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 شرح رياض الصالحين

 وحديث" َتْسَعْونَ  وأْنُتمْ  تَْأُتوَها َفال الةالص   ُأِقيَمتِ  ِإَذا" -عنه اهلل رضي- هريرة َأبي وحديث الباب مقدمة شرح
 "ِكيَنةِ ِبالس   َعَمْيُكمْ  اُس الن   َهاَأي  " -عنهما اهلل رضي- عباس ابن

 
 السبتالشيخ/ خالد بف عثماف 

 أما بعد:، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل
 .ما مف العبادات بالسكينة والوقارإتياف الصالة والعمـ ونحوىإلى ندب اليذا باب ف

عقد باًبػا فيمػا وىنا  ،الصفة والخصمةفي الكالـ عمى فضؿ ىذه وذلؾ  ،باب الوقار والسكينة :الباب الذي قبمو ىو
 .الصالة والعمـحاؿ إتياف الوقار والسكينة وىو  ،ىو أخص مف ذلؾ

 ،السػعيو  ،الطواؼكػفػي أعمػاؿ المناسػؾ  ،-مػثاًل - الحػ  كالمشي في مناسػؾ :يعني :مف العبادات ونحوىماقاؿ: 
 .أعماؿ البر التي يزاوليا اإلنسافوما إلى ذلؾ مف 
 .[23: الح ] {اْلُقُموبِ  َتْقَوى ِمنْ  َفِإن َها الم هِ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِّمْ  َوَمنْ }: -تبارؾ وتعالى-وذكر قوؿ اهلل 
كما سبؽ في -ومف أىؿ العمـ  ،لعباده -تبارؾ وتعالى-وما شرعو  ،ىي أعالـ دينو -تبارؾ وتعالى-وشعائر اهلل 

 :مف يجعؿ ما جاء بو الشارع عمى نوعيف -بعض المناسبات
 ىو األمانات. :والثاني ،ىو الشعائر :األوؿ
ومػا أشػبو  ،األضػاحي ،البػدف ،اليػدي ،التمبيػة ،ة الجماعػةصػال ،ذافمثػؿ األ ،ىػي األمػور الظػاىرةالشػعائر  :فقالوا
 .ذلؾ

 ،-تبػػارؾ وتعػػالى-ونحػػو ىػػذا ممػػا   يطمػػال عميػػو إ  اهلل  ،الغسػػؿ مػػف الجنابػػة ،الطيػػارة ،الصػػياـ :واألمانػػات مثػػؿ
 .فيذه أمانة ،أو بغير طيارة ،الناس ما يعرفوف ىذا يصمي بطيارة

 َتْقمَوى ِممنْ  َفِإن َهما الم مهِ  َشمَعاِئرَ  ُيَعظِّممْ  َوَمنْ } ،-جؿ جاللػو-الحجاب مف شعائر اهلل  ،والشعائر ىي األمور الظاىرة
 .[23: الح ] {اْلُقُموبِ 
 ،ىػذا مػف تقػول القمػوب ،وأنػو صػيانة لممػرأة ،ويعػرؼ أنػو شػريعة ربانيػة ،الػذي يعظػـ الحجػاب -أو المػرأة-فالرجؿ 
ف إ :أو يقػػوؿ ،الحجػاب تشػػويو :الػػذي يقػػوؿ ،خيمػة :ويقػػوؿ ،والػذي يسػػتيزئ ،وذلػػؾ أمػارة عمػػى اإليمػػاف ،قمػب تقػػي

 فيػذا فػاجر ،عرؼت   أف  تمبس الحجاب مف أجؿ  ،ونحو ذلؾ ،المرأة التي تفجر ،الحجاب يستخدـ ألغراض سيئة
 .ألف ىذا   يصدر عف مؤمف صادؽ ؛وفاجر بقمبو ،بمسانو
 ِمممنْ  َفِإن َهمما الم ممهِ  َشممَعاِئرَ  ُيَعظِّمممْ  َوَمممنْ } ،-تبػػارؾ وتعػػالى-ىػػي مػػف شػػعائر اهلل  ،مػػف أعػػالـ ديػػف اهلل الظػػاىرة المحيػػة
 .[23: الح ] {اْلُقُموبِ  َتْقَوى

