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¢
الحؿد هلل الذي فرض الحج طؾى طباده إلى بقته الحرام ورتب طؾى ذلك طظقم إجر ووافرر اإلكعرام
حج البقت ولم يرفث ولم يػسق رجع من ذكوبه كؼقا من الذكوب وأثام..
فؿن ّ
وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله صؾى اهلل طؾقه وطؾرى للره
وصحبه الؽرام.
أما بعد . .
أيفا اإلخوة الؿممـون كؿا يعؾم الجؿقع أن الحج فريضة طظقؿة وصاطرة جؾقؾرة وطبرادة مرن أجرل
العبادات وهو رك ٌن من أركان اإلسالم كؿا يف الحديث الصحقح طن الـبي ﷺ أكه قرا « :بـيي اسالي م
الص ة ،وإيتاء ال َزكياة ،وصيوم رمضيان
عؾى خؿس :شفادة أن ال إله َإال ا هل َ
محؿدا رالول ا هل ،وإقام َ
وأن َ
وحج البقت الحرام».
اهلل -تبرار
فالحج فريض ٌة من فرائض اإلسالم العظقؿة ورك ٌن
ٌ
طظقم من أركان هرٰذا الدين وقد رتب ُ
ٍ
طظقؿرة وأ ْف ً
وخقررات جؿرة يف
ضرآ كريؿرة
أجرورا
وتعالى -طؾى الؼقام هبرٰذه الطاطة وأداء هرٰذه العبادة
َ
ً
الدكقا وأخرة .
أن اسال م يفدم ميا
وقد جاء يف الصحقح أن الـبي ﷺ قا :لعؿرو بن العاص طـد إسالمه «أما عؾؿت َ
الحج يفدم ما قبؾه» وهرٰذا يبرق ُن طظرم شرلن الحرج وأكره يفردم :أي
وأن الفجرة تفدم ما قبؾفاَ ،
قبؾهَ ،
وأن َ
يجب ويؿسح ما قبؾه من الخطايا والذكوب .
حج وليم ير يث وليم يػ يق رجيع كقيوم
ويف الصحقح من حديث أبي ُهريرة أن الـبي ﷺ قا« :من َ
ولدته أمه» أي كؿا كان أمره طـدما ُولد بدون ٍ
يؿسح ما كان قبؾه.
ذكب وٓ خطقئة بؿعـى أن الحج
ُ
وثبت يف الصحقح طن الـبي ﷺ أكه قا« :الحج الؿبرور لقس له جزاء إال الجـَة » .
وإحاديث يف بقان ِطظم شلن الحج وجاللة شلكه ِ
ُ
الؿرممن يف
ورفعة قدره وكثرة طوائده وخقراته طؾى ُ
الدكقا وأخرة يف هرٰذا الؿعـى كثقر ٌة جدا.
ِ
وزكراء الرـػس
خقرات طديدة يف الدكقا وأخرة مرن زيرادة اإليؿران
فالحج صاط ٌة طظقؿة يرتتب طؾقفا
ٌ
وصالح العؿل ِ
ِ
وتؽػقر السقئات وتؿحقص لؾعبد ..وما إلى ذلك من الػوائد العظقؿرة
ورفعة الدرجات
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بحجه لبقت اهلل الحرام.
التي يـالفا العبدُ الؿممن َ
حرج بقرت اهلل الحررام أن
الؿسؾم يتلكد طؾقه طـد ققامه هبرٰذه الطاطة العظقؿة والعبادة الجؾقؾرة
ّ
إٓ أن ُ
ِ
الؿـؼصة أجره.
صحقحا
يحرص طؾى تتؿقؿه وإكؿالِه واإلتقان به
ً
الؿخؾة به أو ُ
سؾقؿا بعقدً ا طن إمور ُ
ً
وقد مر معـا قو :الـبي ﷺ «الحج الؿبرور لقس له جزاء َإال الجـة » وهرٰذا يعـي أن الؿسؾم يـبغري لره
مشؽورا يسعى يف ذلك سرع ًقا حثق ًثرا و ُيجاهرد كػسره
مربورا وسع ُقه
أن يعتـي طـاية طظقؿة بلن يؽون حجه
ً
ً
طؾى ذلك.
ولفرٰذا من الؿػقد لؾؿسؾم الذي ِ
يؼدم طؾى أداء هرٰذه الطاطة العظقؿة حج بقرت اهلل الحررام أن يعرر
ٍ
كػسره طؾرى برر حجره وتتؿقؿره
شيء يؽرون الحرج
مربورا بلي
بلي شيء يؽون الحج
مرربورا لقجاهرد َ
ً
ً
مربورا إٓ بشرصقن
الحج ٓ يؽون
وتؽؿقؾه والعؾؿاء -رحؿفم اهلل -يؼولون إن
ّ
ً
ثواب اهلل والدار أخرة ٓ يريد بحجه ريا ًء
األول أن يؼصد الحاج بحجه وج َه اهلل  ۵يريد بحجه َ
َ
وحطامفا وإكؿا يريد وجه اهلل  ۵والدّ ار أخرة قا :اهلل تعالى ﴿ﭤ
وٓ ُسؿعة وٓ يريد به الدكقا ُ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [اإلسراء] أي همٓء هم الذين
يشؽر اهلل طؿ َؾفم ويرضاه ويؼب ُؾه إذا أتوا به طؾى هبرٰذه الصػة يريدون وجه اهلل يريدون به ثواب أخرة
يريدون به موطود اهلل  ۵لؿن حج بقته ومن أراد أخرة ٓ يريد بعؿؾه أخرة ٓ يريد بعؿؾه الدكقا
الذي يريدُ بعؿؾه الدكقا حؽؿه لخر بقـه وبقن اهلل  ۵يف أية التي قبل هرٰذه أية حقث قا :گ ﴿ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[اإلسراء].
ً
مؼبوٓ طـد اهلل  ۵فنن اهلل  ٓ ۵يؼ َب ُل
ولفرٰذا ٓبد من اإلخالص يف الحج ويف غقره لقؽون العؿل
طؿررل طامرر ٍ
ل كائـًررا مررن كرران إٓ إذا أخؾصرره هلل  ۵قررا :تعررالى ﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾[البقـة  ]5وقا :تعرالى ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[الزمرر  ]3وجراء يف الحرديث ال ُؼدْ سري أن الررب
 ۵يؼو« :أكا أغـى الشركاء عن الشرك من عؿل عؿ أشرك معيي قيه غقيرر تركتيه وشيركه» ففرو
 ٓ ۵يؼبل َ
صرؾوات اهلل وسرال ُمه طؾقره
طؿل العامل إٓ إذا أراد به وج َه اهلل والدار أخرة ولفرٰذا أهل
ُ
بتوحقد اهلل.
فم ل َبقك ،ل َبقك ال شريك ليك لبقيك،
فؼا :كؾؿته العظقؿة التي يرددها الؿسؾؿون من بعده «لب َقك ال َؾ َ
إن الحؿد والـعؿة لك والؿؾك ال شريك لك» وهرٰذه كؾؿة إخالص وتوحقد كؿا سرقل بقران ذلرك ْ
إن
َ
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شاء اهلل.
ُ
لفردي الـبري ﷺ فؽؿرا أن
مربورا إٓ به أن يؽون
الحج
أما إمر الثاين الذي ٓ يؽون
العؿل مواف ًؼا َ
ّ
ً
ِ
لسرـة
خالصا
اهلل  ٓ ۵يؼبل من العؿل إٓ ما كان
ً
لوجفه فنكه  ٓ ۵يؼبل من العؿل إٓ ما كان مطاب ًؼا ُ
ٍ
شررع وبؿرا
ٕحد أن يعبد اهلل بؿا شاء وإكؿا
كبقه َ -ط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُم -فؾقس
ُ
الواجب طبرادة اهلل بؿرا َ
جاء طن الرسو :الؽريم صؾوات اهلل وسالمه طؾقه.
