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¢
الحؿد هلل والصالة والسال ّم طؾك رسقل اهلل ومصطػاه.
ضؿـ سؾسؾة هدي الـبل ﷺ كبؼك وإياكؿ يف هذه الؾحظات مع الؾؼاء الرابع بعـقان:
لبقؽ طـ هدي الـبل ﷺ يف الحج
محاضرة ق ّقؿة يؾؼقفا طؾقـا فضقؾة الشقخ خالد بـ طبد اهلل الؿصؾح ،الؿحاضر بجامعة اإلمام
بالؼصقؿ.
فجزاه اهلل خقرا وكػعف بعؿره وطؾؿف ،إكف سؿقع مجقب ،،وجعؾـبا وإيباكؿ مؿبـ يسبلؿع الؼبقل فقلببع
أحسـف.
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
الؿحاضـــــرة
الحؿد هلل حؿدا كثقرا صقبا مباركا فقف ،أحؿده سبحاكف وأثـل طؾقف الخقر كؾف.
وأشفد أن ٓ إلبٰف إٓ اهلل ،إلبٰف إولقـ وأخريـ ،وأشفد أن محؿدا طبد اهلل ورسقلف وصػقف وخؾقؾف
وخقرتف مـ خؾؼف ،بعثف اهلل بالفدى وديـ الحؼ بقـ يدي الساطة بشقرا وكذيرا ،وداط ًقا إلقف بنذكف وسراجا
مـقرا ،فب ّؾغ الرسالة ،وأدى إماكة ،وكصح إمة ،وجاهد يف اهلل حؼ الجفاد ،حلك أتاه القؼقـ وهق طؾك
ذلؽ ،فصؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحبف ،ومـ ا ّتبع سـلف بنحسان إلك يقم الديـ.
أما بعد:
فحقاكؿ اهلل أيفا اإلخقة يف هذا الؾؼاء ،وأبدؤه بذكر حؼقؼة يدركفا كؾ واحد مـا ،إٓ أن هذه الحؼقؼة
غائبة طـ كثقر مـ الـاس ،غائبة ٓ :أهنؿ يـؽروهنا وٓ أهنؿ ٓ يصدققن هبا :بؾ هؿ يف غػؾة طـفا:
أطؿاركا -أيفا اإلخقة -أيام قالئؾ ،سرطان ما تـؼضل وتزول ،طؿري وطؿرك إكؿا هق أيام ،إكؿا هق
ُ
لقالل ،ثؿ يـؼضل ذلؽ :مفؿا صال العؿر ومفؿا املدت إيام والؾقالل ،إٓ أن ذلؽ ٓ يخرج طـ ققل اهلل
ُ

َ

ثِب ۡ

ثِب

َ

َ َ ُ نو َ
ََۡ َۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ٔن إِن َِت ُخ ًۡ إَِ كي ِيا [﴾٥٢اإلسراء] ،تعلؼدون وتصدققن
يتٔن ِبَ ٍۡ ِده ِو وظنِ
ش
تعالك﴿ :ئم يدعٔكً فتصخ ِ
وتجزمقن يف ذلؽ الققم أن ُلب َث ُؽؿ يف الحقاة الدكقا قؾقؾ ،لقس ٍ
ٍ
بزمـ كبقر :إكؿا هق قؾقؾ،
بلمد صقيؾ وٓ
ْ
ثِب ۡ ثِب َ
َ َ
ثِب ۡ َ ثِب ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
وقد قال جؾ وطال ﴿ :قَٰو إِن َِت ُخ ًۡ إَِ كي ِيا ا ىٔ نُلً نِخً ظعئٍن [﴾١١٤الؿممـقن]،
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فؿا اسطعت مـ معروففا فلبزود
لعؿبببرك مببا إيبببام إٓ مػببباز ٌة
السؿقات وإرض ،أو إلك ٍ
دار يعذب فقفا أهؾفا طذابا
إيام مػازة يؼطعفا الـاس ،إلك ج ٍـة طرضفا
ٰ
السؿقات وإرض :طذابا دائؿا ٓ يـؼطع.
مادامت ٰ
كل ،اإلمام الؿقفؼ ابـ قدامة  $يف وصقلف كؾؿات بؿثابة الؿصابقح اللل تبقـ لـا حؼقؼة الدكقا ،وما
يـبغل أن كؽقن طؾقف يف كظركا إلقفا وتعا ُمؾـا معفا.
يؼقل  $يف وصقلف :فاغتـم -رحؿك اهلل -حقاتك الـػقسة ،واحتػظ بلوقاتك العزيزة.
واطؾم أن مدة حقاتك محدودة ،وأكػاسك معدودة ،فؽل ك َػ ٍ
س يـؼص به جز ٌء مـك ،والعؿر كؾه
قصقر.
العؿر مفؿا املدّ ومفؿا صال ومفؿا كثرت سـقاتف واملدت أطقامف إٓ أكف قصقر.
والباقل مـف هق القسقر

والعؿببر كؾببف قصببقر
يؼقل  $يف بقان ققؿة أطؿاركا :وكل ٍ
جزء مـه :أي مـ طؿري وطؿرك .جوهرة كػقسة ٓ ِطدْ ل له وٓ
خؾف مـه ،فنن بفذه الحقاة القسقرة خؾو ٌد أبدي يف الـعقم أو العذاب إلقم ،وإذا طدلت هذه الحقاة بخؾود
إبد ِ
طؾ ْؿت أن كل َك َػس يعدل أكثر من ألف ،ألف ،ألف طام يف كعقم ٓ خطر له .أي ٓ خقف طؾقف .أن
يزول أو يرتػع ،وما كان هؽذا فال ققؿة له ،فال تضقع جواهر طؿرك الـػقسة بغقر طؿل ،وٓ تُذهبفا بغقر
طوض ،واجتفد أن ٓ يخؾو ك َػس من أكػاسك ،إٓ يف طؿل صاطة أو ٍ
قربة تتؼرب بفا إلى اهلل ،فنكك لو
ٌ
كاكت معك جوهرة من جواهر الدكقا لساءك ذهابفا ،فؽقف تػرق يف ساطاتك وأوقاتك ،وكقف ٓ تحزن
طؾى ُط ُؿرك الذاهب بغقر طوض.
هذه الؽؾؿات أيفا اإلخقة مـ هذه العالؿ الؿق ّفؼ اإلمام ابـ قدامة  $بؿثابة الؿصابقح واإلضباءات
واللـبقفات اللل يـبغل أن كؼػ طـدها :لـدرك حؼقؼبة أطؿاركبا ،حؼقؼبة حقاتـبا ،حؼقؼبة وجقدكبا يف هبذه
تػبرط فقفبا ،وٓ تضب ّقعفا فقؿبا ٓ يعبقد طؾقبؽ
الدكقا ،إهنا فرصة ،إهنا مـّة ،إهنا مـحة ،أيامؽ معدودة فال ّ
بالخقر ،كقػ ٓ تحزن طؾك ساطات تؿضل بال خقر وٓ بر وٓ صاطة وٓ إحسان.
كسببقر إلببك أجببال يف كببؾ سبباطة

وهبب ّـ الرواحببؾ
وأيامـببا ُتطببقى ُ

ولببؿ كببر مثببؾ الؿببقت حؼببا كلكببف

إذا مبببا تخطلبببف إمبببايُّ باصبببؾ

وما أقبح اللػبريط يف زمبـ الصببك

فؽقػ بف والشق ،يف البرأس كبازل

ترحؾ طبـ البدكقا ببزاد مبـ اللؼبك

فعؿببببرك أيببببام تعببببد قالئببببؾ
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أيامل وأيامؽ أيام قالئؾ ،لقست أياما مؿلدة خالدة ،إكؿا هل أيام معدودة سرطان ما تـؼضل وتزول،
سر بف العبد ،وإما مـ اإلساءة اللل يماخذ هبا ويسق ُءه أن يؾؼاها
ويبؼك ما كان فقفا مـ طؿؾ ،إما مـ خقر ُي ّ
طـد اهلل تعالك.
زرع أخرةٕ :كف ْ
بذر ما يجـقف يقم الؼقامة مـ
أيفا اإلخقة إن طؿر الؿممـ ٓ ققؿة لف يف الحؼقؼةٕ :كف ْ
كعقؿ مؿلد ٓ ارتحال طـف وٓ ارتػاع وٓ زوال.
قال سعقد بـ ُجبقر  :$كل يو ٍم يعقشه الؿممن غـقؿة .وٓشؽ أن هذا إكؿا يؽقن لذلؽ الذي كظر
إلك الدُّ كقا كظرة بصر وفؽر واطلبار ،أ ّما ذاك الذي يدفع الؾقالل وإيام ،ذاك الذي ٓ يؼقؿ لزماكف وز ًكا وٓ
لعؿره ققؿة ،فنكف ٓ ققؿة ل ُعؿره يف الحؼقؼة.
أما الؿممـ فنن أيامف ولقالقف ٓ ققؿة لفا وهل غـقؿبة طظقؿبةٕ :كبف يعؿرهبا بؿبا يرضبك اهلل ببف طـبف،
يعؿرها بالصالحات والطاطات ،يؼطعفا بؿا فقف فقزه ورفعة درجلف وحط خطاياه ،ووضع أوزاره.
قال بؽر بـ طبد اهلل الؿزي  $وهق مـ كبار اللابعقـ :ما من يوم أخرجه اهلل إلى الدكقا ،إٓ يؼول :يا
ابن آدم؛ اغتـؿي لعؾه ٓ يوم لك بعدي .وٓ لقؾ ٌة إٓ تـادي :يا ابن آدم اغتـؿي لعؾه ٓ لقؾة لك بعدي.
وهؽذا هل إيام والؾقالل ،شفق ٌد طؾقـا بؿا فقفا مـ الصالحات ،شفقد طؾقـا بؿا حقتف مـ إطؿال،
كقاج ،وحؼ طؾك كؾ طاقؾ بصقر أن يغلـؿ أيام طؿره ،وأن يبادر فقفا إلك كؾ بر وصاطة ،وأن ٓ يغره
صغر سـف ،أو تؼدم طؿره فنن مـ الـاس مـ يـظر إلك الصغر طؾك أن إجؾ بقـف وبقـف مػاوز ف ُقؼعده ذلؽ
ُ
طـ ٍ
كثقر مـ الخقر ،ومـ الـاس مـ يشق ،طؾك اإلساءة ثؿ يلتقف الشقطان فقؼقل لف :قد ّفرصت يف زمـ
الصغر وٓ سقبؾ لؽ إلك العقدة والرجعة.
وكؾ هذا مـ وساوس الشقطان «فنن اهلل گ» كؿا يف «صحقح اإلمام مسؾؿ» مـ حديث أبل مقسك
إشعري ﭬ« :يبسط يدَ ه ب الؾقل لقتوب مسيء الـفار ،ويبسط يده بالـفار لقتوب مسيء الؾقل»(،)1
وهؽذا إمر حلك تطؾع الشؿس مـ مغرهبا.
فقـبغل لـا أيفا اإلخقة أن كبادر أطؿاركا ،وأن كسابؼ إلبك مبا فقبف رضبقان اهلل جبؾ وطبال ،وأن كغلبـؿ
أطؿاركا مـ الؾقالل وإيام ،فنهنا فرصة طظقؿة.
ولؼد ففؿ هذا وفطِ َـ لف سؾػـا الصالح رحؿفؿ اهلل ،فؽاكقا يسابؼقن إلك كؾ ٍ
خقر ،إذا رأيت ِس َقرهؿ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم :كلاب اللقبة ،باب قبقل اللقبة مـ الذكقب وإن تؽررت الذكقب واللقبة ،حديث رقؿ (.)2759
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وسؿعت كالمفؿ وجدت أمرا طجبا ،رأيت ققما اجلفدوا يف آسلؽثار مـ الصالحات ،شؿروا يف
آسلزادة مـ زاد اللؼقى ،رأيت ققما بؾغ هبؿ الجد وآشلغال يف الصالحات حلك إكف لق ققؾ ٕحدهؿ:
إن الؼقامة تؼقم غدً ا .ما قدر أن يزيد يف طؿؾف شقئا :وذلؽ ٕكف لؿ يبؼ مـ وقلف ما يضقع أوما يذه،
سدى :بؾ هق الؿسلثؿر ٕيام طؿره وأيام زماكف ،يسلثؿر لحظاتف قبؾ ساطاتف ،وهذا هق شلن أولئؽ الذيـ
َ
َ
ثِب ُ ۡ َ ُ ْ ُ َ َٰ ُ َ
َ
َۡ
فطِـُقا لؼقل اهلل تعالك يف وصػ أولقائف ُ
ت َويَ ۡد ُعٔن َِا َرغتا َو َرْتاا
وخؾص طباده﴿ :إنًٓ َكُٔا ي
سرعٔن ِف ٱۡل ۡي َر َٰ ِ
َ

