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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

: فدد ل لل ددا مقاصددد عاليددة وأاددداف ا سددامية وبعددد
 جل وعدال  -ر اهلل إقامة ذك :منها ؛وذلك يف جماالت كثرية

، وتهدذي   ، وتقوية اإلميال باهلل تعاىلوالتذكري باآلخرة ،-
يم مكددة ، وتعظدد، وتثبيددا األخددوإلة اإلسددالمية األخددال 

 .املكرمة واملشاعر املقدسة
وإندديف يف اددذك الكلمددات املددوجنة أحدد  أل ألقدد   
الضوء على اذك املقاصدد واألاددام مدن بدات التدذكري      

واحلرص علدى االسدتقامة علدى    ولفا النظر إىل االعتبار 
 .الطريق املستقيم
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 - الكعبة املشرفة واحلج يف التاريخ القديم -

إل ممددا جدداء يف الكعبددة املشددرفة واحلددا يف التدداري  
القديم ما أخرجه اإلمام البخاري من حديث عبد اهلل بدن  

يعديف   –ثدم جداء بهدا    » .. عباس رض  اهلل عنهما قدال :  
حتى  –وا  ترضعه  –اعيل بنها إمساإبراايم وب –ااجر 

وضددعها عنددد البيددا عنددد  وحددة فددو   مددنم يف أعلددى  
املسدد،د، ولددية يكددة يوم ددذ أحددد ، ولددية بهددا مدداء ،  
فوضعهما انالك ، ووضع عنداما جراًبا فيه متر ، وسقاًء 
فيه مداء ، ثدم قف دى إبدراايم منطلق دا فْتبْعت ده أم إمساعيدل        

ذا الدوا ي الدذي   فقالا: يا إبراايم أين تذا  وترتكنا به
لية فيه إنة وال ش ء ، فقالا له ذلك مرارا وجعدل ال  

رك بهددذا ق قددال: نعددم ، يلتفددا إليهددا ، فقالددا :  هلل أمدد
 « .ال ُيضيِّعنا ثم رجعا  نَ إذَ قالا: 

واذا يبني لنا أل اذك اهل،رة كاندا بدرمر اهلل تعداىل    
به، وليدتم  لينشر إمساعيل عليه السالم يكة املكرمة وتعمْر 
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 بناء الكعبة بعد ذلك ، ثم تكول عبا ة احلا إليه .
وقد نف ذ إبراايم عليه السالم اذا األمر اإلهلد  مدع   
مشقته على نفسه ، حيث سيضع  وجته وابنده الوحيدد يف   
فالٍة من األرض لية بها ماء وال طعدام، ولكنده أمدر اهلل    
تعاىل ، وإبراايم يوقن برل اهلل سب انه لن يضيع إمساعيل 

وأل وراء ذلك األمِر حكًما عظيمة، وقد أخرج ابدن   وأمه
أل اهلل ملدا بدوأ إلبدراايم    » إس ا  من خرب جمااد وغدريك  

مكال البيا خرج ب مساعيدل وادو طفدل صدأري وأمِّده ،      
 . (1)«قال: وُحملوا فيما ُحدِّثا على الربا  

وقد كدال إبدراايم عليده السدالم قدد وقدع يف ادذك        
لى إرا تده وسدلوكه، أوهلمدا    اهل،رة بني أمرين ضاغطني ع

تنفيددذ أمددر اهلل تعدداىل ، واآلخددر مواجهددة مشدداعر الرمحددة 
واحلنني حنو  وجته وابنه ، وما قاما به ااجر مدن اتباعده   

 ومناشدته عدم تركهما وحداما يف ذلك الوا ي القفر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألل أي مقارنددة بددني الضدداغطني،  ومل يكددن اندداك  

ا مدن الشدام إال   عليه السالم مل خيرج بهاجر وابنهد  إبراايم

ن وجدل يف كدل الظدروم الد      واو يريد تنفيذ أمر اهلل عد 

يبني كول األمدر الثدان  قدد شدك ل ضدأطا      ست دث ،ومما 

قويا على نفسه أنه مل يلتفا إىل ااجر وا  تناشددك حتدى   

ملنظراا ومنظر ولدداا ازدنل أثدر علدى تكييد       يكول  ال

 إرا ته .

رمحهدا اهلل   ويف اذا احلديث بيال لقوة توحيد اداجر 

رل تلدك اهل،درة   حيث قالا ملا علما بد  ورسوخ يقينها ،

 .«إذل ال يضيعنا » من أمر اهلل تعاىل 

حيث  إبراايم حتى إذا كال عند الثنية فانطلق»قال :

 جهه البيا ثم  عا بهؤالء الكلماتيرونه استقبل بو ال

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ ورفع يديه فقال

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
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  چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ

[ ، وجعلا  أم إمساعيل ترضع إمساعيل 73]إبراايم : 

وتشرت من ذلك املاء، حتى إذا نفد ما يف السقاء عطشا 

وعطش ابنها، وجعلا تنظر إليه واو يتلوَّى ، فانطلقا  

فوجدت الصفا أقرت جبل يف  كرااية أل تنظر إليه

األرض يليها ، فقاما عليه ، ثم استقبلا الوا ي تنظر 

، فهبطا  من الصفا ، حتى  ، فلم تر أحًدا اترى أحًدال 

إذا بلأا  الوا ي رفعا  طرم  رعها ثم ْسْعا  سع  

، ثم أتا املروة (1)اإلنسال اجملهو  حتى جاو ت الوا ي

فقاما عليها فنظرت ال ترى أحًدا ، فلم تر أحدا ، 

 قال النيب  ففعلا ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس :

س بينهما ، قال : فلما أشرَفا  على فذلك سعُ  النا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإمنا فعلا ذلك ألل ابنها يأي  عن ناظريها إذا ابطا يف الوا ي،    (1)
 فه  ختام عليه من السباع .
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تريد نفسها، ثم  –املروة مسْعا  صوًتا فقالا: ْصٍه 

تسمَّْعا  أيًضا فقالا : قد أمسعْا إل كال عندك َغواث، 

أو قال  –ف ذا ا  باملَلك عند موضع  منم فب ث بعقبه 

ُت وِّضه ] أي جتعله حتى ظهر املاء ، ف،علا  –جبناحه 

كذا ، وجعلا تأرم من املاء يف حوضا[ وتقول بيداا ا

 سقائها واو يفور بعدما تأرم .
: يددرحم اهلل أم  قددال ابددن عبدداس : قددال الددنيب   

أو قدال : لدو مل تأدرم مدن      –إمساعيل لو تركدا   مدنم   
 لكانا  منم عينا معينا . –املاء

 ال قال : فشرْبا  وأرضْعا  ولداا، فقال هلا املَلك :
اهلل يبيف اذا الأالم وأبدوك،   ختافوا الضيعة ف ل اا انا بيا

وإل اهلل ال يضيع أاله ، وكال البيا مرتفعدا مدن األرض   
 «.كالرابية ، ترتيه السيول فترخذ عن ميينه ومشاله 

واكدذا تددبني لنددا مددن ادذا احلددديث أصددل تشددريع   
السع  بني الصفا واملروة واحلكمدة مدن ذلدك ، وأل ادذا     
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السدالم  النسك من بدات الترسد  بدرم إمساعيدل عليهمدا      
، حيدث سدْعا  بدني     الل ذين ينتس  إليهما رسدول اهلل  

الصفا واملروة سبع مرات ، وأسرعا  يف الدوا ي، فُشدرع   
يف احلا السع  بينهما سبع مرات واإلسراع بدني العلمدني   
األخضددرين اللددذين امددا إشددارة إىل الددوا ي يف وضددعه   

 القديم.
ولقد تبني لنا يف احلديث عالقدة السدماء بداألرض،    
واالرتباط الوثيق بني من يف السدموات ومدن يف األرض،   
وأل املؤمن التق  موصول بربه جل وعدال، وأنده سدب انه    
مع أوليائه املؤمنني إذا صدقوا معه بنصرك ومحايته وعنايته، 
وقد كال إبراايم عليده السدالم موقًندا بدرل اهلل تعداىل لدن       

    يضيع ْتِركْته ال  خل فها وراء ظهرك .
أوليداء اهلل عدن وجدل يسدريول يف األرض      لقد كال

ويعملول باألسبات ال  شرعها سب انه مع يقيدنهم بقربده   
منهم ولطفده بهدم ، واكدذا فعلدا  أم إمساعيدل حينمدا       
كررت  صعو  الصفا واملروة والسدع  بينهمدا وكلدها ثقدة     
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بعناية اهلل جل وعال، األمْر الذي  برنها ووليداا موصوالل
 « .يضيعنا  ل  الإذ »عبَّرت عنه بقوهلا 

إل السع  بني الصدفا واملدروة تدذكري بهدذك املعدان       
اجلليلة .. من الثقة التامة باهلل عن وجل ، وتدذكرر إحاطتده   
خبلقه وأنهم يف كْنِفه جل وعال وحياطته ، مع بدذل اجلهدد   
يف عمل األسبات ال  خلقها اهلل سب انه وجعلها موصلة 

 لأاياتها .
ر اذك املعدان  السدامية ُيضدف     إل احلاج حينما يتذك

على سعيه بدني الصدفا واملدروة قددًرا كدبرًيا مدن احليويدة        
والطمرنينة ، وجيعُل من اذا النسك فداعال  قويادا يف  يدا ة    

 إميانه ورسوخ يقينه .
يعديف   -ثدم جداء  » قال ابن عباس يف سديا  روايتده   

وإمساعيل يربي نبال  لده تدا  وحدٍة     بعد ذلك -إبراايم
من  منم فلما ر ك قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالدد  قريًبا 

بالولد ، والولد بالوالدد ، ثدم قدال : يدا إمساعيدل إل اهلل      
أمرن  برمر ، قال : فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعيدنيف ق  
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 –قال: وأعينك ، قال : ف ل اهلل أمرن  أل أبديف اهندا بيتدا    
ند ذلدك  قال : فع –وأشار إىل أكمة مرتفعة على ما حوهلا 

احل،دارة  ، ف،عل إمساعيل يناوله  رفعا القواعد من البيا
وإبراايم يبيف ، حتدى إذا ارتفدع البنداء جداء بهدذا احل،در       
فوضعه له فقام عليه واو يبيف وإمساعيل يدرت  باحل،دارة   

  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ چ وامددددا يقددددوالل
[ قال : ف،عدال يبنيدال حتدى يددورا حدول      123البقرة : ]

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ چوالل البيددددا وامددددا يقدددد

   .(1)  چٺ
فاهلل سب انه أمر إبراايم عليه السدالم ببنداء الكعبدة    

 وأرشدك إىل مكانها بالت ديد .
« رفعا القواعد مدن البيدا   » وقوله يف اذا احلديث 

قال احلافظ ابن ح،ر : يف رواية أمحد عن عبد الر ا  عن 
القواعدد  » معمر عن أيوت عن سعيد عدن ابدن عبداس :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قدال:  «  رفعها إبراايم كانا قواعد البيا قبدل ذلدك   ال 
فبلغ إبراايم من األساس » ويف حديث عثمال وأب  جهم 

أسدداس   م ، وجعددل طولدده يف السددماء تسددعة أذرع ،     
وكدال  « ثالثني ذراعدا   – ورك يعيف  –وعرضه يف األرض 

 ذلك بذراعهم .
قال »قال احلافظ ابن ح،ر : ومن طريق عطاء قال: 

إن  ال أمسع أصوات املالئكة، قدال: ابدن لد      رت   م يا
بيتا ثم احف  به كما رأيا املالئكة تد   ببدي  الدذي يف    

أيًضدا :   –يعديف أبدا جهدم     –قال : ويف حديثه « . السماء 
إل اهلل أوحى إىل إبراايم أل ات ْبع السكينة، ف ل قا  علدى  »

موضع البيدا كرنهدا سد ابة ف فدرا يريددال أسداس   م       
 « .األول 

وكال البيا قد تهدم واندثر األساس أيدام الطوفدال   
 .(1)الذي كال يف عهد نوح عليه السالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« وحتى إذا ارتفع البناء جداء بهدذا احل،در    » وقوله 

قال احلافظ ابن ح،ر: يعيف املقدام، وقدال:  ا  يف حدديث    

وننل عليه الدركن واملقدام، فكدال إبدراايم يقدوم      » عثمال 

ويرفعده لده إمساعيدل ، فلمدا بلدغ       على املقام يدبيف عليده  

املوضع الذي فيه الدركن وضدعه يوم دذ موضدعه، وأخدذ      

املقام ف،عله الصقا بالبيا، فلمدا فدرإ إبدراايم مدن بنداء      

الكعبة جاء جربيل فرراك املناسك كلدها، ثدم قدام إبدراايم     

على املقام فقال : يدا أيهدا النداس أجيبدوا ربكدم، فوقد        

  ، وح،َّه إس ا  وسدارة  إبراايم وإمساعيل تلك املواق

من بيدا املقددس ، ثدم رجدع إبدراايم إىل الشدام فمدات        

قال : وروي الفاكه  ب سنا  صد يح مدن طريدق    « بالشام

قدام إبدراايم علدى احَلْ،در     » جمااد عن ابن عباس قدال :  

مدن يف  فقال: يا أيها الناس كت  علديهم احلدا ، فدرمسع    

ن ومدن  أصالت الرجال وأرحام النساء ، فرجابده مدن  مد   
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سبق يف علم اهلل أنه حيدا إىل يدوم القيامدة : لبيدك اللدهم      

 .(1)« لبيك 
 ڈ ڈ ڎ چ  واذا او املقصو  بقول اهلل تعاىل

 گ  گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

[ يعيف يرتول مشاة وراكبني على 23] احلا :  چگ
 اإلبل ال  ترت  من كل طريق بعيد .

وكال أامَّ ما أمر اهلل عن وجل به إبراايم 
اعيل عليهما السالم أل يطهرا بيته وما حوله من وإمس

  ڃ ڃ ڃ چ مجيع أنواع الشرك ، قال تعاىل

 ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ

[ وقال 26] احلا  چ ڌ ڌ ڍ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ     ائ ائ ى چ سب انه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[ فرمر اهلل عن 123] البقرة :  چ    ۆئ  ۆئ ۇئ
وجل إبراايم عليه السالم أل يبيف البيا على امسه 

غري أي شريك ، ثم أمرك وابنه إمساعيل وحدك من 
عليهما السالم أل يطهرا البيا وما حوله من مجيع 

وأل جيعالك خالصا للموحدين الذين يعبدول اهلل األوثال 
سب انه وحدك الشريك له ، ويعمرول بيته بالطوام 

 والعكوم والقيام بالصالة حوله .
ثم  عا إبراايم عليه السالم ألال مكة املكرمة 

 ۈئ چ ألمن والر   الواسع كما يف قول اهلل عن وجلبا

 ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ

 مثجث يت    ىت مت خت حت   جت             يب ىب مب خبحب جب يئ

[ وقال عبد اهلل بن عباس 126] البقرة :  چ    يث          ىث
رض  اهلل عنهما يف اذك اآلية : كال إبراايم حْيُ،راا على 

نل اهلل : ومن كفر أيًضا أر قهم املؤمنني  ول الناس ، فرن
كما أر   املؤمنني ، أخلق خلق ا ال أر قهم ق أمتعهم 
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قليال ثم أضطرام إىل عذات النار وب ة املصري، ثم قرأ 

        چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ ابن عباس

 .(1) چ چ چ چ
ومما جاء يف ذلك ما أخرجه اإلمام أمحد من حدديث  

إل إبدراايم ملدا   » ما قال: عبد اهلل بن عباس رض  اهلل عنه
ُأمر باملناسك عرض له الشيطال عند السع  فسابقه فسبقه 
إبراايم ، ثم ذا  به جربيل إىل مجدرة العقبدة فعدرض لده     

ثم عدرض لده    الشيطال فرماك بسبع حصيات حتى ذا  ،
قدال: ثدم تل ده     عند اجلمرة الوسطى فرماك بسبع حصيات،

ليذحبده كمدا رأى يف    لل،بني ] يعيف تلَّ إبراايم إمساعيدل 
فقال: يا أبدا إنده   املنام [ وعلى إمساعيل قميص أبيض ، 

لية ل  ثوت تكفنيف فيه غريك فاخلعه حتى تكفدنيف فيده ،   

 ڀ پ پ پ چ فعاجله ليخلعه ، فندو ي مدن خلفده   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/130تفسري ابن كثري   (1)
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[ فالتفا إبراايم 103 –101]الصافات:  چ ڀڀ ڀ
ف ذا او بكبش أبيض أقرل أعدني، قدال ابدن عبداس: لقدد      

ا نتتبَّع اذا الضرت من الكباش، قدال: ثدم ذاد  بده     رأيُتن
جربيل إىل اجلمرة القصدوى، فعدرض لده الشديطال فرمداك      

 .(1)« حصيات حتى ذا  بسبع 
فهذا األثر فيه قصدتال : األوىل قصدة إبدراايم عليده     
السالم ملا بدني لده جربيدل عليده السدالم بعدض املناسدك        

املندام أنده    وعرض له الشيطال ، والثانية قصته ملدا رأى يف 
 يذبح ابنه فعرض له الشيطال .

