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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 الحج والعقيدة

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
عمى آلو وصحبو و  ،نبينا محمد ،نبياء والمرسميفوالصالة والسالـ عمى أشرؼ األ ،الحمد هلل رب العالميف

   .بعدو  ،أجمعيف
تبارؾ -ف اهلل أا جميعً نحف نعمـ  ،-تبارؾ وتعالى-عف توحيد اهلل  ،حديثنا عف التوحيد في الحجأييا اإلخوة: 

سمائو أمف  -عز وجؿ-إذ إف اهلل  ؛فإنما شرعيا لحكمة عظيمة يعمميا ،عندما شرع الشرائع لمناس -وتعالى
وال يقضي  ،ال لحكمةإا ال يشرع شيئً  -عز وجؿ-فالحكمة صفة ثابتة راسخة هلل  ،وصافو الحكمةأومف  ،الحكيـ
  . ال لحكمةإ يفعؿ فعاًل وال ،وال يأمر أمًرا إال لحكمة ،ال لحكمةإقضاء 

لى إذا تيقف العبد ىذا المعنى فإف قمبو يطمئف إ، -جؿ جاللو-قداره أوىو حكيـ في  ،فعالوأقوالو و أفاهلل حكيـ في 
 تبارؾ وتعالى. -حكاـ ربو أ

 المتحيريف ؿتساؤ  يتساءؿوال  ،فال يتشكؾ ،في قمبو وطمأنينةحكاـ الشرعية باأل رضىفإف ذلؾ يورثو  ـ  ومف ث  
كذا؟ ولماذا نطوؼ بالبيت سبعًا؟ ولماذا نقؼ في عرفة؟ ولماذا نجوؿ  -عز وجؿ-حينما يقولوف: لماذا شرع اهلل 

 .بيا؟ -عز وجؿ-في ىذه المناسؾ بيذه الطريقة التي أمرنا اهلل 
فعاؿ فإنو يجد قواؿ واأللنا فيو مف األ -عز وجؿ-فعالو مما شرعو اهلل أوفي  ،قواؿ الحجأمف تأمؿ في  :قوؿأ

 . عماؿ الحجأولى التي تدور عمييا جميع التوحيد ىو الركيزة األ
كيؼ ال  ،وفي نفوس العالميف ،فرادوتثبيتو في نفوس األ ،وتقريره ،اؿ الحج تدور عمى تكريس التوحيدعمأكؿ 

عوف إلى التوحيد، وا يد، فكميـ جاء-عمييـ الصالة والسالـ-وىو األصؿ الكبير الذي مف أجمو بعث اهلل الرسؿ 
ويقـو  ،ذا كاف العبد يدور في ىذه المناسؾا  و  ،}اْعُبُدوا المََّو َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغْيرُُه{كؿ نبي جاء يقوؿ لقومو: 

ف أدوف  ،و في أي مقاـ مف مقامات المناسؾأ ،حراموإويردد تمؾ الكممات التي يرددىا عند  ،بأعماؿ الحج
 ،ثرىا ضعيفاً أو يكوف أ ،ثرىا منعدًماأسيكوف  ،قوالو تبقى غير مؤثرة في نفسوأفعالو و أيستشعر ىذا المعنى فإف 

لـ  ،و بعد المناسؾ، فيعود فالف ىو فالفأ ؾ،ثناء المناسأفي  اً وؾ الحاج وقمبو قد ال يتغير كثير فإف سم ـ  ومف ث  
شياء لربما لـ يدرؾ أويفعؿ  ،ستشعرىاوال ي ،شياء ال يفيمياأنو يردد أل ؛ولـ تتغير ،نفسو ولـ تزؾ   ،يخبت قمبو

 .فإنيا ال تؤثر فيو ـ  ومف ث   ،ليوإ ووما ترم ،حقيقتيا
ساس الذي تدور عميو جميع أقواؿ صؿ األإف التوحيد ىو األ :ف نقوؿ ونحف مطمئنوف كؿ االطمئنافأنستطيع 

 . أو أف يفعمو بو أف يقولو -عز وجؿ-مما أمره اهلل  ،وجميع أفعالو ،الحاج
بؿ إف القرآف  ،فعاؿ الحج توحيدأف جميع ا  و  ،ف جميع أقواؿ الحج توحيدإ ،ولسنا نبالغ حينما نقرر ىذه الحقيقة

جميع ما تقولو األمة شرح لمسنة، وجميع  :-رحمو اهلل-ماـ الشافعي وليذا قاؿ اإل ،مف أولو إلى آخره كمو توحيد
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 .(1)الحسنى وصفاتو العمياالسنة شرح لمقرآف، وجميع القرآف شرح أسماء اهلل 
 .تشبو ىذا قوااًل أ في شرح العقيدة الطحاوية قالوا كما، ىؿ العمـ كابف القيـ وغيرهأوقاؿ أيًضا جماعة مف 

وىو  ،وفي مجتمعنا ،عماقناأوفي  ،صؿ الكبير في نفوسنامدرسة لتقرير ىذا األ ،لتثبيت التوحيد الحج مدرسة
 .يًعامة جممدرسة لتقرير التوحيد بيف األ

توحيد ، و ، وتوحيد الربوبيةتوحيد األلوىية ،القرآف شرح ألنواع التوحيد الثالثة جميع سور بؿ ،غالب سور القرآف
  .ويبينيا بطرؽ متعددة ،لى آخره يشرحياإوالقرآف مف أولو  ،سماء والصفاتاأل

لى توحيد إما دعوة ا  و  ،فيذا ىو التوحيد العممي الخبري ،فعالوأسمائو وصفاتو و أذلؾ أف القرآف إما خبر عف اهلل و 
لزاـ بطاعتوأما ا  و  ،رادي الطمبيفيو التوحيد اإل ،وخمع ما يعبد مف دونو ،شريؾ لو اهلل وحده ال فذلؾ  ،مر ونيي وا 

 يكرميـ بو فيما و  ،وما فعؿ بيـ في الدنيا ،ىؿ التوحيدكرامو ألإما خبر عف ا  و  ،مف حقوؽ التوحيد ومكمالتو
ي العقبى وما يحؿ بيـ ف ،وما فعؿ بيـ في الدنيا مف النكاؿ ،ىؿ الشرؾأما خبر عف ا  و  ،فيو جزاء توحيده العقبى

 . فيذا جزاء مف خرج عف حكـ التوحيد ،غالؿمف العذاب والسالسؿ واأل
 .ىمو وجزائيـأشراؾ وعقوبة وفي شأف ذـ اإل ،يـء عميثناالو  ،ىموأفالقرآف كمو في التوحيد وحقوؽ 

 ألمر اهلل بالحج توحيد لو:االستجابة 
مواؿ ىؿ واأللى ترؾ األإما الذي يحدوىا  ،لى بيت اهلل الحراـإياـ لتنطمؽ ىذه الجموع التي تتحرؾ في ىذه األ

 . والد؟وترؾ الزوجات واأل ،وطافواأل
َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا }َيا  :يقوؿ -عز وجؿ-اهلل  ،-تبارؾ وتعالى-اهلل  ألمرالذي يحدوىا ىو االستجابة 

 .[24]األنفاؿ:  ُو ِإَلْيِو ُتْحَشُروَن{ِلمَِّو َوِلمرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَمُموا َأنَّ المََّو َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَّ 
-لى ديف اهلل ا  و  ،يمافلى اإلإبيا تشمؿ االستجابة  -وتعالىتبارؾ -مرنا اهلل أالتي  -عز وجؿ-فاالستجابة هلل 
بيا  -عز وجؿ-مرنا اهلل أالتي  ستجابةاالف ىذه أكما  ،سالـلمناس بالدخوؿ في اإل مرٌ أفيو  ،-تبارؾ وتعالى

 .لنا -عز وجؿ-مر لمدخوؿ في جميع شرائع الديف التي شرعيا اهلل أىي 
}َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك : قاؿ لو ،ف يؤذف في الناس بالحجأ -وتعالىتبارؾ -مره اهلل أحينما براىيـ إف ا  و 

ؾ نويأتو  ،جابة لدعوتؾإ ،قداـؾ عمى األنيأتو  :أي ،[27]الحج:  ِرَجااًل َوَعَمى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{
فأصابيا شيء مف  ،ضناىا طوؿ السفرأرة التي ضم  الدابة الم  و أ ،و الفرسأوىو البعير  ،يًضا عمى كؿ ضامرأ

حتى وصمت الى تمؾ  ،والتعب الذي عانتو في  قطع ىذه الفيافي والقفار ،نظًرا لتتابع المسير ؛الضعؼ واليزاؿ
 .تبارؾ وتعالى-مر اهلل استجابة أل ؛الديار
-رضاء لربو إ ،وما دونو هاءور وقد ترؾ العبد ما كيؼ ال تكوف توحيًدا  ،نيا توحيدأال شؾ  ىذه االستجابة :فأقوؿ

 . ؟!تبارؾ وتعالى
 .جؿ جاللو-ـ طمًبا لمرضاة اهلل قد  نو إحيث  ،في جوارحو وسائر بدنو لعبد وانقيادفيذا انقياد في قمب ا

                                 
 .(1/6) البرىاف في عمـو القرآف، لمزركشي (1)
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 واألمر بإتماـ العبادة أمرٌ  ،[196]البقرة: }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَِّو{  :حينما قاؿ -عز وجؿ-مر اهلل أوتأمؿ 
فإف  ،صخالاإلمر بأفيذا ، }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَِّو{ ،كما ىي القاعدة المعروفة مف قواعد التفسيربابتدائيا، 

أو أف يتحدث  ،ف يمقبوه بأنو حاجأو أ ،الخمؽ ال طمًبا لمحمدة ،تماـ الحج والعمرة يكوف هلل وحده ال شريؾ لوإ
 ،ليس ىذا المراد ذكر في ترجمتو،، وي  عد ذلؾ في آثاره بعد ذلؾفي   ،حجيا حجةاس عف مآثره وفضائمو، وكـ الن
تعج  ،وتمبية ،الفضاء تكبيًرا وتمأل -عز وجؿ-فيذه الجموع تمبي نداء اهلل  ،نما يكوف الحج هلل وحده ال شريؾ لوإ

 .بذلؾ طمًبا لمرضاة ربيا
و أ ،حزابو لحزب مف األأ ،و لطائفة مف الطوائؼأ ،لمصمحة زعيـ مف الزعماءإنيا ال ترفع صوًتا تنادي بو 

جناس البشر مف أتجتمع  ،-تبارؾ وتعالى-واحًدا وىو التوحيد الخالص هلل  يئاً نيا تردد شإ ،لشعار مف الشعارات
 بو .  -وجؿ عز-مرىـ اهلل أالذي مر الرباني تمبية ليذا األ ،عماؽ القارات الخمس تحقيًقا ليذا النداءأ

وليا أساس الذي تدور عميو مف ف التوحيد ىو األألى آخره تجد إولو أذكار مف قواؿ واألالحج مف األ ما في تأمؿ
  خرىا . آلى إ
ويتجمى ذلؾ في الحج غاية التجمي  ،عظـ ليذه العبادات التي شرعت لناىو المقصود األ -عز وجؿ-كر اهلل ذ  

عمؿ ىذا عمة مف  -عز وجؿ-كر اهلل فذ   ،[28]الحج:  َوَيْذُكُروا اْسَم المَِّو ِفي َأيَّاٍم َمْعُموَماٍت{}ِلَيْشَيُدوا َمَناِفَع َلُيْم 
 .شرع الحج لمناس

عل نما جُ ))إ :نو قاؿأ -صمى اهلل عميو وسمـ- عف النبي :قالت -رضي اهلل تعالى عنيا-وفي حديث عائشة 
 .(1)((ذكر اهللقامة جمار والسعي بين الصفا والمروة إلرمي ال

فترتبط القموب  ،عظـ الذي يتجمى في عبادتنا السيما في التوحيدوىو المقصود األ ،وؿود األىو المقص فذكر اهلل
 .ياـ المناسؾأوتعمر بو في سائر  -عز وجؿ-بذكر اهلل 

 التمبية ومعانييا:
نو ، إحراـف نعقد اإلأوؿ وىمة حينما نريد ردنا الحج، ىو ما نقولو ألأذا إونقولو  ،ومف ىذا الذكر الذي نردده

 ".لبيؾ عمرة ال رياء فييا وال سمعة: "و نقوؿأ "ال رياء فييا وال سمعة ،لبيؾ حجة"شعار التوحيد 
كما في  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي ، و -جؿ جاللو-خالص لربنا ومميكنا نفسنا باإلنقوؿ ذلؾ مذكريف أل

 :قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ- رسوؿالىالؿ إحينما وصؼ  -اهلل عنورضي - صحيح مسمـ مف حديث جابر
 .(2)((مد والنعمة لك والممك ال شريك لك، إن الحلبيك ال شريك لك لبيك ،الميم لبيكلبيك  ،بالتوحيد ىلّ أف))

الميم حجة ال رياء فييا، )) -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل ىالؿ رسوؿ في وصفو إل -رضي اهلل عنو- نسأويقوؿ 

                                 
صمى اهلل -(، والترمذي، أبواب الحج عف رسوؿ اهلل 1888(، رقـ: )2/179أخرجو أبو داود، كتاب المناسؾ، باب في الرمؿ ) (1)

 (.902(، رقـ: )3/237، باب ما جاء كيؼ ترمى الجمار )-عميو وسمـ

 (.1218) رقـ: (،2/886) -صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي 2)
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 .(1)((وال سمعة
 .وؿ خطوة نخطوىا حينما نريد الحج والعمرةأوفي ىذا تذكير لمنفس بالتوحيد عند 

، والعج ىو رفع (2)ج((والثَّ  ))العجّ  أفضؿ الحج: ،رددىا الحاج بعد إىاللو بالتوحيدلى التمبية التي يإثـ انظر 
ف الحمد إ ،، لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾلبيؾ الميـ لبيؾ :ويردد ،ويبح صوتو ،حينما يقوؿ الحاج ،الصوت بالتمبية

 . شريؾ لؾ والنعمة لؾ والممؾ ال
ع يشراؾ بجمصمو وفييا نبٌذ لإلأساس الديف و أكميا  ،كميا توحيد ،لى آخرىاإوليا أمف  ،فيذه التمبية كميا توحيد