ِ

ْ َ

ِ

ِ

َوَكُُٔا َلَا َخَٰشِ ع َ
ني [﴾٩٠إكبقاء] ،هؽذا يـبغل أن يؽقن الؿممـ يسارع ،يسابؼ يجري يف صاطة اهلل ،۵
ِ

ويسقر فقفا سقرا حاثا لعؾف يدرك فضؾ اهلل جؾ وطال ،يدرك رحؿلف گ ،وقد وصػ اهلل گ ققما مـ
ُ َ

ۡ

َ

َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َٰ ُ َ
ْ َٰٓ َ ُ َ َٰ ُ َ
ٔن [﴾٦١الؿممـقن] :سابؼقن أن تػقهتؿ ،سابؼقن أن
ت وًْ لٓا ستِل
طباده فؼال ﴿ :أولهِم ي
سرِعٔن ِِف ٱۡلير ِ

َ
يذه ،طؾقفؿ فضؾف أو يسبؼفؿ خقره فال يدركقه ،إهنؿ يسارطقن يف الخقرات :كؿا قال تعالكَ ﴿ :و َي ۡد ُعٔنَِا
َ َ َ َ َ ََ ُ ْ ََ َ
خَٰشِ ع َ
ني [﴾٩٠إكبقاء].
رغتا ورْتاا وَكُٔا َلا
ِ

طػـوا .هبذا مبـ
قال طبد اهلل بـ الؿبارك  :$إن الصـالحقن كاكـت أكػسـفم تـواتقفم طؾـى الخقـر ً
طبد اهلل بـ الؿبارك  $بقان لؿا كان طؾقف سؾػـا الصالح مـ آكجبذاب إلبك الطاطبات واإلقببال طؾبك
إن الصالحقن كاكت أكػسفم تواتقفم طؾـى الخقـر طػـوا ،وإن
الخقر دون طقائؼ ودون مقاكع ،يؼقل ّ :$
أكػسـا ٓ تؽاد تواتقـا إٓ طؾى ُكره .أي ٓ تسلجق ،لطاطة اهلل  ،۵وٓ تؼبِبؾ طؾبك الخقبر إٓ بـبقع مبـ
اإلكراه ،قال  :$فقـبغي لـا أن ُكؽرهفا ،يـبغي لـا أن كحؿؾفـا طؾـى صاطـة اهلل  .۵فؼبد ُحػبت الجـبة
بالؿؽاره ،وح ّػت الـار بالشفقات كؿا فقؿا رواه اإلمام مسؾؿ مـ ققلف ﷺ.
كروض أكػسـا وأن كربقفا طؾك صاطبة اهلل  ،۵وأن كحؿؾفبا طؾبك الجبادة،
فقـبغل لـا أيفا اإلخقة أن ّ
وأن كـظر إلك سقر الؼقم أولئؽ الذيـ أثـك اهلل طؾقفؿ ،وبب ّقـ طظبقؿ سببؼفؿ ،فبنن اهلل گ أمركبا بنطؿبال

َ َ نو َ ثِب َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
الطاطة يف جؿقع أزماكـا ويف كؾ أوقاتـا ويف كؾ أحقالـا ،فؼبال جبؾ وطبالَٰٓ ﴿ :
يأيٓاا ٱذِياَ ااٌِأا ٱرنعأا
َ ۡ ُ ُ ْ َ ثِب ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ َ ثِب ُ
ل ًۡ ُظ ۡفي ُِحٔ َن۩ [﴾٧٧الحج]ّ ،
فنن اهلل گ أمر بلكقاع مـ العببادات
َوْۤاوُدُجۡسٱ وٱعتدوا ربلً وٱفعئا ٱۡلۡي ىعي

أمر مـف گ لعبباده
مـ الركقع والسجقد ،وأمر بالعبادة طؾك وجف ال ُعؿقم ،ثؿ أمر بػعؾ الخقر ،وكؾ ذلؽ ٌ
أن يشلغؾقا بالصالحات دهرهؿٕ :ن اإلكسان ٓ يعؾؿ كجاتف يف أي محؾ تؽقن ،وٓ يف أي وقت تحصبؾ،

َ ُ ْٓ
فقـبغل لف أن يسابؼ وأن يسارع :فنن اهلل گ أمركا باغلـام إطؿار ومسابؼة أجال :قال تعالك ﴿ :شااةِلٔا
ثِب ٓ ۡ َ
َ ُ َ
َ ۡ
َ َ َ ۡ ُ ثِب ۡ
ُ ثِب ۡ ثِب َ َ َ ْ ثِب
ُ
ٱلص ٍَااِ َوٱۡل ِ
ۡرض أعِدت ل َِّلِيَ ا
إ ِ ََٰل ٌَغفِ َرة ٖ ٌَِّ ثِبر ّبِل ًۡ َو َس ثِبِ ٍث ع ۡرض َٓا ن َع ۡر ِض
اٌ ُِٔا ةِٱّللِ َو ُر ُشيَِِّو لَٰل ِم فُو ٱّللِ يُِظِيِّ
ۡ
َ َ َ ٓ ُ َ ثِب ُ ُ ۡ
ٱّلل ذو ٱى َف ُۡ ِو ٱى َع ِني ًِ [﴾٢١الحديد].
ٌَ يشاا َ و
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أيفا اإلخقة الؽرام إن اهلل گ لؿ يرض يف س ْق ِركا إلقف وٓ يف سػركا إلقف أن كؿشل مش ًقا ً
كآ ،مشقا

ُ ْ َ
وئقدا :بؾ صؾ ،مـا جؾ وطال أن كسابؼ إلقف مسابؼة وأن كسارع إلقف مسارطة ،فؼال گَ ﴿ :شاةِل ٓٔا إ ِ ََٰل
ثِب ٓ ۡ َ
َ ُ َ
ۡ
َ َ َ ۡ ُ ثِب ۡ
ُ ثِب ۡ ثِب َ َ َ ْ ثِب
ُ
ٱلص ٍَااِ َوٱۡل ِ
اٌ ُِٔا ةِٱّللِ َو ُر ُشيَِِّو لَٰل ِم فُو ٱّللِ يُِظِيِّ ٌََ
ۡرض أعِدت ل َِّلِيَ ا
ٌَغفِ َرة ٖ ٌَِّ ثِبر ّبِل ًۡ َو َس ثِبِ ٍث ع ۡرض َٓا ن َع ۡر ِض
ۡ
ْ َ ۡ
َ َ ٓ ُ َ ثِب ُ ُ ۡ َ ۡ
َ ُ
ُ
ٱّلل ذو ٱىفُ ِو ٱى َع ِني ًِ  ،﴾٢١وقال سبحاكف وبحؿدهَ ﴿ :و َشارِ ُع ٓٔا إ ِ ََٰل ٌَغفِ َرة ٖ ٌَِّ ثِبر ّبِل ًۡ َو َس ثِبِ ٍث ع ۡرض َٓا
يشاا َ و
ثِب َ َٰ َ َٰ ُ َ ۡ َ ُ ُ ثِب ۡ
ت ل ِۡي ٍُ ثِبخل َ
ني [﴾١٣٣آل طؿران] .ال ّٰؾفؿ اجعؾـا مـ طبادك الؿلؼقـ.
ٱلصمنت وٱۡلۡرض أعِد
ِ

ُ

أيفا اإلخقة الؽرام إن اهلل گ أخرب يف مقاضع كثقرة مـ كلابف أن الـاس يخلؾػقن يف سقرهؿ ،يخلؾػقن
يف أطؿالفؿ ،يخلؾػقن يف إقبالفؿ طؾك ما يـػعفؿ يف هذه الدكقا ،فؼال جؾ وطال مبـ جؿؾبة مبا ذكبر قبال:
ُّ

ٌ

ّ

َ
ِك وِ ۡس َٓث ُْ َٔ ُم َٔ ِّل َٓاا ﴾[البؼرة ،]148:أي لؽؾ صريؼة ،لؽؾ اتجاه ،يسؾؽف يف حقاتبف ،يسبؾؽف يف إصبالح
﴿وى ٖ

آخرتف ،يسؾؽف يف طؿارة دكقاه ،إٓ أن الؿػؾح الذي يـبغل أن يعؿؾ بف كؾ صالح ،كؾ مممـ ،كؾ مـ يرجق

َ ُّ
ِك و ۡس َٓ ٌث ُْ َ
ِ
أ
كجاتف ما ذكره اهلل گ يف خقر وجفة ،وهل القجفة اللل ُيؼصد فقفا جؾ وطال ،فؼال گ ﴿ وى ٖ ِ
ُ ّ َ َ ۡ َ ُ ْ َۡ ۡ َ
ت ﴾[البؼرة ،]148:أي سابؼقا إلك الخقرات اسلؽثارا ،سابؼقا إلقفا تحصبقال ،سبابؼقا
م َٔ ِّلٓاا فٱشتتِلٔا ٱۡلير َٰ ِ ِۚ
َ ۡ َ ُ ْ َۡ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ
ُ ُ ثِب ُ َ ً ثِب ثِب َ َ َ َٰ ُ ّ
َشاٖ كَد ٞ
إلقفا أخذا :كؿا قال تعالك ﴿ :فٱشتتلٔا ٱۡلير َٰ ِ ِۚ َ
ك َ ۡ
ِير
لَع
ٱّلل
ن
إ
ا
ِيع
َج
ٱّلل
ً
ل
ة
ت
َ
ِ
ِ
ِ
ت نيَ ٌا حلُٔٔا يأ ِ
ِ

