توجيهات إلى حجاج البيت العتيق

للشيخ :د .صالح آل طالب

المسجد الحرام 1141/12/6 :

توجيهات إلى حجاج البيت العتيق
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :توجيهات إلى حجاج البيت

العتيق" ،والتي َّ
تحدث فيها عن الحج إلى بيت اهلل الحرام ،وما يكتنِ ُفه من روحانيَّات وأعمال في القلوب والجوارِح،

ِ
ِ
صحة األعمال قبل
الح َّجاج بتعلُّم
المناسك ،والتنبُّه إلى َّ
َّ
المسلمين ُ
وخصوص ُ
ووجه بالنصائح والتنبيهات لعُموم ُ
ِ
ِ
ُّسك العظيم ،مع استِشعار معاني الحج في كل قول وفعل.
اإلتيان بها ،وفعل األوامر واجتناب النواهي في هذا الن ُ

الخطبة األولى
ِ
ِ
ِ
أهل
الحمد هلل ،وله المحامد والتحايا الزاكيات ،الحمد هلل حم ًدا يملُ فجاج األرض وطباق السماوات ،سبحانه وهو ُ
ِ
ِ
فيهن وفادة ِ
ضيفه رحم ًة ومغفرًة وإجابةً للدعوات ،أحم ُد
والمزدلفة وعرفات ،وجعل َّ
الثناء والمجدَّ ،
شرف مكة ومنى ُ
ِ
ربي تعالى وأشكره ،وأُثنِي عليه وأستغفره ،تفضَّل على ِ
بالمواسم السانِحة ،وأغدق مكا ِرمه عليهم غاديةً ورائِحةً،
خلقه
ُ
فالموفَّ ُق من تاجر مع ربه؛ فهي  -واهلل  -التجارةُ الرابِحة.
ُ
ِ
المشاعر والبيت
يجأرون بالتلبي ِة والتوحيد ،وجعل
حج
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له َّ
ُ
الحجيج له وهم ُ
الحرام ِ
ِ
الخلق له عبيد ،وأشهد أن محم ًدا
كل
شواهد على أن ال شريك له وال نديد ،وأنه اإلله األعظم ،وأن الخلق ُّ
ويح َّج
الرسول
عب ُد اهلل ونبيُّه هو
ُ
األخير األ ْخير ،وقد أعطاه ربُّه الحوض والكوث ر ،وأمره أن يُصلي لربه وأن ينحرُ ،
ُ
ِ
ِ
يما
البيت الحرام ويذ ُكر ربَّه عند المشعر ،صلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيام والمحشر ،وسلم يا رب تسل ً
كثيرا.
ً

أما بعد:
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لح َّجاج بيتِه العتيق:
الم َّ
كررة ُ
وخير لباس ،وهي وصيةُ اهلل ُ
خير زاد ُ
فاتقوا اهلل تعالى  -أيها الناس -؛ فالتقوى ُ
الز ِاد التَّ ْقوى واتَّ ُق ِ
ون يا أُولِي ْاأللْب ِ
اب [البقرة.]191 :
وت زَّو ُدوا فِإ َّن خ ْي ر َّ
أيها المؤمنون:
ِ
ِ
الذنوب والخطايا،
غفر فيه
ُ
ُ
تعيش األمةُ اليوم موس ًما ً
وركنًا من أركان اإلسالم العظام .موسم تُ ُ
عظيما من أيام اهلل تعالىُ ،

قال فيه العث رات ،وتُقب ُل الدعوات.
وتُ ُ

وموسم إعالن العهود والمواثِيقِ ،
ِ
وحفظ الحقوق
عار الوحدة والتوحيد،
موسم الحج إلى بيت اهلل العتيق ،ش ُ
ُ
ُ
والكرامات ،وحقن الدماء وعصمة النفوس واألموال .إنه ِ
أيام اهلل.
موس ُم ُّ
الروح ،وإنها ُ
ِ
وصفهم ،وبياض لُ ِ
واتحاد ِ
وقع ُخطى الحجيج في ُد ِ
جيف قلوبِهم وهم يُلبُّون هلل" :لبَّيك
المشاعر،
روب
بسهم ،وو ُ
ُ
ُ
ُ
والملك ،ال شريك لك".
اللهم لبَّيك ،لبَّيك ال شريك لك لبَّيك ،إن الحمد والنعمة لك ُ
ِ
ِ
ِ
أقدامهم قد انقطعت قلوبُهم إال من رحمة
فيا هلل! كيف تج ُد أعينُهم فُسحةً من الدمع لتُبصر دربها؟ وكيف تحملُهم ُ
ِ
الشوق له؟
نفوسهم إال من
اهلل ،وخلت ُ

ترُكوا الدنيا بض ِج ِ
خرفها وخالفاتِها وراء ظُهوِرهم وكانوا وفد اهلل .أتوا ليشهدوا منافِع لهم ويذ ُكروا اسم اهلل على
يجها ُ
وز ُ

ما رزقهم ،وله يش ُكرون.

