بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أمور ميمة في أول النسك
الشيخ /خالد بف عثماف السبت
إف الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فال مضؿ

لو ،ومف يضمؿ فال ىادي لو ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى
اهلل وسمـ وبارؾ عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف ،أما بعد:
فسالـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو.

نحمد اهلل -تبارؾ وتعالى -أف بمغنا ىذه البقاع ،ونسألو -تبارؾ وتعالى -أف يتقبؿ منا ومنكـ.
ونحف في أوؿ ىذا النسؾ ينبغي أف نتذكر جممة مف األمور؛ مف أجؿ أف يكوف ىذا العمؿ ،وىذا الحج ،وىذه

العبادة عمى وجو صحيح الئؽ.

لقد سمعنا الكثيريف يسألوف بعد سنيف طويمة عف إعادة الفرض ،يقولوف :نريد أف نحج ،وقد حججنا ،لكف يريدوف

حجة أخرى؛ لتكوف ىي الفريضة ،وىييات ،وحينما يسألوف عف ىذا يقولوف :قد حججنا حجة لـ نراع فييا ما
ينبغي ،وكاف يغمب عمينا فييا أحواؿ مف المرح ،والتضييع ،والتفريط ،والعبث ،واالشتغاؿ بما ال يعني.

ومعموـ أف الحج إذا وقع مستوفياً لمشروط ،وانتفت عنو موانع الصحة فإنو يكوف الفريضة ،ولو كاف ناقصاً ،وأما

ما يأتي بعده فيو تطوع.

واف الكثيريف في ىذا المكاف إنما يحجوف الفريضة ،حتى أولئؾ الذيف يحجوف التطوع ينبغي عمييـ أف يراعوا ىذه

األمور جميعاً.

فأوؿ ذلؾ أييا األحبة منذ البداية:

النية واإلخالص هلل رب العالمين.
فيذا ىو األصؿ الكبير ،وىو الشرط األعظـ لقبوؿ األعماؿ(( :إنما األعماؿ بالنيات ،وانما لكؿ امرئ ما

نوى.)1())...

واهلل -عز وجؿ -يقوؿ في الحديث القدسي(( :أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ ،مف عمؿ عمالً أشرؾ فيو معي
غيري تركتو وشركو))(.)2

فماذا تريد بيذا الحج؟ وجو ىذا السؤاؿ إلى قمبؾ ،ىؿ تريد ما عند اهلل -تبارؾ وتعالى -والدار اآلخرة؟ أو أف

اإلنساف البعيد يريد أم اًر مف أمور الدنيا ،كأف يريد الذكر ،والرياء ،والسمعة ،وأف يقاؿ :حاج ،أو أف يحسب

العداد ،ىذه الحجة رقـ كذا ،أنا أحج كؿ عاـ؟ ،وما يغني عنو ذلؾ؟.

( )1أخرجو البخاري ،كيؼ كاف بدء الوحي إلى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ-؟ ( ،)6/1رقـ.)1( :
( )2أخرجو مسمـ ،كتاب الزىد والرقائؽ ،باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل ( ،)2289/4رقـ.)2985( :
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قالو الناس ،وقد قيؿ ،ىذه المشاعر ىذه البقاع الطاىرة كـ درج فييا أقواـ لربما كاف بعضيـ يمتفت إلى ىذه
المقاصد الدنيئة ،وذىبت أجياؿ وأجياؿ وقروف ووفود ،وقد طوتيـ المنايا ،فما أغنت عنيـ تمؾ المقاصد؟ ماذا

حصموا؟ ماذا جنوا؟

((أنا أغنى الشركاء عف الشرؾ ،مف عمؿ عمالً أشرؾ معي فيو غيري تركتو وشركو)).

وأوؿ مف تسعر بيـ النار يوـ القيامة ىـ أصحاب المقاصد السيئة ،الثالثة :المجاىد ،والجواد ،والقارئ ،أو العالـ.

أجؿ األعماؿ ،وأفضؿ األعماؿ ،فتسعر بيـ النار قبؿ السراؽ ،والزناة ،وأصحاب المسكرات والمخدرات.

ىي ىذه النية كيؼ توجو؟ العمؿ ىو العمؿ ،والمكث ىو المكث ،والمشقة ىي المشقة ،ولكنيا النية ،واذا وجدت

ىذه النية الصحيحة ىانت المصاعب ،وصار العبد يستمذ بما يجد مف المشاؽ ،ويستمذ بما يبذؿ مف النفقات؛
ألنو يعمـ أنيا مخموفة ،فيو يطمب ما عند اهلل -تبارؾ وتعالى.

ىؿ المقصود الفرجة؟ ىؿ المقصود المؤانسة؟ ىؿ المقصود التجارة؟ المكاسب الدنيوية؟ ينبغي أف نسأؿ أنفسنا
ىذا السؤاؿ.

خميمي قطاع الفيافي إلى الحمى *** كثير وأما الواصموف قميؿ

الركب كثير ،ولكف مف يصؿ ،ذكر الحافظ ابف رجب –رحمو اهلل -أف أحد المتقدميف حج ماشياً ،بؿ كاف يحج
ماشياً في كؿ سنة ،فكاف في ليمة نائماً ،فطمبت منو أمو شربة ماء ،فتثاقؿ عف ذلؾ ،تثاقؿ أف يقوـ عف فراشو

ليسقي أمو ،ثـ بعد ذلؾ تذكر حجو ماشياً ،وكيؼ يخؼ عميو ذلؾ في كؿ سنة ،في الوقت الذي يثقؿ عميو القياـ
مف فراشو مف أجؿ أف يسقي أمو شربة ماء فيما ال يتطمب سفر.

فحاسب نفسو ،فرأى أف ذلؾ ال ييونو –يعني السفر ماشياً– إال نظر الناس ،إال ثناء الناس ،إال مقاؿ الناس،

فكاف ذلؾ سبباً ليقظة قمبو(.)1

قد ننشط في بعض األعماؿ ،ولكننا نكسؿ في أقؿ القميؿ ،قد ينشط اإلنساف ليحج كؿ سنة ويتعنى ،ولكنو يكسؿ
ليقوـ ليصمي الفجر ،فال يصمييا إال بعد طموع الشمس ،كيؼ يتعنى ،ويذىب ،ويسافر في كؿ سنة ،وىذا الزحاـ

ويتحمؿ ،ولكنو في صالة الفجر ال يستطيع أف يفارؽ الفراش ،فيخرج الوقت وىو لـ يصؿ؟.

وليذا قاؿ بعض السمؼ :رب محرـ يقوؿ" :لبيؾ الميـ لبيؾ" فيقاؿ لو :ال لبيؾ وال سعديؾ ،لما سئؿ عف ىذا،

قاؿ :لعمو اشترى ناقة بخمسمائة درىـ ،ورحالً بمائتي درىـ ،ومفرشاً بكذا ،ثـ ركب ناقتو ،ورجؿ رأسو ،ونظر في

عطفيو.

يعني :كأنو يباىي بيذا العمؿ ،ويتزيف بو أماـ الناس.
وليذا قد يغفؿ اإلنساف عف مثؿ ىذه المعاني ،أنا حججت في الحممة الفالنية خمس نجوـ ،أنا حججت في

الحممة الفالنية دفعت في الحممة عف الشخص الواحد ثالثيف ألفاً ،أو حججت بأكثر مف ىذا ،مع مف حججت؟
مع مف حججت؟ مع مف حججت؟

( )1لطائؼ المعارؼ (.)424
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ويصبح يتحدث شيو اًر ودىو اًر عف ىذه الحجة في المجالس.

ومف ىنا استحب لمحاج أف يكوف في حاؿ مف الشعث ،أغبر ،وفي حديث المباىاة في يوـ عرفة أف اهلل يقوؿ

لمالئكتو(( :انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً ،غب اًر ،ضاحيف)) يعني :متعرضيف لمشمس ((اشيدوا أني قد غفرت

ليـ))(.)1

وىذا يدؿ عمى أف الترؼ ليس بمطمب ،وأف الحج ،ونوع الحممة ،ونوع الخدمات ،وألواف المباىاة أف ىذا ليس

بمطمب.

ثانياً :أن النفقة في طاعة ،وأنيا مخموفة ،ال تنفؽ قميالً وال كثي اًر إال وجدتو عند اهلل -عز وجؿ -إذا وجدت فيو

النية ،وخير ما تبذؿ بو األمواؿ ىي ىذه األعماؿ ،في ىذه البقاع ،في ىذه األياـ ،مع ىؤالء الركب.