 .شكالوأصوره و 
ف نعرؼ مضمونيا وحقيقتيا أو  ،وما دلت عميو ىذه التمبية ،المعانيف نستشعر ىذه أعمينا جميعا  فالواجب
ف تكوف أو  ،قوالنا في الحجأعمالنا و أخالص في جميع التمبية حافًزا لنا عمى لزوـ اإل ف تكوف ىذهأو  ،ومعناىا
يكؼ جوارحو  فنساوبالتالي فإف اإل ،نو يراناأو  ،نو معناأو  -تبارؾ وتعالى-ف نستشعر مراقبة اهلل أ عمى حافًرا لنا

 . بو -تبارؾ وتعالى-مره اهلل أمر أو عمى االمتثاؿ واالنقياد لكؿ ويحمؿ نفس -تبارؾ وتعالى-عما ال يرضي اهلل 
 .جؿ جاللو-منكسًرا لربو ومميكو  مخبتاً وصار قمبو  ،نساف معناىا ذلت نفسوذا استشعر اإلإىذه التمبية 

 . صحابوأىذه التمبية ترسيخ وتأكيد لعقيدة التوحيد في نفوس 
عميو  ف التوحيد ىو المدار الذي يدورأفبأي ىذه المعاني فسرناىا نجد  ،متعددة ي  متمبية معانوقد ذكر العمماء ل

 . ىذا المعنى الذي فسروىا بو
وال  ،دعاؾ ًياداع تجيبنما ا  و  ،جابةإجابة لؾ بعد إنما تقوؿ إ ،لبيؾ الميـ لبيؾ :ذا قمتإجابة فإنؾ مف فسرىا باإل

 .وىذا ال شؾ مف معاني التوحيد ،وال ينيى ،وال يأمر ،ف يجاب مف ال يتكمـأيمكف 
 بت  مأخوذ مف لب   ،لؾ بعد انقياد اانقيادً  :أي ،لبيؾ الميـ لبيؾ :فإذا قمت ،ف المعنى يدور عمى االنقيادإ :ذا قمناا  و 

بمف فعؿ كما ي   ،ذليمة ،خاضعة ،نفسي لؾ وسعت   ،رب انقدت لؾ يا :والمعنى ،يبوذا قبضت عمى تالبإالرجؿ 
 . بض عمى تالبيبووق   وئبرداب ب  ل  
أنا مقيـ عمى  :فكأنؾ تقوؿ ،ذا أقاـ بو ولزموإ ،بالمكاف إنيا مأخوذة مف لب   :قامة فإننا نقوؿذا فسرنا التمبية باإلا  و 

 . تبارؾ وتعالى-دواـ العبودية هلل  فتتضمف التزاـ ،مالـز ليا ،رب طاعتؾ يا
ذا قمنا وال  ،إذا كانت محبة لولدىا ةب  ة ل  أمر ا :مف قوليـ ،ا لؾ بعد حبحب   :فكأنؾ تقوؿ ،ف المعنى ىو المحبةإ :وا 

 .ا لوال إذا كنت محب  إحد لبيؾ ؿ ألو قت
ذا فسرناىا باإل  .وىو عقمو وقمبو ،الرجؿ ب  ومنو ل   ،وىو خالصو ،الشيء ب  خذت مف ل  فكأنما أ   ،خالصوا 

 بعد اقتراب يا اليؾ اقترابً إقترب أ :أي ،لباب الذي ىو بمعنى االقترابت باالقتراب فكأنيا مأخوذة مف اإلذا فسر ا  و 

                                 
 (.2890(، رقـ: )2/965أخرجو ابف ماجو، كتاب المناسؾ، باب الحج عمى الرحؿ ) (1)

 رقـ: (،3/180، باب ما جاء في فضؿ التمبية والنحر )-صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو الترمذي، أبواب الحج عف رسوؿ اهلل 2)
 (.2896(، رقـ: )2/967(، وابف ماجو، كتاب المناسؾ، باب ما يوجب الحج )827)
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 . رب
لصالة عميو ا-براىيـ إشعار ممة  ،ىي شعار ممة التوحيد -بجميع ىذه المعاني وبأييا فسرناىا-ىذه التمبية 

 والسالـ. 
وىذه التمبية مف   ،سمفناأبؿ روح جميع العبادات كما  ،عظـحيد الذي ىو روح الحج ومقصوده األي شعار التو ى

 .-عز وجؿ-نيا تشتمؿ عمى حمد اهلل أتأمميا فإنو يجد 
و غير ذلؾ مف أ ،لؾ بعد انقياد انقيادً ، اخالصإلؾ بعد  اخالصً إ ،جابةإلؾ بعد  جابةً إ :لبيؾ الميـ لبيؾ :ذا قمتإ

 . المعاني
وىذا ىو الشؽ  -تبارؾ وتعالى-فأنت تنفي جميع الشركاء عف اهلل  ،لبيؾ الميـ لبيؾ، لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ

 . ال اهللإلو إوؿ مف كممة التوحيد ال األ
ة عمى الدال "ؿاػ"معرؼ ب، والحمد ىنا ف الحمدإ ،بيؾال شريؾ لؾ ل لبيؾ ،لبيؾ الميـ لبيؾ :يقوؿ الحاج :فأقوؿ

ال إستغرؽ جميع المحامد وال يمكف أف ت   ،رب ف جميع المحامد لؾ ياإ :كأنؾ تقوؿ ،والشموؿ والعموـاالستغراؽ 
ال إوال يمكف أف يتصؼ بصفات الكماؿ جميًعا  ،لى آخرىاإوليا أمف  ،وصاؼ الكماؿألمف كاف موصوًفا بجميع 

ف أال يمكف  ،الظاىرة والباطنة يـ جميع النعـليإسدى أو  ،الذي خمؽ الخمؽ ،لو المعبودمف كاف ىو الرب اإل
 .وصاؼ الكماالتأال لمف استكمؿ جميع إ نسب جميع المحامدت  

كره عمى لى شإفضالو عميؾ مما يحدوؾ ا  و  -عز وجؿ-قرار منؾ بإنعاـ اهلل إفيذا  ،ف الحمد والنعمةإ :ذا قمتإثـ 
دىا لربيا وخالقيا بتعبي ،بجميع جوارحؾ ف تشكرهأو  ،ف تشكره بمسانؾأو  ،ف تشكره بقمبؾأ ،وباطًنا اً ىذه النعـ ظاىر 

 . سبحانو وتعالى-
يًضا يفيد معنى االستغراؽ أفيذا  ،فةالمعر   "ؿا"يًضا دخمت عمييا أالنعمة  ،النعمةف الحمد و إ :وحينما تقوؿ

المراكب التي نركبيا ىي  ىذه ،المطر مف اهلل ،-تبارؾ وتعالى-سداىا ربنا أنما إفكؿ النعـ  ،والعموـ والشموؿ
كميا مف اهلل  ،لى ذلؾإوما  ،، ىذه النعـ التي تتقمب بيا مف المساكف وجميع المآكؿ والمشارب والمالبسمف اهلل

 . فيو مولي النعـ ،-جؿ جاللو-ليو إوالزلفى  ،ر في طاعتوسخ  ف ت  أفينبغي  ،-تبارؾ وتعالى-
ف الممؾ لؾ أ :أي ،"ف الحمد والنعمة لؾ والممؾإ" ،هلل الواحد القيارىذه التمبية فييا اعتراؼ بأف الممؾ جميًعا 

 -عز وجؿ-حد الممؾ مع اهلل أحيث ال يدعي  ،خر في يوـ القيامةوىذا يتجمى في اليـو اآل ،وحدؾ ال شريؾ لؾ
 ِم الدِّيِن{}َماِلِك َيوْ  :في سورة الفاتحة -عز وجؿ-وليذا قاؿ اهلل  ،ياـ الدنياأعظـ مف جميع أ ،عظـ يوـأ وىو

نو ال وأل ؛لكنو خص يوـ الديف لعظمتو ،وىو الممؾ ،ياـ الدنياومالؾ أل ،ف اهلل مالؾ ليوـ الديفأمع  ،[4]الفاتحة: 
 .[16]غافر:  }ِلَمِن اْلُمْمُك اْلَيْوَم ِلمَِّو اْلَواِحِد اْلَقيَّاِر{ ،يدعي أحد الممؾ في ذلؾ اليوـ

ذا كاف ىو الممؾ ليوـ  ،-سبحانو وتعالى-ممؾ أفيو لما دونو  ىو المالؾ ليوـ الديف -عز وجؿ-فإذا كاف اهلل  وا 
 . ممؾ نو ممؾ وأي  أال شؾ  الديف فيو لما دوف يـو الديف

جابة إرب أجيبؾ  يا :نت حينما ترددىا كأنؾ تقوؿأوفي الجممة  ،ىذه بعض المعاني التي دلت عمييا ىذه التمبية
وال  كراهإدوف  ،واستسالًما ،طاعة لؾ ،ماناتمستعد لما حممتني مف األ ،مرؾمنقاد أل ،ؾخاضع لفأنا  ،جابةإبعد 
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مر تمبية أل وراءهنو ترؾ ما أو  -عز وجؿ-ويشعر بالتجرد هلل  ،إذا فيـ ىذا المعنى تردد، فيرىؼ شعور االنساف
خبات واإل ،والخشوع ،وفاض ذلؾ عمى جوارحو مف السكينة ،فأورثو ذلؾ مف المعاني في قمبو ،-جؿ جاللو-ربو 

قموب الحجاج الذيف  فتمتمئ، ر قدرهقاد  يو مف المعاني في ذلؾ ما ال ي  فاض عم -تبارؾ وتعالى-والذؿ لربو 
 .جؿ جاللو-عبودية وتسميًما هلل يفقيوف ىذه المعاني 

وتنطمؽ بو  ،الذي يضج بو الفضاء ،"الميـ لبيؾ لبيؾػ"ب ، وىدير الحجاجىدير التمبية ف نتذكر أفأرنا دجأا م
واعتراؼ بأف اهلل  ،ف مدو  عالإىو  ،لى عالـ الغيب والشيادةإ الصادقيف نو عنواف لتوجو المؤمنيفأ ،ناجر الناسح

لييـ ،ىو ربيـ  .وال معبود سواه ،لو غيرهإال  ،ومميكيـ وا 
وعمى  ،خطارفإف ذلؾ يحممو عمى ركوب األ ،عميووداـ  ،زمووال ،نسافذا استقر في نفس اإلإف ىذا المعنى إ

 عز وجؿ.-طمًبا لما عند اهلل  ،بذؿ النفس والنفيس
نو إ ،جؿ جاللو-تقعده عف محبوبات الرب ف ،ال تستيويو شيواتيا وممذاتيا ،مامو حطاـ الدنيا بأجمعياأفييوف 

 .والزلفى هلل الواحد القيار ،لى مزيد مف القربةإ -عز وجؿ-لى اهلل إالسالكيف  حداء يحدو
ف يفتحوا المشارؽ والمغارب في أاستطاعوا  ،منيففي نفوس المؤ  ةلما كانت ىذه المعاني مستقر  ،خوةييا اإلأ
والزوجات  والدوعالئقيـ باأل ،ثقمتيـ شيواتيـأو  ،ة الدنيا عميياأواشتدت وط ،ولما ثقمت نفوس الناس ،وقات يسيرةأ

 . الركب في مؤخرةمواؿ والحطاـ صاروا واأل
 .تبارؾ وتعالى-عزاز كممة اهلل ا  و  ،في سبيؿ نصرة الديفلواحد منيـ يستكثر البذؿ القميؿ صار ا

ومف دعا غيره  ،جابوهأ ،جابةإإجابة لؾ بعد  :فقالوا لو ،اهلل دعاىـ ،لبيؾ الميـ لبيؾ ،لفاظ ىذه التمبيةأتأمموا ثـ 
 . ويكرمو مف الكراـ فإنو يكوف في ضيافتو

، ونظره ويحفظ لسانو ،داب الالئقةفيتأدب باآل -وجؿعز -نو في ضيافة اهلل أف يستحضر ألعبد افينبغي عمى 
 . بيذه الضيافة يميؽ ال ماعف كؿ  وجوارحو

مف  ولربما ال نفيـ كثيراً  ،ونغفؿ كثيًرا ،ننا ننسى كثيًراأالواقع  ،ا؟مثؿ ىذه المعاني فيتأدبو ىؿ يستحضر الحجاج 
لى إوتمتد عينو  ،مور التي ال تميؽواأل ،ينطمؽ لساف الحاج بالسباب والشتائـ والمياترات ـ  ومف ث   ،ىذه المعاني

بؿ لربما واقع بعض ما ال يميؽ تحت بيت  ،لى ما ال يحؿإوتمتد جوارحو  ،-عز وجؿ-لى ما حـر اهلل إالنظر 
ىؿ ىذا يستحضر ىذه  ،وىو يطوؼ بالكعبة ،طير بقعةأوىو في  ،وىو يطوؼ بأشرؼ مكاف ،اهلل الحراـ
 . ؟ويطمع عميو يراه -عز وجؿ- اهلل يوقف بأفىؿ ىذا  ؟المعاني

ف أدوف  ،ف ال تكوف مجرد كممات نرددىا بألسنتناأو  ،ف نتذكر ذلؾ جميًعاأينبغي ، لبيؾ الميـ لبيؾ :حينما نقوؿ
 . ويظير عمى جوارحنا ،تكوف واقًعا يعمر قموبنا

 ،إال شريًكا لؾ ،لبيؾ الميـ لبيؾ :يقولوف ،شراؾويخمطوف التوحيد باإل ،الجاىمية يمبسوف الحؽ بالباطؿىؿ أكاف 
 . تممكو وما ممؾ

عالف ممف دخؿ في إىذا  ،"لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،لببيؾ الميـ لبيؾ: "ف يقولواأيماف فإف اهلل عمميـ ىؿ اإلأما أ
هلل ىو المالؾ اف أو  ،ف النعمة جميًعا ىي مف اهللأو  ،واعتراؼ بأف الممؾ هللقرار ا  و  ،عالف بالتوحيدإىذا النسؾ 
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عز -ال اهلل إ اً حدأالعبد ىذا المعنى فإنو ال يخاؼ  ذا استحضرا  و  ،وىو المتصرؼ بجميع ىذا الخمؽ ،لمممؾ
النصر والعوف ف طمب المدد بأو  ،ف يكوف عمى اهللأف التوكؿ ينبغي أويستيقف جيًدا  ،غير اهلل يرجووال  -وجؿ

