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نبينا  الحمد هللا والصالة والسالم على 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
افترض اهللا y الحج في السنة التاسعة
حجةً   ☺ النبي  حج  وقد  الهجرة،  من 
السنة  في  الوداع)  (حجة  وهي  واحدة، 
العاشرة من الهجرة وقد جعل اهللا سبحانه 
بين  من  عظيمة  مزية  الركن  لهذا  وتعالى 

سائر األركان وهو مغفرة الذنوب.
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 ، فُثْ رْ لَمْ يَ جَّ هللاِ فَ نْ حَ فقد قال ☺: (مَ
(متفق   ( هُ أُمُّ هُ  تْ لَدَ وَ مِ  يَوْ كَ عَ  جَ رَ  ، قْ سُ فْ يَ لَمْ  وَ

فُثْ رْ لَمْ يَ جَّ هللاِ فَ نْ حَ فُثْ (مَ رْ لَمْ يَ جَّ هللاِ فَ نْ حَ  (مَ

ةَ ڤ). رَ يْ رَ عليه من حديث أبي هُ
ةُ  رَ مْ (العُ والسالم:  الصالة  عليه  وقال 
جُّ  الحَ وَ ا،  مَ يْنَهُ بَ ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ العُ إِلَى 

والسالم:  الصالة  عليه  الصالة وقال  عليه 

(متفق عليه  ( نَّةُ اءٌ إِالَّ الجَ زَ ورُ لَيْسَ لَهُ جَ بْرُ المَ
جُّ  الحَ وَ ا،  مَ يْنَهُ بَ ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ العُ جُّ إِلَى  الحَ وَ ا،  مَ يْنَهُ بَ ا  لِمَ ةٌ  ارَ فَّ كَ ةِ  رَ مْ العُ إِلَى 

ةَ ڤ). رَ يْ رَ من حديث أبي هُ
معصية  ال  الذي  املربور:  باحلج  واملراد 
والواجبات،  األركان  تام  به  وجيء  فيه 

وقيل الذي ال يعقبه معصية.
مَ  الَ ِسْ (اإلْ والسالم:  الصالة  عليه  وقال 
انَ  ا كَ مُ مَ دِ ةَ تَهْ رَ جْ أَنَّ الْهِ ؟ وَ هُ بْلَ انَ قَ ا كَ مُ مَ دِ هْ يَ
مَ  الَ ِسْ (اإلْ والسالم:  الصالة  عليه  الصالة وقال 
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(رواه  « هُ بْلَ قَ انَ  كَ ا  مَ مُ  دِ هْ يَ جَّ  الْحَ أَنَّ  وَ ا؟  بْلَهَ قَ
١٢١من حديث عمرو بن العاص ڤ). مسلم ~

وا ذُ (لِتَأْخُ والسالم:  الصالة  عليه  وقال 
حديث  ١٢٩٧من  ~ مسلم  (رواه  ( مْ كُ كَ نَاسِ مَ

جابر ڤ).
معناه   :« مْ كُ كَ نَاسِ مَ وا  ذُ «لتأخُ قوله: 
الِ  وَ َقْ نَ األْ تِي مِ جَّ ا فِي حَ يْتُ بِهَ تِي أَتَ ورُ الَّ ُمُ األْ

 :« مْ كُ كَ نَاسِ مَ وا  ذُ «لتأخُ

تُهُ  فَ صِ جِّ وَ ورُ الْحَ يَ أُمُ يْئَاتِ هِ هَ الْ الِ وَ عَ َفْ األْ وَ
الِ  وَ َقْ نَ األْ تِي مِ جَّ ا فِي حَ يْتُ بِهَ تِي أَتَ ورُ الَّ ُمُ الِ األْ وَ َقْ نَ األْ تِي مِ جَّ ا فِي حَ يْتُ بِهَ تِي أَتَ ورُ الَّ ُمُ األْ

واقبلوها  عني  فخذوها  مناسككم  يَ  هِ وَ
 ، النَّاسَ ا  وهَ لِّمُ عَ وَ ا  بِهَ لُوا  مَ اعْ وَ واحفظوها 
كِ  نَاسِ مَ فِي  ظِيمٌ  عَ لٌ  أَصْ يثُ  دِ الْحَ ا  ذَ هَ وَ

. (شرح مسلم للنووي ٤٥/٩). جِّ الْحَ
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(العَجُّ في أذكار  وهذه رسالة أسميتها 
☺ أي  النبي  ئل  وقد سُ العمرة والحج)، 
(رواه   « والثَجُّ «العَجُّ  قال:  أفضل؟  الحج 
تعالى).  اهللا  األلباين رحمهما  الرتمذي ٨٢٧ وصححه 
: سيالن : رفع الصوت بالتلبية، والثجُّ والعجُّ

دي واألضاحي. دماء الهَ
الكريم  العرش  رب  العظيم  اهللا  نسأل 
بما علمنا،  ينفعنا  ينفعنا وأن  ما  يعلمنا  أن 

إنه على كل شيء قدير..
وصل اهللا وسلم على نبينا محمد.

