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مكدمة بكله الدنتوز

شػاءت حكسة هللا، جل جػاللو، أف يتخح لشفدػو بيتًا، يجعػ إليػو عبػاده، ليدوروه فيو، وشػاءت حكسة هللا، أف 
يجعل أياـ الحج الحاسػسة حخمػًا، وأف يجعل مكانػو السخمػؽ حخمػًا، وأف يجعل ألعسالػو حخمػة تدػخي إلى 

مقرػجىع، ومطيػخىع، وفي  سػاسػية في  قمػب الحجاج أجسعيغ، حيشسا يمبدػػف ثياب اإلحخاـ، فيربحػف 
ضل ىحه الحخمات يتحقق األمغ لمسدافخيغ، وتخوج الدػػؽ لمستجخيغ، ويصيب الػصػاؿ لمدائػخيغ، وتختسخ 
معانػي األخػػة في نفػس السدػمسيغ، ويشفس مػسػع الحج عػغ قمػب بجالؿ هللا مفعسة، وأرواح بأنػػار اليقيغ 

 متفتحة، وعدائػع عمى متابعة الدػمػؾ إليو متججدة، وأواصخ حػؿ لػائو مذػخقة، وآمػاؿ بعمػ كمسة هللا
 مشعقجة.

والعبادات الذعائخية، و التعاممية، واألخالقية، معممة بسرػالح الخػمق، في دنياىع، وأخخاىع، و تزػييعيا أف 
 تفخغ مغ مزسػنيا، وأف تؤدى أداء أجػفًا، شكميًا.

خ، والرـػ سبيل إلى التقػى، والدكاة تصيخ وتدكي، والحج رحمة إلى فالرالة تشيى عغ الفحذاء و السشك
 هللا.

وحيشسا ال تؤدى العبادات عمى الشحػ الحي شػخعت لو، يقاؿ لمسرمي: ضػيعظ هللا كسا ضيعتشي، ويقاؿ 
مًا لمرػائع: ليذ لظ مغ صػيامظ إال الجػع والعصر، ويقاؿ لمسشفقيغ الفاسػقيغ: لغ يتقبل مشكع إنػكع كشتع قػ 

 فاسػقيغ، ويقاؿ لمحاج بساؿ حػخاـ: ال لبيظ وال سػعجيظ، وحجػظ مخدود عميظ.
مغ ىحا السشصمق أردت ليحا الكتيػب أف يتزػسغ بعزػًا مغ حكػع الحػج وأسخاره، ووصػفًا لبعس السذػاعػخ 

حيجية اليانعة، السقجسة، التي يشبغي لمحاج أف يذعخ بيا وىػ في السذاعخ السقجسػة، وإشارة إلى الثسار التػ 
 التي يسكغ لمحاج أف يقصفيا مغ حجو.

ولع أضػسغ كتيبي ىحا أحكاـ الحػج الفقييػة، ألف السكتبات زاخخة بعذخات الكتب، التي تذخح ػ بإسياب ػ 
أعسػاؿ الحج والعسخة، عمى اختالؼ السحاىب السعتسجة، فاألولى أف يتجو اإلنداف إلى الججة ال إلى التقميج.

 جل وعال أف يكػف ىحا العسػل خالرػًا وصػابًا، وهللا السػفق. وأرجػػ هللا
دمحم راتب الشابمدي
أستاذ محاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق
خصيب جامع الذيخ عبج الغشي الشابمدي
مجرس ديشي في مداجج دمذق

والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : زحلة قبل السحلة األخرية52-10الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
في حياة اإلنداف الذارد، ِقَيٌع مادّية شاغَية، 
ىي ِبَذكل أو بآخخ، مػازيغ غيخ صحيحة، 
يػزُف بيا اإلنداف في السجتسع الساّدي، 

 كالساؿ، والقّػة، والػسامة، والحكاء... 
وىي ِقَيٌع ُمَزّممة، تحجب اإلنداف عغ 

الخبانّية، حقيقتو اإلندانّية، وعغ رسالتو 
تحجبو عغ سّخ ُوجػده، وغاية ُوجػده، وعغ 

 مريخه األبجي..
وحيشسا يخحل اإلنداف مغ حياتو الجنيا الفانَية، إلى حياتو األخخى الباِقَية، ُيْرَعق، حيشسا تشيار أمامو، الِقَيع 

ب السزّممة، كلُّ ىحا بعج السادّية، وتتعّصل السػازيغ غيخ الرحيحة، وتدقط األْقِشَعة السدّيفة، وتْشداح الُحجَ 
فػات األواف، ُيْرعق، حيشسا يقيَُّع عسمُو في الجنيا، وْفق مجى معخفتو بخّبو، ومعخفتو بَسشيج رّبو، واستقامتو 
عمى مشيج رّبو، وبحْجع أعسالو الرالحة، التي نفَع بيا الخمق، ولئال ُيْرعق اإلنداف، في رحمتو األخيخة ؛ 

صيع، وىػ السػِسخ، ِلَيكػف رحمًة إلى هللا، قبل الخحمة األخيخة، فمعّمُو يدتِعّج، مغ فخض هللا الحج عمى الُسْدت
 خالؿ دروسيا البميغة لمخحمة األخيخة 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : التجسد واملساواة52-15الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

يأتي الحاج السدتصيع إلى بيت هللا الحخاـ، 
حاسخ الخأس، بادي القجميغ، مذتسل 
اإلزار، مجخدًا مغ الثياب، التي يعبخ بيا 
اإلنداف، في أكثخ األحياف، عغ غشاه 
السادي، أو عغ مختبتو االجتساعية، أو عغ 
مشربو الخفيع. لقج ندع الحاج ثيابو، وندع 

صاف. يأتي معيا أقشعة الساؿ، والجاه والدم
البيت الحخاـ ليصػؼ ويدعى، فال يجج 

، وأخخى لدػقتيع، إنو مكاف واحج يصػؼ فيو الغشي والفقيخ، واألميخ والخفيخ، والقػي  امكشة لعمية القـػ
والزعيف، في بيت هللا الحخاـ تدوؿ الفػارؽ بيغ البذخ، وتتحقق السداواة بيغ الخمق، وال يبقى مغ 

 .ػ التقػى. لقػلو تعالى )) إف أكخمكع عشج هللا أتقاكع (( السخجحات إال مخجح واحج وى
التجخد والسداواة / سستاف بارزتاف في الحج. فييد الحاج جاللة السػقف، ويغسخ قمبو الخذػع، وتفيس 
بالجمع عيشاه، ويتػجو إلى هللا، داعيًا، متزخعًا، تائبًا، مدتغفخًا، وىػ يخى الجسػع الحاشجة، وقج لفت أبجانيا 

قسذة بيزاء تذبو األكفاف يحكخه ىحا السػقف بيـػ القيامة، حيث يقـػ الشاس لخب العالسيغ حقًا إف الحج بأ
 رحمة قبل األخيخة، تحكخ الحاج بالخحمة األخيخة

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : مً حدود الرات إىل زحاب الهو52ٌ-10الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
الذعائخية، ومشيا الحج، وسائل العبادات 

يشتطخ أف يشعقج خالليا اتراؿ بيغ ىحا 
؛ الحادث الفاني، السحجود، الرغيخ اإلنداف،

وبيغ األصل، السصمق، األزلي، الباقي، الحي 
صجر عشو ىحا الػجػد، وعشجىا يشصمق 
اإلنداف مغ حجود ذاتو الرغيخة، إلى رحابة 

، إلى الكػف الكبيخ ؛ ومغ حجود قػتو اليديمة
عطسة الصاقات الكػنية، ومغ حجود عسخه 

 القريخ، إلى امتجاد اآلباد، التي ال يعمسيا إال هللا.
ىحا االتراؿ ال يشعقج إال بذخط أف يكػف اإلنداف ممتدمًا بالسشيج التعبجي، فيسا بيشو وبيغ هللا، وبالسشيج 

 التعاممي، واألخالقي، فيسا بيشو وبيغ الخمق. 
 ىخ الجيغ، فالرالة عساد الجيغ، مغ أقاميا فقج أقاـ الجيغ، ومغ تخكيا فقج ىجـ الجيغ.ىحا االتراؿ ىػ جػ 

فسغ ثسار ىحا االتراؿ أنو يصيخ اإلنداف مغ عػامل انحصاشو، وشقائو " الرالة شيػر "، وأنو يشػر قمب 
لسترل سعادة، السترل بشػر عمػي، يخيو حقائق األشياء، فال يشخجع برػرىا " الرالة نػر " وأنو يدعج ا

تشبع مغ ذاتو، فالسترل باهلل، شاىخ الدخيخ، مدتشيخ البريخة، مشغسذ في سعادة، ال تدتصيع سبائظ 
 الحىب الالمعة، وال سياط الجالديغ الالذعة، أف ترخفو عشيا.
 ىحا االتراؿ يتفاوت كسًا ونػعًا، وأمجًا، مغ عبادة إلى أخخى. 

 تصيخه، وتشػره، وتدعجه إلى الرالة التي تمييا.ففي الرالة يذحغ السرمي شحشة روحية، 
لكغ فخيزة الجسعة، وخصبتيا، يشبغي أف تذحشو شحشة، أكبخ وأشػؿ، يشبغي أف تذحشو إلى الجسعة التي 

 تمييا. 
أما الرياـ فقج أراده هللا ثالثيغ يػمًا، يتخؾ فييا الرائع شعامو وشخابو لتكػف الذحشة الخوحية كافية لعاـ 

 كامل.
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ا الحج فيػ عبادة تؤدى في العسخ مخة واحجة فخضًا، وىػ عبادة شعائخية مالية، بجنية، تؤدى في أوقات وأم
معمػمة، وأمكشة مخرػصة، لحلظ تحتاج إلى تفخغ تاـ مغ تعمقات الجنيا، كالػشغ، واألىل، واألوالد، 

ال بج لمحاج مغ أف يخمع والعسل ؛ وتفخيغ كامل مغ كل الحجب، واألقشعة التي تبعج الشفذ عغ خالقيا، ف
ثيابو التي تعبخ بذكل أو بآخخ عغ دنياه، والبج أف يبتعج عغ أكثخ السباحات التي تذجه إلى الجنيا... كل 
ىحا مغ أجل أف يذحغ السؤمغ في الحج شحشة روحية كبيخة، تكفي ألف يمتـد بسشيج هللا، وأف يقبل عميو، 

 وأف يعسل لمجار اآلخخة إلى أف يمقى ربو. 
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 ( : إحهاو الصلة باهلل تعاىل52-10الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الحج ىػ احج اركاف االسالـ الخسدة، وىػ عبادة مالية، بجنية، شعائخية، وىػ تمظ الخحمة الفخيجة في عالع 
القخاف الكخيع، ليقف في  االسفار، يشتقل فييا السدمع ببجنو وقمبو، الى البمج االميغ، الحي اقدع هللا بو، في

عخفات، وليصػؼ ببيت هللا الحخاـ، الحي جعل رمدا لتػحيج هللا، ووحجة السدمسيغ، ففخض عمى السدمع اف 
 يدتقبمو كل يـػ خسذ مخات في صمػاتو، قاؿ تعالى:

 ﴿ َوَحْيُث َما ُكْشُتْؼ َفَؾلُّؾا ُوُجؾَىُكْؼ َشْظَخُه ﴾
 [144]سػرة البقخة:

يتػجو اليو بذخرو، ثع فخض عميو اف 
 ويصػؼ بو بشفدو، في العسخ مخة واحجة.

