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رضي هللا عنه  -هذا احلديث الشريف الذي يرويه الصحايب اجلليل أبو عبدالرمحن عبدهللا بن عمر 
 Uن رسول هللا يف نسكه، وهذه التلبية ُحفظت ع Uاشتمل على صفة تلبية رسول هللا  -وعن أبيه 

على أهنا مستحبة للمحرم حاجا  كان أو معتمراً،  -رمحهم هللا  -يف أكثر من حديث، وأمجع العلماء 
والتلبية تفعلة من لىب، قال بعض العلماء: إمنا مثىن لىب كما اختاره الفراء وسيبويه، وقال بعض 

لىب فقيل: لىب مبعىن أجاب، وحينئذ العلماء: إهنا مفردة كَعَلْيك وَلَدْيك وإليك، واختلف يف معىن 
يكون قول احملرم: "لبيك" أي إجابة لك يا هللا بعد إجابة، وذلك أن اخلليل أمر بأمر هللا فقال: "يا 
أيها الناس إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا" فأذن بالناس باحلج، فاملسلم يقول: لبيك إجابة لداعي 

 -كما يف الصحيح من حديث أيب هريرة   -وسالمه عليه صلوات هللا  -هللا، وقد قال رسول األمة 
: ) أيها الناس إن هللا كتب عليكم احلج فحجوا ( فاملسلم يقول: "لبيك" أي -رضي هللا عنه وأرضاه 

. وقال بعض العلماء: إن قول املسلم > إجابة لك يا هللا بعد إجابة، امتثااًل ألمر هللا وطاعة له
أقام فيه، فقول احملرم: "لبيك" أي أنا مقيم على طاعتك يا رب إقامة "لبيك" من ألب باملكان إذا 

بعد إقامة، فهو يف حجه ينتقل من طاعة إىل طاعة، ومن خري إىل خري ومن بر إىل بر، فهو مقيم 
: إن لىب من ُلب الشيء وهو خالصه وجوهره -وهو القول الثالث  -على الطاعة. كذلك قيل 

صي لك يا هللا إخالصًا بعد إخالص، ذلك أن العبادة هلل وحده ال ومعدنه، فاملراد بذلك: إخال
يسمون هذه التلبية ويصفوهنا بأهنا توحيد،  -رضوان هللا عليهم  -شريك له ولذلك كان الصحابة 

بالتوحيد" يعين باإلخالص، فالعبد يقول: "لبيك" أي إخالصي  U: "أهلَّ رسول هللا Wقال جابر 

: ) لبيك اللهم U: أن تلبية رسول هللا -رضي هللا عنهما  –عن عبدهللا بن عمر  - 232] 
 لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك (.

قال: وكان عبدهللا بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، واخلري بيديك، والرغباء إليك 
 والعمل [.
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  ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژالعبد يف كل عبادة؛ ألن هللا يقول:  لك يا هللا وهذا مكرر من
وقيل: إن التلبية من املواجهة يقال: داري تُلِّب بدارك أي تواجهها، فكأنه يقول: أنا متجه ووجهيت 
إليك يا هللا وجهة بعد وجهة، فما فرغ من طاعة إال ووج ه وجهه هلل يف الطاعة اليت تليها، وهذا هو 

 ہ ہ ۀ ژهدي األنبياء واملرسلني وهدي الصاحلني واألخيار واملتقني، قال إبراهيم: 

فالعبد وج ه وجهه هلل ووجه قلبه وقالبه للذي فطر   ژ ھ  ھ ھ ہ ہ
السماوات واألرض حنيفًا مسلماً. وقيل: إن لىب من أقام يف املوضع تقول: ألب يف املكان أي إذا 
أقام فيه، كأنه يقول: أنا مقيم على طاعتك وحمبتك ومرضاتك إقامة بعد إقامة. وأيا  ما كان فكل 

وما أسعد املؤمن املوفق السعيد الذي إذا لىب لربه لىب مستشعرًا هلذه  هذه املعاين معاٍن شريفة كرمية
املعاين من توحيد هللا وإخالصه وإفراده بالعبادة وطاعته، وكأنه يف حجه وعمرته يأخذ على نفسه 
العهد أنه خيلص هلل وال يشرك باهلل شيئًا ال يف ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أمسائه وصفاته، فهو على 

