19من ذي الكعدة 1348هـ
11من أغصطض 7117م

مجوورية مصر العربية
وزارة األوقاف
( )1م

احلج بني فكى األولويات

وفكى النصك

احلؿدمهللمربماظعادلنيم،ماظؼائلٔ ميفمطؿابهِ ماظعزؼزٔ م{:اظْقَجٗمأَذِفُرْمعَعِؾُوعَاتْمصَؿَنِم
صَرَضَمصِقفٔنٖماظْقَجٖمصَؾَامرَصَثَموَظَامصُلُوقَموَظَامجِدَالَمصِيماظْقَجِّموَعَامتَػْعَؾُوامعِنِمخَقِرٕمؼَعِؾَؿِهُم
اظؾَّهُموَتَزَوٖدُوامصَنٔنٖمخَقِرَماظزٖادِماظؿٖؼْوَىموَاتٖؼُونٔمؼَامأُوظِيماظْلَظْؾَابِ}،موأَذفدُمأنِمالَمإظهَمإٔالَّماهللُم
وحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُم،موأَذفدُمأنٖمدقّدَغاموغؾقٖـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُم،ماظؾَّفُمٖمصَلِّمودؾِّمِم
وبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِم،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعـدم:ممممم
صنن ماحلج مصرؼضة معن مأجل ماظػرائض ماظيت مؼؿؼرب مبفا ماظعؾد مإىل مربه م ،مورطنم
عنمأرطانماإلدالم م،مورطقزةمعنمرطائزهم ،مضَالَم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م:م(بُـِيَماإلٔدِالَمُم
سَؾَى مخَؿِسٕ م :مذَفَادَةِ مأَنِ مالَ مإٔظَهَ مإٔالَّ ماظؾَّهُ م ،موَأَنٖ معُقَؿٖدّا مرَدُولُ ماهللِ م ،موَإٔضَامٔ ماظصٖالَةِ م،م
وَإٔؼؿَاءِ ماظ ٖزطَاةِ موَاظْقَجِّ م ،موَصَوِمٔ مرَعَضَانَ) ،مواحلج معودم معن مأسظم معوادم ماظطاسة م،م
وبؾوغ مادلغػرة مواظرمحة مواظرضا مواظرضوان ،مصرضه ماهلل متعاىل مسؾى مادللؿطقع معنم
سؾادهم،مصؼال:م{وَظِؾَّهِمسَؾَىماظـٖاسٔمحِجٗماظْؾَقِتِمعَنٔمادِ َؿطَاعَمإٔظَقِهِمدَؾِقؾًاموَعَنِمطَػَرَمصَنٔنٖماظؾَّهَم
شَـِيٌّمسَنٔماظْعَاظَؿِنيَ}،موسَنِمأَبِيمػُرَؼِرَةَ م(رضيماهللمسـه)مضَالَ:مخَطَؾَـَامرَدُولُماهللِم(صَؾَّىم
اهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مصَؼَالَ:م(أَؼٗفَاماظـٖاسُمضَدِمصَرَضَماهللُمسَؾَ ِقؽُمُماظْقَجٖ،مصَقُفٗوا)م،مصَؼَالَمرَجُلْم
:م َأطُلٖمسَامٕمؼَامرَدُولَماهللِ؟مصَ َلؽَتَمحَؿٖىمضَاظَفَامثَؾَاثّا م،مصَؼَالَمرَدُولُماهللِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ):م(مظَوِمضُؾْتُ:مغَعَمِمظَوَجَؾَتِ،موَظَؿَامادِؿَطَعِؿُمِ) م،مثُمٖمضَالَ:م(مذَرُوغِيمعَامتَ َرطْ ُؿؽُمِ م،مصَنٔغٖؿَام