أنفؽ وال تستخسر ،ليست الغبطة أف يرجع بعض الناس ،وىو يفتخر أنو لـ ينفؽ في ىذه الحجة أكثر مف

أربعمائة لاير.

ليست الغبطة أف يوفر اإلنساف قدر المستطاع ،وكثير مف الناس سؤاليـ في مثؿ ىذه األياـ إنما ىو عف الحج

الذي ال ىدي فيو.

رأيت مف يسأؿ عف العمرة بعد الحج ،فسألتيـ عف ىذا ،قمت :يمكف أف تعتمر ،وأنت متمتع مع الحج ،ويمكف أف
تكوف قارناً في حجؾ.

ولـ؟ قاؿ :مف أجؿ اليدي.
قاؿ :ال .قمتَ :
يريد أف يعتمر بعد الحج مف أجؿ أف يوفر اليدي ،ىؿ ىذا مقصود؟

{و َما
انظروا إلى ىذه الجمؿ الثالث في سورة البقرة ،وتذكروىا دائماً في كؿ نفقة في سبيؿ اهلل -تبارؾ وتعالىَ :-
تُْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر فَِِلَ ْنفُ ِس ُك ْم} ىذه الجممة األولى" ،خير" ىنا نكرة في سياؽ الشرط ،والنكرة في سياؽ الشرط ،أو
النيي ،أو النفي ،أو االستفياـ تفيد العموـ ،واذا سبقت بػ"مف" { ِم ْن َخ ْير} فإف ذلؾ ينقميا مف حيز الظيور في
العموـ إلى التنصيص الصريح في العموـ ،فتكوف نصا صريحاً في العموـ.
{و َما تُْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر} قؿ أو كثر {فَِِلَ ْنفُ ِس ُك ْم}.
َ
أف تبر نفسؾ ،فاجتيد في برىا ،ىذه الجممة األولى.
ِ
اء َو ْج ِو الما ِو} أف ىذا يراد بو ما عند اهلل -تبارؾ وتعالى ،-فيذا ىو
{و َما تُْن ِفقُ َ
ون إِاَّل ْابت َغ َ
الجممة الثانيةَ :
اإلخالص.
إذاً ال تنتظر مف اآلخريف أف يقولوا" :شك اًر" ،وليذا عائشة –رضي اهلل عنيا– كانت إذا أرسمت بالصدقة ،تقوؿ
لمخادـ :انظري ما يقولوف.

جزكـ اهلل خي اًر.
يعني إذا قالوا "جزاكـ اهلل خي اًر" فقولي :بؿ أنتـ ا

مف أجؿ أف ال تحصؿ المكافأة ولو بكممة ،وليذا قاؿ شيخ اإلسالـ –رحمو اهلل -فيمف ينفؽ ،ويتصدؽ ،ويحسف،

( )1أخرجو ابف خزيمة في صحيحو ،كتاب المناسؾ ،باب تباىي اهلل أىؿ السماء بأىؿ عرفات ( ،)263/4رقـ.)2844( :
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وىو ينتظر الشكر بأف ذلؾ ليس ممف قاؿ اهلل -تبارؾ وتعالى -فيو{ :إِ انما ُن ْط ِعم ُكم لِو ْج ِو الما ِو ََّل نُ ِر ُ ِ
اء
يد م ْن ُك ْم َج َز ً
ُ ْ َ
َ
()1
ورا} [اإلنساف. ]9 :
َوََّل ُ
ش ُك ً
فالذي ينتظر الشكر مف اآلخريف ،أو الثناء ،أو التقدير ،سواء كانت ىذه النفقة في الصحبة ،أو في القرابة ،أو
لعموـ الناس ،يقوؿ ليؤالء األصحاب :أنا أنفؽ منذ مشينا مف البمد ،وأنا الذي أشتري ،وأنا الذي أسابؽ ،وأنا الذي

خير.
أدفع ما سمعت منيـ كممة ،واحد يقوؿ :أنا أدفع عنؾ ،أو يقوؿ  :شك اًر ،أو يقوؿ :جزاؾ اهلل ًا

إذا كنت تنتظر مثؿ ىذا فال بأس ((إنما األعماؿ بالنيات ،وانما لكؿ امرئ ما نوى)) ولكف كف كما قاؿ اهلل:
{إِ انما ُن ْط ِعم ُكم لِو ْج ِو الما ِو ََّل نُ ِر ُ ِ
ورا} [اإلنساف.]9 :
اء َوََّل ُ
يد م ْن ُك ْم َج َز ً
ُ ْ َ
ش ُك ً
َ
{و َما تُْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر ُي َو ا
ون} [البقرة.]272 :
ف إِلَ ْي ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم ََّل تُ ْظمَ ُم َ
الجممة الثالثةَ :
ىذه الجممة في التوفية ،أف الجزاء يكوف وافياً ال ينقص ،وال يحصؿ فيو تأخير { ُي َو ا
ف إِلَ ْي ُك ْم} إذاً ماذا تنتظر؟

ليكف أمرؾ هلل -تبارؾ وتعالى ،-وتريد ما عند اهلل ،فيذه ثالثة أمور إذا تذكرىا العبد بذؿ وأنفؽ بنفس منشرحة

مقبمة ،ويكوف فرحاً ،مسرو اًر ،مستبش اًر ،مغتبطاً ،يرى أف اآلخذ ىو صاحب النعمة عميو والفضؿ.

ومف ىنا ،ىذه النفقة في الحممة ،النفقة عمى األصحاب ،النفقة في اليدي ،النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– حج

قارناً ،وبعضيـ قاؿ :حج مفرداً ،وعمى قوؿ مف قاؿ بأنو حج مفرداً :ليس عميو ىدي واجب ،ومع ذلؾ نحر مائة
بدنة ،كاف يكفيو لمقراف -عميو الصالة والسالـ -أف يذبح شاة واحدة ،نحر مائة بدنة وضحى عف أزواجو بالبقر.

يعني :قدـ اليدي عف أزواجو بالبقر ،مائة بدنة عف نفسو.

مائة كـ تبمغ أييا اإلخواف؟ ونحف ما حالنا مع اليدي؟ لربما نبحث عف الحج الذي ال ىدي فيو ،واذا أردنا أف

نشتري اليدي نبحث عف األرخص.

شركة ،أربعمائة وخمسوف ،كفاية ،لكف أف نبحث عف األفضؿ ،أف نبحث عف تمؾ التي يتسارع إلييا الفقراء،
يتيافتوف عمى لحميا ،أو يقوؿ اإلنساف :أنا أريد أف أقدـ بدنة ،ىنا نبدأ نحسب حسابات مادية ،ونحف نريد ما

عند اهلل -تبارؾ وتعالى.

حكيـ بف حزاـ كاف يقؼ بعرفة ،ومعو مائة مقمدة ،مائة ناقة عمييا القالئد ،ومائة رقبة ،يعتقيـ في عرفة ،فيضج

الناس بالدعاء والبكاء ،يقولوف :ربنا ىذا عبدؾ قد أعتؽ عبيده ،ونحف عبيدؾ فأعتقنا(.)2

وكاف قد أعتؽ في الجاىمية مائة رقبة ،وحمؿ عمى مائة بعير ،وفعؿ مثؿ ذلؾ في اإلسالـ ،وأىدى مائة بدنة،

وألؼ شاة ،وأعتؽ بعرفة مائة وصيؼ في أعناقيـ أطواؽ الفضة منقوش فييا "عتقاء اهلل عف حكيـ بف حزاـ".

{ولَ َي ٍ
ش ٍر} [الفجر ]2 :القسـ ما يكوف إال بمعظـ.
ال َع ْ
نحف ماذا نقدـ بعرفة؟ ماذا نقدـ بمنى؟ َ
((ما العمؿ في أياـ أفضؿ منيا في ىذه؟ قالوا :وال الجياد؟ قاؿ :وال الجياد ،إال رجؿ خرج يخاطر بنفسو ومالو،

( )1مجموع الفتاوى (.)334/14
( )2لطائؼ المعارؼ البف رجب (ص.)284 :
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فمـ يرجع بشيء))(.)1
في أفضؿ البقاع ،وأنت متمبس بالنسؾ ،ال يوجد أفضؿ مف ىذا.
أفضؿ األعماؿ كما قاؿ شيخ اإلسالـ – رحمو اهلل – فيما نقمو الحافظ ابف القيـ ىو ما يكوف فيو العبد بمقتضى

الحاؿ ،فإذا كاف النداء لمصالة فأفضؿ العمؿ ىو إجابة المؤذف ،واذا جاء وقت الحج فأفضؿ العمؿ ىو الحج.
ولذلؾ فإف شغؿ الوقت في مثؿ ىذه األياـ المباركة بالذكر ،والتكبير ،والتمبية ،واإلحراـ أفضؿ.

