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 تفقد أحوال الؽاببٌن وأَُسرهم

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فقد حكى لً أحد االصدقاء أنه ذهب إلى عمرة رمضان الماضً، 

وأوالده األربعة، أكبرهم شاب فً التعلٌم الجامعً، وترك زوجته 

ولما سافر وبعد عدة أٌام ِمن سفره سأل زوجته: هل سأل علٌكم 

 أحد ِمن إخوانً أو تفقد حالكم أحد فكانت اإلجابة أن ال أحد! 

فاستشعر ذلك الصدٌق الخطر، وأنه قد ٌمكث شهر رمضان كله 

ذلك فً نفوسهم  وال ٌسأل عن أوالده أحد ِمن اإلخوة فٌترك

فاضطر إلى أن ٌتصل هو، وٌبعث برسابل إلى اإلخوة أن شًٌبا؛ 

ٌتصلوا بابنه األكبر، وأرسل لهم رقم هاتفه؛ فاستجاب البعض 

 لرسابله، واتصلوا بابنه األكبر! 

وال تدري كم صنعت هذه االتصاالت فً نفس الزوجة واالبن 

 األكبر؟! 

ٌاٍن ودعوٍة، وترك ذلك فً حٌنها استشعروا بقٌمه االنتماء إلى ك

أحسن األثر وأجمل الشعور تجاه الدعوة  -وإلى اآلن-نفوسهم 

 -صلى هللا علٌه وسلم-واإلخوة والمنهج، واذا تدبرنا حٌاة النبً 

ا أن النبً  ًٌّ كان ٌتفقد  -صلى هللا علٌه وسلم-نرى واضًحا جل

أصحابه وٌسأل عنهم وعن أسرهم، ٌتضح ذلك ِمن مواقفه مع 

، قال جابر: َمِرْضُت -رضً هللا عنهما-بن عبد هللا بن حرام جابر 

 ًُّ بِ ِه َوَسلَّمَ -َمَرًضا، َفأََتانًِ النَّ ٌْ ُعوُدنًِ، َوأَُبو َبْكٍر،  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ

 ًُّ بِ أَ النَّ ، َفَتَوضَّ ًَّ ًَ َعلَ اِن، َفَوَجَدانًِ أُْؼِم ٌَ َصلَّى هللاُ -َوُهَما َماِش

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ  -َعلَ بِ ، َفأََفْقُت، َفإَِذا النَّ ًَّ َصلَّى هللاُ -ُثمَّ َصبَّ َوُضوَءهُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ قال:  -رضً هللا عنه-، وعنه )رواه البخاري(... " -َعلَ

ْجُت اْمَرأًَة فًِ َعْهِد َرُسوِل هللاِ  ِه َوَسلَّمَ -َتَزوَّ ٌْ ، َفلَقٌُِت -َصلَّى هللاُ َعلَ

 ًَّ بِ ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ -النَّ ٌْ ْجَت؟، َفَقالَ: )- َعَل ا َجابُِر َتَزوَّ ( ُقْلُت: ٌَ

ٌب؟َنَعْم، َقالَ: ) ٌِّ ٌب، َقالَ: )بِْكٌر، أَْم َث ٌِّ ( َفَهالَّ بِْكًرا ُتاَلِعُبَها؟( قُْلُت: َث

نًِ  ٌْ ا َرُسولَ هللاِ: إِنَّ لًِ أََخَواٍت، َفَخِشٌُت أَْن َتْدُخلَ َب ٌَ قُْلُت: 

َنهُ  ٌْ ، َقالَ: )َوَب َفَذاَك إَِذْن، إِنَّ اْلَمْرأََة ُتْنَكُح َعلَى ِدٌنَِها، َوَمالَِها، نَّ

َداكَ  ٌَ ٌِن َتِرَبْت  َك ِبَذاِت الدِّ ٌْ  .)متفق علٌه(( َوَجَمالَِها، َفَعلَ

للمرأة التً كانت تقم  -صلى هللا علٌه وسلم-وكذلك تفقده 

أَنَّ  - عنهرضً هللا-فعن أبً هرٌرة ، -أي تجمع قمامته-المسجد 

ِه -اْمَرأًَة َسْوَداَء َكاَنْت َتقُمُّ اْلَمْسِجَد َفَفَقَدَها َرُسولُ هللاِ  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

( َقالَ: أََفاَل ُكْنُتْم آَذْنُتُمونًَِفَسأَلَ َعْنَها َفَقالُوا: َماَتت، َقالَ: ) -َوَسلَّمَ 

ُروا أَْمَرَها َفَقالَ: ) ُهْم َصؽَّ ( َفَدلُّوهُ، َفَصلَّى نًِ َعلَى َقْبِرِهاُدلُّوَفَكأَنَّ

َها.  ٌْ لجلٌبٌب فً  -صلى هللا علٌه وسلم-، وتفقد )متفق علٌه(َعلَ

( َقالُوا: َهلْ َتْفقُِدوَن ِمْن أََحٍد؟أحد المعارك، حٌث سأل أصحابه: )

بًٌِبا، َفاْطلُُبوهُ اَل، َقالَ: ) ٌْ ، َفَوَجُدوُه ( َفُطلَِب فًِ اْلَقْتَلىلَِكنًِّ أَْفِقُد ُجلَ

 ًُّ بِ ِه -إِلَى َجْنِب َسْبَعٍة َقْد َقَتلَُهْم، ُثمَّ َقَتلُوهُ، َفأََتى النَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعَل

ِه، َفَقالَ: ) -َوَسلَّمَ  ٌْ َقَتلَ َسْبَعًة، ُثمَّ َقَتلُوهُ َهَذا ِمنًِّ َوأََنا َفَوَقَؾ َعلَ

 .)رواه مسلم(( ِمْنُه، َهَذا ِمنًِّ َوأََنا ِمْنهُ 

السؤال عَمن ؼاب ِمن  -صلى هللا علٌه وسلم-وقد كان هدٌه 

ا فً سنته ، -رضً هللا عنهم-أصحابه  صلى هللا -وهذا كثٌر جّدً

ًَّ -رضً هللا عنه-، فعن أنس بن مالك -علٌه وسلم بِ -: أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٍس، َفَقالَ َرُجلٌ: ٌَ -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ا َرُسولَ ، اْفَتَقَد َثاِبَت ْبَن َق

ًسا  تِِه، ُمَنكِّ ٌْ ِ، أََنا أَْعلَُم لََك ِعْلَمُه، َفأََتاُه َفَوَجَدهُ َجالًِسا فًِ َب هللاَّ

ْرَفُع َصْوَتُه َفْوَق َصْوِت  ٌَ ، َكاَن  َرْأَسُه، َفَقالَ: َما َشأُْنَك؟ َفَقالَ: َشرٌّ

 ًِّ بِ ِه َوَسلَّمَ -النَّ ٌْ لُُه، َوُهَو ِمْن أَْهِل ، َفَقْد َحبَِط َعمَ -َصلَّى هللاُ َعلَ

ُه َقالَ َكَذا َوَكَذا، َفَقالَ ُموَسى ْبُن  ُجلُ َفأَْخَبَرهُ أَنَّ اِر، َفأََتى الرَّ النَّ

َة اآلِخَرَة بِبَِشاَرٍة َعِظٌَمٍة، َفَقالَ: ) ِه، أََنٍس: َفَرَجَع الَمرَّ ٌْ اْذَهْب إِلَ

اِر، َولَ  َك لَْسَت ِمْن أَْهِل النَّ ةِ َفقُلْ لَُه: إِنَّ )متفق ( ِكْن ِمْن أَْهِل الَجنَّ

 . -رضً هللا عنهم أجمعٌن-، وؼٌرهم ِمن صحابته الكرام علٌه(

لذلك تقرر أنه ٌجب علٌنا جمًٌعا إذا علمنا أو استشعرنا ؼٌاب 

أحد ِمن إخواننا أو علمنا بسفره إلى العمرة أو الحج أو العمل أن 

نهم وعن نبادر ونتفقد أحوال أسرته، ونوالٌهم بالسؤال ع

أحوالهم واحتٌاجاتهم؛ لنكون عوًنا لهم، وعاماًل على تثبٌتهم، 

 وزٌادة انتمابهم وارتباطهم بالدعوة والمنهج.

مع مراعاة الضوابط الشرعٌة فً االتصال والسؤال؛ لبال ٌؤدي 

إلى مفاسد، ولتحٌا هذه األمة معانً الحب والود واإلخاء 

فرادها كالبنٌان الواحد واإلٌثار؛ ألن هذه األمة ٌجب أن ٌعٌش أ

 ٌشد بعضه بعًضا. 

وإن تفقد الناِس بعضهم بعًضا ٌبَعُث على إٌجاد مجتمٍع ُمترابِطٍة 

ٍة أفراُده؛ بل ٌجعلهم جمًٌعا كَمَثِل الجسد الواحد،  أوَصالُه، ُمَتحابَّ
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لحال جماعة  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم-كما فً وصؾ النبً 

ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َوَتَعاُطفِِهْم َمَثلُ اْلُمْؤِمنٌِالمسلمٌن: ) َن فًِ َتَوادِّ

َهِر  َمَثلُ اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسابُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

ى  . )رواه مسلم(( َواْلُحمَّ

نسأل هللا أن ٌوفقنا إلى أن نكون عوًنا فً تثبٌت إخواننا، وال 

 ٌجعلنا فتنه للذٌن آمنوا.

  وهللا ٌهدي إلى الحق وإلى سواء السبٌل.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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ن الداخل والخارج ٌْ  التوازن ب

 كتبه/ نور الدٌن عٌد

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ن امتثال مأمور ٌْ ات فً مناٍح مختلفة، فإن العبودٌة نوع توازن ب

تلزم العبد تصحٌح باطنه وتجرٌده، وإذعان ظاهره وانقٌاده، 

فٌوازن العبد فً عالقاته التً أُمر بها، فٌصحح عالقته بربه، 

وٌمتثل أمره فً خلقه، وال ٌؽفل عن حق نفسه وال َمن ٌعول؛ لذا 

على نوع تكامل  -صلى هللا علٌه وسلم-كان أصحاب رسول هللا 

ن العلم وتوازن بٌْ  ٌْ ن العمل والعبادة، ب ٌْ ن الدنٌا واآلخرة، ب

ن الجهاد والصالت، فترى الثري فٌهم قد بلػ  ٌْ والدعوة، ب

المنتهى فً الدٌانة، وما خبر النفر ِمن العشر المبشرٌن بالجنان 

عنا بؽرٌٍب؛ فأثمر هذا القٌام بالحقوق والتوازن بٌنها ثمرة 

ض فٌهم البذل مع الجمع، وال التالحم والتراحم والبناء، فما تعار

الحب مع الحرص، فكانوا رهبان لٌل، فرسان نهار، تجاًرا 

بارعٌن، وطلبة علم مجتهدٌن، حاذروا الؽلو والجنوح والركون 

 الذي ٌستجلب البؽض والسخط. 

صلى هللا علٌه -وهذا األنموذج هو الذي كان علٌه رسول هللا 

ٌظهر فٌهم الجهل، وال  ٌربً؛ فلم تكثر فٌهم البطالة، ولم -وسلم

حب النفس دون اإلخوة، بل المصاب مصابهم جمًٌعا، كما أن 

َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ : )-تعالى-الفرح فرحهم جمًٌعا، قال  ( إِنَّ

قال:  -رضً هللا عنه-، وعن أبً موسى األشعري (ٓٔ)الحجرات:

ٌَن إَِذا أَ : )-صلى هللا علٌه وسلم-قال  ٌِّ ْرَملُوا فًِ الَؽْزِو، إِنَّ األَْشَعِر

الِِهْم ِباْلَمِدٌَنِة َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم فًِ َثْوٍب  ٌَ أَْو َقلَّ َطَعاُم ِع

ِة، َفُهْم ِمنًِّ َوأََنا  ٌَّ ِو َنُهْم فًِ إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّ ٌْ َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَسُموهُ َب

 .)متفق علٌه(( ِمْنُهمْ 

عناه: المبالؽة فً اتحاد طرٌقهما، "م :-رحمه هللا-قال النووي 

. وقٌل: المراد فعلوا فعلً فً -تعالى-واتفاقهما فً طاعة هللا 

 المواساة".

هو مراعاة الحقوق المنوطة  ومعنى التوازن الذي نرجوه:

بالعبد، والجمع بٌنها بال ترجٌح تعسفً ؼٌر مبرر، فهذا مدفوع 

ا َكانَ  ِمْن أَْمِر ُعْثَماَن  بأصل الشرع، قال سعد بن أبً وقاص: لَمَّ

 ِ ِه َرُسولُ هللاَّ ٌْ َساِء، َبَعَث إِلَ -ْبِن َمْظُعوٍن الَِّذي َكاَن ِمْن َتْرِك النِّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِة، َفَقالَ: ) -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَّ ْهَبانِ ا ُعْثَماُن، إِنًِّ لَْم أُوَمْر بِالرَّ ٌَ

تًِ؟ ا َرسُ أََرِؼْبَت َعْن ُسنَّ ٌَ ِ، َقالَ: )( َقالَ: اَل،  ِتً ولَ هللاَّ إِنَّ ِمْن ُسنَّ

، َوأََناَم، َوأَُصوَم، َوأَْطَعَم، َوأَْنِكَح، َوأَُطلَِّق، َفَمْن َرِؼَب  ًَ أَْن أَُصلِّ

َك َحّقًا، َولَِنْفِسَك  ٌْ ا ُعْثَماُن، إِنَّ أِلَْهلَِك َعلَ ٌَ َس ِمنًِّ.  ٌْ تًِ، َفلَ َعْن ُسنَّ

ا َك َحّقً ٌْ ِ َلَقْد َكاَن أَْجَمَع ِرَجالٌ ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن ( َقالَ َسْعٌد: فَ َعلَ َوهللاَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َعلَى أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ ، إِْن ُهَو أََقرَّ ُعْثَماَن -َصلَّى هللاُ َعلَ

ًَ َفَنَتَبتَّلَ"  ِه أَْن َنْخَتِص ٌْ )رواه أحمد والدارمً واللفظ له، َعلَى َما ُهَو َعلَ

 .وصححه األلبانً(

الجنوح لجانٍب ولو مأمور به على حساب آخر خلل ٌضٌع ف

مجهودات فً ؼٌر محلها، وٌبرز قصور فهم، وانحراؾ منهج؛ 

ن  ٌْ فكلما اتسم المنهج شمولٌة كلما احتاج الحامل له للتوازن ب

 هذه األعمال؛ سرٌرة وظاهًرا، وصلة وبذاًل.

