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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 الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلديد « وصايا وتوجيهات
إدارة البحوث » أن تقــدِّ م
َ

حلجاج بيت اهلل احلرام » جلمهور القراء من الســادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
وهي رســالة تتناول وقفات مهمــة ،وتنبيهات جليلة،
مسلم ،فض ً
ال عن حاج بيت اهلل احلرام.
ال يستغني عنها
ٌ
ٍ
ٍ
سهل بدي ٍع شائق،
بأسلوب
جاءت  -تذكرة وإرشاد ًا -
وترتيب ســلس فائق ،يف وقت انرصف أكثــر الناس فيه عن
التأمل يف دقائق احلج وأرساره ومراميه.
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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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حج
الســام ،فرض عىل عباده َّ
احلمد هلل امللك القدّ وس ّ

احلج
ورشع الرشائع وأحكــم األحكام ،وجعل َّ
بيته احلرامَّ ،
السالم،
ركن ًا من أركان اإلســام ،وســبب ًا لدخول اجلنة دار ّ
ووســيل ًة لتكفري الذنوب واآلثام ،ورتب عليه ملن تاب واتقاه
جزيــل األجر واإلنعام ،وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحده ال
رشيــك له ذو اجلالل واإلكرام ،وأشــهد أن نبينا حممد ًا عبده
ورســوله خري الربية وســيد األنام ،وأفضل من صىل وزكى
وحج وصام ،صىل اهلل وســلم وبارك عليــه وعىل آله الربرة
الكرام ،وصحبه األئمة األعالم ،والتابعني هلم بإحســان إىل
يوم احلرش والقيام.
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أما بعد :فهذه رسالة خمترصة ،ولطائف متفرقة ،ووصايا

عظيمة ،وتوجيهات مرشقة ،حلجاج بيت اهلل احلرام.

ومقصدي من مجعها :وصية نفيس أوالً ،وتذكري أحبايب

وإخــواين حجاج بيــت اهلل العتيــق ثاني ًا ،انطالقــ ًا من قوله

تعاىل ﴿:ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ [الذاريات.]55 :

وعمــديت يف هذه الوصايا :كتاب اهلل املتني ،وســنة نبيه

األمــن ﷺ ،وآثار أئمــة الدين ،ومنثور األســفار من حك ٍم
ٍ
ٍ
ٍ
وأخبار.
ودرر
وأشعار
وهذه الوصايا جهد ُم ِق ّ
ــل ،وبضاعة عبد فقري ،ضعيف

مقرص ،يرجو من ربــه الرمحن العفو والغفــران ،ويأمل منه

مرجو
ســبحانه القبــول والرضــوان ،وهو عز وجل خــر
ٍّ
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:
اعلــم  -جعلني الرمحن وإياك من عباده املخلصني  -أن
اإلخــاص هلل تعاىل ومتابعة نبيه األمــن ﷺ رشطان لقبول
األعامل الصاحلة:
فالــرط األول :إخالصــك العبادة هلل تعــاىل وإرادة
وجهــه سبحـــانه ال رشيك له ،وهو مــن أعظم األصول يف
دين اإلســام ،وحتقيقه جيب يف كل العبــادات والطاعات،
واالبتعاد عام يضــاده وينافيه من الرياء والســمعة والعجب
والكــر والغرور واإلدالل بالعمل؛ وهلــذا كانت احلاجة إىل
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معرفــة هذا األصل األصيل والتفكر فيه مــن َأ َج ِّل املطالب،
وأعىل املقاصد.

وحقيقة اإلخالص« :أن يقصد العبــد بطاعته وجه اهلل

تعاىل وال يريد هبا سواه»(((.

وربك ســبحانه أمر بإخالص العبادة له يف كتابه العظيم

فقال ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾ [الزمر ،]2 :وقال ﴿:ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾ [الزمر.]11 :

ونبيــك األمني ﷺ حــث عىل اإلخــاص والتحذير

الشكاء
من الــرك فقال« :قال اهلل تبارك وتعــاىل :أنا أغنى ُّ
عن الرشك ،من عمــل عم ً
ال أرشك فيه معــي غريي ،تركته
ِ
شكَه»(((.
َو ْ

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

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الزهــد والرقائق ،باب من
أرشك يف عمله غري اهلل ،رقم.)2985( :
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واعلــم  -أهيا احلــاج املبارك  -أن احلــج عبادة عظيمة

فح ِر ٌّي بك أن ختلص
ال تقبــل إال بإخالصك النية هلل وحدهَ ،
نيتــك يف حجك ،وتقصــد وجه اهلل ســبحانه ومرضاته بأن
ال تريــد بحجك إال رضــا الرمحن عليك ،وغفــران ذنبك،
وطلــب جنته ،وأن ال يكون يف قلبــك يش ٌء من إرادة الرياء،
أو الســمعة ،أو إرادة الدنيا بعمل اآلخرة ،أو حتقيق شهوات
النفــس وحظوظها؛ فإهنا ال تنفعك يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أتى اهلل بقلب سليم.
والــرط الثــاين :اتباعك لســنة نبيــك ﷺ يف أعاملك
الصاحلة كافة.
وحقيقــة االتباع :أن تصدِّ قه فيام أخــر ،وأن تطيعه فيام
أمر ،وأن جتتنــب ما هنى عنه وزجــر ،وأن ال تعبد اهلل إال بام
رشعه اهلل عز وجل ،ورسوله الكريم ﷺ.
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وربك السالم َّ
حث يف كتابه العظيم عىل اتباع نبيه الكريم

ﷺ فقــال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [النســاء .]80 :ونبيك األمني ﷺ
حث عــى طاعته َّ
َّ
وحذر مــن خمالفة أمره فقــال« :كل أمتي

يدخلون اجلنة إال من أبى» .قالوا :يا رســول اهلل ،ومن يأبى؟
قال« :من أطاعني دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد أبى»(((.

وأئمة دينك العظيــم وردت عنهم آثــار وأقوال كثرية

يف احلــث عىل اتباع نبيــك الكريم ﷺ ،فثبــت عن 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 ق َّبلك ما ق ّبلتُك ،ثم دنا فق َّبله»(((.

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالســنة ،باب
االقتداء بسنن رسول اهلل ﷺ ،رقم.)7280( :

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مســند عمر بن اخلطاب 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»(((.
واعلم  -أهيــا احلاج  -أنه جيدر بــك أن تتبع نبيك ﷺ
يف نســكك وتعمل بقوله يف حجك« :لتأخذوا مناســككم،
أح ُّج بعد حجتي هــذه»((( ،بأن تأيت بام
فــإين ال أدري لعيل ال ُ
أتى به ،وتعمل بام عمل ،وتبتعــد عام أحدثه املحدثون بعده،
وذلك بســؤالك العلامء الربانيني املوثوق بعقيدهتم وعلمهم،
وباطالعك عىل مؤلفاهتم وكتبهم املفيدة ،وســاع أرشطتهم

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

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب اســتحباب رمي
مجــرة العقبة يوم النحــر راكبــ ًا ،وبيان قولــه ﷺ« :لتأخذوا
مناسككم» ،رقم.)1297( :
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ٍ
بحاصل
ليس
وا ْع َل ْم بِ َأ َّن األَ ْج َـر َ
		

ِ
ـتـــان
إال إذا كـــانـت لــ ُه ِص َف

		

ــر األ ْد ِ
ــو ِه من ســـائِ ِ
ران
ُ
وخـ ُل ِّ

		

ِ
نــان
ش ٌط بِ ُحـكْم نَـبِـ ِّيـنـا ال َعدْ
َْ

إخــالص ِه ونَـقـائِ ِ
ِ
ــه
ال ُبـدَّ مـ ِْن
ِ
فإنـا
الـر
ســول َّ
وكـذا ُمـتـا َب َع ُة َّ

(((

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

•

•

((( الشــامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ،لســعود بن إبراهيم الرشيم،
ص.)37( :
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الوصية الثانية
التوبة إىل اهلل تعاىل

أخي احلاج:

اعلم  -وفقني اهلل وإياك  -أن التوبة إىل الكريم ســبحانه

حجه.
من أعظم ما يفعله احلاج قبل وأثناء وبعد ِّ
وحقيقــة توبة العبــد« :هي الندم عىل ما ســلف منه يف
املــايض ،واإلقــاع عنه يف احلــال ،والعزم عــى أال يعاوده
يف املستقبل»(((.
وربك التواب الرحيم أمر عباده بالتوبة يف كتابه العظيم
فقــال ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [هــود ،]3 :ونبيك
((( مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم
اجلوزية.)165/1( :
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الكريــم ﷺ حث عىل التوبة يف أحاديث صحيحة كثرية ،منها
قولــه« :يا أهيا الناس! توبوا إىل اهلل ،فإين أتوب إىل اهلل يف اليوم
مائة مرة»(((.
وأئمــة دينك القويــم وردت عنهم آثار كثــرة وأقوال
عديدة يف التوبة إىل الكريم املنان ســبحانه :يروى عن عبد اهلل
ٍ
مســعود ريض اهلل عنــه أنه قال« :الذنــوب أربعة :ذنبان
ابن
مغفوران ،وذنبان ال يغفــران ،رجل عمل ذنب ًا ً
خطأ فاهلل َي ُم ُّن

