مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 31من شوال 3441ىـ 9139/6/37م
ـــــــــــــ
توفيق اهلل للعبد
ما الدليل على أف اإلنساف وفَّقو اهلل ويتوىل توفيقو يف ىذه اغبياة؟ أكرب
دليل على توفيق اهلل أف يرى اإلنساف نفسو مدفوعاً ومسوقاً بشغف وحب
إىل أداء فرائض اهلل يف وقتها ،فيشعر بداخلو إذا جاء أح ٌد يؤخره عن
وحزف ألنو ستفوتو صالة
الصالة يف وقتها ألي سبب من األسباب بأمل ُ
صباعة.
وقد كاف أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلَّم على ىذا اغباؿ ،فكاف
الرجل منهم إذا فاتتو تكبَتة اإلحراـ األوىل يظهر عليو اغبُزف واألمل الشديد،
ويظل رفاقو ومن حولو يعزونو ؼبدة ثالثة أياـ ليزيلوا اغبزف الذي عليو.
فهو يشعر أنو قد فاتو من فضل اهلل ومن إكراـ اهلل ومن عطاءات اهلل
ما ال يستطيع تعويضو ،فصالة كصالة العشاء لو فاتت اإلنساف يف اعبماعة
األوىل ىل يف اإلمكاف تعويضها؟! يستحيل أف يعود ما فات مرة ثانية ،ولو
قلت :سأصليها غداً ،فغداً لو صالة ،لكن صالة اليوـ لن تعود مرًة ثانية.
وإذا فات اإلنساف منهم صالة اعبماعة األوىل يبكثوف يعزونو ؼبدة ثالثة
أسابيع.
يضر
والدليل الثاين على توفيق اهلل لإلنساف أف يقوؿ ويفعل ما ال ُ
األصم رضي
رجل من الصاغبُت اظبو حامت
ُّ
ويغضب اآلخرين ،ولذلك كاف ٌ
أصم ،وكاف عاؼباً معو خشية اهلل ،وذات مرة
اهلل عنو ،ىذا الرجل مل يكن ُّ
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دخلت عليو سيدة تسألو سؤاالً ،و ِ
العامل الذي ىبشى اهلل يكوف لو ىيبة،
وأي إنساف يدخل عليو قد يهتز من ىيبتو ،فالسيدة اىتزت من ىيبتو فخرج
يح لو صوت ،فتصنَّع أنو ال يسمع حىت ال هبرح مشاعرىا  -يعٍت
منها ر ٌ
أصم ،ظهر عليها الفرح
أحست أنو ال يسمع وأنو ّّ
جعل نفسو ّّ
أصم  -فلما َّ
والسرور ،ألنو مل يدر مالذي دىاىا وحدث ؽبا.
ىذا الرجل فاتتو صالة صباعة ذات مرة ،وكاف من بلد من البالد
العُظمى الكبَتة يف بالد فارس اظبها خراساف ،فقاؿ ؼبن حولو معاتباً :لو
مات ابٍت عباء كل أىل خراساف معزين يل ،ولفوت صالة اعبماعة أشد
علي من موت ابٍت ،ومل أجد معزين يعزوين على فوات صالة اعبماعة،
فانظر إىل اإليباف القوي الذي كاف عند ىؤالء األقواـ.
فأوؿ دليل على توفيق اهلل تبارؾ وتعاىل للعبد أف هبعلو وبافظ على
ت
اعبماعة األوىل يف وقتها ،ألف اهلل قاؿ يف القرآف الكرمي " :إِ َّف َّ
الصال َة َكانَ ْ
ِِ
ُت كِتَابًا َم ْوقُوتًا " (ٖٓٔالنساء) من الذي يدعونا؟ اهلل ىو الذي
َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
دعانا يف وقت الصالة ،فإف مل يكن عندي مشاغل ضرورية سبنعٍت من
االستجابة هلل ،فبم سأعتذر هلل يوـ لقائو؟!! وماذا أقوؿ لو عندما يقاؿ يل:
أنت كنت يف البيت وظبمعت أذاف العشاء يوـ كذا ومل يكن عنك عذر ومل
تليب؟!.
لو كنت يف اؼبواصالت سأقوؿ :كنت يف اؼبواصالت وعندما عدت
صليت ،ولو كنت يف عمل وال أستطيع تركو سأقوؿ :كنت يف العمل ومل
أستطيع تركو ،وصليت بعد أف أهنيت العمل ،لكن أنا يف البيت ،واألذاف
يؤذف فما عُذري هلل تبارؾ وتعاىل؟!! ،وقد نبهنا اهلل حىت ال نظن أف من
2

السماو ِ
ِ
االر ِ
ض يَ ْدعُوُك ْم "
و
ات
يؤذف فالف أو عالف ،فقاؿ " :فَاط ِر َّ َ َ َ ْ
(ٓٔإبراىيم) من الذي يدعوؾ؟ اهلل ،وؼباذا؟ " لِيَػ ْغ ِفَر لَ ُك ْم " (ٓٔإبراىيم)
فلِ ِم َّ
تتلكع وتتأخر؟ أال تليب نداء اهلل ،وىل من يُصلي يف أوؿ الوقت كمن
يُصلى يف آخر الوقت؟! نسأؿ سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،يقوؿ
صلى اهلل عليو وسلَّم:
َّ ِ ِ
آخر الْوقْ ِ
ضوا ُف اللَّ ِو ،ووس ُ ِ
ِ ِ
ت َع ْف ُو اللَّ ِو
ََ َ
ط الْ َوقْت َر ْضبَةُ اللوَ ،و ُ َ
{ أ ََّو ُؿ الْ َوقْت ر ْ َ
ٔ
}
مقاـ الرضواف ىو مقاـ فوؽ اعبناف ،والذي يأخذه غَت من يأخذ
الرضبة ،غَت من يأخذ اؼبغفرة ،ولذلك كاف أصحاب رسوؿ اهلل وبافظوف على
أداء الفريضة يف الوقت األوؿ ألهنا دليل على توفيق اهلل للعبد ،وعلى أف اهلل
ُوببو ،وعلى أف اهلل يتواله بواليتو ،ويرعاه برعايتو.
قوؿ أو يصدر منو فعل يضر أو يغضب
الدليل الثاين أف ال ىبرج منو ٌ
اآلخرين من خلق اهلل أصبعُت ،يعٍت يوفقو اهلل للكالـ الطيبَ " :وُى ُدوا إِ َىل
الطَّيّْ ِ
ب ِم َن الْ َق ْوِؿ " (ٕٗاغبج).
لو أننا كلنا أمة اإلسالـ التزمنا بتعاليم اهلل ،وتعاليم حضرة النيب،
وأخذنا فقط قوؿ اهللَ " :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنًا " (ٖٛالبقرة) فهل ستوجد
مشاكل بُت الناس وخالفات وشحناء وبغضاء؟ ال ،ألف الناس سيحبوف
بعضهم ،فكل اؼبعارؾ سببها كلمة زبرج ،والكلمة للمؤمن هبب أف يزهنا قبل
أف زبرج منو.
كاف سيدنا عمر بن اػبطاب رضي اهلل عنو يقوؿ عن أصحاب رسوؿ
 3سنن الدار قطني والبيهقي عن أبي محذورة القرشي رضي اهلل عنو
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اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم(( :كنا ننتقي أطايب الكالـ ،كما تنتقوف أطايب
الطعاـ)) كما تبحثوف عن الطعاـ الذي تأكلوه ،فكنا نبحث عن الكلمة
الطيبة اليت تصدر منا لتسر إخواننا ،وتسبب اغبرج ألعدائنا ،ألهنم لن هبدوا
علينا شيئاً يأخذوه ،وتسبب السرور للمؤمن عند اهلل ألف الكلمة الطيبة كما
ِ
ٍ
الس َم ِاء
ت َوفَػْرعُ َها ِيف َّ
َصلُ َها ثَابِ ٌ
قاؿ اهلل " :مثل َكل َمةً طَيّْبَةً َك َش َجَرٍة طَيّْبَة أ ْ
(ٕٗ) تُػ ْؤِِت أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ُت بِِإ ْذ ِف َربّْػ َها " (ٕٕٗ٘-إبراىيم).
أسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يرزقنا التوفيق ؼبا وببو ويرضاه ،وأف هبعلنا من
اؼبستجيبُت للنداء األوؿ للصالة ،وأف يوفقنا للقوؿ الطيب عبميع خلق اهلل.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 11من شوال 3441ىـ 9139/7/1م
ـــــــــــــ
حكمة تكرار الدعاء
بسم اهلل الرضبن الرحيم – اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على سيدنا
ؿبمد ،وآلو وصحبو ومن وااله.
اهلل تبارؾ وتعاىل وصف حبيبو لنا يف القرآف فقاؿ عنو صلى اهلل عليو
ِ ِ
ِ
يص َعلَْي ُكم
وسلم " :لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ
ُّم َح ِر ٌ
وؿ ّْم ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
وؼ َّرِ
بِالْم ْؤِمنِ
يم " (ٕٔٛالتوبة).
ح
ء
ر
ُت
ٌ
َ
ٌ
ُ
َُ
ومن حرصو صلى اهلل عليو وسلم ما ترؾ لنا شيئاً لباؼ منو وكبذره إال
وطلب لنا فيو العفو من العفو تبارؾ وتعاىل ،فكاف صلى اهلل عليو وسلم
دائماً يقوؿ:
اؿ اللَّوُ عز وجل :يَا ِج ِْ
ب إِ َىل
رب
{ اللَّ ُه َّم ،أ َُّم ِيت ،أ َُّم ِيتَ ،وبَ َكى ،فَػ َق َ
يل ،ا ْذ َى ْ
ُ
ُؿب َّم ٍ
ك أ َْعلَم  -فَسْلو ما يػب ِ
يك؟ فَأَتَاهُ ِج ِْ
الس َال ُـ ،فَ َسأَلَوُ،
رب
ك
ب
ر
و
د
ُّ
يل َعلَْي ِو َّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ َ َ ُ
ََ
ُ
اؿ اللَّوُ:
اؿ َ -وُى َو أ َْعلَ ُم  -فَػ َق َ
وؿ اللَّ ِو صلى اهلل عليو وسلم ِدبَا قَ َ
َخبَػَرهُ َر ُس ُ
فَأ ْ
ٕ
ٍ
ِ ِ
وؤ َؾ }
ك َوَال نَ ُس ُ
يك ِيف أ َُّمتِ َ
ب إِ َىل ُؿبَ َّمد ،فَػ ُق ْل :إِنَّا َسنُػْر ِض َ
يل ،ا ْذ َى ْ
يَا ج ْرب ُ
ومع ذلك ظل صلى اهلل عليو وسلم يردد يف كل أنفاسو :أميت أميت
ضى "
حىت نزؿ قوؿ اهلل تبارؾ وتعاىلَ " :ولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ؼ يػُ ْع ِط َ
ك فَػتَػْر َ
(٘الضحى).
أراد النيب صلى اهلل عليو وسلم لكل أفراد َّأمتو النجاة ،والنجاة تكوف
 9صحيح مسلم وابن حبان عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما
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بالنجاة من النار ،وبدخوؿ اعبنة مع األبرار والنيب اؼبختار ،فأراد النيب صلى
اهلل عليو وسلم أف يدلنا على عمل ىُت لُت سهل يبلغنا كل ذلك ،فقاؿ
صلى اهلل عليو وسلم:
َح ًدا ِم َن الن ِ
َّاس :اللَّ ُه َّم أ َِجْرِين ِم َن
ت ُّ
صلَّْي َ
{ إِ َذا َ
الصْب َح ،فَػ ُق ْل قَػْب َل أَ ْف تُ َكلّْ َم أ َ
ت ِمن يػوِمك َذلِ
النَّا ِر ،سبع مَّر ٍ
ك إِ ْف ِ
ات ،فَِ
َّ
ك
ت
ك
،
ك
م
ن
إ
َّ
َ
ب اللَّوُ عز وجل لَ َ
َ
َ
َ
َ
َْ َ َ
ْ َْ
َ
ِجوارا ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ّْ
َح ًدا ِم َن الن ِ
َ
َّاس:
أ
م
ل
ك
ت
ف
أ
ل
ب
ػ
ق
ل
ق
ػ
ف
،
ب
ر
غ
م
ل
ا
ت
ي
ل
ص
ا
ذ
إ
و
،
ر
َّا
ن
ال
ن
م
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ َ
ًَ َ
َ َْ َ َ َ ْ َْ
ِ
ٍ
ت
ك ْ
ك إِ ْف ِم َّ
اعبَنَّةَ ،اللَّ ُه َّم أَجْرِين ِم َن النَّا ِرَ ،سْب َع َمَّرات ،فَِإنَّ َ
َسأَلُ َ
اللَّ ُه َّم إِ ّْين أ ْ
ِ ٖ
ك تِ
ِمن لَيػلَتِ
ك ِج َو ًارا ِم َن النَّار }
ت
ك
،
ك
ل
ْ
َ
ب اللَّوُ عز وجل لَ َ
َ
َ
َ
ْ ْ
َ
فحىت يضمن اإلنساف اغبفظ والوقاية من النار فإنو وبتاج أف يكرر ىذه
العبارة (اللهم أجرنا من النار) سبع مرات ولن يستغرؽ األمر ثواف! ،يكررىا
سبع مرات بعد صالة الصبح ،وسبع مرات بعد صالة اؼبغرب ،فإذا أُجَت
اإلنساف من النار فماذا وبتاج؟ أف يدخل اعبنة ،قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
ٗ
ث مَّر ٍ
ات قَالَ ِ
اعبَنَّةَ }
اعبَنَّةُ :اللَّ ُه َّم أ َْد ِخْلوُ ْ
ت ْ
{ َم ْن َسأ ََؿ اللَّوَ ْ
اعبَنَّةَ ثََال َ َ
فعلى اإلنساف اؼبؤمن كما ورد يف السنة الصحيحة عن سيدنا رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلَّم أف يقوؿ بعد الصبح وبعد اؼبغرب :اللهم أجرنا من
النار ،اللهم إنا نسألك اعبنة.
(اللهم أجرنا من النار) يقوؽبا سبع مرات ،وؼباذا سبع مرات؟ ألنو ما
الذي يُدخل اإلنساف النار؟ عمل اعبوارح اليت يف اإلنساف ،وىذه اعبوارح
سبعة (العُت ،واألُذف ،واللساف ،واليد ،والرجل ،والفرج ،والبطن) وىذه
 1مسند أحمد والطبراني عن مسلم بن الحارث رضي اهلل عنو
 4جامع الترمذي وسنن النسائي عن أنس رضي اهلل عنو
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اعبوارح ىي اليت تعمل األعماؿ اليت تستوجب النار ،فعندما يستجَت
اإلنساف من النار سبع مرات فإنو يستجَت من كل عمل عملتو ىذه اعبوارح
يستوجب بو النار ،فيجيبو اهلل سبحانو وتعاىل وهبعلو من أىل العتق من
النَتاف.
أما اعبنة ،فيقوؿ (اللهم إنا نسألك اعبنة) ثالث مرات ،فلماذا يدعو
ثالث؟ ألنو كاف من ُسنَّة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم التثليث ،يعٍت كلما دعا
يكرر الدعاء ثالث مرات ،وكلما طلب يكرر الطلب ثالث مرات.
حىت أنو كاف كلما نزؿ عليو القرآف يقرأه على أصحابو ثالث مرات،
فمنهم من كاف وبفظو من أوؿ مرة ،ومنهم من كاف وبفظو من ثاين مرة،
وآخرىم كاف وبفظو من ثالث مرة ،وبعد اؼبرة الثالثة يكوف الكل قد حفظ
ما أُنزؿ على النيب من آيات القرآف اليت قرأىا عليهم صلوات ريب وتسليماتو
عليو.
أعماؿ سهلة وال تستغرؽ من اإلنساف وقت كثَت ،لكن تؤدي إىل
غايات كبَتة ،واؼبؤمنوف واؼبسلموف فرطوا يف ىذا الزماف يف ىذا القليل الذي
جاء بو النيب صلى اهلل عليو وسلَّم ،ويُغٍت عن الكثَت.
نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل غبُسن اإلتباع غببيبو ومصطفاه ،وأف يعيننا
على العمل دبا أرنا بو النيب صلى اهلل عليو وسلم كل صباح ومساء ،وأف ال
يشغلنا بالدنيا وما فيها عن اهلل طرفة عُت وال أقل.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 3من ذي القعدة 3441ىـ 9139/7/4م
ـــــــــــــ
سبب تسمية شهر ذو القعدة
الرِحي ِم  -اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على سيدنا
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
ؿبمد وآلو وصحبو ومن وااله.
اليوـ غُرة شهر ذو القعدة ،والغرة بياض يظهر يف أعلى وجو الفرس
األسود ،وكاف ىذا يدؿ على أف ىذا الفرس نوع قبيب وأصيل وجيد ،لكن
معناىا أوؿ ،فأوؿ يوـ يف االشهر العريب يسمى غرة.
شهر ذو القعدة ،ؼباذا ُظبي بذي القعدة؟ ورد أف اهلل عز وجل عندما
أمر سيدنا إبراىيم أف يبٍت البيت اغبراـ ،وأف يستعُت بولده إظباعيل ،كاف
ذاؾ يف ىذا الشهر اؼببارؾ ،ف ُق ّْعدت فيو قواعد البيت اغبراـ ،والشهر الذي
بعده ىو ذو اغبجة ،وذو اغبجة ألف فيو حج البيت اغبراـ.
والبيت اغبراـ كاف قد بنتو اؼبالئكة قبل نزوؿ آدـ ،ويف رواية أنو بعد
نزوؿ آدـ ،مث جاء الطوفاف ،وجاءت أحداث الزماف فطمت عليو ومل يعد لو
أثر.
