ،-واغتنِموا
فبادروا
أعماركم قبل أف يُ َ
ّْ
حاؿ بينكم وبين ما تشتَهوف َ
َ
عباد اهلل:
حرمة{ :الحج
وفي
الحج ُ
ّْ
عشر ُمعظَّمةٌ في أشه ٍر ُم َّ
شرؼ الزماف والمكاف؛ فالمكاف :بل ُد اهلل الحراـ ،والزمافٌ :
أشهر  ..الحج} ،وىذه البُقعة عظَّم اهلل ُحمرتها غايةَ التعظيم ،وجعل إجاللَها من التقوى وسببًا للتقوى{ :ذلك

ِ
ِ
ِ
بحمرة
ومن يعظم  ..القلوب}َّ ،
تنفير صيدىا وعض َد شوكها فضالً عن قطع شجرىا وقتل صيدىا؛ فكيف ُ
وحرـ َ
المسلم فيها؟
ُ
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ِ
ب للعذاب؛ قاؿ اهلل  -عز وجل { :-ومن يرد  ..أليم}.
الحرـ ُموج ٌ
حتى إف مجر رادة الشر في َ
أشهركم ىذه يقوؿ اهلل  -عز وجل { :-إف عدة الشهور  ..أنفسكم}.
وفي وصف ُ
ضا" :إف
قاؿ ابن كثي ٍر  -رحمو اهلل " :-كاف
يم ُّد إليو ي َده" .وقاؿ أي ً
قاتل أبيو في األش ُهر الحرـ فال ُ
الرجل يل َقى َ
ُ
زرا من الظلم فيما سواىا".
الظلم في ُ
األشهر ُ
أعظم خطيئ ًة و ِو ً
الحرـ ُ
َ

أعظم من قتل النفس المؤمنة ،وسفك الدـ الحراـ في الشهر
ذنب بعد الشرؾ
األمر كذلك؛ فإنو ال َ
ُ
إذا كاف ُ
ظلما وعُدوانًا.
الحراـ ً
آمنة وزم ٍن ِ
منطقة ٍ
ٍ
حرًما
المحاوالت البشرة إليجاد
سبق
شئت فقل :زمانًا ومكانًا ُم َّ
آمن ،وإف َ
لقد َ
ُ
اإلسالـ كل ُ
منزوع السالح يأمن الناس فيو وينعموف بالسالـ ،وىذا من أعظم ِ
مقاصد اإلسالـ الذي قص َد إلى إشاعة األمن
َ
َ
َُ
ُ
ِ
خصوصا بعد ٍ
عص َفت
الحرـ،
الحرمة ،ويُعظّْموا
والسالـ،
ُ
عاـ َ
ً
األشهر ُ
فالواجب على المسلمين أف يستشعروا ىذه ُ
ُ
ُ ِ
أنفس واختلطَت أمور.
واضطربَت
الفتن
فيو ُ
َ
األحواؿ ،وأُزى َقت ٌ
ومن الناس من تشابهت عليهم ِ
ِ
ّْ
ألشد
الح ُرـ ِح ّّل
األمكنة؛ فكأنما
األزمنة ،واختل َفت في أفهامهم
ُ
األشهر ُ
َ
ِ
الم ّْ
تحقق في
حرمات  -وىي الدماء  ،-وكأنما
الم َّ
ُ
البالد في بعث الفتنة بها سواء ،وكأننا ُ
زمن الخبر النبوي ُ
ُ
نعيش َ