ال تقؿ :جئنا مف اليوـ السادس ،أو الرابع ،أو الخامس ،جئنا مبكريف.

ىذه األياـ العشر كوف اإلنساف يكوف فييا محرماً ىذا مف أجؿ األعماؿ ،وأفضؿ األعماؿ ،وىو متمبس بالنسؾ.
ت َوا ْل َح َياةَ لِ َي ْبمُ َو ُك ْم
ق ا ْل َم ْو َ
األمر الثالث الذي ينبغي أن نتذكره :أن العبرة بإحسان العمل ،قاؿ تعالى{ :الاِذي َخمَ َ
ور} [الممؾ ]2 :ما قاؿ :أيكـ أكثر عمالً.
س ُن َع َم ًال َو ُى َو ا ْل َع ِز ُ
أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
يز ا ْل َغفُ ُ
قد يحج اإلنساف حجة واحدة ،ولكنيا مقبولة مبرورة ،وآخر يحج ستيف حجة ولكنا مردودة ،ما الفائدة؟

ليست العبرة أف نتخمص مف العبادة بأي طريؽ كاف ،نحف حينما ننظر إلى الشاشة ،ونحف في البمد ،ننظر إلى
الحجاج أياـ الحج إف كاف منا مف لـ يحج القمب يتقطع عمى ىذه المشاىد والبقاع ،ويعتقد اإلنساف وىو يشاىد

ىؤالء الحجيج أنيـ في جنة ،وروضات ،ويقوؿ :يا ليتني كنت معيـ فأفوز فو اًز عظيماً.

واذا جاء إلى الحج ،لربما تضيؽ نفسو ،ويسوء خمقو ،ويكوف ىمو وحرصو ىو التخمص مف أعماؿ الحج بأقرب

طريؽ كاف ،الحج المختصر.

لربما بعضنا يوصؼ ذلؾ لغيره ،يأتي في آخر ساعة مف الميؿ إلى عرفة ،يأتي مف الطائؼ ،يسكف في فندؽ في

الطائؼ ،ثـ يأتي ويمر عمى طرؼ عرفة ،ثـ يرجع لمفندؽ ،ما الذي بقي؟

المبيت بمزدلفة واجب ،يجبر بدـ ،سيمة عند ىذا ،المبيت بمنى واجب يجبر بدـ.
رمي الجمار واجب يجبر بدـ ،ماذا بقي عميو؟ بقي الطواؼ والسعي ،فيذىب إلى بمده ،يمكف أف يرجع ال يذىب

إلى الفندؽ ،يرجع إلى بمده ،ثـ يأتي بعدما يخؼ الحجاج ويطوؼ ويسعى ،والحمد هلل.

لـ يعرؽ ،ولـ يتعب ،وانما ىو في سيارتو فقط دخؿ طرؼ عرفة ،قاؿ :الحمد هلل أنا كؿ سنة أحج ،ىؿ ىذا ىو
المطموب؟ ىؿ يفتخر اإلنساف بمثؿ ىذا؟ يتسابؽ الناس مف يصؿ إلى البمد أوالً؟

اجمع الرمي ،رمي يوـ الحادي عشر ،مع رمي يوـ الثاني عشر ،ىذا يرميو قبؿ الفجر بمحظة ،ثـ يقؼ قميالً،
فإذا أذف الفجر رمى ليوـ الثاني عشر ،مع أنو ال يصح عمى األرجح الرمي قبؿ الزواؿ ،فيرمي اليوميف ،ثـ بعد
ذلؾ ينطمؽ ويطوؼ طواؼ الوداع بعد الفجر ،وينطمؽ إلى المطار ،وفي الضحى ىو في بمده ،وكأف القضية أنا

أوؿ واحد وصؿ إلى البمد مف الحجاج.

يوـ الثاني عشر في الضحى ىو عند أىمو ،ىؿ ىذا ىو المطموب؟ ىؿ ىذا مف المقاصد والمكاسب مما نحرص
عميو ،ونتطمبو ،ونسعى مف أجؿ تحقيقو؟ ،ليست القضية ىكذا.

( )1أخرجو البخاري ،باب فضؿ العمؿ في أياـ التشريؽ ( ،)24/2رقـ.)969( :
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ش ِر ْك ِب ِعب َ ِ ِ
ِ
ِ
َح ًدا} [الكيؼ.]114 :
صالِ ًحا َوََّل ُي ْ
{فَ َم ْن َك َ
ادة َرِّبو أ َ
َ
اء َرِّبو َف ْم َي ْع َم ْل َع َم ًال َ
ان َي ْر ُجو لقَ َ
{وُي َب ِّ
ين} ىذا الشرط
ش ُر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
في آيتيف في سورة الكيؼ في أوليا وآخرىا ذكر شروط قبوؿ العمؿ الثالثةَ :
صالِح ِ
َج ًار
ات} العمؿ ال يكوف صالحاً إال إذا كاف خالصاً صواباً {أ ا
ين َي ْع َممُ َ
األوؿ اإليماف {الاِذ َ
َن لَ ُي ْم أ ْ
ون ال ا َ
س ًنا} [الكيؼ.]2 :
َح َ
ِ
ِ
اد ِة
صالِ ًحا} اإلخالص والمتابعة { َوََّل ُي ْ
ش ِر ْك ِب ِع َب َ
وفي آخر سورة الكيؼ{ :فَ َم ْن َك َ
اء َرِّبو َف ْم َي ْع َم ْل َع َم ًال َ
ان َي ْر ُجو لقَ َ
ِ
َح ًدا} ،ىذا التوحيد هلل رب العالميف.
َرِّبو أ َ

فمذلؾ أقوؿ :تصحيح العمؿ ،وتصحيح المقاصد ىو األساس ،أف نحج حجا صحيحاً عمى السنة ،ومف فضؿ اهلل
عز وجؿ -عمينا -واهلل إني أتأمؿ ىذا سائر ساعات اليوـ وأمس -ما يسر اهلل -عز وجؿ -لمناس اليوـ أسمعاإلخوة يقولوف :نعمؽ أعماؿ المناسؾ في كؿ يوـ ،وتوزع في المطارات ،وفي كؿ مكاف ،المطويات ،والكتيبات،

وفي المداخؿ ،ويوجد في المواقيت مف يعمـ الناس ،ويوجد في نواحي منى ،ويوجد في الحمالت ،بينما في وقت
مضى الناس في جيؿ عظيـ ،ال يجدوف مف يسألونو ،وال يستطيع أف يصؿ إلى عالـ ،وال أف يعرؼ مكانو.

أنا شخصيا أعرؼ بعض الناس ،أحدىـ يقوؿ :أتينا وذىبنا إلى عرفة ،ثـ جمست في جبؿ ،ىذا شاب قد بمغ
األربعيف ،يقوؿ :جمسنا في جبؿ ،ووجدت رجال أشيب في منى ،ذىبنا نصمي العيد في الحرـ.

مع أنو غير مطالب أف يصمي العيد في الحرـ ،يوـ النحر ،يقوؿ :ثـ رجعنا جمسنا في ىذا الجبؿ ،وبعد ذلؾ

رجعنا إلى الديرة.

طيب وطواؼ اإلفاضة؟ قاؿ :ما طفنا اإلفاضة ،وما طواؼ اإلفاضة؟ والسعي؟ قاؿ :ما سعينا ،ماذا عممتـ؟

قاؿ :صمينا العيد وجمسنا في جبؿ في منى.

قيؿ لو :عميؾ طواؼ إفاضة ،ارجع ،وعميؾ سعي الحج.

ىذه حجة الفرض ،جاىؿ ،موغؿ في الجيالة ،ومع ذلؾ يستنكؼ مف االمتثاؿ لحكـ الشرع ،فاهلل غني عنا وعف

أعمالنا.