 ،﴾١٤٨فاهلل گ أمركا بلن كسلبؼ الخقبرات أن ٓ تػقتـبا ،أمركبا أن كسبلبؼ إلقفبا أن ٓ تضبقع طؾقـبا وأن ٓ
تذه ،سدى ،فنن اإلكسان يف هذه الدكقا يسقر وهق قد ِ
أطد لف مبـ العبداوات مبا يحبقل بقـبف وببقـ بؾبق

َ َ َ َ َٓ ۡ ََۡ
الغايات ،إٓ مـ وفؼف اهلل گ وحػظف ،فنن الشقطان قد قال وأخذ طؾك كػسف الؿقثاق﴿ :كال فتٍِاا أغأيت ِ
َ َ ۡ ُ َ ثِب َ ُ ۡ َ َٰ َ َ
اٍآنيِٓ ًۡ َو ََ َد ُ
يً ُ ١٦ث ثِبً ٓأَلح ِيَ ثِبِ ًُٓ ّ ٌِ َۢ َب ۡني َنيۡدِيٓ ًۡ َوٌ َِۡ َخ ۡيفِٓ ًۡ َو َع َۡ َنيۡ َمَٰآِِ ًۡ َو َعاَ َم َ
م ٱل ۡ ٍُ ۡص َخلِ َ
اد
صرط
ۡلقعدن لًٓ ِ
ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ََ ُ ۡ َ
َ
َٰ
أكَثًْ شهِرِيَ [﴾١٧إطراف] ،هؽذا الشقطان أخذ طؾك كػسبف طفبدا ،أن يصبدكا طبـ كبؾ خقبر ،وأن

يحقل بقــا وبقـ كؾ بر ،وأن يزيـ لـا كؾ شر ،وأن يدطقكا إلك كؾ رذيؾة ،هؽذا هق هبذا العبدو البذي لـبا
بالؿرصاد ،ما مـ صريؼ خقر إٓ يؼػ طؾقف يثبط طـف ،وما مـ صريؼ شر إٓ يؼػ طؾقبف يزيـبف ويبدطق إلقبف
ويرغ ،فقف ،والبصقر مـ وفؼف گ إلك السالمة مـ كقده ،إلك السالمة مـ مؽره ،إلك السالمة مبـ شبره،
كعقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ مـ كػخف وكػثف ومؽره إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.
أيفا اإلخقة الؽرام إن مـ رحؿة اهلل تعالك أن أمركا جؾ وطال بالؿسابؼة إلقبف ،ثبؿ إكبف مب ّـ طؾقـبا ببلن
جعؾ لـا مـ الؿقاسؿ ما هل مقاسؿ ٍ
خقر وبر ،ما هل مقاسؿ سبؼ وفضبؾ ،مبا هبل مضبؿار مسبابؼة إلقبف
ومسارطة إلك رضقاكف جؾ وطال ،فجعؾ بحؽؿلف ورحؿلف مقاسؿ مـ أيام الزمان ،هل مقاسؿ خقر يسبلبؼ
فقفا الؿلسابؼقن إلك صاطلف ،وهذه الؿقاسؿ مـ رحؿلف أن ّفرقفا يف أيام الزمان ،فؾبؿ يجعؾفبا مجلؿعبة يف
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أول العام ،وٓ يف آخره ،وٓ يف وسطف :بؾ هل مـثقرة كالدرر ،مـثقرة كالؿحطات طؾك صريؼ السبػر إلبك
يلبزود فقفبا مبـ زاد اللؼبقى واإليؿبان ،يلبزود فقفبا مبـ زاد الخقبر والبرب
اهلل تعالك ،يؼػ فقفا الؿممـ،
ّ
واإلحسان ،لقبؾغ الغاية والؿؼصد ،لقصؾ إلك فضؾ اهلل ورحؿلف.
والعاقؾ البصقر هق مـ يسلؽثر مـ الخقرات يف هذه الؿحطات ،إكـا إذا سؾؽـا صريؼـبا إلبك بؾبد بعقبد
ومػازة طظقؿة ،إن اإلكسان إذا وقػ طـد محطة مـ الؿحطات أخذ كؾ ما يحلاجف :بؾ إكبف يلخبذ شبقئا ٓ
يحلاجف خشقة أن ِ
ماكع مـ سقره يف غايلف ومؼصده ،فؽقبػ بالسبػر البذي
يعرض لف طارض ،أو أن يؿـعف ٌ
فقف مـ إهقال ما تشق ،لف القلدان ،كقػ بالسػر الذي فقف مـازل طظقؿة تـخؾع مـفا الؼؾقب وتشق ،لفا
رؤوس القلدان كؿا قال اهلل تعالك يف وصػ ذلؽ الققم الذي سـؿر بف جؿقعا أكا وأكت ،أبل وأببقك ،أمبل
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ نو
أ َم ح َر ۡون َٓاا حاَْو ك
سـؿر مـ ذلؽ الطريؼ ،وسبـؼػ طؾبك ذلبؽ الفبقل﴿ :ي
وأمؽ ،أخل وأخقك ،كؾـا
ّ
ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ ۡ َ َ ُ نو َ
ثِب َ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َٰ َ َ َٰ ثِب َ َ َ ثِب َ
َۡ ََۡ َ
ٞ
اَ ٱّللِ مادِيد
لَ عاَ
ات َح ٍو َحي َٓا َوح َرى ٱَلاس شكرى وٌا ًْ بِصكرى ول ِ
ضع ٍث ع ثِبٍا أۡرضعج َوحُ ُع ك ذ ِ
مر ِ
َ
َ
ۡ ُ ۡ َ
َ ۡ َ
ۡ َ
اج
اج ٱۡلۡرض زِل َزال َٓاا َ ١وأخ َرس ِ
[﴾٢الحج] ،إكف مققػ مفقل ،مققػ طظقؿ كؿر طؾقبف جؿقعبا ﴿ ،إِذا ُزل ِزى ِ
ََ َ ۡ
َ
َۡ ُ
ۡرض َن ۡث َلال َ َ
ٱۡل َ َٰ
نس َُ ٌَا ل َٓا [﴾٣الزلزلة] ملعجبا مـ طظبقؿ هبذا الزلبزال البذي يحبقط ببإرض
ال
ك
و
٢
ا
ٓ
ٱۡل
ِ

كؾفا ،فال يرتك مـفا جاكبا ،وٓ يرتك مـفا جزءا ،وٓ يرتك مـفا كاحقة مـ الـقاحل :بؾ يحبقط هببا مبـ كبؾ
جاك.،
ثؿ ُتخرج إثؼال ،ما هل إثؼال؟ هل الؿقتك الذيـ َم َؾ ُموا هذه إرض ،وكذلؽ يخرج مـفا ما فقفا
مـ الؽـقز ،وما فقفا مؿا أودطف اهلل گ ويلذن بالخروج يف ذلؽ الققم العظقؿ.
إهنا أهقال اللل تؽقن يف الدكقا ،أهقال تؽقن يف الؼبقر ،أهقال تؽقن يف أرض الؿحشر ،أهقال طـدما
كؿر طؾك الصراط ،أهقال ...حلك يسلؼر باإلكسان الؼرار يف الجـة كسلل اهلل گ مـ فضؾف ،أو يسلؼر بف
الحال يف مقضع هقل طظقؿ وخط ،جؾقؾ وهق الـار كسلل اهلل السالمة مـفا.
أٓ يسلقج ،هذا السػر أن كعدّ لف العدة؟
كلزود يف
أٓ يحلاج هذا السػر الطقيؾ العظقؿ الذي فقف هذه الؽروب العظقؿة وإهقال الؽبقرة أن ّ
مقاسؿ الخقر ويف مقاسؿ الرب؟ بؾ أن كلزود يف أطؿاركا لذلؽ السػر الطقيؾ؟
إن الؿممـ يـبغل لف أن يعد لسػره إلك اهلل تعالك ،كؿا يعد لسػره مـ بؾبد إلبك بؾبد يف هبذه البدكقا ،إن
الؿممـ خقر ما يسافر بف إلك اهلل  ۵وخقر ما يعلبد ببف ويعبده إلبك سبػره ولسبػره ،أن يسبلعد بالعؿبؾ

ۡ َ نو َ ۡ ُ  ٞثِب ۡ ُ َ َٰ َ ٞ
اج ف ٍَاَ
الصالح ولذلؽ قال اهلل تعالك يف ذكر مقسؿ مـ مقاسؿ الخقر قال جؾ وطال﴿ :ٱۡلز أمٓر ٌعئم َ
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ثِب ۡ َ ثِب َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ
از ثِبو ُُوا ْ فَان ثِبن َخ ۡ َ
ٱۡل ّز َو ٌَا َظ ۡف َعئُا ْ ٌ َِۡ َخ ۡۡي َي ۡعيَ ٍۡ ُّ ٱ ثِب ُ
اۡي ثِب
ّللِّۗ َوحَ َ
س َد َال ِِف ۡ َ
ٱلازاُِ
َ
ف َرض فِي َِٓ ٱۡلز فا رفد وَ فصٔق و
ِّۗ
ِ
ِ
ِ
ٖ
ثِب ۡ
ٱتلل َٔ َٰىا ﴾[البؼرة ،]197:اهلل جؾ وطال ذكر مقسؿا مـ مقاسؿ الرب ،مقسؿا مـ مقاسؿ اللؼرب إلقف وهبق مبا

ً

ً

مؿبا يـبغبل أن يؽبقن طؾقبف الؿبممـ مبـ
يؽقن يف أشفر الحج مـ قصد بقلف الحرام ،ثؿ ب ّقـ ما يؽقن فقبف ّ
ۡ ُ ْ

َ

الحال ،ثؿ قال كادبا إلك آسلزادة مـ كؾ خقرَ ﴿ :و ٌَا َظف َعئا ٌ َِۡ َخ ۡۡي َي ۡعي ٍۡ ُّ ٱ ثِب ُ
واللزود
ّللِّۗ ﴾ ثؿ أمر باللز ُّود،
ّ
ً
ٖ

وتزودوا فنن خقر البزاد اللؼبقى ،ال ّٰؾ ُفبؿ اجعؾـبا
ٓ يؽقن إٓ لؿسافر الذي ُيعد الرحقؾ ويسلعد لالكلؼالّ ،
مؿـ يلزود هبذا الزاد لؾؼائؽ يا رب العالؿقـ.

أيفا اإلخقة الؽرام إن خقر ما ي ْؼدَ م بف العبد طؾك اهلل تعالك ،خقر ما ي ِ
جد بف العببد طؾبك اهلل جبؾ وطبال
َ
َ ُ
العؿؾ الصالح ،العؿؾ الصالح ذاك الذي يحصؾ لف ببف إمبـ :العؿبؾ الصبالح البذي يمكسبف يف الؼبرب،
العؿؾ الصالح الذي يؽقن معف يقم الؼقامة يف أرض الؿحشر بشلك أكقاطف وصقره ،فنن الـاس يقم الؼقامة
يبؾغ هبؿ الفقل طؾك قدر ما معفؿ مـ العؿؾ.
فنذا كاكت أطؿالفؿ صالحة خػت طؾقفؿ تؾؽ إهقال وأطاهنؿ ذلؽ طؾك اسلؼبال تؾؽ الؿخاوف،
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ قال« :الؿممن يف ضل صدقته يوم الؼقامة ،)1(».وقال
ومـ ذلؽ أن الـبل َصؾك ُ
ﷺ يف الؼرآن« :يلتي شػقعا ٕصحابه يوم الؼقامة يـافح طـفم.».

