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افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا
حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلدي�د « وصايا وتوجيهات
إدارة البح��وث » أن تقدِّ م
َ
حلج�اج بيت اهلل احل�رام » جلمهور القراء من الس�ادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
وه�ي رس�الة تتناول وقف�ات مهم�ة ،وتنبيه�ات جليلة،
مسلم ،فض ً
ال عن حاج بيت اهلل احلرام.
ال يستغني عنها
ٌ
ٍ
ٍ
سهل بدي ٍع شائق،
بأسلوب
جاءت  -تذكرة وإرش�اد ًا -
وترتيب س�لس فائ�ق ،يف وقت انصرف أكثر الن�اس فيه عن
التأمل يف دقائق احلج وأرساره ومراميه.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،

وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويش�جع

أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

7

احلم�د هلل امللك القدوس السلام ،فرض عىل عباده حج
بيت�ه احل�رام ،ورشع الرشائع وأحكم األح�كام ،وجعل احلج
ركن� ًا من أركان اإلسلام ،وس�بب ًا لدخول اجلنة دار السلام،
ووس�يل ًة لتكفري الذنوب واآلث�ام ،ورتب عليه ملن تاب واتقاه
جزي�ل األج�ر واإلنع�ام ،وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وح�ده ال
رشي�ك ل�ه ذو اجلالل واإلكرام ،وأش�هد أن نبين�ا حممد ًا عبده
ورس�وله خير الربية وس�يد األن�ام ،وأفضل م�ن صىل وزكى
وح�ج وص�ام ،صىل اهلل وس�لم وب�ارك عليه وعىل آل�ه الربرة
الك�رام ،وصحبه األئم�ة األعالم ،والتابعني هلم بإحس�ان إىل
يوم احلرش والقيام.

8

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

أما بعد :فهذه رسالة خمترصة ،ولطائف متفرقة ،ووصايا

عظيمة ،وتوجيهات مرشقة ،حلجاج بيت اهلل احلرام.

ومقصدي من مجعها :وصي�ة نفيس أوالً ،وتذكري أحبايب

وإخ�واين حج�اج بي�ت اهلل العتي�ق ثاني� ًا ،انطالق� ًا م�ن قول�ه
تعاىل ﴿:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [الذاريات.]55 :

وعم�ديت يف ه�ذه الوصايا :كت�اب اهلل املتني ،وس�نة نبيه

األمين ﷺ ،وآث�ار أئم�ة الدي�ن ،ومنثور األس�فار م�ن حك ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
وأذخار.
وأخبار
وأشعار

وه�ذه الوصايا جه�د ُم ِق ّل ،وبضاعة عب�د فقري ،ضعيف

مقصر ،يرجو م�ن ربه الرمح�ن العف�و والغف�ران ،ويأمل منه

س�بحانه القب�ول والرض�وان ،وه�و ع�ز وج�ل خير مرج�و
وأفضل مأمول.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
﴿ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾ [البقرة.]127 :
•

•

•
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الوصية األوىل
إخالص العبادة هلل وحده
ومتابعة نبيه ﷺ

أخي احلاج:
اعل�م  -جعلني الرمحن وإياك م�ن عباده املخلصني  -أن
اإلخلاص هلل تع�اىل ومتابعة نبي�ه األمني ﷺ رشط�ان لقبول
األعامل الصاحلة:
فالشرط األول :إخالص�ك العب�ادة هلل تع�اىل وإرادة
وجه�ه س�بحـانه ال رشي�ك ل�ه ،وهو م�ن أعظ�م األصول يف
دي�ن اإلسلام ،وحتقيق�ه جي�ب يف كل العب�ادات والطاعات،
واالبتع�اد عما يض�اده وينافيه م�ن الرياء والس�معة والعجب
والكبر والغ�رور واإلدالل بالعم�ل؛ وهلذا كان�ت احلاجة إىل
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معرف�ة ه�ذا األصل األصيل والتفك�ر فيه من َأ َج ِّ�ل املطالب،
وأعىل املقاصد.

وحقيق�ة اإلخلاص« :أن يقصد العبد بطاعت�ه وجه اهلل

تعاىل وال يريد هبا سواه»(((.

وربك س�بحانه أمر بإخالص العبادة ل�ه يف كتابه العظيم

فق�ال ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [الزمر ،]2 :وقال ﴿:ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الزمر.]11 :

ونبي�ك األمين ﷺ ح�ث على اإلخلاص والتحذي�ر

الشكاء
م�ن الرشك فق�ال« :قال اهلل تب�ارك وتعاىل :أنا أغن�ى رُّ
ع�ن الرشك ،م�ن عمل عمل ً
ا أرشك في�ه معي غيري ،تركته
َوشرِ ْ كَه»(((.

((( القواعد الكربى املوسوم بـ (قواعد األحكام يف إصالح األنام)،
لعز الدين بن عبد السالم.)329/1( :

((( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،باب م�ن أرشك يف عمل�ه غري اهلل،
رقم.)2985( :
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واعل�م  -أهي�ا احل�اج املب�ارك  -أن احل�ج عب�ادة عظيمة

فح ِر ٌّي بك أن ختلص
ال تقب�ل إال بإخالصك النية هلل وح�دهَ ،
نيت�ك يف حج�ك ،وتقص�د وج�ه اهلل س�بحانه ومرضات�ه بأن
ال تري�د بحج�ك إال رض�ا الرمح�ن علي�ك ،وغف�ران ذنبك،
وطل�ب جنت�ه ،وأن ال يك�ون يف قلبك يش ٌء م�ن إرادة الرياء،

أو الس�معة ،أو إرادة الدني�ا بعمل اآلخرة ،أو حتقيق ش�هوات
النف�س وحظوظها؛ فإهنا ال تنفع�ك يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أتى اهلل بقلب سليم.
والشرط الث�اين :اتباع�ك لس�نة نبي�ك ﷺ يف أعامل�ك
الصاحلة كافة.
وحقيقة االتباع :أن تصدِّ قه فيام أخرب وأن تطيعه فيام أمر،

وأن جتتنب ما هنى عنه وزجر ،وأن ال تعبد اهلل إال بام رشعه اهلل
عز وجل ،ورسوله الكريم ﷺ.
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وربك السلام َّ
حث يف كتاب�ه العظيم باتب�اع نبيه الكريم

ﷺ فق�ال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [النس�اء .]80 :ونبي�ك األمين ﷺ
َّ
َّ
وح�ذر من خمالف�ة أم�ره فق�ال« :كل أمتي
ح�ث على طاعته

يدخل�ون اجلنة إال من أبى» .قالوا :يا رس�ول اهلل ،ومن يأبى؟
قال« :من أطاعني دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد أبى»(((.

وأئم�ة دين�ك العظي�م وردت عنهم آث�ار وأق�وال كثرية

يف احل�ث على اتب�اع نبي�ك الكري�م ﷺ ،فثبت ع�ن الفاروق
ريض اهلل عنه أنه قال حني َقـ َّبـل احلجر األسود« :أما واهلل إين

ألعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع ،ولوال أين رأيت رسول اهلل

ﷺ قبلك ما قبلتك ثم دنا فقبله»(((.

((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ،باب االقتداء بس�نن رس�ول اهلل
ﷺ ،رقم.)7280( :

((( أخرجه أمحد يف مس�نده ،مس�ند عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه،
رقم.)325( :
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وقال ابن القيم رمحه اهلل« :وصحة االقتداء بالرسول لِقاح
اإلخالص ،فإذا اجتمعا أثمرا َ
قبول العمل واالعتداد به»(((.
واعل�م  -أهي�ا احل�اج  -أنه جيدر ب�ك أن تتب�ع نبيك ﷺ
يف نس�كك وتعم�ل بقول�ه يف حج�ك« :لتأخذوا مناس�ككم،
أح ُّج بع�د حجتي هذه»((( ،ب�أن تأيت بام
ف�إين ال أدري لعلي ال ُ
أت�ى به ،وتعمل بما عمل ،وتبتعد عام أحدث�ه املحدثون بعده،
وذلك بس�ؤالك العلامء الربانيني املوث�وق بعقيدهتم وعلمهم،
وباطالع�ك عىل مؤلفاهت�م وكتبهم املفيدة ،وسماع أرشطتهم

النافعة يف صفة حج نبيك ﷺ ،حتى تكون عىل ٍ
بينة من أمرك،
ويكون حجك صحيح ًا إن شاء اهلل تعاىل.
((( الفوائد ،البن قيم اجلوزية ،ص.)289( :

((( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،باب اس�تحباب رمي مج�رة العقبة
ي�وم النح�ر راكب� ًا ،وبي�ان قول�ه ﷺ« :لتأخ�ذوا مناس�ككم»،
رقم.)1297( :
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ٍ
بحاصل
ليس
وا ْع َل ْم بِ َأ َّن األَ ْج َـر َ
		

ِ
ـتـــان
َـت لــ ُه ِص َف
إال إذا كـــان ْ

		

ــر األ ْد ِ
ــو ِه من ســـائِ ِ
ران
ُ
وخـ ُل ِّ

		

ِ
نــان
ش ٌط بِ ُحـكْم نَـبِـ ِّيـنـا ال َعدْ
رَ ْ

إخــالص ِه ونَـ َقـائِ ِ
ِ
ــه
ال ُبـدَّ مـ ِْن

ِ
فإنـا
الـر
ســول هَّ
وكـذا ُمـتـا َب َع ُة َّ

(((

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﴾ [آل عمران.]53 :
•

•

•

((( الش�امل يف فق�ه اخلطيب واخلطبة ،لس�عود ب�ن إبراهيم الرشيم،
ص.)37( :
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الوصية الثانية
التوبة إىل اهلل تعاىل

أخي احلاج:

اعلم  -وفقني اهلل وإياك  -أن التوبة إىل الكريم س�بحانه

من أعظم ما يفعله احلاج قبل وأثناء وبعد حجه.
وحقيق�ة توب�ة العب�د« :ه�ي الندم على ما س�لف منه يف
امل�ايض ،واإلقلاع عن�ه يف احل�ال ،والع�زم على أال يع�اوده
يف املستقبل»(((.
وربك التواب الرحيم أم�ر عباده بالتوبة يف كتابه العظيم
فق�ال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [ه�ود ،]3 :ونبي�ك
((( مدارج الس�الكني بني منازل إياك نعبد وإياك نس�تعني ،البن قيم
اجلوزية.)165/1( :
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الكري�م ﷺ حث عىل التوب�ة يف أحاديث صحيحة كثرية ،منها
قول�ه« :يا أهيا الناس! توب�وا إىل اهلل ،فإين أتوب إىل اهلل يف اليوم
مائة مرة»(((.
وأئم�ة دين�ك القوي�م وردت عنه�م آث�ار كثيرة وأقوال
عدي�دة يف التوبة إىل الكريم املنان س�بحانه :يروى عن عبد اهلل
ٍ
اب�ن
مس�عود ريض اهلل عن�ه أن�ه ق�ال« :الذنوب أربع�ة :ذنبان

