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 العتيق البيت حجاج إلى توجيهات

 البيت حجاج إلى توجيهات: "بعنوان الجمعة خطبة - اهلل حفظه - طالب آل محمد بن صالح الشيخ فضيلة ألقى
 والجوارِح، القلوب في وأعمال   روحانيَّات من يكتِنُفه وما الحرام، اهلل بيت إلى الحج عن فيها تحدَّث والتي ،"العتيق
 قبل األعمال صحَّة إلى والتنبُّه المناِسك، بتعلُّم الُحجَّاج وُخصوص الُمسلمين لُعموم والتنبيهات بالنصاِئح ووجَّه

 .وفعل   قول   كل في الحج   معاني اسِتشعار مع العظيم، النُُّسك هذا في النواِهي واجِتناب األوامر وفعل بها، اإلتيان

 

 األولى الخطبة

 أهلُ  وهو سبحانه السماوات، وِطباق   األرض ِفجاج   يملُ  حمًدا هلل الحمد الزاكيات، والتحايا المحاِمد وله هلل، الحمد
 أحمدُ  للدعوات، وإجابةً  ومغفرةً  رحمةً  ضيِفه وفاد ة فيهنَّ  وجعل   وعرفات، والُمزدلف ة وِمن ى مكة   شرَّف والمجد، الثناءِ 
 وراِئحًة، غاديةً  عليهم مكارِم ه وأغدق   الساِنحة، بالمواِسم خلِقه على تفضَّل وأستغفره، عليه وأُثِني وأشكُره، تعالى ربي

 .الراِبحة التجارةُ  - واهلل - فهي رب ه؛ مع تاجر   من فالُموفَّقُ 

 والبيت   المشاِعر   وجعل   والتوحيد، بالتلبي ةِ  يجأُرون وهم له الحجيجُ  حجَّ  له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن أشهد
 محمًدا أن أشهدو  ع بيد، له الخلقِ  كلُّ  الخلق   وأن األعظم، اإلله وأنه ن ديد، وال له شريك   ال أن على شواِهد   الحرام  

، الحوض   ربُّه أعطاه وقد األْخي ر، األخيرُ  الرسولُ  هو ونبيُّه اهلل عبدُ  ، وأن لرب ه ُيصل ي أن وأمر ه والكوث  ر   ويُحجَّ  ينح ر 
 يًماتسل رب يا وسل م والمحش ر، الِقيام يوم إلى وصحِبه آله وعلى عليه اهلل صلَّى المشع ر، عند ربَّه ويذُكر الحرام   البيت  
 .كثيًرا

 :بعد أما
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: العتيق بيِته لُحجَّاج الُمكرَّرة اهلل وصيةُ  وهي لباس، وخيرُ  زاد   خيرُ  فالتقوى ؛- الناس أيها - تعالى اهلل فاتقوا
ر   ف ِإنَّ  و ت  ز وَُّدوا ي ْ  .[191: البقرة] اأْل ْلب ابِ  ُأوِلي ي ا و ات َُّقونِ  الت َّْقو ى الزَّادِ  خ 

 :المؤمنون أيها

 والخطايا، الذنوبُ  فيه تُغفرُ  موسم  . الِعظام اإلسالم أركان من ورُكًنا تعالى، اهلل أيام من عظيًما موِسًما اليوم األمةُ  تعيشُ 
 .الدعوات وتُقب لُ  العث  ر ات، فيه وتُقالُ 

 الحقوق وِحفظ والمواثِيق، العهود إعالن وموِسمُ  والتوحيد، الوحدة ش عارُ  العتيق، اهلل بيت إلى الحج   موسمُ 
 .اهلل أيامُ  وإنها الرُّوح، موِسمُ  إنه. واألموال النفوس وعصمة الدماء وحقن والكرامات،

 لبَّيك: "هلل بُّونيُل وهم قلوِبهم وو جيفُ  لُبِسهم، وبياضُ  وصِفهم، واتحادُ  المشاِعر، ُدروبِ  في الح جيج ُخط ى وقعُ 
 ".لك شريك   ال والُملك، لك والنعمة   الحمد   إن لبَّيك، لك شريك ال لبَّيك لبَّيك، اللهم

 رحمة من إال قلوبُهم انقطع ت قد أقداُمهم تحِمُلهم وكيف درب ها؟ لُتبِصر   الدمع من ُفسحةً  أعيُنهم تِجدُ  كيف! هلل فيا
 له؟ الشوقِ  من إال نفوُسهم وخل ت اهلل،

