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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 أما بعد: 
ىل من ربوبيته وأمسائه وصفاته ، هو أول فإن التوحيد الذي هو إفراد هللا تعاىل ابلعبادة ومبا يليق به تعا

ب رحاه، من متسك به وحققه كد املهمات ، فهو أول الدين وآخره وظاهره وابطنه، وقطوأوجب الواجبات وآ
 جنا ، ومن حاد عنه أصبح من اخلاسرين .
(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) :، قهههههال تعهههههاىلمن أجلهههههه خلق هللا اإلن وا ن 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ): ، قال تعاىلولتحقيقه أنزل هللا الكتب ،[56]الذارايت:

ولبيانه ومحاية جنابه أرسهههههههههه  هللا  [1،2]هود:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)  ں ں

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): ، قهههال تعهههاىلالرسههههههههههههههههه  

 .[25]األنبياء:(   ٺ

ڱ ڱ ں ں ڻ ) : ، قهههال تعهههاىلر هللا تعهههاىل بهههه آ القرآن الكر  ر أم  فهو أول أم  

النهي عما يضاد هو وأول هني ورد آ القرآن [21]البقرة:(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 .[22]البقرة:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)قال تعاىل:  ،التوحيد وهو الشرك

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) :، قههال تعههاىلوهو العهههد وامليقههاذ الههذي أخههذه هللا تعههاىل على ب  آدم 

(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[60،61]ي :
من أركانه وهو ا ميان  أما ا ميان فهو الركن األول واألهم   س آ مراتب الدين وأركانه العظام؛وهو األسا

أتدرون ما )قال صلى هللا عليه وسلم : )حني ابهلل، وقد جاء تفسريه آ حديث وفد عبد القي  ابلشهادتني 
.احلديث أن تشهدوا أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ...)) (( قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال:ا ميان ابهلل وحده؟

)). (1) 
ا ميان بضع وسبعون أو بضع )) شعب ا ميان كما آ قوله صلى هللا عليه وسلم : وأفض  وهو أعظم

 (2) ن((واحلياء شعبة من ا ميا ،فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،وستون شعبة

 
 (.35/  1) 124مسلم ه ابب األمر اب ميان ابهلل ورسولهو ( 21/  1)87و51البخاري ه كتاب : بدء الوحي رواه  ( 1)
 (46/  1) 162ابب شعب ا ميانمسلم ه رواه  ( 2)
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تعبد  )) عر فه أبن: ، ففي حديث جربي ا وابطنا ظاهر واملراقبة أما ا حسان فهو حتقيق توحيد العبودية 
 (3) .(فإن مل تكن تراه فإنه يراك ( ،هللا كأنك تراه

فأول أركانه  ،أما أركان ا سالم الكربى فكلها شرعت من أج  التوحيد تذكرياً وحتقيًقا وإعالاًن وتطبيًقا
غ حممد صلى هللا   املبل  إثبات للتوحيد ونفي للشرك وحصر للتشريع واالتباع آ شخص املرس   ؛الشهاداتن

 عليه وسلم . 
أما قراءة  ،واسههههههتصههههههنار ك  ما دون هللا تعاىل ،والصههههههالة مفتتحة ابلتكبري املنبر عن طرو ما سههههههوى هللا

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) من قوله تعهاىل: آ ك  ركعهة وما يردد منههاقرآن الصههههههههههههههالة وأذكارها 

 فال تصح الصالة إال بقراءة سورهتا آ ك  ركعة .وهذا حتقيق التوحيد،  [5]الفاحتة:
هبا النف ، براءة من عبادة أما الزكاة فهي قرينة الصهههههههههالة آ التعبد وا قرار هلل تعاىل مميع النعم، طيبة 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )قال هللا تعاىل : ،  والدرهم الدينار

(   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ل ت:  .[7-6]ُفص ِّ
، قال صههلى هللا عليه ه من أج  هللا تبارك وتعاىلأما الصههيام فهو أن يدع الصههائم طعامه وشههرابه وشهههوت

:إال الصههوم فإنه و وأان  ضههعي يقول هللا ئةاوسههلم:)) ك  حسههنة يعملها ابن آدم بعشههر حسههنات إىل سههبعم
إمياان واحتسااب وذلك منه   (4) أجزي به، يدع الطعام الشراب من أجلي وشهوته من أجلي .. احلديث.((

 (5) .حتسااب غفر له ما تقدم من ذنبه (() من صام رمضان إمياان وا): وامتقاال لقوله صلى هللا عليه وسلم ،
 ،أما احلج فشههههههههعار األمة كلها آ التلبية ابلتوحيد ونفي الشههههههههرك ابتداء اب هالل والدخول آ النسههههههههك

بيتا للتوحيد آ صهههههور وأعمال  تلفة مرورا مميع مراح  أداء الشهههههعائر واألنسهههههاك إعالان وتطبيقا و كيدا وتق
 (6) هلل تعاىل. واالتباع متفقة آ هدفها وغايتها من حتقيق وتوحيد التعبد ،آ صورها وهيئاهتا
 أبرز القضههااي الرئيسههة الل عم  النى على حتقيقها والعناية هباو  أهم مقاصههد احلج  العِّظام، فالتوحيد هو

 
ابب سؤال جربي  النى : عن ا ميان وا سالم وا حسان وعلم الساعة وبيان النى صلى  -كتاب ا ميان.رواه البخاري ه   ( 3)

 (.28 /1) 102ابب معرفة ا ميان وا سالم.  -(، ومسلم ه كتاب ا ميان20 /1) 50هللا عليه وسلم له. 
 .3424أخرجه ابن حبان آ صحيحه و: ( 4)
ابب  -ومسلم ه صالة املسافرين (16 /1) 38ان احتسااب من ا ميان. البخاري ه كتاب ا ميان.ابب صوم رمضرواه  ( 5)

  (.177 /2) 1817الرتغيب آ قيام رمضان وهو الرتاويح. 
ينظر آ تفصي  ذلك كتاب: "مظاهر ا ميان آ شعائر احلج ومشاعره وظواهر االحنراف فيها" لفضيلة الشيخ الدكتور/  ( 6)

 حممد بن محود الفوزان .
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(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ حض):حيث قال امتقاال ألمر هللا  -شهههههؤونهكما هو شهههههأنه آ سهههههائر –آ احلج 

