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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وأشهد أن  ،ربنا ويرىض محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه كام حيب   ،اهلل رب العاملني احلمد

وأشهد أن  ،العىل له األسامء احلسنى والصفات   ،إله إال اهلل وحده ال رشيك له ال

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  –وصفيه من خلقه وخليله  ،حممًدا عبده ورسوله

 أما بعد:، - وسلم تسلياًم كثرًيا

يف كتاب احلج من  نلتقي يف هذه الليلة مع ابتداء هذه الدروس العلميةفيرسين أن 

رمحه  -سعدي بن  بن نارص( للعالمة الشيخ عبد الرمحن  منهج السالكني )كتاب 

 .- واسعة اهلل رمحةً 

 :سببنيل وتأيت أمهية هذه الدورة العلمية

 ومراجعة.، فالعلم حيتاج إىل مدارسة هو مدارسة العلم :السبب األول -

وموسم احلج ملن أراد أن حيج وهتيأت له األمور  ،قرب املوسم :واألمر الثاين -

 .ذه الشعرية العظيمةذهاب إىل هلل

منهج السالكني وتوضيح الفقه يف  )كتاب  ،فعر  أشهر من أن ي   وأما الكتاب فهو

الكتاب ختيار ، وا- رمحه اهلل -بن سعدي الرمحن بن نارص  شيخ عبدلل ( الدين

تباع او وحلرصه عىل الدليل ،- رمحه اهلل -ولدقة كالم املصنف  ،لسهولة عبارته

، فهو أقرب إىل مع سهولة تبويب الكتاب ،وهذا واضح جيل يف مسائله ،األثر
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ثم مؤلفه فقيٌه مشهور وعاملٌ  ،يف حسن التبويب وحسن الرتتيب الطرق العرصية

ة وتآليفه املاتعة، فهو صاحب التقاسيم ، وله جهوده العظيمة وكتبه النافعنحرير

وهو  ،له فيها جهٌد واضح والكتب التي يف احلقيقة ،النافعة يف مسائل االعتقاد

هذا أثر ونجد  ،مدرسة ابن القيمو عىل مدرسة شيخ اإلسالم ابن تيمية املرتيب

سعدي ، ثم كذلك الشيخ ابن ويف تقريراته ،ويف مؤلفاته ،يف كتب الشيخ اواضحً 

من أبرزهم فقيه العرص اإلمام  ،وله تالميذ فقهاء علامء ،فقهاليف  مدرسة صاحب

وكونه من تأليف هذا  ختيار هلذا الكتاب، فكان اال- رمحه اهلل -الشيخ ابن عثيمني 

فهو يذكر غالًبا أصول  ،وال سيام وأن هذا الكتاب خمترص ،جًداا نافعً  اختيارً اإلمام ا

تفصيل من كتب الريعات التي مظنتها كتب الباب املطلوب دراسته دون التف

 احلج. فدراستنا اليوم لكتاب ،املطوالت يف كتب املذاهب ،كتب الفقه ،الفروع

 القارئ:

الشيخ ابن العالمة  قالبسم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

 :-رمحه اهلل تعاىل  –سعدي 

 املتن:

َوهللِ ِ َعىَل الن اِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه  ﴿تعاىل:  األصل فيه قوله، كَِتاب  احلَج

 .[ 97آل عمران:  ] ﴾ َسبِياًل 
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وطِِه، َوِهَي  ْنَساِن  :َوااِلْستَِطاَعة  َأْعَظم  رش   وَراِت َاإْلِ اِحَلِة َبْعَد ََض  اِد َوالر  ِمْلك  َالز 

 َوَحَواِئِجِه َاأْلَْصلِي ِة.

وَن لِْلَمْرَأِة حَمَْرٌم إَِذا اِْحَتاَج لَِسَفٍر.َوِمْن   َااِلْستَِطاَعِة َأْن َيك 

 :الرشح

 :" كتاب احلج " :قال

جتامع احلروف ال ةكتاب ةالكتاب ت، ومنه الكتيبة، سمي  هو اجلمع :الكتابو

 والكلامت.

 :احلجو

 القصد. غًة:ل

وهو  ،يف تعريف احلجى واحد د  واملؤ ،ت تعابري أهل العلماختلف :واصطالًحا

وغريها من املشاعر ألداء  هو قصد مكة :قالويمكن تعريفه بأن ي   ،النسك املعروف

 وارد. خمصوصٍ  عبادة احلج عىل وجهٍ 

هي مكان الشعائر لعبادة احلج وألداء هذا النسك العظيم  األهن ؛يف قولنا: قصد مكة

هذه املناسك عىل وجه  وألداء، يف كتابه وأمر به –وعال  جل   -الذي سامه اهلل 

 ": وبعضهم قال ،- صىل اهلل عليه وسلم –ورد يف سنة النبي  وهو ما ،خمصوص
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وعموًما املقصود به  ،" خمصوص وجه خمصوص عىل  خمصوص ألداء نسٍك  قصدٌ 

 توصيف معنى احلج.

 َعىَل الن اِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل  َوهللِ ِ ﴿األصل فيه قوله تعاىل: " : قال

 :" [ 97آل عمران:  ] ﴾

 ،الكتاب :عىل وجوب احلجودل دليل وجوبه، الدليل،  :صل هنااألباملقصود 

 ؛واإلمجاع ،والسنة

َعىَل  َوهللِ ِ ﴿: - وعال ل  ج –قول اهلل : - رمحه اهلل-ذكره املصنف  فمن الكتاب ما

 .[97]آل عمران:  ﴾ الن اِس ِحج  اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل 

أهيا  يا )) :- صىل اهلل عليه وسلم –ومنها قوله  األحاديث الكثرية، :السنةومن 

 .إن اهلل فرض عليكم احلج فحجوا (( ،الناس

من أركان اإلسالم كام هو  بل هو ركنٌ  ،نزاع فيه ووقع عىل ذلك اإلمجاع الذي ال

 وغريمها. ،وحديث جربيل املشهور ،يف حديث ابن عمرمعلوم 

وطِِه، َوِهَي  ": قال وَراِت  :َوااِلْستَِطاَعة  َأْعَظم  رش   اِحَلِة َبْعَد ََض  اِد َوالر  ِمْلك  َالز 

ْنَساِن َوَحَواِئِجِه َاأْلَْصلِي ةِ   :" َاإْلِ

 ؛يسافر عليه وعنده مايًحا، كان اإلنسان بدنه صح إذا، صحة البدن : هياالستطاعة

الزاد الذي يكفيه ذهاًبا وعنده ، أو سيارٍة، أو باخرٍة، أو نحو ذلك، من طائرةٍ  سواءً 
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 فهذه احلدود، ويكون هذا الزاد زائًدا عىل نفقات أهله حتى يرجع إليهموإياًبا، 

