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ُد ىلع ٌا  َفْظيُّ، َوال َراِزَق َغرُيه. هلاحلٍُد هلل اذِلي ال يُْرََج إال ْ. 9341 ذو احلشث 6 ٍْ احل
َِ و ٕأْخػَ  . وأطٓد أن ال هلإ إال اهلل وضده ال رشيم هل، هل امليم وهل بََصَع و ٌا َقَتَض ىلع ، وعَ ٌَ

ٔ ىلع لك يشء كدير. وأطٓد أن حمًٍدا غتدُ   أرشيّ اهلل رةمث ليػاملن ٔهُل اهلل ورش احلٍد ْو
ا وكئًبا غيًفا. صىل اهلل غييّ وىلع آهل وأصطاةّ واتلاةػن ًٍ  ففخص ةّ أغيًِا غٍيًا وآذاًُا ص

 ًٍ وَُدوا ف، أٌا ةػد/اهلً ةإضصان وشيً تصيي إِ }/يف غرشكًََتَ
ََىفَ  {.َن َدْْيَ الَزاِد اّتلَْل

ًُ  ْذه تاركثِ ُا املرشغَ ِا جلا، ويف ربّ  مَ أغظً نرَ  افٍ  ٌَ الهرم الرباين،  أغظ ا وكد ذْب أ
اذلي كال  املتاْاةاىػخق وئم أغظٍٓا؛ إُّ رش حَلٌَٔاً ْٔ وإن ٌَ اىػَ ٓا، ٓا فيِخدارَك ذيرَ يذيرَ 

َِْم  /اجليب  غِّ ًِ َعْبًدا ِنَو اّنلَارِ ِنْو يَ ْن ُيْعتَِق اَّلَلُ فِي
َ
ْكََثَ ِنْو أ

َ
ٍَْم أ ًُ وَ ، َعَرفَةَ َنا ِنْو يَ إِىَ

ُم الَْهالَئَِكةَ  ُثَم ُيَباِه  ،ََلَْدىَُ ٍِ ِ ُؤالَءِ :َفَيُلَُل  ،ب ٌَ َراَد 
َ
 .مصيًرواه  .َنا أ

ا  وجلخفرغْ  فيِخأْْب   ًٌ ةو داعًء  ،فطصبشاج احلُ  ٌَ غريِ هلذا احلٔم اجلييو، ىيس صٔ
ٍو ٌَ شؤالم، ٌَ ال يَ  ةن يديوطهٔاك م ضاساحِ ُرث ا نًرا وإضصاًُا.وذِ وبكاًء وسؤاًرا، 

 غظب ٌَ إحلاضم.وال يَ 
وٌَ ْذه اجلفطات أن صياٌّ يكفر صغائر اذلُٔب لصنخن، ،  يف ْذا احلٔم ُفطاٌت هلِل و
ٔ أفظو ٌَ اعطٔراءَ  مظج، وشِثٍ  شِثٍ  و ٌَ رٍب  .حكفرياً  وأكرثُ  أحج. ْو ٌّ ، نريً خرًيا فيِؤ

 َِ ِٓا. الظأنُ  ىك  يف اسخِاب الهتائر واتلٔبِثٌ 
ا رشكًاهلل يف غَ  غّظٍٔا طػائرَ  ويا أيٓا املظُطٔن/ أيٓا احلشاجُ فيا  ًٌ  ويف غرفثَ ، غٍٔ
ا َواَل / املٓيتث اجليييثِ  ، وحذنروا وحفهروا يف ْذه اآليثِ خصًٔصا واىػيدِ  ٍَ }لَْو َيَياَل اَّلَلَ ُُلَُُم

ََى ِنْيُكْم{ ا َولَِكْو َيَياُُلُ اّتلَْل ٌَ ٍا ف. ِآا غييواعئدحُ  آا جلٍا ُفػُ ُا إُفأطاضيِا وْدايا ِدَناُؤ
اب، حُ ربَ  ٌَ خػاب، وٌا أكرمَ أضاله   جنردَ ذً حدغُٔا أن  املتاضات، ِا رَبِا ةذليذِ ٌُ كرِ ِا الْٔ

ََى الُْللَُِب{ِِاَل ف ،طػائر اهلل ةخػظيً ِأبَ كي جلػاىزَ ؛ ِاُياحِ   ُو }تَْل
َ
 ٓا.ويزكيَ ٓا إىل اهلل أن حيييَ  يشأ

ٔ ئمُ ، اذلي يييّ فإَن احلٔمَ ؛ ٌع غظٍخّ غرفثَ  إَن ئمَ / اهلل غتادَ   غِد  اجلطر أفظُو  ْو
اق ٌع ذةص األطايح،واجلاس كد يَ  اهلل ٌَ ئم غرفث، اه  لدىو زْدون فيّ، حبشث اإلْر ٍَ ش