عبدالعزيز بن عبداهللا الضبيعي 
(abu.abdullah395@gmail.com)

 شوال ١٤٣٧هـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩



(١)


يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه، 
دِعَ  تَوْ سْ يَ أَنْ  ادَ  أَرَ ا  إِذَ  ☺ النبي  كان  فقد 
مْ  تَكُ انَ أَمَ مْ وَ دِعُ اهللاَ دِينَكُ تَوْ : «أَسْ الَ يْشَ قَ الْجَ
(رواه أبوداود ٢٦٠١ وصححه  « مْ الِكُ مَ اتِيمَ أَعْ وَ خَ وَ

األلباني، رحمهما اهللا تعالى).

المسافر  ويجيبه   :~ األلباني  وقال 
تضيع  ال  الذي  اهللا  [استودعكم  فيقول: 

(الصحيحة /٥١). ودائعه]
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(٢)




ولَ اهللاِ  سُ رَ ڤ قال: أَنَّ رَ مَ عن ابْنَ عُ
ا  جً ارِ خَ هِ  يرِ عِ بَ لَى  عَ   تَوَ اسْ ا  إِذَ انَ  كَ  ☺
انَ  بْحَ «سُ  : الَ قَ ثُمَّ  ا،  ثً ثَالَ بَّرَ  كَ  ، رٍ فَ سَ إِلَى 
 ، نِينَ رِ قْ مُ لَهُ  نَّا  كُ ا  مَ وَ ا،  ذَ هَ لَنَا  رَ  خَّ سَ ي  الَّذِ
أَلُكَ  نَسْ ا  إِنَّ مَّ  اللهُ  ، لِبُونَ نْقَ لَمُ نَا  بِّ رَ إِلَى  ا  إِنَّ وَ
لِ  مَ الْعَ نَ  مِ وَ  ، وَ التَّقْ وَ الْبِرَّ  ا  ذَ هَ ا  نَ رِ فَ سَ فِي 
ا،  ذَ هَ ا  نَ رَ فَ سَ يْنَا  لَ عَ نْ  وِّ هَ مَّ  اللهُ ى،  ضَ تَرْ ا  مَ
فِي  بُ  احِ الصَّ أَنْتَ  مَّ  اللهُ  ، هُ دَ عْ بُ نَّا  عَ اطْوِ  وَ
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إِنِّي  مَّ  اللهُ  ، لِ َهْ األْ فِي  ةُ  لِيفَ الْخَ وَ  ، رِ فَ السَّ
 ، نْظَرِ ةِ الْمَ آبَ كَ ، وَ رِ فَ ثَاءِ السَّ عْ نْ وَ وذُ بِكَ مِ أَعُ
(رواه  « لِ َهْ األْ وَ الِ  الْمَ فِي  لَبِ  نْقَ الْمُ وءِ  سُ وَ

مسلم ~ ١٣٤٢).



مطيقين،  أي:  مقرنين)،  له  كنا  (وما 
بمعنى: ما كنا نطيق قهره واستعماله لوال 

تسخير اهللا تعالى إياه لنا.
(وعثاء): المشقة والشدة.

(وكآبة): هي تغير النفس من حزن ونحوه.
(المنقلب): المرجع.
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(٣)




نَّا  «كُ  : الَ قَ ڤ،  اهللاِ  بْدِ عَ بْنِ  ابِرِ  جَ نْ  عَ
(رواه  نَا» بَّحْ سَ لْنَا  زَ نَ ا  إِذَ وَ ا،  نَ بَّرْ كَ ا  نَ عِدْ صَ ا  إِذَ

.(٢٩٩٣ البخاري ~
(٤)



) (رواه  ئْتَ ا شِ مْ بِمَ نِيهِ فِ مَّ اكْ يقول: (اللهُ
.( ٣٠٠٥ مسلم ~

(اكفنيهم): احفظني واحمني منهم.
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أسباب  من  تشاء  بالذي  شئت):  (بما 
الوقاية والحماية.

(٥)


اتِ  لِمَ وذُ بِكَ : أَعُ الَ الً ثُمَّ قَ نْزِ لَ مَ نْ نَزَ (مَ
هُ  رَّ يَضُ لَمْ   ، لَقَ خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ اهللاِ 
(رواه   ( لِكَ ذَ لِهِ  نْزِ مَ نْ  مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ  ، ءٌ يْ شَ

.(٢٧٠٨ مسلم ~
(٦)



 * المتمتع يقول: (لبيك عمرة).
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* القارن يقول: (لبيك عمرةً وحجاً).
* المفرد يقول: (لبيك حجاً).

