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تفقھوا قبل أن تحجوا . -الغایة الكبرى من الحج    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفقھوا قبل أن تحجوا . -الغایة الكبرى من الحج  -  1130الخطبة : 

2009 -11-20  

  الخــطــبـة األولــى :

یھده هللا  نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من الحمد �     

إال هللا وحده ال شریك لھ، إقراراً  فال مضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً، وأشھد أن ال إلھ

وأشھد أن سیدنا محمداً صلى هللا علیھ وسلم رسول هللا سید الخلق  بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر،

وعلى آلھ  وسلم وبارك على سیدنا محمد، اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ  والبشر، ما

  .وارَض عنا وعنھم یا رب العالمین وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ،

 المؤمن في أمس الحاجة إلى شحنة روحیة یقوى بھا إیمانھ وتزداد بھا عالقتھ با� تعالى:

لحاجة إلى شحنة روحیة یقوى بھا إیمانھ، وتزداد بھا عالقتھ أیھا األخوة الكرام، المؤمن في أمس ا     

با� عز وجل، هللا عز وجل فرض علینا الصلوات الخمس كشحنات یومیة، وفرض علینا صالة الجمعة 

  كشحنة أسبوعیة، وفرض علینا رمضان كشحنة سنویة، وفرض علینا الحج كشحنة العمر.

  لذلك:     

ة (( أن األقرع بن حابس سأل الن بيَّ صلى ّ� علیھ وسلم فقال: یا رسول ّ�: الحج في كل سنة أو مرَّ

  واحدة؟ قال: "بل مرةً واحدةً، فمن زاد فھو تطوع ))

  [ رواه أبو داود عن ابن عباس]

أیھا األخوة، الحج رحلة إلى هللا، فقد شاءت إرادة هللا عز وجل لحكمة مطلقة مراعاة للنزعة المادیة      

  إلنسان أْن یضع للناس في األرض بیتاً لھ:في كیان ا

  

َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً  ﴿ إِنَّ أَوَّ

  َوُھًدى ِلْلعَالَِمیَن ﴾

  ( سورة آل عمران )

ن       أْن یضع للناس في األرض بیتاً لھ یُمّكِ

المؤمنین ِمن أْن یعبِّروا من خالل إتیانھ ِمن كل 
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میٍق أن یُعبِّروا عن حبھم �، وشوقھم إلیھ، وشاءت حكمة هللا أن یكون بیتھ الحرام في المنطقة فَّجٍ ع

اج أّن االتصال الحقیقي با� یحقِّق  الحارة من األرض، وفي واد غیر ذي زرع، لیكون واضحاً لدى الُحجَّ

سعادتھ، وأّن سعادةَ اإلنسان  للمرء سعادةً، یستغني بھا عن كل الشروط المادیة، التي یتوھَّم أنھا سبب

تنبع من داخلھ، ال مما یحیط بھ نفَسھ من ألوان النعیم، ولو كان بیُت هللا الحرام في المنطقة المعتدلة من 

األرض، حیث الجباُل الخضراُء، والمیاهُ العذبةُ، والبحیراُت الصافیةُ، والبساتیُن الغناُء، والجوُّ اللطیُف، 

ن الحجُّ على مدار العام دفعاً لالزدحام، ألقبل كلُّ الخلق إلى أداء الفریضة الممتعة، والنسیُم العلیُل، وكا

  طلباً لالستجمام، ال ُحبَّاً بخالق األكوان.

  الحجَّ عبادةٌ كبرى قِواُمھا االتصاٌل با� :

ھناك حكمة بالغة من كون بیت هللا الحرام      

  في المنطقة الحارة في واد غیر ذي زرع 

وفضالً عن موقع البیت الحرام، وعن طبیعة 

الجو فیھ، فإن الحاجَّ المحرَم یُحَظر علیھ لُبُس 

المخیط من الثیاب، ویُحظر علیھ التطیُُّب بكل 

أنواع الطیب، ویُحظر علیھ الحلُق والتقصیُر، 

ویُحظر علیھ مقاربةُ الُمتَعِ التي أُبیحت لھ 

با�،  خارَج الحج، كلُّ ذلك لیُْحِكَم اتصالَھ

ولیسعد بقربھ وحده، بعیداً عن كل مداخلة من ُمتع األرض، لیتحقَّق الحاجُّ أنھ إذا وصل إلى هللا وصل 

إلى كّلِ شيء، وأّن الدنیا كلَّھا ال یمكن أن تُِمدَّ اإلنساَن بسعادة مستمرة، بل متناقصة، ولینطلق لسانُھ 

  ماذا َوَجَد َمن فَقََدَك ؟بشكل عفوي قائالً: یا رب، ماذا فَقََد َمن وجدك ؟ و

ُمْجَمُل القول أّن الحجَّ عبادةٌ كبرى، قِواُمھا االتصاٌل با�، بل إن ھذا االتصال اتصال متمیٌِّز، أساُسھا      

، وسببُھا نزعُ أقنعِة الدنیا المزیفِة، وتجاوُز الخلق إلى الخالق، وخرُق النعم  معرفةٌ وقُْرٌب، وبَْذٌل وُحبٌّ

  إلى المنعم.