وسربدأ بالتعليق على اذك القصة ألنها متقدمة على 
القصة األوىل كما سيرت  يف بناء البيا وقد سبق لنا خرب 
إبراايم حني وضع إمساعيل وأمه عليهم السالم قرت 
الكعبة وما جرى من نبع ماء  منم ، وقد كال إبراايم 

ني احلني واآلخر، ويف إحدى عليه السالم ينوراما ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 293 – 1/293مسند أمحد    (1)
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 ياراته ذكر إلمساعيل عليه السالم رؤياك يف املنام ال  

 ىئ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ چ ذكراا اهلل سب انه بقوله

 حب جب يئ ىئ    مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 يث ىث مث جث يت ىت متخت حت جت يب ىب مبخب

 ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ حج

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ      ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

[ واذا الأالم 111 – 101الصافات : ] چ ڇ چ
احلليم الذي بشر اهلل عن وجل به إبراايم او إمساعيل 

 عليهما السالم .
قال احلافظ ابن كثري : وادذا الأدالم ادو إمساعيدل     
عليه السالم ف نه أول ولد ُبشر به إبراايم عليده السدالم ،   

أال الكتات، بدل  واو أكرب من إس ا  باتفا  املسلمني و
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يف نص كتابهم أل إمساعيل عليه السالم ولدد وإلبدراايم   
عليه السالم سا ومثانول سدنة ، وولدد إسد ا  ] عليده     
السددالم [ وعم ددر إبددراايم عليدده الصددالة والسددالم تسددع  
وتسعول سنة ، وعندام أل اهلل تبارك وتعاىل أمر إبدراايم  

، « ِبكددْرك»أل يددذبح ابندده وحيدددك ، ويف نسددخة أخددرى :  
فرق موا اهنا كذبا وبهتانا إس ا  ، وال جيدو  ادذا ألنده    
خمال  لنص كتابهم ، وإمنا أق مدوا إسد ا  ألنده أبدوام     
وإمساعيل أبو العرت ، ف سدوام فنا وا ذلدك وحرفدوا   
وحيدك يعنى الذي لدية عنددك غدريك ، فد ل إمساعيدل      
ذا  به وبرمه إىل مكة ، واو ترويل وتري  باطل ، ف نده  

 وحيدك إال ملن لية له غريك . ال يقال

    ی ی چ ذكر من األ لة قوله تعاىلكذلك 

[ فكال وجو  يعقوت 31: ] او چ ىئ    مئ حئ جئ
بن إس ا   اخال يف البشارة ، والميكن أل يؤمر إبراايم ا
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 . (1)إس ا  واو صأري مع وجو  اذك البشارةبذبح ولدك 

أي كدرب وصدار    چ ی ىئ ىئ ىئ چ وقوله تعداىل 
 يده ، وذلدك يكدول عدا ة بعدد سدن الطفولدة       يسعى مع أب

قال عبدد اهلل بدن    چ يئ ىئ    مئ حئ جئ ی ی یچ
 (2)«رؤيا األنبياء يف املندام وحد    » عباس رض  اهلل عنهما 

اعتمد إبراايم عليه السالم أنه مرمور بدذبح ولددك    ولذلك
من اهلل عن وجل ، واكذا أخرب ابنه بدذلك ليكدول تنفيدذ    

علدى   هل م له ابنه، ولي صل ابناألمر أيسر عليه فيما إذا س

 جث يت ىت متخت حت جت يب ىب چ أجر الطاعة والصدرب 

واكذا استسلم إمساعيل ألمر اهلل تعداىل   چ يث ىث مث
 مع صأر سنه واذا  ليل على قدوة إميانده ورسدوخ يقينده    

أي استسلما ألمر اهلل تعاىل طاعة له ورضدا   چ ٻ ٱچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/16تفسري ابن كثري    (1)
 . 1/16تفسري ابن كثري    (2)
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أي أكبه على وجهه ليذحبده   چ ٻ ٻ چبقضائه وقدرك 
 فاك وال يشااد وجهه حتى ال تألبه عاطفة الرمحة بده من ق

أي قد حصدل  چ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ چ

      ٺٺچ املقصو  من رؤياك ب ضد،اعك ولددك للدذبح   

أي اكددذا نصددرم عددن عبا نددا الددذين   چ ٺ ٺ
أحسنوا العمل بطاعة ربهم جل وعدال املكدارك والشددائد    
وجنعل هلم من أمرام فرجدا وخمرجدا ، ولقدد كدال ذلدك      

إلبراايم وإمساعيدل عليهمدا   ًء عظيما واختباًرا كبريا ابتال

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ السالم ، ولذلك قدال تعداىل  

واو الكبش املذكور يف اذا اخلدرب ،   چ ڤ ڤ ٹ
وقد ُروي عدن ابدن عبداس رضد  اهلل عنهمدا أنده قدال :        

   .(1)« قد رعى يف اجلنة أربعني خريفا  كبٌش»
بدراايم  وقد جاء يف اذا األثر أل الشيطال عدرض إل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/13تفسري ابن كثري     (1)
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عليه السالم لي ول بينه وبني تنفيذ أمر اهلل تعاىل يف ذلدك  
فرماك بسبع حصيات يف مكال اجلمدرات يف مندى ، وجداء    
يف أول األثر أل جربيل عليه السالم ذا  بد براايم عليده   
السددالم لرييدده املناسددك فعددرض لدده الشدديطال يف مكددال   
اجلمرات فرماك بسبع حصيات ، والظداار أل ادذا بعددما    
كرب إمساعيل وقام يساعدة والدك يف بنداء البيدا عليهمدا    

 السالم .
واكددذا الشدديطال الددرجيم حيدداول جااددًدا أل يصددد 
أولياء اهلل تعداىل عدن عبا تده ومعرفدة مشداعرك الد  أمدر        
بتعظيمها وعبا ته حوهلا ، وا  سلسلة من املعركة القدمية 
بني الشديطال واإلنسدال ، الد  بددأت ي اولدة الشديطال       

يقدوم  إغواء أبيندا   م عليده السدالم ، وإذا كدال الشديطال      
ي اولة إغواء األنبياء عليهم الصالة والسالم فد ل طمعده   
يف إغواء أتباعهم من املؤمنني أوىل وأحرى ، ولقد سن لندا  
أبونا إبراايم عليه السدالم ادذك السدنة احلسدنة يف ةاربدة      

 الشيطال ور  كيدك .
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وقدع بديف   م يف خمتلد     وما ينال الشيطال الرجيم ي
الأوايات والضالالت ، فالكفار يصدام عن الددخول يف  

،  اإلسالم بتضخيم الشبهات ال  يثريادا شدياطني اإلندة   
وضعفاء اإلميال ينين هلم الشهوات واملعاصد  وُيكدرِّاهم   
يف الطاعات ، وأقوياء اإلميال حياول أل ْيدخل عليهم مدن  

 تدا  بالعمل .أبواٍت منها اإلع،ات بالنفة واالع
واذك اجلمرات الثالث فرصة للمسلم احلداج وادو   
يرميها أل يتذكر عداوة الشيطال القدمية اجلديددة لدبيف   م   
وأل يكول حاضدر القلد  مدع تعظديم اهلل تعداىل وتقدري       

 الشيطال .
واذا اهلدم لية املقصو  منه تذكرر عداوة الشيطال 

، واملطلدوت  وإمنا ا  جمدر  تدذكري  يف تلك املواق  فقط ، 
من احلاج أل يستص   تدذكرر ادذك العدداوة بعدد ذلدك،      

 فيكول اذا التذكر عاصًما له من وساوس الشيطال .
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 - تعظيم مكة املكرمة واملشاعر املقدسة -

لقد حد  اهلل تعاىل إلبراايم عليه الصالة والسالم 
احلرم الشري  حول مكة املكرمة فعظمه وقدَّسه ، وأك د 

مساعيل عليه الصالة والسالم ، ثم توارث تعظيمه أبونا إ
العرت بعد ذلك اذا التعظيم والتقدية ، وملا ُبعث 

أك د ذلك يا َأوحى اهلل تعاىل إليه، ومن  رسول اهلل 

   ڱ      ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ ذلك قوله جل وعال

 ہ ہۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [ .93 – 96] أل عمرال :   چ ھھ  ہ ہ

يعديف ُشدرع    چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ فقوله تعداىل 
لعموم الناس تقديسه والتوج ه إليه حال الصالة والطوام 

مكة وادو اسدم   يعيف  چ   ڱ             ڱ چ به واالعتكام عندك
الكعبة إبراايم اخلليل عليه السالم  من أمسائها ، وقد بنى

لسداكنيه وقاصدديه ،    چ ڱ چ ونا ى النداس إىل ح،ده  
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أبد  ذر الأفداري    وقد أخرج اإلمام البخاري من حدديث 
قلدا : يارسدول اهلل أي  مسد،د    » رض  اهلل عنده قدال :   
: ق قال: املس،د احلرام ، قال: قلاُوضع يف األرض أول 

ثم أيٌّ ق قال : املس،د األقصى، قلا : كم كال بينهمدا ق  
فصدلهه    بعددُ  ثم أينما أ ركت َك الصدالة  ، قال: أربعول سنة

 . (1)«ف ل الفضل فيه 

أي لعمدوم النداس    چ ں ں چ ىلثم قال تعا
من عهد إبراايم عليه السالم حيث أمدر بتقديسده واحلدا    
إليه، فكال ذلدك واجبدا علدى اليهدو  والنصدارى الدذين       
ينعمول أنهدم علدى  ينده، ولكدنهم أنكدروا قدسدية ادذا        
البيا ومل ُينفهذوا أمر إبدراايم عليده السدالم بداحلا إليده،      

ة مدن  عدو  ا ورثدوك  وبق  احلا إليه عند العرت، وذلك مم
بعث اهلل عن وجل رسدوله  إمساعيل عليه السالم ، إىل أل 

 فدعا العاملني إىل تقديسه واحلا إليه . ةمدا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .6/103) 7766ص يح البخاري ، رقم     (1)
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أي  الالت  چ ڻ  ڻ  ڻ چ ثدددم قدددال تعددداىل 
 ظاارة على أل اذا البيا من بنداء إبدراايم عليده السدالم    

صخرة ال  كال يصعد عليها حدني  أي ال چ ہۀ          ۀ چ
البيا حيث إل أثر قدميه يف املقدام ظداارة كمدا قدال      بنى

املفسددرول مددن التددابعني، ويف ذلددك يقددول أبددو طالدد  يف 
 قصيدته الالميدة املشدهورة الد   افدع فيهدا عدن الدنيب        

 وأظهر محايته وتدى خمالفيه :
وْموطُئ إبراايم يف الصخر رطبة    على قدميه حافًيا غري ناعل

(1)
  

أي ومن  خل  چ ھھ    ہ   ہ  ہ  چ ثم قال تعاىل
احلرم حبدو ك املعروفة كال  منا على  ينه ونفسده وعرضده   
وماله ، واذا األمن مرتت  على اعتقا  ساكنيه والوافدين 
عليه حبرمته وقداسته ، ومما ينتا عن ذلك أل مكة املكرمة 
وسائر نواح  احلرم ليسا حباجة إىل محاية األمن بها مدن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/237انظر سرية ابن اشام     (1)
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ا ع الددييف الدذي يفدرض تقددية     قبل املسؤولني ألل الو
على النفوس فيمنعها من أل  احلرم جي  أل يكول مسيطًرا
 تست،ي  لننواتها املن رفة .

وقددد كددال اددذا الددوا ع مسدديطرا علددى العددرت يف  
اجلاالية على الرغم من أنهم مل يكونوا على  ين ص يح، 
وإمنا توارثوا تقددية ادذا احلدرم الدذي كدال مدن اآلثدار        

ة إبراايم وإمساعيل عليهما السالم ، وعمَّدق  الباقية لدعو
ذلك يف نفوسهم أل اذا البيا مل تصل إليه يدد جبدار مدن    
اجلبابرة على اإلطال ، وما حا ثة أصد ات الفيدل مدنهم    
ببعيد ، بينمدا وصدلا أيددي اجلبدابرة إىل املسد،د الثدان        
الذي كال مقدسا عند األنبياء علديهم السدالم وادو بيدا     

 املقدس .
ال القاتل من العرت يل،در إىل احلدرم فيلقداك    ولقد ك

ابن املقتول فدال يتعدرض لده واليهي،ده حتدى خيدرج مدن        
احلرم، وإذا كدال ادذا شدرل صداح  الثدرر الدذي ُتلنمده        
األعرام االجتماعية برخذ الثرر فمدن بدات أوىل أل ميتندع    
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 عن االعتداء من كال يف نفسه ميل إىل الظلم .
يدة يف سديا  تعددا     ولقد جاءت اذك اجلملة من اآل

 يات اهلل تعداىل الدالدة علدى وحدانيتده جدل وعدال، فهدو        
سب انه الذي غرس يف قلوت العرت مجيعدا تقددية ادذا    
البيا واحرتام األمن فيه، وإل ْجم ْع العرت علدى عقيددة   
واحدة مع اختالم مشاربهم وتضخ م العداوة فيما بيدنهم  

   الميكن أل يكول إال من عند اهلل تعاىل .
ذا وإل أي إخالل باألمن  اخل احلرم يف مكة وما ا

حوهلا يعد  تعطيال ملددلول ادذك اآليدة مدن ِقْبدل املسدلمني       
بعدما كال مطبقا من ِقْبل املشركني، وادذك منقصدة كدبرية    

 ومساءة عظيمة يف مسعة املسلمني .
املشركني بهذك النعمة،  على ولقد امنتَّ اهلل تعاىل

ال  جي  أل تدفعهم إىل اإلميوجعلها  ية من اآليات ال 
 حيث يقول عن وجلبهذا الدين لو كانوا يعقلول ،

  ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ
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[ 63] العنكبوت : چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    
كما بني هلم سب انه أنه اير هلم مكاًنا صاحل ا لقيام حياتهم 
اهلا ئة ، حيث توافر فيه أام عناصر احلياة السعيدة، أال 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    چ األمنواو 

[ فالبيا احلرام مروى 93] املائدة :  چڦ   ڦ
واألشهر ه اخلائفول ويرمن فيه املقيمول ، مكان  يل،ر إلي

مروى  مان  يسرتوح الناس فيها حياة األمن  احُلُرم
ويستطيعول القيام ويتفرغول إلصالح شؤول حياتهم 
عليه يف غري األشهر بالسفر البعيد الذي مل يكونوا قا رين 

 . (1)احلرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السَّْنة اثنا » :  واألشهر احلرم أربعة كما جاء يف قول رسول اهلل    (1)
ُرم: ثالث متواليات، ذو القعدة وذو احل،ة عشر شهًرا، منها أربعة ُح

أخرجه اإلمام « وازرَّم، ورج  ُمْضر الذي بني مجا ى وشعبال 
قال احلافظ ابن « ورج  مضر»، وقوله  1662البخاري ، رقم 

 -ه إليهم ألنهم كانوا متمسكني بتعظيمه خبالم غريامح،ر: أضاف
 . -3/723فتح الباري 
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وبهذا املروى املكان  وذلك املروى النمان  استطاع 
أال مكة أل ينعموا بنعمة األمن من اخلوم ونعمة 

جل  ل اهللاحلصول على لوا م احلياة املعيشية ، كما قا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  وعال

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 [ .1 – 1: ] قريشچٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
وإننا حينمدا نسدتعرض تداري  املسدلمني جندد فرق دا       
شاسعا بني واقعهم ومدلول اذا اآليدات ، فاملسدلمول يف   

اليشددعرول بدداألمن الكامددل علددى اددذا احلددرم الشددري  
أرواحهم وأعراضدهم وأمدواهلم ، حيدث أصدبح الوضدع      
حيتاج إىل محاية من قوات األمدن كدري بلدد  خدر ، وجندد      

يف الدوا ع الددييف فيمدا     مستواابعض املسلمني قد ابط م
يتعلق بقدسية احلرم و احرتام األمن فيده عمدا كدال عليده     
أال اجلااليدة ، بينمدا كدال املفدرتض أل يتضداع  لددى       
املسلمني الشعور بقدسدية احلدرم واحدرتام األمدن فيده ملدا       
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ورثوك عن أسالفهم ، وملا جاء مدن تعظديم احلدرم واألمدر     
،   تعداىل وسدنة رسدوله    باحرتام األمن فيه يف كتات اهلل

ف ل مدلول اذك اآلية يقتض  ألَّ من  خدل منطقدة احلدرم    
كال يف منطقة أمال ال حيتاج فيها إىل أخذ احليطدة واحلدذر   

 لنفسه .