(٧)





تَنِي) (رواه  بَسْ يْثُ حَ لِّي حَ حِ مَّ مَ يقول: (اللَّهُ
البخاري ٥٠٨٩، ومسلم ١٢٠٧ رحمهما اهللا تعالى).

(محلي): مكان تحللي من اإلحرام.
الذي  المكان  هو  حبستني):  (حيث 
وغريه  املرض  بعلة  اإلصابة  فيه  يل  قدرت 

وعجزت عن اإلتيان بالمناسك.
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(٨)


النَّبِيُّ  لَّ  (أَهَ  : الَ قَ ڤ،  رَ  مَ عُ ابْنِ  نِ  عَ
(رواه   ( ةً ائِمَ قَ تُهُ  لَ احِ رَ بِهِ  تْ  تَوَ اسْ ينَ  حِ  ☺

الشيخان رحمهما اهللا تعالى).
بَّى  تْ بِهِ لَ تَوَ ا اسْ إِذَ قال مالك ~: «فَ

» (المدونة ٤٢٢/١). يرَ نْتَظِرْ أَنْ يَسِ مْ يَ لَ وَ
بِيَةَ  لْ تَ «أَنَّ  ڤ:  عمر  بْنِ  اهللاِ  بْدِ عَ نْ  عَ
لَبَّيْكَ   ، لَبَّيْكَ مَّ  اللَّهُ لَبَّيْكَ   :☺ اهللاِ  ولِ  سُ رَ
ةَ  مَ النِّعْ وَ دَ  مْ الحَ إِنَّ   ، لَبَّيْكَ لَكَ  يكَ  رِ شَ الَ 

» (متفق عليه). يكَ لَكَ رِ ، الَ شَ لْكَ المُ لَكَ وَ
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ڤ عمر  بن  اهللاِ  بْدُ عَ انَ  كَ  : افِعٌ نَ الَ  قَ
يْرُ  الْخَ ، وَ يْكَ دَ عْ سَ ، وَ لَبَّيْكَ «لَبَّيْكَ  يدُ فيها:  زِ يَ
« لُ مَ الْعَ وَ إِلَيْكَ  بَاءُ  غْ الرَّ وَ  ، لَبَّيْكَ يْكَ  بِيَدَ

.(١١٨٤ (رواه مسلم ~
(لبيك): أي: اتجاهي وقصدي إليك.

(والخير بيديك): أي الخير كله بيد اهللا 
تعالى ومن فضله.

الطلب  أي:  والعمل):  إليك  (والرغباء 
واملسألة إلى من بيده الخير وهو المقصود 

.y بالعمل المستحق للعبادة وهو اهللا
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(٩)
(*) المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما 

من المساجد ليس لهما دعاء مخصوص.



مُ  كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ ولُ اهللاِ ☺: (إِذَ سُ الَ رَ قَ
ابَ  أَبْوَ لِي  تَحْ  افْ مَّ  اللهُ  : يَقُلْ لْ فَ  ، دَ جِ سْ الْمَ
إِنِّي  مَّ  اللهُ  : يَقُلْ لْ فَ  ، جَ رَ خَ ا  إِذَ وَ  ، تِكَ مَ حْ رَ
.( ٧١٣ ) (رواه مسلم ~ لِكَ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ

في  السر  لعل   :~ الطيبي  قال 
تخصيص ذكر الرحمة بالدخول والفضل 
يزلفه  بما  اشتغل  دخل  من  أن  بالخروج 
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أن  فناسب  وجنته،  ثوابه  وإلى  اهللا  إلى 
يذكر الرحمة، فإذا خرج انتشر في األرض 
ابتغاء فضل اهللا من الرزق الحالل، فناسب 
الفضل كما قال اهللا تعالى: نثفانتشروا في 
لم  ولما  اهللامث فضل  من  وابتغوا  األرض 
يزل اإلنسان في التقصير لزم في الحالتين 

طلب الغفران.. (شرح المشكاة ٩٣٥/٣)
(١٠)



يشير إلى الحجر األسود من بعيد قائالً:
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(اهللا أكبر) دون أن يتوقف.
معين  دعاء   ☺ النبي  عن  يثبت  ولم 
بين  ما  إال  الطواف  ألشواط  وال  للطواف 
والذي  األسود  الحجر  اليمانيين  الركنين 
ڤ،  ائِبِ  السَّ بْنِ  اهللا  بْدِ عَ لحديث  قبله 
ا  «مَ  : ولُ قُ يَ  ☺ ولَ اهللا  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ قَ
فِي  نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا فِي الدُّ بَّ نَيْنِ رَ كْ يْنَ الرُّ بَ
(رواه   « النَّارِ ابَ  ذَ عَ قِنَا  وَ  ، نَةً سَ حَ ةِ  رَ خِ اآلْ
النسائي   ،١٨٩٢ أبوداود   ،٤١١/٣ أحمد  اإلمام 

٣١٢٠ رحمهم اهللا تعالى).
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(١١)


مث ونَ افِرُ ا الْكَ هَ ا أَيُّ لْ يَ قُ دٌ وَ وَ اهللاُ أَحَ لْ هُ نثقُ
١٢١٨من حديث جابر ڤ). (رواه مسلم ~

(١٢)


  

☺ لم يثبت عن النبي ☺ فيه شيء، وإنما ثبت  (*)
عن بعض الصحابة ڤ.

