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الحج
أْ
َح ُ
كام َ
وب إلَْيه ،ونَعُوذُ باهلل م ْن
إ َّن احلَ ْم َد هلل ََْن َم ُدهُ ونَ ْستَعينُهُ ونَ ْستَ ْهديه ونَ ْش ُك ُرهُ ونَ ْستَ ْغف ُرهُ ونَتُ ُ
ي لَهُ .وأَ ْش َه ُد
ومن يُ ْ
ُشرور أَنْ ُفسنا وم ْن َسيِّئات أ َْعمالنَاَ ،من يَ ْهد اهللُ فَال ُمض َّل لَهُ َ
ضل ْل فَال هاد َ
ص َورةَ وال
أَ ْن ال إلَهَ إالَّ اهللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
ْل وال ُ
ثيل لَهُ وال ض َّد وال ن َّد لَه ،وال َشك َ
يك لَهُ وال َم َ
أ َْعضاءَ لَهُ ،وال َحيِّ َز وال ج َهةَ وال َمكا َن لَهَ ،ج َّل َرِِّّب ال يُ ْشبهُ َشْيئا وال يُ ْشب ُههُ َش ْىءٌ وال ََيُ ُّل يف
ٍ
يع البَصيُ .وأَ ْش َه ُد أ َّ
وحبيبَنا
وه َو َّ
س َكمثْله َش ْىءٌ ُ
َن َسيِّ َدنا َ
السم ُ
َش ْىء وال يَْن َح ُّل مْنهُ َش ْىءٌ ،لَْي َ
يمنا وقائ َدنا وقَُّرةَ أ َْعيُننا َّ
الرسالَةَ وأ َّدى األَمانَةَ
وحبيبُهُ ،بَلَّ َغ ِّ
َ
حممدا َعْب ُد اهلل َور ُسولُهُ َ
وصفيُّهُ َ
وعظ َ
وسلِّ ْم وبارْك وأَ ْكرْم وأَنْع ْم
ص َح األ َُّمةَ فَ َجزاهُ اهللُ َعنّا َخْي َر ما َجَزى نَبيًّا م ْن أَنْبيَائه .اللَّ ُه َّم َ
ونَ َ
ص ِّل َ
حمم ٍد الْمعلِّم وعلى ءاله وأَصحابه الطّاهرين ومن تَبعهم بإح ٍ
سان إىل يَ ْوم الدِّين .أ َّما
ْ
َ َ ْ َُ ْ ْ
َعلى َسيِّدنا َّ ُ َ
الح ُّج أَ ْش ُهر
بَ ْع ُد ع َ
يموا َعلى ُهداهُ َوٱذْ ُك ُروا قَ ْولَهُ تَعاىل يف ُْحم َكم التَّ ْنزيل ﴿ َ
باد اهلل اتَّ ُقوا اهللَ و ْ
ٱستَق ُ
َّم ْعلُومات فَمن فَ ر ِ
الح ِّج وما تَ ْف َعلُواْ ِم ْن
سو َق َوالَ ِج َد َ
الح َّج فَالَ َرفَ َ
َ َ َ
ال في َ
ض في ِه َّن َ
ث َوالَ فُ ُ
الز ِاد التَّ ْقوى وٱتَّ ُق ِ
ون يَا أُولِي األَلْبَ ِ
اب (.1﴾ )٧٩١
َخ ْي ٍر يَ ْعلَ ْمهُ اهللُ َوتَ َزَّو ُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
َ َ
وقال تَعاىل ﴿ يا أَيُّها الَّ ِذين ءامنُواْ اتَّ ُقواْ اهلل ولْتَنظُر نَ ْفس َّما قَ َّدم ْ ِ ٍ
َ
ت لغَد َوٱتَّ ُقواْ اهللَ
َ
َ ََ
َ
ََ ْ
إِ َّن اهللَ َخبِير بِ َما تَ ْع َملُو َن (.2﴾ )٧١
1
ورةُ البَ َقَرة
ُس َ
2
ورةُ احلَ ْشر
ُس َ

يارة البَ ْيت احلَرام
بارك والْ ُم ْشتاقُو َن لز َ
أَيُّها األَحبَّةُ الْ ُم ْسل ُمو َن ََْن ُن اليَ ْوَم يف أَ ْش ُهر احلَ ِّج الْ ُم َ