  حقوق العباد مبنیةٌ على الُمَشاَحَحِة بینما حقوق هللا مبنیةٌ على المسامحة :

لكي تؤدَّى ھذه العبادة العظیمة على نحٍو      

  یقبلھا هللا، ویرضى عنھا

ولئال یُنِفق اإلنساُن الماَل الكثیَر، والوقَت 

تُھ،  الثمیَن، ویتجشَّم ، ثم ال تُقبل حجَّ المشاقَّ
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كویُقال لھ: ال  مردود علیك، لئال تضیَع حّجتُھ سُدى، علیھ أْن یتوب قْبَل الذھاب  لبیك وال سعدیك، وحجُّ

كْسٍب حرام، وكلَّ  ِمن كل الذنوب واآلثام، كبیِرھا وصغیِرھا، جلیِلھا وحقیِرھا، فیجتنب كلَّ  إلى الحج

َي الحقوَق التي ام وا عالقٍة متلبِّسة باآلثام، وعلیھ أن یؤّدِ لكمال، وبخاصة تلك الحقوق المتعلقة علیھ بالتمَّ

َي  العباد مبنیةٌ على الُمَشاَحَحِة، بینما حقوق هللا مبنیةٌ على المسامحة، بالخلق، ألن حقوق فعلیھ أن یؤّدِ

العزَم على أالّ یعوَد إلیھا بعد الحّج، وإالّ أصبح الحجُّ  الحقوق، ویُقلَع عن الذنوب، واألھمُّ ِمن ھذا أن یَعِقد

الحجَّ یھدُم ما قبلھ من  من العبادات، فَِمَن الخطأ الكبیر، والوھم الخطیر أْن یظّن الحاجُّ أنّ  قوس الِمن الط

العلماُء على أّن األحادیَث الشریفة التي تبیِّن أّن الحاّج  الذنوب كلِّھا، وفیھ تُغفر كل خطیئة، وقد أجمع

النبيُّ صلى هللا علیھ  ا، ھذه الذنوُب التي أشار إلیھاكیوم ولدتھ أمھ، وقد ُغفرت ذنوبُھ كلُّھ یعود ِمن الحجّ 

الذنوُب التي بینھ وبین الخلق، والحقوُق التي في  وسلم ھي الذنوُب التي بین العبد وربِّھ حصراً، أّما

 .قصَّر في أدائھا ھذه ال تَسقطُ وال تُغفر إال باألداء أو المسامحة ذمتھ، والواجباُت التي

وذنب ال یُترك، وھو ما كان بین العبد والخلق، وذنب  ؛ ذنب ال یُغفر، وھو الشرك،فالذنوب ثالثة      

 العبد وربھ، أي أن جمیع األحادیث التي أشارت أن الحاج یعود من ذنوبھ كیوم یُغفر، وھو ما كان بین

تغفر إال باألداء وبین الخلق ھذه ال  ولدتھ أمھ، الذنوب حصراً فیما بینھ وبین هللا تعالى أما التي فیما بینھ

  .أو المسامحة

 االستطاعة تعد أصالً في فرضیة الحج :

  االستطاعة التي وردت في اآلیة التي تعد أصالً في فرضیة الحج وھي قولھ تعالى:     

ِ َعلَى النَّاِس  ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستََطاَع إِلَْیِھ َسبِیًال ﴿ فِیِھ آَیَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم إِْبَراِھیَم َوَمْن َدَخلَھُ َكاَن آَِمنًا َوِ�َّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلعَالَِمیَن (   ) ﴾97َوَمْن َكفََر فَِإنَّ �َّ

  ( سورة آل عمران )

ھي استطاعة بدنیة ومالیة وأمنیة وإداریة،      

ل أداء  فالمسلم الذي ال یقوى جسمھ على تحمُّ

ر طبیب مناسك الحج بَغَلبة یقینیة، أو بإخبا

متخصص مسلم حاذق ورع، یُجزئھ أن یُكلِّف 

من یحج عنھ في حیاتھ، أو یوصي بحجة بدل 

بعد مماتھ، وفق أحكام ھذا النوع من الحج، 

والمسلم الذي ال یملك المال الكافي الذي یغطي 

نفقات الركوب بأنواعھا، ونفقات السكن، 

لمدینة، وثمن الطعام والشراب، فضالً عن نفقات السكن: أي أال ینام في الطریق، نفقات السكن في مكة وا
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أھلھ وولده في غیبتھ ال یعد عند هللا مستطیعاً، فال ینبغي للمسلم غیر المستطیع أن یبذل ماء وجھھ من 

أجل جمع نفقة الحج، وال أن یسلك المسالك الملتویة، من أجل أن یحصل على نفقة الحج، فإنھ في األصل 

علیھ، وینبغي أن تعبد هللا وفق ما شرع هللا، وحینما یقرر ـ اآلن شيء دقیق ـ لیس مستطیعاً، وال حجَّ 

أولو األمر في دیار المسلمین أن یعتمدوا نظاماً یُتیح لَمن لم یحجَّ أن یحّج، ویَمنع من حّج حجة الفریضة 

الذین لم من أن یحج قبل خمس سنوات، حینھا یكون الباعث على ھذا التنظیم إفساَح المجال للمسلمین 

یحّجوا حّجة الفریضة أن یؤدُّوھا بیسر وطمأنینة، فال ینبغي للمرء أْن یرتكب معصیةً لیحّج حّجة نافلة، 

أي ال ینبغي للمسلم أن یشتري موافقة الذھاب إلى الحج، ال ینبغي أن تبدأ ھذه العبادة الكبرى برشوة، 

االستطاعة اإلداریة، ھناك استطاعة بدنیة، ومالیة، لذلك الذي لم یُسمح لھ أن یحج ال یُعَدُّ مستطیعاً، ھذه 

  وإداریة، وأمنیة، أن یكون الطریق آمناً.