ِ
الشوق أضعاف ما حمل ،وب ُقوا يُتابِعون أخبار الحجيج
نفوسهم من
وراء كل حاج منهم أهل وقرابات حملت ُ
بالركب ،يرددون مع ِ
ات تُسابِ ُق العب رات ،حبستهم أعذارهم عن اللَّ ِ
الحادي قوله:
حاق َّ
واللَّهف ُ
ُ
ُ
يا ر ِ
احلين إلى البيت ِ
العتيق لقد

ِ
ِ
أرواحا
سوما وصرنا نحن ً
صرتُم ُج ً
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ومن أقام على عُذر كمن راحا

تمر بها وهي ِ
بنت علي من مصر وقت ُخروج الح َّجاج ِ
تبكي وتقول" :هذه حسرةُ من انقطع
والج ُ
مال ُّ
خرجت ُّأم أيمن ُ
ُ

عن الوصول إلى البيت؛ فكيف تكو ُن حسرةُ من انقطع عن رب البيت؟!".
على كل أُفق في ِ
الحجا ِز مالئِك ُتز ُّ
ف تحايا اهلل والب ركات
جمعتهم
الدين يا َّ
رب الحجيج ْ
لك ُ

اح والعرصات
الس ِ
لبيت طهوِر َّ

أرى الناس أصنافًا ومن كل بُقعة

إليك انتهوا من غُربة وشتات

األنساب فيها تفاوت
تساووا فال
ُ

األقدار ُمختلِفات
لديك وال
ُ

ولي العف ِو فامح ِ
بناصع
وأنت ُّ
ُ

فح ما في العُمر من هفوات
الص ِ
من َّ

عباد اهلل ،أيها المسلمون في كل مكان:
وينتظم ِعق ُدهم في ِرحابِه ِ
تبت ِهج النفوس اليوم بمرأى الح َّجاج ينعمون بالبيت الحرامِ ،
الطاهرة ،في منظر إيماني رهيب،
ُ
ُ
ُ
ُ
يبتغون فضالً من اهلل وِرضوانًا.

حطُّوا ِرحالهم عند بيت اهلل العتيق ،إِ َّن أ َّول ب ْيت و ِ
ضع لِلن ِ
َّاس للَّ ِذي بِب َّكة ُمبارًكا و ُه ًدى لِلْعال ِمين ( )96فِ ِيه آيات
ُ
ب ي نات مقام إِب ر ِاهيم ومن دخله كان ِ
آمنًا [آل عمران.]91 ،96 :
ُ
ُ ْ
ْ
المتجدد :وأذ ْن فِي الن ِ
َّاس بِالْحج يأْتُوك ِرج ًاال وعلى ُكل ض ِامر يأْتِين ِم ْن ُكل فج ع ِميق ()21
ُملبين النداء القديم ُ
لِي ْشه ُدوا منافِع ل ُه ْم [الحج.]22 ،21 :
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ِ
َّاس ِح ُّج الْب ْي ِ
الخامس ،ولِلَّ ِه على الن ِ
استطاع إِل ْي ِه سبِ ًيال [آل عمران .]91 :يُلبُّون
يُؤدُّون ُركن اإلسالم
ت م ِن ْ
ويرجون رحمته ويخافُون عذابه.
ويدعُون ،يأملون من اهلل القبولُ ،
ِ
ِ
ِ
الم َّ
قدس ،وبين جنبات البيت العتيق أول
قدمتُم  -أيها ُ
الح َّجاج  -أهالً ،ووطئتُم سهالً ،مرحبًا بكم في هذا الوادي ُ
ِ
ِ
بيت و ِ
وتنزل القرآ ُن
يل بين أفيائِهَّ ،
ضع للناسَّ ،
ُ
حج إليه األنبياء ،واستقبل أوائل الوحي من السماء ،وخطر جبرائ ُ
الكريم على ِ
سامق ِجبالِه ،وانطلقت منه بِعثةُ نبينا محمد  -صلى اهلل عليه وعلى آله  ،-وربَّى نبيُّنا  -عليه السالم -
ُ
أبر وأصدق ِرجالِه.
َّ
اد ِ
ف األعوام ،زمزم والمقام،
بيت بناه
اهيم  -عليه السالم َّ ،-
العصور وتر ُ
وحجه األنبياءُ على تباعُد ُ
الخليل إبر ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الهدى
جر ،والصفا والمروة،
ُ
ومغالبة ُ
تصار ِع الحق والباطلُ ،
والجبال واألوديةُ والشعاب ،كلُّها شواه ُد على ُ
والح ُ
وعم ِ
ضياهُ الخافِق ْين.
النور َّ
والضالل ،حتى بزغ ُ
الحاج نقيًّا كما ولدتْه ُّأمه ،وليس مكان في الدنيا له ميزة كهذا المكان.
ويعود
الربى تُغس ُل الخطايا،
ُّ
فعلى هذه ُّ
ُ
حج هذا
سوا من الزمان والمكان بركته ،والنبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول« :من َّ
فاق ُد ُروا للبيت ُحرمتهَّ ،
وتلم ُ
يفسق رجع كيوم ولدتْه ُّأمه»؛ متفق عليه.
البيت فلم يرفُث ولم ُ