وكػػاف إذا رأل رجػػاًل تظيػػر  ،فػػرح بػػو ،وقػػد خضػػب لحيتػػو بالحنػػاء ،ضياإلمػػاـ أحمػػد لمػػا دخػػؿ عميػػو رجػػؿ وىػػو مػػر 
ىػذا فػي أمػر  ،ومخالفػة المشػركيف ،أمر بالخضاب -صمى اهلل عميو وسمـ-ألف النبي  ؛سر بوعميو أمارات السنة 

 .المحيةخضاب  ،يسير



ذاف يفػػرح بػػو األ ،فشػػعائره ىػػي أعػػالـ دينػػو ،شػػعائرأف ىػػذه األمػػور الظػػاىرة مػػف الػػديف  -أييػػا األحبػػة-فالمقصػػود 
 .ويجد انشراًحا ،ذا سمعوإ ويسعد ،المؤمف

يسػػافر إلػػى بػػالد   يسػػمال فييػػا  لكػػف يعرفيػػا مػػف ،لكثػػرة تكػػرره ووروده عمػػى  ذاننػػا   نستشػػعر ىػػذه النعمػػةنحػػف و 
اهلل  ،: اهلل أكبػػرأننػػا تلممنػػا األلفػػاظ الػػواردة فيػػوولػػو  ،وقػػدرهويعػػرؼ قيمتػػو  ،ذافاأليتمنػػى أف يسػػمال  ،يفػػرح ،ذافاأل

 .حي عمى الفالح ،حي عمى الصالة ،أشيد أف محمًدا رسوؿ اهلل ،اهللأشيد أف   إلو إ   ،أكبر
 .ودراسة ،وزوجة ،وأو د ،وعقار ،اهلل أكبر مف كؿ ما بيدؾ مف بيال وشراء

صػمى اهلل عميػو  -وطاعة رسػولو  ،  يكوف لإلنساف شيء يقدمو عمى طاعة اهلل ،أشيد أف   إلو إ  اهلل :والتوحيد
 .وا ستجابة ألمره -وسمـ

 .ىذا ىو الفالح ،حي عمى الفالح ،حي عمى الصالة ،ذافكؿ ىذه في معاني األ
والعمػـ  ،بػاب إتيػاف الصػالةب [23: الحػ ] {اْلُقمُموبِ  َتْقمَوى ِممنْ  َفِإن َهما الم مهِ  َشَعاِئرَ  ُيَعظِّمْ  َوَمنْ } قولو تعالى:ما عالقة 

 ونحوه بالسكينة والوقار؟ 
 ،فيي ذات شلف   يلتييا بػلي صػفة ،في المشي إليياألنو تلدب  ؛مف تعظيميا فإف ذلؾإذا جاءىا بسكينة ووقار 

 .جؿ جاللو-واستجابة ألمر اهلل تدؿ عمى تعظيـ  ،يلتييا بطريقة معينة
ت إذا أقيمػػ))يقػػوؿ:  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-سػػمعت رسػػوؿ اهلل قػػاؿ:  -رضػػي اهلل عنػػو-وذكػػر حػػديث أبػػي ىريػػرة 
 (1)((ومػػا فػػاتكـ فػػلتموا ،ـ فصػػموافمػػا أدركػػت ،تمشػػوف وعمػػيكـ السػػكينة وأنػػتـوأتوىػػا  ،تسػػعوفالصػػالة فػػال تلتوىػػا وأنػػتـ 

  .متفؽ عميو
وما  ،جاء اإلنساف بعد األذاف :يعني ،ـق  مف باب أولى أنيا إذا لـ ت   ((إذا أقيمت الصالة فال تلتوىا وأنتـ تسعوف))