وما دام الحج ِمَن العبادات المالیة التي تستوجب إنفاَق المال، فال بد في المال الذي سینفقھ الحاجُّ في      

 ِ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:ھذه الفریضة أْن یكون ماالً طیباً وحالالً، فقد قَاَل َرسُوُل �َّ    َصلَّى �َّ

َ َطیٌِّب َال یَْقبَُل إِالَّ َطیِّبًا ))   (( أَیَُّھا النَّاُس إِنَّ �َّ

  [مسلم َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

ا بِنَفَقٍَة َطیِّبٍَة، َوَوَضَع ِرْجلَھُ فَي اْلغَْرِز  لَبَّْیَك اللَُّھمَّ لَبَّْیَك،  فَنَاَدى: - ركاب الدابة  -(( إَِذا َخَرَج اْلَحاجُّ َحاج�

َك َمْبُروٌر َغْیُر مَ  أُْزوٍر، َوإَِذا نَاَداهُ ُمنَاٍد فِي السََّماِء: لَبَّْیَك َوَسْعَدْیَك، َزاُدَك َحالٌَل، َوَراِحلَتَُك َحالٌَل، َوَحجُّ

  ى: لَبَّْیكَخَرَج بِالنَّفَقَِة اْلَخبِیثَِة، فََوَضَع ِرْجلَھُ فَي اْلغَْرِز فنادى: فَنَادَ 

َك َمأُْزوٌر َ◌ اللَُّھمَّ لَبَّْیَك، نَاَداهُ ُمنَاٍد فِي السََّماِء: الَ لَبَّْیَك َوالَ َسْعَدْیَك، َزاُدَك َحَراٌم، ونَفَقَتَُك َحَرامٌ  ، َوَحجُّ

  َغْیُر مبروٍر))

  [أخرج الطبراني في األوسط عن أبي ھریرة ]

  اإلعداُد الفقھّي للحّج ِمَن الحّج أیضاً :عبادةَ الحّج فَرَضھا هللا على المستطیع ف

مستطیعاً، فال  األكارم، بما أّن الحّج فریضةٌ فرضھا هللا على المستطیع، والفقیر لیس أیھا األخوة     

  ینبغي للفقیر أن یقترض لیحجّ 

  : ُجِل لَْم یَُحجَّ  أََو یَْستَْقِرَض ؟ قَاَل: "الَ" ))(( َسأَْلُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم َعِن الرَّ

  [البیھقي في السنن الكبرى فعن عبد هللا بن أبي أوفى]
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والمدین ال تُقبل حجتھ إال بموافقة دائنھ، إّن      

من بدأ حجھ بتصریح كاذب، أو انتحل صفة ال 

یتصف بھا، أو یتصف بھا وال یرید أن یقوم 

بھا، أو دفع ماالً غیر مشروع لجھة غیر 

رعیة، تحول أداؤه لھذه الفریضة إلى عمل ش

محرم، استناداً إلى القاعدة الفقھیة األصولیة 

وھي أنَّ كل ما استلزم محرماً یصبح ھو اآلخر 

محرماً، فالطریق إلى المحرم محرم، 

  فالمؤمنون عاداتھم عبادات، والمنافقون عباداتھم سیئات

مستطیع في العمر كلھ مرة واحدة، فإْن أخلَّ الحاجُّ بمناسكھا، وبما أّن عبادةَ الحّج فَرَضھا هللا على ال     

فلم یؤِد ركناً، أو نسي واجباً، أو تَرَك سنَّةً، أو حرص على سنة أدَّت إلى انتھاك حرمة، أو اقترَف 

ھ، أو لَِزمھ الدُم، أو أساء، أو قصَّر، أو ترَك األَْولَ  ى، إْن فَعََل معصیة، أو فَعََل محظوراً، فَقَْد أَْبَطَل حجَّ

ھذا فقد ضیّع فرصة فریدة ال تتكّرر، فرصة لمغفرة ذنبھ، واستحقاقھ جنّةَ ربھ، كلُّ ھذا بسبِب الجھل 

ه بھ، لذلك نقول: أیھا  الذي ھو أعدى أعداِء اإلنسان، فالجاھُل یفعل في نفسھ ما ال یستطیع أن یفعلھ عدوُّ

شدُّ على الشیطان ِمن أَْلِف عابٍد، وقلیٌل ِمَن الفقِھ خیٌر ِمَن كثیٍر الحّجاُج تفقَّھوا قبل أن تحّجوا، فعالٌم واحد أ

  ِمَن العبادة:

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُموَن ﴾   ﴿ فَاْسأَلُواْ أَْھَل الذِّ

  ( سورة النحل )

ن حاّجٍ وكما أن انتظار الصالة یُعَّد من الصالة، كذلك اإلعداُد الفقھّي للحّج فھو ِمَن الحّج، فكم مِ      

ھ، وكم ِمن حاّجٍ اجتاز  أْھمَل التفقُّھَ قَْبَل الحج، وعاد ِمَن الحّج، ولم یطف طواف الركن، فبطل حجُّ

المیقاَت المكانيَّ غیَر محِرم فلزمھ الدم، وكم ِمن حاّجٍ وقع في محظورات اإلحرام، وھو یحسُب أنھ 

  یُحسن صنعاً.

