خطبة الجمعة :ما بعد الحج

للشيخ :د .عبدالرحمن السديس

من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

ما بعد الحج
ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :ما بعد الحج" ،والتي َّ
تحدث
وأشاد
والمسارعة إلى فعل الحسنات وترك السيئات،
فيها عما يع ُقب
َ
َ
المداومة على الطاعاتُ ،
مناسك الحج من ُ
والمعتمرين ،ونبَّو على ضرورة تعلُّم آداب وأحكام
بجهود خادم الحرمين والقائمين على تيسير المناسك ُ
للح َّجاج ُ
زيارة المسجد النبوي الشريف.

الخطبة األولى
وأتم ،وأسب َغ على
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينُو
ب إليو ،أحمده  -سبحانو  -أكمل لنا المناسك َّ
ونستغفره ونتو ُ
ُ

األعم ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادةً نسمو بها إلى أعلى ِ
الحجيج فضلَو ِ
الق َمم،
المدار َار
َّ
َ
ُ
ِ
معالم
ك
وأشهد أن نبيَّنا وسيّْدنا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولو أزكى من أدَّى
وطاف بالبيت العتيق َّ
َ
المناس َ
وأم ،وأبا َن َ
ِ
الدين ورسم بأبل ِغ ٍ
القويم
النهج
صفوة األ َُمم ،السالكين
عبارة وأوج ِز الكلِم ،صلَّى اهلل عليو وعلى آلو األطها ِر
َ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
حاج
َجم ،والتابعين ومن تبِعهم
بإحسان ما قص َد المسج َد الحرام ّّ
األ ََمم ،وأصحابِو األخيا ِر أُسد َ
العرين ولُيُوث األ َ
كثيرا إلى يوم الدين.
والتزم ،وسلَّم
َ
ً
تسليما ً

أما بعد ،فيا عباد اهلل! ُح َّجاج بيت اهلل الحرام:
ِ
اتقوا اهلل  -تبارك وتعالى َّ -
الجليل لما أدَّيتُم من أعظم الشعائر ،فتقوى
واألثر
أنفس الذخائرُ ،
ُ
حق التقوى؛ فإنها ُ

ٍ
عاصم من الجرائرَ ،وتَ َزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر
وخير
اهلل  -سبحانو  -ضياءُ الضمائرُ ،
ونور البصائر ،وتريا ُق السرائرُ ،
الز ِاد التَّ ْق َوى [البقرة.]ٔ9ٚ :
َّ
يري ُد المرءُ أن يُؤتَى ُمناهُ
يقول المرءُ :فائدتي ومالي

ويأبَى اهللُ إال ما أرادا

ِ
أعظم ما استفادا
وتقوى اهلل ُ
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خطبة الجمعة :ما بعد الحج

للشيخ :د .عبدالرحمن السديس

من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

الح َّجاج الكرام:
َ
وفود الرحمن! أيها ُ
ٍ
الخامس من أركان اإلسالمِ ،
وأحد مبانيو ِ
ِ
منذ ٍ
ِ
أجواء إيمانية
العظام ،في
مناسك الرك ِن
أيام قالئل ِنعمتم بإكمال
ٍ ٍ
ِ
سائر األمم ،واشكروا المولى -
سعيدةٍ،
وأوضاع أمنيَّة فريدة ،فاق ُد ُروا ىذه النعمةَ الكبرى التي يغبطُكم عليها ُ
ِ
بالحج إلى البيت الذي جعلو مثابةً وأمنًا
فضل الباري
ّْ
سبحانو -؛ حيث َ
أفاض عليكم أزَكى المنَن َ
والنعمَ ،
وغم َركم ُ
الغراء،
للناس ،وفي ذلك
َّعت أمتُنا اإلسالمية مناسبةَ عيد األضحى َّ
يل بغير قياس ،وعلى إثر ذلك ود َ
ُ
األجر الجز ُ
ٍ
الم ِنعم  -سبحانو َ :-وإِ ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َألَ ِزي َدنَّ ُك ْم
وأيامو العبِ َقة الزىراء؛ إذ
المقام بعدئذ ُ
ُ
َ
مقام شك ِر ُ
[إبراىيم.]ٚ :

