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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
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 من الرحيمبسم هللا الرح

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  الفاضالت، إليكم ناأخوات

وسمحت لهّن األستاذة السميري حفظها هللا، وّفق هللا بعض األخوات لتفريغها، 

ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع )، وهي تنزل في مدونة ونسأل هللا أن ينفع بهابنشرها، 

 (بِــهِ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها هللا، أما  -

شذرات )ت قسم الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلما

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -

ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..يطان، ونستغفر هللاوالش

 .ىوهللا الموفق لما يحب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 .هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد
وجيعل تفرقنا بعده تفرًقا , وأسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل اجتماعنا هذا اجتماًعا مرحوًما  .ر لنا هذا اللقاءهلل الذي يس   احلمد

 .اللهم آمني. معصوًما
 

 (عشر ذي احلجة) وهي أيام ,ل من أيام فاضلةا سنستقب  م  م عاليوم سنتكل  إن شاء اهلل 
 
 :  أهل اإليمان والتقوى يفترقون إلى فريقينو 

 .هنم وقلوهبمت أبدافريق حج   .1
 .يف مساكنهات قلوهبم مع بقاء أبداهنم وفريق حج   .2

 .فقط لبهبق حج   حد  أببدنه و  حج   أحد  وإن كان  جا فكال الفريقني ح
 

ك إىل رب   أنت بقلبكف, إىل املناسك أو غري حاج مرحتل , إىل املناسكا مرحتاًل سواء كنت حاجً  ,ذه ايأيامهل ولذلك ملا تنظر
من  هيأن؛ فضل عظيممن وحرمان , تضييق لواسع ,من حجبالمنسك خاص  أو هذا هذه العشر رى أن  كوننا ن  :أي, حاج

ضائع عليه  ونال حيج نالذي كل الباقي  هلعلى ذلك ون, من الذين حيج   بكثري سنة أكثر كليف  املؤكد أن الذين ال حيجون 
 ! هذه العشر؟ فضل

اعتنائه حرقته و مبزيد شوقه و  ؛سبق احلاج وهو ال يشعر رمبامث أن غري احلاج , ك بني احلاج وغري احلاجضلها مشتر بل ف, ال: اجلواب
 !.ب له اإلمث العظيم وهو ال يشعرسب  د فيها أو يقع يف إحلاد ي  فس  النسك وي   إىل, ملشاعرا ل إىلوممكن الشخص يص  .  بوقته

 .بالقلب فالعبرة ليست بالصورة الخارجية, العبرة
وشعر  ,اب احلج سابقً ا من جر  خصوصً , على العشر , هبذه املشاعر ادخلت أم مل حتجج  حجر  ,فهذا موسم مفتوح للكل

اال يف هذه العشر ر أن العمل الوحيد الذي ميكن أن يكون فع  يتصو  .  اباردً  ليس حباج يأيت وهو فيأيت يف العشر وهو, ستعدادالبا
هذا الكالم على ايأقل  اليوم الثامن م السابع,ليو من هناية اابتداءا ج إال راسيم احل يدخل يف مالاحلاج نفسه  مث أن  , هو احلج

فقة مع الناس أين مت   يح أناصحو  ,صحيح أين مسجلة يف محلة .أسبوع بالكامل ,سبعة أيام ؟معناها كم يوم سابق, لناس القريبنيل
 !.أبلغ لكن اهلل أعلم أبلغ أم ال ,ذاهبة أحج
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

ا اعلم وإذا مل تكن حاج  , وتتك فضل هذه العشر -هذا الكالم للحاج -أنك حاج  اراكنً  قلبك نك  فلما تدخل على العشر ال ي
 .فالرحلة إلى اهلل بالقلب, رت من أجرضعاف ما تصو  تجد أسبقلبك  ربكلت إىل عشر لو رحأن الفضل عظيم يف ال

 
أي أحد يريد أن يدخل على موسم  يأن   ؛ك عالقة وثيقة بسورة الحجكون لي أنمطلوب  اج  أو غري حا اكنت حاج    سواءً 

 .م عنهتعل  قال له ي أحد يريد التخصص يف عمل ي  وأ ,س السوقدر  أن ير  ؟ي طلب منه , ماذاجتاري
 احلج, فمن أين لك أن تأخذ هذا ؟  مسها عملعلى و , ذو احلجةامسه ستدخل على شهر أنت : يقال لك  اآلن

 .من سورة احلج: اجلواب 
 .د مساعينانسأل اهلل أن يسد  

 
 :ثالثة أمور  سنتناقش في

 .احلجة يذ فضل عشر :أواًل 
 .صفة احلج بصورة خمتصرة :ثانًيا
 .ل وقفات مع سورة احلجالكالم حو  :ثالثًا

 ذي احلجة إىل الكالم حول سورة احلج العشرسأشري خالل فضل *
 

 بالكالم حول أواًل  نبدأ
 فضل عشر ذي احلجة

 2 - 1: الفجر چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     چ يف سورة الفجر أقسم سبحانه وتعاىل بالليايل العشر 
هذا إشارة قسم بشيء ملا ي   وجل   اهلل عز    ؟على ماذا القسم يدل  .  ن ذي احلجةم بعشر   ؟مباذا هذه الليايل العشرروا فس  رون فس  امل
 .  متموا ما عظ  أن عظ   إىل يلفت النفوسأنه سبحانه  :أي؛ تعظيمه ىلإ

 جيب أن نتصف بصفة مهمة نيني أو غري حاج  ل على العشر حاج  قب  ن  , نقطة البداية اليت جيب أن تكون يف نفوسنا هنا تأيت ومن
 .مه اهللالبد يكون عمل القلب الذي نحمله هو تعظيم ما عظ  أي ؛ صفة التعظيم وهي

  ,فتعظيم الزمان: حاجة لست  إن كنت يف البلد. 
   نوتعظيم المكا, تعظيم الزمان :أمران سيجتمع لك   وإذا حججت. 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

على ربنا يف هذه هبا العظيمة اليت سنقبل العبادة , لكن املهم أن نتفق أن ا من التعظيممث سندخل يف التفاصيل فتجدون أنواعً 
 (التعظيم ) ؟ عبادة القلوب, ما هي عبادة القلوبايأيام هي 

 :اوحنن الزلنا نفهم جيدً 
 . 1((كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضْغَةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَالَ))

  .2((وَأَعْمَالِكُمْ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ كُمْصُوَرِ إِلَى يَنْظُرُ الَ اللَّهَ إِنَّ))الزلنا نفهم 
حاج أو غري  ,ينظر ماذا حتمل يف قلبك وجل   , اهلل عز  بقلبك ليس ببدنك إنما إلى ربك أنك راحاًل  كل هذه النصوص تدل  

 .مه اهلليف قلوبنا تعظيم ما عظ   سنحمل ,حاج
 

: يقول ميكن أن مير على خواطرنا سؤال ,بالتفصيلاليت سأمحلها هي العبادة القلبية  يأعرف ما ؛لتحليلحتتاج هذه كلمة التعظيم 
 ا عن غريها ؟ايأماكن دونً ؟ وملاذا هذه ا عن غريهادونً يام ملاذا هذه ايأ

 بايأيام: أواًل نبدأ 
مث يف داخل ايأشهر احلرم بعد , ادة التعظيم للزمانالقعدة وحنن دخلنا يف عب و, يعين من ذايأيام تبدأ من دخولنا يف ايأشهر احلرم

 .!أعظم أيام الدنيا على اإلطالق  ؟ما حاهلا أيام عشرةالتهيئة للتعظيم جاءت 
ىن أرأيتم احلرم وم  , "فضل أماكن النسك على ايأرض كلهاعلى أيام الدنيا ك فضل هذه الـعشر" :أهل العلم يقولون ولذلك

كفضل هذه ايأماكن   كذلك العشر فضلها على كل ايأيام؛  عظيم رض ؟ فضل  فضلها على سائر ايأرم, ما ح  اليت هي  وايأماكن
 ".أعظم أيام الدنيا" :لذلك يقال عنهاو  على كل ايأماكن,

 
 عن غريها ؟ ملاذا هي دوناً  ما العلة ؟ ما السبب ؟

 .ماإلسال؟ دينكما اسم , اسم الدين الكالم عن يأيتمن هنا  ,التعظيم يأيتمن هنا 
  .االستسالممبين على  ماذا؟ مبين على اإلسالم

 , هذا أعظم من هذا امللك أن   مر كر وإذا حر  ,هو امللكاهلل  ن  وأ ,إذا كنت تعلم أنك عبد 
ر
وس ه قد  أن   ل كوإذا كنت تعلم عن امل

 , إن كنت تعرف هذا كما يف سورة احلج عزيز حكيمو  ,سالم مؤمن مهيمن عزيز جبار متكرب
ر
إذن ستخرج بأي , كل  عن امل

  ؟نتيجة
 .سيقع في قلبك االستسالم

                                                             
 .متفق عليه 1
ت قر / الرب والصلة واآلداب" )صحيح مسلم" 2 ل ه  وراح  ل م  ورخرذ  ه  ورمرال ه  باب حتر ر مي  ظ ل م  ال م س  ه  ورع ر ض   (.8076/ ار ه  وردرم 
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 صفة احلج

  .م في زمان أو مكانك  إذا ح  , عظيمل التعظيم االستسالم للإذن أو  
مث أن اختيار امللك من املؤكد أنه , أن ينتقد فعل امللك وال اختيارهعقلي ضعيف ناقص ال حيق له  ,أنا عبد :يعين هنا كأنك تقول

 .ه أنه حكيميأن امللك من وصف ؛كمةح  
سبع ؟ ملاذا عن كل ايأماكن هذه ايأماكن ؟ ملاذا كل ايأيام ال تسأل ملاذا هذه ايأيام عن  , ا هللمً ظ  عر هذا أول ايأمر, أن تبدأ م  

   .الذي هو أول التعظيم( التسليم ) كل هذه األسئلة ممنوعة على مبدأ  نرجم ؟ سبعملاذا نطوف و 
 .لن جتادله !ر, كم ستجادله ؟ك بأم  رر لو كان عندك عظيم من اخللق وأمر 

 
 چڃ ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ         ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  چ : وا هؤالء الناسفص  , و   ولذلك انظري يف سورة احلج

 .بالتسليم أوامره البد أن تعامل ,هذا خالف التعظيم, إذا كنت تعتقد أنه عظيمإذن , 6: احلج
 هذا تصرف, وهو يف احلقيقة افً ثق  صابت بعض من يرى نفسه م  أ العقالنية ,صابت حمىعقالنية أنقول هذا الكالم يأن 

, تعصب يأماكنلديه  ا إن كانخصوصً ؟ الباقي أفضل منملاذا هذا املكان : لكيأيت يقول  املتعلمني,نصاف أأنصاف املثقفني و 
ر أن شباب اليوم يرون من الثقافة والتحض  ال :ما ترى اليوم ثلم ,وإذا كان له رأي يف ايأزمنة أو يتبع تاريخ غري تاريخ اإلسالم هزمية

معينة على  يامتعظيم أفتصور وقع  ,لكن ملا يكون هبذه الصورة.  طبًعا يستعلموا التاريخ ايأجنيب, هذا كله من اهلزمية النفسية
 !؟ لماذا أيام دون أيام :, مث يأتيك هذا اجلدلنفسه لن يكون كما ينبغي

 .مه العظيمم ما عظ  ظ  ع  أ  وأنا  ,مهإذا أقسم العظيم بشيء عظ  , و بهذه األياماهلل أقسم  : جوابنانحن 
 

 تكون يف قليب عظيمةأن العظيم أقسم هبا, البد  ؛مثل باقي ايأيام تهذه ايأيام ليس. 
   هافين ال تسته. 
 ستفيد منهات -فالسنة القادمة إذا ليست هذه السنة-يأيت يوم س هترى أن وال . 
 خسرانك هلا كخسران أي يوم يف حياتك أن  ر تتصو   وال. 
  يام يف حياتككمرور ساعات أي أ  امرور ساعاهت ر أن  صو  تال تو. 
   ر مكسبها مكسب على وجه احلقيقةوتصو  , ر خسارهتا خسارةتصو. 
   م هبا على ربكد واجعل ساعاهتا ساعات تقد  استز. 

مها مني هلا كما عظ  عظ  ندخل هذه العشر م  أن حالنا, حجاج أو غري حجاج, البد  ا كانهذه أول خطوة اجتاه هذه العشر أي  إذن 
فال , يف غريها مثل ايأعمالايأعمال فيها  ن  نشعر أوال , مرور ساعاهتابسهولة أو  ,ه بسهولة تعويضهاوال نشعر أن  , وجل   عز   اهلل

 :ن تعيد على نفسك أ يكفيكو , كأي مكسب  فيها امكسبً تظن أن تظن خسارهتا كأي خسارة وال 
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 .هام  ظ  العظيم ع   مها ألن  عظ  فأنا أ   ظيم بهذه األيام داللة أنها عظيمةقسم العأ
 .هبا يف سورة الفجر عز  وجل  هذه أول نتيجة خنرج هبا من إقسام اهلل 

 
   .ر عليك العمل في هذه األيامتيس  ثم نرى إشارة في سورة الفجر , رد وها على أذهانكم, ورة الفجر بصورة سريعةننظر لس

خسارهتا كأي خسارة أو املكسب فيها كأي  شعر أن  أولن ,  سيسهل علي العمل يف هذه ايأيامهناك أمر آخر لو بقي يف ذهين
 : , وهومكسب

ر لك في سورة الفجر ذ ك ما معايريهم الباطلة ؟؛ الناس يف عالقتهم برهبم ورضاهم عنه هلم معايري باطلة ,حال اإلنسان
 !.إذا منع عنهم ال يرضونو  ,يرضون عن ربنا إذا أعطاهم؛  معيارهم العطاء والمنع

 
 ماذا تتصور الدنيا ؟ أنت 

ذا الذي هلة , لكن هناك عل  اليس ما تعتقدونه صوابً  چھچ  :عز  وجل   أتى بعد هذا الظن يقول اهللالسياق هذا هو يف 
 ما العلة ؟ , تعتقدونه

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے  چ 

, هلذا السبب على اآلخرةاحلياة الدنيا  الدنيا وأنكم تؤثرونبب طمعكم بسب,  27 - 10: الفجر چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  
 . ه أو عدم عطاؤهؤ عطا أصبح مقياس رضاكم عن اهلل هو