ضا أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :العُمرةُ إلى العُمرة َّ
والحج
كفارة لما بينهما،
ُّ
وفي "الصحيحين" أي ً
المبرور ليس له جزاء إال الجنة»؛ متفق عليه.
ُ
ُّسك.
تقبَّل اهلل منكم الطاعات ،وغفر الخطيئاتَّ ،
وأتم لكم الن ُ
أيها المسلمون في مشا ِرق األرض ومغا ِربِها:
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جل
أيامكم هذه أيام عظَّم اهلل أمرهاَّ ،
وشرف قدرها ،وأقسم بها في كتابِه العزيز ،فقال َّ -
ُح َّجاج بيت اهلل الحرام! ُ
شأنُه  :-والْف ْج ِر ( )1وليال ع ْشر [الفجر ،]2 ،1 :وقال عنها النبي  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ما من أيام
الجهاد في ِ
الجهاد في ِ
سبيل اهلل،
سبيل اهلل؟ قال« :وال
أحب إلى اهلل من هذه األيام» .قالوا :وال
العمل
الصالح فيها ُّ
ُ
ُ
ُ
ُ
إال رجل خرج ِ
بنفسه ومالِه ثم لم ِ
يرجع من ذلك بشيء»؛ أخرجه البخاري.

ِ
والتحميد».
فيهن من التهليل والتكبير
وعند اإلمام أحمد« :فأكثِروا َّ
اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل الحمد.
أيها المسلمون:
ِ
توحيد اهلل تعالى وإفر ِاده بالعبادة ،وإِ ْذ ب َّوأْنا ِِإلبْ ر ِاهيم مكان الْب ْي ِ
ت أ ْن ال تُ ْش ِر ْك
العتيق ألجل
البيت
لقد أُسس هذا ُ
ُ
بِي شيئا [الحج ،]26 :ثم رفع الخليل  -عليه السالم  -البناء وهو يدعو ،وإِ ْذ ي رفع إِب ر ِاهيم الْقو ِ
اعد ِمن الْب ْي ِ
ت
ُ
ًْ
ْ ُ ْ ُ
ُ
ِ ِ
ِ
اعيل ربَّنا ت قبَّل ِمنَّا إِنَّك أنْت َّ ِ
اجعلْنا ُم ْسلِم ْي ِن لك وِم ْن ذُريَّتِنا أ َُّمةً ُم ْسلِمةً لك وأ ِرنا
يم ( )121ربَّنا و ْ
السم ُ
ْ
يع الْعل ُ
وإ ْسم ُ
َّواب َّ ِ
ِ
يم [البقرة.]122 ،121 :
ب عل ْي نا إِنَّك أنْت الت َّ ُ
مناسكنا وتُ ْ
الرح ُ
ِ
وص من الشرك وأهلِه وأ ِرنا
سالم هلل،
اجعلْنا ُم ْس ِلم ْي ِن لك
ُ
ربَّنا و ْ
اإلسالم هو االست ُ
ُ
واالنقياد بالطاعة ،وال ُخلُ ُ
من ِ
السنَّة.
اسكنا تأصيل للصواب ،ولُزوم الشريعة ،واتباع ُّ
وفي ثنايا آيات الحج يقول اهلل تعالى:

ُم ْش ِركِين بِ ِه [الحج.]41 ،43 :

ِ
ِ
الزوِر (ُ )43حن فاء لِلَّ ِه غ ْي ر
اجتنِبُوا ق ْول ُّ
اجتنِبُوا الر ْجس من ْاأل ْوثان و ْ
ف ْ

ِ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالتوحيد« :لبَّيك اللهم
أهل
وفي
ُ
حديث جابر  -رضي اهلل عنه  -قال :ثم َّ
لبَّيك ،لبَّيك لك ال شريك لك لبَّيك»؛ رواه أبو داود.
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ِ
فأخلِصوا دينكم هللَّ ،
ومقاصدكم.
وتفقدوا أعمالكم
عباد اهلل:
وفي ِ
مناسك الحج تربية على إفر ِاد اهلل بالدعاء والسؤال والطلب ،مع التوُّكل عليه واللُّ ُجوء إليه ،واالستِغناء عن
الخلق ،واالعتِماد على الخالِق ،وأ َّن الْمس ِ
اجد لِلَّ ِه فال ت ْدعُوا مع اللَّ ِه أح ًدا [الجن ،]12 :ال نبيًّا وال وليًّا وال
رسما.
مكانًا وال ً
ِ
ِ
ِ
ِ
والسنَّة.
حول ُّ
يجوز أن يُ َّ
عار التوحيد ُّ
كما ال ُ
الحج إال ما يُنافي مقاصده؛ فال دعوة إال إلى اهلل وحده ،وال شعار إال ش ُ
ِ
وسنَّةُ رسولِه  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن يتَّبِع
ب على من بلغه ُ
كالم اهلل ُ
دين اهلل ،والشرعُ شرعُه ،والواج ُ
فالدين ُ
ُ
ِ
َّ َّ
يترك ال ُقرآن والسنَّة لقول أحد مهما كان ،واهلل تعالى يقول :ف لْي ْحذ ِر الَّ ِذين يُخالِ ُفون ع ْن
الحق ويطرِح ما سواه ،وال ُ
صيب ُهم فِ ْت نة أو ي ِ
أ ْم ِرهِ أ ْن تُ ِ
صيب ُه ْم عذاب ألِيم [النور.]64 :
ْ ُ
ْ

ِ
ِ
واالنحراف عن الطريق الحق .وإذا كان
والمحدثات
الوه ُن للمة بقد ِر ما َّ
ولقد َّ
تسرب ْ
تسرب إليها من البدع ُ
ِ
سون طري ًقا للنُّهوض ،فليس لهم من سبيل إال وحدةُ جماعتهم ،وال سبيل إلى وحدتهم إال على
ُ
المسلمون اليوم يلتم ُ
ف ِ
األمة من الصحاب ِة والتابِعين لهم.
الصحيح
واإلسالم
اإلسالم الصحيح،
مصدره القرآ ُن وال ُّ
سنَّةُ ،وهو ما عليه سل ُ
ُ
ُ
ُ
أيها المسلمون:
فأي مشهد أبهى من
والحج عبادة فريدة
ُّ
طوعاُّ .
ُّسك شوقًا ،التا ِركين ل ُدنياهم ً
ُ
تجمع ماليين البشرُ ،
المتدفقين ألداء الن ُ

ِ
هور قِيمها وأخالقِها ،فم ْن ف رض فِي ِه َّن الْح َّج فال رفث
هذا ُّ
التجمع اإليماني العظيم؟ فيه اجتماعُ األمة وائتالفُها ،وظُ ُ