 سػيما إذا كػػاف  ،ليػػدرؾ ؛اإلنسػاف يسػػعى إذا أقيمػتلكػػف جػرت العػػادة أف  ،قامػت الصػالة أنػػو   يػلتي وىػػو يسػعى
 .فتجد الناس أحياًنا يلتونيا جرًيا ،اإلماـ راكًعا

 ،[32: القصػص]{ َيْسمَع  اْلَمِديَنمةِ  َأْقَصم  ِمنْ  َرُجل   َوَجاءَ } ،السرعة فيو ،المشيوالمقصود ىنا بالسعي اإلسراع في 
اَلةِ  ُنوِديَ  ِإَذا آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َها َيا} :في قولو في الجمعة -عز وجؿ-غير ما ذكره اهلل فيذا   اْلُجُمَعمةِ  َيمْومِ  ِمنْ  ِلمص 

   .[9: الجمعة] {الم هِ  ِذْكرِ  ِإَل َفاْسَعْوا 
السػػعي  {َفاْسممَعْوا} :اآليػػة ،فاآليػػة مػػا تعػػارض و  تنػػاقض الحػػديث ،لػػيس المقصػػود اإلسػػراعو  ،أمػػر بالسػػعي ؾىنػػا

 ،العمػؿ عمػى حضػورىا ،ونحػو ذلػؾوتػرؾ التشػاغؿ بغيرىػا مػف التجػارة والبيػال  ،بمعنى العمؿ عمى حضػورىاىناؾ 
فػالف يسػعى لطمػب  ،يعمػؿ :يعنػي ،، فالف يسعى في طمب الػرزؽ؟ يعمؿمعناه ، مايسعى عمى عيالوفالف  :تقوؿ
وغير  ،ببيال وشراءوترؾ التشاغؿ عنيا  ،اعمموا عمى حضورىا :يعني {الم هِ  ِذْكرِ  ِإَل  َفاْسَعْوا} ،يعمؿ :أي ،اآلخرة
 .ذلؾ
 ،العمػؿ عمػى حضػورىاالسػعي المػلمور بػو  ،السػعي ىنػا غيػر السػعي فػي اآليػة ((فػال تلتوىػا وأنػتـ تسػعوف)) :وىنا

  .ىو خالؼ ما أدب اهلل بو عبادهأوً  ىذا اإلسراع  ،والسعي المنيي عنو ىو اإلسراع
                                                           

(، ومسمـ، كتاب 626(، رقـ: )1/139بالسكينة والوقار ) أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب   يسعى إلى الصالة، وليلت  ( 1)
 (.1/032المساجد ومواضال الصالة، باب استحباب إتياف الصالة بوقار وسكينة، والنيي عف إتيانيا سعيا )



ونفقػد  ،نحػف بحاجػة إلػى خشػوع ؟ما الذي يحصؿ لػو -يلتي بسرعة-وىو أف اإلنساف حينما يسعى  :األمر الثاني
 ،إليػو الػنفس فػدخؿ فػي الصػالة يحتػاج إلػى وقػت حتػى يتػراد  فإذا جمػس اإلنسػاف يسػرع  ،الخشوع  كثيًرا في عبادتنا

 .وا جياد ىذا بعيد عف الخشوع ،ا يكوف اإلنساف في حاؿ مف احتداـ النفسلم  
 ،مف أراد الخشوع فلوؿ أمر يحتاج إليو ىو أف يلتي مبكًراوليذا  ،ويحتاج إلى سكينة ،الخشوع يحتاج إلى طملنينة

وىػو لربمػا خػرج  ،غيػر الػذي يػلتي وأعصػابو مشػدودة ،وأعصابو ىادئة ،فإذا أقيمت الصالة يكوف في غاية التييؤ
ويخػػرج   يػػدري مػػاذا  فيػػدخؿيشػػغؿ ذىنػػو فيػػلتي مسػػرًعا لمصػػالة  ،أو نحػػو ذلػػؾ ،أو خػػرج مػػف عمػػؿ ،مػػف اجتمػػاع

 .صمى
 ،فييا معنى اليػدوء ،وعرفنا معنى السكينة ((وعميكـ السكينة ،توىا وأنتـ تمشوفأو  ،فال تلتوىا وأنتـ تسعوف)): قاؿ