ًِ  ؛ الطخٍاهل ىلعاحلّز األكرب اهلل ئمَ   .احلز أفػالِ  ٌػظ
 خان/غظيٍ حانطػريفيّ  شاج فيًٓاحلُ  وأٌا غريُ 

ٔدُ  رةمّ اهلل/  اةَ حيٍيثكال  .ٓارى وسٔبَ َ يَ ٌَ  أْو اىػيًَ ٌِ و، اىػيد صالةِ  األوىل/ طٓ
ًِ َطَػائِِر اإْلِْشاَلمِ ) ْخَظ

َ
َْ أ ٌِ ا  َٓ َػثِ ، فَإَِج ٍُ َْ اجْلُ ٌِ  ًَ ْخَظ

َ
ا أ َٓ َ ُػَٔن ل ٍِ  .(2)(َواجَلاُس ََيْخَ
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ذا  ٌَ  اىػيدُ ْو ٌَ  هرٌثً سػيّ اهلل   اىترشيق. ٌخن، ةن اىػرش وأيامِ هرةن 
ًُ  اثلاُيث/ األططيث، ذلم اىلربانُ   اىػتدِ  يٍانَ إ رفعُ ؛ فإُّ يّ غِد اهلل شتطاُّمٔكػُ  اىػظي

الرشٔل صىل اهلل غييّ وشيً، وألسو  ، وٌخاةػثَ رشغن/ اإلخالَص ى فيّ درسات، إذا حترَ 
 ٓا/ٌع أسٔبخِ  أشئيثٍ  شتػثَ اثلاين إحلكً  الرشِط 

ٔسد غئٌب  الصؤال األول:  جتزئ يف األططيث؟ولهِٓا  ،ْو ح
ٔسد، وٌِٓ اجلٔاب/  /اُػً ي

ٔشٌٔثُ  .3 ٔغثُ أو  امل  .األذن واألفظو شييٍثُ  ،ناألذُ  ةػِض  ٌلػ
ٔغ .2  .ناىلرْ ةػض  ثُ ٌلػ
 .كيياًل ٌَ حلٍٓا َراج أفصدَ أو خُ ئع( فيٓا )غُ  بظاةٍ  األططيثُ  .1
ٍَ  اخلروُف  .4 ا. ٔيص، ةو ْخْ ال ًٍ  أفظو؛ ىفػيّ صىل اهلل غييّ وشيً، وألُّ أغيب حل

ا، وأكّو  كرثِ األططيث ةاأل /أيٍٓا أفظو :الصؤال اثلاين ًٍ ا؟ أو األىلغ ذًٍِا وأكّو  ،ذًٍِا حل ًٍ  حل
ا، و األكرثُ  اجلٔاب/ ًٍ   .أفظو ذًٍِا أكُو لٔ حل
ْجََث؟أيُ  :اثلالثالصؤال 

ُ
فَْظُو/ األْطِطَيِث ةذَنَر الظأن أم اأْل

َ
 ٍٓا أ

 . أفظو أفظو. وأن يكٔن أكرنَ  اجلٔاب/اذلنرُ 
 ظو؟هل فَ  مك ٌَ أططيخِ ْو إفػارُ  :ابعرالالصؤال 
 .نٍا كاهل اىػيٍاء ،أفظُو ُػً  اجلٔاب/
 ىلع األيرس؟  اجلِب األيٍَ، أمص ىلع ذةَ ْو حُ  :اخلامسالصؤال 

ٔاب/اذلي يَ  ٓا ىلعيُ احلٍىن ذةص ةاجل َيُ ذةص ةاىيرسى  األيرس، واذلي يَ ظشػ  .ظشػٓا ىلع األٍي
ٔسيّ اذلةيطث ليلِ  :الصادسالصؤال   تيث؟ْو َيب ح

ُّ وإٍُا  ،َيباجلٔاب/ ال  ٔسي  .شِثتيث ليلِ  اتل
  ْو األفظُو  :الصابعالصؤال 

ُ
 س؟رفُ ، أو أةليٓا حَ غِد ذحبٓا ةأيديٓا وأرسيٓا مصَم أن أ

 .يف اشخفراغ ادلم ؛ ألن فيّ فائدةً اجلٔاب/ اثلاين أفظو، خالفاً ملا يػٍيّ اىػاٌث اآلن
________2_______ 
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ٍُ  انػاةخفٓذا  ٌِ لي  ْذه الصِث/ ػن احلزَ ز
ا المرأة ٌػّ،  طزُ يَ ملَ شَ  ألول/ا ًٌ  حكدرَ م وشَ فصد ضَ ِْاك؛ خلال حُ  فاضذر اىغظَب حَمَْر