حق شكره ،واذكروه  -جل وعال َّ -
فاشكروه تعالى َّ
ترجون غفرا َن الذنوب
حق ذكره؛ فقد وقفتُم بأزكى البِطاح ُ
غتسل المغفرة ونفحاتها ،وسحجتُم
وتأملون َ
ُ
أنفسكم وأر َ
والجناحُ ،
واحكم في ُم َ
الفوز باألجر والفالح ،وقد نقعتُم َ
نكس ٍ
ونفوس م ِ
ٍ
ِ
ٍ
رة ضا ِرعة وأعيُ ٍن
وقلوب خاشعة
بألسنة طاىرة
الرحمات وىبَّاتها ،تدعون ربَّكم
اآلثام بشآبيب
َ
ٍ ُ
ابة ِ
سك ٍ
بالعبَرات َّ
دامعة.
َ
فينه ُّل فيض من ِ
مدام ِعها سكبًا
ٌ
َ
رب العالمين إذا لبَّى
يُلبّْيو ُّ

عيو ٌن إلى الرحم ِن ترنُو ضراعةً
كموج البحر في ِ
زحمة التُّ َقى
حجيج ِ
ٌ
ِ
ٍ
موقف
الح َّجاج -
عرفات َلهجتُم إلى اهلل
صعيد
فعلى
َ
بالتجاوز عما كان من السيئات وفات ،ووقفتُم  -أحبَّتنا ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
للمنى،
المحتاج ،فأحرزتُم غايةَ ُ
الحبور واالبتهاج ،ونحرتُم األضاح َي والهدايا بمنَى ،ورميتُم الجمرات ُ
المفتقر ُ
ُ
السجام.
رات ّْ
أرواحكم في أنداء الصفا بالسعي بين المروة والصفا ،وعند الركن والمقام انهلَّت منكم العبَ ُ
وحلَّ َقت ُ
م ِ
لمل َمةً جوانِ َحها ان ِهز ًاما
ُ

الرك ِن ِ
تنحس ُر الخطايا
وعند ُّ
فتنشرِح الصدور ِ
بط ِ
الكرب عنها وال َقتَاما
ط
يب ذك ٍر
أما َ
َ
ُ
ُ
ِ
يعم َر بالبُ ُرور وال ُق ُربات
ومن كان بهذه المثابة؛ فأح ِر بو أن يُك ِرَمو المولى
بعظيم األجر واإلنابة ،وحقي ٌق بو أن ُ
ِ
دوما للحسنات ِعنانَو.
أوقاتَو وأزمانَو ،وأن يُطل َق ً
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خطبة الجمعة :ما بعد الحج