وَراِت  ": ولذلك قال املصنف حدود االستطاعة، ْنَسانِ  َبْعَد ََض   َوَحَواِئِجِه َاإْلِ

 ." َاأْلَْصلِي ةِ 

يقدم ، فهل له املال حيج وتوفرمن أراد الزواج ومل  يستثنون :العلمأهل  وقال بعض  

 يقدم احلج؟أم  الزواج

وإن كان عنده من الصرب  ،م الزواج عىل احلجللزواج قد   كان بحاجة إذاأنه  الصحيح

 .من املحققني من أهل العلم وعىل هذا التفصيل مجعٌ  ،م احلجفيقد  

هو عىل  وجوب احلج احلج، وهلهنا مسألة يطرقها أهل العلم يف قضية وجوب 

 ؟جيوز تأخريه ر أميؤخ  ث ال جيوز أن بحي ي هل جيب  أ ؟الرتاخي عىل مأالفور 

أمحد، واإلمام  ،األول قال اإلمام مالك العلم، فبالقولواملسألة خالفية بني أهل 

والراجح  ،من أهل العلم مجعٌ و ،واألوزاعي ،الثوري ،هو قول الشافعي وبالثاين

 ،قادر ر احلج وهو مستطيعٌ خ  ، فال جيوز لإلنسان أن يؤجيب عىل الفور األول: أنه

ستثنى من ذلك إال من استثني بسبب املرض أو وال ي   ،وعنده الزاد ،عنده النفقة

 .فيجب وإال ،بعدم االستطاعة

 إذاأنه ، الثمرة هي اإلثم؟ - هل جيب الرتاخي أم الفور - ما الثمرة من هذه املسألة

 .ستحق اإلثم عىل تأخريهعىل الفور وأخره اإلنسان ا اواجبً  كان
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وَن لِْلَمْرَأِة حَمَْرٌم إَِذا اِْحَتاَج لَِسَفرٍ  ": قال  "يف بعض النسخ  ،" َوِمْن َااِلْستَِطاَعِة َأْن َيك 

 :" تإَِذا اِْحَتاَج 

ملا جاء  ؛أن حتج إال مع ذي حمرم از للمرأة وإن كانت مستطيعة ماديً ال جيو اوعمومً 

 - صىل اهلل عليه وسلم -ن النبي أ)) : - ريض اهلل عنهام -يف حديث ابن عباس 

خرج إين أريد أن أ ،يا رسول اهلل: قال رجل، " ال مع ذي حمرمال تسافر املرأة إ " :قال

 عليه الصالة والسالم -له النبي فقال  ،وإن امرأيت تريد احلج ،جيش كذا وكذايف 

فدل عىل أن املرأة ال جيوز هلا أن تذهب احلج مع غري ذي ، (( " خرج معهاا ": -

ال تكون ، فهل إن ماتت تكون آثمة؟ إن خشيت عىل نفسها املوت ،طيب ،حمرم

وعدم وجوده دليل عىل  ،االستطاعة ن وجود املحرم بالنسبة للمرأة داخل يفإ ؛آثمة

ن يف زماننا قد تيرست األمور بحيث أهنا تذهب يف إ :وال يقال ،هنا غري مستطيعةأ

يربر قضية أن حتج املرأة مع فهذا ال أو نحو ذلك،  تني،، أو يف ساعنصفوساعة 

 )): - صىل اهلل عليه وسلم - هيف قول هو داخٌل و ،فهذا يسمى سفر ؛حمرمذي غري 

، آمنة أو مل يكن معها رفقة آمنة كان معها رفقةٌ  وعىل الصحيح سواءٌ ، (( ال تسافر

فقط يف قضية الرحلة  ههي ال حتتاجاملحرم ؛ ألن وجود املحرمأنه جيب فالصحيح 

ويف  ،ويف عرفة ،يف منىو ،ىل هذا املحرم يف مكةإ وإنام حتتاج ،أو وقت الرحلة

وجود  ،ونحو ذلك ،ويف الوداع ،ةويف طواف اإلفاض ،ويف الرجوع إىل منى ،مزدلفة

 .املحرم مهم بالنسبة حلفظ املرأة والعناية هبا



 

 

 9 

 فضائل، احلج له - رمحه اهلل -ىل حديث جابر الذي ذكره الشيخ تطرق إقبل أن ن

عليه الصالة  -من ذلك قوله  ؛جاءت هبذه الفضائل النصوص من السنةعديدة، 

 وسلمصىل اهلل عليه  -قوله و، (( املربور ليس له جزاء إال اجلنة احلج )): - والسالم

ئل: وقد - ؟ ثم ماذا :قيل ،" باهلل ورسوله إيامنٌ "  )): ؟، فقالأي العمل أفضل س 

عىل  دليٌل  ، فهذا(( " مربور حٌج  " :قال ؟ثم ماذا :قيل ،" اجلهاد يف سبيل اهلل " :قال

 .ومن أحب األعامل ،أنه من أفضل األعامل

 - اهللفإنه اليوم الذي يباهي  ،ما ورد يف فضل يوم عرفة :ومن دالئل فضائله كذلك

دعاء ، وهو خري الدعاء وفيه الدعاء ، يباهي مالئكته بعباده،العباد - وتعاىل سبحانه

 .يوم عرفة

حج فلم يرفث  من )): - عليه الصالة والسالم -قوله  :ومن فضائل احلج كذلك

 .(( أمه كيوم ولدتهومل يفسق عاد من حجه 

سطروه يف باب فيام  ذكرها أهل العلم آدابن أراد احلج فهناك وللتنبيه عىل م

 :من ذلك ،وهي آداب عظيمة ينبغي ملن أراد احلج أن حيرص عليها ،املناسك

وإنام يستخري  ،حلج خرين افإ لذات احلج ليس - وعالجل   -أن يستخري اهلل  -

 .ونحو ذلكسيذهب هبا،  واحلالة التي، لوقت ذهابه
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ن أوأن حيرص عىل  ،أن يتسامح منهمو ،أن خيرج من مظامل اخللق :واألمر الثاين -

