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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا
حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

إصدارها اجلديد « خـواطـــر حـــاج
 إدارة البحوث » أن تقدِّ مَ

(من وحي حــج 1435هـ) » جلمهــور القراء من الســادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
نثــار ٌ
مجيل من مشــاهدات وخواطر
وهي رســالة فيها
ٌ

وأفكار عــن رحلة احلج ،هــذه الرحلة املتميزة بمناســكها
وأحواهلا ،وأماكنها وأذكارها ،وأجوائها وأبعادها.
حاج جترب ُت ُه ورؤيته ،ويف تدوين هذه املشــاهدات
ولكل ٍّ
إثراء ملكتبة احلج الواسعة.
واخلواطر واألفكار اخلاصة ٌ
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف
مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وس َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل
سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
نثار ٌ
مجيل مــن خواطر وأفكار
وبعد :فهذه رســالة فيها ٌ

القلم فور
وجالــت يف البال ،فســ َّطرها
الحت يف اخليــال،
ْ
ْ
ُ

وجوالهنا ،يف احلرمني الرشيفني ،وسائر املشاعر...
َلوحاهنا َ

واحلج فرصة كبــرة للتأ ُّمل والتفكُّــر والتد ُّبر ،وهناك
ُّ

ٍ
معان لطيفة يف النفس.
تشف الروح ،ويصفو القلب ،وتنثال
ُّ

يدونون خواطرهم يف احلرض والســفر،
وكان العلــاء ِّ
خواطــره يف رحلة احلج اإلمام عبــد الكريم بن
وممَّــ ْن َد َّون
َ
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حممــد الرافعــي (املتوىف ســنة  623هـ) ،فلــه « :اإلجياز يف

أخطار احلجاز ».

وقد وقف عليه يف بالد العجم الشيخ نور الدين فرج بن

حممد األردبييل الدمشقي (ت 749 :هـ).

ونقل للشــيخ تاج الدين الســبكي َّ
أن الرافعي قال فيه:

« خطر يل أن َم ْن ســمع املؤ ِّذن وأجابه وصــى يف مجاعة ،ثم

ٍ
مدعو هبذا األذان ».
سمع مؤ ِّذن ًا ثاني ًا ال جييبه ،ألنه غري

قــال الســبكي مع ِّلق ًا عىل هــذا الرأي « :وهــذا ٌ
بحث

ومأخذ حســ ٌن ،ومنه يؤخذ أنه لو مل ِّ
ٌ
يصل استحب
صحيح،
ٌ
له اإلجابة ألنه مدعو به.وهذا املأخذ أحسن من ختريج املسألة
عىل أن األمر هل يقتيض التكرار »(((.

ويف هذه الرســالة دعو ٌة إىل اســتثامر هذا املوسم عل ًام

وعمالً ،مذاكرة وتدوين ًا.واهلل من وراء القصد.

((( انظر « :طبقات الشافعية الكربى » (.)381-380/10
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اخلـواطــر
ِ -م ْن أمتع ســاعات الدراســة تلك الساعات التي كان

باب احلج ،و ُي ِ
سهب باحلديث
أستا ُذ مادة الفقه
يرشح لنا فيها َ
ُ
عن املناسك واملشاهد وا َمل َّكتَني ،واآلثار واألنوار ...كنّا نسمع
ُ
اآلمال عىل أجنحة الشوق
بقلوبنا ،ونرسح مع اخليال ،وحتملنا
إىل ٍ
زمن نتمك ُن فيه ِم ْن زيارة تلك الرحاب.
•

•

•

 كان كثري ًا ما ُيثري أشــواقي ما أنشدنيه عامل ٌ ٌجليل قال:

أنشدين ٌ
مكي لنفسه:
رجل ٌّ

أشواق قلبي لذات ِ
احل ْجر واحلَ َج ِ
ـر

		

ـج ِ
ــر
حل َ
ومثل تلك لذات النخل وا ُ
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تقـسم القلـب بـني االثنـتـني فـال
َّ
		

ِ
ُّ
والس ُع ِر
ينفك عن شغف األشجان ُّ
•

•

•

 من أمجــل أحاديــث الرحالــة حدي ُثهم عــن زيارةاحلرمني ،ووصف مشاهداهتم ،وتسجيل مشاعرهم ،وتدوين
واستمتع،
وانتفع،
خواطرهم ،ونقلهم مسموعاهتم ...فاقرأ،
ْ
ْ
وعُدْ إىل ساعات مجيلة من زمن مجيل.

وقد مجعت عناويــن عدد من هذه الرحالت َملن شــاء
االطالع عليها ،فانظر امللحق (.)1
•

•

•

َب يف رمضان ســنة (553هـــ) كتاب ًا عن احلرمني،
َ -كت َ

احلج
وحج يف تلك السنة ...أكان ذلك مكافأة إهلية له أم نوى َّ

فبادر إىل التأليف؟
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ال أدري .وال مانع من اجتامع األمرين.
إنــه العالمــة أبــو الفرج ابــن اجلــوزي البغــدادي
(ت597:هـ) ،والكتاب املقصود هو « مثري العزم الساكن إىل
أرشف األماكن » ،وقد مجع فيه بني األحكام والتاريخ ،وأتى

بمواعظ وأشعار رقيقة ،يف ( )166باب ًا.

(وليحقــق لفظ « العــزم » فقد ذكــر يف مواضع بلفظ:
فيثور ،وأما الغرام فام أظنه
الغرام .والعزم أوىل ألنه قد يسكن َّ

يسكن).

•

•

•

 ُف ِــرض احلج مرة واحدة يف العمر ،وكأنه يقول لنا :إذا
حججت أهيا املسلم فيجب أن يكون ذلك فيص ً
ال بني عهدين
َ

من عمرك ،ألنك ل ْن حتج فريض ًة مرة أخرى.
•

•

•
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ُّ
كل يشء بقضــاء وقدر ،ولكن يظهــر ذلك يف ترتيباحلج لبعض الناس ظهور ًا ب ّين ًا دون سائر األقدار !
•

•

•

فح ِمل إىل بلده
 وصلشــاب إىل مكة وأدركه ُ
املرض ُ
ٌّ
يوم الرتوية! وكل يشء بقضاء وقدر.
•

•

•

 احلج رزق ،ولو جـئـنـا إىل العلامء – مث ًال  -لوجـدنا
املفس ،ومنهم َم ْن حج مرة واحدة
فيهم َم ْن مل حيــج كالبغوي ِّ

كالشــيخ ابن تيمية ،ومنهم َمــ ْن حج مرار ًا وتكــرار ًا ،وقد
وسمعت أحد علامء مكة
تتجاوز حجات بعضهم اخلمسني،
ُ
يقول :أنا أحج مذ كنت مح ً
ال يف بطن أمي .وقد عاش أكثر من
ستني سنة ،فانظر كم تبلغ حجاته!
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مجعت أســاء عدد ممَّن تكررت حجاته ،فمن أحب
وقد
ُ
معرفتهم فلينظر امللحق (.)2
•

•

•

عظيم
كبــر
شــعور
 أكثــر ما صحبني يف حجي هذاٌ
ٌ
ٌ

وحجاج
عــي إذ جعلني مــن ضيوفــه
بفضــل اهلل تعــاىل
ّ
َّ
بيته ووفده.

كان ذلــك الشــعور يغمــرين يف أيامــي وليــا ّيل ،ويف
حركايت وسكنايت.
•

•

•

عز اإلســام فلينظــر إىل احلرمني
 َمــ ْن أراد أن يرى َّالرشيفني...
•

•

•
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 كلمة املؤمنني يف الدنيا واآلخرة واحدة:يقولون هنا :لبيك اللهم لبيك.
ربم يف اجلنة فيقولون :لبيك وسعديك.
وينادهيم ُّ
•

•

•

 أي إحســاس حتس به حني تعلم َّوالشــجر
احلجر
أن
َ
َ

يتجاوب معك ويل ّبي كام تل ّبي؟!
واملدر
ُ
َ
•

•

•

ٍ
س ِخرجــت قرعتهــا للحج ،فامت
امرأة
لت عــن
ْ
ــئ ُ
ُ

ُ
والشــوق ينازعها للحج ،فهل
زوجها ،وجلســت يف العدة،
ُ

جيوز هلا السفر؟

وجيب تطمينُها بحفظ حقها للسنة القادمة.
اجلواب :ال.
ُ
•

•

•
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 -احلج هو الركن الوحيد الذي قد يعود عىل الناس بامل

وربــح ،ولعل ذلك رس مــن أرسار قوله تعاىل﴿ :ﮖ
ﮗ ﮘ﴾ [الحج.]82 :
فأنت يف الصالة ال تأخذ ماالً ،ويف الزكاة تعطي،
وانظرَ :
ْ

مت خدمة ،أو ِ
ُ
مت بتجارة.
ويف احلج
قد َ
تأخذ إذا قدّ َ
•

•

•

 الحظنا قلة التلبية ،ولعل من أســباب ذلك انشــغالالناس باهلواتف الذكية هذه...
وبعضهم كان يكتفي بتلبية مسجلة!
ُ
•

•

•

هدير
وقع آخر ،فأنت حني
ُ
 لألشــياء يف احلج ٌتســمع َ
ٍ
ح ًام يمكن
الطائرة يف سامء عرفات ال تشعر
بخوف وال تتوقع ِ َ
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ْ
أن تُقذف عليك ،بل تشــعر أهنا تلقي إليك حنان ًا وســام ًا،
وأهنا حتوم فوقك لالطمئنان عليك.
وحــن ترى ســيارات اإلســعاف رابضــ ًة يف مداخل
املســجد ورؤوس الطريق ال حتس إال بمعاين رمحة ســامية،
وشفقة عالية.
•

•

•

ِ
 لكل ٍموسم دائم ،وللصالة
فللشهادتني
ركن موسم،
ٌ
موسم سنوي ،وأما احلج فهو
موسم يومي ،وللزكاة والصيام
ٌ
ٌ
موسم العمر.
•

•

•

 كان يف احلرم رجل يدعو بترضع ،وكان مما قاله :يا ربانظر إىل متاعب الطريق.
ْ
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ٌ
توسل بالعمل ،وهو توسل مرشوع باالتفاق.
وهذا
ســفر فيه زحا ٌم،
وال شــك أن للســفر متاعبه ،والسيام
ٌ

ٌ
ومناسك تتطلب لياقة بدنية ،وقوة ،وعزيمة ،وصرب ًا.