ػَؾَكَمعَنِ مطَانَمضَؾِ َؾؽُمِم ِبؽَـِرَةِمدُمَاظِفٔمِموَاخِؿِؾَاصِفٔمِمسَؾَى مأَغِؾِقَائِفٔمِ م،مصَنٔذَامأَعَرِ ُتؽُمِ مبِشَيِءٍم
صَلْتُوامعِـِهُمعَامادِؿَطَعِؿُمِم،موَإٔذَامغَفَقِ ُؿؽُمِمسَنِمذَيِءٍمصَدَسُوهُ)م،مواحلجمدسوةمأرؾؼفاماخلؾقلم
إبراػقمم(سؾقهماظلالمم)مبلعـرمربهم(سزموجل)مضـالمتعاىل:م{وَأَذِّنمصِيماظـٖاسٔمبِاظْقَجِّم م
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ؼَلْتُوكَمرٔجَاالًموَسَؾَىمطُلِّمضَاعِرٕمؼَلْتِنيَمعِنمطُلِّمصَجٍّمسَؿِققٕ} .م
واحلجمعنمأصضلماألسؿالموأسظؿفامأجرّامسـدماهللمتؾاركموتعاىلم،مصؼدمدُؽِلَم
(صَؾَٓى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَٓمَ) :مأَيُٓ ماظعَؿَلٔ مأَصْضَلُ؟ مصَؼَالَ :م( ٔإميَانْ مبِاظؾَٓهِ موَرَدُوظِهِ) ،مضِقلَ :مثُمَٓم
عَاذَا؟مضَالَ:م(اجلِفَادُمصِيمدَؾِقلٔماظؾَٓهِ)مضِقلَ:مثُمَٓمعَاذَا؟مضَالَ:م(حَجْٓمعَؾِرُورْ)م،مواحلاجمواصدم
سؾىماهللم(سزموجل)م،موحقمسؾىمادلزورمأنمؼؽرممزائرهموحيلنمإظقهم،مواظؽرؼممجلم
جالظه مؼعطي مسؾى مضدره م ،مضال م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) :م(اظْغَازٔي مصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِم
وَاظْقَاجٗ موَاظْؿُعِؿَؿِرُ موَصْدُ ماظؾَّهِ ،مدَسَاػُمِ مصَلَجَابُوهُ ،موَدَلَظُوهُ مصَلَسِطَاػُمِ) م ،موعن مسظقم مأجرم
احلجمأنماحلاجمؼعودمعنمحفهموضدمشػرماهللمذغؾهم،مضَالَ(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(عَنِم
حَجٖ مظِؾَّهِ مصَؾَمِ مؼَرِصُثِ موَظَمِ مؼَػْلُقِ مرَجَعَ مطَقَوِمٔ موَظَدَتِهُ مأُعٗهُ) م ،مويف مرواؼة :م(عَنِ مأَتَى مػَذَام
اظْؾَقِتَمصَؾَمِمؼَرِصُثِموَظَمِمؼَػْلُقِمرَجَعَمطَؿَاموَظَدَتِهُمأُعٗهُ)،مصاحلجمرشممأغهمعرةمواحدةميفم
اظعؿر مطؾه م ،مإال مأن متلثريه مميؿد مبؼقة مسؿر ماإلغلان مإن مأحلن ميف مأداء مادلـادكم
وأخؾصمصقفا .م
صقـؾغيمظؾؿمعنمأنمؼَغِؿَـِمَماظػرصةمألداءمصرؼضة ماحلجِّ مإنمؼلرماهللمسزموجل مظهم
اظلؾل م ،موحتؼؼت مصقه ماالدؿطاسة مادلاظقة مواظؾدغقة موأال مؼمجل مرمبا محتدث مظه مأعورم
