
ِرك   ال َأن   ال بَ ي تِ  َمَكانَ  إلب  َراِهيمَ  بَ وَّأ نَا َوِإذ  }   بَ ي ِتيَ  َوَطهِّر   َشي ًئا ِبي ُتش 
 رَِجاال يَأ ُتوكَ  بِال َحجِّ  النَّاسِ  ِفي َوَأذِّن  *  السُُّجودِ  َوالرُّكَّعِ  َوال َقاِئِمينَ  ِللطَّائِِفينَ 

َهُدوا*  َعِميق   َفج   ُكلِّ  ِمن   يَأ تِينَ  َضاِمر   ُكلِّ  َوَعَلى  َوَيذ ُكُروا َلُهم   َمَناِفعَ  ِلَيش 
مَ  َها َفُكُلوا األن  َعامِ  َبِهيَمةِ  ِمن   َرَزقَ ُهم   َما َعَلى َمع ُلوَمات   َأيَّام   ِفي اللَّهِ  اس   ِمن  

 َيطَّوَُّفواَول   نُُذوَرُهم   َول ُيوُفوا تَ َفثَ ُهم   ل يَ ق ُضوا ثُمَّ *  ال َفِقيرَ  ال َباِئسَ  َوَأط ِعُموا
 72الحج { . ال َعِتيقِ  بِال بَ ي تِ 

 رب يا:  قال بالحج الناس في يؤذن أن ، ربه َأمره لما أنه المفسرون وذكر
 فقام ، البالغ وعلينا ناد:  فقال ، ينفذهم ال وصوتي ، الناس أبلغ كيف ،

 أبي على:  وقيل.  الصفا على:  وقيل.  الحجر على:  وقيل.  مقامه على
:  فيقال ، فحجوه بيتاً  اتخذ قد ربكم إن ، الناس أيها يا:  وقال ، قبيس

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

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

---- 
إجابَة   بَ ع دَ  وإجابَةً  إل باب   بَ ع دَ  إل باباً  طاَعِتك على ُمقيم   أنا:  أي َلب َّي كَ   

َعاداً  أي وَسع َدي كَ  َلب َّي ك وقوُلهم عاد بعدَ  لك إس   إس 



 إال ، لك شريك ال لبيك ، لبيك اللهم لبيك:"تقول تلبِّي العرب كانت
 .هذا يقولون كانوا المشركون ؟"ملك وما تملكه ، لك هو شريك

 صلى - اللَّهِ  َرُسولِ  تَ ل ِبَيةَ  َأنَّ  - عنهما اهلل رضى - ُعَمرَ  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  
 ِإنَّ  ، لَب َّي كَ  َلكَ  َشرِيكَ  الَ  لَب َّي كَ  ، َلب َّي كَ  اللَُّهمَّ  َلب َّي كَ  - وسلم عليه اهلل

دَ   البخاري. َلكَ  َشرِيكَ  الَ  ، َوال ُمل كَ  َلكَ  َوالن ِّع َمةَ  ال َحم 
 ال تخلط بين الهدي واالضحية          

 العلماء أكثر قول وهذا الموسر، حق في مؤكدة   سنة   األضحيةُ 
 عام كل يضحي كان أنه - وسلم عليه اهلل صلى - الرسول عن ثبت قد

 وسلم عليه اهلل صلى - النبي أن:)  عنهما اهلل رضي عمر ابن ذكره كما
 ( يضحي سنين عشر بالمدينة أقام -

 عنهما اهلل رضي وعمر بكر أبا رأيت أو بكر أبا أدركت:]  سريحة أبي عن
البيهقي – بهما يقتدى أن كراهية - حديثهم بعض في.  يضحيان ال كانا

 صححه االلباني
 األضحى ألدعُ  إني:]  قال - عنه اهلل رضي - األنصاري مسعود أبي عن

 ( .9[ ) عليَّ  حتم   أنه جيراني يرى أن مخافةَ  لموسر وإني
َرُءونَ  ِإنَُّكم   ِلُعَمرَ  ال يَ ُهودُ  قَاَلتِ  نَاَها ِفيَنا نَ َزَلت   َلو   آيَةً  تَ ق   فَ َقالَ .  ِعيًدا الَتََّخذ 
 اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأي نَ  ، أُن زَِلت   َوَأي نَ  ، أُن زَِلت   َحي ثُ  أَلع َلمُ  ِإنِّى ُعَمرُ 
مَ  أُن زَِلت   ِحينَ  - وسلم عليه  ِبَعَرَفةَ  َواللَّهِ  َوِإنَّا ، َعَرَفةَ  يَ و 



 إلى ورمضان شهر كل من ثالث سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ثم
 يكفر أن اهلل على أحتسب عرفة يوم صيام كله الدهر صيام فهذا رمضان
 أن اهلل على أحتسب عاشوراء يوم وصيام بعده التي والسنة قبله التي السنة
 )مسلم( قبله التي السنة يكفر

 وإنه عرفة يوم من النار من عبدا فيه اهلل يعتق أن من أكثر يوم من ما: 
 مسلم ؟ هؤالء أراد ما فيقول المالئكة بهم يباهي ثم ليدنو

 
 

 