 (7) وهذا يتضمن األمر إبخالص النسك وإتقانه. [196]البقرة:
"إهالل النى صلى  :واحلديث آ هذه املقالة املختصرة مقتصر على صورة واحدة من هذه الصور وهي

 .أمهيته وداللته".. هللا عليه وسلم ابلتوحيد 
     ورفع صوته، والهههههههُمه  لصوت ابلتلبية ، يقال: أه  احملرم ابحلج يُهِّ ُّ إهالاًل إذا لب  وا هالل: هو رفع ا

ومنه إهالل  (8) ويقع على الزمان واملصهههدر. ،بضهههم امليم : موضهههع ا هالل، وهو امليقات الذي مرمون منه
 واسههههههتهالل الصههههههى: تصههههههويته عند والدته، وأه    ، إذا رفع الصههههههوت ابلتكبري عند ر يته اهلالل واسههههههتهالله :

  (9).اهلالل إذا طلع، وهتل  وجهه إذا استنار وظهرت عليه أمارات السرور
وأطول الرواايت  وأت   آ أشهههههههرِّ  النص عليه احلج جاءابلتوحيد آ وإهالل النى صههههههلى هللا عليه وسههههههلم 

ه ، وهي من نة حج النى صههههههههلى هللا عليه وسههههههههلم وهي رواية جابر رضههههههههي هللا تعاىل عالل وصههههههههفت لنا كيفي
وهو خاص بسههههههههههياذ  األحاديث الطوال آ كتب السههههههههههنة ومن األحاديث الل مجعت أحكاماً وفوائد كقرية ،

د صلى هللا عليه وسلم ، وقد اعتىن األئمة هبذا احلديث شرحا وبسطا ملا تضمنه من أحكام ، وق حجة النى
 شرحه احلافظ ابن املنذر آ جزء له، وخرج منه حنو مائة ومخسني فائدة.

) فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آ املسجد مث ركب القصواء، حىت )قال جابر رضي هللا عنه: 
على البيداء نظرت إىل مد بصهههههههههههري بني يديه من راكب وما ، وعن ميينه مق  ذلك،  انقتهإذا اسهههههههههههتوت به 

ه مق  ذلك ، ومن خلفه مق  ذلك، ورسههههههههول هللا صههههههههلى هللا عليه وسههههههههلم بني أظهران وعليه ينزل وعن يسههههههههار 
) فأه  ابلتوحيد : لبيك اللهم لبيك، )( قال : القرآن وهو يعرف  ويله، وما عم  به من شههههههههههيء عملنا به 

 (10) (لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك (
 

 إهالله صلى هللا عليه وسلم :  ةصيغ
جاء آ رواية سههههامل عن ابن عمر رضههههي هللا عنهما قال : مسعت رسههههول هللا صههههلى هللا عليه وسههههلم يه  

 (الكلمههات( هؤالء) ال يزيههد على ):  -مبقهه  روايههة جههابر مث قههال- (()لبيههك اللهم لبيههك ...):  (11)ملبههداً 
 

 (.90)ص:  -تفسري السعدي ( 7)
  ( 629 /5)ابب اهلاء مع الالم )هل ( –النهاية آ غريب األثر  ( 8)
 . نفسهاملصدر  ( 9)

  (.39 /4) 3009. -صلى هللا عليه وسلم-ابب حجة النى  -صحيح مسلم ه كتاب احلج  ( 10)
ا يُهل   ( 11) ع ث  ويه ق م   إبه ق اًء على الشَّع ر . وإَّنَّ رامِّ لِّئَّال ي ش  غ عند ا ح  بَّد م ن ته ل بيد الشَّع رِّ : أن ُُي ع   فيه شيٌء مِّن ص م 

رام . ينظر: النها قُه آ ا ح    (.423 /4ية آ غريب األثر )ي طُول ُمك 
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(12). 
لبيك )) : كيي كان النى صههههههلى هللا عليه وسههههههلم يلى  وعن عائشههههههة رضههههههي هللا عنها قالت: إين ألعلم  

 (13) .(اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك (
وآ رواية البن عمر رضههههي هللا تعاىل عنهما: كان عمر بن اخلطاب رضههههي هللا عنه يه  إبهالل رسههههول 

واخلري آ  ،لبيك اللهم لبيك، لبيك وسههههههههههعديك))هللا صههههههههههلى هللا عليه وسههههههههههلم من هؤالء الكلمات ويقول : 
 (14) .(يديك، لبيك والرغباء إليك والعم (

ولذلك جاء آ رواية انفع: كان ابن عمر رضههههههههههههي هللا عنهما يزيد فيها : ) لبيك، لبيك وسههههههههههههعديك ، 
 (15) .واخلري بيديك، لبيك والرغباء إليك والعم (

وجاء من رواية أيب هريرة رضههههههههههي هللا عنه قال: كان من تلبية النى صههههههههههلى هللا عليه وسههههههههههلم: )لب يك إله 
 (16)احلق (. 

وقد جاء آ رواية جابر إقرار النى صهههههههلى هللا عليه وسهههههههلم مبق  هذه الزايدات اليسهههههههرية الل تؤكد املعىن 
النى  لناس هبذا الذي يهلون به، فلم يردوأه  ا"الرئي  للتوحيد آ تلبية النى صهههههلى هللا عليه وسهههههلم فقال : 

  (17)".صلى هللا عليه وسلم شيئا منه ، ولزم رسول هللا تلبيته
 معاين ألفاظ التلبية:

 : "لبيك" معىن
ولي   ،متقاربة آ الداللة والنتيجةر علماء اللنة هلا معاٍن متعددة أول ألفاظ التلبية : )لبيك( وقد ذكو 

 (18) .هذا مكان بسط كالمهم آ ذلك 
 ومن أهم هذه املعاين:

فكأنه أراد بقوله: لبيك وسعديك إجابة  ؛ال يتصرف "لبيك"إال أن  ،ا جابة : مبنزلة مسعاً وطاعة -1