وزيارة قَْب النَِّب َّ ٍ
يارة الطَّيِّبَة ،فَفي
ك ِّ
َت أَفْئ َدتُ ُه ْم َش ْوقا لت ْل َ
الم قَد ْامتَأل ْ
َ ْ ِّ
حممد َعلَْيه ّ
الس ُ
الز َ
الصالةُ و ّ
العتيق الَّذي َج َعلَهُ اهللُ َمثابَة
مثْل َهذه األَيّام تَتَأ َّ
َج ُج َمشاع ُر الْ ُم ْسلم َ
ني ويَ ْشتَ ُّد َحنينُ ُه ْم إىل البَ ْيت َ
للنّاس وأ َْمنا فَتَتَ َحَّرُك ُُجُوعُ ُه ُم الغَف َيةُ م ْن َش ّّت بقاع األ َْرض ُمتَّج َهة إىل الْ َم ْسجد احلَرام ليَ ْش َه ُدوا
حمم ٍد َعلَْيه
َِّب َّ
يمة ،ل َذل َ
ع َ
يارة قَ ْْب الن ِّ
بادةَ احلَ ِّج َ
يارة البَ ْيت احلَرام ويف ز َ
ب يف ز َ
العظ َ
الراغ ُ
ك أَيُّها ّ
وءاداب
الم َهلُ َّم إىل ََْلس ع ْلم الدِّين لتَتَ َعلَّ َم َكْيفيَّةَ أَداء احلَ ِّج وَكْيفيَّةَ أَداء العُ ْمَرة
َّ
الصالةُ و َّ
الس ُ
َ
يارة ال َكرميَة.
ِّ
الز َ
ب إلَْيه بأَداء َمناسك احلَ ِّج والعُ ْمَرة يَْنبَغي لَهُ أَ ْن
فَ َم ْن أَر َاد رضا اهلل ُسْبحانَهُ وتَعاىل والتَّ َقُّر َ
يَتَ َكلَّ َ
ف َوقْ تا قَ ْب َل الش ُُّروع وقَ ْب َل البَ ْدء ِبَناسك احلَ ِّج والعُ ْمَرة لتَ َعلُّم أ ْ
َحكام احلَ ِّج والعُ ْمَرة إ ْن ََْ
يمة.
ووقْته ِلَذه ِّ
يَ ُك ْن يَ ْعلَ ُمها َكما أَنَّهُ يَتَ َكلَّ ُ
الر ْحلَة َ
العظ َ
ف م ْن ماله وص َّحته َ
ِ
ك أ َّ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرنا فَ ُه َو َرد
عليه وسلَّ َم َ
َن َر ُس َ
وذَل َ
ول اهلل صلى اهللُ ْ
قال َم ْن َعم َل َع َمالً لَْي َ

صحيحا َم ْقبُوال عْن َد اهلل إالّ أَ ْن يَ ُكو َن ُموافقا
َي َم ْرُد ٌ
الع َم ُل صاحلا َ
ود ال يُ ْقبَ ُل ،فَال يَ ُكو ُن َ
اه أ ْ
احلُِّر الْ ُم َكلَّف الْ ُم ْستَطيع َمَّرة
ب على الْ ُم ْسلم ْ
ل َش ْرع اهلل ،واحلَ ُّج م ْن أ َْعظَم أ ُُمور اإل ْسالم ُ
وه َو واج ٌ
ٍ
ص على أَداءه على
يف العُ ْمر وفيه َم َش َّقةٌ وبَ ْذ ُل مال َ
وس َفٌر وغُْربَةٌ فَيَ ْنبَغي على اإلنْسان أَ ْن ََْير َ
َّ
يج"
يج وما أَقَ َّل احلَج َ
يل "ما أَ ْكثَ َر الضَّج َ
َ
الو ْجه الذي يَ ُكو ُن َم ْقبُوال به يف الش َّْرع ال سيَما وقَ ْد ق َ
َّ
ك أ َّ
َن
ب َذل َ
َ
ين يَ ْذ َهبُو َن ل ْل َح ِّج فَ َكثيٌ مْن ُه ْم يف َح ِّجه َخلَ ٌلَ ،
وسبَ ُ
وم ْعناهُ أَنَّهُ َم َع َكثْ َرة النّاس الذ َ