فأراد اهلل عز وجل إظهار ىذا البيت الذي جعلو مثابةً للناس وأمناً،
فكانت قصة والدة إظباعيل عندمارزؽ اهلل إبراىيم من زوجو ىاجر
بإظباعيل ،والروايات التارىبية اؼبكذوبة ربكي أف السيدة سارة غارت من
ىاجر فقالت إلبراىيم :خذىا بعيداً من ىنا ،وىذا الكالـ ال هبوز أبداً أف
يكوف بُت األتقياء األنقياء ،ونبا اإلثنتُت من األتقياء األنقياء.
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لكن الذي حدث أف اهلل عز وجل أمره أف يأخذ إبنو إىل حيث موضع
بشر وال
البيت اغبراـ ،فذىب إىل موضع البيت اآلف ،ومل يكن فيو مألٌ وال ٌ
حىت أثر ،وال حىت حيوانات ،ألف اغبيوانات تعيش على شيء تأكلو،
فتحتاج اغبيوانات اؼبفًتسة إىل حيوانات أقل منها لتصطادىا ،واغبيوانات
األُخرى ربتاج أف تأكل ،فماذا تأكل ىناؾ؟ ال شيء ،فهي أرض صحراء
ال خضرة فيها وال زرع وال ماء وال إنس وال حىت وحش.
فلما رأى ىذا اؼبكاف استوحشو ،كيف يعيشوف ىنا؟ فالروايات
الصحيحة تروي أف اهلل أرسل إليو أمُت الوحي جربيل عليو السالـ ،وقاؿ :يا
إبراىيم إف هلل بيتاً يف ىذا اؼبوضع ستبنيو أنت وىذا الغالـ.
فلما بلغ إبراىيم النداء اإلؽبي قلبياً أف يبٍت البيت اغبراـ ،فكيف يعرؼ
البيت اغبراـ؟ فقاؿ :يا رب وأين موضع البيت؟ قيل :أف اهلل تبارؾ وتعاىل
أرسل سحابة وقفت قبالة البيت ،وأوحي اهلل إليو أف ابٍت على ظلّْها ،فحدد
ظل السحابة وبدأ اغبفر.
وعرفنا سيدنا إبراىيم أف بيوت اهلل ال يشًتؾ يف بنائها إال األتقياء
َّ
األنقياء ،فإظباعيل ؼبا أسكنو يف مكة ،ونبعت بئر زمزـ ،جاء صباعة من
اليمن سكنوا جبوار البيت ،لكن إبراىيم مل يستعن برجل منهم وال امرأة،
فكاف يبٍت ىو والغالـ فقط ،ألف بيت اهلل ال بد أف يقوـ بو األتقياء
األنقياء.
أسسو عليو اؼبالئكة ،وبدأ يضع
فحفر حىت ظهر لو أساس البيت الذي َّ
قواعد البيت ،وىذا كاف يف شهر ذي القعدة الذي بدأ يضع فيو قواعد
البيت اغبراـ.
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ويف رواية أف اهلل سبحانو وتعاىل أرسل لو روباً فأخذت كل ما فوؽ
البيت من رمل وحجر وفُتات من الصخر حىت كشفت لو أساس البيت،
ألف اهلل عز وجل إذا أقاـ عبداً أعانو دبعونتو تبارؾ وتعاىل.
فكيف عرؼ األساس؟ وضع أداة معو من اغبديد ،وأراد أف وبفر يف
صخرة من ىذه الصخرات ،فحدث زلزاؿ شديد ،فعرؼ أف ىذا أساس
البيت ،فتوقف ،وبدأ بعد ذلك يبٍت البيت هلل تبارؾ وتعاىل.
قعد فيو إبراىيم قواعد البيت
فشهر ذو القعدة ُظبي ذو القعدة ألنو َّ
اغبراـ.
وأيضاً العرب كانوا يقعدوف فيو عن قتاؿ بعضهم ،فإذا كانت بينهم
وبُت بعضهم حروباً ،وبينهم وبُت بعضهم مشاكل تستدعي إىل كالـ ،أو
وسباب ،كل ىذا كانوا ُّ
يكفوف عنو ويقعدوف عنو
تستدعي بينهم إىل شتائم ُ
إذا جاء شهر ذو القعدة.
حىت قيل أف الرجل كاف إذا رأى قاتل أبيو مل هبرؤ أف يصيبو بسوء إذا
كاف يف ىذا الشهر! ،مع أهنم كاف عندىم الدـ حار وسريع األخذ بالثأر،
ِ
ُّهوِر ِعْن َد اهلل اثْػنَا
لكنهم يبتنعوا احًتاماً غبرمة ىذا الشهر " :إِ َّف ع َّد َة الش ُ
اب اهلل يػوـ خلَق َّ ِ
َع َشر َش ْهرا ِيف كِتَ ِ
ض ِمْنػ َها أ َْربَػ َعةٌ ُحُرٌـ "
الس َم َاوات َواألَْر َ
َْ َ َ َ
َ ً
ثالث متواليات وىم ذو القعدة وذو اغبجة واحملرـ ،ورجب
(ٖٙالتوبة) ٌ
دبفرده ،فهذه األشهر اغبُرـ.
فماذا ينبغي علينا صباعة اؼبؤمنُت يف ىذه األشهر اغبُرـ؟ " فَال تَظْلِ ُموا
فِي ِه َّن أَنْػ ُف َس ُك ْم " (ٖٙالتوبة) ينبغي علينا يف ىذه األشهر أف ال نظلم
ود اهلل فَػ َق ْد ظَلَ َم
أنفسنا ،وكيف يظلم اإلنساف نفسو؟ " َوَم ْن يَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
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نَػ ْف َسوُ " (ٔالطالؽ) نلتزـ باغبدود اإلؽبية اليت أوردىا اهلل إلينا يف اآليات
القرآنية ،وبيَّنها نبينا صلى اهلل عليو وسلَّم يف سنتو احملمدية.
فال ينبغي لإلنساف اؼبسلم يف ىذه األشهر اغبُرـ ،أف هبرح ُحرمة غَته
من اؼبسملُت ،بل يعمل بقوؿ سيد األولُت واآلخرين:
٘
ِ
ِ
ِ
ضوُ }
{ ُك ُّل الْ ُم ْسل ِم َعلَى الْ ُم ْسل ِم َحَر ٌاـ َد ُموُ َوَمالُوُ َوعْر ُ
فيُ َحّْرـ على نفسو يف ىذه األشهر اغبُرـ أف يصيب أي مؤم ٍن بكلمة
مؤذية ،أو بوشاية ،أو خبديعة ،أو بسب ،أو بشت ٍم ،أو بلع ٍن ،أو ٍ
بغيبة ،أو
ٍ
ٍ
بسرقة ،أو ٍ
بقتل  ..كل ىذا يبنع نفسو منو ،ألنو وبفظ ُحرمة
بنميمة ،أو
أخيو اؼبسلم ،ووبفظ ُحرمة دمو فال يعتدي عليو ،ووبفظ ُحرمة مالو فال
يأخذ ما اليستحقو ،ووبفظ عرضو فال يذكره بسوء إف كاف يف وجهو أو
أماـ غَته.
نسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل ،أف يعيننا على حفظ حدوده ،وعلى طاعتو
على الدواـ ،وأف هبعلنا من الذين يراعوف اهلل ويراقبونو آناء الليل وأطراؼ
النهار.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 8من ذي القعدة 3441ىـ 9139/7/33م
ـــــــــــــ
آداب االستئذان في اإلسالم
الرِحي ِم  -اغبمد هلل رب العاؼبُت ،والصالة والسالـ على
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
سيدنا ؿبمد ،وعلى آلو وصحبو أصبعُت.
ووضح النيب صلى اهلل عليو
أنزؿ اهلل تبارؾ وتعاىل يف القرآف الكرميَ ،
وسلَّم يف ىديو القومي آداباً إسالمية ،لو صارت عليها آّتمعات اإلسالمية
لكنا يف أرغد عيش ،وأسعد حاؿ ،وأصلح باؿ.
واغبقيقة أف كثَتاً من الناس يف زماننا تناسوا ىذه اآلداب ،فبا يسبب
مشاكل ال حصر ؽبا ،وسآخذ أدباً منها بسيطاً ال غٌت عنو لكل مسلم.
علَّمنا اهلل عز وجل يف القرآف آداب االستئذاف ،فلو زرت أحداً يف بيتو
ال بد أف أستأذف " :يا أَيػُّها الَّ ِ
ين آَ َمنُوا ال تَ ْد ُخلُوا بػُيُوتًا َغْيػَر بػُيُوتِ ُك ْم َح َّىت
ذ
َ َ
َ
تَ ْستَأْنِ ُسوا " (ٕٚالنور) مل ي ُقل :حىت تستأذنوا ،ولكن قاؿ( :حىت تستأنسوا)
وتستأذف غَت تستأنس ،فتستأذف معناىا أف صاحب البيت قد يأذف لك
وىو متضرر ومتضايق ،لكن تستأنس معناىا أنو سعيد ويرحب بك
بكلمات الًتحيب.
رحب بو ،فال أدخل بيتاً
واؼبؤمن ال يدخل بيتاً أبداً إال إذا كاف أوالً ُم ٌ
وأنا أعلم أف أىل ىذا البيت يكرىوين وال يريدوين ،ألين سأغمهم ويغموين،
فال أدخل إال وأنا أعلم أهنم وببوين ويريدوين ويرغبوف يف اعبلوس معي.
وكيف أستأذف على أىل البيت؟ قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
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{ ِ
وىل يستَ ِ
ِ
نصتُوف ،والثَانِيةَ يَ ْستَصلِ ُحوف ،والثَالِثَة
ْ
االستئ َذا ُف ثَالث ،فَباألُ َ َ ْ
ٙ
يَأ َذنُو َف أَو يَػُرُدو َف }

يعٍت أدؽ اعبرس بطريقة خفيفة ،وأنتظر ،وبعدىا أدؽ دقة خفيفة مرة
ثانية وأنتظر ،مث مرة ثالثة وأنتظر ،ؼباذا الثالث مرات؟ فباألوىل يستنصتوف،
يعٍت يسمعوا من الذي يطرؽ الباب ،والثانية يتجهزوف ،يعٍت لو كانت سيدة
وشعرىا مكشوؼ فتغطيو ،أو تلبس مالبس خفيفة فًتتدي مالبسها ،فال
بد أف أعطيها فرصة ،حىت الرجل نفسو ردبا يكوف نائم ويلبس مالبس
خفيفة فيقوـ ويتجهز ويلبس اؼبالبس اليت تليق دبقابلة الضيف.
والثالثة يأذنوف أو ال يأذنوف ،فلو طرقت الباب ثالث مرات ومل يرد
علي أحد ،فال أكمل بعد ذلك إىل طبسة أو ستة ،ألف ىذا يدؿ على أهنم
َّ
مشغولوف ،وألتمس ؽبم األعذار وأرجع " :وإِ ْف قِ
يل لَ ُك ُم ْارِجعُوا فَ ْارِجعُوا "
َ
َ
(ٕٛالنور) وىذا بعد اؼبرة الثالثة.
كذلك وأنا أطرؽ الباب ال يصح أف أكوف واقفاً يف مواجهة فتحة
الباب ،لكن أقف يف جانب حبيث أف الباب عندما يفتح عيٍت ال تكشف
ما بالداخل.
وكذلك األدب الذي علَّمو لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،فعن
جابر بن عبد اهلل قاؿ:
اب،
ت َّ
صلَّى اهللُ عليو وسلَّ َم يف َديْ ٍن كا َف علَى ِأيب ،فَ َدقَػ ْق ُ
{ أَتَػْي ُ
النيب َ
ت البَ َ
ٚ
قاؿ :أنَا أنَاَ ،كأنَّوُ َك ِرَى َها }
لت :أنَا ،فَ َ
فَ َ
قاؿَ :من َذا؟ فَػ ُق ُ
 6أخرجو الديلمي في الفردوس عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو
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عرؼ نفسك ،فال يصح أف تقوؿ :أنا
ال بد أف تقوؿ :أنا فالف ،وتُ ّْ
فقط ،أو أنا فالف باالسم األوؿ فقط ،ولكن اظبك كلو ليعرفوؾ.
وإذا أذنوا يدخل اإلنساف ،وأوؿ ما ينطق بو السالـ ،فيقوؿ :السالـ
عليكم ورضبة اهلل وبركاتو ،وإذا أراد أف يقوؿ صباح اػبَت أو صباح النور
وغَته فكل ىذا بعد السالـ.
ىذا ىو األدب الذي كاف عليو سيدنا رسوؿ اهلل ،وأوقف رجالً من
أصحابو على الباب ليعلّْم كل من يدخلوف اآلداب اليت يدخلوف ّٔا على
رسوؿ اهلل ،واليت يدخلوف ّٔا على أي مؤمن باهلل ورسولو.
إذا كاف ىذا البيت ليس فيو رجل ،وال شاب كبَت ،حىت ولو كاف بيت
أخي ،فال أدخل.
أنا قادـ من سوىاج أو من قنا أو من أسيوط ألخ يل يف القاىرة ،ومل
أجده يف البيت ،فأترؾ حاجيت وأنتظره يف مقهى أو مسجد حىت يأِت ،فإذا
كاف ىناؾ أوالد كبار وبالغُت فأدخل وليس فيها شيء.
غَت ذلك ال أدخل ،ؼباذا؟ اتقاءاً للشبهات ،ألف اإلسالـ يأمرنا باتقاء
الشبهات.
وإذا دخل اإلنساف هبلس حيث ُهبلسو أىل اؼبنزؿ ،فيجلس يف اؼبكاف
الذي اختاروه لو ،على أف يالحظ أف يكوف اؼبكاف ال يكشف عورات
ِ
ضوا ِمن أَبصا ِرِ
اؼبنزؿ " :قُل لِْلم ْؤِمنِ
ك أ َْزَكى َؽبُ ْم
ر
ػ
ف
ا
و
ظ
ف
وب
و
م
ى
غ
ػ
ي
ُت
ُّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
وج ُه ْم َذل َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ َ
ْ
َ
َْ
ْ ُ
" (ٖٓالنور).
تعلموف لو أف اهلل قاؿ( :قل للمؤمنُت يغضوا أبصارىم) فلن ينجو أح ٌد
منا ،ألنو ال يستطيع أح ٌد أف يغض البصر على الدواـ ،ولكنو قاؿ( :من
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أبصارىم) ألنو يعلم أف البصر سيزوغ من اإلنساف مرة ىنا ،ومرة ىنا ،ولكنو
سيستفغر اهلل ،ويتوب إىل اهلل ،فيتوب عليو مواله ،فالقرآف دقيق يف ألفاظو
اإلؽبية ،وليس ككالـ البشر.
ىذه آداب االستئذاف اليت علَّمها لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم،
وكبن يف عصرنا اغبديث زاد معنا أدب نضيفو ؽبا ،فكلنا معنا تليفوف ،سواء
التليفوف األرضي ،أو التليفوف احملموؿ ،فلماذا أذىب ألحد بدوف أف آخذ
منو ميعاد؟! وىذا شيء حديث هبب أف نستخدمو ،فأقوؿ لو :يا فالف أنا
أريد أف أزورؾ ،فمىت آتيك؟ فهذه زيادة استوجبها العصر الذي كبن فيو.
وىو ىبتار الساعة اؼبناسبة لو ،وال أختار أنا الساعة اؼبناسبة يل وقد
تكوف غَت مناسبة لو ،كأف أقوؿ لو :يا فالف أنا سأزورؾ اليوـ الساعة الثانية
ظهراً ،وىذا وقت الظهَتة والقيلولة ،لكن أنا أقوؿ لو :مىت آتيك؟ وىو وبدد
الساعة اليت تناسبو.
فال بد لإلنساف اؼبؤمن أف ىبتار الوقت اؼبناسب لو واؼبناسب لغَته،
وىذا ىو الذوؽ اإلسالمي واألدب اإلسالمي الكرمي.
ووسائل اإلتصاؿ أيضاً ؽبا آداب ،كاآلداب اليت أوجدىا اهلل يف القرآف،
فال ينبغي لإلنساف حىت داخل اؼبنزؿ أف يدخل حجرة لكبَت إف كاف بعد
صالة الظهر ،أو بعد صالة العشاء ،أو قبل الفجر ،إال بإذف وباستئذاف.
ونفس األمر بالنسبة للتليفوف ،فنعلم أف لإلنساف وقت عمل ،فال
أتصل عليو يف وقت العمل ،إال إذا كانت ضرورة قُصوى ال تتحمل
التأجيل ،كأف وبدث مرض شديد ألحد ىبصو ،أو مات قريب لو ،وما
شابو ،لكن ماداـ أمر مباح فأنتظر حىت يرجع ويسًتيح وأطلبو بعد ذلك.
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أصبح كثَت من الناس اآلف وخاصة الشباب ال يناـ يف الليل ،ويناـ
طواؿ النهار ،ويبدأوف من منتصف الليل على الفيس بوؾ ووسائل اإلتصاؿ،
ويزعجوف الناس!.
لكن غَتؾ مثلنا يناـ الساعة اغبادية عشرة مثالً حىت يستطيع أف يصلي
الفجر ،فتجد الكثَت يف ىذا الوقت يطلب ويقوؿ :أنا أريد سؤاؿ!! ،لكن
ىل يصح يف ىذا الوقت؟! ال ،اطلب يف الصباح أو العصر أو اطلب بعد
العشاء.
ىذه أمور تتناىف بالكلية مع آداب اإلسالـ ،فآداب اإلسالـ ربتاج إىل
االلتزاـ دبا أنزؿ اهلل يف الكتاب ،وباؽبدي النبوي الذي كاف عليو النيب
واألصحاب.
نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا اآلداب القرآنية ،واآلداب النبوية ،وأف
هبعلنا اهلل من خيار عباده اؼبستجيبُت.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 99من ذي القعدة 3441ىـ 9139/7/95م
ـــــــــــــ
الحج نية

الرِحي ِم  -اغبمد هلل الذي أمت علينا نعمتو ،وأنزؿ على
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
قلوبنا سكينتو ،ونسألو عز وجل أف هبعلنا على الدواـ من أىل قربو ومودتو
وحنانو وعطفو وشفقتو يف الدنيا واآلخرة أصبعُت.
