
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 منافع احلجمنافع احلجمنافع احلجمنافع احلج

  أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د: كتبه 

  

 

من يهده اهللا فال مضل له، . إن احلمد هللا ، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا
 :أما بعد . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، 

فرضه اهللا على عباده مرةً يف العمر، من استطاع إليه سبيالً، . فإن حج بيت اهللا احلرام أحد أركان اإلسالم ، ومبانيه العظام 
 يضر إال نفسه ، ال ليستكثر م من قلة ، وال ليستعز م من ذلة ، فهو الغين احلميد ؛ من أطاعه فقد رشد ، ومن كفر فلن

 )وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت من استطَاع إِلَيه سبِيالً ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي عن الْعالَمني ( : قال تعاىل . ولن يضر اهللا شيئاً 
 ٩٧: آل عمران 

ميضي . ق يف حياته ، وحدث تارخيي، ال يزال يلهج بذكره ،واحلج ، بالنسبة للفرد ، مدرسة إميانية تربوية ، ومعلم طري
 :احلاج أياماً يف رحلة قدسية ، أنسية ، جيتمع له فيها شرف الزمان ، وشرف املكان ، وشرف العمل 

وقال عنها نبيه ، ٢:  الفجر )ولَيالٍ عشرٍ : ( عشر ذي احلجة، اليت أقسم ا الرب ، عز وجل ، فقال :  فالزمان -١
: وال مثلهن يف سبيل اهللا ؟ قال : أفضل أيام الدنيا أيام العشر ـ يعين عشر ذي احلجة ـ قيل : ( صلى اهللا عليه وسلم 

 . رواه البزار، وابن حبان، وصححه األلباين )وال مثلهن يف سبيل اهللا ، إال رجل عفَّر وجهه بالتراب 
إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي ( : قال تعاىل . ىن، ومزدلفة، وعرفة بيت اهللا احلرام ، واملشاعر العظام ؛ م:  واملكان -٢

 نيالَملْعى لدهكاً واربكَّةَ مناً ) ٩٦(بِبكَانَ آم لَهخد نمو يماهرإِب قَامم اتنيب اتآي يه٩٧:  آل عمران )ف 
ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا من هذه : ( ال صلى اهللا عليه وسلم قأحب العمل إىل اهللا ، :  والعمل -٣



وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال رجل خرج : وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ قال : يا رسول اهللا : األيام ـ يعين أيام العشر ـ قالوا 
ظم مما اختصه اهللا ا، وهو احلج الذي قال فيه وأي عمل أع. رواه البخاري)بنفسه، وماله، مث مل يرجع من ذلك بشيء 
 .رواه مسلم) احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ( : صلى اهللا عليه وسلم 

تنصهر يف رحابه خمتلف األعراق، واللغات، ! واحلج ، بالنسبة لألمة ، مؤمتر سنوي ، وتظاهرة عاملية ليس هلا نظري 
ية، ولُحمة أخوية ومناسك مشتركة، تدهش الناظرين ، وتدل على حكمة أحكم والبلدان، والطبقات، يف وحدة إميان

 .احلاكمني 
وأَذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأْتوك ( : وقد وعد اهللا عباده املستجيبني لندائه شهود منافع مطلقة، ال حصر هلا ، وال حد، فقال 

وفيما يلي التماس ألهم تلك . ٢٨-٢٧:  احلج )ليشهدوا منافع لَهم . لِّ فَج عميقٍرِجاالً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُ
 :املنافع اليت يشهدها حجاج بيت اهللا احلرام ، ويرجعون ا إىل أهليهم، ويبقى هلم غنمها 

 

 :التوحيد واإلخالص : أوالً 
ن باحلج ، يلحظ التالزم الوثيق بني هذا احلدث الكبري ، وتقرير إن القارئ آليات بناء البيت ، ورفع قواعده ، واألذا