 
 لذي يدفعك للعمل ؟ا يف هذا كله ما

 ؛الدنيا يف أو عدم عطاؤه عطاؤههو م عن اهلل هأهل الباطل مقياس رضا أن  فهمت  وبعد أن ,فهمت هذا الكالم  أنبعد 
 .هذا املفهوم يدفعك للعمل :نقول

 ؟هذا املفهوم يدفعك للعمل ملاذا ؟ ما وجهه
 ماذا يقال لك ؟, مث مقياس الرضا عند الناس ,تسمع عن فرعون وكل هذاو  ,قسام بالليايل العشربني اإل؟ ما املناسبة 

أن من أجل عليك رياح املواسم,  ك هتب  للذ؛ آلخرةنتفاع هبا يف امكان لالالدنيا  إمنا ,ا لالنتفاع هبا يف الدنيادنيا ليس مكانً ال
 .؟ ليس هنا, يف اآلخرةيجة املوسمل نتحص  مىت ست   ,مواسمتأتيك  ,الدنيا لآلخرةتستفيد من 

 
كان مقياس تعاملك مع اهلل   إنهو الدنيا فلن تنتفع هبا, لكن  رضاك عن اهللإن كان مقياس  ,هذه الليايل العشر: ه يقال لككأن  ف

 .لتنتفع باملوسم مث يثقل ميزانك إىل أن تصل للموسم ه أحياكأن   العظيمة معر من النـ   ستى أن ,أمر اآلخرة
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 .يوقلبك ح ,قرزر ا ت  حيً  النعمة أن تكون يف هذه العشر: يعين
هو الربح  افهم ما أردت أن تعلم كيف يرضى اهلل عنك إذابل , وجل   عز   , ليس هذا مقياس رضا اهللأما عطاء الدنيا ومنعها فكال  

 ألف سنة, مخسنيأنت ستقف يف عرصات يوم القيامة .  حي ينتفع كقلبالربح الحقيقي أن تأتي عليك المواسم و .  احلقيقي
 .حتتاج منك أن تستعديف عرصات يوم القيامة  ألف سنة مخسني

هذه  مناقسمي عليها مخسني ألف سنة, وانظري كل يوم مائة سنة : معىن ذلكسنة,  مائة ؟يعيش ممكن أن واحدأقصى م ك
 .هذا فقط على املوقف الذي ينتظره, ها, قابليوجل   عز   يلقى اهللا كم من ايأيام مل  لسنة سيستعد  املائة

 
اهلل  يرى أن    -السورة حتتاج إىل تأم ل أكثر من ذلك-, ويرى سياق السورة هبذه ايأيام وجل   فمعىن ذلك ملا يرى إقسام اهلل عز  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :ختم السورة مث , ا باطاًل مث ذكر لك مقياسً  ,الدنيا وار ن عم  أقسم بالعشر مث ذكر من فنوا مم  

 , ما حاهلا ؟ئنةعندي نفس مطم صار ,٠7 – 20: الفجر چٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ       ڦ 
 .قبض راضيةعاشت يف الدنيا راضية, وست   ؛راضية

 
ا لو أتتك خصوصً  ,ا مزرعة لآلخرةاغتنام الدنيا على أهن  , اغتنام هذه ايأيام سبب هلذه اخلامتة أن   ما عالقة أول السورة بآخرها ؟

 . ايأيام الفاضلة
  ًلا نبحث عن نقطة حتو  وحنن دائم 
  ا أحسن مما مضىا تارخً هبدأ نقطة نب نبحث عندائًما 
  ًا من اهللأكثر قربً  دنا وينقلناع  بـ  و ما مضى من أخطائنا حيصل يف حياتنا ميحو  ًئاا نريد شيدائم. 

 
 :يقال لك 

من  يف هذه ايأيام ويفتح لك ,وتفتح أبواب اجلنان ,تضاعف فيها احلسنات ؛والعمل فيها عظيم ,استثمر, هذه أيام عظيمة
 .لآلخرةكل هذا من أجل أن تنتفع من الدنيا   ,ال مير يف احلسبان ومن مضاعفتها ما ,ر على خاطركايأجور اليت ال مت

 ..ا نقطة تحولجعلها حقً فا
 

 عز  اهلل  أن  ا, مث ترى كيف  جيدً اًل تأم   فجرل سورة التتأم  أن ذي احلجة البد  عشريف أول الكالم حول فضل : على كل حال
 ؟ر يف السورةك  ؟ من ذ  مباذا ختمت السورة؟ و ياق ماذا ترى القسم يف سمثهبذه العشر, أقسم  وجل  

 .أن أيام الدنيا مزرعة لآلخرة ينبهككل هذا 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 : خرجنا من هذا النص بفائدتين 
 .ا هلامً عظ  م العظيمة م  ايل على هذه ايأقب  سأ   اأن : الفائدة األولى

 .تعديل مقياس الرضا واهلموم ,مهذه ايأيا الذي سيدفعين للعمل أن   :ائدة الثانية فال
 

, معروفة هنايتهم ؟ماذا كانت هنايتهم كلهم  هؤالء.  وفرعون عاد ومثود هم, كر لك أقوام بلغوا مبلغهم يف الدنيايف أول السورة ذ  
يف الذي نزل عليهم والنكال عذاب حباهلم يف الدنيا وال ال يقارن م أشد  , واآلخرة حاهلل الدنيا وهذه خامتتهم يف الدنيابذلوا من أج

 .ل لك اغتنم الدنيا من أجل اآلخرةكأنه يقاف ؛أشد , اآلخرةنياالد
 

 .ت عليك رياح هذه األيام فاغتنمهاالدنيا مزرعة لآلخرة, هب   الشعور بأن   :إذن مما يدفعني للعمل في هذه األيام
 

 .هي عشر ذي احلجة:  چ   ٻ  ٻ  چ على والسدي رمحهم اهلل  وحسن وجماهد شعيب والنخعي وعطاءلقال ا

 .1((أفضل أيام الدنيا أيام العشر)) -صلى اهلل عليه وسلم-ا عن النيب ورد أيضً 
 

نفس ايأمر , ستكون هذه أفضل ايأيام عند اهللخسارة,  ي  كأة, فال ترى اخلسارة فيها  ة وهذه ايأيام يف كف  الدنيا يف كف   وكأن  
 .  أفضل أيام هاساعات وليايل , لكن

لكن يقابل تعظيم شهر رمضان ضعف تعظيم عشر ذي , نسأل اهلل أن يزيده -احلمد هلل -يف نفوسنا تعظيم لشهر رمضان  حنن
 ,ال مانع هر أناعشمأتيهم تروج عن املألوف, و اخلو لسياحة امكان للسفر و  ىلإة احلج ولون عشر ذالناس حيو  أن  وترى , احلجة

 .مباحات
فكأنك ملا تأيت عشر , أي هناك مقارنات أيهم أفضل, من رمضان الحجة والعشر األخيرةأهل العلم فاضلوا بين عشر ذي 

 هاملفروض أنو  ,جيتهداملفروض أنه  مشاعره؟ كيف تصري, ر ايأخرية من رمضانشعشخص جييء على الذو احلجة تشعر كأنك 
 .الشهر نتهيويأيام قالئل  اعر أهنيش

ما قورنت بعشرين يوم من عشر ذي احلجة , والعشر ايأخرية كم رمضانة عشر ذي احلجهناك خالف عند أهل العلم بني 
 .هذا إشارة إىل فضلها العظيم, رمضان بل بالعشر ايأخرية

                                                             
 .البزار, صححه ايألباين 1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

ترى الناس ضعيفني يف اجتهادهم , فنحن ننصبغ بصبغتهم عنده ضعف لتعظيمها -وحنن نتأثر باجملتمع  - اإلشكال أن اجملتمع
ويكلمونك , يكلمونك عن السفر والسياحة واخلروج عن املألوفترى الناس و , عنايتهم هبايف  الناس ضعيفني ترىو  ,يف العبادات

 .زيادة على هدر ايأيام السائرة ,درأيام هت  تكون ف تتحول بدل أن تكون أيام عظيمةف,  أهنا إجازةعلى 
 
 ؟لعناية بالوقتكيف العناية بصالة الفجر؟ كيف ا :كاخلميس واجلمعة  اإلجازاتيام ريدك أن تتصوري أأ

 من بداًل  تأيت عشر ذي احلجة؛ هذا نفس النموذج كأن    ؟اخلميس واجلمعةرأيتم كيف , حىت عن الصلوات يف وقتها إجازة, إجازة
وليس أيام هي أفضل أيام  ازةستمتع فيها باإلجأتكون أيام , ميوليس أيام تعظ ا لإلمهالتصبح مكانً  ا لالستفادةأن تكون مكانً 

 !!.اهللالدنيا عند 
 

البد أن نعايش ما يسمى بالعزلة النفسية إىل أن  ,حولنا الناس مننفوس يف تعظيمها يف نفوسنا و  فهذا ايأمر حيتاج منا إىل بث  
كان رمضان واحلج   ,سنة ثالثني قبلا , فنحن سابقً ايأمر إىل خريترى على كل حال و .  م اجلميع هذه ايأياميعظ  فل ايأمر يتحو  

, علم, مث تبدلت ايأحوال بنشر النزهة, لرحلة ذاهبني الناس كأنكان احلج   ,يأمر يف قلوب الناس وبالذات احلجذاك اليس له 
يرسل الناس رسائل يف كل شيء تافه  على قدر ما.  فيه التعظيم ث  ب  , فأنت ال تنتقد اجملتمع, ك ناس بالصواب واحلقتمس  ب

النصوص  ا؛كثريً   ا, ال تقل كالمً فقطتعظيم هذه ايأيام بنشر النصوص الناس يف قلوب  مسؤوليتك أن تبث  اآلن ومهم, فأنت 
 .واضحة يف تعظيمها

 
 نفعل ؟سفي هذه األيام ماذا 

, الطاعة أقبلأن موسم من مواسم الشعور ذلك  علىنا , وحيث  ل على هذه ايأيام بتعظيمهاقب  ن   ,عرفنا عبادة التعظيمحنن اآلن 
 ماذا أفعل ؟ ,املواسمب يف عقلك جيعلك تنتفع  اآلخرةبقاء كر , ذ  ةه لآلخر باملفروض أن ننتفع 

باإلضافة إىل كثرة  ,تستطيع أن تفعل فيها أم هات العبادات: أي ,هات العباداترمضان جتتمع فيها أم  هذه العشر زيادة على 
 .والتحميد التهليل والتكبري

 
 نبدأ بأمهات العبادات 

 ؟اداتباجتماع أمهات العبما املقصود 
فيجتمع لك يف هذه , وتكثر من ذكر ال إله إال اهلل, ج  ق وحت  تصلي وتصوم وتتصد  , تطيع أن جتمع فيها أركان اإلسالمأن تس

 .ايأيام أمهات العبادات
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 . ما تستطيع تنفيذها يف غريها: أي, عن اإلسالم جتتمع يف هذه ايأيام وال جتتمع يف غريها ايأركان اخلمس اليت هي تعبري  
 .اآلخرة نا على ذلك بقاء ذكرمث الذي حيث   التعظيم هوبقلوبنا الذي سنفعله  همنا أن  ف
 

: الكالم حول زلزلة الساعة ملاذا ؟ ما العلة ؟  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : يقال لكولذلك أنظري يف أول سورة احلج 

 ,دم على هذه ايأياممن يقزيد , أهل الحجسورة الحج التي هي زاد  املقصود أن    چپ  پ  پ  پ   ڀ  چ 
 .ئك إىل حمشر كبرينب  نفس أعمال احلج والدخول فيه حمشر صغري ي   فكأن   ,أول ما بدأت بدأت بذكر احملشر

 
وأنت تنظرين ساعة  22تريه , يف وسائل اإلعالماآلن انظري احلرم , وسائل اإلعالم تبقيك كأنك معهماآلن  !أنا لست حاجة 

 .فتصوري هذه الصورة مث نفرهتم مث خروجهم, هذا حمشر صغري ينبئك إىل حمشر كبري, ديف زحام شديطول الوقت له وهو 
 

 .يجعلك تغتنم أيام الدنيا بقاء ذكر اآلخرة, بقاء ذكر اآلخرة ذي يدفعنا للعمل في هذه العشر هوال ى ذلك أنمعن
 .ومتر ايف ذاكرتك أهنا أيامً  ابق  , عملقيام باليدفعك لل -كما يف سورة الفجر-مطمئنة تلك النفس قك أن تكون نفسك تشو  

 
 ؟هي ايأعمال بأبداننا؟ ما ذا سنفعل بأبدانناما

وإن مل حيج  ,ا فبها ونعمةمث إن كنت حاج   ,من الصالة والصيام والصدقة واأكثر , ايأمر يسري ومعروف انظروا يأركان اإلسالم
مث اتبع  -وسيأتينا الكالم حول هذه ايأذكار بالتفصيل-, لتحميدالتكبري وا, من , مث أكثر من الذكر, من الثناءبدنك حيج قلبك
 .هذا كله بالنوافل

االستزادة من من من قراءة القرآن و  تعملها لكن بني هذه ايأركان هناك أعمال ,اايأركان, ال تتصور أن هذا فرضً عمل  بابدأ أواًل 
 .كل هذا اجعله وسائل يف وسط ايأعمال,  العلم

 
 ما أول شيء أعتين به ؟,  وياتنبدأ بتتيب ايأول

 ال تتحول للكالم عن النوافل وقيام الليل والضحى قبل ما تركز أن أول أمر هو العناية  ,الصالة وبالذات الفرائض
 .عينك على إتقان الفرائض لكن, ومما يعينك على الفرائض صلوات النوافل, بالفرائض

   حىت  وقت الضحى. ن على مجع قلبك يف الصلواتكأنك تتمر    لالتكثير من النواف :تقان الفريضةإمما يعينك على
ين تاع النوافل القبلية والبعديةصليها اآلن,  ؟ماذا تفعل اآلن كنت طول ايأيام ما تصلي الضحى: أي, مل تكن أهلهلو 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

ال  املهم أن ,مقبل أن تنا صلي بعد العشاء ا أن تنام وتقوم بل, ليس شرطً اآلن الليل طويل ا أنخصوصً  قيام الليل, هبا
 .اجعل هذه بداية الفرصة ذا ما كنت معت  , وإمن االعتناء بالوتر يف كل ايأيامالبد تبات ليلة وأنت تارك للوتر 

 
 ؟, هل أصلي  أصلي بعد العشاء وأوتر مث أنام ويتيسر يل أن أصحو ليال :أخت  لتسأ

 .صلي بدون وترنعم , ال بأس: اجلواب
 

ا رحبً  اشعر أن  .  أهنا زيادة من عندكال تشعر  اشعر هبذه املشاعر,, الوتر ا سيقع منك لو تركت هذاا عظيمً نقصً و خطأ اشعر أن 
 .عرض عليك وأنت عنه مقصر لو تركتا ي  موفورً 

عرض عليك يف هذه ا ملا ي  ن فيها مستثمرً و , ما تكا باهللاملهم ما متر عليك حلظات ما تكون فيها معلقً , اقضي الوقت بالدعاء
 .اكن زاهدً فال ت ,عرض عليك من الربكات الشيء العظيمي  ؛ العشر

ما  ,لو فاته شيء من احلسنات يشعر باحلسرات صاحب القلب احلي   يأن    !د اهلل باحلسرةولو فاتك شيء تعب   ظهر زهدكال ت  
 :فهذه كلها عبادات قلبية, وته شيء من احلسناتيهون عليه أن يف

  عبادة للعشراآلن وأنت جالس يف مكانك الشوق 
  عبادة تؤجر عليهاهذه مث وصولك هلا وعزمك لالنتفاع هبا 
 عبادةأيضا , هذه على فواته ا فوقع يف قلبك احلسرةهمث لو فاتك شيء من. 