ِ
فتن الراقِ ُد
فيم قتَل ،وال
الهرج  -وىو القتل  ،-وال يدري
ُ
آخر الزماف ( :-يكثُر َ
فيم قُتل ،وىي ٌ
المقتوؿ َ
القاتل َ
ُ
ِ
ِ
خير من الماشي).
خير من القاعد ،والقاع ُد ٌ
فيها ٌ
المخذوؿ عن قوؿ اهلل  -عز وجل { :-ومن يقتل مؤمنًا  ..عظيما}.
وغفل
ُ
َ
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أيها الناس:
ِ
وصى النبي  -صلى اهلل عليو
الوقت إللقاء السالح ،وحق ِن الدماء،
لقد حا َف
واالستجابة ألصوؿ الحقوؽ التي َّ
ُ
كحرمة
دماءكم وأموالكم
وسلم  -بها في َّ
َ
وأعراضكم عليكم حر ٌ
اـ ُ
حجة الوداعَ ،
وأرسى قواع َدىا بقولو( :إف َ
يومكم ىذا ،في بلدكم ىذا ،في شه ِركم ىذا).
ِ
آ َف األواف ألَف ير ِ
المفاسد،
المصالح على
الحرـ ،وأف تتغلَّب
اج َع المعنيُّوف واقِ َعهم ،وأف يحت ِرموا
ُ
األشهر ُ
ُ
ُ
ِ
يحب الفساد.
ب األمة على مصالح األفراد؛ صيان ًة للنفوس والحقوؽ ،وحاؿ العباد والبالد ،واهلل ال ُّ
ومكاس ُ
يف ِ
لوقف النز ِ
القياـ بما يستطيعوف ِ
الهادر من دماء المسلمين وأرواحهم؛ فهي من
الواجب على القادة والعلماء ُ
ُ

واجب بين المسلمين{ :وإف استنصروكم  ..النصر}.
والتناصر
والمواالة،
ضيات األ َّ
أولَى ُمقتَ َ
ُ
ٌ
ُخوة ُ

ظالما
أنصره
ظالما أو
وفي الحديث المتفق عليو( :انصر َ
مظلوما ،أفر َ
ً
ً
أيت إذا كاف ً
أخاؾ ً
مظلوما) .فقاؿ ٌ
رجلُ :
(تحج ُزه أو تمنعُو عن الظلم؛ فإف ذلك نصره).
أنصره؟ قاؿ:
ُ
كيف ُ
أمما ُمتناكِرة ،ولن نستعي َد مكانتنا ونصو َف رسالتَنا
إف النزاعات قطَ َعت
َ
أوصاؿ المسلمين ،وجعلَت األمةَ الواح َدة ً
انتماءنا ،وأصغَينا إلى قوؿ اهلل تعالى{ :إف ىذه  ..فاعبدوف}.
صححنا
إال إذا َّ
َ

فرؽ تسدِ ،
وأشغلهم بأنفسهم كي ال
واليوـ نرى في أنحاء بالدنا اإلسالمية لعبة العدو القديمة ُ
المتجدّْدةُ ّْ :
يشغَلوؾ ،وليس ىناؾ وتَػر أكثر حساسيةً ِ
ِ
العزؼ عليو من وتَ ِر الطائفية؛ كوتَر الطائفية والمذىبيَّة ِ
والحزبيَّة ،وما
لبدء
ٌ
والمتساقطين.
المتسا ِرعين فيهاُ ،
أكثر ُ

أشد الخائضين فيها :كيف بدأَت تلك الفتنة؟ ولمصلحة من؟ لم ِ
سألت َّ
أنجح
تجد جوابًا،
ولو
َ
وقديما قيل :إف َ
ً
ؤامرة.
يعلم الساعُو َف فيها أنها ُم َ
المؤامرات ىي التي ال ُ
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ويموت عليها ،لم يُجبِره
ظل اإلسالـ ،يُولَد أح ُدىم في بالد المسلمين على ملَّتو
شت الطوائِ ُ
لقد تعايَ َ
ف قرونًا في ّْ
ُ

ات في ىذا التوقيت بالذات؟ ولماذا ِ
يخد ُـ دىماءُ الناس
َّعر ُ
ثارت ىذه النػ َ
أح ٌد أف يُغيّْر دينَو ُ
ومعت َق َده؛ فلماذا َ
تجار الفت ِن من حيث ال يشعُروف؟
وبُسطا ُؤىم َّ
ظهر منها وما بطَن.
اللهم جنّْبنا والمسلمين َّ
شر الفتن ما َ
اللهم با ِرؾ لنا في الكتاب والسنة ،وان َفعنا بما فيهما من اآليات ِ
والحكمة ،أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل تعالى لي
ولكم.