 على اهلل اسم   ويذُكروا لهم مناِفع   ليشه دوا أت وا. اهلل وفد   وكانوا ظُهورِهم وراء وخالفاتِها وزُخُرفها بض ِجيِجها الدنيا ترُكوا
 .يشُكرون وله رزق هم، ما

 جالح جي أخبار   يُتابِعون وبُقوا حم ل، ما أضعاف   الشوقِ  من نفوُسهم حمل ت وقر ابات أهل   منهم حاج   كل وراء  
 :قول ه الحاِدي مع يُرد دون بالرَّكب، اللَّحاقِ  عن أعذارُهم حب س تهم العب  ر ات، ُتساِبقُ  واللَّهف اتُ 

 أرواًحا نحن وِصرنا ُجسوًما ِصرتُم لقد العتيقِ  البيت إلى راِحلين يا
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 راح ا كمن ُعذر   على أقام   ومن نُكاِبُده ُعذر   على أق منا إنا

 انقطع   من حسرةُ  هذه: "وتقول تبِكي وهي بها تمرُّ  والِجمالُ  الُحجَّاج ُخروج وقت   مصر من لي  ع بنتُ  أيمن أمُّ  خرج ت
 !".البيت؟ رب   عن انقطع   من حسرةُ  تكونُ  فكيف البيت؛ إلى الوصول عن

 والب  ر كات اهلل تحايا تُزفُّ  مالِئك   الِحجازِ  في أُفق   كل على

 والع ر ص ات السَّاحِ  ط هورِ  يت  لب جمْعت هم الح جيج ربَّ  يا الدينُ  لك

 وشتات ُغربة   من انته وا إليك بُقعة   كل ومن أصنافًا الناس   أرى

 ُمختِلفات األقدارُ  وال لديك   تفاوت   فيها األنسابُ  فال تساو وا

 هف و ات من الُعمر في ما الصَّفحِ  من بناِصع   فامحُ  العفوِ  وليُّ  وأنت

 :مكان كل في المسلمون أيها اهلل، عباد

، إيماني   منظر   في الطاِهرة، رِحابِه في ِعقُدهم وينتِظمُ  الحرام، بالبيت ينع مون الُحجَّاج بمرأ ى اليوم النفوسُ  تبتِهجُ   رهيب 
 .وِرضوانًا اهلل من فضالً  يبت غون

 آي ات   ِفيهِ ( 96) لِْلع ال ِمين   و ُهًدى ُمب ار ًكا بِب كَّة   ل لَِّذي ِللنَّاسِ  ُوِضع   ب  ْيت   أ وَّل   ِإنَّ  الع تيق، اهلل بيت عند رِحال هم حطُّوا
 .[91 ،96: عمران آل] آِمًنا ك ان   د خ ل هُ  و م نْ  ِإبْ ر اِهيم   م ق امُ  ب  ي  ن ات  

د القديم   النداء   ُملب ين ( 21) ع ِميق   ف ج   ُكل   ِمنْ  ي ْأتِين   ض اِمر   ُكل   و ع ل ى رِج ااًل  ي ْأتُوك   بِاْلح ج   النَّاسِ  ِفي و أ ذ نْ : الُمتجد 
 .[22 ،21: الحج] ل ُهمْ  م ن اِفع   لِي ْشه ُدوا
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 يُلبُّون. [91: عمران آل] س ِبياًل  ِإل ْيهِ  اْست ط اع   م نِ  اْلب  ْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  ع ل ى و لِلَّهِ  الخاِمس، اإلسالم رُكن   يُؤدُّون
 .عذاب ه ويخاُفون رحمت ه ويرُجون الق بول، اهلل من يأم لون ويدُعون،

 أول العتيق البيت جن ب ات وبين الُمقدَّس، الواِدي هذا في بكم مرحًبا سهاًل، ووِطئُتم أهاًل، - الُحجَّاج أيها - قِدمُتم
 القرآنُ  وتنزَّل   أفيائِه، بين جبرائِيلُ  وخط ر   السماء، من الوحي أواِئل   واستقبل   األنبياء، إليه حجَّ  لناس،ل ُوِضع بيت  

 -عليه السالم  -، وربَّى نبيُّنا - على آلهصلى اهلل عليه و  - محمد   نبي نا ِبعثةُ  منه وانطلق ت ِجباِله، ساِمق على الكريمُ 
 أبرَّ وأصدق  رِجاِله.