 ،والغنى عند اهلل ،الشفاء عند اهلل ،حد مف المخموقيفأوليس مف  -جؿو  عز-والتوفيؽ يكوف مطموًبا مف اهلل 
 .مورمف ىذه األ قميؿ وال كثير حد مف المخموقيفأس عند ولي ،نما اهلل يرزؽ بوإوالولد 

 ((لبيؾ وسعديؾ)) :-رحميـ اهلل-لى ما جاء مف بعض العبارات في التمبية مما ورد عف بعض السمؼ إثـ انظر 
 كؿ ((والخير بيديؾ)) ،ومسارعة في طاعتؾ وطمب رضاؾ بعد مسارعة ،رب سعاد ياإلؾ بعد  اسعادً إ :أي ،

 جؿ جاللو. -ىي مف اهلل و ال إليس بنا نعمة  ،خير ىو منؾ وبتوفيقؾ وفضمؾ
-جميع الخير في يدي اهلل  :أي "يديؾبالخير "و في  "اؿ"وفي تعريؼ الخير بػ ،لى اهللإميما يكف مف خير فمرده 

 .(1)((والرغباء إليؾ والعمؿ)) -تبارؾ وتعالى
فأنت  ،اهلل ليؾ ياإنما ىي إالضراعة والمسألة  :والمعنى ،(2)((ليؾ والعمؿإغبى والر  )) :وفي بعض الروايات
عمالنا وارحـ أفتقبؿ منا  ،نت المقصود بما نعمؿ مف طاعاتأو  ،جابةنت الحقيؽ باإلأو  ،المقصود في الحوائج

 . نت الغفور الرحيـأنؾ إ ،خرناأ واغفر لنا ما قدمنا وما ،جب سؤالناأ، و ضراعتنا
نرددىا  ،لتمبية بيف المناسؾثـ نحف نردد ىذه ا ،ف يستشعرىاأفحري بالمؤمف  ،وىذه ىي معانييا، ىذه ىي التمبية
نيـ أصحابو أو  -صمى اهلل عميو وسمـ- يًضا كما في صحيح مسمـ عف النبيأونرددىا  ،لى الكعبةإحتى نصؿ 

 .(3)لى عرفاتإلبوا وىـ خارجوف 
واستمر  ،لى مزدلفة كاف يمبي في طريقوإفاض مف عرفات أو  -صمى اهلل عميو وسمـ- وكذلؾ حينما خرج النبي

 في التمبية حتى رمي جمرة العقبة. 
حينما يضع رجمو ليدخؿ ىذا المسجد فإنو يقوؿ ما يقاؿ  ،لى المسجد الحراـإثـ تأمؿ ما يقولو المسمـ حينما يصؿ 

بسم اهلل، والسالم عمى رسول اهلل، الميم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب )) :سائر المساجدإلى دخوؿ العند 
واالستعاذة لوف مف  ،عوذ باهلل العظيـأ :و يقوؿأ ،بسـ اهلليقوؿ: فيو يدخؿ  ،نو توحيدأوىذا ال شؾ  ،(4)((رحمتك

 . لواف التوحيدأ
 .  (5)((سمطانو القديم من الشيطان الرجيمو  ،وبوجيو الكريم ،عوذ باهلل العظيم))أيقوؿ: 

 ىذا كمو مف التوحيد، االستعاذة توحيد، والدعاء توحيد.
 التكبير ودالالتو:معنى 

ويكبر عند كؿ شوط حينما  ،بالطواؼ فإنو يكبر ليبدأسود يستمـ الحجر األ فأراد أو  ،لى الكعبةإذا وصؿ إثـ 
                                 

 .(1184(، رقـ: )2/841أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب التمبية وصفتيا ووقتيا ) (1)

 (.7/49شرح السنة لمبغوي )و (، 512(، رقـ: )376السنف المأثورة لمشافعي )ص:  (2)

 .(1284(، رقـ: )2/933أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب التمبية والتكبير في الذىاب مف منى إلى عرفات في يـو عرفة ) (3)

 (.771(، رقـ: )1/253( أخرجو ابف ماجو، كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخوؿ المسجد )4)

 (.466) رقـ: (،1/127( أخرجو أبو داود، كتاب الصالة، باب فيما يقولو الرجؿ عند دخولو المسجد )5)
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 كبر. أبسـ اهلل واهلل  :و يقوؿأ ،كبرأاهلل  :يقوؿ، سوديحاذي الحجر األ
اهلل  :ياـ التشريؽأويكبر في  ،ويكبر عند رمي الجمار ،ويردده عمى المروة ،ىذا التكبير عمى الصفا كما يردد

  .وهلل الحمد ،كبرأ اهلل ،كبرأاهلل  ،ال اهللإلو إال  ،كبرأاهلل  ،كبرأ
كبر مف جميع ما ، أكبر مف كؿ شيءأىو  :كبرأاهلل  ،ىو رأس الذكرما معنى ىذا التكبير؟ وما داللتو؟ التكبير 

 . لى تطمبياإلييا ويشدنا إ امما يدعون ،في ىذه الدنيا
كبر أاهلل  ،في ىذا الوجود كبر مف كؿ شيء نستعظموأوىو  ،ىمناأو  ،موالناأو  ،مالكناأكبر مف أ -عز وجؿ-اهلل 

 .جؿ جاللو-فإف كؿ شيء ىو دوف اهلل  ـ  ومف ث   ،مف كؿ شيء
و يشتغؿ ببعض أ ،وىو يالعب ولده "،كبرأاهلل " :ذا سمع المؤذف يقوؿإاستقر ىذا المعنى في النفس فإنو ذا ا  و 
مما يحبو  ،كبر مما ىو مشتغؿ بوأف اهلل أل ؛يترؾ ما بيده فإنو ،و غير ذلؾأ ،موالوأو بما يستيويو مف أ ،ينتوم

 . قمبو
}َيا َأيَُّيا اْلُمدَّثُِّر * ُقْم َفَأْنِذْر  :فيما نزؿ عميو في الرسالة -صمى اهلل عميو وسمـ- مر بو النبيأ  وؿ ما أىو التكبير 
 .[3 - 1]المدثر:  َفَكبِّْر{* َوَربََّك 

}الَِّذيَن ُيَبمُِّغوَن ِرَسااَلِت ، حد في تبميغ دعوتوأفإنو ال يخاؼ مف  واستحضر معنى ىذا التكبير ،فإذا كبر الداعية
 .[39]األحزاب:  المَِّو َوَيْخَشْوَنُو َواَل َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ المََّو{

 ،عند المقاء يعرفو الكفار ،ثر مجمجؿ كبيرألصوتيا ، تحيي موات النفوس اليامدة ،كممة عظيمة :كبرأاهلل 
 . ثمـىي سيؼ في الحروب ال ي   ،يعرفونو معرفة جيدة

فإذا )) :نيا تفتح في ىذه الكممةأ ،عف مدينة تفتح في آخر الزماف-صمى اهلل عميو وسمـ- وقد حدثنا النبي
، ثم  واهلل أكبر، فيسقط أحد جانبييايرموا بسيم، قالوا: ال إلو إال اهللجاءوىا نزلوا، فمم يقاتموا بسالح ولم 

يقولوا الثانية: ال إلو إال اهلل واهلل أكبر، فيسقط جانبيا اآلخر، ثم يقولوا الثالثة: ال إلو إال اهلل واهلل أكبر، فيفرج 
 .رواه مسمـ .(1)((ليم، فيدخموىا فيغنموا

كبر أاهلل  :حينما ييتؼ المجاىدوف بقوليـ ،عند لقاء العدو ىذا يومنا إلى ثارهآترى مر مشاىد معروؼ أفيو 
صمى اهلل - كيؼ ال والنبي ،قموبيـ الخوؼ والوجؿ واالرتباؾ والرعب ويمأل ،وتختؿ صفوفو ،فيتضعضع العدو

 . (2)؟((نصرت بالرعب مسيرة شير)) :يقوؿ -عميو وسمـ
 شمول الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر:

}َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  :سودوالحجر األ ،يمانيبيف الركف ال وحينما نردد ما
  .[201]البقرة:  النَّاِر{

                                 
لرجؿ بقبر الرجؿ، فيتمنى أف يكوف مكاف الميت مف ( أخرجو مسمـ، كتاب الفتف وأشراط الساعة، باب ال تقـو الساعة حتى يمر ا1)

 (.2920(، رقـ: )4/2238البالء )

 (.335(، رقـ: )1/74( أخرجو البخاري، كتاب التيمـ )2)
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 فكؿ المسار   ،ف يؤتينا حسنة شاممة في الدنياأ -تبارؾ وتعالى-لى اهلل إىو دعاء نتوجو بو  ،توحيد وفيذا كم
كؿ ما تطمبو النفوس مف الطيبات  {}َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً  :والطيبات في ىذه الحياة الدنيا داخمة في قولؾ

 .خرةيدخؿ في ذلؾ جميع نعيـ اآل {َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنةً } :ذا قمتا  و  ،فإنو داخؿ في ذلؾ
 التوحيد:ل سورة الكافرون واإلخالص عمى امتشا

ولى يقرأ في األ ،فيصمي ركعتيف -صمى اهلل عميو وسمـ- براىيـإلى مقاـ إذا فرغ العبد مف الطواؼ يتوجو إثـ 
بؿ  ،ىو معمـو تشتمالف عمى التوحيد وىاتاف السورتاف كما ،خالصويقرأ في الثانية بسورة اإل ،بسورة الكافروف

}ُقْل : فتقوؿ ،ومف عبادتيـ ،ومف ديف المشركيف ،مف المشركيفولى ف تتبرأ في األأ ،سورتيف عمى التوحيدمدار ال
في  ،}َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن{ ،عبد في الحاؿ ما تعبدوفأال  ،[2، 1]الكافروف:  اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن{ *َيا َأيَُّيا اْلَكاِفُروَن 

تحوؿ ألف  ،في المستقبؿ ،[4]الكافروف:  }َواَل َأَنا َعاِبٌد{ ،خرىألية آنتـ تعبدوف أ ،[3]الكافروف: }َما َأْعُبُد{ الحاؿ 
لف تتحولوا في المستقبؿ  ،[5، 4]الكافروف:  }َواَل َأَنا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم * َواَل َأْنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد{ ،لى عبادتكـإ

 . إلييلتعبدوا 
]القمـ:  }َودُّوا َلْو تُْدِىُن َفُيْدِىُنوَن{ :-اهلل عميو وسمـصمى - فيو قطع لمطريؽ عمييـ في طمب مداىنة رسوؿ اهلل

9]. 
في  ،ال شريؾ لو واحد }ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد{ ،فيذه ىي صفة الرحمف، [1]اإلخالص:  }ُقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد{ :ذا قرأا  و 

َمُد{ ،سمائو وصفاتوأو  ،وربوبيتو إلييتو  في حوائجيا الخالئؽليو جميع إالذي تصمد ، [2]اإلخالص:  }المَُّو الصَّ
وليذا ، وجؿ ليـ عز-ال بإقامة اهلل إحواؿ خمؽ بحاؿ مف األمال قواـ ل ،ليو كؿ مخموؽإفيو فرد يفتقر  ،ورغائبيا

لـ يكف  ،لمخمؽ -وجؿ عز-قامة اهلل إولوال  ،المقيـ غيره ،القائـ بنفسو -سبحانو وتعالى- كاف ىو الحي القيـو
 . خالصمدارىما عمى التوحيد واإلفياتاف السورتاف  ،ليـ بقاء في ىذه الحياة

  األذكار الوارد ذكرىا عند السعي بين الصفا والمروة عمى التوحيد: لامتشا
َفا َواْلَمْرَوَة  :وىو يصعد الصفا -جؿو  عز-ويقرأ قوؿ اهلل  ،لى الصفاإثـ يتوجو العبد بعد ذلؾ  ِمْن }ِإنَّ الصَّ

َف ِبِيَما{ ية يذكر فحينما يقرأ ىذه اآل ،[158]البقرة:  َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ
ال يسعى تعظيًما  -جؿ جاللو-إنما يسعى عبودية لربو ومميكو  ،نو حينما يسعى بيف ىذيف الجبميفأنفسو 

الصفا  ،السعي مره وتعبده بيذاأف اهلل نما يسعى ألا  و  ،يسعى تعظيًما لشيء مف حطاـ ىذه الدنيا وال ،لمصخور
 .فيو يفعؿ ذلؾ تحقيًقا ليذه العبودية، والمروة مف شعائر اهلل
ال اهلل إلو إال )) :ويقوؿ ،ويوحده -تبارؾ وتعالى-الصفا ويكبر ربو  يصعدلى القبمة حينما إثـ بعد ذلؾ يتوجو 

 :ويقوؿ ،لى شرحإيحتاج منا وىذا توحيد ال  ((وىو عمى كل شيء قدير ،لو الممك ولو الحمد ،ال شريك لووحده 
 .(1)((حزاب وحدهوىزم األ ،ونصر عبده ،نجز وعدهأال اهلل إلو إال ))
صمى اهلل - نجز وعده ونصر عبدهأ ،بنصرة عباده المؤمنيف ((نجز وعدهأال اهلل وحده إلو إال ))عالف لمتوحيد إ

                                 
 (.1218) رقـ: (،2/886) -صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي 1)
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ونصر  :أي ((نصر عبده))و ، -ضمير الياء-لى المعرفة إىنا مضاؼ  "عبد"ف إ :ف يقاؿأويمكف  -عميو وسمـ
 .عباده

صمى اهلل عميو - عمى رسوؿ اهلل ،وتحزبوا ،الذيف تجمعوا، حزاب ىـ جموع الكفراأل ((حزاب وحدهوىزم األ))
 . المعروفةحزاب في وقعة األ ،و في المدينة النبويةصحابأو  -وسمـ

ف المدد منو أو  ،-تبارؾ وتعالى-بأف النصر مف اهلل  كيداً أ اً إنو يفيض عمى النفس شعور حينما نردد ىذا الكالـ ف
عمى  -عز وجؿ-مورنا مع اهلل أف تكوف أو  ،حساف الصمة بوا  ليو و إجوء متكوف بال إنماف القوة والمعونة أو  ،وحده

 .[7]محمد: َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم{ }ِإْن َتْنُصُروا المََّو  :قاعدة النصرة
عز -يا وممذاتيا التي حرميا اهلل مة بشيواتولف يكوف النصر بإغراؽ األ ،لمعدو باالستخذاءلف يكوف النصر 