للشيخ :د .عبدالرحمن السديس

من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

والحج المبرور ليس لو جزاءٌ إال الجنة»؛
فهنيئًا لكم ،ويا بُشراكم بقول المصطفى  -صلى اهلل عليو وسلم ُّ « :-
خرجو الشيخان من حديث أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو .-
َّ
كلمات من لؤلؤ على بِ ٍ
ساط من ُسن ُدس.
اهلل أكبر؛ لكأنها
ٌ
الحجيج األكا ِرم:
معاشر َ
وميالد ٍ
مبارك سعيد ،مش ِر ٍ
ٍ
عهد ٍ
وىا قد انعطفتُم في حياتِكم إلى ٍ
قة صفحاتُو ،نقيَّ ٍة أوقاتُو ،سنيَّ ٍة ساعاتُو ،وىا
جديد،
ُ
المناسك؛ فماذا بع ُد أيها ِ
ِ
الناسك؟!
ضت
قد ان َق َ
ك
ك َحتَّى يَأْتِيَ َ
داومةَ على األعمال الصالحة والثبات ،واالستقامةَ عليها حتى المماتَ ،وا ْعبُ ْد َربَّ َ
أال َ
الم َ
فالزموا ُ
ِ
ين [الحجر.]99 :
الْيَق ُ
ِ
ِ
والنفس الزكيَّة ،والسجايا السنيَّة
حجكم بالتوبة النَّصوح واليقين المتين،
وتزودوا  -يا رعاكم اهلل  -من
مناىل ّْ
َّ
ِ
ِ
وحسن استثمار ىذه الدنيا الدنيَّة.
لخوض ِغمار الحياة بصالح األعمال
وخالص النيَّةُ ،
تعود زاى ًدا في الدنيا راغبًا في اآلخرة".
قيل للحسن البصري  -رحمو اهلل  :-ما ُّ
الحج المبرور؟ قال" :أن َ
أمةَ اإلسالمُ ،ح َّجاج بيت اهلل الحرام:
الحج المبرور :التغيير إلى مرافِ ِئ ُّ ِ
والتواد ِد واالتفاق
والحبُور ،وذلك باالعتصام بحبل اهلل المتين،
ومقتضى ّْ
ُ
الرق ّْي ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ناب الموبِقات والمنكر ِ
ِ
ِ
ودواعي النفاق.
ات
والتواصي
التنازع واالفتراق،
ِ
ونبذ ُ
ُ
بالصالح ومكارم األخالق ،واجت ِ ُ
الكذب ِ
والغيبَة واآلثام ،ومنك ِر ِ
ِ
القول ّْ
محل نظ ِر ذي الجالل
فطهروا ألسنتَكم من
ّْ
والشتام ،وزُّكوا قلوبَكم فإنها ُّ
واإلكرام.
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فيا ُح َّجاج بيت اهلل كونوا

للشيخ :د .عبدالرحمن السديس

ِ
عار
الوثقى ش ٌ
وتلك العُروةُ ُ
والح َّجاج الميامين:
معاشر المسلمينُ ،

من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

رو ِ
ظاما
على
ِ
المنهاج َّ ً
ادا ع ً

ِ
صاما
فال َ
ترضوا لعُروتها انف ً

والتذكر في ص ِ
وال ب َّد لهذه المناسبة الكريمة ِ
ومناس ِكها العظيمة أن نستل ِهم منها اآليات ِ
ُّ
روف َّ
الدىر وما لو
والعبَر،
ُ
ُ
َ
ِ
أسمى صور األمة
والتضامن
والتحاور،
للتسامح
منبع ّّثر
من غيَر؛ فإن ىذه الفريضةَ العظيمةَ ٌ
ُ
ُ
والتشاور ،تتجلَّى فيها َ
ُ
ُ
الواحدة التي اجتمعت على ٍ
التجمع الكبير
موسم إال وتعلَّ َمت األمةُ من ىذا
يمر
ُّ
ىدف واحد ،فال ينبغي أن َّ
َ
ٌ
ٍ
باركة.
وخرجت بطاقات فريدة ،تُستَ َم ُّد من ىذه ُ
دروسا بليغةَ ،
ً
الجموع ُ
الم َ

والتعاون ،وقِيَم األمن واألمان،
المسا َمحة
منحت
ُ
العالم  -بفضل اهلل ُ -
حرسها اهلل َ -
وأرض الحرمين َ -
ُ
صور ُ
َ
والصور الحضارية التي ال تظهر إال في ىذه البِقاع
وكم في ىذه الفريضة من المشاىد اإلسالمية واإلنسانيةُ ،

مذكورا،
الطاىرة ،لتُد ِر َك األمة أنها بغير اإليمان والعقيدة وبدون االعتصام بالكتاب والسنة لن وال ولم تكن شيئًا
ً
ِ
ِ
ِ
الشتات والضياع.
غير
امل الخالف وال ُفرقة لن تحم َل َ
وأن عو َ
وإننا باسم األمة اإلسالمية قاطب ًة لنُ ِ
القيام بدورىم
ناش ُد من مهبِ ِط الوحي ومنبَ ِع الرسالة قاد َة األمة و ُشعوبَها
َ
بث األمن واالستقرار في مجتمعاتهمِ ،
ونبذ العُ ِ
والقتل والعُدوان ،ورف ِع ِ
التأريخي في العمل على ّْ
ِ
الظلم
نف والقم ِع
ُ