وأصحها: ما رواه عبدالرزاق في مصنفه
ئْتُ  جِ : الَ دٍ قَ اهِ جَ نْ مُ ، عَ جُ رَ َعْ يْدٍ األْ مَ عن حُ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢١



نِ  كْ الرُّ يْنَ  بَ ذُ  وَّ تَعَ «يَ وَ  هُ وَ ڤ  بَّاسٍ  عَ ابْنَ 
« هُ الَ وْ مَ ةَ  مَ رِ كْ عِ دِ  يَ لَى  عَ تَّكِئٌ  مُ وَ  هُ وَ الْبَابِ  وَ

صحيح  األلباني  وقال   ،٩٠٤٥ عبدالرزاق  (مصنف 
رحمهما اهللا تعالى).

(فااللتزام  : (فااللتزام  ~قال العالمة ابن عثيمين ~

(الشرح  ة وضيق) ال بأس به ما لم يكن فيه أذيّ
الممتع ٣٧٣/٧).

(١٣)


نثإِنَّ  أَ:  رَ قَ ا  فَ الصَّ نَ  مِ  ☺ ا  نَ دَ ا  لَمَّ فَ
[البقرة:  اهللاِمث ائِرِ  عَ شَ نْ  مِ ةَ  وَ رْ والْمَ ا  فَ الصَّ
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ا،  فَ بِالصَّ أَ  بَدَ فَ بِهِ»  اهللاُ  أَ  بَدَ ا  بِمَ أُ  دَ «أَبْ ،[١٥٨
بَلَ  تَقْ فَاسْ بَيْتَ  الْ  َأ رَ تَّى  حَ  ، يْهِ لَ عَ قِيَ  رَ فَ
إِلَهَ  «الَ   : الَ قَ وَ  ، هُ بَّرَ كَ وَ اهللاَ  دَ  حَّ فَوَ  ، بْلَةَ قِ الْ
لَهُ  لْكُ وَ ، لَهُ الْمُ يكَ لَهُ رِ هُ الَ شَ دَ حْ إِالَّ اهللاُ وَ
إِلَهَ  ، الَ  يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ الْحَ
 ، هُ بْدَ رَ عَ نَصَ ، وَ هُ دَ عْ زَ وَ ، أَنْجَ هُ دَ حْ إِالَّ اهللاُ وَ
 ، لِكَ يْنَ ذَ ا بَ عَ » ثُمَّ دَ هُ دَ حْ ابَ وَ زَ َحْ مَ األْ زَ هَ وَ
(رواه مسلم   ( اتٍ رَّ مَ ثَ  (ثَالَ ا  ذَ هَ ثْلَ  مِ  : الَ قَ
١٢١٨)، ويفعل على المروة مثل ما  ~

فعل على الصفا.
ڤ: اهللاِ ابن مسعود  بْدُ عَ (*) ورد عن 
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 : الَ قَ ادِي  وَ الْ بَطْنِ  فِي  ى  عَ سَ ا  إِذَ كان  أنه 
« مُ رَ َكْ زُّ األْ َعَ مْ إِنَّكَ أَنْتَ األْ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ «رَ

(رواه أبن ابي شيبه ١٥٥٦٥ وصححه األلباني رمحهام 
اهللا تعالى ).

(١٤)


~رو مسلم ~ في صحيحة (١٢٨٤) 

عَ  ا مَ نَ وْ دَ من حديث ابن عمر ڤ قال: «غَ
نَّا  مِ  ، فَاتٍ رَ عَ إِلَى  نًى  مِ نْ  مِ  ☺ اهللاِ  ولِ  سُ رَ

.« بِّرُ كَ نَّا الْمُ مِ بِّي وَ لَ الْمُ
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(١٥)


ه  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّ
مِ  وْ اءُ يَ عَ اءِ دُ عَ يْرُ الدُّ : «خَ الَ أَنَّ النَّبِيَّ ☺ قَ
بْلِي:  نْ قَ النَّبِيُّونَ مِ ا وَ لْتُ أَنَ ا قُ يْرُ مَ خَ ، وَ ةَ فَ رَ عَ
مِ  وْ اءُ يَ عَ اءِ دُ عَ يْرُ الدُّ مِ خَ وْ اءُ يَ عَ اءِ دُ عَ يْرُ الدُّ خَ