 وجؿ. 
حينما  ،-تبارؾ وتعالى-التي تقدـ شيوات النفوس عمى محبوبات اهلل  ،مة الالىية المترفةالنصر ال يكوف لأل

ىو وحده  ((وىزم االحزاب وحده ،نصر عبده)) :فاؽ ىذا المعنىع الحجاج الذيف جاءوا مف جميع اآليردد جمي
}َوَما َرَمْيَت ِإْذ  ،نما الذي ىزميـ ىو اهللإ ،وال ىزمتيـ جموع المؤمنيف ،ما ىزمتيـ المالئكة ،حزابالذي ىـز األ

ْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن  ،[17]األنفاؿ:  َرَمْيَت َوَلِكنَّ المََّو َرَمى{ }ِإْن َيْنُصْرُكُم المَُّو َفاَل َغاِلَب َلُكْم َواِ 
  .[160]آؿ عمراف:  َبْعِدِه َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن{
ـ  المؤمفىذه عقيدة تكوف راسخة في نفس  يطمب منيـ  ،الغرب لىإوال  ،لى الشرؽإفإنو ال يمتفت  ، ومف ث

 .والمدد ،والعوف ،النصرة
 اهلل. ال عمى إإنو ال يتكؿ ف حزابنو ىو الذي ىـز األأو  -عز وجؿ-ف النصر مف اهلل أذا عرؼ العبد إ

ِبأَْلٍف ِمَن }ِإْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم : نزاليـ قاؿإخبر عف أو  ،نزؿ المالئكةأاهلل حينما 
وقد قرر اهلل ىذا  ،نزوؿ المالئكة ىو بشرى فقط ،[10، 9]األنفاؿ:  اْلَماَلِئَكِة ُمْرِدِفيَن * َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى{

ُقُموُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن }َوَما َجَعَمُو المَُّو ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِو  ،النفي واالستثناء :قوى صيغ الحصرالمعنى بأ
 .[10]األنفاؿ:  ِعْنِد المَِّو ِإنَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيٌم{

وحامالت  ،وبارجاتوو، وع العدع جميمف يدمر جأؾ الواحد يستطيع ف المم  أفنزوؿ المالئكة ىو لمبشارة مع 
وليس مف  ،نما يكوف مف اهللإف انتظار النصر أـ المؤمنيف ولكف اهلل يعم   ،لربما بريشة مف جناحو الطائرات
}ِلَتْطَمِئنَّ ُقُموُبُكْم  شرىلمب ،القموب نينةألطم -وجؿ عز-نزليـ اهلل أنما إ ،فالمالئكة ال يممكوف لكـ نصًرا ،المالئكة

 . [126]آؿ عمراف:  {المَِّو اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ  ِبِو َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْندِ 
يممؾ  ،منيع الجناب ،نو عزيز قويأ ف ربو الذي يعبدهأفيستشعر الحاج  ،يممؾ العزة ىو الذي يممؾ النصر فالذي

 .ويممؾ تحطيـ العدو ،النفع والضر
ثـ نحف  ،نحاربو بمساخطو أالو  ،-جؿ جاللو-ف نحسف الصمة بو أو  ،ليو وحده ال شريؾ لوإف نتوجو أفينبغي 

 . رضألد ذلؾ نطمب النصر والتمكيف في ابع
}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد : ر ىذا المعنىيقوؿ في تصوي -عز وجؿ-اهلل 
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ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم  *َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِيْم ِريًحا َوُجُنوًدا َلْم َتَرْوَىا َوَكاَن المَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيرًا 
ْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجَر َوتَ   ُىَناِلَك اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلزَااًل َشِديًدا{* ُظنُّوَن ِبالمَِّو الظُُّنوَناَواِ 

 .[11، 9]األحزاب: 
جؿ تقرير ىذه أكؿ ذلؾ مف  ،ونستحضرىا ونحف عمى المروة ،نستحضرىا ونحف عمى الصفا فيذه المعاني

ماـ أف ىذه القموب ال تضعؼ فإ ـ  ومف ث   ،ويممؾ ذلؾ قموبنا ،فتؤمف بقوة اهلل وغمبتو وقيره ،المعاني في نفوسنا
وتكوف عرضة  ،وال تقدـ لو شيًئا مف التنازالت التي بيا يذىب ريحيا وقوتيا ،وال تخافو ،وال تستخذي لو ،العدو

 .وكاسر سرآؿ لك
تكفؿ  ،قواترزاؽ واألتكفؿ لنا باأل ،ليوإىو الذي تكفؿ لنا بكؿ ما نحتاج  ف اهللأحينما نقوؿ مثؿ ىذا الكالـ نعمـ 

}َىْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإالَّ  :فواىنا لمكافريفأ ءوبالتالي فإننا نعمف بمؿ ،ليوإلواف المدد والعوف الذي نحتاج ألنا بجميع 
 بَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمَتَربُِّصوَن{ِإْحَدى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم المَُّو ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْيِديَنا َفَترَ 

 . [52]التوبة: 
 فأونعمـ بعد ذلؾ ، [51]التوبة:  }َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب المَُّو َلَنا ُىَو َمْواَلَنا َوَعَمى المَِّو َفْمَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن{: نردد

ممتمئة  ،فارغة ،ىواء فأفئدتيـما الذيف لـ تستقر ىذه الحقيقة في نفوسيـ أو  ،بقىأخير و  -عز وجؿ-ما عند اهلل 
 .أمثاليـالذؿ والخنوع لعبيد مف ، يممؤىا الرىبة، تممؤىا ف المخموقيفالخوؼ مب

 الدعاء يوم عرفة:
 ،خير الدعاء دعاء يوم عرفة)) :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ- النبي ،لى عرفةإذا ذىب الحاج إثـ بعد ذلؾ 

وىو عمى كل شيء  ،ولو الحمد ،لو الممك ،ال اهلل وحده ال شريك لوإلو إال  :نا والنبيون قبميأوخير ما قمت 
 .(1)((قدير
لو  ،ال اهلل وحده ال شريؾ لوإلو إال  :التوحيد بأصرح عبارة تدؿ عميو عالف في ىذا المجمع الكبير ليذاإىذا 

 ".الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير
فإف  ـ  ومف ث   ،ىذه المجامع العظيمةف يتجذر في نفوسنا في أو  ،شعارنا ف يكوف التوحيد ىوأجؿ أنردد ىذه مف 

 ،ويكوف التوحيد ىو المعنى القائـ ،لتي  تنافي ىذا التوحيد تتبدد وتتالشىما يخالج النفوس مف بعض المشاعر ا
 .سخ الذي يذىب الحجاج بو ويجيئوفوىو الشعار الرا

 ،واهلل يحب مف دعاه ،-عز وجؿ-ف نتفرغ لمضراعة هلل أجؿ أمف  ؛نجمع بيف الظير والعصر جمع تقديـ
ويحب مف  ،واهلل يحب مف دعاه ،فضمياأومف  ،لعبادةنواع اأجؿ أبؿ ىو مف  ،نواع العبادةأوالدعاء نوع مف 

 .لح عميو بالدعاءأليو و إتضرع 
 ذكر اهلل عند المشعر الحرام:

}َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد  :يقوؿ -وجؿ عز-واهلل  ،ف مكبريفلى مزدلفة ممبيإثـ نتوجو مف عرفة 

                                 
 (.3585(، رقـ: )5/572) -صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو الترمذي، أبواب الدعوات عف رسوؿ اهلل 1)
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الِّيَن{ ْن ُكْنُتْم ِمْن َقْبِمِو َلِمَن الضَّ  .[198]البقرة:  اْلَمْشَعِر اْلَحرَاِم َواْذُكُروُه َكَما َىَداُكْم َواِ 
اذكروه كما  :أي ،{َواْذُكُروُه َكَما َىَداُكمْ } أو ،نو ىداكـ ىداية محققةأكما  ،اذكروه ذكًرا محقًقا ،ـاذكروه عمى ىدايتك

صمى اهلل - وىو ما فعمو رسوؿ اهلل ،قاماتالموكيؼ تقولوف في مثؿ ىذه  ،وعممكـ ذكره ،يمافلى اإلإنو ىداكـ أ
ستقبؿ اف ،تى المشعر الحراـأحتى  ،اءحينما ركب القصو  -عميو الصالة والسالـ-مي أو  بأبي ىو -عميو وسمـ

  .(1)اسفر جد  أفمـ يزؿ واقًفا حتى  ،ووحده ،وىممو ،وكبره ،ربو افدع ،القبمة
 ف يكوف لو متسع لمذكر والميج بالدعاءأجؿ أمف  ،بغمس صمى الفجر -صمى اهلل عميو وسمـ- ف النبيإحتى 

 .فيذا كمو مف التوحيد ،سفارحتى وقت اإل
لى مزدلفة  إىمو أوكاف ابف عمر يدفع  ،يفعموفىكذا كانوا  ،-صمى اهلل عميو وسمـ- صحاب النبيأوىو ما فعمو 

كما في صحيح  ،ثـ يرجعوف ،ليـ افيذكروف اهلل ما بد ،فيقفوف عند المشعر الحراـ بميؿ -عنى الضعفةأ-لياًل 
 .(2)البخاري

 ذكر اهلل أيام التشريق:
 . ياـ التشريؽأويبقوف فييا  ،مكبريف ،لى منى ممبيفإثـ يتوجيوف 
ياـ أياـ المعدودات ىي فاأل ،[203]البقرة:  }َواْذُكُروا المََّو ِفي َأيَّاٍم َمْعُدوَداٍت{ :فييا -وجؿعز -وقد قاؿ اهلل 
 .التي نستقبميا مف ىذه الميمة ياـ العشرأياـ المعمومات ىي التشريؽ، واأل

 .[200]البقرة:  آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا{ }َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا المََّو َكِذْكِرُكمْ : يقوؿ -عز وجؿ-اهلل 
ونكبر عند رمي  ،حينما نرمي الجمار ،ياـ منىأيتجمى في ىذه الشعائر التي نفعميا في  -عز وجؿ-ذكر اهلل 
 عز-واهلل  ،ونكبره -عز وجؿ-فإننا نسمي اهلل  ،وكذلؾ عند ذبح اليدي ،كبرأاهلل  :نقوؿ عند كؿ جمرة ،الجمار
]الحج:  {ْم ِمْن َبِييَمِة اأْلَْنَعامِ َعَمى َما َرَزَقيُ }وىي أياـ العشر  {}َوَيْذُكُروا اْسَم المَِّو ِفي َأيَّاٍم َمْعُموَماتٍ يقوؿ:  -وجؿ
 ،ضاحيوىي األ ،مصارىـأمصار في ىؿ األأو يذبحيا أ ،في تمؾ المشاعر اىديً  وينحرونيا ،لتي يذبحونياا ،[28

 ؛فنحره توحيد وعبادة ،-تبارؾ وتعالى-ىديو فإنو يكبر ربو  ف ينحرأراد الحاج أو أ ،يضحيف أنساف راد اإلأفإذا 
، كبرأواهلل  ،بسـ اهلل :وحينما يقوؿ ،شراؾمف اإل -عز وجؿ-يا لغير اهلل ف  ف الذبح عبادة مف العبادات صر  أل

 .فيذا توحيد
]الحج:  ِلَيْذُكُروا اْسَم المَِّو َعَمى َما َرَزَقُيْم ِمْن َبِييَمِة اأْلَْنَعاِم{ }َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْمَنا َمْنَسًكا: يقوؿ -وجؿ عز-واهلل 
34]. 

{ :ويقوؿ  .[36]الحج:  }َواْلُبْدَن َجَعْمَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َلُكْم ِفيَيا َخْيٌر َفاْذُكُروا اْسَم المَِّو َعَمْيَيا َصَوافَّ
كبر أاهلل  ،كبرأاهلل  ،ال اهللإلو إال  ،كبرأاهلل  ،كبرأاهلل  :ياـ التشريؽأونردد في  ،ونيمؿ ،نكبر داء المناسؾأ وعند

 .وهلل الحمد

                                 
 (.1218(، رقـ: )2/886) -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي  (1)

 (.1684) رقـ: (،2/166( انظر: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب متى يدفع مف جمع )2)
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لى ىذا إيوجينا  -عز وجؿ-واهلل  ،كؿ وشربأياـ أىي  -صمى اهلل عميو وسمـ- خبر النبيأياـ التشريؽ كما أو 
ْن ُكْنُتْم ِمْن َقْبِمِو }َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت  :الذكر بقولو َفاْذُكُروا المََّو ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحرَاِم َواْذُكُروُه َكَما َىَداُكْم َواِ 

الِّيَن * ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم * فَ  ِسَكُكْم ِإَذا َقَضْيُتْم َمَناَلِمَن الضَّ
َوَما َلُو ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق َفاْذُكُروا المََّو َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا َفِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا 

َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر * ُأوَلِئَك َلُيْم َنِصيٌب ِممَّا * َوِمْنُيْم َمْن َيُقوُل َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة 
 .[202 - 198]البقرة:  َكَسُبوا َوالمَُّو َسِريُع اْلِحَساِب{

}َواْسَتْغِفُروا  :-وجؿ عز-ونختـ ذلؾ جميًعا باالستغفار كما قاؿ اهلل  ،دائنا ليذه المناسؾأفيذه أذكار نرددىا عند 
 .[199]البقرة:  المََّو َغُفوٌر َرِحيٌم{المََّو ِإنَّ 

ذا إننا أكما  ،لنجبر ما وقع فييا مف الخمؿ والنقص ،ومع ذلؾ نختميا باالستغفار ،العبادات جؿ  أىي عبادة مف 
 .يفعؿ -صمى اهلل عميو وسمـ- كما كاف النبي ،ة المكتوبة فإننا نستغفر ثالثًاانصرفنا مف الصال

}َكاُنوا َقِمياًل ِمَن المَّْيِل َما َيْيَجُعوَن * َوِباأْلَْسَحاِر   :قاؿ عف العابديف الذيف يحيوف الميؿ بالقياـ -عز وجؿ-واهلل 
 .[18، 17]الذاريات:  ُىْم َيْسَتْغِفُروَن{
 ىـثـ  ،نما يحيوف ليميـ بالقياـا  و  ،ال يسيروف الميؿ عمى مجوف وفساد ومنكرات ،باالستغفار لميؿايختموف قياميـ 

 . يختمونو بعد ذلؾ باالستغفار
ف العبد ال يدلي عمى ربو بيذه فإ ذا استشعرت ىذا المعنىا  و  ،-عز وجؿ-ف نكثر مف استغفار اهلل أفحري بنا 