 :قال تعاىل . التوحيد ، ونبذ الشرك 
 ) ودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائو نيفلطَّائي لتيب رطَهئاً ويبِي ش رِكشأَنْ ال ت تيكَانَ الْبم يماهرا ِإلبأْنوإِذْ ب٢٦ : ( احلج)و( 
 ) يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبيلُ راعمإِسو تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو . نمو نِ لَكيملسا ملْنعاجا ونبر

ربنا وابعثْ فيهِم رسوالً منهم يتلُو علَيهِم . وتب علَينا إِنك أَنت التواب الرحيم ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا مناسكَنا 
 يمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتإِ. آي لَّةم نع غَبري نمو لَقَدو هفْسن هفس نإِالَّ م يماهرب

 نيحالالص نلَم ةري اآلخف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص . نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر ١٢٧:  البقرة )إِذْ قَالَ لَه-
١٣١ 

حنفَاَء للَّه غَير مشرِكني بِه ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماِء . ان واجتنِبوا قَولَ الزورِ فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَ( 
 ٣١-٣٠:  احلجٍ )فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيق 

 : صلى اهللا عليه وسلم إعالن التوحيد ، يف عدة مشاهد مشرقة ، منها كما جيد املتتبع لسياق حجة النيب
لبيك : فأهلَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد ( : ففي حديث جابر بن عبد اهللا ، رضي اهللا عنهما :  التلبية -١

 .رواه مسلم ) لك ال شريك . إن احلمد ، والنعمة ، لك ، وامللك . لبيك ال شريك لك لبيك . اللهم لبيك 



فإن بذل األموال ، . رواه ابن ماجه ) اللهم حجة، ال رياء فيها وال مسعة : ( فقد سأل ربه قائالً :  سؤال اهللا اإلخالص -٢
 .ومفارقة األهل والوطن ، والتعرض لألخطار ، مظنة لتسلل العجب والرياء إىل النفس 

 .الكافرون، واإلخالص ، يف ركعيت الطواف  قراءة سوريت التوحيد ، العملي ، والعلمي ؛ -٣
ال إله إال اهللا وحده ال : فاستقبل القبلة ، فوحد اهللا ، وكربه ، وقال : ( قال جابر، رضي اهللا عنه :  ذكر الصفا واملروة -٤

ه ، وهزم ال إله إال اهللا وحده ، أجنز وعده ، ونصر عبد. شريك له ، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير 
 )األحزاب وحده 

وهو من أعظم مظاهر التوحيد ، حني يقبل العبد على ربه ، بكليته ؛ خائفاَ، راجياً ، طامعاً، راغباً ، راهباً ، :  الدعاء -٥
على الصفا ، : وقد وقع ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف ستة مواقف طوال يف حجة الوداع . منيباً ، متضرعاً، مبتهالً 

ى املروة ، ويف عرفة ، وعلى املشعر احلرام يف املزدلفة ، وبعد رمي اجلمرة الصغرى ، وبعد رمي اجلمرة الوسطى ، يف وعل
 .سائر أيام التشريق 

فحري مبن أشهده اهللا هذه املواطن الشريفة ، أن يفقه هذه املعاين الشريفة ، وأن ينفض الغبار عن نفسه ، وجيلو صدأ قلبه ، 
وكما أن الكعبة . فكما أن الكعبة بيت الرب يف األرض ، فالقلب بيت الرب يف العبد . لتوحيد يف روحه ويذكي جذوة ا

يطيف ا احلجاج والعمار ، فيينبغي أن يطيف بالقلب اخلوف، والرجاء، واحملبة ، والتوكل ، واإلنابة ، واالستعانة ، 
 .واالستغاثة ، وغريها من وظائف القلب السليم 

( : النيب صلى اهللا عليه وسلم خري الذكر والدعاء ، ما يكون يف خري يوم طلعت فيه الشمس ، يوم عرفة ، فقال وقد جعل 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك ، وله احلمد : خري الدعاء دعاء يوم عرفه ، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي 