هذا مع األمان وتيسري السبل اآلن ،أما يف املايض فكانت
املشــقة أكرب واملخاطر أكثر ،ومن لطائف الشيخ الفقيه العابد
الورع عبد العزيز بن حييى ال َقمويل (املتوىف ســنة  723هـ) َّ
أن
بعضهم ســ َّلم عليه عند قدومه من احلجــاز وقال له :ال ُعقبى
َ
للعودة .فقال له الشــيخْ :
إن شاء اهلل تعاىل ،لكن ال تكون من
رب وال من البحر « ...الطالع السعيد » (ص .)323
ال ِّ
•

•

•

 -ك َْم ِم ْن ( أ ٍّم ) رأيتُها حتمل طفلها وهي تنفر من عرفات

إىل مزدلفة ثم منى ماشي ًة عىل قدميها.
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وكنــت أقول :ســبحان اهلل لقد محلته قبــل ْ
أن حيملها،
وحجت به قبل أن حيج هبا!
َّ
•

•

•

 من مباين بغــداد يف العهد العبايس دار ضيافة احلجاجالقادمني من الرشق.
ما أمجل هذه العناية بوفد الرمحن !
•

•

•

 ما أظــن أن هناك مدينــة يف العامل حتتضــن ذكرياتوحكايات كمكة واملدينة.
يصعب مجع هذا الــراث الضخم عــن الزائرين
وقــد
ُ
واملجاورين واملقيمني...
•

•

•
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 -ال أحــد يملك التعبري عن وصف حــاج امتدت يدُ ه

إىل أستار الكعبة مســتجري ًا بربه ،باكي ًا ،مناجي ًا ،داعي ًا ،الئذ ًا،
عائذ ًا ...وليس يف الدنيا كلها مشهدٌ كهذا املشهد.
•

•

•

 ومن مشــاهد الرضاعة اخلاشعة ما جاء عن احلسن بنحييى البندنيجي (ت600 :هـ) أنه قال وهو متمســك بأستار
الكعبة ارجتاالً:

يامسـ
يا إهلـي
ياغافـر الذنب ُ
َ
		

ِ
اإلحسان
ـدي العطايا يا دائم

عبـدُ ك ا ُمل ِ
املفـر ُط يدعو
رس ُ
ف ِّ
		

ِ
ك ٍّ
الـنيـران
بـذل خـوفـ ًا مـن

ٌ
مستمسك بـبيتك يرجـو
وهو
		

رمحة َ
مع بلـوغ األمــاين
منك ْ
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ِ
ُ
واعف عن ُه
فـاغفـر اآلن ذن َبه
		

ِ
ِ
بالـرضوان
عـليـه
وتـصـدَّ ق

•

•

(((

•

 عىل البرشية كلها أن حتتفل بشــعرية السعي بني الصفاواملروة عند املسلمني ،هذه الشعرية التي كر ِ
مت (األ َّم) اخلائفة
ّ
وأحيت ذكرها وذكراها.
عىل ولدها،
ْ
•

•

•

غبطت (هاجر)...
هرولت بني املِ ْي َل ْي األخرضين
 كلامُ
ُ
أي امرأة يف الدنيا أصبح سع ُيها عبادة؟
حظيت به؟
حظيت بمثل ما
وأي امرأة يف الدنيا
ْ
ْ
َّ
إن املاليني ُتيي ذكراها...
•

•

•

((( الوايف بالوفيات (.)304/12

21

خـواطـر حـاج ( :من وحي حج 1435هـ )

وأنت ترى ولد ًا يقدِّ م ألمه كأس ًا من زمزم
شعورك
 ماَ
ُ

يف املسعى؟

شعور رائع بجامل رد اجلميل.
ال شك أنك سيتملكك
ٌ
شــعورك وأنت ترى أ ّم ًا تقدِّ م البنها كأس ًا من زمزم
وما
ُ

يف املسعى؟

ال شــك أنــك ســتقولَّ :
إن نبــع حنــان األم مل جيف
ولن جيف...
•

•

•

 -هنا  -يف مكــة  -قالت امرأ ٌة مؤمنــ ٌة فقيه ٌة عن رهبا:

( فإنه لن يضيعنا ).

فلتسمع نساء املسلمني  -والسيام احلاجات  ،-ولتتعلم
ولتطبق.
•

•

•
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 ال ت َْشعر بالغضب ِمن م ٍِ
ستعجل يف الطواف
زاح ٍم و ُم
ْ ُ
ُ

بحركة ٍ
ِ
ِ
يد أو ِر ْج ٍل.
وغريه ُيؤذيك

ما أحس َن أن نصطحب هذه السامحة دائ ًام؟
•

•

•

 يا دعا َة ال ُعنف أي َن أنتم ِم ْن فقه السالم يف احلج؟•

•

•

ديــت بصوت مجيل،
وقع أمجل إذا ُأ
ْ
 -للكلمــة اجلميلة ٌ

القلب وطربت الروح لقصيدة حسني عرب:
اهتز
وكم َّ
ُ
ْ
عليك
وفدت
لبيك يا رب احلجيج مجو ُع ُه
ُ
سمعتُها مرات ومرات وما مللت منها...

ويف كل مرة حتملنــي إىل تلك األماكن الطاهرة ،والبقاع

أشم أرجها ،وأعاين ُف َرجها. ...
الزاهرة ،وجتعلني ُّ
•

•

•
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 -من األحاديث املشهورة « ماء زمزم ملا رشب له » ،وقد

ٍ
ألمور ال تتحقق
أناس
صححه عد ٌد من املحدِّ ثني ،وقد يرشبه ٌ
َّ
هلم  -يف الظاهر  -فام اجلواب؟
أقول :لعل اجلواب ِّ
أن استجابة الدعاء عند رشب زمزم
طيب املطعم،
داخلة ضمن منظومة كاملة مرتابطة ،ومن ذلك ُ
وطيب النفقة ،فمن جاء إىل احلج ٍ
بنفقة فيها حرام أو شبهة فقد
َ ْ
ُ

يكون ذلك عائق ًا عن حتقيق الوعد املذكور .واهلل أعلم.
•

•

•

جرت للعلــاء عادة يف الرحلة لطلــب العلم ،ولقاء
ْ
وبعضهم مل
الشــيوخ ،وبقدر ســعة الرحلة تتسع املشــيخة،
ُ
يرحل ومع ذلك فله مشيخة كبرية ،ومن أسباب ذلك اإلقامة

يف ٍ
بلد مقصــود ،وعىل رأس هذه البالد مكــة واملدينة اللتان
الناس إليهام من كل فج .ومن علامء مكة الشــيخ املســند
يأيت ُ
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حممد ياسني الفاداين املكي (ت1410:هـ) ،ومع أنه مل يرحل
فشيوخه يعدون باملئات ،وكذلك اآلخذون عنه.
•

•

•

ُ
تاريخ املــدن بميــزات متعددة ،منهــا زيارة
 يتميــزالعظــاء هلا أو إقامتهــم فيها ،وكم من منــزل أو فندق رأينا
فيــه لوحة تشــر إىل َّ
أن فالن ًا مــن الكرباء عــاش أو أقام أو
نزل هنا.
خطر يل هذا وأنــا يف مكة املكرمة وقلت :ســبحان اهلل

كم زار مكة ِم ْن كرباء؟ وعىل رأســهم األنبياء واملرســلون،
ومنهــم أبو األنبيــاء ،وابنه ســيد ولد آدم صــى اهلل عليهم
وسلم أمجعني.
فأي مدينة زارها أنبياء وعلامء وصاحلون كمكة املكرمة؟
•

•

•
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َ
تعني االلتزام بذلك،
 إذا حدَّ د و ُّيل األمراستعامل املباح َ

فــا هو ختريج الذين يدخلون مكة للحــج من غري ٍ
إذن؟ وما
أنفســهم وهم غري مســتطيعي احلج
ختريــج الذين يرهقون َ

مالي ًا وبدني ًا؟

•

•

•

 -خطر يل  -وأنا يف مكة أشاهدُ أمواج البرش وتالطمهم

ٍ
بأعامل يعملها
رس نيل أجــر احلج
يف كل مــكان -
ٌ
خاطر عن ِّ
املســلم يف بلــده ،وقلت :لعل الشــارع أراد أن َّ
يبل شــوق
ُ

املســلم إىل احلج بأعامل بديلــة ختفيف ًا عن املشــاعر ،وإتاح َة
ٍ
فرصــة لآلخرين ،ليحجــوا حج ًا صحيح ًا ،ولينشــط َم ْن مل

حيج ليحج.