 والمقام، زمزم األعوام، وتراُدفِ  الُعصور تباُعد على األنبياءُ  وحجَّه ،- السالم عليه - إبراهيمُ  الخليلُ  اهبن بيت  
 الُهدى وُمغال ب ة والباِطل، الحق   تصارُعِ  على شواِهدُ  كلُّها والش عاب، واألوديةُ  والجبالُ  والمروة، والصفا والِحجُر،

 .الخاِفق ْين ياهُ ضِ  وعمَّ  النورُ  بز غ   حتى والضالل،

ْته كما نقيًّا الحاجُّ  ويعودُ  الخطايا، تُغس لُ  الرُّب ى هذه فعلى . المكان كهذا ميزة   له الدنيا في مكان   وليس أمُّه، ولد 
من حجَّ هذا »: يقول - صلى اهلل عليه وسلم - والنبي برك ت ه، والمكان الزمان من وتلمَُّسوا ُحرمت ه، للبيت فاقُدُروا
ْته أمُّه البيت    .عليه متفق ؛«فلم يرُفث ولم يفُسق رجع  كيوم ولد 

الُعمرُة إلى الُعمرة كفَّارة  لما بين هما، والحجُّ »: قال - صلى اهلل عليه وسلم - النبي أن أيًضا" الصحيحين" وفي
 .عليه متفق ؛«المبروُر ليس له جزاء  إال الجنة

 .النُُّسك لكم وأتمَّ  الخطيئ ات، وغفر   الطاعات، منكم اهلل تقبَّل

 :ومغارِِبها األرض مشاِرق في المسلمون أيها
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 جلَّ  - فقال العزيز، كتاِبه في بها وأقسم   قدر ها، وشرَّف   أمر ها، اهلل عظَّم أيام   هذه أياُمكم! الحرام اهلل بيت ُحجَّاج
ما من أيام  »: -صلى اهلل عليه وسلم  - النبي عنها وقال ،[2 ،1: الفجر] ع ْشر   و ل ي ال  ( 1) و اْلف ْجرِ : - شأنُه

وال الجهاُد في سبيِل اهلل، »: قال اهلل؟ سبيلِ  في الجهادُ  وال: قالوا. «العمُل الصالُح فيها أحبُّ إلى اهلل من هذه األيام
 .البخاري أخرجه ؛«يرِجع من ذلك بشيء  إال رجل  خرج  بنفِسه وماِله ثم لم 

 .«فأكِثروا فيهنَّ من التهليل والتكبير والتحِميد»: أحمد اإلمام وعند

 .الحمد وهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل اهلل، إال إله ال أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل

 :المسلمون أيها

ِإذْ  بالعبادة، إفراِدهو  تعالى اهلل توحيدِ  ألجل العتيقُ  البيتُ  هذا ُأس س لقد بْ ر اِهيم   ب  وَّْأن ا و   ُتْشِركْ  ال   أ نْ  اْلب  ْيتِ  م ك ان   إِلِ
ْيًئا ِبي ِإذْ  يدُعو، وهو البناء   - السالم عليه - الخليلُ  رفع   ثم ،[26: الحج] ش   اْلب  ْيتِ  ِمن   اْلق و اِعد   ِإبْ ر اِهيمُ  ي  ْرف عُ  و 

اِعيلُ  ِإْسم  ْينِ  و اْجع ْلن ا ر ب َّن ا( 121) اْلع ِليمُ  السَِّميعُ  أ ْنت   ِإنَّك   ِمنَّا ت  ق بَّلْ  ر ب َّن ا و  ةً  أُمَّةً  ُذر يَِّتن ا و ِمنْ  ل ك   ُمْسِلم   و أ رِن ا ل ك   ُمْسِلم 
ن ا و ُتبْ  م ن اِسك ن ا  .[122 ،121: البقرة] الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  أ ْنت   ِإنَّك   ع ل ي ْ

ْينِ  و اْجع ْلن ا ر ب َّن ا  و أ رِن ا وأهِله الش رك من والُخُلوصُ  بالطاعة، واالنقيادُ  هلل، االسِتسالمُ  هو اإلسالمُ  ل ك   ُمْسِلم 
 .السُّنَّة وات باع الشريعة، وُلزوم للصواب، تأصيل   م ن اِسك ن ا