لْكُ  ، لَهُ المُ يكَ لَهُ رِ هُ الَ شَ دَ حْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ
بْلِي:  نْ قَ النَّبِيُّونَ مِ ا وَ لْتُ أَنَ ا قُ يْرُ مَ خَ ، وَ ةَ فَ رَ بْلِعَ نْ قَ النَّبِيُّونَ مِ ا وَ لْتُ أَنَ ا قُ يْرُ مَ خَ ، وَ ةَ فَ رَ عَ

(رواه  ( يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الحَ وَ
.(٣٥٨٥ الترمذي ~

وال يقتصر على هذا الدعاء بل يدعوا 
وما  الدنيا واآلخرة،  أحب من خيري  بما 
ومدح  ثناء  الدعاء  بداية  يكون  ان  أجمل 
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وتمجيد هللا الواحد القهار..
 قال بعض العلماء: عندما تعظم الرب 
أقرب لإلجابة، ودليل ذلك في السجود؛ 
ثم  األعلى)،  ربي  (سبحان  التسبيح  أوالً 

الدعاء.. أ.هـ.


* وللعبد أن يدعوا بما شاء له لوالديه 
ومن أوصاه وملن أحب، برشط أال يكون يف 
بدعيَّة، وليحرص  أدعية  أو  اعتداء  الدعاء 
المرء على األدعية الواردة عن النبي ☺، 
ويدع  الدعاء  جوامع  يستحب  كان  (فقد 
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وصححه   ،١٤٨٢ أبوداود  (رواه  ذلك)   سو ما 
األلباني، رحمهما اهللا).

يديه، المسلم  يرفع  الدعاء  وعند   *
نْتُ  كُ  : الَ قَ ڤ  دٍ  يْ زَ بْنُ  ةُ  امَ أُسَ لحديث 
هِ  يْ دَ يَ عَ  فَ رَ «فَ فَاتٍ  رَ بِعَ  ☺ النَّبِيِّ  دْفَ  رِ
ا،  هَ طَامُ خِ قَطَ  فَسَ تُهُ  اقَ نَ بِهِ  الَتْ  مَ فَ و،  عُ دْ يَ
هُ  دَ يَ افِعٌ  رَ وَ  هُ وَ هِ  يْ دَ يَ   دَ بِإِحْ طَامَ  الْخِ لَ  تَنَاوَ فَ
(رواه النسائي ٣٩٩٣، وصححه األلباني،  « رَ ُخْ األْ
هُ  دَ يَ افِعٌ  رَ وَ  هُ وَ هِ  يْ دَ يَ   دَ بِإِحْ طَامَ  الْخِ

رحمهما اهللا تعالى).

اهللا  إال  إله  ال   ،y اهللا على  ويثني   *
إال  إله  ال  يريد،  ما  ويحكم  يشاء  ما  يفعل 
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الواسع  اهللا  إال  إله  ال  الحميد،  الولي  اهللا 
لكشف  المؤمل  اهللا  إال  إله  ال  المجيد، 
المرجو  اهللا  إال  إله  ال  شديد،  كرب  كل 
لإلحسان واألفضال والمزيد، ال إله إال اهللا 
ال راحم وال واسع سواه للعبيد، ال إله إال 
اهللا الذي استو في علمه القريب والبعيد، 
إليه وال مفر  إله إال اهللا ال ملجأ منه إال  ال 

يد .  حِ وال مَ
سبحان فارج الكروبات، سبحان مغيث
اللهفات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان

العالم  والمكروهات، سبحان  الشدائد  حل  مُ
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بالظواهر والخفيات، سبحان من ال تشتبه عليه 
المسائل  كثرة  تغلطه  من ال  اللغات، سبحان 
مع اختالف اللغات وتفنن المسئوالت، 
المخلوقات  جميع  بأرزاق  القائم  سبحان 
والمساكن  والجبال  والبحار  البراري  في 
والفلوات، سبحان من ال تغيض خزائنه مع 
سبحان  األوقات،  جميع  في  االنفاق  كثرة 
من عم بستره ورزقه حتى العصاة، فسبحانه 
وال  يضاهى  وال  يماثل  ال  عظيم  إله  من 
إال هو عليه  إله  له جناب، هو ربي ال  يرام 
توكلت وإليه متاب، أحمدهُ سبحانه حمد 
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من تاب إليه وأناب وأشكره على نعم تفوق 
العد واحلساب سبحان ربك رب العزة عام 
هللا  واحلمد  املرسلني  عىل  وسالم  يصفون 