()2

إن إطؿال الصالحة مـ أطظؿ ما يلؼل بف اإلكسان مصارع السقء.
إن إطؿال الصالحة خقر ما يلقكل ويعلؿد إذا طثر ،وإذا زلت قدمف يف مفقى مـ مفاوي الفالك أو
مصرع مـ مصارع الفالك.
أيفا اإلخقة الؽرامّ :
إن العؿؾ الصالح جعؾ اهلل لف مـ الؿقاسؿ ما ُيطؾب ،فقبف مزيبد طـايبة بإطؿبال
الصالحةُ ،يطؾ ،فقف مزيد اجلفاد :وذلؽ لؽقكف مـ مقاسؿ الـػحات ،مـ محال الؽرامبات ،فباهلل گ لبف
يف أيام الزمان ويف أطؿار الـاس كػحات يصق ،هبا مـ يشاء مبـ طبباده ،فالعاقبؾ الؾبقب ،ذاك البذي داوم
الط ْر ق ،ذاك الذي داوم الطؾ ،،ذاك الذي داوم البحث واللعرض لفذه الرحؿات طسك أن تصبقبف كػحبة
مـ تؾؽ الـػحات ،أو رحؿ ٌة مـ تؾؽ الرحؿات ،فقؽقن ذلؽ سببا لسعادتف يف الدكقا وأخرة.
إن مقاسؿ الخقر وإن فضائؾ إوقات مـ غػؾ طـفا لؿ يربح ولبؿ يبـجح ،فاتبف خقبر كثقبر ،فاتبف ببر
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ذكره الشقخ إلباي يف «السؾسؾة الصحقحة» برقؿ ()3484وقال :أخرجف الطرباي يف «الؿعجؿ الؽبقر» ،والبقفؼل يف «الشع.»،
( )2مسؾم  :كلاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب فضؾ قراءة الؼرآن وسقرة البؼرة ،حديث رقؿ (.)804
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ومـ أطظؿ مقاسؿ الرب ،وأكرم أيام الزمان ،وخقر أيام العؿر ما كحـ فقف مـ أيام العشر أيفا اإلخقة:
ۡ

َ

َ َ َ ۡ
فنن طشر ذي الحجة اللل أقسؿ اهلل گ بؾقالقفا يف ققلف تعالكَ ﴿ :وٱى َف ۡ
ۡش [﴾٢الػجر] هل
ع
ال
ّل
و
١
ر
ش
ٍ
ِ
ٖ

مـ خقر أيام الزمان.
قال جؿاطة مـ أهؾ اللػسقر يف بقان معـك الؾقالل العشر قالقا :إهنا طشر ذي ِ
الحجة.
وقد اخلؾػ أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل يف أيفؿا أفضؾ :العشر إول مـ ذي الحجة أم العشر إخقر مـ
رمضان؟
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ« :ما من أيام من العؿل الصالح فقفن أحب إلى اهلل
وذلؽ لؼقل الـبل َصؾك ُ
من هذه إيام العشر ،» .فؼالقا :يا سقل اهلل :وٓ الجفاد يف سبقؾ اهلل؟ فؼال رسقل ﷺ« :وٓ الجفاد يف
سبقل اهلل ،إٓ رجل خرج بـػسه وماله فؾم يرجع من ذلك بشيء» .

()1

وهذا يبقـ لـا طظقؿ مـزلة هذه إيام ،وأهنا خقر أيام الزمان ،العؿؾ الصالح فقفا خقر مـ الجفاد يف
سبقؾ اهلل ،الذي يرجع فقف اإلكسان سالؿا يف كػسف أو سالؿا يف مالف.
أيفا اإلخقة الؽرام إن إيام العشر ب ّقـ رسقل اهلل ﷺ طظقؿ مـزللِفا ،وكبقر مؽاكلفا ،فػل صحقح
أفض ُل مـفا يف هـٰذه» أي يف هبٰذه
البخاري مـ حديث ابـ طباس ﭬ قال الـبل ﷺ« :ما العؿل يف أيا ٍم َ
العشر ،قالقا :وٓ الجفاد؟ قال الـبل ﷺ« :وٓ الجفاد ،إٓ رجل خرج يخاصر بـػسه وماله فؾم يرجع من
ذلك بشيء« ،)2(».خرج يخاصر» أي يطؾ ،الؿقت مظا ّكف ،يطؾ ،الشفادة يف سبقؾ اهلل فحصؾفا فلهريؼ
دمف ،و ُطؼر جقاده ولؿ يرجع إلك أهؾف بشلء ،هذا هق إفضؾ مـ ذاك الذي اجلفد يف هذه إيام.
أما ما طدا هذه الصقرة مـ صقر الجفاد فنهنا دون العؿؾ الصالح يف الػضؾ ،وذلؽ أن الـبل ﷺ قال
كؿا يف حديث طبد اهلل بـ طؿر ﭭ فقؿا رواه اإلمام أحؿد بسـد جقد قال« :ما من أيام أطظم طـد اهلل وٓ
أحب إلقه من العؿل فقفن من هذه العشر» وهذا يشؿؾ سبؼ العؿؾ يف هذه إيام ،الجفاد مـ العؿؾ
الصالح :بؾ هق مـ أشرف إطؿال الصالحة ،وقد سئؾ طـف الـبل ﷺ وهؾ لف مؼارب أو مساوي أو كظقر
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري :كلاب العقديـ ،باب فضؾ العؿؾ يف أيام اللشريؼ ،حديث رقؿ ( .)969الؾػظ لـ :الترمذي :كلاب الصبقم طبـ رسبقل اهلل ﷺ،
باب ما جاء يف العؿؾ يف أيام العشر ،حديث رقؿ ( .)757الحديث الذي بعده الؾػظ لؾبخاري.
( )2تؿ تخريجف صػحة (.)10
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مـ إطؿال؟ فؼال ﷺِ ٓ« :طدل له» .أي ٓ كظقر لف ،لؽـ العؿؾ الصالح يف هذه إيام أفضؾ مـ الجفاد
غقر الؿلع ّقـ.
وذلؽ أن العؿؾ الصالح لف مقاسؿ ،فؿـ الؿقاسؿ ما يؽقن فقف الجفاد فاضال ،ومـ الؿقاسؿ ما
يؽقن فقف سائرالعؿؾ مـ إطؿال الصالحة فاض ًال ،وخقر ما يؽقن مـ العؿؾ الصالح يف هذه إيام ما
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ مـ كثرة ذكر اهلل جؾ وطال ،وسقليت بقان ذلؽ فقؿا كسلؼبؾ
أخرب بف الـبل َصؾك ُ
إن شاء اهلل تعالك.
أيفا اإلخقة الؽرام إن طشر ذي الحجة هل اللل سؿاها اهلل گ بإيام الؿعؾقمات يف ققلف تعالك:
ۡ ُ

ْ

َ

ُ

ََ

َ

ۡ َۡ

ۡ َ ثِب ٓ ثِب ثِب ۡ َ
ََ
لَع ٌَا َر َزق ًُٓ ّ ٌِ َۢ ةَٓ َ
ج َٰ
يٍثِ ٱۡلُ َع َٰ ًِِۖ ﴾[الحج ،]28:فإيام الؿعؾقمات ه ّـ
ِف نيا ٖم ٌعئم َٰ ٍ
﴿ويَن ُروا ٱشً ٱّللِ ِ
ِ

طشر ذي الحجة كؿا قال ابـ طباس ﭬ وغقره مـ أهؾ اللػسقر.
طشر ذو الحجة أيفا اإلخقة فقفا ذلؽ الققم الػضقؾ ،فقفا ذلؽ الققم العظبقؿ ،البذي اخبلص اهلل گ
بف أهؾ اإليؿان وأهؾ اإلسالم الؿسابؼقـ إلك الػضؾ واإلحسان مؿـ يؼصد بقلف الحبرام ،يبليت گ يبدكق
مـ أهؾ الؿققػ فقباهل هبؿ الؿالئؽة ،وهق يق ٌم يؽثر فقف الػضؾ ،ويؽثر فقف اإلحسان ،ويؽثر فقبف الؿب ّـ:
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ « :ما مـن يـوم
فػل صحقح اإلمام مسؾؿ مـ حديث طائشة ڤ قال الـبل َصؾك ُ
أكثر من أن ُيعتق فقه طبدا من الـار من يوم طرفة»( ،)1فنن يقم طرفة أكثر إيام اللل يحصؾ فقفا طلؼ العبقد
مـ الـار :وذلؽ فضؾ اهلل كسبلل اهلل جبؾ وطبال مبـ فضبؾف وأن ٓ يحرمـبا جبقده وكرمبف بسبقء طؿؾـبا
وتؼصقركا.
أيفا اإلخقة إن إيام العشر تػضؾ بؿا فقفا مـ طظقؿ السبؼ يف هذا الققم ،ففق الققم الذي أتبؿ اهلل فقبف

ُ َ ُ ُ ۡ َ
َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
َۡ َۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ
ل ۡ
ل ًۡ ُ ِۡع ٍَاض َو َ
ٱۡل ۡشال َٰ ًَ
اً
ل
ى
ايج
ض
ر
اي
ي
ع
اج
ٍ
ٍ
ظ
ن
و
ً
ل
ِياِ
ُ
اً
الديـ ،قال اهلل تعالك﴿ :ٱّلأم أكٍياج ى
ِ
ِ
ِ

ُِيِا َ﴾[الؿائدة.]3:
روى البخاري طـ طؿر ﭬ أن يفقديا قال لف :إكؽؿ تؼبرؤون آيبة ،لبق كزلبت فقـبا -يعـبل القفبقد-
ٓتخذكاها طقدا -أي لجعؾـاها طقدا كحلػؾ هبا وك َُسر :لؿا فقفا مـ الػضؾ ،ولؿا فقفا مـ الخقر ،ولؿا فقفبا
ََۡۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ
ل ًۡ َو َن ۡظ ٍَ ٍۡ ُ َ َ ُ ۡ
ض ُ
يج
ـ طؾك أمة اإلسالم -وهل آية ﴿ :ٱّلٔم أكٍيج ىلً ُِيِ
ج عي ۡيل ًۡ ُ ِع ٍَ ِض َو َر ِ
مـ طظقؿ الؿ ّ
َ ُ ُ ۡ َ
ٱۡل ۡشل َٰ ًَ ُِيِا َ﴾ .قال طؿر بـ الخطاب ﭬ :إين ٕطؾم حقث أكزلت وأين أكزلت ،وأيـن كـان رسـول
ىل ً ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم :كلاب الحج ،باب يف فضؾ الحج والعؿرة ويقم طرفة ،حديث رقؿ .1348
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اهلل ﷺ حقن أكزلت ،يوم طرفة ،إكا واهلل بعرفة .أي أكزلت طؾك رسقل اهلل يف ذلؽ الؿجؿع العظقؿ ،فؽقػ
ٓ تؽقن هذه إيام خقر أيام الزمان وفقفا هبٰذه الدرة العظقؿة ،وفقفا هبٰذا الػضبؾ الؽبقبر البذي اخبلص
اهلل گ بف هذا الققم الؿبارك؟