ر   ِللَّهِ  ُحن  ف اء   (43) الزُّورِ  ق  ْول   اْجت ِنُبواو   اأْل ْوث انِ  ِمن   الر ْجس   ف اْجت ِنُبوا : تعالى اهلل يقول الحج   آيات ث نايا وفي  غ ي ْ
 .[41 ،43: الحج] ِبهِ  ُمْشرِِكين  

لبَّيك اللهم »: التوحيدب - صلى اهلل عليه وسلم - اهلل رسولُ  أهلَّ  ثم: قال - رضي اهلل عنه - جابر   حديثِ  وفي
 .داود أبو رواه ؛«لبَّيك، لبَّيك لك ال شريك  لك لبَّيك
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 .ومقاِصد كم أعمال كم وتفقَّدوا هلل، دين كم فأخِلصوا

 :اهلل عباد

 عن واالسِتغناء إليه، واللُُّجوء عليه التوكُّل مع والطل ب، والسؤال بالدعاء اهلل إفرادِ  على تربية   الحج   مناِسك وفي
 وال وليًّا وال نبيًّا ال ،[12: الجن] أ ح ًدا اللَّهِ  م ع   ت ْدُعوا ف ال   ِللَّهِ  اْلم س اِجد   و أ نَّ  الخاِلق، على واالعِتماد لخلق،ا

 .رسًما وال مكانًا

. والسُّنَّة التوحيد ِشعارُ  إال ِشعار   وال وحد ه، اهلل إلى إال دعوة   فال مقاِصد ه؛ يُناِفي ما إال الحجُّ  ُيحوَّل   أن يجوزُ  ال كما
أن يتَِّبع  - صلى اهلل عليه وسلم - رسوِله وُسنَّةُ  اهلل كالمُ  بلغ ه من على لواِجبُ وا شرُعه، والشرعُ  اهلل، دينُ  فالدينُ 

اِلُفون  ع ْن الحقَّ ويطَِّرح ما ِسواه، وال يتُرك الُقرآن  والسنَّة  لقول أحد  مهما كان، واهلل تعالى يقول:  ِر الَِّذين  ُيخ  ف  ْلي ْحذ 
ن ة  أ ْو ُيِصيب  ُهْم ع ذ اب  أ لِيم    .[64]النور:  أ ْمرِِه أ ْن ُتِصيب  ُهْم ِفت ْ

ثات واالنِحراف عن الطريق الحق . وإذا كان ولقد تسرَّب الوهْ  ُن للمة بق دِر ما تسرَّب  إليها من الِبد ع والُمحد 
تهم إال على  الُمسلمون اليوم يلتِمُسون طريًقا للنُّهوض، فليس لهم من سبيل  إال وحدُة جماعتهم، وال سبيل  إلى وحد 

 سُّنَُّة، وهو ما عليه سل ُف األمِة من الصحاب ِة والتابِعين لهم.اإلسالم الصحيح، واإلسالُم الصحيُح مصدرُه القرآُن وال

 أيها المسلمون:

 والحجُّ عبادة  فريدة  تجمُع ماليين البش ر، الُمتدف قين ألداء النُُّسك شوقًا، التارِكين لُدنياهم طوًعا. فأيُّ مشه د  أبه ى من
ف م ْن ف  ر ض  ِفيِهنَّ اْلح جَّ ف ال  ر ف ث  وائِتالُفها، وظُهوُر ِقي مها وأخالِقها، هذا التجمُّع اإليماني  الع ظيم؟ فيه اجتماُع األمة 

ال  ِفي اْلح ج    .[191]البقرة:  و ال  ُفُسوق  و ال  ِجد 
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 من ِقي ُم التساُمح واإلخاء، والُبعد عن الِخالِف والِمراء، ِقي ُم الُمساواة والعدل، ِقي ُم الق ناع ة والب س اط ة في تجرُّد الحاج  
نه ومناِمه.  متاع الدنيا في لِباِسه ومسك 

 ا المسلمون:أيه

ُز للتوجيهات الُكبرى للمة الُمسلمة؛ فهو ُملتق ى الُمسلمين ومثاب  ُتهم  ومنُذ بدأ الحجُّ في اإلسالم وموِسُمه الجامُع يُنته 
، هو  - صلى اهلل عليه وسلم -الُعظم ى، ففي حجَّة الوداع كان الِخطاُب العظيُم الذي ألقاه رسوُل اهلل  في أكر م جمع 

المساِمُع أرق ى من مباِدئِه، وال أشرف  من مقاِصِده، وهو السجلُّ الصادُق لحقوق اإلنسان وحر يَّات  ِخطاب  لم تعِ 
 األُمم.