 .,ذا العهد العظيم الذي بينه وبني هللا ه

أي لبيك يا هللا، فاللهم أصلها "يا هللا" حذف حرف النداء  اللهم ( [ ) لبيك] وقوله: 
 وُعوض عنه بامليم، ولذلك ال يقال: "يا اللهم" إال يف قريض الشعر كما قال ابن مالك:

 واألكثر اللهم بالتعويض              وشذ يا اللهم يف قريض

ركة والَشركة  هم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك ( [) لبيك الل]  والشريك هو املخالط، والشِّ
ليس له ويل من الذل ومل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك  >والُشركة مثلثة هي اختالط األشياء، وهللا 

ئه وصفاته، فال يف امللك، وحده ال شريك له يف ألوهيته وال شريك له يف ربوبيته وال شريك له يف أمسا
الذي خلق اخللق فأحصاهم عدداً، وهو الذي رزقهم فلم  -سبحانه  -شريك له يف ربوبيته فهو 

، وكذلك ال شريك له يف ألوهيته فال ميلك النفع وال ,ينس منهم فرداً، وهو الذي قدر املقادير 
ر كلها، ما يفتح من الضر أحد سواه، فهو الذي بيده مقاليد السماوات واألرض وبيده أزِّم ة األمو 
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، وهو الواحد يف أمسائه وصفاته فال مسي له ,رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده 
وتقدست أمساؤه وال  > -سبحانه، فله األمساء احلسىن والصفات العلى على أمت الوجوه وأكلمها 

 .-إله غريه 

إذا أثىن عليه سواء كان يقال: محد الرجل  ] ) لبيك ال شريك لك، إن احلمد ( [
للمحمود نعمة على احلامد أو مل تكن له نعمة عليه، ومن هنا خالف احلمد الشكر فإن الشكر 
يكون بسبب النعمة، فاحلمد أعم من الشكر من جهة السبب الباعث، والشكر أخص من جهة 

سان وباجلوارح السبب وأعم من جهة الوسيلة؛ ألن احلمد ال يكون إال باللسان والشكر يكون بالل
 واألركان ويكون باجلنان.

يقال: "محد" إذا أثىن، ولذلك قال تعاىل يف احلديث القدسي: ) إذا قال  احلمد ( [) إن ] وقوله: 

قال: أثىن   ژ ڀ ڀ ژقال: محدين عبدي، فإذا قال:   ژ پ پ پ پ ژالعبد: 

قال: جمدين عبدي ( وكل ذلك من محده والثناء عليه   ژ ٺ   ٺ ٺ ژعلي عبدي، فإذا قال: 
. يقال: محد الرجل الرجل إذا أثىن عليه بالصفات الطيبة، فلو قال: "فالن كرمي" فقد محده، ولو ,

هو املستحق للحمد الكامل له احلمد يف األوىل  >قال: "فالن شجاع أو عامل" فقد محده، وهللا 
هرًا وله احلمد باطناً، له احلمد أواًل وله احلمد آخراً، له احلمد  وله احلمد يف اآلخرة، له احلمد ظا

، وأل يف "احلمد" لالستغراق ,كالذي نقول وله احلمد خريًا مما نقول وله احلمد كالذي يقول 
 .,شاملة جلميع احملامد اليت تليق به 

فاهلل وحده هو الذي أنعم على  إن احلمد والنعمة لك وامللك ( [ ] ) والنعمة ( [ )] وقوله: 
فله النعمة اليت ال تعد وال حتصى، وله املنة اليت  ,اخلالئق كلها، فما من خملوق إال وهو يف نعمته 

ال تكافأ وال جتزى، فاهلل سبحانه له النعمة على عباده فقد وسعت رمحته كل شيء، فما من شيء 
، وأنعم علينا سرا  وعالنية، وكان أعظم النعم إال وقد أنعم ربك عليه، أنعم علينا ظاهرًا وباطناً 
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وأشرفها وأزكاها على اإلطالق نعمة اإلسالم ونعمة اهلداية للتوحيد وإخالصه وإفراده بالعبادة، 
، -سبحانه  -بكوهنا نعمة ونسبها إليه  >فيحمد العبد ربه على هذه النعمة، ولذلك وصفها هللا 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ژ: -سبحانه  -فقال 