 .سواء كانت مادية أو معنوية ؛عاد املظامل إىل أهلهاأ وقديذهب إىل حجه إال ال 

ويتحرز يف  ،أن جيتهد يف أن تكون نفقة احلج من احلالل :وكذلك من اآلداب -

صىل  - لذلك قال نبينايبتعد أشد البعد عن أي مال شبهة أو مال حرام؛  وأن ،ذلك

 .(( اطيباهلل طيب ال يقبل إال  إن )): - اهلل عليه وسلم

عىل  -الكبائر  ، فإنالكبائر رص عىل التوبة من الذنوب ال سيامأن حي :وكذلك -

يف ر كف  الذي ي   وأن، ر إال بالتوبة اخلاصة هلاال تكف   - الصحيح من أقوال أهل العلم

 .احلج إنام الصغائر

فإن  ،أن حيرص عىل الرفيق الصالح يف حجه :وكذلك من اآلداب التي يعتني هبا -

، فإن احلج أوضح ما عن أخالق الرجال -كام قال أهل العلم  -ر سفِ ي  يف السفر 

 ،ننىل الرفيق الصالح الذي يعينك عىل تطبيق الس  تحتاج إفيكون فيه هذا األمر، 

، وعىل أداء احلج - صىل اهلل عليه وسلم - وعىل احلرص عىل اتباع سنة النبي

 إىل يميلمتباطًئا،  ،، فإن من صحب متكاساًل الضعف بالصورة الصحيحة، وعدم

، وأنت بحاجة إىل من يكون فقده كثري من احلسنات، أالدعة والراحة والنوم

مجيع وعىل تطبيق ، - عليه وسلمصىل اهلل  -متابعة النبي  ، وعىلالسنةحريًصا عىل 

 .الواردة يف احلج السنن
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 :من ذلك ،عظيمة جًدا مصالحوبال شك أن احلج له 

 .البلدان  واحدة من شتىسالم يف بقاعٍ هل اإلما حيصل من اجتامع أ -

 .وتعاضد بني املسلمنيوكذلك ما حيصل من تآلف وتعاون  -

وبال شك أن احلج مدرسة أخالقية عظيمة تتعلم فيها الكرم، تتعلم فيها اإليثار،  -

 اإلسالم.الصفات من التعاون مع أهل  تتعلم فيها مجيلو

  املتن:

 : - تعاىلرمحه اهلل  -قال 

عىل أعظم َأْحَكاِم  يشتمل - وسلمصىل اهلل عليه  -َوَحِديث  َجابٍِر يِف َحج  َالن بِي  

ْسِلٌم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  َو َما َرَواه  م  ، َوه  اَم  َريِضَ  -َاهلل ِ َاحْلَج   -َالن بِي   َأن   : ))- َاهلل   َعنْه 

، ث م   - صىل اهلل عليه وسلم ْ حَي ج  نَ َمَكَث يِف َامْلَِدينَِة تِْسَع ِسننَِي مَل يِف َالن اِس يِف  َأذ 

، َفَقِدَم َامْلَِدينََة َبرَشٌ  وَل َاهلل ِ َحاجٌّ ةِ َأن  َرس  ْم يلتمس أن َاْلَعارِشَ ل ه  وِل َاهلل ِ  يأتم   َكثرٌِي ك  بَِرس 

 .(( َوَيْعَمل  مثله - اهلل عليه وسلمصىل  -

 الرشح:

عىل أعظم  يشتمل - اهلل عليه وسلم صىل -َوَحِديث  َجابٍِر يِف َحج  َالن بِي   ": قال

ْسلٌِم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  َو َما َرَواه  م  ، َوه  اَم  َريِضَ  - َاهلل َِأْحَكاِم َاحْلَج   :" –َاهلل   َعنْه 
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 - ومل يروه البخاري ،تفرد به مسلم ،وهذا احلديث من مفاريد مسلم عن البخاري

 .وغريهم رواه أيًضا أصحاب السنن احلديث، وإال ف- يف الصحيحني أقصد ما

كثر مسائل احلج الواردة عن أل شامٌل  فهو حديٌث ؛ مستقاًل   منسًكاعد  حديث جابر ي  

هبذا هذا احلديث فقد اعتنى أهل العلم  ، ولِعظم- اهلل عليه وسلم صىل - النبي

-صنيع الشيخ العالمة األلباين  كام هو ،، ورشًحاللروايات خترجًيا، ومجًعا احلديث

يشء  يها، وعل ق عىل، وحكم علهاعَ رق هذا احلديث ومجَ ط   أفرد حينام - اهلل رمحه

كتابه  يف - اهلل رمحه -بن عثيمني اوكذلك أفرده بالرشح الشيخ الفقيه العالمة  ،منها

 (. رشح حديث جابر )

 :(( يِف َامْلَِدينَِة تِْسَع ِسننَِي مَلْ حَي ج   َمَكَث  -اهلل عليه وسلم  صىل -َأن  َالن بِي   ))

فرض احلج كان يف  حيج؛ ألنتسع سنني مل  مكث - اهلل عليه وسلم صىل -النبي 

 الن اسِ  َعىَل  َوهللِ ِ﴿  :- وعالجل   – قول اهلل ألن ؛الوفودعام  التاسعة، وهوالسنة 

 .عام الوفود نزلت [ 97آل عمران:  ] ﴾ َسبِياًل  إَِلْيهِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَبْيِت  ِحج  

 ؟العام التاسع يف- اهلل عليه وسلم صىل -وملاذا مل حيج النبي  :ذا قال قائلفإ

 أهل العلم: قال

فكان األمر يف ذلك أن ، لكثرة الوفود التي كانت ترد من كل مكان أواًل: -

 .-اهلل عليه وسلم  صىل - اهلل يستقبلهم رسول
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أن ـفكام، ـج املرشكون يف ذاك العـأن حيأنه كان من املتوقع : خرثم األمر اآل -

يف العام  القادم، فأذ نذاك العام ليحج يف العام  ترك - اهلل عليه وسلم صىل -ي ـالنب

ريانيطوف بالبيت  مرشٌك، وأال  حيج يف العارش  أال  التاسع  ألي مظهر من  قطًعا ؛ع 

واحدة  حجةً  حج   -اهلل عليه وسلم  صىل -العلامء أن النبي  الرشك، وأمجعمظاهر 

نت السنة العارشة وهي حجة التي كا، وهي - اهلل عليه وسلم صىل -مل حيج غريها 

 .الوداع

وَل َاهلل ِ  ث م   )): قال ِة َأن  َرس  َن يِف َالن اِس يِف َاْلَعارِشَ ، َحاجٌّ  -صىل اهلل عليه وسلم  -َأذ 

ْم يلتمس أن يأتم   ه  ل  وِل َاهلل ِ  َفَقِدَم َامْلَِدينََة َبرَشٌ َكثرٌِي ك   وسلمصىل اهلل عليه  -الناس بَِرس 