والحجَُّة التي تمَّت في السن ة التاِسعة من الِهجرة أُِلن فيها بُطالن الُمعاه دات التي ُعِقد ت مع الُمشركين، وهي 
الُمسِلمين وحد هم، أما الُمشرِكون فطال ما عب ثُوا بهذه الُعُهود، وخر ُجوا عليها ما ُمعاهدات  كان الوفاُء فيها من جاِنِب 

 داُموا يقِدُرون. وهذا مشه د  يتكرَُّر كل زمان.

 وبعُد، ُحجَّاج بيت اهلل الحرام:

لوا بالعبادة والطاعات؛ فإن ما تعلَّموا أحكام  مناِسِككم، وتحرَّوا صحَّة  أعمالكم قبل إتيانِها، تفرَّغوا لما ِجئُتم له، واشتغِ 
 عند اهلل ال يُناُل بالتفريط.

إنما ُجِعل »يقول:  - صلى اهلل عليه وسلم -أكِثروا من الدُّعاِء والتضرُّع، واله جوا بذِكر اهلل في كل أحواِلكم، فنبيُّكم 
 اود والترمذي.؛ رواه أبو د«الطواُف بالب يت وبين الصفا والمروة ورمُي الِجمار إلقامة ِذكر اهلل
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اُكمْ  ك م ا و اذُْكُروهُ  اْلح ر امِ  اْلم ْشع رِ  ِعْند   اللَّه   ف اذُْكُروا ع ر ف ات   ِمنْ  أ ف ْضُتمْ  ف ِإذ ا: يقول - وجل عز - واهلل ِإنْ  ه د   ُكْنُتمْ  و 
 ف ِإذ ا( 199) ر ِحيم   غ ُفور   اللَّه   ِإنَّ  اللَّه   ْغِفُرواو اْست    النَّاسُ  أ ف اض   ح ْيثُ  ِمنْ  أ ِفيُضوا ثُمَّ ( 192) الضَّال ين   ل ِمن   ق  ْبِلهِ  ِمنْ 

 .[233 -192: البقرة] ِذْكًرا أ ش دَّ  أ وْ  آب اء ُكمْ  ك ذِْكرُِكمْ  اللَّه   ف اذُْكُروا م ن اِسك ُكمْ  ق ض ْيُتمْ 

 لي تعالى اهلل وأستغفر هذا، قولي أقولُ  والحكمة، اآليات من فيهما بما ونفع نا والسنة، القرآن في ولكم لي اهلل بار ك
 .ولكم

 

 الثانية الخطبة

 الحقُّ  الملكُ  له شريك ال وحد ه اهلل إال إله ال أن وأشهد الدين، يوم مالك الرحيم، الرحمن العالمين، رب هلل الحمد
 .أجمعين وأصحاِبه آله وعلى عليه، وبار ك   وسلَّم اهلل صلَّى األمين، الصادقُ  ورسولُه عبُده محمًدا أن وأشهد الُمبين،

 :اهلل عباد بعد، أما

 ِمن ى إلى ويذهبُ  الحجَّ، يُريدُ  من حرِمُ يُ  ُضحاه وفي الِحجَّة، ِذي من الثامنُ  اليومُ  هو غد   بعد! الحرام اهلل بيت ُحجَّاج
 وي بيتُ  قصًرا، وقِتها في والِعشاء   وقِتها، في والمغرب   قصًرا، وقِتها في والعصر   قصًرا، وقِتها في الظهر   بها فُيصل ي