}َوالَِّذيَن  ،ف الفضؿ هلل وحدهأنما يستشعر ا  و ، عماؿ الصالحةوسائر األ ،الحج والعمرة ؿ التي عمميا مفعمااأل
  .[60]المؤمنوف:  آَتْوا َوُقُموُبُيْم َوِجَمٌة َأنَُّيْم ِإَلى َربِِّيْم رَاِجُعوَن{ُيْؤُتوَن َما 

ف يكوف نصيبو مف ىذا الحج أنساف يخاؼ اإل، عماؿمنيـ ىذه األ -عز وجؿ-ال يتقبؿ اهلل أ ، مشفقةمة خائفةج  و  
 .ال لبيؾ وال سعديؾ :قيؿ لو ،لبيؾ الميـ لبيؾ :ذا قاؿا  و  ،لمناسؾوالجوالف في ا ،ىو السفر والتعب والسير

ف يمبي بالحج عند أراد أذا إكاف  -اد التابعيفوىو مف عب   -رحمو اهلل-وكاف عمي بف الحسيف زيف العابديف 
ال  :ف يقاؿأ ،لبيؾ الميـ لبيؾ :ذا قمتإخاؼ أ :فقاؿ ،ؿ عف ذلؾئفس   ،وعمتو الصفرة ،الميقات ارتعد واضطرب

 . (1)ال سعديؾلبيؾ و 
ف اهلل أنما يستشعر ا  و  ،ججالح   نو حج عشراتأوال يفتخر  ،نو حجأفال يفتخر  ؟نساف ىذا المعنىاإل فيؿ يستشعر

 .لسمبو ذلؾ جميًعا -وجؿ عز-لو شاء اهلل  ،ويسر لو ،نعـ عميو وىداهأو  ،كرموأىو الذي 
 ،وفي السعي، فإف الدعاء يشرع في الطواؼ ،لى الدعاء الذي يكوف في ىذه المقامات جميًعاإيًضا انظر أثـ 

وبعد رمي  ،ولىوبعد رمي الجمرة األ ،وفي مزدلفة ،يًضا يشرع في عرفةأف الدعاء أكما  ،وعمى الصفا والمروة
 .الجمرة الثانية

 لواف العبادات . أف الدعاء لوف مف أل ؛وىذا الدعاء كمو توحيد

                                 
 (.4/392أعالـ النبالء )( سير 1)
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 وقفة تأمل مع بعض أعمال الحج:
ذا  .نعمميا في ىذا الحجخرى التي عماؿ األلى سائر األإنظرنا  وا 

، يائىواأالنفس، ومف  حظوظبالتجرد مف ، بالتجرد مف كؿ شيءشعر نو ي  إ ،حراـفتأمؿ حالؾ حينما تتجرد لإل
ا ب  نما تقصد ر ا  لواف المتاع، و أبالتجرد مف الوطف، بالتجرد مف سائر  ،ىؿبالتجرد مف األ ،ومف زخارؼ الدنيا

 . نمبي لو وحده ال شريؾ لو ،واحًدا
 .حراـفضؿ اإلأوىو  ،ماه البياضيلى ىذا المباس الذي سإثـ انظر 

ف الظاىر يؤثر في أومعموـ  ،نسافنو ينعكس عمى قمب اإلإف وصفائو نقائوالبياض في نساف حينما يمبس ىذا اإل
فإف ذلؾ ينعكس  ،فإذا لبس البياض ،نساف يؤثر فيوفمباس اإل ،ف والظاىر بينيما مالزمة ال تخفىوالباط، الباطف

شيء مف شوائب الرياء  ، وأال يكدرهخالصويستشعر بياض اإل ،ولزوـ ذلؾ ،فيستشعر نقاء القمب ،عمى باطنو
 .شراؾواإل

 ،يًضا تذكر لمموتأوفيو  ،-عز وجؿ-ة والعبودية والتواضع هلل نظيار لممسكا  و  ،حراـ طرح لمزينةوفي ىذا اإل
وتغتسؿ  ،حراـوحينما تمبس مالبس اإل ،ىؿ تذكر الرحيؿ النيائيحينما تفارؽ األ ،مفارقة ليذه الحياة الدنياالو 

   .البياض سيماىمافي قطعتيف مف قماش كفانؾ أدرج في ؿ وت  غس  تذكر حينما ت   -مر مستحب لوأوىو - حراـلإل
ف أ -عز وجؿ-مره اهلل أث يحـر مف حيث حي ؛-عز وجؿ-نساف مف الميقات ىذا فيو تعبد هلل ثـ حينما يحـر اإل

 .وال يحـر قبمو ،ال يتعدى ذلؾ وال يتجاوزه ،يحـر
في كؿ حياتنا  -وجؿ عز-وامر اهلل أننا التزمنا أولو  ،لممكمفيف -جؿو  عز-نو التزاـ لمعبودية التي رسميا اهلل إ

 .احق   -وجؿ عز-سنكوف عابديف هلل  ،عمالنا في الحج فإف حياتنا ستتغيرأكما نمتـز ذلؾ في 
 .لماذا يقصد ىذا البيت ؟ لماذا يقصد تمؾ البقاع؟ ،نما يقصد الحاج بيت اهلل الحراـوحي
 .(1)اختيار بعد الخمؽ -رحمو اهلل-ىذا اختيار كما قاؿ الحافظ ابف القيـ  ،يشاء ويختار يخمؽ ما -وجؿ عز-اهلل 
 ويختار مف ىذه البقاع ،خمؽ جميع البقاع -سبحانو وتعالى-فيو  ،يحكـ ال معقب لحكمو -وجؿ عز-واهلل 

 وؿ بيت وضعأليو وىو إوكيؼ ال يتوجيوف  ،لى ىذا البيتإفيتوجو الناس  ،ناسؾما لموجعميا مقار   ،بقاًعا شرفيا
َل َبْيٍت ُوِضَع ِلمنَّاِس َلمَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا َوُىًدى ِلْمَعاَلِميَن{لمناس،   .[96]آؿ عمراف:  }ِإنَّ َأوَّ

 .لحاد بظمـإبو ب توعد مف ىـ   ،تكريًما وتقديًسا وتطييًرا -وجؿ عز-ه اهلل شرؼ بيت مألأو  ،عظـ بيتأىو 
حواؿ خمس قؿ األأفي  نحف حينما نستقبؿ ىذه القبمة في يومنا وليمتنا :لى ىذا البيتإيتعمؽ بالتوجو مر آخر أو 

ف تطوؼ بو أجؿ أمف  ، وتتوجو إليو ىذه األجساد،بالجوارحليو إفتتوجو  ،لى ىذا البيتإفإف القموب تيفو  ،مرات
 وجؿ.  عز-مر اهلل استجابة أل

نما إ ،لى شرؽ كافرإوال يمتفتوف  ،كافر لى غربإال يمتفتوف  ،فتكوف وجيتـ واحدة ،ومف ىنا يرتبط الناس بقبمتيـ
 .مةليذه األ -وجؿ عز-رسميا اهلل  ،واحدة الوجية وجية

                                 
 .(1/40زاد المعاد في ىدي خير العباد ) (1)
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رشد في أ ،وبرفع قواعده ،ببناء ىذا البيت -عمييما السالـ- سماعيؿا  براىيـ  و إمر أحينما  -وجؿ عز-ف اهلل إثـ 
ْبرَاِىيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأْن اَل ُتْشِرْك ِبي َشْيًئا َوَطيِّْر َبْيِتَي ِلمطَّاِئِفيَن  ،عمى التوحيدلى عمارتو إذلؾ  ْذ َبوَّْأَنا إلِ }َواِ 

 .[26]الحج:  السُُّجوِد{ َواْلَقاِئِميَن َوالرُّكَّعِ 
ْذ َقاَل ِإْبرَاِىيُم َربِّ اْجَعْل َىَذا اْلَبَمَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن َنْعُبَد اأْلَْصَناَم{  .[35]إبراىيـ:  }َواِ 

ليس بشيء  ،ضرحةليس باأل ،الطواؼ يكوف بالبيت ،-وجؿ عز-ثـ حينما نطوؼ في ىذا البيت ىو عبادة هلل 
دسو الناس مما اخترعوه وما يق ،حجارواأل ،شجاروال بشيء مف ىذه األ ،وال بالصالحيف ،ولياءباأل ال ،مف القبور
   .ف يكوف الطواؼ ببيت اهلل الحراـأالتوحيد  ،-تبارؾ وتعالى-فكؿ ذلؾ مف قبيؿ الشرؾ باهلل  ،وابتدعوه

 عبودية السعي بين الصفا والمروة:
 ،كما صح في بعض الروايات تحرجوا مف السعي بيف الصفا والمروة -رضي اهلل عنيـ-الصحابة  ،ثـ السعي

صناـ يعظميا أ ،ونائمة ساؼإوكاف عمى الصفا  ،ف الناس في جاىميتيـ كانوا يسعوف بيف الصفا والمروةأوذلؾ 
ذلؾ  أف ، يظنوفمف السعي بيف الصفا والمروة -صمى اهلل عميو وسمـ- صحاب رسوؿ اهللأفتحرج  ،شراؾىؿ اإلأ

َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َفَمْن َحجَّ  :-وجؿ عز-فأنزؿ اهلل  ،ومف شعار المشركيف ،مف بقايا الجاىمية }ِإنَّ الصَّ
َف ِبِيَما َوَمْن َتَطوََّع   .(1)[158]البقرة:  {َفِإنَّ المََّو َشاِكٌر َعِميمٌ َخْيرًا اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَمْيِو َأْن َيطَّوَّ

و أ ،ف يسعى بيف قبريفأحد وال يجوز أل ،-تبارؾ وتعالى-نو عبودية هلل أال شؾ ف التردد بيف الصفا والمروة إ
  . نما السعي بيف الصفا والمروةإ ،شياءكانت ىذه األ اي  أ ،و بيف شيئيف يقدسيماأ ،بيف حجريف

حينما كانت  -رحميا اهلل-حاؿ ىاجر  يستشعريستشعر؟ المروة ماذا نساف حينما يسعى بيف الصفا و اإلثـ ىذا 
 ،ؾوجاء المم   ،بألطافو -وجؿ عز-فأمدىا اهلل  ،مف الجوع والعطش يتممظوابنيا  ،تسعى بيف ىذيف الجبميف

 .فنبع بئر زمـز ،رضاأل في وضرب
-الـ والمضرات كمو مف اهلل ورفع اآل ،ف تفريج الكرباتأو  ،عند اهلل ذا المعنى فإنو يثؽ بمافإذا تذكر الساعي ى

 .تبارؾ وتعالى
ال يكشفو  ،نما الذي يكشفو ىو اهلل وحده ال شريؾ لوإ ،واليزائـ المتالحقة ،مة مف الضعؼ والوىفما وقع ليذه األ

 .جؿ جاللو-نما يكشفو ربنا إ ،حياءحد مف األأوال  ،حد مف المقبوريفأ
 تعظيم الشعائر:عبودية 

ننا نعظـ شعائر اهلل أالواقع  ،ونتردد بيف ىذه المشاعر ،ونسعى بيف الصفا والمروة ،ماكفثـ حينما نطوؼ بيذه األ
]الحج:  }َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم ُحُرَماِت المَِّو َفُيَو َخْيٌر َلُو ِعْنَد َربِِّو{ ،عظيـ شعائر اهلل مف تقوى القموبوت ،-وجؿ عز-

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{ ،يةعماؿ الحج في ىذه اآلأوىي  ،[30   .[29]الحج:  }ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُيْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُىْم َوْلَيطَّوَّ

                                 
م ي و  أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب قولو:  (1) ن اح  ع  ت م ر  ف ال  ج  ج  الب ي ت  أ و  اع  و ة  م ف  ش ع ائ ر  الم و  ف م ف  ح  ف ا و الم ر  }إ ف  الص 

م ف   {أ ف  ي ط و ؼ  ب ي م ا و  م يـٌ ي ًرا ف إ ف  الم و  ش اك ٌر ع  كتاب الحج،  باب بياف أف  (، ومسمـ،4495(، رقـ: )6/23[ )158]البقرة:  ت ط و ع  خ 
 (.1277(، رقـ: )2/928السعي بيف الصفا والمروة ركف ال يصح الحج إال بو )



16 

 

فقد سمعنا قبؿ سنوات  ،[32]الحج:  }َذِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئَر المَِّو َفِإنََّيا ِمْن َتْقَوى اْلُقُموِب{ :يقوؿ -وجؿ عز-واهلل 
في  ،ياـفي مثؿ ىذه األ يقوؿ -، وىو يحمؿ انحرافات عجيبةسؼ الشديدلأل-سالمية حد المنتسبيف لمدعوة اإلأ
لواف ألوف مف  وبيف الصفا والمروة ،والطواؼ بالكعبة ،سودف الذىاب لمتمسح بالحجر األإ :يقوؿ، ياـ الحجأ

ف يكوف السعي لعمارة الدنيا عمارة أو  ،ح النيات والمقاصدصالإي بف يكوف العمؿ والسعأنما ينبغي إ ،الوثنية
 .حقيقية بإقامة دولة االسالـ

ضرب مف  عظـ شعائر الديف بأنوأ يصؼف يقيميا ىذا المنحرؼ وىو أالتي يريد  سالـدري ما دولة اإلأوال 
جؿ أمواؿ مف ف تنفقوا األأليس عميكـ  ،لى الحجإف تذىبوا أليس عميكـ  :ىؿ بمدهفكاف يقوؿ أل ،ضروب الوثنية

 .؟يضرجر ال ينفع وال وتتمسحوا بح ،ف تطوفوا بيف ىذه البقاعأ
 ،لى ذلؾإوما  ،ورمي الجمار ،والسعي بيف الصفا والمروة ،والطواؼ بالكعبة ،لى تمؾ البقاعإف الذىاب إ :قوؿأ

ذي يعظـ شعائر اهلل قمب عامر والقمب ال ،ومف تعظيـ شعائر اهلل -جؿو  عز-مف تعظيـ حرمات اهلل  كؿ ىذا
 .يماف بالقمبفإف ذلؾ يدؿ عمى تجذر اإل ،ذا رأيت العبد يعظـ الشعائر الدينية ويحبياا  و ، يمافباإل
لؾ يدؿ عمى تعمؽ فإف ذ ،ويستعد ليا ،ئـويمبس ليا المباس المال ،ويعظميا عياد المسمميفأذا رأيتو يحب ا  و 