ََ ٞ
ثِب
ِٔلِوٓ
أيفا اإلخقة الؽرام هبٰذه العشر فقفا يقم الحج إكرب الذي قال اهلل تعالك فقفَ ﴿ :وألَٰن ٌّ ََِ ٱّلل ِ َو َر ُش ِ
َ
َ َ َُ ُ
َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ ثِب ثِب َ َ ٓ ۡ ُ ۡ َ ّ ٞ
ُ
إَِل ٱَلثِب ِ
ۡشك ِني ورشِٔل َۥ ﴾[اللقبة ،]3:فػقفا يقم الـحر الققم العاشر
اس ئم ٱۡل ِز ٱۡلكَبِ أن ٱّلل ةرِيا ٌَِ ٱلٍ ِ

الذي أطؾـ اهلل فقف الرباءة مـ الشرك وأهؾف ،وفقف مـ الػضؾ أكف الققم الذي تعظؿ فقف شعائر اهلل باللؼرب

ثِب َ َ
ثِب َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ٞ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ
ٱذ ُن ُروا ْ ۡ
لً ٌَِّ َم َ َٰٓ
ٱش ًَ ٱّللِ عي ۡي َٓا
عه ِ ِر ٱّللِ ىلً فِيٓا خۡي ا ف
إلقف بالذبح قال اهلل تعالك ﴿ :وٱَدن سعينٓا ى
َص َٔا ٓ ثِبف فَن َذا َو َس َت ۡ
ج ُس ُِ ُ
ٔب َٓا فَ ُُكُٔا ْ ٌ ِِۡ َٓا َوأَ ۡطعِ ٍُٔا ْ ٱىۡ َلاُ َِع َوٱل ۡ ٍُ ۡع َ ثِب
تَ ﴾[الحج.]36:
ا ِ

أيفا اإلخقة الؽرام إن هذا الققم يعظؿ فقف اهلل جؾ وطال ،و ُيلؼرب إلقف گ بلكقاع مـ الؼربات قال اهلل
َ

َ

ُ

َ

ٓ

َ

ُ

ۡ

َ َُ
ُ
ۡل ُ
تعالك ﴿ :ىَ َي َِال ثِب َ
اِل ثِب
لَ َي َِ ُ
ٱّلل ُ
ٱتلل َٔ َٰ
ِِل ۡ ًَ ﴾[الحج ]37:فنن هذا الققم يقم تعظقؿ
ىٌ
ٔم َٓا َوَ ٌُِاؤْا َول َٰ ِ

هلل  ،۵فؽان حؼ هذه إيام أن تؽقن خقر أيام الزمان.
أيفا اإلخقة الؽرام طشر ذي الحجة هل إيام اللل تجلؿع فقفا أركان اإلسالم ،فػقفا اللفؾقؾ بذكر
اهلل  ، ۵وفقفا الصالة ،وفقفا الزكاة ،وفقفا الحج ،وفقفا الصقم ،فؽؾفا أطؿال تشرع يف هذه إيام «ما
من أيام العؿل الصالح فقفن أحب إلى اهلل من هـٰذه إيام»( )1يعـل أيام العشر إول مـ ذي الحجة.
أيفا إخقة إن الؿغبقن ذاك الذي مر طؾقف هذا الؿقسؿ الؽريؿ ،ذاك الذي مر طؾقف هذا الػضؾ الؽبقبر
بباللزود ببف وهبق زاد اللؼبقى ،يؼبقل
الذي م ّـ اهلل بف طؾك أهؾ اإلسالم دون أن يلزود بخقبر زاد أمبر اهلل
ُّ
الشافعل  :$إذا هجع الـقام أسبؾت طربيت ،وأكشدت بقلا وهق مـ ألطػ الشعر:
ألقس مـ الخسبران أن لقالقبا تؿبر

ببببال خقبببر و ُتحسببب ،مبببـ طؿبببري

هذا إذا كاكت الؾقالل اللل لقس فقفا فضؾ خاص ،ويف إيام اللبل لبقس لفبا سببؼ خباص ،فؽقبػ
بإيام اللبل هبل خقبر أيبام الزمبان إن فؼبدها وذهاهببا دون أن تبقدع فقفبا الصبالحات ودون أن تعؿبر
ۡ

ۡ

َ

ثِب
َ َ ۡ
ُ ۡ
َ َٰ َ
ۡس  ،﴾٢وهذا ُحؽؿ طؾك كبؾ
ۡص  ١إِن ِ
بالطاطات مـ أطظؿ الخسار ،قال اهلل تعالك ﴿ :وٱىع ِ
ٱۡلنسَ ى ِِف خ ٍ

ثِب ثِب َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ثِب َٰ َ َٰ َ َ َ َ ۡ ْ ۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ ْ
ج وحٔاصٔا ةِٱۡل ِق وحٔاصأا
إكسان إٓ مـ سؾؿ بؿا ذكر اهلل مـ صػات أربع ﴿ :إَِ ٱذِيَ اأٌِا وع ٍِئا ٱىصي ِح ِ

ثِب ۡ
َب [﴾٣العصر] هذه الخالل إربعة ،هذه الصػات إربع هل اللل يحصؾ لؽ هبا الـجاة ،فباحرص
ةِٱلص ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تؿ تخريجف صػحة (.)10

الشيخ خالد المصلح

02

تبقاص ببالحؼ مبع
طؾك آسلؽثار مـفا يف هذه إيام ،حؼؼ إيؿاكؽ باهلل تعالك ،حؼبؼ العؿبؾ الصبالح،
َ
تقاص بالصرب طؾك صاطة اهلل ،بالصرب طـ معصقة اهلل ،بالصرب طؾك أقدار اهلل الؿملؿبة،
إخقاكؽ الؿممـقـ،
َ

ثِب ۡ
ثِب ثِب َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ثِب َٰ َ َٰ َ َ َ َ ۡ ْ
نس ََ ىَِف ُخ ۡ
ٱۡل َ َٰ
ج وحٔاصأا
فبف يحصؾ لؽ السالمة مـ الخسار ﴿ إِن
ۡس  ٢إَِ ٱذِيَ ااٌِأا وع ٍِيأا ٱىصاي ِح ِ
ِ
ِ
ٍ
ٱلص ۡ
اص ۡٔا ْ ة ثِب
ٱۡل ّق َوحَ َٔ َ
ة َۡ
َب .﴾٣
ِ
ِ
ِ ِ

أيفا اإلخقة الؽرام إهنا مـحة ،وإهنا مـة ،وإهنا كػحة مـ كػحات اهلل  ۵أن يبؾغ بؽ مقسؿ الخقر
والرب .قال خالد بـ معدان  :$إذا ُفتِح ٕحدكم باب خقر فؾقسارع إلقه؛ فنكه ٓ يدري متى يغؾق طـه.
وما أحؽؿفا مـ كؾؿة ،وما أطظؿفا مـ طربة ،وما أطظؿبف مبـ تقجقبف ،إذا فبلح ٕحبدكؿ بباب خقبر
فؾقسارع إلقف فنكف ٓ يدري ملك يغؾؼ طـف .ولقلـا كسلعؿؾ هذه القصايا يف صاطة اهلل ،وفقؿبا يؼربـبا إلقبف ،إن
الـاس إذا ُفلح لفؿ باب خقر مـ خقر الدكقا تجدهؿ يلسابؼقن مسابؼة حلك يعلبدي بعضبفؿ طؾبك بعبض،
ويلخذ بعضفؿ حؼ بعض ،حلك يـال شقئا مـ ملاع زائؾ وكعقؿ مرتحؾ ،فؽقػ وقد زهبد أكثبر الـباس يف
صاطة اهلل  ،۵فؾؿ يؽـ مـفؿ طدو إلك صاطة اهلل ،لؿ يؽـ مـفؿ مسارطة وٓ مسابؼة إلك مبا يؼبرهبؿ إلبك
اهلل تعالك ،إكف أطظؿ الخسار واهلل ،روي طـ هد ّاب وهق أحد السؾػ الصالحقـ العباد ُروي طـف أكف قبال:
رأيت رجال يطقف بالبقت وهق يبؽل ويؼقل:
تؿـك طؾك ذي العبرش مبا شبئت

إكف جقاد كريؿ ٓ يخقب ،سبائال

هذا الرجؾ يطقف ويردد هذا البقت ويبؽل هذا البؽاء ،فاسلققػف هداب فؼال لف :ما يبؽقؽ؟ ما
شلكؽ ،لؿاذا هذا البؽاء ،وما الذي حؿؾؽ طؾك هذا الرجاء مع هذا البؽاء؟
اإلكسان قد يغـقف الرجاء فقرتك البؽاء ،وقد يؼعده الخقف فقـؿحل طـ قؾبف الرجاء ،إٓ أن هذا الرجؾ
جؿع بقـ وصػقـ هؿا جـاحا الؿممـ يف سقره إلك اهلل  ،۵جؿع الرجاء بالػضؾ واإلحسان مـ
اهلل  ۵فؼال :تؿـك طؾك ذي العرش .أي تؿـك طؾك اهلل  ۵ما شئت :إكف جقاد كريؿ ٓ يخ ّق ،سائال،
ولؿ يؼعد طـ العؿؾ :بؾ صاح ،هذا خقف أقؾؼف ،فلجرى دمعف ،خقف أزطج قؾبف حلك اسلغرب مـف
هدّ اب ما كان مـف فؼال لف :ما شلكؽ؟
فؼال الرجؾ :أطظؿ الشلن شلي- .وأكرب وأطظؿ الشلن شلي -إي كدبت إلك أمر فؼصرت طـف- ،فني
كدبت إلك خقر فؼصرت طـف -فؾؿ أبؾ ْغف.
وإن الذي يدرك مقاسؿ الخقر ثؿ يؼعد طـفا ،فال يسلزيد فقفا خقرا ،وٓ يسلزيد فقفا صالحا وٓ يلزود
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فقفا بخقر زاد ،قد قصر طؿا كُدب إلقف وما ُدطل إلقف وما حث إلقف ،فقـبغل لـا أيفا إخقة أن كبؽل طؾك
أكػسـا ،إكـا كغرت كثقرا برحؿة اهلل وفضؾف ،واهلل أهؾ العػق والغػران والرحؿة :إٓ أكف قد قال جؾ وطال:
َّ َ

ۡ

َ

ۡ َ

َ

َۡ

﴿ َن ّت ۡ
ِيً َ ٤٩وأ ثِبن َعَاِب ُْ َٔ ٱى َعَ ُ
ّن نَُا ٱى َغ ُف ُ
ئ ع َِتاُ ٓ
ٱلرح ُ
ٔر ثِب
ِي ن ِ ٓ
اَ ٱۡل ِّل ًُ [﴾٥٠الحجر] ،فعذاب اهلل تعالك يؼرتن
ِ
ِ