مغف�وران ،وذنبان ال يغفران ،رجل عمل ذنب� ًا ً
خطأ فاهلل َي ُم ُّن

وال يعذبه عليها ،وقد قال فيام أنزل ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [األح�زاب ،]5:ورج�ل عمل ذنب ًا قد علم
م�ا فيه فتاب إىل اهلل منه ،وندم عىل ما فعل ،وقد جزى اهلل أهل
هذا الذنب أفضل اجلزاء ،فقال يف كتابه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ﴾ [آل عم�ران ]135:إىل
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب استحباب االستغفار واالستكثار
منه ،رقم.)2702( :
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آخ�ر اآلية ،وذنبان ال يغفرمه�ا ألهلهام :رجل قد عمل ذنب ًا قد
فأرص عليه ومل يتب إىل اهلل منه ،ولن يتوب اهلل عىل
علم ما فيه،
َّ
ٍ
ٍ
ملذنب حتى يس�تغفر ،ورجل
عب�د حتى يت�وب ،ولن يغفر اهلل

زين له س�وء عمله فرآه حس�ن ًا ،فإن هذه التي هيلك فيها عامة
من هيلك من هذه األمة»(((.
واعل�م  -أهيا احلاج  -أن احل�ج إىل بيت اهلل احلرام أعظم
فرصة للتوبة إىل الكريم املنان سبحانه ،ففي احلج مغانم كثرية
وأوق�ات فاضل�ة ومواط�ن عدي�دة ،إذا اس�تغللتها يف مناجاة
الرمح�ن واس�تغفاره ،فس�يدخل حجك  -ب�إذن اهلل  -يف قول
نبيك ﷺ« :احلج املربور ليس له
جزاء إال اجلنة»(((.
ٌ
((( التوبة ،البن أيب الدنيا ،ص.)56-55( :

((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،باب وجوب العم�رة وفضلها،
رقم.)1773( :

18

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

ـن َي َرى َمدَّ ال َب ُع ِ
وض جناحها
يا َم ْ
		

ِ
يل ال َب ِهي ِم األل َي ِ
ـلمـة ال َّل ِ
ــل
يف ُظ

		

ُّـح ِ
ــل
َّ
واملـخ يف تلك العظـا ِم الن َّ

		

كـان منِّي يف الـز ِ
األو ِل
ما َ
َّمـان َّ

َـاط ع ِ
ـروقها يف حلمهـا
ويرى َمن َ ُ

امـنُـن عـ َلـي بِتَـو ٍ
بـة متحـو هِ َبـا
ْ ُ َ َّ ْ

(((

﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [البقرة.]128 :
•

•

•

((( نقل�ه أيب عب�د اهلل القرطب�ي يف التذك�رة بأح�وال املوت�ى وأم�ور
اآلخرة ،ص.)464( :
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الوصية الثالثة
حتقيق تقوى اهلل تعاىل

أخي احلاج:
اعل�م  -جعلن�ي الرمح�ن وإياك م�ن املتقين  -أن الغاية
م�ن احلج حتقيق تق�وى رب العاملني ،والتق�وى هي وصية اهلل
لألولين واآلخري�ن ،ووصي�ة مجيع الرس�ل ألممه�م ،ووصية
النب�ي الكري�م ﷺ ألمت�ه ،ووصية الس�لف الصالح ريض اهلل
عنهم لبعضهم.
وحقيق�ة التق�وى كام ق�ال طلق بن حبيب رمح�ه اهلل« :أن
تعم�ل بطاعة اهلل ،عىل نور من اهلل ،ترجو ثواب اهلل ،وأن ترتك
معصية اهلل ،عىل نور من اهلل ،ختاف عقاب اهلل»(((.
((( جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبيل ،ص.)296( :
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ورب�ك العلي�م أم�ر عب�اده املؤمنين بالتق�وى يف كتاب�ه

ٍ
تس�عة وس�بعني موضع� ًا ،منها قول�ه ﴿ :ﯰ ﯱ
املجي�د يف
ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [البق�رة ،]48 :وقول�ه تب�ارك وتع�اىل:
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [البق�رة،]231 :
ونبي�ك األمين ﷺ أم�ر بالتقوى ،وح�ث عليه�ا يف أحاديث
كثيرة ،منها قوله ملع�اذ بن جبل ريض اهلل عن�ه« :اتق اهلل حيثام
ٍ
بخلق
كن�ت ،وأتب�ع الس�يئة احلس�نة متحه�ا ،وخال�ق الن�اس
حس�ن»((( ،وقوله عليه الصالة والسلام عندما ُسئل عن أكثر
وحسن اخللق»(((.
ما ُيدخل الناس اجلنة « :تقوى اهللُ ،
((( أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه ،ب�اب م�ا ج�اء يف مع�ارشة الن�اس،
رقم.)1987( :

((( أخرج�ه الرتم�ذي يف س�ننه ،ب�اب م�ا ج�اء يف حس�ن اخلل�ق،
رقم.)2004( :
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وأئم�ة دين�ك العتي�ق وردت عنه�م آثار كثيرة يف تقوى
الكري�م املنان س�بحانه ،فريوى عن الصح�ايب اجلليل عبد اهلل
اب�ن مس�عود ريض اهلل عن�ه يف تفسيره لق�ول اهلل ع�ز وج�ل:
﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﴾ [آل عم�ران ،]102 :ق�ال« :أن يط�اع
فال يعىص ،ويذكر فال ينس�ى ،وأن يش�كر فال يكف�ر»((( ،قال
احلاف�ظ ابن رج�ب رمحه اهلل« :وش�كره يدخل في�ه مجيع فعل
الطاعات ،ومعنى ذكره فال ينس�ى :ذكر العبد بقلبه ألوامر اهلل
يف حركات�ه وس�كناته وكلامت�ه فيمتثله�ا ،ولنواهي�ه يف ذل�ك
كله فيجتنبها»(((.
وق�ال أبو هريرة ريض اهلل عنه عندما س�ئل عن التقوى؟

ٍ
ش�وك؟ قال :نعم ،ق�ال :فكيف
ق�ال« :هل أخ�ذت طريق ًا ذا
((( جامع البيان يف تأويل القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي:
(.)65/7

((( جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبيل ،ص.)297( :
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صنع�ت؟ قال :إذا رأيت الش�وك عَدَ ْل ُت عن�ه ،أو جاوزته ،أو
قرصت عنه ،قال :ذاك التقوى»(((.

واعل�م  -أخ�ي احلاج  -أن م�ن أعظم ثم�رات التقوى:
حمبة اخلالق س�بحانه لك ،وحمب�ة مالئكته والقبول يف األرض،
والس�عادة يف الدني�ا واآلخ�رة ،والتقوى هي املخ�رج من كل
ضي�ق وه�م ،والس�بب يف جلب كل رزق ،وس�بب للس�هولة
واليسر يف كل أم�ر خاص�ة تعل�م العل�م ،وس�بب لنصر
اجلب�ار وتأيي�ده وتس�ديده لك ،وب�اب جللب ب�ركات الكريم
عليك ،وس�بب لقب�ول أعاملك الصاحل�ة ونجاتك من عذاب
الدنيا واآلخرة.
واعلم  -أهيا احلاج  -أن مما يعني عىل تقوى العليم العالم
س�بحانه :حمبته ومراقبته ،واستشعار اطالعه عليك ،فتستحي
عند ذلك من املعصية وجتتهد يف الطاعة ،وأن تعلم ما يف سبيل
((( جامع العلوم واحلكم ،البن رجب احلنبيل ،ص.)297( :
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املع�ايص واآلث�ام م�ن الشرور واآلالم ،وتعلم كي�ف تغالب
ه�واك وتطيع م�والك ،وت�درس مكائ�د الش�يطان ومصائده
وحتذر من وساوسه ودسائسه.
واعل�م  -أخي احل�اج  -أن تقوى اجلبار س�بحانه تكون
يف السر والعلن ،ويف الفقر والغنى ،ويف احلرض والس�فر ،ويف
الش�باب والكه�ل ،وم�ن أعظم ما تتحق�ق فيه التق�وى عبادة
احلج ،ولذا جتد ارتباط التقوى باحلج وثيق ًا كام هو بينِّ ٌ يف آيات
احلج ،ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﰛ ﰜ ﰝ
ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﴾ [البقرة.]196 :
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َف َع َل ْي َ
ك َت ْق َوى اهللِ َف ْالز َْم َها َت ُفــ ْز
		

ِ
َب
إِ َّن التّق َّي هـ َُو ال َب ِه ُّي األَ ْهـيـ ُ

		

إِ َّن الـمطِ ِ ِ
ــر ُب
ُ َ
ـيع ل َـر ْبـه لمَُـ َق َّ

ِ
ِ ِِ
الرضـا
َوا ْع َم ْل ل َطاعته َتن َْل منْ ُه ِّ

(((

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ [الفرقان.]74 :
•

•

•

((( دي�وان علي بن أيب طال�ب ريض اهلل عنه ،اعتنى ب�ه :عبد الرمحن
املصطاوي ،ص.)44( :
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حلجاج بيت اهلل احلرام

الوصية الرابعة
اختيار الصحبة الصاحلة

أخي احلاج:
اعل�م  -رزقن�ي الكري�م وإي�اك الصحبة الصاحل�ة  -أن

للصحب�ة الصاحلة أثر ًا عظي ًام يف س�لوك املؤم�ن ،وذلك أن اهلل
عز وجل جعلها سبب ًا من أسباب اهلداية ،فإذا أراد بالعبد خري ًا

ق َّي�ض له صحب ًة م�ن األخيار ،وهيأ له من اإلخ�وان من يعينه

عىل صالح نفس�ه ،فلا يلبث أن يبلغ قدره�م أو َيبرْ َز عليهم،

وامل�رء على دين خليل�ه ،والطيور تقع عىل أش�كاهلا ،والس�فر
ُيس�فر عن أخلاق الرجال ،فاختر صاحب ًا ُي ِعن�ك عىل اخلري،

ويذكرك بالطاعة والرب.

وحقيق�ة الصحبة الصاحلة :هي التي تعينك إذا ضعفت،
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وتذكرك إذا نس�يت ،وتعلمك إذا جهلت ،وتأمرك باملعروف،

وتنهاك عن املنكر.

وربك الس�ميع َّ
حذر عباده املؤمنني من صحبة األرشار،

وحثه�م عىل صحبة األخيار يف كتاب�ه العظيم فقال ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [الكهف.]28 :
حث عىل مصاحبة الصاحلنيَّ ،
ونبي�ك الكريم ﷺ َّ
وحذر

من مصاحبة الفاسقني يف أحاديث رشيفة ،منها:

قوله ﷺ« :مثل اجلليس الصالح والسوء ،كحامل املسك

ونافخ الكري ،فحامل املسك :إما أن حيذيك ،وإما أن تبتاع منه،

وإم�ا أن جتد منه رحي ًا طيبة ،ونافخ الكير :إما أن حيرق ثيابك،

وإما أن جتد رحي ًا خبيثة»(((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب املسك ،رقم.)5534( :
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وقوله عليه الصالة والسالم« :املرء مع من أحب»(((.
وأئم�ة دين�ك احلني�ف وردت عنه�م آثار كثيرة وأقوال

عدي�دة يف اختي�ار الصحبة ،ق�ال ابن املقفع رمح�ه اهلل« :وعىل
العاق�ل أن ال خُي ِ
َ�اد ْن وال يصاح�ب وال جي�اور م�ن الن�اس

 -م�ا اس�تطاع  -إال ذا فض�ل يف العل�م والدي�ن واألخلاق

فيأخذ عنه»(((.