سوق وال ِجدال فِي الْحج [البقرة.]191 :
وال فُ ُ
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ِ ِ ِ ِ
تجرد الحاج من
قِي ُم
المساواة والعدل ،قِي ُم القناعة والبساطة في ُّ
ُ
التسامح واإلخاء ،والبُعد عن الخالف والمراء ،قي ُم ُ
باسه ومسكنه ِ
متاع الدنيا في لِ ِ
ومنامه.
أيها المسلمون:
الحج في اإلسالم ِ
المسلمين ومثاب تُهم
وموس ُمه
ومن ُذ بدأ ُّ
ُ
المسلمة؛ فهو ُملتقى ُ
الجامع يُنته ُز للتوجيهات ال ُكبرى للمة ُ
ِ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -في أكرم جمع ،هو
طاب
العظيم الذي ألقاه ُ
العُظمى ،ففي َّ
حجة الوداع كان الخ ُ
ُ
ِ
المسامع أرقى من ِ
مبادئِه ،وال أشرف من ِ
السجل الصاد ُق لحقوق اإلنسان وحريَّات
مقاص ِده ،وهو
ِخطاب لم ت ِع
ُّ
ُ
األُمم.

ِ
ِ
ِ
المشركين ،وهي
َّ
والحجةُ التي َّ
المعاهدات التي عُقدت مع ُ
تمت في السنة التاسعة من ال ِهجرة أُلن فيها بُطالن ُ
ِ
ُمعاهدات كان الوفاءُ فيها من جانِ ِ
المش ِركون فطالما عبثُوا بهذه العُ ُهود ،وخر ُجوا عليها ما
المسلمين وحدهم ،أما ُ
ب ُ
داموا ِ
يتكرُر كل زمان.
يقد ُرون .وهذا مشهد َّ
ُ

وبع ُدُ ،ح َّجاج بيت اهلل الحرام:
تعلَّموا أحكام ِ
ِ
واشتغلوا بالعبادة والطاعات؛ فإن ما
تفرغوا لما ِجئتُم له،
وتحروا َّ
صحة أعمالكم قبل إتيانِهاَّ ،
مناس ِككمَّ ،
نال بالتفريط.
عند اهلل ال يُ ُ
الد ِ
والتضرع ،والهجوا ِ
أكثِروا من ُّ
بذكر اهلل في كل أحوالِكم ،فنبيُّكم  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول« :إنما ُج ِعل
عاء
ُّ

الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي ِ
الجمار إلقامة ِذكر اهلل»؛ رواه أبو داود والترمذي.
ُ
ُ
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ضتُ ْم ِم ْن عرفات فاذْ ُك ُروا اللَّه ِع ْند الْم ْشع ِر الْحر ِام واذْ ُك ُروهُ كما هدا ُك ْم وإِ ْن ُك ْنتُ ْم
واهلل  -عز وجل  -يقول :فِإذا أف ْ
است غْ ِف ُروا اللَّه إِ َّن اللَّه غ ُفور رِحيم ( )199فِإذا
ضوا ِم ْن ح ْي ُ
ِم ْن ق ْبلِ ِه ل ِمن الضَّالين ( )192ثُ َّم أفِي ُ
َّاس و ْ
ث أفاض الن ُ
قضيتُم من ِ
اسك ُك ْم فاذْ ُك ُروا اللَّه ك ِذ ْك ِرُك ْم آباء ُك ْم أ ْو أش َّد ِذ ْك ًرا [البقرة.]233 -192 :
ْ ْ

أقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل تعالى لي
بارك اهلل لي ولكم في القرآن والسنة ،ونفعنا بما فيهما من اآليات والحكمةُ ،
ولكم.

الخطبة الثانية
الملك ُّ
الحق
الحمد هلل رب العالمين ،الرحمن الرحيم ،مالك يوم الدين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
ُ

المبين ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده ورسولُه الصاد ُق األمين ،صلَّى اهلل وسلَّم وبارك عليه ،وعلى آله وأصحابِه أجمعين.
ُ
أما بعد ،عباد اهلل:

ح َّجاج بيت اهلل الحرام! بعد غد هو اليوم الثامن من ِذي ِ
ويذهب إلى ِمنى
الحج،
ضحاه يُح ِرُم من يُري ُد َّ
الح َّجة ،وفي ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بيت
قصرا ،وي ُ
قصرا ،والمغرب في وقتها ،والعشاء في وقتها ً
قصرا ،والعصر في وقتها ً
فيُصلي بها الظهر في وقتها ً
ِ
بمنى تلك الليلة.
فإذا صلَّى بها الفجر وطلعت شمس اليوم ِ
ف على
جمعا
التاس ِع َّ
وقصرا ،ثم ِيق ُ
توجه إلى عرفات ،وصلَّى بها الظهر ً
ً
ُ
والرجاء في
صعيد عرفات ُمكثِ ًرا من ِذكر اهلل تعالىُ ،متذلالً بين يديه يسألُه خير ْي الدنيا واآلخرة ،ويُِل ُّح في الدعاء َّ
الحج عرفة ،كما قال ذلك النبي  -صلى اهلل عليه وسلم .-
ذلك الموقف العظيم؛ فإن َّ
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ِ
قلت أنا والنبيُّون من قبلِي :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له
وقال أي ً
وخير ما ُ
خير الدعاء دعاءُ يوم عرفةُ ،
ضا ُ « :
الملك وله الحم ُد وهو على كل شيء قدير»؛ رواه الترمذي.
ُ