تَشِغَؾُهمأومتَعُوضُه مسنمأداءماحلجم،مؼؼولمغؾقـا م( مصَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) :م( متَعَفٖؾُوامإٔظَىم
دطُمِمظَامؼَدِرٔيمعَامَؼعِرٔضُمظَهُ)م،ومضَالَم(مصَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
اظْقَجِّم-مؼَعِـِي:ماظْػَرٔؼضَةَم-مصَنٔنٖمأَحَ َ
وَدَؾَّمَم):م( عَنِمأَرَادَماظْقَجٖمصَؾْقَؿَعَفٖلِ،مصَنٔغٖهُمضَدِمؼَؿِرَضُماظْؿَرٔؼضُ،موَتَضِلٗماظضٖاظَّةُ،موَتَعِرٔضُم
اظْقَاجَةُ) .م
أعامعنمأساغهماهللمتعاىلمصلدى محجماظػرؼضة م،مصـمطدمأنمصؼهماألوظوؼاتمؼؼؿضيم
تؼدؼم مصروض ماظؽػاؼات مسؾى ممجقع ماظـواصل ممبا مصقفا محج ماظـاصؾة م ،مأو متؽرار ماحلجم
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واظعؿرةم،مصنرعامماجلائعمأومطلوةماحملؿاجم،مأوماظؿقلري مسؾىمععلرٕموضضاءمحاجؿهم،مأوم
اظصدضة مسؾى مصؼري موطػاؼؿه م ،مأو مصك مأدر مدفنيٕ معدؼنٕ مبدؼنٕ مأوىل معن محج ماظـاصؾةم
واظعؿرة م؛ مألغفا مسؾادة معؿعدؼة ماظـػع م ،موذظك مخبالف محج ماظؿطوع موسؿرة ماظؿطوع؛م
صـػعفؿا مضاصر مسؾى مصاحؾفؿا م ،مصؼد مراسى ماإلدالم مترتقب ماألوظوؼات م ،مصلعر مسـدم
اظؿػاضلمبؿؼدؼممادلصؾقةمادلؿعديمغػعفامسؾىماظؼاصرة ماظـػعم،مواظعاعةمسؾىماخلاصة،م
واظـاجزةمسؾىمادلؿوضعة .م
واحلج مذلغه مطشلن مبؼقة ماظػرائض ماظيت محتؿل مععاغي متعؿل مسؾى متفذؼبم
اظلؾوكموتؼوؼمماألخالقمحؿىمؼمثرمجالل ماظشعائرمسؾىمتفذؼبمادلشاسر م،مصاظعؾاداتم
حتؿلميفمرقاتفامطلمادلعاغيماخلؾؼقةمواإلغلاغقة م،موهلاممثرتفاماظيتمتمثرميفمأخالقم
صاحؾفا مودؾوطقاته م ،مصفو مؼغرس ميف مغػوس مادللؾؿني ماظػضائل مواظلؾوك ماظؼوؼم م،م
وؼدسوػم مإىل محمادن ماألخالق م ،موإىل موحدة ماظصف م ،موإىل ماظؿعارف مواظؿعاونم
واظرتاحم مواظؿؽاصل مورمحة ماظؼوي مباظضعقف مواإلؼـار موظني ماجلاغب م ،مضال متعاىل:م
{ اظْقَجٗ مأَذِفُرْ معَعِؾُوعَاتْ مصَؿَنِ مصَرَضَ مصِقفٔنٖ ماظْقَجٖ مصَؾَا مرَصَثَ موَظَا مصُلُوقَ موَظَا مجِدَالَ مصِيم
اظْقَجِّموَعَامتَػْعَؾُوامعِنِمخَقِرٕمؼَعِؾَؿِهُماظؾَّهُموَتَزَوٖدُوامصَنٔنٖ مخَقِرَماظزٖادِماظؿٖؼْوَىموَاتٖؼُونٔمؼَامأُوظِيم
اظْلَظْؾَابِ}،مويفمػذامإذارةمإىلمسالضةماألخالقمواظلؾوكمباحلج .م
إن ماحلج مظقس مطؾؿة ،موإمنا مػو مدؾوك موعلؽوظقة موخؾق ،مصال مؼؿصور مأبدّا مأنم