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

ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ [األحــزاب ،]5:ورجل عمل ذنب ًا قد علم
ما فيه فتاب إىل اهلل منه ،وندم عىل ما فعل ،وقد جزى اهلل أهل
هذا الذنب أفضل اجلزاء ،فقال يف كتابه﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الذكر والدعــاء والتوبة
واالستغفار ،باب استحباب االستغفار واالستكثار منه ،رقم:

(.)2702
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ﴾ [آل عمــران ]135:إىل
آخــر اآلية ،وذنبان ال يغفرمها ألهلهام :رجل قد عمل ذنب ًا قد
فأرص عليه ومل يتب إىل اهلل منه ،ولن يتوب اهلل عىل
علم ما فيه،
َّ
ٍ
ٍ
ملذنب حتى يســتغفر ،ورجل
عبد حتى يتوب ،ولن يغفر اهلل

زين له ســوء عمله فرآه حسن ًا ،فإن هذه التي هيلك فيها عامة
من هيلك من هذه األمة»(((.
واعلــم  -أهيا احلاج  -أن احلج إىل بيت اهلل احلرام أعظم
فرصة للتوبة إىل الكريم املنان سبحانه ،ففي احلج مغانم كثرية
وأوقات فاضلــة ومواطن عديدة ،إذا اســتغللتها يف مناجاة
الرمحن واســتغفاره ،فســيدخل حجك  -بإذن اهلل  -يف قول
جزاء إال اجلنة»(((.
نبيك ﷺ« :احلج املربور ليس له
ٌ
((( التوبة ،البن أيب الدنيا ،ص.)56-55( :

((( أخرجــه البخــاري يف صحيحه ،كتاب العمــرة ،باب وجوب
العمرة وفضلها ،رقم.)1773( :
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ـن َي َرى َمدَّ ال َب ُع ِ
وض جناحها
يا َم ْ
		

ِ
يل ال َبهي ِ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 َّ

نـاط ع ِ
ـروقها يف حلمهـا
ويرى َم َ ُ

امـنُـن عـ َلـي بِتَـو ٍ
بـة متحـو هبـا
ْ ُ َ َّ ْ

(((

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

•

•

((( نقله أبــو عبد اهلل القرطبــي يف التذكرة بأحــوال املوتى وأمور
اآلخرة ،ص.)464( :
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الوصية الثالثة
حتقيق تقوى اهلل تعاىل

أخي احلاج:
اعلم  -جعلنــي الرمحن وإياك من املتقــن  -أن الغاية
من احلج حتقيق تقوى رب العاملــن ،والتقوى هي وصية اهلل
لألولني واآلخريــن ،ووصية مجيع الرســل ألممهم ،ووصية
النبــي الكريم ﷺ ألمته ،ووصية الســلف الصالح ريض اهلل
عنهم بعضهم لبعض.
وحقيقــة التقوى كام قال طلق بــن حبيب رمحه اهلل« :أن
تعمل 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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حلجاج بيت اهلل احلرام

ــر عبــاده املؤمنني بالتقــوى يف كتابه
وربــك العليم أ َم َ

ٍ
تســعة وســبعني موضع ًا ،منها قوله ﴿ :ﯰ ﯱ
املجيد يف

ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [البقــرة ،]48 :وقولــه تبارك وتعاىل:
﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [البقرة،]231 :
ونبيك األمني ﷺ أمــر بالتقوى ،وحث عليهــا يف أحاديث
كثرية ،منها قوله ملعاذ بن جبــل ريض اهلل عنه« :اتق اهلل حيثام
ٍ
بخلق
كنت ،وأتبع الســيئة احلســنة متحها ،وخالق النــاس
حســن»((( ،وقوله عليه الصالة والسالم عندما ُسئل عن أكثر
وحسن اخللق»(((.
ما ُيدخل الناس اجلنة « :تقوى اهللُ ،
((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الرب والصلة عن رســول اهلل
ﷺ ،باب ما جاء يف معارشة الناس ،رقم.)1987( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الرب والصلة عن رســول اهلل
ﷺ ،باب ما جاء يف حسن اخللق ،رقم.)2004( :
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21

وأئمــة دينك املتــن وردت عنهم آثار كثــرة يف تقوى
الكريم املنان ســبحانه ،فريوى عن الصحايب اجلليل عبد اهلل
ابن مســعود ريض اهلل عنه يف تفســره لقــول اهلل عز وجل:
﴿ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ ﴾ [آل عمــران ،]102 :قال« :أن يطاع
فال يعىص ،ويذكر فال ينسى ،وأن يشــكر فال يكفر»((( ،قال
احلافظ ابن رجب رمحه اهلل« :وشــكره يدخــل فيه مجيع فعل
الطاعات ،ومعنى ذكره فال ينسى :ذكر العبد بقلبه ألوامر اهلل
يف حركاته وســكناته وكلامتــه فيمتثلهــا ،ولنواهيه يف ذلك
كله فيجتنبها»(((.
وقال أبو هريرة ريض اهلل عنه عندما ســئل عن التقوى؟

ٍ
شــوك؟ قــال :نعم ،قال :فكيف
قال« :هل أخذت 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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صنعت؟ قال :إذا رأيت الشــوك عَدَ ْل ُت عنه ،أو جاوزته ،أو

قرصت عنه ،قال :ذاك التقوى»(((.

واعلــم  -أخي احلاج  -أن من أعظــم ثمرات التقوى:
حمبة اخلالق ســبحانه لك ،وحمبة مالئكته والقبول يف األرض،
والســعادة يف الدنيا واآلخرة ،والتقــوى هي املخرج من كل
وهم ،والســبب يف جلــب كل رزق وخري ،وســبب
ضيــق ٍّ

للســهولة واليرس يف كل أمر خاصة تعلم العلم ،وسبب لنرص
اجلبار وتأييده وتســديده لك ،وباب جللــب بركات الكريم
عليك ،وســبب لقبول أعاملك الصاحلة ونجاتك من عذاب
الدنيا واآلخرة.
واعلم  -أهيا احلاج  -أن مما يعني عىل تقوى العليم العالم
سبحانه :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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املعايص واآلثــام من الــرور واآلالم ،وتعلم كيف تغالب
هواك وتطيع مــوالك ،وتدرس مكائد الشــيطان ومصائده
وحتذر من وساوسه ودسائسه.
واعلم  -أخي احلاج  -أن تقوى اجلبار ســبحانه تكون
يف الرس والعلن ،ويف الفقر والغنى ،ويف احلرض والســفر ،ويف
الشــباب والكهل ،ومن أعظم ما تتحقق فيــه التقوى عبادة
بي يف آيات
احلج ،ولذا جتد ارتباط التقوى باحلج وثيق ًا كام هو ِّ ٌ

احلج ،من ذلك قوله ســبحانه 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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َ
فعليك تقوى اهلل فالز َْمها َت ُفــ ْز
		

ِ
َب
إِ َّن التّق َّي هـو ال َب ِه ُّي األهـيـ ُ

		

ِ
ــر ُب
إِ َّن
َ
ـمـ َق َّ
املطـيع لـربـه َل ُ

ِ
ِ ِِ
الرضـا
َوا ْع َم ْل ل َطاعته َتن َْل منْ ُه ِّ

(((

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

•

•

((( ديــوان عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنــه ،اعتنى به :عبد الرمحن
املصطاوي ،ص.)44( :
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الوصية الرابعة
اختيار الصحبة الصاحلة

أخي احلاج:
اعلم  -رزقنــي الكريم وإياك الصحبــة الصاحلة  -أن

للصحبة الصاحلة أثر ًا عظي ًام يف ســلوك املؤمن ،وذلك أن اهلل

عز وجل جعلها سبب ًا من أسباب اهلداية ،فإذا أراد بالعبد خري ًا

ق َّيض له صحب ًة من األخيار ،وهيــأ له من اإلخوان من يعينه
عىل صالح نفســه ،فال يلبث أن يبلغ قدرهم أو َي ْب َز عليهم،
واملرء عىل دين خليله ،والطيور تقع عىل أشــكاهلا ،والســفر

ُيســفر عن أخالق الرجال ،فاخرت صاحب ًا ُيعينك عىل اخلري،
ويذكرك بالطاعة والرب.

وحقيقة الصحبة الصاحلة :هي التي تعينك إذا ضعفت،
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وتذكرك إذا نسيت ،وتعلمك إذا جهلت ،وتأمرك باملعروف،

وتنهاك عن املنكر.

وربك السميع َّ
حذر عباده املؤمنني من صحبة األرشار،

وحثهم عىل صحبــة األخيار يف كتابه 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 ،
ونبيك 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،
وإما أن جتد منه رحيــ ًا طيبة ،ونافخ الكري :إما أن حيرق ثيابك،

وإما أن جتد رحي ًا خبيثة»(((.

