
 

 الحج  ـ آداب وأسرار ودروس 
3 

 
 
 

 احلج
 آداب وأسرار ودروس

 
 
 
 
 

  أتليف
 حممد بن إبراهيم احلمد



 
 الحج  ـ آداب وأسرار ودروس

4 

 
 

ان والصالة والسالم األتم ، احلمد هلل الذي هداان لإلسالم وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا
 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه، األكمالن على خري خلق هللا

 : أما بعد
 . حممودةوسياحة ، ومناسبة ميمونة، مباركة حلةفإن احلج ر 
 . البديعة وأسراره، ودروسه املفيدة، وبركاته املتنوعة، وفوائده املتعددة، مثاَره اليانعة وإن للحج

 . وألقيت يف عدد من املناسبات، ولقد يسر هللا أن كتبت بعض الكلمات يف هذا الشأن
 : ت اليت حتتوي على املوضوعات التاليةتلك الكلما نشر ورغبة يف عموم النفع أحببت

 . من آداب احلج -
 . من أسرار احلج -
 . من دروس احلج -
 . الذكر يف احلج -
 . الدعاء يف احلج -
 . من معاين العيد -

وأن جيعلها خالصة لوجهه ، وصفاته العلى أن ينفع هبذه الكلمات، فأسأل هللا أبمسائه احلسىن
 . الكرمي

 . ى نبينا حممد وآله وصحبهوصلى هللا وسلم عل
 
 

 
 

 احلمد محممد بن إبراهي
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 460ص ب  11932الزلفي 
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، وجَيُمل به أن أيخذ هبا، ََيُسن ابحلاج أن يقف عليها، وأخالٌق قومية، للحج آداٌب عظمية
 . وسعيه مقبواًل مشكوراً ، ليكون حجه كاماًل مربوراً 

 : ومن تلك اآلداب واألخالق ما يلي

وخربته وعلمه يف حجه ، ق بدينهفيستحب للحاج أن يستشري من يث: واالستخارةاالستشارة  -1
 . كما يستحب له أن يستخري هللا تعاىل يف حجه،  هذا

 .فاحلج خري، وهذه االستخارة وتلك االستشارة ال تعود إىل احلج نفسه
 .والزاد، وتعود إىل الرفيق، وحال الشخص، وتعود إىل املصلحة، وإمنا تعود إىل مالءمة الوقت 

وال ، حج فالن: وال ليقال، فال يقصد يف حجه رايء وال مسعة:  - تعاىل - إخالص النية هلل -2
 . عليه لقب احلاجليطلق 

، وحط السيئات، لرفع الدرجات وطلباً ، وخشية من عقابه، ورغبة يف ثوابه، وإمنا َيج حمبة هلل
 . عليه مدار العمل فاإلخالص

ينَ  لِيَـْعُبُدوا اَّللمَ ُُمِْلِصيَ َوَما أُِمُروا ِإال) :قال تعاىل صلى هللا  -وقال النيب  [من اآلية: البينة](  َلُه الدِ 
 . متفق عليه" وإمنا لكل أمرئ ما نوى، إمنا األعمال ابلنيات" : -عليه وسلم

فحري به ، وُمتَـَعرِ ٌض ملصاعب الطريق، ذلك أنه ُمْقِدم على احلج: املبادرة إىل كتابة الوصية -3
بتقوى هللا ؛ وجدير به أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره، هوبيان ما له وما علي، أن يكتب وصيته

 . تعاىل

؛ اليت أتيت على مجيع الذنوب، وهي التوبة الناصحة اخلالصة: املبادرة إىل التوبة النصوح -4
ورفعة ، فذلك أرجى لقبول حجه؛ وأن يتحلل من املظامل، أن يبادر إىل تلك التوبة فحري ابحلاج

 . بل وتبديلها حسنات ،ومغفرة سيئاته، درجاته

 وأمن الكتب  فليأخذ معه؛ فإن مل يستطع؛ ولو على سبيل اإلمجال: التفقه يف أحكام احلج -5
 . وأن يسأل عما ُيشكل عليه، يف معرفة أحكام احلج األشرطة ما يفيده

وتذكره ابخلري إذا ، اليت تعينه على اخلري إذا تذكمر: احلرص على اصطحاب الرفقة الطيبة -6
 . واخللق الفاضل، واليت يستفيد من جرماء صحبتها العلم النافع، سين

 من آداب الحجأوالً: 
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وأن يكون ذا خربة وسداد ، فإذا كان احلجاج مجاعة فعليهم أن يؤمروا أمرياً : أتمري األمري -7
 .وليحذروا من االختالف عليه، طاعته يف غري معصية هللا وعليهم أن يلزموا، رأي
 . ريهموأن يستش، كما عليه أن يرفق هبم  

وأن ، ومن ذلك أن يقوم اإلنسان على خدمتهم بال منمة وال تباطؤ :حسن العشرة لألصحاب -8
وأن يرى ، وأن يتحمل ما يصدر من الرفقة من جفاء وغلظة وحنو ذلك، يشكرهم إذا قاموا ابخلدمة

