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وذكر المفسرون أنه لما أَمره ربه  ،أن يؤذن في الناس بالحج قال  :يا رب
 ،كيف أبلغ الناس  ،وصوتي ال ينفذهم  ،فقال  :ناد وعلينا البالغ  ،فقام
على مقامه  .وقيل  :على الحجر  .وقيل  :على الصفا  .وقيل  :على أبي
قبيس  ،وقال  :يا أيها الناس  ،إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه  ،فيقال :

إن الجبال تواضعت  ،حتى بلغ الصوت أرجاء األرض  ،وأسمع من في
األرحام واألصالب  ،وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ،

ومن كتب اهلل أنه يحج إلى يوم القيامة  :لبيك اللهم لبيك -------.
----------------------------------------

طاعتِك إلباباً بَع َد إلباب وإجابَةً بَع َد إجابَة
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ك أي إس َعاداً لك بع َد إسعاد
وسع َدي َ
وقولُهم لَبَّ يك َ

كانت العرب تلبِّي تقول":لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال شريك لك  ،إال

شريك هو لك  ،تملكه وما ملك"؟ المشركون كانوا يقولون هذا.
َن تَ لبِيَةَ ر ُس ِ
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ال تخلط بين الهدي واالضحية

األضحيةُ سنة مؤكدة في حق الموسر ،وهذا قول أكثر العلماء

قد ثبت عن الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه كان يضحي كل عام

كما ذكره ابن عمر رضي اهلل عنهما  (:أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم
 أقام بالمدينة عشر سنين يضحي )عن أبي سريحة  [:أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي اهلل عنهما
كانا ال يضحيان  .في بعض حديثهم  -كراهية أن يقتدى بهما –البيهقي
صححه االلباني
عن أبي مسعود األنصاري  -رضي اهلل عنه  -قال  [:إني ألدعُ األضحى
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ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ثالث من كل شهر ورمضان إلى
رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على اهلل أن يكفر
السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على اهلل أن
يكفر السنة التي قبله (مسلم)
 :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه
ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة فيقول ما أراد هؤالء ؟ مسلم