والبد من القول بأن هذا األجر ال ُيســقط حج الفرض
عن املستطيع.
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فائدة :للعالمة شمس الدين ابن طولون احلنفي الدمشقي
(ت973 :هـ) كتاب بعنوان « :األنجم املزهرة فيام يقوم مقام

احلج والعمرة » فليبحث عنه ،وليطبع إن كان موجود ًا.
•

•

•

ٌ
كبري الشأن عل ًام وعم ً
ال وصالح ًا،
 من شيوخيشــيخ ُ

أخربين َّ
أن فريضتني مل جتبا عليه طــول حياته :الزكاة واحلج.
عرضت عليه دولته ْ
أن حيج هو و َم ْن يريد خلدمته فاعتذر
وقد
ْ

وقال :أنا غري مستطيع.

وقد َّقرر الفقهاء عدم وجوب قبول مثل ذلك العرض.
•

•

•

احلــج يف هــذه األوقــات وفــق مذهب
صعــب
 َيُّ
ُ

فقهي واحــد ،وال بد من االســتعانة باملذاهــب األربعة...
ألــف اإلمــام عــز الديــن ابــن مجاعــة الكنــاين
وقــد
ّ
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(767-694هـ) كتاب ًا ســاه «:هداية الســالك إىل املذاهب
األربعة يف املناســك » ،وقد طبع بتحقيق األستاذ الشيخ نور
الدين عرت يف ثالثة جملدات.
رحم اهلل الفقهاء.
•

•

•

 رأيت يف عرفة مستشــفى باســم ( :مستشــفى جبلالرمحة ) ،فأعجبتني هذه التسمية كثري ًا ،وما أحوج املستشفى
أن يكون فيه جبل بل جبال من رمحة؟
•

•

•

بعضهم يرمي احلىص
 -يف ( حلظة ) رمــي اجلمرات جتدُ َ

ٍ
بشــدة واندفا ٍع وحرقة قلب ُت ِّثل غيظ ًا شــديد ًا عىل الشيطان
سول وأغوى...
الذي َّ
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ِ
وصح َبتْنا فيام
وطالت
امتدت هذه ( اللحظة )
أروع لو
ْ
ْ
ما َ
ُ
نستقبل من أعامرنا؟
•

•

•

 عند اجلمــرات تتحقق اســتجاب ٌة مجيلــ ٌة لقول احلقســبحانه وتعــاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾
[فاطــر ،]6 :وفينــا -مجيعــ ًا -حاج ٌة ماســ ٌة دائمــ ٌة إىل هذه
فاصلة.
االستجابة وا ُمل َ
•

•

•

أحسســت يف طريقــي لرمي اجلمــرات بزهو النرصُ

ٍ
ٍ
حمســومة ...عــدُ ِّوي اليــو َم ال يملك ما
معركة
املؤكَّــد يف
يواجهني به...
•

•

•
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 شــواخص اجلمرات بصورهتا املادية ِتوق ُظ يف نفسك
اإلحساس بوجود عدو ،ووجود معركة حمتدمة.
َ
ُ
اإلنســان هــذا العــدو ،وتلــك
وكثــر ًا مــا ينســى
املعركة فيخرس.
•

•

•

الشيطانُ ،
َ
وت َّق ُر معاين
 -عند اجلمرات ُي ِّق ُر املســلمون

الرش والسوء ،يف الوقت الذي ُي ْعبدُ فيه الشيطان لدى آخرين،
ِ
وســوس به وما يأمــر من الفحشــاء ،واملنكر،
و ُيطــاع بام ُي
والبغي ،والعدوان.

•

•

•

 ماذا يف ليل منى؟ ما تلك املشاعر التي يعيشها اإلنسانبعد الرمي؟
•

•

•
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ختيلت أنبيــاء اهلل :إبراهيم
 يف طريقي بني اجلمــراتُ

وإســاعيل وحممــد ًا صىل اهلل عليهم وســلم وهــم يمرون
من هنا...
ما َ
أمجل أن نسري يف طريق األنبياء؟.
•

•

•

عيل بعد
 -من دعوايت هناك :اللهم ال تســلط الشــيطان َّ

تس ُّلطي اليو َم عليه.

•

•

•

 -يف كتاب احلج من « صحيح مسلم » ( ،باب استحباب

رمي مجــرة العقبة يوم النحر راكب ًا ) ،والرضورة اآلن ال متكِّن

ِ
فلينــو أنه لو كان ممكنــ ًا فعل ،ليحصــل له أجر
مــن ذلك،
متنع الرضور ُة َ
اآلن منه.
االستحباب ،وهكذا يف كل ما ُ
•

•

•
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 حني كان احلالق حيلق شــعري بعد رمي مجرة العقبةكنــت أردد دعــوة النبي ﷺ:
صبــاح يوم العيــد
الكــرى
ُ
َ
« اللهــم اغفــر للمح ِّلقني » ،وأســتدين اللحظــة التي نطق
الفــم النبوي فيهــا هبذه الدعوة وأعيشــها ...وقد عشــتُها
ُ

ٍ
برسور عظي ٍم...

•

•

•

قرأت قول النبي ﷺ للصحابة عند اجلمرات « :ال يقتلبعضكم بعضــ ًا » .رواه أبو داود يف « الســنن » برقم (،)1966

وأمحد يف « املسند » برقم (.)15 506
فقلت :ســبحان اهلل كم خترس األمة حني ال تطبق ...لقد
زهقــت أرواح غري قليلة نتيجة عدم التزام الناس بالســكينة
والصرب واإليثار...
•

•

•
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 -تكرر معنى حديث « املؤمن َم ْن أمنه الناس عىل أنفسهم

وأمواهلم ،واملسلم َم ْن سلم املســلمون من لسانه ويده » عدة
مرات .وقد قال النبي ﷺ هذا يف حجة الوداع.
ما أشد أمهية هذا املعنى إذن!
•

•

•

اختيار النبي ﷺ مكان اجلمــرات للنهي عن الغلو له
ُ

داللة بعيدة...

مر الزمن يف رمي
وما معنى أن يغلو فئام من احلجاج عىل ِّ

اجلمرات؟!

إن خري ًا من الغلو اختا ُذ الشــيطان عــدو ًا حق ًا وحقيقة،
ال صــورة غالية مؤقتــة تتمثــل يف رمي النعــال ،وإطالق
ألفاظ شتائم...
•

•

•
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 -يف مسجد اخليف صىل ســبعون نبي ًا ،وأنت تصيل فيه

فضل ٍ
ٍ
كبري هذا أن جعلك اهلل عىل خطا األنبياء؟!
اآلن ،أي
•

•

•

فرأيت
نظرت يف األغسال املسنونة واملستحبة يف احلج
ُ
ُ
أمر ًا الفت ًا من االهتامم بنظافــة احلاج ،وطيب رائحته ،ومجال
ُ
وخطر يل َّ
وإمهال
أن ذلك من تعظيم شعائر اهلل تعاىل،
صورته،
َ
بعض احلجيج نظافة أنفسهم ٍ
مناف هلدي اإلسالم يف ذلك.
•

•

•

دخلــت احلرمــن الرشيفني ،ومطــاري األمري حممد
ُ
يف املدينة ،ومطــار امللك عبد العزيز يف جــدة ،وما أذكر أين
رميت شيئ ًا عىل األرض  -إال الشــعر الذي حلقه احلالق -
ُ
واحلمد هلل ْ
أن أقدرين عىل ذلك.
•

•

•
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 ليحمل ُّكل حاج كيســ ًا ُم َعد ًا ملا ُيرمى ،فيضع فيه ذاك،

إىل أن جيد حاوية خاصة باملهمالت.
•

•

•

 -املســلم النظيف هو الذي يفارق املكان الذي نزل فيه

وهو كام كان نظاف ًة ولطاف ًة ،إن مل يكن أشد نظافة.
•

•

•

 -عىل احلجاج مسؤولية كبرية وهي أن يكون كل واحد

منهم عون ًا يف اجلهود املبذولة خلدمتهم وراحتهم وسالمتهم.
•

•

•

 -ساءين كثري ًا نوى التمر املرمي يف قاعدة سقيا زمزم...