ؼؽؿؿلمحجمإغلانمدونمأنمؼؿكؾقمبلخالضقاتهم؛مألنماحلجمذُرعمظقطفرماظروحمواظـػسم
عن مطل مأذؽال ماظرصث مواظػلوق ،مضال متعاىل م{:صَؾَا مرَصَثَ موَظَا مصُلُوقَ موَظَا مجِدَالَ مصِيم
اظْقَجِّم}،مصادللؾممإذامحتؼؼتمصقهمآثارماظعؾاداتموحتؾىمباآلدابماظشرسقةم،موأصؾقتم
أخالضهماغعؽادّامدلامؼعؾؿهموؼعؿلمبهمعنمدؼنماهللم(سزموجل)مطانمعنمأػلماظػالحم م
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واظـفاحميفماظدغقامواآلخرة .م
واحلجمواظعؿرةمضائؿانميف ماألداسمسؾىماظؿطفرمواظؿكؾصمعنماحلراممبؽلم
صورهمضؾلمأدائفؿا ،معنمػـامطانمعن ماظواجبمسؾىمعنمضصدماظؾقتمحاجّامأومععؿؿرّام
أن مؼؿزود مبادلال ماحلالل موأن مؼؿكؾص معن مأي معال محرام مأو مصقه مذؾفة م؛ مألن ماهللم
َقبْم
تعاىلمرقبمالمؼؼؾلمإالمرقؾام،مضَالَم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(أَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔنٖماظؾَّهَمر ِّ
ال مؼَؼْؾَلُ مإٔالَّ مرَقِّؾّا موَإٔنٖ ماظؾَّهَ مأَعَرَ ماظْؿُمِعِـِنيَ مبِؿَا مأَعَرَ مبِهِ ماظْؿُرِدَؾِنيَ ،مصَؼَالَ:م{ؼَا مأَؼٗفَا ماظرٗدُلُم
َ
طُؾُوا معِنَ ماظطَّقِّؾَاتِ موَاسِؿَؾُوا مصَاظِقّا مإٔغِّي مبِؿَا متَعِؿَؾُونَ مسَؾِقمْ} ،موضَالَ مدؾقاغه موتعاىل:م{ؼَام
م مذَطَرَ ماظرٖجُلَ مؼُطِقلُ ماظلٖػَرَ مأَذِعَثَم
أَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مطُؾُوا معِنِ مرَقِّؾَاتِ معَا مرَزَضْـَاطُمِ} ،مثُ ٖ
أَشْؾَرَمؼَؿُدٗمؼَدَؼِهِمإٔظَىماظلٖؿَاءِمؼَامرَبِّمؼَامرَبِّموَعَطْعَؿُهُمحَرَامْ،موَعَشِرَبُهُمحَرَامْ،موَعَؾْؾَلُهُمحَرَامْ،م
وَشُذِىَ مبِاظْقَرَامٔ م ،مصَلَغٖى مؼُلِؿَفَابُ مظِذَظِكَ) ،مصادلال ماحلالل مواظؽلب ماظطقب مؼشرحم
اظصدر ،موؼؽلب ماظطؿلغقـة م ،موؼعني مسؾى ماظطاسة م ،مصقفب مأن مؼؽون مادلال محالالً،م
خاظصامعنمطلمذائؾة.م م
طؿامجيبمسؾىمعنمأرادماحلجموسزممسؾىمأداءمػذهماظشعريةمأنمؼلارعمظلدادم
عا مسؾقه معن مدؼون موحؼوق مظًخرؼن م ،مضالم(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) م:م(عَنِ مطَاغَتِ مسِـِدَهُم