عليك يوم مل جيعل سجودك حلجر وال لشجر وال لبقر، أعظم نعمة من  >فأعظم نعمة من هللا   ژ
هللا يوم رزقك قلباً ال يعرف أحداً سواه، وانظر إىل من أشرك باهلل كيف تستهويه الشياطني يف األرض 
حريان ليس له من دون هللا من ويل وال نصري، كأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح 

يق، فمن أشرك باهلل ضل ضالالً مبيناً وكان خمذوالً من هللا يف الدنيا واآلخرة، فإذا تذكر يف مكان سح
، ولذلك  ,العبد نعمة هللا إذ هداه لإلسالم محد هللا حق محده، وشكره أعظم ما يكون من شكره 

 إذا وقف على الصفا يقول: "اللهم إنك قلت وقولك -رضي هللا عنهما وأرضامها  -كان ابن عمر 

وإنك ال ختلف امليعاد، اللهم كما أنعمت علي باإلسالم فال تنزعه   ژ ٺ ٺ ٺ ژاحلق: 
عليه باإلسالم، مث انظر  -جل وعال  -مين حىت تتوفاين عليه" كل ذلك لعظيم استشعاره لنعمة هللا 

 -إىل أعظم نعمة يف نعمة اإلسالم حيث جعلك من أتباع خري خلقه وأفضل رسله  -رمحك هللا  -
، فجعل نعمته عليك باإلسالم يف أمت األحوال -ات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين صلو 

ورسوهلا أحب اخللق إىل هللا  ,وأمجلها وأكملها؛ ألن هذه الرسالة هي أحب الرساالت إليه 
 صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه إىل يوم الدين.

 ومما زادين شرفاً وتيهاً                   فكدت بأمخصي أطأ  الثريا

 دخويل يف ندائك يا عبادي             وأن صريت أمحد يل نبيا             

ة ) إن احلمد والنعم] صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه، فيحمد العبد ربه على هذه النعمة 
النعمة على خلقه، ولذلك استوجب على عباده أن  فاهلل وحده هو الذي له لك وامللك ( [
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: ) إن هللا لريضى عن العبد يأكل األكلة Uيشكروه ورضي منهم هذا الشكر، ومن هنا قال 
 فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها (.

 تأكيد، فالتوحيد يقوم على أمرين: والنعمة لك وامللك ال شريك لك ( [ ) إن احلمد] 

ثبات. والثاين: النفي، ومها اللذان تضمنتهما شهادة التوحيد "ال إله إال هللا"، وهذا أحدمها: اإل

  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژاإلثبات والنفي جاءت به رسالة الرسل مجعاء 

نفي   ژ ڇ چ ژ >إثبات هلل   ژ  چ چ چ ژ  ژ ڇ چ
، وهذا هو معىن قوله: "ال إله إال هللا"، وهو أول أمر يف كتاب هللا وأول هني، >الشريك عن هللا 

فأول أمر يف القرآن هذا األمر يف هذه اآلية الكرمية   ژ ں ں ڱ ڱ ژيقول:  8فاهلل 

فهذا   ژ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژمن سورة البقرة اشتمل على اإلثبات، وأول هني 
بالتوحيد، فلو أثبت العبد هلل أنه اإلله  Uهو الذي تضمنته شهادة التوحيد وتضمنته تلبية رسول هللا 

 -ينفون أن يكون هناك إله  -والعياذ باهلل  -وعبد مع هللا غريه فلم يوحده، ولو نفى كأهل الطبيعة 
ادة أو األشياء أوجدت نفسها أو فيقولون: ال إله واحلياة م -تعاىل هللا عما يقولون علوا  عظيمًا 

، فهذا هو عني الكفر واإلحلاد -تعاىل هللا عما يقولون علوا  عظيمًا  -الطبيعة أوجدت وخلقت 
 بالكلية، فال بد من اإلثبات والنفي. -جل وعال  -واخلروج عن سبيل هللا 

"لبيك" هذه التلبية اشتملت على هذه املعاين  والنعمة لك وامللك ال شريك لك ( [ ) إن احلمد] 
أن يقتصر على هذه التلبية وال يزيد عليها وال  -رمحهم هللا  -العظيمة، واستحب مجهور العلماء 

اقتصر على هذه التلبية، فاألفضل واألكمل أن يليب هبا، وقال  Uينقص منها، ذلك أن رسول هللا 
ن خالف املستحب، والدليل على جواز الزيادة: أن النيب مجهور العلماء: جيوز للمسلم أن يزيد لك