 
ابب التلبية وصفتها  -( صحيح مسلم ه احلج209 /7) 5915ابب التلبيد.  -صحيح البخاري ه كتاب احلج ( 12)
  (.8 /4) 2871ووقتها. 
 (.170 /2) 1550رواه البخاري ه ابب التلبية.  ( 13)
 (.8 /4) 2871صحيح مسلم ه ابب التلبية وصفتها ووقتها.  ( 14)
 (.7 /4) 2868صحيح مسلم ه ابب التلبية وصفتها ووقتها.  ( 15)
 8497(، وأمحد آ املسند. و: 4/416) 2920(، وابن ماجه. و: 5/161) 2752أخرجه النسائي. و:  ( 16)

 .10171، و 8629(، و 14/194)
 تقدم ختريج حديث جابر . ( 17)
 (.147-139لبسط ذلك ومصادره ينظر كتاب : مظاهر ا ميان آ شعائر احلج )ص ( 18)
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بعد إجابة ، كأنه قال: كلما أجبتك آ أمر فأان آ األمر اآلخر جميب ، وكأن هذه التقنية أشهههههههههههههد 
 (20) فعلى هذا معىن لبيك: إجابة بعد إجابة. (19)توكيداً 

كى هذا مُ و أي : أان عبدك مقيم عندك إقامة بعد إقامة .  ،ا قامة ابملكان: فكأن قوله : لبيك -2
أان مقيم على  :املكان إذا أقام به ولزمه، واملعىن بَّ إنه من ل   ". قال ابن القيم:  (21)عن اخللي 

 (22)"طاعتك مالزم هلا، وهذا اختيار اإلوهري

دارك أي حتههاذيههها، واملعىن: ا ههاهي  : داري تلههب  قوهلمالقصههههههههههههههههد أو اإلهههة: قههال اخلليهه  :هو من  -3
 وقصدي إليك.

ته بردائه ، واملعىن: انقدت على تالبيبه ، ومنه لبب ت الرج  إذا قبضهههههههههههههههتبلب  االنقياد، من قوهلم:  -4
 (23) ب بردائه وقبض على تالبيبه.لك، وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة كمن لب  

، وفيها معىن (24)ة لولدهابَّ احملبة، من قوهلم: امرأة لبَّة إذا كانت حمِّ  -5 ، ومعناه: حباً لك بعد حب 
 ين قههد أجبتههك حمبههة وتعظيمههًا لههك ايىن وهو أفههاحلههاج حينمهها يلى يلحظ هههذا املع ،التعظيم واحملبههة

 رب.

الرج  وهو عقله وقلبه،  ب  الطعام ، ولُ  ب  ومن لُ  ،الشهههههههيء وهو خالصهههههههه  ب ِّ ب ، مأخوذ من لُ اللُّ  -6
  (25) . وخالصلى   وقلى لك، وجعلت لك لُ ى  ومعناه: أخلصت لُ 

من قوهلم: فالن رخي اللبب ، وآ لب رخي أي آ حال واسعة منشرو الصدر،  ،الرخاء والسعة  -7
 (26) معناه : إين منشرو الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها.و 

 (27) .رتاب، أي: اقرتااب إليك كما يقرتب احملب من حمبوبهاالقرتاب، من ا لباب وهو االق -8

ف شهههههههيخ ا سهههههههالم ولذلك عر  ؛  كما سهههههههيأي  ومجيعها ملحوظة آ املعىن الشهههههههرعيوهذه معان متقاربة 
: "إجابة دعوة هللا تعاىل خللقه حني دعاهم إىل حج بيته على لسهههههههان خليله إبراهيم صهههههههلى التلبية أبهنا 

 
 (.350-1/348بويه)يالكتاب . لس ( 19)
 (.1/43).للقاضي عياضمشارذ األنوار ( 20)
 (.16-3/15غريب احلديث . البن سالم ) ( 21)
 (.130 /2الصحاو آ اللنة )لبب( ) ( ،176 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 22)
 (.178 /5( حاشية ابن القيم على سنن أيب داود )1/43مشارذ األنوار) ( 23)
 (.178 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 24)
 (.176 /5( وحاشية ابن القيم على سنن أيب داود )8/87ينظر: شرو النووي على صحيح مسلم) ( 25)
 (.176 /5القيم على سنن أيب داود )حاشية ابن  ( 26)
 (.178 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 27)
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 ان  إ، واملعىن : ته وأخذ بلب   ، كما ينقاد الذي لببوامللى هو: املسههههههتسههههههلم املنقاد لنريه ، هللا عليه وسههههههلم
  (28)."ال نزال على ذلك ،مطيعون ألمرك مرة بعد مرة ،جميبوك لدعوتك ؛ مستسلمون حلكمتك

قلب متسههههههع منشههههههرو الصههههههدر بذلك ، قاصههههههد ومتوجه بوهذه ا جابة دافعها احلب والتعظيم والتقرب 
 إليك.
 وأج  وحنوها. ،وبلى ،مق  حروف التصديق وا ُياب حنو: نعم ،وضع لإلجابة" لبيك" ولفظ

 آ إهالل النى صلى هللا عليه وسلم مكررا أربع مرات للتأكيد والتحقيق.هذا اللفظ وقد ورد 
 حاديث التالية: ما يدل على هذا املعىن كما آ األوقد ورد آ السنة 

 منها: و  ،أحاديث آ إجابة األنبياء لنداء هللا تعاىل أواًل:
يقول هللا ))حديث أيب سهههعيد اخلدري رضهههي هللا تعاىل عنه قال: قال النى صهههلى هللا عليه وسهههلم:  -أ

  (29) (.يوم القيامة اي آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك (عز وج  

) لبيك وسههعديك )يامة فيقول: وحنوه : إجابة نوو عليه السههالم إذا دعاه هللا تعاىل يوم الق -ب
 (30) (.رب( اي

 ومنها:  ،أحاديث إجابة الصحابة للنى صلى هللا عليه وسلم اثنياً:
صهههلى هللا عليه وسهههلم فتبسهههم حني  رَّ يب أبو القاسهههممحديث أيب هريرة رضهههي هللا تعاىل عنه قال :  -أ

 .احلديث((.: اي أاب هر فقلت: لبيك اي رسول هللاين، وعرف ما آ نفسي وما آ وجهي مث قال رآ
(31) 

اي معشر األنصار ))وحديث أن  قال : التفت النى صلى هللا عليه وسلم عن ميينه فقال:  -ب
 (32) ((، قالوا: لبيك اي رسول هللا ، أبشر حنن معك ... احلديث

 
 (.115 /26جمموع الفتاوى ) ( 28)
ابب  -ومسلم ه كتاب ا ميان (122 /6) 4741ابب }وترى الناس سكارى{.  -أخرجه البخاري آ التفسري ( 29)
 (.139 /1) 554«. مائة وتسعة وتسعني يقول هللا آلدم أخرج بعث النار من ك  ألي تسع» قوله 

ابب قوله }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول  -صحيح البخاري ه التفسري ( 30)
 (. 26 /6) 4487عليكم شهيدا{. 