عَظْؾِؿَةٌ مظِلَخِقهِ مصَؾْقَؿَقَؾَّؾْهُ معِـِفَا ،مصَنٔغٖهُ مظَقِسَ مثَمٖ مدِؼـَارْ موَالَ مدِرِػَمْ ،معِنِ مضَؾِلٔ مأَنِ مؼُمِخَذَ مظِلَخِقهِم
عِنِمحَلَـَاتِهِ،مصَنٔنِمظَمِمَؼؽُنِمظَهُمحَلَـَاتْمأُخِذَمعِنِمدَقِّؽَاتِمأَخِقهِمصَطُرٔحَتِمسَؾَقِهِ)،مصؼدمحذرم
اإلدالم مطل ماحلذر معن ماظؿفاون ميف مأداء ماظدٖؼن ،مأو مادلطل مواظؿلخري ميف مضضائه ،مأوم
اظؿلاػل موسدم ماالطرتاث مبلدائه ،مصؿن مسزم مسؾى مضضاء ماظدؼن مورد ماحلؼوق مإىلم
َؾمَ)م:م(عَنِمأَخَذَمأَعِوَالَماظـٖاسٔمؼُرٔؼدُم
أصقابفامأساغهماهللموؼلٓرمظه،مضال(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَد َّ
أَدَاءَػَامأَدٖىماظؾَّهُمسَـِهُ،موَعَنِمأَخَذَػاممؼُرٔؼدُمإٔتِالَصَفَامأَتِؾَػَهُماظؾَّهُ).م م
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واحلج مضائم مسؾى ماظؿلؾقم مادلطؾق مهلل م(سز موجل) م ،مصؿن مبداؼة مرحؾة ماحلجم
ؼعؾنماحلاجمسنمصدق متوطؾهمسؾىماهللموتػوؼضمطلمأعورهمإظقه م،موؼردد:ماظؾَّفُمٖمإٔغٖام
غَلِلَظُكَمصِيمدَػَرٔغَامػَذَاماظْؾِرٖموَاظؿٖؼْوَى،موَعِنَماظْعَؿَلٔمعَامتَرِضَى،ماظؾَّفُمٖمػَوِّنِمسَؾَقِـَامدَػَرَغَام
ػَذَا،موَارْؤمسَـٖامبُعِدَهُ،ماظؾَّفُمٖمأَغِتَماظصٖاحِبُمصِيماظلٖػَرٔ،موَاظْكَؾِقػَةُمصِيماظْلَػِلٔ،ماظؾَّفُمٖمإٔغِّيم
أَسُوذُمبِكَمعِنِموَسِـَاءِماظلٖػَرٔ،م َوطَكبَةِماظْؿَـِظَرٔ،موَدُوءِماظْؿُ ِـؼَؾَبِمصِيماظْلَػِلٔموَاظْؿَالٔموَاظْوَظَدِ .م
أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم
*
*
*
ممممم احلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.م م
إخوة اإلشالم:مممم م

إن ماحلج مضائم مسؾى ماظؿقلري مورصع ماحلرج م ،مصؽل معظاػر ماظغؾو مواظؿشدد ميفم
احلجمعرصوضةممجؾةًموتػصقالًم؛مألغفامسؾىمشري مػديماإلدالمم،موػذامعامأطدهمدقدغام
حمؿدْ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مسؿؾقّا م ،محقث مرصض موأغؽر مطل مأذؽال ماظؿشدد ميفم
احلج،مصعنِمأغسٕم(رَضِيماهللمسَـهُ)مأنٖماظـيبٖم(صؾىماهللمسَؾَقِهِموَدؾم)مرأىمذَقِكّامؼُفَادَىم
–مأيمميشيمعؿقاعؾًام-مبَقِنَمابِـَقِهِم،مضَالَ:م(عَامبالُمػَذا؟)مضاظُوا:مغَذَرمأنِمؼَؿِشِيم،مضَالَ:م م
(إنٖماهللمسَنِمتَعِذِؼبِمػَذامغَػْلَهُمظَغَـِىم،موأعِرَهُمأنِمؼَ ِرطَبَ)م،مصرشممسدممادؿطاسؿهموضدرم م