  :َدْرء المفاسِد مقدٌَّم على َجلِْب المنافع 

حجةُ  أْن یتحّرك في حیاتھ َوفق ُسلَّم لألولیات، فإذا أّدى حّجةَ اإلسالم، وھي ِمن فقِھ الرجلِ      

 ً بمالھ وبدنھ وموافقة أولي األمر لھ،  الفریضة، وتاقت نفسُھ إلى أن یحّج مرةً ثانیةً وثالثةً، وكان مستطیعا

للواقع من حرمان مسلم ِمن حّجة الفریضة، وكان قد أّدى كلَّ ما  ولم یسھم ِمن خالل تصریحٍ غیِر مطابق

علیھ أّن یحّج ثانیة  واجبات تجاه والدیھ، وأوالده، وأخوتھ، وأخواتھ، وأصدقائھ، وجیرانھ، فال علیھ من
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الكبیِر، والمرأةِ، والضعیف، وقد ورد في الحدیث  وثالثة ورابعة، فالحج جھاد ال شوكة فیھ، وھو جھادُ 

  سيالقد

لَْم یَِفْد إِلَيَّ (( إَِذا أَْصَحْحُت ِلعَْبِدي ِجْسَمھُ، َوَوسَّْعُت َعلَْیِھ فِي اْلَمِعیَشِة، فَأَتَْت َعلَْیِھ َخْمَسةُ أَْعَواٍم 

 ))لََمْحُرومٌ 

  [البیھقي في السنن الكبرى والترغیب والترھیب للمنذري]

حجةَ الفریضةَ، ولھ ولد في سّن الزواج، ویخشى علیھ االنحراَف، فاألَْولى أن لكن حینما یحّج المسلُم      

جھ بدَل أْن یحّج حجة النفل، ألّن َدْرَء المفاسِد مقدٌَّم على َجْلِب المنافع، وأّن هللا ال یقبل نافلةً أدَّْت إلى  یزّوِ

  ترِك واجٍب:

  ثِیراً ﴾﴿ َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیراً كَ 

  ( سورة البقرة )

  الحجَّ ال یكفِّر الذنوَب التي لم یَتُْب منھا صاحبُھا : 

 من أدعیة النبي صلى هللا علیھ وسلم     

ةٌ َال ِریَاَء فِیَھا َوَال ُسْمعَةَ ))  (( اللَُّھمَّ َحجَّ

  [ابن ماجھ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك]

ومعنى ھذا أن من انحراف الحاج عن      

ده، وعدم إخالصھ في عبادتھ أن یبتغي من قص

حجھ السمعة والریاء، ویجب أْن یعلَم المسلُم أّن 

الحجَّ ال یكفِّر الذنوَب التي لم یَتُْب منھا 

صاحبُھا، أي إذا كان مصراً على ذنب ویعلم 

أنھ ذنب، الحج ال ینتفع بھ إطالقاً، فالمقیم على 

، فإّن ذنٍب ما لم یَتُْب منھ، وھو مستمرٌّ فیـھ

الحجَّ ال یكفِّر ذنبَھ، وإنما الحجُّ كفارةٌ وأجٌر 

للعبِد التائِب إلى هللا، الراجع إلیھ، الراِجي رحمتَھ وعفَوه، والذي أْقلَع عن ذنوبھ إقالعاً ال رجعة بعده، 

  والدلیل على ذلك:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: یَا َرسُ  ِ َصلَّى �َّ ا (( قَاَل أُنَاٌس ِلَرسُوِل �َّ ِ، أَنَُؤاَخذُ بَِما َعِمْلنَا فِي اْلَجاِھِلیَِّة ؟ قَاَل: أَمَّ وَل �َّ

سْ  ْسَالِم فََال یَُؤاَخذُ بَِھا، َوَمْن أََساَء أُِخذَ بِعََمِلِھ فِي اْلَجاِھِلیَِّة َواْإلِ   َالِم ))َمْن أَْحَسَن ِمْنكُْم فِي اْإلِ

ِ ْبِن َمْسعُوٍد]   [مسلم َعْن َعْبِد �َّ
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أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشارة أخي عیسي، ورأت أمي حین حملتني أنھ خرج منھا نور أضاءت لھ  ((

  قصور بصرى ))

  [أخرجھ الطیالسي وفي مسند الشامیین من حدیث أبي أمامة ]

  مناسك الحج من شعائر هللا :

 أیھا األخوة، مناسك الحج من شعائر هللا، قال تعالى     

 

ْم  ِ فَإِ ﴿ َوَمْن یُعَّظِ نََّھا ِمْن تَْقَوى َشعَائَِر �َّ

  ﴾اْلقُلُوبِ 

  ( سورة الحج )

قال بعض العلماء: أداء الشعیرة شيء،      

وتعظیمھا شيء آخر، من تعظیمھا أن یؤدیَھا 

الحاج كما فعلھا رسول هللا صلى هللا علیھ 

وسلم، ومن تعظیمھا أن تؤدیھا على شوق 

ومن تعظیم شعائر هللا أن یؤدیھا الحاج، ویتمنى أن یؤدیھا مرات وطیب نفس، ال على تأفف وتململ، 