U   يلبون بغري تلبيته، ففي الصحيح من حديث جابر  -رضوان هللا عليهم  -كان يسمع الصحابة
أنه كان يسمعهم يقولون: "لبيك ذا املعارج" أي: خالق السماوات،  -رضي هللا عنهما  -بن عبدهللا 
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] لبيك لبيك وسعديك، كما ذكر املصنف يزيد يف تلبيته:   -رضي هللا عنهما  -وكان ابن عمر 
يقول: "لبيك حقا  حقا ، تعبداً  Wوكان أنس بن مالك  واخلري بيديك، والرغباء إليك والعمل [

ورقا ، لبيك إله احلق" فهذا يدل على جواز الزيادة والتغيري، لكن هذا خالف املستحب، لكن 
جعل هللا له األجر يف  U، فمن لىب بتلبية رسول هللا U األفضل واألكمل اتباع هدي رسول هللا

والتمسك بسنته، وكان من هديه عليه الصالة والسالم يف هذه التلبية:  Uالتلبية ويف اتباع رسول هللا 
أن يبتدئها وهو يف مصاله بعد أن يفرغ من صالته وكان قد صلى صالة الفريضة مث لىب وهو يف 

لبيك اللهم لبيك (. وأهلَّ هبذا التوحيد فدل على أن السنة أن يليب  مصاله بعد أن نوى فقال: )
احلاج واملعتمر وهو يف مصاله قبل أن يقوم من مقامه، مث ملا ركب عليه الصالة والسالم ناقته القصواء 
أهل من عند الشجرة وكان جبوار الشجرة أهل عليه الصالة والسالم، فأخذ العلماء من هذا دلياًل 

، مث إنه -ويف زماننا السيارة  -لسنة أن تليب وأنت يف مصالك مث تليب بعد ركوب الدابة على أن ا
عليه الصالة والسالم ملا رقا البيداء وعال على البيداء أعاد وكرر فلىب ثالثة، ومن هنا أخذ العلماء 

فقد لىب وهو يف ، Uالدليل على أن السنة أن تليب إذا علوت نشزاً أو هبطت وادياً تأسيًا برسول هللا 
بطن الوادي ولىب وهو على النشز على البيداء اليت هي حبذاء أبيار علي وهو امليقات ميقات ذي 

من فوقها، مث يرد السؤال: مىت تُقطع هذه التلبية؟ واجلواب:  -عليه الصالة والسالم  -احلليفة، فأهل 
يف العمرة: فالسنة أن تقطع هذه التلبية أن احملرم إما أن يكون معتمراً وإما أن يكون حاجا ، فإن كنت 

ثبت عنه يف حديث عبدهللا بن  Uومُتسك عنها عند استالمك للحجر وابتدائك للطواف؛ ألن النيب 
وهي العمرة  -يف عمرة اجلعرانة  U: أنه كان مع النيب -رضي هللا عنه وعن أبيه  -عمرو بن العاص 

قال: "فلم يزل يليب حىت استلم احلجر". فدل  -طائف اليت أخذها عليه الصالة والسالم بعد فتحه لل
على أنه إذا استلم املعتمر احلجر أو إذا مل يستلمه بأن ابتدأ الطواف وكانت هناك زمحة فعند ابتدائه 

: -رمحهم هللا  -. وقال املالكية -رمحهم هللا  -بالطواف يقطع التلبية، وهذا هو مذهب اجلمهور 
كان يليب كما روى مالك   -رضي هللا عنهما  -لحرم، وذلك ألن ابن عمر يقطع التلبية عند دخوله ل

عن نافع: أنه كان يليب حىت إذا بلغ الشراج واحلرار اليت هي قريبة من التنعيم قريباً من دخوله من مكة 
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: أن السنة أن يستمر يف تلبيته -وهللا أعلم  -. والذي يظهر -رضي هللا عنه وأرضاه  -قطع تلبيته 
عند أيب داود  -رضي هللا عنهما  -يستلم احلجر، وقد جاء ذلك صرحيًا يف حديث ابن عباس حىت 

قال: ) يليب املعتمر حىت يستلم احلجر ( فهذا  Uوالرتمذي وصححه غري واحد من العلماء أن النيب 
لفت يدل على أن السنة يف العمرة أن يقطع املعتمر تلبيته عند استالمه للحجر. وأما يف احلج فاخت