حمد وهللا نسأل العمل بما نقول ِمن صحٌح القول واالعتقاد، وال

 هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 دعوات ؼٌرت مجرى التارٌخ!

 كتبه/ أحمد حمدي

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

ففً كثٌٍر ِمن األحوال والنوازل والمصابب ٌقؾ االنسان عاجًزا 

لحلول المادٌة لما ٌتعرض له ِمن مشاكل أو مطالب تكون أمام ا

أكبر ِمن واقعه وإمكانٌاته ِمن أحوال المسلمٌن وضعفهم 

وعجزهم، سواء كان فً بورما أو أفرٌقٌا الوسطى أو ؼزة أو 

حل المشكلة السورٌة أو الٌمنٌة فحٌنبٍذ نقول: نبذل ما فً أٌدٌنا 

والعبادة والدعوة، ِمن الدعاء والتضرع والتوكل، واإلخالص 

وترك الذنوب والمعاصً حتى ٌرى هللا منا بذل الوسع والطاقة 

 فٌسقط عنا ما عجزنا عنه، وما ال ٌدرك كله ال ٌترك جله.

فالبعض ٌتعامل مع الدعاء واألسباب اإلٌمانٌة لرفع البالء 

والؽالء والمرض والهموم كأنها أسباب تقلٌدٌة أو أعمال 

ع ِمن االستسالم للواقع حتى نسمع َمن روتٌنٌة أو تسكٌن أو نو

"إحنا مش ورانا ؼٌر الدعاء! فً كل مصٌبة تقولوا لنا: ٌقول: 

الدعاء... الدعاء حجة البلٌد... !"، وؼٌرها ِمن الكلمات التً 

 فٌها إساءة للدعاء وأهمٌته. 

حتى وإن دعا، دعا بؽٌر ٌقٌن وانعدام روح، وحضور قلب، 

َ َوأَْنُتْم ُموقُِنوَن ٌقول: ) -مصلى هللا علٌه وسل-والنبً 
اْدُعوا هللاَّ

رضً هللا -، وكان عمر )رواه الترمذي، وحسنه األلبانً(( بِاإلَِجاَبةِ 

َعاِء َفإَِذا  -عنه َما أَْحِملُ َهمَّ الدُّ ٌقول: )إنًِّ اَل أَْحِملُ َهمَّ اإْلَِجاَبِة َوإِنَّ

َعاَء َفإِنَّ اإْلَِجاَبَة َمعَ  ُه"، فأعجز الناس َمن عجز عن أُْلِهْمُت الدُّ

صلى هللا علٌه -الدعاء ولٌس أكرم على هللا ِمن الدعاء، وقال 

هِ : )-وسلم ٌْ ْؽَضْب َعلَ ٌَ  َ
ْسأَِل هللاَّ ٌَ )رواه الترمذي، وحسنه ( َمْن لَْم 

 . األلبانً(

ونحن االن فً أٌام الحج، وأفضل أٌام الدنٌا أٌام العشر األول ِمن 

ن هذه األٌام المباركة والدعاء؛ ذي الحجة، واالرتباط  ٌْ وثٌق ب

فنجد الدعاء موجوًدا فً الطواؾ والسعً، ورمى الجمار 

الصؽرى والوسطى، وٌوم عرفة فهو خٌر الدعاء، والدعاء عند 

الفطر فً الصٌام، والدعاء فً مزدلفة عند المشعر الحرام فجر 

ً ودعواته الت -علٌه السالم-العٌد، وكذلك نتذكر قصة إبراهٌم 

 ؼٌرت مجرى التارٌخ.

َربِّ َهْب لًِ ِمَن )كان عقًٌما فدعا ربه:  -علٌه السالم-فإبراهٌم 

الِِحٌنَ  ْرَناهُ بُِؽاَلٍم َحلٌِمٍ : )-تعالى-، فقال (ٓٓٔ)الصافات:( الصَّ ( َفَبشَّ

جد العرب، وجد  -علٌه السالم-، وهو إسماعٌل (ٔٓٔ)الصافات:

علٌه -ًضا بإسحاق ، وُرزق أٌ-صلى هللا علٌه وسلم-النبً 

علٌهما -، وهو الؽالم العلٌم، وِمن وراء إسحاق ٌعقوب -السالم

 .-السالم

َنا إِنًِّ أَْسَكْنُت ِمْن ) ربه فقال: -علٌه السالم-كذلك دعا إبراهٌم  َربَّ

اَلةَ  ٌُِقٌُموا الصَّ َنا لِ ِم َربَّ تَِك اْلُمَحرَّ ٌْ ِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َب ٌْ تًِ بَِواٍد َؼ ٌَّ  ُذرِّ

َمَراِت لََعلَُّهْم  ِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَّ ٌْ اِس َتْهِوي إَِل َفاْجَعلْ أَْفِبَدًة ِمَن النَّ

ْشُكُرونَ  ، فتحولت مكة من مكاٍن قفٍر جدب (3ٖ)إبراهٌم:( ٌَ

موحش، كلها صحراء، إلى مكان أمن فٌه ِمن فاكهة الشتاء 

قلوب والصٌؾ، بل ِمن أعمر بقاع األرض، تهوي إلٌه أفبدة و

العالم؛ شرقه وؼربه، شماله وجنوبه، األحمر واألسود، 

ن حاج ومعتمر  ٌْ واألبٌض واألصفر، قرابة عشرة مالٌٌن ب

 -علٌه السالم-ٌقصدون هذه البقعة المباركة لدعوات إبراهٌم 

 التً أثرت فً الجماد، وؼٌرت مجرى التارٌخ. 

َعْلَنا ِمَن َوجَ : )-تعالى-قال فكان ِمن أثر تلك الدعوات ببر زمزم: 

  ً ، وقبٌلة جرهم التً استقرت، (ٖٓ)األنبٌاء:( اْلَماِء ُكلَّ َشًٍء َح

 جد العرب. -علٌه السالم-وتزوج منهم إسماعٌل 

-بسبب دعوة إبراهٌم  -صلى هللا علٌه وسلم-وكذلك وجود النبً 

)رواه الحاكم، ( أََنا َدْعَوةُ أَبًِ إِْبَراِهٌمَ ) ؛ لقوله:-علٌه السالم

َنا َواْبَعْث : )-علٌه السالم-، حٌنما قال إبراهٌم حه األلبانً(وصح َربَّ

َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ٌُ اتَِك َو ٌَ ِهْم آ ٌْ ْتلُو َعلَ ٌَ فٌِِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم 

ٌِهمْ  ٌَُزكِّ  . (9ٕٔ)البقرة:( َو

فً الناس بالحج، فاستجاب  -علٌه السالم-وكذلك أذان إبراهٌم 

ولم ٌَر  ٌن ِمن البشر ِمن أصالب آبابهم وأرحام أمهاتهم،المالٌ

كل ذلك بعٌنٌه فً حٌاته، ولم ٌَر النتابج،  -علٌه السالم-إبراهٌم 

ولكن كان ذلك بسببه وبدعابه، فكم نتكاسل ونؽفل عن هذا 

السالح المهم المؤثر، وأن تتعلق القلوب باهلل، ولٌس باألسباب 

 على كل شًء، ال ٌعجزه شًء. قادر -عز وجل-المادٌة، فاهلل 

 موقع أنا السلفً
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 ِعَبٌر من التارٌخ... أما هذا فقد قضى ما علٌه

 كتبه/ رجب صابر

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

صدع بالحق واألمر فتارٌخ أمتنا حافل بالمواقؾ العظٌمة فً ال

 بالمعروؾ والنهً عن المنكر.

رضً هللا -وِمن هذه المواقؾ ما ثبت عن أبً سعٌد الخدري 

ِ  قال: -عنه ِه َوَسلَّمَ -"َكاَن َرُسولُ هللاَّ ٌْ ْوَم  -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْخُرُج  ٌَ

الَ  ْبَدأُ بِِه الصَّ ٌَ ٍء  ًْ لُ َش ةُ، ُثمَّ الفِْطِر َواألَْضَحى إِلَى الُمَصلَّى، َفأَوَّ

اُس ُجلُوٌس َعلَى ُصفُوفِِهْم  اِس، َوالنَّ قُوُم ُمَقابِلَ النَّ ٌَ ْنَصِرُؾ، َف ٌَ

ْقَطَع َبْعًثا  ٌَ ٌُِرٌُد أَْن  أُْمُرُهْم، َفإِْن َكاَن  ٌَ ٌُوِصٌِهْم، َو ِعُظُهْم، َو ٌَ َف

ْنَصِرُؾ" َقالَ أَُبو سَ  ٌَ ٍء أََمَر بِِه، ُثمَّ  ًْ أُْمَر بَِش ٌَ ِعٌٍد: "َفلَْم َقَطَعُه، أَْو 

اُس َعلَى َذلَِك َحتَّى َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن  َزِل النَّ  -َوُهَو أَِمٌُر الَمِدٌَنةِ -ٌَ

َنا الُمَصلَّى إَِذا ِمْنَبٌر َبَناهُ َكثٌُِر ْبُن  ٌْ ا أََت فًِ أَْضًحى أَْو فِْطٍر، َفلَمَّ

ُه َقْبلَ  ٌَ ْرَتقِ ٌَ ٌُِرٌُد أَْن  ْلِت، َفإَِذا َمْرَواُن  ، َفَجَبْذُت  الصَّ ًَ ٌَُصلِّ أَْن 

ْرُتْم  ٌَّ الَِة"، َفقُْلُت لَُه: َؼ بَِثْوبِِه، َفَجَبَذنًِ، َفاْرَتَفَع، َفَخَطَب َقْبلَ الصَّ

 ِ ِ، َفَقالَ أََبا َسِعٌٍد: "َقْد َذَهَب َما َتْعلَُم"، َفقُْلُت: َما أَْعلَُم َوهللاَّ َوهللاَّ

ا الَ أَْعلَُم، َفَقالَ: "إِ  ٌر ِممَّ ٌْ ْجلُِسوَن لََنا َبْعَد َخ ٌَ ُكوُنوا  ٌَ اَس لَْم  نَّ النَّ

الَِة"  الَِة، َفَجَعْلُتَها َقْبلَ الصَّ  . )متفق علٌه(الصَّ

ْوِم ِعٌٍد،  وعن أبً سعٌد الخدري قال: ٌَ "أَْخَرَج َمْرَواُن اْلِمْنَبَر فًِ 

اَلةِ  ٌُْخَرُج بِِه، َوَبَدأَ بِاْلُخْطَبِة َقْبلَ الصَّ ُكْن  ٌَ ٌُْبَدأُ بَِها، َولَْم  ُكْن  ٌَ ، َولَْم 

َة، أَْخَرْجَت اْلِمْنَبَر فًِ  نَّ ا َمْرَواُن َخاَلْفَت السُّ ٌَ َقالَ: َفَقاَم َرُجٍل َفَقالَ: 

ْوِم ِعٌٍد، َوَبَدْأَت بِاْلُخْطَبِة َقْبلَ  ٌَ ٌُْخَرُج بِِه فًِ  ُك  ٌَ ْوِم ِعٌٍد، َولَْم  ٌَ

ْبَدأُ بِهَ  ٌُ ُكْن  ٌَ اَلِة، َولَْم  : َمْن َهَذا؟ الصَّ ا َقالَ: َفَقالَ أَُبو َسِعٌٍد اْلُخْدِريُّ

ا َهَذا َفَقْد َقَضى َما  َقالُوا: فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن َقالَ: َفَقالَ أَُبو َسِعٌٍد: أَمَّ

ِه، َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ -َعلَ ٌْ قُولُ: ) -َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن َرأَى ٌَ

ْسَتِطْع ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَ  ٌَ ْفَعلْ، َفإِْن لَْم  ٌَ ِدِه َفْل ٌَ َرهُ بِ ٌِّ َؽ ٌُ إِْن اْسَتَطاَع أَْن 

ْسَتِطْع َفبَِقْلبِِه، َوَذلَِك أَْضَعُؾ اإْلٌَِمانِ  ٌَ ِدِه َفبِلَِسانِِه، َفإِْن لَْم  ٌَ )رواه ( بِ

 .مسلم وأحمد واللفظ له(

فانظر كٌؾ وقع إنكار المنكر على األمٌر مروان، فمرة وقع 

نكار ِمن أبً سعٌد الخدري، ومرة وقع ِمن رجل، وأقره أبو اإل

سعٌد! وإذا قضى هذا الرجل ما علٌه فال ٌضره أنه ُذِكَر مبهما: 

ا َمن كان فإن هللا ٌعلمه. ًٌّ  "فالن بن فالن!"، فأ

وتأمل كٌؾ كان صدعهم بالحق ونصحهم لهذا األمٌر وسط هذا 

ٌد أنكر بالٌد الجمع الكبٌر، ففً الحدٌث األول أن أبا سع

 واللسان، وفً الحدٌث الثانً أن الرجل أنكر باللسان.

وٌا عجًبا ألحوال المسلمٌن الٌوم كٌؾ كثرت فٌهم المنكرات وقلَّ 

منهم َمن ٌأمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر فً أمور هً ِمن 

 المستطاع؟!

ا قضى ما علٌه؟!  فَمن ِمنَّ

 دٌٌن.اللهم زٌنا بزٌنة اإلٌمان واجعلنا هداة مه

  وكم فً التارٌخ من ِعَبٍر، فاعتبروا ٌا أولً األبصار.