ومرات، إن المشاعر التي یشعر بھا الحاج، وھو في المشاعر المقدسة، ھي بوتقة ینصھر فیھا قلب 

المؤمن حتى یتخلص من أدرانھ نقي القلب، صافي النفس، تلك ھي الغایة الكبرى من الحج، أن تعود أیھا 

  أمك. الحاج كیوم ولدتك

  تساوي الناس جمیعھم في الحج :

  أیھا األخوة الكرام، یقول ربنا جّل جاللھ:     

ُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَراَم قِیَاًما ِللنَّاِس َوالشَّْھَر اْلَحَراَم َواْلَھْدَي َواْلقََالئَِد ذَِلكَ  َ یَْعلَُم َما  ﴿ َجعََل �َّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ

َ بُِكّلِ َشْيٍء َعِلیٌم (فِي    )﴾97السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َوأَنَّ �َّ

  (سورة المائدة)

من أدق ما قالھ المفسرون حول ھذه اآلیة: إن المسلم بحجِ بیت هللا الحرام، وتعظیِم شعائر هللا، وعقِد      

قق مصالح المسلم في الدنیا واآلخرة، العزم على طاعة هللا، واتباعِ سنة نبیھ صلى هللا علیھ وسلم تتح

  وعندئذ تتوقف المعالجة اإللھیة:

ُ َشاِكًرا َعِلیًما( ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن �َّ   ) ﴾147﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ( سورة النساء )
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الحاج مالبسة الَمخیطة والُمحیطة، یخلع      

والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنیاه، عن 

حجمھ المالي، عن مرتبتھ االجتماعیة، عن 

مرتبتھ الوظیفیة، بل عن درجتھ العلمیة، 

والدینیة أحیاناً، ھذه المالبس الَمخیطة 

والمحیطة، تعبر عن نوع انتمائھ، إلى أمٍة، إلى 

ةٍ، إلى حرفة، إلى شعٍب، إلى قبیلٍة، إلى عشیر

مستوى اقتصادي، إلى مستوى اجتماعي، إلى 

منصب دیني، ھذه المالبس الَمخیطة والمحیطة تعبر عن ھویة اإلنسان، فلو بقي المسلم بلباسھ لبقي 

ملتصقاً بدنیاه، أو بقبیلتھ، أو بطبقتھ، أو بَمْن على شاكلتھ، ولكن اإلسالم لحكمٍة كبیرة شرع اللون 

یم الواحد، حتى تختفي الھویة الخاصة، ویبدو البشر كیاناً واحداً، ومن ثم تتعامل معھم الواحد، والتصم

بدافع إنساني خالص، بعدما ذابت الفروق الطبقیة، والھویات اإلقلیمیة، واالنتماءات المتعددة، لیبرز ھذا 

خالقھ الواحد اللباس وكأن الناس متساوون في كل شيء، ھو اإلنسان على فطرتھ السلیمة في مواجھة 

الدیان، بعد أن یخلع الحاج ثیابھ الَمخیطة والمحیطة، ویرتدي ثوب اإلحرام الموحد، یدخل في أفق 

الممنوعات، ففي باطنھ ممنوع أن یفكر في شيء یؤذي الحرم، ومع الناس فال رفث، وال فسوق، وال 

قطع، وال یشوه، ومع الحجر فال جدال في الحج ، ومع الحیوان، فال یُصطاد، وال یقتل، ومع النبات فال یُ 

  یكسر وال یقتلع، ھذه الممنوعات التي ھي من لوازم اإلحرام، لیكون الحج سالماً دائماً قال تعالى:

َل بَْیٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَركاً َوُھًدى ِلْلعَالَِمیَن ( َراِھیَم َوَمْن ) فِیِھ آَیَاٌت بَیِّنَاٌت َمقَاُم إِبْ 96﴿ إِنَّ أَوَّ

 َ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْیِت َمِن اْستََطاَع إِلَْیِھ َسبِیالً َوَمْن َكفََر فَِإنَّ �َّ  َغنِيٌّ َعِن َدَخلَھُ َكاَن آَِمناً َوِ�َّ

  ) ﴾97(اْلعَالَِمینَ 

  ( سورة آل عمران )

  إلى مراد ربھ : الحج اتصال با� عز وجل و سعادة بقربھ و خروج العبد من مراده

إن الحاجَّ المحرَم یُحَظر علیھ لُبُس المخیط من الثیاب، ویُحظر علیھ التطیُُّب بكل أنواع الطیب،      

ویُحظر علیھ الحلُق والتقصیُر، ویُحظر علیھ مقاربةُ الُمتَعِ التي أُبیحت لھ خارَج الحج، كلُّ ذلك لیُْحِكَم 

یداً كما قلت قبل قلیل عن كل مداخلة من ُمتع األرض، وفوق ذلك اتصالَھ با�، ولیسعد بقربھ وحده، بع

ففي اإلنسان غریزة حّب االستطالع، فھو في أصل طبعھ ال یقبل على عمل إال إذا عرف حكمتھ، وحقق 

بھ مصالحھ العاجلة والظاھرة، وألنھ یحب نفسھ حباً جماً، وھذا مركب في أصل طبعھ، وألن الحج بھذه 

المناسك التي ال تظھر حكمتھا للوھلة األولى، ال یلبي ھذه الحاجة الفطریة، والفكریة،  الممنوعات، وبھذه
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والمادیة، لذلك یحتاج الحاج إلى درجة عالیة من اإلیمان بحكمة هللا وعلمھ، ویحتاج إلى درجة عالیة من 

  العبودیة للواحد الدیان.