 6452 ابب كيي كان عيش النى صلى هللا عليه وسلم وأصحابه وختليهم من الدنيا.-الرقاذ البخاري ه أخرجه ( 31)
(8/ 120). 

ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم  -( ومسلم ه الزكاة201 /5) 4333ابب غزوة الطائي.  -املنازيالبخاري ه  أخرجه ( 32)
 (. 106 /3) 2488على ا سالم وتصرب من قوى إميانه.  
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رضههههههههههي هللا تعاىل (35)ومعاذ بن جب  (34)وكعب بن مالك (33)ومنها إجابة عبدهللا بن قي 
ا تع  ا جابة مع لبيك اي رسول هللا ، وكله بقوهلم: عنهم أمجعني لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 احلب والتعظيم.
 .معىن ) اللهم(

 آ صهههيغ الدعاء كما وردت هذه الصهههينةهذا اللفظ ورد مكررا آ القرآن الكر  وآ السهههنة النبوية 
وأصهههلها : ) اي هللا( فحذفت الياء وزيدت امليم املشهههددة آ آخره عوضههها عن ايء ، آ كالم العرب 

 . النداء
امليم زيدت  فإن ؛ألن زايدة املبىن تدل على زايدة املعىن ؛زايدة امليم مع تشديدها له أثر آ املعىنو  

هم" ال كقر أدعية النى صهههههههههههههلى هللا عليه وسهههههههههههههلم بلفظ "اللجاءت أولذلك : للتعظيم والتفخيم ، 
 .بلفظ "اي هللا"

، فكأنه قال: "  "اللهم"، ولذلك فالسهههائ  إذا دعا بهههههههههههههههههه: كما أن امليم تدل على اإلمع وتقتضهههيه 
له األمساء احلسههههههىن والصههههههفات العلى أبمسائه وصههههههفاته" فيكون سههههههأل مميع أمسائه أدعو هللا الذي 

 (37) .(جممع الدعاء ""اللهم)ولذلك قال احلسن البصري:  (36) .تعاىل
  (38)(فقد دعا هللا مميع أمسائه "اللهم"من قال: )ر بن مشي :وقال النض

من أمسائه تعاىل امليم آ قوله: "اللهم" فيها تسهههههههعة وتسهههههههعون امسا  إن )وقال أبو رجاء العطاردي: 
). (39) 

 كيد التوحيد بنفي الشههههههههريك عن هللا تعاىل، وجاءت نكرة آ سههههههههياذ  ومعىن: )ال شررررررر ك لك(
فتشهههههم  نفي الشهههههريك عن هللا تعاىل آ ربوبيته وإهليته وأمسائه وصهههههفاته تعاىل، مث كررها  النفي لتعم  

هللا تعاىل ، بقوله: إن احلمد والنعمة لك وامللك ، وذلك يتضهههمن أنه ال شهههريك له  بعد القناء على

 
  .(170 /5) 4205ابب غزوة خيرب. -املنازي آأخرجه البخاري  ( 33)
ابب -(ومسلم ه املساقاة124 /1) 457ابب التقاضي واملالزمة آ املسجد.  -أخرجه البخاري ه الصلح ( 34)

 (. 30 /5) 4067استحباب الوضع من الدين 
( 44 /1) 128رواه البخاري ه كتاب بدء الوحي .ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا.  ( 35)

 (. 43 /1)152 اب ميان وهو غري شاك فيه دخ  اإلنة وحرم على النار. ابب من لقى هللا-ومسلم ه ا ميان
 .(154-153للفوزان)ص. وينظر: مظاهر ا ميان(152-150جالء األفهام. البن القيم )ص ( 36)
 .(1/417احملرر الوجيز ) ( 37)
 (.154( نقال عن مظاهر ا ميان)ص3/6مرقاة املفاتيح) ( 38)
 (1/417)احملرر الوجيز  ( 39)
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وأكد  (40)واألول يتضهههههههههمن أنه ال شهههههههههريك له آ إجابة هذه الدعوة(  ،آ احلمد والنعمة وامللك
 (41) .ذلك صلى هللا عليه وسلم بقوله: ) اللهم حجة ال رايء فيه وال مسعة(

  احلمد والنعمة لك وامللك ( ومعىن: ) إن
ألن احلمد والنعمة  أي لبيك؛ ،التعلي  فيكون ما بعدها سهههههههههيق مسهههههههههاذبفتح مهزة )أن( من قال: 

 لك.
كانت مجلة مسهههههتأنفة مسهههههتقلة تتضهههههمن ابتداء القناء على هللا تعاىل مبا هو   )إن(ومن قال ابلكسهههههر

 أهله.
  (42)."لفتح فقد خص  من قال ابلكسر فقد عم ، ومن قال اب"ولذلك قال ثعلب:

وآ اجتماع القناء على هللا تعاىل ابحلمد والنعمة وامللك آ التلبية إضههههههههافة إىل القناء على هللا تعاىل 
معىن آخر متعلق  -إضهههههههههههههههافة إىل ذلك-ففيه  ،هابك  صههههههههههههههفة من هذه الصههههههههههههههفات على انفرادا

فإذا اجتمع امللك املتضهههههمن للقدرة مع النعمة  "قال ابن القيم:  ، ابجتماعها فهو كمال مع كمال
املتضههههههههمنة لناية النفع وا حسههههههههان والرمحة، مع احلمد املتضههههههههمن لعامة اإلالل وا كرام الداعي إىل 

مد له له، وكان آ ذكر احلهو أوىل به وهو أه حمبته كان آ ذلك من العظمة والكمال واإلالل ما
ومعرفته به من اجنذاب قلبه إىل هللا وإقباله عليه والتوجه بدواعي احملبة كلها إليه ما هو مقصههههههههههههههود 