وكبن يف أياـ اغبج اؼبباركة ربن القلوب إىل بيت اغببيب احملبوب ،واغبج
فريضة ؼبن استطاع ،فالذي ال يبلك االستطاعة ليس مطالباً باغبج أماـ اهلل
تبارؾ وتعاىل ،واالستطاعة ىي أف يبلك نفقات اغبج حبسب األياـ اليت كبن
فيها ،وأف يبلك الصحة اليت يستطيع القياـ ّٔا دبناسك اغبج ،وأف يكوف
الطريق آمناً ليس فيو قطاع طريق أو حروب أو مناوشات سبنعو من الوصوؿ
إىل ىذه األماكن اؼبباركات.
َّ
وحذر النيب صلى اهلل عليو وسلَّم من مات وملك ىذه االستطاعة ومل
وبج فقاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
ِ
ِ ِ
ِ
وت
{ َم ْن َملَ َ
ك َز ًادا َوَراحلَةً تُػبَػلّْغُوُ إِ َىل بَػْيت اللَّو َوَملْ َوبُ َّج ،فَ َال َعلَْيو أَ ْف َيبُ َ
ٛ
ِ
صَرانِيِّا }
يَػ ُهوديِّا أ َْو نَ ْ
ويف رواية أخرى:
اغب ّْج حاجةٌ ظَ ِ
اىرةٌ ،أَو سْلطَا ٌف جائِ
ض حابِ
س،
ر
م
َو
أ
،
ر
ٌ
{ َم ْن َملْ يبَْنَػ ْعوُ َع ْن َْ َ َ
َ ْ ُ
َ ٌ ْ ََ َ ٌ
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فَمات وَمل َوب َّج ،فَػْليمت إِ ْف شاء يػه ِ
ِ
صَرانِيِّا }
ن
اء
ش
ف
إ
و
ا،
ي
ود
ِّ
ْ
َ
َ
َ ْ
َ َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َُ
َ
واالستطاعة يف ىذا الزماف يضاؼ إليها شر ٌط أساسي وىو أف يكوف
قد وقع عليو االختيار لينضم لبعثة من البعثات الرظبية اليت يؤدي فيها فريضة
اغبج ،ألف اإلنساف قد يبلك اؼباؿ وقد يكوف سليم البدف ،ولكن قد ال
يستطيع أف يتجاوز ىذه العقبة.
وكاف يتقدـ الناس منذ سنوات قليلة للداخلية ،وأنا ال أستحب كلمة
القرعة ولكن هبب أف تكوف اختيار ،واالختيار أساساً من اهلل سبحانو
سهل لو كل أموره ،لكن كلمة القرعة يعٍت
وتعاىل ،فإذا اختار اهلل عبداً َّ
عشوائية ،واالختيار يدؿ على أف اهلل عز وجل ىو الذي يصطفي وىو الذي
هبتيب وىو الذي ىبتار.
يقدـ يف وسيلة
وكاف الرجل إذا مل يقع عليو االختيار يف الداخلية ّْ
أخرى يف شركات السياحة ويف اعبمعيات االجتماعية ،وكانت الفرصة
مهيأة ،فخففت الدولة من ىذه الضغوط وجعلت الفرد ال يتقدـ إال عبهة
نصيب
واحدة ،فإذا تقدـ يف جهتُت فإف الكمبيوتر العاـ ىبرجو وال يكوف لو
ٌ
يف اغبج ىذا العاـ.
ولذلك أصبح من الشروط اعبوىرية األساسية أف يقع على اإلنساف
االختيار من اعبهات الرظبية اليت ُُتيئ لو فرصة اغبج ،مع أف اهلل سبحانو
وتعاىل كما قاؿ يف قرآنو " :إِنَّا ال نُ ِ
َح َس َن َع َمال "
ض
َجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
ُ
(ٖٓالكهف) يعٍت إذا تقدـ اإلنساف وعمل ما علهي ،وأصابو الدور فيؤدي
اغبج ،وإذا مل يصبو الدور فيُكتب لو ثواب اغبج كامالً ألف السبب ليس من
ٜ
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عنده.
وإين أرى أف من يتأخر فإف اهلل يريد لو واسع اإلكراـ ،ألف من يُقبل
من أوؿ مرة سيكتب لو ثواب حجة واحدة وىي اليت سيقضيها إذا
استكمل شروط القبوؿ ،أما الذي يتأخر سنتُت أو ثالثة فكل سنة يُكتب
لو ثواب اغبج.
وكل إنساف ينوي اغبج يكتب لو ثواب اغبج ،ولو جاءه اؼبوت ومل وبج
باعبسم فإف اهلل عز وجل يُهيئ لو َملَكاً يف ىيئتو ويف صورتو وبج عنو كل
عاـ إىل يوـ القيامة ،قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
ٓٔ
اؿ بِالنّْػيَّ ِ
اتَ ،وإَِّمبَا لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ َما نَػ َوى }
َع َم ُ
{ إَِّمبَا ْاأل ْ
مل ي ُقل ما عمل ،ولكن قاؿ( :ما نوى) يعٍت على حسب نيتو.
ووبضرين يف ىذا اؼبقاـ أف رجالً من الصاغبُت األتقياء األنقياء وىو
سيدنا اإلماـ عبد اهلل بن اؼببارؾ رضي اهلل تبارؾ وتعاىل عنو ،وىذا الرجل يف
زواج أ ُّْمو ألبيو حكاية تعجب ؽبا العقوؿ ،ويف أحوالو مع مواله حكاوي
مألت كل الصحف يف جهاده ،إف كاف يف أحاديث رسوؿ اهلل ،أو يف حج
بيت اهلل ،أو يف اعبهاد يف سبيل اهلل.
أبوه كاف اظبو مبارؾ ،وكاف يعمل خفَتاً عند أحد األغنياء الكبار يف
بالد فارس ،وكاف قد كلَّفو حبراسة بساتينو ،وذات يوـ طلب منو رمانة
حلوة ،فجاءه برمانة جيدة ،فلما فتحها الرجل وجدىا حامضة ،فقاؿ لو :أنا
طلبت رمانة حلوة ،فجاءه بواحدة أخرى ففتحها فوجدىا حامضة ،والثالثة
كذلك ،فقاؿ لو :أنت تعمل عندي حبراسة الرماف وال تعرؼ الرماف اغبلو
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من اغبامض؟! فقاؿ لو :كلَّفتٍت حبراسة الرماف ومل تأذف يل باألكل منو فال
أعرؼ اغبُلو من اغبامض!.
ىذا الرجل صاحب البستاف كاف عنده بنتاً واحدة ،وكانت صبيلة
وذات ُخ ٍلق ودين ،ويتقدـ ؽبا أمثاؽبا من األمراء واألثرياء والوجهاء ،فدخل
ُزوج ابنيت من مبارؾ الذي يعمل
على زوجتو وقاؿ ؽبا :ما رأيك أريد أف أ ّْ
عندنا حارساً للبستاف ،فقالت لو :وِملَ؟ فحكى ؽبا اغبكاية ،فوافقت،
وابنتهما ظبعت اغبوار فوافقت.
تزوج اؼببارؾ من ابنة ىذا الرجل وأقبب عبد اهلل بن اؼببارؾ ،ففتح اهلل
عليو يف العلم حىت صبع أحاديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،وكاف من
كبار َّ
اغبفاظ يف زمانو.
وأؽبمو اهلل تبارؾ وتعاىل أكرب العبادات اليت تقرب إىل اهلل ،فكاف وبج
عاـ ،وهباىد يف سبيل عاـ ،والسنة اليت وبج فيها يأخذ كل رفقائو الذين
خرجوا معو للحج على نفقتو ،من مأكل ،ومن مشرب ،ومن مسكن ،ومن
مركب ،ألهنم كانوا يركبوف اإلبل أو اعبماؿ.
فخرج ذات يوـ للحج ومعو وفده ،فوجد امرأة واقفة على مزبلة،
وتأخذ منها بطة ميّْتة ،فسأؽبا :ؼباذا تأخذي ىذه البطة اؼبيتة؟ وكانت فقيهة،
فقالت لو :أُحلت لنا اؼبيتة ،فسأؽبا :ؼباذا؟ فقالت لو :إف يل ثالث بنات،
ولنا ثالثة أياـ مل نذؽ طعاماً قط ،ولذلك أُحلت لنا اؼبيتة.
فالرجل الفقيو نادى على مدير ضبلتو ،وقاؿ لو :ماذا معك من ماؿ
للحج ىذا العاـ؟ قاؿ :معي كذا ،قاؿ لو :أعط ىذا اؼباؿ ؽبذه السيدة
ونرجع وال يهم أف كبج ىذا العاـ!.
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ألنو حج تطوع ،والذي يتنافس فيو الكثَت ،فاألَْوىل أف وبج للفقراء
واؼبرضى والبؤساء واؼبساكُت ،وال ينزه نفسو ويًتؾ ىؤالء احملرومُت لو فقو
ذلك اؼبسلمُت.
فرجعو ىذه السنة ومل وبج ،وبعد أف عاد اغبجاج من أىل بلدتو الذين
حجوا وأكملوا مناسك اغبج ،منهم من يقوؿ لو :أنا رأيتك يف عرفات،
ومنهم من يقوؿ لو :أنا رأيتك يف السعي ،ومنهم من يقوؿ :أنا رأيتك عند
رمي اعبمرات ،ومنهم من يقوؿ :أنا رأيتك يف الطواؼ ،وىو مل يذىب إىل
ىناؾ ىذا العاـ!!.
يقوؿ :فاحًتت يف ىذا األمر ،فرأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم
يف ىذه الليلة يف اؼبناـ ،وكاف ىؤالء األقواـ يأتيهم اعببيب اؼبصطفى ليفسر
ؽبم أي عقدة أو أي مشكلة أو شئ مهم وبدث ؽبم يف الدنيا مباشرة من
لسانو الشريف صلوات ريب وتسليماتو عليو.
فقاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل إين مل أحج يف ىذا العاـ وجاءين من يقوؿ
يل كذا ،وىذا يقوؿ كذا ،وىذا يقوؿ كذا ،فقاؿ :إنك ؼبا وىبت ماؿ اغبج
ؽبذه اؼبرأة الفقَتة وىي منا آؿ البيت ،فأرسل اهلل َملَكاً يف ىيئتك وصورتك
يليب عنك ويطوؼ عنك ويسعى عنك ووبج عنك! ،ؼباذا؟
ٔٔ
اؿ بِالنّْػيَّ ِ
اتَ ،وإَِّمبَا لِ ُك ّْل ْام ِر ٍئ َما نَػ َوى }
َع َم ُ
{ إَِّمبَا اْأل ْ
ولذلك ال بد لكل مسلم أف هبدد نية اغبج يف كل عاـ ،حىت إذا مل
يفز باغبج يفز بثواب اغبج من اهلل تبارؾ وتعاىل ،لكن ذبديد النية ال يكفي
فيو الكالـ وال الفكر ،حىت ولو كاف اإلنساف من ذوي األفهاـ ،لكن ال بد
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لو كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم:
ٕٔ
{ فَأ َُروا اللَّوَ ِم ْن أَنْػ ُف ِس ُك ْم َخْيػًرا }
ال بد وأف تعمل شيء تبُت بو هلل سبحانو وتعاىل أنك ترغب يف أداء
ىذه اؼبناسك ،حىت يكوف اؼبؤمن صادؽ ومصدَّؽ.
فاغبمد هلل األمواؿ كثرت يف ىذا الزماف ،والبزخ واإلسراؼ زاد عن اغبد
حىت من أفقر الفقراء يف ىذا الزماف ،وىذا يتناىف مع قوؿ اهلل يف وصف عباد
الرضبن " :والَّ ِذين إِ َذا أَنْػ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يػ ْقتػروا وَكا َف بػ ِ
ك قَػ َو ًاما "
ُت َذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َ ْ َ
َ َ
(ٙٚالفرقاف).
وأنا يف ىذه اغبياة الدنيا ال أريد أف أخرج منها إال وقد أديت الفرائض
علي غبضرة اهلل ،فال بد أف أضع ذلك يف حسايب ،ألنو ال يستطيع
اليت َّ
أحد منا صبع أمواؿ اغبج يف سنة وال سنتُت وال طبسة إال إذا أراد اهلل ،فإذا
نوى يعينو اهلل تبارؾ وتعاىل.
أدخر جزء ولو بسيط من مايل كل
دبعٌت أين أريد أف أنوي اغبج ،ف َّ
شهر لفريضة اغبج ،وال أقربو أبداً ،ويف يوـ من األياـ سأجد معي بفضل اهلل
اؼباؿ الكايف ألداء فريضة اهلل تبارؾ وتعاىل.
عندما تعينت مدرساً ،وكاف الراتب وقتها عشروف جنيهاً ونأخذىم
سبعة عشر جنيها ،مث زاد فأصبح طبسة وعشروف جنيها ،فماذا أفعل؟ كل
ما فاض عندي َّأدخره يف دفًت توفَت بالربيد وأنساه ،فإذا احتجت ماؿ
لضرورة ال شأف يل بو ،وأتصرؼ بعيداً عنو ،وبعد طبس سنُت  -ألنو كاف
عندي رغبة شديدة  -وجدت معي سبعة آالؼ جنيها ،وكانت ىي تكلفة
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اغبج يف ىذه اؼبدة ،وكانت أوؿ حجة حجتها هلل تبارؾ وتعاىل.
من أين ذلك؟ من ىذا اؼببلغ الذي ادخرتو شهر بعد شهر بعد شهر،
وسنة بعد سنة ،حىت أُنفذ ما أحبو ،وىو إكماؿ فريضة اهلل تبارؾ وتعاىل.
حىت لو جاء األجل يف ذاؾ الوقت وأنا عندي النية ،سيكتب يل اهلل
عز وجل أداء الفريضة ،ألنٍت عملت ما يف وسعي ،واعبهاد بذؿ ما يف
الوسع.
لكن الناس يف ىذا الوقت يصرؼ ويستدين ،ويأِت اغبج فيقوؿ :من
علي حج ،فلم
أين آِت دبائة ألف أو مائة وعشرين ألف؟! ويقوؿ :ليس َّ
ُزبرج نفسك من ىذا األمر ،مع أنك لو نويت وصدقت مع اهلل ،فإف اهلل
ث ال
قاؿ يف كتاب اهللَ " :وَم ْن يَػت َِّق اهلل َْهب َع ْل لَوُ ـبََْر ًجا (ٕ) َويَػْرُزقْوُ ِم ْن َحْي ُ
ِ
ب " (ٕٖ-الطالؽ).
َْوبتَس ُ
وجرب ،مع أنو ال يصح التجربة مع اهلل ،فالتجربة ذبوز مع الناس ،وال
َّ
ذبوز مع اهلل ألف أمر اهلل صدؽ على الدواـ.
فال بد لإلنساف أف يصحب مع النية التجهز على قدر استطاعتو ؽبذه
الفريضة الكريبة اليت ّٔا سباـ الدين ،وسباـ شرع رب العاؼبُت تبارؾ وتعاىل،
ومع ىذه األياـ يف موسم اغبج أعيش مع حجاج بيت اهلل اغبراـ.
ومعذرًة ال أذكر ىذا لشهرة وال غَتىا ،فقد كنت يف ىذه األياـ وأنا
يف مصر ،أجد نفسي مناماً مرة يف الطواؼ ،ومرة أجد نفسي يف السعي،
ؼباذا؟ لشدة تعلق اؼبرء ّٔذه األماكن ؤّذه الفرائض.
فال بد أف يكوف معي تعلق شديد ألداء نسك ىذه األماكن وألداء
ىذه اؼبناسك هلل تبارؾ وتعاىل.
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حىت إف اإلنساف يكوف ىنا جبسمو مع الناس ،ولكن يكوف ىناؾ
بروحو مع روح اغبجيج يف الطواؼ والسعي والوقوؼ بعرفة والرمي وكل ما
شابو ذلك ،فيكوف معهم يف كل ىذه األحواؿ العلية ليكوف بذلك قد أظهر
لذات اهلل تبارؾ وتعاىل صدؽ نيتو وصحة رغبتو.
ىذا األمور اليت ينبغي أف وبرص عليها خاصة الشباب ،لكي يأخذ
ىذا األجر وىذا الثواب من اهلل تبارؾ وتعاىل.
وجعل اهلل عز وجل لنا صباعة اؼبؤمنُت اؼبقيمُت ما يضاىي مناسك
اغبج ،حىت نفوز ّٔذا األجر وكبن مقيمُت سباماً بتماـ ،فإذا كاف اإلنساف
وجو وقاؿ:
وبرـ ألداء اغبج فاغببيب صلى اهلل عليو وسلَّم َّ
{ من رأَى ِى َال َؿ ِذي ِْ ِ
ض ّْح َي فَ َال يَأْ ُخ ْذ ِم ْن َش ْع ِرِهَ ،وَال ِم ْن
اغب َّجة فَأ ََر َاد أَ ْف يُ َ
َْ َ
ٖٔ
ض ّْح َي }
أَظْ َفا ِرِه َح َّىت يُ َ
يعٍت يتشبو باحملرمُت ،وىي ليست فريضة ولكنها مستحبة ،فإف عملتها
علي شيء ،ألف البعض يشدد
أناؿ األجر والثواب ،وإذ مل أعملها ليس َّ
وهبعلها كفريضة ،لكنها ليست فريضة.
وأنا كنت أفعل ذلك يف البداية ،وفوجئت أف نفسي ربدثٍت أف فيها
شيء من الظهور ،ألين عندما أترؾ غبييت فالناس يقولوف :ترؾ غبيتو ألف
عنده ذبيحة ،فكنت بعد ذلك أحلق غبييت حىت يكوف العمل خفي ،وخَت
العمل اػبفي الويف هلل سبحانو وتعاىل.