عباد اهلل:
ِ
حتسبا أن يكفر اهلل عنه السنة الم ِ
ُّ ِ
اضية والباقِية ،كما قال ذلك النبي
ومن لم ي ُكن ًّ
ستحب له ص ُ
حاجا فيُ
يام يوم عرفة ُم ً ُ
 -صلى اهلل عليه وسلم  -في الحديث رواه مسلم.

أكثر من أن يُعتِق اهللُ فيه عب ًدا
وعن عائشة  -رضي اهلل عنها  -أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :ما من يوم ُ
من النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنُو ثم ي ِ
باهي بهم المالئِكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟»؛ رواه مسلم.
ُ
والعشاء جمعا ،ويقصر ِ
الحاج إلى مزدلِفة بسكينة ووقار ،وصلَّى بها المغرب ِ
العشاء،
الشمس انصرف
فإذا غربت
ُّ
ً
ُ
ُُ
ُ
بيت بمزدلِفة تلك الليلة ويصلي بها الفجر ،ويكثِر من ِذكر اهلل تعالى ومن الدعاء حتى ي ِ
ف إلى
سفر ِج ًّدا ،ثم ينص ِر ُ
ُ
ُ
وي ُ ُ
ُ ُ
ِ
اف من ُمزدلِفة بعد نِصف الليل،
ويجوز للضَّعفة من النساء والصبيان ونح ِوهم
ِمنى قُبيل طلُوع الشمس،
االنصر ُ
ُ
ويتحق ُق ذلك بغُ ِ
َّ
روب القمر.
ُّ ِ
بسبع حصيات ُمتعاقِبات ،يُكب ُر مع كل حصاة ،ثم ينح ُر الهدي إن كان
فإذا وصل
الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة ْ
تيسر له يوم العيد ،وإال
والحلق
عليه هدي ،ثم يحلِ ُق رأسه أو يُقص ُره -
أفضل  ،-ثم َّ
يتوجه إلى البيت الحرام إن َّ
ُ
ُ
الصفا والمروة ،فإن كان قا ِرنًا أو مف ِر ًدا وقد سعى قبل الحج بعد طو ِ
اف
بعده
فيطوف طواف اإلفاضة ،ثم يسعى بين َّ
ُ
ُ
ال ُق ُدوم ِ
فيكفيه سعيُه ذلك .ومن َّ
قدم شيئًا أو أخَّر شيئًا من أعمال يوم النَّحر فال حرج عليه.
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ويبيت بها ليالِي أيام التَّشر ِيقِ ،
ويرمي ِ
الجمار الثَّالث في كل يوم بعد ِ
زوال الشمس ،ثم إن شاء
يعود إلى ِمنى،
ُ
ثم ُ
طواف الوداع عندما يُري ُد
تعجل في يومين ،وإن شاء تأخَّر لليوم الثالث عشر ،والتأخُّر أفضل .ثم ال يبقى عليه إال
َّ
ُ

السفر من مكة.
َّ

ِ
ِ ِ
رص عليها ،منها :يوم عرفة
بالمسلم الح ُ
ولقد كان للنبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -مواط ُن يُكث ُر فيها من الدعاء ح ِري ُ
وباألخص آخر النهار ،وبعد صالة الفجر بمزدلِفة حتى ي ِ
سفر ًّ
جدا ،وبعد ْرم ِي الجمرة األولى ،وبعد ْرم ِي الجمرة الثانية
ُ
ُ
الصفا والمروة.
من أيام التشريق ،وكذا الدعاءُ فوق َّ
ِ
ِ
ِ
الهدى والسنَّة،
صوا هلل في عملكم وقصدكم ،واتَّبِعوا ُ
فاجت ِهدوا في تمام حجكم ،واتَّ ُقوا اهلل فيما تأتُون وتذ ُرون ،وأخل ُ