والوحدة ال التخبُّط
صيف ىو
والبغ ِي والطغيانُ ،مد ِركين أن
الح َ
الوعي َ
السبيل  -بعد اهلل  -الختيار طريق التوحيد َ
ُ
َ

واالضطر ِ
وضى.
اب وال َف َ

ِ
ات الم ِ
المستقبَل فتستش ِرفَو بكل
تستدعي منها أن ِتع َي
تالحقة لهذه األمة
مخاطر ُ
والمتغيّْر ُ ُ
المتسارعةُ ،
فالتحدّْيات ُ
َ
والعظات يتلُو علينا كل ٍ
العبر ِ
ِ
ٍ ِ
عروش زالَت،
يوم حديثًا،
َّ
ٌ
سيرا حثيثًا ولسا ُن َ
يسير بنا ً
ثقة واقتدار ،وىا ىو الزما ُن ُ
ِ
ِ
ٌ
ب واألرحام،
تعثام الخيَرة األعالم واألع َّزَة الكرام واألقا ِر َ
المنون ُ
ودول دالَت ،وأخرى َ
انتص َرت َ
وقامت ،وكذا ذو َ
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من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

الجنان ،وجزاىم عنا وعن المسلمين أعظم األجر واإلحسان .وىكذا الدنيا راحل بعد ر ِ
أسكنَهم اهلل فسيح ِ
احل،
َ
ٌ
َ
ِ
وعبَ ٌر لكل ُمتدبّْ ٍر عاقل.
شمرين للدار اآلخرة ،الساعين للمنازل العالية
الم ّْ
فكونوا  -يا عباد اهلل الكرام ،ويا ُح َّجاج بيتو الحرام  -من ُ
ِ
الفاخرة.
أيها اإلخوة المؤمنون:
ومن ُشكر ِ
ُّ
حرسها اهلل  -من
المتفضّْل  -جل جاللو :-
التحدث بما حبَى اهلل بالد الحرمين الشريفين َ -
المنعم ُ
ُ
ِ
ِ
خدمة الح َّجاج م ِ
ِ
ضيوف الرحمن
ومضيّْها في
حتسبَ ٍة
شرف
األجر والمثوبةَ من اهلل َّ -
خدمة ُ
ُ
جل في عُاله ُ ،-
ُ
َ
ِ ٍ
ِ
ِ
تقع في
ُمستم َّدة العو َن من المولى  -تبارك وتعالى  ،-فخدمةُ ُ
والمعتمرين ،ورعايةُ أمنهم وطمأنينتهم ُ
الح َّجاج ُ
ِ
ِ
الملقاةِ على عاتقها.
أعلى مسؤولياتها وقمة اىتماماتهاُ ،مستشعرةً في ذلك عظَ َم األمانة ُ
ِ
ِ
المتألّْقة في الجوانب كافَّتها،
المتميّْزة في تقديم منظومة الخدمات ُ
ومن فضل اهلل وتوفيقو تحقي ُقها النجاحات ُ
ٍ
وىنا ال ب َّد من إزجاء ِ
ذق ٍ
ودعاء وتوقير للقائمين على شؤون وفود الرحمن بكل ِح ٍ
وتفان أن
تحية اعتزا ٍز وتقدير،
ُ
ومنتهاه.
خير الجزاء وأوفاه،
وأعظمو ُ
َ
يج ِزيَهم اهلل  -سبحانو َ -
ِ
ٌ
تنوع اختصاصاتهم ،ال سيَّما في
للجنود المجهولين الساىرين على
خدمة ال َح ِ
جيج وراحتهم على ُّ
موصول ُ
والدعاءُ
ثواب ما َّ
أحسنوا،
لجنة ّْ
حرمهم اهلل َ
الحج ُ
العليا والمركزية واألمنية والعلمية والدعوية والصحية ،ال َ
وأجر ما َ
قدمواَ ،