إل من مقاصد احلا تعظيم مكة املكرمدة واملشداعر   و
 شدرل مكدة املكرمدة ، وبديَّن     م النيب املقدسة ، ولقد عظ 

واهلل إندك خلدري    »ألرض بقولده  فضلها على سائر بقداع ا 
خرجددا أرض وأحدد  أرض اهلل إىل اهلل ، ولددوال أندد  أُ 

 .(1)أخرجه الدارم  وابن ماجه  «منك ماخرجا
واذا يضف  على مكة املكرمة قداسة ترس  حرمتها 

 ومكانتها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ، سنن ابن ماجه ، رقم 2/711)2310سنن الدارم  ، رقم   (1)
7103 (1073. ) 
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حرمتها بالتفصيل يوم فتح مكدة ،   النيب  ولقد بيَّن
م خلق السدموات  إل اذا البلد حرمه اهلل يو »حيث قال : 

واألرض ، فهو حرام حبرمة اهلل إىل يدوم القيامدة ، وإنده مل    
حيل القتال فيه ألحد قبلد  ، ومل حيدل لد  إال سداعة مدن      

الُيعضددد م حبرمددة اهلل إىل يددوم القيامددة ، نهددار، فهددو حددرا
شوكه ، والينفر صيدك ، والْيلتقط لقطته إال مدن عرفهدا ،   

 . (1)متفق عليه« والُيختلى خالك
القتال يف مكة املكرمة ةرم مطلقا مل حيل ألحدد إال  ف

ساعة من نهار ، ليطهدر مكدة مدن الشدرك      لرسول اهلل 
واألصنام وغري ذلك من مظاار اجلاالية ، ومع ذلك فد ل  

قد تفا ى حبكمته العالية القتال ، فلدم يقدع    رسول اهلل 
 إال بصورة يسرية بني الكفار وفرقة من جيش املسلمني .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ص يح البخاري ، رقم 936)ص 1737ص يح مسلم ، رقم   (1)
101( ،1/193. ) 
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حرمدة القتدال يف مكدة املكرمدة يف      د النيب وقد أك
اذا احلديث ، بدل إنده يف حدديث  خدر حدرم جمدر  محدل        

أل حيمدل    كمال حيل ألحدد  »السالح يف مكة حيث يقول :
أخرجده اإلمدام مسدلم مدن حدديث جدابر        «يكة السالح 
 . (1)رض  اهلل عنه

وذلك حتدى ال يسدتعمله حاملده يف سداعة غضد       
حتدى ال يكدول يف ذلدك ترويدع     حيضر فيهدا الشديطال ، و  

للمسلمني اآلمنني ، ويف ادذا  اللدة علدى أل أي تصدرم     
ينتا عنه ترويع املسلمني ف نه ةرم، وإل كدال اهلددم منده    
ال يتضمن االعتداء علدى اآلمدنني ، فكيد  إذا ندتا عنده      

 استعمال السالح  اخل احلرم ق!
حددرم محددل السددالح حتددى للدددفاع عددن   فددالنيب 

فددرتض شددرعا أل يكددول الندداس  مددنني يف الددنفة، ألل امل
مكددة، حيددث إل الكفددار ممنوعددول مددن  خوهلددا ، فكددول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .939)ص 1736ص يح مسلم ، رقم   (1)
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املسلمني ال يرمنول يف مكدة مدن اعتدداء املسدلمني علديهم      
 انتكاسة كبرية يف الوع  الدييف .

يتددوافر األمددن يف مكددة املكرمددة    ولكددن حينمددا ال 
ويصبح الناس فيها حباجة إىل حراسة ومحاية ف ل الضرورة 

 تدع  جوا  محل السالح ملن كلفوا حبماية األمن فيها .تس
يف احلديث السابق أل حرمة احلرم  ولقد بني النيب 

التقتصر على أمن الناس فيه على أرواحهم ، بل تت،داو   
ذلك إىل احلفاظ على ممتلكاتهم ، وما أو ع اهلل تعداىل فيده   

 من حيوال أو نبات .
يف مكانده   فالذي يسقط منه ش ء بدول علمده يبقدى  

ه إال رجدال علدى   الحيركه أحدد حتدى يرجدع إليده صداحب     
ويب ث عدن صداحبه مدن بدات فعدل       استعدا  برل ُيعرِّفه

 املعروم ، حيث أنه الميلكه وإمنا يبقى من حق صاحبه .
، فضدال عدن أل    والصيد فيه  من الجيد مدن ُيروِّعده  

يل ددق بدده األذى ، حتددى نبددات احلددرم الددذي مل يأرسدده   
على حاله الحيركه أحد وإل احتاج إليده إال   اإلنسال يبقى
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واو ش،ر اإلذخر الحتياج الناس إليده   ما استثنى النيب 
  نذاك .

ى يف أمددن وإذا كددال احليددوال يف مكددة املكرمددة يبقدد 
عليه أحد فكيد  حبرمدة املسدلم     وأمال، والنبات الْيعتدي

 اخل احلدرم ق! الشدك أنهدا مضداعفة وانتهاكهدا جرميدة       
 عظيمة .
يعظمدول   -رضد  اهلل عدنهم    -ال الصد ابة  قد كو

حرمة احلرم الشري  ، حتى إنهم كانوا يت رجول فيده ممدا   
اليت رجول منه يف غريك ، كما ُروي عن عبد اهلل بن عمدر  

أنده كدال إذا قددم إىل مكدة      مدا بن اخلطات رض  اهلل عنها
يكول له فسطاطال ، أحداما يف احلل واآلخر يف احلدرم ،  

صددالة  خددل فسددطاط احلددرم ، وإذا أرا  فكددال إذا أرا  ال
بعض شرنه  خل فسطاط احلل ، صيانة لل رم من قدول :  

 بلى واهلل وكال واهلل حني عظ م اهلل الذن  فيه .



  (18 ) 

ذكرك اإلمام القدرطيب يف تفسدريك ، وذكدر حندوك عدن      
 . (1)ماعبد اهلل بن عمرو بن العاص رض  اهلل عنه

 وكددذلك كددال بعددض التددابعني يعظمددول احلددرم ،  
 فيت رجول من اإلقامة فيده ، وممدا ُروي يف ذلدك مداذكرك    

من خرب القاسم بدن   الشي  أبو حفص عمر بن ةمد امَلال ء
ةمد بن أب  بكر : أل عمر بن عبد العنيدن كدال يقديم يف    
عمرته يومني وخيرج يف الثالث ، فقال له عبد اهلل بن عمر 

بن عيسى بن عمار : لو أقمدا فاسدتمتعا بهدذا البيدا     ا
واستمتعنا معك ! فقال : ما أظن أحددا مدنكم أشدد حبدا     
هلذا البيا ميف ، ولكن واهلل لكدرن  علدى الرضد  ) أي    
احل،ارة ازماة( من حني أ خله إىل حني أخرج فرقا ) أي 

 ) أي أل أقع يف معصية ( . (2)خوفا ( من أل أحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12/71القرطيب تفسري   (1)
 . 13الكتات اجلامع لسرية عمر بن عبد العنين /  (2)



  (19 ) 

فهذا تعظيم من ادؤالء الصد ابة والتدابعني لل درم     
احرتسوا من اإلقامدة فيده خشدية أل     املك  الشري  حيث

يكت  يف ص ائفهم خمالفات وام فيده ، ملدا يعلمدول مدن     
نكارة الذنوت فيه وضخامة عقوبة مرتكبيها ، على الرغم 
من علمهم يضاعفة احلسنات فيه إىل مائدة ألد  ، ولكدن    
لشدة خشيتهم ف نهم يؤمنول برل اجتنات السدي ات مقددم   

 على اجتالت احلسنات .
ل من قداسة احلرم أل اإلنسال يؤاخذ فيه اذا وإ

على جمر  نية املعصية ، بينما ال يؤاخذ يف غريك على 
املعصية إال إذا فعلها ، أما يف احلرم ف ل اإلنسال يؤاخذ 

ڤ  ڤ  ڦ   چ على إرا ة املعصية لقول اهلل تعاىل

 [ .23] احلا :  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     
علددى إرا ة  وممددا يدددل علددى أل اإلنسددال مؤاخددذ  

املعصية يف احلرم ماجاء عن عبد اهلل بن مسعو  رضد  اهلل  
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عنه أنه قال : لو أل رجال أرا  فيه ب حلا  بُظلم واو بعددل  
 أبني ) يعيف يف اليمن ( ألذاقه اهلل من العذات األليم .

قال احلافظ بن كثري : ص يح على شرط البخاري ، 
 .  (1)وروي مرفوعا ووقفه أشبه

عنى قال أال العلدم ، وعلدى ذلدك تكدول     وبهذا امل
فيمدا يرويده عدن     اآلية خمصصة لعموم قول رسول اهلل 

بسددي ة ومل يعملددها مل أكتبهددا   وإذا اددمَّ »ربدده عددن وجددل  
، وحيتمل أل يكول املرا  بداإلرا ة يف اآليدة العدنْم    (2)«عليه

املصمَّْم عليه فدال يكدول ذلدك ختصيصدا ، وذلدك كعدنم       
إذا التقددى  »اء يف حددديث أصدد ات الفيددل ، وكمددا جدد  

املسددلمال بسدديفهما فالقاتددل واملقتددول يف النددار ، قددالوا :  
يارسول اهلل قد عرفنا القاتل فما بال املقتدول ق قدال: إنده    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/226تفسري ابن كثري    (1)
 . 123/ 201ص يح مسلم رقم    (2)
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ولكدن املعندى األول ادو     (1)كال حريصا على قتل صاحبه
 املوافق لظاار اآلية .

وقد ور  من صور اإلحلا  يف احلرم احتكدار الطعدام   
أخرج أبو  او  مدن حدديث يعلدى بدن أميدة أل       فيه ، فقد

 .  (2)«احتكار الطعام يف احلرم إحلا  فيه » قال :  النيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/60أضواء البيال   (1)
 ( .2/322) 2020سنن أب   او  ، رقم    (2)
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 - إقامة ذكر اهلل عز وجل-

إل حا بيا اهلل احلرام عبدا ة عظيمدة ولده مقاصدد     
جليلة ، فمن أعظم اذك املقاصدد إقامدة ذكدر اهلل تعداىل ،     

احلدداج بعددد وإل أول أذكددار احلددا التلبيددة ، حيددث يقددول 
لبيك اللهم لبيك ، لبيك الشريك لدك لبيدك ،    »اإلحرام 

، فاحلداج   «إل احلمد والنعمة لك وامللك ، الشريك لدك  
بهددذا يلدديب  عدداء اهلل سددب انه لدده بدداحلا ، رافًعددا شددعار  

شددعار الشدرك الددذي كددال املشددركول  التوحيدد بدددال  مددن  
 لبيك الشدريك لدك ،   »نونه تلبيتهم ، حيث يقولول ُيضمِّ

فيسدتثنول أصدنامهم    «إال شريك ا او لك ، متلكه وما ملك
 من نف  الشركاء عن اهلل تعاىل .

فدداحلا موسددم للدددعوة إىل توحيددد اهلل عددن وجددل  
وإفرا ك بالعبا ة واجتنات مجيع أنواع الشرك سواء يف جمال 

 العبا ة أو يف جمال الطاعة .
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فالذي يليب باالسدت،ابة هلل تعداىل وإعدالل توحيددك     
اءة من الشرك به اليليق به أل يعظم غدريك سدب انه ،   والرب

 وال أل يل،ر إىل غريك وال أل يستأيث بأريك .
فالتلبية توجيه لك أيها احلاج إىل إخدالص التوحيدد   
هلل عن وجل ، وإنذار لك من الشرك بده، إنده عهدد بيندك     
وبني اهلل تعاىل ترخذك على نفسك ، فد ذا أندا وفيدا بده     

سدب انه ومل تطدع غدريك يف معصديته      فلم ختضدع لأدري اهلل  
ف نك تكول قد وفيا بعهدك وأ يا ح،ادا مقبدوال  ، أمدا    
إذا خضعا لأري اهلل عن وجدل واتبعدا ادواك املن درم     
واتبعا اجلاحنني عدن الطريدق املسدتقيم ف ندك تكدول قدد       

 خنا العهد ومل تؤ  ح،اا مقبوال  .
وإل من أبر  مظاار االحنرام عن التوحيد اخلالص 

باْع اهلوى فيما خيال  شريعة اهلل تعاىل ف ذا اتبع اإلنسال ات
اواك ومل خيضعه لشريعة اهلل جل وعال بل جعله حاكًما 
على سلوكه يف اذك احلياة ف نه يكول عابًدا له من  ول 
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وئ   وئ  ۇئ  چ  اهلل تعاىل ، ويف ذلك يقول اهلل عن وجل

[ 17]الفرقال :  چۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ل سب انهويقو

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 [ .27]اجلاثية :  چٹ   ٹ      ٹٹ
فبني سب انه أل اتباع اهلوى يصل إىل حدد العبدا ة ،   
فيت ول اوى النفة إىل وثدن يعبدد مدن  ول اهلل تعداىل ،     

قد تكول وقد تصل اذك العبا ة إىل حدٍّ الشرك األكرب  ، و
 فيما  ول ذلك فيكول من قبيل الشرك األصأر .