الخطبة الثانية
يق اإليماف ،وأشهد أف إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف محم ًدا
الحمد هلل الذي ىدانا لإلسالـ ،وأبا َف طر َ

ٍ
بإحساف.
وبارؾ عليو ،وعلى آلو وصحبو ومن تبِ َعهم
عب ُده ورسولُو ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
أما بعد ،أيها المسلموف:

االعتزاز بالوطن ِ
ومكاسبِو ىو أمر تنسا ُؽ لو ِ
ِ
الفطَر السليمة ،وتُ ِ
العقوؿ
وجبُو
تماسكو
ظ أمنو
ُ
وحف ُ
ُ
والحرص على ُ
ُ
ٌ
ُ
تقرر في أحكاـ الشر ِ
ِ
ُّ
ب
خصوصا في أوقات الفتن واألزمات،
يعة وأوؿ الدين،
ويشتد َ
ً
الراشدة؛ فضالً عما ىو ُم ّْ ٌ
العتَ ُ
أخل بأمن الوطن إذا كاف ِ
ِ
ِ
وطلب الكسب
الصلحة الذاتية
باعثُو على ذلك نُشدا ُف
ب العقوب َة من َّ
ُ
ويستوج ُ
الشخصي.
أما إذا كاف ِ
صدرًة من الخارج ،ورغبةً من الرغبات العابِرة للحدود؛ فإنو يجتمع في الم ِ
ث مصحةً ُم َّ
نساؽ لها
الباع ُ
ُ
ُ
ِ
بمثابة من يقطَ ُع الشجرَة التي أظلَّتو ،ويُ ّْ
الماء الذي
 إضافةً لما سبق  -خيانةٌ للوطن ،ونُكرا ٌف لألىل ،فهوعك ُر َ

سقاه.
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أرض غير ِ
رجاؿ من ٍ
وقود فتنتهم ٌ
أرضهم،
فكيف إذا عُلم أف
ّْ
قوـ تميَّز تاري ُخهم في الفتن بأف َ
المحرؾ لتلك الفتنة ٌ
نسهمِ ،
جنس سوى ِج ِ
غرروا بهم ،لي ِ
رؽ ال ِ
وع ٍ
ومن ٍ
مصيرىم
واجهوا
ينتمي ِلعرقِهم ،ثم ُسرعاف ما يتخلَّوف َّ
عمن َّ
ُ
َ
ِ
واسوىم باللساف ،وليس وراء اللساف شيءٌ.
بمفردىم ،وربما َ
ُ
فيا أيها اإلخوة ،ويا ُمواطنينا في المملكة وفي بالد العرب والمسلمين:
ِ
ِ
ضب ،إنو لم يعُد من الخافِي أف ُموقِدي تلك
ب الرحمةُ فيو الغ َ
ب الشفقةُ فيو َ
العتَب ،وتُغال ُ
نداء تغل ُ
أسو ُؽ إليكم ً
الفتن ىم قوـ ي ِ
وجهادىم ىو ِ
لجنسهم وشعبِهم وتاريخهم
ؤمنوف بعُنصرىم أكثر من إيمانهم بالدين ،وأف نُصرتَهم
َ
ٌُ
ِ
الذاىب ،ال هلل وال لفلسطين.
مواقفهم ِ
وتاري ُخهم في السنوات األخيرة شاى ٌد على ِ
وشق الصفوؼ ،وما
المشينة في إيقاد الفتن في بالد العرب ّْ
أمر العر ِ
اؽ عنا ببعيد.
ُ

فيا ُمواطنينا:
ٍ
َّ
ب بها أيانُهم
الحدود
ب
َّ
ليتشر َ
خارج ُ
ب بها ٌ
َ
إف كاف من ثورة فلت ُكن على ُ
أناس تُسلَ َ
المعت َقدات التي تُصنَع وتُعل ُ
ٍ
ليتحرر من ِر ّْؽ التبَعيَّة
انتفاضة فلت ُكن للعقل
أدوات في أيدي أعدائهم ،إف كاف من
وأموالُهم ووالؤىم ،ليكونوا
َّ
َ