ولفرٰذا ثبت يف الحديث الصحقح أن الـبي ﷺ قا « :من عؿل عؿ لقس عؾقه أمركا فيو رد» وقرا:
فقؿا يتعؾق بالصالة «صؾوا كؿا رأيتؿوين أصؾي» وقا :فقؿا يتعؾق برالحج «خيووا عـيي مـااليؽؽم»
ولفرٰذا كان متلكدً ا طؾى كل مسؾم أن يتحرى هدْ َي الـبي ﷺ يتحرى هديه ويتعؾم سـته ويعر صريؼتره
غرزه صؾوات اهلل وسالمه طؾقه.
ُ
صؾوات اهلل وسالمه طؾقه لقؼتػي لثاره ولقس ُؾك مسؾؽه ولقؾزم ْ
ففرٰذان شرصان أساسان وركـان طظقؿان ٓ َقبو :لعؿل من أطؿا :الحج أو غقر الحج إٓ هبؿا
خالصا.
 أن يؽون العؿل هلل
ً
 وأن يؽون لسـّة الـبي ﷺ مطاب ًؼا.
ولفرٰذا كؿا قدمت يـبغي طؾى كل مسؾم أكرمه اهلل  ۵ومرن طؾقره برالؿجيء ٕداء هررٰذه الطاطرة أن
كصب طقـقه وأمام كاضريه هذين إمرين العظقؿقن
يجعل ْ
اإلخالص لؾؿعبود.
لؾرسو.:
والؿتابعة ّ
محؿد ﷺ حتى يـا :هرٰذا ال ّثواب العظرقم
لؾرسو :وهو ّ
اإلخالص لؾؿعبود وهو اهلل  ۵والؿتابعة ّ
متؿؿا له يف حديثره
مؽؿال له
ً
ويظ َػر هبرٰذا إجر الجزيل الذي جعؾه اهلل  ۵لؿن حج البقت بارا بحجه
ً
ِ
أيضرا طؾرى مرا
طـدما قاَ - :ط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُم« -الحج الؿبرور لقس له جزاء إال الجـة »
ويحررص ً
د :طؾقه قو :الـبي ﷺ « من حج ؾم ير ث ولم يػ ق رجع كقوم ولدته أمه » .
موضوع حديثـا هرٰذه الؾقؾة هو طن الدروس الؿ تػادة من الحج.
أ ّيفا اإلخوة
ُ

والحج لية إخوة مدرس ٌة إيؿاكقة طظقؿرة يتؾؼرى فقفرا الؿممـرون الردروس العظقؿرة ِ
والعررب الؿرمثرة
ّ

والعظات الـافعة والؿـافع الؿتعددة.
الحج مدرسة تتفذب فقفا الـػوس وتز ُكو فقفا الؼؾوب ويزداد فقفا اإليؿان وترتػرع فقفرا الردّ رجات
ّ
بلتم ما يؽون من الـجاح وأكؿل ما يؽرون
و ُتؼا :فقفا العثرات وتؽػر السقئات مدرسة يتخرج مـفا أهؾفا ّ
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من الػالح والصالح مدرس ٌة طظقؿة.
مجرد شرعارات جوفراء :برل
لقس
ّ
الحج رحؾ ًة لالستطالع أو سػر لؾـرزهة وآستؿتاع ولقس الحج ّ
الرحؿن ولفرٰذا يـبغري طؾرى
ّ
الحج إيؿان وبر وصاطة وإحسان وبر وإيؼان وإقبا :طؾى اهلل  ۵الؽريم ّ
الحج مدرسة وأ ّكه ٌ
مؼبل يف حجه طؾى
اهلل طؾقه وأكرمه بالؿجيء إلى الحج أن يضع يف باله أن
ّ
كل من م ّن ُ
ٍ
دروس طظقؿة يـبغي ُيػقد مـفا وأن يستػقد يف تحصقؾفا وأن يحرص طؾقفا تؿام الحرص.
جاج يف حجفم هي مؼاصد الحج العظقؿة :كؿا قا :اهلل ﴿ ۵ﮇ
ودروس الحج التي يتؾؼاها الح ّ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾[الحج]

هؽذا قا:

اهلل ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾[الحج].
وتلمل َ
قو :اهلل  ۵يف هرٰذه أية ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﴾ قا :ال ُعؾؿراء الرالم يف قولره ﴿ ﮖ﴾
الحج مؼصو ُده
ٓم التعؾقل وهي متعؾؼة بؼوله ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾ ومعـى ذلك أن إذان بالـاس يف
ّ
الحج مرن أجرل
أن يشفد الـاس الؿـافع العظقؿة يف حجفم لبقرت اهلل ﴿ﮖ ﮗ ﮘ﴾ أذن فرقفم بر ّ
ماذا؟ من أجل أن يشفدوا الؿـافع فالحج فقه مـافع طظقؿة وفوائرد كثقررة جردا ودروس كافعرة وطظرات
كػسه طؾرى تؾؼري مـرافِع
بالغة يـبغي أن يحؼق الحاج يف كػسه معـى الشفود لفرٰذه الؿـافع بؿعـى أن يفقئ َ
ٍ
كبقررة
دروسرا طظقؿرة وفوائرد
حصل
الحج وأخذ فوائده ومعرفة دروسه وطظاته وطربه ل َق ْخرج مـه وقد ّ
ً
جدا.
هرٰذا معـى قوله تعالى ﴿ﮖ ﮗ ﮘ﴾ وأؤكدُ أيفا اإلخوة أن هررٰذا إمرر يـبغري أن يؽرون يف
الحرج والحرج مرن
حاج طـدما ُيؼدم طؾى حج بقت اهلل الحرام أن يضع يف باله أن يشفد مـرافع
ّ
ذهن كل ّ
الؿسؾم بالبقت سبعة أشرواط مود ًطرا لبقرت اهلل الحررام
أوله إلى لخره من أو :لحظة فقه إلى أن يطو
ُ
من أوله إلى لخره دروس وطرب ممثرة غاية التلثقر.
ودروس الحج ِ
ٍ
دروس طامرة مـوطرة
جاكب معقن من جواكب الدين وإكؿرا هري
وطربه ٓ تؼتصر طؾى
ٌ
ّ
شامؾة لؾدين كؾه.
دروس طظقؿة يف إصالح العؼقدة وتؼويؿفا ويف الحرج دروس طظقؿرة يف إصرالح العبرادة
فػي الحج
ٌ
دروس طظقؿة لؽن الـراس يتػراو ُتون
دروس طظقؿ ٌة يف هتذيب إخالق وتحسقـفا
وتزكقتفا ويف الحج
ٌ
ٌ
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قؿا يف تؾؼي هرٰذه الدروس
تػاو ًتا طظ ً

فؿـفم من يعود من حجه وقد امتأل قؾبه بالدروس العظقؿة ِ
والعرب الؽثقرة الؿمثرة.
ُ
ُ
يسقرا من هرٰذه الدروس.
ومـفم من يعو ُد ولم يحصل إٓ ً
قؾقال ْ
وكز ًرا ً
عرضا جسؿه ذهب لؾحج وقؾبه مـشغل.