إذا كاف اغبجاج عندىم التلبية ،فاؼبقيمُت عندىم التكبَت ،وإذا كاف
صياـ يف عرفة ،وكبن ىنا لنا صياـ يوـ
للحجاج الوقوؼ بعرفة ،فليس ؽبم ٌ
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عرفة ،وإذا كاف ؽبم اؽبدي فنحن لنا األضاحي ،فهذه األعماؿ نشًتؾ فيها،
وإذا أردت اغبج السريع فعليك بقوؿ اغببيب الشفيع صلى اهلل عليو وسلَّم:
اع ٍة ُمثَّ قَػ َع َد يَ ْذ ُكر اللَّ
صلَّى
َّم
الش
ع
ل
ط
ت
ىت
ح
و
ْ
َّ
ُ
َ
صلَّى الْغَ َدا َة ِيف َصبَ َ
َ
سُ ،مثَّ َ
{ َم ْن َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ٍ ٗٔ
رْك َعتَػ ْ ِ
َج ِر َح َّج ٍة َوعُ ْمَرٍة تَ َّام ٍة ،تَ َّام ٍة ،تَ َّامة }
ُتَ ،كانَ ْ
ت لَوُ َكأ ْ
َ
وصل الفجر يف صباعة ،مث تظل يف تالوة
اعملها ولو مرة يف أياـ اغبجّْ ،
القرآف ،ويف االستغفار ،ويف الصالة على حضرة النيب ،ويف الذكر حىت تطلع
الشمس.
فيمسك ىواء الصباح
فإذا غلبك النوـ وال تستطيع اعبلوس ،اخرج َّ
النقي ،وتظل تذكر اهلل حىت تطلع الشمس وتراىا سطعت يف عناف السماء
الضحى ،وبذلك تأخذ ثواب حجة مقبولة وعمرة
فتصلي ركعتُت ُسنَّة ُ
مقبولة هلل سبحانو وتعاىل.
بعض الشركات السياحية يضحكوف على الناس ليزيدوا من عدد
اؼبعتمرين ويكتسبوا منهم ،فيقولوف ؽبم :إف العمرة ىي حج الفقراء ،وعندما
يقدـ واحد جواز سفره يقولوف لو :يا حاج فالف ،وهبعلوه كأنو حج بيت
اهلل اغبراـ!.
وأجد بعض الناس ىبرج ألداء العمرة كل عاـ ومل وبج من قبل ،فأقوؿ
لو :ىذه السبع أو الثماين مرات كانوا يكفوؾ ألداء اغبج ،لكن لو عملت
مائة عمرة فهل تُغٍت عن اغبج؟! ال ،ألف العمرة ُسنَّة واغبج فريضة ،فما
الذي هبعلك تنفق ىذه األمواؿ كل عاـ؟!! فهذه ليست تُغٍت عن اغبج،
والعمرة يعٍت زيارة للبيت اغبراـ.
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لكن لو وفرت ىذه األمواؿ ،واؼبؤمن كما قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو
وسلم:
٘ٔ
{ الْم ْؤِ
س فَ ِط ٌن }
ي
ك
ن
م
ّْ
َ
ُ
ُ
ٌ
يعٍت حريص ،وذكي وبسب األمور حسبة مضبوطة ،فتخرج للحج إف
شاء اهلل دببالغ العمرة كلها على بعضها ،حىت ولو احتجت زيادة فإف اهلل
الدين األعظم وىو فريضة اغبج هلل سبحانو وتعاىل.
سَتسلها لك ،وتؤدي َ
أسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يرزقنا أصبعُت حج بيتو اغبراـ ،وزيارة اغببيب
اؼبصطفى عليو أفضل الصالة وأمت السالـ ،وأف هبعلنا فبن يليب ويسعى
ويطوؼ ويقف على عرفات ،ويرمي اعبمرات ،ويرجع إىل أىلو خالياً مغفوراً
لو صبيع الذنوب والزالت.
وصلى اهلل وبارؾ على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 91من ذي القعدة 3441ىـ 9139/7/96م
ـــــــــــــ
مناسك الحج

يقوؿ اهلل تعاىل " :وأِ
اغب َّج والْعمرَة هلل فَِإ ْف أ ِ
ُّ
استَػْي َسَر ِم َن
ا
و
َسب
ْ
ْ
ُحصْرُْمت فَ َما ْ
ُ
َ
َ َ َْ
ا ْؽبَْد ِي " (ٜٔٙالبقرة) الذي يذىب ألداء فريضة اغبج ال بد وأف يؤدي
معها العمرة ،وننصح اغبجاج بعدـ السماع لألراء الشاذة ،ألننا مبشي على
حسب اؼبذاىب الفقهية األربعة ،وىذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أف كل عامل يُفيت على حسب ما يالئم أىل بلده،
وكبن نفيت على ما يالئم أىل بلدنا ،فمثالً اؼبقيم يف مكة أو يف السعودية
يؤدي اغبج فقط وليس معو عمرة ،ألنو يؤدي العمرة يف أي وقت ،لكن
اؼبسافر ال بد أف يكوف مع اغبج عمرة.
ولذلك اغبج ثالث أنواع ،اؼبتمتع ،واؼبفرد ،والقارف.
اؼبتمتع يؤدي العمرة أوالً ،وبعد أف يُنهي العمرة يف مكة يتمتع إىل يوـ
شبانية من ذي اغبجة ،مث ينوي اغبج ،وىذا النوع ىو اؼبناسب للقادمُت من
جهات بعيدة ،فال أحد يظل دبالبس اإلحراـ لفًتة كبَتة ،ال يغتسل ،وال
ينزؿ منو شعر ،وكل ؿبظورات اإلحراـ عليو ،وىذه تكوف صعبة بالنسبة لنا،
فاألوىف بالنسبة لنا العمرة أوالً ،وبعدىا نتمتع ونلبس مالبسنا العادية ،ويوـ
شبانية من ذي اغبجة ننوي اغبج إىل بيت اهلل اغبراـ.
أما النوع الثاين وىو اؼبفرد ،فيكوف للمقيم ىناؾ يف مكة أو اؼبدينة أو
يف اؼبملكة ،فيأِت من بيتو إىل عرفة.
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والنوع الثالث وىو القارف ،فيصلح لرجاؿ األعماؿ الذين يسافروف يف
آخر طائرة ويرجعوف يف أوؿ طائرة ،وىذا النشغاؽبم ،فيجمع اغبج والعمرة
معاً يف مناسك واحدة ،فالطواؼ لإلثنُت ،والسعي لإلثنُت ،والوقوؼ بعرفة
للحج فقط.
أركان الحج
الركن األوؿ اإلحراـ:
إذا كنت مسافر من مصر ،فيجوز يل أف أحرـ من بييت وأخرج إىل
اؼبطار ،وهبوز أف أحرـ من اؼبطار ،اؼبهم أف ال أمر على أبيار علي ،أو على
ميقاتنا إال وأنا يف مالبس اإلحراـ.
وبالنسبة للمرأة فإحرامها أف تغتسل دباء يعم اعبسم كلو ،وتلبس
مالبسها كاملة وتكشف الوجو والكفُت ،وليس عليها شيء آخر.
بعد ذلك تلبس مالبسها ،وبعد خروجها من اغبماـ سبشط شعرىا
وتنوي العمرة مث تصلي ركعتُت وتقوؿ :نويت أصلي ركعتُت سنة اإلحراـ هلل
تعاىل.
وإذا كاف يف وقت فريضة تنوي اإلحراـ مع الظهر أو مع العصر أي مع
الفريضة ،وبعد ذلك تنوي وتقوؿ :نويت العمرة هلل تعاىل اللهم يسرىا يل
وتقبلها مٍت ،والنية يف القلب ولكننا ننطق باللساف لنتأكد أنننا فعَّلنا ىذا
الركن هلل تبارؾ وتعاىل.
بعد أف تنوي تقوؿ:
لبيك اللهم لبيك وتليب ،واؼبرأة تليب بصوت ىادي ،والرجل يليب
بصوت عايل.
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تركب الطائرة تليب وتنزؿ من الطائرة تليب وتركب األتوبيس تليب ،وتنزؿ
ٍ
صعود وىبوط تليب ،ويف كل مشي تليب إىل أف
من األوتوبيس تليب ،ويف كل
تصل إىل الكعبة يف بداية الطواؼ والتلبية ال تزاؿ شغالة.
أما إحراـ الرجل ،فيدخل اغبماـ ومعو بشكَتي اإلحراـ؛ اإلزار والرداء،
واإلزار البشكَت السفلي ،والرداء البشكَت العلوي ،وبعد االغتساؿ يضع
عطراً يضع ربت إبطو ،ويلبس مالبس اإلحراـ ،فيبدأ بالبشكَت السفلي،
وعندما يلبسو البد أف يوسع رجليو حىت يسمح لنفسو باؼبشي مسًتوباً ،ألنو
لو مل يفعل ذلك هبد نفسو مقيداً عند اؼبشي.
وىناؾ مالحظة ضرورية ،أف عورة الرجل من الصَّرة إىل الركبة ،فيجب
أف يتأكد أنو غطى الصرة ،وىذا خطأ قبده عند كثَت من اغبجاج يكوف
ماشياً وصرتو ظاىرة ،وىذا ـبالف.
الغطاء العلوي :يضعو كما نضع الشاؿ وخالص ،وال يثبتو بدبابيس
وكلما نزؿ رفعو ،وال يفعل كما يفعل بعض اغبجاج وىبطأوف برفعو من على
الكتف ،فتعرية الكتف اليمُت عند بداية الطواؼ ،فلم يكشفو عندما يسافر
من ىنا؟
بعد ذلك يصلي ركعتُت ،أو يصلي الفريضة ،وبعدىا ينوي العمرة هلل
تبارؾ وتعاىل ،فإذا نوى العمرة يليب كما قلنا فيما سبق.
بعد مالبس اإلحراـ للرجل واؼبرأة يبنع قص الشعر واألظافر ،وعلى
اغباج أف ينتبو إذا جلس يف مكاف حر أف ال يهرش يف رأسو حىت ال يدخل
يف ؿبذورات اإلحراـ ،والعطور ال يستعملها ،ونالحظ أف شركات الطَتاف
يقدـ لك وجبة ومعها منديل معطر ،فيستخدمو اغباج دوف أف ينتبو بعد
29

تناوؿ الوجبة وىذا فبنوع ،ألنو منديل معطر وأنت فبنوع من استخداـ
العطور ،ويبنع كذلك من الصيد.
وؽ
ض فِي ِه َّن ْ
ث َوال فُ ُس َ
اغبَ َّج فَال َرفَ َ
ويف نفس الوقت كذلك " :فَ َم ْن فَػَر َ
اغبَ ّْج " (ٜٔٚالبقرة) والرفث يعٍت الكالـ اؼبثَت مع النساء ،أو
َوال ِج َد َاؿ ِيف ْ
الكالـ مع الغَت عن النساء ،فأنا مشغوؿ عن ذلك اآلف ،فال يصح ذلك
مع مالبس اإلحراـ يف أي زماف أو مكاف ،حىت ولو كاف معو زوجتو ،فهو
مشغوؿ عن أف يتكلم معها كالما معسوالً ،فهي يف حجرة وىو يف حجرة،
ويأخذا أجازة يف ىذه الفًتة.
والفسوؽ يعٍت العصياف ،فأي معصية فبنوع منها ،وفبنوع من اعبداؿ،
واعبداؿ يعٍت الفصاؿ ،مثالً أريد شراء أي شيء ،الشراء ىناؾ وبتاج
للفصاؿ ،وىذا فبنوع وأنا أرتدي مالبس اإلحراـ ،وعندما تلبس اؼبالبس
العادية فاصل كما تشاء ،فإذا كنت تريد شراء شيء ،أجلو حىت تنتهي من
اؼبنسك الذي أنت فيو مث اشًتي كما تريد.
اغباج وبرـ إذا كاف مسافراً إىل مكة ،فإذا كاف مسافراً للمدينة فال وبرـ
وىو مسافر ،ووبرـ من اؼبدينة ،إما أف وبرـ من سكنو ،وإما أف وبرـ من أبيار
علي ،والبعض ربكم يف منع اإلحراـ من السكن ،واإلحراـ من أبيار علي،
فال مانع ،بعد أف ربرـ يف السكن ،اغتسل يف أبيار علي وأحرـ من جديد
وال شيء يف ذلك ،ألهنم ىناؾ يشددوف يف ربرمي اإلحراـ إال يف أبيار علي،
وغَت ذلك عندىم يكوف إحراـ باطل ،وىذا على مذىبهم ،ولكننا مبشي
على مذىبنا كما قلت سابقاً باإلحراـ من السكن ،ألف عندنا يسر
اإلسالـ.
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يذىب بعد ذلك سواء من اؼبدينة أو من القاىرة إىل مكة ،ليؤدي
العمرة ،فيذىب للسكن ويضع حاجاتو ويطمئن عليها ،واألمواؿ اليت معو
كلها يضعها يف اغبقيبة ويقفل عليها ،ما عدا مبلغ خفيف ال يزيد عن مائة
لاير ،وال يأخذ معو احملموؿ وىو ذاىب للحرـ ،فكل ما يأخذه ىو كيس
يضع فيو حذاؤه ،وإف كاف عبوة مناديل ،وإف كاف بعد ذلك يلبس الساعة
أو ال يلبسها فهذا ال يهم يف ىذا آّاؿ.
بعد أف يذىب للسكن ويضع حاجاتو وإذا كاف الوقت غَت مناسب
للطواؼ ،فال يذىب ويسًتيح ،ألف حرارة الشمس ىناؾ شديدة ،واؼبطاؼ
ليس فوقو سقف وال ظل ،فمىت يطوؼ؟ قبيل اؼبغرب أو يف الليل ،والليل
كلو طواؼ.
أسًتيح يف السكن حىت الوقت اؼبناسب للطواؼ ،مع اإلنتباه بأف
السكن مكيف فال بد من الغطاء ،وفبنوع وأنا ؿبرـ أف أضع شيء على
رأسي ،وإذا كانت مشسية فالشمسية بعيدة عن رأسي ،فال يصح أف أناـ
وأغطي رأسي ،وىذا أيضاً من ؿبظورات اإلحراـ.
فإذا ذبهزت وتوضأت أنزؿ إىل البيت اغبراـ ،وأدخل من أي باب ،وال
أربط نفسي دبا ىو مكتوب يف الكتب ،فاؼبصطفى دخل من باب السالـ،
لكن متاح لنا الدخوؿ من أي باب منعاً للزحاـ.
فإذا دخلت من الباب ووضعت حذائي يف مكاف فلن أجده بعد
ذلك ،وأنا ال أعلم إف كنت سأخرج من ىذا الباب أو غَته ،فيُستحسن أف
أجعلو يف يدي ،وإذا صليت أضعو بُت قدمي ،ألنٍت لو خرجت أجد أماـ
كل باب مئات األحذية ،وال يصح أف آخذ حذاء منهم.
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وال وبل يل أي لُقطة يف اغبرـ ،فإذا وجدت مسبحة فهل آخذىا؟ ال،
إذا وجدت شيئاً ُملقى وأعجبٍت آخذه وأعطيو للخدـ ليسلموىا لبيت
األمانات يف اغبرـ ،لكن فبنوع أف آخذ أي شيء من اغبرـ ،فلقطة اغبرـ
حراـ ال ينبغي أف أخذىا مطلقاً.
أذىب إىل بداية الطواؼ ،وىو الركن الذي نسميو اغبجر ،وىم
يسمونو باغبجر األسود ،وانا أظبيو اغبجر األسعد ،ألف من يذىب عنده
ىو السعيد الذي قدر لو اهلل سبحانو وتعاىل السعادة.
يف مقابلو ال أحاوؿ أف أزاحم على اغبجر ،ألف الزحاـ على اغبجر
خطر من كثرة الزحاـ ،فأتوجو إليو وأشَت بيدي وأقوؿ :بسم اهلل اهلل أكرب،
نويت طواؼ العمرة ،مث أدور حوؿ الكعبة إىل أف أرجع ؽبذا اؼبوضع ،فهذه
ُ
مرة ،مث أرجع مرة أخرى وأقوؿ :بسم اهلل اهلل أكرب ،وأدور مرة أخرى ،وأكرر
ذلك إىل سبع مرات.
والطواؼ شرطو أف أكوف متوضئاً ألنو عبادة ،فإذا انتقض الوضوء وأنا
يف الطواؼ ،أحسب كم عدد مرات الطواؼ اليت طفتها ،وأخرج أتوضأ
وأعود ألكمل.
فإذا أقيمت الصالة وأنا يف الطواؼ ،أصلي معهم مث أكمل الطواؼ
السنَّة ،فأظل يف
بعد انتهاء الصالة ،وال أقف عند األذاف ،وال أثناء صالة ُ
الطواؼ حىت يقيموا الصالة فأُصلي معهم يف اؼبكاف الذي أنا فيو ،وأكمل
بعد الصالة عدد أشواط الطواؼ.
ماذا أفعل أثناء الطواؼ؟ الدعاء ،فأدعوا دبا يفتح اهلل بو علي ،وخَت
الدعاء ما يلهمٍت اهلل بو ،أو أسبح اهلل وأقوؿ :سبحاف اهلل واغبمد هلل وال إلو
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إال اهلل واهلل أكرب ،أو أستغفر اهلل ،أو أصلي على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلَّم ،أو آخذ صباعة وكل واحد يأخذ ؾبموعة طواؿ فًتة الطواؼ.