اف ىحا البيت العتيق، ىػ اوؿ بيت وضع 
لمشاس، ىػ اوؿ بيت اقيع في االرض لعبادة 
هللا، ومججد بشائو الخميل ابخاىيع، وولجه 
الحبيح اسساعيل، وىسا الخسػالف الكخيساف 
المحاف جعل هللا مغ ذريتيسا، ىحه االمة 

ستجاب دعػتيسا الخالرة، وىسا السدمسة وا
 يذيجاف ىحا البشاء العتيج، قاؿ تعالى:

ِسيعُ  ْل ِمشَّا ِإنََّػ َأْنَت الدَّ اْلَعِميُؼ * َربََّشا َواْجَعْمَشا  ﴿ َوِإْذ َيْخَفُع ِإْبَخاِىيُؼ اْلَقَؾاِعَج ِمَؽ اْلَبْيِت َوِإْسَساِعيُل َربََّشا َتَقبَّ
ِحيُؼ * َربََّشا َواُمْدِمَسْيِؽ َلَػ َوِمْؽ ُذرِّ  ْبَعْث يَِّتَشا ُأمًَّة ُمْدِمَسًة َلَػ َوَأِرَنا َمَشاِسَكَشا َوُتْب َعَمْيَشا ِإنََّػ َأْنَت التَّؾَّاُب الخَّ

يِيْؼ ِإنََّػ َأْنتَ   اْلَعِديُد اْلَحِكيُؼ ﴾ ِفيِيْؼ َرُسؾاًل ِمْشُيْؼ َيْتُمؾ َعَمْيِيْؼ َآَياِتَػ َوُيَعمُِّسُيُؼ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَسَة َوُيَدكِّ
 [129-127]سػرة البقخة:

 قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 ))انا دعؾة ابخاىيؼ وبذخى عيدى ابؽ مخيؼ (( 
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 -بجافع محبتو وابتغاء رضػانو  -والحج بخىاف عسمي يقجمو السؤمغ لخبو ولشفدو، عمى اف تمبية دعػة هللا 
 وعسمو، ودياره.أفزل عشجه مغ مالو، واىمو، وولجه، 

 ولحلظ تتسيد ىحه العبادة، بانيا تحتاج الى تفخغ تاـ، فال تؤدي اال في بيت هللا الحخاـ....

اذا... ال بج مغ مغادرة االوشاف، وتخؾ االىل والخالف، وتحسل مذاؽ الدفخ، والتعخض الخصاره، وانفاؽ 
يف، فانو يرح ايزا، اف ثسخة ىحه الساؿ في سبيل رضػانو، واذا صح اف ثسغ ىحه العبادة باىظ التكال

 العبادة باىخة الشتائج.

 قاؿ السرصفى ملسو هيلع هللا ىلص فيسا رواه البخاري ومدمع:

 )) مؽ حج فمؼ يخفث ولؼ يفدق رجع مؽ ذنؾبو كيؾم ولجتو امو (( 
 وقاؿ ايزا: 

 )) وان الحج ييجم ما قبمو(( 
 )) وان الحج السبخور ليذ لو جداء اال الجشة(( 

 فالحجاج والعسار وفج هللا ان دعؾه اجابيؼ وان استغفخوه غفخ ليؼ(( ))
 لحلظ قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) تابعؾا بيؽ الحج والعسخة فانيسا يشفيان الفقخ والحنؾب ((
 ))التفقة في الحج كالشفقة في سبيل هللا ((
مخة واحجة في العسخ كمو، يكفخ الحج فخض عيغ، عمى كل مدمع ومدمسة، بالغ، عاقل، حخ، مدتصيع، 

 جاحجه، ويفدق تاركو، كسا ورد عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 )) مؽ ممػ زادا وراحمة تبمغو الى بيت هللا ولؼ يحج فال عميو ان يسؾت غيخ مدمؼ (( 
وىػ الخكغ الخامذ مغ اركاف االسالـ، الحي عمع مغ الجيغ بالزخورة، حيث قاؿ الشبي عميو الرالة 

 والدالـ 

)) بشي االسالم عمى خسذ شيادة ان ال الو اال هللا وان دمحما رسؾل هللا واقام الرالة وايتاء الدكاة وصؾم 
 رمزان وحج البيت مؽ استظاع اليو سبيال (( 
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ة، وقمبية، وبجنية، ومالية، وشعائخية، تؤدى في امكشة مخررة، وفي ازمشة مخررة، والحج عبادة قػلي
وباعساؿ مخررة، واذا كانت الرالة تتكخر في اليـػ الػاحج خسذ مخات، وفخيزة الجسعة تؤدى كل 
اسبػع، وفخيزة الرـػ تؤدى في العاـ شيخا، فاف فخيزة الحج تجب في العسخ كمو مخة واحجة لقػلو صمى 

  عميو وسمع:هللا

 )) الحج مخة فسؽ زاد فيؾ تظؾع (( 
الحج رحمة الى هللا، فقج شاءت ارادتو، 
لحكسة مصمقة، مخاعاة لمشدعة السادية، في 
كياف االنداف، اف يزع لمشاس في االرض 
بيتا لو، يسكغ السؤمشيغ بو، مغ اف يعبخوا 
مغ خالؿ اتيانو، مغ كل فج عسيق، اف 

قيع اليو، فالسؤمغ يعبخوا عغ حبيع هلل، وشػ 
يؤكج مغ خالؿ قرجه البيت الحخاـ، ممبيا 
دعػة ربو، اف هللا احب اليو مغ اىمو، وولجه، 
ومالو، وعسمو، وبمجه، والشاس اجسعيغ، فيتحسل نفقات الحج التي ربسا تكػف باىطة، ويتحسل تخؾ االىل، 

اف اثيخا، كل ذلظ حبا هلل وشسعا والػلج، الحي ربسا كاف صعبا، ويتحسل تخؾ العسل والكدب الحي ربسا ك
 بالقخب مشو.

وشاءت حكسة هللا، اف يكػف بيتو الحخاـ، في السشصقة الحارة مغ االرض، وفي واد غيخ ذي زرع، ليكػف 
واضحا لجى الحجاج اف االتراؿ الحقيقي باهلل، يحقق لمسخء سعادة، يدتغشي بيا عغ كل الذخوط السادية، 

 واف سعادة االنداف تشبع مغ داخمو، ال مسا يحيط بو نفدو مغ الػاف الشعيع. التي يتػىع انيا سبب سعادتو،
ولػ كاف بيت هللا الحخاـ، في السشصقة السعتجلة، مغ االرض، حيث الجباؿ الخزخاء، والسياه العحبة، 

دفعا والبحيخات الرافية، والبداتيغ الغشاء، والجػ المصيف، والشديع العميل، وكاف الحج عمى مجار العاـ، 
 لالزدحاـ، ألقبل كل الخمق عمى اداء الفخيزة السستعة شمبا لالستجساـ، ال حبا بخالق االكػاف، قاؿ تعالى 

ِم َربََّشا ِلُيِقيُسؾا الرَّ  يَِّتي ِبَؾاٍد َغْيِخ ِذي َزْرٍع ِعْشَج َبْيِتَػ اْلُسَحخَّ ي َأْسَكْشُت ِمْؽ ُذرِّ ِمَؽ  اَلَة َفاْجَعْل َأْفِدَجةً ﴿ َربََّشا ِإنِّ
 الشَّاِس َتْيِؾي ِإَلْيِيْؼ َواْرُزْقُيْؼ ِمَؽ الثََّسَخاِت َلَعمَُّيْؼ َيْذُكُخوَن ﴾

 [ 37] سػرة ابخاىيع:
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، يحطخ عميو لبذ السخيط مغ  وفزال عغ مػقع البيت الحخاـ، وعغ شبيعة الجػ فيو، فاف الحاج السحـخ
ق والتقريخ، ويحطخ عميو مقاربة الستع الثياب، ويحطخ عميو التصيب بكل انػاعو، ويحطخ عميو الحم

السباحة خارج الحج، كل ذلظ ليحكع اترالو باهلل، وليدعج بقخبو وحجه، بعيجا عغ كل مجاخمة مغ متع 
االرض، ليتحقق الحاج انو اذا وصل الى هللا وصل الى كل شيء، واف الجنيا كميا ال يسكغ اف تدعج 

 يا رب ماذا فقج مغ وججؾ وماذا وجج مغ فقجؾ.االنداف، وليشصمق لدانو بذكل عفػي قائال: 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : االستطاعة52-12الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 االستصاعة التي ورَدت في اآلية الكخيسة، التي ُتَعّج أْصاًل في فخضّية الحّج وىي قػلو تعالى: 
 (﴾79اْلَبْيِت َمِؽ اْسَتَظاَع ِإَلْيِو َسِبياًل َوَمْؽ َكَفَخ َفِإنَّ َّللاََّ َغِشيٌّ َعِؽ اْلَعاَلِسيَؽ ) ﴿ َوّلِلَِّ َعَمى الشَّاِس ِحجُّ 

 ] سػرة آؿ عسخاف [

ىي استصاعة بجنّية ومالّية وأْمشّية ؛ فالسدمع 
الحي ال يقػى جدسو عمى تحّسل أداء مشاسظ 
الحّج، ِبَغَمَبِة يقيشو، أو بإخبار شبيب، 
متخّرز، مدمٍع، حاذؽ، ورع ؛ يجدئو أف 
يكّمف مغ يحّج عشو في حياتو، أو يػصي 
ِبَحّجة بجٍؿ بعج مساتو، وفق أحكاـ ىحا الشػع 
مغ الحّج، والسدمع الحي ال يسمظ الساؿ 
ي نفقات الخكػب بأنػاعيا،  الكافي، الحي ُيَغصِّ

ة والسجيشة، وثسغ الّصعاـ والذخاب، ف َكغ في مكَّ زاًل عغ نفقات أىمو وولجه في َغْيَبِتِو، ليذ ونفقات الدَّ
مدتصيًعا، فال يشبغي لمسدمع غيخ السدتصيع، أف يبحؿ ماء وجيو مغ أجل جسع نفَقَة الحّج، وال أف يْدُمَظ 
السداِلَظ الُسْمَتِػيَّة، مغ أجل أف يحّرل نفقة الحّج، فإنَّو في األْصل ليذ مدتصيًعا، وال حجَّ عميو، وحيشسا 