ومـفم من يعو ُد وما طـده شيء :كان ً
غافال ٓه ًقا ُم ً
ولفرٰذا كمكد أن الؿسؾم يـبغي له من بداية حجه أن يفقئ كػسه مستعقـًا بربه  ۵برلن يػقرد مرن حجره

تؾك الدروس وأن يشفد يف حجره تؾرك الؿـرافع التري إلقفرا اإلشرارة بؼرو :اهلل  ﴿ ۵ﮖ ﮗ

ﮘ﴾.
ومـافع الحج -أيفا اإلخوة -طؾى كوطقن
أسرؾػت
الؼ م األول مـافع ديـقة طظقؿة جدا يتؾ ّؼاها الؿممـون يف حجفم لبقت اهلل الحرام ومـفا كؿا
ُ
ما يتعؾق بآطتؼاد ومـفا ما يتعؾق بالعبادة ومـفا ما يتع ّؾق بإخالق وسقل التـبقه طؾى جؿؾة من هرٰذه
الؿـافع.
مـافع دكقوية أباحفا اهلل  ۵لعباده يف حجفم لبقرت اهلل الحررام قرا :تعرالى ﴿ﭳ
والؼ م ال َثاين
ٌ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ﴾[البؼرة  ]898ومعـى أية بنجؿاع أهل العؾم أن الؿحررم
يرتزق ويتؽسب ويبقع ويشرتي بؿا ٓ يخل مؼصوده إساس وهو حرج بقرت
الحاج لقس طؾقه
جـاح أن ّ
ٌ
مؽؿال لفا غقر مخل بشريء مـفرا لرقس طؾقره جـراح أن
ً
متؿ ًؿا لفا
اهلل الحرام ما دام ممد ًيا ٕطؿا :الحج ّ
أباحه اهلل  ۵وأحؾه لعباده.
يبتغي ً
فضال من اهلل  ۵ببق ٍع أو شراء أو كحو ذلك مؿا َ
لؾحاج قرد ٓ تعرود لره
وأهم من هرٰذه الؿـافع الدكقوية الؿـافع الديـقة التي هي حؼقؼة فرصة طظقؿة
ّ
مرة ثاكقة فال يـبغي له أن يػوهتا دون أن يحصل تؾك الؿـافع .
ّ
ِ
أستعرض لؽم جؿؾ ًة من أطؿرا :الحرج و ُأشرقر مرن خاللفرا إلرى الؿـرافع الديـقرة
ولعؾي أيفا اإلخوة
والدروس العظقؿة التي ُيؿؽن تحصقؾفا وإفادهتا من تؾك الشعائر وإطؿا.:
ِ
إزارا وردا ًء
وكبدأ أو ًٓ بلو :طؿ ٍل يؼوم به
ّ
الحاج طـدما يصل إلى الؿقؼرات ويغتسرل ويتطقرب ويؾربس ً
أبقضقن كظقػقن ثم يفل بالـسك الذي يريد إما التؿتع أو الؼران أو اإلفراد يفل بتوحقد اهلل  ( ۵لبقك
ال ّٰؾ ُفم لبقك لبقك ٓ شريك لك لبقك إن الحؿد والـعؿة لرك والـعؿرة لرك والؿؾرك ٓ شرريك لرك
وهرٰذه الؽؾؿات كؿا قا :جابر بن طبد اهلل كؿا يف «صحقح مسؾم» طـدما وصف حجة الـبي ﷺ ( فلهرل
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قائال «لبقك ال ّٰؾف َم لبقك ،لبقك ال شريك لك لبقك إن الحؿد والـعؿة لك والؿؾك ،ال
الـبي ﷺ بالتوحقد ً
ٌ
إهال :بتوحقد اهلل  ۵ففررٰذه الؽؾؿرات -كؾؿرات التؾبقرة -هري كؾؿرات توحقرد
شريك لك » وهرٰذا
ودرسرا مفؿرا أن الحرج ٓ يؽرون
وإخالص هلل  ۵و ُبدئ هبا أو :الحج ففرٰذا كػقدُ مـه فائدة طظقؿرة
ً
ً
مؼبوٓ طـد اهلل  ۵إٓ إذا أقامه العبد طؾى التوحقد -طؾى توحقرد الرل -وهؽرذا ّ
الشرلن يف كرل صاطرة
وطبادة ٓ يؼبؾفا اهلل  ۵من العامل ّإٓ إذا أقامفا طؾى توحقد اهلل.
ُيرشدكا إلى هرٰذا إهالله صؾوات اهلل وسالمه طؾقه بالتوحقد «لبقك ال ّٰؾف َم لبقك ،لبقيك ال شيريك ليك
لبقك ،إن الحؿد والـعؿة لك والؿؾك ال شريك لك ».
والسـّة كؿا تعؾؿون أن يرفع صوته بالتؾبقة ويؽون كل حاج مؾب ًقا بؿػرده دون ارتباط بؿجؿوطرةٕ :ن
ّ
التؾبقة الجؿاطقة التي تؽون بصوت واحد لقست من هدي الـبي ﷺ وٓ من سـته.
وإكؿا السـة أن يؾبي كل واحد بؿػرده ويرفع صوته حتى أن أصحاب الـبي ﷺ ورضي طـفم مرا كراكوا
يبؾغون بئر روحاء إٓ وقد ُبحت أصواهتم من رفعفم ٕصواهتم بالتؾبقة (لبقك ال ّٰؾ ُفم لبقك .
والؿتلكد طؾى الؿسؾم طـدما يؾبي ويرفع صوته بالتؾبقة أن يستشعر معاين هررٰذه الؽؾؿراتّ :
ٕن هررٰذه
الؽؾؿات لقست ألػا ًضا ٓ معـى لفا أو طبارات ٓ مدلو :لفا :برل هري كؾؿرات طظقؿرة الؿعـرى طظقؿرة
الدٓلة لقست كؾؿات جوفاء لقس لفا معـى حاشاها أن تؽون كذلك :بل هي كؾؿرات طظقؿرة مشرتؿؾة
طؾى أجل الؿعاين ففل من الالئق بالؿسؾم أن يحج ويؽرر هررٰذه الؽؾؿرات طشررات الؿررات أو مئرات
الؿرات ويعود إلى بؾده وهو ٓ يدري ما هري هررٰذه الؽؾؿرات مجررد كؾؿرات يسرؿع الـراس يؼولوارا
بالحاج ؟!
فقؼولفا مثؾفم هل هرٰذا من الالئق
ّ
الجواب ٓ بل الؿتلكد طؾى الحاج أن يحرص طؾى ففم معاين هرٰذه الؽؾؿرات ومعاكقفرا واضرحة
وهي يف الجؿؾة إطالن بالتوحقد هلل  ( ۵لبقك الؾفم لبقك .
ألرقس اهلل  ۵قرا :يف الؼررلن ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾[الحرج  ]77يعـري ُادطفرم إلرى
الحج كادهم إلى الحج ما جرواب الـرداء؟ ( لبقرك

فرر(لبقك الؾفرم لبقرك هري اسرتجابة مرن بعرد

ً
ً
امتثرآ ٕوامرر اهلل  ۵كرادى
دخروٓ يف صاطرة اهلل
استجابة تؾبقة من بعد تؾبقة َقبو :من بعد قبرو:
طباده لؾحج فلجابوا كداءه مؾبقن قائؾقن ( لبقك الؾفم لبقك يعـي يا أهلل استجبـا وامتثؾـا أمر
لؿا أمرتـا به فجئتـا صائعقن قائؾقن لبقك الؾفم لبقك مؾبقن الـداء .