ىل الطواؼ هبوز فيو الكالـ؟ هبوز فيو الكالـ الضروري ،قاؿ صلى
اهلل عليو وسلَّم:
اؼ بِالْبػي ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َح َّل فِ ِيو الْ َمْن ِط َق ،فَ َم ْن نَطَ َق فِ ِيو ،فَ َال
أ
و
ل
ال
َف
أ
ال
إ
،
ة
ال
ص
ت
َ
ٌ
{ الطََّو ُ َ ْ َ
َ َ
ِ َِّ ِ ٍ ٔٙ
يَػْنط ْق إال خبََْت }
ؼباذا؟ وبدث كثَتاً فَتى اغباج شخصاً مل يتوقع أف يراه يف ىذا اؼبكاف،
فيكلمو :أين تسكن؟ وما عنوانك؟ وما تليفونك؟ فقط ،ونكمل اغبديث
فيما بعد ،لكن نتكلم حوؿ الطواؼ ،فال يصح إال للضرورات.
تعبت ومل أكمل السبع أشواط مرة واحدة وأحتاج للراحة ،فال مانع إف
طفت شوطُت أو ثالثة أسًتيح مث أكمل بعدىا ما دمت ؿبافظاً على
الوضوء.
بعد أف أهني الطواؼ أُصلي ركعتُت سنة الطواؼ يف أي مكاف يف
الكعبة ،يقولوف :ال بد أف يكوف خلف مقاـ إبراىيم ،وكيف يسع مقاـ
إبراىيم ىذه اؼباليُت؟!! إذا كاف يسمح فال مانع ،لكن إف كاف مزدحم
أُصلي يف أي موضع.
سيدنا عمر طاؼ طواؼ الوداع وصلى الركعتُت يف خارج اغبرـ بسبب
الزحاـ الذي كاف يف ىذا الوقت ،وال يقارف ىذا الزحاـ بزحامنا اآلف.
إذا انتهيت من الطواؼ أخرج إىل جبل الصفا ،وأبدأ من الصفا للمروة
وىذا ما نسميو بالسعي ،وأقوؿ :نويت السعي هلل تعاىل اهلل أكرب ،وألتفت
 36سنن الدارمي وابن حبان عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
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جهة الكعبة ،وأمش من الصفا للمروة ،فهذا شوط ،ومن اؼبروة للصفا
شوط ،ألف بعض اغبجاج وبسب من الصفا للمروة ومن اؼبروة للصفا ىذا
كلو شوط واحد ،فيُجهد نفسو ،ألهنا حوايل أربعة كيلومًتات ،فعلى حسابو
يكوف الشوط شباين كيلومًتات ،لكن الذىاب شوط ،والرجوع شوط.
أبدأ السعي وأنا متوضئ ،وألنو طويل ،فاإلسالـ يسر لنا ،فإذا انتقض
الوضوء وأنا يف السعي أُكمل ،وال أخرج للوضوء ،وىذا من رضبة اهلل
سبحانو وتعاىل بنا.
فإذا أقاموا الصالة وأنا يف اؼبسعى أُصلي معهم ،وأكمل بعد الصالة،
فإذا أهنيت السعي أقص طبس شعرات على األقل من شعري ؤّذا أكوف
قد انتهيت من العمرة اؼبباركة.
فالعمرة عبارة عن اإلحراـ والطواؼ والسعي وحلق أو قص بعض
الشعرات من الشعر ،وىذه العمرة يف أي وقت من العاـ.
أرجع البيت وأغتسل وألبس اؼبالبس العادية ،وأظل كما أنا أغسل
شعري ،وأضع الطيب ،وأفعل ما أريد ،يعٍت أسبتع إىل يوـ الثامن من ذي
اغبجة.
يوـ الثامن من ذي اغبجة أحرـ من السكن الذي أنا فيو يف مكة،
فأدخل اغبماـ ،ويستحسن لكل صباعة التنظيم يف ىذا األمر ،فنحن كنا
نقوؿ للنساء اغبمامات أمامهم إىل الظهر يغتسلوف فيها ،وكبن بعد الظهر،
حىت ال وبدث تكدس على اغبمامات.
أغتسل وألبس مالبس اإلحراـ كما ذكرنا يف اؼبرة األوىل ،وأُصلي ركعتُت
حىت ولو يف السكن سنة اإلحراـ ،وبعدىا أقوؿ :نويت اغبج هلل تعاىل،
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اللهم تقبلو مٍت ،وأنوي اغبج ،فإذا كنت أحج عن غَتي ،أقوؿ :نويت اغبج
عن فالف ،أو نويت اغبج عن فالنة يف البداية فقط ،وبعدىا تكوف اؼبناسك
عادية جداً ما داـ بدأت بذكر صاحب اغبجة أو صاحبة اغبجة.
ىبرج اغباج إىل جبل عرفات ،فيسمع بعض الناس ىناؾ يقولوف:
اؼبفروض أف نذىب إىل مٌت قبل الظهر ونبقى ىناؾ ونصلي طبس فروض
الظهر والعصر واؼبغرب والعشاء ونُصلي الفجر ،وبعد الفجر يف اليوـ التايل
نطلع على عرفات ،ومن الذي يضمن يل ىذا األمر ىناؾ؟ ال أحد.
أنا ألتزـ بالبعثة اليت أنا معها ،ألف اػبمس فروض يف مٌت سنة ؼبن
استطاع ،ولن يستطيعها إال إذا كاف أمَتاً عنده حاشية وعنده سيارات
ومفتوح لو الطرؽ أيضاً ،فأنت لو حىت أجرت سيارة فلن ذبد طريق سبشي
منو ،فلم تضع نفسك يف ىذه اؼبشقة ،فأىم شيء الوقوؼ بعرفة ألف اغبج
عرفة.
ماذا آخذ معي وأنا متوجو لعرفات؟ حقيبة فيها سجادتك ألف يف اغبرـ
اؼبكي يرفعوف السجاد كلو يف موسم اغبج ،وأنت رايح للحرـ تكوف
سجادتك معك ،وإال تصلي على البالط ،وكذلك تتبارؾ ّٔا يف ىذه
األماكن اؼبباركة.
ويكوف معك مصحفك ،واؼبصاحف ىناؾ كثَتة ولكنٍت يف مصحفي
أعرؼ الصفحة اليت وقفت عندىا ،فاؼبصحف أضعو يف حقيبة صغَتة ومعو
نظارة القراءة ومناديل وقلم ونوتة صغَتة ،فإذا تعرفت على أحد أكتب اظبو
وتليفونو وعنوانو فيها ،والشمسية ضرورية.
فتكوف كل ىذه األشياء معي وأنا ذاىب لعرفات ،أريد أف أقرأ كتاب
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اهلل وأريد أف أسبح اهلل وأريد أف أستغفر اهلل ،وأريد أف أدعو اهلل ،فيكوف
الز ِاد التَّػ ْق َوى " (ٜٔٚالبقرة).
معي مصحفي فهو زاديَ " :وتَػَزَّوُدوا فَِإ َّف َخْيػَر َّ
ومعي التليفوف احملموؿ ،والشاحن الذي يسمى (باور بنك) الذي
يشحن أكثر من مرة ،ألنك لن ذبد ىناؾ كهرباء ،فتحتاج ؽبذا اعبهاز
لتشحن منو احملموؿ ،واغباجة لو ماسة يف عرفات ويف مٌت ،حىت ولو وجدنا
فيشة ذبد طابور طويل أمامها ،فيكوف معي شاحٍت ،ويستسحن أف آخذ
معي كتاب أدعية أستعُت بو يف الدعاء على عرفات.
وبالنسبة لألكل ىناؾ يعطوننا وجبات جافة تكفي يف عرفات ومٌت إف
شاء اهلل.
نذىب إىل عرفات إف كاف يوـ الثامن أو التاسع من ذي اغبجة ،ونظل
ىناؾ حىت غروب الشمس ،ويف ىذا اليوـ نصلي الظهر ركعتُت والعصر
ركعتُت قصراً صبع تقدمي.
وبعض الناس وبب أف يستكشف اؼبكاف فيقوؿ :ىيا نصلي يف مسجد
مبرة ،إذا كاف قريباً ال مانع ،ولو كاف بعيداً فمن منا يتحمل ضربة الشمس،
وضربة الشمس على عرفات سريعة جداً حىت ولو معك مشسية ،ومسجد
مبرة أنا دخلتو ال تستطيع اػبروج فتظل على وضوءؾ كما أنت حىت تصلي
الظهر والعصر.
األفضل أف أبقى يف يف خيميت ،فإذا صلوا الظهر والعصر صباعة أُصلي
معهم ،فإذا مل يصلوا أُصلي وحدي الظهر ركعتُت والعصر ركعتُت حىت ال
أشق على نفسي ،يقولوف :ىيا نذىب عببل الرضبة ،فجبل عرفات كلو دبا يف
ذلك األرض اظبو جبل الرضبة ،فتظل يف خيمتك لتطمئن على صحتك حىت
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غروب الشمس ،وبعد ذلك تتوجو إىل اؼبزدلفة.
وىناؾ داخل مكة عندما سبر على مكتب التفويج وبعدىا تذىب
ؼبكتب اؼبطوفُت يعطوؾ أسورة تلبسها وأنت متوجو لعرفات ،ويعطوؾ بعض
األشياء اليت ربتاجها ،ومن ضمنها كيس فبلوء حصى ،حىت ال ربتاج إىل
حصى من ىنا أو من ىناؾ.
تذىب للمزدلفة ،وعندما تصل إىل ىناؾ تصلي اؼبغرب ثالث ركعات
والعشاء ركعتُت بعدىا بإقامة مستقلة ،إما صباعة وإما دبفردؾ ،وىذا الكالـ
إذا خرجت من عرفات قبل منتصف الليل ،أما إذا حدثت ظروؼ وبقيت
يف عرفات حىت منتصف الليل فتصلي يف عرفات ،حىت ال يفوتك الوقت.
بعد صالة اؼبغرب والعشاء يف اؼبزدلفة أفرش السجادة وأناـ ثالثة أو
للسنَّة وأركب وأتوجو
أربعة دقائق حىت أكوف قد مبت يف ىذا اؼبكاف تنفيذاً ُ
إىل مٌت.
وبعد وصولنا مٌت نذىب للخيمة ،أضع ما معي ،وأخرج من الكيس
سبع حصوات فقط ،ومباح يل من بعد الساعة الثانية عشرة أف أرمي اعبمرة
الكربى ،فال تسمع من يقولوف ال هبوز رمي اعبمرات إال بعد الساعة الثانية
عشرة ظهراً ،فمن الذي يتحمل الزحاـ يف ىذا الوقت؟ فهذا وقت فبيت
لشدة الزحاـ.
النيب نفسو صلى اهلل عليو وسلَّم أمر سيدنا عبد الرضبن بن عوؼ أف
يأخذ نساء النيب لَتمُت اعبمرة الكربى يف منتصف الليل ،من الذي أمر؟
حضرة النيب صلى اهلل عليو وسلَّم.
فأرمي صبرة العقبة يف منتصف الليل ،أو أصلي الفجر وأرمي اغبصى
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واحدة واحدة ،ويف كل مرة أقوؿ :بسم اهلل اهلل أكرب.
بالنسبة للنساء يستسحن أف توكل أحداً يرمي عنها ،وإف كاف زوجها،
فَتمي أوالً عن نفسو ،مث يرمي عنها ويقوؿ :بسم اهلل عن فالنة اهلل أكرب
بسم اهلل اهلل أكرب ،يف كل مرة حىت ينتهي من السبع صبرات.
وىذا يف أوؿ أياـ العيد ،مث وبلق شعره أو يقصو ،وبعد ذلك يذىب
للخياـ وفيها ضبامات ،ويكوف معنا يف اغبقيبة طاقم مالبس كامل ،جلباب
وطاقم داخلي وفوطة ،فيغتسل وىبلع مالبس اإلحراـ ويلبس مالبسو
العادية.
ويظل يف مٌت يومُت ،ويف ىذين اليومُت يرمي يف كل يوـ األبالسة
الثالثة ،الصغَت واألوسط واألكرب بالًتتيب ،كل واحد سبع حصوات على
حسب الوقت اؼبتاح لو ،ودار اإلفتاء يف العصر اغبديث أباحت الرجم يف
األربع وعشرين ساعةِ ،
فارـ يف أي وقت يباح لك.
إذا هنيت أياـ مٌت ،واؼببيت يف مٌت سنة ،نفرض أنك مل تستطع أف
تبيت يف مٌت تذىب للسكن يف مكة وتبيت فيها ،ويف الصباح تذىب ؼبٌت
وترمي اعبمرات ،وتعود ؼبكة ،وسيكوف ذلك على نفقتك اػباصة ،وليس
على نفقة البعثة اليت معك.
فإذا أهنى أياـ مٌت فبقي لو طواؼ اغبج وسعي اغبج ،فيطوؼ ويسعى
يف وقت متاح لو ،وقد أباح السادة العلماء تيسَتاً للحاج أف ينوي طواؼ
اإلفاضة وطواؼ الوداع اإلثنُت معا ،يعٍت يقوؿ :نويت طواؼ اإلفاضة
وطواؼ الوداع ،وينتهي منهما معاً ،ويسعى ويكوف بذلك قد أهنى مناسك
اغبج ،ويباح لو الشراء بعد ذلك.
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وماذا أيضاً على اغباج؟ عليو اؽبدي ،وإذا مل يتمكن من الذبح ىناؾ،
فاألكشاؾ التابعة للبنوؾ ىناؾ موجودة يف الشوارع ،فأدفع صك ىدي
وآخذ بو إيصاؿ وأسًتيح من ىذه اؼبسألة.
سؤال :على الحاج ىدي فهل لو تمتع يكون عليو ىديين؟
اغبَ ّْج فَ َما
َّع بِالْعُ ْمَرِة إِ َىل ْ
اؼبتمتع عليو ىدي واحد فقط " :فَ َم ْن َسبَت َ
استَػْي َسَر ِم َن ا ْؽبَْد ِي " (ٜٔٙالبقرة) واقارف عليو ىدي ،أما اؼبفرد فليس عليو
ْ
ىدي.
سؤال :ىل يدفع الحاج الصك في مكة فقط؟
ال ،نفرض أف اغباج ذىب للمدينة ووجد أكشاؾ الصكوؾ يف اؼبدينة
فيدفع فيها من البداية ،ألهنم ىناؾ ملتزمي،ف فال يذحبوف إال يف أياـ العيد،
وىي األياـ الشرعية ،ووبسب من ضمن اؽبدي نفقات النقل ،فيحملوىا إىل
البالد اإلسالمية الفقَتة ،وكبن ىنا يف مصر يأتينا منها ،ويبدأ الذبح يف يوـ
العيد " :فَ ِ
ك َو ْاكبَْر " (ٕالكوثر).
ص ّْل لَربّْ َ
َ
فإذا رأيت كشكاً تابعاً لشركة الراجحي أو أي بنك فادفع الصك،
وتكوف بذلك قد أهنيت ىديك إف شاء اهلل.
سؤال :ما ىي نية األضاحي والهدي؟
نيتك لألضحية ترجع إليك حسب ما تنوي ،أما بالنسبة للحاج ىناؾ
فنيتو للهدي هلل ،واهلل يتقبل النية إف شاء اهلل.
سؤال :بالنسبة لتوزيع لحوم األضاحي ىناك ،ما نسبة اللحم ألن
التوزيع بنسب الثلث والثلث والثلث على حد علمي حسب السنة؟
ىم ىناؾ يوزعوف اؽبدي على الدوؿ اإلسالمية ،وليس فيها نسب،
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حىت يف األُضحية ،فهذه النسب استحسنها بعض العلماء ،لكن أنا عندي
أُضحية وأنا رجل فقَت وأحتاجها كلها فآكلها كلها ،وإذا كنت غنياً أوزعها
كلها.
فهذه النسب استحسنها بعض العلماء ،ولكنها مل ترد عن رسوؿ اهلل،
ومل ترد عن فعل الصحابة اؼبباركُت.
والبنك يفعل نفس الشيء يوزعها رظبياً على الدوؿ الفقَتة ،الصوماؿ
كذا ،وكينيا كذا ،ومصر كذا ،ولكي ينقلها يف ىذه األياـ مع زضبة اغبجيج
فهي عملية صعبة ،فيقوموف بتخزينها يف الثالجات وبعد اغبج يوزعوهنا على
األماكن اليت حددوىا.
سؤال :ماذا يفعل الحاج إذا أخطأ في عدد الرميات فال يعلم ىل
رمى ستة أو سبعة؟
إذا أخطأ يف العدد يبٍت على األقل ،فلو رمى وشك أنو رمى ست
حصوات ،فَتمي واحدة زيادة ليكونوا سبعة.
ورمي اعبمرات اآلف أصبح على جدار طويل ،وارتفاعو طبسة أدوار،
فأصبح اؼبوضوع سهل جداً ،فمن أي دور يبكنٍت أف أرمي اعبمرات ،وال بد
أف تصيب أي واحدة منها إف شاء اهلل رب العاؼبُت.
وصلى هلل وبارؾ على سيدنا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 99من ذي القعدة 3441ىـ 9139/8/3م
ـــــــــــــ
فضل أيام العشر من ذي الحجة
الرِحي ِم  -اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على سيدنا ؿبمد،
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
وآلو وصحبو ومن موااله.
األياـ العشر األوىل من شهر ذي اغبجة ىي خَت أياـ الدنيا ،بل إف
بعض السادة العلماء األجالء جعلوىا خَتاً من األياـ العشر األواخر يف
شهر رمضاف لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
ب إِىل اللَّ ِو ِمن ِ
الصاحل فِ
ىذ ِه األَيَّ ِ
{ ما ِمن أ ٍ
َياـ
أ
يعٍت
اـ
َح
أ
يها
ل
م
الع
َياـ
َّ
ُّ
ُ
َ
ْ
َ
َ ْ
ََ ُ
ٔٚ
الع ْشَر األَُوَؿ ِم ْن َش ْه ِر ِذ ِي اغبِ َّجة }
َ
وتتنزؿ فيها
وإذا كانت الليايل العشر يف رمضاف فيها ليلة القدر َّ
يتنزؿ فيو اؼبوىل بذاتو تبارؾ وتعاىل ،وليست اؼبالئكة
اؼبالئكة ،فإف يوـ عرفة َّ
فقط ،فيوـ عرفة أعظم وأشهر وأفخم من ليلة القدر.