هي تسقينا وتروينا ماء زالالً ..ونحن نوسخها !
•

•

•

ِ -م ْن أشد األذى أن ترى شخص ًا ينظف أنفه ويرمي ذاك

يف أرض املسجد...
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ليتنا نقرأ حياة اإلمام البخاري...
وليتنــا نتعلــم األدب والــذوق واللياقــة يف املحافل
العامة...
ومــا أريده ِمن ذكر اإلمام البخــاري هنا هو ما جاء عن
أحد أصحابه قال :كنّا يف جملــس أيب عبد اهلل البخاري ،فرفع
إنســان من حليته قذاه وطرحها عىل األرض .فرأيت حممد بن
إسامعيل ينظر إليها وإىل الناس ،فلام غفل الناس رأيته مدَّ يده
فرفع القذاة من األرض فأدخلها ك ُّمه ،فلام خرج من املســجد

رأيتُه أخرجها وطرحها عىل األرض ،فكأنه صان املسجد عام
تُصان عنه حليته « .هدى الساري » (ص.)481
•

•

•

َ
املكان الذي نــزل فيه وهو
احلــاج
 يعجبنــي أن يدعُّ

نظيف معطر ،إن مكة عظيمة - ،وكذلك املدينة َّ -
وإن مكان ًا
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جلدير أن ال ترمي فيه
رميت فيه عــن كاهلك أوزارك املعنوية
َ
ٌ
أوزارك املادية.

َّ
إن ِم ْن ر ِّد اجلميل أن تنظفه كام نظفك.
وقــد قرأت يف ترمجة الرجل الصالح الشــيخ عبد امللك

الطــري الذي أقام بمكــة قريب ًا من أربعني ســنة عىل اجلدِّ ،
واالجتهاد يف العبادة ،والرياضة ،وقهر النفس (وهو من أهل

القرن اخلامس اهلجري) أنه كان ال يدخل املســجد احلرام يف
وقت املوســم واجتامع الناس إال عىل سبيل الندرة ،وأنه كان
إزار خشــن ،مشدُّ ود بالليف عىل وسطه،
يدخل احلرم وعليه ٌ

ومعه ِم ٌ
كتل يلتقط األذى من املســجد احلــرام ،ويطرحه يف
املكتل ،وخيرجه من مكة ويرميه خارج ًا منها(((.
•

•

•

((( « طبقات الشــافعية الكــرى » ( ،)192/7و« طبقات األولياء
املكرمني » ( )431/2بترصف يسري.
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 -للحجــة األوىل مذاق خــاص ،وكذلــك لكثري من

األمور ،ملاذا؟

•

•

•

 -ليت احلجاج حيفظون ميمية الشيخ ابن القيم ويرتنمون

هبا يف املناسك.

•

•

•

شــهدت
 للروضة مكانــة عالية ومنزلة رشيفة ،وقدْ

حــوادث ووقائع وأيامــ ًا عظيمة ،وصىل فيهــا ودعا وابتهل
ٌ
ملــوك وســاطني ووزراء وأمــراء
ودرس وأ ّلــف
و َد َر َس َّ

وعلامء وأدباء ،وأثرت يف التاريخ العاملي تأثري ًا قل أن تضاهيه

بقع ٌة صغري ٌة مثلها.

وأدعــو هنا إىل كتابــة « تاريخ الروضة » ،وســيظهر لنا

تاريخ حافل ،وسفر كامل ،ومآثر كبرية ،ووقائع مثرية.
•

•

•
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كتب كثرية ،ومنها:
ُألفت يف تاريخ املدينة املنورة ٌ
 تاريخ املدينة املنورة البن شبة (ت 262 :هـ). -الدُّ رة الثمينة يف تاريخ املدينة لإلمام احلافظ ابن النجار

(ت 643 :هـ).

ِ
ِ
املجــاور البــن فرحون
املشــاور وتعزيــة
 -نصيحــة

(ت 769 :هـ).

 -التحفــة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة للســخاوي

(ت 902 :هـ).

 -خالصــة الوفــا بأخبــار دار املصطفى للســمهودي

(ت 922 :هـ).

 تاريخ املدينة املنورة للنهروايل (ت 988 :هـ). -نزهة الناظرين يف مســجد ســيد األولــن واآلخرين

للربزنجي (ت 1317 :هـ).
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ومن الكتب العرصية:
 تاريخ املسجد النبوي الرشيف. املساجد األثرية يف املدينة املنورة. بيوت الصحابة حول املسجد النبوي الرشيف .ثالثتُهـاللباحث حممد إلياس عبد الغني.
•

•

•

كثــر من احلجــاج يدَّ خرون مالبــس إحرامهم
 كانٌ

لتكــون كفن ًا هلــم  -وهو ترصف شــخيص ال أكثــر  -وقد
أصحابا
رأيت اليوم كثري ًا مــن مالبس اإلحرام مرمية ،أنف
ُ
ُ

من محلها معهم!

وقرأت يف ســرة التابعية العاملــة الفقيهة اجلليلة حفصة
وأحرمت
ــت
ْ
حج ْ
بنت ســرين أهنا كان هلا كفــ ٌن ُم َعدٌّ فإذا َّ
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قامت من
لبســتْه،
وكانت إذا كان العرش األواخر من رمضان ْ
ْ
الليل فلبستْه « .صفة الصفوة » (.)26/4
•

•

•

 أعجبتني اللوحات املعلنة يف مكة واملشاعر ،ومنها:« أخي الزائر :تعظيم املسجد احلرام عبادة ،لنتعاون مجيع ًا
عىل تطهري املسجد احلرام وساحاته ».
ومنها « :فضــ ً
ا بادر بــرك التدخني ،فأنــت يف البلد
األمني ».
ومنها « :اجعل بداية حجك هناية لتدخينك ».
تبص
وحبذا اإلكثار من هذه اللوحات املذكِّرة ،عسى أن ِّ

قارص ًا ،وتذكِّر غافالً...

•

•

•
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عادات يف نداء الشخص جمهول االسم لدهيم،
 للناسٌ

ويف مكة حتل املشــكلة بيرس ،فكل شــخص هنــاك ُينادى:

يا حاج.

•

•

•

قلت :وهل حتب أن
 -كان يشكو من الزحام الشــديدُ .

يكون املسجد احلرام فارغ ًا أو غري مزدحم؟

ٍ
َّ
ديانات أخرى يشكون من فراغ معابدهم.
إن أتباع
تنس أنك جزء من الزمحة.
ثم ال َ
•

•

•

نطلب وجب ًة
 الربكــة ظاهرة يف احلرمني ...وهلذا رصناُ

واحد ًة الثنني ،فتكفي متام ًا ،ومل نرتك شيئ ًا من النعمة ُيرمى.
•

•

•

 -ينبغــي العناية برفع مســتوى الوعــي الصحي لدى

احلجيج ،وحبذا أن يكون ذلك يف دورات قبل جميئهم.
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يف حجي مل أر َم ْن يســتخدم غطاء واقيــ ًا لألنف والفم

إال قليالً.

احلاج حاجة إىل قوة ،وإىل صحة ،ليؤدي املناســك،
ويف
ِّ

وليقلل نســبة العدوى ،وليخفف عن املستشــفيات واملراكز

الصحية ...وكل ذلك بأمر اهلل تعاىل.
•

•

•

 -ليــت املتســولني يف املشــاعر ُيمنعون كــا ُيمنع َم ْن

ينشد ضالة يف املسجد.

الزجاجي املجاور بمكة
ومن كلامت الشــيخ أيب عمرو ُّ

جاور باحلــرم ،وقل ُبه متعلق
املتوىف هبا ســنة 348هـ َ « :م ْن
َ
ٍ
بيشء سوى اهلل تعاىل ،فقد أظهر خسارته ».
•

•

•

 -مــن العناوين املوفقة يف كتب احلــج « اخلربة يف احلج

والعمرة » ملؤلف عراقي.
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يف احلــاج حاجــة ماســة إىل اخلــرة الكافيــة بأحكام
احلج والعمرة.
•

•

•

 -أعجبتني كلمــة قاهلا الداعية الدكتور الشــيخ قطب

ٍ
حديث له قبيل طواف الــوداع « :هذه األيام
عبد احلميــد يف
التي قضيناها هنا هي زبدة األيام وخالصة العمر ،وما سواها
فأوهام ومنام ».
وحق ًا َّ
إن أيام احلرمني ِم ْن أسعد األيام.
•

•

•

ســمعت يف دروس احلــج حديثــ ًا عــن ِح َك ِم
 قلــاُ
احلــج وتاريخ املشــاعر ...أرى مــن املهــم أن تعطى هذه
املوضوعات حقها من العناية.
•

•

•
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 -ســأل أحدُ هم متعجب ًا :هل هــؤالء حيجون كل عام؟

فقال له املســؤول :ال تســأل اآلن وأنت متعب ،ولكن انظر

وقت
حيني ُ
نفســك بعد أن تعود إىل بلدك ،وانظرها أكثر حني ُ

احلج ،وعند ذلك ستعرف وتعذر.