قلب العبد إىل , ال ينظر اهلل ا أقبل عليكا عظيمً مومسً  شعور أن  الاستغناء, عدم  -حمل نظر الربالذي هو -تظهر من قلبك  ال
 !هو يرى أن هذه ايأيام ال شيء أو أن فوات عمل صاحل ميكن تعويضهاملؤمن و 

 
, كم ومل يستيقظ إال التاسعة ونام, املناقصة الساعة الثامنةهذه الستالم  اعلى صفقة مث حددوا له موعدً أقبل  اتاجرً  أن   لو أسألكم

 !كثري  ؟ ه واحد حيتاج أن يصرب  
مت حر  بعد هذا املوقف ) :يقول لكو  ,بقاء هذه القصة يف حياته مث ,عليه حسرته ص  ق  به, مث كم أحد سي الفزع الذي سيقوم أواًل 

 .الدروس والعرب اليت سيخرج هبا (اخل ...  أو أنام وال يساعدين أحد, أن أنام عن موعد
 

 الوال أصرب و  ,اجد معزي  أ هبذا ايأمل والأصال ال أشعر ومع ذلك  !؟وكم يوم استهنا ؟والوتر والضحى كم مرة مننا عن قيام الليل
 .ينيصرب  أن حىت أحتاج أحد 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 !!ال يكن هذا البرود في القلب, لما تدخلي هذه العشر
 

 .ربنا سيعوضك إن شاء اهلل: تقولني له ,صفقاهتم اأهل الدنيا ملا خسرو 
 .لكن هذه الصفقة ال تعوض: فيقول لك

 ,أجد قليبأين س اضمانً و  ,أين سأعيش اضمانً ؛  أفعله اليوم سأفعله غداالذي مل أن   دوءمشاعر ه جتاه العبادة مشاعرنايف وحنن 
 !!ل قبر أ  أين س اضمانً و 
 

 120: التوبة چۀ  ۀ  ہ  چ  عن إرادة طاعته صرفك اهلل إذا نظر لقلبك منصرف  البد أن تعرف كيف يعاملك اهلل؛ 
 

 فيها ر والتحميدكثرة التهليل والتكبي  :من األعمال المهمة التي تبقى في هذه األيام 
د   أري   :ورسرل مر  عرلري ه   الل ه   صرل ى اهلل   ررس ول   س ئ لر ف ديث وإن كان يف سنده ضعورد عن ابن عمر يف ح ج  ؟ ال مرس  ر  : قرالر  خريـ 

ر ؟ اجل رنرازرة   فرأري  : قرالر  .((لِلَّهِ ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)) يـ  ر ؟ اجل  هراد   فرأري  : قرالر  ((لِلَّهِ ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)): قرالر  خر  ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)): قرالر  خريـ 

ر ؟ احل  ج اج   فرأري  : قرالر  ((لِلَّهِ ؟ ال م جراه د ينر  فرأري  : ق يلر  ((لِلَّهِ ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)): قرالر  خريـ  ر  : قرالر  ((لِلَّهِ ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)): قرالر  خريـ 

ر   ال ع و اد   فرأري   ر   أرب و: قرالر  ((لِلَّهِ ذِكْرًا أَكْثَرُهُمْ)): قرالر  ؟ خريـ  ير  برك  اك ر ونر  ذرهربر " :عرن ه   اهلل   ررض   .1"ك ل ه   ب اخل رري    اهللر  الذ 
 

  على قدر مجع قلبك على ذكر اهلل يف الصالة ؟تكون أفضل مصليمىت فأنت. 
 م؟ على قدر مجع قلبك على الصيا مىت تكون أفضل صائم. 
 ىت تكون أفضل حاج ؟ على قدر مجع قلبك يف احلجم. 
   ل للعشر ؟ على قدر مجع قلبك على كثرة الذكرمىت تكون أحسن مستغ. 

 د بالعباداترعت إال لذكر اهلل, ذكر مقي  الصالة والعبادات كلها ما ش  
املقصود   .تفعله دون التقيد بالعبادة -نفس املقصود من العبادات -يبقى نفس الذكر س من أول اليوم آلخرهكأن هنا يف العشر  

 .من الصالة والصيام واحلج والزكاة إقامة ذكر اهلل
ول الوقت مطلوب منك أن , طقامة الذكر مطلق العشر إيف.  هلا صورة معينة احلجو  والزكاة قامة الذكر يف الصالة والصيامهنا إ
 .اذاكرً  تبقى

                                                             
 .شعب اإلميان للبيهقي 1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

عن طريق ذكر كان أو   ,(التكبري والتهليل والتحميد) ذكر بلسانك ا كانءً الذكر, سوا هاأعظم ايأعمال فيإذن هذه ايأيام 
 .العبادات

 .فالعبادات ذكر والذكر المطلق ذكر
 

 : الذكر ينقسم لقسمين
 ذكر مقيد  .1
 ذكر مطلق .2

 
 .من ذو القعدة ٠7أو الـ  22من أول ما تغرب مشس يوم الـ  :المطلق الذكر

 .1٠إىل غروب مشس يوم , هنا يبدأ الذكر املطلق, بعد صالة املغربمن ( ذي احلجة  1الليلة )  :ن لكلو يقو 
 .ا يعين طول الوقتطلقً م  ,  كل هذه ايأيام أيام ذكر يسمى ذكرا مطلقا

 
 :الذكر المقي د

 .د بأن كان بعد الفرائضي  قـ   ما صفة الذكر املقيد ؟
 .املطلق كما هو ال يتغريالذكر , يبقى ى املطلقاملقيد يدخل علالذكر 

 :لغير الحاج 
 .سنتكلم عن صيغه إن شاء اهلل , التكبري املطلقكرب  ي  وبعد االستغفار , يوم عرفةلفجر بعد صالة ال :من
 .1٠بعد صالة العصر من اليوم  :إلى

 :للحاج 
 .حىت لو ما رمى مجرة العقبة, يوم العيد ,العاشريوم الظهر بعد صالة   :من

 
 :ويدخل يف ذلك, إىل اهلل افعله يف هذه العشر ة, كل خري تعرفه يف الدين قرب ايأياماتفقنا على جممل العبادات يف هذه 

 معونة أهل اإلسالم
 الصدقاتو 

 وصلة الرحم
 إىل اهلل مادام مقصدك التقرب إليه برر وكل أنواع الق  
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 .كل إحسان يف هذه ايأيام عظيم يأهنا أيام عظيمة عند اهلل
 مةأيامها ولياليها كلها عند اهلل عظي

 
 رمضانمن  عشرةال تدخلي نفسك يف مسألة املقارنة بينها وبني * 

يتمشى يف و يذهب س هل تعلمني ماذا سيفعل يف الليل؟, ذي احلجة أعظم من ليله عشرهنار  أن: على املفاضلةلو قلت يأحد 
 .الليل

 :النص فيه لفظني , ت  عليك بالنصأن.  من الليايل املفاضلة الزالت تعين أن هذه الليايل أفضل من غريها ما نفهم أن  
 .أقسم بليلها   چٱ        ٻ  ٻ  ٻ     چ  .1

 .إشارة لنهارها اليوم ((أفضل أيام الدنيا أيام العشر)) :مث يأتيك احلديث .2
 

 انأواخر ليايل رمضليايل أفضل أو هذه ال: اقشة علمية يراد منها لو أحد سألهذه مناآلن , عظيمة وانتهى املوضوع استوى ايأمر
يف رمضان  ,وهي كلها عشر, ليلها وهنارها عند اهلل عظيمة العشر, كل أيام اآلن هذه املقارنة العلمية ال عالقة لك هباأفضل؟  

 .فروض نستغلها بتفاصيلها؛ امليوم ٠7
 
ل مر أر  ,سرع يد  ب ن  ج بـرري   عرن  اب ن  عرب اس  عرن  و  ورالر  :قرال وا ((هَذِهِ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي))ن ه  قرالر عرن  الن يب   صرل ى الل ه  عرلري ه  ورسر

العمل : يعين  يقول هلم صلى اهلل عليه وسلم .1((وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) :قرالر  ؟اجل  هراد  
 .فتصوروا أن  اجلهاد أفضل من ايأيام يف هذه العشر ؟العظيمة ايأعمالمن أليس اجلهاد  :فيقولون له ,يام أفضل عمليف هذه ايأ

خاطر رجل خرج  ,من العمل هناإال يف حالة واحدة سيكون اجلهاد أفضل  , "وال اجلهاد: "واب النيب صلى اهلل عليه وسلمج
 ,هذه احلال توازي العامل يف العشر؛ يف سبيل اهلل كله وذهب ماله   واستشهد أي رجل خرج, فلم يرجع بشيء مبالهبنفسه و 

 !د بشيءم يعلفكأنه عمل واحد خرج بنفسه وماله   يف هذه العشر كفتخيل عمل
 .ومع ذلك سل مك اهلل وأبقاك وزاد يف بركة عمرك مبا تفعله يف هذه ايأيام

, وأن ال يرجع هو وال ماله بأن يرزقه اهلل جع بشيء من ماله وإن رجع هوال ير أن  :هذا اللفظ حيتمل أمرين" :قال ابن بطال 
 ."الشهادة

 
                                                             

 (.282)رواه البخاري يف كتاب العيدين  1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 ؟ذي احلجة أم أواخر رمضان 17فضل أيهما أ: سؤال 
أن ليايل عشر : يأن هذا الشخص لو قيل له, يأن مردودها على كثري من الناس سليب ؛هذه مناقشة علمية ال حنتاجها :اجلواب

 .حنن لسنا حباجة له لكن, علمإن كان علم ناقشه أهل ال .يستهني بالليايل ؟يفعلسماذا , احلجةرمضان أفضل من عشر ذي 
 .عليه وسلم أخرب عن فضل ايأيام والنيب صلى اهلل, قسم بالليايلأأنت  تفهمني أن اهلل عزوجل 

 .انتهى األمر أن هذه العشر فاضلة وأيام تغتنمها ليلها ونهارها
 

 :ذي احلجة, يبقى عليك أن ال تنسى عشرمن الكالم حول انتهينا باختصار هبذا 
 ا بذكر اهللفال يزال لسانك رطًب , هذه العشر مدرسة للتدريب على الذكر نَّأ
 .ا من العبادات اليت ال حتتاج مكان معني وال حتتاج هيئة معينةوالذكر خصوصً 

يف  :ا يقول لنفسههناك أحد حىت يبقى ذاكرً  ,من ايأعدادن تذكر ت لز م نفسك بآالف فمن أجل أمث ال تدخل يف باب االبتداع, 
 .مرة مائةح اهلل أسب  أن هذه الساعة البد 

أكث ر من الذكر ما  نفسك, ال تلزم نفسك هبذا, معستخرج للبدعة وأنت ال تشعر, حىت لو فما ورد هذا يف السنة  :نقول
 .صلى اهلل عليه وسلم النيب رشدنا إليهيأا خريً الطريق  هذا لو كان , استطعت لذلك سبيال

 . وال حىت ترتيب د لنفسك هيئة وال صيغةواذكر دون أن حتد   ,لنفسك ايأحوال اليت تذكر فيهائ بقدر ما تستطيع هي أنت
 !ماتهتدي إال بهديه

صلى اهلل عليه  لنيبستستالم أن ال تعبد اهلل إال مبا شرع امن كمال االلكن ل علينا, نا أهنا تسه  يف أحيان كثرية يكون يف ظن  
 .وسلم

 
 :سأنتقل للكالم حول

 :أفعال احلج
 .يأحد , مث قد تكوين معلمةلك   ت كتربحىت لو مل تكونوا حجاج, قد 

 
 :آداب وأخالق يكون عليها الناسك

 اإلخالص: أواًل 
 .أهم اآلداب وايأخالق أن خلص علمه هلل 

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ )): -صلى اهلل عليه وسلم-س ول  الل ه  قرالر رر : ففي صحيح مسلم عرن  أرِب  ه رريـ ررةر قرالر  
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 . ((الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَالً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ
  -خرىأأتكلم عن أعمال سصف احلج قبل ما أ - ر أن قلبك يسري إىل اهللوهذا أمر غاية يف اخلطورة, تصو  

يت مث صل  , فالتفت قلبك إىل ثنائها حتب أن تكون صورتك عنده جيدة, توضأت لتصلي الضحى ويف طريقك وجدت أحدً 
مث مل تفقد هذا العمل فقط بل سيكون يوم القيامة يف ميزان السيئات من ايأوزار اليت ! تركك اهلل وعملك, وقلبك ملتفت لثنائه

 .!ال تغفر
وملا خترج منها  , نت فيها ال تريد إال وجه اهللوأ ,أن تفعل هذه ايأفعال -ا أو السواءا كنت حاج  –لذلك كان اجلهاد العظيم 

 .بعملك وال متكرب  ا غري معجب منكسرً  بقى ذليالً ت
 

 :فتحيط المسألة القلبية بعملك
 نت مشتاق تطلب من اهلل أن يقبلكوأ تدخل للعمل. 
 بذل جهودك يف حفظ قلبك وعدم االلتفات لغريهت في داخل العمل. 
 أن يدخله كرب أو عجب أو استحسانمن حتفظ قلبك  بعد العمل. 