أقوال العلماء مىت يقطع احملرم باحلج تلبيته؟ فقال طائفة من العلماء: يقطع تلبيته إذا مضى إىل 
الصالة يف يوم عرفة، فإذا ذهب إىل الصالة فإنه يقطع التلبية، قالوا: ألن ركن احلج األعظم هو 

عن بعض أصحاب  الوقوف بعرفة فإن انصرف ملوقفه ولصالته فإنه يقطع تلبيته، وهذا القول مأثور
. وقال بعض -رمحة هللا على اجلميع  -وقال به إمام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس  Uالنيب 

العلماء: يقطع التلبية عند ابتداء رميه جلمرة العقبة، وهبذا القول قال فقهاء الشافعية واحلنابلة وينسب 
 صباح يوم العيد فإنه يقطع التلبية، قالوا: إذا ابتدأ رمي مجرة العقبة يف -رمحهم هللا  -للجمهور 

يف صبيحة يوم  U: أنه كان مع النيب -رضي هللا عنه وعن أبيه  -واستدلوا حبديث الفضل بن عباس 
النحر يف يوم العيد وكان رديفه على دابته وناقته القصواء صلوات هللا وسالمه عليه مث قال: "مل يزل 

يدل على أنه يليب بعد الوقوف بعرفة على خالف أصحاب يليب حىت رمى مجرة العقبة" قالوا: فهذا 
: أنه كان يف ليلة العيد ولىب مبزدلفة فنظر الناس Wالقول األول، ومما يدل على ذلك أثر ابن مسعود 

صلوات هللا وسالمه عليه  -إليه مستغربني فقال: "ما شأن الناس؟ إين مسعت الذي أُنزلت عليه البقرة 
) لبيك اللهم لبيك (" فدل على أن التلبية ال تُقطع يوم عرفة. وقال بعض  يقول يف هذا املكان: -

: أنه يليب أثناء رميه جلمرة العقبة حىت يرمي آخر حصاة من مجرة -وهو القول الثالث  -العلماء 
 -العقبة، وقد جاءت بذلك رواية ابن خزمية واختارها بعض أئمة احلديث وهو رواية عن اإلمام أمحد 

وفيها قول الفضل: "فلم يزل يليب حىت رمى آخر حصاة من مجرة العقبة".  - على اجلميع رمحة هللا
هذا يدل على أن األفضل أن يستمر يف التلبية حىت يرمي آخر حصاة من مجرة العقبة. واألفضل 

وإعالن التوحيد  8واألكمل واملستحب للمسلم أن يكثر من التلبية؛ ملا فيها من ذكر هللا 
: > بأنه أكرب كما قال ,، وهللا حيب الذاكرين وحيب الذكر حىت وصفه ,تمجيده والتشريف ب
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قال العلماء: إن ذكر هللا أكرب ما يكون من العبد، فدل على فضل الذكر،   ژ ەئ ائ  ائ ژ
والذكر له فضيلة عظيمة ومنزلة شريفة كرمية لكن كل ذكر خمصوص بعبادة خمصوصة فإنه فيها أفضل 

فيها رفع  Uوفيها أعظم وأكمل فيحرص على اإلكثار من التلبية، مث السنة وهدي رسول هللا 
) احلج: العج والثج ( فالعج هو رفع الصوت، عجت األصوات إذا : Uالصوت ولذلك قال 

أن احلج الكامل من املسلم الذي يرجو رمحة ربه ويرجو مغفرته وإحسانه وبره أن  Uارتفعت، فبني 
، و"الثج" وهو حنر اهلدي وما يكون من الدماء اليت ,يرفع صوته، "العج" وهو رفع الصوت بذكره 

يف نسكه، وقد جاء عنه عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح أنه  8يريقها احلاج تقربًا هلل 
قال: ) أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية ( فهذا أمر لألمة مجعاء أن 

، وتشهد األرض ,يرفعوا أصواهتم بالتلبية، فالسنة أن يرفع املسلم صوته هبا ملا فيه من التقرب هلل 
إذا شهد شهادة التوحيد ونطق بوحدانية هللا شهد له كل ما عن ميينه ومشاله من حجر وشجر للعبد 