ين ِم َّْن يَ ْذ َهبُو َن ألَ ْجل احلَ ِّج والعُ ْمَرة يَ ْذ َهبُو َن م ْن َغ ْي أَ ْن يَتَ َعلَّ ُموا أ َْركا َن احلَ ِّج والعُ ْمَرة وم ْن َغ ْي
َكثي َ
ف تَص ُّح
ف يَص ُّح احلَ ُّج وَكْي َ
أَ ْن يَتَ َعلَّ ُموا ُم ْفسدات احلَ ِّج والعُ ْمَرة ،يَ ْذ َهبُو َن م ْن َغ ْي أَ ْن يَ ْعرفُوا َكْي َ
العُ ْمَرةُ وم ْن َغ ْي أَ ْن يَ ْعرفُوا ما ُه َو الَّذي ُُْيبَ ُر ب َدٍم وما ُه َو الَّذي إذا تََرَكهُ ال ُُْيبَ ُر ب َدٍم فَيَ ُكونُو َن
َّ
ئ
ث ال ُُْيز ُ
فات َحْي ُ
ين يَ ْذ َهبُو َن وال يَ ْعرفُو َن ُح ُد َ
فات فَيَق ُفو َن خار َج َعَر َ
ود َعَر َ
َح َ
يارىَ ،كثيٌ ُه ُم الذ َ
َّب
قوف .وَكثيُو َن يَ ْذ َهبُو َن وال يَ ْعرفُو َن َم َّت بَ ْدءُ َّ
الو ُ
ف يَص ُّح وَكْي َ
الر ْجم وَكْي َ
ف ال يَص ُّح وماذا يَتَ َرت ُ
ُ
ض ُه ْم قَ ْد يَ ُكو ُن
ك ،وَكثيٌ ال يَ ْعرفُو َن َغْي َر ذَل َ
َعلى ذَل َ
ك م َن ال َقضايا الَِّت تَتَ َعلَّ ُق باحلَ ِّجُُ ،ثَّ إ َّن بَ ْع َ

ٍ
ٍ
ب
ُم ْغتاظا غاضبا ل َقضيَّ ٍة ما أ َْو حادثٍَة ُم َعيَّنَ ٍة فَ ََتاهُ يَتَ لَ َّف ُ
ض ُه ْم يَ ُس ُّ
يل إ َّن بَ ْع َ
ظ بأَلْفاظ َسف َيهة َح ّّت ق َ
وخَر َج م َن اإل ْسالم.
ين الْ ُم ْسلم أَو احلَ َّج والعياذُ باهلل فَيَ ُكو ُن ِبَذا أَبْطَ َل َح َّجهُ َ
اهللَ أ َْو د َ
يف
يف

بارَك وتَعاىل ِبا ََْ ُُْت َع ْل
يمةٌ َخ َّ
صهُ اهللُ تَ َ
إ ْخ َوَة اإلميان َهذا احلَ ُّج الْ ُم َ
بارُك لَهُ َمزيَّةٌ َعظ َ
الصيام وال يف َّ
الزكاة وهي أ َّ
الصغائَر َكما َوَرَد
َن احلَ َّج الْ َمْب ُر َور يُ َكف ُِّر ال َكبائَر و َّ
َّ
الصالة وال يف ِّ
َ
ج ِم ْن ذُنُوبِ ِه َكيَ ْوَم
وسلَّ َم َم ْن َح َّج فَ لَ ْم يَ ْرفُ ْ
س ْق َخ َر َ
َحديث َر ُسول اهلل صلى اهللُ عليه َ
ث ولَ ْم يَ ْف ُ
ناك
وُي َع َل اإلنْسا َن َكيَ ْوَم َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ ُه َ
َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ اه لَك ْن َح َّّت يُ َكفَِّر احلَ ُّج ال َكبائَر و َّ
الصغائَر َْ
ُش ُرو ٌ
ط ال بُ َّد مْنها يَ ْغ ُف ُل َعْنها َكثيٌ م َن النّاس فَم ْن َذل َ
ك أَ ْن تَ ُكو َن نيَّتُهُ خال َ
صة هلل تَعاىل فَإ َّن اهللَ
ضوانُهُ َكما جاءَ يف احلَديث،
َي ر ْ
ال يَ ْقبَ ُل م َن َ
الع َمل إالّ ما كا َن خالصا لَهُ وما ابْتُغ َي به َو ْج ُههُ أ ْ