ِ
الموسم العظيم باقتِدار ،على ِ
ِ
الرغم من المحدودية المكانية والزمانية
إلنجاح ىذا
فاء ما أج َدعوا واجتَهدوا
ِ
ك َ
ِ
والمتغيّْرات الدولية.
والظروف اإلقليمية ُ
ِ
ؤر َجة لمقام خادم
ضمخةً ُمعطَّرة،
والدعوات صادقةً ُم َّ
وإننا باسم ُجموع ُح َّجاج بيت اهلل العتيق لنرفَ ُع التهانِ َي ُم َّ
من بو  -سبحانو  -من
وولي عهده األمين  -حفظهما اهلل  ،-ولألمة اإلسالمية جمعاء على ما َّ
الحرمين الشريفين ّ
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من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

وجاد ،ووفَّق للسداد والرشاد،
حج ىذا العام بامتياز ،فللو الحم ُد
ِ
نجاح موسم ّْ
والفضل وال ُ
أنعم َ
شكر على ما َ
ُ
واألمن واالستقرار واإلسعاد.
َّ ِ
ِ
اء ُك ْم أ َْو أَ َش َّد ِذ ْك ًرا فَ ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :فَِإ َذا قَ َ
ض ْيتُ ْم َمنَاس َك ُك ْم فَاذْ ُك ُروا اللوَ َكذ ْك ِرُك ْم آبَ َ
ول َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
ول َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
الدنْ يَا َح َسنَةً َوفِي
الدنْ يَا َوَما لَوُ فِي ْاآل ِخ َرِة ِم ْن َخ َال ٍق (ٕٓٓ) َوِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
يَ ُق ُ
ِ ِ
صيب ِم َّما َكسبوا واللَّوُ س ِر ِ
ِ
ِ
ْحس ِ
اب [البقرة-ٕٓٓ :
اب النَّا ِر (ٕٔٓ) أُولَئِ َ
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
َُ َ َ ُ
ك لَ ُه ْم نَ ٌ
يع ال َ
ْاآلخ َرة َح َ
ٕٕٓ].
بارك اهلل لي ولكم في الكتاب والسنة ،ونفعنا وإياكم بما فيهما من اآليات ِ
وأستغفر
والحكمة ،أقول قولي ىذا،
ُ
ِ
ولكافة المسلمين من كل خطيئ ٍة ٍ
غفورا.
يل لي ولكم
اهلل
وإثم ،فاستغفروه وتوبوا إليو ،إنو كان َّ
لألوابين ً
َ
العظيم الجل َ

الخطبة الثانية
بالحج المبروِر والمغفرة واإلنابة،
خص من شاء من عباده
ولي التوفيق واإلصابة ،أحمده  -سبحانو َّ -
ّْ
الحمد هلل ّْ
نرجو بها من الرحمن دعوةً ُمجابة ،وأشه ُد أن نبيَّنا محم ًدا عب ُد
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادةً ُ
ِ
ِ
والمدينة طابَة ،صلَّى اهلل عليو وعلى
در َج على َثرى ّْأم ال ُقرى
اهلل ورسولو ذو القد ِر ّْ
خير من َ
العلي والذات ُ
المهابَةُ ،

ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
بإحسان
المستطابة ،والتابعين ومن تبِعهم
آلو األطها ِر ذ ِوي المكا ِرم والنجابَة ،وصحبو األخيار أُولي النفوس األبيَّة ُ
كثيرا.
إلى يوم الدين ،وسلَّم
ً
تسليما ً

-6 -

خطبة الجمعة :ما بعد الحج

للشيخ :د .عبدالرحمن السديس

من المسجد الحرام ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ :

أما بعد ،فيا عباد اهلل:
ِ
اتقوا اهلل  -تبارك وتعالى َّ -
واعل ًًموا  -رحمكم اهلل  -أن المولى
حق التقوى ،واعتصموا لذلك بالعُروة ُ
الوثقىَ ،