وإذا اتبع الناس أاواءام حصدل الفسدا  الكدبري يف    
األرض ، وبر  منطق القوة والظلم، واختفى منطق الرمحة 
والعدل وسا ت الفوضى بدني النداس النعددام الضدوابط     
العا لة ال  خيضع هلدا النداس، ويف بيدال ذلدك يقدول اهلل      
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ې  ې  ې  ى   ى    ۉ  ېچ  تعددداىل

 [ .31] املؤمنول :  چ  ەئائ  ائ
وإل من أبدر  أوقدات الدذكر والددعاء يدوم عرفدة ،       

 وأفضددل ذلددك كلمددة التوحيددد كمددا قددال رسددول اهلل  
أفضددل الدددعاء  عدداء يددوم عرفددة ، وأفضددل ماقلددا أنددا »

 . (1) «والنبيول من قبل  ال إله إال اهلل وحدك الشريك له 
تده يدوم عرفدة بالدذكر     يشدأل وق  وقد كال الدنيب  

والدددعاء ، ف ندده ملددا صددلى الظهددر والعصددر يف منددرة مجًعددا 
وقصًرا  فع إىل عرفة فلدم يدنل يدذكر اهلل تعداىل ويددعوك      

خددذوا عدديف   » حتددى غربددا الشددمة ، ولقددد قددال   
يدوم عرفدة مدع قولده ادذا       ويف عمل الدنيب   «مناسككم

توجيه إىل التفرإ من بعد الظهر إىل غروت الشمة للذكر 
والدعاء ، وإل بعض احل،اج يضيعول أكثدر ادذا الوقدا    
ب عدا  الطعام وتهي ة املكال واملراك  ، وريا ضيعوك بقيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 216رقم   1/122املوطر   (1)
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وقال ، فيكونوا بهذا قد ضيعوا وقًتا مدن أغلدى األوقدات    
وفرصة من أمثدن الفدرص يف إجابدة الددعاء ، فليخفد       
احل،اج من األشأال والتعلقات وليصرفوا أكثر وقدتهم يف  

والذكر ، أما مايفعله بعض احل،اج مدن ختصديص    الدعاء
 قائق بعد العصر للذكر ف نه تقصدري كدبري يف أ اء العبدا ة    
ال  شرعا يف ذلك اليوم ، وحرمال من فرصة مثينة مدن  

 مواطن اخلري وتندن ل رمحة اهلل تبارك وتعاىل .
 ومن أذكار احلا املهمة ماجاء يف قول اهلل جل وعال

ڇ  ڍ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ چ 

ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌڍ ڌ

[ 193]البقرة :  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک 
واملشعر احلرام او من لفة كما روى أبو إس ا  السبيع  
عن عمرو بن ميمول قال: سرلا عبد اهلل بن عمرو عن 
املشعر احلرام فسكا حتى إذا ابطا أيدي رواحلنا 
باملن لفة قال:أين السائل عن املشعر احلرام قاذا املشعر 
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الر ا   ،وكذالك ما أخرجه احلافظ عبد (1)راماحل
الصنعان  من خرب سامل بن عبد اهلل قال : قال ابن عمر : 
املشعر احلرام املن لفة كلها ذكر ذلك احلافظ ابن كثري 
وقال : إمنا مسيا املن لفة املشعر احلرام ألنها  اخل 

 . (2)احلرم
واذا األمر بدذكر اهلل عدن وجدل يف من لفدة توجيده      

ان  إىل أل العبا ة ال  تشرع ليلة من لفدة اد  ذكدر اهلل    رب
جل وعال ، فينبأ  لل داج أل يكثدر مدن الدذكر يف تلدك      

 الليلة .
ويف اددذك اآليددة توجيدده إىل تددذكرر نعمددة اهلدايددة إىل  
الصراط املستقيم فيتذكر احلاج واو يذكر اهلل سب انه أنده  

الم تعاىل او الدذي أنقدذك مدن الضداللة وادداك إىل اإلسد      
 الذي او أعظم نعمة يت لى بها املسلم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واأل رق  يف أخبار مكة  (2/233أخرجه الطربي يف تفسريك )    (1)
(2/191. ) 

 . 1/230تفسري ابن كثري   (2)
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اذا وأل ذكر اهلل تعاىل من أام مقاصد احلا ، وممدا  

ٻ  ٻ  ٻ    چ جاء يف ذلك قدول اهلل تبدارك وتعداىل   

[ وادد  أيددام التشددريق 207]البقددرة : چ    پٻ  پ
من حدديث   د يوم الن ر كما أخرج اإلمام مسلمالثالثة بع

يدام التشدريق أيدام    أ»  نبيشة اهلذل  قال: قال رسول اهلل
 «أيدام أكدل وشدرت    »وقولده  ،(1) «هلل أكل وشرت وذكدر  

يعيف أنه اليشرع صيامهن ، كما أخرج احلافظ ابدن جريدر   
 من حديث أب  اريرة رض  اهلل عنده : أل رسدول اهلل   

بعث عبد اهلل بن حذافدة رضد  اهلل عنده يطدوم يف مندى      
م أكدل وشدرت   ال تصوموا اذك األيام ف نها أيدا  »ويقول : 

 .  (2)«وذكر اهلل عن وجل 
واذا الذكر الذي يشرع يف اذك األيام نوعال : ذكدر  
مقيد بوقدا معدني وادو الدذي يكدول عقد  الصدلوات        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1111ص يح مسلم ، رقم     (1)
 . 1/237، وانظر تفسري ابن كثري  2/701تفسري الطربي      (2)
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املكتوبة ، وذكر مطلق واو الذي يكول يف سائر األحوال، 
ويبدأ وقا الذكر على القول املشهور مدن صدالة الصدبح    

يدام التشدريق ، وقدد    يوم عرفة إىل صالة العصر من  خر أ
ثبا أل أمري املؤمنني عمر بن اخلطات رض  اهلل عنه كدال  
يكرب يف قبته من أيام التشدريق ، وجداء يف احلدديث الدذي     

إمنا جعل الطوام بالبيا والسدع    »رواك أبو  او  وغريك 
 «بني الصفا واملروة ورم  اجلمار إلقامة ذكر اهلل عن وجل

 . (1)ذكر ذلك احلافظ ابن كثري 

ں  چ   ومما جاء يف ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل

ڻ           ۀ     ں ڻ ڻ ڻ

قال عبد اهلل بن  [200]البقرة :  چۀ  ہ  ہ 
عباس رض  اهلل عنه: كال أال اجلاالية يقفول يف املوسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واحلديث املذكور أخرجه أبو  او  يف  1/237تفسري ابن كثري   (1)
وابن خنمية ، 902، والرتمذي يف جامعه ، رقم 1333سننه، رقم 
 . 1/239يف ص ي ه 
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فيقول الرجل منهم : كال أب  يطعم وحيمل احلماالت 
فرننل اهلل وحيمل الديايا ، لية هلم غري ذكر فعال  بائهم ، 

ڻ  ۀ  ۀ     ڻ ڻچ  على ةمد 

، فقد ذكر اهلل سب انه اآلباء يف اذك  (1) چہ  ہ 
اآلية على سبيل التمثيل يا كال العرت يفعلونه يف 
جااليتهم من ذكر  بائهم يف أسواقهم الت،ارية واأل بية، 
فاملعنى: إذا كال أال اجلاالية يذكرول  باءام بالفخر 

اىل أوىل برل يذكرك املسلمول ، و ينه واالعتنا  فاهلل تع
أوىل باإلشا ة واالعتنا  مما ورثه اجلااليول عن اآلباء 

 واألجدا  .

انددا  «أو  »  چۀ  ہ  ہ چ  وقولددده تعدداىل 
 ليسا للشدك وإمندا اد  لت قيدق املماثلدة كقولدده تعداىل       

 [ وكقولددده31]البقدددرة : چ  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقوله " الديايا " أي الديات مجع  ية . 1/232تفسري ابن كثري   (1)
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[ 33]النسددددداء: چ  ڻڻڱ  ڱ  ڱ        ں  ں   ڻ  چ

: فاتالصا] چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چهوكقول

[ 9]الددن،م : چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  [ وكقولدده113
ذكر ذلك احلافظ ابن كثري وقدال : فليسدا اهندا للشدك     

 . (1)قطعا وإمنا ا  لت قيق املخرب عنه ، كذلك أو أ يد منه
ك وبعد أل وجه اهلل تعاىل املؤمنني إىل اإلكثار من ذكر

أرشدام إىل  عائه ، حيث إل من أسبات إجابة الدعاء أل 
ض بذم يلها الداع  بذكر اهلل تعاىل ، وذلك بعد أل عرَّ

ہ  ھ   چ  الذين اليسرلول إال أمور  نياام فقال

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

[ فالذي يكول  عاؤك خالصا 200]البقرة : چۇ
ة والن،اة من عذابها للدنيا واليفكر بطل  نعيم اآلخر

فلية له يف سعا ة اآلخرة من حظ والنصي  ، أما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/232تفسري ابن كثري     (1)
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السعيد حقا فهو الذي جيمع بني طل  حسنة الدنيا 
وحسنة اآلخرة والوقاية من عذات النار ، ويف ذلك يقول 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ اهلل تعاىل

]البقرة   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 تعاىل من متاع الدنيا [ ف سنة الدنيا كل ما أباحه اهلل201

وخرياتها ، وأبلغ من ذلك السعا ة الروحية ال  يشعر بها 
املؤمن يف ادايته إىل الصراط املستقيم وثباته عليه وأمله 
الكبري يف مستقبله األخروي ، وحسنة اآلخرة يف األمن 
يوم الفنع األكرب وتيسري احلسات والظفر برضوال اهلل 

نة ، أما سؤال الوقاية من النار جل وعال والسعا ة يف اجل
ف نه يكول بتيسري أسبابه يف الدنيا من فعل الطاعات 

 واجتنات ازرمات والشبهات .
ولكول اذا الدعاء جامعدا خلدريي الددنيا واآلخدرة     

كال يكثر من الدعاء به ، كمدا أخدرج اإلمدام     ف ل النيب 
أمحد من حديث عبد العنين بن صهي  قال : سدرل قتدا ة   
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ق قدال :   : أي  عدوة كدال أكثدر مايددعواا الدنيب       أنسا
اللهم  تنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا  »يقول : 

وأخددرج ابددن أبدد  حدداث مددن حددديث  ، (1)«عددذات النددار
السالم بن شدا  قال : كنا عند أنة بن مالك فقدال  عبد

اللدهم   »له ثابا : إل إخوانك حيبول أل تدعو هلم فقال : 
 «لدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عدذات الندار    تنا يف ا

وتدثوا ساعة حتى إذا أرا وا القيام قال : يا أبدا محدنة إل   
إخوانك يريدول القيام فا ع اهلل هلم ، فقال : أتريددول أل  
ُأْشقهق لكدم األمدور ق إذا  تداكم اهلل يف الددنيا حسدنة ويف      

 .(2) كلهاآلخرة حسنة ووقاكم عذات النار فقد  تاكم اخلري
وينبأ  أل ُيعلم برنه البد أل يصاح  الذكر تعظديم  
اهلل عددن وجددل وحضددور القلدد  معدده حددال الددذكر ،      
فاملشركول يذكرول  باءام ويفتخدرول بهدم بقلدوبهم مدع     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/203مسند أمحد     (1)
 . 1/237تفسري ابن كثري   (2)
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ألسنتهم وكامل حواسهم ، فال يليق باملسلمني أل يدذكروا  
اهلل عن وجل برلسنتهم فقط وقلدوبهم غافلدة عدن إجاللده     

 وتعظيمه .

ں  ں  ڻ  چ  ويف قول اهلل تعاىل

 چ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ 
[ يرمرنا جل وعال برل نكثر من ةامدك ، 200]البقرة :

وأل نشكرك على نعمه العظيمة يف أثناء احلا وبعد 
 انقضائه على سبيل االعتنا  به والتهوين من شرل كل من

يف بعض النفوس من وقر  ُيعبد من  ونه ، وإ الة ما
 ك .تعظيم غري
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 - اهلدف األعلى للمسلم -

ومددن مقاصددد احلددا التددذكري باهلدددم الواحددد      
للمسددلمني واددو ابتأدداء رضددوال اهلل تعدداىل والسددعا ة     
األخروية الذي او اهلدم السام  الدذي جيد  أل يعرفده    
املسلمول مجيعا ويسعوا جاادين لبلوغه ، قال اهلل سب انه 

 چ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ   ممتدحا ص ابة رسوله 

[ ففضل اهلل ادو اجلندة، ورضدوال اهلل أكدرب     29] الفتح : 
 من ذلك .

ومعرفة اذا اهلدم ا لسام  أمر له أاميتده ، وذلدك   
ألندده الفيصددل بددني املسددلمني حقددا واملنددافقني ، فالددذين   
يظهددرول اإلسددالم واددم يف قددرارة نفوسددهم اليريدددول   
الوصول إىل اذا اهلدم ليسوا مسدلمني حقدا ، وإمندا ادم     

 .منافقول 
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 - املساواة بني املسلمني -

ومددن مقاصددد احلددا التقريدد  بددني ف ددات اجملتمددع  
املتفاوتة حيث يلبة مجيع احل،اج لباسدا واحددا يف حدال    
إحددرامهم ، ويشددرتكول مجيعددا يف أ اء املناسددك ، فتضدديق 
 بذلك الف،وة بني األغنياء والفقراء ، والكرباء والضعفاء،

معنويدة الفقدراء   فع حيث يتواضع األغنياء والكرباء ، وترت
أى غديف بكثدرة مالده ، وال كدبري بعلدو      والضعفاء ، فال يط

 مننلته ، واليذل فقري لفقرك ، وال ضعي  لضآلة مننلته .
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 - التذكري باآلخرة -

إل مناسددك احلددا تشددتمل علددى مقاصددد عاليددة ،   
وأسرار جليلة ، ف ل أعمال احلا تذكهر بداآلخرة، ف ينمدا   

للسدفر فليطلد  ذلدك مدن املدال      ُيعد  احلاج  ا ك وعدتده  
،  اليقبل عبا ة نشرت من مال حراماحلالل ، ف ل اهلل تعاىل

وليكن استعدا ك بالنا  املا ي الذي به تقوم احليداة مدذكرا   
 له بنا  اآلخرة واو التقوى .

وأول مايقوم به احلداج ادو اإلحدرام مدن امليقدات ،      
يتذكر وثيات اإلحرام تشبه الكفن الذي يل  به امليا ، فل

احلاج واو يلبة ثيات اإلحدرام املدوت الدذي سديالقيه ،     
 وليعدَّ لألمر عدته من العمل الصاحل واجتنات املعاص  .

لبيدك   »ثم يقوم احلاج بالتلبية ، واو حينما يقدول :  
إمنا او جيي  نداء اهلل عن وجل الدذي  عداك    «اللهم لبيك 

لل ا وفرضده عليده ، فلديكن أول مدايهتم بده أل تكدول       
است،ابته مقبولة عندد اهلل تعداىل ، وأل اليكدول ممدن تدر        
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تلبيتهم ، ولقد كال الصاحلول من السدل  يهتمدول كدثرًيا    
رمحده اهلل   –ب جابة التلبية، ويف ذلك يقول سفيال بن عيينة 

حا علد  بدن احلسدني رضد  اهلل عنهمدا فلمدا أحدرم         –
واستوت به راحلته أصدفر لونده واندتفض ووقعدا عليده      

ومل يستطع أل يليب ، فقيل له : مل التلديب ق فقدال :    الرعدة
أخشى أل يقدال لد  : ال لبيدك والسدعديك ، فلمدا لبدى       
غش  عليه ووقع عن راحلته ، فلم ينل يعرتيه ذلك حتدى  

 قضى ح،ه .
ف ذا  خل احلاج مكة املكرمة فليتذكر أنده قدد  خدل    

عظمة املكال الذي  خدل   يف حرم مقدس  من ، ويستشعر
حرصه على تعظيم احلرم ورعاية األمدن فيده    يكنفيه ، ول

مددذكرا لدده بضددرورة تددوفري األمددن واحلمايددة لنفسدده مددن  
 وساوس الشيطال ومراو ة النفة األمارة بالسوء .

ف ذا شرع احلاج يف الطوام بالبيا فليتدذكر أنده قدد    
 خل يف صالة ، فالطوام صالة إال أنه قدد أبديح الكدالم    
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 (1)اس رضد  اهلل عنهمدا  كما جداء يف حدديث ابدن عبد     فيه
فليخشع خشوعا كامال ولي ضر قلبده مدع اهلل عدن وجدل     
وليستشعر عظمته واو يطوم حول بيته ويدعوك ، وعلدى  
قدر حضور القل  مع اهلل عن وجل وتعظيمده يكدول أثدر    
الطوام يف طمرنينة القل  وسكينته وأثر ذلك يف تهدذي   

 السلوك وتقويم األخال  .