ظ نَ ْف َسهُ م َن ال ُك ْفر ب ُك ِّل أَنْواعه وم َن ال ُف ُسوق
ك الْ َمزيَّة أَ ْن ََْي َف َ
ويُ ْشتَ َر ُ
صول َعلى ت ْل َ
ط أَيْضا ل ْل ُح ُ
َي م ْن َكبائر ُّ
وم م ْن قَ ْوله
الذنُوب وأَ ْن يَ ُك َّ
دام يف اإل ْحرام َكما ُه َو َم ْف ُه ٌ
ف نَ ْف َسهُ َعن اجلماع ما َ
أْ
ج ِم ْن ذُنُوبِ ِه َكيَ ْوَم َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ اه ألَ َّن
الم َم ْن َح َّج فَ لَ ْم يَ ْرفُ ْ
َعلَْيه َّ
الصالةُ و َّ
س ْق َخ َر َ
الس ُ
ث ولَ ْم يَ ْف ُ
َّب ال َكبائَر َكسباب
َم ْع ََن فَلَ ْم يَ ْرفُ ْ
َي ََْ ُُيام ْع ُ
وم ْع ََن وََْ يَ ْف ُس ْق أ ْ
وه َو يف اإل ْحرام َ
ثأْ
َي َُتَن َ
اج أَ ْن يَ ُكو َن َعلى ع ْل ٍم ِبا
ك م َن ال َكبائر الَِّت ال بُ َّد ل ْل َح ِّ
وض ْرب الْ ُم ْسلم ظُْلما َْ
وَنو َذل َ
الْ ُم ْسلم َ
ك الْ َمزيَّة أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُ
اجتناِبا ،ويُ ْشتَ َر ُ
صول َعلى ت ْل َ
َح َّّت يَتَ َم َّك َن من ْ
مال الَّذي يَتَ َزَّوُدهُ
ط أَيْضا ل ْل ُح ُ
الص َفة فَال َُْي َعلُهُ َح ُّجهُ َكيَ ْوَم َولَ َدتْهُ أ ُُّمهُ ،لَكنَّهُ لَ ْو ََْ ََْيف ْظ
حلَ ِّجه َحالال ،أ َّما َم ْن ََْ يَ ُك ْن ِبَذه ِّ
صغائر ُّ
الصغائ ُر
ك ال َفضيلَة ،فَال يُ ُ
ص ُل مْنهُ َّ
ك م ْن ت ْل َ
الذنُوب فَال ميَْنَ عُهُ َذل َ
قال الَّذي ََْت ُ
نَ ْف َسهُ م ْن َ
ٍ
ٍ
اب َح ِّجك.
وه َو يف احلَ ِّج َك َك ْذبٍَة م َن َّ
ُ
ب ثَو ُ
الصغائر ونَظَْرة ب َش ْه َوة ذَ َه َ
س الثِّياب البيض َكما يَظُ ُّن
س الْ ُمر ُاد باإل ْحرام لُْب ُ
وأ ََّو ُل األ َْركان أَيُّها األَحبَّةُ اإل ْحر ُام ولَْي َ
َكثيٌ م ْن ُمريدي احلَ ِّج إََّّنا الْ ُمر ُاد باإل ْحرام النِّ يَّةُ َكما أ َّ
ك احلَ ُّج ال
َن َّ
الصال َة ال بُ َّد َِلا م ْن نيَّ ٍة فَ َك َذل َ
ٍ
ت احلَ َّج
ُّسك َكأَ ْن تَ ُق َ
ك  -وال يُ ْشتَ َر ُ
ط بلسان َ
ول ب َق ْلب َ
ك  -نَ َويْ ُ
بُ َّد لَهُ م ْن نيَّة فَاإل ْحر ُام أ ْ
َي نيَّةُ الن ُ
ت يف َع َمل احلَ ِّجَ ،هذا ُه َو اإل ْحر ُام لَك ْن ال بُ َّد أَ ْن
ت به هلل تَعاىل أ َْو تَ ُق َ
ول ب َق ْلب َ
ك َد َخ ْل ُ
َحَرْم ُ
وأ ْ

ت اإل ْحرام ُمتَ َجِّردا َعن الثِّياب الْ ُمحيطَة بالبَ َدن ِبياطٍَة فَيَتَ َجَّرَد م ْن ََْنو
يَ ُكو َن َّ
ت النِّيَّة َوقْ َ
الر ُج ُل َوقْ َ
ك.