رواه الطرباين ، ) أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة (  :  ويف لفظرواه الترمذي ،) ، وهو على كل شيء قدير 
 .وحسنه 
 

 :املتابعة واالنقياد : ثانياً 
فاحلاج ! ما من عبادة من العبادات يتجلى فيها االنقياد التام ، واملتابعة املطلقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كاحلج 

 بني مشاعر متعددة ، ال يعقل لكثري منها معىن ، سوى االمتثال ألمر اهللا ، والتأسي يتقلب يف مناسك متنوعة ، ويتنقل
وهو يتجاوز مشعراً ، ليصل إىل آخر ، مث يعود إىل األول ! فهو يقبل حجراً تارةً ، ويرمي حجراً تارةً أخرى . برسول اهللا 

 !خاصاً للعدد وهو يطوف سبعاً ، ويسعى سبعاً ، ويرمي بسبع ، دون أن يدرك معىن ! 



وقد أدرك الصحابة ، رضوان اهللا عليهم، أمهية املتابعة ، وشعروا باحلاجة إىل تصحيح مناسك إبراهيم ، عليه السالم ، 
 أذن يف الناس  وتنقيتها مما شاا من شرك اجلاهلية وبدعها ، على يد أوىل الناس به ، حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فما أن

: ( رواه مسلم ، ويف رواية ) قدم املدينة بشر كثري ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاج ، حىت  يف السنة العاشرة ،
كلهم يلتمس أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه  ( رواه النسائي ،) فلم يبق أحد يقدر أن يأيت راكباً، أو راجالً، إال قدم 

ر بن عبد اهللا ، رضي اهللا عنهما، ذلك املشهد العجيب ، واملوكب ويصف جاب. رواه مسلم ) وسلم، ويعمل مثل عمله 
فنظرت إىل مد بصري بني يديه ؛ من راكب، وماش، وعن : ( النبوي املهيب ، حني استوت به ناقته على البيداء ، بقوله 

أظهرنا ، وعليه يرتل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني . ميينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك 
 .رواه مسلم ) القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به 
لتأخذوا مناسككم ، فإين ال أدري :( كما أنه صلى اهللا عليه وسلم ظل ينبه على هذا املعىن ، من املتابعة واالنقياد ، فيقول 

  رواه مسلم)لعلي ال أحج بعد حجيت هذه 

إين ألعلم أنك حجر، ال تضر وال : ( بة هذا املعىن ، فلما قبل عمر، رضي اهللا عنه، احلجر األسود، قالوقد فقه الصحا
قال احلافظ ابن حجر، رمحه . رواه اجلماعة ) وسلم يقبلك ، ما قبلتك  أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه   تنفع ، ولوال

وهو قاعدة عظيمة . ر الدين، وحسن االتباع فيما مل يكشف عن معانيهاويف قول عمر هذا، التسليم للشارع يف أمو: ( اهللا 
 وقال عمر، رضي اهللا  .٣/٤٦٣: فتح الباري) يف اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم، فيما يفعله، ولو مل يعلم احلكمة فيه 

شيء صنعه النيب صلى اهللا عليه :  قال مث. ما لنا وللرمل ، إمنا كنا راءينا به املشركني، وقد أهلكهم اهللا : ( عنه، أيضاً 
فيما الرمالنُ اآلن ، والكشف عن املناكب ، وقد أطَّى اهللا ( :  ويف رواية .رواه البخاري ) وسلم فال حنب أن نتركه 

 رواه أمحد) اإلسالم ، ونفى الكفر وأهله ؟ ومع ذلك، ال ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .وأبو داود وابن ماجه 

ومل يكن الصحابة ، رضوان اهللا عليهم ، يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف املناسك ، وال يف غريها ، أواجب هذا أو 
سنةُ  ؟ بل كانوا يعظمون سنته ، وال مياكسون فيها ، وال يتتبعون الرخص ، والشاذ من الفتاوى ، كما يصنع الناس اليوم 

متفق ) ما يتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ( : ن مبقتضى قوله صلى اهللا عليه وسلم ويعملو. 
 .عليه 
 