ة يقّخر أ ولػا األمخ في ديار السدمسيغ أف يعتسجوا نطاًما ُيتيُح ِلَسغ لع يحّج أف يحّج، ويسشع مغ حّج حجَّ
الفخيزة، قبل أقّل مغ خسدة سشػات أف يحج، حيشسا يكػف الباعث عمى ىحا التشطيع، إْفداح السجاؿ 

وىا، بُيْدٍخ وشسأنيشة،  ة الفخيزة، أف يؤدُّ ػا حجَّ فال يشبغي لمسخء أف يختكَب مْعرَيًة، لمسدمسيغ الحيغ لع يحجُّ
ًة نافمة... فالُسدمع الحي لع ُيْدسح لو أف يحّج، ال ُيَعجُّ مدتصيًعا.  ِلَيُحّج حجَّ

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : اليفكة الطيبة52-10الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

الساؿ، فال بج في الساؿ الحي سيشفقو الحاج في وما داـ الحّج مغ العبادات السالية، التي تْدتػِجُب إنفاؽ 
 ىحه الفخيزة مغ أف يكػف مااًل شيبًا وحالاًل... َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَ 
ًبا ((  )) َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَّ َّللاََّ َطيٌِّب اَل َيْقَبُل ِإالَّ َطيِّ

 ) رواه مدمع(

 هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو  وروي عغ أبي ىخيخة رضي 

))إذا خخج الحاج حاجا بشفقة طيبة، ووضع رجمو في الغخز ) ركاب الجابة ( فشادى: لبيػ الميؼ لبيػ، 
ناداه مشاد مؽ الدساء لبيػ وسعجيػ زادك حالل وراحمتػ حالل وحجػ مبخور غيخ مأزور، وإذا خخج 

الغخز، فشادى: لبيػ الميؼ لبيػ، ناداه مشاد مؽ الدساء ال لبيػ وال بالشفقة الخبيثة فؾضع رجمو في 
 سعجيػ زادك حخام ونفقتػ حخام وحجػ مأزور غيخ مأجؾر ((

 ] رواه الصبخاني [

وبسا أفَّ الحّج فخيزٌة فخَضيا هللا تعالى عمى الُسدتصيع، والفقيخ ليذ مدتصيًعا، فال يشبغي لمفقيخ أف 
ِج َّللاَِّ بِغ أبي أْوَفى قاؿ: سألت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ الخجل لع يحج، أو يدتقخض ؟ يقتخَض ِلَيُحّج، فعغ َعبْ 
 قاؿ: ال. رواه البييقي.

و إال ِبُسػافقة دائِشِو....  والَسجيغ ال ُتقبُل حجَّ

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : تفكَوا قبل اٌ حتجوا52-19الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .وبسا اف عبادة الحج فخضيا هللا عمى السدتصيع، في العسخ كمو مخة واحجة 

فاف اخل الحاج في مشاسكيا، فمع يؤد ركشا، 
او ندي واجبا، او تخؾ سشة، او حخص 
عمى سشة، ادت الى انتياؾ حخمة، او 
اقتخاؼ معرية، او فعل محطػرا، فقج ابصل 

او اساء او قرخ او  حجو، او لدمو الجـ،
تخؾ االولى، اف فعل ىحا، فقج ضيع فخصة 
فخيجة، ال تتكخر، فخصة لسغفخة ذنبو 
واستحقاقو جشة ربو، كل ىحا بدبب الجيل، 
الحي ىػ اعجى اعجاء االنداف، فالجاىل يفعل بشفدو، ماال يدتصيع اف يفعمو عجوه بو، لحلظ نقػؿ: اييا 

واحج اشج عمى الذيصاف مغ الف عابج، وقميل مغ الفقو خيخ مغ  الحجاج، تفقيػا قبل اف تحجػا، فعالع
كثيخ مغ العبادة، فاسألػا اىل الحكخ اف كشتع ال تعمسػف. وكسا اف انتطار الرالة مغ الرالة، كحلظ 
االعجاد الفقيي لمحج مغ الحج، فكع مغ حاج اىسل التفقو قبل الحج، وعاد مغ الحج ولع يصف شػاؼ 

، فمدمو دـ، وكع مغ حاج فعل الخكغ، فبصل حجو، وك ع مغ حاج اجتاز السيقات السكاني غيخ محـخ
 محطػرات االحخاـ، وىػ يحدب انو يحدغ صشعا.

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : سله أوليات52-10الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ة الفخيزة،  ة اإلسالـ، وىي حجَّ مغ فقو الّخجل أف يتحّخؾ في حياتو وْفق ُسمَّع األْولػيَّات، فإذا أدَّى حجَّ
وتاَقْت نفدُو إلى أف يحّج مّخة ثانية وثالثة... وكاف مدتصيًعا ِبَسالو، وبجنو، ومػافقة أولي األمخ لو، ولع 

ف مدمٍع مغ حّجة الفخيزة، وكاف قج أدَّى كّل ما عميو ُيْدِيع مغ خالؿ ترخيح غيخ مصابق لمػاقع في ِحْخما
مغ واجبات تجاه والجيو وأوالده وأخػتو وأخػاتو وأصجقائِو وجيخانو، فال عميو أف يحّج ثالثة ورابعة، فالحّج 

 جياد ال شْػكة فيو، وىػ جياد الكبيخ والسخأة والزعيف، وقج ورد في الحجيث القجسي: 
يو خسدة أعؾام لؼ يفج إلي ووسعت عميو في السعيذة، فأتت عم )) إذا أصححت لعبجي جدسو،

 (( لسحخوم
ة الفخيزة، ولو ولٌج في سّغ الدواج ويخذى عميو االنحخاؼ، فاألولى أف  ... لكغ حيشسا يحّج السدمع حجَّ

ة الشَّْفل، ألّف دْرء السفاِسج مقّجـ عمى جْمب السرالح، وألّف هللا  ْت ُيَدوِّجو بَجَؿ أف يحّج حجَّ ال يقبُل نافمًة أدَّ
 إلى تْخؾ واجٍب، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَمْؽ ُيْؤَت اْلِحْكَسَة َفَقْج ُأوِتَي َخْيخًا َكِثيخًا﴾
 ] سػرة البقخة [

ة ال سسعة فييا وال رياء ".  " الميّع حجَّ
ومعشى ىحا أف انحخاؼ الحاج، أف يبتغي مغ 

 حجو الدسعة والخياء.

تاريخو خخج عبج قاؿ ابغ كثيخ رحسو هللا في 
هللا بغ السبارؾ إلى الحّج، فاْجتاَز بعس 
البالد، فسات شائٌخ معيع، فَأَمَخ بإبقاِئِو في 
ُقسامة البمجة، وسار أصحابُو أمامو، وتخّمف 
ىػ وراءُىع، فمسَّا مخَّ بالقسامة إْذ ِبِبْشٍت 

ت بو إلى الجار، فجاء آدـ السبارؾ صغيخة قج خخَجت مغ داٍر قخيبة، وأخحْت ذلظ الصائخ السّيت، ثعَّ أْسخعَ 
  .وسأليا عغ أمخىا وأخح الصائخ السّيت، فاْسَتْحَيت أوَّاًل ثعَّ قاَلت: أنا وأّمي ىشا



 الدكتور حممد راتب النابلسي ةرحلة احلج لفضيلكتاب  
14 

وليذ لشا شيٌء إال ىحا اإلزار، وليذ لشا قػٌت إال ما ُيمقى عمى ىحه القسامة، وكاف لشا والٌج ذو ماٍؿ عطيع 
سباب، ولع يبَق عشجنا شيٌء نتبّمغ، أو نْقتاُت مشو، َسِسَع ذلظ آدـ السبارؾ َفُأِخَح مالُو، وُقِتَل ِلَدبب مغ األ

َفَجِمَعْت َعْيشاُه، وأمَخ بَخّد األحساؿ والسؤونة وقاؿ ِلَػكيمِو: كع مَعَظ مغ الّشفَقة ؟ فقاؿ: ألف ديشار قاؿ: أْبِق لشا 
فػ هللا لقج أْفَجَعتشي ِبُسريبتيا، وإفَّ ىحا ،  رابةعذخيَغ ديشاًرا َتكفيشا إليابشا وأْعِط الباقي إلى ىحه السخأة السُ 

َجقة فػؽ الحّج السبخور،  شا ىحا العاـ، ثّع قَفَل راجًعا، ولع يحّج واْعَتقَج أفَّ ىحه الرَّ أفزُل عشج هللا مغ حجِّ
عي السذكػر، ىكحا كاف الّدمف الرالح يعخفػف حقيقة العبادات، ويعخفػف قيسة السعامالت، أَلعْ  يِخْد  والدَّ

عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسّمع: ألف أمذي مع أٍخ في قزاء حاجتو خيخ مغ صياـ شيخ، واعتكافو 
 في مدججي ىحا؟

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : أداء حكوم العباد52-17الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

هللا، ويخضى عشيا، ولئال يشفق اإلنداف الساؿ الكثيخ، ولكي تؤدى ىحه العبادة العطيسة، عمى نحػ يقبميا 
 !ظ وال سعجيظ ... وحجظ مخدود عميظوالػقت الثسيغ، ويتجذع السذاؽ، ثع ال تقبل حجتو، ويقاؿ لو: ال لبي

لئال تزيع حجتو سجى .. عميو أف يتػب 
قبل الحىاب إلى الحج، مغ كل الحنػب 
واآلثاـ، كبيخىا وصغيخىا، جميميا وحقيخىا، 
فيتجشب كل كدب حخاـ، وكل عالقة متمبدة 
باآلثاـ، عميو أف يؤدي الحقػؽ، ويقمع عغ 
، عمى  الحنػب، واألىع مغ ىحا أف يعقج العـد

أصبح الحج  أال يعػد إلييا بعج الحج، وإال
مغ الصقػس، ال مغ العبادات .. فسغ 
الخصخ الكبيخ، والػىع الخصيخ، أف يطغ الحاج، أف الحج ييجـ كل ما قبمو مغ الحنػب، وفيو تغفخ كل 
خصيئة ... وقج أتفق عمى أف األحاديث الذخيفة، التي تبيغ أف الحاج يعػد مغ الحج كيـػ ولجتو أمو، وقج 

ػب التي أشار إلييا الشبي ىي الحنػب التي بيغ العبج وربو حرخًا .. أما غفخت ذنػبو كميا، ىحه الحن
الحنػب التي بيشو وبيغ الخمق، وأما الحقػؽ التي في ذمتو، وأما الػاجبات التي قرخ في أدائيا فيحه ال 

يتخؾ، تدقط وال تغفخ، إال باألداء أو السدامحة، فالحنػب ثالثة: ذنب ال يغفخ وىػ الذخؾ باهلل، وذنب ال 
 وىػ ما كاف بيغ العبج والخمق، وذنب يغفخ، وىػ ما كاف بيغ العبج وربو ... 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : املصاعس املكدسة52-01الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 قاؿ تعالى: 

َفا َواْلَسْخَوَة ِمْؽ َشَعاِئِخ َّللاَِّ ﴾  ﴿ ِإنَّ الرَّ
 [158] سػرة البقخة: 

وقج ورد في المغة أف السذاعخ ىي السعالع والسشاسظ... أي األعساؿ التي يؤمخ بيا الحاج , في تمظ 
 األماكغ , ومفخدىا: شعيخة. وفي قػلو تعالى: 

 ﴿ َفِإَذا َأَفْزُتْؼ ِمْؽ َعَخَفاٍت َفاْذُكُخوا َّللاََّ ِعْشَج اْلَسْذَعِخ اْلَحَخاِم﴾
 [198] سػرة البقخة: 

الطاىخ , وجسعيا ))  والسذعخ السعمع
مذاعخ(( والسذاعخ السقجسة ىي األماكغ 

 السقجسة.