واكؼردكا
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ففي كؾؿة تعـي اإلطالن بالدخو :يف صاطة اهلل وامتثا :أوامرر اهلل  ۵أمررهم برالحج فؼرالوا لبقرك
الؾفم لبقك .
خذوا هـا فائدة طـدما يلمركا گ بالصالة وكحن كعؾم أن الصالة أطظم وأهرم مرن الحرج فالصرالة
أطظم أركان اإلسالم بعد الشفادتقن طـدما يـادي طباده لؾصالة ويلمرهم هبا :أيات التي ترلمر بالصرالة
يف الؼرلن أكثر من أيات التي فقفا إمر بالحج .
كثقرة أيات التي فقفا إمر بنقامة الصالة والؿحافظة طؾى الصالة والتحذير مرن ترر الصرالة كثقرر
جدا يف الؼرلن الؽريم فؾؿا أمر اهلل  ۵طباده بذلك وأمر برإذان الرذي هرو كرداء لؾصرالة حري طؾرى
الصالة حي طؾى الػالح ما الواجب طؾى العبد مع هرٰذا الـداء ؟
ألقس الواجب أن يؾبي الـداء؟! كادى طباده بالحج فؾبوا كداءه وكاداهم لؾصالة أٓ يؾبون كرداءه ؟! أٓ
يحافظون طؾى ما أمرهم بالصالهتم ؟
الؿصقبة يا إخوان طظقؿة قد يل بعض الـاس لؾحج ولؽـه ما يصؾي حترى يف أثـراء الحرج يتفراون يف
الصالة ويخل هبا وٓ يحافظ طؾقفا ويضقع أوقاهتا ألقست هرٰذه مصقبة ؟!
والصالة فريضة طظقؿة من فرائض اإلسرالم وركرن طظرقم مرن أركران الردين قراَ - :ط َؾق ِ
رال ُة
ره الص َ
ْ
َوالس َال ُم « -العفد الور بقــا وبقـفم الص ة ،ؿن تركفا ؼد كػر» وذكرت طـده صرؾوات اهلل وسرالمه
طؾقه يو ًما فؼا « :من حا ظ عؾقفا كاكت له كورا وبرهاكا وكجاة يوم الؼقامة ،ومن لم يحا ظ عؾقفا لم يؽين
له كور وال برهان وال كجاة يوم الؼقامة  ،وحشر مع قارون و رعون وهامان وأمقة بن خؾف » .
هؽذا يؼو :ﷺ الذي ٓ يحافظ طؾى الصالة يوم الؼقامة يحشرر مرع هرمٓء مرن يرضرى أو يحرب
لـػسه أن يحشر يوم الؼقامة مع قارون وفرطون وهامان وأم ّقة بن خؾف :رؤوس الؽػر ؟!
فنذا ما لبقـا الـداء بالحج وقؾـا ( لبقك الؾفم لبقك ألقس من الواجب طؾقـا والؿتلكرد أن كؾبري كرداءه
بالصالة فـحافظ طؾقفا.
گ ّ
الحجاج تؽ ّبد يف حجه الؿشاق الؽثقرة والعـاء الطويل وجؿرع الؿرا :الؽثقرر لقؾبري كرداء اهلل
كثقر من
ّ
ٌ
ويحج بقته الحرام والصالة ٓ تؽؾػه هرٰذا التؽؾقف وٓ تتطؾب مـره هررٰذه إمرور ويصرؾقفا يف مسرجده
الذي ب ِ
أمرها يسقر جدا.
جـب بقته مع جؿاطة الؿسؾؿقن ُ
فؾؿاذا يػرط بعض الؿـتسبقن لفرٰذا الدين ولؿاذا يضقعواا قرا :اهلل ﴿ ۵ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﴾ ماذا ي ْؾ َؼون يوم الؼقامة؟ قا﴿ :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾[إطرا ] وادي يف جفـم .
ولؿا يسل :أهل الـار طن سبب دخولفم الـرار ﴿ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﴾ مرا كـرا
كصؾي هرٰذا هو السبب ﴿ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ﴾[الؿدثر]  ...إلى لخر أيات.
ففرٰذه دروس طظقؿة (لبقك ال ّٰؾفم لبقك ترفع صوهتا هبا (لبقرك ال ّٰؾفرم لبقرك وتؽررهرا وتتجره إلرى
البقت واهلل  ۵قبل ذلك دطا لتصؾي إلى هرٰذا البقت خؿس مرات يف القوم والؾقؾرة فقـبغري أن تـؼراد
وتؾبي الـداء وتصؾي كل يوم خؿس مرات كؿا أمر اهلل  ۵ففرٰذه فائدة طظقؿة (لبقك ال ّٰؾ ُفم لبقك .
(لبقك ٓ شريك لك لبقك ٓ شريك هلل  ۵يف الدطوة فال ُيدطى وٓ يسل :وٓ يعبرد وٓ يؾجرل إٓ
إلى اهلل  ۵الذي ٓ شريك له .
(ٓ شريك لك أي ٓ كد لك كؿا قرا :تعرالى ﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[البؼررة]
أي ٓ تجعؾوا هلل شركاء يف العبادة وأكتم تعؾؿون أكه ٓ خالق لؽم غقر اهلل .
(لبقك ٓ شريك لك طـدما يؼو :الحاج ( لبقك ٓ شريك لك يجب طؾقره أن يستشرعر أكره لرقس هلل
شريك ٓ :يف ربوبقته ﴿ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[فراصر  ٓ ]3شرريك هلل يف ربوبقتره وٓ شرريك هلل يف
أسرررؿائه وصرررػاته ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾
[إطرا ] وٓ شريك لره يف العبرادة ٓ معبرود حرق إٓ اهلل  ﴿ ۵ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾
[البقـة .]5
فقـبغي طؾى من يؼو( :لبقك ال ّٰؾ ُفم لبقك أن يستشعر ذلك أن اهلل ٓ شريك له يف ربوبقته بؿعـى أكره
الؿـعم الؿتصر الؿدبر لشمون خؾؼه كؾفا .
وحده الخالق الرازق ُ
وٓ شريك له يف أسؿائه گ وصػاته ﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الشورى] ﴿ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾[مريم] ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[اإلخالص] گ .
ويستشعر أن اهلل ٓ شريك له يف ألوهقته بؿعـى أكه وحده الؿعبود بحق وٓ معبود بحق سواه وهرٰذا
معـى قو :الؿسؾؿقن (ٓ إله إٓ اهلل أي ٓ معبود بحق إٓ اهلل .۵
(لبقك ٓ شريك لك لبقك إن الحؿد والـعؿة لك والؿؾك ٓ شريك لك .
الحؿد كؾه هلل وإلى هـا يف الحؿد تػقد آستغراق بؿعـى أن الحؿد بجؿقع أكواطه هلل .۵
رب الس ٰؿوات ورب إرض رب العالؿقن گ.
هلل الحؿد وحده ّ
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فر(الحؿد هلل والحؿد هو الثـاء طؾى اهلل  ۵مع حبه الثـاء طؾى اهلل مع حبه گ.
الحؿد هلل ( إن الحؿد والـعؿرة أي الـعؿرة هلل و(أ :يف قولره ( الـعؿرة لالسرتغراق أي جؿقرع
الـعم هلل . ۵
﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ﴾[الـحل ﴿ ]53ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ﴾[الـحل ّ ]88
كل كعؿة أكعم اهلل
 ۵طؾقك هبا يف ٍ
خاصة أو طا ّمة هي من اهلل.