 :إقامة ذكر اهللا : ثالثاً 



ويلحظ القارئ آليات املناسك تكرار األمر بذكر اهللا عقيب كل . إن من أعظم مقاصد احلج ، وأمهها، إقامة ذكر اهللا 
 :ل تعاىل منسك ، قا

) الِّنيالض نلَم هلقَب نم مإِنْ كُنتو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم دنع وا اللَّهفَاذْكُر فَاترع نم متفَإِذَا أَفَض. ثُم
إِنَّ اللَّه وا اللَّهرفغتاسو اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف يمحر غَفُور . اَءكُمآب كْرِكُمكَذ وا اللَّهفَاذْكُر كَكُماسنم متيفَإِذَا قَض

 ٢٠٠-١٩٨:  البقرة )أَو أَشد ذكْراً 

) اتوددعامٍ مي أَيف وا اللَّهاذْكُر٢٠٣:  البقرة )و 

 )ع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريامِ وعاَألن ةهِيمب نم مقَهزا ر٢٨: احلج )لَى م 
 ٣٤: احلج)ولكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً ليذْكُروا اسم اللَّه علَى ما رزقَهم من بهِيمة اَألنعامِ(

 )و اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبتل ا لَكُمهرخس ككَذَل ِسنِنيحالْم رش٣٧:  احلج )ب 
) إمنا جعل الطواف بالبيت، وبني الصفا واملروة، ورمي اجلمار، إلقامة ذكر اهللا يف األرض : ( وقال صلى اهللا عليه وسلم 

.  أمحد رواه) كن عجاجاً ثجاجاً : ( ، وقال له جربيل عليه السالم ) العج والثج : أفضل احلج : ( رواه الترمذي ، وقال 
 والعج : إهراق دم اهلدي : رفع الصوت بالتلبية ، والثج. 

فينبغي ملن تلبس ذه املناسك أن يستشعر هذا املعىن اجلليل ، وأن يلهج لسانه بذكر اهللا ، وتكبريه ، واستغفاره ، ودعائه ، 
 .سك ببدنه ، وقلبه غافل ، ولسانه عاطل وكثري من الناس ينهمك يف أداء املنا. كما أمر ، فإن اهللا حيب أن يذكر امسه 

كما ينبغي ملن أكرمه اهللا بإقامة ذكره يف احلج أن حيفظ الدرس ، ويرجع ذاكراً، شاكراً، حامداً ، مهلالً، مكرباً ، ال يزال 
ن بسر، رضي اهللا فعن عبد اهللا بلسانه رطباً بذكر اهللا يف مجيع تقلباته ، وأحواله ؛ فالذكر مجاع اخلري ، ومنبع الفضائل ؛ 

يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت علينا ، فباب نتمسك : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل ، فقال : عنه، قال 
 .رواه أمحد والترمذي وابن ماجه ) ال يزال لسانك رطباً من ذكر اهللا عز وجل : ( به جامع ؟ قال 

 

 :تعظيم شعائر اهللا وحرماته : رابعاً 
ذَلك ومن :( ، مث قال٣٠: احلج)ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربه ( : قال تعاىل يف سياق آيات احلج 

كل ما : حرمات اهللا : ( قال الشيخ عبد الرمحن السعدي ، رمحه اهللا   ٣٢:احلج )يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ
له حرمةٌ ، وأمر باحترامه من عبادة أو غريها ؛ كاملناسك كلها ، وكاحلرم واإلحرام ، وكاهلدايا، وكالعبادات اليت أمر اهللا 

  مث قال )العباد بالقيام ا؛ فتعظيمها إجالالً بالقلب ، وحمبتها، وتكميل العبودية فيها ، غري متهاون وال متكاسل وال متثاقل 



إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه ( : املناسك كلها؛ كما قال اهللا تعاىل : أعالم الدين الظاهرة ، ومنها : املراد بالشعائر : ( 
جه اهلدايا ؛ فتعظيمها باستحساا، واستسماا، وأن تكون مكملة من كل و: ومنها ... اهلدايا والقربان للبيت :  ، ومنها )

فتعظيم شعائر اهللا صادر من تقوى القلوب ؛ فاملعظم هلا يربهن على تقواه ، وصحة إميانه ؛ ألن تعظيمها تابع لتعظيم اهللا . 
 ١٠٩٩-١٠٩٨/ ٣: تيسري الكرمي الرمحن ) وإجالله 

ره، ينبغي أن إن هذا احلس اإلمياين املرهف ، الذي يستقرئ املعاين من وراء الصور واألعيان يف مناسك احلج وشعائ
يستصحبه املؤمن يف سائر شعائر اهللا الزمانية واملكانية؛ فيعظم ما عظم اهللا ، ويهون ما هون اهللا ، ويقدم ما قدم اهللا ، ويؤخر 

 .ما أخر اهللا ، وتستقيم مشاعره مع شعائر اهللا ،ويكون هواه تبعاً ملا جاء به نبيه صلى اهللا عليه وسلم
يف أداء املناسك الظاهرة ؛ من طواف، وسعي، ورمي وغريها، دون أن يصاحب ذلك تعظيم وكثري من احلجاج ينهمك يف 

 خبالف  باطين لشعائر اهللا ، فلهذا يتشاغل برؤية الغادي والرائح ، ويبدو عليه الفتور وامللل، ويبحث عن شواذ الرخص،
 .دين وهذا ينسحب على بقية شرائع ال. من عمر قلبه جباللة املوقف، ولذة العبادة
 

 :الوالء والرباء : خامساً 
كيف ينشئ يف نفوس معتنقيه وحدةً فريدة، وحلمةً متينة، وانتماًء عميقاً، يتخطى احلواجز املكانية ! عجباً هلذا الدين العظيم 

اللغوية والزمانية، ويتسامى على الفروق العرقية واالجتماعية، ويتجاوز اخلالفات السياسية واملادية، ويصهر التنوعات 
 ) !األمة اإلسالمية ( والثقافية، ملختلف الشعوب والقبائل يف ر كبري مطرد، امسه 

 ) !حممد رسول اهللا.ال إله إال اهللا: (حني يلفظ العريب الفصيح، واألعجمي بلكنته 
 !وحني تصطف صفوف الصلوات اخلمس خلف إمام واحد، يصلون لرب واحد 

 ! ماله لريفد ا إخوانه الفقراء يف أصقاع األرض وحني يقتطع املسلم الغين زكاة
 !وحني ميسك أكثر من مليار من البشر عن األكل والشرب، يف شهر واحد 

على صعيد واحد، لباسهم واحد،         وحني تبعث كل أمة بوفدها إىل بلد واحد، يف شهرٍ واحد، ألداء نسك واحد،
 ! احد يلبون لرب واحد، نبيهم واحد، وكتام و

حني يفعلون ذلك ، يتجلى بشكل واضح أحد مقاصد الدين العظام ، أال وهو حتقيق املواالة بني املؤمنني ، وشعورهم 
إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين ( : قال تعاىل . برابطة األخوة اإلميانية اليت جتتاح مجيع الروابط ، وتذيب مجيع الفوارق 

ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم . ا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ آمنو



وهذه املواالة تفرض . ٧١:  التوبة )اُء بعضٍ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولي: ( ، وقال ٥٦ -٥٥:املائدة ) الْغالبونَ 
حقوقاً وحرمات على أعضاء اجلسد الواحد، ولبنات البنيان الواحد، جسدها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة عرفات، 

يف إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، ( : وبني يديه مائة ألف أو يزيدون، حني قال 
 .رواه مسلم) بلدكم هذا 

وقد كان موسم احلج . الرباءة من الكفار على اختالف أصنافهم ومللهم : وبإزاء هذه املواالة، ومن الزمها ومقتضاها 
ه إِلَى براَءةٌ من اللَّه ورسول(( : امليدان املناسب إلعالن تلك الرباءة، زماناً ومكاناً، حيث أنزل اهللا تعاىل صدر سورة براءة 