  یقول عمر رضي هللا عنھ: " تفقھوا قبل أن تحجوا ".     

فالعبادة في حقیقتھا تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربھ، وھذا یبدو جلیاً واضحاً في الحج،       

یتساءل بعضھم ، ھل مع ھذا التسلیم المطلق بحكمة ما أمرنا بھ إعمال للعقل ؟ الجواب: ال، ألنھ لن 

موح لھ أن یطیر في المجال یكون العقل حَكماً على النقل، ولكنھ مسموح للعقل أن یفھم حكمة النقل، مس

  الجّوي اإلسالمي، مسموح لھ أن یسبح في المیاه اإلقلیمیة اإلسالمیة، مسموح لھ أن یسبح وأن ال یشطح.

  یوم عرفة یوم إكمال الدین وإتمام النعمة و مغفرة الذنوب و العتق من النیران :

ویباھي هللا  دعوات، وتقال العثرات،عرفة، فیوم عرفة من األیام الفضلى، تجاب فیھ ال ویأتي موقف     

األیام قدره، وھو یوم إكمال الدین، وإتمام  فیھ المالئكة بأھل عرفات، وھو یوم عظَّم هللا أمره، ورفع على

العتق من النیران، إنھ یوم اللقاء األكبر بین العبد المنیب المشتاق،  النعمة، ویوم مغفرة الذنوب، ویوم

الخالق المطلق األزلي  بین ھذا اإلنسان الحادث الفاني المحدود الصغیر، وبینربھ الرحیم التواب،  وبین

الصغیرة إلى رحاب الكون الكبیر، ومن حدود قوتھ  الباقي الكبیر، وعندھا ینطلق اإلنسان من حدود ذاتھ

هللا،  إال العظیمة، ومن حدود عمره القصیر إلى امتداد اآلباد التي ال یعلمھا الھزیلة إلى الطاقات الكونیة

فیھ الرحمات على العباد، من  فیوم عرفة یوم المعرفة، ویوم عرفة یوم المغفرة، ویوم عرفة یوم تتنزل

عرفات ولم یغلب عـلى ظنھ أن هللا قد غفر لھ فال  خـالق األرض والسماوات، ومن ھنا قیل من وقف في

  .حج لھ

 

(( وقف النبي صلى هللا علیھ وسلم بعرفات 

  مس أن تثوب فقال:وقد كادت الش

یا بالل أَنِصت لي الناس، فقام بالل فقال: 

أنصتوا لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

فأنصت الناس، فقـال علیھ الصالة والسالم: 

معشر الناس أتاني جبریل آنفاً فأقرأني من 

ربـي السالم، وقال: إن هللا عز وجل غفر ألھل 

لتبعات، فقام عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قال: یا عرفات، وأھل المشعر الحرام، وضمن عنھم ا

رسول هللا ھذه لنا خاصة، قال ھذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى یوم القیامة، فقال عمر رضي هللا عنھ: 

  كثر خیر هللا وفاض ))
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  ]2/23[رواه بن المبارك عن سـفیان الثوري عن الزبیر بن عدى عن أنس رضي هللا عنھ الترغیب 

(( ما من یوم أكثـــر من أن یعتق هللا فیھ عبداً من النار من یوم عرفة، وإنھ لیدنو عز وجل ثم یباھي 

  بھم المالئكة فیقول ماذا أراد ھؤالء. انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً، اشھدوا أني غفرت لھم))

  [مسلم عن عائشة رضي هللا عنھا]

یلقي في روعھ أنھ قد غفر لھ، لذلك یشعر الحاج الصادق  إن هللا یغفر للحاج، ومبالغة في إكرامھ     

  بأن هللا قد غفر لھ، وأنھ عاد كیوم ولدتھ أمھ

(( ما رئي الشیطان یوماً ھو فیھ أصغر وال أدحر وال أغیظ منھ من یوم عرفة وما ذاك إال لما رأى من 

  تنزل الرحمة وتجاوز هللا عن الذنوب العظام ))

  عن طلحة بن عبید هللا بن كریز رضي هللا عنھ ] [مالك والبیھقي وھو مرسل

(( خیر الدعاء دعاء یوم عرفة، وخیـر ما قلت أنا والنبیون من قبلي ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ، 

  لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر))

  [أحمد والترمذي وھو من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده عن رضي هللا عنھ ]

وقال عبد هللا بن المبارك: جئت إلى سفیان الثوري عشیة یوم عرفة وھو جاٍث على ركبتیھ، وعیناه       

  تذرفان، فالتفت إلي، فقلت لھ: من أسوأ ھذا الجمع حاالً ؟ قال: الذي یظن أن هللا ال یغفر لھ.