الطوام وحضور القل  مدع   ومما ذكر يف اخلشوع يف
اهلل تعاىل ماُروي عن عروة بن النبري قال: خطبُا إىل ابدن  
عمر ابنته وحنن يف الطدوام ، فسدكْا ومل جيدبيف بكلمدة ،     
فقلا : لو رض  ألجابيف واهلل ال أراجعه بكلمدة ، فُقددِّر   
له أنه صدر إىل املدينة قبل  ، ، ثم قدما فدخلا مسد،د  

يه وأ َّيا من حقه مااو أالده  ، فسلما عل رسول اهلل 
وأتيته فرح  ب  ، وقال: متى قدما ق قلا: ادذا حدني   
قدوم  ، قال: كنْا ذكرْت ل  سو ة بنا عبدد اهلل وحندن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/31، وابن حبال  2/11أخرجه الدارم      (1)
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يف الطوام نتخايل اهلل بني أعيننا ، وكنْا قا ًرا أل تلقان  
يف غري ذلدك املدوطن ، فقلدا : كدال أمدًرا قددِّر ، فقدال:        

رص ماكندا قدط ، فددعا ابنيده     مارأيك اليوم ق قلا: أح
 . (1)ساملا وعبد اهلل فنوجيف 

فهذا تذكري بليغ مدن عبدد اهلل بدن عمدر رضد  اهلل      
، ملسلم يف أثناء أ ائه للعبا ةيا جي  أل يكول عليه ا ماعنه

ف ل إباحة الكالم يف الطوام التعيف أل ينصدرم الطدائ    
 عن موضوع الطوام ويت دث يف أمور الدنيا ، وإمنا يبداح 

 الكالم لل اجة الطارئة .
وليتذكر احلاج بطوافه بالبيا لقاءك بربه عن وجل يف 
اآلخرة والنظر إىل وجهه الكريم ، ف ل من  ار بيًتدا طمدع   

 يف لقاء صاحبه .
والكعبة بيا اهلل عن وجل ، فمن  ار الكعبة وطام 
بها خملصا هلل تعاىل خاضعا له خمليدا قلبده مدن غدريك ف نده      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/709حلية األولياء   (1)
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 جل وعال يوم القيامة وتكرميه ، وملا كانا جدير بلقاء اهلل
أبصار الناس كليلة عن رؤية اهلل عن وجدل يف الددنيا ف نده    
تعاىل قد وعد أولياءك بالظفر بلذة النظر إىل وجهه الكدريم  
يوم القيامة بعد أل ُيبددَّلوا خلقدا  خدر ، فليسدعدوا برؤيدة      
بيدا اهلل تعداىل والطدوام حولده رجداء أل يندالوا منتهددى       

 اام فيسعدوا بالنظر إىل وجه ربهم الكريم يف اآلخرة .من
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 - إظهار عزة اإلسالم -

ومن سنن الطوام الرَّْمل ، واو أل يسدرع الطدائ    
يف مشدديه يف األشددواط الثالثددة األوىل وذلددك يف طددوام   

كال من رسدول اهلل   ، واألصل يف ذلك ما والعمرة القدوم
     بسدنة ،  يف عمرة القضاء ، وذلك بعدد صدلح احلديبيدة

وكال ذلك مدن شدروط الصدلح ، وقدد أخدرج الشديخال       
رمحهمددا اهلل مددن حددديث عبددد اهلل بددن عبدداس رضدد  اهلل 

وأصدد ابه مكددة وقددد  عنهمددا قددال : قدددم رسددول اهلل 
، فقال املشركول : إنه يقدم عليكم غًدا وانتهم محى يثرت

قوم قد وانتهم احلمى ، ولقوا منهدا شددة ، ف،لسدوا ممدا     
أل يرملدوا ثالثدة أشدواط ،     وأمرام النيب يل  احِل، ر ، 

وميشوا بني الركنني )يعيف حيث اليراام املشركول( لدريى  
املشدددركول جلددددام ) أي قدددوتهم وصدددربام ( فقدددال  

: اؤالء الذين  عمدتم أل احلمدى قدد واندتهم ،     شركولامل
 اؤالء أجلد من كذا وكذا .
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: ومل مينعدده أل يددرمرام أل يرملددوا قدال ابددن عبدداس  
وقددال ةمددد بددن  .(1)ط كلددها إال اإلبقدداء علدديهم األشددوا

إس ا  : فكال ابن عباس يقول : كال الناس يظنول أنهدا  
إمنا صنعها هلذا احلد    ليسا هلم ، وذلك أل رسول اهلل 

من قريش للذي بلأه عنهم ، حتى إذا حا ح،دة الدو اع   
 . (2)فلنمها فمضا السنة بها 

ن رسدول  فالرمل يف الطوام تذكري بذلك املوق  مد 
وأص ابه يوم أل  خلوا مكة وام يف حدال حدرت    اهلل 

مع الكفار ، والكفار يو ول أل يروا فديهم أي مظهدر مدن    
مظاار الضع  ليستعنوا عليهم ولريفعوا من شخصديات  

فوت عليهم اذك الفرصة حينمدا   أتباعهم ، ولكن النيب 
أمددر أتباعدده باإلسددراع يف املشدد  حددال الطددوام فانقلبددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملشركني عن املسلمني وتطما  مداهلم يف إسداءة   مفاايم ا
 مسعة املسلمني وإضعام قوتهم .

اذا وإل احلاج الذي يتذكر اذا املعنى السام  وادو  
يرمل يف طوافه ينبأ  له أل يستص   ادذا الشدعور بعدد    
ذلك ، فيظهر  ائًما عنة اإلسالم واملسلمني ، وأل اليقد   

وال املسدلمني  موقفا يضع فيه اإلسالم يف موق  الضدع   
 يف موق  الذل .

وليتذكر احلاج فيما يواجهه يف أ ائده للمناسدك مدن    
شدة و حام ما سيالقيه يوم ازشر مدن األادوال ، فليتنبده    
للعمل قبل حلول األجدل ، وليتدذكر يف حدرارة الشدمة     
أيام احلا  نو الشمة من اخلالئق يدوم القيامدة فليسدتعد    

 للن،اة من حر ذلك اليوم .
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 - اإلميان باهلل عز وجلتقوية  -

إل من مقاصد احلا تقوية اإلميال باهلل تعاىل ، 
والعبا ات كلها إذا ث أ اؤاا ب تقال ترفع من مستوى 
اإلميال ، فاإلميال كالبناء ، وإمنا ينمو بناء اإلميال ، ويتقوى 

باألعمال  باألعمال الصاحلة ، كما أنه يضع  ويتهددم
وذلك مسى الصالة إميانا، –مثدال  –السي ة ، فاهلل سب انه

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  يف قوله

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڎڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڳ  ڳ  ڳ     گک  ک      گ  گ  گ  کڑ    ڑ  ک

صح وال  [ يعيف وما117] البقرة :  چڳ  ڱ
استقام يف شرع اهلل تعاىل أل يضيع ثوات صالتكم ال  

بها حنو بيا املقدس ألنكم إمنا فعلتم ذلك كنتم تتوجهول 
نال ثوابه ، ومما  اعة ألمر اهلل عن وجل ، ومن أطاعهط

يدل على ذلك ما أخرجه الطيالس  والنسائ  من حديث 
أنه مات على القبلة قبل  »الرباء بن عا ت رض  اهلل عنه 



  (66 ) 

تلوا فلم ندر مانقول فيهم فرننل اهلل وُقأل ُت وَّل رجال 

صالتكم إىل بيا   چ  گک      گ  گ  گ  ک چ  تعاىل
 . (1) «املقدس

ومن أسبات كدول احلدا  افعدا إىل ارتفداع مسدتوى      
اإلميال أنه يشتمل على أ عية كدثرية تقدرتل بكدل مناسدك     
احلا ، فاحلاج حني يرفدع يديده حبمدد اهلل تعداىل وشدكرك      
و عائه يكول حاضدر القلد  معده جدل وعدال مستشدعرا       

ورقابته عليه ، وبهدذا يتقدوى إميانده    عظمته ذاكرا علمه به 
 وين ا  يقينه.

والينبأدد  لل دداج أل يهمددل األ عيددة الدد  تقددرتل   
باملناسك ألنها تصله باهلل تعاىل وتوِّل املناسك من أفعدال  
قد التشتمل على حضور القل  وتعظديم اهلل سدب انه إىل   
عبا ات حيوية تصاحبها النية ومشداعر القلد  ، ولدذلك    

يبددول غرياددم يف رمدد  اجلمددرات يفقدددول  فدد ل الددذين ين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/96فتح الباري   (1)
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روحانية األ عية املصاحبة هلذا النسك ، وهلذا ف ل علديهم  
من أجل إكمال ادذا النسدك أل يرمدوا يف الليدل ليقومدوا      
 بر اء اذك العبا ة برنفسهم مامل يكونوا عاجنين عن ذلك .

ومن أسبات تقوية اإلميدال يف احلدا مشداادة مجدوع     
واملشاعر املقدسة ، حيث ينتات  احل،اج يف احلرم الشري 

احلاج شعور قوي بعنة ادذا الددين العظديم الدذي جيمدع      
ذلك العد  الكبري كل عام من غري مصدل ة  نيويدة ، بدل    
بتكالي  مالية وتع  يف األجسام ، فيدرك احلداج أل وراء  
اذا الدافع جلمدوع ادؤالء البشدر علدى خمتلد  طبقداتهم       

لبشدر أل يوجددوك ،   يسدتطيع ا  وأعمارام مبددأ عظيمدا ال  
ذلك ألل البشر مهما أوتوا من سلطة وقوة ال يسدتطيعول  
أل جيمعوا معشار اذا العد  إال برتغي   نيوي حاضر أو 
 مال  نيوية مستقبلية ، فد ذا استشدعر احلداج ادذا املعندى      

لدددين يقددوى ويقيندده بدده يددن ا  العظدديم فدد ل إمياندده بهددذا ا
ع أاداليهم أو  ، وكم من أناس ح،وا أو اعتمروا مرسوخا

 مالئهم علدى غدري نيدة ، فلمدا شداادوا مجدوع احل،داج        
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واملعتمرين ااتدوا بعد ضاللة واستقاموا بعد احنرام ، أو 
 ا  ا وا متسكا بالدين إل كانوا على اداية واستقامة .

ومن أسبات ارتفاع اإلميال أل يؤ ي املسدلم أعمداال   
هلل ا ، وإمندا يطبقهدا طاعدة    اليعرم احلكمدة مدن شدرعيته   

، وإذا نظرنا إىل بعدض مناسدك احلدا جندد أنهدا ممدا       تعاىل
التدرك حكمته ، وإمندا اد  أمدور تعبديدة يفعلدها احلداج       
است،ابة ألمر اهلل جل وعال ويف ذلك يقول أمري املدؤمنني  

واهلل إن   »عمر رض  اهلل عنه واو يقبل احل،ر األسو  : 
ل تضر والتنفع ولوال أن  رأيا رسو ألعلم أنك ح،ر ال

وكول اإلنسال يقوم بعبدا ات  ،(1)«قبلتك  يقبلك ما اهلل 
حكمة مشروعيتها أبلدغ يف كمدال العبو يدة ،     يدري ما ال

تدددرك حكمددة  ألل النفددوس ميالددة بعددض الشدد ء إىل مددا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص يح البخاري، 1230أخرجه الشيخال ، ص يح مسلم، رقم     (1)
 . 1610رقم 
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تدركها فال يددفعها إىل أ اء العمدل إال    شرعيته ، أما ما ال
 كمال الطاعة واالستسالم هلل عن وجل .

تدد  عليدده قددوة اإلميددال االتصددام اددذا وإل ممددا يرت
بالتقوى وقد أمر اهلل تعاىل بالتنو  بالتقوى يف احلا حيدث  

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  يقددددول

[  واملتقددول اددم الددذين يتقددول 193]البقددرة: چڦ    
عذات اهلل تعاىل بفعل أوامدرك واجتندات نواايده ، ونظدًرا     

بصديغ  ألامية التقوى فقد تكرر ذكراا يف القر ل الكدريم  
 متعد ة أكثر من مائ  مرة .

ولقد جاء عن عبد اهلل بن عباس يف ادذك اآليدة أنده    
كدال أنداس خيرجدول مدن أالديهم ليسدا معهدم         »قال : 

أ و ة ، يقولول : حنا بيدا اهلل واليطعمندا ق فقدال اهلل :    
ذكرك احلدافظ ابدن    «تنو وا ما يك  وجواكم عن الناس 

: ملا   چ  ڦڤ  ڤ ڤ  ڤ   چ كثري وقال يف قوله تعاىل
أمرام بالنا  للسفر يف الدنيا أرشدام إىل  ا  اآلخرة واو 
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ڇ  ڇ    چچچ  استص ات التقوى إليهدا كمدا قدال   

ملا ذكر اللباس احلس  نبه مرشددا إىل اللبداس    چ ڇ  ڇ
املعنوي واو اخلشوع والطاعة والتقوى ، وذكدر أنده خدري    

 . (1)من اذا وأنفع 
ع العبا ات ، ف ل من والتقوى ادم مشرتك بني مجي

مقاصد العبا ات املهمة أل خيرج العابد منها بضدمري حد    
وقل  يقظ مدرك للهدم السام  من عبا ته وادو ابتأداء   

 رضوال اهلل تعاىل والسعا ة األخروية .
فمناسك احلا يا تشتمل عليه من عمل وذكر تشدد  
احلاج إىل تذكر عظمة اهلل عن وجدل ، واست ضدار رقابتده    

ه ، وبالتال  ف نها تشد احلاج إىل تقدوى اهلل جدل   على خلق
 وعال بفعل مجيع أوامرك واجتنات مجيع نواايه .

وإمنا حيصل احلاج على التقوى إذا أ ى أنساك احلا 
كمددا شددرعها اهلل تعدداىل ، ومل يتهدداول بشدد ء منهددا اتباعددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للددهوى ، أو جماملددة لأددريك ، وأل يكددول يف حددال أ ائهددا  
ل  مع اهلل عدن وجدل مست ضدرا    خالص النية حاضر الق

 عظمته جل وعال .
فاحلا فرصدة عظيمدة للتدنو  بدالتقوى ، وإصدالح      
أحوال النفوس ليستمر احلاج بعد ذلدك علدى االسدتقامة    

 والصالح .
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 - تهذيب األخالق -

إل من مقاصد احلا تهذي  األخال  حيث يدفع 
رم األخال  واالبتعا  عن املسلم إىل الت ل  يكا

ٱ  ٻ   چ  ذلك يقول اهلل تبارك وتعاىل ، ويفمساوئها

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٻٻ

[ وأشهر احلا ا  193] البقرة : چ  ٺٺ  ٺ  ٺ

ٻ  پ    ٻچ شوال وذو القعدة وذو احل،ة ، وقوله تعاىل

 چپ  ڀچ وقولهأي فمن أحرم فيهن باحلا، چپ 
الرفث او إتيال النساء و واعيه والكالم مع النساء يف 

، كما روي ذلك عن عبد اهلل بن عباس رض  اهلل  ذلك
عنهما وغريك ، ويبقى ذلك ةرما بني األ واج و وجاتهم 
من وقا اإلحرام باحلا إىل أل يت للوا الت لل األخري ، 
وذلك بعد أل يؤ وا املناسك األربعة : رم  مجرة العقبة ، 



  (71 ) 

 –واحللق أو التقصري ، والطوام والسع  ، وذلك كله 
 بعد الوقوم بعرفة واملبيا ين لفة . –معلوم كما او 

الفسو  يشمل مجيدع   چڀ  ڀ  چ  وقولده تعاىل
املعاص  ، كما ثبا ذلك عن ابدن عبداس وغدريك ، فداهلل     
تعاىل بهذا ينهى عن التلبة بري معصية من املعاص  بعدد  
الشروع يف احلا، وذلك أل مدن أحدرم بداحلا أو العمدرة     

عاىل ك ال مدن  خدل يف صدالة    ف نه قد تلبة بعبا ة اهلل ت
أل يقع يف ش ء من املعاص   –واحلال اذك  –فال جيو  له 

واو يؤ ي تلك العبا ة ، واملعاصد  ةرمدة يف كدل حدني     
ولكن حرمتها تتركد حينمدا يتلدبة اإلنسدال بعبدا ة كمدا      
تتركد حبرمة النمال واملكال ، ويف اذا تعويد للمسلم على 

، ألنه حينما مينع نفسه مدن  اجتنات املعاص  يف كل أوقاته 
املعاص  يف أيام احلا فد ل ذلدك يدفعده إىل عددم معداو ة      

 الوقوع يف املعاص  بعد ذلك .
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فاهلل سب انه قد شرع احلا إىل بيته ازدرم ليكدول يف   
ذلددك تنكيددة للنفددوس وتطهددري هلددا مددن أ رال املعاصدد    

مدن حدا    » واملخالفات ، ويف ذلك يقدول رسدول اهلل   
لم يرفدث ومل يفسدق رجدع مدن ذنوبده كيدوم       اذا البيا ف

 .(1)أخرجه اإلمام البخاري  «ولدته أمه 
يتضدمن اإلخدالص    «من حا اذا البيدا   »وقولده 

وذلدك   چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  يف احلا لقول اهلل تعداىل 
، م مددن احلددا بلددوإ رضددوال اهلل تعدداىلبددرل يكددول اهلددد

طل  الددنيا وأل حيضدر قلبده مدع اهلل      المراءاة الناس وال
تعاىل يف أ اء أنساك احلا ، ف ذا قدام بدر اء املناسدك علدى     
وجهها التدام واجتند  مجيدع املعاصد  واملخالفدات كدال       
جديًرا برل حيصل على ادذا الوعدد الكدريم بدتطهريك مدن      
مجيددع ذنوبدده وتكفددري سددي اته ، واددذا مقصددد عظدديم مددن 
مقاصد احلا ، جيعل قلوت املسلمني تهفدو إىل ادذا البلدد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جعلده اهلل مطهدرة للقلدوت مدن األرجداس       األمني الدذي 
 والذنوت .