 نيرِكشالْم نم مدتاهع ينالَّذ . رِينزِي الْكَافخم أَنَّ اللَّهو جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَري اَألروا ففَِسيح .
برِ أَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ورسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّيتم وأَذَانٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج اَألكْ

: ، قال وعن أيب هريرة، رضي اهللا عنه  . ٣-١: التوبة ) فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّه وبشر الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَليمٍ 
أال حيج بعد العام مشرك، وال : بعثين أبو بكر، رضي اهللا عنه ، تلك احلجة يف املؤذنني، بعثهم يوم النحر، يؤذنون مبىن( 

 رواه البخاري) يطوف بالبيت عريان

 :وقد تضمنت حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم العديد من شواهد الرباءة من املشركني، وخمالفة هديهم 
 .فأهل بالتوحيد ) لبيك ال شريك لك ، إال شريكاً هو لك ، ملكته وما ملك : ( كانوا يقولون : التلبية يف     -١

 .حنن أهل حرم اهللا، فال خنرج منه : خمالفةً ملشركي قريش الذين كانوا يقولون : اجلواز إىل عرفة             -٢
خالفاً للمشركني الذين كانوا يدفعون من عرفة حني الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس، وذهاب الصفرة ،      -٣

 .تكون الشمس على رؤوس اجلبال كالعمائم على رؤوس الرجال 
أشرق ثبري كيما نغري ، جلبلٍ يف : الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ، خالفاً للمشركني الذين كانوا يقولون      -٤

 .املزدلفة تشرق عليه الشمس 
: ذيب سنن أيب داود ) استقرت الشريعة على قصد خمالفة املشركني، ال سيما يف املناسك : ( ه اهللا قال ابن القيم، رمح

٣/٣٠٩ 

أال كل شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ، ( : وقد قرر هذه الرباءة من اجلاهلية وأهلها يف خطبة عرفة حني قال 
رواه ) وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب اهللا...وربا اجلاهلية موضوع ... ودماء اجلاهلية موضوعة 

 .مسلم



إن الدرس العظيم الذي ينبغي أن يرجع به كل حاج أن يشعر أنه من أمة مصطفاة خيرت على سائر األمم ، وهديت 
الشيطان ، صبغة اهللا ، أو ألفضل السبل ، وأنْ ليس مثَّ إال إسالم أو جاهلية ، هدى أو ضاللة ، حزب اهللا ، أو حزب 

ومن أَحسن من اللَّه حكْماً (  ، ١٣٨: البقرة ) ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه عابِدونَ  (!صبغة الذين ال يعلمون 
 ٥٠: املائدة )لقَومٍ يوقنونَ 
ري أهلها باألخذ بأسباب القوة واإلعداد، إال إا تؤي إىل ركن وهذه األمة، وإن بدت متخلفةً مادياً وعسكرياً، بسبب تقص

شديد من العقائد، والشرائع، واألخالق، ما أن يأذن اهللا بالفتح والفرج، حىت تعود خلرييتها، وتؤدي دورها الذي أكرمها 
:  آل عمران )معروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّه كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْ( : اهللا به ، قال تعاىل 

وال تهِنوا وال تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ( : ، فال ينبغي للمؤمن أن يهون، وال حيزن، مهما بلغ احلال من اهلزمية الظاهرية ١١٠
 نِنيمؤم مت١٣٩:  آل عمران )إِنْ كُن 

ما أحرى األمة، جبميع فئاا وختصصاا، أن تتخذ من موسم احلج مومساً للتالقي، والتباحث يف مصاحلها املختلفة؛ فتعقد و
املؤمترات السياسية، واالقتصادية، والعلمية، واالجتماعية، يف موسم احلج، ويتكرر ذلك كل عام، إذاً الحنلت مشكالت 