س ُن َع َم ًال} [ىود ،]7 :فيذا ىو المقصود األعظـ الذي خمقت الخميقة مف
العبرة بتصحيح العمؿ {لِ َي ْبمُ َو ُك ْم أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
س ُن َع َم ًال} أعمى مراتب العبودية :اإلحساف ،ومف اإلحساف كما جاء في الحديث(( :أف
أجمو {لِ َي ْبمُ َو ُك ْم أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
تعبد اهلل كأنؾ تراه ،فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ))(.)1

ومف ىنا يراقبو العبد في أعمالو في المناسؾ ،في نفقاتو ،في ذكره ،حينما ينظر بعينيو ،حينما يطمؽ لسانو فإنو

يكوف مراقباً لربو -تبارؾ وتعالى.

ثـ تذكر أف النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– قاؿ(( :مف عمؿ عمالً ليس عميو أمرنا فيو رد))(.)2

( )1أخرجو البخاري ،كتاب اإليماف ،باب سؤاؿ جبريؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عف اإليماف ،واإلسالـ ،واإلحساف ،وعمـ
الساعة ( ،)19/1رقـ ،)54( :ومسمـ ،كتاب اإليماف ،باب :اإليماف ما ىو وبياف خصالو ( ،)39/1رقـ.)9( :
( )2أخرجو مسمـ ،باب نقض األحكاـ الباطمة ،ورد محدثات األمور ( ،)1343/3رقـ.)1718( :
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العمؿ البد أف يكوف موافقاً لموجو المشروع ،والنبي –صمى اهلل عميو وسمـ– يقوؿ(( :لتأخذوا مناسككـ))(.)1

ليذا روي عف عمر –رضي اهلل عنو– أنو قاؿ" :الحاج قميؿ ،والركب كثير" ،والحافظ ابف القيـ –رحمو اهلل–
يقوؿ" :فالعامموف يعمموف األعماؿ المأمور بيا عمى الترويج تحمة القسـ ،ويقولوف :يكفينا أدنى ما يقع عميو

االسـ ،وليتنا نأتي بو"(.)2

رابعاً :ىذا موسم عظيم ،اجتمع فيو شرف الزمان وعظمة المكان.

ىذه األياـ العشر التي أقسـ اهلل -عز وجؿ -بيا ،وقد فسر النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– العشر بعشر

{وال ا
ش ْف ِع َوا ْل َوتْ ِر} [الفجر ]3 :وأف الوتر ىو يوـ عرفة ،وفسر الشفع بيوـ النحر.
األضحىَ ،
اام معمُوم ٍ
اِ ِ
ٍ
ات}
{وَي ْذ ُك ُروا ْ
فيذه العشر ىي األياـ المعمومات التي يذكر اهلل -تبارؾ وتعالى -فيياَ :
اس َم المو في أَي َ ْ َ
[الحج.]28 :
ىي التي قاؿ فييا النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ما مف أياـ العمؿ الصالح فييف أحب إلى اهلل مف ىذه

األياـ)).

"ما مف أياـ" نكرة في سياؽ النفي ،وعرفنا أف ىذا لمعموـ ،وأنيا سبقت بػ"مف" فيي نص صريح في العموـ.

فيذه أفضؿ أياـ الدنيا ،وىذه أطير بقاع األرض ،وىذا أعظـ المواسـ ،ولو قاؿ قائؿ :إف ىذه العشر أفضؿ مف
العشر األواخر مف رمضاف حتى الميالي ،ليالي العشر األواخر مف رمضاف إال ليمة القدر -فإنيا خير مف ألؼ

شير -لـ يكف ذلؾ بعيداً ،فإف أعدؿ األقواؿ في ذلؾ ما ذكره الحافظ ابف القيـ –رحمو اهلل– أف األياـ أفضؿ مف
أياـ العشر األواخر مف رمضاف إال الميالي مف أجؿ ليمة القدر(.)3

فمو قيؿ :حتى الميالي إال ليمة القدر؛ ألف اهلل أقسـ بالميالي ،واألياـ تبع لميالي ،والعرب تذكر األياـ وتريد الميالي،
وتذكر الميالي وتريد األياـ.

{ولَ َي ٍ
ش ٍر} [الفجر ،]2 :وكما عرفنا أف القسـ ال يكوف إال بمعظـ ،نحف في أياـ أفضؿ مف العشر األواخر مف
ال َع ْ
َ
المزح ،والتندر ،والتفريط ،والتضييع ،والنوـ
رمضاف ،فيؿ يصح أف تقضى باألحاديث الجانبية ،والضحؾ ،و ا

الطويؿ المتواصؿ؟

سمعت أحدىـ يدعو صاحبو ويجر يده في عرفة في وقت الوقوؼ بعد الزواؿ ،وصاحبو يقوؿ :أيف؟ يقوؿ :مف

أجؿ أف نضيع الوقت ،ندور.

يوـ عرفة! عشية عرفة! يريد أف يضيع الوقت ،إذاً متى سيستثمر الوقت؟ إذا كاف يوـ عرفة يضيعو الحاج في

ذلؾ الموقؼ العظيـ.

اكبا ( ،)943/2رقـ.)1297( :
( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوـ النحر ر ً
( )2الصالة وأحكاـ تاركيا (ص.)144 :
( )3بدائع الفوائد (.)162/3
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وقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-أفضؿ الجياد حج مبرور))(.)1
ولذلؾ انظر إلى حاؿ السمؼ في العشر ،سعيد بف جبير كاف إذا دخمت العشر اجتيد اجتياداً شديداً حتى ما
يكاد يقدر أحد عمى مثمو.

ىنا تجتمع أميات العبادات ،الصالة ،الصياـ ،الصدقة ،أعماؿ الحج فييا يوـ عرفة ،وشاىد ومشيود ،وىو كما

عبدا مف النار مف يوـ عرفة ،وانو
قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ما مف يوـ أكثر مف أف يعتؽ اهلل فيو ً
ليدنو ،ثـ يباىي بيـ المالئكة ،فيقوؿ :ما أراد ىؤالء؟))(.)2
وفي الحديث اآلخر(( :إف اهلل تطوؿ عميكـ في جمعكـ ىذا ،فوىب مسيئكـ لمحسنكـ ،وأعطى محسنكـ ما

سأؿ))(.)3

وقاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-خير الدعاء دعاء يوـ عرفة))( ،)4وسئؿ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -عف

صيامو فقاؿ(( :يكفر السنة الماضية والباقية))

()5

فيشرع ويسف صومو لغير الحاج.

وقاؿ(( :يوـ عرفة ،ويوـ النحر وأياـ التشريؽ عيدنا أىؿ اإلسالـ ،وىي أياـ أكؿ وشرب))( .)6ىذا عيدنا األكبر،
ويوـ الحج األكبر ىو يوـ النحر.
عيد الفطر يوـ واحد ينتيي بغروب شمس يوـ العيد.

وبعض األخوات دائماً يسألف عف الضرب بالدؼ ،نخرج إلى استراحة يوـ العيد في المساء بعد غروب الشمس؟،

نقوؿ :العيد انتيى ،وال يضرب بالدؼ بعد غروب الشمس يوـ عيد الفطر.

أما العيد األكبر ،يوـ النحر فإنو يكوف أيضاً معو الحادي عشر ،والثاني عشر ،والثالث عشر ،ىذه األياـ إلى

غروب الشمس ،ىذه كميا أياـ عيد ،أياـ أكؿ وشرب ،وذكر هلل -عز وجؿ ،-ويبتيج الناس بالعيد ،ويضرب

النساء بالدؼ.