قديم أو حديث يف سر أو طالكقة يف ّ
فلكت ُتعؾن ذلك هلل وأكت يف صريؼك لؾحج تعؾن ذلرك وترفرع صروتك ( إن الحؿرد والـعؿرة لرك
يعـي يا أهلل كل حؿد لك كل ثـاء لك كل تعظقم لك كل تؿجقد لك لك كل كعؿة صغرت أو كرربت
دقؾت أو جؾت لك يا أهلل أكا وما بي من كعؿة ففي مـك يا أهلل .
يعؾن ذلك وهو يف صريؼه لؾحج (إن الحؿد والـعؿة لك والؿؾك الؿؾك هلل .۵
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾[ل :طؿران  ]76بقده الؿؾك وبقده إمر وإلقه
ّ
الؽل مؿالقك هلل
يرجع إمر كؾه﴾ ففو ﴿ ۵ﮉ ﮊ﴾ مالك الدكقا وأخرة مالك العالؿقن
ّ
الؽل خ ْؾق اهلل  ۵هو خالؼفم وهو مالؽفم وهو مدبر شموام گ ف ُقعؾن ذلك العبد (إن الحؿد
والـ عؿة لك والؿؾك يعـي والؿؾك لك (ٓ شريك لك أي لقس لك شريك يف الحؿد ولقس لك
ٌ
ٌ
الؿؾك .
شريك يف الـعؿة ولقس لك
شريك يف ُ
ٌ
شريك يف العبادة ؟!
ومن كان هرٰذا شلكه هل ُيجعل معه
الحؿد له والـعؿة له والؿؾك له هل ُيجعل معه شريك يف العبادة ؟!
هل ُيدطى معه غقره ؟!حاشا وكال.
ولفرٰذا قا :تعالى ﴿ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾[إحؼا ].
ويؼو :تعالى ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾[سبل].
ويؼو :تعالى ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾[اإلسراء].
ويؼو :تعرالى ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ [فاصر].
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فال يدطى إٓ هلل وهرٰذه فوائد طظقؿة يستػقد الؿسؾم من التؾبقة من هرٰذه الؽؾؿات .
وابن الؼقم  $يف بعض كتبه قا ( :يف التؾبقة فوائد طظقؿة وقواطد متقـة ثم ذكر ما يؼارب الثالثرقن
فائدة كؾفا ملخوذة من كؾؿات التؾبقة (لبقك الؾفم لبقك لبقك ٓ شريك لك لبقرك إن الحؿرد والـعؿرة
وكثقر من الـاس يذهب ويردد هرٰذه الؽؾؿات دون أن يستشرعر معراين هررٰذه
لك والؿؾك ٓ شريك لك
ٌ
الؽؾؿات الجؾقؾة.
درس يتعؾق بالتؾبقة من دروس الحج.
هرٰذا ٌ
طـدما يصل الحاج إلى بقت اهلل العتقق لق ّط ّو بالبقرت كؿرا أمرره اهلل ﴿ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾
[الحج] طـدما يصل إلى البقت والطوا بالبقت كؿا تعؾؿون هو أو :طؿل يؼوم به الحاج طـردما يصرل
إلى مؽة سواء الؿػرد أو الؼارن أو الؿتؿتع أما الؿػرد والؼارن فن ّكفؿا يطوفران بالبقرت صروا الؼردوم
تحق ًة لؾبقت وأما الؿتؿتع فنكه يطو بالبقت صوا ال ُعؿرة الذي هو ركن من أركان العؿرة .
فالؽل أو :طؿل يبدأ به يطو بالبقت والطوا ما هو ؟
الطوا

ٌ
ويردور بالبقرت سربعة
الحاج البقت طؾى يسراره
دوران حو :بقت اهلل الحرام بحقث يجعل
ّ
ُ

ٌ
شروط يردور سربعة
أشواط يبدؤها بالحجر إسود و ُيـفقفا طـد الحجر إسود من الحجر إلى الحجرر
يردور حرو :بقرت
أشواط حو :بقت اهلل الحرام معظ ًؿا هلل مؽب ًرا هلل حامدً ا هلل ُمخب ًتا مـق ًبا إلى اهلل ۵
ُ
ً
وامتثرآ ٕمرر اهللٕ :ن اهلل
مـؽسرا بقن يدي اهلل  ۵يطو ُ حو :البقت صاط ًة هلل
ذلقال مطق ًعا خاش ًعا
اهلل ً
ً
 ۵أمره بذلك قا :تعالى ﴿ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﴾.
وامتثآ ٕمرره ولفررٰذا صرا َ -ط َؾق ِ
ً
ره
ٕجل هرٰذا يطو الؿسؾؿون ببقت اهلل يطوفون صاطة هلل ۵
ْ
الص َال ُة َوالس َال ُم -بالبقت يف ُط َؿره وحجه صؾوات اهلل وسالمه طؾقه.
ً
وأفضآ كريؿرة يف
أجورا طظقؿة
والطوا ُ بالبقت طبادة شرطفا اهلل  ۵وأمر طباده هبا ورتب طؾقفا
ً
ُ
يلخذ يف هرٰذا الؿؽران فائردة
الدكقا وأخرة فعـدما يطو الؿسؾم بالبقت ويمدي هرٰذه العبادة صاط ًة هلل
طظقؿا أن هرٰذه الطاطة العظقؿة وهي الطوا ببقت اهلل الحرام إكؿا ُشرطت يف هرٰذا الؿؽران
مفؿة ودر ًسا
ً
فؼط.
هل اهلل  ۵شرع لعباده صوا ًفا بغقر هرٰذا الؿؽان ؟!
هل شرع لفم صوا ًفا بؼرب أو بشجرة أو بؼبة أو بضريح أو غقر ذلك ؟ كائـا من كان.
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شرجرةِ :
ٍ
طؿرل
هل هرٰذا أمر شرطه اهلل؟ هل هرٰذا أمر أذن اهلل به؟ فؿن يطو بؼرب أو قبة أو ضرريحٍ أو
طؿال لرم يرلذن بره اهلل ؟! ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾[يروكس]
طؿال أذن به اهلل؟ أو طؿل ً
ً
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹﴾[الشورى  ]78من ِ
أذن لؾـاس أن ي ّطوفروا بؼبرة أو
بضريح أو بشجرة أو غقر ذلك كائـًا من كان ؟ هل ِ
أذن اهلل لعباده بذلك؟
ما أذن لفم إٓ بال ّط ّوا حو :بقته العتقق فؿن صا بؼرب أو شجرة أو قبة أو غقرر ذلرك سروى برذلك
بقت الؿخؾوق ببقت الخالق تعالى اهلل  ۵طن ذلك وترـزه.
ٌ
طؿرل
غقر اهلل باهلل وٓ ُيعؿل أي طؿل لم يلذن به اهلل ولفرٰذا فال ّطوا بغقر البقرت العتقرق
وٓ ُيسوى َ
لقس من شرع اهلل وٓ من ديـه :بل هو مـاقض لشرع اهلل -تبرار وتعرالى -وديـره ففررٰذه فائردة يػقردها
الؿسؾم طـد صوافه بالبقت .
ٍ
شيء يؼبل الؿسؾم الحجرر إسرود ؟
ثم طـدما يل ويؼبل الحجر إسود ويستؾم الركن القؿاين ٕي
ٍ
شيء يستؾم الركن القؿاين ؟
وٕي
هل ٕكه يعتؼد أن الحجر إسود يجؾب له كػ ًعا أو يدفع طـره ُضررا هرل ٕجرل هررٰذا يؼبرل الؿسرؾم
الحجر إسود ويستؾم الركن القؿاين؟ حاشا وكال .
الؿسؾم يؼبل الحجر إسود ويستؾم الركن القؿاين ٓ لشريء إٓ ٕن اهلل  ۵شررع لره ذلرك ٓ ٕن
ٍ
لحجر ذلك!