 . يماف في قمبواإل
نو ال أو  ،يمانوإفي  فإف ذلؾ يدؿ عمى اضمحالؿ ،عيادنا بأعياد النوـأويسمي  ،ال يرفع لذلؾ رأًسا ذا رأيتوا  و 

 .وال شعائر اهلل التعظيـ المطموب ،يعظـ اهلل
 عبودية االتباع واالنقياد والتسميم الكامل هلل وحده:

وليس مف  ،مور قد ال نعقمياأناؾ ى ،-جؿ جاللو-د والتسميـ الكامؿ هلل في الحج تتجمى قضية االتباع واالنقيا
 . ف ندرؾ معناهأو  ،بو -وجؿ عز-مرنا اهلل أف نعقؿ كؿ شيء أالضرورة 

-ونحف نسمـ هلل ، بعمميا وتعبدنا بيا -وجؿ عز-مور استأثر اهلل أوىناؾ  ،قد يدركو بعضنا ويخفى عمى بعضنا
}َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى  -وجؿ عز-ال عمى قدـ التسميـ هلل إيماف ال تثبت ف قاعدة اإلأل ؛-وجؿ عز

 .[65]النساء: ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ثُمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِيْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُِّموا َتْسِميًما{ 
نيـ كانوا يسألونو أ -عميو وسمـصمى اهلل - صحاب النبيألـ يخبرنا التاريخ والروايات الصحيحة المحفوظة عف 

 . مما يفعمونو في ىذه الشعائر ،وعمة كذا ،عف عمة كذا
يًضا نقؼ في عرفة؟ ولماذا أحجار؟ ولماذا أي الجمار وبسبعة يسألونو لماذا نطوؼ بالكعبة؟ لماذا نرمما كانوا 

ف ألى إوؼ في المزدلفة ولماذا كاف الوق لى غروب الشمس؟إلفة؟ لماذا كاف الوقوؼ في عرفة نقؼ في المزد
 .التاما كانوا يسألونو ىذه السؤ  ،؟اسفر جد  ي  

نيـ كانوا أ -عمييـ الصالة والسالـ-نبياء تباع األأعف  -صمى اهلل عميو وسمـ- والنبي ،وكذلؾ لـ يخبرنا القرآف
 مور . موف معيـ في سؤاليـ عف ىذه األتمح  ي

 ةجاءوا بأمور صحيحة مبنية عمى حكم ،حاالت العقوؿولـ يأتوا بم   ،حارات العقوؿجاءوا بم   ةخو ييا اإلأالرسؿ 
 حارات لمعقوؿفيذه م   ،ؾ بعضياار دإقد تتوقؼ العقوؿ في  ،خفيت عمينا وأىا وجؿ  عممنا عز-وعمـ مف اهلل 
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 . ولكنيـ لـ يأتوا بمحاالت العقوؿ
مر بو، أليتو  :ال قاؿ العقؿإمر بشيء أ: ما فقاؿ ؟،-صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل  نو رسوؿأعرفت  بي بـاعر أسئؿ 

 .ليتو نيى عنو :ال قاؿ العقؿإوما نيى عف شيء 
مور ف يفوض جميع األأو  ،وفي شرعو ،قدارهأحكامو، وفي أفي  -وجؿ عز-ف يسمـ هلل أنساف فالواجب عمى اإل

 سبحانو وتعالى ،بعمـ ثابت ،خشرعيا بعمـ راس ،ـينو عميـ حكأثؽ بأف ربو الذي شرع لو الشرائع وي ،لى اهللإ
 . ف يكوف المؤمفأىكذا ينبغي  ،حاط بكؿ شيء عمًماأ

ذىبنا ووقفنا في عرفة  :يقوؿ ،جامعي ستاذأوىو  ،حج ثـ رجعبعضيـ يحدث عف صاحب لو  لقد سمعت مف
ولـ يعرؼ حقيقة العبودية  ،ىذا لـ يفقو الحج ،ثـ ماذا بعد ذلؾ؟، ياـ في منىأثـ جمسنا ثالثة  ،وبتنا في مزدلفة

ال يقادر  ويستشعروف فييا مف المعاني ما، يف ىذا ممف تذرؼ دموعيـ في تمؾ المقاماتأ ،-جؿ جاللو-هلل 
  . ؟ثر ىذا الحج عمييـأفيظير  ،قدره

 رسوؿال تضر وال تنفع، ولوال أني رأيت  إني أعمـ أنؾ حجر"قاؿ:  ،ف يقبؿ الحجرأراد أعمر بف الخطاب حينما 
 . (1)"يقبمؾ ما قبمتؾ -اهلل عميو وسمـ صمى- اهلل

تباع فيما لـ وحسف ا، مور الديفأوتسميـ مف عمر في  ذعافإ -رحمو اهلل-فيذا كما قاؿ الحافظ ابف حجر 
 . (2)يكشؼ لو مف المعاني

ومبني  ،بمغتوو فيما أ ،عقولنا فيما لـ تبمغو -صمى اهلل عميو وسمـ-قاعدة كبيرة عظيمة في اتباع النبي يوى
بير الذي ىو االنقياد والتسميـ صؿ الكىو عمى ىذا األ -رحمو اهلل-العبودية كما يقوؿ عنو الحافظ ابف القيـ 

 . (3)ووامر اهلل ولشرائعأل
صمى اهلل -اضطبع النبي وقد  ،لماذا نضطبع ،ولى منوشواط الثالثة األونرمؿ في األ ،نحف نضطبع في الطواؼ

وىو  -صمى اهلل عميو وسمـ- وقد رمؿ النبي ،لماذا نرمؿ ،؟ثـ زالت ىذه العمة ،لمعنى آنذاؾو  ة،لعم -عميو وسمـ
  . ؟ثـ زالت نذاؾآ ةلعم -سراع في المشياإل

ف يتقبؿ منا أو  ،ف يدخمنا في رحمتوأ ،طمًبا لمرضاتو -عز وجؿ-عية وعبودية هلل اوطو  نفعؿ ذلؾ تسميًما وانقياداً 
صمى - عكاف يسر  ،يسرع بيف العمميف -صمى اهلل عميو وسمـ-كاف النبي ،لماذا نجري جرًيا سريًعا؟ ،ىذا الحج

 تبارؾالعبودية هلل  ،ذلؾ؟ لماذا يفعؿ -عميو الصالة والسالـ-زاره مف شدة السعي إحتى يدور  -اهلل عميو وسمـ
  . وتعالى

 عميقة في التاريخ:نحن أمة عامرة عزيزة ليا جذور 
ليا  ،مة عزيزةأنحف ، ـوسكرءفعوا ار  ،مة عامرةأنحف  ،حينما نقـو بيذه الفريضة نستشعر جممة مف المعانينحف 

                                 
 (.1597) (، رقـ:2/149( أخرجو البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر األسود )1)

 (.3/463( فتح الباري البف حجر )2)

 .(17الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب )ص:  (3)
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-نبياء حيث سار عميو أكابر األ ،لنا رصيد كبير في ىذا الطريؽ الذي نسير عميو ،جذور عميقة في التاريخ
والرساالت  ،نبياءوال مستند مف بعث األ ،اال رصيد لي ،مة مبتورةألسنا  ،سالفناأفيـ  ،-عمييـ الصالة والسالـ

  .بيا التي جاءوا
 -وجؿ عز-وؿ بيت وضع لمناس ليوحدوا اهلل أوىو  ،ىو الذي بنى ىذا البيت -عميو الصالة والسالـ- براىيـإ

}َربََّنا  :ويردد معو ،البيت معو كاف يبني ،عانو في ىذا البناءأ -عميو الصالة والسالـ- سماعيؿا  و  ،حؽ توحيده
 ىو جدنا.  -عميو الصالة والسالـ-سماعيؿ ا  و ، [127]البقرة:  َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم{

 ،وىو يرفع البيت مع اسماعيؿ -صمى اهلل عميو وسمـ- براىيـإماكف نتذكر لى تمؾ األإنحف حينما نذىب 
بأمر اهلل  ،يقوماف بعمؿ كبير جميؿ ، [127]البقرة:  نَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّميُع اْلَعِميُم{}َربََّنا َتَقبَّْل مِ  :ويردداف ىذا الدعاء

 . منيما -عز وجؿ-ف يتقبؿ اهلل أومع ذلؾ يدعواف  -وجؿ عز-
 يقوؿ لوف ،نو يذبحوأ :سماعيؿ تمؾ الرؤياإبنو ووحيده ال -عميو الصالة والسالـ- ثـ بعد ذلؾ حينما يذكر إبراىيـ

اِبِريَن{ :إسماعيؿ   .[102]الصافات:  }اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء المَُّو ِمَن الصَّ
فحينما نتردد في تمؾ المقامات والمشاعر  ،-عمييـ الصالة والسالـ-ىؤالء ىـ سمفنا  ،ىذه ىي العبودية الحقيقية

 .ونتذكر سائر األنبياء -صمى اهلل عميو وسمـ- نتذكر نبينا ،والمنازؿ نتذكر ىؤالء األطيار األبرار
كما في  ،لى مكةإ -عميو الصالة والسالـ-بوادي األزرؽ في طريقو  -صمى اهلل عميو وسمـ- لما مر النبي

صمى اهلل -ظر إلى موسى ))كأني أنفقالوا: وادي األزرؽ، فقاؿ:  واد ىذا؟(( ))أيُّ  :صحيح مسمـ سأؿ أصحابو
قاؿ: ثـ سرنا حتى أتينا  ا بيذا الوادي((صبعيو في أذنيو، لو جؤار إلى اهلل بالتمبية، مارِّ إا واضعً  -عميو وسمم

))كأني أنظر إلى يونس عمى ناقة حمراء، فقاؿ:  -فتأو ل  -ى ش  ر  قالوا: ى   ثنية ىذه؟(( ))أيُّ عمى ثنية، فقاؿ: 
 .(1)ا((ا بيذا الوادي ممبيً بة، مارِّ مْ خُ  عميو جبة صوف، خطام ناقتو ليفٌ 

نو صمى فيو أخبرنا أ -صمى اهلل عميو وسمـ- النبيأف ويرى مسجد الخيؼ يتذكر  ،حينما يمر اإلنساف بمنى
 . (2)اسبعوف نبي  
ونداري بعض  ،عالف مبادئناإولماذا نذؿ؟ ولماذا نستحي مف  ؟،يفمماذا نستخذ ،ليؤالء جميًعا نحف امتداد

 .؟وتحقيؽ العبودية هلل رب العالميف ،مف إقامة الديف الت بابتسامة تدؿ عمى خنوع وخجؿاالسؤ 
، أولئؾ األبطاؿ، أولئؾ ولئؾ الرجاؿ الذيف فتحوا الدنياأنت في تمؾ المشاعر والبطاح تذكر أتذكر يا عبد اهلل و 

بيـ ىذه الحياة، ونحف نعيش عمى بقية مآثرىـ في العز والمجد،  -عز وجؿ-المجاىديف، أولئؾ الذيف عمر اهلل 
  عيش عمى بقية مف مآثرىـ في ىذه البالد التي فتحوىا.ون

 لقـو يعقموف ىنفع الذكر أ***   آثارىاظمى وفي ع   بمدة    

                                 
(، 1/152إلى السموات، وفرض الصموات ) -صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسراء برسوؿ اهلل 1)

 (.166رقـ: )

 (.12283(، رقـ: )11/452الطبراني في المعجـ الكبير )(، و 4169(، رقـ: )2/653( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ )2)



19 

 

 ديف سمح  أفقيا أا في ب  وش  ***  الورى يا خير  ئفي بطحا شب  
 .يجوؿ ىنا وىناؾ وىو ،ىذا كمو يتردد في نفس الحاج

صمى اهلل -النبي ، فحينما يمبي ىذا الحاج وحجر مدر وشجرباًطا بينو وبيف ما حولو مف نو يستشعر ارتإثـ 
ن عن يمينو، أو عن شمالو من حجر، أو ))ما من مسمم يمبي إال لبى مَ  :خبرنا بقولو الصادؽأ -عميو وسمـ

 .(1)شجر، أو مدر، حتى تنقطع األرض من ىاىنا وىاىنا((
 .وعابد لو ومسبح ،والكوف كمو منقاد -تبارؾ وتعالى-، فيذه المخموقات كميا مطيعة هلل عما يمينو وشمالو :يعني

- النبي ،نسىذا المخموؽ الضعيؼ مف الجف واإل ىو -وجؿ عز-ويتمرد عمى طاعة اهلل  ،نما الذي يستعصيإ
ذن لي أن أحدث عن ممك من مالئكة اهلل من حممة العرش، إن ما بين شحمة أُ )) :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ

 .  (2)((مسيرة سبعمائة عامأذنو إلى عاتقو 
تبارؾ -وىو عابد منقاد هلل  ،؟ما حجـ ىذا الممؾ ،عاتقو سبعمائة عاـذنو و أمدة طيراف الطير ما بيف شحمة 

  .وتعالى
 تذكر يوم المحشر:

حينما  ،ي يوـ ىوأو  ،نتذكر يوـ المحشر ،ذا رأينا تمؾ الجموع الغفيرة اليائمةإخواف نتذكر ييا اإلأثـ في الحج 
 ،و حينما تراىـ في الكعبةأ ،في يوـ عرفة ،تجتمع ىذه الجموع مف جميع ىذه األجناس واأللواف في صعيد واحد

 .عرض فيو عمى اهلل ال تخفى منا خافيةننتذكر اليـو الذي  ،و حينما تراىـ عند جمرة العقبةأ
 استشعار عظمة اهلل وقدرتو:

وقد  ،لى ىؤالء الحجيجإنما تنظر حي، فبداعو في ىذا الخمؽ العجيبإونتذكر  ،ثـ نتذكر عظمة اهلل وقدرتو وخمقو
 ،امنؼ في محمو والعيناف في محمياأل ،واحدة ةصبيـ اهلل صب ،ال وجوىيـ عند جمرة العقبةإترى  ازدحموا ال

وال يمتبس منيـ في  ،فال يشتبو منيـ اثناف ،توخر بييئتو وصور ثـ كؿ واحد منيـ يتميز عف اآل ،والفـ في محمو
 . جؿ جاللو-مى عظمة خالقنا وقدرتو ىذا كمو يدؿ ع ،البناف اثناف

ىؤالء كميـ  ،ويتواضع، -جؿ جاللو-التي شغمتو عف طاعة ىذا الرب  ويستصغر الدنيا ،العبد نفسويستصغر ف
 ،جوه نقط صغيرةالو  ،نت في سطح الحـر وىـ يطوفوفأو  عمىألييـ مف إانظر  ،صبة واحدة -وجؿ عز-عبيد هلل 

وفييـ مف يعتز  ،فييـ المتكبر ،فييـ لربما مف يرى نفسو، لذركأنيـ ا ،حراـ بيف حيف وآخريحركوف ىذا اإل
كثير الوفييـ مف قد يفتف  ،فييـ مف يعتز بما عنده مف المصانع والمتاجر والمراكبو ، بأرصدتو اليائمة في البنوؾ
 عز-وعرفت عظمة اهلل  ،وعرفت مسكنتيـ ،مف بعيد عرفت ضعفيـلييـ إذا نظرت ا  و  ،مف الناس بحسنو وجمالو

 وجؿ. 