واآلف أال يشبغي لمحاج , وىػ في السذاعخ 
 السقجسة , أف يذعخ بسذاعخ مقجسة ؟

أال يشبغي لمحاج , وىػ في بيت هللا الحخاـ , 
يصػؼ حػؿ الكعبة , أف يذعخ بسذاعخ 

يغ الرفا والسخوة , بسذاعخ الداعي السذتاؽ السحب يصػؼ حػؿ محبػبو , وأف يذعخ وىػ يدعى ب
لسصمػبو...؟ أال يشبغي لمحاج أف يذعخ وىػ يشحخ األضاحي , أنو يشحخ شيػتو التي تحجبو عغ 
ربو...؟أال يشبغي لمحاج أف يذعخ وىػ يخجع الذيصاف , أف الخجع تعبيخ يخمد إلى معاداة الذيصاف 

 في الخوضة الذخيفة , أنو في روضة مغ رياض الجشة...؟ لألبجية...؟ أال يشبغي لمحاج أف يذعخ , وىػ 

مجسل القػؿ: يشبغي لمحاج , وىػ يؤدي ندظ الحج , في السذاعخ السقجسة , أف يذعخ بسذاعخ مقجسة , 
 تتشػع بتشػع األمكشة , وتشػع الشدظ , فكل مشدظ لو شعػره الخاص , وىحا الذعػر ىػ محرمة إيسانو.

دة , قػاميا اتراؿ متسيد باهلل عد وجل , وثسشيا التفخغ التاـ , إذ ال تؤدى إال ومغ ىحا يتزح أف الحج عبا
 في بيت هللا الحخاـ... 
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إذَا ال بج مغ مغادرة األوشاف , وتخؾ األىل والخالف , وتحسل مذاؽ الدفخ , والتعخض ألخصاره , وإنفاؽ 
تكاليف, فإنو يرح أيزًا أف ثسارىا باىخة الساؿ ابتغاء مخضاة هللا , وإذا صح أف ثسغ ىحه العبادة باىطة ال

 الشتائج.

يحىب السدمع إلى بيت هللا الحخاـ , ويخمف في بمجتو ىسـػ السعاش والخزؽ , ىسـػ العسل والكدب , ىسـػ 
الدوجة والػلج , ىسـػ الحاضخ والسدتقبل , وبعج أف يحـخ مغ السيقات يبتعج عغ الجنيا كميًا , ويتجخد إلى 

 قػؿ:هللا عد وجل وي

 )) لبيظ الميع لبيظ ! لبيظ ال شخيظ لظ لبيظ ! إف الحسج والشعسة لظ والسمظ , ال شخيظ لظ ((

ىحه التمبية كأنيا استجابة لشجاء , ودعػة , 
يقعاف في قمبو أف يا عبجي خل نفدظ وتعاؿ 
! تعاؿ ياعبجي ألريحظ مغ ىسـػ كالجباؿ , 
تجثع عمى صجرؾ , تعاؿ ياعبجي ألشيخؾ 

 تشغز حياتظ.  مغ شيػات

الى متى انت بالحات مذغؾل وانت عؽ كل 
 ما قجمت مدؤول

 تعاؿ يا عبجي وذؽ شعع محبتي ! تعاؿ يا عبجي وذؽ حالوة مشاجاتي !

 )) لبيظ الميع لبيظ ! لبيظ ال شخيظ لظ لبيظ ! إف الحسج والشعسة لظ والسمظ , ال شخيظ لظ ((

الريظ ممكػت االرض والدساوات تعاؿ الضيء جػانحظ تعاؿ يا عبجي الريظ مغ اياتي الباىخات تعاؿ 
بشػري الحي اشخقت بو الطمسات تعاؿ العسخ قمبظ بدكيشة عدت عمى اىل االرض والدساوات تعاؿ المال 
نفدظ غشى ورضى شقيت بفقجىسا نفػس كثيخات تعاؿ الخخجظ مغ وحػؿ الذيػات الى جشات القخبات 

قخب تعاؿ الخمرظ مغ رعب الذخؾ وذؿ الشفاؽ الى شسانيشة تعاؿ النقحؾ مغ وحذة البعج الى انذ ال
 .التػحيج وعد الصاعة

 )) لبيظ الميع لبيظ ! لبيظ ال شخيظ لظ لبيظ ! إف الحسج والشعسة لظ والسمظ , ال شخيظ لظ ((
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تعاؿ يا عبجي النقمظ مغ دنياؾ السحجودة وعسمظ الختيب وىسػمظ الصاحشة الى افاؽ معخفتي وشخؼ ذكخي 
قخبي تعاؿ يا عبجي وحط ىسػمظ ومتاعبظ ومخاوفظ عشجي فانا اضسغ لظ زواليا تعاؿ يا عبجي وجشة 

 واذكخ حاجاتظ وانت تجعػني فانا اضسغ لظ قزاءىا. 

)) اف بيػتي في االرض السداجج واف زوارىا ىع عسارىا فصػبى لعبج تصيخ في بيتو ثع زارني وحق عمى 
 السدور اف يكـخ الدائخ ((

كخامي لظ اذا قصعت السدافات وتجذست السذقات وتحسمت الشفقات وزرتشي في بيتي الحخاـ فكيف يكػف ا
 .ووقفت بعخفة تجعػني وتدتخضيشي 

 )) لبيظ الميع لبيظ ! لبيظ ال شخيظ لظ لبيظ ! إف الحسج والشعسة لظ والسمظ , ال شخيظ لظ ((

 ئق ولتدتعج لمقاء تعاؿ يا عبجي وزرني في بيتي لتشداح عشظ االوىاـ ولتعايغ الحقا

يو خسدة اعػاـ لع يفج الي )) فاف عبجا اصححت لو جدسو ووسعت عميو في السعيذة فسزت عم
 ((لسحخـو

تعاؿ يا عبجي وشف حػؿ الكعبة شػاؼ 
السحب حػؿ محبػبو واسع بيغ الرفا 
والسخوة سعي السذتاؽ لسصمػبو تعاؿ يا 
عبجي وقبل الحجخ االسػد يسيشي في 

مع عمى ما فات مغ عسخ االرض واذرؼ الج
ضيعتو في غيخ ما خمقت لو وعاىجني عمى 
تخؾ الشعاصي والسخالفات واالقباؿ عمى 
الصاعات والقخبات وكغ لي كسا اريج اكغ 

لظ كسا تخيج كغ لي كسا اريج وال تعمسشي بسا يرمحظ فاذا سمست لي فيسا اريج كفيتظ ما تخيج واف لع تدمع 
ج ثع ال يكػف اال ما اريج خمقت لظ ما في الكػف مغ اجمظ فال تتعب وخمقتظ لي فيسا اريج اتعبتظ في ما تخي

 مغ اجمي فال تمعب فبحقي عميظ ال تتذاغل بسا ضسشتو لظ عسا افتخضتو عميظ

 )) لبيظ الميع لبيظ ! لبيظ ال شخيظ لظ لبيظ ! إف الحسج والشعسة لظ والسمظ , ال شخيظ لظ ((
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فيػ يـػ المقاء االكبخ تعاؿ لتتعخض لشفحة مغ نفحاتي تصيخ بيا تعاؿ يا عبجي الى عخفات يـػ عخفة 
قمبظ مغ كل درف وترفي نفدظ مغ كل شائبة وىع ىحه الشفحات تسال قمبظ سعادة وشسأنيشة وتذيع في 
نفدظ سعادة لػ وزعت عمى اىل بمج لكفتيع عشجئح ال تشجـ اال عمى ساعة امزيتيا في قيل وقاؿ وكثخة 

 .ؿالدؤاؿ واضاعة السا

تعاؿ لعخفات يـػ عخفة لتعخؼ انظ السخمػؽ االوؿ مغ بيغ كل السخمػقات ولظ وحجؾ سخخت االرض 
والدساوات وانظ حسمت االمانة التي اشفقت مشيا الجباؿ الذاىقات واني جئت بظ الى الجنيا لتعخفشي وتعسل 

لفي خدخ اال الحيغ امشػا عسال صالحا يؤىمظ لجشة الخمج تعاؿ الى عخفات يـػ عخفة لتعخؼ اف االنداف 
وعسمػا الرالحات وتػاصػا بالحق وتػاصػا بالربخ وانظ اف وججتشي وججت كل شيء واف فتظ فاتظ كل 

 شيء
وبعج اف يحوؽ السؤمغ في عخفات مغ خالؿ دعائو واقبالو واترالو روعة المقاء وحالوة السشاجاة يشغسذ في 

مغ قمبو الى يجيو ويربح اكبخ ىسو االخخة فيدعى الى لحة القخب عشجئح ترغخ الجنيا في عيشيو وتشتقل 
مقعج صجؽ عشج مميظ مقتجر وقج يكذف لمحاج في عخفات اف كل شيء ساقو هللا لو مسا يكخىو ىػ محس 

 عجؿ ومحس فزل ومحس رحسة ويتحقق مغ قػلو تعالى

ُ َيْعَمُؼ َوَأْنُتْؼ اَل َتْعَمُسؾَن ﴾﴿ َوَعَدى َأْن َتْكَخُىؾا َشْيدًا َوُىَؾ َخْيٌخ َلُكْؼ َوَعَدى َأْن ُتِحبُّ   ؾا َشْيدًا َوُىَؾ َشخٌّ َلُكْؼ َوَّللاَّ
 [216]سػرة البقخة:

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : احلج عسفة52-00الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ركغ الحج األكبخ الػقػؼ بعخفة، 
 ))فالحـج عخفة(( 

لحلظ يعج " يـػ عخفة " يـػ المقاء األكبخ، بيغ العبج السشيب السذتاؽ، وبيغ كسا قاؿ عمية الرالة والدالـ 
ربو التػاب الخحيع، فيـػ عخفة يـػ السعخفة، ويـػ عخفة يـػ السغفخة، ويـػ عخفة يـػ تتشدؿ فيو الخحسات عمى 

 قج العباد مغ خالق األرض والدساوات، ومغ ىشا قيل: مغ وقف في عخفات، ولع يغمب عمى ضشو أف هللا
 غفخ لو، فال حج لو.