ىذه األياـ فيها كل العبادات ،واهلل سبحانو وتعاىل أقسم ّٔا يف
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر ﴾ (ٖٔ-الفجر)
القرآفَ " :والْ َف ْج ِر (ٔ) َولَيَ ٍاؿ َع ْش ٍر (ٕ) َو َّ
فكوف اهلل تعاىل يُقسم ّٔا
واهلل سبحانو وتعاىل ال يقسم إال بشيء عظيمْ ،
دلي ٌل على عظمتها عند اهلل ،وقدرىا الكبَت عن اؼبوىل تبارؾ وتعاىل.
واهلل سبحانو وتعاىل أمرنا أف نتعبده فيها بكل العبادات ،ففيها
الصالة ،حىت قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
 37صحيح البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
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{ من خرج ِمن بػيتِ ِو متَطَ ّْهرا إِ َىل ص َال ٍة م ْكتُوب ٍ
اج الْ ُم ْح ِرِـ
أ
ك
ه
ر
َج
أ
ف
ة
َج ِر ْ
َ
اغبَ ّْ
َ
َ َ َ ْ ُُ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ ً
ٔٛ
}
من توضأ يف بيتو ،مث ذىب إىل بيت اهلل ألداء الفريضة ُ ،كتب لو ثواب
حجة مقبولة عند اهلل تبارؾ وتعاىل.
َّ
صياـ فيها صياـ يوـ عرفة لقولو صلى اهلل عليو
وفيها الصياـ ،وخَت ٌ
وسلَّم:
{ ِصياـ يػوِـ عرفَةَ أ ِ
السنَةَ الَِّيت
السنَةَ الَِّيت قَػْبػلَوَُ ،و َّ
ب َعلَى اللَّ ِو أَ ْف يُ َك ّْفَر َّ
َ ُ َ ْ ََ ْ
َحتَس ُ
ٜٔ
بَػ ْع َدهُ }
صوـ يوـ عرفة يكفر ذنوب سنتُت ،سنة ماضية وسنة آتية.
وىي أياـ ذكر هلل ،وىي اليت قاؿ فيها اهلل يف كتاب اهللَ " :واذْ ُكُروا اهلل
ِيف أَيَّ ٍاـ مع ُدود ٍ
ات " (ٖٕٓالبقرة) واألياـ اؼبعدودات ىي أياـ شهر ذي
َْ َ
اهلل ِيف أَيَّ ٍاـ معلُوم ٍ
اغبجة ،وقاؿ " :وي ْذ ُكروا اسم ِ
ات " (ٕٛاغبج) وىي ثالثة
َْ َ
ََ ُ ْ َ
أياـ ِم ٌَت ،لكن األياـ اؼبعدودات عددىا تسعة أياـ غَت يوـ العيد.
وىي أياـ ينظر اهلل تبارؾ وتعاىل فيها إىل اؼبؤمنُت فيضاعف ؽبم األجور
والثواب ،ويتفضل عليهم خبالص العطاء لقولو صلى اهلل عليو وسلَّم:
ِ
ات ،فَػتَػعَّرضوا َؽبا ،لَعلَّو أَ ْف ي ِ
صيبَ ُك ْم نَػ ْف َحةٌ
{ إِ َّف لَربّْ ُك ْم ِيف أَيَّ ِاـ َد ْى ِرُك ْم نَػ َف َح ٌ َ ُ
َُ ُ
ٕٓ
ِمْنػ َها ،فَال تَ ْش َق ْو َف بَػ ْع َد َىا أَبَ ًدا }
ومن أعظم األعماؿ اؼبتاحة للجميع يف ىذه األياـ ،ذكر اهلل تبارؾ
وتعاىل ،فإف الذكر متاح " :قِيَاماً َوقُػعُوداً َو َعلَ َى ُجنُؤِِّ ْم " (ٜٔٔآؿ عمراف)
 38سنن أبي داود عن أبي إمامة رضي اهلل عنو

 39صحيح مسلم والنسائي عن أبي قتادة رضي اهلل عنو
 91معجم الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي اهلل عنو
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سواء على وضوء أو على غَت وضوء ،أو حىت على جنابة ،فإف اهلل سبحانو
وتعاىل يتقبلو ،قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
ِ ِ
ِ ٍ
ب إلِْي ِو الْ َع َم ُل فِي ِه َّن ِم ْن أَيَّ ِاـ َع ْش ِر ِذي
َح ُّ
{ َما م ْن أَيَّاـ أ َْعظَ ُم عْن َد اللَّو َوَال أ َ
ٕٔ
اغبِ َّجة ،فَأَ ْكثِروا فِي ِه َّن ِمن التَّسبِيح والتَّ ْكبِ َِت والت ِ ِ
َّهلِ ِيل }
َّحميد َوالتػ ْ
َ ْ
َ ْ َ
ُ
أحب إىل اهلل تعاىل فيها ذكره ،من أياـ العشر من ذي
ما من أياـ ُ
اغبجة ،فعلينا أف ننتهز ىذه الفرصة ،وكباوؿ يف ىذه األياـ اؼبباركة أف
نشغلها بطاعة اهلل وبالعمل الذي وببو اهلل ويرضواه.
أسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يغفر لنا لنا ذنوبنا ،وأف يسًت لنا عيوبنا ،وأف
وحسن عبادتو.
يعيننا على ذكره وشكره ُ
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 93مسند أحمد والطبراني عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 99من ذي القعدة 3441ىـ 9139/8/3م
ـــــــــــــ
بناء بيت اهلل الحرام
الرِحي ِم  -اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على سيدنا
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
ؿبمد وآلو وصحبو ومن وااله.
كلمة اغبج لُغوياً معناىا القصد ،أف اإلنساف يقصد إىل زيارة عظيم،
أو إىل زيارة مكاف عظيم ،فكلمة حج بيت اهلل ،يعٍت أف اإلنساف يقصد
ّٔذا السفر زيارة بيت اهلل اغبراـ.
وزيارة بيت اهلل اغبراـ يف اغبقيقة فضل وإكر ٌاـ من اهلل ذي اعبالؿ
واإلكراـ ،ألف اهلل تبارؾ وتعاىل عندما أمر سيدنا إبراىيم عليو السالـ أف
يأخذ ابنو إظباعيل وزجتو ىاجر ليسكنا يف موضع البيت.
وحجو صبيع رسل اهلل وأنبياء
وحجو آدـَّ ،
والبيت كانت بنتو اؼبالئكةَّ ،
اهلل ،لكن عندما جاء الطوفاف ضاعت معاؼبو ،وتناسى الناس مكانو وأُسسو
اليت يُبٌت عليها ،فأمر اهلل سيدنا إبراىيم أف يأخذ زوجتو وابنو إىل موضع
البيت.
كثَت من العلماء يذىب إىل الرواية اليهودية ،وىذه ال ينبغي قبوؽبا
مطلقاً ،وىي أف السيدة سارة وىي اليت أمرتو بالزواج ّٔاجر ليُنجب منها
ولداً ألنو كاف يطمع فيمن يرث نبوتو وليس للولد ،والرواية اليهودية تقوؿ
أيضاً :أف السيدة سارة غارت من ىاجر فقالت إلبراىيم :احبث ؽبا عن
مكاف بعيد ىي وابنها ،وىذا ال يليق ّٔؤالء الصاغبُت ،والسيدة سارة كانت
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ِصدّْيقة.
واهلل عز وجل بعد أف بلغت سارة من الكرب عتياً رزقها بإسحاؽ ومن
وب "
اؽ َوِم ْن َوَر ِاء إِ ْس َح َ
اىا بِِإ ْس َح َ
وراء إسحاؽ يعقوب " " :فَػبَشَّْرنَ َ
اؽ يَػ ْع ُق َ
(ٔٚىود).
والسيدة سارة كانت قد ارتفع عنها اغبيض ومل تعد تأتيها الدورة
الشهرية ،وذىب زمن اغبمل والوالدة ،فلما جاءت اؼبالئكة الكراـ وذىبوا
إىل سيدنا إبراىيم ،وكانوا يف مهمة للقضاء على قوـ لوط نتيجة تكذيبهم
لسيدنا لوط ،ولوط كاف ابن أخو سيدنا إبراىيم ،والقرآف يقوؿ" :
فَ ِ
ت " (ٔٚىود) فهم كثَت من العواـ على أهنا اؼبعٌت اؼبتداوؿ ،أي
َ
ضح َك ْ
ضحكت ،ولكن ضحكت يف اؼبعٌت اللُغوي يعٍت حاضت ،يعٍت أتتها
اغبيضة يف ىذا الوقت ،ولذلك فال تأخذوا اؼبعاين الظاىرة لكتاب اهلل،
ولكن ارجعوا ؼبفردات القرآف ،وكتب غريب القرآف ،لتفهموا اؼبعاين
الصحيحة لكلمات القرآف.
وىي كانت قد ذباوزت السبعُت ،وىل يوجد إنسانة ربمل بعد
اؽ "
اىا بِِإ ْس َح َ
السبعُت؟ ال ،ولكنها إرادة اهلل ،فلما حاضت " :فَػبَشَّْرنَ َ
(ٔٚىود) وليس وحده فقط ،ولكنك سوؼ تعيشُت عمر طويل حىت تري
وب "
إسحاؽ يكرب ويتزوج ويُنجب يعقوبَ " :وِم ْن َوَر ِاء إِ ْس َح َ
اؽ يَػ ْع ُق َ
(ٔٚىود) فما قدر ىذه البشرى؟!.
فالرواية اليهودية ال نقبلها مطلقاً ،وال نذكرىا ألف ىذا ال يليق ببيوت
النبوة ،فما اغبقيقة؟ ذكرُتا لنا الروايات الصحيحة الواردة عن رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،وىي أف سيدنا إبراىيم أخذ ابنو وزوجتو وذىبوا إىل
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البيت اغبراـ ،وكيف كاف يذىب إىل ىناؾ؟ كاف يذىب على الرباؽ ،فلم
يكن يركب صبالً وال حصاناً ،ولكن بالرباؽ ،ويف ؼبح البصر يكوف قد وصل
إىل ىناؾ.
وبعد أف تركهما ومشى ،فإف سيدنا رسوؿ يُعطينا إنطباع اإليباف القوي
ورثو سيدنا إبراىيم ألىل بيتو ،فقد كاف ترؾ ؽبا بعض التمر وبعض
الذي َّ
اؼباء ،واؼبكاف قفر ،ليس فيو ماء وال إنس وال حىت وحوش ،ألف الوحوش
ربتاج للمكاف الذي فيو ماء ،وىذا اؼبكاف مل يكن فيو شيء هنائياً ،يعٍت
صحراء جرداء.
فقالت لو :ؼبن تًتكنا ىاىنا يا إبراىيم ،فلم يرد عليها ،وكرر ذلك ثالث
مرات ،وبعد اؼبرة الثالثة :قالت لو :آهلل أمرؾ ّٔذا؟ قاؿ ؽبا :نعم ،قالت :إذاً
ال يضيعنا.
أرأيتم الًتبية اإليبانية؟ فكيف ّٔذه الًتبية اإليبانية ذبعل سارة تغار من
ىاجر وتقوؿ لزوجها خذىا وابنها واحبث ؽبما عن مكاف؟!! ،تربية كاملة
مع سيدنا إبراىيم.
بعد أف مشى سيدنا إبراىيم نظرت ىاجر فلم ذبد أحداً ،فأنزؿ اهلل عز
وجل األمُت جربيل وقاؿ ؽبا :يا أمة اهلل ال زبشي الضيعة  -يعٍت ال زبايف
فلن تضيعي  -فإف ىاىنا موضع بيت هلل يبنيو ىذا الغالـ وأبوه.
وىذا سر األمر ،ؼباذا أخذىم ىناؾ؟ للبيت ،ومن الذي كشف ىذا
السر؟ أمُت الوحي جربيل.
وكاف سيدنا إبراىيم كل فًتة يذىب ىناؾ ليطمئن على ابنو ،ويذىب
كما قلنا بالرباؽ يف ؼبح البصر.
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وجل يف رؤيا منامية أف يذحبو،
ك فَانْظُْر َما َذا تَػَرى "
أ ّْ
َين أَ ْذ َحبُ َ

حىت توالت األحداث ،وأمره اهلل عز
ٍت إِ ّْين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِاـ
وقاؿ البنو " :يَا بػُ ََّ
(ٕٓٔالصافات).
وانظر إىل الًتبية ،فاإلبن ألنو تعلَّم يف بيت النبوة ،ويعلم أف منامات
األنبياء وحي ،قاؿ " :يا أَب ِ
ت افْػ َع ْل َما تُػ ْؤَمُر " (ٕٓٔالصافات) يعٍت ىذا
َ َ
عرفو أف ىذا أمر؟ الًتبية اإلؽبية.
أمر ،وما الذي َّ
وأحب أف يعُت أباه ،فقاؿ لو :ال تقصص رؤياؾ على أمي حىت ال
ربزف من أجلي ،وتظاىرا بأهنما ذاىباف ذباه مٌت ليحتطبا ،وأخذا معهما
حبل ،وأدوات قطع األحطاب أثناء خروجهما أماـ أمو حىت ال تنتبو.
فلما وصال إىل ىناؾ  -وأيضاً ليُعُت أباه  -قاؿ :يا أبتُ ،كبٍَّت على
وجهي  -والذبح يفًتض أف يكوف من أماـ الرقبة ولكنو أراد يكوف الذبح
إيل فتأخذؾ الشفقة يف تنفيذ أمر اهلل ،واخلع
من اػبلف  -حىت ال تنظر َّ
قميصي حىت ال تراه أمي وعليو قطرات الدـ فتحزف ألجلي ،واشحذ
السكُت حىت يقطع سريعاً ،فقاؿ لو سيدنا إبراىيم :نعم العوف أنت ألبيك
يا إظباعيل ،يعٍت أنت ولد يعُت أباه على طاعة اهلل وتنفيذ أمر اهلل.
بعد نزوؿ آدـ إىل األرض ،فإف اهلل كاف يريد تعمَت الكوف ،لذلك
كانت حواء تلد يف كل بطن ولداً وبنتاً ،والولد يتزوج البنت من البطن
الثانية ،وأخوىا يتزوج البنت من البطن األوىل.
فلما جاء قابيل كانت أختو صبيلة ،واؼبفًتض أف يتزوج أخت ىابيل،
ولكنها مل تعجبو ،فاختلفا مع بعضهما ،فاتفقا أف يقدـ كل واحد منهما
قرباناً هلل ،والذي يتقبل اهلل قربانو يتزوج أخت ىابيل.
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من أين يأتياف بالقرباف؟ كل واحد منهما َّ
قدـ قربانو من العمل الذي
يعمل فيو ،فقابيل كاف يعمل بالزراعة ،وىابيل كاف يعمل بالرعي ،فقابيل
أتى بأسوأ ما عنده من مزروعاتو ،وىابيل اختار أفضل كبش عنده ،ووضع
كل منهما قربانو على اعببل ،فنزلت سحابة ورفعت الكبش ،ومل تتقبل قرباف
قابيل.
أين ذىب ىذا الكبش؟ وضعوه يف اعبنة ،يرعى يف وعوؿ اعبنة ،حىت
أنزلو اهلل تبارؾ وتعاىل ليفدي بو إظباعيل.
ألف السماء ليس فيها كباش ،ولكن ىذا الكبش صعد من األرض إىل
اعبنة ،وظل فيها حىت ينزؿ ليؤدي الغرض الذي يقصده اهلل تبارؾ وتعاىل،
وىو الفداء إلظباعيل عندما أراد سيدنا إبراىيم ذحبو ،فكلما مرر السكُت ال
تقطع.
وسيدنا إبراىيم كاف ككل األنبياء ال ُك َّمل يكلم اغبقائق ،فقاؿ ؽبا :يا
سكُت مالك ال تقطعي عنق إظباعيل؟! ،فأنطقها اهلل وقالت :وما للنار مل
ربرقك يا إبراىيم؟! ،الذي جعل النار ال ربرقك ىو الذي نزع مٍت خاصية
الذبحَ " :وفَ َديْػنَاهُ بِ ِذبْ ٍح َع ِظي ٍم " (ٔٓٚالصافات) سيدنا جربيل جاء ّٔذا
الكبش العظيم.
وبعد فًتة أمر اهلل إبراىيم " :وإِ ْذ بػ َّوأْنَا البػر ِاىيم م َكا َف الْبػي ِ
ت أَ ْف ال
َْ
َْ َ َ
َ َ
السج ِ
تُ ْش ِرْؾ ِيب َشيئًا وطَ ّْهر بػي ِيت لِلطَّائِِفُت والْ َقائِ ِ
َّ
ود " (ٕٙاغبج)
ع
ك
الر
و
ُت
م
ِ
ُّ
ُّ
َ
ُ
َ
َ َ
ْ َ ْ َْ َ
أمره أف يبٍت البيت ىو وولده فقط.
إظباعيل وأمو ؼبا سكنا يف مكاف البيت ،ونبعت عُت زمزـ ،جاءُتما
قبيلة من اليمن اظبها قبيلة ُجرىم ،ؼبا رأو اؼباء والطيور ،واستأذنوىا يف
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العيش جبوارىا ،ففرحت إلستئناسها ّٔم ،وؼبا كرب إظباعيل تزوج واحدة
منهم وأصبحوا عائلة واحدة ،وأمو بعد ذلك توفت فدفنها يف اغبِجر ،عليهم
وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالـ.
وموضع البيت مل يكن موجوداً ،فأمر اهلل إبراىيم ببناء البيت ىو
وإظباعيل فقط ،وال يستعينا بأحد ،حىت أصهار إظباعيل مل يشاركوىم يف
ذلك ،وكاف يُعينيهم مالئكة اهلل تبارؾ وتعاىل.