 يدفذلك من كرمي اخلالل ومن مح؛ وال يرى لنفسه عليهم حقاً ، احلاج أن ألصحابه عليه حقاً 

 . وحُتط السيئات، ومما ُترفع به الدرجات، اخلصال

فإن حصل شيء من ، وُماصمتهم، أن يبتعد احلاج عن مشاجرة األصحاب: ومن حسن العشرة
ويتمكن كل واحد ، لتسلم القلوب؛ وإذا تعذر االجتماع فاألوىل أن يفرتقا، ذلك فليبادر إىل االعتذار

 . وَيصل االئتالف، وبعد ذلك هتدأ العاصفة، لقأو ق منهما من أداء مناسكه دومنا تشو ش

 وإدخال السرور عليهم خصوصاً ، أن َيرص احلاج على مالطفة أصحابه: ومن حسن العشرة
 . ءالضعفة والنسا

وأن يتلطف ابالعتذار إن ، أن َيرص احلاج على االلتزام ابملواعيد: ومن األدب مع األصحاب
وأن يتقبل ، ما يصدر منهم من عتاب إذا هم عاتبواوأن يتحمل ، أو خلل، حصل خطأ أو أتخري

، وحسن املعاشرة، وبُعد اهلمة، فذلك دليل مسو النفس، العذر من غريه إذا هم أخطئوا بتأخر أو خلل
 . وال َيمِ لهم أذاه، فالعاقل اللبيب الكرمي هو من يتحمل أذى الناس

، حىت يُقبل حجه ودعاؤه، من املال احلالل فيختار احلاج النفقة الطيبة: ََتَريرُ النفقة الطيبة -9
 . رواه مسلم( إن هللا طيب ال يقبل إال طيباً ) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم

أيها الناس! عليكم ) :قال النيب صلى هللا عليه وسلم: واستعمال الرفق، لزوم السكينة -10
 . رواه البخاري ومسلم( فإن الرب ليس ابإليضاع؛ ابلسكينة

 . رواه مسلم( وال يُنزع من شيء إال شانه، إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه) :وقال

فعلى احلاج أن َيرص كل احلرص على : واحلذر من أذيتهم، احلرص على راحة احلجاج -11
أو إطالق لألبواق بال ، من رفع للصوت، وأن يبتعد عن كل ما فيه أذى هلم، راحة إخوانه احلجاج

 . أو أن يؤذيهم ابلتدخي أو حنو ذلك، أو يضيق عليهم، مأو أن يزامحه، داع

، وأن يكره هلم ما يكرهه لنفسه، َيب إلخوانه احلجاج ما َيبه لنفسه: ومما جَيُمل به أيضًا أن
؛ أو تصرفات مقصودة أو غري مقصودة، ويصرب على بعض ما يصدر منهم من زحام، فيتحمل أذاهم
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إن إكرامهم  فكيف بضيوف ربه؟!، ه حرصًا على إكرامهمفاإلنسان الكرمي يصرب على أذى ضيوف
ألنه ال ؛ ومتانة الدين، وإنه لدليل على كمال العقل. وإنه لدليل على إجالل هللا وتوقريه، أوىل مث أوىل

 . أحسن من درء اإلساءة ابإلحسان

خرية والس، والبعد عن الغيبة والنميمة، وسيئه، وذلك بتجنب فضول الكالم: حفظ اللسان -12
 . وبصيانة اللسان من السب والشتم، وابحلذر من كثرة املزاح أو اإلسفاف فيه، ابلناس

وأن َيذر من املخاصمة واجلدال إال ، وكثرة املماكسة، أن َيذر احلاج من املماحكة: ومن ذلك
 . وإبطال الباطل ابليت هي أحسن، إذا كان جدااًل إلحقاق احلق

فمن النساء من َترج سافرة عن ، له ما يـَْعِرُض من الفنتألن احلاج يعرض : غض البصر -13
 دوأن َيتسب ذلك عن، فعلى احلاج أن يغض بصره؛ وقدميها ورمبا أكثر من ذلك، ويديها، وجهها

 . -تعاىل –هللا 

ويبتعد عن ، وَيفظ على نفسه دينه، ويسلم حجه من النقص، وبذلك يسلم قلبه من التشو ش
واحلالوة اليت ، الفراسة الصادقة: واليت منها، ى مثرات غض البصر املتنوعةوَيصل عل، الفنت والبالاي
 . إىل غري ذلك من مثرات غض البصر العديدة، جيدها يف قلبه

، وعليهن احلذر من ُمالطة الرجال وفتنتهم، فعليهن ذلك: لزوم النساء السرت والعفاف -14
 . والسفر بال حمرم، وعليهن احلذر من التربج والسفور

واالستطاعة ، كل ذلك حسب القدرة:  والدعوة إىل هللا، والنهي عن املنكر، األمر ابملعروف -15
والصرب على ، والرمحة ابملدعوين والتلطف هبم، واملوعظة احلسنة، واحلكمة، واللي، مع لزوم الرفق