م وضدرتهمسؾىماظلريمإالمأغهمغذرمأنمؼلتيماظؽعؾةمعاذقّام،موػذامعنماظؿشددمادلرصوضم
يفماظدؼنم،مصاهللم(سزموجل)مالمؼؽؾفمغػلّامإالمودعفام،مصؾنيمظهماظـيبم(صؾىماهللمسؾقهم
ودؾم)ماظصوابموأعرهمبػعؾهم،موعـؾهمعامجاءمسَنِمسُؼْؾَةمبِنٔمسَاعِرٕم(رَضِيماهللمسَـهُ)مضَالَ:م
غَذَرَتِمأُخِؿِيمأَنِمتَؿِشِيَمإٔظَىمبَقِتِماهللِموَأَعَرَتِـِيمأَنِمأَدِؿَػْؿِيَمظَفَاماظـٖؾِيٖم(صؾىماهللمسؾقهم م
ودؾم)مصَادِؿَػْؿَقِؿُهُم،مصَؼَالَم(سَؾَقِهِماظلٖالَمُ)م:م(ظِؿَؿِشٔموَظْؿَ ِرطَبِ).م م
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وعظاػر ماظقلر ميف ماحلج معؿـوسة م ،معـفا م :مرفع احلرج يف ترتيب أعنال يوم
النحر م ،مصاجؿؿاع ماحلفقج مسؾى مسؿلٕ مواحدٍ ميف مؼومٕ مواحدٍ موداسةٍ مواحدةٍ مصقه معنم
ادلشؼة مواظعـت معا مصقه م ،مصرصع ماظشرع مسـفم ماحلرج مواظضقق م ،موبني ماظردول ماظؽرؼمم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مأنٓمعَنمضدٓممبعضمػذهماألسؿالمسؾىمبعضمصالمحرجمسؾقهموالم
إثم ،مصؼد موَضَفَ مرَدُولُ ماهللِ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مصِي محَفٖةِ ماظْوَدَاعٔ مبِؿِـّى مظِؾـٖاسٔم
ؼَلِلَظُوغَهُمصَفَاءَهُمرَجُلْمصَؼَالَ:مظَمِمأَذِعُرِمصَقَؾَؼْتُمضَؾِلَمأَنِمأَذِبَحَم،مصَؼَالَ:م(اذِبَحِم،موَالَمحَرَجَ)م
صَفَاءَمآخَرُمصَؼَالَ:مظَمِمأَذِعُرِمصَـَقَرِتُمضَؾِلَمأَنِمأَرِعِيَ،مضَالَ:م(مارِمٔم،موَالَمحَرَجَم)مصَؿَامدُؽِلَم
اظـٖؾِيٗم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسَنِمذَيِءٍمضُدِّمَم،موَالَمأُخِّرَمإٔالَّ مضَالَ م:م(اصْعَلِم،موَالَمحَرَجَ)م
سؾىمأنماظؿقلريماظذيمغؿقدثمسـهموغلعىمإظقه مػوماظؿقلري مادلـضؾطمبضوابطماظشرعم
ادلؼرون ممبدى ماظؼدرة مواالدؿطاسة م ،مإذ مؼـؾغي مأن محيرص مادللؿطقع مسؾى مأداءم
اظعؾادة مسؾى موجففا ماألطؿل مواألصضل ماظذي محيؼق مظصاحؾه مأسؾى مدرجات ماظػضلم
واظـوابم،مومبامالمؼصلمإىلمحدماظؿفاونماظذيمؼػرغماظعؾادةمعنمعضاعقـفاماظؿعؾدؼةم
األصقؾة ماظلاعقة م ،موحبقث مال متـقصر مػؿة ماإلغلان ميف متؿؾع مطل ماظرخص ميف مطلم
األرطانمواظواجؾاتموسؾىمطلمادلذاػبم،مإمنامؼلخذمعنماظرخصمعامؼؼؿضقهمواجبم