 موقع أنا السلفً
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( أعمال ٌعدل ثوابها ثواب ٖلَمن فاته الحج هذا العام )

 الحج أو العمرة

 كتبه/ محمد سرحان

 هللا، أما بعد؛ الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول 

ٌُقدر لإلنسان الحج أو العمرة فً عامه، فجعل هللا   -تعالى-فقد ال 

 بعض األعمال ٌعدل ثوابها ثواب الحج أو العمرة، منها:

( تحجٌج ولو واحد ِمن الناس بمالك كل عام قدر ٔ)

 اإلمكان:

فالدال على الخٌر كفاعله، وكان الفقٌه الزاهد مسلم بن ٌسار 

جج معه رجااًل ِمن إخوانه تعودوا على ذلك. ٌحج كل سنة وٌح

  .)نزهة الفضالء(

إذا كان وقت الحج اجتمع  :-رحمه هللا-وكان عبد هللا بن المبارك 

إلٌه إخوانه ِمن أهل مرو ٌرافقونه، فكان ٌأخذ نفقتهم وٌضعها 

فً صندوق، ثم ٌنفق علٌهم حتى ٌصلوا إلى مكة، فٌطعمهم 

لٌهم حتى تنتهً المناسك، ثم أطٌب الطعام والحلوى، وٌنفق ع

ٌشتري لكل واحد منهم ما ٌرٌد ِمن الهداٌا ألهله وعٌاله، ثم 

ٌنفق علٌهم حتى ٌعودوا إلى مرو، فٌجصص بٌوتهم وأبوابهم، 

فإذا كان بعد ثالثة أٌام عمل لهم ولٌمه وكساهم، فإذا أكلوا 

وا فتح الصندوق ودفع إلى كل رجل منهم صرته علٌها  وسرُّ

 . هة الفضالء()نزاسمه! 

وإن كنَت مثله -وأنا ال أدعوك أن تكون مثل عبد هللا بن المبارك 

فإن كثًٌرا منا ال ٌطٌق ذلك، ولكن تبرع  -فنعم الرجل أنت

بتكالٌؾ حجة لَمن لم ٌحج، أو عمرة لَمن لم ٌعتمر، وَمن كان 

 سبًبا فً الخٌر كان كفاعله.

ة ( الجلوس فً المسجد بعد صالة الفجر فً جماعٕ)

 إلى صالة الضحى:

صلى هللا -قال: قال النبً  -رضً هللا عنه-عن أنس بن مالك 

ْذُكُر  -الفجر-َمْن َصلَّى الَؽَداَة : )-علٌه وسلم ٌَ فًِ َجَماَعٍة ُثمَّ َقَعَد 

ٍة  ِن َكاَنْت لَُه َكأَْجِر َحجَّ ٌْ ْمُس، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت َ َحتَّى َتْطلَُع الشَّ
هللاَّ

ةٍ َوُعْمَرٍة، تَ  ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ  ( )رواه الترمذي، وحسنه األلبانً(.امَّ

 ( حضور دروس العلم والمحاضرات فً المساجد:ٖ)

صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضً هللا عنه-عن أبً أمامة 

ًرا أَْو : )-علٌه وسلم ٌْ َتَعلََّم َخ ٌَ ٌُِرٌُد إاِلَّ أَْن  َمْن َؼَدا إِلَى اْلَمْسِجِد اَل 

ُتهُ ٌَُعلِّ  ا َحجَّ ( )رواه الطبرانً فً الكبٌر، َمُه َكاَن لَُه َكأَْجِر َحاج  َتاّمً

 وصححه األلبانً(.

فأكثر أخً ِمن حضور دروس العلم لتنال هذا األجر العظٌم، 

وتكسب ثناء هللا علٌك فً المأل األعلى، وحضور المالبكة معك 

ُ فٌها، وتتعلم وتتفقه فً دٌن هللا، فـ)
ٌُِرِد هللاَّ ٌَُفقِّْهُه َمْن  ًرا  ٌْ  بِِه َخ

ٌنِ  ( )متفق علٌه(، ولتكسب ؼٌر ذلك من األجر والثواب فًِ الدِّ

المنصوص علٌه فً األحادٌث التً وردت فً الحض على طلب 

العلم وبٌان ثوابه، وأبمة المساجد ٌنبؽً أن ٌكون هذا الحدٌث 

ة دافًعا لهم لتقدٌم مزٌٍد ِمن الدروس والكلمات النافعة لجماع

 المسجد.

 ( االعتمار فً شهر رمضان:ٗ)

ًَّ -رضً هللا عنهما-عن عبد هللا بن عباس  بِ َصلَّى هللاُ -: أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ٌَُقالُ لََها أُمُّ ِسَناٍن: ) -َعلَ َما َمَنَعِك َقالَ اِلْمَرأٍَة ِمَن اأْلَْنَصاِر 

 -َزْوِجَها-َكاَنا أِلَبًِ فاَُلٍن  ( َقالَْت: َناِضَحانِ أَْن َتُكونًِ َحَجْجِت َمَعَنا؟

ِه ُؼاَلُمَنا،  ٌْ ْسقًِ َعلَ ٌَ َحجَّ ُهَو َواْبُنُه َعلَى أََحِدِهَما، َوَكاَن اآْلَخُر 

ًة َمِعًَقالَ: ) ًة أَْو َحجَّ ( )رواه َفُعْمَرةٌ فًِ َرَمَضاَن َتْقِضً َحجَّ

  مسلم(.

 ( أداء الصالة المكتوبة فً المسجد:٘)

َمْن قال: ) -صلى هللا علٌه وسلم-ن رسول هللا عن أبً أمامة أ

ًرا إِلَى َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة َفأَْجُرهُ َكأَْجِر اْلَحاجِّ  تِِه ُمَتَطهِّ ٌْ َخَرَج ِمْن َب

اهُ َفأَْجُرُه  ٌَّ ْنِصُبُه إاِلَّ إِ ٌَ َحى اَل  اْلُمْحِرِم، َوَمْن َخَرَج إِلَى َتْسبٌِِح الضُّ

َنُهَما ِكَتاٌب فًِ َكأَْجِر اْلُمْعَتِمِر، َوصَ  ٌْ اَلةٌ َعلَى أََثِر َصاَلٍة اَل لَْؽَو َب

ٌنَ  ٌِّ  ( )رواه أبو داود، وحسنه األلبانً(. ِعلِّ
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-صلى هللا علٌه وسلم-قال المناوي فً "فٌض القدٌر" فً قوله 

ةٍ : ) ًَ َكَحجَّ (: "أي كثوابها، ولكن ال ٌلزم التساوي فً َفِه

 المقدار".

 ء:( الصالة فً مسجد قباٙ)

تِِه ُثمَّ أََتى عن سهل بن حنٌؾ أن النبً قال: ) ٌْ َر فًِ َب َمْن َتَطهَّ

( )رواه ابن َمْسِجَد قَُباَء، َفَصلَّى فٌِِه َصاَلًة، َكاَن لَُه َكأَْجِر ُعْمَرةٍ 

 ماجه، وصححه األلبانً(. 

 وصلِّ اللهم وسلم وبارك على محمٍد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 لبٌك ال شرٌك لك لبٌك

 

 كتبه/ رمضان النجدي

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فما أن تمر علٌنا هذه األٌام المباركات كل عام؛ إال وتهب علٌنا 

ظٌمة ِمن حجة نسابم اإلٌمان، وٌتفٌأ العبد ظالل هذه المشاهد الع

، وكثٌرة هً الدروس والِعَبر -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا 

 .-علٌه أفضل الصالة وأتم السالم-ِمن حجة سٌد البشر 

ومنها درس عظٌم مبارك، وهو إظهار البراءة ِمن الشرك 

وأهله، وعما كانوا علٌه ِمن عادات باطلة اخترعوها، وبدلوا 

فلقد كان حرًٌصا أشد الحرص ؛ -علٌه السالم-فٌها دٌن إبراهٌم 

أن ٌفارق وٌبرأ مما كان علٌه  -علٌه الصالة والسالم-

المشركون، وٌظهر ذلك فً مشاهد عدٌدٍة ِمن حجته تحقًٌقا 

فً شعار الحج: "لبٌك ال شرٌك لك  -صلى هللا علٌه وسلم-لقوله 

 لبٌك".

صلى هللا -وهاكم عشرة ِمن هذه المشاهد فً حجة رسول هللا 

 أظهر فٌها البراءة ِمن الشرك وأهله. -وسلمعلٌه 

 المشهد األول:

فً السنة  -صلى هللا علٌه وسلم-لما نزل فرض الحج على النبً 

-أرسل أبا بكر  -على الخالؾ المشهور-السادسة أو التاسعة 

على رأس ثالثمابة ِمن أصحابه ُعرفوا  -رضً هللا عنه

بعلً بن أبً  -لمصلى هللا علٌه وس-بالمؤذنٌن، وأردفه النبً 

لٌنادوا فً الناس فً موسم الحج للعام  -رضً هللا عنه-طالب 

قال: "َبَعَثنًِ أَُبو َبْكٍر  -رضً هللا عنه-التاسع، فعن أبً هرٌرة 

ُنوَن بِِمًنى: أَْن الَ  ٌَُؤذِّ ْحِر  ْوَم النَّ ٌَ نٌَِن َبَعَثُهْم  ِة فًِ ُمَؤذِّ فًِ تِْلَك الَحجَّ

ُحجَّ َبْعَد الَعامِ  ُد ْبُن  ٌَ ٌْ اٌن. َقالَ ُحَم ٌَ ِت ُعْر ٌْ ٌَُطوَؾ بِاْلَب ُمْشِرٌك، َوالَ 

 ِ ْحَمِن: ُثمَّ أَْرَدَؾ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلَّمَ -َعْبِد الرَّ ٌْ ًِّ  -َصلَّى هللاُ َعلَ بَِعلِ

نَ  َرَة: َفأَذَّ ٌْ َن ِبَبَراَءَة. َقالَ أَُبو ُهَر ٌَُؤذِّ َمَعَنا  ْبِن أَبًِ َطالٍِب، َوأََمَرهُ أَْن 

ُحجَّ َبْعَد الَعاِم  ٌَ ْحِر فًِ أَْهِل ِمًنى بَِبَراَءَة، َوأَْن الَ  ْوَم النَّ ٌَ  ًٌّ َعلِ

اٌن"  ٌَ ِت ُعْر ٌْ ٌَُطوَؾ بِاْلَب  .)رواه البخاري(ُمْشِرٌك، َوالَ 

صلى هللا علٌه -وكان هذا المشهد بداٌة المشاهد فً حجة النبً 

أهله وما كانوا علٌه، وفٌه إعالن بالبراءة ِمن الشرك و -وسلم

َما ولقد ُعرفت هذه السورة بسورة براءة ِمن أجل هذا وفٌها: ) إِنَّ

ْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا ٌَ ( اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل 

، وكان هذا تمهًٌدا ألعظم حجة عرفتها البشرٌة، وهً (0ٕ)التوبة:

 .-سلمصلى هللا علٌه و-حجة النبً 

 المشهد الثانً:

ِمن ذي القعدة فً العام العاشر ِمن الهجرة  ٕٙفً ٌوم األحد 

القصواء ِمن ذي الحلٌفة حتى  -صلى هللا علٌه وسلم-ركب النبً 

إذا استوى علٌها على البٌداء حمد هللا، وسبَّح وكبَّر، ثم قال: 

"لبٌك اللهم حجة فً عمرة، لبٌك اللهم حجة ال رٌاء فٌها وال 

عة، لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد سم

والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك"، فتأمل قوله فً تلبٌته وشعار 

حجته: "لبٌك ال شرٌك لك لبٌك" ثم ٌكرر: "ال شرٌك لك"، أي 

إجابة لك بعد إجابة، وحدك ال إجابة ألحٍد ؼٌرك، ونبرأ إلى هللا 

 .أن نجٌب فً عبادتنا أحًدا سواك

ُد، ُمْر أَْصَحاَبَك فقال: ) -علٌه السالم-وتنزل علٌه جبرٌل  ا ُمَحمَّ ٌَ

َها ِمْن ِشَعاِر اْلَحجِّ  ِة، َفإِنَّ ٌَ ْلبِ ْرَفُعوا أَْصَواَتُهْم بِالتَّ ٌَ )رواه أحمد وابن ( َفْل

؛ فاهتزت الصحراء وتجاوبت الجبال ماجه، وصححه األلبانً(

عالمٌن: "لبٌك اللهم بضجٌج الملبٌن، وهتافهم بتوحٌد رب ال

لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال 

شرٌك لك، لبٌك إله الحق، لبٌك ذا المعارج، لبٌك وسعدٌك، 

 والخٌر فً ٌدٌك والرؼباء والعمل".