                                 
(، رقـ: 3/180، باب ما جاء في فضؿ التمبية والنحر )-صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو الترمذي، أبواب الحج عف رسوؿ اهلل 1)
(828). 
 (.4727(، رقـ: )4/232( أخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في الجيمية )2)
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 الحج رمز لوحدة األمة:
ال يكوف  جتماعاالال عمى التوحيد الخالص، إاالجتماع الذي ال يكوف  ،حدةامة الو ف ىذا الحج رمز لوحدة األإثـ 

تجتمع  ،االجتماع عمى التوحيدنما يكوف إ ،وال يكوف عمى شعار جاىمي ،يكوف عمى التراب ال ،عمى الباطؿ
لبيؾ ال شريؾ لؾ  ،لبيؾ الميـ لبيؾ" :ويرددوف ىتاًفا واحًدا ،اً يمبسوف لباًسا واحد ،واحد مة جميًعا في مكافاأل

 . "لبيؾ
لى توحيد اهلل إ ،لى الفطرةإرد الجميع ف ي  أ ،مة ىو التوحيدف المرشح الوحيد لجمع ىذه األأىذا دليؿ وبرىاف عمى 

 وجؿ.  عز-
 تناقضاتيايمعب عمى  ،وصاؿ متناثرةألى ا  حزاب و ألى إوكـ قطعتيا  !،مةكـ ضيعت تمؾ الشعارات الزائفة األو 

كؿ ذلؾ عمى حساب ىذه  ،تيااومقدر  بمقوماتياعبثًا  ،ويضرب بالعمؽ ،في المغرب نقطةبعد أفيأتي مف  ،العدو
 .التي استيوت كثيًرا مف الناسرفة والتشرذـ والشعارات المنح ،التناقضات واالختالفات

 ،يتحدثوف سائر المغات ،لسنةيتكمموف سائر األ ،لى ىذه الجموع التي جاءت مف كؿ مكافإنساف عندما ينظر اإل
فتكوف قوة  ،خرىأ ف تجتمع مرةأمة يمكف ف األأمؿ يرتفع في نفسو األ ،وقد توحدوا في زييـ وخطواتيـ وتنقالتيـ

صرت بالرعب نُ )) ،منيا اومف في المغرب خوفً  ،ويضطرب مف في المشرؽ -وجؿ عز-تزلزؿ أعداء اهلل  ةضارب
 . (1)((مسيرة شير

 من مقاصد الشريعة إظيار قوة المؤمنين ووحدتيم:
 ،لماذا نفعمو؟ ،وىذا االضطباع ،ىذا الرمؿ الذي يكوف في الطواؼ ،عمميانعماؿ التي ثـ تأمموا في سائر ىذه األ

ف أف المشركيف يرددوف أفسمع  -صمى اهلل عميو وسمـ- النبي   ـ  قد   ،؟-اهلل عميو وسمـصمى - لماذا فعمو النبي
فيـ قوـ يغمب عمييـ  ،نيكـ المرضأضعفيـ و أف ىؤالء قد أيرددوف  ،وىنتيـ حمى يثربأوقد  ،قوما يقدموف

 .؟-صمى اهلل عميو وسمـ- فماذا فعؿ النبي ،واليزاؿ ،والنحوؿ ،والضعؼ ،والعجاؼ ،الوىف
شواط ف يرمموا في األأو  ،عضادىـأفي  ،ف يضطبعوا ليرى الكافروف مظيًرا مف مظاىر قوتيـأصحابو أأمر 

 .  (2)((ميزةال يرى القوم فيكم غَ )) :-صمى اهلل عميو وسمـ-: وعمؿ ذلؾ بقولو، الثالثة في الطواؼ
ووحدة  ،ظيار قوة المؤمنيفإسالـ يقصد ف اإلأ :ويفيـ مف ىذا، بكـ فيشمتوف ا،ووىنً  ،ال يرى القوـ فيكـ ضعًفا

 ،ويضحؾ منا الشامت والمتشفي ،فيضحؾ منا العدو ،فاتناف نعمف تناقضاتنا واختالأفمف الخطأ الفادح  ،المؤمنيف
، ولو أف أىؿ خروبعضنا يقع في عرض اآل ،وآراء ،قضاتوتنا، اختالفات ،ياـكما صارت حالنا في ىذه األ

احثوىا فيما بينيـ دوف أف يظيروىا ليشمت بيا عدوىـ، فإف ىذا ىو الحكمة، بؿ ىو السنة دفنوا خالفاتيـ، وتب
  عيف الصواب. 

 لمعيد بعداوتو: مي الجمار مراغمة لمشيطان وتجديدر 

                                 
 (.335(، )1/74كتاب التيمـ، ) ( أخرجو البخاري،1)

 (.2782(، رقـ: )4/498( أخرجو أحمد )2)
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في ذلؾ  وجوداً ليس ميو ف نحف ال نرمي الشيطاف ،نحف بذلؾ نجدد عداوتنا لمشيطاف، ينما نرمي الجمارح
 . المكاف

نحف  -و نرمي ىذه الجمارأ-يذه الجمار بحينما نرجـ  و،ا لمعيد بعداوتوتجديدً  ،ذلؾ مراغمة لونحف نفعؿ نما ا  و 
الشيطاف : "-رضي اهلل عنيما- كما جاء عف ابف عباس ،ونتبع ممتو -صمى اهلل عميو وسمـ- نتأسى بإبراىيـ

 . (1)"ترجموف، وممة أبيكـ تتبعوف
التي تكوف  فعاؿقواؿ واألبأنواعيا في األ -عز وجؿ-عماؿ جميًعا تحقيؽ لمعبودية الكاممة هلل وفي ىذه األ

  بالجوارح، واألعماؿ القمبية، كؿ ذلؾ يتحقؽ بفعؿ ىذه المناسؾ.
 :اجتماع العبادات المالية والبدنية في الحج

 ،نواع العبادات البدنيةأالمالية، وفيو ت العبادا وفي ،فيو جميع العبادات ،لحج فرصة عظيمة لتحقيؽ ىذا المعنىا
وغير ذلؾ مما ال  ،وفيو الوقوؼ ،وفيو السعي ،وفيو النحر والذبح  ،التكبير والتيميؿ وفيو ،فيو الصالة والطواؼ

  يجتمع في غيره.
 .وجؿ عز-لواف العبوديات هلل أوىذه كميا مف 

وعبادة  ،مع فييا عبادة بدنيةتجي ،جؿ العباداتأعبادة ىي مف ب -وجؿ عز-لى هلل إحينما نذبح النسؾ ىذا تقرب 
مف قبيؿ ، ال يرى ذلؾ غالىا ثمًناأو ، طيبيا لحًماأفضميا و أسمنيا و أعف ف يبحث أنساف ليذا ينبغي لإل ،مالية

فيؿ  ،ياـ يسألوف عف النسؾ الذي ليس فيو اليديفي مثؿ ىذه األكثير مف المسمميف ، فالمغـر الذي يرىؽ كاىمو
  .؟استشعر ىؤالء ىذا المعنى

َذا }َواْلُبْدَن َجَعْمَناَىا َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر المَِّو َلُكْم ِفيَيا َخْيٌر َفاْذُكُروا اْسَم المَِّو َعَمْيَيا َصَوافَّ َفإِ : يقوؿ -وجؿ عز-واهلل 
ْرَناَىا َلُكْم َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن َيَناَل المََّو ُلُحوُمَيا َواَل  َوَجَبْت ُجُنوُبَيا َفُكُموا ِمْنَيا َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ  َكَذِلَك َسخَّ

َرَىا َلُكْم ِلُتَكبُِّروا المََّو َعَمى َما َىَداُكْم َوَبشِّ  ، 36]الحج:  ِر اْلُمْحِسِنيَن{ِدَماُؤَىا َوَلِكْن َيَناُلُو التَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
37]. 

و أفقد كفر  ومف ذبح لغير اهلل -وجؿ عز-ف تصرؼ لغير اهلل أف الذبح عبادة ال يجوز أيًضا أومف ىنا نعمـ 
، ال يجوز الذبح عند األضرحة، وال يجوز الذبح عند شيء يعظـ، وال يجوز الذبح عند استقباؿ العظماء شرؾأ

 وتعالى.تبارؾ -والرؤساء والمموؾ، فإف ىذا شيء ال يصمح إال هلل 
 من ألوان العبودية: لون الحمق والتقصير

 ف حمؽ الشعر بقصد الذؿإ ،-وجؿ عز-عالف الذؿ والرؽ هلل ا  و  ،لواف العبوديةأالحمؽ في تمؾ المقامات لوف مف 
 ،ضرحةعند األ ـوسيرءلربما يحمقوف  عباد القبوروليذا فإف  ،لو شعرؾ عالف لمفاقة لمف حمقت  إنو إوالتعبد 
عالًنا إ -وجؿ عز-طواعية هلل  اوسنءر نحف نحمؽ  ،ف يذلو فإنو يحمؽ رأسوأراد ، وأفر بخصموظذا إوالعدو 
 . جؿ جاللو-ومسكنتنا لربنا وخالقنا  ،وعبوديتنا ،وذلنا ،لفقرنا

                                 
 (.5/506(، والبييقي في شعب اإليماف )1713(، رقـ: )1/638( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ )1)
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  .نت تحمؽ رأسؾ؟أفيؿ استحضرت ىذا المعنى و 
 عبودية المراقبة في الحج:

 فو يبدءحينما  ،ما الذي يقيدىـ؟ ،حراـ عند الميقاتباإلالناس في الحج حينما يتقيدوف لى حاؿ إثـ انظر 
يبدأ السعي مف الصفا ويسعى حينما  ،صافشواط بال زيادة وال نقأويطوفوف سبعة  ،سودبالطواؼ مف الحجر األ

لى مزدلفة إحينما يذىب  ،لى عرفة في اليوـ التاسعإاط مع ما يمحقو مف العناء والتعب، حينما يذىب شو أسبعة 
نطمؽ جحافميـ مكبرة ميممة ثـ ت ،الذي يجعؿ الناس يرقبوف الشمس حتى يغيب قرصيا ما ،ب الشمسبعد غرو 
  .لى منى؟إثـ ينصرفوف ممبيف  اإلسفار،رقبوف الذي يجعميـ ي ما ؟لى مزدلفةإممبية 

 المراقبةنو إ ،يجعميـ  يسألوف؟ يالذ ما الذي يجعميـ يرموف الجمرات بسبع حصيات مف غير زيادة وال نقص؟ ما
و أ ،لطواؼافي ىذا  وابدءيف أو مف أ ،حجار التي رموىااأل حد يحصي عمييـ عددأليس ىناؾ  ،-وجؿ عز-هلل 

ف الواحد منيـ خرج وذىب ألو  ؟الشمس مغيبمف لماذا يقفوف  ،متى انصرفوا مف عرفات وأ ،في ىذا السعي
    .لماذا خرجت في ىذا الوقت؟ :لى مزدلفة لف يجد مف يسألوإ
 ،ف الحج يربي في نفس المؤمف المراقبة: إقوؿأومف ىنا  ،في ذلؾ كمو -وجؿ عز-ىـ يراقبوف اهلل  :قوؿأ
 -وجؿ عز-بمحاـر اهلل  ذا خالإال تكف ممف  ،حوالؾأربؾ في كؿ حاؿ مف  راقب ،ستحضر ىذا المعنىاف

–يخافو بيف الناس، ويخافو إذا خال، وىو أحد المعاني في تفسير قولو  -عز وجؿ–الذي يراقب اهلل  ،انتيكيا
أي، في حاؿ الغيب، وكذلؾ يؤمنوف بما غاب ، [3]البقرة: }الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب{ عف المؤمنيف:  -تبارؾ وتعالى

}اْلَحجُّ َأْشُيٌر  :يقوؿ -جؿو  عز- واهلل، وفي ىذا تربية لمضمير عف حسيـ فمـ يروه بأعينيـ، أو تدركو حواسيـ،
}   .[197]البقرة:  َمْعُموَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِينَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ

ىو الرقيب  -عز وجؿ-فاهلل ، [197]البقرة:  }َوَما َتْفَعُموا ِمْن َخْيٍر َيْعَمْمُو المَُّو{يقوؿ:  ليذا المعنى،ويربي نفوسيـ 
 مما ًئاولـ ينتيؾ العبد شي ،لى شيء مف الحراـإلـ تمتد الجوارح  عمى ىذه المراقبة تف النفوس تربأولو ، عمييـ

، وعاشوا ـولساد الناس األمف والطمأنينة،  فأمنوا عمى أعراضيـ، وأمنوا عمى أموالي ،عميو -وجؿ عز–حـر اهلل 
 حياة ىنية.