اجلدال يف احلا  چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  وقوله تعاىل
او السبات واملنا عة ، قال عبد اهلل بن عبداس رضد  اهلل   

املددراء واملالحدداة حتددى    چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ عنهمددا 
تأض  أخاك وصاحبك ، فنهى اهلل عن ذلدك ، وكدذلك   

 .  (1)  اهلل عنه روي عن عبد اهلل بن مسعو  رض
مدن قضدى نسدكه     »:  ويف اذا يقول رسدول اهلل  

 «وسلم املسلمول من لسانه ويدك غفر له ماتقدم من ذنبده  
مدن حدديث جدابر    أخرجه احلافظ عبد بن محيد يف مسندك 

 . (2)بن عبد اهلل رض  اهلل عنهما 
ومن اذا يتبني لنا أل أحد مقاصد احلا املهمة وادو  

بسالمة املسلم من أذية احلداج مدن    مأفرة الذنوت مراول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 213 – 1/216كثري  تفسري ابن  (1)
 ( .2/206) 1113املنتخ  لعبد بن محيد ، رقم   (2)
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يدددك أو لسددانه ، وأل بسددط األيدددي واأللسددنة يف أذى     
املسددلمني وتددرويعهم وإشددأاهلم عددن أ اء نسددكهم علددى  
الوجه األكمل مانع من حصول اهلدم السام  الذي مدن  
أجله شد احلاج رحاله وتأرت عن أاله وتكبد املتاعد  ،  

سلمني وإثارتهم وإل الذين جيتمعول ويت نبول إل عاج امل
قددد أسدداؤوا إىل أنفسددهم وإىل املسددلمني وأصددب وا عونددا  
للشدديطال الددذي حيددرص جاادددا علددى أل يفسددد علددى    
املسلمني ح،هم ، ويضيع عليهم اهلدم الدذي مدن أجلده    

 أنفقوا أمواهلم وأتعبوا أجسامهم .
فعلى املسلمني أل يعوا احلكمة السامية مدن ح،هدم   

لهم إىل تقيق اذك احلكمدة  وأل يفهموا الوسائل ال  توص
 والوسائل ال  متنعهم من تقيقها .

 إل كثرًيا من املسلمني حني يسدمعول قدول الدنيب    
تتدو  أنفسدهم إىل أل    «رجع من ذنوبه كيوم ولدتده أمده   »

يرجعوا من ح،هدم مأفدورا هلدم مطهدرين مدن الدذنوت       
واآلثام ، ولكن بعضدهم يظندول أل احلدا ادو جمدر  أ اء      
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فروضة والواجبدة ، واليهتمدول بدرمر السدلوك     املناسك امل
الذي جي  أل يلتنم به احلاج ويستقيم عليه ، ولذلك تقدع  
اخلصومات بني بعض احل،اج وتسو  األثرة ويأل  ح  
الذات بدال من اإليثار وح  الصاحل العام ، ولدو علمدوا   
أل مأفرة الدذنوت مشدروطة بكد  األذى عدن املسدلمني      

فسهم كثريا إل كانوا صدا قني يف  جبميع أشكاله لراجعوا أن
 طل  املأفرة والتطهري من الذنوت .

ف ذا ا  حم الطريق بالناس حبيث اليتسع إال للقليل 
منهم فاإليثار يقتض  أل يقدم بعضدهم بعضدا، خصوصدا    
الضعفاء منهم يو ة وانس،ام ، أو علدى األقدل أل يعطدى    

 صاح  احلق حقه فيتقدمول األول فاألول .
النداس علدى املداء فاإليثدار يقتضد  أل      وإذا ا  حم 

ُيقدَّم كبار السن الذين اليستطيعول الوقوم طدويال ومدن   
اليريد إال القليل من املاء للشدرت أو الوضدوء ، أو علدى    

 األقل أل يقفوا بانتظام وتعطى األولوية للمتقدم .
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وإذا ا  حم احل،اج عند أ اء املناسك فليعلم املسلم 
من اهلدالك أفضدل مدن أ اء النسدك     أل إنقاذ أخيه املسلم 

ألل النسك ميكن ترجيله وإنقاذ مسلم أمامه يوشدك علدى   
اهلالك الميكدن تدرخريك، فكيد  يدن يسدهمول يف إادالك       

 املسلمني ق!
وأي نسك اذا الذي يؤ ونه وام يدفعول إخدوانهم  

 ميينا ومشاال ق!
ومن اذا ندرك أل بعض احل،اج اليفقهول املعدان   

مقاصدك السامية ، واليفهمول أل احلا  الكاملة لل ا وال
جي  أل تسو ك الرمحة واملو ة ، وأل مدن كمدال احلدا أل    
توثر أخاك املسلم على نفسك برسبات الراحدة ، وأل مدن   
لوا مه أل يعرم احلاج حقو  إخوانه احل،اج فال ينتهدك  

 شي ا منها .

نفى اهلل  چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ ويف قول اهلل تعاىل 
، ل يف احلا، والنف  أبلدغ مدن النهد    داسب انه وجو  اجل
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واو يتضمنه  ، فاملعنى لية من شرل احلا أل يكدول فيده   
جدال ، ومن جا ل يف احلدا فقدد اسدتهال بهدذك العبدا ة      

 العظيمة .
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 –التعارف بني املسلمني  -

إل من مقاصد احلا التعارْم بدني علمداء املسدلمني    
هم وقددا تهم ووجهددائهم ، فالعلمدداء قددد ال يلتقدد  بعضدد 

بددبعض إال يف موسددم احلددا ، وطددالت العلددم قددد ال     
يسددتطيعول مقابلددة العلمدداء والتلقدد  عددنهم إال يف اددذا   
املوسم، حيث ْيِفُدول إىل مكة املكرمدة مدن عمدوم أقطدار     
األرض، ومن الصع  على طالت العلم أل يرحلدوا مدن   
أقصددى األرض إىل أقصددااا للقدداء العلمدداء ، لكددن احلددا 

،مع أادل العلدم يف ذلدك املوسدم     يقرت ذلك البعيد ، في
 الكريم، فيتدارسول العلم ويتذاكرول فيما بينهم .

لقد كال احلا مدرسة علمية يكمل فيها أال العلدم  
ما بدؤوك ، وحيصلول فيها ما فقدوك ، فف  علدم احلدديث   
مددثال كددال طددالت العلددم يتعلمددول األحا يددث النبويددة   

هلدم لقداؤام    برسانيداا ويروونها عن العلماء الذين يتيسر
يف بال ام ، ولكن كدال لدديهم طمدوح لت صديل السدند      
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فهدو   ةوامخسدة رُ  الدراوي والدنيب   العال ، ف ذا كال بني 
يطمح إىل أل يكول بينه وبينه أربعة رواة فقط، وهلذا كانوا 
يرحلول إىل البال  ال  قد تكول بعيدة من أجل احلصدول  

نهم يرول فيده  على السند العال  ، ف ذا كال موسم احلا ف 
فرصة للقداء العلمداء الدذين ْيِفدُدول مدن أقطدار األرض،       
فلعلهم جيدول شيوخ شيوخهم فريوول عنهم األحا يدث،  
وبذلك حيذفول من أسانيدام رجال ويظفدرول باألسدانيد   

 العالية .
أنده ملدا قددم معاويدة بدن       ومن ذلك يف سبيل املثدال 

وي دير قاض  األنددلة إىل احلدا وكدال يدر    صاحل بن ُح
ن ابن عبداس اجتمدع علدى    ص يفة على بن أب  طل ة ع

أادل احلدديث حتدى األكدابر مدنهم كسدفيال        الرواية عنده 
 .(1)الثوري وعل  بن مهدي طلًبا لعلو اإلسنا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكذلك الفقهاء ف ل احلا فرصة مهمدة الجتمداعهم   
وطرح قضايا الفقه ال  تتداج إىل نظدر واجتهدا  وتبدا ل     

املعلوم أل معرفة واقدع األمدة لده    اآلراء فيما بينهم ، ومن 
مهم يف االجتها  ، وذلك يف املسائل ال  تتعلدق حبيداة   أثر 

الناس ، وحينما ْيِفُد إىل مكة يف موسم احلدا الفقهداء مدن    
أقطار األرض يكول يف ذلك إثدراء لفقده الواقدع ، حيدث     
يذكر فقهاء كل بلد واقع جمتمعهم يف القضايا الفقهية الد   

 يتم حبثها .
قد تعد ت اجملامع الفقهية يف العدامل اإلسدالم  ويف   و

بال  األقليات اإلسالمية ، فمن املناس  أل يكول للفقهاء 
اجتمدداع عددام يضددم ممددثلني عددن كددل اجملددامع ، وإل مددن  

 املناس  أل يكول اذا االجتماع يف مواسم احلا .
وإذا كال احلرم املك  الشري  واألماكن املقدسدة يف  

ال جتم ع العلمداء وطدالت العلدم يف    منى وعرفات ا  مك
العصددور السددابقة ف نهددا التددنال كددذلك ، إضددافة إىل      
است داث وسائط أخرى مثل إقامة املدؤمترات وامللتقيدات   
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ال  ُيدْعى هلا عد  خمتار مدن علمداء املسدلمني ويدتم فيهدا      
 تدارس بعض قضاياام املعاصرة .

ونظًرا لصعوبة االتصدال يف العصدر احلاضدر لكثدرة     
حل،اج ف نده ميكدن اسدتعمال وسدائل االتصدال احلديثدة       ا

اجلماعية كاإلذاعة والرائ  ، والفر ية كاهلات  ، من أجدل  
 التبليغ واللقاء الفكري .

فاحلا وسيلة مهمة للتعارم بني أال العلم معلمني 
و ارسني ، واذا التعارم بني أال العلم ُيعد  خطدوة أوىل  

بطددة الدينيددة بددني   يف تكددوين األخددوة اإلسددالمية والرا  
 املسلمني.

اذا وإل اذا اهلدم من التالق  والتعدارم وتبدا ل   
الرأي لية خاصا بعلماء الدين ،بل او عدام لكدل ف دات    
األمددة وختصصدداتهم ، فدداحلا فريضددة علددى كددل مسددلم، 

لكل مسلم أل حيا ، ومن املمكن أل تنسق اجلهدو   والبد 
لتالقدد  وتعددارم أصدد ات كددل التخصصددات مددع مددن  

نهم يف ختصصاتهم ، فقا ة األمة و عماؤاا ينبأد   يشاركو
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أل يتعددارفوا مددن خددالل موسددم احلددا وأل يلتقددوا وأل   
يتبا لوا الرأي يف طرح مشكالت املسلمني، وأل يتشاوروا 
يف العددالج األمثددل حللددها ، وكددذلك كددل ف ددات اجملتمددع  

 اإلسالم  .
وبهذا التخطديط والتنسديق ميكدن أل يكدول موسدم      

واسم أخرى ختدم األمدة اإلسدالمية وترفدع    احلا منطَلق ا مل
 من مستوااا العلم  واإل اري .

وإذا كال املفسرول قد أ خلوا منافع الدنيا يف تفسدري  

  چڳ   ڳ  ڳ چ  قددددول اهلل تبددددارك وتعدددداىل  
[ ف ل اذك اللقداءات املدذكورة ُتعدد  مدن مندافع      23احلا:]

 اآلخرة فه  أوىل بالذكر واالعتبار .
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 - سالميةتثبيت األخوة اإل -

إل مددن مقاصددد احلددا تثبيددا األخددوة اإلسددالمية   
وتقويتهددا ، فدداحلا اددو القمددة العليددا لتكددوين األخددوة    
اإلسالمية ال  من عواملها األوىل شرعية صالة اجلماعة ، 
حيث جيتمع أفدرا  احلد  الواحدد مخدة مدرات يف اليدوم       
والليلددة ، فيتعددارفول فيمددا بيددنهم ، وتتقددوى عالقدداتهم ، 

قلددوبهم ازبددة يف اهلل واألخددوة اإلميانيددة ، ثددم   وتنمددو يف
تتوسع  ائرة اذك األخوة يف صالة اجلمعة ، حيدث جيتمدع   
أبندداء البلددد الواحددد أو بعضددهم مددرة كددل أسددبوع ، ثددم   

 جيتمعول بصورة أوسع مرتني يف العام يف صالة العيدين .
ويف احلا تبلغ األخدوة اإلسدالمية كماهلدا يف القدوة     

تمع وفو  املسلمني مجيعا يف األمداكن  والشمول ، حيث جي
املقدسة ، ويشارك فيهدا كدل مسدلم مدرة علدى األقدل يف       

 عمرك .
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 - توجيهات ملا بعد احلج -

لقد أمرنا اهلل عن وجل ب خالص احلا والعمدرة لده   

 چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  وحدك جل وعال فقدال سدب انه  
، أل يكونا خالصدني هلل تعداىل وحددك    فاحلا والعمرة جي 

ول نية احلداج واملعتمدر التقدرت إليده سدب انه ال      حبيث تك
 .تسني السمعة أمامهممراءاة الناس وال طل  

ف ذا كنا أيها احلاج ممن حا  على شرم اإلخالص 
وأ يا احلا والعمرة هلل عدن وجدل وحددك فدداوم علدى      
ماكنا عليه من اذا الت،ر  واإلخالص ، والتنتكة بعد 

وباطنهدا مدراءاة   ح،ك يناولة أعمدال ظاارادا الصدالح    
 الناس والسبا  حنو اكتسات السمعة عندام .

ف نك لو فعلا ذلك يكدول الشدرك قدد تسدرت إىل     
قلبك ، ف ل حقيقدة التوحيدد أل ميتلدئ قلبدك بتعظديم اهلل      
جل وعال وإجالله حبيث اليكول فيه متسع التبداع ادوى   
النفة أو أاواء البشدر ، فد ذا تسدربا القدوى اخلفيدة إىل      



  (87 ) 

تددناحم وجددو  اإلميددال بدداهلل عددن وجددل يف  القلدد  ف نهددا
القل ، وبالتال  تتشدك ل التصدورات الفكريدة بنداء علدى      
ذلك ، ويتبعها السلوك العمل  ، ف ذا كال وجدو  اإلميدال   
باهلل تعداىل خالًصدا يف قلد  املدؤمن فد ل مجيدع تصدوراته        
وأمنداط سددلوكه تكدول منسدد،مة مدع التوحيددد اخلددالص،    

  كدال الصد ابة رضدد  اهلل   ميددانوعلدى ادذا املسدتوى اإل   
، حيث كانا أعمداهلم ترمجاًندا ملعتقددات قلدوبهم ،     عنهم

، سًنا  لَّ ذلك على صفاء تصدوراتهم فلما كال سلوكهم ح
واددذا بالتددال   ليددل علددى إخددالص قلددوبهم وامتالئهددا  

عن عمدار   باإلميال باهلل عن وجل ، كما قال رسول اهلل 
 (1)«اًنا إىل مشاشده  ملئ عمار إمي »بن ياسر رض  اهلل عنه ا

واملشاش أطرام العظام كاملرفقني والكتفني ، وادو تعدبري   
 عن بلوإ الكمال يف اإلميال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، املقدمة . 113، سنن ابن ماجه رقم  3/111سنن النسائ    (1)
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أمددا إذا تسددرت إىل قلدد  اإلنسددال اخلضددوع هلددوى  
النفة أو أاواء البشر فيما يتعدارض مدع طاعدة اهلل جدل     
وعال فد ل تصدورات القلد  تكدول مو عدة بدني ةاولدة        

لة إرضاء اآلخرين ، وعلى قدر قوة إرضاء اهلل تعاىل وةاو
اجلددذت يف الطددرفني تكددول اهليمنددة علددى التصددورات     

 واملشاعر وتوجيه أمناط السلوك .
وقد يأرر املرء بنفسه باعتقا  أنه مدن أادل التوحيدد    
اخلالص ، بينما او قد يطيدع ادوى نفسده يف معصدية اهلل     
تعاىل ، وقد خيضع لطاعة الناس يف معصية اهلل عن وجل ، 

هذا يكول قد وقع يف نوع مدن الشدرك اخلفد  ، فد ل اهلل     ف
جل وعال قد حكم على الذين اتبعوا أادواءام وأطداعوا   
غريام يف معصية اهلل سب انه برنهم قد اختدذوا مدن  ونده    