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب الذبائــح والصيد ،باب
املسك ،رقم.)5534( :
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وقوله عليه الصالة والسالم« :املرء مع من أحب»(((.
وأئمة دينك احلنيــف وردت عنهم آثــار كثرية وأقوال

عديــدة يف اختيار الصحبة ،قال ابن املقفــع رمحه اهلل« :وعىل
العاقــل أن ال ُي ِ
ــاد َن وال يصاحــب وال جياور مــن الناس
 ما اســتطاع  -إال ذا فضــل يف العلم والديــن واألخالقفيأخذ عنه»(((.

واعلم  -أهيا احلــاج  -أن مما يعينك عىل اختيار الصحبة

الصاحلة يف رحلتك لبيت اهلل احلرام اســتعانتك باحلي القيوم

ســبحانَه ،وســؤالك إياه أن يوفقك حلســن الرفقة ،وطيب
العرشة ،واالنتفاع بالصحبة ،وأن تعلم أن لكل ســفر نوعية
خاصة من الرفقة ،فألزم نفســك يف سفرك املبارك بمصاحبة
اجلادين من اخلريين ،أصحاب اهلمم العالية ،وابتعد عن رفقة

((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب عالمة حب
اهلل عز وجل ،رقم.)6168( :

((( األدب الصغري ،لعبد اهلل بن املقفع ،ص.)30 -29( :
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البطالني وأصحــاب األمزجة املتقلبة ،واألخــاق القبيحة
ممــن ال تعينك رفقتهــم عىل الظفر بمزيد مــن األجر يف هذا
املوسم العظيم.

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

		

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

		

ِ
ُـل َق ٍ
َفـك ُّ
ـــارن َيـ ْقـتَـدي
ـرين باملـ َق

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

(((

« اللهم إين أعوذ بك من يوم الســوء ،ومن ليلة السوء،

ومن ساعة الســوء ،ومن صاحب السوء ،ومن جار السوء يف

دار املقامة »(((.

•

•

•

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

((( أخرجــه الطــراين يف معجمه ،باب عيل بن ربــاح عن عقبة بن
عامر ،رقم.)810( :
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الوصية اخلامسة
احملافظة على الطاعات والبعد عن املعاصي

أخي احلاج:
اعلــم  -أعانني الرمحن وإياك عىل فعل الطاعات ،وترك

املعايص واملحرمات  -أن َأن َفس مــا ُ ِ
صفت له األوقات هو

طاعة رب األرض والســاوات ،ومن أنفــس أوقات طاعة
امللك الديان موســم احلج املبارك ،فعن ابن عباس ريض اهلل
عنهام عن النبي ﷺ أنه قال« :مــا العمل يف أيام العرش أفضل
مــن العمل يف هذه» قالــوا :وال اجلهاد؟ قــال« :وال اجلهاد،
ٍ
رجل خرج خياطر بنفسه وماله ،فلم ِ
إال ٌ
بيشء»(((.
يرجع

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل
يف أيام الترشيق ،رقم.)969( :
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وربك الــودود اللطيف أمر عباده بطاعتــه وطاعة نبيه
فقــال﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ﴾ [آل عمران.]32 :
ونبيك الصادق األمني ﷺ أخرب بأن طاعته من طاعة اهلل
تعاىل ،فقــال« :من أطاعني فقد أطــاع اهلل ،ومن عصاين فقد
عىص اهلل ،ومن أطاع أمــري فقد أطاعني ،ومن عىص أمريي
فقد عصاين»(((.
وأئمة ســلفك الصالح وردت عنهم آثار كثرية وأقوال
عديدة يف لزوم طاعة اهلل واحلذر من معصيته:
قــال عيل بــن أيب طالب ريض اهلل عنه« :من مجع ســت

خصــال مل يدع للجنة مطلب ًا ،وال عن النــار مهرب ًا :أوهلا :من
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب األحــكام ،باب قول اهلل

تعــاىل ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ﴾ ،رقم.)7137( :
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31

عرف اهلل فأطاعــه ،والثانيــة :من عرف الشــيطان فعصاه،
والثالثة :من عرف احلق فاتبعــه ،والرابعة :من عرف الباطل
فاجتنبه ،واخلامسة :من عرف الدنيا فأعرض عنها ،والسادسة:
من عرف اجلنة فطلبها»(((.
اعلم  -أهيا احلــاج  -أن مما يتأكد يف عبادة احلج طاعات
ومستحبات كثرية ،منها عىل وجه اإلمجال:
التحلل من احلقوق والودائع ،وقضاء الديون ،وانتخاب
النفقة الطيبة احلالل ،والتفقه يف أحكام نســك احلج وآدابه،
والتعرف عىل أحكام السفر.
واعلــم  -أهيا احلاج  -أن من أهم املعــايص التي تتأكد
رضورة اجتناهبا يف عبادة احلج :الرشك باهلل بالقلب أو القول
أو العمــل ،وترك الصــاة أو تأخريها عن وقتهــا ،والغيبة،
((( بســتان الواعظني ورياض السامعني ،أليب الفرج عبد الرمحن بن
اجلوزي ،ص.)18( :
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والنميمــة ،واتباع أمر اجلاهليــة يف العقيدة أو يف التربج أو يف
احلمية ،وملس النساء والنظر إليهن ،ورشب الدخان.
َت ْع ِص ا ِ
ْت ُت ْظ ِه ُر ُحـ َّبـ ُه
إلل َه َوأن َ

		

ِ
هـذا ُم ٌ
ـديـع
القيـاس َب
ـال يف
ُ

		

ِ
لشكر َ
ذاك ُمض ْي ُع
وأنت
من ُه
َ

كص ِ
ادق ًا ألَ َط ْعـتـَ ُه
َل ْو َ
كان ُح ُّب َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
		
ـيـع
إن املح َّ
ـب ُمـط ُ
ـب َل ْن ُي ُّ
ٍ
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 :
•

•

•

((( ديــوان اإلمام الشــافعي ،اعتنى به :عبد الرمحــن املصطاوي،
ص.)78( :
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الوصية السادسة
التخلق باألخالق احلسنة والعادات اجلميلة

أخي احلاج:
اعلــم  -رزقني الكريــم وإياك معــايل األخالق  -أن
أفضل الطرق وأســهلها وأيرسها للتحيل باألخالق احلســنة
هو االقتداء بالنبي ﷺ ،الذي كان خلقه القرآن ،وكان أحسن
الناس َخلق ًا ُ
وخلق ًاُ ،يعطي من َح َـر َمـــه ،ويعفو عمن َظ َل َمه،
ويســ ُن إىل من أســاء إليه ،وهذه أصول
و َي ِص ُل من َق َط َعهُ ،
األخالق ،فعلينا االقتداء به يف سائر أخالقه.
وحقيقة اخلُلق« :هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال

بســهولة و ُيرس من غري حاجــة إىل ٍ
فكر ورو ّيــة ،فإن كانت
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اهليئة بحيث تصدر عنها األفعــال اجلميلة  -عق ً
ال ورشع ًا -

بســهولة ،ســميت اهليئة الصــادرة خلق ًا حســن ًا ،وإن كان
الصادر منها األفعال القبيحة ،ســميت اهليئة التي هي املصدر
ُخلق ًا سيئ ًا»(((.

وربك العفو الرؤوف حــث يف كتابه املجيد عىل التحيل

باألخالق احلســنة ور َّغب فيهــا ،فقــال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [األعراف.]199 :
ونبيك الصادق األمني ﷺ حث عىل األخالق احلســنة،

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

واعلــم  -أهيا احلــاج  -أن من األخالق احلســنة التي
يتأكــد التحيل هبــا يف عبادة احلــج :التحيل بالعفــة ،وكظم
((( التعريفات ،للرشيف اجلرجاين ،ص.)101( :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتــاب املناقب ،باب صفة النبي
ﷺ ،رقم.)3559( :

35

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

الغيــظ ،والعفــو ،والتواضــع ،والصرب بأنواعــه ،والبذل،
واجلود ،والسخاء ،واإلحســان ،والرب ،والكرم ،والبشاشة،
والتــأين ،والتعــاون ،والتــودد ،وحســن الظــن ،واحلياء،
والصمــت يف غــر فائــدة ،والرفــق ،واللني ،والســكينة،
وســامة الصدر ،والصدق ،واإليثار ،والتجــرد ،وااللتزام
بالنظام ،واالنضباط.
ِ
ب َمك ِ
َـار َم ْالَ ْخ َل ِق َج ْه ِدي
ُأح ُّ
		

ِ
ـيـب َو َأ ْن ُأ َعــا َبـا
ْـر ُه َأ ْن َأع َ
َو َأك َ

		

ش الن ِ
الس َبـا َبـا
َّاس َم ْن َ ْي َ
ـوى ِّ
َو َ ُّ

		

الر َ
أصا َبـا
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 ِّ

(((

« اللهم إين أعوذ بك مــن منكرات األخالق ،واألعامل،
واألهواء »(((.
•

•

•

((( ديــوان اإلمام الشــافعي ،اعتنى به :عبد الرمحــن املصطاوي،
ص.)22( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،كتاب الدعوات عن رسول اهلل ﷺ،
باب دعاء أم سلمة ،رقم.)3591( :