انظر إلى عظمة ىذا العيد ،فيوـ النحر ىو يوـ الحج األكبر ،كما صح عف النبي –صمى اهلل عميو وسمـ ،-وقد

قاؿ(( :إف أعظـ األياـ عند اهلل يوـ النحر ،ثـ يوـ القَر))( .)7يوـ القَر الذي يستقر الحجاج فيو بمنى ،ىو اليوـ
الحادي عشر.
يعني ليست القضية فقط بالعشر ،حتى أياـ التشريؽ فيي أياـ شريفة ،أياـ عيد ،وقد قاؿ النبي -صمى اهلل عميو
( )1أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب فضؿ الحج المبرور ( ،)133/2رقـ.)1524( :

( )2أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب في فضؿ الحج والعمرة ،ويوـ عرفة ( ،)982/2رقـ.)1348( :
بجمع ( ،)1446/2رقـ.)3424( :
( )3أخرجو ابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب الوقوؼ َ
( )4أخرجو الترمذي ،أبواب الدعوات ( ،)572/5رقـ.)3585( :
( )5أخرجو مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب استحباب صياـ ثالثة أياـ مف كؿ شير وصوـ يوـ عرفة وعاشوراء واإلثنيف والخميس
( ،)819/2رقـ.)1162( :

( )6أخرجو أبو داود ،كتاب الصوـ ،باب صياـ أياـ التشريؽ ( ،)324/2رقـ.)2419( :
( )7أخرجو أبو داود ،كتاب المناسؾ ،باب في اليدي إذا عطب قبؿ أف يبمغ ( ،)148/2رقـ.)1765( :
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وسمـ(( :-ثالثة في ضماف اهلل -تبارؾ وتعالى ...-وذكر منيـ(( :رجؿ خرج حاجا))( ،)1ثـ إنؾ منذ خرجت مف
بيتؾ تؤـ البيت الحراـ ،فإف لؾ بكؿ خطوة تطؤىا راحمتؾ حسنة ،ويمحى عنؾ سيئة.
التمبية :قاؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ما مف مسمـ يمبي إال لبى َمف عف يمينو أو عف شمالو مف حجر،
أو شجر ،أو مدر ،حتى تنقطع األرض مف ىاىنا ،وىاىنا))(.)2
وفي الحديث اآلخر(( :ما أىؿ ميؿ قط ،وال كبر مكبر قط إال بشر ،قيؿ :يا رسوؿ اهلل بالجنة؟ قاؿ :نعـ))(.)3

كبروا ولبوا في مثؿ ىذه األياـ.
وأما الطواؼ ،استالـ الحجر ،استالـ الركنيف فقد جاء عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ(( :-مف طاؼ بيذا

البيت أسبوعاً)) يعني :سبعة أشواط(( ،فأحصاه كاف كعتؽ رقبة))( ،)4وىذا حسنو الشيخ ناصر الديف األلباني -

رحمو اهلل(.)5

وقاؿ(( :ال يضع قدماً ،وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنو خطيئة وكتب لو بيا حسنة))(.)6

نالحظ :إذا جئنا لمعبادات بدأنا نحسب اللاير ،إذا جئنا نتصدؽ بدأنا نبحث عف اللاير لنخرجو ،الفئات القميمة ،إذا

جمسنا في المسجد نحسب الدقائؽ ،طوؿ اإلماـ.

إذا جمسنا في مجالس الذكر بدأنا نحسب الدقائؽ ،لكف إذا جمسنا في مجالس الغفمة فإننا ال نحسب وال نحصي.

انظر مثالً الممشى الذي يفتخر كثير مف الناس أنو يمشي خمسة كيمو ،أو سبعة كيمو ،أو نحو ذلؾ ،رجاؿ

ووحدانا يمشوف مف أجؿ الرياضة ،واذا جاء
ونساء ييرعوف ،قد شمروا في الحر ،والرطوبة ،والسموـ زرافات
ً
الطواؼ نطوؼ مف فوؽ ،نطوؼ مف السطح ،ىذه يعدىا في التاريخ ،طفنا مف السطح.
يا أخي ،أنت تذرع ىذا الممشى ،وال تحتسب فيو عند اهلل -عز وجؿ ،-كؿ يوـ تفتخر أنؾ تمشي خمسة كيمو،

واذا جئت عند الطواؼ ،كؿ خطوة حسنة وترفع وتحط خطيئة بدأ اإلنساف يتثاقؿ ،كيؼ نستطيع أف نطوؼ؟ ،ما

يحصؿ عربية ،اآلف جاء الوىف! ،ما يحصؿ عربية في الممشى.

ننشط في سبيؿ ىذه األجساـ ،وتنميتيا ،وتغذيتيا ،ولكف إذا جئنا عند العبادة والطاعة بدأنا نحسب بطريقة

أخرى.

الصالة في المسجد الحراـ بمائة ألؼ صالة ،وعمى قوؿ جمع مف أىؿ العمـ كما ىو معموـ أف ذلؾ يشمؿ الحرـ

جميعاً ،ومنى ومزدلفة مف الحرـ.
( )1مسند الحميدي ( ،)255/2رقـ ،)1121( :وحمية األولياء وطبقات األصفياء (.)251/9
( )2أخرجو الترمذي ،أبواب الحج عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في فضؿ التمبية والنحر ( ،)184/3رقـ:
( ،)828وابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب التمبية ( ،)974/2رقـ.)2921( :
( )3المعجـ األوسط ( ،)379/7رقـ.)7779( :

( )4أخرجو الترمذي ،باب ما جاء في استالـ الركنيف ( ،)283/3رقـ.)959( :
( )5مشكاة المصابيح ( ،)793/2رقـ.)2584( :
( )6أخرجو الترمذي ،باب ما جاء في استالـ الركنيف ( ،)283/3رقـ.)959( :
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يعني :عمى ىذا القوؿ وىو قوؿ مشيور وأدلتو قوية أف الصالة ىنا بمائة ألؼ صالة ،واحسبيا كـ تخرج مف
سنة؟ ،مائة ألؼ صالة ،كؿ ىذا تكفير الخطايا ،غسؿ الذنوب ،رمي الجمار ،نحر اليدي كؿ ىذا جاء فيو
أحاديث وفضائؿ.

ولذلؾ كاف العمماء يتسابقوف في مثؿ ىذه المشاىد والمقامات ،عمى قمة ذات اليد ،قمة اإلمكانيات ،أبو عبد اهلل

المقري حج سبعاً وتسعيف حجة  ،بكير بف عتيؽ حج ستيف حجة ،يحجوف عمى اإلبؿ وعمى األقداـ ،عمي بف
الموفؽ حج سبعيف حجة ،جعفر الخواص حج قريباً مف ستيف ،سفياف حج سبعيف حجة.

ىذا يقوؿ :رأيت في الطواؼ كيالً قد أجيدتو العبادة ،بيده عصا وىو يطوؼ معتمداً عمييا ،فسألتو عف بمده،

قاؿ :مف خراساف.

يقوؿ :سألني كـ تقطعوف ىذا الطريؽ؟

قمت :في شيريف أو ثالثة.

قاؿ :أفال تحجوف كؿ عاـ؟

كيؼ لو رأى ما نحف فيو اآلف بالطائرة ساعة أو ساعة ونصؼ؟!.

ىذا يقوؿ :في شيريف أو ثالثة ،ما تحجوف كؿ سنة؟
يقوؿ :فقمت كـ بينكـ وبيف ىذا؟

قاؿ :مسيرة خمس سنيف.

ىذا يحج عمى أقدامو وكؿ مف وجد في ىذا الطريؽ مشى معو حتى يصؿ.

وكاف يقوؿ:

()1

ىويت واف شطت بؾ الدار *** وحاؿ مف دونو حجب وأستار
زر مف
َ
ىكذا كانت نفوسيـ ،ولذلؾ حينما تسمعوف األشعار ،والفرح ،واالستبشار إذا أقبموا عمى بالد الحجاز ،أو تسمعوف

األشعار ممف قاليا مف أولئؾ الذيف أقعدىـ العذر ،تعجبوف كيؼ كانوا يشتاقوف إلى ىذه األماكف.

يقوؿ شقيؽ البمخي :رأيت في طريؽ مكة مقعداً يزحؼ عمى األرض ،فقمت :مف أيف أقبمت؟ قاؿ :مف سمرقند.

قمت :فكـ لؾ في ىذا الطريؽ؟

فذكر أعواماً ،يقوؿ :فتعجبت ،قاؿ :مالؾ تنظر إلي متعجباً؟

قمت :مف ضعفؾ ،فقاؿ :يا شقيؽ أما بعد سفري فالشوؽ يقربو ،وأما ضعؼ ميجتي فموالىا يحمميا(.)2
األسود بف يزيد اقرءوا ترجمتو ،وعبد الرحمف ،وغير ىؤالء مف النخعييف أىؿ عبادة ،وزىد ،وعمـ.
األسود حج ثمانيف حجة وعمرة ،عمرو بف ميموف حج ستيف حجة وعمرة ،عطاء حج سبعيف وقيؿ أكثر.

أما الذيف حجوا أربعيف حجة فيؤالء خمؽ ال يحصييـ إال اهلل -تبارؾ وتعالى ،-سعيد بف المسيب ،بكير بف

( )1تفسير الثعمبي (.)19/7
( )2روح البياف (.)314/8
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عتيؽ ،العدني ،سعيد بف سميماف ،العباس بف سمرة ،أبو الفضؿ الياشمي ،أيوب السختياني ،ىماـ بف نافع ،مكي
بف إبراىيـ ،وغير ىؤالء ،حجوا عمى اإلبؿ ،عمى األقداـ.