  الحج صورة مصغَّرة للمحشر العظیم یوم القیامة :

یھ نبات بشري، مختلف ألوانھ، أغصانھ تلك األیدي المرفوعة عرفات، یغط موقف عجیب في     

یوم القیامة،  إلى رب األرض والسماء، یرى الحاج بین یدیھ صورةً مصغَّرةً للمحشر العظیم بالدعاء

اإلنسان إلى وطنھ، ولكن المحشر العظیم یوم  وعلیھ أن یستعدَّ لھ منذ اآلن، ألن رحلة الحج یعود منھا

ً  منھا اإلنسان القیامة ال یعود  إلى وطنھ، إنھا رحلة قبل األخیرة، استعداداً للرحلة األخیرة، الناس جمیعا

للرحلة  مصغَّر، بلباس موحد، وبدعاء موحد، وبابتھال موحد، كلھم ضعاف، كلھم فرادى، نموذج

 .األخیرة األخیرة، لقد كان الحج رحلة قبل األخیر استعداداً للرحلة

لماء في سماء الحج، طار بعض الع لقد     

 وسبحوا في بحوره الواسعة بل غاصوا فیھا،

فكانت لھم لمحات وضیئة، قالوا عن الطواف: 

تكونت  "كأن اإلسالم حجر ألقي فوق محیط،

منھ دوائر حولھ متتابعة متنامیة وھكذا بیت هللا 

البیت طواف المحب  الحرام، فالطواف حول
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حب عمیق لرمز التوحید، لقد استقطب البیت  ربھ، وتعبیراً عنحول محبوبھ، توثیقاً للعھد بین العبد و

الخمس، فجاؤوا نوعیات مختلفة، تحمل كل جماعة ھموم مجتمعھا،  الحرام المؤمنین من قارات الدنیا

الذي  في البعد الزماني إلى ماضي ھذه األمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى األرض جاؤوا لیعودوا

الخالدة، للتزود بالدروس المفیدة التي  ا لیعودوا إلى المكان الذي ضم ھذه الرسالةنزل فیھا الوحي، جاؤو

ربھم، وصالح دینھم الذي ھو عصمة أمرھم، ال تقوم مصالحھم  تعینھم على صالح دنیاھم وفق منھج

موا وأقا هللا، وال مصالحھم األخرویة إال إذا عظموا ھذا البیت واصطلحوا مع هللا، الدنیویة، وفق منھج

ارتفاعاً عن شھوات الحیاة الدنیا  منھجھ في األرض، الحج عبادة ُزیِّنت بمحاسن وآداب، وإذا كان الحج

منھا، واالكتفاء بالیسیر، فال یلیق بالمتلبس بھذه العبادة أن ینشغل  ومادیاتھا، وتدریباً للعبد على التخفف

 .بما نھى هللا تعالى عنھ عنھا

فحسب، بل علیك أن تكون آمراً بالمعروف، ناھیاً عن  عِرض عن ھذه المنھیاتإنھ ال یكفي منك أن تُ      

هللا  وطیب الكالم، وإطعام الطعام، من أعظم القربات التي یتقرب بھا العبد إلى المنكر، إن حسن الخلق،

مكة، وفي حال اإلحرام  عز وجل في الحج، وإذا كان اقتراف المعاصي محرم في كل حین، فإنھا في

  حریماً، وھي أولى بالمنع والزجر والنھي عنھاأشد ت

 نصائح حول الحج :

أخوتنا الكرام، ال یُعقل، وال یُقبل أن یذھب الحاج إلى بیت هللا الحرام قبل أن یتفقھ بأركان الحج،      

وواجباتھ، وسننھ، ومستحباتھ، وصفة حجة النبي علیھ الصالة والسالم، وما ینبغي أن تكون علیھ أخالق 

  اج.الح

  ثانیاً، ال یُعقل، وال یُقبل أن تُؤدى ھذه العبادة الجلیلة أداًء بعیداً عن مقاصدھا وثمارھا.     

  ثالثاً، ال یُعقل، وال یُقبل أن یعود الحاج من أداء ھذه الفریضة كما ذھب.     

  ة مشاعر مقدسة.رابعاً، ال یُعقل، وال یقبل أن یُوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن یشعر بأی     

خامساً، ال یعقل، وال یقبل أن یتحرى الحاج سنةً أو مستحباً، ویرتكب من أجلھا معصیة، أو أن      

  یتجاوز فریضة.

  سادساً، ال یُعقل، وال یُقبل أن یحدثك الحاج عن كل شيء في الحج إال الحج.     

اً عن معاداتھ للشیطان، ویعود إلى بلده سابعاً، ال یُعقل، وال یقبل أن یرمي الحاج الجمرات تعبیر     

  لیكون أُلعوبة بین یدي الشیطان.

ثامناً، ال یُعقل، وال یُقبل أن یقتصر أمر هللا في ھذه الفریضة على أن یأتي الحاج من بالد بعیدة      

لیس  لیجلس في المشاعر المقدسة، لیأكل، وینام، ویتكلم في شؤون الدنیا، إن أمر هللا في ھذه العبادة

كذلك، وھو أعظم وأجل من أن یكون كذلك، أن تأتي إلیھ من بالد بعیدة، لتحقق وجودك المادي في 
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مكان، تمضي ھذا الوقت في غیر ما أمرت بھ، ولیس ھذا المستوى من الحج ھو الذي تقوم بھ مصالح 

یتب منھا صاحبھا،  المسلمین في دنیاھم وأخراھم، یجب العلم الیقیني بأن الحج ال یكفر الذنوب التي لم

فالمقیم على ذنب ولم یتب منھ، وھو مستمر فیـھ، فإن الحج ال یكفر ھذا الذنب، وإنما الحج كفارة وأجر 

  للعبد التائب إلى هللا، الراجع إلیھ، الراجي رحمتھ وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبھ إقالعاً ال رجعة بعدھا.