 (43) ."، وذلك فض  هللا يؤتيه من يشاءها العبودية ولب  
حلمد هلل وهلذا يقال: اقرن احلمد والنعمة وأفرد امللك، ألن احلمد متعلق ابلنعمة  "وقال ابن املنري: 

جمع بينهما كأنه قال: ال محد إال لك، ألنه ال نعمة إال لك، وأما امللك فهو معىن ه، فعمِّ على نِّ 
 (44)."مستق  بنفسه ، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها هلل ألنه صاحب امللك 

فإنه لو قال : إن احلمد  الم يصههههههههههههههري بذلك مجلتني مسههههههههههههههتقلتني ؛وفيه لطيفة أخرى وهي أن الك
مللك لك، كان عطي امللك على ما قبله عطي مفرد، فلما متت اإلملة األوىل بقوله: والنعمة وا

لك لك فيكون مسهههههههههههههههاواي لقوله: له امللك وله احلمد، ومل ك" ت عطي امللك كان تقديره: وامل"ل
 (45) .يق : امللك واحلمد، وفائدته تكرار احلمد آ القناء

 
 (.182-181 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 40)
 .2617وصححه األلباين مبجموع طرقه آ السلسلة الصحيحة، و2890أخرجه ابن ماجه :و ( 41)
 (.179 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 42)
 (.181 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 43)
 (.115( وينظر: مظاهر ا ميان آ شعائر احلج)ص410-3/409فتح الباري) ( 44)
 (.181 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 45)
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فك  احملامد هلل تعاىل كما أن النعم كلها له  ، فادة االسههههههههههههههتنراذف احلمد والنعمة وامللك نه عر  كما أ
تعاىل قال  ، ال لنريه، فال ملك حقيقة إال له سبحانه سبحانه وهو موليها واملنعم هبا، كذلك امللك فكله هلل

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

 .[26]آل عمران:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ
 )وسعد ك(:  معىن

، بفع  حمذوف  مصههههدر غري متصههههر ف، إعرابه: مفعول مطلق منصههههوب، وعالمة نصههههبه الياء؛ ألنه مقىن 
تقديره قي : أسهههههههعدك هللا إسهههههههعاًدا بعد إسهههههههعاد، ولذا قي  آ معناها: أسهههههههعدان سهههههههعادة بعد سهههههههعادة، وقي : 

 (46) مساعدة لطاعتك بعد مساعدة.
 :ودالئلهأمهية اإلهالل ابلتوحيد 

وعند  ،بيان أمهية التوحيد ومكانته بني سههههائر العبادات وآ مجيع الشههههرائع السههههماويةكما تقدم آ 
فإن أمهية إهالل النى صلى هللا عليه وسلم به تظهر فيما  ،مجيع الرس  صلوات هللا عليهم وسالمه

 يلي :
هالل ابلتلبية ابتداء النى صهههلى هللا عليه وسهههلم هبا آ أول أعمال نسهههكه ، فأول شهههعرية آ احلج هي ا  -1

كما تقدم آ حديث جابر واالسههههههههههههههتمرار على ذلك حىت ،بعد لب  ا حرام إيذاان بدخوله آ عبادة احلج 
مث التحول من هذه الصهههورة  عالن التوحيد بصهههورة أخرى وهي التكبري والتهلي  والتحميد  ،رمي مجرة العقبة

 .ات  تلفة عاين التلبية ولكنها أبلفاظ وعبار وهي حتم  م ،
آ الصههههههحيح عن عائشههههههة رضههههههي هللا عنها قالت: كان رسههههههول هللا صههههههلى هللا عليه وسههههههلم  "قال ابن تيمية : 

م لَّ يسهههههههههههههتفتح الصهههههههههههههالة ابلتكبري والقراءة ابحلمد هلل رب العاملني ومل يتلفظ قب  التكبري بنية وال غريها ، وال ع  
املسهههلمون ، وكذلك  مهالنى صهههلى هللا عليه وسهههلم ولعظ   أحداً من املسهههلمني ، ولو كان ذلك مسهههتحباً لفعله

للمسلمني أن يلبوا آ أول احلج، ومل يشرع ألحد أن يقول  ن يستفتح ا حرام ابلتلبية ، وشرعآ احلج إَّنا كا
 (47)" ..قب  التلبية شيئا ، ال يقول اللهم إين أريد العمرة واحلج، وال احلج والعمرة، وال يقول : فيسره و

 . بدء ابلتوحيد ظاهر آ هدي النى صلى هللا عليه وسلم آ عباداته كلها ، وآ دعوته ، وآ شأنه كلهوال
فليكن أول ما تدعوهم إليه )): فقال لهول دعوته إىل التوحيد كما آ حديث معاذ ملا بعقه إىل اليمن فكان أ

 
الباري ، وفتح 1/123، وشرو النووي على صحيح مسلم: 2/366يُنظر: النهاية آ غريب احلديث واألثر:  ( 46)

 .1/132شرو صحيح البخاري: 
 (.22/222جمموع الفتاوى) ( 47)
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وآ رواية أخرى ))إىل أن يشهدوا أن  (49) هللا((وآ رواية: ))إىل أن يوحدوا (48) ((.عبادة هللا عز وج 
 وك  هذه الرواايت آ الصحيح ، وهي مبعىن واحد. (50) ال إله إال هللا ..((

؟ قالوا: هللا ((آمركم اب ميان ابهلل وحده ، أتدرون ما ا ميان ابهلل وحده))قي  : الوكما آ حديث وفد عبد 
 (51) .((له إال هللا وأين رسول هللاأن تشهدوا ان ال إ))، قال: ورسوله أعلم 

ان أيمران أن نعبد هللا وحده وال نشهههههههرك به شهههههههيئا وينهاان أن نعبد ما ك "وكما آ حديث أيب سهههههههفيان هلرق : 
 (52) .يعبد آاب ان ..."