كيؼ كانت أحواليـ في الطريؽ وفي الحج؟

وكاف محمد بف واسع مف العباد يصمي الميؿ في طريؽ مكة في محممو يومئ إيماء ،ويأمر حاديو أف يرفع صوتو

خمفو؛ حتى يشتغؿ الناس بسماع صوت الحادي ،فال يتفطف إليو أحد أنو يصمي ،ويق أر القرآف ،ويقوـ الميؿ(.)1

المغيرة بف حكيـ الصنعاني يحج مف اليمف ماشياً ،وكاف لو ورد بالميؿ يق أر فيو كؿ ليمة ثمث القرآف ،فيقؼ،
فيصمي حتى ينتيي مف ورده ،ثـ يمحؽ بالركب متى لحؽ ،وربما لـ يمحقيـ إال آخر النيار حتى ينيي ورده(.)2
األسود النخعي حج معو بعضيـ ،فكاف إذا حضرت الصالة أناخ راحمتو ،ولو عمى حجر(.)3

الحج مدرسة ،إذا كنا ال ننشط لمعبادة في ىذا المكاف متى سننشط؟ ،ال توجد مغريات ،ال ممييات ،بواد غير ذي
زرع ،عمى اإلنساف مثؿ الكفف ،إنما جاء وتفرغ ليذا العمؿ ،ماذا تريد؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تطمب؟ ومع ذلؾ ال

ننشط لمعبادة ،إذاً متى سننشط؟ أوقفوا ىذه األجيزة ،اقطع اإلنترنت ،تفرغ لمذكر ،كف مخبتاً هلل -تبارؾ وتعالى-
عود نفسؾ إذا نودي لمصالة أف تضع ما بيدؾ وتجيب.

ىذا يقوؿ :حججنا مع األوزاعي فما رأيتو مضطجعاً في المحمؿ في ليؿ وال نيار قط ،كاف يصمي فإذا غمبو النوـ

استند إلى القَتب( ،)4عمى بعير في الطريؽ ،ال في طائرة ،وال حافمة فخمة.

ىذا عبد العزيز بف أبي حازـ يقوؿ :عادلني صفواف بف سميـ إلى مكة ،يعني كاف معو عمى الرحؿ ىذا في ناحية

وىذا في ناحية ،يقوؿ :فما وضع جنبو في المحمؿ حتى رجع(.)5

محمد بف إسحاؽ يقوؿ :قدـ عمينا عبد الرحمف بف األسود حاجا ،فاعتمت إحدى قدميو فقاـ يصمي حتى أصبح

عمى قدـ واحدة(.)6

ونحف نقوؿ لإلخواف :اق أر وردؾ ،استقبؿ القبمة واجمس عمى كرسي ،وقراءة الورد اجعميا في الميؿ.
ولما احتضر عبد الرحمف بف األسود بكى ،قيؿ :ما يبكيؾ؟ قاؿ :أسفاً عمى الصوـ وعمى الصالة ،ولـ يزؿ يق أر

القرآف حتى مات(.)7

ىؤالء في جنة في الدنيا قبؿ جنة اآلخرة ،ما كانت القضية ثقيمة عندىـ ،ما كانوا يتبرموف بالعبادة ،يريد أف

يتخمص ،كانوا يعيشوف في نعيـ ،وىذا يحتاج إلى مكابدة ،كما قاؿ ابف المنكدر :كابدت الصالة عشريف سنة
( )1لطائؼ المعارؼ البف رجب (ص.)234 :
( )2المصدر السابؽ.
( )3الطبقات الكبرى (.)136/6
( )4سير أعالـ النبالء (.)119/7
( )5المصدر السابؽ (.)366/5

( )6تاريخ دمشؽ البف عساكر (.)231/34
( )7سير أعالـ النبالء (.)12/5
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واستمتعت بيا عشريف سنة(.)1

ولذلؾ كاف يقوؿ :إني ألدخؿ في الميؿ فييولني ،فينقضي ،وما قضيت منو أربي(.)2

يقوؿ :ينتيي الميؿ بسرعة ،وأنا لـ أشبع مف مناجاة ربي ،ومف الصالة ومف قياـ الميؿ.
ونحف إذا قاـ الواحد منا يصمي ركعة أو ثالث ركعات يتمممؿ ،وىذا في طريؽ مكة يقوؿ بعضيـ :ما رأيتو وضع

جنبو في المحمؿ إال ليمة واحدة ،ومد رجميو ثـ استوى جالساً.

ابف عمر –رضي اهلل عنو– كاف إذا قدـ إلى مكة طاؼ بالنيار خمسة وبالميؿ سبعة(.)3
ابف أبي شيبة عقد في المصنؼ باباً قاؿ فيو :مف كاف يستحب إذا دخؿ الرجؿ مكة أال يخرج حتى يق أر القرآف،
ثـ ذكر قوؿ إبراىيـ النخعي مف التابعيف :كانوا يعجبيـ إذا قدموا مكة أف ال يخرجوا منيا حتى يختموا القرآف بيا.

نحف كـ قرأنا وكـ نقرأ؟ وال زلنا في البداية ،وىذا التذكير في البداية ،ما فات شيء ،ابدأ بداية صحيحة ،أمامؾ
الحج ،أنت في أوؿ يوـ.

الحسف يقوؿ :كاف يعجبيـ إذا قدموا لمحج أو العمرة أف ال يخرجوا حتى يقرءوا ما معيـ مف القرآف(.)4

وق أر عمقمة القرآف في ليمة بمكة(.)5

يقوؿ إبراىيـ :طاؼ بالبيت سبعاً ،ثـ أتى المقاـ فصمى عنده ،وذكر قراءتو ثـ طاؼ ،ثـ أتى المقاـ فصمى عنده،
ثـ طاؼ ،ثـ أتى المقاـ فصمى عنده حتى ق أر بقية القرآف(.)6

نحف نقوؿ :ال يشرع الختـ في ليمة ،لكف ىؤالء كاف ليـ رأي في ىذه المسألة ،أنو في ىذه األوقات الشريفة يكثر

مف القراءة.

الخطيب البغدادي اإلماـ صاحب تاريخ بغداد ،والكتب المعروفة المشيورة ،يقوؿ أبو الفرج اإلسفراييني :حج معنا

الخطيب ،فكاف يختـ كؿ يوـ قريب الغياب قراءة ترتيؿ ،ثـ يجتمع عميو الناس وىو راكب فيقولوف :حدثنا.
فيحدث(.)7

يشرع في ختمة كؿ يوـ إلى غروب الشمس ،أو قريب مف الغروب ويختـ ،ثـ يبدأ يحدث الناس.

سالـ بف عبد اهلل بف عمر –رضي اهلل عنو– يقوؿ بعض مف رآه في عرفة :جعمت أنظر كيؼ يصنع ،فكاف في

الذكر وفي الدعاء حتى أفاض الناس(.)8
()1المصدر السابؽ (.)224/5
()2المصدر السابؽ (.)358/5
( )3أخبار مكة لمفاكيي (.)278/1
( )4مصنؼ ابف أبي شيبة (.)387/3

( )5المصدر السابؽ ( ،)243/2رقـ.)8592( :
( )6المصدر السابؽ ( ،)264/2رقـ.)8771( :
( )7تذكرة الحفاظ (.)223/3
( )8مصنؼ ابف أبي شيبة ( ،)381/3رقـ.)15134( :
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انظر إلى أحوالنا في عرفة ،ىذا متمدد ،ىذا يضحؾ ،ويتحدث ،ويمزح فمما تعب تمدد في مكانو وناـ في وقت
الذكر واالبتياؿ والتضرع إلى اهلل -تبارؾ وتعالى ،-ىؿ ىذا يميؽ؟ أىكذا يكوف الحاج؟
عطاء بف أبي رباح يقوؿ ألحدىـ :إف استطعت أف تخمو بنفسؾ عشية عرفة فافعؿ(.)1

أحواؿ عجيبة ليـ في الحج.

خامساً :الحج فرصة لمتغيير.

تغيير العمؿ ،تغيير القمب ،تغيير التفكير ،تغيير األخالؽ ،أنت بيف جموع مف الناس.