الحجر يضر ويـػع ويعطي ويؿـع وأكّى يؽون
ولفرٰذا لؿا قبل الخؾقػة الراشد أمقر الؿممـقن طؿر برن الخطراب الحجرر إسرود قرا( :أمرا واهلل إين
ٕطؾم أكك حجر ٓ تضر وٓ تـػع ولوٓ أ ّكي رأيت رسو :اهلل ﷺ يؼبؾك ما قبؾتك

هؽذا يؼو :طؿرر

والـاس من حوله يسؿعون حتى يعر من كان حديث طفد باإلسالم ٕي شيء ُيؼبل الحجر إسود .
فتؼبقل الحجر إسود هو قربة هلل وصاطة هلل واتباع لؾرسو :ﷺ أمرا الحجرر فرال يضرر وٓ يـػرع وٓ
يؿؾك شق ًئا الضار الـافع هو من اهلل الؿعطي الؿاكع الخافض الرافع الؼابض الباسط الذي بقده إمور
هو اهلل  ۵فؽل حاجة تطؾب مـه وكل لجل يؽون إلقه وكل استعاذة تؽون به ٓ يؾجل إلى غقرره گ
فعـدما يؼبل الؿسؾم الحجر إسود ويستؾم الركن القؿاين يـبغي لره أن يسرتػقد مرن هررٰذا فائردة طظقؿرة
ودرسا مفؿا وهو هل من الؿشروع لؾؿسؾم أن يؼبل مؽا ًكا لخر يف الدكقا غقر الحجر إسرود ؟ أو يؿسرح
ً
بؿؽان لخر يف الدكقا غقر الركن القؿاين والحجر إسود ؟!
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من الصحابة ﭫ من أكؽر طؾى الذي استؾم بؼقة أركان البقت يعـي وجد من أخذ يستؾم أركان البقت
كؾفا الحجر إسود والذي يؾقه وأخر والركن القؿاين كل ركن يؿر طؾقه يؿسحه فلكؽر طؾقه
الصحابة ذلكٕ :كه استؾم ركـًا من البقت لم كممر باستالمه كؿا أكؽر ابن طباس ﭭ من فعل ذلك
قبورا أو أضرحة وقد ط ُظم
استؾم ركن من البقت لم يمذن باستالمه فؽقف بؿن يستؾم
أحجارا أو ً
ً
الجفل بالـاس يف هرٰذه إزمان بعضفم كل ما مر طؾى شيء مسحه وإن دخل مسجدً ا مسح طؾى بابه
مر طؾى شيء مسحه كل ما مر طؾى مؽان يؿسح.
مر طؾى قرب مسحه إن ّ
وإن ّ
من ِ
أذن لك هبرٰذا ؟ من أمر هبذا؟ لم َيشرع لك اهلل فقؿا ثبت طن الـبي ﷺ إٓ تؼبقل الحجرر إسرود
الركن القؿاين.
واستالم ّ
فؾؿاذا يذهب بعض الـاس إلى أمؽـة أخرى يتؿسرحون هبرا والؿصرقبة طظقؿرة أكثرر يف هرمٓء أارم
وكصرا وما إلى ذلك فقؿسح بالؼرب أو الؼبرة أو
يتؿسحون ببعض إمؽـة يطؾبون مـفا مد ًدا وطو ًكا وشػا ًء
ً
بضريح وهو يريد أن يشافقه والشايف هو اهلل يريد أن يرزقه والرازق هو اهلل يريد أن يـعم طؾقه والؿرـعم
هو اهلل ففرٰذه مصقبة طظقؿة .
والحاج طـدما حج بقت اهلل يلخذ مـه مثل هرٰذه الػوائد ولرتؽن مـّرا طؾرى برا :كؾؿرة أمقرر الؿرممـقن
طؿر بن الخطاب ﭬ (أ َما واهلل إين ٕطؾم أ ّكك حجر ٓ تضر وٓ تـػع ولوٓ أكي رأيت رسرو :اهلل ﷺ
يؼبؾك ما قبؾتك .
ثم بعد ذلك طـدما يتجه الـاس إلى طرفات :ذلك القوم العظقم الذي هو خقر إيام وأفض ُؾفا طـرد اهلل
ِ
الر ّب الغـي الحؿقد طبا َده يباهي مالئؽته بعباده يؼرو« :اكظيروا عبيادر هيءالء
يوم طرفة الذي يباهي ّ
أتوين شعثا غبرا ،أشفدكم أين قد غػرت لفم» ذلك القوم الذي هو خ ْق ُر إيام.
ماذا يشرع لؾؿسؾم فقه؟
يؼوَ - :ط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُم« -خقر الدعاء يوم عر ة ،وخقر ما قؾته أكا والـبقون مين قبؾيي :ال إليه َإال
ا هل وحده ال شريك له ،له الؿؾك وله الحؿد ،وهو عؾيى كيل شييء قيدير» وتلمؾواأيفرا اإلخروة يف هررٰذا
التوافق العجقب والتـاسق العجقب بقن الدطاء الذي يؼا :وبقن القوم الذي يؼا :فقه الردطاء القروم الرذي
يؼا :فقه الدطاء أو هرٰذه الؽؾؿات هو يوم طرفة خقر وسقد إيام أفضل أيام السرـة طؾرى اإلصرالق يروم
طرفة وهو خقرها وسقدها وأفضؾفا وكان الـّبي ﷺ وإكبقاء مرن قبؾره ُيؽثررون يف هررٰذا القروم العظرقم
الؿبار من أفضل إذكار وسقدها الذي هو (ٓ إله إٓ اهلل .
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فر(ٓ إله إٓ اهلل هي أفضل الؽؾؿات طؾى اإلصالق وأجؾفا طؾى اإلصالق كؿرا قراَ - :ط َؾق ِ
رال ُة
ره الص َ
ْ
َوالس َال ُم -يف الحديث الصحقح «أ ضل الوكر ال إله إال ا هل» ولؿا قا :أحد الصحابة وهو أبرو ذر ﭬ
من الحسـات ٓ إله إٓ اهلل ؟ قا :الـبي ﷺ «هي أح ن الح ـات» .
جؿقرع إكبقراء أقروا َمفم كؿرا جراء يف
فر(ٓ إله إٓ اهلل هي أفضل الؽؾؿات طؾى اإلصالق أمرر هبرا
ُ
كوحا ڠ قآ :بـه (يا بـي آمرك بي (ال إله إال ا هل) ،إكفا ليو وعيعت ك كػية وال يؿوات
الحديث أن ً
ال ييبع واألراعييون ك كػيية ،مالييت بفيين ال إلييه إال ا هل ٓ إلرره إٓ اهلل لررو توضررع يف كِػ رة والس رؿوات
وإراضقن يف كػة تؿقل هبن ٓ إله إٓ اهلل وهرٰذا يد :طؾى كرب شلن وطظم قدر هرٰذه الؽؾؿة .
ثم قا( :ولو أن ال ؿوات واألرض كن حؾؼة مػرغة لؼصيؿتفن -ويف روايرة لػصيؿتفن -ال إليه إال
ا هل كؾؿة طظقؿة.
فاختار َ -ط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُمٕ -فضل إيام أفضل إذكار.
وهـا يلخذ الؿسؾم فائدة طظقؿة وهو أن كؾؿة التوحقد (ٓ إله إٓ اهلل هي أفضرل الؽؾؿرات وٕجرل
هرٰذا اختارها الـبي ﷺ وإكبقاء من قبؾه اإلكثار مـفا يف هرٰذا القوم الذي هو أفضل إيام.