 عغ جابخ رضي هللا عشو: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

))ما مؽ أيام عشج هللا افزل مؽ عذخ ذي الحجة، فقال رجل ىؽ أفزل أم مؽ عجتيؽ جيادًا في سبيل 
يشدل  هللا، قال: ىؽ أفزل مؽ عجتيؽ جيادًا في سبيل هللا، وما مؽ يؾم أفزل عشج هللا مؽ يؾم عخفة

هللا تبارك وتعالى إلى الدساء الجنيا فيباىي بأىل األرض أىل الدساء يقؾل: انغخوا عبادي جاءوني 
شعثًا غبخًا ضاحيؽ، جاؤوني مؽ كل فج عسيق، يخجؾن رحستي، ولؼ يخوا عحابي، فمؼ ُيخ يؾم أكثخ عتيقًا 

 مؽ الشار مؽ يؾم عخفة((
 حباف والمفظ لو[]قاؿ السشحري رواه البدار وابغ خديسة وابغ 

وروى ابغ السبارؾ عغ سفياف الثػري عغ 
الدبيخ بغ عمي عغ أنذ بغ مالظ رضي هللا 
عشو قاؿ: وقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بعخفات، وقج كادت 
الذسذ أف تثػب فقاؿ: يا بالؿ َأنِرت لي 
الشاس، فقاـ بالؿ فقاؿ: أنرتػا لخسػؿ هللا 

، فقاؿ عميو الرالة ملسو هيلع هللا ىلص، فأنرت الشاس
 والدالـ: 
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))معذخ الشاس أتاني جبخيل عميو الدالم آنفًا فأقخأني مؽ ربـــي الدالم وقال إن هللا عد وجل غفخ ألىل 
 عخفات وأىل السذعخ الحخام وضسؽ عشيؼ التبعات((

أتى مغ  فقػاـ عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو قاؿ: يا رسػؿ هللا ىحه لشا خاصة ؟ قاؿ: ىحه لكع ولسغ
 بعجكع إلى يـػ القيامة، فقاؿ عسخ رضي هللا عشو، كثخ خيخ هللا وشاب.

 وروى اإلماـ مدمع وغيخه عغ عائذة رضي هللا عشيا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

))ما مؽ يؾم أكثخ مؽ أن يعتق هللا فيو عبجًا مؽ الشار مؽ يؾم عخفة، وإنو ليجنؾا عد وجل ثؼ يباىي بيؼ 
 كة فيقؾل ماذا أراد ىؤالء(( السالئ

 وعغ أبي الجرداء رضي هللا عشو أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

))ما رئي الذيظان يؾمًا ىؾ فيو أصغخ وال أدحخ وال أغيظ فشو مؽ يؾم عخفة وما ذاك إال لسا رأى مؽ 
أى يؾم بجر يا رسؾل هللا، تشدل الخحسة وتجاوز هللا عؽ الحنؾب العغام إال ما أري مؽ يؾم بجر، قيل وما ر 
 أما إنو رأى جبخيل يدع السالئكة(( 

 أي يقػدىع . 

 ]رواه اإلماـ مالظ مخساًل والحاكع مػصػاًل[

 أييا اإلخػة الكخاـ، روى اإلماـ أحسج والتخمحي أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

إلو إال هللا وحجه ال شخيػ لو، لو  ))خيخ الجعاء دعاء يؾم عخفة، وخيخ ما قمت أنا والشبيؾن مؽ قبمي ال
 السمػ ولو الحسج وىؾ عمى كل شيء قجيخ((

ويخوى عغ حديغ السخوزي قاؿ سألت سفياف بغ عييشة عغ أفزل الجعاء يـػ عخفة فقاؿ: ال إلو إال هللا 
ه، وحجه ال شخيظ لو، فقمت لو: ىحا ثشاء، وليذ بجعاء، فقاؿ: أما تعخؼ حجيث مالظ بغ الحارث، ىػ تفديخ 

ْثػشيو أنت، فقاؿ: حجثشا مالظ بغ الحارث قاؿ يقػؿ هللا عد وجل:   قمت حجِّ

 ))إذا شغل عبجي ثشاؤه عمي عؽ مدألتي أعظيتــو أفزل ما أعظي الدائميــؽ(( 
قاؿ: وىحا تفديخ قػؿ الشبي، ثع قاؿ سفياف: أما عمست ما قاؿ أمية بغ أبي الرمت حيغ أتى عبج هللا بغ 

 " أي عصاءه "، قمت ال قاؿ، قاؿ أمية:ججعاف يصمب نائمو 

 أأذكخ حاجتي أم قج كفانـي حياؤك إن شيستػ الحيـاء
 وعمسػ بالحقؾق وأنت ورع لػ الحدب السيحب والثشاء
 إذا أثشى عميػ السخء يؾمــًا كفاه مؽ تعخضو الثشــاء

 ثع قاؿ: يا حديغ، ىحا مخمػؽ يكتفى بالثشاء عميو، دوف مدألة، فكيف بالخالق ؟.
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قرة سيجنا يػنذ عميو الدالـ حيشسا التقسو الحػت خيخ مؤكج ليحا السعشى، فسا مغ مريبة أشج مغ أف 
يجج اإلنداف نفدو فجأة في ضمسة بصغ الحػت، و ضمسة أعساؽ البحخ، وضمسة الميل، وما مغ مرػيبة 

 انقصعت معيا كل أسػباب الخالص كيحه السرػيبة فشادى:

ي ُكْشُت ِمَؽ الغَّاِلِسيَؽ ) ﴿ َفَشاَدى ِفي الغُُّمَساتِ  ْيَشاُه ِمَؽ 09َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَػ ِإنِّ ( َفاْسَتَجْبَشا َلُو َوَنجَّ
 (﴾00اْلَغؼِّ َوَكَحِلَػ ُنْشِجي اْلُسْؤِمِشيَؽ )

 ]سػرة األنبياء[ 

دعاء، " فاستجبشا لو ونجيشاه مغ الغع "  فاستجبشا لو، دققػا في كمسة فاستجبشا، أي أف هللا هلالج لج عج ثشاء يػنذ
انتيت القرة، ولئال يطغ قارئ القخآف أنيا قرة تاريخية وقعت مخة، ولع تقع مخة أخخى جعميا هللا قانػنًا 
بيحا التعقيب، جعميا هللا قانػنًا ساري السفعػؿ في كل زماف ومكاف، إلى أف يخث هللا األرض ومغ عمييا، 

 قاؿ:

 (﴾00ِجي اْلُسْؤِمِشيَؽ )﴿ َوَكَحِلَػ ُنشْ 
 ]سػرة األنبياء[

 فالسؤمغ ال يقشط، وال ييأس مغ رحسة هللا.

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : اهلل أنرب52-05الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لحلظ ال يدع الحاج بعج أف أفاض مغ عخفات، وقج حرل لو ىحا المقاء األكبخ، وأشخقت في نفدو أنػاره، 
واصبغت نفدو بربغة هللا، ال يدعو وقج ذكخ فزل هللا عميو، عشج السذعخ الحخاـ، ذكخه، وشكخه عمى نعسة 

اف، بخمي جسخة العقبة، ال يدعو اليجى، والقخب، ال يدعو وقج عبخ تعبيخًا رمديا عغ عجاوتو األبجية لمذيص
بعج أف لبى دعػة ربو، وحطي بقخبو، ورأى شخفًا مغ جالؿ ربو، وكسالو، وإكخامو، ال يدعو إال أف يكبخ هللا 

 عمى نعسة اليجى، والقبػؿ، والقخب. 
 لحلظ قصع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص التمبية بعج رمي جسخة العقبة، والحمق، وبجأ بالتكبيخ. 

 كبخ، مع أخػاتيا، سبحاف هللا، والحسج هلل، وال إلو إال هللا، ىي الباقيات الرالحات في قػلو تعالى: هللا أ
اِلَحاُت َخْيٌخ ِعْشَج َربَِّػ َثَؾابًا َوَخْيٌخ أَ  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الرَّ  (﴾00َماًل )﴿ اْلَساُل َواْلَبُشؾَن ِزيَشُة اْلَحَياِة الجُّ

 ]سػرة الكيف[

إذا سبح هللا حقيقة وحسجه ووحجه وكبخه فقج عخفو وإذا عخفو أشاعو، وإذا أشاعو استحق جشتو، وما فالسخء 
 عشج هللا خيخ، وأبقى مغ الجنيا الجنية الفانية.

وهللا أكبخ يفتتح بيا األذاف، ويختع بيا، 
ليذعخ السدمع، وىػ يدسع األذاف، وىػ 
مشغسذ في عسمو وتجارتو أف ما عشج هللا 

ستثل العبج أمخه بتمبية الشجاء أكبخ مغ حيشسا ي
 كل شيء بيغ يجيو ميسا يكغ كبيخًا.

وهللا أكبخ نفتتح بيا صالتشا، ونخددىا في 
أثشاء الرمػات الخسذ ما يديج عغ مائتيغ 
وخسديغ مخة في اليـػ الػاحج، وقج أصاب 

شيا إلى الخكغ الحي بعس الفقياء حيغ عجىا أقخَب إلى الذخط الحي يشبغي أف يدتسخ شػاؿ الرالة م
يشقزي بأدائو، فالسرمي يشبغي أف يمحظ في أثشاء صالتو أف هللا أكبخ مغ كل شيء يذغمو عغ الخذػع 

 لخبو.
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وهللا أكبخ نخددىا عقب انترارنا عمى أنفدشا، عقب عبادة الرياـ، وعقب عبادة الحج، لحلظ سغ لشا الشبي 
تحقيق لمعبػدية هلل والعػدة إليو أكبخ مغ الجنيا وما فييا، إذا رجع العبج إلى ملسو هيلع هللا ىلص التكبيخ في العيجيغ، ألنو 

 هللا نادٍى مشاد في الدساوات واألرض أف ىشئػا فالنًا فقج اصصمح مع هللا.

وهللا أكبخ، نخددىا ونحغ نػاجو أعجاءنا، وبعج أف نشترخ عمييع مغ أجل أف نذعخ أف هللا أكبخ مغ كل 
 عشج هللا، العمي القجيخ، وإف تشرخوا هللا يشرخكع. كبيخ، وأف الشرخ مغ

وهللا أكبخ يخددىا السؤمغ الدالظ إلى هللا، فتعشي عشجه أنو كمسا كذف لو جانب مغ عطسة هللا جانب مغ 
قجرة هللا جانب مغ رحسة هللا جانب مغ إكخاـ هللا تعشي عشجه أف هللا أكبخ مسا رأى. وكسا قاؿ اإلماـ 

 زددت عمسًا ازددت عمسًا بجيمي (. الذافعي: ) كمسا ا

 ومجسل القػؿ إف السؤمغ ميسا ازدادت معخفتو بخبو فاهلل أكبخ مسا عخؼ.

والعبخة كل العبخة ال في تخديج لفطيا بل في معخفة مزسػنيا، ومزسػف ىحا الكمسة يؤكجه، ويحجده سمػؾ 
 السؤمغ.