أين أساس البيت؟ أرسل اهلل سحابةً وقفت قبالة البيت ،وحدد
إظباعيل البيت على ظل ىذه السحابة على األرض:
ًل فاؼبخاوؼ كلهن أماف
إذا العناية الحظتك عيوهنا
اؼبعونة تأِت على قدر اؼبؤونة من اهلل تبارؾ وتعاىل ،فحدد اؼبكاف وبدأ
وبفر ،والًتاب كثَت ،فكيف يرفع الًتاب ىو وابنو؟ أرسل اهلل روباً ضبلت
األحجار الصغَتة والًتاب ووزعتو يف كل أكباء األرض ،حىت ظهر أساس
البيت الذي أُسس عليو البيت والذي بناه اؼبالئكة الكراـ من قبل.
ومن أي شيء يبٍت البيت؟ بأحجار من ٍ
جباؿ ؿبددة ،اؼبالئكة يذىبوف
لتقطيع األحجار ووبملوهنا ويأتوف ّٔا ،وسيدنا إظباعيل يناوؽبا لسيدنا
إبراىيم ،وسيدنا إبراىيم يضعها يف مكاهنا ،والبناء بدوف شيء ،فال رمل،
وال أظبنت ،وال جبس ،فكيف كانت متماسكة؟! بقدرة اهلل سبحانو
وتعاىل.
فلما عال سيدنا إبراىيم بالبناء أنزؿ سيدنا جربيل لو حجراً يقف عليو،
وىذا اغبجر ىو حجر اؼبقاـ اؼبوجود اآلف ،وعليو آثار قدمي سيدنا إبراىيم،
وأمره اهلل أف يتخذه سقالة ،فكاف وبمل سيدنا إبراىيم ،ويقوؿ لو :انزؿ
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فينزؿ ،ويقوؿ لو :اصعد فيصعد إىل موضع البناء.
بعد أف أهنى إبراىيم بناء البيت قاؿ لو اهللَ " :وأَذّْ ْف ِيف الن ِ
اغبَ ّْج
َّاس بِ ْ
وؾ ِرجاال وعلَى ُك ّْل ِ ِ
ُت ِم ْن ُك ّْل فَج َع ِم ٍيق ( )ٕٚلِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع
َ
يَأْتُ َ َ َ َ
ضام ٍر يَأْت َ
اهلل ِيف أَيَّ ٍاـ معلُوم ٍ
ات علَى ما رزقَػهم ِمن َِّٔ
َؽبم وي ْذ ُكروا اسم ِ
يم ِة االنْػ َع ِاـ "
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
ُْ َ َ ُ ْ َ
(ٕٛ-ٕٚاغبج) قاؿ صلى اهلل عليو وسلم:
غ إِبػر ِاىيم ِمن بِناء الْبػيت قِ
ِ
ِ
ّْ
ب
ر
:
اؿ
ق
،
ج
اغب
ب
َّاس
ن
ال
يف
ف
َذ
أ
:
و
ل
يل
ْ
َ
َ
ْ
ّْ
َ
ْ َ َْ
َ ُ
َّ
َ
{ لَ َّما فَػَر َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ب
ص ْوِِت؟ قَ َ
َوَما يَػْبػلُغ َ
اؿ :أَذّْ ْف َو َعلَ َّي الْبَ َالغ! فَػنَ َادى إبْػَراىيم :أَيػّ َها النَّاس ُكت َ
الس َماء
َعلَْي ُك ْم ْ
اغبَ ّج إِ َىل الْبَػْيت الْ َعتِيق فَ ُح ُّجوا! قَ َ
اؿ :فَ َس ِم َعوُ َما بَػ ُْت َّ
ٕٕ
ِ ِ
صى ْاأل َْرض يػُلَبُّو َف }
َواْأل َْرض ،أَفَ َال تَػَرى النَّاس َهبيئُو َف م ْن أَقْ َ
فوقف على ىذا اغبجر ونادى يف األربع جهات :مرة جهة الشرؽ،
ومرة جهة الغرب ،ومرة جهة الشماؿ ،ومرة جهة اعبنوب :يا أيها الناس إف
فحجوا ،فأخرج اهلل األرواح من
اهلل قد بٌت لكم بيتاً وكتب لكم اغبج ُّ
مستقرىا وأظبع األجنَّة يف بطوهنا ،والكل قاؿ كما ورد باألثر(( :لبيك اللهم
حج مرة ،ومن َّلَّب مرتُت حج مرتُت ،ومن زاد على
لبيك ،فمن َّلَّب مرة َّ
ذلك فبحساب ذلك)).
فاغبج يف األصل دعوة سيدنا إبراىيم ،لكن من الذي بلَّغ؟ العلي
الكبَت ،فهو دعوة من اهلل سبحانو وتعاىل.
إذا جاء أواف الدعوة اليت َّ
حددىا اهلل تبارؾ وتعاىل يسر اهلل األسباب،
وجعل لإلنساف نصيباً ال يستطيع أح ٌد دفعو وال رفعو وال الغاؤه حىت يؤدي
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فريضة اغبج إىل بيت اهلل اغبراـ.
نسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يبلّْغنا أصبعُت زيارة بيتو اغبراـ كرات ومرات،
وأف يرزقنا زيارة روضة حبيبو اؼبصطفى ،وأف هبعلنا من أىل الصفا والوفا.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 7من ذي الحجة 3441ىـ 9139/8/8م
ـــــــــــــ
يوم التروية

الرِحي ِم  -اغبمد هلل ،والصالة والسالـ على سيدنا
الر ْضبَ ِن َّ
بِ ْس ِم اهلل َّ
ؿبمد وآلو وصحبو ومن وااله.
األياـ العشر اؼبباركة من شهر ذي اغبجة ،ولعل البعض يقوؿ إهنا تسعة
على أساس أف يوـ عرفة يوـ التاسع ،لكن اليوـ العاشر وىو يوـ النحر فهو
يوـ من أيامها العظاـ.
ٌ
ىذه األياـ أقسم اهلل تعاىل ّٔا يف القرآف فقاؿَ " :والْ َف ْج ِر (ٔ) َولَيَ ٍاؿ
َع ْش ٍر " (ٕٔ-الفجر) وقاؿ فيها صلى اهلل عليو وسلَّم:
َياـ العمل َّ ِ
ِ ِ ِِ ِ
{ ما ِمن أ ٍ
َياـ
َح ُّ
َ
ب إِىل اللَّو م ْن ىذه األَيَّاـ ،يعٍت أ َ
الصاحلُ فيها أ َ
َ ْ
َ
ُ
ٖٕ
الع ْشَر األ َُوَؿ ِم ْن َش ْه ِر ِذ ِي اغبِ َّجة }
َ
وأفضل أياـ العشر يوـ الًتوية ،ويوـ عرفة ،ويوـ النحر ،ويوـ الًتوية ىو
وظبي بيوـ الًتوية لعدة أسباب:
الثامن من شهر ذي اغبجةُ ،
السبب األوؿ :أف سيدنا إبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت
السالـ يف ىذا اليوـ اؼببارؾ ويف ليلتو رأى رؤيا حكاىا اهلل يف القرآف ،أنو
وحي من اهلل ،ولذلك عندما
يذبح ولده إظباعيل ،ورؤيا األنبياء حق ،بل ٌ
اؿ يَا
ٍت إِ ّْين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِاـ أ ّْ
ك فَانْظُْر َما َذا تَػَرى قَ َ
َين أَ ْذ َحبُ َ
قاؿ البنو ":يَا بػُ ََّ
ِ
وحي،
أَبَت افْػ َع ْل َما تُػ ْؤَمُر " (ٕٓٔالصافات) علم إظباعيل أف رؤيا النيب ٌ
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أمر من اهلل ليس قابل للمناظرة والرأي والتدبر ،لكنها ؿبققة وال بد أف
يعٍت ٌ
ينفذىا كما رآىا.
ِ
وكاف من أخالؽ سيدنا إبراىيم اغبلم " :إِ َّف إِبػر ِ
يم "
اى
يم أل َّواهٌ َحل ٌ
َْ َ
فسمي
تروى يف أمره ،ومل َّ
(ٗٔٔتوبة) فلما أصبح َّ
يتعجل يف تنفيذ الرؤياُ ،
يتعجل.
تروى ،يعٍت سب َّهل يف أمره ومل َّ
يوـ الًتوية ألنو َّ
لق طيب ينبغي أف يكوف عليو كل مسلم ،أف ال يتعجل يف
وىذا ُخ ٌ
يتأين ويتمهل ويًتوى يف أي أمر وبدث لو ،ألف التأين والروية من
األمور بل َّ
ُخلق األنبياء كما كاف عليو نبينا ونيب اهلل إبراىيم عليهما الصالة وأمت
السالـ.
فلما فرض اهلل تبارؾ وتعاىل اغبج على إبراىيم وأمره أف يؤذف للناس
بعد أف بٌت البيت ،وقاؿ كما أخرب النيب صلى اهلل عليو وسلم:
اؿ :أَذّْ ْف َو َعلَ َّي الْبَ َالغ! فَػنَ َادى إِبْػَر ِاىيم :أَيػّ َها النَّاس
ص ْوِِت؟ قَ َ
{ َر ّ
ب َوَما يَػْبػلُغ َ
ُكتِ
اؿ صلى اهلل عليو وسلم:
ب َعلَْي ُك ْم ْ
اغبَ ّج إِ َىل الْبَػْيت الْ َعتِيق فَ ُح ُّجوا! قَ َ
َ
ِ ِ
صى ْاأل َْرض
فَ َس ِم َعوُ َما بَػ ُْت َّ
الس َماء َو ْاأل َْرض ،أَفَ َال تَػَرى النَّاس َهبيئُو َف م ْن أَقْ َ
ٕٗ
يػُلَبُّو َف }
فأخرج اهلل األجنة من بطوف أمهاُتا ،واألرواح من مستقرىا ،حىت لبُّوا
حج مرة،
صبيعاً وقالوا كما ورد يف األثر(( :لبيك اللهم لبيك ،فمن َّلَّب مرة َّ
ومن َّلَّب مرتُت حج مرتُت ،ومن زاد على ذلك فبحساب ذلك)).
والسبب الثاين :عندما فُرض اغبج ،فكانوا يف يوـ الثامن من ذي
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اغبجة ىبرجوف ليؤدوف صالة الظهر يف مٌت ،ويبيتوف يف مٌت إىل صباح يوـ
حجو النيب صلى اهلل
عرفة ،مث يذىبوف ويصعدوف إىل عرفات ،واغبج الذي َّ
حجة الوداع ىو الذي كاف عليو منهج إبراىيم،
عليو وسلَّم يف َّ
ِ
ومٌت ليس فيها مياه ،واؼبزدلفة ليس فيها مياه ،وعرفة ليس فيو مياه،
فكاف أىل مكة أوىل قبيلة قريش يتنافسوف لوجو اهلل أف يبألوا اآلبار
غبجاج بيت اهلل.
واألحواض واألواين كلها باؼباء ُّ
فكاف يوـ الثامن ىو يوـ الًتوية ،يعٍت اليوـ الذي يقوموف فيو بري كل
ىذه األماكن باؼباء ،حىت إذا جاء اغبجيج ال هبدوف مشقة يف وجود اؼباء،
وىم كانوا يرجوف بذلك األجر من اهلل تبارؾ وتعاىل ،فيوـ الًتوية من األياـ
العظيمة يف عشر ذي اغبجة.
أسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يرزقنا صبيعاً حج بيتو اغبراـ ،وزيارة روضة
حبيبو اؼبصطفى عليو أفضل الصالة وأمت السالـ ،وأف يوفقنا لصاحل العمل
والعمل الصاحل يف ىذه األياـ ،وأف يغفر لنا فيها الذنوب واآلثاـ.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 7من ذي الحجة 3441ىـ 9139/8/8م
ـــــــــــــ
سؤال :ىل يجب على المضحي أن ال يقص شعره وذقنو أظافره
حتى يُضحي؟
قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
{ إِ َذا رأَيػتُم ِىالَ َؿ ِذى ِْ ِ
ك َع ْن َش ْع ِرِه
ض ّْح َى فَػْليُ ْم ِس ْ
َح ُد ُك ْم أَ ْف يُ َ
اغب َّجةَ ،وأ ََر َاد أ َ
َْ ْ
ِِ ٕ٘
َوأَظْ َفاره }
ؼباذا عبأنا للمذاىب الفقهية؟ ألف أئمة اؼبذاىب وازنوا بُت األحاديث
الواردة عن حضرة النيب ومناسباُتا وزبرهباُتا ،وأعطونا اغبكم الصواب فيها.
لكننا ابتلينا يف ىذا العصر بالذين ال يعرفوف األصوؿ ،فَتكزوف على
حديث ىامشي ويقولوف :ىذا ىو أصل األصوؿ ،واغبديث الذي يتكلم
عن األصوؿ يضربوف بو عرض اغبائط.
فالسادة العلماء األجالء قالوا :ىذا اغبديث مستحب ،إذا كاف يريد
أف يتشبو باغبجيج فيُستحب أف ال يأخذ من شعره وال من أظافره حىت
يذبح أُضحيتو ،وليس بعد أف يصلي العيد ولكن بعد أف يذبح ،فإذا مل
يفعل ذلك ليس عليو عقاب وال شيء أبداً.
لكن الذين يُظهروف مثل ىذه األمور ذبدىم من أوؿ شهر ذي اغبجة
يبألوف مواقع التواصل كالفيس بوؾ وغَته بعدـ جواز حلق الشعر وال قص
األظافر للذين سيضحوف!! ،لكن ما اؼبانع؟!!.
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يكرب من أوؿ ذي اغبجة فال
األئمة قالوا :إذا كاف اإلنساف يريد أف ّْ
كرب يف
كرب يف نفسو ،وىو داخل البيت أو خارج من البيت يُ ّْ
مانع ولكن يُ ّْ
نفسو ،لكن نُعلن التكبَت من أوؿ يوـ عرفة ،ولكن ذبد البعض يقولوف ال بد
من التكبَت من أوؿ ذي اغبجة! ،لكن التكبَت لو ميعاده ،وحىت لو نسيت
التكبَت يف أياـ العيد فال شيء يف ذلك ،فلو كربت يل أجري وثوايب ،وإذ
نسيت فال شيء يف ذلك ،ألنو ليس فريضة ،وال حىت وصل لدرجة ال ُسنَّة
اؼبؤكدة.
فهوالء يتوقفوف عند الشكليات ،والدين ليس ىكذا ،فالدين وبتاج
للذين علموا علم األصوؿ واستنبطوا كما قاؿ اهلل " :لَعلِمو الَّ ِ
ذ
ين يَ ْستَػْنبِطُونَوُ
َ َُ َ
ِمْنػ ُه ْم " (ٖٛالنساء) وىؤالء كبن نسلم ؽبم ،ونأخذ منهم فقو حديث رسوؿ
اهلل ،وفقو آيات كتاب اهلل سبحانو وتعاىل.
كذلك الذبح ال هبوز إال بعد ظباع اػبطبة ،وذبد كثَت من الناس يُصلي
العيد وىبرج مسرعاً ويظن أف ىذا كل شيء ،وال يعرؼ أف اػبطبة أساسية،
والعصر الذي كاف فيو آباؤنا كانت كلمة الشيخ نافذة ،فإذا قاؿ الشيخ
الشرؽ يكوف الشرؽ ،وإذا قاؿ الغرب يكوف الغرب ،وال بد أف تطبق.
اعبماعة العصريُت ال يسمع إال كلمة نفسو فقط ،تقوؿ لو :العامل فالف
يقوؿ كذا ،أو شيخ األزىر يقوؿ كذا ،فال يسمع ،ألنو ىو نفسو عامل
ويُفيت ،ىذه ىي اؼبشكلة اليت تواجهنا اآلف ،الكل جعل نفسو عامل والكل
يُفيت.
كنت أتكلم مع أحد األشخاص فيأمر ،فحاوؿ أف يعًتض ،فقلت لو:
يا أخي ىذا العلم الذي أعرفو ،وجائز أف معك علم أكثر منو ،فاجعل
56

علمك لك ،ولكن دعٍت ،ويكفيٍت ما عندي من العلم ،ألنو يريد أف
هبادؿ ،وأنا ال أُحب اعبداؿ.
فهذه اإلشكالية يف ىذا العصر ،أف الناس يريدوف أف يفتوا أنفسهم
اسأَلُوا أ َْىل ّْ
الذ ْك ِر إِ ْف ُكْنتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمو َف "
بأنفسهم وال يعملوف بقوؿ اهلل ":فَ ْ
َ
(ٖٗالنحل).
سؤال :ما حكم صيام التسع من ذي الحجة؟
ىذا شيء من ضمن الغرائب ،فإحدى زوجات النيب تقوؿ:
ِ ِ ٕٙ
وؿ اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِ
َّ
اغب َّجة }
ص
ي
م
ل
س
و
و
وـ تِ ْس َع ِذي ْ
{ َكا َف َر ُس ُ
ُ
ُ َْ ََ َ َ ُ
َ
والسيدة عائشة رضي اهلل عنها تقوؿ:
ٕٚ
ِ
العشر قَ ُّ
{ َما َرأ ُ ِ
ط}
صلَّى اهللُ َعلَيو َو َسلَّ َم َ
َّيب َ
ص ً
ائما َ َ
َيت الن َ
فماذا نصنع يف ذلك؟! فهذه زوجة النيب ،وىذه زوجة النيب ،إذاً األمر
على التيسَت ،فالذي يستطع أف يصوـ بدوف مشقة على نفسو وال تكاسل
يف عملو ،فعلى بركة اهلل.
فهذا ورد ،وىذا ورد ،حىت ال يعتقد من يصوـ أنو أفضل فبن ال يصوـ،
وال يًتؾ أح ٌد الصياـ مع القدرة والوقت وعدـ اؼبشقة ،ما داـ ىذه موجودة
فال يًتؾ الصياـ ،فصياـ ىذه األياـ فرصة من اهلل سبحانو وتعاىل ،لكن
اليوـ اؼبؤكد صيامو ىو يوـ عرفة.