وئ   وئ  چ  عن وجل  هلدة وأرباًبدا ، كمدا يف قولده تعداىل     

]الفرقال :  چۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     

ۇ  ۆ   چ  ه جددل وعددال[ وكمددا يف قولدد17
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[ ويف 71:]التوبدددددة چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
الرتمدذي والطدربي مدن    عنى اذك اآلية أخرج اإلمامدال  م

حديث عدي بن حداث رضد  اهلل عنده : أنده  خدل علدى       

ۇ  ۆ   چ واو يقرأ اذك اآلية  رسول اهلل 

فقددددال : إنهددددم مل   چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
احلدالل   بلى إنهدم حرمدوا علديهم   : » يعبدوام ، فقال 

 . (1) «وأحلوا هلم احلرام فاتبعوام فذلك عبا تهم إياام

واذا يعيف شرك الطاعة ف نه  اخل يف العبدا ة ، وإذا  
حدثا طاعة املسلم ادواك أو طاعدة اآلخدرين يف معصدية     
اهلل تعاىل ف ل ذلك يدخل تا  ائرة الشرك األصدأر مدامل   
يصرم للمخلو  نوعا مدن العبدا ة كالسد،و  والطدوام     

لدعاء أو يتعمد تليل ماحرم اهلل أو تريم مدا أحدل اهلل   وا
 كما فعل النصارى ف ل ذلك يكول من الشرك األكرب .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .10/111، تفسري الطربي )7093سنن الرتمذي ، رقم   (1)
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فالذي يؤ ي احلدا ثدم يقدع يف أي ندوع مدن أندواع       
الشددرك ف ندده مل يكتسدد  مددن ح،دده  روًسددا يف التوحيددد  

 اخلالص ألنه قد وقع بعد ذلك يف الشرك .
 ح،دك علدى   وإذا كنا أيها احلاج قد اسدتقما يف 

  ات اإلسالم فلم تس  املسلمني ومل جتا هلم بالباطدل ومل  
توقع األذى والضرر بهم فداوم على االستقامة على ادذك  
األخال  اإلسالمية، ف ل تلك األخال  العالية ليسا مدن  

 .، بل ا  مطلوبة منك يف كل أيامك خصائص أيام احلا
وإذا كنددا أيهددا احلدداج قددد عصددما نفسددك عددن  

واستقما على الطاعات يف أيدام احلدا فاجعدل     املعاص 
من اذك االستقامة  رًسا نافًعا لك يف سائر أيامك ف ل اهلل 
عن وجل الذي خِشيْته وراقبته واتقيته يف أيدام احلدا عدامل    
بددك ومطلددع علددى مكنونددات ضددمريك يف كددل أيامددك    
وسي اسبك على كدل صدأرية وكدبرية فعلتهدا ، فاسدتقم      

 حك جسدك .على طاعته حتى تفار  رو
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وإل مما يطل  من املسدلم أل يددوم علدى األعمدال     
الصاحلة سواء يف الواجبدات أو النوافدل، فرمدا الواجبدات     
ف نه جي  عليه أل يؤ يها كاملة ، وأما النوافل ف نده ينبأد    

، وأل  وم علدى مدايقوم بده مدن العمدل وإل َقدلَّ      له أل يد
احلة الينقطع عنه ، وأل اليكول توجهه إىل األعمدال الصد  

يف املناسددبات واملواسددم وقددد أثنددى اهلل عددن وجددل علددى  

ڑ  ک  ک  چ  الدائمني على األعمال الصاحلة فقال تعداىل 

[ فينبأددد  للمسدددلم أل 27]املعدددارج :  چک  ک    
يستديم على العمدل الصداحل يف بدات النوافدل وإل كدال      
قليال  ، فالدوام على القليل خري من الكدثري مدع االنقطداع    

مدن حدديث أم    –رمحده اهلل   –حلدافظ مسدلم   كما أخرج ا
 أل رسدول اهلل   »املؤمنني عائشة ) رضد  اهلل عنهدا ( :   

 .(1)«س ل أي العمل أح  إىل اهلل ق قال : أ  وُمه وإل قل 
 –رمحه اهلل  –وأخرج احلافظ أبو عبد اهلل البخاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .310ن )ص ، صالة املسافري 213/ 332ص يح مسلم ، رقم    (1)
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من حديث أم املؤمنني عائشة ) رض  اهلل عنها ( : أل 
ا وعنداا امرأة ، قال : من اذك ق  خل عليه النيب 

قال : مه ، عليكم يا  –تذكر من صالتها  –قالا فالنة 
تطيقول فو اهلل ال ميل اهلل حتى متلوا ، وكال أح  الدين 

 . (1)« إليه ما ام عليه صاحبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/101، اإلميال ) 17ص يح البخاري ، رقم    (1)
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 ملحق موجز

 في بيان أحكام الحج وصفته
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 أنواع النسك

الِقرال التمتع وأنواع النسك يف احلا ثالثة : 
 .واإلفرا  

أي  –أل حيرم احلاج بالعمرة يف أشهر احلا  فالتمتع
ويفرإ منها ، ثم حيرم باحلا يف  –بعد  خول شهر شوال 

 ذلك العام .
، في رم بهما أل يقرل بني احلا والعمرة  والِقرال

مجيعا أو أل حيرم بالعمرة وحداا ثم يدخل عليها احلا 
 قبل الشروع يف طوافها .

 أل حيرم باحلا وحدك .  واإلفرا
أمر أص ابه حني  ، ألل النيب  وأفضلها التمتع

جيعلواا عمرة إال فرغوا من الطوام والسع  أل ُي لهوا و
لو » حيث قال حني أكمل السع  من سا  اهلدي،

ُسْقا اهلدي استدبرت ما استقبلا من أمري ما
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 . (1)«وألحللا معكم 
، واو شاة أو  وجي  بالتمتع أو القرال تقديم اهلدي

ُسبع بدنة أو ُسبع بقرة ، ويذبح اهلدي يوم العيد أو يف 
أيام يف احلا األيام الثالثة بعدك ، ف ل مل جيد فيصوم ثالثة 

وسبعة  –وتكول يف أيام التشريق الثالثة ال  بعد العيد  –
إذا رجع إىل أاله ، وذلك على غري أال مكة لقول اهلل 

ىئ  يئ  جب    مئی  ی    جئ  حئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی        یچ تعاىل

ىث  يث     مثىت  يت  جث  متحب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت    خت

جس  حس  خس  مس  حص    مخحج  مج  جح   مح   جخ  حخ

 [.196] البقرة :   چمص  جض  

 اإلحرام باحلج والعمرة

إذا كال مفرً ا أو  –ُي رم احلاج بالعمرة أو باحلا 
كال من ميقات بلدك إذا كال خارج امليقات ، وإل  –قارًنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1213ص يح مسلم ، رقم )  (1)
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 ونه أحرم من مكانه ، ويسن له أل يأتسل كما فعل 
 . (1)«جتر  إلاالله واغتسل » ف نه  رسول اهلل 

تطيَّ   وأل ُيطيِّ  بدنه قبل اإلحرام ، ألل النيب 
كنا ُأطيِّ  » إلحرامه ، كما قالا عائشة رض  اهلل عنها 

وحللهه قبل أل يطوم إلحرامه قبل أل حيرم ، النيب 
 .(2) «بالبيا 

وأل يت،ر  من الثيات املخيطة ويلبة إ اًرا ور اًءا 
لُي رم  أحدكم يف إ ار »  أبيضني ، لقول رسول اهلل 

 . (7)«ور اء ونعلني 
وإل خام أل حيبسه جابة عن إمتام ح،ه فيشرع 
له أل يقول : وإل حبسيف حابة فم له  حيث حبستيف ، 

ا ذكرت له مل –لُضباعة بنا النبري  وذلك لقول النيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وحسنه الرتمذي . 370سنن الرتمذي ، رقم   (1)
 .1139، ص يح مسلم، رقم  1379ص يح البخاري ، رقم   (2)
 . 2/71مسند أمحد   (7)
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ح،  واشرتط  ، وقول  : »  -أنها تشكو من مرض 
 . (1)«اللهم ةل  حيث حبستيف 

ويقول إذا نوى اإلحرام بالعمرة ) لبيك عمرة ( 
متًعا يقول ) لبيك ح،ا ( وإذا وإذا نوى احلا مفرً ا أو مت

نوى القرال يقول ) لبيك عمرة وح،ا ( وُيهل  بالتوحيد 
، لبيك الشريك لك لبيك ، إل  لبيك اللهم لبيك» فيقول 

 .(2)« احلمد والنعمة لك وامللك الشريك لك 

 الطواف يف احلج والعمرة

يطوم احلاج واملعتمر بالكعبة سبعة أشواط ، ويبدأ 
الطوام باحل،ر األسو  ، فيستلمه وُيقبِّله إل تيسر، وإال 

،  واهلل أكرب ، اللهم إميانا بكأشار إليه ، ويقول ) بسم اهلل
 .»(7)نبيك واتباًعا لسنة فاء بعهدك،ووديقا بكتابك،وتص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1203ص يح مسلم ، رقم    (1)
 . 1213رقم  ص يح مسلم ،    (2)
املع،م  –أخرجه الطربان  ، وقال اهليثم  : رجاله رجال الص يح   (7)

 . 3317و  3136األوسط ، رقم 
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وإذا مر بالركن اليمان  استلمه بيدك إل تيسر ، 
ويرمل يف طوام العمرة وطوام القدوم يف األشواط 
الثالثة األوىل ، والرَّْمل او اإلسراع يف املش  مع تقارت 
اخُلَطى ، ويضطبع يف كل أشواط الطوام، كما فعل 

 . (1)رسول اهلل 
واالضطباع أل جيعل وسط الر اء تا إبطه األمين 
وطرَفيه على عاتقه األيسر ، ويدعو يا شاء يف الطوام ، 

ۈ  ٴۇ  چ  ويقول بني الركن اليمان  واحل،ر األسو 

 چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     

 .(2)[ 201] البقرة : 
ثم يصل  ركعتني خل  مقام إبراايم ، يقرأ يف 

ٱ  ٻ  چ  ويف الثانية  چٻ   ٱ  ٻ چ  األوىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،وقال:حسن ص يح 339،سنن الرتمذي رقم 1/227مسند أمحد   (1)
، وص  ه احلاكم ووافقه  1/133، املستدرك  7/111مسند أمحد    (2)

 الذايب .
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 .(1)  چٻ  ٻ  

 السعي بني الصفا واملروة يف احلج والعمرة

ثم يسعى احلاج واملعتمر بني الصفا واملروة سبعة 
أشواط ، يبدأ بالصفا وخيتم باملروة ، ويسن له إذا أقبل 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ على الصفا أل يقرأ قول اهلل تعاىل

گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک    ژڈ  ژ

 (2)  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳگ   ڳ
[ ، ويصعد على الصفا ويق  مستقبل  133البقرة : ]

القبلة رافعا يديه ويكرب اهلل تعاىل وحيمدك ويقول ) ال إله 
وله احلمد واو على  إال اهلل وحدك ال شريك له له امللك

كل ش ء قدير ، ال إله إال اهلل وحدك ، أجنن وعدك ، ونصر 
عبدك ، وانم األحنات وحدك ( ، يقول ذلك ثالث مرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (1)
 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (2)
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، ثم يسعى إىل املروة ، ويسن  (1)يدعو بينهن يا شاء
، إل  (2)للرجل أل يسرع يف مشيه بني العلمني األخضرين

أو يؤذ أحدا ، فهذا او الشوط األول ، ف ذا صعد  يترذمل 
على املروة استقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال 

 الصفا . على

 يف احلج والعمرة صفة احللق والتقصري

ر املرأة منه ر املعتمر من شعر رأسه كله ، وتقصُِّيقصِّ
قدر أمنلة ، وبهذا يكول املعتمر قد أكمل عمرته ، فيباح له 

ق الرجل أو ماكال ةرما عليه أثناء العمرة ، ويف احلا حيل
 ة.وتقصر املرأة من شعراا كالعمريقصر ، واحللق أفضل ،

 اإلحرام باحلج

ذي  من واو اليوم الثامن –إذا كال يوم الرتوية 
أحرم من يريد احلا باحلا من مكانه الذي او  –احل،ة 
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نا ل فيه، ويسن له أل يكول يف منى اذا اليوم ويصل  
الظهر والعصر واملأرت والعشاء والف،ر قصًرا من غري 

 . (1)مجع كما فعل رسول اهلل 

 الوقوف بعرفة

طلعا الشمة من اليوم التاسع سار إىل عرفة ف ذا 
ركعتني مجع تقديم، ثم ويصل  بها الظهر والعصر ركعتني 

يتفرإ للدعاء والذكر حتى غروت الشمة ، كما فعل 
، فالدعاء يوم عرفة او خري الدعاء، كما  (2)رسول اهلل 

خري الدعاء  عاء يوم عرفة ، وخري » :  قال رسول اهلل 
بيول من قبل  : ال إله إال اهلل وحدك ما قلا أنا والن

الشريك له له امللك وله احلمد واو على كل ش ء 
 .(7)«قدير
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وينبأ  أل يكول احلاج يف اذا اليوم يف غاية 
واخلضوع هلل تعاىل والتذلل بني يديه واست ضار  اخلشوع

عظمته وقربه من عبا ك املتقني، وأل يكثر من الدعاء 
ثالث مرات، ويدعو جبوامع  والذكر، وأل يكرر األ عية

 الدعاء ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، كما فعل النيب 
 . (1)يف اذا اليوم

ومن األ عية الوار ة ال  ميكن لل اج أل يدعو بها 
د كالذي تقول أل يقول : ) اللهم لك احلميف ذلك اليوم 

وةياي  اللهم لك صالت  ونسك وخرًيا مما نقول ،
اللهم إن  أعوذ بك من عذات تراث  ،  وممات ، ولك رت

اللهم إن  أعوذ ، الصدر وشتات األمر  ووسوسة ربالق
اللهم إن  أسرلك برل  ،بك من شر ما جتري به الرياح 

لك احلمد ال إله إال أنا املنال بديع السموات واألرض 
يا ذا اجلالل واإلكرام أسرلك برنك أنا اهلل الواحد 
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مل يلد ومل يولد ومل يكن له  األحد الفر  الصمد ، الذي
 ،كفًوا أحد ، وأسرلك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة

وأسرلك اهلدى والسدا  ، وأسرلك الثبات يف األمر ، 
والعنمية على الرشد ، وأسرلك شكر نعمتك وحسن 

سليًما ولساًنا صا ق ا وأسرلك من عبا تك ، وأسرلك قلًبا 
وأنا عالم الأيوت ، خري ما تعلم وأستأفرك ملا تعلم 

اللهم إن  أسرلك من اخلري كله عاجله و جله ما علما 
منه ومامل أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله و جله ما 
علما منه ومامل أعلم ، اللهم إن  أسرلك من خري ما 

، وأعوذ بك من شر  سرلك منه عبدك ورسولك ةمد 
إن  اللهم  ، ما استعاذك منه عبدك ورسولك ةمد 

ت إليها من قول وعمل، وأسرلك أل رَّأسرلك اجلنة وما َق
جتعل كل قضاء تقضيه ل  خرًيا ، اللهم إن  أسرلك 
موجبات رمحتك وعنائم مأفرتك ، والأنيمة من كل بر 
والسالمة من كل إثم ، والفو  باجلنة، والن،اة من النار ، 

وال  يًنا اللهم التْدع  ل  ذنًبا إال غفرته والاماا إال فرجته 



  (014 ) 

إال قضيته وال حاجة فيها لك رضا إال قضيتها ، يا أرحم 
الرامحني ، اللهم إن  ظلما نفس  ظلًما كثرًيا واليأفر 
الذنوت إال أنا ، فاغفر ل  مأفرة من عندك وارمحيف 
إنك أنا الأفور الرحيم ، اللهم أنا امللك ال إله إال 

ا أنا ، أنا رب  وأنا عبدك ظلما نفس  ظلًما كثرًي
واليأفر الذنوت إال أنا فاغفر ل  مأفرة من عندك 
وارمحيف إنك أنا الأفور الرحيم ، اللهم اغفر ل  ذنوب  
مجيًعا واادن  ألحسن األخال  اليهدي ألحسنها إال 
أنا واصرم عيف سي ها اليصرم عيف سي ها إال أنا، 
لبيك وسعديك واخلري كله بيديك ، والشر لية إليك، 