الســهروردي يف كتابه « نغبة البيان
وقد قال الشيخ عمر ُّ

يف تفســر القرآن » يف تفســر قوله تعــاىل ﴿ :ﯠ ﯡ ﴾
[البقــرة « :]125:أي يثوبون إليه ويرجعــون ،ال يقضون منه
وطر ًا ،كلام انرصفوا اشتاقوا إليه ».
•

•

•

 من اجلميــل جد ًا ْأن حتفــظ اآليــات املتعلقة باحلج

واملشاعر وتعرف تفسريها قبل أن تأيت لتحج.
•

•

•

 مكة جالل ،واملدينة مجال.•

•

•
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 قيل :مكة كرمضان ،واملدينة كالعيد.•

•

•

ٌ
طويــل يف بلــد إقامتنــا ال نصيل
يمــر علينــا زم ٌن
ُّ

فيــه عــى ميــت ،إلقامة صــاة اجلنائــز يف مســاجد عند
املقابر فحسب.
ويف احلرمــن نكاد نصيل عىل أمــوات بعد كل صالة...
يا هلا من صالة مذكِّرة باملصري إىل اهلل.
•

•

•

 تتفنن بعض محالت احلج يف تقديم خدمات حلجاجها،وقد يتقاطع هذا مع بعض مقاصد احلج.
بحب
وأرى أن كل يشء يساعد احلاج عىل أداء املناسك
ٍّ

ٍ
والتوجه والترضع ،ويعلقه هبذه
ويفرغ قلبه للدعاء
ُّ
وشــوقِّ ،
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الرحــاب فال بأس بــه رشيطة عــدم اإلرساف يف ذلك كله.
وعادات الناس يف ذلك متفاوتة.
•

•

•

 من فوائــد اختالف الفقهاء يف أحــكام احلج ختفيف(الضغط) عن األماكن واملشاعر ،واستقصا ُء هذا مفيد ،ومن
أمثلة ذلك اختال ُفهم يف حكم املبيت بمزدلفة ،واملبيت بمنى،
فاملالكية مل يوجبــوا املبيت بمزدلفة ،واحلنفية مل يوجبوا املبيت
بمنى ،ويف ذلك ختفيف كبري ،إذ هناك أعداد كبرية من احلجاج
يأخذون بأقوال هذين املذهبني ،وهكذا...
•

•

•

 -مــن أحكام احلج ما َيقبــل التداخل ،كدخول طواف

الــوداع يف طواف اإلفاضــة ملن أخره ...ومــن ذلك ِ
القران
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أصالً ...ويف أوقات الزحام الشــديد فمن املمكن أن ينصح
العلام ُء واملرشدون باتِّباع هذه املداخل واملخارج.
•

•

•

احلاج كتب ًا عن املناســك،
 من املفيد جد ًا أن يصطحبُّ
وينظــر فيها ،فإهنــا تنفعه وتذكــره وتبــره ،وال مانع من

ٍ
كتاب فائدة قد ال جيدُ ها يف غريه ،وأنا محلت
التعدد ،ففي كل
معــي كتب ًا عد ًة وقرأهتا هناك ،ومــع أين حججت عدة مرات
فإين اســتفدت منها وذكَّرتني وشــحذت مهتــي ،ومن ذلك
دأبت دائرة الشــؤون اإلسالمية والعمل
(حقيبة احلج) التي ْ
اخلريي بديب عــى إصدارها كل عام ،وكذلــك احلقيبة التي
تصدر عن اهليئة العامة للشــؤون اإلســامية واألوقاف يف
أبوظبي.
•

•

•
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رس تناســب أبواب احلج يف كتب الشــافعية يف
 -انظر َّ

الفصل الذي أورده اب ُن حجر العسقالين يف « املجمع املؤسس
للمعجم املفهرس » من كالم البلقيني.
•

•

•

 -تــراث احلج تراث ضخم ،ومــن األجزاء احلديثية يف

ذلك « :فوائد احلاج » البن محدان ،وقد نرش عن نسخة خطية

يف برنامج جوامع الكلم ســنة (2004م) بعنوان « :جزء من
حديث أيب بكر النجاد ».

 -ومنها « :فوائد املدينة » أليب بكر حممد بن يوســف بن

موســى بن مســدي األزدي املهلبــي األندلــي الغرناطي

(ت663 :هـ) .ينظر « املعجم املفهرس » البن حجر.

-ومنها « مسألة الطائفني » لآلجري .طبع يف دار الكتبي

بمرص سنة (1412هـ) بتحقيق عمرو عيل عمر.
•

•

•
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 -اهتم العلام ُء بحج املــرأة ،وكتبوا هلا كتب ًا خاصة ،ومن

ذلك « :مناســك النســوان » لإلمام النووي (ت676:هـ)،
و« مناســك احلج للمــرأة » للحافظ ابن حجر العســقالين
(ت852:هـ) ،ومن آخر املؤلفات يف ذلك « :منسك النساء »
للدكتور الشيخ أمحد بن عبد العزيز احلداد ،وهناك « :املسائل
التي انفردت هبا املرأة يف املناســك » للدكتــور خالد بابطني،
بحث منشــور يف جملة جامعة أم القــرى ،العدد ( ،)49اجلزء
األول ،حمرم (1431هـ).
•

•

•

 حبذا أن يكــون اختيار اآليات التي تُقرأ يف الصلواتاجلهرية أيام احلج مدروس ًا بعناية...
ٌ
ومجيل اختيار األصوات املؤثرة الفخمة.
•

•

•
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 وجودك يف احلج والعمرة مع ٍمحلة تؤ ِّمن لك السكن،
ُ
حجزك ا ُمل ْســبق يف املكتني ،وترتيب أمــور عرفة ومزدلفة
أو
ُ
ويفرغــك للعبادة ،واغتنــا ِم هذه األيام
يفرغ قلبكِّ ،
ومنــى ِّ
املعلومات املعدودات.
•

•

•

الطائف مشــاعر احلزن،
 يف طــواف الوداع تعــريَ
وخيشــى ر َّد العمل ،ويذكر ما قاله الشــيخ أبو بكر بن طاهر
األهبــري (ت :قرب033هـ) « :رأيت رجــ ً
ا يو ِّدع الكعبة،
ويبكي وينشد:
ويزعم أنه
أال ُر َّب َم ْن يدنـو،
ُ
			

وأقر ُب ».
حي ُّبك ،والنائي أو ُّد َ
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ثم يتذكر كــر َم اهللَّ ،
وأن الصلة باهلل تعــاىل قائمة دائمة

بوســائل متعــددة مــن العبــادات واألذكار ،فيســك ُن إىل
ُح ْسن الظن.

•

•

•

ٍ
داللة يف مطار امللك عبد العزيز ،فقال ُ
األخ
 -احتجنا إىل

ٍ
ملوظف « ُجهني » :أنت جهني ،واملثل يقول :عند جهينة اخلرب
خري قيام.
اليقني .فطرب هلذه املالطفة ،وقام باملساعدة َ
الكلمة اجلميلة تفتح القلوب.
•

•

•

 -حبــذا أن يكــون هنــاك آداب ســلوكية ُيطا َلب هبا

املســافرون يف الطائرات ،فإن بعض الناس يفعل مع زوجته
املســافر
 أو صديقته  -ما ُي ِجل و ُيزعج و َيغيظ ،وقد يكونُ

املجاور اجلوار...
مع زوجته وأوالده وييسء
ُ
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رأيت هذا ِمن مس ِ
ــل َم ْي حاجــن عائدين إىل بلد
وقــد ُ
ْ ُ ْ

إقامتهام ،فكان هذا بشــع ًا أشدَّ بشــاعة ،وجاري مل يدع شيئ ًا
حتى التقبيل والعناق  -إي واهلل !-
•

•

•

ٍ
حديــث للحاج ما بقي
موضوع
كانت رحل ُة احلــج
ْ
َ

ُ
يتحدث به ،فوســائل
احلاج ما
من عمــره ،واليوم قد ال جيدُ
ُّ
األخبار حلظة بلحظة.
االتصاالت اخلاصة والعامة تنقل
َ
تُرى أهيام أمجل؟
•

•

•

حج أيب ويل ســنتان وقد ُحلت إليه مع املســتقبلني،
َّ -

ووعيت الدنيا وأنا أســمع حديث تلك احلجة ،التي مل تتكرر
ؤرخ هبا.
إال بعد ( )16موس ًام ،وكان ُي َّ
•

•

•
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 أتذكر أمي وهي تســتعد للحج ،وكانوا حيملون معهمكل يشء بتفاصيل يصعب اســتيعاهبا ،ومل يتم هلا احلج آنذاك،
عو َضها اهلل يف موسم آخر.
اح َبها إىل أن َّ
فحزنت حزنا َص َ
هل نحزن اليوم إذا فاتنا املوسم؟
هذا ،وقد جاء عن أم أيمن عزيزة بنت عيل زوجة الشيخ
وقت خروج
أيب عيل الروذباري أهنا
خرجــت يوم ًا من مرص َ
ْ
حل ّجاج ِ
واجل ُ
متر هبا وهي تبكي وتقول :واضعفاه.
امل ُّ
ا ُ
وتنشد عىل أثره وتقول:
فقلت :دعـوين واتبـاعي ركا َبكُم
		

طوع أيديكم كام يفعل العبدُ
أك ْن َ

عليهم
ومـا بـال رغمي ال هيـون
ُ
		

وقـد علمـوا ْ
منهم بـدُّ
أن َ
ليس يل ُ
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وتقول :هذه حرسة َمــن انقطع عن الوصول إىل البيت،

فكيف ترى حرسة َمن انقطع عن الوصول إىل رب البيت؟

ومن التشوق إىل مكة قول الشيخ أمحد بن حممد األرمنتي
(املتوىف سنة 696هـ):
ُ
بلغت مرادي
الزمـان وما
ضاع
ُ
		

وتزايدت ُحرقي بطول بعـادي
ْ

وبقيت من بعـد احلجيج خم َّلف ًا
ُ
		

والنار ترض ُم يف صميم فـؤادي
ُ

		