زحفت تلك الجموع على هذه الحال ِمن هتاؾ بالتلبٌة، وعجٌج  -

 -صلى هللا علٌه وسلم-لنبً بالذكر، وإعالن بشعار الحج، وكان ا

ٌلبً والناس معه ٌزٌدون فٌها وٌنقصون، وهو ٌقرهم وال ٌنكر 

 -صلى هللا علٌه وسلم-علٌهم؛ فقد جاء عن بعض أصحاب النبً 

رضً هللا -شًء ِمن أنواع التلبٌة، فجاء عن عمر بن الخطاب 

: "لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد -عنه

ك والملك، ال شرٌك لك لبٌك، مرؼوًبا أو مرهوًبا، لبٌك والنعمة ل

رضً -ذا النعماء والفضل الحسن"، وجاء عن عبد هللا بن عمر 

َة َرُسوِل هللاِ -هللا عنهما ٌَ ِه َوَسلَّمَ -: أَنَّ َتْلبِ ٌْ َك : )-َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ لَبَّ

َك،  ٌْ َك اَل َشِرٌَك لََك لَبَّ ٌْ َك، لَبَّ ٌْ ، لَبَّ ْعَمَة لََك َواْلُمْلَك اللُهمَّ إِنَّ اْلَحْمَد َوالنِّ

ًَ هللاُ َعْنُهَما-( َقالَ: َوَكاَن َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر اَل َشِرٌَك لَكَ   -َرِض

ْؼَباُء  َك َوالرَّ ٌْ َك، لَبَّ ٌْ َد ٌَ ُر بِ ٌْ َك، َواْلَخ ٌْ َك، َوَسْعَد ٌْ َك لَبَّ ٌْ ِزٌُد فٌَِها: "لَبَّ ٌَ

َك َواْلَعَملُ"  ٌْ  .اه مسلم()روإِلَ
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ِ  -رضً هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا  قال: "أََهلَّ َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ - ٌْ َة ِمْثلَ َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر، َقالَ: -َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْلبِ ، َفَذَكَر التَّ

ِزٌُدوَن "َذا اْلَمَعاِرِج"  ٌَ اُس  )رواه أحمد وأبو داود، وصححه َوالنَّ

 .األلبانً(

كذلك أنه كان ٌقول  -رضً هللا عنه-ى عن أنس بن مالك وٌرو

ا، تعبًدا ورّقًا" ورواه الدارقطنً فً  ا حّقً فً تلبٌته: "لبٌك حّقً

علـله، ورواه مرفوًعا وموقوًفا، ورجح وقفه. وإذا لزم الحاج 

 فهو أولى. -صلى هللا علٌه وسلم-الملبً ما جاء عن النبً 

ت أصوت الصحابة  ِمن لزوم التلبٌة،  - عنهمرضً هللا-وقد ُبحَّ

قال: "خرجنا مع رسول هللا  -رضً هللا عنه-فعن أنس بن مالك 

فما بلؽنا الروحاء حتى سمعُت عامة  -صلى هللا علٌه وسلم-

 .)السنن الكبرى للبٌهقً(الناس قد بحت أصواتهم ِمن التلبٌة" 

 المشهد الثالث: "العمرة فً أشهر الحج":

اءة ِمن أحوال المشركٌن الباطلة حٌث وهو ِمن أعظم مشاهد البر

إنهم كانوا ٌرون أن العمرة فً أشهر الحج ِمن أفجر الفجور، 

، لَْسَنا  وقد عبَّر جابر عن هذا حٌنما قال: "لَْسَنا َنْنِوي إاِلَّ اْلَحجَّ

، أي ال نعرؾ العمرة فً أشهر الحج؛ )رواه مسلم(َنْعِرُؾ اْلُعْمَرَة" 

قطًعا قْبل اإلسالم، وقبل حجة الوداع؛ وإال فهم ٌعرفون العمرة 

 فلذلك اجتهد رسول هللا فً مخالفتهم فً هذا.

بالنسبة له، فقد حج قارًنا على الصحٌح فقال: "لبٌك اللهم أواًل: 

حجة فً عمرة"، وهو ٌقصد مخالفة المشركٌن والبراءة ِمن 

 عاداتهم الباطلة حٌث أوقع العمرة فً أشهر الحج.

ا: بالنسبة أل ًٌ  صحابه فلعظم األمر علٌهم تدرج معهم:ثان

ٌَّرهم، فقد قالت عابشة  -ٔ رضً -ففً المٌقات بذي الحلٌفة خ

َمْن أََراَد ِمْنُكْم : )-صلى هللا علٌه وسلم-: قال رسول هللا -هللا عنها

ٌُِهلَّ  ٌُِهلَّ بَِحج  َفْل ْفَعلْ، َوَمْن أََراَد أَْن  ٌَ ٌُِهلَّ بَِحج  َوُعْمَرٍة، َفْل ، أَْن 

ٌُِهلَّ  ٌُِهلَّ بُِعْمَرٍة، َفْل  .)متفق علٌه(( َوَمْن أََراَد أَْن 

وعند سرؾ عرض علٌهم لَمن لم ٌسق الهدي منهم أن  -ٕ

: -رضً هللا عنها-ٌفسخوها إلى عمرة ولم ٌأمرهم، قالت عابشة 

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌْ ، فًِ أَْشُهِر الحَ  -َصلَّى هللاُ َعلَ جِّ

، َفَنَزْلَنا بَِسِرَؾ، َقالَْت: َفَخَرَج إِلَى  ، َوُحُرِم الَحجِّ الًِ الَحجِّ ٌَ َولَ

ْجَعلََها أَْصَحابِِه، َفَقالَ: ) ٌَ ُكْن ِمْنُكْم َمَعُه َهْدٌي، َفأََحبَّ أَْن  ٌَ َمْن لَْم 

ْفَعلْ، َوَمْن َكاَن َمَعُه الَهْدُي َفالَ  ٌَ ُذ بَِها، (، َقالَْت: َفاآْلخِ ُعْمَرًة َفْل

 ِ ا َرُسولُ هللاَّ اِرُك لََها ِمْن أَْصَحابِِه َقالَْت: َفأَمَّ ِه -َوالتَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٍة َوَكاَن َمَعُهُم الَهْدُي،  -َوَسلَّمَ  َوِرَجالٌ ِمْن أَْصَحابِِه، َفَكاُنوا أَْهلَ قُوَّ

 ًَّ ْقِدُروا َعلَى الُعْمَرِة، َقالَْت: َفَدَخلَ َعلَ ٌَ ِ  َفلَْم  َصلَّى هللاُ -َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َهْنَتاهُ؟َوأََنا أَْبِكً، َفَقالَ: ) -َعلَ ٌَ ٌُْبِكٌِك  ( قُْلُت: َسِمْعُت َما 

( قُْلُت: الَ َوَما َشأُْنِك؟َقْولََك أِلَْصَحابَِك َفُمنِْعُت الُعْمَرَة، َقالَ: )

َما أَنْ أَُصلًِّ، َقالَ: ) ِضٌُرِك، إِنَّ ٌَ ُ َفالَ  ِت اْمَرأَةٌ ِمْن َبَناِت آَدَم، َكَتَب هللاَّ

ْرُزَقِكٌَها ٌَ ُ أَْن  تِِك، َفَعَسى هللاَّ ، َفُكونًِ فًِ َحجَّ ِهنَّ ٌْ ِك َما َكَتَب َعَل ٌْ ( َعلَ

، ولما قرب ِمن مكة صلى الصبح وقال ألصحابه: )متفق علٌه(

ْجَعْلَها ُعْمرَ ) ٌَ ْجَعلََها ُعْمَرًة، َفْل ٌَ  .)رواه مسلم(( ةً َمْن َشاَء أَْن 

وجاءت لحظة األمر بالفسخ بعد السعً عند المروة، فلما  -ٖ

قضى سعٌه أمر َمن لم ٌسق الهدي ِمن أصحابه أن ٌحلوا ِمن 

 -رضً هللا عنهم-إحرامهم وٌجعلوها عمرة؛ فتعاظم الصحابة 

ذلك، وشق علٌهم، حتى قال جابر: "كبر ذلك علٌنا وضاقت به 

هم خرجوا ِمن المدٌنة ال ٌذكرون إال صدورنا"، فتعاظموه؛ ألن

 الحج، وقد لبوا به؛ فكٌؾ ٌفسخونه إلى عمرة؟!

ثم كٌؾ ٌؤدون العمرة فً أشهر الحج وأٌامه، وكانوا ٌرون فً 

 الجاهلٌة العمرة فً أشهر الحج ِمن أفجر الفجور؟!

ن  ٌْ ثم كٌؾ ٌحلون وٌتمتعون بما ٌتمتع به المحل ولٌس بٌنهم وب

صلى هللا علٌه -ة أٌام؟! حتى قالوا لرسول هللا ٌوم عرفة إال أربع

، قالوا: أٌذهب )متفق علٌه(( اْلِحلُّ ُكلُّه: أيُّ الحل؟ قال: )-وسلم

ا؟! ًٌّ  أحدنا إلى منى وذكره ٌقطر من

صلى هللا علٌه -وأما أنه شق علٌهم؛ فإنهم ٌرون رسول هللا 

أمامهم لم ٌحل، وإنما لزم إحرامه، وهم الذٌن أشربت  -وسلم

، وحب متابعته -صلى هللا علٌه وسلم-قلوبهم حب رسول هللا 

فٌما ٌأتً وٌذر؛ ولذا تباطؤوا فً إجابته طمًعا أن ٌشركوه فً 

صلى هللا علٌه -حاله التً هو علٌها ِمن عدم الحل، ورأى النبً 

تباطؤهم وترددهم، فؽضب ِمن ذلك ودخل على عابشة  -وسلم

حًدا آذاه وأؼضبه، ُتعرؾ ِمن حاله الؽضب، حتى ظنت أن أ

اَر، َقالَ: ) ا َرُسولَ هللاِ؟ أَْدَخلَُه هللاُ النَّ ٌَ أََوَما فقالت: َمْن أَْؼَضَبَك، 

ُدونَ  َتَردَّ ٌَ اَس بِأَْمٍر، َفإَِذا ُهْم  ٌا هللا! مجرد -َشَعْرِت أَنًِّ أََمْرُت النَّ

التردد فً أمره علٌه الصالة والسالم ٌؽضبه، فما بالنا بترك 

َولَْو أَنًِّ اْسَتْقَبْلُت ِمْن أَْمِري َما اْسَتْدَبْرُت،  -لصد عنه؟!أمره أو ا

ُه، ُثمَّ أَِحلُّ َكَما َحلُّوا ٌَ )رواه ( َما ُسْقُت اْلَهْدَي َمِعً َحتَّى أَْشَتِر

صلى هللا -، فطابت قلوبهم، وقرت أعٌنهم بمقال رسول هللا مسلم(

هو شأنهم أبًدا ذلك، وَحلّوا وسمعوا وأطاعوا كما  -علٌه وسلم
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؛ فرضً هللا عنهم -صلى هللا علٌه وسلم-مع رسول هللا 

 وأرضاهم.

 المشهد الرابع:

ن مكة والمدٌنة  -صلى هللا علٌه وسلم-قطع رسول هللا  ٌْ الطرٌق ب

فً ثمانٌة أٌام، تعرض فٌها لَنَصب الطرٌق ووعثاء السفر؛ 

تهٌأ ولذلك لما قرب ِمن مكة بات قرًٌبا منها ٌسترٌح هناك، وٌ

لدخولها نهاًرا؛ فبات عند ببر "ذي طوى" فً المكان المعروؾ 

 الٌوم بجرول أو آبار الزاهر.

صلى هللا علٌه -ِمن ذي الحجة، فلما أصبح  ٗودخل ٌوم األحد 

اؼتسل ثم دخل مكة ِمن ثنٌة كداء، وهً التً تنزل الٌوم  -وسلم

راه على جسر الحجون، وذلك ضحوة ٌوم األحد جهاًرا نهاًرا؛ لٌ

عند  -صلى هللا علٌه وسلم-الناس فٌقتدوا به، فأناخ راحلته 

المسجد، ثم دخل ِمن الباب الذي كان ٌدخل منه ٌوم كان بمكة 

الحرم، فإذا هو  -صلى هللا علٌه وسلم-"باب بنً شٌبة"، فدخل 

؛ لٌس حول الكعبة صنم، -علٌه السالم-على ملة أبٌه إبراهٌم 

إلٌها مشرك؛ إنه ٌوم عز ونصر  وال ٌطوؾ بها عرٌان، ولم ٌحج

صلى هللا -لإلسالم وأهله، وبراءة ِمن الشرك وأهله، فدخلها 

 نهاًرا جهاًرا ٌراه جمٌع الناس. -علٌه وسلم

 المشهد الخامس:

طاؾ بالبٌت سبًعا ٌرمل فً األشواط الثالثة األول مضطبًعا، 

كٌن؛ وَرَمله ثالًثا ومشٌه أربًعا؛ تذكًٌرا للمسلمٌن بإؼاظة المشر

ة، فعن عبد هللا بن  ٌَّ فإن أول تشرٌع الرمل كان فً ُعْمَرة الَقِض

ُ َعْنُهَما-عباس 
ًَ هللاَّ ِ  -َرِض ِه -قال: َقِدَم َرُسولُ هللاَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ُكْم َوَقْد َوَهَنُهْم  -َوَسلَّمَ  ٌْ ْقَدُم َعلَ ٌَ ُه  َوأَْصَحاُبُه، َفَقالَ الُمْشِرُكوَن: إِنَّ

ثْ  ٌَ ى  ًُّ ُحمَّ بِ ِه َوَسلَّمَ -ِرَب، َفأََمَرُهُم النَّ ٌْ ْرُملُوا  -َصلَّى هللاُ َعَل ٌَ أَْن 

ْمَنْعُه أَْن  ٌَ ِن، َولَْم  ٌْ ْكَن َن الرُّ ٌْ ْمُشوا َما َب ٌَ األَْشَواَط الثَّالََثَة، َوأَْن 

ْرُملُوا األَ  ٌَ أُْمَرُهْم أَْن  ِهْم" )متفق ٌَ ٌْ ْشَواَط ُكلََّها إاِلَّ اإلِْبَقاُء َعلَ

ن  ٌْ علٌه(؛ وذلك أن المشركٌن جلسوا مما ٌلً الحجر، فكان ما ب

 الركنٌن ال ٌرون المسلمٌن فٌه.