37

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

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
يعــود عليه بالفائدة يف دينه 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.
واحلج أشهر معلومة ،وأيام معدودة ،ينقيض بانقضائها،
ويستفيد املوفق بمقدار استثامره لوقته فيها.
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أبرز ما يعينك عىل اســتثامر
واعلــم  -أهيا احلــاج  -أن َ
وقتك يف هذا املوسم املبارك ،أن تدرك طبيعة الوقت وأمهيته؛
إذ هــو حياة العبد ومزرعته ورأس ماله ،من ض َّيعه فقد أضاع
عمره ،وأن تدرك رشف املوســم ،وأنه أعظم املواســم منزلة
ومن أقرصها فرتة ،وأن تتذكر أهوال القبور وساعة الوقوف
بني يدي احلي القيوم ســبحانه ،حني تتمنى لو استكثرت من
اخلري وما قارفــت رش ًا ،ومن أهم ما يعينــك أن تتعرف عىل
األعامل الفاضلة املستحبة يف هذه األيام ،لتعرف ما تريد عمله
من أوجه الرب بام يتالءم مع األدوار املطلوبة منك ،وأن حتاسب
نفســك ،وختصص وقت ًا للتأمــل والتفكــر ،وتقويم أدائك
بصــورة متكــررة ،وأن تركز عىل األعــال الصاحلة األعظم
أجر ًا ،واألكثر نفع ًا وإحلاح ًا ،وأن تنوع الطاعات حتى ال متل
النفس ،وأن حتدد مضيعات وقتك ،وتعمل عىل جتنبها ،مثل:
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التســويف يف أداء الطاعات ،والتواين عن أدائها ،واشتغالك
بام ال يعنيك ،واســتكثارك مــن الرفقة وجمالســة البطالني،
وإفراطك يف االســرخاء والنوم ،وكثرة استخدام 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 ُل ِـؤثِ ِ
ـوان
املض ُ
ـر ُّ

َ
فارفع ل َن ْف ِس َ
موتك ِذك َْرها
ك َبعدَ

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

((( الشوقيات ،ألمحد شوقي.)158/3( :

(((
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اللهم بِعلمــك الغيب ،وقدرتك عــى اخللق؛ أحيني
«
َّ

مــا علمــت احليــاة خــر ًا يل ،وتوفنــي إذا علمــت الوفاة
خري ًا يل »(((.
•

•

•

((( أخرجه النســائي يف سننه ،كتاب السهو ،باب الدعاء بعد الذكر،
رقم.)1305( :

41

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

الوصية الثامنة
بذل النصيحة باحلكمة واملوعظة احلسنة

أخي احلاج:
اعلــم  -وفقنــي اهلل وإيــاك للدعوة إىل دينــه باحلكمة
ٌ
وسوق
موســم دعوي مبارك،
احلج
واملوعظة احلســنة  -أن َّ
ٌ
عظيم لإلرشــاد والتعليم ،انربى العلامء والدعاة واملصلحون
ٌ
فيه لتبصري العبــاد ،وتوجيههم جي ً
ال بعــد جيل ،عرب تاريخ
اإلســام الطويل ،وما ذلك منهم إال متابعــة للنبي 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 جهة مستشــعرة
وأمــام تلك الســوانح ال متلــك ُّ

وأي فرد قادر عىل العطاء إال املبادرة للقيام بام
للمســؤوليةُّ ،
أوجب اهلل عليه من التبليغ والنصح والتذكري والبيان.

وحقيقة املوعظة احلسنة :التخويف والرتغيب والتلطف

باإلنسان ،بأن حتثه وتنشطه وجتعله بصورة من يقبل الفضائل.
وربــك احلكيم أمــر عبــاده بتقديم النصيحــة بقالب

احلكمة واحلســنى يف آيات عظيامت ،فقــال تعاىل ﴿ :ﯦ

ﯧ ﯨ ﴾ [البقرة ،]83 :وقــال ﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾

[آل عمــران ،]159 :وقال ســبحانه﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾
[النحل.]125 :

ونبيك الناصــح احلكيم ﷺ حث عىل بــذل النصيحة،

وعمل عــى تقديمها بأفضل صورة ،فعــن جرير بن عبد اهلل
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ريض اهلل عنه قال« :بايعت رســول اهلل ﷺ عىل إقام الصالة،
وإيتاء الزكاة ،والنصح لكل مسلم»(((.
وقال ﷺ« :الديــن النصيحة ،الديــن النصيحة ،الدين
النصيحــة» ،قالوا :ملن يا رســول اهلل؟ قــال« :هلل ،ولكتابه،
ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم»(((.
وأئمة دينك العتيق وردت عنهم أقوال كثرية يف إحســان
النصيحة ،منها:
قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه« :القلوب وحشــية
فمن تألفها أقبلت عليه».
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب قول النبيﷺ:
«الدين النصيحة :هلل ولرســوله وألئمة املســلمني وعامتهم»،

رقم.)57( :

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب اإليــان ،باب بيان أن الدين
النصيحة ،رقم.)55( :
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وقــال طلحة بن عمر« :قلت لعطــاء :إنك رجل جيتمع
عنــدك ناس ذوو أهــواء خمتلفة ،وأنا رجــل َّيف حدة ،فأقول

هلم بعض القــول الغليظ؟ فقال :ال تفعــل .يقول 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»(((.

واعلــم  -أهيا احلــاج  -أن مما يعينك عــى بذل النصح
والدعوة باحلســنى يف هذا املوسم العظيم :إخالصك النية هلل
وحده ،وعلمــك باليشء املنصوح ،واســتصحابك األجور
العظيمة واملنافع الكبرية املرتتبة عىل دعوة احلجيج وتعليمهم،
وعنايتــك باألســلوب احلكيم ،وقــول التي هي أحســن،
((( 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
عىل التصحيح واملعاجلــة ،وت ََو ِّق َ
يك الدخول يف جدال فكري
أو منازعة علمية يف غري فائدة رشعية ،وتوجيهك آحاد الناس

بمعاجلــة اخلطأ الفردي عن طريق النصــح اخلاص والدعوة
الفرديــة ،وخماطبتــك الناس عــى قدر عقوهلــم ومنازهلم،
خمتــار ًا لألحــوال واألزمنــة املالئمــة للنصح واإلرشــاد،
وخمالطتك احلجيج بنفســية متفائلة معتنية بمفاتيح القلوب،

ٍ
وهتاد
وهتيئة النفوس لتقبل النصح واإلرشــاد :من بشاشــة
وإحســان ،وتواضع ولني كالم ،وإفشاء سالم ،وإعالم حمبة
وإظهــار التقدير واالحرتام ،وتقديم اهلدية ،وإحســان الظن
والتــاس األعذار ،وااللتزام بالصرب وســعة الصدر ،وإعانة
للمحتاجني وأبناء السبيل؛ حتى تتعمق الثقة ،وتشيع املحبة،
وتوجد األرضيــة املالئمة لألخذ والتلقــي ويتقبل 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 َ
أرض استام َعه

			

ـزع إذا مل ُت ْع َ
ـط طـا َعه
فال َ ْت ْ

ِ
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 :
•

•

•

((( ديــوان اإلمام الشــافعي ،اعتنى به :عبد الرمحــن املصطاوي،
ص.)74( :
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الوصية التاسعة
دعاء اهلل عز وجل وحتري أوقات اإلجابة

أخي احلاج:
اعلــم  -تقبل اهلل مني ومنك صالح الدعاء  -أن الدعاء
يف دين اإلســام من أعظم العبــادات؛ ألنه يوقف العبد عىل
حقيقة ضعفــه وافتقاره إىل خالقه عز وجــل ،فيترضع العبد

إليه مســتكين ًا ذليالً ،سائ ً
ال حاجته ،راجي ًا خائف ًا ،راغب ًا راهب ًا،

مستشــعر ًا ذ َّله وعظمة ربــه ،وضعفه وقوة خالقــه ،وفقره
وحاجته وغنى وكرم إهله ،وتلك غاية العبادة ومقصودها.
وحقيقة الدعاء« :اســتدعاء العبد ربه عز وجل العناية،
واستمداده إياه املعونة»(((.
((( شأن الدعاء ،للخطايب ،ص.)4( :

48

وصايا وتوجيهات
حلجاج بيت اهلل احلرام

وربك املنان الكريم ذكر يف كتابــه الكريم األمر بدعائه
فقال ﴿ :ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ ﮮ  ﮯ  ﮰ ﴾
[األعراف.]55 :
ونبيك األمني ﷺ حث عىل الدعاء يف أحاديث عدة ،منها:

قوله ﷺ« :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ٍ
ليلة إىل الســاء الدنيا،
حني يبقى ثلث الليل اآلخر ،يقول :من يدعوين فأستجيب له؟
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له؟»(((.
وأئمة امللــة وردت عنهــم آثار كثرية يف دعــاء الرمحن
الرحيم ،قــال القايض ابن العريب املالكــي رمحه اهلل« :إن اهلل