أجاب دعوتَو
شرى من
بعث فيكم رسولَو محم ًدا  -صلى اهلل عليو وسلم  -لتُ ّْ
 سبحانو َ -َ
عزُروه وتوقّْروه ،فيا بُ َ
ِ
أوامره واجتنب ِ
وم ِ
نواىيَو.
ناديَو،
ُ
َ
َ
امتثل َ
وأفلح من َ
الح َّجاج الميامين:
أيها ُ
ِ
ِ
مسجد المصطفى  -عليو الصالة والسالم َّ ،-
وشد لذلك
ضكم على زيارة
وزعم بع ُ
وبعد أن قضيتُم مناس َككمَ ،

والرحال ،ىنيئًا لكم ِ
ِ
الح ُّل والت َّْرحال ،وليكن من ٍ
الحج
واجبات
وحسبان أن الزيارةَ ليست من
ّْ
المطايا ّْ
بعلم ُ
َ
ِ
صحيح ،وصاحبُو ذو ٍ
عمل نَجيح ،وأج ٍر
الحج  -بفضل اهلل  -تامّّ
المو أو نُقصانُو؛ بل ُّ
ٌ
وأركانو ،وليس في تركها انث ُ
تباط الزيارةِ
عميم ربيح ،وما يذ َكر من روايات ار ِ
بالحج ضعيفةٌ موضوعة ،أو واىيةٌ مصنوعة.
ّْ
ُ
ٍ َ
ِ
ِ
أجرا وثابًا؛ أليست ىي مأ ِرَز اإليمان،
ولكن من ز َار طيبةَ الطيبة قُربةً واحتسابًا ُ
وحبِّا لتلك المراب ِع لُبابًا أثابَو الباري ً

األتم ِ
ان األكمالن -؟!
هاج َر سيد ولد عدنان  -عليو الصالة والسالم َّ
وم َ
ُ
وربُوعُها
ىذي ُدونَكم طيبَةٌ ُ
ىذي المدينةُ قد تألَّ َق فوقَها

ىي مأ ِرُز اإليمان في الزم ِن الذي

الزوار األخيار:
فيا أيها َّ

قد بُوِرَكت في العالمين ُر ُبو ًعا
ترصيعا
بالهدى
تاج يُ َّ
رص ُع ُ
ً
ٌ

ِ
دوعا
ص ً
المكرمات ُ
يش ُكو بناءُ
ُ

المختار  -بأبي ىو وأمي  -عليو الصالة والسالم َّ -
اتباع ُسنَّتو
تذكروا
وجوب ِ
َ
المصطفى ُ
وأنتم تق ُدمون مدينةَ ُ
ِ
بسنَّتو السنيَّة
والفوز والفالح ،وفي
الهدى والصالح
واقتِفاء َّ
ُّ
َ
واء من سيرتو؛ ألن في اتباعو ُ
محجتو واالرت َ
التمسك ُ
ِ
ّْد ِ
ِ
غياىب ِ
االنحر ِ
ِ
افات
المش ِرقَة البهيَّة
شع ُل الوضَّاءَّ ،
المتأللِ ُئ الذي يُبد ُ
الشمس الساطعة ،والم َ
والسنَى ُ
وسيرتو ُ
َ
ُ
رات الطائفيَّة ،وير ِتقي باألمة إلى ذُرى ِ
سات السلوكية ،والنَّع ِ
العقديَّة ،والممار ِ
الق َمم االجتماعية والحيَويَّة.
َ
َ
ُ َ
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َّ ِ
وقد َّ
ين
حذ َر المولى  -سبحانو  -من ُمخالفة رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم  -في قولو تعالى :فَلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
صيب هم َع َذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [النور.]ٖٙ :
ٌ
اب أَل ٌ
يُ َخال ُفو َن َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُصيبَ ُه ْم ف ْت نَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ
ومقتضى طاعتو ومحبَّتو  -صلى اهلل عليو وسلم  :-تعلُّم آداب زيارة مسجده الشريف وآداب السالم عليو وعلى
ُ
سورة.
الم َّنورة ،ال زالت بالبركات ُمحاطةً ُم َّ
صاحبَ ْيو  -رضوا ُن اهلل عليهما  ،-وآداب اإلقامة في مدينتو النبوية ُ