 .مام خصومها قويةً متماسكة كثرية، وتذللت صعاب مجة، وبدت األمة أ
 

 

 :ابتغاء فضل اهللا بالتجارات : سادساً 
كانت عكاظ، ومجنة، وذو ااز، أسواق اجلاهلية، فتأمثوا أن يتجروا يف املواسم، : عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، قال 

: أيب صاحل، موىل عمر، رضي اهللا عنه، قال  وعن. رواه البخاري   )لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضالً من ربكُم( :فرتلت
 وهل كانت معايشهم إال يف احلج ؟: يا أمري املؤمنني، كنتم تتجرون يف احلج؟ قال : قلت

إن موسم احلج فرصة اللتقاء خمتلف الشعوب اإلسالمية لتحقيق منافع مشتركة، ومصاحل متبادلة، ومنها املنافع التجارية، 
املصاحل االقتصادية، دون أن يغض ذلك من قدر النسك ؛ فقد رفع اهللا اجلناح عن األمة يف مزاولة هذه املناشط احليوية و

ولو أحسن املسلمون اليوم استغالل هذا املوسم من هذا اجلانب، ألمكن أن يؤسس ملا . اليت تعود عليها بالقوة واخلري 
ل عرض منتجام، وإبرام العقود واالتفاقيات التجارية ، وحيققوا فيما بينهم من خال) السوق اإلسالمية املشتركة ( يسمى 

 .االكتفاء الذايت، ويستغنوا ، أو يكادوا، عن االبتزاز العاملي املذل 
 



 :التقوى : سابعاً 
ة خاصة ، خمتتمة وآيات احلج ، بصف. مجيع شرائع الدين دف إىل حتقيق التقوى ؛ بامتثال أوامر اهللا، واجتناب نواهيه 

 :قال تعاىل . باألمر بتقوى اهللا 
 ) لَّهةَ لرمالْعو جوا الْحمأَتقَابِ...والْع يددش وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهات١٩٦: البقرة) و 

)اتلُومعم رهأَش جالْح...قْوالت ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتابِوي اَأللْبلا أُوقُونِي يات١٩٧:  البقرة )ى و. 
واذْكُروا اللَّه في أَيامٍ معدودات فَمن تعجلَ في يومينِ فَال إِثْم علَيه ومن تأَخر فَال إِثْم علَيه لمن اتقَى واتقُوا اللَّه واعلَموا ( 

إِلَي كُمونَ أَنرشحت ٢٠٣:  البقرة )ه 

 ) كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤمال دا وهوملُح الَ اللَّهني ٣٦:  احلج )لَن 
فهي ختاطب يف الناسك خبيئة قلبه، وتستثري ورعه، أال يرتكب حمظوراً، وال يفرط يف هديٍ، أو فدية، أو كفارة، وأال يقع 

وإىل جانب ذلك تشعره أن مجيع قرباته، مهما دقت، معلومة، حمفوظة، . و فسوقٍ، أو جدالٍ، أو إمثٍ يف احلجيف رفث، أ
 ١٩٧:  البقرة )وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه ( : مشكورة

 منهج ، وسلوك مستدمي ، يرجع به إن هذه الرقابة الذاتية الصارمة اليت يلتزم ا احلاج أياماً معدودات، ميكن أن تتحول إىل
 .احلاج املوفق إىل وطنه ، وكأمنا تنبه من غفلة ، أو استيقظ من رقاد 

 

 :حسن اخللق : ثامناً 
ويف احلج من بعد الشقة، وزيادة الكلفة، وحصول االزدحام، ما يتطلب مستوى . احلج سفر، والسفر قطعة من عذاب 

تمال، تدفع الضجر، وأرحيية بالغة، تتسامى عن األثرة، وحتمل على اإليثار، والصفح، خلقياً رفيعاً، من الصرب واالح
 )فَال رفَثَ وال فُسوق وال جِدالَ في الْحج ( : قال تعاىل . وجماهدةً وغالبةً للنفس األمارة، زم الشهوات وحظوظ النفس 