رب العالمين.
إله  الحليم، ال  العظيم  اهللا  إله إال  * ال 
اهللا  إال  إله  ال  العظيم،  العرش  ربُ  اهللا  إال 
رب السموات وربُ األرضِ ورب العرش 
الكريم، اهللا ربي ال أشرك به شيئاً،  توكلت 
على الحي الذي ال يموت، الحمد هللا الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في امللك 
تكبيرا،  وكبره  الذل  من  ولي  له  يكن  ولم 
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محمد  آل  وعلى  محمد  على  صل  اللهم 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

إنك حميد مجيد.
***


 

يِّبَةً إِنَّكَ  ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ نْ لَدُ بْ لِي مِ بِّ هَ نثرَ
مث (آل عمران: ٣٨). اءِ عَ يعُ الدُّ مِ سَ

الَّتِي  تَكَ  مَ نِعْ رَ  كُ أَشْ أَنْ  نِي  عْ زِ أَوْ بِّ  نثرَ
لَ  مَ أَعْ أَنْ  وَ يَّ  الِدَ وَ لَى  عَ وَ لَيَّ  عَ تَ  أَنْعَمْ
بَادِكَ  تِكَ فِي عِ مَ حْ نِي بِرَ لْ خِ أَدْ اهُ وَ ضَ ا تَرْ الِحً صَ
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(النمل: ١٩). مث ينَ الِحِ الصَّ
امَ  ْهُ محَ بِّ ارْ نثرَ ويدعوا لوالديه ويقول:

امث (اإلسراء: ٢٤). غِريً يَاينِ صَ بَّ امَ رَ كَ
ا  بِيرً كَ ا  لْمً ظُ ي  سِ نَفْ تُ  لَمْ ظَ إِنِّي  مَّ  «اللهُ
نُوبَ  الذُّ رُ  فِ غْ يَ الَ  وَ  
ا  بِيرً كَ ا  لْمً ظُ ي  سِ نَفْ تُ  لَمْ ظَ إِنِّي  مَّ  بِيرً«اللهُ كَ ا  لْمً ظُ ي  سِ نَفْ تُ  لَمْ ظَ إِنِّي  مَّ  «اللهُ

ـ ا  ثِيرً كَ  : تَيْبَةُ قُ الَ  قَ وَ ـ 
 ، كَ نْدِ عِ نْ  مِ ةً  رَ فِ غْ مَ لِي  رْ  فِ اغْ فَ  ، أَنْتَ إِالَّ 
(رواه   « يمُ حِ الرَّ ورُ  فُ الْغَ أَنْتَ  إِنَّكَ  نِي  مْ حَ ارْ وَ

.(٢٧٠٥ مسلم ~
ةِ  رَ خِ فِي اآلْ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ مَّ آتِنَا فِي الدُّ «اللهُ

» (متفق عليه). ابَ النَّارِ ذَ قِنَا عَ ، وَ نَةً سَ حَ
 ، تِكَ مَ الِ نِعْ وَ نْ زَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ «اللهُ
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يعِ  مِ جَ ، وَ تِكَ مَ ةِ نِقْ اءَ فُجَ ، وَ افِيَتِكَ لِ عَ وُّ تَحَ وَ
.(٢٧٣٩ » (رواه مسلم ~ طِكَ خَ سَ

التُّقَى،  وَ   دَ الْهُ أَلُكَ  أَسْ إِنِّي  مَّ  «اللهُ
.(٢٧٢١ (رواه مسلم ~ الْغِنَى» افَ وَ فَ الْعَ وَ

 ، زِ الْعَجْ نَ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  «اللهُ
 ، مِ رَ الْهَ وَ  ، لِ الْبُخْ وَ  ، بْنِ الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ
ا،  اهَ وَ قْ تَ ي  سِ فْ نَ آتِ  مَّ  اللهُ بْرِ  الْقَ  ، ابِ ذَ عَ وَ
ا  لِيُّهَ وَ أَنْتَ  ا،  اهَ كَّ زَ نْ  مَ يْرُ  خَ أَنْتَ  ا  هَ كِّ زَ وَ
لْمٍ الَ  عِ نْ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  اللهُ ا،  هَ الَ وْ مَ وَ
الَ  سٍ  نَفْ نْ  مِ وَ  ، عُ شَ يَخْ الَ  لْبٍ  قَ نْ  مِ وَ  ، عُ نْفَ يَ
لْمٍ الَ  عِ نْ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  اللهُ ا،  هَ الَ وْ مَ لْمٍ الَ وَ عِ نْ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  اللهُ ا،  هَ الَ وْ مَ وَ