ملا   و ٌع زوسّ اعئظثػامَ اذلي حَ   ةنتيّم ٓا، واكخدِ ٌػ ْف حيّػ  ةو ،شٓاىلع املرأة ضَ 
ٍَ  واتلطٍُو الُفػاالت، ٌع ا ٌا يكٔن اتلػامُو أرىق وأرّق ةكتو اإلفاطث  ضاطْج  ػاىب لي

صخأين فيَ  ػيُب حَ و ٓاالغفُ فيُ  تيكحَ فاكُج   ضاطْج  ةرغً االنظغاالت. ،والرغتات
 غظبحَ و ْاخاغرَ  فيَشربُ  غارُ حَ و رتفُق فيَ  خذمرُ حَ و ظشرفال يَ  رفُض حَ و ةٓا

 ٌا ضصو لّك  ذً ةػد ةكو ضب ورةمث، هلا صخٍعُ فيَ  طهٔاْا ُد تُ تَ و فال يَغظب
كَاَم حَلْيَثً  ٓا.فُ ٓا وُيردِ يُرافلُ 

َ
ا أ ٍَ ْسِل  كَاىَْج اَعئَِظُث/ َوإَِج

َ
َْ أ حْ  ،ةاألةػص واُخظرين..ٌِ ًْ َحرْبَ َ  ..ل

ا َٓ رَْدَف
َ
ِديَِثِ  ،َوأ ٍَ ْ ًَ َخَرَج إِىَل ال  .ُث

َ َضَشْشخًُ ةنصائكً/  ٌَ يف  يف ديِٓا، ركيلثٌ  يف ةدُٓا، ُاكصثٌ  طػيفثٌ  حذّنروا أن املرأةَ فيا 
ا خائفثٌ مظاغرْا،   ،ومزاةماحٓا ،وحبشاةٓا ،ٓايف ِسٓاد يف َضشّ  أُٓانٍا ، ومصريْا يف شفْر
/ ةإضدى اذنخن، إٌا أن حلَٔل  وشرُتّدد غَٔل ُغٍرْآا، شّ أُٓا شرتسع ٌَ ضَ  واغيً .وضيظاحٓا

أو ربٍا حلٔل ٌػاميث، فشزى اهلل ٌَ ضَز يب خرًيا،   َضز، وىليُج ألَو ُج أيرَسَ شْ شَ ضَ 
 !!األخرى ةػد َضّشٓا فاضذر أن حلٔل ،األخرى

 ُلاط اتلفخيض بٔا ٌَرُ كَ ةال حرصيص، ذً إذا  اجلفوِ اثلاين ملَ يفهرون ةاحلز  اخلػاُب 
ًخلربٔن إىل اهلل ةٍصِٔن، ي، فهيف اهلل ٍٔا طػائرَ ػّظ حلخلٔا اهلل وييف ًٓ/ىبصٔا ذياةَ   ْو

ْٓ َ ٌِ وحمَرم؟!  خػٍدون فػَو ي بس ىُ د ٍُ ػَ تَ غَ  دفػٔا فديثً ًْ أًُٓ إذا ْؤالء اغخلادُ  وِ س
ذا ٌَ اىفصٔق يف احلز. ،وادَ ولٔ فَ  ٔنةو يأذٍ !!، فٓذا غيعًٓكد ةرئج ذٌخُ  أنْ  املخيع  ْو

ٌِ يف غَ  أن ٌَ أفظو اىػااعت -رةمكً اهلل-ْذا واغئٍا  ، نرثَة كًرشكً وئ
ٌِ صالحِ  ..َوَمالئَِكتَ إَِن اَّلَلَ ) كً ىلع خري اىربيات/كً وشال  ( ًُ يَُصلََُن ىلَعَ اّنليَِِبِ
 ُٔب صو غييّاغركًا ةاذل ياوغييّ صّو  ا ٌدئنيو غييّ صاضب اهلٍٔم صّو  فيا

، ىاومماُت واوحمُا ىاووسُك ىاا مما وقىل، انههم نك صالُتانههم نك احلمد كانرٌ وقىل وخرًي

عىذ تك مه عراب انقرب ووسىسح انصدز وشتاخ األمس، و ا، انههم إوىاتساُث ىا، ونك زَتىاوإنُك مآت

 .(1)انسَح ٍ  ت جيعىذ تك مه شس ما و اانههم إو

وازحم أمىاتىا،وامجع عهً  وطُة أقىاتىا، ووفق والتىا، ،دَازواانههم أزخص أسعازوا، وآمه 

 اهلدي شؤووىا،واقض دَىوىا.

 عهً ما سّههىا وَسههىن عهً احلجاج واملعتمسَه.خرًيا وانعامهني تاحلج انههم اجز والج أمسوا 

 .انىسك وانىسائك ، واقثم مىا ومىهمانههم احفظ احلجاج يف مسريهم

                                 
 .أكَث نا داع بً رشَل اهلل صىل اهلل عليً وشلم عشية عرفة يف املَكف (3524)(شنن الرتنذي 1)