 :(( مثله َوَيْعَمل   -

 –االقتداء برسول اهلل  عىل - اهلل عنهم وأرضاهم ريض -هذا فيه حرص الصحابة 

اهلل عليه  صىل -تفاء طريقته اق االهتداء هبديه، وعىلعىل و، -صىل اهلل عليه وسلم 

 .- وسلم

 املتن: 

َفَوَلَدْت َأْساَمء  بِنْت   ،َفَخَرْجنَا َمَعه  َحت ى إَِذا َأَتْينَا َذا احْل َلْيَفةِ  )): - اهلل تعاىل رمحه -قال 

وِل َاهلل ِ  َد ْبَن َأيِب َبْكٍر، َفَأْرَسَلْت إىَِل َرس  َم  َمْيٍس حم  َكْيَف : -اهلل عليه وسلم  صىل -ع 

؟ َقاَل:  اهلل  صىل -فصىل رسول اهلل ، " ْغَتِسيِل، َواْسَتْثِفِري بثوب، وأحرميا "َأْصنَع 
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  ،ث م  َركَِب َاْلَقْصَواءَ  َامْلَْسِجِد، يِف  -عليه وسلم 
ِ
َحت ى إَِذا اِْسَتَوْت بِِه َناَقت ه  َعىَل َاْلَبْيَداء

يَك َلَك َلب ْيَك، إِن  َاحْلَْمَد َوالن ْعَمَة  "أَهل  بِالت ْوِحيِد:  م  َلب ْيَك، َلب ْيَك اَل رَشِ َلب ْيَك َالل ه 

يَك َلَك   .(( " َلَك َوامْل ْلَك، اَل رَشِ

 الرشح: 

 :(( َفَخَرْجنَا َمَعه  َحت ى إَِذا َأَتْينَا: َذا احْل َلْيَفةِ  )) قال:

 .املدينةهو ميقات أهل  :ذا احلليفة

 .مكانيةومواقيت ، زمانيةمواقيت  قسمني:تنقسم إىل املواقيت و

 احلج: أشهر  :فهي الزمانيةاملواقيت  فأما

 .شوال •

 .وذو القعدة •

 احلجة.والعرش األوىل من ذي   •

 :يوه، - صىل اهلل عليه وسلم -ذكرها النبي  ما هي املواقيت املكانيةأما و

 .املواقيتوهو أبعد ، ذو احلليفة ألهل املدينة •

 .وقرن املنازل ألهل نجد •

 .ويلملم ألهل اليمن •

 .حفة ألهل الشامواجل   •
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 .رق ألهل العراقوذات عِ  •

هن هلن وملن أتى عليهن  )): يف احلديث -عليه الصالة والسالم  -وقد قال النبي 

، فلو أن الشامي جاء من اليمن كان ميقاته ((ملن أراد احلج والعمرة  ،من غري أهلهن

، وهكذا ،وا إىل املدينة كان ميقاهتم ذو احلليفةولو أن أهل اإلمارات جاؤيلملم، 

اذيه، كل من جاء من هذه املواقيت فإحر وليس املراد  امه وتلبيته من امليقات الذي حي 

 .حاذاه وإنام عني امليقات أو ما ،باملواقيت هو عني امليقات

َم   )): قال َمْيٍس حم  وِل َاهلل ِ َفَوَلَدْت َأْساَمء  بِنْت  ع   صىل -َد ْبَن َأيِب َبْكٍر، َفَأْرَسَلْت إىَِل َرس 

؟-اهلل عليه وسلم  اِْغَتِسيِل، َواْسَتْثِفِري  "َقاَل:  -هي اآلن نفساء - : َكْيَف َأْصنَع 

 :(( " بثوٍب، وأحرمي

فيه أن النفاس ، -ريض اهلل عنها وأرضاها  -أسامء بنت عميس  أثر وهو يف هذا األثر

فإذا كانت املرأة حائض وجاء موعد سفرها  ،وكذلك احليض ،يمنع من اإلحرامال 

 .وال تنتظر حتى تطهر ،فتحرم عىل حالتها للحج

، قالوا: (( فريواستث ))أمرها باالستثفار، قال:  - صىل اهلل عليه وسلم -وهنا النبي 

حمل الدم، فار هو أن تشد املرأة عىل وسطها خرقة، وأن تضع خرقة كبرية يف االستث

نحو ذلك، فإن ، أو أو غري ذلك مما يمنع خروج الدم وتلوث اجلسم به أو الثياب

وال يشرتط يف صحة وقوع اإلحرام ، احلائض أو النفساء حترم بعد أن تتحفظ
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ال من احلدث الكبري وال من احلدث األصغر، فإن جتاوزت املرأة امليقات  هارةالط  

امليقات واإلحرام منه، فإن مل ترجع صح هلا أن ومل حترم وجب عليها الرجوع إىل 

 حترم وجيب عليها الفدية.

خمصوص،  نبه هنا األخوات أن املرأة التي تريد احلج أو املحرمة ليس هلا لباٌس مما ي  

إنام يقول أهل العلم تلبس من لباسها العادي وخمصوص للحج،  ليس هناك لباٌس 

واللباس الذي  ال تتزين بلباس الزينة وال تتجمل بلباس الزينة الذي يلفت النظر،

 هو عىل غري عادهتا ولبسها.

بقني من  هذا خلمسٍ  احلليفة، وكانرج إىل ذي خ –صىل اهلل عليه وسلم  –هنا النبي 

بقني،  وعرشين، خلمسٍ  ةشهر ذي القعدة، يعني كم تاريخ ذي القعدة كان؟ مخس

يف اليوم الرابع  مكة –صىل اهلل عليه وسلم  –وعرشين، ووصل  ةإذن تاريخ مخس

تسعة أيام، نحن اآلن  ؟–صىل اهلل عليه وسلم  –من ذي احلجة، إذن كم كان سفره 

ثم تنزل من الطائرة وأنت تنتقد الطيار، وتنتقد  ،ساعتني وربع نحمد اهلل عىل

وأهنا تأخرت، وتأيت متسخط، وتريد أن .. ، الشاهد من هذا أننا نحمد اهلل  ،الرشكة

هبا علينا، كيف  -جل وعال  –عىل هذه النعم العظيمة التي امتن  اهلل  - جل وعال -

بات ثامن ليال يف الطريق أو تسع ليال حتى  - عليه الصالة والسالم -أن النبي 

وهو يلبي كام جاء يف احلديث، والصحابة يلبون، وهم يتكبدون  ،وصل إىل مكة
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خرجنا  )): –ريض اهلل عنها  –شة هذه املشاق طلًبا هلذه العبادة العظيمة، تقول عائ