(رواه  ا»  لَهَ ابُ  تَجَ يُسْ الَ  ةٍ  وَ عْ دَ نْ  مِ وَ  ، بَعُ تَشْ
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.(٢٧٢٢ مسلم ~
ولُ  ا يَحُ يَتِكَ مَ شْ نْ خَ لَنَا مِ مْ  سِ مَّ اقْ «اللَّهُ
نَا  غُ بَلِّ ا تُ تِكَ مَ اعَ نْ طَ مِ ، وَ يكَ عَاصِ يْنَ مَ بَ يْنَنَا وَ بَ
يْنَا  لَ عَ بِهِ  نُ  وِّ تُهَ ا  مَ ينِ  اليَقِ نَ  مِ وَ  ، نَّتَكَ جَ بِهِ 
ا  نَ ارِ أَبْصَ نَا وَ اعِ مَ نَا بِأَسْ تِّعْ مَ يَا، وَ نْ يبَاتِ الدُّ صِ مُ
نَّا،  مِ ثَ  ارِ الوَ هُ  لْ عَ اجْ وَ يَيْتَنَا،  أَحْ ا  مَ تِنَا  وَّ قُ وَ
ا  نَ رْ انْصُ وَ نَا،  لَمَ ظَ نْ  مَ لَى  عَ ا  نَ أْرَ ثَ لْ  عَ اجْ وَ
فِي  يبَتَنَا  صِ مُ عَلْ  تَجْ الَ  وَ ا،  انَ ادَ عَ نْ  مَ لَى  عَ
بْلَغَ  الَ مَ نَا وَ مِّ بَرَ هَ يَا أَكْ نْ عَلِ الدُّ الَ تَجْ دِينِنَا، وَ
نَا». مُ حَ رْ يَ الَ  نْ  مَ يْنَا  لَ عَ لِّطْ  تُسَ الَ  وَ نَا،  لْمِ عِ

.(٣٥٠٢ (رواه الترمذي ~
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نَا  لُوبَ قُ فْ  رِّ صَ لُوبِ  الْقُ فَ  رِّ صَ مُ مَّ  «اللهُ
» (رواه مسلم ~ ٢٦٥٤). تِكَ اعَ لَى طَ عَ

ايفِ  َ إِرسْ ، وَ يلِ هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ يلِ خَ فِ بِّ اغْ «رَ
مَّ  نِّي، اللَّهُ لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ مَ ، وَ هِ لِّ ي كُ رِ يفِ أَمْ
ايفِ  َ إِرسْ ، وَ يلِ هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ يلِ خَ فِ بِّ اغْ ايفِ «رَ َ إِرسْ ، وَ يلِ هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ يلِ خَ فِ بِّ اغْ «رَ

 ، يلِ زْ هَ يلِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ ، وَ ايَ طَايَ رْ يلِ خَ فِ اغْ
تُ  مْ دَّ ا قَ رْ لِي مَ فِ مَّ اغْ ي، اللَّهُ نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ وَ
 ، يلِ زْ هَ يلِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ ، وَ ايَ طَايَ رْ يلِ خَ فِ يلِاغْ زْ هَ يلِ وَ هْ جَ ي وَ دِ مْ عَ ، وَ ايَ طَايَ رْ يلِ خَ فِ اغْ

، أَنْتَ  نْتُ لَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ رَ ا أَسْ مَ ، وَ تُ رْ ا أَخَّ مَ وَ
لِّ  كُ لَى  عَ أَنْتَ  وَ  ، رُ خِّ ؤَ المُ أَنْتَ  وَ مُ  دِّ قَ المُ

.(٦٣٩٨ » (رواه البخاري ~ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ شَ
ةُ  مَ وَ عِصْ ي هُ لِحْ يلِ دِينِي الَّذِ مَّ أَصْ «اللهُ
 ، عَايشِ ا مَ يَايَ الَّتِي فِيهَ نْ لِحْ يلِ دُ أَصْ ي، وَ رِ أَمْ
ةُ  مَ وَ عِصْ ي هُ لِحْ يلِ دِينِي الَّذِ مَّ أَصْ ةُ «اللهُ مَ وَ عِصْ ي هُ لِحْ يلِ دِينِي الَّذِ مَّ أَصْ «اللهُ
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ادِي،  عَ مَ ا  فِيهَ الَّتِي  يتِ  رَ آخِ يلِ  لِحْ  أَصْ وَ
 ، ٍ ريْ خَ لِّ  كُ يفِ  يلِ  ةً  ادَ يَ زِ يَاةَ  الْحَ لِ  عَ اجْ وَ
ادِي،  عَ مَ ا  فِيهَ الَّتِي  يتِ  رَ آخِ يلِ  لِحْ  أَصْ ادِوَ عَ مَ ا  فِيهَ الَّتِي  يتِ  رَ آخِ يلِ  لِحْ  أَصْ وَ