وهـا يطرح الحاج طؾى كػسه جؿؾة من إسئؾة ما واجبي تجاه (ٓ إله إٓ اهلل ؟ ما حظي من ٓ إله إٓ
ؼرت شرروصفا وواجباهترا ؟ هرل ابتعردت طرن
اهلل ؟ هل تدبرت معـاها ؟ هل طرفت مؼتضاها ؟ هرل ح ّؼ ُ
كواقضفا ومـؼصاهتا؟ ما هو شلين مع ٓ إله إٓ اهلل ؟
هرٰذه أسئؾة مفؿة وهبرٰذا يستػقد الحاج أكه يـبغي طؾقه أن يعتـي بؽؾؿة التوحقد (ٓ إلره إٓ اهلل أطظرم
العـاية ويفتم هبا تؿام آهتؿام ويؼدم العـاية هبا طؾى كل أمر من إمور دراس ًة وتعؾ ًؿا وتطبق ًؼا وتحؼق ًؼرا
و ُبعدً ا طن كل أمر يـاقِض هرٰذه الؽؾؿة أو يخل بؿؼصودها.
(ٓ إله إٓ اهلل أفضل الؽؾؿات طؾى اإلصالق ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾[إكبقاء].
وهرٰذه الؽؾؿة (ٓ إله إٓ اهلل هي مػتاح الجـة وقد سئل بعض السؾف ألقست (ٓ إله إٓ اهلل مػتاح
الجـة؟ قا :بؾى ولؽن ما من مػتاح إٓ وله أسـان فنن جئت بؿػتاح له أسـان فتح لك وإٓ لم يػتح.
يعـي أن الؿسؾم ٓبد أن يحؼق شروط (ٓ إله إٓ اهلل وأن يل بضوابط (ٓ إله إٓ اهلل التي جراءت يف
اهلل َط َؾ ْق ِه َو َسؾ َم.
كتاب اهلل وسـة الـبي َصؾى ُ
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طامال بؿؼتضراها بعقردً ا طؿرا يـاقضرفا وكسرل :اهلل  ۵أن
ً
طالؿا بؿعـاها
فالؿسؾم ٓبد وأن يؽون ً
يجعؾـا وإياكم من الؿحؼؼقن (ٓ إله إٓ اهلل صد ًقا والؿطبؼقن لفا حؼا.
وسؿي بقوم الـحر ّ
ٕن الـاس يـحرون هبقؿة إكعام تؼر ًبا إلى اهلل
ثم لؿا يـتؼل الحجاج إلى يوم الـحر ُ
 ۵صاطة له وصؾ ًبا لؿرضاته وثوابه گ .
واهلل  ۵غـي حؿقد ﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾[الحج .]37
فالؿسؾؿون يـحرون هداياهم تؼر ًبا إلى اهلل ومن كعؿة اهلل  ۵طؾى أهل البؾدان الذين لم يتقسر لفرم
الحج أن ه ّقل لفم مشاركة الحجاج يف شيء من أطؿاله وذلك بتؼديم إضاحي تؼر ًبا إلى اهلل فالحجراج
يف مؽة يـحرون الفدي والؿسؾؿون يف بؼقة إرض يـحرون ويذبحون إضراحي والؽرل يتؼررب إلرى
اهلل.
والذبح طبادة ٓ يجوز صرففا إٓ هلل تعالى قا :تعالى ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ﴾[إكعام] وقوله ﴿ ﯖ﴾ أي ذبحي.
وقا :تعالى ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾[الؽوثر] فالذبح طبادة ٓ يجوز صرففا ٕحد كائـًا من كران ٓ
يجوز صرففا إٓ هلل .
وقد خرج مسؾم يف «صحقحه» طن طؾي بن أبي صالب ﭬ أن الـبي ﷺ قا« :لعن ا هل من ذبي لغقير
ا هل» والؾعن هو الطرد واإلبعاد طن رحؿة اهلل .
وهـا يستػقد الحاج فائدة طظقؿة وهي أن كحر الفدي وذبح إضاحي إكؿا هو قربة هلل وهؽذا ذ ْبرح
العؼقؼة وكحو ذلك إكؿا هو ُقربة هلل گ وصاطة هلل .۵
وصؾى اهلل وسؾم وبار وأكعم طؾى طبد اهلل ورسوله وكبقه محؿد وطؾى لله وصحبه أجؿعقن .
أما بعد
كواصل ما وقػـا طـد إذان وما يتعؾق بالذبح الذي يؽون يف يوم الـحر ذلك القوم العظقم وأشررت
إلى أن الذبح طبادة وصاطة و ُقربة هلل  ٓ ۵يجوز أن تصر لغقرره ٓ يجروز أن ُيرذبح لغقرره وٓ أتػره
فضال من أن يستثؿن الذبائح ويختار كػائس إكعام.
ً
الحقواكات
جاء يف «الحؾقة» ٕبي كعقم بنسـاد صحقح طن سرؾؿان الػارسري ﭬ قرا( :دخرل رجرل الجـرة يف
مر رجالن طؾى قوم طـدهم صـم ٓ يجروزه
ذباب ودخل رجل الـار يف ذباب ققل وكقف ذلك ؟ قاّ :
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أحد أي ٓ يجوز أن يعربه أحد (حتى يؼرب فؿر رجالن هبرٰذا الصـم فؼالوا ٕحدهؿا قررب قرا:
ٓ أجد شق ًئا أقربه قالوا قرب ولو ذبا ًبا فؼرب ذبا ًبا فؿر فؿات فدخل الـار ٕكه قررب ذبا ًبرا لغقرر اهلل
(فؼالوا لًخر قرب قا :ما كـت ٕقرب ٕحد غقر اهلل أي أكا ٓ أقرب أي شريء إٓ هلل (فؼتؾروه
فدخل الجـة وهرٰذا معـى قوله ( دخل رجل الجـة يف ذباب ودخل رجل الـار يف ذباب .
هرٰذا ذبح ذباب لغقر لغقر اهلل فدخل به الـار فؽقف مرن يشررتي الشراه السرؿقـة أو البعقرر السرؿقن أو
البؼرة السؿقـة ويذهب هبا ويذبحفا لغقر اهلل .۵
هرٰذا أ ّما ما يتعؾق بالذبح يف يوم الـحر -كؿا تعؾؿون -يحؾق الحجاج رؤوسفم ومـفم من يؼصر وقد
دطررا الـبرري ﷺ لؾؿحؾؼررقن ثررالث مرررات ولؾؿؼص ررين مرررة واحرردة قررا :تعررالى ﴿ ﯟ ﯠ
ﯡ﴾[الحج .]77
والحؾق يل يف أواخر أطؿا :الحج إزال ًة لؾشعر وقضاء لؾتػث فقزيل الحاج شرعره تؼر ًبرا إلرى اهلل
يـرز :رأسه ويزيل شعره ِ
ويؾؼي شعثه وكل ذلك تؼر ًبا إلى اهلل وصؾ ًبا لثوابه ورغبة يف كقل مرضاته گ.