وختاما  -إخوة اإليمان :-
ً
اق والتِياع ،ال ِ
ِ
الرسالة على فِر ٍ
ك إال اغتِنام ال ُفرصة عن الضياع،
وداع ،ومن منبَع
وأنتم في مهبِط الوح ِي على ٍ
نمل ُ
ِ
ِ
وخواتيم
نستودعُ اهللَ دينَكم وأمانتَكم
ُخ َّوة والوداع:
ُمردَّدين على
ِ
دعاء األ ُ
األسماع ع َبر األصداء واألصقاع َ
َ
وغفر ذنوبَكم ،ومحا ُحوبَكمَّ ،
وسؤلَكم ،وبلَّغَكم مرا َدكم ومأمولَكم،
أعمالكمَّ ،
وحقق آمالَكم ُ
زودكم اهلل التقوىَ ،
ِ
ِ
مأجورين
مشكورا ،وذنبَكم
مبرورا ،وسعيَكم
وجعل َّ
مغفورا ،وأعا َدكم إلى أىلكم وديا ِركم سالمين غانمين ُ
ً
ً
حجكم ً
ِ
ِ
ِ
سميع ُمجيب.
غير مأزورين ،ف ِرحين ُمستبشرين ،وعلى الطاعة دائبين ،وعلى االستقامة دائمين ،إنو ٌ
َ
ِ
ِ
ضى ،كما أمركم المولى -
الورى
المرتَ َ
المجتبَى والرسول ُ
الحبيب ُ
ىذا؛ وصلُّوا وسلّْموا  -رحمكم اهلل  -على خي ِر َ
َّ ِ
ِ
يما :إِ َّن اللَّوَ َوَم َالئِ َكتَوُ يُ َ ُّ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلّْ ُموا
آمنُوا َ
ين َ
جل وعال  ،-فقال تعالى قوالً كر ً
صلو َن َعلَى النَّب ّْي يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
َّ
عشرا»؛
يما [األحزاب ،]٘ٙ :وقال  -صلى اهلل عليو وسلم « :-من صلَّى َّ
تَ ْسل ً
علي صال ًة صلى اهلل عليو بها ً
مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو  -رضي اهلل عنهما .-
خرجو
َّ
ٌ

الورى
صلَّى عليك اهلل ما قرأَ َ
الصبَا
ِمنَّا
ىب َّ
السالم عليك ما َّ
ُ

الكتاب وسورَة ال ُف ِ
رقان
آي
ِ ُ
َ
وشقائق الن ِ
ِ
ُّعمان
الربَى
فو َق ُّ

محمد ِ
ٍ
محمد ِ
ٍ
ِ
وآلو
يت على إبراىيم ،إنك حمي ٌد مجيد ،وبا ِرك على
وآلو
صل على
اللهم ّْ
وأزواجو وذريَّتو ،كما صلَّ َ

ِ
وارض اللهم عن
كت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم في العالمين ،إنك حمي ٌد مجيد،
بار َ
َ
وأزواجو وذريَّتو ،كما َ
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ِ
األئمة األر ِ
وعلي ،وعن سائر الصحابة
األئمة المهديين :أبي بك ٍر ،وعمر ،وعثمان،
بعة الخلفاء الراشدين،
ٍّ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين ،وعنَّا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم األكرمين.
والتابعين ،ومن تبِ َعهم
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمينِ ،
وأذ َّل الشرك
ِ
ِ
ِ
والمسافِرين في
والمعتمرين ،وسلّْم ُ
والمعتمرين ،وسلّْم ُ
والمشركين ،وسلّْم ُ
والمعتمرينُ ،
الح َّجاج ُ
الح َّجاج ُ
الح َّجاج ُ
وجوك أجمعين.
ّْبرك وبح ِرك ّْ
آمنَّا في أوطاننا ،اللهم ِ
اللهم ِ
وولي أمرنا.
ّْ
أئمتنا ووال َة أموِرنا ،وأيّْد
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح ووفّْق َّ
إمامنا َّ
بالحق َ
للبر والتقوى ،وىيّْئ لو البِطانةَ الصالحة
خادم الحرمين الشري َفين لما ُّ
تحب وترضى ،و ُخذ بناصيَتو ّْ
إمامنا َ
اللهم وفّْق َ