ِ
ِ
زنــاد
بقـدح
مـا ًء وال تعبـوا

		

رمتم نـار ًا خـذوا بفـؤادي
أو ُ

ٍ
ملـكــة ال حتملـوا
يا طـالبـني
ْ
رمتم ماء خـذوا ِم ْن َعـربيت
إن ُ

•

•

•

55

خـواطـر حـاج ( :من وحي حج 1435هـ )

موسم عظيم ،وله يف البالد اإلسالمية وقائع
موسم احلج
ٌ
ُ

وأخبار وقصص ،ومن الكتب الرائعة التي َّأرخت هلذا املوسم

يف بلد من أقدس البالد كتاب « :تأريخ موســم احلج يف بيت
املقدس » لألســتاذ بشــر عبد الغني بركات ،وقد صدر سنة
(1435هـــ 2014 -م) يف ( )205صفحة ،وهو كتاب ٌ
مجيل
ٌ
حفيل جدير باملطالعة.
•

•

•

الوقوف عىل عرفة هذه الســنة (1435هـ) يوم
 وافقُ
اجلمعة ،ويف عــام (١٤٠٣هـ) وافق وقو ُفنا عــى عرفة يو َم

اجلمعة كذلك ،وقد اشتهـــر عىل ألسنة الناس أن ذلك يعادل
سبعني حجة ،ومستندُ هـــم حديث « :أفضل األيام يوم عرفة
إذا وافق يــوم اجلمعة ،وهو أفضل من ســبعني حجة يف غري
يوم اجلمعة ».
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وقد ُســئل العالمة الشيخ حممد ياســن الفاداين املكي

عــن هذا احلديث ،فأحــال اجلواب إىل العالمة الشــيخ عبد
ُ
سمه
العزيز الغامري الطنجي فكتب
الشيخ عبد العزيز جواب ًا ّ
الفاداين( :ضوء الشمعة يف الكالم عىل حديث وقفة اجلمعة)،
وقد ُطبِع ،وفيه (ص :)٦

ٌ
موضوع ال أصل له ،وال ســند يرجع إليه
حديث
« وهو
ٌ
يف معرفة حالــه » .وللراغب يف االســتزادة الرجوع إىل هذه
الرسالة البالغة ( )٢٠صفحة.
تبي أنه مل يطلع عىل رسالة
ومن خالل مناقشــة الغامري َّ

العالمة عيل القــاري املكي( :احلظ األوفــر يف احلج األكرب)
ُ
يقــول فيها (ص  )٢٩عن هذا احلديث « :رواه رزين بن
التي
بعض املحدِّ ثني يف
معاوية يف « جتريد الصحاح » ،وأ ّما ما ذكره ُ
إسناد هذا احلديث بأنه ضعيف :فعىل تقدير صحته ال يرض يف
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املقصودَّ ،
فإن احلديث الضعيف معترب يف فضائل األعامل ،عند
أرباب الكامل.
وأ ّما قول بعــض اجلُ ّهال بأن هذا احلديث موضوع :فهو
ٌ
ممنوع مردو ٌد عليــه ،ومنقلب إليه ،ألن اإلمام رزين بن
باطل
ٌ
املخرجني،
معاوية العبدري مــن كرباء املحدِّ ثني ،ومن عظامء ِّ
وقــد ذكره يف « جتريد الصحاح الســتة » فــإن مل تكن روايته
صحيحة فال أقل من أهنا ضعيفة ».
ولكن الغامري يقول (ص  )9عن رزين أنه:
« أدخل يف « التجريد » ما ال يوجد يف هذه الكتب ،وعزا
فيه أحاديث إىل الصحاح وهي ال أصل هلا ،وال ســند يعتمد
حلفاظ ،منهم املنذري رمحه اهلل تعاىل
عليه ،كام َّ
نص عىل ذلك ا ُ
يف « الرتغيب والرتهيب ».
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ونقل (ص  )١٨عن الشوكاين قو َله « :ولقد أدخل -أي
رزيــن -يف كتابه الذي مجــع فيه بني دواوين اإلســام باليا

وموضوعــات ال تُعرف ،وال ُيدرى ِمــ ْن أين أتى هبا ،وذلك
خيانة للمسلمني » (كذا).
واخلالصــةَّ :
أن الشــيخني الفاداين والغــاري يقوالن
وسئل
بالوضع ،وذهب الدكتوراملالكي إىل قول عيل القاريُ ،
الشــيخان حممد عبد الرشــيد النعامين والشــيخ حممد عوامة
فتوقفــا ،ومها يقــوالن « :ربام كان هذا احلديــث موجود ًا يف
بعض روايات هذه الكتب مما نفتقده فيام عندنا منها ».
وللشيخ عبد الكريم الدَّ بان كال ٌم عىل هذا احلديث ُينظر
يف « فتاواه ».
•

•

•
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 احليــاة يف مكة مفعمــة بالراحة والــروح والرحيان،ويضيــق التعبري عام جيده احلاج هناك ،لكن الشــعر حياول أن
يرسم بعض االنطباعات فيقول:

ٍ
بـمـكــــة
اهللَ مـا أحـىل احلـيـــا َة

		

عنـد املـقــا ِم ويف احلطي ِم وزمــز ِم

		

ت ٌ
َـصل بأنفـايس ويف َمـرى دمـي

		

ِ
خلـق ريب ا ُملـنْـع ِم
عجـائب
وأرى
َ

لكـأن نـور ًا ِمن ِ
ِ
الكـون ُمـتـْـ
سامء
َّ
ْ
ِ
السمـوات الـ ُعــىل
وكأنَّـني أرقى

كـأنم
هـــذي حـيــا ُة املسلمـني َّ
		

ٍ
ِ
عيـش ا ُمل ْسل ِم
طيــب
جـنــة يا
يف
َ

		

ْـجـ ِم
شـع ضيــاؤُ ه كـاألن ُ
هـدي َي ُّ
ٌ

ِ
ِ
َـبـــاتـه
نــور ويف جـن
صــدره
يف
ٌ
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ٍ
ٍ
كـافــر
جهـول
أين السعــاد ُة ِم ْن
		

ِ
يص َعمي؟!
عن
ُه َو ْ
رحـاب اهللِ َم ْق ٌّ
***

ٍ
مـكــة
يـا مـا ُأحيـىل سجــد ًة يف
		

أمسى الفــؤا ُد هبـا سعيـد ًا هــائام

		

ِ
خـوف ا ُملهيمن يف التفكُّـر عــائام

		

وس ِ
ـوس رامجـا
ُح بـه لشيطـاين ا ُمل ْ

		

ِ
كـل ٍ
ـن ِّ
ذنب نــادمـا
عام مضـى م ْ

ِ
ِ
ـن
متـق ِّلـب ًا بـني
الريــاض تـرا ُه م ْ

ِ
نى » يوم ًا أرو
يـا مـا ُأحيـىل يف « م ً

ِ
العيـون تـبـتُّـ ً
ال
ـــان
وأعــو ُد ر ّي َ

محــد ًا َ
أن أكــرمـتَـنـا
الله َّم ْ
لـك ُ
		

بحـصــول مـا هنـفـو ِ
ِ
إليـه دائـام
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قد كان عييش ُ
خشن ما ُيـرى
قبل َأ
َ
		

احلـج َأضحـى نـاعام
واآلن بعـد
َ
ِّ
***

ٍ
األفـكــــار
مـكــة تتـجــدَّ ُد
يف
ُ
		

َ
األنـــوار
أطــرافـك
وتـشـع يف
ُّ
ُ

		

بـتـد ُّب ٍ
األرسار
ظـهـــرت لـك
ـر
ْ
ُ

		

أقـــــامر
وتـــألألت
أهنــــار ُه،
ْ
ُ
ُ

		

األوزار
ـن ظهـرها
ْ
وتسـاقطت َع ْ
ُ

		

األشـعـــار
بـيــانـا
َستطيـع
ال ت
َ
ُ
ُ

كتـاب ر ِّبك خـاضع ًا
تلـوت
وإذا
َ
َ

جــرت
وهـنـا
ْ
ُ
فهنـا تـنـزَّل أوالًُ ،
ٍ
ـرت
يف
تطـه ْ
مكـة جتـدُ
النفـوس َّ
َ

ِ
مشـاعــر
اجلليل
وهفت إىل املوىل
ْ
ٌ
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يا فـوز َمـن يـأيت هنـا
متـجـــرد ًا
ِّ
		

ـــؤار
الـرب الكـري ِم ُج
وله إىل
ِّ
ُ

(((

•

•

•

احلاج إىل العودة ويلوعه فراق مكة يقول
 وحني يضطرُّ
الشعر أيض ًا:
ِ
أرض مـكــ َة يـومـ ًا
اتـركـوين يف
		

ِ
ُ
احلـزين
اهلم عـن فـؤادي
أغسـل َّ

تـشــوقـت
كم
واملــزار بـعـيــدٌ
ُ
ُ
		

ُ ِ
ِ
السجــــون
ـن وراء
وتطلعـت م ْ

ٍ
والقلب ُ
ينبض شـوقـ ًا
سنـني
من
ُ
		

ٍ
ِ
السنـني!
مـر
أي
ُّ
شـــوق يـزيــدُ َّ

((( قيل أكثر القصيدة يف موسم حج سنة (1403هـ).
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ٍ
وصــال
وانقضـت ليــايل
هكـذا
ْ
		