 
 ي موطن نظر الرب, اعتين بهفنق  ؛ قلبكينظر إىل صورتك بل إىل هذه العناية ؟ يأن اهلل ال ينظر ملاذا كل  

هذه ايأعمال بركة  ال جتدمث ليلة, وناس يقومون بأعمال عظيمة قوهذا جيعل ناس يرحتلون بسرعة لرهبم وتبارك أعماهلم ولو كانت 
 !.يف إمياهنم وال تقواهميف حياهتم وال 

 معرفة أحكام الحج والعمرةفي االجتهاد : ثانًيا 
وال ماذا , فيخرج إىل احلج وهو اليدري مانوع النسك الذي دخله, ه الحيصلوهذا غالًبا أن   .هما على بصريةمن أجل أن تؤدي

 .يفعل قبل ماذا
 .نت أعمىأوما تنسى املناسك, لكن ما تدخل و ملا حتج تفهم احلج , نعم

 من أنواع العبادة أن تطلب العلم لتعبده على بصيرة
 

 ى باألخالق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنةأن يتحل  : ثالثًا 
فيشحنوك على املكان  -م الناسعوا -ج بذاكرة سيئة ا يرجعوا من احلا مل  ك غالبً نيأتو ؛ ك الناسؤ كما ميل  ممتلًئاتذهب ولست 

مث يشحونك  !فال تسكت هلم وادفعهم وافعل هبمنت تطوف جتد من يدفعك أو  :لكيقولون .  من احلرم الذي ستخرج له ابتداءً 
                                                             

 (.0888/ باب مرن  أرش رركر ِف  عرمرل ه  غريـ رر الل ه  / الزهد والرقاق" )صحيح مسلم" 1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 .ال :قل هلم ,ًئاكل ما يقولون لك شي  ,ال جتعلهم يتكلمون, فاظ التنقيصمن أل -كثري من احلمالت كذا وكذا   -على احلملة 
 !.اهو معتمد على أهنم ال يريدون هلم خريً  هيأن

 ..وعند الباب الناس يدوسونك ولو يف الوسط كذا وكذا ,فيكيتما يأتيك اليف ايأخري ك و لو وضع: يف اخليمة يقولون لك
 .اهذه وصايا, يوصي بعضهم بعضً 

 .ك مكتوب عند اهلل, ومن رضي فله الرضااهلل رزاق, وإال هذا رزقك ومكان كل هذا الكالم, شخص غري مؤمن أن  
 ؟فكيف لو كان موقنا, عز  وجل  سريى كيف يعامله اهلل  ,ا أن يرضىب شخص حىت ليس موقنً لو فقط جر  

 .من اليقني من رضي فله الرضا
 

ه ترى وانتب ,الناس يضيعون يف الطوافترى انتبه ؛ خوفوه من كل شيء, هذه املشاعر مشاعر الشحن يقابلها مشاعر التخويف
ذ باهلل استع   ,ستضيع :ما يقول لك الشيطانكلأنت  .  نسان العبادة ومعه سوء ظن باهلليدخل اإل, الناس يضيعون الرجم وعرفة
 .به وعامل اهلل بما يستحق من التوسل وحسن الظن   ,واسأل احلفيظ أن حيفظك

تفكريك أن هذا  يأن  ؛ بكل ما متلك من قوة ستدفعه بينك وبني عائلتك قطعجاء أحد ملا تذهب وأنت خائف أنك تضيع فلو 
مشاعر  ,شاعر اخلوفمبمشحونني هم لذلك ملا ترى التدافع يف أماكن كثرية هم ال يقصدون التدافع بل , ا للضياعسيجعلين سببً 

 .ل سلوكهم لسلوك غري سويحتو  اخلوف 
ما عنده  ,ولو ضاع عن أهله انتهى املوضوع ,غة أهل البلدجاء من خارج البالد ما يعرف لحاج كالم ي رحم به احلجاج, هذا ال

أي , االتصاالتلكن أنت تعرفني اللغة وايأماكن وأرقام .  فتحزنني عليهي رحم به , هذاطريقة مواصالت ما يعرف يتصل باجملتمع 
سني على الرصيف يف عرفة ويف آخرها ستجل.  للمكان الذي تريدينه ليص  مي وتسيعطيك تكل  , أعطين اجلوال :شخص تقولني له

 .أنت  على ايأقل تعرفني الطريق, أو مزدلفة ويأتونك
, هؤالء البد أن يكون يف قليب شفقة عليهم, ال يعرف العربيةالذي ا خصوصً  اشاعرنا غري مشاعر غرينا الذي يأيت غريبً نحن مف

 :خرجنيمب ينتخرجوهذه الشفقة س
ابن حممد الشيخ حىت أن  -هذه مشاعر أخرى–؟ يأهنم خافون أن يضيعوا يدفعوينهم ذا ا أدافعهم, ولو دافعوين أشعر ملام: أوال

 ,مع بعضهم ايقفون صفوفً  ,مام للصالة اإلكثري من الرجال والنساء من شرق آسيا ملا يكرب   :كانوا يسألوه -رمحه اهلل -عثيمني 
 ,لو ضاعوا ما يعرفوا يسألوا أحد ,تلطف معهملذلك ع هؤالء خافون الضيا  :الشيخ رمحه اهلل فقال ؟مهما أقنعتهم ال يرضواو 

 .وقليل املرشدين بلغتهم
ابق  , ل اهلل أن حيفظك وحيفظ من معكأال ختف اطمئن اس, ما يقع منك تدافعأنت عذار هلم ويف نفس الوقت إفيقع يف قلبك 

 .وجيعل أخالقك كرميةايأمر ن عليك يهو  كل هذا طريق   ؛ أن يصلح أعمالك وال يفسدو  إىل اهلل أن حيفظك ومن معك, متوساًل 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

هذه كلها اخلربات السيئة , هناك أناس ضاعوا باليوم والليلة, تتككم يف عرفة لو ضعتمأن احلملة : ملا تأت  اخلربات السيئة :أواًل 
 .الداعي لنقلها

هاجر؟ أال ترى أن الطواف والسعي ر حول احلج يدو  أال ترى أن   .االنكسارو عبادة التوسل واللجوء  :هنا عبادات كثرية:  ثانًيا
 !الناس ويسعون؟ يطوف وانكسارها فأصبح مكاهنا مكان فقوي رجاؤها وذهلا ؛امرأة فقدت املعنييدور حول 

 
,  واالنكسار وطلب اخلري من اهللوحتملك على اللجوء تدفعك اليت ات نغص  فيه من املحتصل أن البد  ,هبذه الصورةتصور احلج 

 .ىلنستعمل التقو  لكن. عز  وجل  اهلل من اختبار  لماذا ؟.  رك البديف احلج سيأتيك ما يكد   اهً مهما كنت مرفـ  كنت نما  يأ
 

ول سورة احلج, يأن هذا الفعل الذي ينجيك أيف  التقوىفعل   چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  :أول سورة احلج يف لذلك 
 .وينجيك يف احملشر ايأكرب , احملشر ايأصغراحلج وهو يف 

 
 تقوى تنجيك في المحشر األصغر كما تنجيك في األكبرال

ل مر الل ه  صرل ى الل ِه قرالر ررس ول  : هلذا يقال لك وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ  اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ)): عرلري ه  ورسر

 .1((حَسَنٍ
 

 : ب هبا احلاجمن اآلداب املهمة اليت يتأد  
ل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة شغِ أن يشتغل بالذكر والدعاء واالستغفار ويحفظ لسانه إال  من الكالم بالخير, وي  

 .في الدنيا واآلخرة
  ((فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْوَالْيَوْمِ الْآخِرِ  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ)): عرلري ه  ورسرل مر الل ه  صرل ى الل ِه قرالر ررس ول   :كما ورد يف احلديث   
 
 انظري كيف ارتبط قول اخلري أو الصمت باإلميان ؟ 
.  و ضعفهأميانك إقوة شاهد على هذا  ,صمتكانظر لقولك و  ,رسولهبشارة إىل قوة إميانك باهلل و إإذا أردت  :كأنه يقال لك  
تعبد إىل اهلل هذه ايأيام وهذه الساعات من الساعات اليت ي  , تقل أنا أتكلم كالًما مباًحا الملا تذهب احلج,  :على هذا يقال لكف

                                                             
 .سنه ايألباينرواه أمحد يف مسنده, والتمذي يف سننه, وح 1
 .متفق عليه 2
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا )): يقول اعلى هذا أن جتعل أمام عينيك شعارً  عينكوالذي ي  , الصمتب وإمافيها إما بالذكر 

مِنْ )) :بذلكتعبدي اهلل لو كنت  حاج ة  ,شرفة وال داعية وال إىل آخره من ايأعمالا لو كنت حاجة ال مخصوصً  , ((يَعْنِيهِ

 .((حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ
السعي بعد يف احلرم بعد الطواف أو  لو كان عندك علم وجلست, جلاهل فهذا مما يعنينانكر وتعليم املأما أمر مبعروف وهني عن 

وهذا –يكون يصلي وتراه بصره  -كثري جند ناس هبذه الصورة- ,االلتفات يف الصالةكثر من أو ي   ,حد ما حيسن صالتهجنب أ
هذا املوقف ما   .من شأنك وليس من غري شأنكهذا نتهي الصالة فييقلب رأسه كاملة, بعد ما  ويف أحوال -أهون ايأحوال

م  ال مرر ء  ))ينطبق عليه  الر ن  إ س   .أمر مبعروف وهني عن منكر وتعليم جاهل مما يعنيك   ,((تـرر ك ه  مرا الر يـرع ن يه  م ن  ح س 
 

 اختيار صحبة صالحة :من آداب الحج
وال يكون بيننا وبينهم  ,الناس الذين النعرفهم لن ت فتح معهم مواضيع,  نعرفهمال نالصحبة الصاحلة هم الناس الذيبالنسبة لنا 

لكن لو كنت اجتماعي وبداًل من أن تتفرغ , اخت لنفسك مكان معزول أو ناس ما تعرفهم أحسن شيءفشيء من االستئناس, 
 .ن تأخذ ناس تعرفهمأللعبادة تذهب لناس التعرفهم وتتعرف عليهم فأحسن لك 

 
 ماذا سأفعل؟, سؤال ليس له داع   ينيسأل ويأيت أحد, وبني يدي مصحفيتلو كتاب اهلل أا أن: سائلة تسأل 

  .ميكن استعمال اإلشارة وهي لن تصرب ستتك وتذهب ,سيسأل ويكمل, ينتهي ايأمرلن  أجبتهلو 
 وال جتلس جنب أحد تتكلم وتتحكى, على أحد اوأنت ال تكن بالءً , اسأل اهلل أن ييسر لك صحبة صاحلة قليلي الكالمأنت 

هذا  ؟ كم طفل عندك أساهلا  أن  د  و  من ال غالب ايأحيان نرى أن  يأن , معه وهو يعطيك طرف املوضوع وأنت تكمل ,وتسأل
 .تشعر أنك راحل لربكأن ف ممكن يكون بعد ما ينتهي الحج, لكن اآلن البد التلط  , كله ليس له داع, ليس هذا مكانه

الضرر  ؛املخيمات فيها خري كثري قدمت خدمة أن الناس ما حيتاجون أن يقوموا على أنفسهم باخلدمة, لكن مع ذلك فيها ضرر
 .تقوم خبدمة نفسهاتطلع بنفسها و كان احلج  كل عائلة , الزمن املاضي مل يكن احلج هبذه الصورة.  لناسمع اجت

املقابل أصبحت يف لكن , الناس من شيء كثري من جوع وعطش وأشياء كثرية وأراحتت مشكلة اخلدمة احلمالت اليوم حل  
صحيح أنها ال تبطل  –كل هذه أمور مخلة  ,صوهتما النساء فيكثر ضحكهم ورفع وخصوصً  ,أماكن جيتمع فيها الناس

العيد يف يتصورون أهنم يف الناس  العيد ملا يأت  ا خصوصً   .برور الذي ليس له جزاء إال الجنةبالحج الملكنها مخلة  -الحج
 .والذل شعار هذا احلاجل واالنكسار الزال التبذ  الذي , حرامليسوا يف مكان  البلد

                                                             
 .رواه أمحد يف مسنده, والتمذي وابن ماجه يف سننهما, وحسنه ايألباين 1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

  ((عَزَّ وَجَلَّ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِامُ أَيَّ))أَيَّامُ مِنًى 
  .راقة الدماء هللشعرية إ, املهمةشعرية إشارة إىل إقامة هذه الوأشري إىل ايأكل والشرب  ضاحي,الشرب املقصود به ايأالذكر و 
 !.  هذا استنباط باطل ,من كلمة أكل وشرب أنه مكان للهو البعض استنبط

نت تذبح فأ ,(الذبح) راقة الدماء هللإلعبادة  ايأنه حتقيقً  ؛ايأكل والشرب هنا يعترب نوع عبادةرب وذكر هلل؟ ما املقصود بأكل وش
 .تعظيًما هلل ا إىل اهلل وتأكل من هذا املذبوحتقربً 

 .وليس معناه اللهو, صلى اهلل عليه وسلما بأمر الرسول ا هلل مث تأكل منه ائتمارً تذحبه تعظيمً 
 

فيبتهجون ناسني أنه ليس هذا غ كثري من احلمالت بصبغة العيد, يتصب   العاشريوم ال, لكن انالتاسع مير اليوم ثامن و رمبا اليوم ال
 .جلمراتااالنكسار والذكر ومنها رمي بقاء التبذ ل و ا املقصود شرعً إمنا , املقصود شرًعا

 .تهاءللذكره وليس لالت ركتم ىن ؟ مركتم يف ملاذا ت  
 

 .قربة إلى اهلل, والزالت عبادة, يام لنشر العلمخير أ بالنسبة لطلبة العلمثم هذه األيام 
 

أنت  !!كثري من الناس ملا تكون احلملة بعيدة من اجلمرات يستثقلون الذهاب هلا, من اجلمراتاحلمالت اآلن القريبة والبعيدة 
نت مستثقل أوال تعبد اهلل عز  وجل  و  ال تستثقلهاو  ؟ خطاك إىل اجلمرة حتتسبهاما القربة اليت قمت هباجالس أربع وعشرين ساعة 

 .عبادته
احنين يسرة ويف اجلمرة الوسطى , احنين مينة مث ادع مبقدار سورة البقرة -اليوم الحادي عشر في–يف اجلمرة الصغري  مث يقال لك

 .مث ادع مبقدار سورة البقرة
 الذل واالنكسار ؟  نيف قلبك م يبقىسالدعاء ماذا وعبادة ظيمة العبادة الع كون هذهتملا 

 .منكسر مذلولستجع للمخيم أنك أكيد 
 ؟نسان عاديإفكيف يزول أثر الذل واالنكسار مث تبتهج وتصبح 

من أجل أن يروا أن  يف الدين : لكن يأتون يقولون لك, نفراطمكان االوليس  ميانيام مكان جتميع اإلايأربع أو اخلمس أهذه 
الذكر أن يكون الزمان المعظم البد في و  المعظ م في المكان كلكن هنا ,فسحة يف ديار املسلمنيين يروا أن يف الد  !فسحة

 .هو الذي يشغل ألسنتناوالدعاء واالستغفار وإقامة الشعائر 
 

                                                             
 .رواه أمحد يف مسنده وأبو داود وغريمها, وصححه ايألباين 1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل: من اآلداب أيًضا 
 .1((مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ)): عرن  الن يب   صرل ى الل ه  عرلري ه  ورسرل مر قرالر 

 
 صفة العمرة

 .يأن صفة العمرة مشتكة بني احلج والعمرة فقطينفع الكل سواء احلاج أو غري احلاج الكالم وهذا  ,نتكلم اآلن عن صفة العمرة
 : إجمااًل صفة العمرة 

  (وأهل مكة حيرمون للعمرة من خارج احلرم, ة حيرمون من بيوهتمأهل جد. )من امليقات يأهل امليقاتاإلحرام 
 بالبيت والطواف 
 بني الصفا واملروة والسعي 
 التقصريلق أو واحل. 