، أستأفرك وأتوت إليك ، اللهم إن   تباركا وتعاليا
خشيتك يف الأي  والشها ة وأسرلك كلمة احلق أسرلك 

يف الأض  والرضا ، وأسرلك القصد يف الفقر والأنى ، 
وأسرلك نعيًما الينفد وقرة عني التنقطع ، وأسرلك 
الرضا بعد القضاء وبر  العيش بعد املوت ولذة النظر إىل 

ئك من غري ضراء مضرة وجهك الكريم والشو  إىل لقا
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وال فتنة مضلة ، اللهم  يِّنا بنينة اإلميال واجعلنا اداة 
مهتدين غري ضالني وال مضلني، سلًما ألوليائك ، حرًبا 
ألعدائك ، حن  حببك من أحبك ونعا ي بعداوتك من 

صلح بها شرن  عا اك أو خالفك ، اللهم اغفر ل  مأفرة ُت
ر الرحيم ، وت  عل  يف الدارين وارمحيف إنك أنا الأفو

توبة نصوًحا ال أنكثها أبًدا ، ووفقيف سبيل االستقامة ال 
أ يغ عنها أبًدا ، اللهم انقليف من ذل املعصية إىل عن 
الطاعة، وأغنيف حباللك عن حرامك وبطاعتك عن 
معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قليب وقربي 

 وأعذن  من الشر كله وامجع ل  اخلري كله .
ترى مكان  ، وتسمع كالم ، وتعلم  اللهم إنك

سري وعالني  ، والخيفى عليك ش ء من أمري، أنا 
البائة الفقري املستأيث املست،ري ، الوجل املشفق املقر 
املعرتم بذنبه ، أسرلك مسرلة املسكني ، وأبتهل إليك 

الضرير، ْمن  ، وأ عوك  عاء اخلائ   ابتهال املذن  الذليل
لك جسدك ، وفاضا لك  لَّخضعا لك رقبته ، وذ
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ه ، يامن ال يشأله مسع عن مسع ، لك أنف عيناك، ورِغْم
والتشتبه عليه األصوات ، يامن ال تألطه املسائل ، وال 
ختتل  عليه اللأات ، يا من ال يربمه إحلاح املل ني، 
والتض،رك مسرلة السائلني، أذقنا بر  عفوك، وحالوة 

 مأفرتك ، برمحتك يا أرحم الرامحني .
اللهم أن  أسرلك أل تر قيف يف اذا املكال جوامع 
اخلري كله ، وأل تصلح ل  شرن  كله ، وأل تصرم عيف 

 إال أنا . الشر كله ف نه اليفعل ذلك غريك والجيو  به
ويا فاطر  اللهم يارفيع الدرجات ويا مننل الربكات

من ض،َّا إليه األصوات األرضني والسموات ، يا
اجات وحاج  أل التنسان  يف بصنوم اللأات تسرله احل

  ار البالء إذا نسييف أال الدنيا .
إهل  إل ذنوب  وإل كانا عظاًما ف نها صأار يف 

 جن  عفوك فاغفراا ل  .
إهل   عوتك بالدعاء الذي علمتنيه فال ترميف 

 الرجاء الذي عرَّفتنيه .
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اللهم قد أصب ا يف يوم حرام يف بلد حرام، يف 
أشقى خلقك املذنبني ل الجتعليف شهر حرام ، أسرلك أ

اآلملني  عندك وال أخ ْي  الراجني لديك وال َأح رم
 املنقلبني من بال ك . يتك وال أخ ْسرلرمحتك النائرين لب

اللهم قد كال من تقصريي ما عرفا ومن توبيق  
نفس  ما قد علما ومن مظامل  ما قد أحصيا فكم من 

وامٍّ قد  قل  قد جليْا ومن ْعْمى كرت قد جنيْا
فرجا و عاء قد است،با وشدة قد أ لا ورجاء قد 
أنلا، منك النعماء وحسن القضاء وميف اجلفاء وطول 

 االستقصاء والتقصري عن أ اء شكرك .
اللهم فر عوك راغًبا ، وأنص  لك وجه  طالًبا 
وأضع خدي مذنًبا رااًبا ، فتقبَّل  عائ  وارحم ضعف  

الدنيا ام  واجعل وأصلح الفسا  من أمري واقطع من 
فيما عندك رغب  يف أل أكول من املأفور ذنبهم ازطوط 
خطاياام املم و سي اتهم املرشو  أمرام واجعل ل  
منقل  من ال يعص  لك بعدك أمًرا وال يرت  بعدك مرمًثا 
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وال يرك  بعدك جهال وال حيمل بعدك و ًرا ، منقل  من 
 ناس من عمر ْت قلبه بذكرك ولسانه بشكرك وطهرت األ

 ذنوبه واستو عا اهلدى قلبه وشرحا باإلسالم صدرك.
اللهم اذا الدعاء وعليك اإلجابة ، واذا اجلهد .. 

 . (1) وعليك التكالل (

 املبيت مبزدلفة 

ثم بعد غروت الشمة من يوم عرفة يدفع احلاج 
إىل من لفة ، فيصل  بها املأرت والعشاء مجع ترخري مع 

، فالسنة ترخري  (2)ول اهلل قصر العشاء ، كما فعل رس
املأرت ومجعها مع العشاء ، إال أل خيشى خروج وقا 
العشاء ينتص  الليل ف نه جي  عليه أل يصل  قبل 

 خروج الوقا يف أي مكال كال .
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« اية الناسك إىل أام املناسكاد» ث اقتباس اذك األ عية من كتات   (1)
 لسماحة  الشي  عبد اهلل بن ةمد بن محيد رمحه اهلل تعاىل .
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ويبيا ين لفة ويصل  فيها الف،ر ، ثم يدعو إىل أل 
يسفر جدَّا ، ثم يدفع إىل منى قبل طلوع الشمة، كما 

 . (1)هلل فعل رسول ا
وجيو  للضعفة من الرجال والنساء أل يدفعوا من 

 .(2)من لفة يف  خر الليل بعد غروت القمر 
وقد أفتى بعض العلماء املعاصرين جبوا  الدفع من 
من لفة إىل منى بعد منتص  الليل لعموم احل،اج، وذلك 
لوجو  النحام الشديد واملشقة الكبرية يف الدفع بعد ف،ر 

ألل كل جمموعة من احل،اج قد ارتبط يوم الن ر، و
بعضها ببعض يف محلة واحدة ، ويف ذلك تيسري على 
احل،اج، ولكن يبقى األفضل او أل ال يدفع من من لفة 

 إال قبل طلوع الشمة من يوم الن ر .
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 السري إىل منى والنزول بها

 ف ذا وصل احلاج إىل منى قام باألعمال التالية :
ة ، وا  اجلمرة الكربى ال  يف أوال  : رم  مجرة العقب

منتهى منى من جهة مكة ، يرميها بسبع 
حصيات صأار أكرب من احلمَّص قليال ، يكبِّر 
مع كل حصاة، ويرم  من بطن الوا ي إل 

ع الشمة يوم الن ر ، ويرم  بعد طلو(1)تيسر
للذين وجينئ بعد نص  الليل من ليلة من لفة 

  فعوا يف ذلك الوقا من من لفة .
 إل كال اهلدي واجبا عليه . نًيا : يذبح اد يهثا

رك ، واحللق ا : حيلق رأسه إل كال رجال أو ُيقصِّثالًث
ر منه حلق رأسه ، وُتقصِّ أفضل ألل النيب 

 املرأة قدر أمنلة .
وبهذا يكول قد تلل الت لل األول ، في ل  له  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نساء لقول رسول كل ش ء كال ةرما عليه إال ال
رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل إذا » اهلل 

 . (1)«ش ء إال النساء 
 فالت لل األول حيصل بر اء نسكني من ثالثة: 

 الرم  . – 1
 احللق أو التقصري . – 2
 الطوام والسع  . – 7

رابًعا : الطوام بالبيا ، واو طوام اإلفاضة ، كما فعل 
؛ حيث أفاض إىل البيا فصلى  رسول اهلل 
 . (2)يكة الظهر

بني الصفا واملروة إل كال متمتعا ، أو كال سعى ثم ي
مفرً ا أو قارًنا ومل يكن سعى بعد طوام القدوم ، أما إذا 

أو قارًنا وسعى بعد طوام القدوم ف نه اليعيد  اكال مفرً 
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، ف ذا فعل ذلك حلَّ من كل ش ء كال ةرما  (1)السع 
عبد اهلل بن عمر رض  اهلل عليه ، كما جاء يف حديث 

وأفاض فطام بالبيا ، » ..  يف صفة حا النيب  همانع
 . (2)« منه ثم حلَّ له كل ش ء كال ْحُرم

واذك األنساك ال  ُتفعل يوم العيد ا  على 
الرتتي  املذكور ولكن الحرج يف تقديم بعضها على 
بعض ملا أخرجه الشيخال من حديث عبد اهلل بن عمرو 

وق  يف   أل رسول اهلل» بن العاص رض  اهلل عنهما ا
ح،ة الو اع ف،علوا يسرلونه ، فقال رجل : مل أشعر 
ف لقا قبل أل أذبح ، قال: اذبح والحرج، ف،اء  خر 
فقال : مل أشعر فن رت قبل أل أرم  ، فقال: ارم 
والحرج، فما س ل يوم ذ عن ش ء ُقدِّم وال ُأخِّر أال قال: 

 . (7)«افعل والحرج 
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 املبيت مبنى ورمي اجلمرات

أيام التشريق اج يف منى بقية يوم العيد وميكث احل
يلنمه املبيا ينى ليلة احلا ي عشر وليلة ولياليها ، و

الثان  عشر ، وليلة الثالث عشر إل ترخر، ويرم  
أيام التشريق كل واحدة بسبع اجلمرات الثالث يف كل 

حصيات متعاقبات ، يكبِّر مع كل حصاة ، فريم  اجلمرة 
اخلي  وا  الصأرى، ثم يتقدم األوىل ال  تل  مس،د 

فيستقبل القبلة ويدعو طويال رافًعا يديه ، ثم يرم  اجلمرة 
الوسطى ، ثم يتقدم فيستقبل القبلة ويدعو طويال رافًعا 

واليق  للدعاء  يديه ، ثم يرم  مجرة العقبة فينصرم
خذوا عيف »، وقال قال  فعل رسول اهلل بعداا، اكذا 

 . (1)«مناسككم
رم  بعد النوال إىل الأروت، ولكن أفتى وابتداء ال

له حد  أوَّ بعض العلماء جبوا  الرم  ليال ألل النيب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1293ص يح مسلم رقم    (1)



  (004 ) 

يف جوات « الحرج »  بفعله ومل حيد   خرك ، ولقوله 
واملساء يكول  خر « رميا بعدما أمسيا » من قاله 

 النهار وأول الليل .
ومن مل يبا  يف منى ليلتني إل تع،ل أو ثالث ليال 

خر فعليه  م ، أما إل ترك املبيا ليلة فعليه إطعام إل تر
مسكني وإل ترك املبيا ليلتني فعليه إطعام مسكينني، أما 

لليل لكونه ننل إىل مكة لقضاء إل فاته املبيا بعض ا
 فال ش ء عليه . ح،ه

ف ذا أ ركه غروت الشمة يف اليوم الثان  عشر 
روي عن من الأد ، ملا واو يف منى لنمه البيات والرم  

من أ ركه املساء ف نه يلنمه » عمر رض  اهلل عنه أنه قال 
وذلك فيما إذا كال قد بق  باختيارك ، أما إذا  (1)«البقاء 

عنم على الرحيل وبدأ باملسري ثم حبسه حابة فال يلنمه 
 البقاء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/237اجملموع  –، وص  ه النووي 3/132سنن البيهق    (1)
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والجيو  لل اج أل ُيني  غريك يف الرم  عن نفسه 
لرم  عبا ة ، إال إذا كال عاجنا عن الرم  ، ألل ا

واألصل أل اإلنسال يباشر العبا ة بنفسه ، وإذا توك ل 
اإلنسال يف الرم  عن غريك ف نه يرم  عن نفسه أوَّال  ثم 

 يرم  عن موكله فيعيِّنه بالنية فقط أو بالنية واللفظ مجيًعا.

 طواف الوداع

ف ذا انتهى احلاج من أعمال احلا وأرا  السفر إىل 
بالبيا للو اع سبعة أشواط ، بلدك فعليه أل يطوم 

ُأِمر الناس » حلديث عبد اهلل بن عباس رض  اهلل عنهما 
ن أل يكول  خر عهدام بالبيا إال أنه ُخف  ع

 .(1)«احلائض

 حمظورات اإلحرام

إ الة الشعر من الرأس حبلق أو غريك ، لقول اهلل  – 1

 چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1723، ص يح مسلم ، رقم  1333، رقم ص يح البخاري  (1)
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العلماء به شعر بقية [ وأحلق مجهور 196: ]البقرة
 اجلسم.

من اليدين أو الرجلني ، وقد أحلقه  إ الة األظافر  – 2
 مجهور العلماء بالشعر لوجو  التَّرفره يف األمرين.

استعمال الطي  بعد اإلحرام يف البدل أو الثوت أو  – 7
 املركول أو املشروت .

 لبة القفا ين ، واما ما يلبة على الكف ني. – 1
 ة النساء لشهوة .مباشر – 3
 تأطية الرأس يالصق . – 6
لبة املخيط ، كالقميص والسراويل واخلفني ،  – 3

 واذال خاصال بالرجال .
 أطية الوجه ، واذا خاص بالنساء .ت – 3
وفدية اذك ازظورات الثمانية على التخيري ،  

فيخيَّر من وقع فيها بني صيام ثالثة أيام أو إطعام 
 شاة . ستة مساكني أو ذبح

اجلماع يف الفرج ، ف ل كال قبل الت لل األول ترت   – 9



  (007 ) 

عليه أربعة أمور : األول : فسا  النسك، والثان : 
وجوت امُلض ِّ فيه ، والثالث : وجوت قضائه يف 

 .لرابع : وجوت الفدية وا  ْبْدْنةالعام القا م ، وا
وإل كال بعد الت لل األول ترت  عليه ثالثة   

 أمور: 
والثان  : وجوت اخلروج حرام ،: فسا  اإل األول 

إىل احِللِّ لي رم منه ، والثالث : وجوت الفدية ، 
 وا  شاة.

عقد النكاح ، ولية فيه فدية ، ولكن النكاح  – 10
يفسد ، سواء كال ازرم النوج أو النوجة أو 

 الول  أو وكيله فيه .
قتل الصيد الْبرِّي يف أصله وإل استوطن مكة  – 11

مام ، إذا كال اذا الصيد مما يؤكل حلمه، كاحل
وعليه جناؤك واو ذبح مثله ويفرقه على فقراء 
احلرم أو ُيقوِّم اذا املثل بطعام يفرقه على فقراء 

 احلرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوما .



  (008 ) 

 حكم فاعل هذه احملظورات :

 لفاعل ازظورات السابقة ثالث حاالت :
ر بال حاجة والعذر، فهذا األوىل : أل يفعل ازظو

  ثم وعليه فديته .
الثان  : أل يفعله حلاجة ، فلية بآثم وعليه فديته، 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ې  ې چ كما قال اهلل تعاىل

 [ .196] البقرة :    چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ
الثالث : أل يفعله واو معذور جبهل أو نسيال أو 

ې  چ  دية لقول اهلل تعاىلإكراك أو نوم فال إثم عليه وال ف

[ فقال 236] البقرة :    چ ې  ې  ى    ى  ائ  ائ
إل اهلل » :  ولقول رسول اهلل  (1)«قد فعلا » اهلل : 

طر والنسيال وما اسُتكراوا تعاىل جتاو  عن أم  اخل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 126ص يح مسلم ، رقم    (1)
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، ولكن متى  ال العذر فعلم بازظور أو ذكرك أو  (1)«عليه
  عليه التخل  عنه  ال إكرااه أو استيقظ من نومه وج

 على الفور .
واحلمد هلل أوال  و خرا وصلى اهلل على نبينا ةمد 

 .(2)وعلى  له وص به أمجعني 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3219، وص  ه ابن حبال ، رقم  2017سنن ابن ماجه ، رقم   (1)
« شرح املمتع على  ا  املستقنع ال» أام مراجع اذا املل ق كتات   (2)

لسماحة الشي  ةمد بن صاحل العثيمني « صفة احلا » ورسالة 
 ىل .رمحه اهلل تعا
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