، ففي الصحيحني عن ويقدو فيه وكان آخر وصيته عند مفارقة هذه احلياة الدنيا التحذير مما خيد  التوحيد
عائشهههة رضهههي هللا عنها قالت : ملا نزل برسهههول هللا صهههلى هللا عليه وسهههلم طفق يطرو قميصهههه على وجهه فإذا 

مذر  (نبيائهم مسههههاجد(لى اليهود والنصههههارى اختذوا قبور ألعنة هللا ع ))اغتم هبا كشههههفها فقال وهو كذلك: 
  (53) ((ذ مسجداما صنعوا ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن يتخ

يريب على ذلك أصهههههههههههههحابه  ،وكذلك سهههههههههههههنته العملية فكانت حياته كلها آ تقرير التوحيد وا ميان
تعلمنا ا ميان مث تعلمنا القرآن فازددان "قال جندب بن عبدهللا البجلي : ، ويصههحح عقائد الناس 

ج ابلتوحيد ويسهههتمر فال غرو إذن أن يسهههتفتح النى صهههلى هللا عليه وسهههلم أعمال احل (54)".إمياانً 
 ذلك حىت هناية نسكه.

ه  "فأنواعه ، ولذلك قال جابر رضههههههههههههي هللا تعاىل عنه على معاين التوحيد وأوالتلبية: مشههههههههههههتملة  
 ابلتوحيد".

ال شهههههههههههريك لك( إثبات للتوحيد الطلى وذلك بنفي ما يضهههههههههههاده وهو عموم نفي  وآ قوله ) لبيك
آ معاين ) لبيك ( من معاين التوحيد الطلى وهي : تتضمن  الشريك عن هللا تعاىل، إضافة إىل ما

التقرب إىل هللا تعاىل وا خالص آ ذلك ألن ُلب   :االسههههههههتجابة واالنقياد هلل تعاىل كما تتضههههههههمن 

 
ابب الدعاء -(ومسلم ه ا ميان147 /2) 1458أخرجه البخاري ه ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس آ الصدقة.  ( 48)

 (38 /1) 132إىل الشهادتني وشرائع ا سالم. 
 (.140 /9) 7372رواه البخاري ه كتاب التوحيد ( 49)
 (. 158 /2) 1496رواه البخاري ه  ( 50)
 تقدم خترُيه. ( 51)
 (.56 /4)2941ابب دعاء النى صلى هللا عليه وسلم إىل ا سالم والنبوةالبخاري ه كتاب اإلهاد والسري.رواه  ( 52)
ابب النهى عن بناء  -( صحيح مسلم ه املساجد118 /1) -436و 435صحيح البخاري ه كتاب الصالة.  ( 53)

 (.67 /2)1215املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهى عن اختاذ القبور مساجد. 
مي انِّ -أ به و اُب السُّنَّةِّ  ابن ماجة ه رواه ( 54)  وصححه األلباين. (42 /1) 61 ابٌب آِّ ا ِّ
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  الشيء خالصه.
وفيها أيضههههههههههاً داللة  ،كما تتضههههههههههمن دوام العبودية هلل تعاىل ابالسههههههههههتمرار وا قامة واملالزمة للعبودية

واضههحة وصههرمة على كمال احلب والذل هلل تعاىل مع كمال احلب واخلضههوع له سههبحانه ومها ركنا 
 ة هلل عز وج .العبودية احلق  

وهو توحيد الربوبية  ،حيد العلمي هلل تعاىلوآ قوله ) إن احلمد والنعمة لك وامللك ( إثبات التو 
 واألمساء والصفات

 )ال شريك لك(.عقيبه وأكد تفرد هللا تعاىل بذلك بقوله 
د الذي هو أحب ما يتقرب به العبد إىل هللا وأول من يدعى إىل ممشتملة على احل التلبية كما أن

 اإلنة أهله وهو أول فاحتة الصالة وخامتتها ..
ومشههههههههههههههتملة على االعرتاف هلل ابلنعمة كلها، وعلى االعرتاف أبن امللك كله هلل تعاىل وحده، فال 

  (55) ملك على احلقيقة لنريه.
فهذا توحيد الرسههههههههول صههههههههلى هللا عليه وسههههههههلم املتضههههههههمن  "ولذلك قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل : 

 ثبات صههههههفات الكمال الل يسههههههتحق عليها احلمد، و ثبات األفعال الل اسههههههتحق هبا أن يكون 
 (56) ."منعما، و ثبات القدرة واملشيئة وا رادة والتصرف والنىن واإلود الذي هو حقيقة ملكه

ي داللة واضهههحة على وجوب العناية ابلتوحيد والبدء وهذا اهلدي النبوي آ ا هالل ابلتوحيد يعط
بتحقيقه وتقدميه على ك  الواجبات ، ومراعاة سههههههالمته من القوادو والنواقض الل ختد  صههههههفاءه 
ونقاءه ، وقد ورد أن النى صهههههلى هللا عليه وسهههههلم كان من دعائه:))اللهم أعوذ بك أن أشهههههرك بك 

  (57) (.شيئا وأان أعلمه ، وأستنفرك ملا ال أعلم(
كما ُيب على مريد احلج أن مقق أسههباب قبول احلج ، وأوهلا حتقيق التوحيد، والتخلص من ك  
شهههههههائبة من شهههههههوائب الشهههههههرك ، كبريه وصهههههههنريه، جلي ه وخفيه، وأن يكون صهههههههادقا آ تلبيته وإجابته 
حينما يقول: لبيك اللهم لبيك.. ألن التلب  بشهههههههههيء من أدران الشهههههههههرك من أكرب أسهههههههههباب عدم 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )قبول وحبوط العمهههه  ، قههههال تعههههاىل : ال

 .[23]الفرقان:(   چ
كما روى مالك أنه حج مع جعفر   وكان السههههههلي يتخوفون كقريا عند التلبية  افة أن ترد عليهم ،

 
 (.180-179 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 55)
 (.933-03/927الصواعق املرسلة ( 56)
 وصححه األلباين آ تعليقه.716أخرجه البخاري آ األدب املفرد و: ( 57)
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بن حممد فلما أراد أن يه   كاد أن يُنشههههههههههههههى عليه ، فقلت له: ال بد  لك من ذلك ، قال : وكان 
يكرم  وينبسههههط إو فقال:"اي ابن أيب عامر : إين أخشههههى أن أقول: لبيك اللهم لبيك فيقول : ال 

ما أراد أن يقول : لبيك لبيك وال سههههههههههههعديك". قال مالك: ولقد أحرم جده علي بن حسههههههههههههني فل
 اللهم لبيك أو قاهلا ؛ ُغشهههههي عليه وسهههههقط من انقته فهشهههههم وجهه رضهههههي هللا تعاىل عنهم أمجعني.