 .(( بقني من ذي القعدة خلمسٍ  –صىل اهلل عليه وسلم  –مع رسول اهلل 

قِدم مكة  –عليه الصالة والسالم  –أن النبي  ))جاء يف حديث ابن عباس قال: 

 احلجة.، يعني يف الرابع من ذي (( صبح رابعة يلبون باحلج

، وإحرام الرجل هو كام - تقدم معنا -هنا يذكر العلامء مسألة بالنسبة إلحرام املرأة 

دام  ما ؛بالصبي يف جواز احلج العلامءجاء يف احلديث، فإحرام الصبي ال خالف بني 

صىل اهلل  –التي رفعت وليدها إىل النبي  أن املرأةأنه صبي مل يبلغ؛ وذلك حلديث 

وإنام ، (( نعم ولك أجر ))ول اهلل أهلذا حج؟ قال: : يا رسوقالت –عليه وسلم 

كتب له أنه حج؟ فمن كتب له أجر احلج؟ وي  اختلف العلامء هل ينعقد حجه؟ هل ي  

قول  ؛من أهل العلم أهل العلم من قال: نعم يكتب له أنه حج، وهذا قول مجعٌ 

يقول:  نهأ –كام ينسب إليه  -ن أبو حنيفة وكاوغريهم،  ،، ومالك، وأمحدالشافعي

حنيفة  إن أباوإنام هو من باب التدريب، من باب التمرين له، وقيل ، ليس له حج

 قال بالقول األول.

 لكن ما الثمرة من اخلالف يف هذه املسألة؟
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االثمرة من اخلال لزمه  ،أنه يصح احلج له :من قال، وهي ف يف هذه املسألة مهمة جدًّ

 ،يف فعل حمظور أو واجبطالب به الكبار يف ترك الفدية إذا حصل منه يشء مما ي  

 بني القولني. زمه يشء من ذلك، فاألثر قويال يلنه للتمرين قالوا: أال وعند من ق

 ني هذه احلجة عن حجة اإلسالم؟وأما املسألة األخرى: وهي هل تغ

لتي ا - حجة اإلسالم - تغني عن حجة اإلسالم أبًدا، وإنام جيب عليه احلج ال، ال

 .تسقط بفعلها الفريضة إذا بلغ

م  َركَِب َاْلَقْصَواءَ  َامْلَْسِجِد، يِف  -اهلل عليه وسلم  صىل -فصىل رسول اهلل  ))قال:   ،ث 

 أَهل  بِالت ْوِحيدَحت ى إَِذا اِْسَتَوْت بِِه َناَقت ه  َعىَل َالْ 
ِ
 ((. َبْيَداء

هي صالة الظهر كام جاء  –عليه الصالة والسالم  –هذه الصالة التي صالها النبي 

 بعدها. –عليه الصالة والسالم  –يف األحاديث، وأحرم النبي 

 وهل هناك سنة تصىل لإلحرام؟

وإنام لو وافق تكون قبل اإلحرام، الصحيح أنه ال يوجد دليل عىل أن هناك سنة 

اإلنسان وقت فريضة صىل يف امليقات وأحرم ولبى، وإن مل يوافق فليس هناك سنة 

عليه  –لقوله  ؛صحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان اجلمهور يقولون: سنةعىل ال

لكن قال أهل العلم: ، (( اهلل أمرين أن أصيل يف هذا الواد نإ )): –والسالم  الصالة
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نسان وجتهز توضأ اإلوعىل هذا فليس هناك سنة، ولكن لو املراد به صالة الظهر، 

 إن هذا الفعل بدعة. قاليف ذلك، وال ي   وصىل ركعتني فال حرج

 ؟بعد أن لبس إحرامه –صىل اهلل عليه وسلم  –ى رسول اهلل أين لب  

ى عىل ى يف املسجد، وجاء يف بعض الروايات أنه لب  جاء يف بعض الروايات أنه لب  

وكل راٍو املكان اخلايل،  :البيداء، البيداء ى يفراحلته، وجاء يف بعض الروايات أنه لب  

عليه الصالة والسالم  –، فهو –صىل اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل  رأى منروى ما 

ى يف البيداء، وكل ذلك وارد، وهو من ى عىل ناقته، ولب  ى يف املسجد، ولب  لب   –

 .تناقض بينها ، وال-ريض اهلل عنهم  –الروايات فيام رواه الصحابة 

 :(( بالتوحيد أهل   )): قال

التوحيد كلمة رشعية صحيحة ال تستنكر، جاءت يف وهذا يدلنا عىل أن كلمة 

صىل اهلل عليه  –ابن عباس حينام بعث رسول اهلل حديث وجاءت يف  ،حديث جابر

 فليكن أول ما تدعوهم إليه إىل أن يوحدوا اهلل )) وقال:معاًذا إىل اليمن،  –وسلم 

 ، إذن كلمة التوحيد كلمة رشعية.((

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال  )) :- اهلل عليه وسلم صىل -قوله  التلبية هيوهذه 

 .(( رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك
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َرتإقامة عىل طاعتك يا اهلل،  :وهي ،ابةإجابة بعد إج أْي : (( لبيك ))ومعنى ر   وك 

 .واستمرارهابدوام اإلجابة  : إيذاًناقالوا، - لبيك اللهم لبيك أْي  -

 :عظيمةهذه التلبية عىل أربع أمور  وتشتمل

 .(( احلمد إن)) : يف قوله - سبحانه وتعاىل - احلمد هللِ :األمر األول •

 .– جل وعال –  عرتاف بنعم اهللاألمر الثاين: اال •

 .– سبحانه وتعاىل – عرتاف بأن امللك هللالثالث: اال األمر •

بالعبادة، إذا كانت  –سبحانه  –فراده إ :كله يقتيض األمر الرابع وهو وهذا •

 )) :- وسلمصىل اهلل عليه  –إن يف قوله  ،أنواع املحامد له ومجيع النعم

سبحانه  –مجيع النعم هلل  االستغراقية،( ـلا)هنا  (( الـ)) ، (( والنعمة لك

 العبادة. هلذه – وعال جل   – هو املستحق فكان ؛–وتعاىل 

 املتن:

ول  َاهلل ِ  وأهل  ))  :قال د  َرس  ِل وَن بِِه، َفَلْم َير  ِذي هي  َذا َال   وسلمصىل اهلل عليه  -َالن اس  هِبَ