 " هللا أكبخ ". والشبي ملسو هيلع هللا ىلص قسة البذخ في معخفة مزسػف كمسة

أرسمت قخير عتبة بغ ربيعة إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليقػؿ لو " لقج أتيت قػمظ بأمخ عطيع، فاسسع مشي أعخض 
عميظ أمػرًا لعمظ تقبل بعزيا، إف كشت إنسا تخيج بيحا األمخ مااًل جسعشا لظ مغ أمػالشا حتى تكػف أكثخنا 

ؾ عميشا فال نقصع أمخًا دونظ، وإف كشت تخيج ممكًا ممكشاؾ عميشا، فمع يفمح مااًل، وإف كشت تخيج شخفًا سّػدنا
 في ىحا السحاولة.

ثع حاولت قخير عغ شخيق عسو أبي شالب أف تكفو عغ دعػتو فقاؿ لو عسو أبػ شالب: " يا ابغ أخي 
مشي مغ األمخ ماال أشيق، فسا كاف مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وال تحسِّ  إال أف قاؿ قػلتو َأبِق عمى نفدظ، وعميَّ

 الذييخة،:

))وهللا يا عؼ لؾ وضعؾا الذسذ في يسيشي والقسخ في شسالي عمى أن أتخك ىحا األمخ ما تخكتو حتى 
 يغيخه هللا أو أىمػ دونو(( 
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هللا أكبخ قاليا أصحاب رسػؿ هللا، قالػىا 
بألدشتيع، وامتألت بيا قمػبيع، وصجقتيا 

وىع قمة ما نعجد عغ فعل أعساليع، ففعمػا 
معذاره، ونحغ كثخة، فالػاحج مسغ يقػليا، 
ويرجقيا عسمو كألف، واأللف مسغ يقػليا، 

 وال يرجقيا عسمو كأؼ.

سيجنا سعيج بغ عامخ، أرادت زوجتو أف 
تحسمو عمى الكف عغ األنفاؽ في سبيل هللا، قاؿ ليا: "لقج كاف لي أصحاب سبقػني إلى هللا، وما أحب أف 

عغ شخيقيع، ولػ كانت لي الجنيا وما فييا، وقج خذي أف تجؿ عميو بجساليا، وىػ سالح الشداء،  أنحخؼ
فقاؿ ليا: تعمسيغ أف في الجشة مغ الحػر العيغ ما لػ أشمت واحجة مشيغ عمى األرض لغمب نػر وجييا 

 ضػء الذسذ والقسخ، فألف أضحي بظ مغ أجميغ أحخى وأولى مغ أف أضحي بيغ مغ أجمظ.

 ىحا الرحابي الجميل: هللا أكبخ بمدانو، وامتأل بيا قمبو، وصجقيا عسمو. قاؿ

راٍع مغ عامة السدمسيغ يخعى شياىًا قاؿ لو ابغ عسخ مستحشًا: ِبْعِشي ىحه الذاة، وخح ثسشيا، قاؿ: ليدت 
سشيا ولػ لي، قاؿ: قل لراحبيا: ماتت، أو أكميا الحئب، وخح ثسشيا، قاؿ وهللا إنشي لفي أشج الحاجة إلى ث

 قمت لراحبيا ماتت أو أكميا الحئب لرجقشي، فإني عشجه صادؽ أميغ، ولكغ أيغ هللا ؟!.
 قاؿ ىحا الخاعي، هللا أكبخ بمدانو، وامتأل بيا قمبو، وصجقيا عسمو. 

إذا أشاع السخء مخمػقًا كائشًا مغ كاف، وعرى خالقو فيػ ما قاؿ هللا أكبخ، وال مخة، ولػ رددىا بمدانو ألف 
 ة، ألنو إنسا أشاع األقػى في ترػره.مخ 

وإذا غر السخء الشاس ليجشي الساؿ الػفيخ، فيػ ما قاؿ هللا أكبخ وال مخة، ولػ رددىا بمدانو ألف مخة، ألنو 
 إنسا رأى أنسا ىحا الساؿ أكبخ عشجه مغ شاعة هللا ورسػلو.

دىا بمدانو ألف  وإذا لع يقع السخء اإلسالـ في بيتو إرضاء ألىمو وألوالده فيػ ما قاؿ هللا أكبخ وال مخة ولػ ردَّ
 مخة، ألنو إنسا رأى أف إرضاء أىمو أكبخ عشجه مغ إرضاء ربو.
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فكمسة هللا أكبخ لػ عخؼ السدمػف مزسػنيا فخددوىا بألدشتيع، وامتألت بيا قمػبيع، وصجقتيا أعساليع، 
 لكانػا في حاؿ آخخ مع هللا، ومػقف آخخ مع الخمق.

خ بألدشتشا، ولشتعخؼ إلى مزسػنيا، ولتكغ أعسالشا مرجقة ليا حتى ندتحق أف يخحسشا هللا، فمشخدد هللا أكب
 وأف يشرخنا عمى أعجائشا.

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : زمي اجلنسات52-00الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

وبعج أف يفيس الحجاج مغ عخفات، وقج حرمت ليع السعخفة، واستشار قمبو، وصحت رؤيتو، يخى أف 
 .الدعادة كميا في شاعة هللا، وأف الذقاء كمو في معريتو 

عشجئح يخى عجاوة الذيصاف، وكيف أنو يعج 
أولياء بالفقخ، إذا أنفقػا، ويخػفيع مسا سػى 

الذيصاف إال هللا، إذا أنابػا وتابػا، وما يعجىع 
 غخوراً 

 قاؿ تعالى:
ْيَظاُن َلسَّا ُقِزَي اأْلَْمُخ ِإنَّ َّللاََّ  ﴿ َوَقاَل الذَّ
َوَعَجُكْؼ َوْعَج اْلَحقِّ َوَوَعْجُتُكْؼ َفَأْخَمْفُتُكْؼ َوَما 
َكاَن ِلي َعَمْيُكْؼ ِمْؽ ُسْمَظاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْؾُتُكْؼ 

ُلؾُمؾا َأْنُفَدُكْؼ َما َأَنا ِبُسْرِخِخُكْؼ َوَما َأْنُتْؼ ِبُسْرِخِخيَّ ِإنِّي َكَفْخُت ِبَسا َأْشَخْكُتُسؾِن َفاْسَتَجْبُتْؼ ِلي َفاَل َتُمؾُمؾِني وَ 
 (﴾55ِمْؽ َقْبُل ِإنَّ الغَّاِلِسيَؽ َلُيْؼ َعَحاٌب َأِليٌؼ )

 ) سػرة إبخاىيع(

ليكػف الخمي تعبيخًا ماديًا وعيجًا مػثقًا عشجئح يعبخ الحاج عغ عجاوتو لمذيصاف تعبيخًا رمديًا بخمي الجسار، 
 في عجاوة الذيصاف، ورفزًا لػساوسو وخصخاتو.

يقػؿ اإلماـ الغدالي رحسو هللا تعالى: " اعمع أنظ في الطاىخ تخمي الحرى في العقبة، وفي الحقيقة تخمي 
 بيا وجو الذيصاف وتقرع ضيخه "، وال يحرل إرغاـ أنفو، إال بامتثالظ أمخ هللا تعالى... 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : حنس األضاحي ذبح للصَوات52-00الفكسة )

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

وحيشسا يتجو الحاج لَدػؽ اليجي، ونحخ األضاحي، وكأف اليجي ىجية إلى هللا تعبيخًا عغ شكخه هلل عمى 
نعسة اليجى التي ىي أثسغ نعسة عمى اإلشالؽ، وكأف ذبح األضحية ذبح لكل شيػة ورغبة في إرضاء هللا 

 العالسيغ. ة هللا رب عد وجل، وتزحية بكل غاٍؿ ورخيز، ونفذ ونفيذ في سبيل مخضا
َخَىا َلُكْؼ ِلُتَكبِّ  ُخوا َّللاََّ َعَمى َما َىَجاُكْؼ ﴿ َلْؽ َيَشاَل َّللاََّ ُلُحؾُمَيا َواَل ِدَماُؤَىا َوَلِكْؽ َيَشاُلُو التَّْقَؾى ِمْشُكْؼ َكَحِلَػ َسخَّ

ِخ اْلُسْحِدِشيَؽ )  (﴾09َوَبذِّ
 ) سػرة الحج(

 والحسج  رب العالسيؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدكتور حممد راتب النابلسي ةرحلة احلج لفضيلكتاب  
29 

 ( : طواف اإلفاضة52-02الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ثع يكػف شػاؼ اإلفاضة تثبيتًا ليحه الحقائق وتمظ السذاعخ، ثع يصػؼ شػاؼ الػداع ليشصمق مشو إلى بمجه 
إندانًا آخخ، إندانًا استشار قمبو بحقائق اإليساف، وأشخقت نفدو بأنػار القخب، وعقج العـد عمى تحقيق ما 

األخيخة، لتكػف الخحمة  ف الخحمة قبل عاىج هللا عميو، وإذا صح أف الحج رحمة إلى هللا فإنو يرح أف تكػ 
 األخيخة مفزية إلى جشة عخضيا الدساوات واألرض. 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : فصل لسبو واحنس52-00الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .األضحية شعيخة مغ شعائخ السدمسيغ في عيج األضحى السبارؾ 
فسذخوعيتيا أف اإلماـ أحسج وابغ ماجة رويا 
عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أف رسػؿ هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
))مؽ وجج سعة ولؼ يزح فال يقخبؽ 

 مرالنا(( 
وقج استشبط أبػ حشيفة رحسو هللا تعالى مغ 
ىحا الحجيث أنيا واجبة، فسثل ىحا الػعيج ال 

يخ يمحق بتخؾ غيخ الػاجب، وقاؿ غ
 األحشاؼ: إنيا سشة مؤكجة، وليع أدلتيع.