أن تنقيض لـدهيـا شــــؤوين
دون ْ

مـا دخلنـا حتى خـرجنـا رساعـ ًا
		

ٍ
ِ
وشـجــــون
للـوعــة
ورجعـنـا

قـلـوب
الرحـاب منّـا
ْ
ٌ
هـدأت يف ِّ
		

ِ
ِ
املـيـمـــون
لوجههـا
ظــامئـات
ٌ

ـت غيـاثـ ًا
الـروحِ قـد أطـ َّل ْ
وعىل ُّ
		

ٌ ِ
ِ
املـكـنــون
رسهـا
نـظـرات م ْ
ـن ِّ

َسـري فـهـاجــوا
ثم قالـوا :غـد ًا ن ُ
		

ِ
ِ
حنـني
ـن
يف فــؤادي مواجـعـ ًا م ْ

مكتي مـكــ َة اهلـوى واألمـــاين
		

ِ
ِ
أي ٍ
عـيـــون؟
أي
عـني أسـلـت َّ
َّ
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كـب والفــؤا ُد تـرامى
الر ُ
ومىض َّ
		

َ ِ
ٍ
ِ
حزين؟
لقلب
فم ْن
ليت ش ْ
عري َ

(((

•

•

•

ُ
ويضاعف جهده يف اإلغراء،
ويتوثب
الشيطان
 يتحفزُ
ُ

ٍ
ٍ
عظيمة كصوم شهر
طاعة
واإلغواء ،والوسوسة ،والكيد ،بعد

ٍ
ِ
لكرس توبة ِ
ابن
حماولة منه
رمضان ،وحج البيت ،أو العمرة ،يف

ِ
وعزمه عىل االستقامة.
آدم

ُ
ُ
يفسخ عزمك،
إنسان من الشيطان ،وال تد ْع ُه
حذر يا
فا ْ
ويز ُّج بك يف املعصية.
و ُيفسدُ استقامتك ،ويكدِّ ُر حياتكُ ،
َ
أسهل وقوع ًا...
تصبح املر ُة الثاني ُة
وقعت مر ًة
وإذا
َ
ُ
((( قيلت يف هناية موسم حج سنة (1420هـ) .وكان بينه وبني آخر
حج أربعة عرش موس ًام.
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 وأخري ًا أدعوك إىل قراءة هذه الكتب ،لعلك تشتاق إىلحج البيت:
 التشويق إىل حج البيت العتيق للجامل الطربي. مثري شــوق األنام إىل حج بيت اهلل احلرام ملحمد عالنالبكري الصديقي.
 تشويق األنام يف احلج إىل بيت اهلل احلرام. حمرك ســواكن الغرام إىل حج بيت اهلل احلرام .كالمهاملرعي بن يوسف الكرمي.
•

•

•
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ملحـق ()1
من رحـالت احلج
 مــلء ال َع ْيبة بام ُجِع بطول الغيبــة يف الوجهة الوجيهةإىل احلرمني مكة وطيبة أليب عبد اهلل حممد بن عمر بن رشــيد
الفهري السبتي (ت721:هـ) ،وكانت رحلته سنة (683هـ)،
طبعت أجزاء منها.
 اإلســفار عن أرشف األســفار لربهان الدين البقاعي(ت885 :هـ) وهو عبارة عن رحلتيه اجلهادية واحلجازية.
ورحلتــه احلجازية كانت يف ســنة (848هـــ) ،وجاور
يف مكة يف أثناء ســنة (849هـ) ،وعــاد إىل القاهرة يف العرش
األوسط من رمضان من العام املذكور.
ولكن هذا الكتاب مل تذكر له نســخة ،انظر « :فهرست
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مصنفات البقاعي (عن نســخة منقولة مــن خطه)» للدكتور
حممد أمجل اإلصالحي (ص .)150-149
وعسى أن تظهر منه نسخة يف املستقبل.
 رحلة القلصادي (ت ٨٩١:هـ) ،واسمها « :متهـــيدالطالــب ومنتهــى الراغــب إىل أعــى املنــازل واملناقب »،
حتقيق :حممد أبو األجفان ،الرشكة التونســية للتوزيع تونس
(١٩٧٨م).
منتهى
 أنس الســاري والسارب من أقطار املغارب إىلٰ

اآلمــال واملآرب ســيد األعاجــم واألعــارب أليب عبد اهلل
بالرساج وامللقب بابن املليح (كان حي ًا
حممد بن أمحد الشــهيد
ّ

ســنة ١٠٤٥هـ) حتقيق :عبد القادر ســعود ،صدر عن مركز
العمودي للرتمجة ونرش الــراث املخطوط يف املغرب ،وطبع
يف بريوت ،ط١٤٣٤( ،١هـ ٢٠١٣ -م).
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 الرحلــة العياشــية « :ماء املوائد » لعبــد اهلل بن حممدالعيــايش (ت1090:هـــ) ،وهي رحلة حافلــة ،طبعت يف
جملدين ضخمني.
 النفحة املســكية يف الرحلة املكية لعبد اهلل بن حســنالســويدي البغدادي (ت١١٧٤ :هـ) ،وكانت رحلته للحج
سنة (١١٥٧هـ) ،حتقيق :د.عامد عبدالسالم رؤوف ،املجمع
الثقايف ،أبوظبي ،ط١٤٢٤( ١هـ ٢٠٠٣ -م).
 نزهـــة األنظــار يف فضل علــم التاريــخ واألخبارللحسني بن حممد الورثيالين (ت1193:هـ) ،وكانت رحلته
للحج سنة (١١٧٩هـ) ،دار الكتاب العريب ،ط١٣٩٤( ٢هـ-
١٩٧٤م).
 الرحلة احلجازية أليب عبداهلل حممد بن أمحد احلضيكيالســويس (ت١١٨٩:هـ) ،حتقيق :د .عبد العايل ملدبر ،صدر
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عن الرابطة املحمدية للعلــاء يف املغرب ،ط١٤٣٢( ١هـ -
٢٠١١م).
 رحلة الصديق إىل البيت العتيق للســيد صديق حسنخان القنوجــي (ت1307 :هـ) ،دار ابن القيم ،الدمام ،ط3
وأغلب
(1406هـ1985-م) .وكان حجه سنة (1285هـ)،
ُ
الكتاب يف املناسك.

 الرحلــة احلجازية والريــاض األنســية يف احلوادثواملســائل العلمية للشــيخ عبد اهلل صوفان القدومي احلنبيل
(ت1331:هـ) قال الشــيخ عبد احلي الكتــاين « :له رحلة
صغرية سامها ...مألها فوائد ،وســاق فيها مباحثة جرت يل
معه » « .فهرس الفهارس » (.)941-939/2
 األنفاس النورانية يف الرحلة احلجازية لسنة (1350هـ)ملحمد الطيب بن حممد املهـــدي ابن الشــيخ حممد الكتاين،
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حتقيق :عبداهلل الكامل بن حممــد الطيب الكتاين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط.)٢٠٠٩( ١
 الرحلة إىل احلجاز ومرص والشــام لعبــد الرمحن ابنزيدان (ت١٣٦٥:هـ) ،حتقيق ودراســة :د .سليامن القريش،
وزارة األوقاف املغربية ،الرباط ،ط١٤٣٠( ١هـ٢٠٠٩-م).
 االرتسامات اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطافلشكيب أرسالن (ت1366 :هـ) ط .املنار عام (1939م).
وكانت رحلته سنة ( 1354هـ 1935م).
 من نفحات احلرم لعــي الطنطاوي (ت١٤٢٠ :هـ)،طبع عــام (١٩٦٠م) ،ثم أعيــد طبعه عــام (١٩٨٠م) مع
إضافات .وكان حجه عام (1935م).
 يف منزل الوحي ملحمد حسني هـيكل (ت١٣٧٦ :هـ-١٩٥٦م) ،ط عام (١٩٣٧م).
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 رحلــة حجازية ملحمد بن احلســن احلجوي الثعالبيالفايس (ت١٣٧٦ :هـ) وكانت هذه الرحلة سنة (١٣٦٥هـ).
حتقيــق :د .عبد املجيــد خيايل ،دار ابن حــزم ،بريوت ،ط1
(1430هـ2010 -م).
 أرض املعجزات للدكتورة عائشــة عبد الرمحن (بنتالشــاطئ) (ت1419 :هـــ) ،دار الكتاب العــريب ،بريوت
(١٩٨٥-١٤٠٦م).
 رحــات وحلظات ممتدة :تأمالت وخواطر لألســتاذأمحد صدقي الدجــاين (ت2003 :م) ،فيه( :حجة القدس)
و (أجــواء املدينة املنــورة) ،دار الطيــف للمطبوعات ،ط٢
( .)١٩٨٧وكان حجه سنة (1398هـ1978-م).
وحبذا اســتقصاء رحالت احلج ،وقــد ذكر الزركيل يف
« األعالم » رحالت كثرية.
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امللحـق ()٢
تكرر له احلج
فيم ْن َّ
َ
حج ٧٧
 -حممد بن حييى الــدراوردي (ت٢٤٣ :هـ)َّ :

حجة ماشي ًا( .األعالم.)135/7 :