، َعَلْيِهمْ - ول  َاهلل ِ  َشْيًئا ِمنْه   ((. َتْلبَِيَته   - وسلمصىل اهلل عليه  -َوَلِزَم َرس 

 الرشح:

َذا َالن اس   وأهل   )) :قال ِذي هِبَ ِل ونَ  َال   .زادوا وأتوا بغري هذه الصيغة :أْي  (( بِهِ  هي 

د   َفَلمْ )) ول   َير   :(( ِمنْه   َشْيًئا َعَلْيِهمْ - وسلم عليه اهلل صىل - َاهلل ِ َرس 
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كان يف تلبيتهم أمر حمذور  األمر، ولووذلك جلواز هذه  ؛ذلك مل يمنعهم من :أْي 

جاء أيًضا عن الصحابة بعض  ، ولذلك–صىل اهلل عليه وسلم  –ملنعه رسول اهلل 

 ،" وسعديكلبيك "  ،" املعارج البيك ذَ  ": جائزةاألنواع من صيغ التلبية وكلها 

 .وغري ذلك ،" الفواضل البيك ذ" 

ول   َوَلِزمَ  )) :قال  :(( َتْلبَِيَته   – وسلم عليه اهلل صىل - َاهلل ِ َرس 

صىل اهلل عليه وسلم  –رسول اهلل سنة ، األخذ بال شك أن األوىل هو األخذ بالسنةوب

-. 

 املتن:

ْمَرةَ اَل َجابٌِر: َلْسنَا َننِْوي إاِل  َاحْلَج  قَ )) قال:   .(( ، َلْسنَا َنْعِرف  َاْلع 

 الرشح:

 :(( لسنا ننوي إال احلج )): يقول

كانت ، إذن يعتقدون أنه ال عمرَة يف أشهر احلج اوهذا يدل عىل أن الصحابة كانو

والنبي  ،ليس التمتع وال القران احلج، اإلفراد يف باإلفراد،نيتهم هو يف النسك احلج 

ن أبعد ذلك أمرهم أن جيعلوا هذا احلج أو حج اإلفراد  –عليه الصالة والسالم  –

صىل اهلل عليه وسلم  –وَحج  النبي  ،هذه األنساك الثالثةمعنا وسيأيت ، جيعلوه متتًعا

 قارًنا. –
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 املتن:

 ((. ْسَتَلَم الركنَبْيَت َمَعه  اَحت ى إَِذا َأَتْينَا َالْ ))  قال:

 الرشح:

 :(( ْسَتَلَم الركنَبْيَت َمَعه  اَحت ى إَِذا َأَتْينَا َالْ  ))

صىل اهلل عليه  –ستلم الركن، النبي اأنه  –صىل اهلل عليه وسلم  –أول َمْقدَمِه هذا 

وكان قد بات ، - كام ذكرنا -احلجة ذي يوم الرابع من الدخل مكة يف  –وسلم 

 ": قال، –رمحه اهلل  –قيم البن ابذي ط وى كام قال  - أْي ليلة ذاك اليوم - ليلتها

وهي معروفة اآلن بآبار  ،" إىل أن بات بذي طوى –صىل اهلل عليه وسلم  –هنض 

 .الزاهر

ثم  ،وصىلى هبم الصبح ،من ذي احلجة خلونَحد ألربٍع األَ فبات فيها ليلة "  :قال

من الثنية العليا التي  ؛كة َفَدخلها هناًرا من أعالهاموهنض إىل  ،اغتسل من يومه

 .سم موجود كام هواالاحلجور إىل اآلن و، " ت رشف عىل احلجور

ومعه  –صىل اهلل عليه وسلم  –فلام دخل النبي  ،ثم سار حتى دخل املسجد ": قال

ستالم الركن سنة اوهذا يدل عىل أن ، " ستلم الركناول ما فعل أن أكان ، صحابةال

 ؟كيف يستلمه، الركن هو احلجر األسود :واملراد بالركن ،بتداء الطوافاعند 

 :بع صفاتله أر ستالم للحجر األسوداال

 .جر األسود ويقبلهاحلأن يستلم  :الصفة األوىل -
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 ؟هل جيوز يل أن أ زاحم الناس :قائليقول 

ريض  –بن عمر ، أما مزامحتهم فال بأس هبا، وقد كان اال جيوز لك أذية الناس :أقول

ب   –اهلل عنه  ليس املقصود أن تعتدي عىل فاألسود، احلجر  هام ي دمى بسبب تقبيلر 

شك أن  َضر فبالإذا كان يف ذلك  احلجر، ولكنتسعى يف تقبيل  الناس، وإنام

 .زمحة الناس ال سيام أو وجود كبار السنلك أن تسعى مع  جيوز يزال، الالرضر 

 ويقبل.أن ي ستلم احلجر  :صفة األوىلالهذه  نإذ

 وقبلتها.ستلمته بيدك ا الصفة الثانية: إن مل تستطع تقبيله -

، إن مل شري إىل احلجر األسود مع التكبريأن ي ،: اإلشارة بيده فقطالصفة الثالثة -

 .هاحلجر بام يف يدء بيده كعصا استلم كان معه يشويستطع 

 :هذه أربع صفات إذن

 .هن يستلمه ويقبلأ •

 .ع عىل تقبيله فيستلمه بيدهيستط أن ال •

 .يدهجاز له تقبيل  •

 .اليشءه هبذا لمإذا كان معه يشء است إليه،أن يشري  •

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –كله وارد يف الصحيحني عنه  وهذا
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 املتن:

ومشى  فرمل ثالًثا ؛فطاف سبًعا، ْسَتَلَم الركنَاْلَبْيَت َمَعه  اَأَتْينَا َحت ى إَِذا )) قال: 

 .(( أربًعا

 الرشح:

 :(( فطاف سبًعا)) 

وكذلك طواف  ،مرة للمتمتعأو طواف الع   ،هذا الطواف هو طواف القدوم للقارن

وهو طواف  ،كذلك املفرد ،هو يكون طواف القدوم للقارن نفإذ ،فردالقدوم للم  

 ،يعني يقطع التلبية، التلبية ال تنقطع إال برمي اجلامر ،العمرة للمتمتع، يطوف سبًعا

 .يستمر يف التلبيةف وإال  

 املرأة تلبي؟

 .صوهتانعم تلبي وت سِمع  نفسها وال َترفع  ا:قالو

 ؟أما الرجال يرفعون الصوت

أيًضا من األمور ن الصحابة كانوا يرصخون بالتلبية، وهذه وقد جاء أ نعم،

 ، فإن أكَثَرنا يلبي يف أول إحرامه ثم بعد ذلك يفرت، وإنام التلبية الاملهجورة املنسية

 وبحسب قدرة الشخص. ،تنقطع

 :(( رمل ثالًثا ومشى أربًعاف ))
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مَ   ،ملن قدم إىل مكة ، وهو مرشوعٌ ل يكون يف طواف القدوم ويف طواف العمرةالر 

 فقط. األوىليكون يف األشواط الثالثة و

َمل؟ مل،وهنا مسألة: من فاته ونيس الر   مع تقارب هو اإلرساع  :لمَ الر   ما الر 

، وهذا يكون يف الثالث ى، وإنام اإلرساع مع تقارب اخلطوليس الركض ،ىاخلط

 ،، الأو يف طواف الوداع وال يكون بعد ذلك يف طواف اإلفاضة ،األشواط األوىل

 وإنام يكون يف طواف القدوم أو طواف العمرة.