ِه َوَسلَّمَ -أما فً حجة الوداع فقد َرَمل رسول هللا  ٌْ  -َصلَّى هللاُ َعلَ

الطوفة كلها، ِمن الحجر األسود إلى الحجر األسود، أي فً 

الطوافات الثالث األولى؛ فقد صارت ُسنَّة مستقلة، وقد استشكل 

ًَ هللاُ َعْنهُ -ُعَمر  ذلك بعد أن نفى هللا الشرك وأهلَه، فعن  -َرِض

ًَ هللاُ -زٌد بن أسلم عن أبٌه قال: سمعت عمر بن الخطاب  َرِض

ْوَم َواْلَكْشُؾ َعنِ  -َعْنهُ  ٌَ َماَلُن اْل أَ  ٌقول: "فٌَِم الرَّ اْلَمَناِكِب؛ َوَقْد أَطَّ

ا َنْفَعلُُه  ًبا ُكنَّ ٌْ ُ اإْلِْساَلَم َوَنَفى اْلُكْفَر َوأَْهلَُه؟ َمَع َذلَِك، اَل َنَدُع َش
هللاَّ

 ِ ِه َوَسلَّمَ -َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ ٌْ )رواه أبو داود وابن " -َصلَّى هللاُ َعلَ

 .ماجه، وقال األلبانً: حسن صحٌح(

َمل وُسنَّة االضطباع، لتحًٌ فً قلب المسلم وبقٌت ُسنَّ  ة الرَّ

قضٌة مخالفة المشركٌن وأهل الكفر وإؼاظتهم، ولو بعد زوال 

السبب؛ لكً ال ٌتسلل إلٌنا َهَوان مداهنتهم ومشابهتهم 

ُهْم اَل : )-تعالى-وإرضابهم بحاٍل ِمن األحوال، قال  َذلَِك بِأَنَّ

ٌ َواَل َنَصٌب وَ  َطُبوَن ٌُِصٌُبُهْم َظَمأ ٌَ ِ َواَل  اَل َمْخَمَصٌة فًِ َسبٌِِل هللاَّ

اًل إاِلَّ ُكتَِب لَُهْم بِِه َعَملٌ  ٌْ َنالُوَن ِمْن َعُدو  َن ٌَ ِؽٌُظ اْلُكفَّاَر َواَل  ٌَ َمْوِطًبا 

َمل هو: اإلسراع فً المشً دون (ٕٓٔ)التوبة:( َصالِحٌ  ، والرَّ

ب األٌمن، الجري مع تقارب الخطى، واالضطباع هو: كشؾ المنك

وإلقاء طرؾ الرداء على المنكب األٌسر؛ وهً هٌبة تعٌن على 

 اإلسراع.

 ولما فرغ ِمن طوافه مشى إلى مقام أبٌه إبراهٌم وهو ٌقرأ:

ِخُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى) ، ثم صلى (ٕ٘ٔ)البقرة:( َواتَّ

َها اْلَكافُِرونَ ركعتٌن فقرأ فً األولى: ) ٌُّ ا أَ ٌَ ، وفً (ٔ)الكافرون: (قُلْ 

ُ أََحدٌ الثانٌة: )
، فأي قصد للبراءة ِمن (ٔ)اإلخالص:( قُلْ ُهَو هللاَّ

المشركٌن وتعظٌم التوحٌد أعظم ِمن هذا؟! فهاتان السورتان 

تفسران بوضوح معنى: "ال إله إال هللا"، فاألولى وهً: 

ر شق "ال إله"، فنفى كل ألوهٌة لؽٌر هللا  "الكافرون" تفسِّ

ر الشق الثانً: "إال هللا".والثان  ٌة وهً "اإلخالص تفسِّ

إلى الحجر فقبله، ومسحه بٌدٌه  -صلى هللا علٌه وسلم-ثم عاد 

إِنَّ ثم مسح بهما وجهه، ثم توجه إلى الصفا فصعده وهو ٌقرأ: )

 ِ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِبِر هللاَّ ، أبدأ بما بدأ هللا به، (0٘ٔ)البقرة:( الصَّ

لى البٌت فاستقبله ورفع ٌدٌه الشرٌفتٌن وهو ٌهتؾ: حتى نظر إ

"هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له 

الملك وله الحمد، وهو على كل شًء قدٌر، ال إله إال هللا وحده، 

أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم األحزاب وحده"، ودعا فً 

 و.مقامه ذلك ما شاء هللا أن ٌدع

"ال إله إال هللا وحده ال شرٌك  ٌستحضر هذا المعنى وٌكرره:

له"، ال إله إال هللا وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم 

األحزاب وحده"، وهللا ٌعجز القلم والبٌان أن ٌعبِّر عما ٌجٌش 

 فً الصدر فً هذا المشهد.

 المشهد السادس:
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لجمعة أشرقت الشمس على خٌر ٌوم طلعت فٌه الشمس ٌوم ا -

"ٌوم عرفة"، وسار الركب الشرٌؾ ِمن منى إلى عرفات، 

وال ٌظن  -صلى هللا علٌه وسلم-وجموع الحجٌج تسٌر معه؛ سار 

قومه إال أنه سٌقؾ معهم فً مزدلفة كما كان شأنهم فً 

ا ٌقفون فٌه، وال  الجاهلٌة، حٌث جعلوا ألنفسهم موقًفا خاّصً

م مكانة وتمًٌزا ٌقفون مع الناس فً عرفة؛ إذ ٌرون ألنفسه

لجوارهم بٌت هللا، وأنهم بذلك ال ٌشاركون الناس فً الوقوؾ 

"الذي جاء بدٌنه  -صلى هللا علٌه وسلم-فً عرفات، ولكن النبً 

للعالمٌن؛ لم ٌجا به لفبٍة ِمن الناس ٌمٌزهم، ولو كانوا قومه 

تجاوزهم وسار لٌقؾ مع الناس؛ عماًل بقول ربه:  -وعشٌرته" 

ُث أََفاَض النَّاسُ ُثمَّ أَفٌِ) ٌْ  .(99ٔ)البقرة:( ُضوا ِمْن َح

وهذا مشهد ِمن مشاهد التبرؤ ِمن الجاهلٌة ومظاهرها التً كانت 

 ال زالت قابعة فً بعض النفوس حدٌثة اإلسالم.

 المشهد السابع:

إلى نمرة، فإذا قبة قد ضربت له  -صلى هللا علٌه وسلم-وصل 

ب راحلته القصواء، هناك، فجلس فٌها حتى زالت الشمس، ورك

وهو أرض دمثة فسٌحة، -ثم نزل بها إلى بطن وادي ُعَرَنة 

فاجتمع الناس حوله  -ٌسهل اجتماع الناس علٌها وجلوسهم فٌها

على راحلته  -صلى هللا علٌه وسلم-فً بطن الوادي، ورسول هللا 

مشرؾ علٌهم، أطاؾ به الناس فعرفته العٌون، وأصاخت له 

له األعناق، وخفقت بحبه القلوب، تتعلق  المسامع، واْشَرأبَّت

للناس قد  -صلى هللا علٌه وسلم-بمحٌاه، وتتلقؾ قوله؛ فتطاول 

أمكن قدمٌه فً الؽرز، واعتمد على مقدم الرحل، وأشرؾ للناس 

لٌخطبهم خطبة عظٌمة، جمع فٌها معاقد الدٌن، وعصم الملة، 

ن أهل الموقؾ، حامًدا  ٌْ هللا، وتعظٌم الحرمات، فدوى صوته ب

ا علٌه. ًٌ  مثن

ثم عدد بنوًدا تمثِّل دستور أمة اإلسالم، وكان أول بنود هذا 

الدستور القطٌعة والبراءة ِمن الجاهلٌة، وهً تشمل كل ما 

خالؾ اإلسالم سواًء كان شرًكا أو معصٌة بأحوالها وعاداتها 

وصورها: كربا الجاهلٌة، ودماء الجاهلٌة، وحكم الجاهلٌة، 

ٍء ِمْن وظن الجاهلٌة، إلخ، فقال: ) وحمٌة الجاهلٌة، ًْ أاََل ُكلُّ َش

ِة َمْوُضوَعٌة،  ٌَّ ًَّ َمْوُضوٌع، َوِدَماُء اْلَجاِهلِ ِة َتْحَت َقَدَم ٌَّ أَْمِر اْلَجاِهلِ

لَ َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمابَِنا َدُم اْبِن َربٌَِعَة ْبِن اْلَحاِرِث، َكاَن  َوإِنَّ أَوَّ

ِة َمْوُضوٌع، ُمْسَتْرِضًعا فًِ َبنًِ َسعْ  ٌَّ لٌ، َوِرَبا اْلَجاِهلِ ٌْ ٍد َفَقَتلَْتُه ُهَذ

لِبِ  اِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ لُ ِرًبا أََضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبَّ  .)رواه مسلم((َوأَوَّ

إن مكان الجاهلٌة بصورها وعاداتها، وتشرٌعاتها وقوانٌنها، 

ع ٌنبؽً أن ٌكون تحت األقدام ولٌس فوق الرؤوس، وهذا الموض

، وكان ِمن -صلى هللا علٌه وسلم-الذي ارتضاها لها رسول هللا 

صلى هللا -عجاب هذا الموقؾ أن الذي كان ٌبلـِّػ عن رسول هللا 

للناس، وٌصرخ فٌهم بمقاله هو "ربٌعة بن أمٌة بن  -علٌه وسلم

خلؾ!"؛ هذا الذي قتل أبوه فً بدر هبًرا بالسٌوؾ، وهو ٌقاتل 

، فإذا ابنه ٌبلػ عن رسول هللا -ه وسلمصلى هللا علٌ-رسول هللا 

وٌصرخ فً الناس بكلماته! أال إنها أنوار  -صلى هللا علٌه وسلم-

النبوة، وهدي الرسالة، أطفأت تراث الجاهلٌة فً القلوب التً 

كانت تتوارث الحقد، وتستعر فٌها حرارة الثأر، فتبدلت وعادت 

ْت َوَرَبْت اْهتَ خلًقا آخر لما هطلت علٌها فٌوض النبوة؛ فـ) زَّ

صلى هللا -، فإذا رسول هللا (٘)الحج:( َوأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهٌجٍ 

ن  -علٌه وسلم ٌْ أحب إلٌهم ِمن آبابهم وأمهاتهم وقلوبهم التً ب

َشاءُ جوانحهم ) ٌَ ْهِدي ِبِه َمْن  ٌَ  ِ  .(00)األنعام:( َذلَِك ُهَدى هللاَّ

 المشهد الثامن:

دعا بأسامة بن زٌد لٌكون ردفه، فتنادى لما تناهى نهار عرفة 

الناس ٌدعون أسامة واشَرأبَّت أعناق األعراب ٌنتظرون هذا 

، وظنوه -صلى هللا علٌه وسلم-الذي حظً بشرؾ ردؾ النبً 

، فما فجأهم -صلى هللا علٌه وسلم-رجاًل ِمن كبار أصحاب النبً 

ٌه صلى هللا عل-إال وشاب أسود أفطس أجعد ٌتوثب ناقة النبً 

ن أهل الموقؾ -، ثم ٌلتزمه ِمن خلفه لٌكون له -وسلم ٌْ ِمن ب

، فقال -صلى هللا علٌه وسلم-شرؾ االرتداؾ مع النبً  -كلهم

 حدثاء العهد باإلسالم متعجبٌن: "أهذا الذي حبسنا ابتؽاؤه؟!".

بهذا االختٌار ٌعلن  -صلى هللا علٌه وسلم-وكأنما كان رسول هللا 

ن الب ٌْ شر، وٌدفن تحت مواطا راحلته النعرات تحطٌم الفوارق ب

الجاهلٌة، والفوارق الطبقٌة، والنزعات العنصرٌة؛ لٌعلن بطرٌقة 

عملٌة أنه ال فضل لعربً على أعجمً، وال أبٌض على أسود إال 

 بالتقوى.

 المشهد التاسع:

-تنفس صبح ٌوم النحر وأضاءت خٌوط الفجر األولى، وقام  -

إلى صالة الفجر، فصالها فً مسارًعا  -صلى هللا علٌه وسلم

ه إلى المشعر  ؼاٌة البكور فً أول الوقت، ثم ركب راحلته وتوجَّ

الحرام؛ فرقى علٌها فاستقبل القبلة ورفع ٌدٌه ٌدعو وٌلبً، 

وٌكبر وٌهلل على حال ِمن الضراعة والخضوع، فلم ٌزل واقًفا 
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ا، وقال: ) ُة ُكلَُّها َمْوقٌِؾ، َقْد َوَقْفُت َهاُهَنا، َوُمْزَدلِفَ حتى أسفر جّدً

رٍ   .)رواه ابن ماجه، وصححه األلبانً(( َواْرَتفُِعوا َعْن َبْطِن ُمَحسِّ

رٍ )فتأمل قولته:  (؛ فهذا المكان الذي َواْرَتفُِعوا َعْن َبْطِن ُمَحسِّ

، بل وطبق -أبرهة وَمن معه-أهلك هللا فٌه الكافرٌن الظالمٌن 

 -ن مزدلفة ومنىبٌْ -ذلك بنفسه فإنه لما وصل وادي محسر 

أسرع قدر رمٌة بحجر؛ ألن هذه أماكن مصارع الظالمٌن فال 

ٌرٌد أن ٌطٌل السٌر فٌها، وهذا فعله حٌنما مرَّ بدٌار ثمود، وكل 

ن هذا  ٌْ هذا مفارقة وبراءة ِمن الكافرٌن والظالمٌن، وقارن ب

وبٌن َمن ٌتنزه فٌها، وٌستمتع وٌمتع أوالده وأهله بها، وال 

 إال باهلل.حول وال قوة 

 المشهد العاشر:

رضً هللا -فً وسط أٌام التشرٌق حٌنما سأله أسامة بن زٌد 

َة؟ َفَقالَ: )-عنهما َن َتْنِزلُ فًِ َداِرَك بَِمكَّ ٌْ ِ، أَ
ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ َوَهلْ : 

(، َوَكاَن َعِقٌلٌ َوِرَث أََبا َطالٍِب ُهَو َتَرَك َعقٌِلٌ ِمْن ِرَباٍع أَْو ُدورٍ 

ُهَما َوَطالِبٌ  ًبا أِلَنَّ ٌْ ُ َعْنُهَما، َش
ًَ هللاَّ ًٌّ َرِض ِرْثُه َجْعَفٌر َوالَ َعلِ ٌَ ، َولَْم 

ِن، ثم قال: ) ٌْ ِن، َوَكاَن َعِقٌلٌ َوَطالٌِب َكافَِر ٌْ َنْنِزلُ َؼًدا إِْن َكاَنا ُمْسلَِم

ُث َتَقاَسُموا َعلَى الُكْفرِ  ٌْ ِؾ َبنًِ ِكَناَنَة، َح ٌْ ُ بَِخ
ٌُرِ َشاَء هللاَّ ٌُد ( 

َب.  ، حٌث قاسمْت قرًٌشا على الكفر، وذلك أن )متفق علٌه(الُمَحصَّ

بنً كنانة حالفت قرًٌشا على بنً هاشم أن ال ٌناكحوهم، وال 

ٌُسلِموا إلٌهم رسول  ٌباٌعوهم وال ٌخالطوهم، وال ٌؤوهم حتى 

ِرُث اْلُمْسلُِم ، ثم قال عند ذلك: )-صلى هللا علٌه وسلم-هللا  ٌَ اَل 

ِرُث اْلَكافُِر اْلُمْسلِمَ اْلَكافِ ٌَ  .)متفق علٌه(( َر، َواَل 

إنه المكان الذي كان ٌوًما معقاًل للكافرٌن وهم ٌتقاسمون 

وٌتعاهدون على كفرهم وظلمهم، وجاءت اللحظة التً ظهر فٌها 

َوقُلْ َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطلُ إِنَّ اْلَباِطلَ )الحق وزهق الباطل: 

 .(0ٔ)اإلسراء:( َكاَن َزُهوًقا

 والحمد هلل رب العالمٌن، والحمد هلل أواًل وآخًرا.