 
 : تفصياًل صفة العمرة 

  ً( مسعةلهم هذه عمرة ال رياء والال)ويقول  ,(لبيك عمرة) بالعمرة ا ويليب  بعد اإلحرام يستقبل القبلة قائم. 
 .(وبالنسبة يأهل جدة ميقاهتم من بيوهتم, بة يأهل امليقات يف امليقاتيكون هذا بالنس)
   وَالْمُلْكَ لَكَ وَالنِّعْمَةَ الْحَمْدَ إِنَّ لَبَّيْكَ لَكَ شَرِيكَ الَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ)) : بتلبية الرسول صلى اهلل عليه وسلم قائال مث يليب 

 . 2((لَك شَرِيكَ الَ
هذا نية اإلحرام هي الشيء الذي انعقد يف قلبك وقت قيامك ولبسك وخروجك, مث التعبري عنها بالتلبية, : جواب لسؤال

 .فيه خالف لكن الصواب واهلل أعلم أن تليب من بيتك التعبري
 :خالف عند أهل العلمفيه وهذا  (إن حبسين حابس) :هنا يف التلبية تقولني

 بعض  :مثال, (سإن حبسين حاب) :قلف كنت تظن أن هناك مشكلة قد حتصل إذا :بعض أهل العلم يقولون
 .هذا رأي (حابسإن حبسين )تتعطل هذا يقول  دأو أن سيارته قالشهرية النساء خشون الدورة 

 هذا نفعكي رمتيس   ايأمر مهما كانت الظروف ومهما كان (إن حبسين حابس)تقول  :رأي آخر. 
  ,وهو الظاهر واهلل أعلمتقوهلا تشعر أن مشكلة ميكن أن حتدثوقت ما ين يعغالب أهل العلم على الضيق ,. 

                                                             
 .متفق عليه 1
 .متفق عليه 2
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 
  الزيادة جائزة إلقرار النيب صلى اهلل عليه وسلم , وإن كانت 1((الْحَقِّ إِلَهَ لَبَّيْكَ))وكان من تلبيته صلى اهلل عليه وسلم

 وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ" :ن عمر يزيدباوكان  ,"الْفَوَاضِلِ ذَا وَلَبَّيْكَ الْمَعَارِجِ ذَا لَبَّيْكَ"الصحابة الذين كانوا يزيدون على تلبيته 

 . "وَالْعَمَلُ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ لَبَّيْكَ بِيَدَيْكَ وَالْخَيْرُ
 ., لكن ايأصل التزام السنةكل هذه الزيادات ال بأس هبا

 .تتصوري أنه يقول كالما باطاًل ال ال تنكري عليه و  ملاذا نقول هذا الكالم؟ حىت لو مسعت  أحًدا يقول هذا الكالم 
 

 أَنْ يَأْمُرُكَ اللَّهَ إِنَّ:  فَقَالَ السَّالَمُ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ أَتَانِي)) :ويؤمر املليب بأن يرفع صوته بالتلبية لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

الفتنة يأن عائشة رضي  ك سواء فريفعن أصواهتن ما مل خشوالنساء يف ذل, ٠((لْبِيَةِبِالتَّ أَصْوَاتَهُمْ يَرْفَعُوا أَنْ أَصْحَابَكَ تَأْمُرَ
 .اهلل عنها كانت ترفع صوهتا بالتلبية 

   م لألصواتهكانوا يرفعون أصواهتم حىت تبح أصواهتم من شدة رفعالصحابة. 
  بالباص ورجال إن كنت  لكن , لو أنت بسيارتك وما معك إال حمارمك فارفعي صوتك بالتلبيةأما بالنسبة للنساء

الرجال أماكن , هناك خميمات بعيدة ك  جال منبعد الر قرب و الصوت, ويف املخيم حسب رفع ونساء, فليس من السنة 
 .(عائشة رضي اهلل عنها كانت ترفع صوهتا مع حمارمها. )وهناك خميمات مالصقة قريبة

 كن أن يتعمد أهل الباص أن يلبوا كلهم معا فهذا يدخل ل ال بأس؛ وإن حصل أن تكون تلبيتكم متصلة,  واال تتعمد
 .ليس من السنةو  منهي عنه , فهذايف الذكر اجلماعي

 
  بية ما تتوقف عن التل :وقول آخر ,هذا قول) -: لتلبية ليشتغل بغريها مما يليرأى بيوت مكة أمسك عن اوإذا بلغ احلرم و

 :ن تيس ر له هذايشتغل بما يلي لم  (البيت :أي ,إال ملا ترى الكعبة
 غتسال قبل الدخول فليغتسلر له االفمن تيس   ,غتسال لدخول مكةاال. 
 وليدخل هنارا أسوة بالرسول صلى اهلل عليه وسلم. 
 ن هذا أقرب باب إىل احلجر ايأسودوليدخل من الناحية العليا اليت فيها اليوم باب املعالة فإ. 

                                                             
 إسناده صحيح على شرط الشيخني: رواه أمحد يف مسنده, تعليق شعيب ايأرنؤوط  1
فرت هرا ورورق ت هرا/ كتاب احلج" )مسلم صحيح" 2  ( .2686/ باب التـ ل ب يرة  ورص 
 .رواه أمحد يف مسنده, وصححه ايألباين ٠
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 .احية اليت تقابل احلجر ايأسودلنورد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دخل من ا 
اليوم أكثر ايأبواب اليت يأيت منها احلجاج باب ؛ فاملتابعة هنا يغلبها عدم ضرر املسلمني يأن ؛هذا كله على حسب ما يتيسر

ىل إأدور  :لال تق  , لكنهما أيسر أبواب الدخولاحلجر ايأسود,  لن يواجهافهد, هذان البابان باب امللك  وأامللك عبد العزيز 
خبروج  ةكون مشتغلتا أهن غالبال ايأبواب اليت تنزل على احلجر ايأسود يأن ؛باب ينزلين على باب احلجر ايأسودأن أصل ل

 .اخلارجني من السعي
 

  عليه اهلل صلى- النَّبِيِّ عَلَى فَلْيُسَلِّمْ الْمَسْجِدَ أَحَدُكُمُ دَخَلَ إِذَا)) :تقدم رجلك اليمىن وتقولفإذا دخلت فال تنسى أن 

 .2((الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ الْقَدِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْكَرِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْعَظِيمِ بِاللَّهِ أَعُوذُ))أو  1((رَحْمَتِكَ أَبْوَابَ لِى افْتَحْ اللَّهُمَّ لْيَقُلِ ثُمَّ -وسلم
 .بقدر ما تستطيع ذك ر نفسك بالدعاءف الدعاء, نفينسو , معتادات على دخول املساجديأن النساء بالذات غري 

 
  وإن دعا بدعاء عمر , ريثبت هنا دعاء خاص فيدع مبا تيس  ومل  ,بن عباسافع يده إن شاء لثبوته عن ر  الكعبةفإن رأى
 .لثبوته عنه ؛فحسن" ومنك السالم فحيينا ربنا بالسالماللهم أنت السالم "

ترفع يديك وتدعو, ميكن أن  الكعبة ورؤيتكدخولك عند ف. ت عن ابن عباسلكنه ثب, هذا ليس فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .ا يف فعلهلذلك جتد خالفً  ,إمنا فعله ابن عباس, صلى اهلل عليه وسلمهذا مل يفعله النيب 

ظي أن والح, وأنت ايأوىل أن تلتزم السنة ,يأن هذا فعله ابن عباس ؛حىت إن رأيت أحدا يفعل ال تنكر عليهالكالم أقول هذا 
 .بل عن الصحابة هذا كله حسن يأنه ثبت لكن ليس عن النيب

 
  :الطواف

ا امسه طواف القدوم أو طواف العمرة ا مث على حسب النسك ماذا سيكون اسم هذا الطواف, لكن غالبً سأشرح الطواف عمومً 
 .للمتمتعني

  فإن مل يتمكن  ,مث يستلمه بيده ويقبله بفمه ستقبااًل ويسمي ويكربابادر إىل احلجر ايأسود فيستقبله مث ي :طواف القدوم
 .ويفعل ذلك يف كل طوفة, فإن مل يتمكن أشار بيده ,من تقبيله استلمه بيده مث قبل يده

  ًصلى اهلل عليه  لنيبإىل اا أول ما يدخل يسمي ويكرب, حىت هذه التسمية والتكبري واردة عن ابن عمر, ليس حديثا مرفوع
 .وسلم

                                                             
 .أبو داود وابن ماجه يف سننهما, وصححه ايألباينرواه  1
 .إسناده صحيح: رواه أبو داود يف سننه, قال ايألباين  2
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

  بِهِ يَنْطِقُ وَلِسَانٌ ، بِهِمَا يُبْصِرُ عَيْنَانِ وَلَهُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْحَجَرَ اللَّهُ لَيَبْعَثَنَّ)) :يأسود فضل عظيم للحديثستالم احلجر ااويف ، 

 يَحُطَّانِ الْيَمَانِيِّ وَالرُّكْنِ , األَسْوَدِ الْحَجَرِ مَسْحَ إِنَّ)) :صلى اهلل عليه وسلم اأيضً  وقال ,1((بِحَقٍّ اسْتَلَمَهُ مَنِ عَلَى بِهِ يَشْهَدُ

 .2((حَطًّا الْخَطَايَا

 .صادق في كونه مقبل على ربه, ا, اإلخالص والصدقيكون صادقً  :أي " بِحَقٍّ اسْتَلَمَهُ "
 أنك وضعت يدك على احلجر  :االستالم أي, االستالميف فقط  ,ا تؤشرين من بعيد ما تقبلني يدكمل :بالنسبة لإلشارة

 .يدك لنيقب  تبيدك احلجر ايأسود  ملا متسحني ,وما استطعت  أن تقب ليهايأسود 
 .ا هبا ونعمةإذا متكن من االثنني معً  .1
 .أو جمرد االستالم مث تقبيل اليد اليت استلمت .2
 .أو إشارة بدون تقبيل .٠

ه يكرب, اإلشارة ل شوط ما ورد أنمث يف ك, وهذا مرة واحدة, فعل ابن عمر( بسم اهلل واهلل أكرب ) والحظي أن التسمية والتكبري 
 .فقط بيده اليمىن

 .ا النساءا خصوصً ا تامً ليس شرطا أن ترفعي يدك رفعً 
  احلجر ايأسود متسحني عليه دون قول, ما ورد الدعاءالركن اليماين و. 

 
  رجيعلها يساره فيطوف من وراء احل جر سبعة أشواط من احل جر إىل احل جحبيث ويبدأ بالطواف حول الكعبة. 

 .شوط احل جر هو املكان املقوس, ما تدخل داخله
 

 يأن  ؛ تعرفون أن الكعبة يف طرفها السفلي يوجد مكان كأنه مائل, من اخلطأ أن يركب عليه الع مار أو الطائفني فوقه
اهنا فحىت يبقوا مك, االكعبة ملا ضاقت عليهم النفقة أنقصوها من جهتني, من جهة احل جر طوال, ومن هذه اجلهة عرضً 

هذا بعيد عنا لكن قد تراه ). أبقوا هذا املكان الذي لو نظرت له مائل, فهذا جزء من الكعبة ما يصح تركب حوله وتطوف
 (فتنبه عليه الع م ار واحلجاج

 من يدخلون ف, بعقلهم هذا الكالم مبناسبة احل جر, احلجر ال يصح الدخول فيه, يأن الناس وقت الزحام ما يفكرون
 .شوطهم على االختصارهناك ويقضون 

                                                             
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: رواه أمحد يف مسنده, تعليق شعيب ايأرنؤوط  1
 .املعجم الكبري للطرباين, صححه ايألباين 2
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 (.ايأيسر الكتف على اإلحرام طريف ومجع ايأمين الكتف إخراج هو واالضطباع) يضطبع القدوم طواف يف الرجل 
  هذا لو فيه متسع, لو كما هو اآلن يف احلج, لن يكون ( والرمل هو شيء بني السعي الشديد واملشي)يرمل مث أن الرجل

 .له متسع
 

 ل ويقو , مل تشرع اإلشارة إليه بيدهمن استالمه وإن مل يتمكن  ,لهده يف كل طوفة إن تيسر وال يقب  ويستلم الركن اليماين بي
 .[271:  البقرة]  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ بينه وبني احلجر ايأسود 

  
 قرأ القرآن أومن أي الذكر ما شاءأو ي ن يدعوأفله , ليس للطواف ذكر خاص. 