برحؿلف ،فقـبغل لـا أن ٓ كغػؾ طـ طذاب اهلل حلك يسلؼقؿ سقركا ،وحلك يسلؼقؿ طؿؾـا ،كحـ كدطق إلك
أن يجؿع الؿممـ بقـ رجاء يسابؼ فقف إلك خقر أخرة وخقف ُيؼعده طـ السقئات ،خقف يحؿؾف طؾك
فعؾ الطاطات خقف يجـبف الردى ،يحؿؾف طؾك صاطة اهلل فقؿا أمر وطؾك صاطة اهلل  ۵فقؿا هنك.
أيفا اإلخقة الؽرامّ :
إن سؾػـا الصالح كاكقا يسابؼقن يف أطؿال الرب ويف صـقف الخقر ،يسلؽثرون مبـ
وصائؿا ومزك ًقا ،آمرا ببالؿعروف كاهقبا طبـ
وملعؾؿا وداط ًقا
وطالؿا
معؾؿا
الصالحات ،تجد القاحد مـفؿ
ً
ً
ً
ً
الؿـؽر ،يجؿعقن خصال الخقر ،ومع ذلؽ هؿ يف غاية الخبقف أٓ ُي ْؼ َببؾ مبـفؿ ،يف غايبة القجبؾ أن ُي َبر ّد
طؾقفؿ طؿؾفؿ ،يف غاية الخقف مـ أن يدخؾ إلقفؿ شلء إلك أطؿبالفؿ أو إلبك قؾبقهبؿ يػسبد طؾبقفؿ مبا
ثِب

ٓ

ْ ُُ

ٌَ َ

َ

ثِب ُ ۡ َٰ َ ّ ۡ َ َٰ ُ َ
َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ثِب ُ ُ ۡ َ
ٔن [﴾٦٠الؿممـقن]،
سع
سيث ننًٓ إَِل رب ِ ًِٓ ر ِ
قدمقه ،هؿ كؿا قال اهلل تعالك﴿ :وٱذِيَ يِحٔن ٌا ااحٔا وكئبًٓ و ِ

يمتقن ما آتقا مـ الصالحات ،يؼدمقن أكقاطا مـ الؼربات ،ومع ذلؽ لبقس طـبدهؿ طجب ،،وٓ طـبدهؿ
ركقن إلك هذه إطؿال ،إكؿا طـدهؿ مسابؼة إلك الخقرات ،مسبارطة إلبك الطاطبات ،اجلفباد يف كبؾ مبا
يؼرب إلك اهلل تعالك ،ولقس ذلؽ يف شباب أو كرب ،وٓ يف فرتة مـ العؿر :بؾ إكبف يف أيبامفؿ ولقبالقفؿ :يف
زماهنؿ كؾف يسارطقن إلك اهلل تعالك وإلك ما يف كلاب اهلل  ۵مـ إمر فقؿلثؾقكف ما فقف مـ الـفل فقـلفقن
طـف.
قال سػقان الثقري  :$إذا صؾعت الشؿس من مغربفا صوت الؿالئؽة صحائػفإ .كف يخلؿ طؾك
وفرط.
إطؿال فال يؼبؾ إحسان زائد طؾك ما كان ،وٓ يؼبؾ تقبة مؿـ كان قد أساء ّ
إذا صؾعت الشؿس من مغربفا صوت الؿالئؽة صحائػفا ووضعت أقالمفا ،يؼقل  $يف اسلـفاض
الفؿؿ وشحذ العزائؿ طؾك آجلفاد قبؾ أن يدرك اإلكسان ذلؽ الزمان قال  :$فالواجب طؾى الؿممن
الؿبادرة إلى إطؿال الصالحة قبل أن ٓ يؼدر طؾقفا.
كؿ هؿ الذيـ يلؿـقن أن يلتقا إلك الؿساجد لقصؾقا مع الؿسؾؿقـ :لؽـ حال بقـفؿ وبقـ ذلبؽ مبرض
أو طق :،فالقاج ،طؾك أهؾ اإليؿان -طؾبك الؿبممـ -الؿببادرة بإطؿبال الصبالحة ،قببؾ أن ٓ يؼبدر
طؾقفا.
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يؼقل  :$ويحال بقـه وبقـفا إما بؿرض أو موت أو بلن يدركه بعض هذه أيات التي ٓ يؼبل معفا
طؿل.
أيفا إخقة الؽرام :إكـا يف مقسؿ مبارك كريؿ ،إكـا يف زمـ فقف خقر كثقر وأجر كبقر لؿـ سابؼ يف صاطة
اهلل  :۵إٓ أن أفضؾ ما يلؼرب بف إلك اهلل تعالك ،وأفضؾ ما يلؼدم بف العبد مـ العؿؾ يف هذه إيام ذكبر

ََ
ۡ ثِب
ٱّللِ َظ ۡۡ ٍَاه نوَ ۡٱى ُليُأَُ
ِ
اهلل جؾ وطال الذي بذكره تطؿئـ الؼؾبقب ،كؿبا قبال سببحاكف وبحؿبده﴿ :نَ ةِاَِكرِ

[﴾٢٨الرطد] ذكر اهلل تعالك بالؼؾ ،والؾسان ذكر اهلل تعالك بالؼؾ ،ذكبره بالؾسبان كبؾ هببٰذا مؿبا يـبغبل
يعؿر بف زماكف :وذلؽ أن الذكر مـ أطظؿ ما تداوى بف الؼؾقب ،مبـ أطظبؿ
لؾؿممـ أن يشغؾ بف كػس وأن ُ
ما تشػك بف الؼؾقب ،مـ أسؼامفا ،مـ لقثاهتا مـ أمراضفا.
إذا مرضبببـا تببداويـا بذكركبببؿ

وكرتك البذكر أحقاكبا فــلؽببس

روى اإلمام أحؿد يف «مسـده» مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ما من أيـام
أطظم طـد اهلل ،وٓ أحب إلقه مـن العؿـل فـقفن مـن هـذه العشـر ،فـلكثروا فـقفن مـن التؽبقـر والتفؾقـل
كدب مـ الـبل ﷺ أن كؿأل أطؿاركا يف هذه إيام وأوقاتـا وأزماكـا وأحقالـبا كؾفبا ببذكر
والتحؿقد» ،هذا ٌ
اهلل  ۵بلؽبقره وهتؾقؾف وتحؿقده ،فقـبغل لـا أن ِ
كحرص طؾك ذلؽ غايبة الحبرص ،كقبػ وقبد قبال اهلل
ۡ ُ

ْ

َ

ُ

َ َ ُ ۡ َ ثِب ٓ ثِب ثِب ۡ َ
ٔم َٰ ٍج ﴾[الحج ]28:قال ابـ طبباس ﭭ :إيبام الؿعؾقمبات أيبام
تعالك ﴿ :ويَنروا ٱشً ٱّللِ ِِف نيا ٖم ٌعي

العشر .وهق ققل جؿاطة مـ أهؾ اللػسقر.
وقد روى البخاري طـ ابـ طؿر ﭬ وطـ أبل هريرة أهنؿا كاكا يخرجان يف إسقاق يف إيام العشر
فقؽربان فقؽرب الـاس بلؽبقرهؿا.
أيفا اإلخقة الؽرام احرصقا طؾك كثرة اللؽبقر والذكر يف هذه إيام ،ويف كؾ إحقال ،فنن الذكر مبـ
أطظؿ ما تحقك بف الؼؾقب.
روى اإلمام مسؾؿ يف «صحقحف» مـ حديث أبل مقسبك إشبعري ﭬ قبال :قبال رسبقل اهلل ﷺ:
«مثل الذي يذكر ربه والذي ٓ يذكر ربه كؿثل الحي والؿقت»( ،)1فقـبغل لـا أن كسلؽثر مـ ذكر اهلل ،۵
حلك كسلؽثر مـ أسباب الحقاة ،إن الحقاة الحؼقؼقة أن يحقك الؼؾ ،بطاطة اهلل  ،۵أن يحقك الػبماد بؿبا
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاري :كلاب الدطقات ،باب فضؾ ذكر اهلل طز وجؾ ،حديث رقؿ  .6407والؾػظ لف .مسؾم :كلاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب
اسلحباب صالة الـافؾة يف بقلف ..حديث رقؿ .779
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يؼرب إلك اهلل  ،۵فاسلؽثروا إخقاي مـ ذكر اهلل جؾ وطال فنن ذكره تطق ،بف الؼؾقب وتحقك ويجعبؾ

ۡ َ ُ
اهلل لؾعبد كقرا يسلضلء بف ويسلـقر :قال تعالك ﴿ :أَ َو ٌََ ََك َن ٌَ ۡيخا فَأَ ۡح َي ۡي َنَٰ ُ
اّ َو َس َعي َِاا ُِلۥ ُأرا َي ٍۡ ِِشا ةِاِّو ِِف
َ
َ
نو ُ
َُ
َ
ٱَلثِب ِ
ٱىني َم َٰ ِج ى ۡي َس ِِبارِ ٖج ٌّ ِِۡ َٓا َ ﴾[إكعام ]122:إكف ٓ سقاء بقـ ذاك الذي مأل اهلل جؾ وطبال
اس ن ٍََ ثِبٌري ُّۥ ِِف

ِ
بلكقار الفداية والطاطة وذاك الذي هق يف ضؾؿات وطؿاء ٓ يصق ،ح ًؼا وٓ يدرك مطؾببا إٓ خقبر مبا
قؾبف

يذكر بف اهلل  ۵يف هذه إيام ققل :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ٓ ،إلـٰه إٓ اهلل ،واهلل أكبـر ،اهلل أكبـر ،وهلل الحؿـد.
أكثروا مـ هبذا يبا إخبقاي يف بقبقتؽؿ ،يف أسبقاقؽؿ ،يف مسباجدكؿ ،يف مجلؿعباتؽؿ ،يف كبؾ أحبقالؽؿ
وأحقاكؽؿ ،فنكف مؿا ترتػع بف الدرجات.
إن مـ ِذكر اهلل تعالك أن يسابؼ اإلكسان إلك قراءة الؼرآن ما اسلطاع مـ ذلؽ ،فنن الؼرآن خقر ما ُيؼرأ
وخقر ما دارت بف إلسـ ،وخقر ما اسلؿعف الؿسلؿعقن :وذلؽ أن الؼرآن حقاة الؼؾقب ،الؼرآن فقف
الفدى والـقر ،فقف شػا ُء ما يف الصدور ،فقـبغل لـا أن كسلؽثر مـف وأن كلعظ بعظاتف ،وأن كعلرب بؿا فقف مـ
َٓ ّ
َ ٞ
َ َٰٓ َ نو َ ثِب ُ َ
ُ
ٓ ۡ ُ
اس ك ۡد َسا َاحلً ثِبٌ ۡٔعِنث ٌَِّ ثِبر ّبِل ًۡ َومِفاا  ٞل ٍَِا ِِف
ص ،الؼؾقب قال اهلل تعالك ﴿ :يأيٓا ٱَل
العرب والحؽؿ فنكف ُّ
ٱلص ُدور َو ُْدى َو َر ۡ َ
نو
َحثّ ٞى ِۡي ٍُ ِۡ ٌِِ َ
ِني [﴾٥٧يقكس].
ِ