 )ادل صاحبك حىت تغضبه و يغضبك أن جت: اجلدال : ( قال عطاء، رمحه اهللا . ١٩٧: البقرة 
الرفق، وقد دفع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة، فسمع وراءه زجراً شديداً، وضرباً : ومن أمجل األخالق االجتماعية 

 . رواه البخاري )عليكم بالسكينة ؛ فإن الرب ليس باإليضاع : أيها الناس ( : لإلبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال 
التواضع، وقد أردف النيب صلى اهللا عليه وسلم الفضل ابن عباس، رضي اهللا عنهما، ملا دفع من : الق الكرمية ومن األخ

 .روامها مسلم . املزدلفة ، وشرب زمزم من دلو يشرب منه سائر الناس 



ي، سالها ، ومن مكارم األخالق حسن معاشرة الزوجة ؛ فحني حاضت عائشة، رضي اهللا عنها، ودخل عليها فوجدها تبك
اذهب ا يا عبد : ( ، وحني أحلت أن تأيت بعمرة بعد احلج، قال ) إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم ( وعزاها، قائالً 

روامها ) وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً سهالً، إذا هويت الشيء تابعها عليه ) ( الرمحن فأعمرها من التنعيم 
 .مسلم 

لة الشاقة ، واآلداب الصارمة ، ميكن أن تؤسس لقيم خلقية ثابتة، يلتزمها احلاج بعد رجوعه ، ويتحلى ا يف إن هذه الرح
 .رحلة العمر كله ، بعد أن ملس آثارها، وجىن مثارها، يف تلك األيام املعدودات 

 

 :التوبة واالستقامة : تاسعاً 
ن املسلمني آماهلم ، ويرونه مفرق طريق، وإيذاناً باستئناف حياة يعلق عليه كثري م. احلج حدث عظيم يف حياة املسلم 

فاحلج أحد ! ال غرو. جديدة يستشرفون فيها املستقبل بتفاؤل وعزم على االستقامة، وهجر حلياة التفريط واملعاصي 
اإلسالم يف قليب، أتيت ملا جعل اهللا : املكفرات الكبار اليت جتُب ما قبلها ؛ فعن عمرو بن العاص، رضي اهللا عنه، قال 

) مالك يا عمرو ؟ : ( فقال ! فبسط، فقبضت يدي : قال . ابسط يدك فألبايعك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
أما علمت أن اإلسالم يهدم ما قبله، وأن اهلجرة : ( قال . أن يغفر يل : قلت ) تشترط ماذا ؟ : ( قال . أشترط : قلت 

 .رواه مسلم ) احلج يهدم ما قبله دم ما قبلها، وأن 
. متفق عليه ) من حج فلم يرفث، ومل يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه :( وعن أيب هريرة، رضي اهللا عنه، مرفوعاً 

 :ويف هذا احلديث بشارة وإشارة 
، ال خطيئة عليه ، صفحته  فالبشارة ظاهرة، وهي مغفرة السيئات ، فريجع ابن تسعني ، إذا وفَّى بالشرط كابن ساعة -١

 !بيضاء نقية 
وقد فسر . فينبغي ملن حظي ذه الكرامة أن حيافظ عليها، فال يلطخ صحيفته البيضاء بسواد املعاصي:  وأما اإلشارة -٢

مات وهذا من أعظم عال) . أن يرجع زاهداً يف الدنيا، راغباً يف اآلخرة :( احلسن البصري، رمحه اهللا، احلج املربور بقوله 
 .القبول 

نسأل اهللا عز وجل أن مين علينا حبج مربور، وسعي مشكور، وجتارة ال تبور، وأن يصلح لنا وألمتنا مجيع األمور ، إنه غفور 
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً . شكور 

 أمحد بن عبد الرمحن القاضي. د: كتبه 



 ١٤٢٦/ حلجة ذو ا/ ٢٨: يف . عنيزة 

 
  