فيي واجبة مخة في كل عاـ عمى السدمع الحخ البالغ العاقل السقيع السػسخ، ومغ حجيث عائذة رضي هللا 
 عشيا أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

لتأتي يؾم  -ألضحية أي ا -))ما عسل ابؽ آدم يؾم الشحخ عســاًل أحب إلى هللا تعال مؽ إراقة الجم، إنيا 
القيامة بقخونيا وأعالفيـــا، وإن الجم ليقع مؽ هللا عد وجل بسكان قبل أن يقع عمى األرض، فظيبؾا بيا 

 نفدًا(( 
 ومغ حجيث أنذ رضي هللا عشػو قاؿ: 

سي، ويكبخ، ))ضحى رسؾل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكبذيؽ أممحيــــؽ أقخنيـؽ، فخأيتو واضعًا قجميو عمى ِصفاِحيسا يد
 فحبحيسا بيجه الذخيفة((

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : حهنة األضحية52-09الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

وحكستيا أف السدمع السػسخ يعبخ بيا عغ شكخه هلل تعالى عمى نعسو الستعجدة مشيا نعسة اليجى ، ومشيا 
نعسة البقاء عمى قيج الحياة مغ عاـ إلى عاـ ، فخيخكع مغ شاؿ عسخه ، وحدغ عسمو ، ومشيا نعسة 

وقع مغ الحنػب ،  ا الدالمة ، والرحة ، ومشيا نعسة التػسعة في الخزؽ ، وىػ فزاًل عغ ذلظ تكفيخ لس
 وتػسعة عمى أسخة السزحي وأقخبائو وأصجقائو وجيخانو وفقخاء السدمسيغ. 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : شسوط وجوبَا52-00الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 ومغ شخوط وجػبيا اليدار ، فالسػسخ ىػ مالظ نراب الدكاة زائجًا عغ حاجاتو األساسية أو ىػ الحي ال
يحتاج إلى ثسغ األضحية أياـ العيج فقط ، أو ىػ الحي ال يحتاج إلى ثسغ األضحية خالؿ العاـ كمو ، 

 عمى اختالؼ بيغ السحاىب في تحجيج معشى السػسخ.
ويشبغي أف يكػف الحيػاف السزحى بو سميسًا مغ العيػب الفاحذة التي تؤدي إلى نقز في لحع الحبيحة ، 

يزحي بالجابة البيغ مخضيا ، وال العػراء ، وال العخجاء ، وال ، العجفاء ،  أو تزخ بآكميا فال يجػز أف
 والجخباء ، ويدتحب في األضحية أسسشيا ، وأحدشيا.

 وكاف ملسو هيلع هللا ىلص يزحي بالكبر األبيس األقخف.

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : وقت حنسٍا52-07الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

ووقت نحخ األضحية بعج صالة عيج األضحى وحتى قبيل غخوب شسذ اليـػ الثالث مغ أياـ العيج ، عمى 
أف أفزل األوقات ىػ اليـػ األوؿ ما بعج صالة عيج األضحى ، وحتى قبل زواؿ الذسذ ، ويكخه تشدييًا 

ومعد ، بذخط أف يتع  ضأف الحبح لياًل ، وال ترح األضحية إال مغ الشعع ، مغ اإلبل والبقخ والغشع مغ 
 الزأف ستة أشيخ ، وأف تتع السعد سشة كاممة عشج بعس األئسة . 

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : ميدوبات األضحية52-51الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

وُيجدُئ السدمع أف يزحي بذاة عشو، وعغ أىل بيتو السقيسيغ معو، والحيغ يشفق عمييع، وىع جسيعًا 
 مذتخكػف في األجخ.

ومغ مشجوبات األضحية أف يتػجو السزحي 
نحػ القبمة، وأف يباشخ الحبح بشفدو إف قجر 

 عميو، وأف يقػؿ: 
))بدؼ هللا وهللا أكبخ، الميؼ ىحا مشػ وإليػ، 
 الميؼ تقبل مشي ومؽ أىل بيتي((

ولػو أف يػكل غيخه وعشجىا يدتحب أف 
يحزخ أضحيتو، لقػؿ الشبي صمى هللا عميو 

 وسمع لفاشسة: 

 ))قؾمي إلى أضحيتػ فاشيجييا، فإنو يغفخ لػ عشج أول قظخة مؽ دميا((
 

ويدتحب أف يػزعيا أثالثًا، فيأكل ىػ وأىل بيتو الثمث، وييجي ألقخبائو، وأصجقائو، وجيخانو الثمث، 
 بالثمث األخيخ عمى الفقخاء والسدمسيغ لقػلو تعالى:ويترجؽ 

﴾  ﴿ َفُكُمؾا ِمْشَيا َوَأْطِعُسؾا اْلَقاِنَع َواْلُسْعَتخَّ
 (00سؾرة الحج )

 قاؿ تعالى: 
َصَؾافَّ َفِإَذا َوَجَبْت ُجُشؾُبَيا ﴿ َواْلُبْجَن َجَعْمَشاَىا َلُكْؼ ِمْؽ َشَعاِئِخ َّللاَِّ َلُكْؼ ِفيَيا َخْيٌخ َفاْذُكُخوا اْسَؼ َّللاَِّ َعَمْيَيا 
ْخَناَىا َلُكْؼ َلَعمَُّكْؼ َتْذُكُخوَن ) ( َلْؽ َيَشاَل َّللاََّ ُلُحؾُمَيا َواَل 00َفُكُمؾا ِمْشَيا َوَأْطِعُسؾا اْلَقاِنَع َواْلُسْعَتخَّ َكَحِلَػ َسخَّ

خَ  ِخ اْلُسْحِدِشيَؽ )ِدَماُؤَىا َوَلِكْؽ َيَشاُلُو التَّْقَؾى ِمْشُكْؼ َكَحِلَػ َسخَّ  (﴾09َىا َلُكْؼ ِلُتَكبُِّخوا َّللاََّ َعَمى َما َىَجاُكْؼ َوَبذِّ

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : شيازة سيد األىاو صلى اهلل عليُ وسله52-50الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

مغ أحب بالد هللا إلى هللا، وبعج أف يشتيي الحجاج مغ مشاسظ الحج يتجيػف إلى السجيشة السشػرة التي ىي 
 يتجيػف إلييا لديارة سيج األناـ ملسو هيلع هللا ىلص، فقج روي عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 )) أنو مؽ زارني بعج مؾتي فكأنسا زارني في حياتي ((
 ] رواه البييقي بدشج ضعيف[

 وقج عمقت في مكاف بارز مغ الحجخة الذخيفة اآلية الكخيسة:

ُسؾُل َلَؾَجُجوا َّللاََّ ﴿   (﴾00 َتؾَّابًا َرِحيسًا )َوَلْؾ َأنَُّيْؼ ِإْذ َعَمُسؾا َأْنُفَدُيْؼ َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُخوا َّللاََّ َواْسَتْغَفَخ َلُيُؼ الخَّ
 ) سػرة الشداء(

و وبعج مساتو، وليذ ىحا وقج أشار اإلماـ القخشبي إلى أف اآلية ترجؽ عمى زيارة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حيات
 لغيخ الشبي عميو الرالة والدالـ.

وقج أورد اإلماـ القاسسي صاحب التفديخ الذييخ في تفديخ ىحه اآلية أف في ىحه اآلية تشػييًا بذأف الشبي 
عميو الرالة والدالـ، فالخجل حيشسا يطمع نفدو بسعرية ربو مغ خالؿ خخوجو عغ سشة الشبي عميو 

وجب عميو أف يدتغفخ هللا أواًل، وأف يعتحر مغ رسػؿ هللا ثانيًا، فال تتع التػبة إلى هللا وال  الرالة والدالـ
تقبل إال إذا ضع إلى استغفار هللا استغفار رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص، فصاعة الخسػؿ عميو الرالة والدالـ عيغ شاعة هللا، 

وإرضاء رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىػ عيغ إرضاء هللا،  ورفس سشة الشبي عميو الرالة والدالـ عيغ معرية هللا،
 يدتشبط ىحا مغ إفخاد الزسيخ في قػلو تعالى عشج كمسة يخضػه:

ُ َوَرُسؾُلُو َأَحقُّ َأْن ُيْخُضؾُه﴾  ﴿ َيْحِمُفؾَن ِباّلِلَِّ َلُكْؼ ِلُيْخُضؾُكْؼ َوَّللاَّ
 ) سػرة التػبة(

رالة والدالـ عيغ إرضاء هللا، ومعرية الشبي عيغ معرية هللا، بزسيخ السفخد، ألف إرضاء الشبي عميو ال
 وال أدؿ عمى ذلظ مغ قػلو تعالى:

ُسؾَل َفَقْج َأَطاَع َّللاََّ َوَمْؽ َتَؾلَّى َفَسا َأْرَسْمَشاَك َعَمْيِيْؼ َحِفيغًا )  (﴾01﴿ َمْؽ ُيِظِع الخَّ
 ) سػرة الشداء(

ُ َغُفؾٌر َرِحيٌؼ )﴿ ُقْل ِإْن ُكْشُتْؼ ُتِحبُّؾَن َّللاََّ فَ  ُ َوَيْغِفْخ َلُكْؼ ُذُنؾَبُكْؼ َوَّللاَّ  (﴾00اتَِّبُعؾِني ُيْحِبْبُكُؼ َّللاَّ
 ) سػرة آؿ عسخاف(
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ولعل سخ الدعادة التي تغسخ قمب السدمع 
حيشسا يدور مقاـ الشبي عميو الرالة والدالـ 
أنو ما إف يخى معالع السجيشة حتى يدداد 

لخوضة الذخيفة خفقاف قمبو، وما إف يبرخ ا
حتى يجير بالبكاء، عشجئح تربح نفذ 
الدائخ صافية مغ كل كجر، نقية مغ كل 
شائبة، سميسة مغ كل عيب، مشتذية بحبيا 
لو ملسو هيلع هللا ىلص وقخبيا مشو، ىحه الحقيقة ىي حقيقة 

 الذفاعة التي أشار إلييا الشبي عميو الرالة والدالـ: 

 جة إال زيارتي كان حقًا عمى هللا أن أكؾن لو شفيعًا يؾم القيامة (()) مؽ جاءني زائخًا لؼ تشدعو حا
 ] إسشاده ال يرح [

وإف شئت الجليل القخآني عمى ما يذعخ بو السدمع مغ سكيشة وسعادة حيشسا يترل بخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشحػ أو 
 بآخخ ىػ قػلو تعالى:

خُ   ُىْؼ َوُتَدكِّيِيْؼ ِبَيا َوَصلِّ َعَمْيِيْؼ ِإنَّ َصاَلَتَػ َسَكٌؽ َلُيْؼ﴾﴿ ُخْح ِمْؽ َأْمَؾاِلِيْؼ َصَجَقًة ُتَظيِّ
 ) سػرة التػبة(

وقاؿ الخازي في تفديخه: " إف روح دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كانت روحًا قػية صافية مذخقة باىخة لذجة قخبو مغ هللا، وألف 
أصحابو بالخيخ والػد، أو ذكخه السؤمشػف بالحب فإذا ذكخ ،  قمبو الذخيف ميبط تجميات هللا عد وجل

والتقجيخ فاضت آثار مغ قػتو الخوحانية عمى أرواحيع، فأشخقت بيحا الدبب نفػسيع، وصفت سخائخىع، 
 وىحه السعاني تفدخ قػلو تعالى:

 (﴾20َصمُّؾا َعَمْيِو َوَسمُِّسؾا َتْدِميسًا )﴿ ِإنَّ َّللاََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَرمُّؾَن َعَمى الشَِّبيِّ َيا َأيَُّيا الَِّحيَؽ َآَمُشؾا 
 ) سػرة األحداب(

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : آذاٌ بالل52-55الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

روي أف بالاًل رضي هللا عشو سافخ إلى الذاـ، وشاؿ بو السقاـ بعج وفاة سيج األناـ ملسو هيلع هللا ىلص، وقج رأى وىػ في 
مشامو وىػ في الذاـ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ لو: ما ىحه الجفػة يا بالؿ ؟ أما آف لظ تدورني، فانتبو حديشًا، 