: ) إين أراك حتب الغنم والبادية Wأنه قال أليب سعيد  Uومدر، ففي احلديث الصحيح عن النيب 
فإذا كنت يف غنمك فأذ ِّن فإنه ال يسمع صوتك جن وال إنس وال حجر وال شجر وال مدر إال شهد 

يوم القيامة ( ألنه يقول يف األذان: "أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا" فدل لك 
ومتجيده وتعظيمه، وما الذي ُخلقت اخلالئق من أجله غري هذا  ,على فضل رفع الصوت بتوحيده 

ر هبا يرفع التوحيد وهذا التمجيد، وليتشرف املسلم بذلك فإن بائع الدنيا وشاريها وراغبها واملتاج
صوته يف جتارته ويصيح يف الناس ويتشرف ببيعه وشرائه ومع ذلك تشرتي سلعة هللا الغالية وتشرتي 

فرتفع صوتك خاصة إذا كان من  ,جنة عرضها السماوات واألرض وتبيع نفسك ملرضات هللا 
: Wس حولك يف غفلة وكانوا يف نسكهم غافلني عن هذه السنة فرتفع صوتك إحياًء هلا، قال أن
برفع  U"فما بلغنا فج الروحاء حىت حبت أصواتنا" وذلك امتثااًل هلذه السنة وامتثااًل ألمر رسول هللا 

كان يليب   -رضي هللا عنه وأرضاه  -الصوت بالتلبية أهنم رفعوا أصواهتم حىت حب ت وكان ابن عمر 
يصل إىل الروحاء إال  -رته يعين: يف حجه وعم -ويرفع صوته حىت إن ساملاً ابنه يقول: "ما كان أيب 

ومتجيده، وهذا  -جل وعال  -وقد ذهب صوته" وذلك من كثرة رفعه للصوت بالتلبية وتوحيد هللا 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                   (232رقم احلديث ) -باب ما يلبس احملرم من الثياب   

 

 1767 

الرفع يكون من املسلم ويرفع به صوته ويرفع الناس أصواهتم مجاعة وال يكون ذلك برتتيب وترتيل على 
أصل له أن جيتمعوا على ملبٍ  واحد ويلبون  النغمات اليت اعتادها بعض الناس يف زماننا، فهذا مما ال

؟ فلو كان االتباع مللبٍ  واحد التبعه الصحابة Uوراءه، فهل هناك أشرف وأفضل من رسول هللا 
وللبوا وراءه بتلبيته فدل على أنه ينبغي للمحرمني باحلج والعمرة أن يليب كل منهم على انفراده، ومن 

وهو قول له وجهه: إن هذا النوع من التلبية والذكر بالتلبية  -رمحهم هللا  -هنا قال بعض العلماء 
على هذا الوجه املخصوص من البدعة واحلدث. وهكذا كلها من احلدث، فأنت تليب لربك ال حتتاج 
إىل أحد يلقنك، وال حتتاج ألحد أن يتقدم عليك، هذا الوقت الذي تسكت فيه تنتظر أن يليب ذاك 

ر هللا وتكرار التلبية، فيحرص املسلم على السنة والوارد ولذلك ضيع الرجل قد تصيب فيه رمحة بذك
نسأل  -الناس كثرياً من هذه األمور وأصبحت أمور احلج كأهنا طقوس وتراتيب ال معىن هلا، حىت إنه 

حىت بلغ بالبعض أنه ال يستطيع أن يطوف إال إذا كان أمامه مطوف يدعو له  -هللا السالمة والعافية 
ف يدعو ربه وكيف يسأل ربه، هل أنت حمتاج إىل أحد أن يدخل بينك وبني هللا يعل ِّمك ما يُعلمه كي

الذي تسأل ربك؟! يا أخي سل هللا العافية وطف ببيت هللا، لو مل تطف إال وأنت تقول: "اللهم إين 
: "ربنا أسألك العفو والعافية" حلزت خري الدين والدنيا واآلخرة، ولو مل يطف اإلنسان إال وهو يقول

آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة" جُلمع له الدعاء، وكان من جوامع دعائه عليه الصالة 
والسالم وجلمع لنفسه خري الدنيا واآلخرة "ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة"، فأصبحت 