ال َقميص وما شابَهَ ذَل َ
ني َزوال ََشْس يَ ْوم َعَرفَةَ إىل فَ ْجر لَْي لَة
الوقُ ُ
وف ب َعَرفَةَ ولَ ْو َحلْظَة بَ ْ َ
وثاين األ َْركان أَيُّها األَحبَّةُ ُ
ئ خار َج ُح ُدودها.
ك يف ُح ُدود أ َْرض َعَرفَةَ َكما ذَ َك ْرنا وال ُُْيز ُ
العيد وال بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن َذل َ
الع ْوَرة
صف لَْي لَة العيد ولَهُ ُش ُرو ٌ
ث الطَّو ُ
والثال ُ
ط مْنها َسْت ُر َ
اف بالبَ ْيت َسْب عا بَ ْع َد ُمْنتَ َ
اف من َغي وض ٍ
اف الْ َم ْرأَة وه َي يف
وء وال طَو ُ
َّجاسة وم َن احلَ َدثَ ْني فَال يَص ُّح الطَّو ُ ْ ْ ُ ُ
هارةُ م َن الن َ
والطَّ َ
يح.
صح ٍ
ص ُل م ْن بَ ْعض النِّساء فَإنَّهُ َغْي ُر َ
حال احلَْيض َكما ََْي ُ
ك يف الْ َم ْوضع
ني َّ
الراب ُع م َن األ َْركان َّ
الصفا والْ َم ْرَوة َسْب عا وال بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن َذل َ
الس ْع ُي بَ ْ َ
وّ
يدة عْن َد َّ
الصفا إىل الْ َم ْرَوة
الذهاب م َن َّ
َّ
الصحيح وَكثيٌ م َن النّاس اليَ ْوَم يَ ْس َع ْو َن يف الت َّْوس َعة اجلَد َ
ٱس َع
فَيَ ُكو ُن ُج ْزءٌ م ْن َس ْعيه ْم خار َج الْ َم ْوضع َّ
الصحيح فَال يَص ُّح َس ْعيُ ُه ْم ب َذل َ
ك فَإذا َس َعْي َ
ت فَ ْ
الصفا.
الس ْعي م َن الْ َم ْرَوة إىل َّ
َذهابا وإيّابا يف الْ َم ْس َعى ال َقدمي فَ َقط الَّذي ُه َو اآل َن َمكا ُن َّ
س إ ْخ َوَة اإلميان م ْن َهذه األ َْركان احلَْل ُق ل َّلر ُجل أَو التَّ ْقصيُ ل َّلر ُجل والْ َم ْرأَة لَك ْن ال
واخلام ُ
صف لَْي لَة العيد أ َّما قَ ْب لَهُ فَيَ ْح ُرُم َعلى الْ ُم ْحرم إزالَةُ َولَ ْو َش ْعَرةٍ م ْن بَ َدنه.
بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن ذَل َ
ك بَ ْع َد ُمْنتَ َ
ِّم اإل ْحر َام َعلى ال ُك ِّل
يب يف ُم ْعظَم األ َْركان فَال بُ َّد أَ ْن يُ َقد َ
س م ْن َهذه األ َْركان الت َّْرت ُ
و ّ
الساد ُ
الوقُوف ب َعَرفَة.
ويُ َؤ ِّخَر طَو َ
اف ال َف ْرض واحلَلْ َق أَو التَّ ْقص َي َعن ُ
الع َقبَة واجلمار الثَّالث أَيّ َام
ول ْل َح ِّج أَخي الْ ُم ْسل َم واج ٌ
بات َغْي ُر األ َْركان َكَرْمي ُجََْرة َ
ض ُه ْم
ص ُل م ْن بَ ْعض النّاس ُه َ
ناك فَإ َّن بَ ْع َ
التَّ ْشريق .ويَْنبَغي االنْتباهُ م ْن بَ ْعض ال ُمخالَفات الَِّت ََْت ُ
وهذا ال يَص ُّح.