أيفا اإلخقة الؽالم ،إكف مؿا يحا َفظ طؾقف مـ ذكر اهلل  ۵يف هذه إيام ،ما فرضف مـ القاجبات ،مـ

الصؾقات يف الؿساجد وغقرها ،مـ إذكار يف أدبار الصؾقات وأذكار الصباح والؿساء ،وغقر ذلؽ مؿا
يدخؾ يف ذكر اهلل  ،۵ومـف حضقر مجالس الذكر فنن حضقر مجالس الذكر مـ ذكر اهلل تعالك ،ومـ
ذكر اهلل تعالك تعؾقؿ ِ
العؾؿ ،ومـ ذكره تع ُّؾؿ العؾؿ ،ومـ ذكره إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،فنن
ذلؽ كؾف مـ ذكر اهلل تعالك.
أيفا اإلخقة الؽرام اجلفدوا يف الذكر ،واطؾؿقا أن الذكر يف هذه إيام طؾك كحقيـ:
 ذكر مطؾؼ.
 وذكر مؼقد.
قائؿا وقاطدً ا وطؾك جـ ،كؿا قال اهلل
الذكر الؿطؾؼ يؽقن يف كؾ حقـ ،ويف كؾ حال ،ويف كؾ وقتً ،

َۡ
َ ثِب َ َ َ َ ۡ َ َ َ
ثِب َ َ ۡ ُ ُ َ ثِب َ َ َٰ َ ُ ُ َ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ثِب َ
ون ِف َخ ۡيق ثِب َ َ
ت َوٱۡل ِ
ج هََٰا
ۡرض ربِا ٌا خيل
تعالك ﴿ :ٱذِيَ يَنرون ٱّلل ك ِيٍا وقعُٔا و
ٱلصمَٰن َٰ ِ
لَع سِٔب ِ ًِٓ ويخفه ُر ِ
ِ
َ

َ

ُ ۡ َ َٰ َ َ
م فلِ َِا َعَ َ
اَ ٱَلثِبارِ [﴾١٩١آل طؿران] ،هذا الذكر هق الذي يؽقن يف كؾ حقـ ويف كؾ وقت،
َب َٰ ِۡا شتحِ

الذكر الذي يصاح ،اإلكسان يف ققامف وقعقده ،يف ذهابف ومجقئف ،يف دخقلف وخروجف ،هذا الذكر الذي

06

الشيخ خالد المصلح

يؽقن يف كؾ حقـ ،وهق الذكر الؿطؾؼ.
أما الؼسؿ الثاي ففق الذكر الؿؼقد.
يبلدئ الذكر الؿطؾق مـ أول شفر ذي الحجة ،مـ غبروب شبؿس آخبر يبقم مبـ أيبام ذي الؼعبدة،
ويـلفل الذكر الؿطؾؼ بغروب شؿس الققم الثالث طشر ،البذكر الؿطؾبؼ الخباص هببذه إيبام وهبق :اهلل
أكبر ،اهلل أكبر ٓ ،إلـٰه إٓ اهلل ،واهلل أكبر ،اهلل أكبر وهلل الحؿد.
أما الذكر الؿؼقد ،فالؿراد باللؼققد هق ما يؽقن بعد الصؾقات الؿؽلقبات يف الجؿاطات ،فنكف بعد
صالة فجر يقم طرفة إلك طصر آخر يقم مـ أيام اللشريؼ ،كؾ هذا محؾ لؾذكر الؿؼقد بالـسبة لؾؿؼقؿ ،فنذا
فر مـ الصالة وقال :أستغػر اهلل ،أستغػر اهلل ،استغػر اهلل ،الؾفم أكت السالم ومـك السالم تباركت يا ذا
الجالل واإلكرام .يشرع قائال :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ٓ ،إلـٰه إٓ اهلل ،واهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل الحؿد .ما شاء،
مرة ،ثالثا ،خؿسا ،حس ،ما يلقسر لف ،دون تحديد بعدد ،أودون تحديد بحد ،وهق تؽبقر يسلؽثر مـف ما
اسلطاع ،ثؿ يليت بإذكار الؿشروطة بعد الصؾقات.
هذا هق الذكر الؿؼقد بالـسبة لؾؿؼقؿ.
أما الحاج فنكف يبدأ ذكره الؿؼقد بعد صالة الظفر مـ يقم الـحر لؽقكف مشلغال قبؾ ذلؽ باللؾبقة
واللؽبقر وغقره طؾك وجف اإلصالق ،هؽذا قال العؾؿاء رحؿفؿ اهلل.
مؿا يخلص هذه إيام.
إذن طـدكا تؽبقر مطؾؼ وتؽبقر مؼقد ،وهق ّ
لؽـ الذكر طؿقما يـبغل أن ٓ يػارقف اإلكسان يف هذه إيام ويف غقرها ،فعائشة ل تؼقل :كان الـبي
ﷺ يذكر اهلل يف كل أحقاكه .يف كؾ أحقاكف قائؿا وقاطدا وطؾك جـ ،،وأكت إذا كظرت إلك هدي الـبل ﷺ
وجدت أمرا طجبا مـ ذكر اهلل  ،۵فرسقلـا ﷺ كؿا يف الصحقح إذا اسلقؼظ مسح الـقم طـ وجفف ،ثؿ

ثِب َ َ َ ۡ َ
ثِب
َ ّ ُ ْ ۡ َۡ
َ ۡ
َ ۡ َ
ثِب
ثِب َ َ ۡ ُ ُ َ
َ
َ
َ
ثِب
ۡ
َٰ
َٰ
َٰ
ِ
ب  ١٩٠ٱذِيَ يَنرون
قرأ ققلف تعالك ﴿ :إِن ِِف خي ِق ٱلصمَٰن َٰ ِ
ت وٱۡلۡرض وٱخخِل ِف ٱّل ِو وٱَلٓارِ ٓأَلي ٖ
ج ِۡلو ِ ي ٱۡلىٰ ِ
َۡ
َ
َۡ
ثِب َ َ َٰ َ ُ ُ َ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ثِب ُ َ
ون ِف َخ ۡيق ثِب َ َ
ت َوٱۡل ِ
ۡرض َر ثِبب َِا ٌَا َخيل َج َهََٰا َب َٰ ِۡا ﴾[آل طؿران] إلك
ٱّلل ك ِيٍا وقعُٔا ولَع سِٔب ِ ًِٓ ويخفهر
ٱلصمَٰن َٰ ِ
ِ
ِ

آخر ما ذكره اهلل  ۵يف أواخر سقرة آل طؿران .هذا مبدأ رسقل اهلل ﷺ ،مبدأ يقمف ،مبدأ اسلقؼاضف ،ثؿ
يؽقن مـ الصالة والذكر والعبادة أمر طجق ،جؾؾ ،حلك إكف تلقرم تلػطر قدماه ﷺ مـ ققامف وصالتف
لربف.
فؼدت رسقل ﷺ لقؾة فطؾبلف ،فققعت يداي طؾك
تؼقل طائشة كؿا يف «صحقح اإلمام مسؾؿ» :$
ُ
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قدمقف مـصقبلان يف مصاله .وهق يؼقل« :ال ّٰؾ ُفم إين أطوذ برضاك من سخطك ،وبؿعافاتك من طؼوبتك،
()1
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك
وبك مـك ٓ ،أحصي ثـاء طؾقك ،أكت كؿا أثـقت طؾى كػسك ، ».هؽذا رسقلـا َصؾك ُ
آلف َو َسؾ َؿ يف طبادتف لربف ،يف ِجد ،ويف طؿؾ دائؿ ،ويف صاطة مسلؿرة ،ويف مسابؼة ٕيام العؿر ،أن يػقتف
شلء مـ الخقر ،أو أن يؿضل طؾقف وقت يف غقر صاطة وطبادة.
أيفا اإلخقة الؽرام إن الذكر مـ أطظؿ ما تحقا بف الؼؾقب ،فاحرصقا طؾقف ،أضفروه يف بققتؽؿ أضفروه
يف مـازلؽؿ ومحالتؽؿ وأسقاقؽؿ ومساجدكؿ وسقاراتؽؿ ،ويف كؾ حقـ ،واطؾؿقا أن هذا مـ إحقاء سـة
الـبل ﷺ ٓسقؿا يف هذه إيام.
حجا وتع ُّبدً ا هلل  ،۵فنن اهلل
قصد البقت الحرام ً
إن مـ إطؿال الصالحة اللل تؽقن يف هذه إيام ْ
ََ

ۡ

َ َ

ثِب
اس ح نوِز ٱََ ۡيج ٌََ ۡ
گ فرض الحج طؾك الـاس فؼالَ ﴿ :و ِّلل ِ لَع ٱَلثِب ِ
ٱش َخ َۡاع إ ِ ّۡلِّ َشبِيا َ ﴾[آل طؿران،]97:
ِ ِ

وهذا الحج لف مـ إحؽام والػضائؾ ما يضقؼ طـف الققت.
إكؿا يـبغل أن كعؾؿ أكف مـ أفضؾ ما ُيلؼرب بف يف هذه إيام ،قال الـبل ﷺ« :الحـج الؿبـرور لـقس لـه
()2
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ« :من حج فؾم يرفث ولـم يػسـق ،رجـع كقـوم
جزاء إٓ الجـة ، ».وقال َصؾك ُ
ولدته أمه.)3(».
وهبذا يلبقـ أن الحج يجؿع فضقؾلقـ:
الػضقؾة إولى :التخؾقة من السقئات  ،اللطفقر مـ الشر ،وأوغار الؿعاصل والسقئات ،وذلؽ يف ققلف
ض« :من حج فؾم يرفث ولم يػسق ،رجع كقوم ولدته أمه».
حج ،فؼد قال الـبل ﷺ« :الحج الؿبرور
السبق والخقر لؿن ّ
وأما الػضقؾة إخرى :ما يحصل من ّ
لقس له جزا ٌء إٓ الجـة.».
مربورا:
وإكؿا يؽقن
ً
 إذا كان خالصا هلل .۵
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم :كلاب الصالة ،باب ما يؼال يف الركقع والسجقد ،حديث رقؿ (.)486
( )2البخاري  :كلاب العؿرة ،باب العؿرة ،وجقب العؿرة وفضؾفا ،حديث رقؿ ( .)1773مسؾم :كلاب الحج ،باب يف فضؾ الحبج والعؿبرة
ويقم طرفة ،حديث رقؿ (.)1349
( )3البخاري :كلاب الحج ،باب فضؾ الحج الؿربور ،حديث رقؿ ( .)1521مسؾم :كلاب الحج ،بباب فضبؾ الحبج والعؿبرة ويبقم طرفبة،
حديث رقؿ (.)1350
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 إذا كان طؾك وفؼ هدي الـبل ﷺ.
 إذا اجلـ ،فقف الحاج الؿحرمات.
 وإذا قام فقف بالقاجبات.
 وإذا كان مـ ٍ
مال حالل.
وهبذه الخؿسة أوصاف يحصؾ الحج الؿربور ،كسلل اهلل أن يجعؾـا حجـا مربورا ،وسعقـا مشؽقرا.
أيفا اإلخقة الؽرام× إن مـ إطؿال الصالحة اللل ُيلؼرب إلك اهلل  ۵هبا يف هذه إيام ما ذكره اهلل

َ ۡ
َ ۡ
َ ّ
َ ّ
َ ۡ َ َ
ثِب َ
ثِب ٓ َ ۡ
َ
يف ققلف ﴿ :ف َص ِو ل َِر ّبِم َوٱۡنَ ۡر  ﴾٢يف سقرة الؽقثر ﴿ ،إِنا أع َۡ ۡي َنَٰم ٱىه ۡٔذ َر  ١ف َص ِو ل َِر ّبِم َوٱۡنَ ۡر  ٢إِن ماُ ِئَم
ُْ َٔ ۡٱۡلَ ۡب َ ُ
ت  ﴾٣فذكر اهلل جؾ وطال يف هذا هذه أية ُش ْؽ ُر اهلل طؾك كعؿف ،فالؽقثر هق الخقر الؽثقر الذي

اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ ،أمره اهلل بشؽره بعبادتف ،الصالة والـحر ،الصالة ققؾ
أططقف رسقل اهلل َصؾك ُ

صالة العقد ،والـحر ققؾ يف تػسقره :إكف ما يؽقن مـ اللؼرب إلك اهلل  ۵بذبح إضاحل.

َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ
لً ٌَِّ َم َ َٰٓ
عه ِ ِر
يلؼرب إلك اهلل  ۵هبا كؿا قال تعالك﴿ :وٱَدن سعينٓا ى
إضاحل مـ شعائر اهلل اللل ّ

ثِب
ٱّللِ﴾[الحج .]36:حافظ طؾقفا رسقل اهلل ﷺ وحرص ،وكان الـبل ﷺ يضحل طـف وطـ أهؾ بقلف بؽبش
اهلل َط َؾ ْق ِف َو َط َؾك آلف َو َسؾ َؿ.
ويف بعض إحاديث ضحك بؽبشقـ َصؾك ُ

اللؼرب إلك
فقـبغل لـا أن كحرص طؾك هبٰذه السـة وأن كظفرها ،وأن كعؾؿ أن الؿؼصقد مـ إضحقة
ُ

َ
َ
اهلل تعالك بالذبح ٓ ،الؿؼصقد ال ّؾحؿ وٓ الدم وٓ ما إلك ذلؽ مـ الؿؼاصد ،قال اهلل تعالك﴿ :ىَ َي َِال
َ َ ُٓ َ َ
ُ
ۡل ُ
ثِب َ
اِل ثِب
لَ َي َِ ُ ُ
ٱّلل ُ ُ
ٱتل ۡل َٔ َٰ
ِِل ۡ ًَ ﴾[الحج ،]37:فالذي يبؾغ اهلل جؾ وطال مـ العبد هق ما
ىٌ
ٔم َٓا َوَ ٌُِاؤْا َول َٰ ِ

يؼقم يف قؾبف مـ تعظقؿ اهلل  ۵مـ تؼقاه گ.
فقـبغل لـا أن كحرص طؾك هذه السـة وطؾك هذه الشبعقرة ،وأن كظفرهبا يف بققتـبا ويف بؾبداكـا ،وببقـ
أهؾقـا حلك يعر ُفقها ،فنن مـ الـاس مـ يؼصر يف ذلؽ ويؽلػبل بالصبدقة بؼقؿلفبا أو ببعثفبا إلبك جفبات
خارجقة فقػقتف بذلؽ خقر كثقر وســ كثقرة.
أيفا اإلخقة الؽرام :إن مـ إطؿال الصالحة اللل كُدبـا إلقفا يف هذه إيام مبا يؽبقن مبـ صبقام يبقم
طرفة ،فنن الـبل ﷺ سئؾ طـ صبقم يبقم طرفبة فؼبال« :إين أحتسـب طؾـى اهلل أن يؽػـر الســة الؿاضـقة
()1

والباققة» ويف رواية أخرى سئؾ طـ صقم يقم طرفة فؼال« :يؽػر السـة الؿاضقة والباققة».
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم  :كلاب الصقام ،باب باب اسلحباب صقام ثالث أيام مـ كؾ شفر والصقم يقم طرفة ..حديث رقؿ .1162
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فقـبغل طؾقـا أن كحرص طؾك صقام هذا الققم ،أما طدا هذا الققم مـ بؼقة أيام اللسع قبؾ الققم العاشر
فنن صقامفا لؿ يرد طـ الـبل ﷺ :لؽـفا مـ الخقر والػضؾ الذي يـبغل الؿسابؼة إلقف وإخذ بف لدخقلف
يف طؿقم ققل الـبل ﷺ« :ما من أيام العؿل الصالح فقفن أحب إلى اهلل من هذه إيام.)1(».
أيفا اإلخقة الؽرام ما هل إٓ أيام ،ما هل إٓ ساطات ،ثؿ تـؼضل ،ويصبح ذو إطؿال فرحاكا ،يصبح
صاح ،العؿؾ فرحاكا بعؿؾف مسرورا بؿا قدم.
فقـبغل لـا أن كحرص طؾك آسلؽثار مـ إطؿال الصالحة صاقلـا وجفدكا ،وأن كحلس ،إجر طـد
اهلل  ۵يف ذلؽ كؾف.
أيفا اإلخقة إن مـ رحؿة اهلل  ۵أن م ّـ طؾقـا هبذه الؿقاسؿ اللل يلعرض فقفبا طبباد اهلل الصبالحقن
لـػحات اهلل جؾ وطال ومقاهبف وكرمف ،فنذا طجز اإلكسان طـ شلء مـ ذلؽ فنكبف يـبغبل لبف أن ٓ يعجبز
طـ طؿؾ ٓ يعجز طـف إٓ طاجز ،وهق ما جاء يف «الصحقحقـ» مبـ حبديث أببل ذر ﭬ قبال قؾبت :يبا
رسقل اهلل :أي إطؿال أفضؾ؟ قال« :اإليؿان بـاهلل والجفـاد يف سـبقؾه» ،قبال قؾبت :يبا رسبقل اهلل :أي
الرقاب أفضؾ؟ قال« :أكػسفا طـد أهؾفا وأكثرها ثؿـا» ،قال قؾت :يا رسقل اهلل :فنن لبؿ أفعبؾ؟ يعـبل إن
لؿ أفعؾ بالعؿؾ الذي ذكرت الؿلؼدم مـ أفضؾ إطؿال وأفضؾ الرقاب .قال« :تعقن صـاك ًعا ،أو تصــع
ٕخرق» أي تعقـ إكساكا يحلاج إلك إطاكة أو تصـع لضعقػ ٓ يسلطقع الصـاطة.
ضعػت طـ بعض العؿؾ؟ يعـل أرأيت إن طجزت طـ هذا أيضا،
قال قؾت :يا رسقل اهلل :أرأيت إن
ُ
قال« :تؽف شرك طن الـاس ،فنكه صدقة مـك طؾى كػسك )2(».وهذا ٓ يعجز طـف إٓ طاجز ،فنن كػ
اإلكسان شره طـ غقره مؿا يسلطقعف كؾ أحد.
فقـبغل لـا أن كؽػ شروركا طـ أخريـ ،فنن الشرور تعظؿ وتضاطػ يف وتغ ّؾظ يف أيام الرب والخقر،
ۡ
كؿا أهنا تعظؿ وتغؾظ طؼقبلفا يف إماكـ الؿباركة ،قال اهلل تعالك يف حؼ الؿسجد الحرام ﴿ َو ٌََ يُرُِ فِيِّ
ُ ۡ نو ۡ ُ ۡ َ َ َ
ۡ
َ
اَ أ ِّل ٖم [﴾٢٥الحج] وكذلؽ يف إزمـة الؿباركة تغؾظ العؼقبات.
َ
ع
َِ
ٌ
ّ
ِك
َ
ُ
م
ي
ن
ة
ُ
ا
ۡل
ِۢ
ِ ٖ
بِن ِ
ٍ

قال ابـ الؼقؿ  $يف اكلفاك الحرمات ومقاقعة السقئات يف لقؾة الجؿعة يؼقل ّ :$
وقل أن يترك اهلل

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تؿ تخريجف صػحة (.)10
( )2البخاري :كلاب العلؼ ،باب أي الرقاب أفضؾ ،حديث رقؿ  .2518مسؾم :كلاب اإليؿان ،باب بقان كقن اإليؿان بباهلل أفضبؾ إطؿبال،
حديث رقؿ  .84والؾػظ لف.
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جل وطال من طصاه يف لقؾة الجؿعة.
وذلؽ أهنا لقؾة مباركة ،هل لقؾة خقر أيام إسبقع ،فؽان اكلفاك حرمة الزمان مـ أسباب العؼقبات.
كسلل اهلل گ أن يعقــا وإياكؿ طؾك الرب واللؼقى ،وأن يسلعؿؾـا فقؿا يح ،ويرضك ،وأن يجعؾـا مـ
طباده الؿلؼقـ ،ومـ حزبف الؿػؾحقـ ،ومـ أولقائف الصالحقـ.
ال ّٰؾ ُفؿ إكا كسللؽ أن تلخذ بـقاصقـا إلك ما تح ،وترضك ،وأن تصرف طـا السقء والػحشاء ،أن
تجعؾـا مـ خقر طبادك وأسعدهؿ بؽ يا رب العالؿقـ.
ال ّٰؾ ُفؿ إكا كسللؽ الفدى واللؼك والعػاف والرشاد والغـك.
ال ّٰؾ ُفؿ أطـا ويسر لـا الفدى يا رب العالؿقـ .ال ّٰؾ ُفؿ اهدكا ويسر الفدى لـا .ال ّٰؾ ُفؿ يسر الفدى لـا.
ال ّٰؾ ُفؿ اكصركا طؾك مـ بغك طؾقـا.
ال ّٰؾ ُفؿ أطـا وٓ ُتعـ طؾقـا.
ال ّٰؾ ُفؿ اجعؾـا لؽ ذاكريـ شاكريـ ،لؽ راغبقـ راهبقـ ،إلقؽ أواهقـ مـقبقـ.
ال ّٰؾ ُفؿ تؼبؾ تقبلـا.
ال ّٰؾ ُفؿ ثبت حجلـا.
ال ّٰؾ ُفؿ أقؾ طثرتـا.
ال ّٰؾ ُفؿ ُس ّؾ السخقؿة( )1مـ قؾقبـا.
ال ّٰؾ ُفؿ إكؽ طػق تح ،العػق فاطػ طـا.
وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد ،وطؾك آلف وأصحابف أجؿعقـ.
وكؼلصر طؾك هذا.


ــــــــــــــــــــــــــــ
(س َخ َؿ).
( )1جؿعفا سخائؿ ،وهل الضغقـة .اكظر الؿـجد مادة َ