  .الوقار ،الطملنينة
أو نحػو  ،أو فػي انتظػار الصػالة ،فػي طريقػو إلػى المسػجدأخبر أف الرجػؿ إذا كػاف  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 

و  يزاؿ الرجؿ في صالة  ،عنو بيا خطيئة حطت  وخطوة  ،رفال لو بيا درجةكتب لو ت  خطوة ت   ،ذلؾ فخطواتو مكتوبة
 .(1)أو ما كاف ينتظر الصالة ،وسبما كانت الصالة تح

وليػذا قبػؿ  ،فػي قربػة ،فػي طاعػة ،فػي عبػادة ،د فيػو فػي الواقػال فػي صػالةفيو حينما يكوف في طريقػو إلػى المسػج
  بػلس أف نشػبؾ  لكػف بعػد الصػالة ،مػا داـ ينتظػر الصػالة ،ألنػو فػي صػالتو ؛الة   يشبؾ اإلنساف أصابعوالص
 بكػػـ كيػػؼ))ة: حػػيف قػػاؿ لعبػػد اهلل بػػف عمػػرو بعػػد الصػػال -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ-كمػػا فعػػؿ النبػػي  ،ف أصػػابعنااآل

 عيػػودىـ، مرجػػت قػػد النػػاس، مػػف حثالػػة تبقػػى غربمػػة، فيػػو النػػاس يغربػػؿ زمػػاف يػػلتي أف يوشػػؾ)) أو(( ..وبزمػػاف
فػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أنػػػو يجػػػوز تشػػػبيؾ األصػػػابال بعػػػد . (2)...أصػػػابعو بػػػيف وشػػػبؾ ((ىكػػػذا فكػػػانوا واختمفػػػوا، وأمانػػػاتيـ،

   .يكره ذلؾ ،أما قبميا فال ،فرغ اإلنساف منيا و قدألن ؛الصالة
مال اإلنساف يتحدث عند باب المسجد  ،ليس معنى ىذا اإلبطاءلكف لماذا اإلسراع؟  ،ونحف نمشي نحف في صالة

  .ىذا مذموـ ،عنيا وىو متباطئ متراخ   ،والناس يركعوف ،أو يتحدث بالجواؿ ،صاحبو
فػإف أحػدكـ إذا كػاف يعمػد )) :وزاد فػي روايػة عنػد مسػمـ ،متفػؽ عميػو ((وما فاتكـ فػلتموا ،فما أدركتـ فصموا)) :قاؿ

  .إذف لماذا يسرع؟ .(3)((إلى الصالة فيو في صالة
 ،اإلنساف يوافؽ اإلماـ فػي حالتػو التػي ىػو عمييػاأف ىذا يدؿ أوً  عمى  ((..ما أدركتـ فصمواف)): عمى ىذه الرواية

إذا  ،ىذا خطل ،يقوـ اإلماـ إلى أف ينتظر اواقفً  ظؿي ،ساجد ما يسجدبعض الناس إذا جاء واإلماـ  ،ما أدركو فييا
ذا أتيت وىو  ،أتيت وىو ساجد فاسجد ألنػو  ؛  تنتظػر ،و فيما أدركتو فيػووافق   ،جالس بيف السجدتيف اجمس معووا 

                                                           

(، ومسمـ، كتاب المساجد ومواضال الصالة، 607(، رقـ: )1/121( أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب فضؿ صالة الجماعة )1)
 (.609(، رقـ: )1/059ب فضؿ صالة الجماعة وانتظار الصالة )با
(، وابف ماجو، كتاب الفتف، باب التثبت في الفتنة 0203(، رقـ: )0/132داود، كتاب المالحـ، باب األمر والنيي )أبو أخرجو  (3)
 (.2957(، رقـ: )3/1227)
الصالة بوقار وسكينة، والنيي عف إتيانيا سعيا  ( أخرجو مسمـ، كتاب المساجد ومواضال الصالة، باب استحباب إتياف2)
 (.623(، رقـ: )1/031)