صف لَْي لَة العيد َ
َي قَ ْب َل ُمْنتَ َ
َمثَال يَ ْرمي ُجََْرَة َ
الع َقبَة قَ ْب َل ُد ُخول َوقْت َرْميها أ ْ
السْب َعةَ َدفْ َعة واح َدة أ َْو َُْي َع ُل احلَصاةَ خار َج احلَ ْوض ،فَ ُك ُّل َهذا يُ َؤثِّ ُر
جار َّ
ض يَ ْرمي األ ْ
والبَ ْع ُ
َح َ
احلاج ال بُ َّد أَ ْن يَ ْرج َم َحصاة َحصاة وأَ ْن َُْي َع َل احلَصاةَ يف احلَ ْوض
الرْمي ألَ َّن َّ
َعلى ص َّحة َّ
صص َِلا ،فَال يَ ْرميها خار َج احلَ ْوض.
الْ ُم َخ َّ

أَخي ال مسلم احل ُّج والعمرةُ فَرضان مهمان ال ب َّد فيهما من ع ْل ٍم ٍ
كاف َح َّّت ال يَ َقعا
ْ
ُ
ُ ّ
ُ ْ َ َ َُْ ْ
يحة وال تَ ْن َسنا أَخي ال ُم ْسل َم
ص أَخي الْ ُم ْسل َم َعلى أَداء الع َ
فاس َديْ َن َغْي َر َم ْقبُولَ ْني فَ ْ
ٱحر ْ
بادة َ
صح َ
ٍ
جاب.
م ْن ُدعاء صال ٍح أ ََّوَل ما تَ َرى ال َك ْعبَةَ الْ ُم َشَّرفَةَ ،فَالدُّعاءُ أ ََّوَل ما تُشاه ُد ال َك ْعبَةَ الْ ُم َشَّرفَةَ ُم ْستَ ٌ
الم وتَ َذ َّك ْر قَ ْوَل اهلل
حمم ٍد َعلَْيه َّ
وال تَ ْن َسنا أَخي احلا َّج م ْن َد ْع َوةٍ صاحلٍَة عْن َد قَ ْْب َحبيبنا َّ
الصالةُ و َّ
الس ُ
ِ َّ
الر ُس ُ
س ُه ْم َجاءُ َ
وك فَٱ ْستَ ْغ َف ُرواْ اهللَ َوٱ ْستَ ْغ َف َر لَ ُه ُم َّ
ول لََو َج ُدواْ اهللَ
تَعاىل ﴿ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إذ ظلَ ُمواْ أَن ُف َ
ِ
حمم ٍد صلّى اهللُ َعلَْيه وسلَّ َم وتَ َوفَّنا وأَحبّاءَنا َعلى كامل
ك َّ
يما﴾ اَللَّ ُه َّم ٱ ْغف ْر لَنا ِباه نَبيِّ َ
تَ َّوابًا َّرح ً
ب العالَمني وصلّى اهلل على سيِّدنا َّ ٍ
وص ْحبه
اإلميان وءاخ ُر َد ْعوانا أَن احلَ ْم ُد هلل َر ِّ
َ
حممد وعلى ءاله َ
ُ
َ
وسلَّم.
َ
َستَ ْغف ُر اهللَ يل ولَ ُكم.
َهذا وأ ْ

الخطبة الثانية
إ َّن احلَ ْم َد هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعينُهُ َونَ ْستَ ْهديه َونَ ْش ُك ُرهَُ ،ونَعُوذُ باهلل م ْن ُش ُرور أَنْ ُفسنا َو َسيِّئات
السالم على سيِّدنا ٍ
حممد
ي لَهَُ ،و َّ
أ َْعمالناَ ،من يَ ْهد اهللُ فَال ُمض َّل لَهُ َوَمن يُ ْ
الصالةُ َو َّ ُ
َ
ضل ْل فَال هاد َ
نني َوءال
ني والْ ُم ْر َسلنيَ .وَرض َي اهللُ َع ْن أ َُّمهات الْ ُم ْؤم َ
الو ْعد األَمني وعلى إ ْخوانه النَّبيِّ َ
الصادق َ
دين أَِّب
ين َو َعن اخلُلَفاء َّ
دين أَِّب بَ ْك ٍر وعُ َمَر َوعُثْما َن َو َعل ٍّي َو َعن األَئ َّمة الْ ُم ْهتَ َ
الراش َ
البَ ْيت الطَّاهر َ
حني َفةَ ومال ٍ
باد اهلل فَإ ِّين أُوصي ُك ْم ونَ ْفسي
َْحَ َد َو َعن األ َْوليَاء و َّ
ك والشافع ِّي وأ ْ
ني .أ ََّما بَ ْع ُد ع َ
الصاحل َ
َ
العظيم فَٱتَّ ُقوهُ.