ص قد يستأجرون الناس تؤدي هذه األذكار من التلبية واألدعية وراء أشخاص مأجورين، وراء أشخا
حلطام الدنيا وقد يدعو الواحد منهم بدعوة ال يفقهها من يؤمن على دعائه، ولرمبا تؤخذ هذه الكتب 

ما  Uخاصة إذا كانت خمصصة بالشوط األول والثاين فال يشك أهنا بدعة وحدث؛ ألن رسول األمة 
 Uيف سنة رسول هللا  شرع لنا يف كل طواف دعاًء خمصوصاً، فينبغي أن ينبه هؤالء على أنه ليس

وليس يف هديه ختصيص أشواط الطواف وأشواط السعي بأدعية خمصوصة، دعاء الشوط األول، دعاء 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے     ے ھ ژالشوط الثاين، دعاء الشوط الثالث 
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ما أذن هللا لنا بتخصيص هذه األدعية فلندع مبا فتح هللا علينا، إذا أردت أن تدعوا فتذكر خري   ژ
الدنيا واآلخرة، فاسأل هللا من خري دينك وابدأ بالدين وباآلخرة قبل كل شيء، فاسأل هللا صالح 

يف  الثابت Uدينك مث اسأله صالح دنياك، وإذا أردت أن جتمع الصالحني فخذ بدعاء النيب 
الصحيح: ) اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، 
وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من  

لته ُأجرت كل شر ( دعوة ما تركت خري الدين والدنيا واآلخرة إال مجعته، فهذا الدعاء املأثور إذا ق
، وإن من أسباب اإلجابة ومن األسباب اليت يستدل هبا على Uوأصبت الرمحة باتباع رسول هللا 

يف الدعاء، هذا مما يعني على إجابة الدعوة ويسهل للعبد  Uإجابة الدعوة حتري هدي رسول هللا 
ص يدعو يدعو ربه ويسأله، فتخصيص شخ Uقبول دعائه ومسألته أن يتعلم كيف كان رسول هللا 

أو ختصيص شخص يليب والناس من ورائه كل ذلك مما ال أصل له، وينبغي تنبيه الناس يف ذلك فريفع 
على أن املرأة ال  -رمحهم هللا  -الناس أصواهتم ويلبون كل يليب حبسبه. وأما النساء فجمهور العلماء 

ا أن تلزم احلياء، وأن عليها أن ترفع صوهتا بالتلبية وأهنا تسر وختفي، وهذا أصل أن املرأة ينبغي عليه
تسترت بسرت هللا فال خري يف املرأة إذا كانت صفيقة الوجه طليقة اللسان ال تستحي من الرجال يُرفع 

املسرتجالت من النساء فإن املرأة تسرتجل يف القول   Uصوهتا وكأهنا رجل، ولذلك لعن رسول هللا 
املسرتجالت من النساء" واسرتجال  Uن رسول هللا كما يقول العلماء: إن هذا احلديث قال فيه: "لع

املرأة يكون بالقول وبالفعل، يكون بالقول حينما تتكلم كما يتكلم الرجال، وُتكلم الرجال بدون 
نوع من االسرتجال، ومما يدل على أن املرأة  -نسأل هللا السالمة والعافية -حياء ودون مباالة، فهذا 

قال يف احلديث الصحيح: ) إمنا التسبيح للرجال  Uا أن النيب ينبغي عليها أن حتافظ يف صوهت
إىل اإلمام وهو حباجة إىل أن ُيسبَّح له وأن ينبَّه ُمنعت من  -رمحك هللا  -والتصفيق للنساء ( فانظر 

على أنه ال جيوز للمرأة أن  -رمحهم هللا  -الكالم، ولذلك ُمنع من رفع صوت املرأة ونص العلماء 
أن تتكلم مع الرجال من دون حاجة، فإهنا فتنة للرجل شاءت أو أبت، وهذا رسول ترفع صوهتا و 

يقول: ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( وكان العلماء يستحبون إذا  Uاألمة 
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استفتت املرأة أن يصغي إليها العامل وأن يكون حبضور الرجال وأن حُيرص قدر املستطاع أن ال يسمع 
ا أمكن، وإال جيوز إذا سألت حبضرة الرجال أن ترفع صوهتا عند وجود احلاجة، وعلى كل صوهتا م