واعل�م  -أهيا احلاج  -أن مما يعين�ك عىل اختيار الصحبة

الصاحل�ة يف رحلتك لبيت اهلل احلرام اس�تعانتك باحلي القيوم

س�بحانَه ،وس�ؤالك إي�اه أن يوفق�ك حلس�ن الرفق�ة ،وطيب
العشرة ،واالنتف�اع بالصحبة ،وأن تعلم أن لكل س�فر نوعية
خاصة من الرفقة ،فالزم نفس�ك يف س�فرك املب�ارك بمصاحبة

اجلادين من اخلريين ،أصحاب اهلمم العالية ،وابتعد عن رفقة
((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ،باب عالمة ح�ب اهلل عز وجل،
رقم.)6168( :

((( األدب الصغري ،لعبد اهلل بن املقفع ،ص.)30 -29( :
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البطالين وأصح�اب األمزج�ة املتقلب�ة ،واألخلاق القبيحة
مم�ن ال تعين�ك رفقته�م على الظفر بمزي�د من األج�ر يف هذا
املوسم العظيم.

ِ
َنت يف َقــو ٍم
ـار ُه ْم
إذا ك َ
ْ
فصاحـب خ َي َ

		

وال ت َْص َح ِ َ
الردي
تدى َم َع َّ
ب األ ْردى َف رَ ْ

		

ِ
ُـل َق ٍ
َفـك ُّ
ـــارن َيـ ْقـتَـدي
ـرين باملـ َق

ـل عن َقريـن ِ ِ
املـر ِء ال ت ََس ْ
ـه
وس ْ َ ْ
ـأل َ
َع ِن ْ

(((

« الله�م إين أعوذ بك من يوم الس�وء ،ومن ليلة الس�وء،

ومن س�اعة السوء ،ومن صاحب الس�وء ،ومن جار السوء يف
دار املقامة »(((.

•

•

•

((( العقد الفريد ،البن عبد ربه األندليس.)179/2( :

((( أخرج�ه الطبراين يف معجم�ه ،ب�اب عيل ب�ن رباح ع�ن عقبة بن
عامر ،رقم.)810( :
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الوصية اخلامسة
احملافظة على الطاعات والبعد عن املعاصي

أخي احلاج:
اعل�م  -أعانني الرمحن وإي�اك عىل فعل الطاعات ،وترك

املع�ايص واملحرم�ات  -أن َأن َفس ما صرُ ِ فت ل�ه األوقات هو
طاع�ة رب األرض والسماوات ،وم�ن أنف�س أوق�ات طاعة
املل�ك الديان موس�م احلج املبارك ،فعن اب�ن عباس ريض اهلل
عنهما عن النب�ي ﷺ أنه قال« :ما العمل يف أي�ام العرش أفضل
م�ن العم�ل يف ه�ذه» قال�وا :وال اجله�اد؟ ق�ال« :وال اجلهاد،
ٍ
رجل خرج خياطر بنفسه وماله ،فلم ِ
إال ٌ
بيشء»(((.
يرجع

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب فضل العمل يف أيام الترشيق،
رقم.)969( :
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ورب�ك  -ال�ودود اللطيف  -أم�ر عباده بطاعت�ه وطاعة
نبي�ه فقال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ﴾ [آل عمران.]32 :
ونبيك الصادق األمني ﷺ أخرب بأن طاعته من طاعة اهلل
تع�اىل ،فق�ال« :م�ن أطاعني فقد أط�اع اهلل ،وم�ن عصاين فقد
عصى اهلل ،ومن أطاع أمريي فقد أطاعن�ي ،ومن عىص أمريي
فقد عصاين»(((.
وأئمة س�لفك الصال�ح وردت عنهم آثار كثيرة وأقوال
عديدة يف لزوم طاعة اهلل واحلذر من معصيته:
ق�ال علي ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عن�ه« :من مجع س�ت

خص�ال مل ي�دع للجنة مطلب� ًا ،وال عن النار مهرب� ًا :أوهلا :من
ع�رف اهلل فأطاع�ه ،والثاني�ة :م�ن ع�رف الش�يطان فعص�اه،
((( أخرجه البخ�اري يف صحيحه ،باب قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾ ،رقم.)7137( :
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والثالث�ة :من عرف احل�ق فاتبعه ،والرابعة :م�ن عرف الباطل
فاجتنبه ،واخلامسة :من عرف الدنيا فأعرض عنها ،والسادسة:
من عرف اجلنة فطلبها»(((.
اعل�م  -أهيا احلاج  -أن مما يتأك�د يف عبادة احلج طاعات
ومستحبات كثرية ،منها عىل وجه اإلمجال:
التحلل من احلقوق والودائع ،وقضاء الديون ،وانتخاب
النفق�ة الطيبة احللال ،والتفقه يف أحكام نس�ك احلج وآدابه،
والتعرف عىل أحكام السفر.
واعل�م  -أهيا احل�اج  -أن م�ن أهم املعايص الت�ي تتأكد
رضورة اجتناهب�ا يف عب�ادة احل�ج :الشرك ب�اهلل بالقل�ب أو
الق�ول أو العم�ل ،وت�رك الصلاة أو تأخريه�ا ع�ن وقته�ا،
والغيب�ة ،والنميم�ة ،واتب�اع أم�ر اجلاهلي�ة يف العقي�دة أو يف
((( بس�تان الواعظني ورياض الس�امعني ،أليب الفرج عبد الرمحن بن
اجلوزي ،ص.)18( :
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التربج أو يف احلكم أو يف احلمية ،وملس النس�اء والنظر إليهن،
ورشب الدخان.
َت ْع يِص ا ِ
ْت ُت ْظ ِه ُر ُحـ َّبـ ُه
إلل َه َوأن َ

		

ِ
هـذا محُ ٌ
ـديـع
القيـاس َب
ـال يف
ُ

		

إن ِ
ِ
املح لمِ ِ
ـيـع
َّ
َّ
ـب ُمـط ُ
ـب َ ْن يحُ ُّ

		

ِ
لشكر َ
ذاك ُمض ْي ُع
وأنت
من ُه
َ

كص ِ
ادق ًا ألَ َط ْعـتـَ ُه
َل ْو َ
كان ُح ُّب َ َ

ٍ
يف ِّ
َ
بنعمـة
يبـتـديـك
كـل يـو ٍم

(((

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﴾ [آل عمران.]193 :
•

•

•

((( ديوان اإلمام الشافعي ،ص.)78( :
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الوصية السادسة
التخلق باألخالق احلسنة والعادات اجلميلة

أخي احلاج:
اعل�م  -رزقن�ي الكري�م وإي�اك مع�ايل األخلاق  -أن
أفض�ل الطرق وأس�هلها وأيرسه�ا للتحيل باألخالق احلس�نة
هو االقتداء بالنبي ﷺ ،الذي كان خلقه القرآن ،وكان أحسن
الن�اس َخلق ًا ُ
وخلق ًاُ ،يعطي من َح َـر َمـ�ه ،ويعفو عمن َظ َل َمه،
ويس� ُن إىل من أس�اء إليه ،وه�ذه أصول
و َي ِص ُ�ل م�ن َق َط َعه ،حُ
األخالق ،فعلينا االقتداء به يف سائر أخالقه.
وحقيقة اخلُلق« :هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال

بس�هولة و ُيسر م�ن غير حاج�ة إىل ٍ
فك�ر ورو ّية ،ف�إن كانت
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اهليئ�ة بحيث تصدر عنه�ا األفعال اجلميل�ة  -عق ً
ال ورشع ًا -

بس�هولة ،س�ميت اهليئ�ة الص�ادرة خلق� ًا حس�ن ًا ،وإن كان
الص�ادر منها األفعال القبيحة ،س�ميت اهليئة التي هي املصدر

ُخلق ًا سيئ ًا»(((.

ورب�ك العفو ال�رؤوف حث يف كتابه املجي�د عىل التحيل

باألخلاق احلس�نة ور َّغ�ب فيه�ا ،فق�ال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [األعراف.]199 :
ونبي�ك الصادق األمني ﷺ حث عىل األخالق احلس�نة،

فقال« :إن من خياركم أحسنكم أخالق ًا»(((.

واعل�م  -أهي�ا احل�اج  -أن م�ن األخلاق احلس�نة التي
يتأك�د التحلي هب�ا يف عب�ادة احل�ج :التحلي بالعف�ة ،وكظ�م
((( التعريفات ،للرشيف اجلرجاين ،ص.)101( :

((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،ب�اب صف�ة النب�ي ﷺ ،رق�م:
(.)3559
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الغي�ظ ،والعف�و ،والتواض�ع ،والصبر بأنواع�ه ،والب�ذل،
واجلود ،والس�خاء ،واإلحس�ان ،والرب ،والكرم ،والبشاش�ة،
والت�أين ،والتع�اون ،والت�ودد ،وحس�ن الظ�ن ،واحلي�اء،
والصم�ت يف غير فائ�دة ،والرف�ق ،واللين ،والس�كينة،
وسلامة الصدر ،والص�دق ،واإليث�ار ،والتج�رد ،وااللتزام
بالنظام ،واالنضباط.
ِ
ب َمك ِ
َـار َم الأْ َ ْخلاَ ِق َج ْه ِدي
ُأح ُّ
		

ِ
ـيـب َو َأ ْن ُأ َعــابـَا
ْـر ُه َأ ْن َأع َ
َو َأك َ

		

ش الن ِ
الس َبـا َبـا
َّاس َم ْن يهَ ْ َ
ـوى ِّ
َو رَ ُّ

		

الر َ
أصابـَا
جـال فقد َ
وم ْن دارى ِّ
َ

َو َأ ْص َف ُح َع ْن ِس َب ِ
اب الن ِ
َّاس ِح ْل ًام

سليم ِ
الع ْر ِ
حذر اجلـوابا
ض َم ْن َ
ُ
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الر َج َ
َـهـ َّيـ ُبــو ُه
ـال ت َ
َو َم ْن َه َ
اب ِّ
		

ـها َبـا
الر َج َال َف َل ْن ُي َ
َو َم ْن َح َق َر ِّ

(((

« الله�م إين أعوذ بك من منك�رات األخالق ،واألعامل،
واألهواء »(((.
•

•

•

((( ديوان اإلمام الشافعي ،ص.)22( :

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،باب دعاء أم سلمة ،رقم.)3591( :
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الوصية السابعة
استثمار الوقت فيما ينفع