أذن يف دعائه ،وع َّلم الدعاء يف كتابه خلليقته ،وع َّلم النبي ﷺ
الدعــا َء ألمته ،فاجتمعت فيه ثالثة أشــياء :العلم بالتوحيد،

ٍ
ألحد أن َ
يعدل عن
والعلم باللغة ،والنصيحة ألمته ،فال ينبغي
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتــاب التهجد ،باب الدعاء يف
الصالة من آخر الليل ،رقم.)1145( :
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َ
احتال الشــيطان للنــاس يف هذا املقام فق َّيض هلم
دعائه ،وقد
قو َم ُسوء ،خيرتعون هلم أدعي ًة يشتغلون هبا عن االقتداء بالنبي
ﷺ ،وأشــدُّ ما يف احلال أهنم ينسبوهنا إىل األنبياء صلوات اهلل
عليهم ،فيقولون :دعاء آدم ،دعاء نوح ،دعاء يونس ،دعاء أيب
بكر الصديق ،فاتقوا اهلل يف أنفسكم وال تشتغلوا من احلديث
بيشء إال بالصحيح منه»(((.
وقــال ابن القيم رمحه اهلل« :فأنفــع الدعاء :طلب العون
عىل مرضاته .وأفضل املواهب :إسعافه هبذا املطلوب ،ومجيع
األدعية املأثــورة مدارها عىل هذا ،وعىل دفع ما يضاده ،وعىل
تكميله وتيسري أسبابه .فتأملها»(((.
((( القبــس يف رشح موطأ مالــك بن أنس ،أليب بكــر بن العريب:
(.)422-421/1

((( مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،البن قيم
اجلوزية.)80/1( :
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واعلم  -أهيا احلاج  -أن أعظم العبادات التي يتأكد فيها
الدعاء عبادة احلج ،وذلــك لتوافر مظان اإلجابة فيه أكثر من
غريه ،فاحلاج مسافر ،واملسافر مســتجاب الدعوة ،كام أن يف
احلج مواضع عديدة يستحب الدعاء عندها ،وتكون اإلجابة
فيها أرجى من غريها ،منها:
 -1الدعــاء عنــد رؤية الكعبــة :ترفع يديــك وتدعو
بام تيرس لك.
 -2الدعاء يف الطواف :ممــا ورد من األدعية بني الركن

اليامين واحلجر األســود قوله 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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 -4الدعاء عىل الصفا واملــروة :عن جابر ريض اهلل عنه
قال يف حجة النبي ﷺ( :فلام دنــا من الصفا قرأ ﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ [البقــرة« ]158 :أبــدأ بــا بدأ اهلل به»
فبــدأ بالصفا ،فرقي عليه ،حتى رأى البيت فاســتقبل القبلة،
فوحــد اهلل وكربه ،وقال« :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(((.

 -5الدعاء يــوم عرفة :عن ابن عمرو ريض اهلل عنهام أن
النبي ﷺ قال« :خري الدعاء دعاء يوم عرفة ،وخري ما قلت أنا
والنبيون من قبيل :ال إلــه إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك

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

((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،رقم.)1218( :

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،كتاب الدعوات ،رقم.)3585( :
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 -6الدعاء عند املشعر احلرام يف مزدلفة :تدعو بام شئت
بعد صالة الفجر.
 -7الدعاء بعد رمي اجلمرتني الصغرى والوسطى :عن
ابن عمــر ريض اهلل عنهام أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بســبع
ٍ
ٍ
حصاة ،ثم يتقدم حتى ُي ِ
ســه ُل،
حصيــات ،يكرب عىل إثر كل

فيقوم مســتقبل القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدعو ويرفع يديه ،ثم
يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشامل فيستهل ،ويقوم مستقبل
القبلة ،فيقوم طويالً ،ويدعــو ويرفع يديه ،ويقوم طويالً ،ثم
يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي ،وال يقف عندها ،ثم
ينرصف ،فيقول« :هكذا رأيت النبي ﷺ يفعله»(((.
واعلم  -أهيا احلــاج  -أن األدعية والتعوذات  -بمنزلة
ســاح املؤمن  -ينفع مما نزل ومما مل ينــزل ،وبقدر قوة اليقني
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتاب احلج ،بــاب إذا رمى
اجلمرتني يقوم و ُي ِ
سه ُل مستقبل القبلة ،رقم.)1751( :
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باهلل ،واالستقامة عىل أوامر اهلل ،تكون إجابة الدعاء وحصول
املطلوب ،وإذا حصــل الدعاء برشوطه ،فــاهلل إما أن يعطي
السائل حاالً ،أو يؤخره ليكثر املسلم من البكاء والترضع ،أو
يعطيه شــيئ ًا آخر أنفع له من ســؤاله ،أو يدفع به عنه بالء ،أو
يؤخره إىل يوم القيامة ،فاهلل أعلم بام يصلح لعباده.
واعلم  -أهيا احلــاج  -أن الدعاء من أقوى األســباب
يف دفع املكــروه وحصول املطلوب ،ولكــن قد يتخلف عنه
أثره ،إما لضعفه يف نفســه بأن يكون دعــاء ال حيبه اهلل؛ ملا فيه
من العدوان ،وإما لضعــف القلب وعدم إقباله عىل اهلل تعاىل
وقت الدعاء ،وإما حلصول املانع من اإلجابة من أكل احلرام،
واستيالء الغفلة والســهو ،وتراكم الذنوب عىل القلب ،وإما
اســتعجال اإلجابة وترك الدعاء ،وربام منعه يف الدنيا ليعطيه
يف اآلخرة أعظم منه ،وربام منعه ورصف عنه من الرش مثله.
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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 َ َ

		

جيـو ُد َع َ
ــاصني بالنِّ َع ِم
ـل 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
اعلم  -أعاننــي الكريم وإياك عىل ذكــره  -أن َ

عز وجــل من أيرس العبادات وأســهلها وأجلهــا وأفضلها،
فحركة اللســان أخف حركات اجلوارح ،واألعامل الصاحلة
كلها رشعت لذكر اهلل ،وقد رتب اهلل عليه من الفضل والعطاء
مــا مل يرتب عىل غريه من األعامل ،فذكــر اهلل ُيريض الرمحن،
ويطرد الشــيطان ،و ُيســهل الصعب ،ويزيل الرش ،و ُيذهب

اهلم والغم عــن القلب ،ويقوي القلب والبدن ،وينور القلب
ّ

والوجه ،وجيلب الــرزق ،و ُيذهب املخــاوف ،وهو غراس
اجلنــة ،وحيط اخلطايا و ُيذهبها ،وينجي من عذاب اهلل ،ويزيل
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الوحشــة بني العبد وربه ،ويورث ذكــر اهلل لعبده ،وحمبة اهلل
واألنس به ،واإلنابــة إليه ،والقرب منهِ ،
وذكْر اهلل ســبحانه

يعطي الذاكر قوة ،ويكسوه جاللة ومهابة ونرضة ،وهو سبب
لنزول الســكينة عىل الذاكرين ،وغشــيان الرمحة هلم ،حتفهم
املالئكة ،ويذكرهــم اهلل فيمن عنده ،ويباهــي هبم مالئكته،
ولذلك أمرنا اهلل عز وجل بدوام ذكره.
فربك احلميد أمر عباده املؤمنــن بذكره يف آيات كثرية،
منها :قوله تعاىل ﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﴾ [البقــرة .]198 :وقوله تبــارك وتعاىل ﴿ :ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ [البقــرة.]200 :
ونبيــك الكريم ﷺ حــث عىل ذكر ربه العظيــم يف أحاديث
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كثــرة ،منها :قوله ﷺ« :يقــول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي
يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفســه ،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 الــذي يذكر ربه
وقولــه عليه الصالة والســامَ :

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

وقولــه ﷺ« :ال يقعد قــو ٌم يذكرون اهلل عــز وجل إال

حفتهم املالئكة ،وغشــيتهم الرمحة ،ونزلت عليهم السكينة،
وذكرهم اهلل فيمن عنده»(((.
((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتاب التوحيــد ،باب قول اهلل
تعاىل ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ ،رقم.)7405( :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،رقم (.)6407

((( أخرجــه مســلم يف صحيحه ،كتــاب الذكر والدعــاء والتوبة
واالستغفار ،رقم.)2700( :
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وقوله عليه الصالة والسالم« :أال أنبئكم بخري أعاملكم،
وخري
وأزكاهــا عنــد مليككــم ،وأرفعهــا يف درجاتكــم،
ٌ
وخري لكم مــن أن تلقوا
والــو ِرق،
لكم من إنفــاق الذهب
َ
ٌ