 .الليلة تلك بِمن ى

 على يِقفُ  ثم وقصًرا، جمًعا الظهر   هاب وصلَّى عر ف ات، إلى توجَّه التاِسعِ  اليوم شمسُ  وطل ع ت الفجر   بها صلَّى فإذا
يه بين ُمتذل الً  تعالى، اهلل ِذكر من ُمكِثًرا عرف ات ص عيد  في والرَّجاء الدعاء في ويُِلحُّ  واآلخرة، الدنيا خير يْ  يسألُه يد 
 .-صلى اهلل عليه وسلم  - النبي ذلك قال كما عرفة، الحجَّ  فإن العظيم؛ الموقف ذلك
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الدعاِء دعاُء يوم عرفة، وخيُر ما قلُت أنا والنبيُّون من قبِلي: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له  خيرُ »: أيًضا وقال
 .الترمذي رواه ؛«الُملك وله الحمُد وهو على كل شيء  قدير

 :اهلل عباد

 النبي ذلك قال كما والباِقية، اِضية  الم السنة   عنه اهلل يُكف ر   أن ُمحتِسًبا عرفة يوم ِصيامُ  له فُيستحبُّ  حاجًّا يُكن لم ومن
 .مسلم رواه الحديث في - صلى اهلل عليه وسلم -

ما من يوم  أكثُر من أن يُعِتق اهللُ فيه عبًدا »: قال - صلى اهلل عليه وسلم - النبي أن - رضي اهلل عنها - عائشة وعن
 .مسلم رواه ؛«ل: ما أراد  هؤالء؟من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنُو ثم يُباِهي بهم المالِئكة، فيقو 

 الِعشاء ، ويقُصرُ  جمًعا، والِعشاء   المغرب   بها وصلَّى وو قار، بس كينة   ُمزدِلف ة إلى الحاجُّ  انصر ف   الشمسُ  غر ب ت فإذا
 إلى ينصِرفُ  ثم ا،ِجدًّ  ُيسِفر   حتى الدعاء ومن تعالى اهلل ِذكر من ويُكِثرُ  الفجر، بها وُيصل ي الليلة تلك بُمزدِلف ة وي بيتُ 

 الليل، ِنصف بعد ُمزدِلف ة من االنِصرافُ  ونحِوهم والص بيان النساء من للضَّع ف ة ويجوزُ  الشمس، طُلوع قُ ب يل ِمن ى
 .القمر بُغروبِ  ذلك ويتحقَّقُ 

 كان إن الهدي   ينح رُ  ثم اة،حص   كل مع يُكب  رُ  ُمتعاِقب ات، حص ي ات   بسْبع العق ب ة جمرة   رم ى ِمن ى إلى الحاجُّ  وصل   فإذا
 وإال العيد، يوم له تيسَّر إن الحرام البيت إلى يتوجَّه ثم ،- أفضلُ  والحلقُ  - يُقص ُره أو رأس ه يحِلقُ  ثم هدي ، عليه
 افِ طو  بعد الحج   قبل سع ى وقد ُمفرًِدا أو قارِنًا كان فإن والمروة، الصَّف ا بين يسع ى ثم اإلفاضة، طواف   فيطوفُ  بعده

 .عليه حرج   فال النَّحر يوم أعمال من شيًئا أخَّر أو شيًئا قدَّم ومن. ذلك سعُيه فيكِفيه الُقُدوم
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 شاء   إن ثم الشمس، زوالِ  بعد يوم   كل في الثَّالث   الِجمار   ويرِمي التَّشريِق، أيام لياِلي بها ويبيتُ  ِمن ى، إلى يعودُ  ثم
 يُريدُ  عندما الو داع طوافُ  إال عليه يبق ى ال ثم. أفضل والتأخُّر عشر، الثالث ومللي تأخَّر شاء   وإن يومين، في تعجَّل  
 .مكة من السَّف ر

 عرفة يوم: منها عليها، الِحرصُ  بالُمسلم حِري   الدعاء من فيها يُكِثرُ  مواِطنُ  - صلى اهلل عليه وسلم - للنبي   كان ولقد
 الثانية الج مرة رْميِ  وبعد األولى، الج مرة رْميِ  وبعد جدًّا، ُيسِفر حتى دِلف ةبُمز  الف جر صالة وبعد النهار، آخر وباألخص  

 .والمروة الصَّف ا فوق   الدعاءُ  وكذا التشريق، أيام من

 والسنَّة، الُهدى واتَِّبعوا وقصدِكم، عمِلكم في هلل وأخِلُصوا وتذ ُرون، تأتُون فيما اهلل وات َُّقوا حج كم، تمام في فاجتِهدوا
 الُمسلمين، بإخواِنكم والرحمة والشَّف ق ة والطُّمأنينة، والسَّكين ة بالر فق وعليكم يُنِقُصه، أو حجَّكم يخرِمُ  ما واجتِنُبوا