صالح اإلسالم
وولي عهده وإخوانَهم وأعوانَهم إلى ما فيو
التي تدلُّو على الخير وتُعينُو عليو ،اللهم وفّْقو َّ
ُ
ِ
ِ
اء ما َّ
لخدمة ُح َّجاج بيتك الحرام.
قدموا ويُقدّْمون
وأوفره جز َ
خير الجزاء َ
والمسلمين ،اللهم اج ِزىم َ
اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم وصفحات حسناتهم يا ذا الجالل واإلكرام.
ِ
ِ
لشرعك
للبر والتقوى ،واجعلهم
وخذ
جميع ُوالة أمور المسلمين لما
اللهم وفّْق
ُّ
بنواصيهم ّْ
تحب وترضىُ ،
َ
حكمين ،ولسنَّة نبيّْك  -صلى اهلل عليو وسلم  -متَّبعين ،وألوليائك ِ
ُم ّْ
ناصرين.
ُ
أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم ِ
أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم ِ
اكشف الغُ َّمة
أصلح
اللهم أصلِح
َ
َ

ِ
ِ
ِ
عن ىذه األمة ،اللهم اكشف الغُ َّمة عن ىذه األمة ،اللهم اكشف الغُ َّمة عن ىذه األمة ،اللهم احقن دماءَ
احقن دماء المسلمين ،اللهم ِ
المسلمين ،اللهم ِ
احقن دما َء المسلمين ،واح َفظ أمنَهم وإيمانَهم واستقر َارىم في كل
َ
مكان يا رب العالمين.
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ِ
ِ
ِ
المعتدين،
المحتلّْين ُ
اللهم أنقذ المسج َد األقصى ،اللهم أنقذ المسج َد األقصى ،اللهم أنقذ المسج َد األقصى من ُ
ِ
ِ
المعتدين ،اللهم عليك بالطُّغاة الظالمين فإنهم ال
اللهم اجعلو شام ًخا عز ًيزا إلى يوم الدين ،اللهم عليك بالصهاينة ُ
ي ِ
للمعتبرين يا رب العالمين.
عجزونك ،اللهم شتّْت شملَهمّْ ،
وفرق َ
ُ
جمعهم ،واجعلهم عبرةً ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]ٕٓٔ :
سنَةً َوفي ْاآلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
الدنْيَا َح َ
اللهم اغفر لفقيد األمة اإلسالمية سلطان بن عبد العزيز ،اللهم اغفر لو وارحمو ،اللهم ارفَع درجاتو في المهديّْين،
اللهم ِ
ضاعف حسناتو في علّْيّْين ،اللهم اخلُفو في ِ
عقبِو في الغابِرين ،اللهم اغفر لنا ولو ولسائر المسلمين ولموتانا
وموتى المسلمين يا رب العالمين.
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم ِ
أغثنا،
الغني ونحن الفقراء ،أن ِزل علينا
َ
اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت ،أنت ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
العميم.
اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغث قلوبَنا باإليمان واليقينَ ،
وبالدنا بالخيرات واألمطار والغيث َ
التواب الرحيم ،واغفر لنا ولوالدينا ِ
ووالديهم وجمي ِع
ربَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت
السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت َّ ُ
ُ
ِ
األحياء منهم والميتين ،برحمتك يا أرحم الراحمين.
المسلمين
رب ِ
الع َّزة عما ِ
رب العالمين.
يصفون،
رسلين ،والحم ُد هلل ّْ
سبحان ربّْك ّْ
ٌ
الم َ
وسالم على ُ
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