أخي احلاج:
اعلم  -وفقني الكـريم وإياك إىل استثامر العمر يف طاعته -
أن احلفاظ عىل الوقت من أوجب الواجبات ،و َأوىل املهامت يف
حياة املؤمن ،الذي ينبغي له تسخري الوقت واستثامره يف كل ما
يع�ود عليه بالفائدة يف دين�ه ودنياه ،والعاقل من تفكَّر يف أمره،
ترصم أيامه مؤذن بِ ُقرب رحيله ،طال عمره أم قرص،
ورأى أن ّ
فاحتاط ألمره ،واجتهد يف يومه ،واستعد لغده.
واحل�ج أي�ام مع�دودة ،وس�ويعات حم�دودة ،ينقضي
بانقضائها ،ويستفيد املوفق بمقدار استثامره لوقته فيها.
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أبرز ما يعينك عىل استثامر وقتك
واعلم  -أهيا احلاج  -أن َ
يف هذا املوس�م املبارك ،أن تدرك طبيعة الوقت وأمهيته؛ إذ هو
حي�اة العبد ومزرعته ورأس ماله ،من ض َّيعه فقد أضاع عمره،
وأن تدرك رشف املوسم ،وأنه أعظم املواسم منزلة ومن أقرصها
فرتة ،وأن تتذكر أهوال القبور وس�اعة الوقوف بني يدي احلي
القيوم سبحانه ،حني تتمنى لو استكثرت من اخلري وما قارفت
رش ًا ،وم�ن أبرز ما يعين�ك أن ختطط وتكتب ما تريد عمله من
الصاحل�ات وأوجه الرب بما يتالءم م�ع األدوار املطلوبة منك،
وأن حتاسب نفس�ك ،وختصص وقت ًا للتأمل والتفكر ،وتقويم
أدائك بصورة متكررة ،وأن تركز عىل األعامل الصاحلة األعظم
أجر ًا ،واألكثر نفع� ًا وإحلاح ًا ،وأن تنوع الطاعات حتى ال متل
النفس ،وأن حت�دد مضيعات وقتك ،وتعمل عىل جتنبها ،مثل:
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التس�ويف يف أداء الطاع�ات ،والتواين عن أدائها ،واش�تغالك
بما ال يعني�ك ،واس�تكثارك م�ن الرفق�ة وجمالس�ة البطالين،
وإفراط�ك يف االسترخاء والنوم ،وكثرة اس�تخدام اهلاتف يف
غري حاجة.

ِ
ِ
املـرء قـائـلـة ٌ لـه
قـلـب
ـات
َد َّق ُ

		

دقــائـق وثـــواين
إن احليــــاة َ
ٌ
َّ

		

ـمـر ثـــاين
فالذكـر لإلنسـان ُع ٌ
ُ

		

ِ
خسـران
ومن
ما
من ربـحٍ ْ
شــاء ْ
َ

		

وهي ِ
الس ْل ِ
يـق ُلمِـؤثِ ِ
ـوان
املض ُ
ـر ُّ

َ
فارفع ل َن ْف ِس َ
موتك ِذك َْرها
ك َبعدَ

هِ
ِ
شــؤونا
ـم
للمـرء يف الدنيا َ
وج ِّ
ٍ
لراغـب ُمـتـط ِّلـ ٍع
الفضـاء
َفهي
ُ

((( الشوقيات ،ألمحد شوقي.)158/3( :

(((
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الله�م بِعلم�ك الغي�ب ،وقدرت�ك عىل اخلل�ق؛ أحيني
«
َّ

م�ا علم�ت احلي�اة خير ًا يل ،وتوفن�ي إذا علم�ت الوف�اة
خري ًا يل »(((.
•

•

•

((( أخرجه النسائي يف سننه ،باب الدعاء بعد الذكر ،رقم.)1305( :
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الوصية الثامنة
بذل النصيحة باحلكمة واملوعظة احلسنة

أخي احلاج:
اعل�م  -وفقن�ي اهلل وإي�اك للدع�وة إىل دين�ه باحلكم�ة
ٌ
وس�وق
موس�م دعوي مبارك،
احلج
واملوعظ�ة احلس�نة  -أن َ
ٌ
عظيم لإلرش�اد والتعليم ،انربى العلماء والدعاة واملصلحون
ٌ
في�ه لتبصير العب�اد ،وتوجيههم جيل ً
ا بعد جيل ،عبر تاريخ
اإلسلام الطوي�ل ،وما ذل�ك منه�م إال متابعة للنب�ي الكريم
ﷺ ،واستثامر ًا لرشف الزمان واملكان ،وإفادة من شدة احتياج
احلجاج إىل التفقه والتعليم ،وهتيئهم لألخذ ،وتلهفهم للتلقي
والسامع ،وجتردهم عن املشاغل وامللهيات.
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أي جه�ة مستش�عرة
وأم�ام تل�ك الس�وانح ال متل�ك ُّ

وأي ف�رد قادر عىل العطاء إال املب�ادرة للقيام بام
للمس�ؤوليةُّ ،
أوجب اهلل عليه من التبليغ والنصح والتذكري والبيان.

وحقيقة املوعظة احلسنة :التخويف والرتغيب والتلطف

باإلنسان ،بأن حتثه وتنشطه وجتعله بصورة من يقبل الفضائل.
ورب�ك احلكي�م أم�ر عب�اده بتقدي�م النصيح�ة بقال�ب

احلكم�ة واحلس�نى يف آي�ات عظيمات ،فقال تع�اىل ﴿ :ﯦ

ﯧ ﯨ ﴾ [البق�رة ،]83 :وق�ال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾

[آل عم�ران ،]159 :وق�ال س�بحانه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾

[النحل.]125 :

ونبي�ك الناص�ح احلكي�م ﷺ ح�ث عىل ب�ذل النصيحة،

وعم�ل على تقديمها بأفضل ص�ورة ،فعن جرير ب�ن عبد اهلل
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ريض اهلل عن�ه قال« :بايعت رس�ول اهلل ﷺ على إقام الصالة،
وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم»(((.
وق�ال ﷺ« :الدي�ن النصيح�ة ،الدي�ن النصيح�ة ،الدين
النصيح�ة» ،قال�وا :مل�ن ي�ا رس�ول اهلل؟ ق�ال« :هلل ،ولكتاب�ه،
ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم»(((.
وأئم�ة دينك العتيق وردت عنهم أقوال كثرية يف إحس�ان
النصيحة ،منها:
ق�ال عيل ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه« :القلوب وحش�ية
فمن تألفها أقبلت عليه».
((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،ب�اب ق�ول النب�يﷺ« :الدي�ن
النصحية :هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم» ،رقم.)57( :

((( أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه ،ب�اب بي�ان أن الدي�ن النصيح�ة،
رقم.)55( :
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وق�ال طلح�ة بن عمر« :قل�ت لعطاء :إن�ك رجل جيتمع
عن�دك ن�اس ذوو أه�واء خمتلف�ة ،وأنا رج�ل َّيف ح�دة ،فأقول

هل�م بع�ض القول الغلي�ظ؟ فق�ال :ال تفعل .يق�ول اهلل تعاىل:
﴿ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [البقرة ،]83 :يقول عطاء :فدخل يف
باحلنيفي»(((.
هذه اآلية اليهود والنصارى ،فكيف
ِّ

وقال الشافعي رمحه اهلل« :من وعظ أخاه رس ًا فقد نصحه

وزانه ،ومن وعظه عالني ًة فقد فضحه وشانه»(((.

واعل�م  -أهي�ا احل�اج  -أن مم�ا يعين�ك عىل ب�ذل النصح
والدعوة باحلس�نى يف هذا املوس�م العظيم :إخالصك النية هلل
وح�ده ،وعلم�ك بالشيء املنص�وح ،واس�تصحابك األجور
العظيمة واملنافع الكبرية املرتتبة عىل دعوة احلجيج وتعليمهم،
وعنايت�ك باألس�لوب احلكي�م ،وق�ول الت�ي ه�ي أحس�ن،
((( اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل القرطبي.)16/2( :

((( اآلداب الرشعية واملنح املرعية ،البن مفلح احلنبيل.)287/1( :
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وتقديمك النموذج الالئق ،واعتامدك الرفق واللني ،وتركيزك
على التصحي�ح واملعاجلة ،وت ََو ِّق َ
يك الدخ�ول يف جدال فكري

أو منازعة علمية يف غري فائدة رشعية ،وتوجيهك آحاد الناس

بمعاجل�ة اخلط�أ الفردي عن طري�ق النصح اخل�اص والدعوة
الفردي�ة ،وخماطبت�ك الن�اس على ق�در عقوهل�م ومنازهل�م،
خمت�ار ًا لألح�وال واألزمن�ة املالئم�ة للنص�ح واإلرش�اد،
وخمالطت�ك احلجيج بنفس�ية متفائلة معتني�ة بمفاتيح القلوب،

ٍ
وهتاد
وهتيئ�ة النف�وس لتقب�ل النصح واإلرش�اد :من بشاش�ة
وإحس�ان ،وتواضع ولني كالم ،وإفش�اء سلام ،وإعالم حمبة
وإظه�ار التقدي�ر واالحترام ،وتقديم اهلدية ،وإحس�ان الظن
والتماس األع�ذار ،وااللتزام بالصرب وس�عة الص�در ،وإعانة
للمحتاجني وأبناء الس�بيل؛ حتى تتعمق الثقة ،وتشيع املحبة،
وتوج�د األرضي�ة املالئم�ة لألخ�ذ والتلقي ويتقب�ل نصحك
بطيب نفس.
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َتغَمدْ ين بِنُص ِ
ح َ
ك يف انْفـِرادي
ْ
َّ
			

وجنِّ ْبنِي النَّصيح َة يف اجلام َعـه
َ

			

ِم َن التَّوبيخِ ال ىَ
أرض استام َعه

			

ـزع إذا مل ُت ْع َ
ـط طـا َعه
فال تجَ ْ ْ

ِ
نــوع
النـاس
فإن الن ُّْص َح بني
َّ
ٌ
ت قـويل
وإن خا َل ْفتَنِي و َع َص ْي َ
ْ

(((

﴿ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ﴾
[احلرش.]10 :
•

•

•

((( ديوان اإلمام الشافعي ،ص.)74( :

47

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

الوصية التاسعة
دعاء اهلل عز وجل وحتري أوقات اإلجابة

أخي احلاج:
اعل�م  -تقبل اهلل مني ومن�ك صالح الدعاء  -أن الدعاء
يف دي�ن اإلسلام من أعظ�م العبادات؛ ألنه يوق�ف العبد عىل
حقيق�ة ضعف�ه وافتق�اره إىل خالقه ع�ز وجل ،فيتضرع العبد

إليه مس�تكين ًا ذليالً ،س�ائ ً
ال حاجته ،راجي ًا خائف ًا ،راغب ًا راهب ًا،
مستش�عر ًا ذ َّل�ه وعظم�ة رب�ه ،وضعف�ه وق�وة خالق�ه ،وفقره

وحاجته وغنى وكرم إهله ،وتلك غاية العبادة ومقصودها.
وحقيق�ة الدعاء« :اس�تدعاء العبد ربه ع�ز وجل العناية،
واستمداده إياه املعونة»(((.
((( شأن الدعاء ،للخطايب ،ص.)4( :
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ورب�ك املنان الكريم ذك�ر يف كتابه الكري�م األمر بدعائه
فقال ﴿ :ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ ﴾
[األعراف.]55 :
ونبيك األمني ﷺ حث عىل الدعاء يف أحاديث عدة ،منها:

قول�ه ﷺ« :ين�زل ربنا تبارك وتعاىل كل ٍ
ليلة إىل السماء الدنيا،
حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،يقول :من يدعوين فأستجيب له؟
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟»(((.
وأئم�ة املل�ة وردت عنه�م آث�ار كثيرة يف دع�اء الرمح�ن
الرحي�م ،ق�ال الق�ايض ابن الع�ريب املالكي رمح�ه اهلل« :إن اهلل

أذن يف دعائه ،وع َّل�م الدعاء يف كتابه خلليقته ،وع َّلم النبي ﷺ
الدع�ا َء ألمت�ه ،فاجتمعت فيه ثالثة أش�ياء :العل�م بالتوحيد،
ٍ
ألحد أن َ
يعدل عن
والعلم باللغة ،والنصيحة ألمته ،فال ينبغي

((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه ،باب الدع�اء يف الصالة من آخر
الليل ،رقم.)1145( :
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َ
احتال الش�يطان للناس يف هذا املق�ام فق َّيض هلم
دعائ�ه ،وق�د
قو َم ُسوء ،خيرتعون هلم أدعي ًة يشتغلون هبا عن االقتداء بالنبي
ﷺ ،وأش�دُّ ما يف احلال أهنم ينس�بوهنا إىل األنبياء صلوات اهلل
عليهم ،فيقولون :دعاء آدم ،دعاء نوح ،دعاء يونس ،دعاء أيب
بكر الصديق ،فاتقوا اهلل يف أنفس�كم وال تشتغلوا من احلديث
بيشء إال بالصحيح منه»(((.
وق�ال اب�ن القيم رمح�ه اهلل« :فأنفع الدع�اء :طلب العون
عىل مرضاته .وأفضل املواهب :إس�عافه هبذا املطلوب ،ومجيع
األدعي�ة املأثورة مدارها عىل هذا ،وعلى دفع ما يضاده ،وعىل
تكميله وتيسري أسبابه .فتأملها»(((.
((( القب�س يف رشح موط�أ مال�ك ب�ن أن�س ،أليب بك�ر ب�ن العريب:
(.)422-421/1

((( مدارج الس�الكني بني منازل إياك نعبد وإياك نس�تعني ،البن قيم
اجلوزية.)80/1( :
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واعل�م  -أهيا احلاج  -أن أعظم العبادات التي يتأكد فيها
الدعاء عب�ادة احلج ،وذلك لتوافر مظ�ان اإلجابة فيه أكثر من
غريه ،فاحلاج مس�افر ،واملس�افر مس�تجاب الدعوة ،كام أن يف
احلج مواضع عديدة يس�تحب الدعاء عندها ،وتكون اإلجابة
فيها أرجى من غريها ،منها:
 -1الدع�اء عن�د رؤي�ة الكعب�ة :ترف�ع يدي�ك وتدع�و
بام تيرس لك.
 -2الدع�اء يف الط�واف :مما ورد من األدعي�ة بني الركن

اليامين واحلجر األس�ود قول�ه تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾
[البقرة.]201 :
 -3الدعاء عند رشب ماء زمزم :تدعو بام شئت.
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 -4الدع�اء على الصفا واملروة :عن جاب�ر ريض اهلل عنه
ق�ال يف حجة النب�ي ﷺ( :فلام دنا من الصف�ا قرأ ﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [البق�رة« ]158 :أب�دأ بما ب�دأ اهلل ب�ه»
فب�دأ بالصف�ا ،فرقي عليه ،حت�ى رأى البيت فاس�تقبل القبلة،
فوح�د اهلل وكربه ،وق�ال« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له

ٍ
قدير ،ال إله إال اهلل وحده،
امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء ٌ

أنجز وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده» ،ثم دعا بني
ٍ
ذلك ،قال :مثل هذا ثالث
مرات(((.

 -5الدع�اء يوم عرفة :عن اب�ن عمرو ريض اهلل عنهام أن
النب�ي ﷺ قال« :خري الدعاء دعاء يوم عرفة ،وخري ما قلت أنا
والنبي�ون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال رشي�ك له ،له امللك

ٍ
قدير »(((.
وله احلمد وهو عىل كل يشء ٌ

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب حجة النبي ﷺ ،رقم.)1218( :

((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم.)3585( :
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 -6الدعاء عند املش�عر احلرام يف مزدلفة :تدعو بام شئت
بعد صالة الفجر.
 -7الدعاء بعد رمي اجلمرتني الصغرى والوس�طى :عن
اب�ن عم�ر ريض اهلل عنهام أن�ه كان يرم�ي اجلمرة الدنيا بس�بع

ٍ
ٍ
حص�اة ،ثم يتقدم حتى ُي ِ
س�ه ُل،
حصي�ات ،يكرب على إثر كل

فيق�وم مس�تقبل القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدع�و ويرفع يديه ،ثم
يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشامل فيستهل ،ويقوم مستقبل
القبل�ة ،فيقوم طويلاً ،ويدعو ويرفع يدي�ه ،ويقوم طويالً ،ثم
يرم�ي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي ،وال يقف عندها ،ثم
ينرصف ،فيقول« :هكذا رأيت النبي ﷺ يفعله»(((.
واعل�م  -أهيا احل�اج  -أن األدعية والتع�وذات  -بمنزلة
سالح املؤمن  -ينفع مما نزل ومما مل ينزل ،وبقدر قوة اليقني عىل
((( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه ،ب�اب إذا رم�ى اجلمرتين يقوم
و ُي ِ
سه ُل مستقبل القبلة ،رقم.)1751( :
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اهلل ،واالس�تقامة عىل أوامر اهلل ،تكون إجابة الدعاء وحصول
املطل�وب ،وإذا حص�ل الدع�اء برشوط�ه ،فاهلل إم�ا أن يعطي
الس�ائل حاالً ،أو يؤخره ليكثر املسلم من البكاء والترضع ،أو
يعطي�ه ش�يئ ًا آخر أنفع له من س�ؤاله ،أو يدفع ب�ه عنه بالء ،أو
يؤخره إىل يوم القيامة ،فاهلل أعلم بام يصلح لعباده.
واعل�م  -أهي�ا احل�اج  -أن الدع�اء من أقوى األس�باب
يف دف�ع املك�روه وحص�ول املطل�وب ،ولكن ق�د يتخلف عنه
أث�ره ،إما لضعفه يف نفس�ه ب�أن يكون دعاء ال حيب�ه اهلل؛ ملا فيه
من الع�دوان ،وإما لضعف القلب وع�دم إقباله عىل اهلل تعاىل
وق�ت الدعاء ،وإما حلصول املانع من اإلجابة من أكل احلرام،
واس�تيالء الغفلة والس�هو ،وتراكم الذنوب عىل القلب ،وإما
اس�تعجال اإلجاب�ة وترك الدعاء ،وربام منع�ه يف الدنيا ليعطيه
يف اآلخرة أعظم منه ،وربام منعه ورصف عنه من الرش مثله.

54

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

املـضـطــر يف الـ ُّظـ َل ِم
جييـب
يا َمــن
ُ
َّ
		

يا ِ
ف الك ِ
كاش َ
الس َق ِم
َرب والبلوى َم َع َّ

		

وعــني اهلل مل تَـنَـ ِم
ونحـن نَـدعـــو
ُ
ُ

		

أشــار ِ
إليـه َ
َــر ِم
اخلـ ْل ُ
ـق بالك َ
يا َمـن َ َ

		

ــاصني بالنِّ َع ِم
جيـو ُد َعـلىَ ال َع
َ
َف َم ْ
ـن ُ

بات و ْفـدُ َك حـو َل البي ِ
ت َ
واحل َـرم
َقدْ َ َ
َ ْ َْ

هب يل بِج ِ
أخطـأت من ُج ْـر ٍم
ود َك ما
ُ
ُ
َ ْ

ـجــتَـر ٍم
ــو َك مل َي ْسبِ ْ
إن َ
ْ
ـق ُمل َ
كان َعـ ْف ُ

(((

﴿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﴾ [إبراهيم.]41-40 :
•

•

•

((( الدعاء يف الشعر العريب ،مجع :حممد عبد الرحيم ،ص.)77( :
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الوصية العاشرة
اإلكثار من ذكر اهلل عز وجل

أخي احلاج:

ذكر اهلل
اعل�م  -أعانن�ي الكري�م وإياك على ذك�ره  -أن َ

عز وج�ل م�ن أيسر العب�ادات وأس�هلها وأجله�ا وأفضلها،
فحركة اللس�ان أخف ح�ركات اجلوارح ،واألعمال الصاحلة
كلها رشعت لذكر اهلل ،وقد رتب اهلل عليه من الفضل والعطاء
م�ا مل يرتب على غريه من األعمال ،فذكر اهلل ُي�ريض الرمحن،

ويط�رد الش�يطان ،و ُيس�هل الصع�ب ،ويزيل الشر ،و ُيذهب

اهل�م والغم عن القلب ،ويقوي القل�ب والبدن ،وينور القلب
ّ

والوج�ه ،وجيل�ب ال�رزق ،و ُيذه�ب املخاوف ،وه�و غراس

اجلن�ة ،وحيط اخلطايا و ُيذهبه�ا ،وينجي من عذاب اهلل ،ويزيل
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الوحش�ة بني العب�د وربه ،وي�ورث ذكر اهلل لعب�ده ،وحمبة اهلل
واألن�س ب�ه ،واإلنابة إلي�ه ،والقرب من�هِ ،
وذكْر اهلل س�بحانه

يعطي الذاكر قوة ،ويكسوه جاللة ومهابة ونرضة ،وهو سبب
لنزول الس�كينة على الذاكرين ،وغش�يان الرمحة هل�م ،حتفهم
املالئك�ة ،ويذكره�م اهلل فيم�ن عن�ده ،ويباهي هب�م مالئكته،
ولذلك أمرنا اهلل عز وجل بدوام ذكره.
فرب�ك احلميد أمر عب�اده املؤمنني بذك�ره يف آيات كثرية،
منها :قول�ه تعاىل ﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﴾ [البق�رة .]198 :وقول�ه تب�ارك وتع�اىل ﴿ :ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [البق�رة.]200 :
ونبي�ك الكري�م ﷺ ح�ث على ذكر رب�ه العظي�م يف أحاديث
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كثيرة ،منه�ا :قول�ه ﷺ« :يقول اهلل تعاىل :أن�ا عند ظن عبدي
يب ،وأن�ا مع�ه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفس�ه ،ذكرته يف نفيس،
مأل ذكرته يف ٍ
وإن ذكرين يف ٍ
مأل ٍ
خري منهم ،وإن تقرب إيل ٍ
بشرب

تقربت إليه ذراع� ًا ،وإن تقرب إيل ذراع ًا تقربت إليه باع ًا ،وإن

أتاين يميش أتيته هرول ًة»(((.

«م َث ُ
�ل الذي يذك�ر ربه
وقول�ه علي�ه الصلاة والسلامَ :

والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت»(((.