عدوكــم فترضبوا أعناقهم ويرضبــوا أعناقكم؟» قالوا :بىل.
قال« :ذكر اهلل تعاىل»(((.
وأئمــة دينــك العظيــم وردت عنهم أقــوال كثرية يف
ذكر اهلل عز وجل ،قال ابن القيم رمحه اهلل« :إن أفضل أهل كل
أكثر ُهم
عمل أكثرهم فيه ذكــر ًا هلل عز وجل ،فأفضل ُ
الص َّوا ِم ُ
ذكر ًا هلل عز وجــل يف صومهم ،وأفضــل املتصدقني أكثرهم
ذكر ًا هلل عز وجل ،وأفضل احلجاج أكثرهم ذكر ًا هلل عز وجل،
وهكذا سائر األعامل»(((.
((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،كتاب الدعوات ،رقم.)3377( :

((( الوابــل الصيب ورافع الكلم الطيــب ،البن قيم اجلوزية ،ص:
(.)182-181
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اعلــم  -أهيا احلــاج  -أن للحج نصيب ًا وافــر ًا من ذكره
تعاىل ،من ذلك:
 -1ذكره عند امليقات وبعد اإلحرام :ترفع صوتك قائالً:
«لبيــك اللهم لبيــك ،لبيك ال رشيك لك لبيــك ،إن احلمد
والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك».
 -2ذكره عند دخولك املســجد احلــرام ،تقدم رجلك
اليمنى قائالً« :بســم اهلل والصالة والســام عىل رسول اهلل،
اللهم افتح يل أبواب رمحتك».
 -3ذكره عند بداية الشوط األول« :بسم اهلل واهلل أكرب».
 -4ذكــره عند خروجك من املســجد ،تقــدم رجلك
اليرسى قائالً« :بســم اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل،
اللهم إين أسألك من فضلك».
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 -5ذكــره من ظهر يــوم النحر :فتكثر مــن التكبري دبر
الصلوات وســائر األوقات إىل غروب شــمس يوم الثالث،
وصفــة التكبري« :اهلل أكرب ،اهلل أكــر ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل،
اهلل أكرب ،اهلل أكــر ،وهلل احلمد» ،وأما غــر احلاج 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 ،
•

•

•

((( لطائف املعارف فيام ملواســم العام مــن الوظائف ،البن رجب
احلنبيل ،ص.)47( :

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الوتر ،باب يف االستغفار ،رقم:
(.)1522
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ونختم حديثنا بأبيات عظيمــة قيمة تربوية مبدعة ،غنية
بمشاعر الشــوق والرغبة واحلنني إىل بيت اهلل العظيم ،وهي
للعالمة اإلمام اجلهبذ شمس الدين :أبو عبد اهلل حممد بن أيب
بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ،املعروف بابن قيم اجلوزية،
تغمده اهلل بواسع رمحته وأسكنه فسيح جناته ،وصب عىل ثراه
صيب عفوه 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 ُموا
الـم َ
ـــل َو ْ
َو َل ُّبوا لـــ ُه عنْـــدَ ُ
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َو َقدْ ك ََش ُفـوا تِ ْل َ
ؤوس ت ََو ُ
اضعـ ًا
الـر َ
ـــك ُّ

ِ
ِِ ِ
ـم
لعـــزَّة َمـن َت ْعنُـــو ا ْل ُو ُجـــو ُه َوت ُْسـل ُ

ــــون بِالبـيــدَ ِ
اء َل َّبـ ْيــــك َر َّبــنَا
ُيِـ ُّل
َ
ْ

ـلك والـحمـدُ ا َّل ِ
َل َ
لم
ـذي َ
أنـت َت ْع ُ
الـم ُ َ َ ْ
ـك ُ

ـو ُه ِر َض
ومـ َّبـ ًة
ــــى َ َ
ـــم َف َلـ َّب ْ
َد َع ُ
ً
ـــاه ْ

ِ
ْـه ُم
ــو ُه كـــان أ ْق
ــــرب من ُ
َ
لمـــا َد َع ْ
َف َّ

ِ
ؤوســهم
ــم َعىل األنْضاء ُشــ ْعث ًا ُر ُ
ت ََر ُاه ْ

ـــم
ُـــر ًا وهــم فيها َأ َس
وغ ْ
ـــــر َو َأنْـ َع ُ
ُّ
َ
واألهـــل َرغْب ًة
طـــان
األو
َ
َو َقدْ َف َار ُقوا ْ

َو َل ُيـ ْثـن ِ ِ
ـــم َل َّ
ـــم والـتَّـنَـ ُّع ُم
ـذات ُ
ُـه ْ
ــه ْ

ـارهـــا وفِ
ِ
سـيـــرون من أ ْق َط ِ
جـاجـها
َي
َ

أسـ َلـمـوا
وركْـبــانـــ ًا وهلل ْ
ِرجـــــاالً ُ
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أبصـار ُهـــم ب ْيـتَـــ ُه ا َّل ِذي
أت
َو ََّلـــا َر ْ
ُ

ِ
َرض ُم
قلـــوب
الـــو َرى َش ْ
َ
ُ
ـوقـ ًا إِليـــه ت َّ

ك َ
ُّ
قــــط َق ْبـل ُه
ْـصـ ُبـوا
ـــم َيـن َ
ـــم َل ْ
َـأ َّنُ ُ

َـرح َ
ـــل َعن ُْه ُم
ـــم َقـــدْ ت َّ
ألَ َّن َش َق ُ
ـــاه ْ

ـــرة مـهــر ٍ
ـه كـــم ِمــــن عـب ٍ
َفلِ َّل ِ
اقة
َ ْ
ُ ْ َ
ْ

ــــرى َع َلـى آ َث ِ
ـــار َهـــا َل تَـ َقدَّ ُم
َو ُأ ْخ َ

ِ
َو َقـدْ َ ِ
ـب بِدَ ْم ِع َها
ش ْ
ـمـح ِّ
قـت َع ُ
يـن ا ْل ُ

ِ
ـــن الدُّ ُمـــو ِع و ُي ْس ِ
ـن َب ْي ِ
ج ُم
ـــر م ْ
فين ُظ ُ

ـــن َ
ــالمـها
إِذا َعـا َينَـتْـــ ُه ال َعـ ْي ُ
زال َظ ُ

ـــب الكَئِ
َ
ِ
ـــن ا ْل َقـ ْل ِ
َوز ََال َع ِ
يـــب التَّـألُّ ُ

ـــمعايِ ُن ُح ْسنَـــه
ف ال َّط ْر ُ
وال ي ْع ِر ُ
ف ا ْل ُ

ف َّ
ــو ُق أ ْع َظ ُم
ــر ُ
إِىل ْ
والش ْ
أن َي ُعــود ال َّط ْ
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ِ
ِ
يـــن َ
أضـاف ُه
َو َل َع
ـــن َذا فح َ
ـجـب م ْ
ٌ

ِ ِ
ـمع َّظ ُم
ـــن َف ْه َ
الر ْح ُ
ـــو ا ْل ُ
إِىل نَـ ْفســـه َّ

ِ
ِ
ـــن ا ِ
ـــم ُحـ َّل ٍة
ك ََســـا ُه م َ
إل ْجـالل أ ْع َظ َ

ع َليهـا طِــــرا ٌز بِا ْلـمــالح ِ
ـــة ُم ْعـلِ ُم
َ َْ
َ
َ

ـوب ت ِ
ِ
كـــل ا ْل ُق ُل ِ
أج ِ
ُّ
ُـحـ ُّب ُه
ـل ذا
ـن ْ
َفـم ْ

ـــع إِ ْجــالالً لــــ ُه َوتُـ َعـ ِّظ ُم
َوتَـخْ َ
ـض ُ

وراحــوا إِىل ال َّتع ِر ِ
رح ًة
يف َي ْـر ُج
َ
ـــون ْ
ْ
ََ ُ

ِ
ِ
ـجــــو ُد و ُيـك ِ
ْـر ُم
ـمـن َي ُ
ـــر ًة م َّ
ومغْـف َ
َ

َفلِ َّل ِ
ـــه َذ َ
ُ
ـظـــم ا َّل ِذي
املـوقـف األَ ْع
اك
ُ

ِ ِ
ـــر ِ
ـل َ
ض َب ْ
ظم
ْ
ذاك أ ْع ُ
كموقف َي ْو ِم ا ْل َع ْ

ِ
ــار َج َّ
ــــل َج َـل ُل ُه
و َيدْ نُـو بـــه ا ْل َ
ـج َّب ُ

ِ
أكـر ُم
ـــم ْأم َـلكَـ ُه َف ْه َ
ـــو َ
ُيباهـــي ِبِ ْ
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ـــول ِع ِ
َي ُق ُ
مـ َّبـ ًة
بــادي َقـــدْ أتونِـــي َ َ
ـم
ــــر ُ
أجـــــو ُد َو ْأر َح ُ
ـم َب ٌّ
َوإنِّـــي ِبِ ْ