(58) 
 االكقار منها وإعالن ذلك على املأل وإبرازه وإظهاره ليقتدوا به. -2

كما جاء آ وإظهاره   ومما يدل على أمهية ا هالل ابلتوحيد إعالن النى صلى هللا عليه وسلم ذلك على املأل
صهههههههلى هللا عليه وسهههههههلم ابلتوحيد وهو راكب القصهههههههواء واحلجاج حميطون به  حديث جابر املتقدم حينما أه   

 .ن مبا يعم  صلى هللا عليه وسلم من مجيع اإلهات مد البصر، يرددون ما يقول ويعملو 
 (59) ن يكقر من التلبية. عليه وسلم كان النى صلى هللاخرج الشافعي عن حممد بن املنكدر أوقد أ

عبد الرمحن بن عبد هللا بن  وعن (60) .وكذلك الصههههحابة فهذا ابن عمر كان يلى راكباً وانزال ومضههههطجعا
حىت تنضم ، وعند  عبد الرمحن بن سابط قال: " كان سلفنا ال يدعون التلبية عند أربع: عند انضمام الرفاذ

يء وهبوطهم من بطون األودية أو عند هبوطهم من الشههههههيء الذي يشههههههرفون منه ، وعند إشههههههرافهم على الشهههههه
وى ابن سابط عن السلي هو موافق ما روي علن رسول هللا الصالة إذا فرغوا منها" قال الشافعي : " وما ر 

 صلى هللا عليه وسلم من أن جربي  أمره أن أيمرهم برفع الصوت ابلتلبية".
؛ ألن وآ هذا من الداللة على وجوب إظهار التوحيد وإعالنه ورفعه مناره وإعالن الرباءة من الشههههههرك وأهله 

لبيتهم أيضهههههههها ، فقد كانت تلبيتهم :)) لبيك ال شههههههههريك لك إال املشههههههههركني كانوا يلب ون لكنهم يشههههههههركون آ ت
 (61) شريكا هو لك متلكه وما ملك((.

وهدي النى صلى هللا عليه وسلم آ احلج ظاهر فيه إعالن  الفة املشركني واحلرص على ذلك ابتداء ابلتلبية 
مث ببقية الشهههههعائر من الوقوف بعرفة واالنصهههههراف بعد النروب ، والرحي  من مزدلفة قب  شهههههروذ الشهههههم  .. 

 إىل غري ذلك من املواقي .
م : خالد اإله  قال: قال رسهههول هللا صهههلى هللا عليه وسهههل جعلها شهههعار احلج ، كما آ حديث زيد بن -3
ينِّ )) رب ِّيُ   أ ات  ال لِّ  يو م ن  م عِّ  أ ن  آُمر  أ ص ح ايبِّ  ف أ م ر ينِّ  -صلى هللا عليه وسلم-جِّ ه  ُم  ابِّ ِّ و اهت  أ و   -أ ن  يه ر فه ُعوا أ ص 

 
 (.10/185( وانظر: بعض أخبار العباد عند التلبية ، سري أعالم النبالء)2/67التمهيد) ( 58)
 .(2/175األم) (1/122الشافعي)مسند  ( 59)
 (وصححه.1/619( واحلاكم آ املستدرك)5/192أخرجه أمحد آ املسند) ( 60)
 .1185أخرجه مسلم و ( 61)
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لتهَّل بِّي ةِّ  -ق ال    (62) (.(ابِّ
أمر جربي  النى صهههلى هللا عليه وسهههلم إظهار هذا الشهههعار ألمهيته وذلك برفع فلما كانت التلبية شهههعار احلج 

 أصواهتم به  عالن التوحيد صراحة والرباءة من الشرك وأهله.
كما جع  التكبري سببا لالنتقال   ،كما جعلها شعار االنتقال من حال إىل حال ومن منسك إىل منسك 

 حىت يقي بعرفة مث إذا سار لب  ،طواف القدوم حىت يشرع آ انت السنة أن يلىمن ركن إىل ركن ، وهلذا ك
 (63) فيقطعها، مث يلى حىت يقي مبزدلفة فيقطعها ، مث يلى حىت يرمي مجرة العقبة فيقطعها ...

عل  ابن عبد الرب قطع التلبية برمي اإلمرة بقوله: " ألن احملرم ال م  من شيء من إحرامهن وال يلقي وقد 
اء كانت حمظورة عليه، وذلك أول عنه شيئا من شعقه حىت يرمي مجرة العقبة ، فإذا رماها فقد حلت له أشي

   (64) رم إىل ذلك .."الله، فينبني أن تكون تلبيته ابحلج على حسب ما كانت عليه من حني أحإح
 .األمر برفع الصوت هبا  -4

كما آ حديث زيد املتقدم وكما آ حديث السائب بن خالد األنصاري أن رسول هللا صلى هللا 
مر أصهههحايب أو من معي أن يرفعوا أصهههواهتم ابلتلبية أو أاتين جربي  فأمرين أن آ))سهههلم قال: عليه و 

 (65) (اب هالل يريد أحدمها (
األنبياء عليهم السههههههالم من قب  : فموسههههههى عليه السههههههالم يصههههههفه النى صههههههلى هللا عليه  وهذا هدي

  (66) ((كأين أنظر إليه هابطا من القنية وله جؤار إىل هللا ابلتلبية))وسلم بقوله : 
قال:  ؟وعن أيب بكر الصهههديق رضهههي هللا عنه أن النى صهههلى هللا عليه وسهههلم سهههئ  أي احلج أفضههه 

 (67) ((جُّ والقَّ  جُّ الع  ))
وت ابلته ل بِّيةِّ وقد ع جَّ ي عِّجُّ عجفا فهو ع اجع وع جَّاجٌ  العجو   يالن د :جالق  و  ، : رفُع الصهههَّ ي سههه  ماء اهلد 

 (68) .يُقجُّه ث جفا واألضاحي يقال ث جَّه

 
( 162 /5) 2753ابب رفع الصوت اب هالل  – (والنسائي99 /2) 1816رواه أبو داود ه ابب كيفية التلبية ( 62)