بتَ ْق َوى اهلل ا َلعل ِّي َ
ٱعلَ ُموا أ َّ
قال ﴿إِ َّن
السالم َعلى نبيِّه الكرمي فَ َ
َن اهللَ أ ََمَرُك ْم بأ َْم ٍر َعظي ٍم ،أ ََمَرُك ْم ب َّ
الصالة َو َّ
َو ْ
3
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يما (﴾)٦٥
اهللَ َوَمالَئ َكتَهُ يُ َ
ين َء َامنُواْ َ
صلُّواْ َعلَْيه َو َسلِّ ُمواْ تَ ْسل ً
صلُّو َن َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
حممد وعلى ءال سيِّدنا ٍ
اَللَّه َّم صل على سيِّدنا ٍ
صلَّ
اهيم وعلى ءال
ر
إب
نا
سيد
على
ت
ي
ا
م
ك
حممد
َ
ُ َ ِّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
اهيم
بارْك َ
ت على سيدنا إبر َ
سيدنا إبر َ
اهيم وبارْك على سيدنا حممد وعلى ءال سيدنا حممد َك َما َ
َّك َْحي ٌد ََي ٌد ،يَ ُ
َّاس ٱتَّ ُقواْ َربَّ ُك ْم إِ َّن َزل َْزلَةَ
اهيم إن َ
قول اهللُ تعاىل ﴿يَا أَيُّها الن ُ
وعلى ءال سيدنا إبر َ
ضع ُك ُّل َذ ِ
اع ِة َشىء َع ِظيم ( )١ي وم تَ رونَ َها تَ ْذ َهل ُك ُّل مر ِ
ات َح ْم ٍل
َّ
ض َع ْ
ض َع ٍة َع َّما أ َْر َ
َْ َ َْ
ت َوتَ َ ُ
ُ ُْ
الس َ ْ
حملَ َها وتَ رى النَّاس س َكارى وما ُهم بِس َكارى ولَ ِك َّن َع َذاب ِ
اهلل َش ِديد ( ،4﴾)٢اَللَّ ُه َّم إنَّا
َ
َ ُ َ ََ ْ ُ َ َ
َْ َ َ
نني
َد َع ْو َ
ب لَنَا ُدعاءَنَا فَٱ ْغفر اللَّ ُه َّم لَنا ذُنوبَنَا َوإ ْسرافَنا يف أ َْمرنا اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤم َ
ناك فَ ْ
ٱستَج ْ
ك ،اللَّ ُه َّم ثَبِّْتنا
ت قُلُوبَنا َعلَى دين َ
ب ال ُقلُوب ثَبِّ ْ
َوالْ ُم ْؤمنات األ ْ
َحياء مْن ُه ْم َواأل َْموات ،اللَّ ُه َّم يا ُم َقلِّ َ
يدة نَبيِّك َّ ٍ
َحينا َعلى
ني اللَّ ُه َّم ثَبِّْتنا َعلى َعق َ
َ
َعلى َسبيل الْ ُم ْؤمن َ
وسلَّم ،اللَّ ُه َّم أ ْ
حممد َ
صلّى اهللُ َعلَْيه َ
ك َر ْْحَة
ب لَنا م ْن لَ ُدنْ َ
اإل ْسالم وتَ َوفَّنا َعلى كامل اإلميانَ ،ربَّنا ال تُز ْغ قُلُوبَنا بَ ْع َد إ ْذ َه َديْتَنا َ
وه ْ
الوّهابَ ،ربَّنا ءاتنا يف ُّ
اج َع ْلنَا
إن َ
َّك أَنْ َ
ذاب النَّار اللَّ ُه َّم ْ
الدنْيا َح َسنَة َويف اآلخَرة َح َسنَة َوقنَا َع َ
ت َ
استُ ْر َع ْوراتنا َوءَام ْن َرْوعاتنا َوٱ ْكفنا ما أ َََهَّنا َوقنَا َشَّر
ني َوال ُمضلِّ َ
دين َغْي َر ضالِّ َ
ني اللَّ ُه َّم ْ
ُهداة ُم ْهتَ َ
3
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