ـه ْم
ـــر ُت ُذنُـو َب ُ
ُـــم أنِّـي غَـ َف ْ
َف ُأ ْش ِهدُ ك ْ

وأعـ َطـيـتُـهـــم مــا أمـ ُلــــوه و ُأن ِ
ْـع ُم
ُ َ
َّ
َ ْ ْ ُ ْ َ

ـف ا ْل ِ
ـــل ذا ا ْلـمو ِق ِ
أه َ
ـذي
َْ
َف ُب ْشاك ُُم يـا ْ

ِ ِ
ـــر اهللُ ُّ
ــر َح ُم
الـذن
َ
ُــــوب و َي ْ
بِـه َيغْـف ُ

ِ
َفك ِ
ٍ
فيـــه ك ُِّم َ
ـــل ِع ْت ُق ُه
عتيـق
ـــن
َـم م ْ
ْ

َ
ـم
تس َعـــي ور ُّب
َو
ــــك ْأر َح ُ
آخــــر َي ْس ْ
َ

ِ
وما ُر ِؤى َّ
الو َرى
الش
ُ
ــيطان أ ْغ َي َظ فـــي َ
َ

ــــر ِمنْـــ ُه ِعنْـدَ هـا َو ْهـــو ْألَ ُم
َو ْ
أحـ َق َ

ٍ
َو َذ َ
ــــــر َقـــــدْ َرآه َفـغــاظـــ ُه
اك ِلَ ْم

َفأ ْق َب َ
ُّـــر َب َغ ْيظـــ ًا َو َي ْلطِ ُم
ـــل َ ْ
ي ُثـو الت ْ
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ٍ
ِ
َـت
ـــن
وما
رمحـــة أت ْ
ْ
عاينت عينَـــاه م ْ
َ

ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ـــر ِ
سم
ش ُت ْق ُ
َومغْف َرة م ْن عنـــد ذي ال َع ْ

ـــن أنَّـ ُه
َبنَـى مـــا َبنَـى َحـتَّـــى إِذا َظ َّ

ِ ِ
ِ
مـك َُم
ـــو ُ ْ
ـــن ُبـنْـيـانـه َف ْ
ـه َ
َّـــن م ْ
َتَك َ

ِ
ِ
أسـاس ِه
ـــن
أتَـــى اهللُ ُبـنـ َيـــان ًا لـــه م ْ

ِ
ِ
َـهـدَّ ُم
ــر َع َلـ ْيـــه َســاقـطـــ ًا َيـت َ
َفـخَ َّ

َـــاء َو َينْتَهـي
َو ْ
كم َقـدْ ُر َمـــا يع ُلـو ا ْلبِن ُ

إ َذا ك َ ِ ِ
ـــر ِ
ـه ِد ُم
ش َي ْ
َـــان َي ْبنيـــه َو ُذو ا ْل َع ْ

ـــم ْش َع ِر ا ْلـ
َو ُ
راحــوا إِىل َ ْ
ج ٍع فباتُـــوا بِ َ
ـــم َت َقدَّ ُمـوا
ـــوا ا ْل ْ
وص َّل ْ
َح َرا ِم َ
ـــر ُث َّ
فج َ

إِ َل ا ْلـــجم ِ
ون َر ْم َيها
رة ا ْل ُك ْب َـرى ُيريـــدُ َ
َ ْ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـموا
ـــم َت َي َّم ُ
ل َو ْقـــت َص َـلة العيـــد ُث َّ
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َّـح ِ
َ
ُـــون َف ْضـ َل ُه
ــر َي ْبـغ
َ
ـــم للن ْ
منـازهل ْ

ٍ ِ
ـن أبِ ِ
ـــم ُي َعـ َّظ ُم
يــاء ن ُْســـك م ْ
يه ْ
َوإِ ْح َ

رضـي اهللَ نَحـــر ُن ُف ِ
َـــان ي ِ
وس ِه ْم
ْ ُ
َف َل ْو ك َ ُ

ِ
طوعـــ ًا َولِ ْل ْم ِ
ـــر َســ َّل ُموا
لدانوا بـِــه ْ

ـجـه ِ
ِ
ُحوره ْم
ـاد ن
ك ََمـا َب َذ ُلـوا عنْـــدَ ا ْل ِ َ
ُ

ِ
ِ ِ
ِ
ـــم الدَّ ُم
جـرى من ُْه ُ
لَ ْعـدائـــه َحتَّـــى َ

ِ
هم
َو َلكِن
َّهـــم َدانُــوا بِ َ
ـو ْضــــ ِع ُرؤوس ْ
ْ

ِ ِ
ِ
وذلِ
َ
ـم
ــس ُ
ـــــك ُذ ٌّل ل ْلـ َعــبــيـد َومــ ْي َ

ـك ال َّت َف َ
ـــوا َذلِ َ
ـــث ا ْل ِذي
لـمـــا ت َّ
َقض ْ
َو َّ

ـموا
ـم َو ْأو َف ْ
ـــم َت َّ ُ
ـم ُث َّ
ـــوا ن َْذ َر ُه ْ
َعل ْي ِه ْ

ِ
البيـــت ا ْل َع ِ
تيـق ِزيــار ًة
ـاهـم إلـى
َد َع ُ

ـريـــن َوأك ِ
ف َيـــا َم ْـر َحــبـ ًا بِالـزَّائِ ِ
ْــر ُم
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ِ ِ
ـــم ل ُه
ـهـــى ِز َيــارت ُ
فللـــه َمـــا أ ْب َ
َـه ْ

ـك َ
لـــت تِ ْل َ
اجلوائِـــ ُز ُت ْق َس ُم
َوقـدْ ُح ِّص
ْ

َ ِ
ٌ
ــــال ُه
ـض
ــمـ ٌة
َوهللِ أ ْف َ
ــنـــــاك َونــ ْع َ

وم ْـر َح ُم
إح َس
ٌ
ــر َو ْ
ــــان َو ُجــــو ٌد َ
وبِ ٌّ

ِ
َوعا ُدوا إِىل َت ْل َ
املنـــاز ِل ِمـــن ِمنَـى
ـــك

ِ
ـموا
َونـا ُلـــوا ُم ُ
ـــم عنْـدَ هـــا َو َتنَ َّع ُ
ناه ْ

ويومـــ ًا و َثـالـث ًا
أقـامـــوا ِبـا يومــــ ًا ْ
ُ

ِ
و ُأ ِّذ َن فِ
ِ
ـمـوا
بالر
َ
حـيـــل َو ُأ ْعـل ُ
يـهـــم َّ
ْ

ـي ِ
اجل َم ِ
ـــار َع ِش َّيـ ًة
رم ِ
ُ
وراحـوا إلـــى ْ

ِ
ـــم التَّـ ْكبِ
ـه ُم
ــيـــر واهللُ َمـ ْع ُ
ُ
عــار ُه ُ
ش ُ

َفلـــو أبصـــر ْت عين َ ِ
ـم ِ َبا
َـــاك َم ْوق َف ُه ْ
ْ َ َ َْ

بس ُطـــوا تِ ْل َ
ـك األك َّ
حوا
ُـــف َل ُ ْي َ ُ
َو َقدْ َ
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رب إِنَّــنَـا
رب يــــا ُّ
ُيـنــــادونَـ ُه يــا ُّ

ِ
ــــو َ
اك َو َت ْعـ َل ُم
َعبـيـــدُ َك ال نـدْ ُعــو س َ

نح ُن ن َْر ُجو ِمن َ
أه ُلــ ُه
ْك َمـــا أن َ
ْـت ْ
وها ْ

ْت ا ْل ِ
ـــذي ُت ْعطِـــي َ
اجل ِز َ
يـــل َو ُتن ِْع ُم
َف َأن َ

ٍ
ِ
ِ
نـى ك َّ
حـاجة
ُـــل
ـــوا م ْ
َو َّملا َت َق َّض ْ
ـــن م ً

تلـك البِ
ـم َ
طـــاح تقدَّ موا
َو
ْ
ُ
سالـــت ِبِ ْ

ِ
إلـــى الكعب ِ
البيـــت َ
احلـــرا ِم َع ِش َّي ًة
ـة
َْ

وس َّل ُموا
َوطا ُفوا ِ َبـــا َس ْبعـ ًا َو َص َّل ْ
ـــوا َ

ِ
ِ
ـــم وأ ْي َقـنُـوا
التود ُ
َو َّملـــا َدنَـا ْ
يـــع من ُْه ْ

ِ
بـ َ
َـص ِّـر ُم
ِـــأ َّن الـتَّــدَ انـي َحـ ْبـ ُلـــ ُه ُمـت َ

ِ
ـو ِّد ٍع
ولــــم يـ ْب َ
ـم َ
ــــق َّإل َو ْقــ َفـــ ٌة ل ُ
ْ

ِ
ِ
َ
ـج ُم
ــــان
أجـ َف
ٌ
ُـس َّ
فلـ َّلـــه ْ
هـنــــاك ت َ
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ـــك ُأ ِ
وهللِ أكـبــــــا ٌد ُهـــنَـالِ َ
ود َع ْال