اظوضتموزروفمأداءماظشعريةموعوجؾاتماظؿقلريم.م م
وعـفا :ماإلذن للضَّعفاء أن يدفعوا من مسدلفة مإىل معـّى مضؾل ماظـاس محؿى مالم
ؼضاؼؼفمماألضوؼاءمأثـاءمدصعفممإىلمعـى،مضَالَمدَاظِمْمبنْمسؾدماهللمبنمسؿرم(رضيماهللم
سـفم):مطَانَمسَؾِدُماهللِمبِنُمسُؿَرَم(رَضِيَماهللُمسَـِفُؿَا)مؼُؼَدِّمُمضَعَػَةَمأَػِؾِهِمصَقَؼِػُونَمسِـِدَماظْؿَشِعَرٔم
ذطُرُونَ ماهللَ معَا مبَدَا مظَفُمِ مثُمٖ مؼَرِجِعُونَ مضَؾِلَ مأَنِ مؼَؼِفَ ماظْنٔعَامُم
اظْقَرَامٔ مبِاظْؿُزِدَظِػَةِ مبِؾَقِلٕ مصَقَ ِ
وَضَؾِلَ مأَنِ مؼَدِصَعَ م– مأي مضؾلمأن مؼـزل معن مادلزدظػة م -م،مصَؿِـِفُمِ معَنِ مؼَؼْدَمُ معِـّى مظِصَؾَاةِم

( )7م

اظْػَفِرٔم،موَعِـِفُمِمعَنِمؼَؼْدَمُمبَعِدَمذَظِكَم،مصَنٔذَامضَدِعُوامرَعَوُاماظْفَؿِرَةَم،م َوطَانَمابِنُ مسُؿَرَم(رَضِيَم
اهللُمسَـِفُؿَا)مؼَؼُولُ:مأَرِخَصَمصِيمأُوظَؽِكَمرَدُولُماهللِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) .م
وعنمعظاػرماظؿقلريميفماحلج:مجواز الوكالة يف رمي اجلنرات تيصريًا مسؾىم
ذوي ماالحؿقاجات ماخلاصة معن معرضى موحنوػم م ،مأو مدبػقػًا مظؾزحام م ،موجعل مغوعم
اظػدؼةميفماحلجمسؾىماظؿكقريموظقلتمسؾىماالظزامم،مضالمتعاىل:م{...مصَؿَنِمطَانَمعِ ِـؽُمِم
عَرٔؼضّا مأَوِ مبِهِ مأذى معِنِ مرَأْدِهِ مصَػِدِؼَةٌ معِنِ مصِقَامٕ مأَوِ مصَدَضَةٍ مأَوِ مغُلُكٍ ،}...مصاإلدالم ميفم
عظفره موجوػره مػو مدؼن ماظرمحة مواظقلر موعراساة معصاحل ماظعؾاد ،مضال متعاىل م{:ؼُرٔؼدُم
اظؾَّهُم ِبؽُمُماظْقُلِرَموَظَامؼُرٔؼدُمِبؽُمُماظْعُلِرَم} ،موضالمتعاىلم{:وَعَامجَعَلَمسَؾَ ِقؽُمِمصِيماظدِّؼنٔمعِنِم
حَرَجٕ م}،موضال م(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُمإٔؼٖاطُمِموَاظْغُؾُوٖمصِيماظدِّؼنٔ م،مصَنٔغٖؿَام
أَػِؾَكَمعَنِمطَانَمضَؾِ َؾؽُمُماظْغُؾُوٗمصِيماظدِّؼنٔ).م م
صقريمبؽلمعنمضصدماظؾقتماحلراممأنمؼلخذمباألؼلرمظـػلهموحلاظهميفماحلجم،م
وظقفعل معن ماظقلر معـفجَ محقاة مظه ميف ماحلج موشريه م ،مصاظقلر مدائؿّا موأبدّا مال مؼلتيم
ظصاحؾهمإالمبؽلمخريم.م م
صاظؾفممارزضـامحفّاموسؿرةمعؼؾوظنيم،موأسـامسؾىمذطركموذؽركموحلنم
سؾادتك .م