  ما شاءيعين يذكر اهلل. 
 را, إن كانت تبقى مسألة قراءة القرآن هناك خالف يف قراءة القرآن بالطواف, يف الزحام الشديد يصعب القراءة نظ

 .القراءة غيبا ال بأس
 يف بعض الكتب أوردوا دعاء لكن حديثه ال يثبت, رد يف بداية الطواف دعاء نبدأ بهمل ي. 

 
  چ ۉ  ې  ې  ې   ېچ أ نطلق إىل مقام إبراهيم ويقر او الشوط السابع غطى كتفه ايأمين  نتهى منافإن 

 ."قل هو اهلل أحد"والثانية " قل يأيها الكافرون" وجيعل املقام بينه وبني الكعبة ويصلي ركعتني ايأوىل  [121:البقرة]
بقي اهلل عليه وسلم,  صلى هذا ورد عن النيب" واختذوا من مقام إبراهيم مصلى" وهو خارج من الطواف, ذاهب ملقام ابراهيم, يقرأ

 .هذه سننأن  الزلنا نقول  ,أنه يقرأها من قراءة النيب كثري من أهل العلم يرى ؟هل يقرأها أم جمرد تعليم ,عند أهل العلم خالف
  وجيعل املقام بينه وبني الكعبة ولو طلعت الدرج, ليس شرطا يف الصحن, السنة أن يكون املقام بينك وبني الكعبة, لكن

 .تيسر فصلي يف أي مكانإن مل ي
 من ( سنة الفجر وركعيت الطواف )  .العكس هذا أحد املواطن اخلمسة اليت يعجل فيها بالصالةب, مل يرد هنا الدعاء

وقل هو اهلل أحد يف الثانية, وما تطيلي  ,ما تقرئني إال قل يا أيها الكافرون يف ايأوىل, املواطن اليت ي عج ل فيها بالطواف
صالة السيأتيك يف السعي موطن من أعظم مواطن الدعاء, هنا يف  .ودك, أخف ما تكون من الصالةيف ركوعك وسج

 .خلف املقام السنة التخفيف
 

ون أي مكان يوافقهم يف احلرم, يصل  على مجاهلم فيخرجون و الفجر وقبل اإلشراق مث يرحتلون  بعدابن عمر وعمر كانوا يطوفون 
 .دقيقة بعشرينبعد الشروق بربع ساعة, 
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

املطلوب  !!فيصلون الناس يف عني وقت النهي  ,السادسة وعشرون دقيقةالساعة أنه يقال لك الشروق , يف احلرممن ايأخطاء 
 :دقيقة, وهذا مما يستوجب النصح, قويل لهيعين على ايأقل مخسة عشر أو عشرين , منك أن تصلي بعد أن ترتفع مقدار رمح

 .مقدار رمحلنهي, اصرب حىت ترتفع اآلن عني ا
 .دقيقة بعد وقت الشروق المكتوب في ساعات الحرم أو التقويم 02لـ  51يفهم مقدار رمح ينتظر من  الالذي 

 
 ؟صادفت فريضةركعتي الطواف لو 

 .بعض أهل العلم يرى أن الفريضة تسقط ركعيت الطواف
 .قول من أقوال أهل العلم يوجدف, تك للمغرب تسقط ركعيت الطواصالن املغرب, قبل املغرب ووقفت فأذ   فت  لو ط  

 
 : وقت النهي بعد العصر قسمني

هذا ال ي صل ى فيه حىت ذوات , يف املغرب أصبحت الشمس وبدأت تغيب, ملا تتهيأ الشمس للغروب :قسم واسع .5
 .ايأسباب

  قسم ضيق.0
 ., البد من االهتمام بايأركان كما ينبغيسنة لىوهذا كله حنن نتكلم ع 
 

  م فيشرب منها ويصب منها على رأسهمن الصالة ذهب إىل زمز فإذا فرغ. 
 أنه يصلي الركعتني مث شرب من ماء زمزم وصب على رأسه  هذا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. 
  أنه بعد أن طاف وصلى الركعتني  وشرب من ماء زمزم عاد للحجر  ,يف حديث جابرصلى اهلل عليه وسلم ورد عن النيب

 .لمهايأسود واست
 هذا مىت يكون ؟

 .الطواف الذي بعده سعي, يعود اإلنسان فيستلمه
 هل يشري إليه أو ال ؟: السؤال

 .وبداية السعي إشارة إىل احلجر ايأسود, شارة للحجر ايأسودإبداية الطواف  :هل العلم قالواأ
 .ع استالمه تتوجه مباشرة للسعي دون اشارةإذا مل تستط   :هناك قول ثاين
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 سعينتجه لل
  السعي بن الصفا واملروة : 

لما دنا إلى الصفا  :امسهاكلها املنطقة  , هذه يدخلون منه إىل السعيشارة مث ب أن الناس يطلعون الدرج مكان اإلالغال
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک   چ :يف هذه املسافة تقول( دنو أي ق رب) ,ةو والمر 

 فَبَدَأَ ((بِهِ اللَّهُ بَدَأَ بِمَا نَبْدَأُ))ويقول  [116:  البقرة] چڱ   ں    گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 يُحْيِى الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ الَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ)) :وَقَالَ وَوَحَّدَهُ اللَّهَ فَكَبَّرَ الْبَيْتَ رَأَى حَتَّى عَلَيْهِ فَرَقِىَ بِالصَّفَا

 .1((وَحْدَهُ األَحْزَابَ وَهَزَمَ عَبْدَهُ وَنَصَرَ وَعْدَهُ أَنْجَزَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ قَدِيرٌ شَىْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ وَيُمِيتُ
 .بدأ هبا يف اآليةنيتك أن تبدأ من الصفا يأهنا هي اليت 

لو صعب عليك رؤية الكعبة ال بأس يأن البنيان قد : واليوم أهل العلم قالوا- ,مث يبدأ بالصفا قريتقي عليه حىت يرى الكعبة
فيوحد اهلل  (اليوجد إشارة هنا)ويرفع يديه بصورة الداعي فيستقبل الكعبة  -يشو ش عليك رؤية الكعبة املهم اجته اجتاهها

دره   الل ه   إ ال   إ لرهر  الر )) ,مرات ثالث (اهلل أكرب)ويكرب قائال  د   ورلره   ال م ل ك   لره   لره   شرر يكر  الر  ورح   ك ل   عرلرى وره ور  ورمي  يت   حي  ي   احل رم 
ء   ه   الل ه   إ ال   إ لرهر  الر  قرد ير   شرى  در ه   أرجن رزر  ورح  ه   ورنرصررر  ورع در زرابر  ورهرزرمر  عرب در ه   ايأرح  در املرة هذه  .مرات ويدعوا بني ذلك  ثالث ((ورح 

مث تقوهلا , ةة أخرى وتدعو خبري الدنيا واآلخر مث تقوهلا نفسها مر , تدعو مبا أردت من خريي الدنيا واآلخرةايأوىل قلتها مث 
 . (مرتنيا ودعوت قلتها ثالثً إذن ) , مرة ثالثة

 هذا الموطن من أعظم مواطن استجابة الدعاء .مث تنزل للصفا 
.  إجابة الدعاء ا من مواطنخلف املقام ليس موطنً , املقامالناس يتكون هذا املوطن الذي من السنة الدعاء ويدعون خلف 

 .على الصفا تدعو, سنرى مثله يف املروة تكون ساعي واقفاملوطن ملا 
الذي جرب يعرف أنه   .اآلن مهما كان زحام تستطيع أن تدعو, يأن املنطقة اليت تدعو فيها الناس فقط يطلعون ويلفون وينزلون 

 .استعن باهلل وستجد, ال حترم نفسك, موسم ستجد مكانا تدعو فيهسواء كان زحام أو يف غري 
 

مبا تيس ر إىل رضاه, مث تذكرين اهلل  ,للمروة, مطلوب منك يف مكان السعي أن جتمعي قلبك على أنك تسعني إىل اهلل نيملا تتجه
بصورة يدينا لمروة سنفعل نفس الفعل, نرفع ملا تصلني ل, إىل أن تصلني إىل املروة.  بذكر ودعاء وقراءة قرآن, كله البأس به, لك

 .أصبحت املرة الثانية اليت تدعني فيها, تصلي إىل املروة, إخل ...وحده ال شريك له ال إله إال اهلل  :الداعي مث نكرب مث نقول

                                                             
 .التمذي, وصححه ايألباين إالرواه أمحد يف مسنده, و السنن ايأربعة  1
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

يف  :الثالثةاملرة , يف املروة مثلها: املرة الثانية, ثالث مرات ودعييت مرتني (....ال إله إال اهلل ) :وأنت على الصفا, قلت :أول مرة
ملا تنتهي  .ستكون يف الصفا: السابعة وايأخريةيف املروة, : يف الصفا, املرة السادسة: , املرة اخلامسةيف املروة :الرابعةاملرة , الصفا

 .من السعي انتهى
 

  ًإىل العلم  -هذا خاص بالرجال-ا ا شديدً مث ينزل ليسعى بني الصفا واملروة فيمشي إىل العلم ايأخضر مث يسعى منه سعي
والتكبري والتوحيد صنع على الصفا من إستقبال القبله ا حىت يأيت املروة فريتقي عليها ويصنع كما خر مث ميشي صاعدً اآل

 .والدعاء وهذا شوط ويعود إىل الصفا شوط ثاين وهكذا 
  بأس لثبوته عن مجع من السلف فال "رب اغفر يل وارحم إنك أنت العزيز ايأكرم": وإن دعا يف السعي بقوله. 

 .(لكنه مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم)
   ه وبذلك تنتهي العمرةفإذا انتهى من الشوط السابع على املروة حلق شعره أو قص. 

 جأنا شعري مدر   :ا يأيت سؤالدائمً , التحلل وشعر النساء, (سأعترب نفسي يف عمرة, ليس يف حج) تأتيين مشكلة التحلل
  ؟ماذا أفعل به
تدريج, تقصني من كل  177ال حتل املرأة من عمرهتا حىت تقص من أطراف شعرها, لو كان مدرج اآلن أنه  البد أن تعريف

 (هذا بتكرار سؤال العلماء, هذا اجلواب. )درجة مبقدار أمنلة
 حىت مسألة أنه البد أن يقص لك أحد, هذه املسألة ليست واردة. 
  تأتني هبا لألمام وتقصني قدر أمنلةتستطيعني أن , جلدائللت شعرك لو حو  أنت. 
  بنفسها , املرأة تستطيع أن تتصرفأحد حيلق لهأن الرجل البد. 
 كل ضفرية أمنلة, بنية أن طرف  من متسك طويل, كان الصحابيات جيدلون شعرهم اثنني أو ثالث, تضفره, و  ا شعرهيتال

 .تتحلل من اإلحرام
 ي شعرك, من كل منطقة متساوية البد من قص مقدار أمنلةاملطلوب منك أن ال تتك. 
 دري مكان اإلحرام إال وقد حتللت  من السنة أن ال تغا. 

 
 :أنواع النسك

 .هو ني ة الدخول في الن سك: اإلحرام
  نوى عمرة :فإن أراد التمتع 
  انوى حج   :وإن أراد اإلفراد 
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 صفة احلج

  نوى حج ا وعمرة :وإن أراد القران 
 .مر  بامليقات أو حاذاه وهذا فيما إذا

 
 ., مث يدخل يف احلجمتاًما شخص يأخذ عمرة كاملة يف أشهر احلج, مث يتحلل :التمتع

 22ه بالتمتع, وهو قادم يوم ا من بلدرمً ذي القعدة إىل مطار جدة حم   22 يوم شخص يأيت مثاًل  :ري الصورة جيداحىت تتصو 
يوم ا ويلبس مالبسه, وجيلس من يطوف ويسعى ويتحلل متامً رة يذهب إىل مكة مث ملا تنتهي العمعمرة,  يًايكون ناو  مفتض أن

من مث يف اليوم الثامن من مكانه, , يف أحد فنادق مكة, وهو يعيش حياته عادي, يتعطر, غري حمرماحلج  6يوم احلج إىل  1
 .هذا امسه متمتع .ينوي احلج وخرج منه إىل مىنمن املكان الذي يسكن فيه فندقه, 

 .أمهها أن يعتمر يف أشهر احلج :اك شروطهن
 .البعيد عن مكة, وراء امليقات( اآلفاقي)أفضل النسك ملا يسمونه هذا 

هذا النسك نعمة من اهلل, خصوصا لآلفاقي, يأن اآلفاقي يأيت يف أشهر احلج وأشهر احلج تبدأ من شوال, فيأخذ يوم واحد يف 
 .عليه أن يأخذ يف سفر واحد عمرة مث يتحلل مث يدخل يف احلجشوال يأخذ عمرة ويبقى يف البلد, من النعمة 

 
 , ماذا يفعلون؟اأن يتمتعو  إذا أردوا أهل جدة: نأيت يأهل جدة

 .يف احلج وندخلمن جديد نية احلج  سنعيدمث مباشرة  .ناكذا أحلل, نطوف ونسعى ونقص ر 0نطلع يوم 
 ؟من مثل هذايأيت أحد يقول ما املصلحة 

 ؟ما أفضل النسك: نقولهذا جوابه أن 
 .ناس يقولون أهنم سيدخلون التمتع يأنه أفضل النسك

 من أنت؟, أهل العلم يف الرأي الراجح هلم أن أفضل النسك يعتمد على الشخص
 القرانالتمتع أخذ وإذا مل يستطع  ,أوىل يف حقه التمتعف, قريًبا مل يعتمر آفاقي كل. 
  ًفرادا أوىل يف حقه اإلكل قريب قد اعتمر قريب. 