 وصححه األلباين.
 (.178 /5حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ) ( 63)
 (.84-13/83التمهيد) ( 64)
 تقدم خترُيه. ( 65)
 438إىل السموات وفرض الصلوات.  -صلى هللا عليه وسلم-ابب ا سراء برسول هللا  -أخرجه مسلم ه ا ميان ( 66)

(1/ 105) 
 ( وصححه األلباين .160 /4)2924وابن ماجة ه (189 /3) 827فض  التلبية والنحر ابب –رواه الرتمذي ( 67)
 (585، 1/404النهاية آ غريب األثر ) ( 68)
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وقد امتق  الصههحابة رضههوان هللا عليهم هدي النى صههلى هللا عليه وسههلم )فكانوا ال يبلنون الروحاء 
 (69)  أصواهتم من شدة تلبيتهم(.حىت تبح  

وعن املطلب بن عبد هللا قال: "كان أصههههحاب رسههههول هللا صههههلى هللا عليه وسههههلم يرفعون أصههههواهتم 
 (70)ابلتلبية حىت تبح أصواهتم".

وآ رفع احلاج صههههههوته ابلتلبية من الداللة ما فيه من إعالن التوحيد هلل تعاىل والرباءة من الشههههههرك ، 
وملا فيه من تذكري غريه من احلاج ابلتلبية، وملا فيه من متابعة اإلمادات له ابلتلبية وإعالن التوحيد 

ما من مسلم يلى  ))كما آ حديث سه  بن سعد قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
و شهههههههههجر أو مدر حىت تنقطع األرض من هاهنا وها من عن ميينه أو عن مشاله من حجر أإال لب 

 (71) (.هنا(
 كوهنا من الدين املشرتك بني األنبياء عليهم السالم .  -5

ويهل ون مهيتها وتعظيمها ملا فيه من إعالن التوحيد وحتقيقه أن األنبياء كانوا يلبون هبا ومن دالئ  أ
 آ حجهم إىل بيت هللا العتيق .ابلتوحيد 

رسههههههههول هللا صههههههههلى هللا عليه وسههههههههلم بوادي  ملا مرَّ ))فعن ابن عباس رضههههههههي هللا تعاىل عنهما قال : 
وادي عسفان ، قال صلى هللا عليه وسلم:  عسفان حني حج قال : اي أاب بكر أي واد هذا؟ قال:

مههار يلبون بههاء وأرديتهم الن ِّ رهم العِّ ز  ههها الليي أُ مُ ط  بههه هود وصهههههههههههههههها  على بكرات محر خِّ  لقههد مرَّ ))
 (72) ((مجون البيت العتيق

أنظر إىل موسههههههى هابطاً من القنية وله  ) كأينوملا مر بوادي األزرذ قال صههههههلى هللا عليه وسههههههلم : )
قال صهههههلى هللا عليه وسهههههلم: كأين أنظر إىل  (73)ىجؤار إىل هللا ابلتلبية، مث ملا مر على ثنية هرشههههه

بة وهو ل  جعدة عليه جبة من صههههههههههوف خطام انقته خُ محراء  يون  بن مىت عليه السههههههههههالم على انقة
 (74) ((.يلب

والذى نفسهههى ))قال : قال رسهههول هللا صهههلى هللا عليه وسهههلم : وعن أيب هريرة رضهههي هللا تعاىل عنه 

 
 .15051املصني البن أيب شيبة و: ( 69)
 (.3/408وصحح إسناده احلافظ ابن حجر آ فتح البارئ) 15057املصدر نفسه و: ( 70)
 وصححه األلباين.(189 /3) 828فض  التلبية والنحر  –الرتمذي أخرجه  ( 71)
 .(1/130وحسنه ابن كقري من البداية والنهاية)( 232 /1) 2067رواه أمحد آ املسند  ( 72)
" ثنية بني مكة واملدينة، وقي : هرشى: جب  قرب اإلحفة، ولدى ايقوت: "هرشى: ثنية آ طريق "ثنية هرشى ( 73)

 (.48 /1) -مكة قريبة من اإلحفة، ترى البحر".أخبار مكة لألزرقي 
 تقدم خترُيه . ( 74)
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 (75) .((الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليقنينهما ابن مر  بفج   ن  بيده ليهل  
إعالن وحتقيق ألهنهها  ؛وتعظيم األنبيههاء هلهها وآ هههذا من الههداللههة على أمهيههة التلبيههة ومهها فيههها من التوحيههد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ،قال تعاىل: التوحيد املشههرتك بينهم عليهم السههالم

 .[25]األنبياء:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
أن من مات حمرما بعقه هللا تعاىل يوم القيامة ملبياً. -6

ومن أمهيتها اختصههههاص من مات حمرماً أنه يبعث يوم القيامة ملبياً النشههههنال احملرم ابلتلبية وإعالهنا 
 فيبعث على ما مات عليه من التوحيد.

فعن ابن عباس رضههههي هللا عنهما أن رجال كان مع النى صههههلى هللا عليه وسههههلم فوقصههههته انقته وهو 
وكفنوه آ ثوبيه ، وال متسوه بطيب ) اغسلوه مباء وسدر )حمرم فمات فقال صلى هللا عليه وسلم : 

  (76) (.، وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً(
ال على أنه مات هيئته وحاله الذي مات عليه، فيكون ذلك دلييع : مشههههههههههههههر يوم القيامة على 

 حاجاً أو معتمراً ، معلنا التوحيد والرباءة من الشرك .
هذا ما تيسههههههر مجعه آ هذه العجالة من التنبيه على أمهية ا هالل ابلتوحيد وتلبية النى صههههههلى هللا 

الل دل  عليها ذلك اهلدي النبوي  عليه وسهههههههلم واألنبياء قبله بذلك ، وا شهههههههارة إىل بعض الدالئ 
 الكر  .

وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

 (. 60 /4) 3089وهديه.  -صلى هللا عليه وسلم-ابب إهالل النى  -أخرجه مسلم ه احلج ( 75)
ابب ما يفع  ابحملرم إذا مات.  -( ومسلم ه احلج96 /2) 1266ابب احلنوط للميت. -رواه البخاري ه اإلنائز ( 76)
2948 (4/ 23 .)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page