حال من حيث األصل أنه ينبغي للمرأة أن ختفض صوهتا وأن تذكر رهبا بقدر ما ُتسمع نفسها يف 
منها الضعيف  Uالتلبية، وهذه التلبية هلا فضل عظيم وقد جاءت بعض األحاديث عن رسول هللا 

أنه قال: ) ما من  Uومنها ما هو قابل للتحسني، ومن ذلك ما روى ابن ماجة يف سننه عن النيب 
مسلم يضحى يليب مث تغيب عليه الشمس إال غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه ( واملراد هبذا ) 

ولسانه يلهج يضحى يليب ( أي أنه منذ طلوع الشمس، الضحى يف أول النهار منذ طلوع الشمس 
بتوحيد هللا والتلبية وذكر هللا حىت تغيب عليه الشمس وهو يف هذا الذكر احملمود واملقام الكرمي يف 

) إال غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه ( وهذا ليس بعسري على هللا فإن العبد لرمبا  8متجيده هلل 
س لكرمه منتهى. كذلك ورد عن كرمي ولي  ,، فاهلل >ُغفرت ذنوبه بكلمة واحدة من رضوان هللا 

يف السنن أنه قال: ) ما من مسلم يليب إال لىب ما عن ميينه ومشاله من حجر وشجر ومدر  Uالنيب 
كله ما عدا اجلن واإلنس اللذان مها يف غفلة، هذه   8حىت تنقطع األرض ( فاألرض وخلق هللا 

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ   گ  گ گ ژ، وتسبح حبمده 8املخلوقات كلها حتب ذكر هللا 

فإذا سبح العبد ربه وأثىن عليه هبذا الذكر العظيم:   ژ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ
"لبيك اللهم لبيك" تردد هذا الذكر ولىب ما عن ميينه من احلجر والشجر واملدر والذي أنطق احلي 
قادر على أن ينطق اجلماد، والذي خلق اخللق قادر على أن جيعل للجماد لسانًا وأن جيعل له عيناً 

) إين ألعرف مبكة حجرًا كان يسلم علي  بالنبوة ( فهذا حجر  :Uفهو على كل شيء قدير، قال 
، فاهلل على كل شيء ,، أنطقه هللا الذي أنطق كل شيء وهو على كل شيء قدير >أنطقه هللا 

وخاصة يف هذا الزمان فإن العمرة رمبا قضاها اإلنسان يف  8قدير، فيحرص املسلم على ذكر هللا 
قت للذكر إال الوقت اليسري على خالف األزمنة القدمي متر اليوم ظرف ساعة واحدة، فال يتيسر له و 

هبذه  8تلو اليوم ولرمبا األسابيع ولرمبا الشهور وهم يف حجهم أو عمرهتم، فيحرص على ذكر هللا 
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التلبية خاصة يف زماننا، ويتعاهد املسلم من حتته كأبنائه وبناته وإخوانه ورفقائه فيذكرهم هبذه السنة، 
نما يليب فيلبون بتلبيته فيتذكرون ويكون ذلك من األمر بطاعة هللا واحلث واحلض على يذكرهم حي
 .8مرضاة هللا 

التلبية يف احلج والعمرة واجبة ولذلك أُمر هبا عليه الصالة والسالم كما يف الصحيح من 
: ) أتاين الليلة آت من ريب فقال: أهلَّ يف هذا الوادي املبارك وقل: عمرة يف قال Wحديث عمر 

بالتلبية، أمر هبا  -عليه الصالة والسالم  -حجة ( ولذلك قال: ) لبيك حجة وعمرة ( وأمر 
وأمرهم أن يرفعوا هبا أصواهتم. فاألصل أهنا واجبة وال جيوز تركها  -رضوان هللا عليهم  -أصحابه 
 -يف نسك احلج والعمرة، فلو أنه اعتمر ومل يلب  يف عمرته لزمه دم يف أصح أقوال العلماء بالكلية 

؛ ألهنا فرض واجب يف العمرة واحلج وال جيوز أن ميضي عليه نسكه تاما  دون أن يليب؛ -رمحهم هللا 
السالم، لىب وقد قال: ) خذوا عين مناسككم ( فحافظ على تلبيته عليه الصالة و  Uألن رسول هللا 

فلو لىب ولو مرة واحدة سقط عنه الدم، أما إذا تركها بالكلية فقد أخل هبذا الواجب ولزمه ما يلزم من 
 .-وهللا تعاىل أعلم  -ترك الواجبات 