َـض َّـر ُم
َّـــار فِيهـــا ت َ
غــرا ُم ِ َبـــا فالـن ُ

ـــرها
وهللِ
أنـفـــــاس َيـكَـــــا ُد بِ َ
ٌ
ـح ِّ

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

ِ
ـــم
َـحــ ِّيـر ًا
تــــر َّإل بـاهـتـــ ًا ُمـت َ
َ
َفـ َل ْ

ِ
َـرن َُّم
ـج
آخ
َو َ
َ
ـــــر ُيـ ْبـــدي َش ْ
ـــــو ُه َيت َ
َ

ِ
ـــت و ْ ِ
يـم ٌة
َر َح ْل ُ َ
ُـــم ُمق َ
أش َواقـي إِل ْيـك ْ

تشـــب َوت ِ
َرض ُم
َـــار ْالَ َســـى ِمنِّـي
ُّ
َون ُ

والشــوق ي ْثـنِـــي ِ
ُ
أعنَّـتِي
ُـــم
َأو ِّد ُعـك ْ

ِ ِ
ُـــم ُ َ
ـم
مـ ِّي ُ
ـــي ْأم َســـى فـي حاك ْ
و َق ْلبِ َ

ٍ
ُهنَالِ َ
امـــرئ
يـــب َي ْومـ ًا َع َلـى
ك َل َت ْث ِر
َ

إِ َذا مـــا بـدا ِمنْـــه ا َّل ِ
َـــان َي ْكتُـم
ـذي ك َ
ُ
َ
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فيـــا سائِقيـــن ِ
ـيـــس باهللِ ر ِّبـك ُْم
الع
َ
َ
َ

ِق ُفوا ِل ع َلـــى تِ ْل َ
الر ُبـــو ِع َو َس ِّل ُموا
ـك ُّ

ِ
ـــب َقـا َد ُه َّ
ـــو ُق ن َْح َوك ُْم
الش ْ
َو ُقولوا ُم ٌّ

ِ
ُـم ت َِع ُ
لموا
تس ُ
يشـــوا َو ْ
َق َض ن َْح َبـــ ُه فيك ْ

ش فِيم َق َضـــى بِ ِ
ـــه
َق َض اهللُ َر ُّب ا ْل َع ْر ِ َ

بِ َ
ـــوب َو ُي ْبكِ ُم
ـــوى ُي ْع ِمـي ا ْل ُق ُل
َ
ـأ َّن ْال َ

أص ُ
ـهـــدَ ى َو َمـدَ ُار ُه
ــــل ا ْل ُ
ُـــم ْ
َو ُح ُّبك ُ

ِ ِ
ِ
ـــب َو َمغْـن َُم
َع َلـ ْيـــه َوفـــــو ٌز ل ْل ُمـح ِّ

الصــب َب ْعدَ َم َـمتِـــه
َوت ْفنَى ِعـ َظـــا ُم
ِّ

َو ْ
أشــوا ُقـه َو ْق ٌ
ــر ُم
ـــف َعـ َلـــ ْي ِه ُ َ
م َّ

(((

((( أربح البضاعة يف معتقد أهل السنة واجلامعة ،مجع :عيل بن سليامن
آل يوسف ،ص.)66-64( :
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هذا آخر ما تيرس مجعه مــن الوصايا العرش ،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:
•

•

•
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 -1اآلداب الرشعيــة واملنح املرعيــة ،أليب عبد اهلل حممد بن
مفلح (املتوىف763 :هـ) ،عامل الكتب.
 -2أربــح البضاعة يف معتقــد أهل الســنة واجلامعة ،مجع:
عيل بن ســليامن آل يوسف ،طبعت عىل نفقة الشيخ عيل بن الشيخ
عبد اهلل بن قاسم الثاين ،الطبعة الثانية1379 ،هـ.
 -3التذكــرة بأحــوال املوتى وأمور اآلخــرة ،أليب عبد اهلل
حممد بن أمحــد القرطبي (املتوىف671 :هـ) ،حتقيق :د .الصادق بن
حممد بن إبراهيــم ،مكتبة دار املنهاج للنــر والتوزيع ،الرياض،
الطبعة األوىل 1425 ،هـ.
 -4التعريفات ،لعيل بن حممد الرشيــف اجلرجاين (املتوىف:
816هـ) ،حتقيق :مجاعة من العلامء ،دار الكتب العلمية ،بريوت-
لبنان ،الطبعة األوىل ،سنة1403 :هـ 1983 -م.
 -5التوبة ،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

(املتوىف310 :هـ) ،حتقيق :حممود حممد شــاكر وأمحد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل ،سنة 1420 :هـ 2000 -م.

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

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

(املتــوىف ،)795 :حتقيق :طارق بن عــوض اهلل بن حممد ،دار ابن
اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية،

1420هـ1999 -م.

 -8اجلامع ألحكام القــرآن ،أليب عبد اهلل القرطبي (املتوىف:

671هـ) ،حتقيــق :أمحد الربدوين وإبراهيــم أطفيش ،دار الكتب
املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1384 ،هـ 1964 -م.

 -9الدعاء يف الشــعر العريب ،مجع :حممــد عبد الرحيم ،دار

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

 -10ديــوان اإلمــام الشــافعي ،اعتنــى به :عبــد الرمحن

املصطاوي ،دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان،

الطبعة اخلامسة1429 ،هـ 2008 -م.
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 -11ديوان اإلمام عيل بن أيب طالــب ريض اهلل عنه ،اعتنى

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

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

(املتوىف275 :هـ) ،حتقيق :حممد حميــي الدين عبد احلميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت.

 -13سنن الرتمذي ،أليب عيســى حممد بن عيسى الرتمذي

(املتوىف279 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم عطوة عوض ،ضمن موسوعة
الســنة (الكتب الســتة ورشوحها) دار ســحنون ،الطبعة 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.

 -15الشــامل يف فقه اخلطيب واخلطبة ،لسعود بن إبراهيم

الرشيــم ،مكتبة دار املنهــاج للنرش والتوزيع ،الريــاض ،الطبعة
األوىل1431 ،هـ.
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 -16شــأن الدعاء ،أليب سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن
اخلطاب البستي املعروف باخلطايب (املتوىف388 :هـ) ،حتقيق :أمحد
يوســف الدّ قاق ،دار الثقافة العربية ،الطبعــة الثالثة1412 ،هـ -
1992م.

 -17الشــوقيات (األعامل الشعرية الكاملة) ،ألمحد شوقي،
دار العودة ،بريوت  -لبنان1988 ،م.
 -18صحيــح البخــاري ،أليب عبد اهلل حممد بن إســاعيل
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
النيسابوري (املتوىف261 :هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -20العقــد الفريــد ،أليب عمر أمحد بن حممــد بن عبد ربه
األندليس (املتوىف328 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1404 ،هـ.
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 -21الفوائد ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية
(املتــوىف751 :هـ) ،حتقيق :حممد عزير شــمس ،إرشاف :بكر بن
عبــد اهلل أبو زيد ،دار عامل الفوائد للنــر والتوزيع ،مكة املكرمة،
الطبعة األوىل ،سنة1429 :هـ.
 -22القبــس يف رشح موطــأ مالك بن أنــس ،أليب بكر بن
العريب املعافري ،حتقيق :د .حممد عبــد اهلل ولد كريم ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل1992 ،م.
 -23القواعد الكربى املوسوم بـ (قواعد األحكام يف إصالح
األنام) ،لعز الدين عبد العزيز بن عبد الســام (املتوىف660 :هـ)،
حتقيق :د .نزيه محاد – د .عثامن ضمريية ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة
األوىل ،سنة1421 :هـ2000-م.
 -24لطائــف املعارف فيام ملواســم العام مــن الوظائف،
أليب الفرج عبد الرمحن بن شــهاب الشــهري بابــن رجب احلنبيل
(املتوىف795 :هـ) ،حتقيق :ياسني حممد السواس ،بريوت – لبنان،
الطبعة اخلامسة1420 ،هـ 1999 -م.
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 -25مدارج الســالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني،

أليب عبــد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ)،
حتقيق :رضوان جامع رضوان ،مؤسســة املختار للنرش والتوزيع،
القاهرة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م.

 -26مســند اإلمام أمحــد بن حنبل ،أليب عبــد اهلل أمحد بن

حممد بــن حنبل الشــيباين (املتــوىف241 :هـ) ،حتقيق :شــعيب
األرنؤوط وعادل مرشــد ،وآخرون ،النارش :مؤسســة الرسالة،
الطبعة :األوىل ،سنة 1421 :هـ  2001 -م.

 -27املعجم الكبري ،أليب القاســم سليامن بن أمحد بن أيوب

الطرباين (املتوىف360 :هـ) ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي،

مكتبة ابن تيمية ،القاهرة ،الطبعة الثانية.

 -28الوابــل الصيــب ورافع الكلم الطيــب ،أليب عبد اهلل

حممد بن أيب بكر ابــن قيم اجلوزية (املتــوىف751 :هـ) ،إرشاف:

بكر بن عبد اهلل أبــو زيد ،دار عامل الفوائد للنــر والتوزيع ،مكة
املكرمة ،الطبعة الثالثة ،سنة1433 :هـ.
•

•

•
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