ومػا فػاتكـ  ،فمػا أدركػتـ فصػموا)) :-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-وىػذا أمػر مػف النبػي  ،فػال تتػلخر ،يكتب لؾ ما أدركت
  .((فلتموا

عمػى روايػة  ،جػاء واحػد أدرؾ  الثالثػة والرابعػة ،ف صالة العشػاءافترض اآل ((ما فاتكـ فلتمواو )) :عمى ىذه الرواية
والتي يلتي بيا بعد ذلؾ ىي  ،بالنسبة لو ،تكوف الثالثة والرابعة التي أدركيا مال اإلماـ ىي رقـ واحد واثنيف ،فلتموا

 ((فػػلتمواومػػا فػػاتكـ  ،مػػا أدركػػتـ فصػػموا)) ،وقػػؿ مثػػؿ ذلػػؾ فػػي صػػالة الجنػػازة ،بالنسػػبة لممسػػبوؽ ،ثػػة وأربعػػةرقػػـ ثال
صػػمى اهلل -والثانيػػة الصػػالة عمػػى النبػػي  ،األولػػى الفاتحػػة ،الجنػػازة أربػػال تكبيػػرات ،فتكػػوف إذا أدركػػت الجنػػازة مػػثاًل 

ما ))التي ىي وقت الدعاء في الثالثة ف لو أدركو اآل ،ثـ يسمـ ،والرابعة يكبر ،والثالثة الدعاء لمميت ،-عميو وسمـ
ىػي الرابعػة  التػيبعػدىا  التػيثـ إذا كبر  ،إليؾ األولى تقرأ الفاتحة تكوف بالنسبةعمى ىذه الرواية  ((أدركتـ فصموا
ألف  ؛نظػر فييػاثػـ إذا سػمـ ي   -صمى اهلل عميو وسمـ-عمى النبي  صؿ   ،تكوف بالنسبة لؾ ىي الثانية ،بالنسبة إليو

ػػػ ،ىكػػػذار كب ػػػ :فبعضػػػيـ يقػػػوؿ ،انتيػػػى رفعػػػتإذا  ،مػػػا لػػػـ ترفػػػال :يقػػػوؿ كثيػػػر مػػػف الفقيػػػاءفػػػي صػػػالة الجنػػػازة  ؿ كم 
  .عمى النسؽ ىذا الذي ذكرتو  نًفا ؿكم  ت   لكف إذا كانت الجنازة موجودة ،التكبيرات بدوف قراءة
فعمػى ىػذا تكػوف  ،والقضاء يحكػي األداء ،قضاء (1)((وما فاتكـ فاقضوا ،فما أدركتـ فصموا)) وعمى الرواية األخرل

األولػػى أي والػػذي تقضػػيو ىػػو الػػذي فػػات  ،تكػػوف بالنسػػبة لػػؾ ثالثػػة ورابعػػة ،مػػا أدركتػػو مػػال اإلمػػاـ الثالثػػة والرابعػػة
إلػػى  ،لمػػا رأوا ىػػذه الفضػػائيات والفتػػاول الكثيػػرة ،يسػػللوف بقمػػؽالعامػػة مػػف كثيػػر  :يعنػػي ،ىػػذا مثػػاؿ بسػػيط ،والثانيػػة
العممػاء يختمفػوف  :نقػوؿ ليػـ ،؟واحػدة -صمى اهلل عميو وسمـ-لماذا يختمفوف؟ القر ف واحد والسنة عف النبي  ، خره

األولػى بالنسػبة  :ىػذا يقػوؿ لػؾ ،واختمفػوا ،وىػذا رجػا الروايػة األخػرل ،ىذا أخػذ بيػذه الروايػة ،في مثؿ ىذه األمور
 .والذي تصميو بعد ذلؾ ىو الثالثة والرابعة ،ىي األولى فعاًل  ،  :وىذا يقوؿ ،بعدىا الرابعة والتيلؾ ىي الثالثة 