اللهم انصر اإلسالم وأعز المسلمٌن، وأهلك الشرك والمشركٌن، 

 وارزقنا حج بٌتك الكرٌم.

 اللهم أرنا مناسكنا وتب علٌنا، إنك أنت التواب الرحٌم.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 !هنا تسكب العبرات

 

 كتبه/ حنفً مصطفى

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

َفاْجَعلْ : )-علٌه السالم-فالحمد هلل الذي استجاب دعوة إبراهٌم 

ِهمْ  ٌْ اِس َتْهِوي إِلَ ، فاذا بالقلوب تحن (3ٖ)إبراهٌم:( أَْفبَِدًة ِمَن النَّ

بٌت هللا الحرام ببركة هذه الدعوة التً خّص منها وتشتاق إلى 

بعض الناس، ولٌس كل الناس؛ وإال لزاحمنا على بٌت هللا الٌهود 

 والنصارى والهندوس وؼٌرهم.

فاللهم لك الحمد على فضلك علٌنا بزٌارة بٌتك الحرام؛ فعنده 

تسكب العبرات فً إحرام ٌذكرنا بلقاء هللا، وطواؾ بالبٌت، 

ٌل لحجر هو الحجر األسود الذي هو ِمن ٌواقٌت واستالم وتقب

 .-علٌه السالم-الجنة، هو ومقام إبراهٌم 

له  هنا تسكب العبرات... ا؛ قبَّ فعند استالمه تحط الخطاٌا حّطً

، فَمن قبله مثله فً هدٌه -صلى هللا علٌه وسلم-رسول هللا محمد 

 ٌشهد لَمن استلمه بحق ٌوم القٌامة.

ند شرب ماء زمزم المبارك، الؽٌث ع هنا تسكب العبرات...

والرحمة، وإجابة الدعوات، والشفاء، وتحقٌق النواٌا عند 

 شربه، وإجابة الدعوات بعد شربه.

فً السعً بتذكر التوكل والٌقٌن، والثقة  هنا تسكب العبرات...

 برب العالمٌن.

فً موقؾ تهتز فٌه المشاعر بالشعابر فً هنا تسكب العبرات... 

ن الزوال إلى ؼروب الشمس، تسكب العبرات موقؾ عرفة مِ 

بالخوؾ والرجاء، والحب والثناء والدعاء لرب األرض 

والسماء؛ رجاء العفو والمؽفرة والرحمة، وتكفٌر الخطاٌا وقبول 

 الحسنات.

عند رمً الجمرات، وذبح الهدي، والحلق،  هنا تسكب العبرات...

م بالخشوع وطواؾ اإلفاضة، والسعً، والصالة فً البٌت الحرا

والخضوع مع الدعاء والثناء، والمحبة واإلجالل والتعظٌم، 

 وحسن الظن والقرب ِمن رب العالمٌن.

عند طواؾ الوداع الذي ٌشتد فٌه البكاء  هنا تسكب العبرات...

والرجاء فً رحمة رب األرض والسماء رجاء القبول والمؽفرة 

عنها إال والعودة إلى هذه األماكن المباركة؛ وإال فال عوض 

 الجنة.

اللهم اكتب لنا حج بٌتك الحرام، واؼفر لنا السٌبات، وتقبل منا 

الحسنات، وأعنا على الطاعات والسبق إلى الخٌرات قْبل 

 الفوات، واختم لنا بخٌٍر أجمعٌن.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

  

http://www.anasalafy.com/
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 وسابل التواصل المجتمعً فً العٌد

 كتبه/ صبحً فتحً الشلمة 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فأٌام عٌد األضحى ما أكرمها، وما أروعها ِمن أٌام! تكبٌر 

، وصالة ُتقام فً الخالء واجتماع -تعالى-وتهلٌل، وذكر هلل 

نساء وأطفال، ومالبس جدٌدة، وأضاحً للمسلمٌن ِمن رجال و

تذبح، ولحوم توزع، وهداٌا وزٌارات ولقاءات، وأكل وشرب، 

ولعب ومرح، وسعادة وسرور، وتواصل مجتمعً ٌمتد لٌشمل 

 كل فبات المجتمع.

وتتنوع وسابل التواصل المجتمعً فً أٌام العٌد حسب درجة 

تواصل فً القرابة واألخوة والزمالة والصداقة، فتأتً وسابل ال

 العٌد على درجات وأقسام:

وٌكون التواصل فٌه عن طرٌق الزٌارة، وقد ٌتطلب  القسم األول:

األمر فً زٌارة بعض االشخاص أن تكون هناك هداٌا ِمن لحٍم أو 

ؼٌره، وهذه الطبقة ِمن الناس هم أرحامك "أبوك وأمك 

وإخوتك، وأعمامك وعماتك، وأخوالك وخاالتك، وأصهارك"، 

فضل علٌك ِمن أهل علم وفضل وأخوة فً هللا مقربٌن  وَمن له

 منك فً المسكن والمودة، وأهل قرٌتك أو حٌك. 

وما أجمل أن نلتقً جماعة فً مسجٍد فً وقت صالة، ونتحرك 

ا، ونمر على بٌوت قرٌتنا بًٌتا بًٌتا نهنبهم بالعٌد السعٌد،  ًٌّ سو

رٌعة فً ونسلم علٌهم، وٌا له ِمن أثر تتركه هذه الزٌارة الس

 نفوس الناس الذٌن زرتهم وإخوانك.

وهؤالء ٌكتفى بالتواصل معهم ِمن خالل التواصل  القسم الثانً:

عن طرٌق االتصال التلٌفونً بالهاتؾ، وهؤالء َمن لم تستطع 

زٌارتهم ِمن أصحاب الطبقة األولى، وبنً عمومتك، وزمالبك 

دقابك فً العمل، وإخوانك فً المسجد القرٌب أو البعٌد، وأص

 المقربٌن.

وهؤالء تكتفً بالتواصل معهم ِمن خالل الرسابل  القسم الثالث:

الصوتٌة أو المقروءة، وتكون عبارات رقٌقة تعبِّر عن الحب 

والمودة واإلخاء؛ سواء عن طرٌق رسابل الهاتؾ أو الماسنجر 

أو الفٌس على الخاص أو الواتساب، أو ؼٌر ذلك ِمن وسابل 

وهذه الطرٌقة للذٌن لم تستطع االتصال بهم التواصل االجتماعً، 

ا أو عموم المسلمٌن مَمن تعرؾ، أو ألصدقابك على  ًٌّ تلٌفون

 الفٌس أو فً مجموعاٍت على الواتساب أو ؼٌر ذلك.

قد ٌأخذ ذلك منك وقًتا وجهًدا ونفقة، ولكن ستحصل فً النهاٌة 

على األجر، وتشعر بسعادة التواصل مع الناس، وخاصة فً أٌام 

 ٌد األضحى المبارك.ع

 فتهانٌنا لكل المسلمٌن بالعٌد.

 تقبل هللا منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخٌر.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 
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 فتاوى د/ ٌاسر برهامً
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حكم تأجٌل اإلحرام ِمن المٌقات، واإلحرام بالحج 

 وٌةقْبل ٌوم التر

 اٌغؤاي:

1-  ٓ ِِ ٓ عافش ٌحح اٌرّرغ ٠ٍضِٗ ١ٔح اإلحشاَ فًٛسا  َِ  ً٘

اٌّٛال١د؟ ٠ؼٕٟ ً٘ ال ٠حً ٚال ٠دٛص أْ ٠ؤخش ا١ٌٕح إٌٝ ح١ٓ أْ 

٠ٕضي إٌٝ اٌفٕذق ٠ٚغرش٠ح ثُ تؼذ رٌه ٠ٕٛٞ اإلحشاَ ٠ٚششع فٟ 

أداء اٌؼّشج؟ ٌّٚارا ذدة ػ١ٍٗ اٌؼّشج فًٛسا ِغ أٔٗ ٠ٕٛٞ أداء٘ا، 

 لظ١شج؟ ٌىٓ تؼذ ِذج 

أٔا خشخُد حح ػّاٌح ٚػٍّد ػّشج ذّرغ ٚٔضٌد فٟ ِٕطمح  -2

 اٌش١ّغٟ، فّٓ أ٠ٓ أحشَ ٌٍحح؟ 

ٓ رٞ  -3 ِِ ً٘ ٠دٛص أْ أحشَ فٟ ا١ٌَٛ اٌغادط أٚ اٌغاتغ 

اٌحدح، ٠ؼٕٟ ْلثً خشٚخٟ إٌٝ ِىاْ اٌؼًّ ِثاششج؛ ألٟٔ ٌٛ 

ٓ اٌؼٛدج ٌّىأٟ؟ ِِ  أرظشخ إٌٝ ٠َٛ اٌثآِ ستّا ال أذّىٓ 

 ب:اٌدٛا

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

ٓ ا١ٌّماخ؛ ٌحذ٠ث اتٓ ػثاط  -1 ِِ سضٟ هللا -ف١ٍضَ اإلحشاَ 

َّٟ  -ػّٕٙا َّْ إٌَّثِ َُ -لاي: إِ َعٍَّ َٚ  ِٗ ِذ٠َِٕح  -َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ َّ ًِ اٌ ْ٘ لََّد أِلَ َٚ

أِلَ  َٚ َِ اٌُدْحفَحَ،  أْ ًِ اٌشَّ ْ٘ أِلَ َٚ ًِ َرا اٌُح١ٍَْفَِح،  ْ٘ أِلَ َٚ َٕاِصِي،  َّ َْ اٌ ًِ َْٔدذق لَْش ْ٘

لَاي: ) َٚ  ، َُ ٍَ ّْ ٍََ٠ ِٓ َّ ْٓ ا١ٌَ َّّ ِِ  َّٓ ِ٘ ْٓ َغ١ِْش ِِ  َّٓ ِٙ ْٓ أَذَٝ َػ١ٍَْ َّ ٌِ َٚ  ، َّٓ ُٙ ٌَ َّٓ ُ٘

 ًُ ْ٘ َْٔشأَ َحرَّٝ أَ ْٓ َح١ُْث أَ ِّ َْ َرٌَِه، فَ َْ ُدٚ ْٓ َوا َِ َٚ َشجَ،  ّْ اٌُؼ َٚ أََساَد اٌَححَّ 

ىَّحَ  َِ  ْٓ ِِ حَ  ىَّ ، أِا اٌششٚع فٟ أداء اٌؼّشج، ف١ّىٕٗ )ِرفك ػ١ٍٗ(( َِ

 أْ ٠ؤخٍٗ إٌٝ أْ ٠غرش٠ح أٚ ِا شاء طاٌّا ظً ػٍٝ إحشاِٗ.

ٓ اٌش١ّغٟ.  -2 ِِ  ذُحِشَ 

ٓ رٞ اٌحدح،  -3 ِِ ٓ اٌغادط أٚ اٌغاتغ  ِِ ٔؼُ ٠دٛص ٌه أْ ذحشَ 

ٓ اٌش١ّغٟ؛ خاص أْ ذحشَ  ِِ ٌٚىٓ إرا واْ خشٚخه إٌٝ ِىاْ أتؼذ 

ٓ ٕ٘ان. ِِ 

 قع أنا السلفًمو

www.anasalafy.com 

 أٌهما ٌقدم: هدي الجبران أم هدي التمتع؟

 اٌغؤاي:

1-  ٓ ِِ أٔا خشخُد ٌحح اٌرّرغ، ٚػٕذ اٌؼّشج أخطأخ ٌُٚ أحشَ 

َّٟ ٘ذٞ خثشاْ إضافح إٌٝ ٘ذٞ اٌرّرغ.  ا١ٌّماخ، فؼٍُّد أْ ػٍ

ِؼٟ إال ثّٓ ٘ذٞ ٚاحذ فأ٠ّٙا ألذَ: ٘ذٞ ٚاٌغؤاي: إرا ٌُ ٠ىٓ 

 اٌدثشاْ اٌزٞ ٚخة أٚاًل أَ اٌرّرغ؟ 

ٓ ا٢ْ، ٚال  -2 ِِ َّٟ دَ خثشاْ ٚأس٠ذ أْ أتشا رِرٟ  إرا واْ ػٍ

ٓ ا٢ْ ٚأٔا فٟ ِٕطمح  ِِ أخذ ثّٓ اٌذَ، فّارا أفؼً: ً٘ أطَٛ 

ا تاٌحح ألفؼً رٌه؟ ًِ  اٌش١ّغٟ أَ ٠ٍضَ أْ أوْٛ ِحش

3- ٓ ِِ ٓ اٌذ١ِٓ )دَ اٌرّرغ ٚدَ اٌدثشاْ(،  إرا ٌُ أذّىٓ  ِِ دفغ أٞ 

َّٟ ط١اَ  ا؟ ٚو١ف أطُِٛٙ ٚأٔا ِغافش  22فًٙ ع١ىْٛ ػٍ ًِ ٛ٠

 فٟ اٌحح؟ ًٚ٘ ٠دٛص أْ أطَٛ وً ٘زٖ األ٠اَ تؼذ ػٛدذٟ ٌّظش؟

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

ٓ ا١ٌّماخ، ثُ ذ -1 ِِ ظَٛ ثالثح أ٠اَ فٟ فثادس تذَ ذشن اإلحشاَ 

ٓ ا١ٌّماخ ٚخة  ِِ اٌحح ٚعثؼح إرا سخؼد؛ ألْ دَ ذشن اإلحشاَ 

 أٚاًل فرثادس إ١ٌٗ، ثُ إرا خاء ٚلد اٌحح ٌُ ٠ىٓ ِؼه ثّٓ اٌٙذٞ.