ھ من أساء في اإلسالم جوزي بعملھ السیئ في اإلسالم وما ومع أن اإلسالم یھدم ما كان قبلھ، إال أن     

كان قبل اإلسـالم، وكذلك الحال فیمن لھ معاٍص لم یتب منھا قبل الحج فإن الحج ال یھدم ھذه المعاصي، 

وھذا یعني أن الحج ال یفید إال التائب من الذنب، والعائد إلى هللا، الراجع إلیھ، المقلع عن ذنوبھ، وأما 

  لى معاصیھ وذنوبھ المستمر فیھا، فإن الحج ال یھدم ما كان قبلھ في ھذه الحالة.المقیم ع

أقول قولي ھذا، وأستغفر هللا العظیم لي ولكم، فاستغفروه یغفر لكم، فیا فوز المستغفرین، أستغفر      

  هللا.

* * *  

  الخطبة الثانیة : 

ي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده الحمد � رب العالمین، وأشھد أن ال إلھ إال هللا ول     

ورسولھ، صاحب الخلق العظیم، اللھم صّلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین 

  الطاھرین، وصحبھ أجمعین.

  اإلنسان حینما ینضبط قبل الحج في طاعتھ � عز وجل یرى من ثمار الحج ما ال یوصف :

  أیھا األخوة الكرام      

 بد من التنویھ في أن اإلنسان حینما ینضبط ال

قبل الحج في طاعتھ � عز وجل، وحینما 

یكون على معرفة با�، وعلى طاعة لھ، ھذا 

اإلنسان إذا ذھب إلى بیت هللا الحرام یرى 

العجب العجاب، یرى من القرب من هللا الشيء 

  الكثیر، یرى من ثمار الحج ما ال یوصف.

اج حّج بیت هللا الحرام حجاً حینما تلتقي بح     

صحیحاً صادقاً، تستمع منھ إلى أحوالھ، وإلى مشاعره، وإلى حاالت قربھ، بحیث تتمنى أن تحج أنت في 

العام القادم، أما حینما یكون اإلنسان محجوباً عن هللا في بلده بالذنوب والمخالفات وحّب الدنیا ھذا 

ى بیت هللا الحرام دون أن یعقد مع هللا صلحاً أو توبةً قد ال الحجاب في البلد إذا انطلق منھ اإلنسان إل
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یرى شیئاً، قد یسمعك من األخطاء التي یرتكبھا الحجاج ما ال سبیل إلى وصفھ، قد تنفر نفسھ عن أن 

یحج مرةً ثانیة ألن جوھر الحج لم یكن محققاً، حج بجسده ولم یحج بقلبھ، لم یكن قلبھ حاضراً و لم تكن 

  .نفسھ منیبةً 

  من أراد أن یحج ینبغي أن یستعد للحج قبل أن یحج :

  أیھا األخوة      

من أراد أن یحج ینبغي أن یستعد للحج قبل 

الحج، أن یستعد بالتوبة النصوح، أن یستعد 

ألداء الحقوق، أن یستعد بااللتزام التام، فإذا 

توجھت إلى بیت هللا الحرام وجدت من القرب 

جدت أن ھذه عبادة ما ال سبیل إلى وصفھ، و

عظیمة، وأن الثمار التي قطفتھا ال توصف، أما 

إذا حججت بجسدك وكأنھا فریضة ینبغي أن 

تؤدى شكالً من دون مضمون، من دون قرب من هللا عز وجل، تعود من الحج ولك عن مثالب الحجاج 

  وتقصیرھم الشيء الكثیر.

موا بمنھج هللا قبل أن تحجوا، اعقدوا الصلح مع هللا فأیھا األخوة الكرام، تفقھوا قبل أن تحجوا، التز     

  قبل أن تحجوا، أدوا حقوق العباد قبل أن تحجوا، بعدئذ حجوا.

إذاً الحج من أعظم العبادات، إنھ في الحقیقة عبادة العمر، إنھ في الحقیقة عبادة ینقلك من حال إلى      

  ھوات إلى جنات القربات.حال، من تعلق بالدنیا إلى تعلق باآلخرة، من وحول الش

بشكل موجز ما لم تعد بعد الحج إنساناً آخراً بتصوراتك، بقیمك، بعالقاتك، بانضباطك، فإنك لم      

  تقطف ثمار الحج التي جعلھا هللا في متناول الحجاج الصادقین.

  الدعاء :

نا فیما أعطیت، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك ل     

واصرف عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، وال یقضى علیك، وإنھ ال یذل من والیت، وال یعز من 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

ال یھدي ألحسنھا إال أنت، اللھم أصلح األعمال ال یھدي لصالحھا إال أنت، اللھم اھدنا ألحسن األخالق 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، موالنا رب العالمین، اللھم اكفنا 
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ك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعِل كلمة بحاللك عن حرامك، وبطاعت

الحق والدین، وانصر اإلسالم، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع األرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم األكرمین.

 