صمى اهلل -أنو دفال مال النبي  -رضي اهلل عنيما-حديث ابف عباس  الحديث األخير في ىذا الباب، وىو ثـ ذكر
 ،وراءه زجػًرا شػديًدا -صػمى اهلل عميػو وسػمـ-فسػمال النبػي  ،-يعنػي مػف عرفػة إلػى مزدلفػة-يوـ عرفة  -عميو وسمـ

    .وصوًتا لإلبؿ اوضربً 
وممػػا  ،رغػػاء مػػف الضػػربليػػا بمعنػػى أنػػو صػػارت اإلبػػؿ ىػػذه  ،وصػػوًتا لإلبػػؿ ،لإلبػػؿ اوزجػػرً  ،لإلبػػؿ اضػػربً  :يعنػػي

 .أصابيا مف الشدة والمزاحمة
ورول  ،رواه البخػػاري (2)((لػػيس باإليضػػاعفػػإف البػػر  ،عمػػيكـ بالسػػكينة ،أييػػا النػػاس)) :وقػػاؿ، فلشػػار بسػػوطو إلػػييـ

 .مسمـ بعضو
أظنػو  ،ا نتقػاؿ مػف عرفػة إلػى مزدلفػة ،السػياراتوأشػد منػو اليػـو  ،اإلسػراع :يضػاع يعنػيوا  ،الطاعػة :البر يعني
وخيػػر يػػوـ طمعػػت  ،ويػػوـ عرفػػة ،وىػػذا التػػلثر ،بعػػد ىػػذا الػػدعاء ،شػػيء ىائػػؿ :يعنػػي ،حالػػة مػػرور فػػي العػػالـأخطػػر 

ذا ركبوا السيارات ،انصرفوا مغفوًرا لكـ :ى أف يكوف ىؤ ء قيؿ ليـرج  وي   ،عميو الشمس يػا  ،يا لطيؼ ،يا لطيؼ ،وا 
                                                           

 (.861(، رقـ: )3/110أخرجو النسائي، كتاب اإلمامة، السعي إلى الصالة ) (1)
شارتو إلييـ بالسوط  -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو البخاري، كتاب الح ، باب أمر النبي  (3) بالسكينة عند اإلفاضة، وا 
(، ومسمـ، كتاب الح ، باب استحباب إدامة الحاج التمبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يـو النحر 1671(، رقـ: )3/160)
 ، والمفظ لمبخاري.(1383(، رقـ: )3/921)



أو يميػؿ  ،ا  أحػد يفكػر أف ينتظػر أحػدً  ،لعمكػـ رأيػتـ المشػيد ،شػيء ىائػؿ ،لو كانت السيارة تطير لطاروا ،لطيؼ
نما تجد السيارات روائا ،أو يتيا فرصة ألحد ،اأحدً   ،شيء ىائؿ ،ريكاتوروائا الب   العوادـ وا 

ذا صػػدـ ،"الجيػػر"وىػػذا يحتػػرؽ عميػػو  عمػػى مػػاذا؟ أنػػتـ فػػي  ،نفسػػي ،نفسػػي ،حتػػى لالعتػػذارفإنػػو   مجػػاؿ أحػػًدا  وا 
  .والبر ليس في اإليضاع ،وفي قربة ،وفي عبادة ،طاعة

 ،فو وحولػو أىمػو جالسػ ،مسػاحة حولػو ىوالدـ قػد غطػ ،اوتجد دماغو منثورً  ،ضرب ضربةثـ ي   ،رجؿ يقطال الطريؽ
  !.لماذا؟ عمى ماذا؟ ،وفي منظر مؤلـ بعد غروب الشمس عند حد عرفة

وأنػا أتعجػب مػف  ،البر لػيس باإليضػاع ،وقد ينتقموف مف معشر إلى مشعر ،وأناس خشعوا ،وىذه قربة ،طاعةىذه 
افرحػػوا  ،بػػالعكس ،وشػػيء ىائػػؿ ،عنػػد النػػاس الػػذيوالغضػػب والتػػوتر  ،احتػػداـ النفػػوسومػػف  ،مثػػؿ ىػػذه التصػػرفات