 .اايأفضل ملن اعتاد دخول احلرم أن يكون مفردً يكون ى ذلك عل, لرأي الراجح واهلل أعلمهذا ا 
مع أنه يف جدة لكن هذا أوىل  ,فمن املمكن أن يأيت رمضان بعد رمضان وهم مل يعتمروالحرم, من أهل جدة من هم هاجرون ل

 .يف حقه التمتع
 
ارتياده وتعمريه للحرم, يأن العمرة أتت من التعمري, فأنت وأنت  ى حسبعل, حسب حال الشخص ؟إذن أي النسك أفضل 
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 تطوف تعتمر لتعمره
 .اإلفرادفايأوىل لك  ,لتدد وأنت قريبفإذا كنت ممن مرن  اهلل عليك با 

 .فايأوىل لك التمتع أو القران ,ا للحرموهاجر  اقريبكنت   أو ابعيد وإذا كنت
 

 .وجيرب هذا بدم, فيعمل أعمال احلج فقط, ة مًعاا وعمر ينوي حج   :رانأراد القِ  من
 

إمنا  ربجيل كلمة بعض أهل العلم ما يستعممثل أعمال القارن ماعدا أن القارن يزيد عن املفرد أنه جيرب بدم,  أعمال المفرد
 .تقرب شكر بدمي

 .على كل حال القارن يذبح, عليه هدي
 

 التلبية ؟متى تبدأ 
 .مرة وتنقطع التلبية بانتهاء رمي مجرة العقبةمن حني اإلحرام باحلج أو الع

 .التلبية هذه إشعار حبج أو عمرة
 
 

 يوم الرتوية: اليوم الثامن 
 .فجر يوم عرفة, سيصلي يف مىن الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر, سيكون يف مىن

يعين يفو جون الناس الساعة الثانية أو , الكن اآلن بسبب التفويج يفوجون الناس سابقً , أن نصلي فجر يوم عرفة يف مىن السنة
 .ال يكون حصل يف احلج شيء لكنه نقص يف السنة, ال بأس, قبل الفجر, الثالثة أو الرابعة

 .التفويج هذا له خطته حىت يصل الناس يف وقت مناسب
 

 ؟ملا يصل مىن يف املخي م, إذن ماهي ايأعمال اليت يوم هبا احلاج يف اليوم الثامن
 .والقصر على الرباعية, ويصليها قصرا ولو كان من أهل مكة, ات يف وقتهاالصلو 

 .القصر ليس للسفر بل للنسك نفسه
 

 .قبل الظهر وبعد الظهر وبعد املغرب وبعد العشاءماهي السنن الرواتب؟ أما السنن الرواتب فال,  أصلي السنن الرواتب أم ال ؟
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 .اا وال حضرً  سفرً ما تركها النيبسنة الفجر ما عدا سنة الفجر, 
 

 ؟الضحى وقيام الليل والوتر :ة مثلبقي علي السنن املطلق
 .ال تتصوري ترك السنن الرواتب يعين ترك النوافل؛ الضحى وقيام الليل في صلى  كذلكأما الوتر فتصلينه,  

 
 يوم عرفة: اليوم التاسع

س م ن يوم عرفة؛ كما يف حديث جابر الطويل يف صحيح يستحب  الذهاب م ن مىن إىل عرفة بعد طلوع الشم, اخلروج إىل عرفة
-غدونا مع رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنه-هلل بن عمر مسلم, ويكون احلاج يف ذهابه إىل عرفة م كربـ رًا م لربـ ًيا؛ حلديث عبد ا

 كررب  م ن مىن إىل عرفات, م ن ا  -صلى اهلل عليه وسلم
, وم ن ا امل  ل يب 

 ."امل
 .مث خلط تلبيته بتكبري (لبيك اللهم لبيك)يعين يقول  املليب 

 ؛ وقبلهاالثامن  يومالمها م أعمال, قد  تقد  أن اليوم الثامن الزال مبثابة االستعداد ليوم عرفة, فحىت يعتاد قلبك على اجلمع البد 
 .(ة عرفه في الشدمن عرف اهلل في الرخاء )  :هذه القاعدة يأن التوفيق يوم عرفة مبين على

اهلل عز وجل مايف القلب يزيل من أجل أن  ,تب واستغفر, أو غريه قدم للحج بأعمال صاحلة اكنت حاجً   اسواءً من الرخاء اآلن ف
وتقف تدعي جتمع قلبك عرفة أن يوم ة ي  شعمن نفسك واتصاالت مث تريد  اله  يف الدنيا ن ال تك, مجع قلبكالكدر فتستطيع من 

 م هلذا اليوم أعمااًل قد   ,يأن مثل هذه ايأعمال حتتاج إىل تقدمي ؛ يوفق ليوم عرفةالا غالبً  هييلتالذي ! صاحيوجتد نفسك 
 ., واحلسنة تقول أخيت أخيتتنفعك فتستطيع أن جتمع قلبك

 .إن شاءاهلل فيجمع عليك قلبك في اليوم التاسع عشية عرفةاليوم الثامن وقلبه  فأنت قد م أعمال صالحة
 
ايأكل والشرب واجلدل ورفع ايأصوات والكالم نقلل مىن, نكثر من الذكر, نقلل من التدخل فيما ال يعنينا و  نصلي الفرائض يفف

 .هالذي يسبب فقدان احلاج لسالمة حج  
 
تجد هذا فقد حقيبته وهذا ما ناسبه املكان وهذا ما يأن الناس يأتون إىل املخيمات؛ ف, يوم املشاكل يف الغالب الثامن هويوم ال

أنت مرتحل لربك,  .الرفاهية الذي يف بيتهم موجود هنا من رحلة ويريدون نفسالناس ذاهبون  تشعر أنف.  إخل... به املخيمناس
 .مهما كان حالك رفاهيةالمن و من األا على الرصيف, نائم على مكان يعتبر فيه نوع ولست نائمً 

ومن  !(؟عني فلوسنا, هل حنن قادمني ببالشحنن داف) :رفنييف هذه ايأيام , يقولون لصاحب احلملة أو للمشمن احلجاج كثري   
 .فيفسد حجه من أول املوضوع! تدخل يف اجلدل بل يف الفسقهذه الكلمات اليت 
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 . الحج ليس أي حج؛ الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة
 

 قلبك أو دينك يفالدنيا ليست  يفهنا فامحد اهلل أ ,تأيت على الوسائل منغصاتالبد أن البد أن تفهم ملا تتوفر لك الوسائل 
البد اختبار صرب  27: الفرقانچ وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ  ۆئچ : قال يف كتابه  عز  وجل   مث اعلم أن اهلل 
 .فإذا عاملتها مبا يليق زادك اهلل نعماء , شكراختبار و 

  ,وعودهااحلملة  أو إذا حققت ,عدم محد وشكر للرب, بطر يف ايأكليعين  0: إبراهيمچ ڦ  ڦ  ڄچ : أين 
ولو  ,ويعرفون الطريقمنظمني هؤالء  واهلل: إذا وصلنا عرفة بالوقت املناسب نقول  ,كثري من القلوب تتجه للحملة وأصحاهبا

 .ويضعوهم يف مقامهم يعرفوا حيتموا الناس :لو جلسنا يف مكان مناسب نقولو , عندهم ذوقواهلل : قلناأكلنا ما يناسبنا 
 !وال يوجد استشعار السم اهلل الرزاق !ويف مقابلها كل الذم عليهم, اسكل الثناء على الن

 .أنه إذا أتاك ما يسرك فهو رزق خالص من اهلل, إذا أتاك ما يضرك فهو اختبار خالص من اهلل 
 .عام ل اهلل, ل الناسال تعام  ف

أنت راحل, ترجو لو دفعت مالك  , على اهلل ال تتكلم عنها يأنك ميكن أن تدخل يف باب املن  , هذه ايأموال اليت دفعتها لتحج
 .كله من أجل أن يقبلك اهلل

كانت مساكنهم طيبة يف مكة لكن هجروها,   , هجرة إىل اهلل وجتارهتم يعبث هبا أهل الشرك لكنأال ترى الصحابة تركوا بيوهتم 
 .من أجل اهلل

 ؟ من اهلل امرأة فرعون ماذا طلبت
ۇ  چ ايأهنار جتري من حتته, ومع ذلك فهمت حقيقة القصة,  ,يف بيت ملك وليس أي ملكامرأة فرعون تتمتع بامللك, تعيش 

 .القرب من رضاهمعىن رأت معىن املعية و  11: التحرمي چۇ  ۆ 
 .ا لما اعتدنا عليهتكون الرحلة هجرً أن فالبد 

  وجتد نفسكشرب, فال تزداد شهيتك ا يف ايأكل والفراطً إت يبذلون ما يستطيعون مث يزيدون أصحاب احلمالا من ن كثريً إمث 
 !كأنك ذاهب سياحة 

 البد أن تنتبهأنت اآلن  ,رادتهلنفسه قوة إيثبت يريد أن , يف نظام غذائي مهما أغروه بالطعام والشرابيدخل أحدنا يقرر أن ملا 
 .كل وتشرب ستنام يف التاويحال تأ :بعد املغرب لذلك نقول يف رمضان.  على قلبك يقع مثقوالً , كئأمعا إىل يدخل أكوالم أن  
 

مث , وتستمتعي بايأكل والشرب, ستعدي الساعات, وأريدك أن تشعري, اآلن أنت تريد أن تكون يف أربعة أيام يف غاية الصفاء
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 !!؟ لن ننتهير أنك بني هذا وهذا طول الوقتتصو  ف, سنقضي وقت أكيد يف إخراج هذا أيًضا
ايأكل والشرب ليس من احملرمات لكن ال تقع عليه   ., ستختصر ما تستطيعقواطع لهتريد وال د أن تقوم بعمل حمد   تصور ملا تريد

 .وملا يكثر الدفع يكثر ايأكل, ؛ خصوصا أن دواعيه كثريتستجيب للدواعيال ا و وقوعً 
ن ما حتمله رجله وجتد مع أنه جبانب اجلمرات لك, أنا ال أدفع كثريا إال يف محلة قريبة من اجلمرات: كثري من الناس يقول

 !!؟للجمرات, مث أي دعاء مبقدار سورة البقرة سيكون
ملا .  ال حول وال قوة إال باهلل, اسأل اهلل الربكةلكن الزم  ,االستجابة للحاجات البدنية يسبب ضعف القلبجيب أن تعرفوا أن 

 .هامن تكتفيتطلب الربكة هبا و نت صادق أنك وأ ,قل بسم اهللتشرب املاء أو تأكل اللقمة 
 .النعمةذكر على واحلمد شكر ال هوفوقكل هذا 

 
يأهنم نسوا اآلن, فبدال من أن يكثر احلمد والشكر هلل, جتد الناس يكثرون االنتقادات إال درجة من الرفاهية ذه الصل هلمل ياحلج 

 .حج عبد ذليل منكسر هللأنت في ال. من الدنيا غري موجودد عل التجر  ف  !. هم إىل أين ذاهبون
الضحى يعين , الظهر والعصر مجع تقدميصالة بعد تبدأ من عشية عرفة , تأيت عشية عرفة, جتمع قلبك على قدر فعلك السابق

 .من أن يؤذن الظهر جتمع الظهر والعصر, مع القلب والراحة واالستغفارجليوم عرفة وقت 
 ملاذا مجعت العصر مع الظهر؟

كرمه أن  , يباهي هبم املؤمنني املوجودين يف عرفة يباهي ببين آدم املسلمنيعز  وجل  فاهلل  تتفرغ للدعاء,أمر شرعي لكن من ح 
 .(اطلبوا ما أردمت ) : الدنيا ينزل إىل السماء  ,همءمث يستجيب دعا, املالئكة

قَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِ)): -صلى اهلل عليه وسلم-قوله ورد يف فضل يوم عرفة والوقوف هبا 

 .رواه مسلم ((مَا أَرَادَ هَؤُالَءِ؟: عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَالَئِكَةَ فَيَقُولُ
 

رمهم على احلق فيحكم فيقبل اخللق جب, فجرم اخللق وأما الجيمفـحكم احلق  أما الحاءاحلج حرفان,   :لذلك يقول أهل العلم
 .هلم باملغفرة

  82: احلج چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  چ ولذلك يف سورة احلج 
 .نسأل اهلل أن ينفعنا بذاك اليوم العظيم
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 آداب عشية عرفة أن تتفرغ للدعاء
من ذاك عز  وجل  ا يديه يدعو اهلل قي رافعً بعد أن صلى الظهر والعصر ركب ناقته واستقبل القبلة وبصلى اهلل عليه وسلم النيب 

 .كحتر  ا ملغروب, متصل يف مكانه لن اقتبت الشمس أالوقت إىل 
 .ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير:  وكان أكثر ما يقول

 الَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِالَّ إِلَهَ الَ :يقَبْلِ مِنْ وَالنَّبِيُّونَ أَنَا قُلْتُ مَا وَخَيْرُ ،عَرَفَةَ وْمِيَ دُعَاءُ الدُّعَاءِ خَيْرُ)): -صلى اهلل عليه وسلم-قوله وهذا 

 .1((قَدِيرٌ شَىْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْحَمْدُ وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ
وأنه اإلله  ,فيهنه امللك الذي حيكم أرباين وأنعم علي و  هقد أنأعتليس يل إله أنا  :نه يقولأكيأنه    خري ما قال العبد ؟هي ملاذا 

 .أسأله أن يعاملين مبا هو أهل لهاحملبوب, فأنا منطرح بني يديه 
مبا تعتقدين من  هيلإكأنك تتوسلني ف ,إياهإال مدبر فلما تكثرين من قول ال إله إال اهلل تعتفني أن ليس لك رب مالك مريب 

 .ءذكر ودعافكان , صفاته
 

 :المثل الذي ي ضرب لمثل هذا
فيقول , مثاًل مائة ألففيكون أعلى رقم عنده  ,اطلب :لك من ملوك الدنيا وقال لهلو شخص دخل على م :نقولنأيت ما مثل
 .فيعطيه,  -على رقم يعرفهأهذا  -أريد منك مائة ألف : له

 ؟ ماذا سيعطيه, اعطين ما يليق بك :لكن لو قال له
 . يعرفه وال يعرف أرقامهالورمبا  ,شيء كثريسيعطيه 

ني أن وب,  إخل... , وضعه كذاأريد زوج صاحل وبيت : بني أن تعددشاسع فرق سبحانه وتعاىل؛  قبل على امللكهكذا ملا ت  ف
 .(وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قديرال إله إال اهلل ): تقول
مثل هذا االنطراح , يبعطين ما يليق أك على كل شيء قدير وأنا منطرح بني يديك فعلم أن امللك بيديك وأنأنا أ: يعين

 .فروض خنرج به من احلجاملهذا الذل ؛ و واالنكسار ذل
 .هذا الذل واإلنكسار والرضا باهلل

 
 وتنامني ني, مث تتعش  املغرب والعشاء مباشرة تصلنيمزدلفة إىل  لنيأول ماتص   ,مزدلفةإلى دفعوا الناس  ,ة عرفةفإذا انتهت عشي  

 .دوهذا أحد أنواع التعب  .  يف العراء
                                                             

 .وحسنه االلباين( ٠2٠2/ باب ِف  د عراء  يـرو م  عرررفرةر / كتاب الدعوات" )سنن التمذي" 1
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ال تكون يف وضع  بني مكان مستور آمن ملكان فيه عراء, مرة تكون يف وضع يالئمك ومرةمن وهكذا الدنيا, تتقلب فيها 
 .فأنت بني الصرب والشكر ,يالئمك