دَ اٌدثشاْ إْ ٌُ ذدذ ثّٕٗ؛ فرظَٛ ػششج أ٠اَ تؼذ اٌؼّشج إْ  -2

 ذّىٕد؛ ٚإال ففٟ أٞ ٚلد.

 ٠اَ فٟ اٌحح.دَ اٌرّرغ ٠ٍضَ أْ ٠ىْٛ ف١ٗ ثالثح أ -3

 موقع أنا السلفً
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http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/
http://www.anasalafy.com/


19 
 

 حكم استعمال المحِرم للشامبو والصابون

 السؤال:

ما حكم استعمال المحرم للشامبو عند اؼتساله وهو محرم فً 

مكة، وكذا الصابون الذي فٌه رابحة ٌعنً الصابون العادي الذي 

 بعد األكل لؽسل األٌدي؟نستعمله 

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فال ٌجوز للمحِرم استعمال صابون أو شامبو به طٌب، أما 

 صابون أو شامبو بال رابحة طٌب؛ فال بأس.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

سرٌح المحرم للحٌته إذا كان ٌسقط منها حكم ت

 الشعر

 السؤال:

أنا من عادتً أنً قد أسرح لحٌتً بٌدي فٌسقط فً ٌدي شعر، 

بل فً الحقٌقة ربما لٌس تسرًٌحا، لكن بمجرد أن أمرر ٌدي 

على لحٌتً تسقط شعرات ِمن اللحٌة وهذا فً كل وقت مرات فً 

أنه ٌحرم تسرٌح  الٌوم، فماذا أفعل فً اإلحرام؟ وهل معنى ذلك

اللحٌة والشعر مع العلم أنه بالٌقٌن البد أننً عندما أسرح اللحٌة 

والرأس ٌكون هناك شعر متعقد فٌخرج عند التسرٌح خصوًصا 

 من اللحٌة، فما الحكم؟

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

الناس؛ إذ  فهذا الشعر المتساقط دون نزع هو أمر طبٌعً لكل

 ٓٓٔى -تموت وتسقط كل ٌوم ِمن اإلنسان نحو ما ٌصل إل

شعرة فً لحٌته أو رأسه، وهذه قد تبقى إلى أن تخرج مع 

التسرٌح أو اللمس؛ فال شًء فٌها فً اإلحرام، وال ٌحرم 

 التسرٌح ِمن ؼٌر شد  للشعر الذي ٌترتب علٌه نزعه.

 موقع أنا السلفً
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 حكم ارتداء جهاز فً القدم أثناء الحج أو العمرة

 السؤال:

رجل ٌنوي الخروج إلى العمرة، لكنه ٌرتدي فً إحدى رجلٌه  -ٔ

جهاًزا، وٌسأل عن حكم عمرته بهذا الجهاز؛ ألنه ٌحتاج أن 

ٌلبس فوق قدمه شًٌبا من تحت الجهاز، وفوق الجهاز أًٌضا 

شًٌبا ٌستره لمنع االحتكاك بٌن الجهاز واالصطدام  سٌلبس

 باألشٌاء؟

جل؟ -ٕ  ما حكم وضع حزام على الوسط لتثبٌت هذا الجهاز بالرِّ

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فعلٌه الفدٌة ِمن صٌام ثالثة أٌام، أو صدقة "إطعام ستة  -ٔ

 نحوه"، أو نسك "ذبح شاة". مساكٌن ثالثة آصع من تمر أو

 ال بأس بالحزام على وسط المحرم. -ٕ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

حكم دفع عربون شراء أضحٌة على أن ٌكمل 

 ثمنها بعد وزنها عند االستالم

 اٌغؤاي:

تاعّٗ تؼذ ِا حىُ ٘زا اٌث١غ: دفغ ػشتْٛ ٌحدض األضح١ح  -1

ِؼا٠ٕرٙا ِٚؼشفح ثّٓ اٌى١ٍٛ دْٚ ِؼشفح ثّٕٙا اإلخّاٌٟ إالَّ تؼذ 

 ٚصٔٙا ٠َٛ ػشفح؟ 

ِا ٟ٘ اٌظٛسج اٌّششٚػح فٟ ذٍه اٌّؼاٍِح؟ ٚخضاوُ هللا  -2

 خ١ًشا. 

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

ٍدٙاٌح تاٌثّٓ؛ فٙزٖ اٌظٛسج غ١ش خائضج؛ ألٔٙا ت١غ ف١ٗ غشس ٌ -1

 فال ٠ظح، ٚألٔٗ ٍِضَ تّدشد دفغ اٌؼشتْٛ.

ٓ اٌظٛس اٌدائضج فٟ رٌه: -2 ِِ 

أْ ٠ؼطٟ اٌّشرشٞ اٌراخَش ٚػًذا تاٌششاء ألضح١حق تؼ١ٕٙا دْٚ  -أ

أٚ لْثٍٙا، َٚصٔٙا  -ِثاًل -أْ ٠ذفغ ػشتًٛٔا، ثُ إرا واْ ٠َٛ اٌٛلفح 

ٓ عاػرٙا، أِا أْ ذذ ِِ خً ٍِىٗ ٚدفغ ثّٕٙا، ٚطاسخ ًٍِىا ٌٗ 

 ٚضّأٗ دْٚ ذحذ٠ذ اٌثّٓ؛ فٙزا غ١ش خائض.

ٓ ا٢ْ تٛصٔٙا  -ب ِِ ٚطٛسج أخشٜ خائضج ٟٚ٘: أْ ٠شرش٠ٙا 

 حا١ًٌا ثُ ٠ؼط١ٗ ثّٓ اٌؼٍف ٚاٌشػا٠ح إٌٝ ٠َٛ اٌؼ١ذ.

 موقع أنا السلفً
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ًبا أو أكثر ِمن مسابل حول ما ٌلزم َمن ترك واج

 واجبات الحج أو العمرة

 اٌغؤاي:

ٓ ٚاخثاخ اٌحح أٚ  -1 ِِ ٓ ٚخة ػ١ٍٗ دَ ٌرشن ٚاخةق  َِ لشأخ أْ 

ٓ اٌّاي فؼ١ٍٗ اٌظَٛ، ٚال  ِِ اٌؼّشج، ٚواْ ٌحظرٙا ال ٠دذ ِا ٠ىفٟ 

ػثشج إْ واْ ٠ٕرظش ػّاًل أٚ سصلًا ٠أذ١ٗ تؼذ صِٓ اٌٛخٛب أَ ال؟ 

ش ػ١ٍٕا، فًٙ ٠دٛص ٌٕا أْ ٔأخز فّا حىُ رٌه؛ ألْ ٘زا اٌمٛي أ٠غ

تٗ؟ ًٚ٘ ٠ٍضَ تٕاًء ػٍٝ رٌه أْ أوْٛ ششػد فٟ ط١اَ اٌثالثح 

ٓ ا٢ْ؟  ِِ  أ٠اَ 

ٓ ػ١ٍٗ د١ِٓ فأوثش فٟ اٌحح، ٚال ٠غرط١غ  -2 َِ و١ف ٠ظَٛ 

 اٌزتح؟ ٚ٘ٛ ِم١ُ تاٌحذ٠ث١ح؟

َعْثَؼحق إِ  -3 َٚ ٌَْححِّ  َق فِٟ ا َُ ثاََلثَِح أ٠ََّا َرا ً٘ ذٕطثك ا٠٢ح: )فَِظ١َا

 ) ُْ ٓ أخطا فٟ ػّشج اٌرّرغ ٚذشن ٚاخثًا (191)اٌثمشج:َسَخْؼرُ َِ ، ػٍٝ 

أٚ أوثش ف١ٙا، ف١ٍضَ أْ ٠ظَٛ أ٠اَ اٌفذ٠ح ػٕذ اٌؼدض ػٓ اٌذَ ٚ٘ٛ 

ٓ ػدض ػٓ ٘ذٞ  َّ ِحشَ أٚ أْ ٠ز٘ة إٌٝ ِىح أَ ٘زا خاص ت

   اٌرّرغ فمظ؟ 

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

فٙزا اٌمٛي طح١ح، ٌٚه أْ ذأخز تٗ، ٌٚىٓ اٌظ١اَ ٕ٘ا ػششج  -1

 أ٠اَ.

دَ اٌرّرغ ٠ظَٛ تذاًل ِٕٗ ثالثح أ٠اَ فٟ اٌحح ٚعثؼح إرا سخغ،  -2

 ٚاٌذِاء األخشٜ ٠ظَٛ ػٓ وً دَ ػششج أ٠اَ ٌٚٛ تؼذ اٌحح.

ٓ ػدض ػٓ ٘ذٞ اٌرّرغ، ٚأِا اٌذَ اٌزٞ ٚخة ػٍٝ  -3 َّ ٘زا ف١

ٓ ذشن ٚاخثًا ف١ظَٛ ػ  ششج أ٠اَ، ٌٚٛ تؼذ اٌحح.َِ

 موقع أنا السلفً
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حكم تكرار العمرة ِمن التنعٌم والرد على َمن 

م ذلك  ٌحرِّ

 اٌغؤاي:

ِا سد فض١ٍح اٌش١خ "٠اعش تش٘اِٟ" ػٍٝ والَ اٌؼالِح اتٓ 

ٓ  ح١ث ٠مٛي فٟ ػذَ خٛاص -سحّٗ هللا-ػث١ّ١ٓ  ِِ ذىشاس اٌؼّشج 

ٓ ػّشج فٟ عفشج ٚاحذج ِا ِؼٕاٖ: "ً٘  ِِ اٌرٕؼ١ُ، ٚػًّ أوثش 

واْ إٌثٟ ٠خشج إٌٝ اٌرٕؼ١ُ ١ٌؼرّش ػٓ أحة إٌاط إ١ٌٗ، ػٓ 

 ٓ ِِ ػّٗ حّضج تٓ ػثذ اٌّطٍة، أٚ ِظؼة تٓ ػ١ّش، أٚ غ١ش رٌه 

ٚال ػٓ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌظحاتح؟ ٘زا ٌُ ٠ٕمً ػٓ إٌثٟ 

فؼٍٖٛ ٌٕمً، ف١ىْٛ غ١ش خائض". فّا اٌشد ػٍٝ ٘زا  اٌظحاتح، ٌٚٛ

 االعرذالي؟

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

ٓق أْ ٠درّغ ػ١ٍٗ لٛي إٌثٟ  ًق ِؼ١ -فال ٠ٍضَ فٟ ِششٚػ١ح ػّ

ٚفؼٍٗ ٚإلشاسٖ، تً ٠ىفٟ أحذ ٘زٖ األِٛس  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ

ٓ  -سضٟ هللا ػٕٙا-ػرّشخ ػائشح فٟ إثثاخ اٌّششٚػ١ح، ٚلذ ا ِِ

، ٚاٌظا٘ش أْ اخا٘ا ػثذ -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌرٕؼ١ُ تأِشٖ 

 لذ اػرّش ِؼٙا.  -سضٟ هللا ػّٕٙا-اٌشحّٓ تٓ أتٟ تىش 

اٌحح ػٓ اٌغ١ش، تً أِش تٗ  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ثُ لذ ألش إٌثٟ 

ٓ أطحاتٗ: ) ِِ شْ فماي ٌٍشخً  ِّ اْػرَ َٚ ْٓ أَت١َِه  )سٚاٖ اٌرشِزٞ ( ُححَّ َػ

، فال ٠ظح أْ ٠ماي: إٔٗ ٌُ ٠فؼً رٌه ػٓ ٚإٌغائٟ، ٚطححٗ األٌثأٟ(

ٓ -سضٟ هللا ػُٕٙ-أٚ ػّٗ حّضج  -ِثاًل -خذ٠دح  ِِ ، أٚ غ١شُ٘ ال 

ٓ غ١ش رٌه! فال ٠ظح رٌه د١ٌاًل  ِِ ٓ رٞ اٌح١ٍفح، ٚال  ِِ اٌرٕؼ١ُ، ٚال 

 ػٍٝ إٌفٟ ِغ ثثٛخ اٌّششٚػ١ح.