  .ومناسؾ ،وأنتـ في خير ،واستبشروا
وانحػؿ  ،أنتـ إذا فعمتـ ىذا انفرجػت الطػرؽ ،تستفز الناس -نسلؿ اهلل العافية-ثـ ىذا التوتر الشديد كلف الشياطيف 

 ؟عنكـ كؿ المخاوؼ توذىب ،الزحاـ
والزحػػػاـ  ،تجػػػد فييػػػا مثػػػؿ ىػػػذا التػػػوتر الشػػػديدمػػػا تبمػػػ  سػػػبعة كيمػػػو مسػػػافة  ،زمػػػوف المشػػػكمة أكثػػػرؤ أنػػػتـ ت ،بػػػالعكس
  .السكينة ،السكينة ،ليس البر باإليضاع ،والمدافعة

وأنػػا  حظػػت أف النػػاس  ،السػػكينة والوقػػار ،وكػػذلؾ عنػػد رمػػي الجمػػار ،والمشػػكمة أف كثيػػًرا مػػف النػػاس ينسػػى نفسػػو
يبػدو لػي أنيػـ  ،  إلػو إ  اهلل ،فكنػت أتلمػؿ حػاؿ بعػض الخالئػؽ ،الميؿ الرمي خفيػؼ مػا فيػو أحػد ،حتى في الميؿ

 ،أنػا أتلمػؿ تصػرفاتيـ ،اواضػا جػد   ،كػذا يبػدو ،المػوت :كانوا يسػمعوف منػذ نعومػة أظفػارىـ أف رمػي الجمػار يعنػي
 ،ويلتوف باندفاع قػوي ،وبطريقة تتحوؿ سواعدىـ كلنيا حديد ،ويلتونؾ متحزميف ،ما في أحد أماميـ ،بتعد عنيـأو 

يصػػادفونو فػػي  الػػذياهلل يعػػيف  ،ووسػػطيـ نسػػاء ،ومػػال ذلػػؾ يػػلتوف بطريقػػة متػػربطيف عمػػى بعػػض ،مػػا أمػػاميـ أحػػد
 .طريقيـ

 مػاذاأنػت عمػى  ،يػا أخػي ،مػا أمامػؾ أحػد ،الحركات، و التصرفاتىؤ ء الخمؽ، وىذه  فيأتلمؿ و  ،كثيًرا ما أقؼ أنا
 عامؿ ىذا كمو؟ 

كيػؼ إذا كػاف فػي ، حتػى لػو مػا فػي أحػد ،ىو كذا يبدو لي أنو رضال مال حميب األميات أف الجمرة تساوي الموت
 متراخًيػػاويكػػوف  ،يػػزاحميـأف مػػا يريػد  الػػذي ةخاصػػ ،النػاس ه، يلخػػذالواحػد يرتفػػال مػػف األرض ،كمػػا تػػروف !،زحػاـ؟
عمػى  اوالثالػث وأحياًنػا يجػد نفسػو مضػغوطً  ،واآلخػر يرميػو ىنػاؾ ،ىػؤ ء يرمونػو ىنػا، ابحيث ما يؤذي أحدً  ،معيـ

 .يضرب بالنعاؿ وىذا ،يضرب بعصا ، وىذايضرب بحصاة ، وىذاشيء ىائؿ ،الحوض
 ذاىػبنػو أفي بالو  طارح ؟الشيطاف الكبير أيف ؟طريؽ الشيطاف أيف :يقوؿ لؾ ،ولذلؾ تجد كثيًرا مف الناس يسلؿ

و  رمػػي  ،و  فػػي السػػعي ،  فػػي الطػػواؼ ،فػػالبر لػػيس باإليضػػاع ،واهلل المسػػتعاف ،فيػػو يقاتػػؿ ،فاآلإلػػى شػػيطاف 
  .و  الذىاب إلى المساجد ،و  التنقؿ بيف المناسؾ ،الجمار

 و لو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل المستعاف