 عبودية الشكر في الحج:
 -وجؿ عز-نت حينما ينعـ اهلل أ ،-وجؿ عز-وىي عبودية الشكر هلل  ،خرىأىذا الحج ينمي في نفوسنا عبودية 

وحينما  ،ب منؾ شكًرا بالمساف والقمب وبالجوارحفيذه نعمة عظيمة تستوج ،وبإكمالياعميؾ ببموغ ىذه المناسؾ 
ترى ما فييـ مف الضعؼ والمرض وحينما ، لجيؿ تشكر ربؾ عمى نعمة العمـوما فييـ مف ا ،ترى ىؤالء الناس

 ،وحينما ترى ىؤالء الناس في ضيؽ وزحاـ ،عميؾ مف الغنى والعافيةنعـ أ تشكر ربؾ عمى ما ،عواز والفقرواإل
  .مف نعمة المساكف في وطنؾ والؾأما تشكر ربؾ عمى 

 -جؿو  عز–عطاؾ اهلل أحراـ تذكر ما حينما تمبس ىذا اإل ،ال عند فقدىاإقد ال نعرؼ قدرىا  ةشياء يسير أىناؾ 
عبودية قمبية بدنية مف أجؿ  جد أف الحج ينمي عبودية الشكر، وىي، وىكذا نلواف الزينة في المباسأمف 

 العبادات.
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 .-صمى اهلل عميو وسمم– رسول اهلل ان محمدً أعمالنا ىذه جميًعا تحقيق لشيادة أفي 
 .(1)((خذوا عني مناسككم)): -صمى اهلل عميو وسمـ– حينما يقوؿ النبي

صمى اهلل عميو – رسوؿ اهلل اف محمدً أشيادة ل تحقيؽفيذا  ،-عز وجؿ-عمى وفؽ ما شرع اهلل نفعؿ ىذه المناسؾ 
 .وسمـ

}َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِِّو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك  ،ا شرعال مإال يقبؿ مف العمؿ  -عز وجؿ-اهلل و 
  .وجؿ عز-والعمؿ الصالح ىو ما كاف موافًقا لشرع اهلل ، [110]الكيؼ:  ِبِعَباَدِة َربِِّو َأَحًدا{

نو الفريضة الوحيدة التي إ :ف نقوؿأالحج يمكف ف :ومخالفة لممشركين ،ىموأومن  ة من الشركاءبر في الحج 
 .مف المشركيف ةاءالبر تجمى فييا ت

ال إلو إوالتي ىي مف صميـ ال  ،ىموأومف  ،مف الشرؾ ةاءالبر  ،ىذه العبوديةلتحقيؽ  ياـحوجنا في ىذه األأوما 
 .اهلل

ىؿ أنبذ لجميع  وىو ،وكفر بجميع الطواغيت ،شراؾلواف اإلأفيذا نبذ لجميع  ،ال اهللإلو إال  :حينما تقوؿ
 .والتوحيد الخالص ىؿ االيمافومحبة وتقريب أل ،ؽ وتثبيت لمتوحيدقرار لمحإوىو  ،شراؾاإل

ف نحافظ عمى ىذا أو  ،جياؿف نمقنيا األأفحري بنا  ،هللا الإلو إفالوالء والبراء ىو مف ال  ،ال اهللإلو إىذه حقيقة ال 
ف نربي المجتمع عمى أو  ،نائبناأوفي نفوس  ،ف نثبتو في نفوسناأو  ،يمافصوؿ التوحيد واإلأصؿ الكبير مف األ

 .تحقيؽ ىذا المعنى
}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد  :شراؾىؿ اإلأفي الحج تبرز المفاصمة عف 

ْن ِخْفُتْم َعْيَمًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم المَُّو ِمْن َفْضِمِو ِإْن َشاَء ِإنَّ المَّوَ   .[28 ]التوبة:  َعِميٌم َحِكيٌم{اْلَحرَاَم َبْعَد َعاِمِيْم َىَذا َواِ 
ـ مف دخوؿ المسجد الحراـ ومنعي ،عف البيت -عز وجؿ-فنفاىـ اهلل  ،كاف المشركوف يحجوف مع المسمميف

في حجة  -صمى اهلل عميو وسمـ– لما بعثيـ النبي -رضي اهلل عنو– بي ىريرةأاري مف حديث وفي البخ، بأكممو
 . (2)((وال يطوف بالبيت عريان ،العام مشركأن ال يحج بعد )) :ف ينادواأمرىـ أ ،في السنة التاسعة ،بي بكرأ

 :عماليمأليدي الكفار في  في الحج مخالفة
لفة المشركيف السيما استقرت الشريعة عمى قصد مخا :-رحمو اهلل-وقد قاؿ الحافظ ابف القيـ  ،مر مطموبأوىذا 

 . (3)في المناسؾ
 .(4)عمى إرث من إرث إبراىيم(())كونوا عمى مشاعركم، فإنكم  :يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ– النبي

                                 
في  (، وابف عبد البر9524(، رقـ: )5/204( أخرجو البييقي في السنف الكبرى، كتاب الحج، باب اإليضاع في وادي محسر )1)

صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب  مسمـ بمفظ: ))لتأخذوا مناسككـ(( (، وىو عند721(، رقـ: )1/461جامع بياف العمـ وفضمو )
 (.1297(، رقـ: )2/943"لتأخذوا مناسككـ" ) :-صمى اهلل عميو وسمـ-ا، وبياف قولو استحباب رمي جمرة العقبة يـو النحر راكبً 

 .(369(، رقـ: )1/83ة، باب ما يستر مف العورة )أخرجو البخاري، كتاب الصال (2)

 .(2/198زاد المعاد في ىدي خير العباد ) (3)

(، 3/221، باب ما جاء في الوقوؼ بعرفات والدعاء بيا )-صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب الحج عف رسوؿ اهلل  (4)
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 ،-صمى اهلل عميو وسمـ– فخالفيـ النبي ،ومف شعائر الحج ،براىيـإمف ديف  وقد غيرت قريش بأىوائيا كثيراً 
عوف التوكؿ في ذلؾ عمى اهلل ويد   ،لى الحج لـ يتزودواإاءوا ذا جإىؿ الجاىمية أوكاف بعض  ،واًل بالتزودأخالفيـ 

ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى{ ،فأمر اهلل بالتزود ،-وجؿ عز–   .[197]البقرة:  }َوَتَزوَّ
ف المتعة أىؿ الجاىمية يروف أوكاف  ،صحابو التمتع في الحجبأف شرع أل -صمى اهلل عميو وسمـ- وخالفيـ النبي
 .(1)حمت العمرة لمف اعتمر ،انسمخ صفرو  ،ثرألا اوعف ،ربالد   أذا بر  إ :جر الفجور، وكانوا يقولوففأفي الحج ىي 

  شير الحج. أال يروف العمرة في 
ذي يحمؿ عميو، "وعفا األثر" يعني: انمحت آثار ، يعني ما عمى ظير البعير مف الرحؿ والمتاع ال"برأ الد  إذا بر  "

 بعد ذلؾ تصح العمرة، وىذا مف مختمقاتيـ في جاىميتيـ.  ، يقولوف: فإنوالحراـإلى بيت اهلل  سيرىا األقداـ في
لبيؾ ال شريؾ " :في التمبية كانوا يقولوفأنيـ  -صمى اهلل عميو وسمـ– ومف ىذه المخالفات التي خالفيـ فييا النبي

 -عز وجؿ-وال نشرؾ مع اهلل  ،"لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ" :ف نقوؿأمنا الشارع فعم   "وما ممؾ ،تممكو اً ال شريكإ ،لؾ
 .في ىذه التمبية

– فمما دفع النبي ،كانوا يقفوف عند حدود الحـر ،في عرفة تقؼقريش ال  تانف الشارع خالفيـ حينما كأكما 
وقاؿ  ،ف يقفوا عند حدودهأحيث زيف الشيطاف لقريش  ،نو يقؼ عند حدود الحـرأظنوا  -صمى اهلل عميو وسمـ

 .ولـ يعظموا حرمكـ ،ف خرجتـ منو استياف بكـ العربإنكـ إ :ليـ
ووقؼ في عرفة كما ىو  ،وخرج مف حدود الحـر -صمى اهلل عميو وسمـ– فدفع النبي ،فكانوا ال يقفوف بعرفة

}ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس{  :بقولو -وجؿ عز-مر اهلل أوكما  ،-صمى اهلل عميو وسمـ– معروؼ عنو
 ،نفسيـأيشرعوف مف عند  ،ال نجاوز الحـر ،نحف قواطف البيت ،نحف قطيف الحـر :خالًفا لدعواىـ ،[199]البقرة: 

  .صمى اهلل عميو وسمـ– فخالفيـ النبي
 سو رءالجباؿ كالعمائـ عمى  سو ءر ذا صارت الشمس عمى إ ،وكذلؾ كانوا يخرجوف مف عرفات بعد الظييرة

 .حتى غاب قرص الشمسوبقي في عرفة  -صمى اهلل عميو وسمـ– فخالفيـ النبي ،الرجاؿ
فكاف المشركوف يرقبوف  ،مشركيف في وقت الخروج مف مزدلفةخالؼ ال -صمى اهلل عميو وسمـ-ف النبي أكما 

 .(2)"يرغ  كيما ن   -جبؿ وىو-بير ث   ؽ  ر  ش  أ" :ويقولوف ،طموع الشمس
 ،س الرجاؿو ءفتكوف كالعمائـ عمى ر  ،تفع الشمس بعد طموعياحتى تر  -لى منىإ-لمنحر لى اإفال يخرجوف 

  .س الرجاؿو ءتكوف عمى الجباؿ كالعمائـ عمى ر 
 .قبؿ طموع الشمس ،اسفر جد  أمف مزدلفة بعدما  -صمى اهلل عميو وسمـ– فخرج النبي

لى منى كانوا إفاضوا أذا إحيث كاف المشركوف  -عز وجؿ-ف الشارع عممنا مخالفة المشركيف بذكر اهلل أكما 

                                                                                                           
 (.3011(، رقـ: )2/1001)(، وابف ماجو، كتاب المناسؾ، باب الموقؼ بعرفة 883رقـ: )

 .(2/196زاد المعاد في ىدي خير العباد ) (1)

 .(2/198) المصدر السابؽ (2)
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ف نكثر مف أو  ،أف نذكره -وجؿ عز-فعممنا اهلل  ،ويفتخروف بآبائيـ ،ثرىـآاخروف بميتف ،يتفاخروف عند الجمار
 .[200]البقرة:  }َفاْذُكُروا المََّو َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكرًا{ ،ذكره
كل شيء )) :كما في خطبتو في حجة الوداع ،عوائد الجاىمية ورسوميا -صمى اهلل عميو وسمـ– بطؿ النبيأكما 
 . (1)((مر الجاىمية تحت قدمي موضوعأمن 
يدخؿ فيو ما كانوا عميو مف العادات والعبادات، مثؿ " :-رحمو اهلل-كما يقوؿ الشيخ تقي الديف ابف تيمية  وىذا

 .(2)"دعواىـ: يا لفالف ويا لفالف، ومثؿ أعيادىـ، وغير ذلؾ مف أمورىـ
}ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُكْم فالنخوة باألعراؽ واألجناس، والتفاخر باألحساب واألنساب والقبائؿ، ىذا ال محؿ لو، 

وجميع ما كانوا  ،ىؿ الجاىميةأتحت قدمو عادات  -صمى اهلل عميو وسمـ– وقد وضع النبي، [13]الحجرات:  {
 .المالبس وغيرىالواف العادات في أيختصوف بو مف 

 ونرضى ،-وجؿ عز-عداء اهلل أىؿ الجاىمية مف المعاصريف مف أف نتخمى عف جميع عادات أفحري بنا 
 .التي صبغنا بيا -وجؿ عز–بصبغة اهلل 
 :ة المشركينظغاإقصد في الحج 
عداء اهلل كما أ غاظةإل إنما نفعؿ ذلؾشواط الثالثة منو ونرمؿ في األ ،نا في الطواؼدعضاأما نبرز فإننا حين
 . صمى اهلل عميو وسمـ– فعؿ النبي

 :ن المؤمنينوفيو تحقيق لموالء بي
لى مكاف في وقت آخر إيتنقموف مف مكاف  ،يتحركوف حركة متحدة ،واحدة ا، يمبسوف ثيابً يجتمعوف في مكاف واحد

 اكميـ يمبسوف لبسً  ،بيف الغني والفقير ،مير والوضيعبيف األ ،بيف الكبير والصغير اً ال تجد فرق ،في نسؾ واحد
فيما  القوي عمى الضعيؼ والغني عمى الفقير ويسعؼ بعضيـ بعًضا يحنو ،اويتنقموف انتقاال واحدً  ،واحد

  . ياـوفي الجود في تمؾ األ ،ويتنافسوف في العطاء ،ىؿ الفضؿ والبذؿأويتسابؽ  ،ليوإ فيحتاجو 
   مراغمة الشيطان في الحج:

– كما قاؿ النبي ،في الحج مراغمة الشيطاف -وجؿ عز-مف تحقيؽ التوحيد والعبودية هلل  يًضاأيحصؿ  ومما
 ،أحقر وال أغيظ منو في يوم عرفة ىو فيو أصغر وال أدحر وال ائي الشيطان يومً ما رُ )) :-صمى اهلل عميو وسمـ

 .(3)((ري يوم بدرإال ما أُ ا رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز اهلل عن الذنوب العظام، مَ وما ذاك إال لِ 
 عز-، حينما نسجد هلل شيطافرغاـ لمإىذا  -وجؿ عز–نحف حينما نمبي دعوة اهلل  ،رغاـ لمشيطافإىذا  :فأقوؿ
ابف آدـ لمسجود  يعود   ،-وجؿ عز–فمعنو اهلل  ،فمـ يسجدلمسجود عي ويحزف حيث د   ،الشيطاف يولوؿ -وجؿ

                                 
 (.1218(، رقـ: )2/886) -صمى اهلل عميو وسمـ-( أخرجو مسمـ، كتاب الحج، باب حجة النبي 1)

 .(1/342اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ ) (2)

عف طمحة ، (3775(، رقـ: )5/498والبييقي في شعب اإليماف )، (245(، رقـ: )1/422في الموطأ )أخرجو اإلماـ مالؾ ( 3)
 بف عبد اهلل بف كريز مرسال.
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 . فنحف نرغـ الشيطاف بيذا العمؿ ،ار، حينما نرمي الجمالً اامتث فسجد
 .ولعمو تجمى لكـ ىذا المعنى مف خالؿ ىذا العرض ،خره كمو توحيدآلى إولو أالحج مف : وختاًما

ف أ -وجؿ عز-سأؿ اهلل أو  ،ياكـ ىداة ميتديفا  ف يجعمنا و أو  ،ياكـ بما سمعناا  و  ف ينفعنيأ -وجؿ عز-وأسأؿ اهلل 
 .ياكـ عمى طاعتوا  يعيننا و ف أو  ،يتقبؿ منا ومنيـ ومنكـ جميًعا

  .جمعيفأوعمى آلو وصحبو  ،عمى سيدنا محمد وصمى اهلل وسمـ
 