االػرّاس  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٌٕثٟ ٚ٘زٖ اٌّغأٌح "أػٕٟ ذشن ا

ٓ ألاستٗ" ١ٌغْد ِخرظح تاٌرٕؼ١ُ ٚال غ١شٖ  ِِ أٚ اٌحح ػٓ غ١شٖ 

ٓ اٌّٛال١د، فشتّا أساد إٌثٟ  أال ٠شك  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ِِ

ٓ اٌغٍف ٠مٛي  ِِ ػٍٝ أِرٗ فاورفٝ تاإلرْ ٚاإللشاس، ٚال أػٍُ أحًذا 

ٓ اٌرٕؼ١ُ أٔٙا غ١ش خائضج، تً ِِ ألظٝ ِا ٔمً ػُٕٙ  ػٓ اٌؼّشج 

 ذفض١ً اٌطٛاف ػ١ٍٙا.
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كٌؾ تقصر المرأة شعرها عند التحلل ِمن الحج 

 أو العمرة؟

 السؤال:

أرجو أن تشرح لً كٌؾ تأخذ المرأة المحرمة ِمن شعرها 

العمرة؛ ألنً ال أعرؾ معنى  وتقصره عند التحلل ِمن الحج أو

قٌد أنملة كٌؾ تكون؟ وهل تكون ِمن أي مكان ِمن شعر المرأة 

 ِمن أي جهة؟ وهل ٌكون التقصٌر ِمن جمٌع الشعر؟ 

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛ 

فٌكون التقصٌر قدر عقلة اإلصبع: بأن تجمع ضفابرها وتقص 

سم مثاًل" ِمن أطراؾ شعرها ِمن جمٌع  ٕالً هذا القْدر "حو

الرأس، وال ٌلزم كل شعرة، بل المعظم ِمن جمٌع الجوانب، 

 فتجمع الضفابر ثم تقص هذا القْدر.

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

ما ٌلزم َمن اشترى بقرة لم تصل للسن المجزئ 

 لألضحٌة؟

 اٌغؤاي:

اشرش٠د أٔا ٚأخٟ تمشذ١ٓ ٌٍرضح١ح تّٙا فٟ اٌؼ١ذ، ٚواْ عّٕٙا 

حٛاٌٟ عٕح ٚٔظف، ثُ عّؼد فٟ خطثح اٌدّؼح أْ ػّش اٌؼدً 

 التذ أال ٠مً ػٓ عٕر١ٓ. فّارا ٔفؼً؟ 

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

أعمطد األعٕاْ  فالتذ أْ ذىْٛ اٌثمشج اٌرٟ ٠ضحٝ تٙا ث١ٕح، أٞ

اٌٍث١ٕح، ٚأخشخد األعٕاْ اٌذائّح )اٌثٕا٠ا(، ٚاٌؼًّ أْ ذث١ؼا ٘ز٠ٓ 

 اٌؼد١ٍٓ، ثُ ذشرش٠اْ تثّّٕٙا أضح١ح ِدضئح.

 موقع أنا السلفً
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حكم لبس المحرم قطعة داخلٌة أسفل اإلزار 

 لستر العورة

 السؤال:

قطع دون االقتصار على  ٖهل ٌجوز أن ٌرتدي المحرم فً الحج 

إزار ورداء فقط، ٌعنً هً قطعة ِمن الثٌاب تكون على وسط 

المحرم لستر العورة تحت اإلزار فً المناسك، فأنا أرٌد أن ألبس 

هذه القطعة حتى أكون مطمبًنا، وأنا أشعر أنً لن أكون مطمبًنا 

 دم أو ؼٌره؟إال بذلك، فهل فٌها مشكلة أم 

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فالشرط أال ٌكون مفصاًل على قدر األعضاء "كالتبان" فإنه ال 

ٌجوز، وما ٌسمونها سترة ٌجعل لها "دكة" أو "أستك" فتجعلها 

 تشبه التبان، والجابز أن تكون هذه القطعة كإزار آخر أصؽر.

 موقع أنا السلفً
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هل ٌصلً صالة العٌد فً الخالء مع أهل بٌته إن 

أصر أهل قرٌته على صالتها فً المسجد أم 

 ٌصلً معهم؟

  السؤال: 

شخص ٌنصُح أهلَ القرٌة بالصالة فً الخالء، وأهل القرٌة 

حة هذا الشخص ٌصلون صالة العٌد فً المسجد وٌرفضون نصٌ

فً الثالث سنوات الماضٌة ٌصلً  بصالة العٌد فً الخالء، وهو

فً الخالء مع أهل بٌته، وٌتحرج فً صالة العٌد هذا العام أن 

ٌصلً مع أسرته فً الخالء دون أهل قرٌته، وٌرٌد أن ٌصلً 

صالة العٌد فً المسجد مع أهل القرٌة منًعا للخالؾ، فما الحكم 

 جزاكم هللا خًٌرا.فً ذلك؟ أفٌدونا، و

 الجواب:

   الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

فٌصلً مع الناس؛ ألن الخالء مستحب فقط، فإذا لم ٌقبلوا 

 نصٌحته؛ فلٌصلِّ معهم فً المسجد.

 موقع أنا السلفً
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ة عن أهل البٌت الواحد ولو هل تجزئ األضحٌ

 كثر عددهم؟

 اٌغؤاي:

ٓ ١ٔح تّؼٕٟ ذىْٛ  ِِ ً٘ األضح١ح ٠دٛص أْ أدخً ف١ٙا أوثش 

  األضح١ح ػٕٟ ٚػٓ أٚالدٞ ٚصٚخرٟ؟ 

 اٌدٛاب:

   اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

فردضا األضح١ح ػٓ أً٘ اٌث١د اٌٛاحذ؛ ٌٍحذ٠ث اٌظح١ح ػٓ 

: "َو١َْف َوأَِد  ػطاء تٓ ٠غاس َّٞ َْٔظاِس َب األَ ٌُْد أَتَا أ٠َُّٛ لاي: َعأَ

 ِ ِذ َسُعِٛي هللاَّ ْٙ َحا٠َا َػٍَٝ َػ َُ -اٌضَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ؟"، فَمَاَي: -َطٍَّٝ هللاَّ

 َْ ِٗ، ف١ََأُْوٍُٛ ًِ ت١َْرِ ْ٘ ْٓ أَ َػ َٚ  ُْٕٗ اِج َػ ٟ تِاٌشَّ ًُ ٠َُضحِّ ُخ َْ اٌشَّ "َوا

 " َْ ٛ ُّ ٠ُْطِؼ   . رشِزٞ، ٚطححٗ األٌثأٟ()سٚاٖ اٌَٚ

 موقع أنا السلفً

www.anasalafy.com 

 حكم ذبح األضحٌة خارج البلد

 اٌغؤاي:

ٓ اٌثالد اٌفم١شج، ِغ  ِِ ِا حىُ ػًّ األضح١ح فٟ أفش٠م١ا أٚ غ١ش٘ا 

 اٌؼٍُ إٟٔٔ ٌغُد تأفش٠م١ا، فًٙ ٘زا ٠دٛص؟ 

 اٌدٛاب:

 هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛اٌحّذ 

ف١دٛص أْ ذٛوً شخًظا تاألضح١ح، ٌٚٛ فٟ خاسج اٌثٍذ اٌزٞ أَٔد 

 ف١ٗ.

 موقع أنا السلفً
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حكم َمن أخرج فً فدٌة األذى كٌلو أرز فقط لكل 

 مسكٌن

 اٌغؤاي:

ِغاو١ٓ، ٌىً  1ٜ ػٍُّد أْ ػٍٝ اٌّشء أْ ٠طؼُ فٟ فذ٠ح األر

ِغى١ٓ ٔظف طاع، ٠ؼٕٟ و١ٍٛ ٚٔظف ذمش٠ثًا، ٌىٕٕٟ وٕد 

و١ٍٛ أسص فمظ )ٌىً ِغى١ٓ و١ٍٛ ٚاحذ(، فًٙ واْ ٘زا  1أخشخُد 

خطأ ٠غرٍضَ إػادج إخشاج اٌىفاسج واٍِح أَ ٠دٛص أْ أخشج اٌض٠ادج 

َ أْ أخشج و١ٍٛ ػٍٝ أٞ ِغاو١ٓ أَ ٠ٍض 3فمظ، تّؼٕٝ أْ أٚصع 

 و١ٍٛ أسص ِشج ثا١ٔح؟ أسخٛ اإلفادج، ٚخضاوُ هللا خ١ًشا. 9

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛

ف١ٍضِه اإلػادج؛ إال ٌٛ ػشفَد ػ١ٓ اٌّغاو١ٓ اٌغرح، فرىًّ ٌُٙ 

 اٌفشق.

 موقع أنا السلفً

afy.comwww.anasal 

حكم قٌام بعض الجزارٌن بجمع المال ِمن عدة 

أشخاص لشراء األضاحً والقٌام على ذبحها 

 وتقسٌمها

 اٌغؤاي:

شخض ٠ؼًّ خضاًسا ٠مَٛ ترد١ّغ ِشرشو١ٓ ٌششاء ػدً ثُ رتحٗ 

فٟ اٌؼ١ذ، ٚ٘ٛ اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ سػا٠رٗ ثُ رتحٗ ٚذمغ١ُ ٌحّٗ 

ذحد اٌحغاب،  خ١ٕٗ 3222ػٍٝ اٌّشرشو١ٓ، فذفؼُد ٌٗ ِثٍغ 

ٓ اٌّشرشو١ٓ ٚاشرشاٖ تاٌفؼً، ثُ تذا  ِِ ٚلاَ ترد١ّغ ِثاٌغ ِا١ٌح 

ألحذ اٌّشرشو١ٓ اٌشخٛع فٟ اٌث١غ، فشفض اٌدضاس ٚلاي: أَٔد 

 خغشذٕٟ، ٚأٔا ذحٍّد ِشمح ٚذىٍفح ٚٔمً، ٚاٌغؤاي: 

ً٘ ٕ٘ان شثٙح أٚ ذحش٠ُ فٟ ٘زا االذفاق؛ ألْ اٌثؼض لاي:  -1

ٓ ت١غ ِا ال ٠ٍّه؛  ِِ ٓ ذحد ٘زا  ِِ ٓ اٌّشرشو١ٓ  ِِ ألٔٗ خّغ أِٛااًل 

ٓ حك اٌدضاس ٔفغٗ اٌرشاخغ  ِِ اٌحغاب ٚر٘ة ٌششاء اٌؼدً؟ ًٚ٘ 

 تؼذ ششاء اٌؼدً إرا واْ شش٠ًىا ِؼٕا؟

ٓ اٌدضاس تؼذ ششاء  -2 ِِ ً٘ ٠دٛص ٌٟ اٌشخٛع ٚاعرشداد ٔمٛدٞ 

 اٌؼدً؟

 اٌدٛاب:

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

فٙزا ذٛو١ً ِٕىُ ٌٗ تاٌششاء "ػٍٝ أْ ال ٠ض٠ذ ػذدوُ ػٓ  -1

عثؼح أشخاص"، فئرا اشرشاٖ ذُ ٌىُ خ١ًّؼا، ١ٌٚظ ٌٗ اٌشخٛع 

 ف١ٗ إال تشضاوُ.

 إرا ٚافك ػٍٝ إلاٌره خاص رٌه. -2

 موقع أنا السلفً
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 ن أركان الحج والعمرة؟هل الحلق أو التقصٌر مِ 

 السؤال:

هل الحلق أو التقصٌر نسك فً الحج والعمرة، وإذا كان نسًكا 

فهل هو ركن؟ وما الدلٌل على أنه ركن؟ وإذا كان لٌس بركٍن 

 وإنما واجب فما الدلٌل على أنه واجب ولٌس بركن؟ 

 الجواب:

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد؛

التقصٌر على الراجح ركن ِمن أركان الحج والعمرة؛  فالحلق أو

صلى -ألن األصل فً أفعال الحج والعمرة الركنٌة؛ لقول النبً 

)رواه مسلم والنسابً واللفظ ( ُخُذوا َعنًِّ َمَناِسَكُكمْ : )-هللا علٌه وسلم

لم ٌحج  -صلى هللا علٌه وسلم-، فَمن حج على خالؾ ما فعله له(

ه الدلٌل إلى الوجوب أو االستحباب، وال أقل كما أمر، إال ما صرف

ِمن أن ٌكون الحلق أو التقصٌر ركًنا أو واجًبا، وإذ لم ٌأِت َمن 

بدلٌٍل؛ فالقابل بالركنٌة هو  -أو أنه لٌس بنسك-قال بالوجوب 

 الذي معه الدلٌل. 

 موقع أنا السلفً
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 حكم ذبح الهدي قْبل ٌوم النحر

 اٌغؤاي:

حدض شخض ألخٟ ٌٍحح ػٍٝ اإلٔرشٔد ٚ٘ٛ ٠ش٠ذ حح اٌرّرغ،  -1

ٓ أْ ٠ىرة "اٌٙذٞ" ورة "طذلح" ِغ اٌؼٍُ تأْ اٌٙذٞ  ِِ فثذاًل 

 تثّٓ اٌظذلح، فّارا ٠فؼً؟ ِٚا حىُ ذغ١ّح اٌٙذٞ طذلح؟

ٓ ا٢ْ؟  -2 ِِ   ً٘ ٠دٛص رتح ٘ذٞ اٌرّرغ لْثً ٠َٛ اٌؼ١ذ 

 دٛاب:اٌ

 اٌحّذ هلل، ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، أِا تؼذ؛ 

 فاٌؼثشج ت١ٕرٗ ٘ٛ. -1

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ -ال ٠دٛص رتح اٌٙذٞ إال ٠َٛ إٌحش؛ ألْ إٌثٟ  -2

َْٔحشَ لاي: ) -ٚعٍُ ًُّ َحرَّٝ أَ اَل : )-ذؼاٌٝ-، ٚلاي )ِرفك ػ١ٍٗ(( فاَلَ أَِح َٚ

ُْ َحرَّٝ ٠َْثٍَُغ  ُ ذَْحٍِمُٛا ُسُءَٚعُى ِحٍَّٗ َِ  ُٞ ْذ َٙ ٌْ ، ٌٚٛ واْ (191)اٌثمشج:( ا

 -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-خائًضا رتحٗ لْثً ٠َٛ إٌحش؛ ٌرحًٍ إٌثٟ 

ٌٛال أٔٗ عاق اٌٙذٞ، ٚخّا١٘ش أً٘  -وّا ذّٕٝ-لْثً ٠َٛ إٌحش 

 اٌؼٍُ ػٍٝ تطالْ رتح اٌٙذٞ لْثً ٠َٛ إٌحش، ٚأٔٗ ال ٠دضا.

 موقع أنا السلفً
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