وقول�ه ﷺ« :ال يقع�د ق�و ٌم يذك�رون اهلل ع�ز وج�ل إال

حفته�م املالئكة ،وغش�يتهم الرمحة ،ونزلت عليهم الس�كينة،
وذكرهم اهلل فيمن عنده»(((.

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب قول اهلل تعاىل ﴿ :ﯳ
ﯴ ﯵ ﴾ ،رقم.)7405( :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،باب فضل ذكر اهلل ،رقم (.)6407

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن
وعىل الذكر ،رقم.)2700( :
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وقوله عليه الصالة والسالم« :أال أنبئكم بخري أعاملكم،
وخير
وأزكاه�ا عن�د مليكك�م ،وأرفعه�ا يف درجاتك�م،
ٌ
وخري لك�م م�ن أن تلقوا
وال�و ِرق،
لك�م م�ن إنف�اق الذه�ب
َ
ٌ

عدوك�م فترضب�وا أعناقهم ويرضب�وا أعناقك�م؟» قالوا :بىل.

قال« :ذكر اهلل تعاىل»(((.
وأئم�ة دين�ك العظي�م وردت عنه�م أق�وال كثيرة يف
ذكر اهلل عز وجل ،قال ابن القيم رمحه اهلل« :إن أفضل أهل كل
أكثر ُهم
عم�ل أكثرهم فيه ذكر ًا هلل عز وجل ،فأفض�ل ُ
الص َّوا ِم ُ
ذك�ر ًا هلل ع�ز وج�ل يف صومهم ،وأفض�ل املتصدقين أكثرهم
ذكر ًا هلل عز وجل ،وأفضل احلجاج أكثرهم ذكر ًا هلل عز وجل،
وهكذا سائر األعامل»(((.
((( أخرجه الرتمذي يف سننه ،رقم.)3377( :

((( الواب�ل الصي�ب ورافع الكل�م الطيب ،البن قي�م اجلوزية ،ص:
(.)182-181
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اعل�م  -أهي�ا احل�اج  -أن للح�ج نصيب� ًا وافر ًا م�ن ذكره
تعاىل ،من ذلك:
 -1ذكره عند امليقات وبعد اإلحرام :ترفع صوتك قائالً:
«لبي�ك الله�م لبي�ك ،لبي�ك ال رشيك ل�ك لبي�ك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك».
 -2ذك�ره عن�د دخولك املس�جد احل�رام ،تق�دم رجلك
اليمن�ى قائالً« :بس�م اهلل والصالة والسلام عىل رس�ول اهلل،
اللهم افتح يل أبواب رمحتك».
 -3ذكره عند بداية الشوط األول« :بسم اهلل واهلل أكرب».
 -4ذك�ره عن�د خروج�ك م�ن املس�جد ،تق�دم رجل�ك
اليرسى قائالً« :بس�م اهلل والصالة والسلام عىل رس�ول اهلل،
اللهم إين أسألك من فضلك».
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 -5ذك�ره م�ن ظه�ر ي�وم النحر :فتكث�ر م�ن التكبري دبر
الصل�وات وس�ائر األوقات إىل غروب ش�مس ي�وم الثالث،
وصف�ة التكبير« :اهلل أكبر ،اهلل أكرب ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل،
اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل احلم�د» ،وأم�ا غري احل�اج فمن فجر
يوم عرفة.
 -6ذكره عند ذبح اهلدي :بسم اهلل واهلل أكرب.
ِ
ـوب
َاح ال ُق ُل ُ
بذكر اهللِ ْترت ُ

تطيـب
و ُدنيانا بذكْرا ُه
ُ

(((

« اللهم أعني عىل ذكركُ ،
وحسن عبادتك »(((.
وشكركُ ،
•

•

•

((( لطائ�ف املع�ارف فيام ملواس�م الع�ام من الوظائ�ف ،البن رجب
احلنبيل ،ص.)47( :

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،باب يف االستغفار ،رقم.)1522( :
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ونختم حديثنا بمنظومة عظيمة قيمة تربوية مبدعة ،غنية
بمش�اعر الش�وق والرغبة واحلنني إىل بي�ت اهلل العظيم ،وهي
للعالمة اإلمام اجلهبذ ش�مس الدين :أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر بن أيوب الزرعي الدمش�قي ،املعروف بابن قيم اجلوزية،
تغمده اهلل بواسع رمحته وأسكنه فسيح جناته ،وصب عىل ثراه
صيب عف�وه وغفرانه ،وهي جزء من منظومته امليمية الرائعة،
يصف فيها مشهد احلجيج ،بقوله:
ـذي حـج ا ُمل ِ
أمـا وا َّل ِ
ـون َب ْيـ َت ُه
ح ُّب َ
َ َّ
َ َ

ِ
ـه ِّ
أح َـر ُم�وا
الـم َ
ـ�ل َو ْ
َو َل ُّب�وا لـ� ُه عنْـ�دَ ُ
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َو َقدْ ك ََش� ُفـوا تِ ْل َ
ؤوس ت ََو ُ
اضعـ ًا
الـ�ر َ
ـك ُّ

ِ
ِِ ِ
ـم
لعـ�زَّة َمـ�ن َت ْعنُـ�وا ا ْل ُو ُجـ�و ُه َوت ُْس�ـل ُ

ــ�ون بِالبـيــ�دَ ِ
اء َل َّبـ ْيــ�ك َر َّبــنَ�ا
يهُ ِـ ُّل
َ
ْ

ـلك وا ْلـحمـدُ ا َّل ِ
َل َ
لم
ـذي أن َ
ْـت َت ْع ُ
ـم ُ َ َ ْ
ـك ا ْل ُ

ــ�ى ومحَ َـ َّبـ� ًة
ـ�م َف َلـ َّب ْ
َد َع ُ
ـ�و ُه ِر َض ً
ـــاه ْ

ِ
�م
َ�ان أ ْق
ــ�و ُه كـ َ
ــ�رب من ُ
َ
لمـ�ا َد َع ْ
ْـه ُ
َف َّ

ِ
وس�هم
�م َعلى الأْ َن َْض�اء ُش� ْعث ًا ُرؤُ ُ
ت ََر ُاه ْ

وغُـ ًا وه ِ
ـ�م
َ ْب�رْ
�ـــر َو َأنْـ َع ُ
�م فيه�ا َأ َس ُّ
ُ ْ

ـ�ان َوالأْ َ ْه َ
ـ�ل َرغْب� ًة
َو َق�دْ َف َار ُق�وا الأْ َ ْو َط َ

َولمَ ُيـ ْثـن ِ ِ
ـ�م َل َّ
ُّ�م
ـذات ُ
ـ�م والـتَّـنَـع ُ
ُـه ْ
ــه ْ

ِ
ـارهـ�ا َوفِ َج ِ
ون م�ن أ ْق َط ِ
ـه�ا
�ـيـر َ
ـاج َ
َيس ُ

ـمـوا
أس�ـ َل ُ
وركْـبــانـ� ًا َوهللِ ْ
ِر َجـــ�االً ُ
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أت أبصـارهـ�م بيـتَـ�ه ا َّل ِ
�ذي
َولمََّـ�ا َر ْ
ْ ُ
ُ ُ

قلـ�وب الـ�ورى َش�ـوقـ ًا إِ ِ
ليـ�ه َتضرَّ ُم
ْ
ُ
ََ

ك َ
ُّ
قــ�ط َق ْبـل� ُه
ْـصـ ُبـ�وا
ـ�م َيـن َ
ـ�م َل ْ
َـأ هَّنُ ُ

َـرح َ
�م
ـم َقـ�دْ ت َّ
ألَ َّن َش� َق ُ
ـ�ل َعن ُْه ُ
ـــاه ْ

ـ�رة مـهــر ٍ
ـ�ه كـ�م ِمــ�ن عـب ٍ
َفلِ َّل ِ
اق�ة
َ ْ
ُ ْ َ
ْ

ــ�رى َع َلـ�ى آ َث ِ
ـــار َهـ�ا لاَ تَـ َق�دَّ ُم
َو ُأ ْخ َ

ِ
َو َقـدْ رَ ِ
ـب بِدَ ْم ِع َها
ش ْ
ـمـح ِّ
قـت َع ُ
يـ�ن ا ْل ُ

فين ُظ ِ
ـ�ن الدُّ ُمـ�و ِع و ُي ْس ِ
ـ�ن َب ْي ِ
�ج ُم
ـ�ر م ْ
ُ

ـ�ن َ
ــالمـه�ا
إِذا َعـا َينَـتْـ� ُه ال َعـ ْي ُ
زال َظ ُ

َ
ـ�ب الكَئِ ِ
ـ�ن ا ْل َقـ ْل ِ
َوز ََال َع ِ
يـ�ب التَّـ�ألمُّ ُ

وال ي ْع ِ
�ن ُح ْس�نَـه
ف ال َّط ْ�ر ُ
�ر ُ
ـمعايِ ُ
ف ا ْل ُ

ف َّ
�م
أن َي ُع�ود ال َّط ْ�ر ُ
إِىل ْ
والش ْ
�و ُق أ ْع َظ ُ
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ِ
ِ
يـ�ن َ
أضـاف� ُه
َولاَ َع
ـ�ن َذا فح َ
ـجـ�ب م ْ
ٌ

ِ ِ
َّ�م
ـ�ن َف ْه َ
الرحمْ ُ
ـمعظ ُ
ـ�و ا ْل ُ
إِىل نَـ ْفس�ـه َّ

ـلال أع َظـ�م حـ َّل ٍ
ِ
ـ�ن ا ِ
�ة
إل ْج
ِ ْ َ ُ
ك ََس�ـا ُه م َ

ِ
ِ
ِ
�م
ـم
َ
ــالحـ�ة ُم ْعـل ُ
َع َل ْي َهـ�ا طــ�را ٌز بِا ْل َ

ـ�وب ت ِ
ِ
كـ�ل ا ْل ُق ُل ِ
أج ِ
ـل ذا ُّ
ُـحـ ُّب ُه
ـ�ن ْ
َفـم ْ

ِّ�م
َوتَـخْ َ
ـض ُ
ـ�ع إِ ْجــلاالً لــ� ُه َوتُـ َعـظ ُ

وراح�وا إِىل ال َّتع ِر ِ
ـ�ون رحمْ� ًة
ي�ف َي ْـر ُج َ
ْ
ََ ُ

ِ
ِ
ـجــ�و ُد و ُيـك ِ
ْـ�ر ُم
ـمـ�ن َي ُ
ـ�ر ًة م َّ
ومغْـف َ
َ

املـوقـ�ف األَعـظـ�م ا َّل ِ
َفلِ َّل ِ
ـ�ه َذ َ
ُ
�ذي
اك
ْ
ُ

ِ ِ
ـ�ر ِ
ـ�ل َ
ض َب ْ
ظم
ْ
ذاك أ ْع ُ
كموق�ف َي ْو ِم ا ْل َع ْ

ِ
ــ�ار َج َّ
ــ�ل َجـلاَ ُل� ُه
و َيدْ نُـ�و بـ�ه ا ْل َ
ـج َّب ُ

ِ
أكـ�ر ُم
ـ�و
ـ�م ْأمـلاَ كَـ� ُه َف ْه َ
َ
ُيباهـ�ي هِبِ ْ
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ِ
َي ُق ُ
بــ�ادي َقـ�دْ أتونِـ�ي محَ َـ َّبـ� ًة
ـ�ول ِع
ـ�م
ــ�ر ُ
أجـــ�و ُد َو ْأر َح ُ
ـ�م َب ٌّ
َوإنِّـ�ي هِبِ ْ