فنزالة الشعر يف مـى يوم العقد هرٰذه قربة وصاطة إلى اهلل وقد حاو :بعض دطاة الباصل وأئؿة الضرال:
أن يجعؾوا أكػسفم هبرٰذه الؿـرزلة فقؿن تحتفم وفقؿن يضؾوام طن دين اهلل  :۵فقوجد بعض شرقوخ
الضال :ودطاة الباصل من يطؾب من مريده ومن يتبعه إذا أراد أن يؾتحق به أو يؽون معه أن يجؾرس أمامره
اكؽسرارا
ويرخي رأسه ويحؾق شعره له يحؾق شعره لؾشقخ يزيرل الشرعر الرذي يف رأسره أمرام الشرقخ
ً
وتذلال بقن يدي الشقخ يضاهئون بذلك طؿل الؽػار والعقاذ باهلل الذين يتؼربرون بالعبرادات وإطؿرا:
ً
لغقر اهلل  ۵فنزالة الشعر هرٰذه قربة هلل وترذلل وصاطرة وامتثرإ :مرر اهلل  ۵ففررٰذه فائردة يػقردها
الؿسؾم .
طـدما يرمي الؿسؾم الجؿار اتبا ًطا لسـة الـبي الؽريم -طؾقه الصالة والسالم -يوم العقد يرمي جؿررة
العؼبة بسبع حصقات وبؼقة إيام يرمي الجؿار الثالثة كل جؿرة بسبع حصقات اتبا ًطا لسرـة الـبري َط َؾق ِ
ره
ْ
الص َال ُة َوالس َال ُم.
طـدما كـظر إلى سـته يف رمي الجؿار كستػقد من هرٰذا فائدة طظقؿة يف حقاتـا كؾفا وطبادتـا هلل.
الـبي ﷺ كؿا يف الصحقح أمر طبد اهلل بن طباس وقا :له « الؼط لي حصيى » قرا :ابرن طبراس ﭭ
فالتؼطت له سبع حصقات ه ّن حصى الخذ .
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حصى الخد وصػه العؾؿاء بلكه أصغر من البـدقرة وأكررب مرن الحؿصرة يعـري بؼردر ح ّبرة الػرو:
الؿتوسطة ففي حصاة هبرٰذا الحجم فلخذها بقده َ -ط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُم -وأراهرا الـراس وقرا :لفرم
«بؿثل هيٰوا ارموا».
يعـي ٓ يزيد أحدكم طن ذلك بؿثل هرٰذا فرموا وأراهم إياها وإمر واضح غاية الوضوح « بؿثيل
هيٰوا » «وإياكم والغؾو ،إكؿا أهؾك من كان قبؾؽم الغؾو ك الدين » والغؾو ب ّقن واإلثم بر ّقن والـبري ﷺ
ب ّقن إمر وب ّقن إمر غاية البقان أراهم الحصى وقا« :بؿثل هيٰوا ارموا» والعؾؿاء تـاقؾوا ذلك .
اكظر إلى واقع الؿسؾؿقن يف رمي الجؿار هل صبؼوا ما أمر به الـبي ﷺ ووجه إلقه واجتـبوه مرا حرذر
مـه أم أام خالػوا ذلك.
طـدما تل الجؿار ترى طج ًبا من أحوا :الـاس الذي يرمي بحصاة كبقررة والرذي يرمري أطرزكم اهلل
الحذاء والذي يرمي حجارا والذي يرمي طؾب العصقر ألقس هرٰذا كؾه داخل تحت ما اى طـره َ -ط َؾق ِ
ره
ْ
ً
الص َال ُة َوالس َال ُم -يف قوله «إياكم والغؾو ،إ َكؿا أهؾك من كان قبؾؽم الغؾو ك الدين» .
سـ ُته يف رمي الجؿار واضحة وهد ُيه مستبقن لؽن جفل الـاس بالسـة وطدم معرفتفم هبدي خقر إمرة
والسالم يجعل بعضفم يشتط ويغؾو يف دين اهلل .۵
طؾقه ّ
الصالة ّ
وكؿا أن إمر كذلك يف رمي ِ
الجؿار فنن إمر كذلك يف كل اإلطؿا :ما مِ ْن طؿرل أمرر اهلل  ۵بره
غؾو وأهل جػاء وأهل توسط وخقر إمور أوسر ُطفا ٓ إفراصفرا
إٓ والـاس فقه طؾى ثالثة أقسام أهل ّ
وٓ تػريطفا.
أيضرا الجػراء والتػرريط :برل يؽرون اإلكسران متوسر ًطا
ٓ يجوز
الغؾو يف الردين والزيرادة ٓ يجروز ً
ّ
والتوسط إكؿا يؽون بؾزوم ما كان طؾقه الـبي الؽريم َط َؾ ْق ِه الص َال ُة َوالس َال ُم.
قا :تعالى ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[البؼرة .]843
دروس الحج -أيفا اإلخوة -كثقرة جدا يف هرٰذه العجالة ٓ تسؿح برذكر أو بسرط مرا يتعؾرق بردروس
الحج لؽـي أختم بدرس أخقر من دروس الحج
تعؾؿون أن الحجاج وٓسقؿا الرجا :طـدما ُيحرمرون السرـة يف الحرج إكؿرا يحررم برنزارين أبقضرقن
كظقػقن أحدهؿا يسؿى الرداء ويؽون طؾى جزء البدن إطؾى وأخر يسؿى اإلزار ويؽون يف جزء البردن
إسػل يشرت فقه جؿقع الحجاج بجؿقع أجـاسفم وبؾداام ولغاهتم ومع اختال ألبستفم يف بؾرداام
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ألبستفم مختؾػة لؽـفم يلتون ويتحردون جؿق ًعرا يف الؾبراس لبراس واحرد إزار ورداء هررٰذا الؾبراس
يستوي فقه الجؿقع :الغـي والػؼقر والرئقس والؿرؤوس والصغقر والؽبقر والجؿقع مشرتكون يف لباس
واحد وطؾى هقئة واحدة ومؼصودهم طبادة اهلل .۵
هرٰذا آشرتا يف الؾباس كؿا يـ ّبه أهل العؾم يذكر بارتحا :اإلكسان من هررٰذه الحقراة طـردما يرتحرل
اإلكسان من هرٰذه الحقاة ٓ يلخرذ معره مرن الردكقا إٓ رداء يؾرف بره كرل متراع الردكقا الجؿقرع الررئقس
والغـي والػؼقر والصغقر والؽبقر إذا مات حصقؾته من الدكقا لػافرة مثرل الررداء واإلزار تؾرف
والؿرؤوس
ّ
طؾى بدكه يغسل ويطقب ويؾف هبرٰذه الؾػافة ويوضع يف حػرة ٓ يدخل معه من دكقاه وٓ درهم واحد.
الؾباس يذكر بتساوي الـاس بإكػان وأن الجؿقع ُيؾبسرون طـرد الؿروت كػـًرا واحردً ا وطؾرى هقئرة
واحدة وهرٰذا فقه ترذكقر لؾحجراج برالتزود لقروم الؿعراد ولفررٰذا قرا :اهلل  ۵يف أثـراء ليرات الحرج
﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾[البؼرة] وهرٰذا أمر لؾجؿقع بلن يستعدوا لقوم
الؿعاد القوم الذي يؾؼى فقه الـاس رب العباد گ .
وكسل :اهلل  ۵أن يوفق الجؿقع لؿا يحب ويرضى وأن يعقــا جؿق ًعرا طؾرى الررب والتؼروى وأن يقسرر
لحجاج بقت اهلل حجفم وأن يتؼبل مـفم وأن يغػر ذكوب الجؿقع وأن يصؾح لـرا جؿق ًعرا ديــرا الرذي هرو
طصؿة أمركا وأن يصؾح لـا دكقاكا التي فقفا معاشـا وأن يصؾح لـا لخرتـا التري إلقفرا معادكرا وأن يجعرل
الحقاة زيادة لـا يف كل خقر والؿوت راحة لـا من كل شر.
واهلل أطؾم وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد وطؾى لله وصحبه أجؿعقن.