نور اهلل الذي انبَثَ َق من الحجاز ،وأشر َؽ بو محم ٌد  -صلى اهلل
َ
نور اهلل الذي يمأل الكو َفُ ،
وإسار الشعوبية ،ويرى َ
عليو وسلم  ،-وحمل ِ
األخيار ،والتابعوف لهم بإحساف.
مشاعلَو الصحابةُ
ُ
َ
ِ
أثر الكاب والسنة،
وحملَت تلك َ
وأنعم اهلل على المملكة العربية السعودية فوِرثَت ذلك النورَ ،
المشاعلُ ،مقتفيةً َ
َ

للش ِ
للسلم والوحدة ،نابِذةً ّْ
قاؽ وال ُفرقة ُمحترمةً الحقوؽ
راعيةً للحرمين الشريفين ،جامعةً لرابطة المسلمين ،ساعيةً ّْ

مهما اختل َفت المشا ِرب؛ فال طائفيةَ وال ُعنصريَّة ،وكلّّ لو حقو ٌؽ وعليو ِ
واجبات.
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غرر بهم:
الم َّ
ويا أيها ُ
إنو ما فتِئ األغراب يحا ِولو َف قطع ِ
ِ
مصدرا ّْ
لتلقي الهداية ليملؤوا ذلك
نحوىم من أف يكونوا
صلَتكم
بسلف األمة ويُ ُّ
َ
ُ ُ
ً
َ
ِ
وغر صدوركم على سلَفكم وأىلِكم ِ
وبلدكم ،وبما ي ِ
شعركم بالغُربة في ديا ِركم وما أنتم بالغُرباء ،وبما
ُ
الفراغ بما يُ ُ
َ
ي ِ
الحدود ،وليس لكم من ذلك
شعركم بالبُعد عن ُمواطنيكم وما أنتم بالبعيدين ،وثمرةُ ذلك كلّْو تُقطَ ُ
ف من وراء ُ
ُ

كلّْو شيء.

ِ
ِ
الفوضى بين أىلِو ،وىو
شر
ويبيع وطنَو ،ويُ ّْ
وممتلكاتِو ،وين ُ
َ
إف الرائ َد ال يكذ ُ
دمر خيراتو ُ
ب أىلَو؛ فكيف يبيعُهم ُ
ِ
األوؿ واألخير؟!
الخاس ُر ُ
والرغَ ُد ال يأتي بإخالؿ األمن.
اإلصالح ال يكوف بالفساد ،والبناءُ ال
إف
بالهدـَّ ،
يستقيم َ
َ
ُ
ِ
ئ الوقيع َة واإلفك؛
الجو بالشحناء ،ولو ص َدقَت
أىواء
إف
وأوىاما تمأل َّ
ُ
النيات ،وأُغل َقت األفواهُ التي تستم ِر ُ
ً
ً
لتال َشت أنواعٌ من ال ُفرقة ال مساغًا لوجودىا.
ِ
نُ ِ
ظهروا
يق على َّ
ناش ُد العُقالء أف يقطَعوا الطر َ
ومصطادي المصالح في المذابِح ،وإف َ
تجار الفتن ولُصوص اإلثارة ُ
ِ
وح ِ
بلَبُ ِ
الناصح!
س ِ
المشف ِق ُ
وس ُ
وم ُ
ضها إال عند إدبا ِرىا وقد نالَو منها ما نالَو؟!
فكم من فت ٍن لم يتبيَّن خائِ ُ
ِ
ِ
عم
ولنا في ُم َ
بادرة ُ
العقالء من الناس أمل ،ولدينا في َحزـ رجاؿ األمن عند الحاجة ثقة ،واهلل موالنا وعليو توُّكلُنا ،فن َ
ونعم النصير.
المولَى َ
اعتمادنا{ ،فاهلل خير  ..الراحمين}.
ومن اهلل أمنُنا ،وعليو
ُ
اللهم جنّْبنا الفتن ما ظهر منها وما بطَن.
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صل وسلّْم وبا ِرؾ على عبدؾ
ىذا وصلُّوا وسلّْموا على خير البرية ،وأزكى البشرية :محمد بن عبد اهلل ،اللهم ّْ
ارض اللهم عن األئمة المهديين،
ورسولك محمد ،وعلى آلو الطيبين الطاىرين ،وصحابتو الغُّْر الميامين ،اللهم َ
وعلي ،وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ،ومن سار على نهجهم
والخلفاء الراشدين :أبي بك ٍر ،وعمر ،وعثمافٍّ ،

واتبع سنَّتهم يا رب العالمين.