َف ُأ ْش ِ
�م
ـ�ر ُت ُذنُـو َب ُ
ـه ْ
ُـم أنِّـ�ي غَـ َف ْ
�هدُ ك ْ

ِ
�م
َوأ ْعـ َطـ ْيـت ُ
ُـه ْ
ـ�م َمــ�ا َّأمـ ُلــ�و ُه َو ُأنْـع ُ

ـف ا ْل ِ
ـ�ل ذا ا ْلـمو ِق ِ
أه َ
ـذي
َْ
ُ�م يـا ْ
َف ُبشرْ اك ُ

ِ ِ
ـ�ر اهللُ ُّ
�م
الـذن
َ
ــر َح ُ
ُــ�وب و َي ْ
بِـ�ه َيغْـف ُ

ِ
ِ
ٍ
فيـ�ه ك ُِّم َ
ـ�ل ِع ْت ُق� ُه
عتيـ�ق
ـ�ن
َـ�م م ْ
َفك ْ

تس� َعـي ور ُّب َ
ـ�م
َو
ــ�ك ْأر َح ُ
آخــ�ر َي ْس ْ
َ

�يطان أ ْغي َ ِ
وم�ا ُر ِؤى َّ
ال�و َرى
الش
�ظ فـ�ي َ
ُ َ
َ

ــ�ر ِمنْـ� ُه ِعنْـدَ هـ�ا َو ْهـ�و ألأْ َ ُم
َو ْ
أحـ َق َ

ٍ
َو َذ َ
ــــ�ر َقـــ�دْ َرآه َفـغــاظـ� ُه
اك لأِ َ ْم

ِ
َفأ ْق َب َ
�م
ُّـ�ر َب َغ ْيظـ� ًا َو َي ْلط ُ
ـ�ل يحَ ْ ُثـ�و الت ْ
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ٍ
ِ
َـ�ت
ـ�ن
وم�ا
رمحـ�ة أت ْ
ْ
عاين�ت عينَـ�اه م ْ
َ

ومغ ِْف�ر ٍة ِم ِ ِ ِ
ـ�ر ِ
س�م
ْ
َ
ش ُت ْق ُ
�ن عنـ�د ذي ال َع ْ
َ

ـ�ن أنَّـ� ُه
َبنَـ�ى مـ�ا َبنَـ�ى َحـتَّـ�ى إِذا َظ َّ

ِ ِ
ِ
َ�م
ـ�ن ُبـنْـيـانـ�ه َف ْ
ـه َ
َّـ�ن م ْ
تمَ َك َ
ـ�و محُ ْـك ُ

أسـاس ِ
ِ
ِ
�ه
ـ�ن
أتَـ�ى اهللُ ُبـنـ َيـان� ًا لـ�ه م ْ

ِ
ِ
َـهـ�دَّ ُم
ــ�ر َع َلـ ْيـ�ه َس�ــاقـطـ ًا َيـت َ
َفـخَ َّ

َـ�اء َو َينْتَهـي
َو ْ
ك�م َقـ�دْ ُر َمـ�ا يع ُلـ�و ا ْلبِن ُ

ش يـه ِ
إ َذا ك َ ِ ِ
�د ُم
ـ�ر ِ َ ْ
َـ�ان َي ْبنيـ�ه َو ُذو ا ْل َع ْ

ـم ْش� َع ِر ا ْل�ـ
َو ُ
راح�وا إِىل مَ ْ
ج� ٍع فباتُـ�وا بِ َ
ـ�م َت َقدَّ ُمـ�وا
ـ�وا ا ْل ْ
وص َّل ْ
َح َ�را ِم َ
ـ�ر ُث َّ
فج َ

ِ
ون َر ْم َيه�ا
ـ�رى ُيريـ�دُ َ
إِلىَ ا ْل َ
ـج ْم�رة ا ْل ُك ْب َ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـم�وا
ـ�م َت َي َّم ُ
ل َو ْقـ�ت َصـَل�اَ ة العيـ�د ُث َّ
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َّـح ِ
َ
ُـ�ون َف ْضـ َل� ُه
ــ�ر َي ْبـغ َ
ـ�م للن ْ
منـازهل ْ

ٍ ِ
ـ�ن أبِ ِ
َّ�م
َوإِ ْح
يــ�اء ن ُْس�ـك م ْ
ـ�م ُي َعـظ ُ
يه ْ
َ

رضـ�ي اهللَ نَحـ�ر ُن ُف ِ
َـ�ان ي ِ
وس ِ
�ه ْم
َف َل ْ
ْ ُ
�و ك َ ُ

ِ
طوعـ� ًا َولِلأْ ْم ِ
ـ�ر َس� َّل ُموا
لدان�وا بـِ�ه ْ

ـجـه ِ
ِ
ُحوره ْم
ـ�اد ن
ك ََمـ�ا َب َذ ُلـوا عنْـ�دَ ا ْل ِ َ
ُ

ِ
لأِ َعـدائِ ِ
ـ�م ال�دَّ ُم
ـ�ه َحتَّـ�ى
ْ
جـ�رى من ُْه ُ
َ

ِ
ِ
�هم
َّهـ�م َدانُــ�وا بِ َ
ـو ْضــ� ِع ُرؤوس ْ
َو َلكن ْ

ِ ِ
ِ
وذلِ
َ
�ـم
ــس ُ
ـــ�ك ُذ ٌّل ل ْلـ َعــبــيـد َومــ ْي َ

ـ�ث ا ْل ِ
ـ�ك ال َّت َف َ
ـ�وا َذلِ َ
�ذي
لـمـ�ا ت َّ
َقض ْ
َو َّ

ـم�وا
ـ�م َو ْأو َف ْ
ـ�م ُث َّ
ـ�وا ن َْذ َر ُه ْ
َعل ْي ِه ْ
ـ�م تمََّ ُ

ِ
البيـ�ت ا ْل َع ِ
تيـ�ق ِزيــار ًة
ـاهـ�م إلـى
َد َع ُ

ـريـ�ن َوأك ِ
ف َيـ�ا َم ْـر َحــبـ� ًا بِالـزَّائِ ِ
ْــ�ر ُم
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ِ ِ
ـ�م ل� ُه
ـهـ�ى ِز َيــارت ُ
فللـ�ه َمـ�ا أ ْب َ
َـه ْ

ـ�ك َ ِ
لـ�ت تِ ْل َ
�م
َوقـ�دْ ُح ِّص ْ
اجلوائـ ُز ُت ْق َس ُ

َ ِ
ـض ٌ
ــمـ� ٌة
ــ�ال ُه
َوهللِ أ ْف َ
ــنـــ�اك َونــ ْع َ

�م
إح َس ٌ
ــ�ر َو ْ
وم ْـر َح ُ
�ــان َو ُجــ�و ٌد َ
وبِ ٌّ

ِ
َوع�ا ُدوا إِىل َت ْل َ
املنـ�از ِل ِمـ�ن ِمنَـ�ى
ـ�ك

ِ
ـم�وا
َونـا ُلـ�وا ُم ُ
ـ�م عنْـدَ هـ�ا َو َتنَ َّع ُ
ناه ْ

ويومـ� ًا و َثـالـث� ًا
أقـامـ�وا هِبـ�ا يومــ� ًا ْ
ُ

ِ
و ُأ ِّذ َن فِ
ِ
ـمـ�وا
بالر
َ
حـيـ�ل َو ُأ ْعـل ُ
يـهـ�م َّ
ْ

ـ�ي ِ
اجل َم ِ
ـ�ار َع ِش� َّيـ ًة
رم ِ
ُ
وراحـ�وا إلـ�ى ْ

ـم التَّـ ْكبِ
�م
ِش
ــيـ�ر واهللُ َمـ ْع ُ
ـه ُ
ُ
�عــار ُه ُ
ُ

َفلـ�و أبصـ�ر ْت عين َ ِ
ـ�م هِ َب�ا
َـ�اك َم ْوق َف ُه ْ
َْ
ْ َ َ

بس� ُطـوا تِ ْل َ
ـ�ك األك َّ
ُـ�ف َليرُ ْ حمَ ُ �وا
َو َق�دْ َ
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رب إِنَّــنَـا
رب يــ�ا ُّ
ُيـنــــادونَـ� ُه يــ�ا ُّ

ِ
�ــو َ
�م
َعبـيـ�دُ َك ال نـدْ ُعــ�و س َ
اك َو َت ْعـ َل ُ

نح ُن ن َْر ُجو ِمن َ
أه ُلــ ُه
ْ�ك َمـا أن َ
ْـ�ت ْ
وه�ا ْ

ِ
ْ�ت ا ْل ِ
ـ�ذي ُت ْعطِـ�ي َ
اجل ِز َ
�م
َف َأن َ
يـ�ل َو ُتنْع ُ

ٍ
ِ
ِ
نـ�ى ك َّ
حـاج�ة
ُـ�ل
ـ�وا م ْ
َوملَّ�ا َت َق َّض ْ
ـ�ن م ً

تلـ�ك البِ
َ
طـ�اح تقدَّ م�وا
ـ�م
َو
ْ
ُ
س�الـت هِبِ ْ

ِ
إلـ�ى الكعب ِ
البيـ�ت َ
احلـ�را ِم َع ِش� َّي ًة
ـ�ة
َْ

وس� َّل ُموا
َوطا ُف�وا هِ َبـ�ا َس� ْبعـ ًا َو َص َّل ْ
ـ�وا َ

ِ
ِ
ـ�م وأ ْي َقـنُـ�وا
التود ُ
َو َّملـ�ا َدنَـ�ا ْ
يـ�ع من ُْه ْ

ِ
بـ َ
ـ�ر ُم
ِـ�أ َّن الـتَّــدَ انـ�ي َحـ ْبـ ُلـ� ُه ُمـت َ
َـص ِّ

ِ
ـ�و ِّد ٍع
ولــ�م يـ ْب َ
ـم َ
ــ�ق إلاَّ َو ْقــ َفـ� ٌة ل ُ
ْ

ِ ِ
َ
�ـج ُم
ــ�ان
أجـ َف ٌ
ُـس َّ
فلـ َّلـ�ه ْ
هـنــ�اك ت َ
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ـ�ك ُأ ِ
وهللِ أكـبــــ�ا ٌد ُهـــنَـالِ َ
ود َع ْال