أنا قبؿ مدة في الشاشة في قناة القرآف كنت أنظر إلى الذيف يطوفوف مف ىذا الدور الجديد لمعربات ،فمفت نظري

أحد ىؤالء الحجاج قدـ يبدو مف شرؽ آسيا يحمؿ امرأة كبيرة لعميا أمو ،يحمميا عمى ظيره ويطوؼ.

ال زالت بعض المشاىد ،وقد رأينا مف ىذا بيف عرفة ومزدلفة ،مف يحمؿ امرأة كبيرة ىرمة ،يحمميا عمى كتفو،

يحمميا عمى عاتقو ،الحج فرصة لمتغيير.

ناسا عندىـ أخالؽ راقية،
ناسا عندىـ سماحة ،ستجد ً
ناسا عندىـ بذؿ ،ستجد ً
أناسا عندىـ صبر ،ستجد ً
ستجد ً
أناسا عندىـ ضيؽ صدر ،وضيؽ َعطَف،
ناسا عندىـ حمـ وعفو ،ستجد ً
ناسا عندىـ تحمؿ شديد ،ستجد ً
ستجد ً
أحدا إال بخير ،إذا رأيت شيئاً تكرىو فاجتنبو ،الحج مدرسة ،واذا رأيت شيئاً يستحسف
ال تشمت بأحد ،وال تذكر ً

فتخمؽ بو.

نحف في كثير مف األحياف نقوؿ :ما شاء اهلل ،فالف ما شاء اهلل عميو ،حبيب ،وسمح ،وخموؽ ،ولطيؼ ،وينسى

نفسو أنو شرس ،أنو صعب ،وأف أخالقو شديدة ،وغميظة ،وعنيفة ،ىال ذكرت نفسؾ بيذا الذي
ىذا القائؿ أحياناً َ
تستحسف مف اآلخريف؟

فمذلؾ ينبغي أف يستحضر اإلنساف مثؿ ىذه المعاني ،ويعزـ أف يرجع بوجو جديد ،وبقمب جديد ،أف يعود نفسو
عمى العبادة ،والذكر ،واإلخبات ،والتواضع هلل -عز وجؿ ،-وسالمة الصدر ،وكثرة الذكر ،وقراءة القرآف ،وحفظ

منيجا في التعامؿ مع
المساف عف الغيبة ،والنميمة ،والكذب ،والزور ،وما إلى ذلؾ ،وحفظ البصر ،واجعؿ لؾ
ً
ىذه األجيزة التي سمبت األوقات ،وأشغمت الناس كثي اًر عف ذكر اهلل -عز وجؿ.
جرب ىذه األياـ أف تتخمص مف تتبع الواتساب ،والتويتر ،وما إلى ذلؾ ،جرب أف تتفرغ لمعبادة ،فإذا رجعت

اجعؿ ليذا حدا محدوداً ،بالكثير ما يتجاوز نصؼ ساعة في األربعة والعشريف ساعة ،والباقي نحف في تجارة مع
اهلل ،العمر قصير ،وال يصح أف تقضى األوقات في ىذه األجيزة وتتبع ىذه الوسائؿ ،أوؿ ما يستيقظ اإلنساف مف
النوـ يفتح الجياز يق أر رسائؿ الواتساب ،أو يق أر في تويتر ،أو يق أر في غيره مف وسائؿ التواصؿ ،أو نحو ذلؾ.
البد مف م ارجعة ،البد مف حاؿ جديد ،وعمؿ جديد.

سادساً :أن األجر عمى قدر المشقة.

المشقة كما قاؿ الشاطبي وغيره :ال تطمب ،وليست مقصودة لمشارع ،ولكف المقصود ىنا المشقات العارضة

( )1حمية األولياء وطبقات األصفياء (.)314/3
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لممكمؼ مف غير أف يتطمبيا.
الحج جياد ،مف كاف يظف أف الحج نزىة ،أو أف الحج ترؼ فيو مخطئ ،البد أف يوطف اإلنساف نفسو ،قد ال
يجد فراشاً ،قد ال يجد طعاماً ،قد يجد الطعاـ بارداً ،قد يجد تعباً وألماً ،فيو في جياد ،فالبد مف تحمؿ المشقات.

تتعطؿ السيارة ،يتعطؿ التكييؼ ،يتأذى بأي نوع مف األذى ،يجد أثرةً ،يجد الناس سبقوه إلى الفرش في مزدلفة،
في عرفة ،ال إشكاؿ ،األمر سيؿ ،ولو جمس اإلنساف عمى التراب الميـ يرجع بماذا؟ إف كاف سيرجع بمغفرة اهلل

عز وجؿ -فال بأس أف يتوسد التراب -يفترش التراب ،-العبرة ليست فيما نجمس عميو أو ما نأكمو ،وانما العبرةبما نرجع فيو.

وفي بعض ألفاظ حديث عائشة -رضي اهلل عنيا(( :-إف لؾ مف األجر عمى قدر نصبؾ ونفقتؾ))(.)1
والمقصود بو المشقات العارضة مف غير قصد ،يعني ال يتقصد اإلنساف التعب ،ويقوؿ :أنا أريد أف أجمس
بالشمس ،وأجمس بالحر ،وأمشي مف بمدي إلى مكة.

ىذا غير مطموب ،واف اختمؼ العمماء في الحج ماشياً بيف المناسؾ ،أييما أفضؿ الراكب أو الماشي؟

حديث أنس –رضي اهلل عنو– يقوؿ :حج النبي –صمى اهلل عميو وسمـ– عمى رحؿ رث وقطيفة تساوي أربعة

دراىـ أو ال تساوي ،ثـ قاؿ(( :الميـ حجة ال رياء فييا وال سمعة))(.)2

ىذا الحديث صححو الشيخ ناصر الديف األلباني( ،)3وضعفو الحافظ ابف حجر(.)4

وسعيد بف عمرو يقوؿ :صدرت مع ابف عمر يوـ الصدر ،فمرت بنا رفقة يمانية ورحاليـ األدـ ،وخطـ إبميـ

الخزـ – يعني مف الميؼ ،يعني في غاية التواضع ،-فقاؿ عبد اهلل بف عمر :مف أحب أف ينظر إلى أشبو رفقة
وردت الحج العاـ برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -وأصحابو إذ قدموا في حجة الوداع فمينظر إلى ىذه

الرفقة(.)5

الترؼ ،والتمشط ،والتزيف ،والترجؿ ،والتنعـ ،والترفو ليس مقصوداً في الحج ،فيذا أفضؿ الخمؽ -عميو الصالة
والسالـ -ىكذا كاف يحج ،وىؤالء أصحابو –رضي اهلل عنيـ.
قاؿ رجؿ عند ابف عمر :ما أكثر الحاج!

فقاؿ ابف عمر :ما أقميـ!

فرأى ابف عمر رجالً عمى بعير عمى رحؿ رث خطامو حبؿ ،فقاؿ :لعؿ ىذا(.)6

ويقوؿ طاوس بف كيساف :كنت جالساً عند جابر بف عبد اهلل إذ مرت بنا رفقة مف أىؿ اليمف قد أَحفوا بالماء

( )1أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ( ،)644/1رقـ.)1733( :
( )2أخرجو ابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب الحج عمى الرحؿ ( ،)965/2رقـ.)2894( :
( )3صحيح الجامع الصغير وزيادتو ( ،)279/1رقـ.)1342( :
( )4فتح الباري البف حجر (.)381/3

( )5مسند أحمد ( ،)213/14رقـ.)6416( :
( )6مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ( ،)19/5رقـ.)8836( :
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والحطب ،فقاؿ جابر بف عبد اهلل :ما رأيت أشبو بنا مع رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -مف ىؤالء(.)1
فيؿ يعقؿ ىذا مف يجعموف الترؼ ىدفاً ليـ ويتفاخروف أنيـ ذىبوا في حممة بمائة ألؼ لاير عف الحاج الواحد؟ أيف

سكنت؟ في أي فندؽ؟ كيؼ كنتـ تروحوف لمجمار؟ نركب السيارات التي تنقؿ المرفييف ،ويكوف في حاؿ مف
النعمة ،والترؼ ،والرغد.