حج
 -اإلمام احلافظ ســفيان بن ُعيينة (ت198 :هـ)َّ :

سبعني سنة( .األعالم.)105/3 :

حج ســتني
 -التابعي أبوعثامن النهدي (ت١٠٠ :هـ)َّ :

حجة ،ما بني حجة و ُعمرة( .تاريخ اإلسالم.)1207/2 :

حج قريب ًا
 -الشيخ أبو عمرو الزجاجي (ت٣٤٨ :هـ)َّ :

السلمي :ص.)٤٣١
من ستني حجة( .طبقات ُّ

 -الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ريض اهلل

حج بضع ًا ومخســن حجــة( .طبقات
عنهــا (ت74 :هـ)َّ :
الفقهاء لعبد امللك بن حبيب :ص.)٦٥
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 -املحدِّ ث عيســى بــن يونس الســبيعي اهلمداين (ت:

حج مخس ًا وأربعني حجة( .األعالم.)111/5 :
١٨٧هـ)َّ :

 -الشــيخ حممــد إبراهيم بــن ســعد اهلل اخلُتني (ت:

يقــرب من أربعني حجــة( .األعالم:
حج ما
ُ
١٣٨٩هـــ)َّ :
.)307/5

حج عىل قدميه
 -اإلمام اجلُنيد البغدادي (ت297 :هـ)َّ :

ثالثني حجة( .طبقات األولياء املكرمني.)219/1 :

 الصحايب اجلليل احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهللحج مخس ًا وعرشين حجة ماشي ًا ،ونجائ ُبه
عنهام (ت61 :هـ)َّ :
تُقاد معه( .صفة الصفوة.)763/1 :

 الشيخ ياســن املغريب (ت687 :هـ) -وهـــو شيخحج أكثر من عرشين مرة( .طبقات األولياء
اإلمام النوويَّ :-
املكرمني.)655/2 :
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 -الفضل بن عبد امللك اهلاشمي العبايس (ت٣٠٧ :هـ):

حج بالناس نحو عرشين سنة( .األعالم.)150/5 :
َّ

 -الصحايب اجلليل احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل

حج مخــس عرشة حجة ماشــي ًاَّ ،
وإن
عنهــا (ت50 :هـ)َّ :
النجائب لتُقا ُد بني يديه .ويف قول آخر :مشى عرشين مرة من
َ
املدينة عىل رجليه( .صفة الصفوة.)761-760/1 :

 -الشاعر إسامعيل بن صالح احلسني (ت١١٤٦ :هـ):

حج عىل قدميه  ١٤مرة( .األعالم.)٣١٦/١ :
َّ

حجوا ُمشــاة ،ومنهم  -غري
ومن الطريف ْ
ــع الذين ُّ
مج ُ

َم ْن تقدّ َم:-

حج
 -الشــاعر ســعيد بن وهب (ت٢٠٨ :هـــ) :فقد َّ

ماشي ًا( .األعالم.)104/3 :

 -الشــيخ عبد اهلل بن حممــد البشــتي (ت348 :هـ).

(األعالم.)120/4 :

•

•

•
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صدر للمؤلِّف عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل
اخلريي بدبي
 -1النبي ﷺ يف رمضــان .ط1428(2هـ2007-م) ،ط3
(1430هـ2009-م) ،ط1433( 4هـ 2012 -م).

وطبعة خاصة عن مراكز األمرية هيا بنت احلسني الثقافية

اإلســامية .أ ّما الطبعة األوىل فكانت سنة (2003م) عن
دار البحوث.

 -2حقوق الطفل يف القرآن .ط1429(1هـ2008-م) .ط2
(1435هـ 2013 -م).

 -3أدب املتعلم جتاه املع ِّلم يف تارخينا العلمي .ط1429(1هـ-
2008م).

 -4اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر .ط1429(1هـ-
2008م).

 -5توضيح قطر الندى للعالمة األســتاذ الشيخ عبد الكريم
الدبــان التكريتــي  :عنايــة وتقديــم .ط1429( 1هـ-
2008م) ،ط1433( 2هـ2012 -م).
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 -6التوقيع عن اهلل ورسوله  .ط1430(1هـ2009 -م).

 -7موعظة احلبيــب وحتفة اخلطيب (مــن خطب النبي ﷺ
عيل القاري (ت1014 :هـ):
واخللفاء الراشدين) للعالمة ّ

دراسة وحتقيق .ط1430(1هـ2009 -م).

 -8العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني .ط1430( 1هـ
2009 -م).

 -9قادة األمــة يف رمضان .ط1431( 1هـ2010 -م) ،ط2
(1434هـ.)2013-

 -10رعاية األرسة املسلمة لألبناء :شواهد تطبيقية من تاريخ
األمة .ط1431(1هـ 2010 -م).

* عرش رسائل يف التفسري وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين
السيوطي (ت911 :هـ) :دراسة وحتقيق ،وهي:

 -11رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة.
 -12األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.
 -13الكالم عىل أول سورة الفتح.

 -14ميزان املعدلة يف شأن البسملة.

 -15املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.
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 -16اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.

 -17الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.

 -18املحرر يف قوله تعــاىل﴿:ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ﴾.

 -19إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.
 -20اإلشارات يف شواذ القراءات.

وهذه الرســائل العرش صــدرت يف جملدين ،ط1431(1هـ
2010-م) ،ط1432(2هـ2011-م).

 -21األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي :تقديم
وحتقيق .ط1432( 1هـ2011-م).

 -22الثغور الباســمة يف مناقب الســيدة فاطمة للسيوطي:
دراسة وحتقيق .ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -23وداع رمضان لإلمام أيب الفرج ابن اجلوزي(ت597:هـ):
حتقيق وتقديم .ط 1432( 1هـ 2011 -م).

 -24قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ
عبد العزيز بــن أمحــد الديريني(688-612هـ) :حتقيق

وتعليق.ط1432(1هـ2011 -م).
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 -25نــداء إىل اآلباء واألمهات (مطوية) ،ط 1432( 1هـ -
2011م).

 -26دليلك إىل العمل اليســر واألجر الكبري (مطوية) ،ط1
( 1433هـ 2012 -م).

 -27البارق يف قطع السارق للسيوطي :حتقيق ودراسة ،ط1
(1434هـ 2012 -م).

 -28الضابطية للشاطبية الالمية لعيل القاري (ت1014:هـ):
حتقيق ،ط1434( 1هـ 2013 -م).

 -29املسألة يف البسملة لعيل القاري (ت1014:هـ) :حتقيق،
ط1434( 1هـ 2013 -م).

 -30أربعــون حديثــ ًا مــن جوامــع الكلم لعــي القاري
(ت1014:هـ) ،عناية ،ط1434( 1هـ2013-م).

 -31أفــكار حول رمضــان ( مطويــة ) ،ط1434( 1هـ-
2013م).

 -32تعظيــم الفتيا لإلمام أيب الفرج ابــن اجلوزي البغدادي
(ت597:هـ) ،حتقيق ،ط1434( 1هـ2013-م).
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 -33رحــم اهلل رج ً
ال (األعامل التي دعــا النبي ﷺ لعاملها
بالرمحة) ،ط1434( 1هـ 2013 -م).

 -34جنــاح اللؤلؤ (كلامت يف مكانة األم) ،ط1434( ،1هـ
2013 -م).

 -35رســالة يف التفسري عىل صورة أســئلة وأجوبة للعالمة

الشيخ عبد الكريم الدَّ َبان :تقديم وعناية .ط1435( 2هـ-

2013م) ،أما الطبعة األوىل فكانت عن دار البحوث بديب،

(1424هـ2003-م).

 -36عمر بن اخلطاب والقرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -37الوزير ابــن هبرية وخواطره يف القرآن ،ط1435( 1هـ
2013 -م).

 -38القرآن دليلنا ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -39التفسري يف جمالس التذكري ،ط1435( 1هـ 2013 -م).
 -40أحباب اهلل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -41قادة األمة يف رحاب القرآن ،ط1435( 2هـ .)2013 -
 -42الرتبية القرآنية وأثرها يف تنشئة األجيال ،ط1435( 1هـ
2013 -م).
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 -43الرتبية القرآنية وأثرها يف التنمية البرشية،ط1435(1هـ).
 -44الوقف عىل القرآن ،ط1435( 1هـ 2013 -م).

 -45تكوين مكتبة لألبناء ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -46الكتاب بني اإلعارة واالستعارة ،ط1435( 1هـ ).

 -47الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق ،ط1435( 1هـ).
 -48رســالة يف علم الرصف لألســتاذ الشــيخ عبد الكريم
الدَّ بان التكريتي .عناية ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -49تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع ،ط1436( 1هـ).
 -50وظائف العقل يف القرآن ،ط1435( 1هـ 2014 -م).

 -51اإلمــام الزركيش وكتابه الآللــئ املنثورة يف األحاديث
املشهورة ،ط1436( 1هـ 2015 -م).

 -52قيمــة العمــر :خمتارات شــعرية ،مجــع واختيار ،ط1
(1436هـ).

 -53ثقافة الرجوع عن اخلطأ ،ط1436( 1هـ).

 -54منجزات علمية يف رمضان ،ط1436( 1هـ).
•

•

•