 
 (يوم النحر)العيد يوم : اليوم العاشر

 ما يؤذن ثم يصلي الناس الفجر أول
املشعر  مسجد والغالب أن؛ يأنه يف مزدلفة كل باص ومعه مجاعته, فأحيانا يؤذن قبل الوقت, البد من التحر  : هنا إىل تنبيهننبه 

ثم يأتي اآلن الوقت الفاضل, بعد انتهائك من صالة الفجر إلى أن , ي على أذانهصل  فت  , احلرام ي سمع صوته يف غالب مزدلفة
عند  لقبلة ودعااإىل  هتوجصلى اهلل عليه وسلم , النيب هذا الوقت وقت دعاء, إلى أن يأتي وقت شروق الشمسا, ر جد  سفِ ي  

 .(اآلن وصلنا إىل املوطن الثالث يف الدعاء). املشعر احلرام الذي هو اآلن مسجد املشعر احلرام, أو يف أي مكان مزدلفة
 .ذا وقت دعاءمزدلفة هها هي و  ,وعرفة فيه دعاء ,السعي فيه دعاء

 .حيرمون أنفسهم من الدعاء هنا ,لذلك كثري ممن فيهم صحة وعافية ويدفعون من مزدلفة جملرد الدفع وأن ينتهوا
 

 لرمي جمرة العقبةمرة أخرى لمنى  الناس ثم يتوجه
 :على خالف يف وقتهرمي مجرة العقبة 

 :بدايته
 .من مزدلفة الناس وادفعبعد أن يمن  يبدأالشمس أو  قمن بعد شرو  يبدأ

تنظرين إىل القمر إذا غاب صار ال , الشاهد واضح, وليس بعد نصف الليليأن الثقالء والضعفاء يدفعون بعد غياب القمر, 
 .ي رى يف هذا الوقت يغادرون

 .من هنا يبدأ وقت الرمي على القول الراجح, يغيب القمر اآلن حدود الساعة الثانية والنصف
 .اليبدأ إال من وقت شروق الشمسوبعض أهل العلم يقول أنه 

 :آخر وقت  
 ., ينتهي وقت رمي مجرة العقبةاليوم العاشر, يوممشس هذا الاملتفق عليه أنه عند غياب 

طواف اإلفاضة وجيدون  فيطوفون, مزدلفة ينزلون على احلرمهناك أشخاص بعد أن ينزلون من  ,ال يسن للحاج صالة العيد
 .حق هم ال ي سن  صالة العيدهؤالء يف , الناس يصلون العيد
يصري ال أحد   .عن صالة العيد غل  نت يا حاج يف ش  أ لكن, املسلمون يف كل مكان يصلون صالة العيد, وهذا ينبهك لتنبيه

 كعن ذه باليت ت   االحتفاالت يأتيك من و, عيد والزم حنتفليف ويأيت يقول يف اليوم العاشر بعد املغرب ترى حنن ج لك يتحج  
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 .هذا عيدنا خمتلف؛ عيدنا هنا بكثرة الذكر والذل, ال, لالذ
حصل أن أحدا احتفل بالعيد بصورة غري , وحصل هذا الشيءك كنت يف خميم مثل هذه ايأفعال تصوري لو أن, حالعلى كل 

 !الئقة باملكان
يأن هذه ,  يتحم لون مافعلوالكن هم عند اهلل, اعتزيل بقدر املستطاع جملسهم, ال تكثري اجلدل؛ يأن اجلدل يفسد عليك حجك

 .يف الذل واالنكسار ري أنك ال زلتوتصو   .ايأماكن أماكن معظ مة مقد سة خصوًصا هذه ايأيام
, هناك خطأ يف التفكري!! ويتصورون نفسهم أهنم يف البلد, والناس خرجون أدوات التجميل, ال ننس أنفسنا ونتصور أننا يف عيد

 .البد من تعديله
, وإن أكلت وشربت وجل   ز  عن ذكر اهلل ع ال يشغلك ايأكل والشرب ,اا الهجً ذاكرً  بقىيف أيام ذل وانكسار البد ت آلنأنت ا

 .فتكون حامًدا شاكرًا الهًجا بذكره
 .حنن نشتغل بأعمالنا, لكن حنن مل نصلي العيد معهم!.  لو كنا نشارك أهل البالد يف العيد لصل ينا العيد

 .أنت يف حقك يا حاج صالة العيد ليست حىت من السنة, صالة العيد, وإظهاره هو الصالةفأول شعائر العيد 
 !ىل احلرام إع يف املباح خنشى منه أن يوصلنا فما ترونه من توس

 رأيتهم حيتفلون احتفاال فيه انشغال, هذا ايأمرحصل افتضي جدال أنك يف خمي م و 
 ي الناس املسؤولني وعظًا بسيطًاأوعظ. 
  اعتزليهم, جترحني فيها حجككلمتني   ستقولني وأنك لو ذهبت, ك لست  أهال للوعظأيت  نفسوإن ر. 
 اكتيب ورقة. 
  لكن ال تبقي يف مكان مثل هذاال تتكي متاًما وعظهم. 
 وانكيب منشغلة منكسرة. 
  رمبا هم يكونون عند اهلل عز  وجل  أحسن منك ,أحسن منهمأنك وال تري نفسك. 
 سنة ما استطعت  إىل ذلك سبيالأنت  متس كي بال. 

 
 16: يونس چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  چ , ال يغرونك فيقولون لك يوم عيد: والزلنا نقول

يف  ال أحد , تكوين من غري املقبولني فرح مشوب باخلوف أنهذا الوصلك, و وفقك وأأن  لكن تفرحي, أن تفرحي منك   مطلوب
حتكمني على بلت أو كونك تقويل عن نفسك ق     هذه الكلمة جرمية( بلنا عند اهللوقفنا يف عرفة وق   بعدما) :يوم مثل عرفة يقول

إمنا هذا أمر موكول   .نارب والنة جب البقبول ال أهل السنة واجلماعة اليشهدون يأحد بل هذه خمالفة يأهل السنة واجلماعة, أحد ف
 .إىل اهلل
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

أين هي؟ ال يدخل اهلوى يف , اجلمرات هذه العبادة العظيمة اليت حتتاج لذل وانكسار الزال ايأمر حيتاج منا جهد, الزال رمي
 .هذه العبادة

 
 . هناره كثرة الذكر ورمي اجلمرةيف :العاشريوم اليف 

 .التعطي نفسك للسهر واحلكي, ا حىت تقوم الليل وتصلي الفجرتنام مبكرً , تكثر من الذكر, نفس ايأمر هليلوالزال يف 
رمبا يكون هو التهليل, التكبري و , ما استطعت الزم الذكر والدعاء و بني يدي أحد يعلمك هبا ونعمعت أن تطلب العلم ن استطإ

ع بني كثرة الذكر وقراءة لكن نو  , كثرة الذكر املطلق يكون يف وقت أفضل من قراءة القرآنيف وقت أفضل من قراءة القرآن؛ يعين  
 .باقيةواستعمل هذا يف ايأيام ال, القرآن

 تعاىلسبحانه و ال تشعر أنه يف وقت فينشغل قلبك عن ذكره 
 

إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ )) : قرالر , العاشريوم الأعظم ايأيام عند اهلل  خرب أن  صلى اهلل عليه وسلم أأنبهكم أن النيب أريد أن 

 .احلادي عشريوم اليوم القر هو العاشر,  يوماليوم النحر هو . 1((رِّوَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَ
 أوىل أم يوم عرفة ؟ على اختالف اليوم العاشراختلف أهل العلم هل 

 .احلادي عشريوم الأعظم ايأيام مث العاشر يوم صلى اهلل عليه وسلم الجعل النيب , الزال الذكر طريقك إىل اهلل :يوم القر
 إىل الليل (أي بعد أذان الظهر) لزوالوقت الرجم بعد ا

قبل املغرب يف مبعىن أهنم , نيتعجلو الناس يف الغالب  يف الثالث عشرلكن , اليوم احلادي عشر والثاين عشر والثالث عشريف 
 .الغالب يرموا

 
 .االجتاه يف الغالب كل الناس يتجهون نفس, اتر وهذه اجلمرة آخر اجلم, نرمي فقط مجرة العقبة العاشر يوماليف 

ما يف جمال ( جلمرة الكربى مجرة العقبة ا) كل اللغات بومكتوب  .لثالثةاإىل مجرة وتصلني  أول يوم ستتكني أول مجرة وثاين
 .للخطأ

 ماذا تفعلني ؟
 .ين مع كل حصاة, وجتمعني قلبك على تعظيمه, تكرب  كل واحدة منفردةوتلقي   سبع حصياتالـ أخذينت

 !(يب على ماذا ؟ يادوب ارمي وامشيقلامجع ) :ا يقولوندائمً 

                                                             
تـرعرانر ب غرري  ه  با/ كتاب املناسك" )سنن أبو داود" 1 ىر ب يرد ه  وراس   .إسناده صحيح, وقد صححه ابن حبان واحلاكم: قال ايألباين( 1080/ ب مرن  حنرررر اهل رد 
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من أجل أن تكون تقًيا ال تنسوا أول , هذه هي صورة احلياة,  سابقة لتجد قلبك يف أوقات ايأزماتعمااًل أالزلنا نقول اعمل 
أن  يف ايأزمات ما ينفعك إال :فكأنه ي قال   چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  : احلج

 .تقوىمن اليكون عندك رصيد 
فيسددك اهلل هنا   , من أين لك قلب إذا مل يكن معك قلب من ايأول ؟حىت جتمعي قلبك وقت الرمي ,مثله عندما ترمني اجلمرة

 .وجل   عليه وسلم وممتثلة أمر اهلل عز   وكونك تفعلني مثلما فعل النيب صلى اهلل, على تعظيمه وعلى خشيته وعلى االنكسار
 

 ؟من أين نأخذ احلصيات
إذا كنت متجهة من مزدلفة للرجم خذيها من  : مبعىن . رمجرة العقبة من مزدلفة إن تيس  كالم أهل العلم أن حصيات   يف الراجح
 .مناقشة بدونبقية ايأيام من مىن   .إذا مل يتيسر خذيها من مىنو  ,مزدلفة

 
 اليوم احلادي عشر

 .من بعد صالة الظهر  من مىت يبدأ الرجم؟
مث ارفعي يديك للدعاء وهم  ,أقصى اليمنيحدة, مث تنحازين امع كل و  نكرب   اسبعً  ترمني غرى,تبدئين بالص ماصفة الرجم؟

 .ارفعي يديك وادعي ما أردت, (القبلة أمامك ورمبا يكن فيها ميل بسيط) يشريون لك أين القبلة
 موطن عظيم من مواطن إجابة الدعاء

 .ساعة ونصف لساعتين بينة, يعني بمقدار سورة البقر  وكان يدعصلى اهلل عليه وسلم  النبي 
 نأتي اآلن للجمرة الوسطى
صلى اهلل عليه  رسوله ه وأمرمني هلل ممتثلني أمر عظ  مرات م  سبع م فنصل للجمرة الوسطى, نرجم نتقد  بعد أن انتهينا من الدعاء 

ا وتدعي بنفس مث تنحازين يسارً , هللأنت اآلن ترمجني امتثااًل يأمر ا !أن هنا شيطان ونرمجه ال نعتقد, هما نعتقدهذا , وسلم
 .الصورة اليت دعيت هبا يف اجلمرة الصغرى

 .اجلمرة الكربى ال دعاء فيهاترمجي لكن  (العقبة ) الكبرى  ثم تتقدمين للجمرة
 

 الثاني عشريوم ال
 .وبنفس الطريقة الرجم, يبدأ من بعد الزوال ويستمر لليل, مثله

 ؟ تعج لن ل أو النتعج   الثاين عشريوم ال
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : سبحانه وتعاىل بضابط خرب أ, يف سورة البقرة, يف كتاب اهلل
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 كيف نستقبل عشر ذي احلجة؟
 صفة احلج

 .يعود إىل بلده خال من اآلثام لو اتقى : يعين , ال إمث عليه 27٠: البقرةچ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹ
مث إه ملن اتقى, ومن تأخر ال يف املوطنني ال إمث عليه, من تعجل فال إمث علي حنن لدينال أو التأخر, ليس ال إمث عليه بسبب التعج  

 .عليه أيضا ملن اتقى
 ماذا تفهمني من اآلية؟

ٱ  چ  : قابليها بآية سورة احلجاآلية هذه , اتعجلت أو تأخرت بشرط أن تكون متقيً  أأنك ستعود ملنزلك ال إمث عليك سواءً 

ولذلك أن تكون تقيا , فهذا هو العامل أن تكون يف احلج تقًيا , چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
االنشغال بني  وال بأي نوع مناالتصاالت  وال بأي نوع منبأي نوع من اللهو  هفمحتاج أن جتمع قلبك, فال تشتتويف احلج 

 .الناس
 :لكن أولى أن تتأخر

 لزيادة ايأعمال 
  صلى اهلل عليه وسلمويأهنا سنة النيب 
  موطنني للدعاء ال تفقدهمويأنك ستجد. 

 
 اليوم الثالث عشر

 . بلىا يستحق أن تبقى ؟ موطنً هذا تدعو عند اجلمرة الصغرى والوسطى, أليس و , تبقى إىل اليوم الثالث عشرملا 
 ال رخ  أذا كنت ممن تإو  .واالستغفار وحافظ على حج تك الذكركثر من فأجل ذا كنت ممن تعإف .التقوىيف هذا وهذا كن املهم ل

 هو أنك أكثر خريا, اهلل أعلم من وال يقع يف قلبك, وال ترى نفسك أحسن ممن تعجل ,يأيت يوم التأخري ونسهر طول الليل
 .يف هذا املقبول

 
 ما ينقطع قلبك عن الذل واالنكسار, الزال يصاحبك في عمل القلب الذل واالنكسار

 
سبحانه  ا سبب لرفعتك عندهوأهن , ايأيام عنده خري ايأيام يف حياتكه وكرمه أن جيعل هذه العشر اليت هي خريسأل اهلل مبن  ن

 .وتعاىل
 .أن جيمعنا على خري حالوأسأله سبحانه وتعاىل  ,يل ولكم القبولعز  زجل  أسأل اهلل 

 