اللهم ِ
أع َّز اإلسالـ والمسلمينِ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل ىذا البلد آمنًا مطمئنِّا وسائر
وأذ َّؿ الشرؾ والمشركينّْ ،
بالد المسلمين.
ٍ
تدبيره دما ًرا عليو.
اللهم من أرادنا وأر َ
فر َّد كي َده في نحره ،واجعل َ
اد بالدنا بسوء أو فُرقة ُ
ِ
ِ
وولي أمرنا ،اللهم وفّْقو ُلهداؾ ،واجعل عملو
إمامنا َّ
اللهم آمنَّا في أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،وأيّْد بالحق َ

في رضاؾ ،وىيّْئ لو البِطانة الصالحة ،وأتِ َّم عليو الصحةَ والعافيةَ والشفاء.

لواء الدين ،اللهم جا ِزه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين
اللهم ّْ
وحد بو كلم َة المسلمين ،وارفع بو َ
الشريفين والعناية بالح َّجاج والم ِ
الخير للعباد والبالد ،واسلُك بهم سبيل
عتمرين ،اللهم وفّْقو ونائبَيو لما فيو
ُ
ُ
ُ
الرشاد.

اللهم ادفع عنَّا الغال والوبا ،والربا والزنا ،والزالزؿ ِ
والم َحن ،وسوء الفتن ما ظهر منها وما بَطَن.
اللهم أصلِح أحواؿ المسلمين ،اللهم ِ
أصلح أحواؿ المسلمين ،اللهم أصلِح أحواؿ المسلمين في كل مكاف،
ِ
ِ
ِ
جائعهم.
وس َّد ُخلَّتهم ،وأطعم َ
واجمعهم على الحق والهدى ،اللهم احقن دماءىم ،وآمن روعاتهمُ ،
انصرىم على من ظلَ َمهم يا حي يا قيُّوـ يا ذا
ستضعفين من المسلمين في كل مكاف ،اللهم ُ
الم َ
اللهم انصر ُ
الجالؿ واإلكراـ ،اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادؾ المؤمنين ،اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم ال ي ِ
عجزونك.
ُ
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ِ ِ
ِ
ِ
َربػَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]106 :
سنَةً َوفي ْاآلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
الدنْػيَا َح َ
ويسر أمورنا ،وبلّْغنا فيما ي ِ
رضيك آمالنا ،ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم
اللهم اغفر ذنوبنا ،واستر عيوبناّْ ،
ُ
وذرياتهم ،إنك سميع الدعاء.
ِ
ويسر لهم أداء ِ
اللهم اح َفظ الح َّجاج والم ِ
حي يا قيُوـ يا ذا الجالؿ واإلكراـ.
عتمرينّْ ،
مناسكهم آمنين ،يا ُّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ونتوب إليو.
الحي القيُّوـ
نستغف ُر اهلل،
نستغف ُر اهلل،
نستغف ُر اهلل الذي ال إلو إال ىو َّ
ُ
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم ِ
أغثْنا،
ونحن الفقراء ،أن ِزؿ علينا
الغني
َ
اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت ،أنت ُّ
ُ
أغثْنا ،اللهم ِ
اللهم ِ
عاما نافعا غير ضار ،تُحيِي بو البالدِ ،
ّْ
وتسقي بو
أغثْنا غيثًا ىنيئًا مريئًا ِّ
سحا غ َدقًا طبَػ ًقا ُمجلالً ِّ ً َ
للحاض ِر ِ
ِ
والباد.
العباد ،وتجعلُو بالغًا
ٍ
ٍ
ٍ
غرؽ.
اللهم ُسقيَا رحمة ،اللهم ُسقيَا رحمة ،اللهم ُسقيَا رحمة ال ُسقيا عذاب وال بالء وال ىدـ وال َ
التواب الرحيم.
السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت
ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت
ُ
ُ
وسالـ على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.
سبحاف ربّْك رب العزة عما يصفوف،
ٌ
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