ـ�ر ُم
َّـ�ار فِيهـ�ا ت َ
َـض َّ
غــ�را ُم هِ َبـ�ا فالـن ُ

ـــره�ا
وهللِ
أنـفـــ�اس َيـكَـــ�ا ُد بِ َ
ٌ
ـح ِّ

ـذوب ا ْل ِ
ـم
ـست َ
ـمح ُّ
ـمتـ َّي ُ
َـهـا ُم ا ْل ُ
ـم ْ
ـب ا ْل ُ
َي ُ ُ ُ

ِ
َـحــ ِّيـ�ر ًا
ـ�م
تــ�ر إلاَّ بـاهـتـ� ًا ُمـت َ
َ
َفـ َل ْ

ِ
َّ�م
َو َ
�ـج َ
ـــ�ر ُيـ ْبـ�دي َش ْ
َـرن ُ
ـــو ُه َيت َ
آخ َ

ِ
أش ِ
يـم� ٌة
َر َح ْل ُ
ـ�ت َو ْ َ
ُـ�م ُمق َ
�واقـي إِل ْيـك ْ

تش�ـب َوت ِ
َضر ُم
َـ�ار الأْ َ َس�ـى ِمنِّـ�ي
ُّ
َون ُ

والش�ــوق ي ْثـنِـ�ي ِ
ُ
أعنَّـتِ�ي
ُـ�م
َأو ِّد ُعـك ْ

ِ حمِ
ُـ�م خُ َ
ـ�م
مـ ِّي ُ
ـ�ي ْأم َس�ـى فـ�ي اك ْ
و َق ْلبِ َ

ٍ
ُهنَالِ َ
امـــرئ
يـب َي ْومـ� ًا َع َلـى
�ك لاَ َت ْث ِر َ

إِ َذا مـ�ا بـ�دا ِمنْـ�ه ا َّل ِ
َـ�ان َي ْكتُـ�م
ـ�ذي ك َ
ُ
َ
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ِ
ِ
ُ�م
قيـن الع َ
ف َيـ�ا س�ائ َ
ـيـ�س ب�اهللِ ر ِّبـك ْ

ِق ُف�وا ليِ ع َلـ�ى تِ ْل َ
الر ُبـو ِع َو َس� ِّل ُموا
ـ�ك ُّ

ِ
ـ�ب َقـ�ا َد ُه َّ
ُ�م
الش ْ
َو ُقول�وا محُ ٌّ
�ـو ُق ن َْح َوك ْ

ِ
ُـم ت َِع ُ
َق ىَ
�لموا
تس ُ
يش�ـوا َو ْ
َض� ن َْح َبـ� ُه فيك ْ

ش فِي َق َضـ�ى بِ ِ
َق ىَ
ـــه
َض� اهللُ َر ُّب ا ْل َع ْ�ر ِ ماَ

ِ
ِ
بِ َ
�م
ـ�وى ُي ْعمـ�ي ا ْل ُق ُل َ
ـ�أ َّن الهْ َ
ـ�وب َو ُي ْبك ُ

أص ُ
ـهـ�دَ ى َو َمـ�دَ ُار ُه
ــ�ل ا ْل ُ
ُـ�م ْ
َو ُح ُّبك ُ

ِ ِ
ِ
َ�م
َع َلـ ْيـ�ه َوفـــ�و ٌز ل ْل ُمـح ِّ
ـ�ب َو َمغْـن ُ

الص�ب َب ْع�دَ َمـماَ تِـ�ه
َوت ْفنَ�ى ِعـ َظـ�ا ُم
ِّ

ِ
َو ْ
أش�ــوا ُقـه َو ْق ٌ
ــ�ر ُم
ـ�ف َعـ َلـ ْي�ه محُ َ َّ

(((

((( أربح البضاعة يف معتقد أهل السنة واجلامعة ،مجع :عيل بن سليامن
آل يوسف ،ص.)66-64( :
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ه�ذا آخر ما تيسر مجعه من الوصايا العشر ،فام كان من
خطأ فمني ومن الشيطان ،وما كان فيه من خري وصواب فمن
الكريم وحده ،وله املنة والفضل واإلحسان.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده
ورسوله نبينا وسيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
﴿ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [البقرة.]286:
•

•

•

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

73

 -1اآلداب الرشعي�ة واملن�ح املرعي�ة ،أليب عب�د اهلل حممد بن
مفلح (املتوىف763 :هـ) ،عامل الكتب.
 -2أرب�ح البضاع�ة يف معتق�د أه�ل الس�نة واجلامع�ة ،مج�ع:
عيل بن س�ليامن آل يوس�ف ،طبعت عىل نفقة الشيخ عيل بن الشيخ
عبد اهلل بن قاسم الثاين ،الطبعة الثانية1379 ،هـ.
 -3التذك�رة بأح�وال املوت�ى وأم�ور اآلخ�رة ،أليب عب�د اهلل
حممد ب�ن أمحد القرطبي (املتوىف671 :ه�ـ) ،حتقيق :د .الصادق بن
حممد ب�ن إبراهيم ،مكتب�ة دار املنه�اج للنرش والتوزي�ع ،الرياض،
الطبعة األوىل 1425 ،هـ.
 -4التعريف�ات ،لعيل ب�ن حممد الرشيف اجلرج�اين (املتوىف:
816ه�ـ) ،حتقيق :مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،الطبعة األوىل ،سنة1403 :هـ 1983 -م.
 -5التوب�ة ،البن أيب الدنيا( ،املتوىف281 :هـ) ،حتقيق :جمدي
السيد إبراهيم ،مكتبة القرآن للطبع والنرش والتوزيع.
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 -6جامع البيان يف تأويل القرآن ،أليب جعفر ابن جرير الطربي

(املت�وىف310 :هـ) ،حتقيق :حممود حمد ش�اكر وأمحد حممد ش�اكر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،سنة 1420 :هـ 2000 -م.

 -7جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسين حديث ًا من جوامع

الكلم ،أليب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الشهري بابن رجب احلنبيل

(املت�وىف ،)795 :حتقي�ق :طارق ب�ن عوض اهلل بن حمم�د ،دار ابن
اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية،

1420هـ1999 -م.

 -8اجلامع ألح�كام القرآن ،أليب عب�د اهلل القرطبي (املتوىف:

671ه�ـ) ،حتقيق :أمح�د البردوين وإبراهيم أطفي�ش ،دار الكتب
املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ 1964 -م.

 -9الدع�اء يف الش�عر العريب ،مج�ع :حممد عب�د الرحيم ،دار

الراتب اجلامعية ،بريوت ،الطبعة األوىل1420،هـ 2000-م.

 -10دي�وان اإلم�ام الش�افعي ،اعتن�ى ب�ه :عب�د الرمح�ن

املصطاوي ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان،
الطبعة اخلامسة1429 ،هـ 2008 -م.
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 -11دي�وان اإلمام عيل ب�ن أيب طال�ب ريض اهلل عنه ،اعتنى

به :عبد الرمحن املصط�اوي ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت – لبنان ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ 2005 -م.

 -12سنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين

(املت�وىف275 :ه�ـ) ،حتقيق :حممد حميي الدي�ن عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت.

 -13س�نن الرتمذي ،أليب عيس�ى حممد بن عيس�ى الرتمذي

(املتوىف279 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم عطوة عوض ،ضمن موس�وعة

الس�نة (الكت�ب الس�تة ورشوحه�ا) دار س�حنون ،الطبع�ة الثانية،

1413هـ 1992 -م.

 -14سنن النسائي ،أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي

(املتوىف303 :هـ) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة الثانية1986 – 1406 ،م.

 -15الش�امل يف فقه اخلطيب واخلطبة ،لس�عود ب�ن إبراهيم

الرشي�م ،مكتب�ة دار املنه�اج للنشر والتوزي�ع ،الري�اض ،الطبعة
األوىل1431 ،هـ.
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 -16ش�أن الدعاء ،أليب س�ليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن
اخلطاب البستي املعروف باخلطايب (املتوىف388 :هـ) ،حتقيق :أمحد
يوس�ف الدّ ق�اق ،دار الثقاف�ة العربية ،الطبعة الثالث�ة1412 ،هـ -

1992م.

 -17الش�وقيات (األعامل الش�عرية الكاملة) ،ألمحد شوقي،
دار العودة ،بريوت  -لبنان1988 ،م.
 -18صحي�ح البخ�اري ،أليب عب�د اهلل حمم�د ب�ن إسماعيل
البخاري (املتوىف256 :هـ) ،عناية :أيب عبد اهلل عبد السالم علوش،
مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة الثانية1427 ،هـ 2006 -م.
 -19صحيح مسلم ،أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي
النيس�ابوري (املتوىف261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -20العق�د الفري�د ،أليب عم�ر أمح�د ب�ن حممد ب�ن عبد ربه
األندليس (املت�وىف328 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1404 ،هـ.
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 -21الفوائ�د ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية
(املت�وىف751 :ه�ـ) ،حتقيق :حمم�د عزير ش�مس ،إرشاف :بكر بن
عب�د اهلل أب�و زيد ،دار ع�امل الفوائد للنرش والتوزي�ع ،مكة املكرمة،
الطبعة األوىل ،سنة1429 :هـ.
 -22القب�س يف رشح موط�أ مال�ك ب�ن أن�س ،أليب بك�ر بن
الع�ريب املعافري ،حتقي�ق :د .حممد عبد اهلل ولد كري�م ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1992 ،م.
 -23القواعد الكربى املوسوم بـ (قواعد األحكام يف إصالح
األن�ام) ،لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (املتوىف660 :هـ)،
حتقيق :د .نزيه محاد – د .عثامن ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
األوىل ،سنة1421 :هـ2000-م.
 -24لطائ�ف املع�ارف فيما ملواس�م الع�ام م�ن الوظائ�ف،
أليب الف�رج عب�د الرمح�ن بن ش�هاب الش�هري بابن رج�ب احلنبيل
(املتوىف795 :هـ) ،حتقيق :ياسني حممد السواس ،بريوت – لبنان،
الطبعة اخلامسة1420 ،هـ 1999 -م.
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 -25مدارج الس�الكني بني منازل إياك نعبد وإياك نس�تعني،

أليب عب�د اهلل حممد بن أيب بك�ر ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،

حتقيق :رضوان جامع رضوان ،مؤسس�ة املخت�ار للنرش والتوزيع،
القاهرة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.

 -26مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل ،أليب عب�د اهلل أمحد بن

حممد ب�ن حنب�ل الش�يباين (املت�وىف241 :ه�ـ) ،حتقي�ق :ش�عيب

األرن�ؤوط وع�ادل مرش�د ،وآخرون ،النارش :مؤسس�ة الرس�الة،
الطبعة :األوىل ،سنة 1421 :هـ  2001 -م.

 -27املعجم الكبري ،أليب القاس�م س�ليامن بن أمحد بن أيوب

الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد الس�لفي،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.

 -28الواب�ل الصي�ب وراف�ع الكل�م الطي�ب ،أليب عب�د اهلل

حممد ب�ن أيب بك�ر ابن قي�م اجلوزية (املت�وىف751 :ه�ـ) ،إرشاف:

بكر ب�ن عب�د اهلل أبو زي�د ،دار ع�امل الفوائد للنشر والتوزيع ،مكة
املكرمة ،الطبعة الثالثة ،سنة1433 :هـ.
•

•

•
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