ِ
ِ
والسكينة والطُّمأنينةَّ ،
المسلمين،
واجتنِبُوا ما يخ ِرُم َّ
صه ،وعليكم بالرفق َّ
حجكم أو يُنق ُ
والشفقة والرحمة بإخوانكم ُ
الطوافِ ،
ِ
سيَّما في ِ
مواطن ِ
ِ
ِ
ورم ْْي ِ
واستشعروا ِعظم العبادة
المسجد الحرام.
الجمار ،وعند أبواب
االزدحام ،وأثناء
وجاللة الموقف.
جهودا هائلةً ِ
لخدمتِكم وتيسي ِر حجكم ،والنظام و ِ
ضع
ؤسساتها تب ُذ ُل
وم َّ
ً
واعلموا أن الدولة ب ِرجاالتها وأجهزتها ُ
ُ ُ
والجهود كلُّها ألجلِكم.
لمصلحتكم،
ُ
ِ
السلُوك واألخالق ،والزموا
فالت ِزموا التوجيهات ،واتَّبِعوا التعليمات،
واستشعروا ما أنتم فيه ،وُكونُوا على خي ِر حال في ُّ
السكينة والوقار ،واجت ِهدوا وسددوا وقا ِربواِ ،
وأبشروا وأملُوا ،فإنكم تق ُدمون على رب كريم.
َّ

مغفورا.
مشكورا ،وذنبكم
مبرورا ،وسعيكم
جعل اهلل َّ
ً
ً
حجكم ً
هذا وصلُّوا وسلموا على خير البريَّة ،وأزكى البشريَّة :محمد بن عبد اهلل الهاشمي ال ُقرشي.
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اللهم صل وسلم وبا ِرك على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وصحابته الغُر الميامين ،وارض
اللهم عن األئمة المهديين ،والخلفاء الراشدين :أبي بكر ،وعُمر ،وعُثمان ،وعلي ،وعن سائر صحابة نبيك أجمعين،

ومن سار على ِ
نهجهم واتَّبع ُسنَّتهم يا رب العالمين.

ِ َّ
والمش ِركين ،واجعل هذا البلد آمنًا ُمطمئنًّا وسائر بالد المسلمين.
اللهم َّ
أعز اإلسالم والمسلمين ،وأذل الشرك ُ
اللهم ِ
آمنَّا في أوطانناِ ،
وولي أمرنا ،اللهم وفقه ُلهداك ،واجعل عمله في
وأصلح َّ
أئمتنا ُووالة أموِرنا ،وأيد بالحق إمامنا َّ
ِ
ِ ِ
بالح َّجاج
ِرضاك ،وهيئ له البِطانة الصالحة ،اللهم جا ِزه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين ،والعناية ُ
والم ِ
عتمرين ،اللهم وفقه ونائب ْيه وإخوانهم وأعوانهم.
ُ
احقن دماءهمِ ،
اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم اجمعهم على الحق والهدى ،اللهم ِ
وآمن
ُ
ورعاتهم ،وس َّد خلَّتهمِ ،
وأطعم جائِعهم.
ُ
المستضعفين من المسلمين في كل مكان ،واجمعهم على الحق يا رب العالمين.
اللهم ُ
انصر ُ
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.
اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم ال ي ِ
عجزونك.
ُ
ربَّنا آتِنا فِي ُّ
الدنْيا حسن ًة وِفي ْاآل ِخرةِ حسن ًة وقِنا عذاب النَّا ِر [البقرة.]231 :
اللهم اغفر ذنوبنا ،واستُر عيوبنا ،ويسر أمورنا ،وبلغنا فيما ي ِ
رضيك آمالنا.
ُ
ولوالدينا ِ
ِ
سميع الدعاء.
ووالديهم وذُريَّاتهم ،إنك
ربنا اغفر لنا
ُ
مناسكهم ِ
عتمرين ،ويسر لهم أداء ِ
اللهم احفظ الح َّجاج والم ِ
آمنين ،وتقبَّل منَّا ومنهم أجمعين.
ُ
ُ
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ِ
ِ
ِ
الح َّجاج ،وجا ِزهم بالخيرات والحسنات يا رب العالمين.
اللهم وفق وأعن رجال األمن ،والعاملين على خدمة ُ
ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.

 -12www.alharamain.sa