يقضيه فيام بقي من األشواط، فهذه سنة  مل يف الثالثة األشواط األوىل المن فاته الر  

 ، فإن فاته- األربعة األشواطيعني فيام بقي من  - فات حِمل ها، فال يقيض بعد ذلك

 نة. بالثاين والثالث عىل الس  بحيث يأيت عمل، أرْسَ وإن تذكر يف الشوط الثاين قام بالر  

 املتن:

وا﴿ َفَقَرَأ:  ،ث م  َنَفَذ إىَِل َمَقاِم إِْبَراِهيمَ  ))قال:  ِذ  َصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواخت  َاْلَبَقَرِة:  ]﴾  م 

، َفَجَعَل َامْلََقاَم َبْينَه  َوَبنْيَ َاْلَبْيت، [ 125 ه  َقَرَأ يِف )) َويِف ِرَواَيٍة: ((،  َفَصىل  َرْكَعَتنْيِ َأن 

 : ْكَعَتنْيِ َو اهلل   َأَحدٌ  ﴿َالر  ْل ه  ونَ  ﴿و  ﴾ ق  َا اْلَكافِر  ْل َيا َأهي   .(( ﴾ ق 

 :الرشح

 :(( ثم نفذ )) :قال

 .-صىل اهلل عليه وسلم  –بعد أن انتهى من طوافه  إِْبَراِهيمَ إىَِل َمَقاِم  أي ذهب
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وا﴿ َفَقَرَأ:  )) ِذ  َصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواخت  ، َفَجَعَل  ،[ 125َاْلَبَقَرِة:  ]﴾  م  َفَصىل  َرْكَعَتنْيِ

: ))  َويِف ِرَواَيٍة:، ((َامْلََقاَم َبْينَه  َوَبنْيَ َاْلَبْيِت  ْكَعَتنْيِ ه  َقَرَأ يِف َالر  َو اهلل   َأَحدٌ  ﴿َأن  ْل ه  و  ﴾ ق 

َا  ﴿ ْل َيا َأهي  ونَ ق   :(( ﴾ اْلَكافِر 

ا عىل هذ ،حينام كان يبني الكعبة هو احلجر الذي وقف عليه إبراهيم :مقام إبراهيم

عطي احلجارة قد ورد يف البخاري أن إسامعيل كان ي  الصحيح من أقوال أهل العلم، 

 احلجر وهذا يؤيد أن املراد بمقام إبراهيم هو ،ثم اختذ حجًرا يصعد عليه ،إلبراهيم

 .- السالم عليه - اخلليلالذي كان يقف عليه إبراهيم 

 ، أربع سنن يف ذلك:بعد الطواف أربع سنن قام إبراهيممقضية ويف 

وا﴿  املقام وقراءةبعد الطواف املجيء عند  سن  األول: أنه ي   • ِذ   َمَقامِ  ِمنْ  َواخت 

َصىلى  إِْبَراِهيمَ   .[ 125: َاْلَبَقَرةِ ]  ﴾ م 

 ، فإن تعرس  ، ومها سنٌة عىل الصحيحصالة ركعتني خلف املقامواألمر الثاين:  •

يف أي  ،ذلك أو أي مكان من املسجد احلرامخلف عليه خلف املقام جاز له 

وا﴿  بعد أن يقول الدعاء: ،مكان صىل ركعتني ِذ  َصىلى  إِْبَراِهيمَ  َمَقامِ  ِمنْ  َواخت   م 

 .[ 125: َاْلَبَقَرةِ ]  ﴾

 أن يكون خلف املقام إن تيرس. -كام ذكرنا  -ة الثالثة: ن  الس   •

ْل ﴿ بـ  :األمر الرابع: أن يقرأ يف األوىل • َا َيا ق  ونَ  َأهي  يف  وأن يقرأ ،﴾ اْلَكافِر 

ْل ﴿  :الثانية بسورة اإلخالص وَ  ق   .﴾ َأَحدٌ  اهلل   ه 
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  املتن:

ْكِن َواْسَتَلَمه  )) قال:   ((. ث م  َرَجَع إىَِل َالر 

 الرشح:

وهو بعد صالة  ،، هذا االستالم سنةال يكون معه تكبريهذا ر أن االستالم الظاه

 من أي مكان تيرس له بمحاذاته استلمه. الركعتني، يستلمه

  املتن:

َفا، إىَِل ث م  َخَرَج ِمْن َاْلَباِب )) قال:  َفا َقَرَأ:  َفَلام   َالص  َفا َوامْلَْرَوَة  ﴿" َدَنا ِمْن َالص  إِن  الص 

َفا ، "َأْبَدَأ باَِم َبَدَأ اهلل  بِِه ، [ 158َاْلَبَقَرِة:  ] ﴾ ِمْن َشَعاِئِر اهلل ِ َفَرَقى َعَلْيِه َحت ى َرَأى َفَبَدَأ بِالص 

دَ  َاْلِقْبَلَة، َفاْسَتْقَبَل  َاْلَبْيَت، يَك  "قال: وه، اهلل وكرب   َفَوح  ، اَل إَِلَه إاِل  َاهلل   َوْحَده  اَل رَشِ َله 

، ، َأْنَجَز َوْعَده   َقِديٌر، اَل إَِلَه إاِل  َاهلل   َوْحَده 
ٍ
ء ل  يَشْ َو َعىَل ك  ، َوه   َله  َامْل ْلك  َوَله  َاحْلَْمد 

، َوَهَزَم َاأْلَْحَزاَب َوْحَده   ، ث م  َدَعا َبنْيَ َذلَِك، َقاَل ِمْثَل هذا ثالث مرات، " َوَنرَصَ َعْبَده 

حتى إذا  إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى، حتى املروة، إىل ثم نزل ومشى