ىذا ليس بيدؼ ،ال تحرص عمى ىذا ،وال أسؼ عمى ما فاتؾ مف المالذ في الحج ،فيي غير مأسوؼ عمييا؛

ألنيا ليست بيدؼ ،في الصحيح عف ثمامة بف عبد اهلل بف أنس ،قاؿ :حج أنس عمى رحؿ ولـ يكف شحيحاً.
يعني ما ىو ببخؿ ،وحدث أف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -حج عمى رحؿ وكانت زاممتَو(.)2

يعني :عمى راحمة ىي التي يركب عمييا وعمييا المتاع؛ ألف المرفييف في العادة يكوف معيـ رحؿ :دابة لممتاع،
ودابة لمركوب ،فيذه دابة واحدة لمجميع ،فيذا مف تواضعو -صمى اهلل عميو وسمـ.
ويقوؿ ىشاـ بف عروة :كاف الناس يحجوف وتحتيـ أزودتيـ(.)3

يعني :يتواضعوف في الحج عمى راحمة واحدة فييا المتاع ،ويقوؿ آخر :كاف ابف عمر إذا نظر إلى ما أحدث
الحجاج مف الزي والمحامؿ يقوؿ :الحاج قميؿ والركب كثير(.)4

وبعث النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -مع عائشة أخاىا عبد الرحمف –رضي اهلل عنيما– فأعمرىا مف التنعيـ

وحمميا عمى قَتَب ،ىذا أخرجو البخاري تعميقاً ،وقد قاؿ في صحيحو :باب الحج عمى الرحؿ ،وذكر ىذا
الحديث(.)5
عمى قَتَب! ىذا غاية التواضع ،وترؾ الترفو ،فيذا رحؿ صغير.
القَتَب مثؿ السرج الذي يكوف عمى الفرس ،ما في مراكب كبيرة وفخمة ،وانما ىو شيء يحصؿ بو المقصود.

بالحجوف ،تقوؿ :صمى
ويقوؿ مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي اهلل عف الجميع– :إنو كاف يسمعيا كمما مرت َ
اهلل عمى رسولو وسمـ ،لقد نزلنا معو ىاىنا ،ونحف يومئذ خفاؼ الحقائب ،قميؿ ظيرنا ،قميمة أزوادنا ،فاعتمرت أنا
وأختي عائشة ،والزبير ،وفالف ،وفالف ،فمما مسحنا البيت أحممنا ،ثـ أىممنا مف العشي بالحج( ....)6إلى آخر ما

قالت.

بابا يقوؿ فيو :الترغيب في التواضع في الحج ،والتبذؿ ،ولبس الدوف مف
المنذري في الترغيب والترىيب ذكر ً
الثياب اقتداء باألنبياء -عمييـ الصالة والسالـ(.)7
( )1المصدر السابؽ (.)8838
( )2أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب الحج عمى الرحؿ ( ،)133/2رقـ.)1517( :
( )3أخبار مكة لمفاكيي ( ،)442/1رقـ.)861( :
( )4قوت القموب في معاممة المحبوب ووصؼ طريؽ المريد إلى مقاـ التوحيد (.)192/2
( )5أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب الحج عمى الرحؿ ( ،)133/2رقـ.)1516( :
( )6أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب :متى يحؿ المعتمر ( ،)7/3رقـ.)1796( :
( )7الترغيب والترىيب لممنذري (.)116/2
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يقوؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ –رحميـ اهلل– :حج أبي خمس حجج ماشياً واثنتيف راكباً ،وأنفؽ في بعض

حجاتو عشريف درىماً(.)1

يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية -رحمو اهلل :-اإلحراـ مبناه عمى مفارقة العادات في الترفو ،وترؾ أنواع
االستمتاعات ،فال يمبس المباس المعتاد ،وال يتطيب ،وال يتزيف ،وال يتظمؿ ،ويالزـ الخشوع ،واالخششاف ،ويقصد

البيت وىو أشعث أغبر(.)2

بينما تجد حممة تعمف عف سكف فخـ ،فنادؽ خمس نجوـ ،في عرفة يقولوف :ال يوجد سكف مباف ،لكف سيكوف لو
خيمة لوحده كبيرة مجيزة بوسائؿ الراحة والرفاىية ،حماـ مف السيراميؾ ،توفير خدمة سباحة ،توفير خدمة فاكس

وانترنت ،عيادة مختصة ،ثالث وجبات متنوعة ،نظاـ البوفيو مفتوح ،بعض الناس يسأؿ :حممتكـ رز ولحـ ،أو
بوفيو؟ ماذا يقدموف؟ ما نوع السمطات؟

نوعا مف السمطات عددتيا في الحممة.
أحدىـ يقوؿ لي :اثنا عشر ً
أنواع الحموى يوـ العيد أنواع كثيرة جدا ،ىؿ ىذا ىو المقصود؟
بعض الحمالت تزيد عمى مائة ألؼ لمشخص الواحد.

سابعاً :الحج المبرور ليس لو جزاء إَّل الجنة ،فاعمل لحج مبرور.

مف البداية ،احفظ المساف ،احفظ السمع ،احفظ البصر ،احفظ الجوارح ،اعمؿ عمؿ مف يرجع بحج مبرور ،مف
البداية حتى ال تندـ وتقوؿ :ليتنا سمعنا مف يذكر في البداية ،فيسيؿ عمينا تحصيؿ ىذا المطموب.

أحرـ أنس بف مالؾ مف ذات عرؽ ،يقوؿ مف أحرـ معو :ما سمعناه متكمماً إال بذكر اهلل حتى حؿ ،ثـ قاؿ :يا
ابف أخي ىكذا اإلحراـ(.)3

وكاف شريح إذا أحرـ كأنو حية صماء(.)4

يقوؿ نافع مولى ابف عمر :أدركت أقواماً يطوفوف بيذا البيت كأف عمى رءوسيـ الطير خشعاً(.)5

ونحف كاميرات ولقطات في كؿ المشاعر ،عند الحرـ ،وعند الطواؼ ،وقؼ وارفع يديؾ! تصوير بعرفة ،وتصوير
بمزدلفة ،وتصوير عند الحرـ ،وتصوير عند المقاـ ،وتصوير عند الصفا ،وتصوير عند المروة ،وال ترى إال

صور الفالشات في كؿ مكاف.

ىذا اإلخبات؟! ،وبعضيـ يصور لنفسو فيديو ويتنقؿ في المشاىد ،ثـ بعد ذلؾ يعرض ىذا الفيديو.

يقوؿ عطاء بف أبي رباح :رأيت عبد اهلل بف عمر وعبد اهلل بف عباس يطوفاف بالبيت جميعاً كأف عمى رءوسيما

( )1اآلداب الشرعية والمنح المرعية (.)429/1
( )2شرح عمدة الفقو البف تيمية  -مف كتاب الطيارة والحج (.)248/3
( )3الطبقات الكبرى (.)16/7

( )4سير أعالـ النبالء (.)144/4
( )5أخبار مكة لمفاكيي ،رقـ.)334( :
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الطير تخشعاً(.)1

عطاء يقوؿ :طفت وراء ابف عمر وابف عباس فمـ أسمع أحداً منيما يتكمـ في الطواؼ(.)2

ونحف بالجواالت ،وحديث في الطواؼ ،والسعي ،الجواؿ ال ينزؿ مف أذنو ،ىؿ ىذا معقوؿ؟!.
تذكير بأمر آخر :ال يخمو حاؿ اإلنساف بعد ىذا الحج إما أف ينصرؼ مغفو اًر لو أو مردوداً ،الجميع ،ىي واحدة
مف اثنتيف ما في ثالث ،فاهللَ اهللَ ،أوصي نفسي وأوصيكـ ،إما أف يرجع اإلنساف بحج مبرور ،صحيفتو بيضاء
ليس لو جزاء إال الجنة ،والراجح أنو يكفر عنو حتى الكبائر ،مغسوؿ كيوـ ولدتو أمو.

إذاً ىؿ جزاء اإلحساف إال اإلحساف ،ال تسود الصحيفة مف جديد ،انتبو ،كف عمى جادة واستقامة ،أو الثانية –
نسأؿ اهلل العافية – وىذا بسبب فساد القصد ،والعمؿ ،فينبغي أف يعيد اإلنساف حساباتو ،ويتوب إلى اهلل -عز

وجؿ.

أسأؿ اهلل أف ينفعني واياكـ بما سمعنا ،وأف يجعمني واياكـ ممف قبؿ عممو ،وسعيو ،وحجو ،وأف يرجع بحج
مبرور ،وأف يغفر لنا ،ولوالدينا ،وإلخواننا المسمميف.

( )1المصدر السابؽ ( ،)243/1رقـ.)337( :
( )2مصنؼ ابف أبي شيبة ( ،)137/3رقـ.)12814( :
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