عميو الرالة والدالـ، فجعل يبكي عشجه كثيخًا، فأقبل الحدغ  ى قبخ الشبي وركب راحمتو، وقرج السجيشة فأت
والحديغ رضي هللا عشيسا، وجعل يزسيسا، ويقبميسا، فقاال: نذتيي أف ندسع أذانظ الحي كشت تؤذف بو 

جأ بقػلو هللا لخسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأصخا عميو، فرعج عمى سصح السدجج، ووقف مػقفو الحي كاف يقفو، ولسا ب
أكبخ، وتحكخ أىل السجيشة عيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ارتجت السجيشة، وخخج السدمسػف مغ بيػتيع، فسا رأيت يػمًا 
، لقج صجؽ أبػ سفياف رضي هللا عشو  أكثخ باكية وباكيًا في السجيشة بعج وفاة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ ذلظ اليـػ

 ت أحجًا يحب أحجًا كحب أصحاب دمحم دمحما.حيشسا قاؿ: ما رأي
 ىحه الحقيقة يشبغي أف تشدحب عمى كل مؤمغ إلى يـػ القيامة، يقػؿ ملسو هيلع هللا ىلص فيسا رواه البخاري ومدمع: 
 )) اَل ُيْؤِمُؽ َأَحُجُكْؼ َحتَّى َأُكؾَن َأَحبَّ ِإَلْيِو ِمْؽ َواِلِجِه َوَوَلِجِه َوالشَّاِس َأْجَسِعيَؽ ((

 ] متفق عميو [

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : خطبتُ صلى اهلل عليُ وسله يف حجة الوادع52-50الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

لقج خصب الشبي عميو الرالة والدالـ في حجة الػداع خصبة جامعة مانعة، تزسشت مبادئ إندانية سيقت 
 الكمع.في كمسات سيمة سائغة، كيف ال وقج أوتي جػامع 

 لقج استػعبت ىحه الخصبة جسمة مغ الحقائق الحي يحتاجيا العالع الذارد اليـػ السعحب ليخشج ويدعج. 
اَل َيِزلُّ َواَل َيْذَقى ﴿ َقاَل اْىِبَظا ِمْشَيا َجِسيعًا َبْعُزُكْؼ ِلَبْعٍض َعُجوٌّ َفِإمَّا َيْأِتَيشَُّكْؼ ِمشِّي ُىًجى َفَسِؽ اتََّبَع ُىَجاَي فَ 

(050﴾) 
 ) سػرة شو(

ال يزل عقمو وال تذقى نفدو، إف هللا جل وعال ربى دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص ليخبي بو العخب، وربى العخب لسحسج ملسو هيلع هللا ىلص 
 ليخبي بيع الشاس أجسعيغ، 

 قاؿ تعالى: 
يِؽ ِمْؽ َحَخٍج ِممََّة َأِبيُكْؼ ِإْبَخاِىيَؼ ُىَؾ ﴿ َوَجاِىُجوا ِفي َّللاَِّ َحقَّ ِجَياِدِه ُىَؾ اْجَتَباُكْؼ َوَما َجَعَل  َعَمْيُكْؼ ِفي الجِّ

ُسؾُل َشِييجًا َعَمْيُكْؼ َوَتُكؾُنؾا ُشَيَجاَء َعَمى الشَّا ِس َفَأِقيُسؾا َسسَّاُكُؼ اْلُسْدِمِسيَؽ ِمْؽ َقْبُل َوِفي َىَحا ِلَيُكؾَن الخَّ
َكاَة َواْعَتِرُسؾا اَلَة َوَآُتؾا الدَّ  (﴾90ِباّلِلَِّ ُىَؾ َمْؾاَلُكْؼ َفِشْعَؼ اْلَسْؾَلى َوِنْعَؼ الشَِّريُخ ) الرَّ

 ) سػرة الحج(

 اآلية الجقيقة:

ُسؾُل َشِييجًا َعَمْيُكْؼ َوَتُكؾُنؾا ُشَيَجاَء َعَمى الشَّاِس﴾  ﴿ ِلَيُكؾَن الخَّ
 ) سػرة الحج(

فسغ السبادئ التي انصػت عمييا خصبة الشبي 
 في حجة الػداع:  صمى هللا عميو وسػمع

اإلندانية متداوية القيسة في أي إىاب تبخز، 
 وعمى أية حالة تكػف، وفػؽ أي مدتػى تتخبع.

َثِشي َمْغ َسِسَع ُخْصَبَة َرُسػِؿ  َعْغ َأِبي َنْزَخَة َحجَّ
ـِ التَّْذِخيِق  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َوَسِط َأيَّا

 َفَقاَؿ:
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، )) َيا  َواَل ِلَعَجِسيٍّ َعَمى َأيَُّيا الشَّاُس، َأاَل ِإنَّ َربَُّكْؼ َواِحٌج، َوِإنَّ َأَباُكْؼ َواِحٌج، َأاَل اَل َفْزَل ِلَعَخِبيٍّ َعَمى َأْعَجِسيٍّ
، َواَل أِلَْحَسَخ َعَمى َأْسَؾَد، َواَل َأْسَؾَد َعَمى َأْحَسَخ ِإالَّ ِبالتَّْقَؾى، َأَبمَّْغُت  ُ َعَخِبيٍّ ؟ َقاُلؾا: َبمََّغ َرُسؾُل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَّ
اِىُج اْلَغاِئَب ((  َعَمْيِو َوَسمََّؼ، َقاَل: ِلُيَبمِّْغ الذَّ

 ] أحسج [

الشاس سػاسية ال فخؽ بيغ أحسخىع وأبيزيع وأسػدىع، وغشييع وفقيخىع، وقػييع وضعيفيع ووسيسيع، ال فخؽ 
ع، ىحا أوؿ مبجأ لحقػؽ اإلنداف، البذخية متداوية في أي إىاب، بيغ واحج مشيع إف أكخمكع عشج هللا أتقاك

، والقػي  مغ أي جشذ، مغ أي شائفة، مغ أي لػف، مغ أي ثقافة، الكبيخ والرغيخ، والحاكع والسحكـػ
 والزعيف، والػسيع والجميع. 

جيخىا، الشفذ الشفذ اإلندانية ما لع تكغ مؤمشة بخبيا، مؤمشة بػعجه ووعيجه، مؤمشة بأنو يعمع سخىا و 
اإلندانية إف لع تكغ كحلظ تجور حػؿ آثختيا، وال تبالي بذيء في سبيل غايتيا، بل ربسا بشت مججىا عمى 
أنقاض اآلخخيغ، ربسا بشت غشاىا عمى فقخىع، بشت عدىا عمى ذليع، بشت حياتيا عمى مػتيع، لحلظ قاؿ 

 عميو الرالة والدالـ في حجة الػداع: 

َقْؾَن َوَأْمَؾاَلُكْؼ َعَمْيُكْؼ َحَخاٌم َكُحْخَمِة َيْؾِمُكْؼ َىَحا، ِفي َشْيِخُكْؼ َىَحا، ِفي َبَمِجُكْؼ َىَحا، ِإَلى َيْؾِم َتمْ  )) َفِإنَّ ِدَماَءُكؼْ 
اِىُج اْلَغاِئَب ((  َربَُّكْؼ، َأاَل َىْل َبمَّْغُت ظ َقاُلؾا: َنَعْؼ، َقاَل: المَُّيؼَّ اْشَيْج، َفْمُيَبمِّْغ الذَّ

 ج  رب العالسيؽ والحس
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 ( : فلسفة املال52-50الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .والساؿ قػاـ الحياة 
ويشبغي أف يكػف متجاواًل بيغ كل الشاس، وأنو 
إذا ولج الساُؿ الساَؿ مغ دوف جيج حقيقي 
يديع في عسارة األرض، وإغشاء الحياة، 
فتجسَّع في أيج قميمة، وحخمت مشو الكثخة 
الكثيخة، عشجىا تزصخب الحياة، ويطيخ 
الحقج، ويمجأ إلى العشف، وال يمج العشف إال 

ل أو بآخخ في ىحه العشف، والخبا يديع بذك
الشتائج السأساوية التي تعػد عمى السجتسع 

 البذخي بالػيالت، وليحا قاؿ عميو الرالة والدالـ في خصبة حجة الػداع: 
َغْيَخ ِرَبا اْلَعبَّاِس  )) َأاَل َوِإنَّ ُكلَّ ِرًبا ِفي اْلَجاِىِميَِّة َمْؾُضؾٌع، َلُكْؼ ُرُءوُس َأْمَؾاِلُكْؼ، اَل َتْغِمُسؾَن، َواَل ُتْغَمُسؾَن،

 ْبِؽ َعْبِج اْلُسظَِّمِب، َفِإنَُّو َمْؾُضؾٌع ُكمُُّو ((
 ] التخمحي [

 والحسج  رب العالسيؽ 
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 ( : اليساء شكائل السجال52-52الفكسة )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 .الشداء شقائق الخجاؿ 
وألف السخأة مداوية لمخجل تسامًا، مغ حيث 
إنيا مكمفة كالخجل بالعقائج، والعبادات، 
والسعامالت، واألخالؽ، ومداوية لو مغ 
حيث استحقاقيا الثػاب والعقاب، وأنيا 
مداوية لو تسامًا في التذخيف، والتكخيع، 
ليحا قاؿ عميو الرالة والدالـ في خصبة 

 حجة الػداع: 
لشداء َواْسَتْؾُصؾا بيؽ )) اتقؾا هللا با

 َخْيًخا... أال ىل بمغت ؟ الميؼ فاشيج ((
 ثع يتابع خصبتو فيقػؿ: 

اًرا، َيْزِخُب َبْعُزُكْؼ ِرَقاَب َبْعٍض ((  )) أييا الشاس، اَل َتْخِجُعؾا َبْعِجي ُكفَّ
 

ا )) أييا الشاس، إن الذيظان قج يدذ أن يعبج بأرضكؼ، ولكؽ رضي أن يظاع فيسا سؾى ذلػ مس
تحاقخون مؽ أعسالكؼ، فاححروه عمى ديشكؼ !... و قج تخكت فيكؼ ما إن اعترستؼ بو فمؽ تزمؾا أبجا، 

 أمخًا بيشًا: كتاب هللا وسشة نبيو (( 
ْيَت، َوَنَرحْ  َت، ُثؼَّ َقاَل ِبُأْصُبِعِو )) َوَأْنُتْؼ َمْدُدؾُلؾَن َعشِّي، َفَسا َأْنُتْؼ َقاِئُمؾَن ؟ َقاُلؾا: َنْذَيُج َأنََّػ َقْج َبمَّْغَت، َوَأدَّ
َساِء، َوَيْشُكُبَيا ِإَلى الشَّاِس: المَُّيؼَّ اْشَيْج، المَُّيؼَّ اْشَيْج، المَُّيؼَّ  بَّاَبِة َيْخَفُعَيا ِإَلى الدَّ  اْشَيْج ((الدَّ

 والحسج  رب العالسيؽ 
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