سؤال :ما أسرار الحج؟
أسرار اغبج كثَتة ،فاغبج يعٍت القصد ،لذلك ىناؾ أُناس يقصدوف
 96سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي
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البيت ،وىناؾ أُناس يقصدوف رب البيت ،فهذا شيء وىذا شيء.
فالذي يقصد رب البيت يريد أف يغفر لو ،ويستجيب دعاؤه،
ويضاعف لو حسناتو ،ووبدث ىذا.
أما الذي يريد رب البيت فهذا يريد شيئاً آخر ،وىذا األساس األوؿ،
ولذلك يقوؿ اهللَ " :وأَذّْ ْف ِيف الن ِ
وؾ ِر َجاال " (ٕٚاغبج) مل ي ُقل
َّاس بِ ْ
اغبَ ّْج يَأْتُ َ
وؾ) يأتوؾ أنت ،ما حاؽبم؟ ( ِر َجاال) يعٍت
يأتُت للبيت ،ولكن قاؿ( :يَأْتُ َ
وصلوا إىل مقاـ الرجولة.
وبعدىا قاؿ " :لِيَ ْش َه ُدوا " (ٕٛاغبج) ليشهدوا وليس لَتوا ،ألف
الشهود بعُت القلب " لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع َؽبُ ْم " (ٕٛاغبج) منافع روحانية،
ومنافع نورانية ،وليست منافع جسمانية وال حىت منافع أُخروية ،لكن منافع
ربانية يشهدىا بعُت القلب والفؤاد.
من الذي يشهد؟ الذي وصل إىل مقاـ اػبليل ،ومقاـ اػبليل يقوؿ فيو
اهلل " :وَك َذلِك نُِري إِبػر ِاىيم ملَ ُكوت َّ ِ
االر ِ
ض َولِيَ ُكو َف ِم َن
َ َ
َْ َ َ َ
الس َم َاوات َو ْ
ِِ
ُت " (٘ٚاألنعاـ).
الْ ُموقن َ
اج َع ْل
وسيدنا إبراىيم ؼبا دعا دعوتو مل تكن للبيت ،ولكن قاؿ " :فَ ْ
أَفْئِ َد ًة ِم َن الن ِ
َّاس تَػ ْه ِوي إِلَْي ِه ْم " (ٖٚالرعد) أفئدة وليست أجساـ تأِت ألىلو
وليس للبيت ،يعٍت القلوب سبيل ؽبم وال سبيل للبيت ،ففرؽ ؼبن يبيل للبيت
وبُت من يبيل لرب البيت تبارؾ وتعاىل.
الشيخ أبو اليزيد البسطامي رضي اهلل عنو  -وكاف من ُك َّمل الصاغبُت
وجدت البيت ومل أر رب
حججت ثالث مرات ،يف اؼبرة األوىل
– يقوؿ:
ُ
ُ
البيت ،وحججت اؼبرة الثانية فوجدت البيت ورب البيت بالنور الذي
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أيت رب البيت ومل أر البيت.
بداخلو،
وحججت للمرة الثالثة فر ُ
ُ
رأى وجو اهلل ،وأدىشو ما رآه من نور اهلل عن رؤية البيت من أحجار
صنعها إبراىيم خليل اهلل وإظباعيل نيب اهلل عليهما وعلى نبينا أفضل الصالة
وأمت السالـ.
حج إىل البيت اغبراـ وىذا حج األجساـ،
فاغبج يعٍت القصد ،فهناؾ ٌ
وىناؾ حج إىل اهلل وىذا نسميو حج العارفُت ،وماذا يريد؟ يريد اهلل ،والذي
يريد اهلل يكوف إحرامو من البداية أف ُوبرـ قلبو عن التفكر أو التذكر أو
اإلشتغاؿ بغَت اهلل.
ومن أين يسافر؟ يسافر من نفسو:
أفردت ريب ال حوٍر وولداف
مٍت أسافر ال من كوين الداين
ُ
قليب يرى يف مقاـ إحساف
وجهت قليب إىل الوجو العلي
َّ
يسافر من نفسو إىل اهلل سبحانو وتعاىل ،والذي يسافر إىل اهلل بعد أف
وبرـ اإلحراـ الذي عرفناه حىت يصل إىل اهلل ال بد أف يعرؼ نفسو ،فيقف
على عرفات نفسو ،ومن عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو.
الزلفى ،والزلفى يعٍت القرب وىو
بعد أف يعرؼ نفسو يذىب إىل مقاـ ُ
الزلفى ىبرج كل اعبمار اليت سبنعو عن
اؼبزدلفة ،فعندما يصل إىل مقاـ القرب و ُ
رؤية وجو اهلل ويرميها خلفو (رميت صبار اغبظ واؽبوى).
فيدعوه إليو يف بيتو ،فيطوؼ باعبسم حوؿ البيت ،وبالقلب حوؿ
سيدنا رسوؿ اهلل ،وبالروح حوؿ أنوار أظباء وصفات اهلل ،وىذا طواؼ
العارفُت باهلل سبحانو وتعاىل:
ورسم البيت ُيبحى باليقُت
أطوؼ وحوؿ ؾباله طوايف
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وتشهد حسن جنات وعُت
وكيف ترى عيوف القلب كوناً
فىت أمُت
ووجو مكوف األكواف حويل
يُرى جهراً لكل ً
فيسعى بعد ذلك بُت الصفاء والوفاء ،برىة يريد صفاء ،وبرىة يريد أف
يعمل أعماؿ فيها وفاء غبضرة اهلل ،وىذا اغبج الذي نسميو اغبج األكرب،
يبن بو علينا أصبعُت.
وىو حج العارفُت ،نسأؿ اهلل أف َّ
ربنا ال ربملنا ما ال طاقة لنا بو ،واعف عنا واغفر لنا وارضبنا ،أنت
موالنا فانصرنا على القوـ الكافرين.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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مسجد مجمع الفائزين الخيري – المقطم
 7من ذي الحجة 3441ىـ 9139/8/8م
ـــــــــــــ
إعجاز حجة الوداع

حجة واحدة
عندما ننظر غبجة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم ،وىي َّ
فقط حجها بعد أف فُرض اغبج ،واظبها حجة الوداع ،وىو حج قبل
اإلسالـ مع قومو ،لكن بعد اإلسالـ حج حجة واحدة.
أمور تعجز العقل ،حىت أف األئمة
عندما نتدبر يف ىذه َّ
اغبجة قبد فيها ٌ
الفحوؿ الكبار احتاروا فيها ،كيف؟! عندما خرج سيدنا رسوؿ اهلل من
اؼبدينة وأحرـ من إبيار علي ،البعض يقوؿ :أفرد باغبج ،والبعض يقوؿ :سبتَّع،
والبعض يقوؿ :قرف باغبج ،كيف يتأتَّى ذلك وكل واحدة منها ـبالفة
لألخرى؟! وكل واحد يدلل على ذلك ،ومعو األدلة واألسانيد والروايات،
فمنهم من رآه متمتعاً ،ومنهم من رآه مفرداً ،ومنهم من رآه وىو قارناً،
وظبعوه وىو يقوؿ ،وىذا يروي ،وىذا يروي ،وىذا يروي.
فما األمر؟ اهلل عز وجل يريد أف كل ما وبدث يف اغبج أو سيحدث
إىل يوـ القيامة وبدث يف صورة من صور حضرة النيب ،حىت ال يتوه الناس
بعد ذلك ويرجعوف ؼبا فعلو النيب ،يعٍت كأنو كاف لو ثالثة صور ،وليست
صورة واحدة ،فجماعة ظبعوه يقوؿ:
ٕٛ
ك َح ِّجا َح َّقاً تَػ َعبُّ ًدا وِرقَّاُ }
{ لبَّػْي َ
و َع ِن ابْ ِن عُ َمَر َر ِض َي اهللُ عنهما قاؿ:
 98سنن الدار قطني عن أنس رضي اهلل عنو
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{ سبتَّع ُ ِ
الوداع بالعُ ْمَرِة إىل اغبَ ّْج
وسلَّم يف َح َّج ِة ِ
رسوؿ اهلل صلَّى اهلل عليو َ
َ
ٕٜ
}
ِ
صٍ
ُت َر ِض َي اهللُ عنو قاؿ:
وعن ع ْمرا َف ب ِن ُح َ
ٖٓ
َّعنا معو }
َّع نَِ ُّ
وسلَّم وسبتػ ْ
يب اهلل صلَّى اهلل عليو َ
{ سبت َ
وعن عائِشةَ َر ِض َي اهللُ عنها:
رسوؿ ِ
اهلل صلَّى اهلل عليو َ َّ
الـ،
{ َأى َّل ُ
يل عليو َّ
الس ُ
وسلم باغبَ ّْج ،مث جاءه جرب ُ
صل يف ىذا الوادي اؼببارؾ ،وقل :عمرًة يف َّ ٍ
وح َّجةً
وقاؿّْ :
حجة ،أو عُ ْمَرًة َ
َُ
ُ َْ
ٖٔ
}
ىذا شيء عجيب وغريب أجراه اهلل على يد اغببيب صلى اهلل عليو
وسلَّم.
ومن ضمن الغرائب أيضاً ،واليت لو قيست دبيزاف العقل ال يصدقها
العقل ،أف سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم نزؿ من عرفات على
اؼبزدلفة ،وناـ يف اؼبزدلفة حىت صلَّى الفجر ،وبعد الفجر ذىب إىل مٌت،
وكاف راكباً الناقة ،وىو يف اؼبزدلفة أمر سيدنا عبد الرضبن بن عوؼ يف
منتصف الليل أف يأخذ نساء النيب وينزؿ على مٌت ويرمي اعبمرات وىن
يرمُت اعبمرات كذلك ،أليس ىذا تصريح رظبى؟ تصريح رظبي ألهنن نساء
النيب.
ووصل إىل مٌت مع شروؽ الشمس ،وبعد ذلك رمى صبرة العقبة ،وكاف
قد أخذ معو سبعُت ىدياً ،وليس ىدياً واحداً ،وىذا اؽبدي كاف صباالً،
 99البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي اهلل عنهما
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واعبماؿ صعبة يف الذبح ،فذحبها كلها بنفسو ،فأين القوة اليت تذبح سبعُت
صبالً؟!!.
وبعد ذلك أمرىم أف يأخذوا من كل صبل قطعة ويطهوىا ليأكل من
اللحم ،فأخذوا من كل صبل قطعة وطهوىا وأكل ،ونزؿ على مكة ،فطاؼ
طواؼ اإلفاضة ،وسعى بُت الصفا واؼبروة ،ورجع مرة ثانية صلَّى الظُهر يف
مٌت ،كيف حدث ذلك؟ فهل العقل يعقل ذلك؟!! ولكنو تأييد اهلل،
ليحدث لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلَّم كل األمور اليت وبتاج إليها اغبجيج
إىل يوـ القيامة ،يعٍت أي شيء قد وبدث للحاج إىل يوـ القيامة حدث،
وقد حكم فيو صلى اهلل عليو وسلم.
حىت أنو وىو على عرفات رجل رفسو صبل فمات ،ؼباذا؟ ليُعطي
اغبكم ،كيف ندفنو؟ وكيف نغسلو؟ وكيف نكفنو؟ ألنو مات ُؿبرماً ،حىت
يُعطي اغبكم الذي سيكوف إىل يوـ القيامة ،فقاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
ِ ِ ٍ ِ
{ ا ْغسلُوهُ دبَاء َوس ْد ٍرَ ،وَكفّْنُوهُ ِيف ثَػ ْوبَػ ُْت َوال ُربَنّْطُوهَُ ،وال ُزبَ ّْمُروا َرأْ َسوُ؛ فَِإنَّوُ
ٕٖ
ث يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة ُملَبّْػيًا }
يػُْبػ َع ُ
فأعطانا اغبكم ،ألنو لو مل ربدث ىذه الواقعة وحدثت بعد ذلك
لتحَت الناس ،لكن كل شيء تتصور أنو وبدث يف اغبج حدث يف زمانو يف
َّ
ىذه اغبجة ،ؼباذا؟ لكي نأخذ منو كما قاؿ:
ٖٖ
{ خ ُذوا ع ٍّْت منَ ِ
اس َك ُك ْم }
ُ َ َ
يعٍت خذوا اؼبناسك كلها عٍت.
 19البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
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وبالنسبة للحاج ينزؿ ويطوؼ ويسعى ،ؤّذا يكوف قد أهنى مناسك
اغبج ،ما عدا طواؼ الوداع.
نفرض أف امرأة أتتها الدورة ويبنع عليها دخوؿ اغبرـ ،فماذا تفعل؟ ىذا
حدث مع السيدة عائشة رضي اهلل عنها يف حجة الوادع لنأخذ ىذا اغبكم
الشرعي ونعمل بو ،فأمرىا أف تبق حىت تطهر ،وبعد أف طهرت أمر أخوىا
أف يذىب معها إىل التنعيم لتُحرـ من ىناؾ ،فكانت ىي أوؿ من أحرـ من
التنعيم ،ودخلت اغبرـ و َّأدت العمرة.
ولذلك كاف السادة العلماء يقولوف يف السيدة عائشة وسيدنا أيب بكر
وأوالده :بركاتكم يا آؿ أيب بكر ،يعٍت بركاتكم كثَتة علينا ،وىذه من ضمن
بركات السيدة عائشة ،فقد جاءت لنا بالعمرة من التنعيم ،فلو مل وبدث
ىذا فمن كاف يأِت إىل مكة من أين ُوبرـ للعمرة؟ يذىب للميقات،
واؼبيقات بعيد جداً ،لكن ىذا لتيسَت األمور.
فكل ما تتخيلو وبدث غباج أو ؼبعتمر إىل يوـ القيامة حدث مع سيدنا
رسوؿ اهلل يف ىذا الوقت القصَت ،حىت تتم صور كل مناسك اغبج كاملة.
فالذي يُريد أف وبج ُمفرداً ،هبد كل الصور موجودة وواردة عن حضرة
النيب ،والذي يُريد أف وبج ُمتمتعاً ،هبد كل الصور موجودة عن حضرة النيب،
و الذي يُريد أف وبج قارناً ،فكل الصور موجودة عن حضرة النيب.
فإذاً خذوا عٍت مناسككم موجودة كاملة ،وال ربتاج إىل سؤاؿ أحد
بعدىا إال إذا كاف وبتاج األمر إىل تطوارات عصرية ،ويف ىذا الشأف يُنزؿ
اهلل على قلوب الصادقُت والصاغبُت إؽبامات ربانية وبلوف ّٔا كل اؼبشاكل
العصرية.
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ولذلك الذي وبج اآلف على أقواؿ القدامى لن يستطيع عمل شيء يف
احملدثُت ،فما الدليل؟
ىذا الزحاـ الشديد ،فماذا أفعل؟ ال بد أف يأخذ برأي َ
الدليل أف النيب صلى اهلل عليو وسلم كاف يبيل إىل التيسَت ،ف َع ْن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن
َع ْم ِرو بْ ِن الْ َع ِ
اص:
َف رس َ ِ
ف ِيف َح َّج ِة الْ َوَد ِاع دبِِ ًٌت لِلن ِ
َّاس
وؿ اللَّو صلى اهلل عليو وسلَّم َوقَ َ
{ أ َّ َ ُ
اؿ :ا ْذبَ ْح
ت قَػْب َل أَ ْف أَ ْذبَ َح؟ فَػ َق َ
يَ ْسأَلُونَوُ فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل ،فَػ َق َ
اؿَ :ملْ أَ ْشعُْر فَ َحلَ ْق ُ
اؿْ :ارِـ َوَال
ت قَػْب َل أَ ْف أ َْرِم َي؟ قَ َ
آخُر ،فَػ َق َ
اؿَ :ملْ أَ ْشعُْر فَػنَ َحْر ُ
َوَال َحَر َج ،فَ َجاءَ َ
ٍ
ِ
اؿ:
ُخَر إَِّال قَ َ
ّْـ َوَال أ ّْ
َحَر َج ،فَ َما ُسئ َل النِ ُّ
َّيب صلى اهلل عليو وسلَّم َع ْن َش ْيء قُد َ
ٖٗ
افْػ َع ْل َوَال َحَر َج }
إذاً القاعدة يف اغبج ىي التيسَت ،والذي يأخذ بالتعسَت لن يستطيع أف
يؤدي مناسك اغبج ،وخاصة يف ىذا الزماف الذي كبن فيو اآلف ،ولذلك
قاؿ صلى اهلل عليو وسلَّم:
ٖ٘
{ يَ ّْسُروا َوَال تُػ َع ّْسُرواَ ،وبَشُّْروا َوَال تُػنَػفُّْروا }
وقالت السيدة عائشة رضي اهلل عنها:
ٖٙ
{ ما خيّْػر رس ُ ِ
َخ َذ أَيْ َسَرُنبَاَ ،ما َملْ يَ ُك ْن إِْشبًا }
وؿ اللَّو  بَػ ْ َ
ُت أ َْمَريْ ِن ،إَِّال أ َ
َ ُ َ َُ
يعٍت ىبتار اليسَت صلوات ريب وتسليماتو عليو.
اغبقيقة ليتكم تقرأوف حجة الوداع غبضرة النيب وتتمعنوف فيها لتشهدوا
اإلعجاز اإلؽبي يف تأييد اغببيب يف أداء ىذه اغبجة اؼبباركة.
نسأؿ اهلل عز وجل أف يرزقنا اغبج اؼببارؾ أصبعُت ،وزيارة روضة سيد
 14البخاري ومسلم

 15البخاري ومسلم عن أنس رضي اهلل عنو
 16البخاري ومسلم
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األولُت واآلخرين صلى اهلل عليو وسلَّم.
وصلى اهلل وبارك على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم
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