َفاَحت ى َأَتى َامْلَْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل َامْلَْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل  صعدتا مشى  ((. َالص 

 :الرشح

َفا إىَِل  َاْلَباِب  ِمنْ  َخَرَج  ث م   ))هنا قول جابر:   :(( َالص 
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فا كامباب فا من ذهب إىل الص  - الصالة والسالم عليه -النبي جاء عند  الص 

د ،فا ليسعىمن جهة الص  إىل املسعى اليوم يأيت الطرباين،  د له طريق، واألمر وقد ح 

 واسع.و يف ذلك يسري

 عدة سنن: افيه ،الصفا واملروة إىل -صىل اهلل عليه وسلم  – ويف جميئهِ 

 وعال جل   –سن عىل الصحيح أنه إذا صعد الصفا قرأ قول اهلل أنه ي   فاألمر األول: -

َفا إِن  ﴿  :- ناَح عليِه أن  اهلل ِ َشَعاِئرِ  ِمنْ  َوامْلَْرَوةَ  الص  فمن حج  البيَت أو اعتمَر فال ج 

ع خرًيا ف َف هبام ومن تطو   .[ 158البقرة: ]  ﴾ عليمٌ إن  اهلل شاكٌر يط و 

ألن هذا هو صنيع  ؛فيبدأ بالصفا ،- عليه الصالة والسالم –ذلك كام فعل يبتدئ

صىل اهلل عليه  –واألصل يف ذلك التأيس به  ،- صىل اهلل عليه وسلم –رسول اهلل 

 ) ) :- صىل اهلل عليه وسلم –قد قال وفإنه فعل ذلك تعلياًم ألصحابه،  ،- وسلم

 .(( مناسككمعني  خذوا

كام  ،وتكون بداية املسعى ،وهي أسفل اجلبل ،هي الصخرة الصلبة امللساء :الصفا

ألن  ؛هي احلجر األبيض الذي يف آخر املسعى، والسعي أيًضا سبعة :أن املروة

إىل املروة إىل الصفا هذا واحد، فبذلك يسعى  سعي من الصفاالبعض حيسب أن ال

بالصفا  ذا يبتدئوهك ،ثم املروة إىل الصفا ،الصفا إىل املروة وإنام من ،ولغريهله 

 .وينتهي باملروة
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قد ون، َس له رؤيته فحَ  وإن تيرس ،الصفا فإنه يستقبل البيت قىأنه إذا ر: من السنن -

 ىقر - الصالة والسالم عليه - النبين أل؛ ال يتيرس له رؤيته اآلن مع وجود البناء

 َاْلِقْبَلةَ  َفاْسَتْقَبَل  )) :، قال(( َحت ى َرَأى َاْلَبْيَت )) :– كام جاء يف حديث جابر -الصفا 

)). 

دَ  ))الشيخ: هنا الذي يقال يف هذا املوضع، قال  كرالذ   الثالث: ألمرا -  اهلل َفَوح 

ه  :(( وكرب 

 عنهريض اهلل  - هريرة أيبثبوت ذلك يف حديث ؛ لفالوارد يف الصفا أنه يرفع يديه

 عليه َعالأتى الصفا فَ  ملا فرغ من طوافه - عليه الصالة و السالم - أن النبي )): -

 فجعل حيمد اهلل ويدعوه بام شاء أن يدعو، ،حتى نظر إىل البيت - ارتفع عليه :أي -

 .كام جاء يف حديث جابر " كرب، اهلل أكرباهلل أ ": فيقول: (( - و عال جل   - ويكرب اهلل

يَك  اَل  َوْحَده   َاهلل   إاِل   إَِلهَ  اَل  )) :ثم يقول ، رَشِ ، َوَله   َامْل ْلك   َله   َله  وَ  َاحْلَْمد  ل   َعىَل  َوه   ك 

 
ٍ
ء ، َاهلل   إاِل   إَِلهَ  اَل  َقِديٌر، يَشْ ، َأْنَجزَ  َوْحَده  ، َوَنرَصَ  َوْعَده   َوْحَده   َاأْلَْحَزاَب  َوَهَزمَ  َعْبَده 

 :(( مرات ثالث هذا ِمْثَل  َقاَل  َذلَِك، َبنْيَ  َدَعا ث م   ،"

 ثم بعد ذلك يذكر هذا الذكريقوله يدعو،  ، بني كل ِذكركركر وذِ يدعو بني كل ذِ  أي

كم يكون ، ثم يذكر ثم يدعو ثالث مرات، فيكون الدعاء بني هذه الثالث ،ثم يدعو

 الدعاء؟
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 ثم الذكر. يدعو،الذكر ثم  يدعو، ثمبالذكر ثم  يكون مرتني، يبتدئ

 :(( ثم نزل ومشى إىل املروة ))ثم بعد ذلك، قال: 

 .ماشًيا إىل املروة –صىل اهلل عليه وسلم  –فينزل 

 :(( حتى إذا انتصبت قدماه يف بطن الوادي سعى)) 

ِضع اآلن بني علمني أخرضين، و، مل يمشِ سعى أي  إنام أرسع يف امليش، وهو ما و 

ام عىل أول أمره فيهفإنه يميش  - ما قبل هذا العلم وما بعده - أما بقية أرض املسعى

 .- عليه الصالة والسالم –الذي فعله كام فعل النبي 

َفا )) :جابر ثم قال  :(( َحت ى َأَتى َامْلَْرَوَة، َفَفَعَل َعىَل َامْلَْرَوِة َكاَم َفَعَل َعىَل َالص 

ورفع استقبال القبلة،  :فيه داللة عىل أنه يفعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا من

 .والدعاء بينهام، ثالًثا والذكر ،اليدين

 يف سعيِه هل هناك ذكٌر معني؟

عن ابن عمر  وقد جاءيذكر ما يشاء، أثناء السعي يقرأ القرآن، أو يذكر ما يشاء، 

وجيوز ، " أنت األعز األكرمإنك اللهم اغفر وارحم،  ": أنه كان يقول وصح  عنه

ل ل وي كرب  ، -سبحانه وتعاىل  –ويذكر اهلل  ،لإلنسان أن يدعو ونحو ذلك،  ،وهي 

 .فيستغل وقته يف أمر العبادة
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 هما في اليوم بعد العشاءأيًضا ستسمحكم أهبذا القدر، و - إن شاء اهلل -نكتفي 

، أسأل اهلل لكم - بإذن اهلل -يف الغد نكمل عىل موعدنا  -إن شاء اهلل  -درس، 

 .والسداد التوفيق