» (رواه  ٍّ لِّ رشَ نْ كُ ةً يلِ مِ احَ تَ رَ وْ لِ الْمَ عَ اجْ وَ
ٍ ريْ خَ لِّ  كُ يفِ  يلِ  ةً  ادَ يَ زِ يَاةَ  الْحَ لِ  عَ اجْ ٍوَ ريْ خَ لِّ  كُ يفِ  يلِ  ةً  ادَ يَ زِ يَاةَ  الْحَ لِ  عَ اجْ وَ

.(٢٧٢٠ مسلم ~

(١٦)



انَ  ةَ ڤ كَ امَ بَّاسٍ ڤ أَنَّ أُسَ نِ ابْنِ عَ ڤعَ

 ، ةِ لِفَ دَ زْ المُ إِلَى  ةَ  فَ رَ عَ نْ  مِ  ☺ النَّبِيِّ  دْفَ  رِ
نًى،  مِ إِلَى  ةِ  لِفَ دَ المزْ نَ  مِ لَ  ضْ الفَ دَفَ  أَرْ ثُمَّ 
☺ النَّبِيُّ  لِ  زَ يَ «لَمْ   : الَ قَ ا  مَ فَكِالَهُ  : الَ قَ
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(متفق عليه). « بَةِ قَ ةَ العَ رَ مْ ى جَ مَ تَّى رَ بِّي حَ لَ يُ
(١٧)




في حديث جابر ڤ: «أن النبي ☺
 ، هُ دَ حَّ وَ هُ وَ لَ لَّ هَ هُ وَ بَّرَ كَ اهُ وَ عَ دَ ، فَ ةَ بْلَ بَلَ الْقِ تَقْ اسْ
بْلَ  عَ قَ فَ دَ ا، فَ د� رَ جِ فَ تَّى أَسْ ا حَ اقِفً لْ وَ زَ لَمْ يَ فَ

.(١٢١٨ » (رواه مسلم ~ سُ مْ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ
(١٨)



يكبر مع كل حصاة: أي كلما رمى قال: 
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الجمرة  عند  الرمي  بعد  ويقف  أكبر)،  (اهللا 
الصغر والجمرة الوسطى ويدعو مستقبالً 
القبلة ثم يرمي الجمرة العقبة وال يقف عندها 
(حديث:  البخاري  في  جاء  كما  يدعو  وال 

١٧٥٣/١٧٥٢، ومسلم ١٢٩٦، رحمهما اهللا).

(١٩)


انَ  كَ هُ  أَنَّ ڤ  مسعود  بن  اهللاِ  بْدِ عَ نْ  عَ
، الَ  ُ ربَ ، اهللاُ أَكْ ُ ربَ : «اهللاُ أَكْ يقِ رِ امَ التَّشْ بِّرُ أَيَّ كَ يُ
 « دُ مْ هللاِ الْحَ ، وَ ُ ربَ ، اهللاُ أَكْ ُ ربَ اهللاُ أَكْ ، وَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ

.(٥٦٥١ (رواه ابن ابي شيبة ~
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لْفَ  ونَ خَ بِّرُ كَ ةُ يُ َئِمَّ انَ األْ : «كَ طَاءٌ الَ عَ قَ وَ
ومَ  قُ بْلَ أَنْ يَ ا قَ لِّهَ نًى كُ امَ مِ نًى أَيَّ اتِ بِمِ لَوَ الصَّ
في  (الفاكهي   « فَالَ ةَ  كَّ بِمَ ا  أَمَّ فَ نًى،  بِمِ امُ  مَ ِ اإلْ

أخبار مكة ٢٥٩/٤).

(٢٠)


 « ونَ دُ امِ حَ نَا  بِّ لِرَ ونَ  ابِدُ عَ ائِبُونَ  تَ «آيِبُونَ 
(متفق عليه).

***
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D

الكريم  العرش  رب  العظيم  اهللا  أسأل 
ويرجعهم  حجهم  احلجاج  من  يتقبل  أن 
اىل أهليهم كيوم ولدهتم أمهاهتم كام ورد يف 
الصحيحني من حديث أيب هريرة ڤ.

أخي احلبيب: عندما تعود إىل بلدك كلام 
وعال؛  جال  اهللا  معصية  اىل  نفسك  دعتك 
تذكر يوم كنت تطوف حول الكعبة وتسعى 

بني الصفا واملروة.
تذكر يوم وقفت يف عرفات رافعاً يديك 
ساكباً العربات، ترجو من اهللا املغفرة والعفو 
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عن املعايص والسيئات.
النسك  وبقية  اجلمرات  رمي  تذكر 

والطاعات، فال تغفل عن تلك العبادات.
عالمة  من  الصالح:  السلف  بعض  قال 
وال  باحلسنة)  احلسنة  (اتباع  الطاعة  قبول 
حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، وصىل 
اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 

أمجعني.
***
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