ي الطواِف، وأثناء االزِدحام، مواِطن في سيَّما ْْ  العبادة ِعظ م واستشِعروا. الحرام المسِجد أبواب وعند الِجمار، ورِم
 .الموقف وج الل ة

 ُوِضع والنظامُ  حج كم، وتيسيرِ  لِخدمِتكم هائلةً  جهوًدا تبُذلُ  وُمؤسَّساتها وأجهز تها برِجاالتها الدولة   أن ل مواواع
 .ألجِلكم كلُّها والجهودُ  لمصل حتكم،

 والز موا خالق،واأل السُُّلوك في حال   خيرِ  على وُكونُوا فيه، أنتم ما واستشِعروا التعليمات، واتَِّبعوا التوجيهات، فالتزِموا
 .كريم   رب   على تقُدمون فإنكم وأم ُلوا، وأبِشروا وقارِبوا، وسد دوا واجتِهدوا والوقار، السَّكينة  

 .مغفورًا وذنب كم مشكورًا، وسعي كم مبرورًا، حجَّكم اهلل جعل  

 .الُقرشي   الهاشمي   اهلل عبد بن محمد: البشريَّة وأزكى البريَّة، خير على وسل موا وصلُّوا هذا
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 وارض   الميامين، الُغر   وصحابته الطاهرين، الطيبين آله وعلى محمد، ورسولك عبدك على وباِرك وسل م صل   اللهم
، وُعثمان، وُعمر، بكر ، أبي: الراشدين والخلفاء المهديين، األئمة عن اللهم  أجمعين، نبي ك صحاب ة سائر وعن وعلي 
 .العالمين رب يا ُسنَّت هم وات َّب ع نهِجهم على سار   ومن

 .المسلمين بالد وسائر   ُمطمئنًّا آمًنا البلد هذا واجع ل والُمشرِكين، الشرك   وأِذلَّ  والمسلمين، اإلسالم أعزَّ  اللهم

 في عمل ه واجع ل ،لُهداك وف قه اللهم أمرنا، ووليَّ  إمام نا بالحق   وأي د أمورِنا، ُووالة أئمَّت نا وأصِلح أوطاننا، في آِمنَّا اللهم
 بالُحجَّاج والعناية الشريفين، الحرمين ِخدمةِ  على والحس نات بالخيرات جازِه اللهم الصاِلحة، الِبطانة   له وهي ئ ِرضاك،

 .وأعوان هم وإخوان هم ونائب  ْيه وف قه اللهم والُمعتِمرين،

 وآِمن دماء هم، احِقن اللهم والُهدى، الحق   على اجم عهم اللهم مكان، كل في المسلمين أحوال أصِلح اللهم
 .جائِع هم وأطِعم خلَّت هم، وُسدَّ  ورع اتهم،

 .العالمين رب يا الحق   على واجم عهم مكان، كل في المسلمين من الُمستضعفين انُصر اللهم

 .المؤمنين وعبادك نبي ك وسنة   وكتابك دينك انصر اللهم

 .زونكيُعجِ  ال فإنهم الدين بأعداء عليك اللهم

نْ ي ا ِفي آتِن ا ر ب َّن ا  .[231 :البقرة] النَّارِ  ع ذ اب   و ِقن ا ح س ن ةً  اآْلِخر ةِ  و ِفي ح س ن ةً  الدُّ

 .آمال نا يُرِضيك فيما وبل غنا أمورنا، ويس ر عيوب نا، واسُتر ذنوب نا، اغفر اللهم

 .الدعاء سميعُ  إنك وُذر يَّاتهم، ووالِديهم ولوالِدينا لنا اغفر ربنا

 .أجمعين ومنهم منَّا تقبَّلو  آِمنين، مناِسكهم أداء   لهم ويس ر والُمعتِمرين، الُحجَّاج احف ظ اللهم
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 .العالمين رب يا والحس نات بالخيرات وجازِهم الُحجَّاج، ِخدمة على والعاِملين األمن، رجال   وأِعن وف ق اللهم

 .الرحيم التواب أنت إنك علينا وُتب العليم، السميع أنت إنك منا تقبَّل ربَّنا

 .العالمين رب هلل والحمد لين،المرس على وسالم   يصفون، عما العزة رب رب ك سبحان

 