 . بعض ما يصدر منهم

وحنو ذلك من ، جاهلهم ويعلم، كأن يرشد ضاهلم،  وذلك بقدر املستطاع: إعانة احلجاج -16
 . اإلعاانت املتعددة

وليبادر إىل إعانتهم ، ولريفد إخوانه إذا احتاجوا، ليواسي احملتاجي: االستكثار من النفقة -17
 . إذا شعر أبهنم يف حاجة ولو مل يطلبوا

وإجالله له ، ألداء نسكه خبضوع هلل فذلك يبعث احلاج: استشعار عظمة الزمان واملكان -18
َا ِمْن تَـْقَوى اْلُقُلوبِ " تعاىل ُه على ، [32: احلج]" َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعاِئَر اَّللِم َفِإهنم مث إن ذلك ُيَصربِ 

 . أو أذى، بعض ما يلقاه من نصب أو تعب
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، من ذكر أو دعاء - تعاىل –فعلى احلاج أن يغتنم وقته مبا يقربه إىل هللا : اغتنام األوقات -19
ومضاعفة ، فذلك سبب النشراح صدره، وذلك يف أي مكان من تلك البقاع املباركة، نوقراءة للقرآ

 . وشهود تلك األماكن له يوم القيامة، وإمداده ابلقوة والطاقة، أجره

فإذا استحضر ، وسرعان ما تنقضي، فهي قليلة معدودة: استحضار انقضاء أايم احلج -20
 . أو ينقص أجره، عما يفسد حجه لبعدوا، احلاج ذلك كان دافعاً له إىل اغتنامها

وأن ، وذلك ابحلرص على أداء الصلوات املكتوبة مع اجلماعة: الفرائض احملافظة على أداء -21
 . َيذر كل احلذر من أتخريها عن وقتها

، فذلك سبب ألن يتوفر اإلنسان على النشاط: البعد عن إجهاد النفس فيما ال يعين -22
 . بيسر وسهولة، ويتقوى على أداء املناسك

وتكاسله عن أداء ، ومرضه، وفيما ال يعين كان ذلك مدعاة لتعبه، أما إذا أجهد نفسه بال داع
 . النسك على الوجه الذي ينبغي

وأن يكون ، بل عليه أن يستشعر عظمة ما يقوم به: أال يكون َهمر احلاج أن يقضي نسكه - 23
فذلك من أعظم ما يعينه ؛ مبا يقوم به على أن يتلذذوأن َيرص ، قلبه منطواًي على تعظيم أمر هللا

 . وإتيانه ابلنسك على الوجه األكمل، على انشراح صدره

وليحذر  ، وعلى كل ما يعينه على أداء نسكه، فليحرص احلاج على كل ما يقربه إىل ربه: وابجلملة
 . أو ينقص أجره من قول أو عمل، كل احلذر من كل ما يفسد عليه حجه

  ومجع على احلق، وأصلح ذات بينهم، وأعاهنم على أداء مناسكهم،  من املسلمي حجمهمتقبل هللا
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه، ونصرهم على عدوه وعدوهم، كلمتهم
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وال ، ومصاحل عديدة ال ليضيق هبا على الناس، لقد شرع هللا الشعائر والعبادات حلَِِكٍم عظيمة
 . جليجعل عليهم يف الدين من حر 

وقد خيفى ، أو أبدىن تدبرر، يظهر بعضها ابلنص عليها، ولكل عبادة يف اإلسالم ِحَكٌم ابلغة
 .بعضها إال على املتأملي املوفمقي يف االستجالء واالستنباط

وتطهريها من ، وترويضها على الفضائل، هي تزكية النفوس: واحلكمة اجلامعة يف العبادات 
وتقريبها ، وإعدادها للكمال اإلنساين، وحتريرها من رقِ  الشهوات، راتوتصفيتها من الكدُ ، النقائص

 . بداًل من أن َتْسرَتِقمهُ ، لتكون رِقماً لإلنسان؛ وتلطيف كثافتها احليوانية، للمأل األعلى
 .وإرادته، وعقله، ويف كل فريضة من فرائض اإلسالم امتحان إلميان املسلم

سواء على ، ومنافع مشهودة، متعددة وبركاتٍ ، حكمًا متنوعةو ، هذا وإن للحج أسرارًا بديعة 
 .مستوى األفراد أو على مستوى األمة

   :فمن أسرار احلج ومنافعه ما يلي 
وكلما ازداد العبد حتقيقًا هلا ازداد  ، فكمال املخلوق يف حتقيق العبودية لربه: حتقيق العبودية هلل -1
 .وعلت درجُته، كمالُه

؛ وخضوع وانكسار بي يديه، ففي احلج تذلل هلل، هذا املعىن غاية التجليويف احلج يتجلى  
البساً ، متجردًا من ثيابه، اتركًا ماله وأهله ووطنه، فاحلاج خيرج من مالذِ  الدنيا مهاجرًا إىل ربه

، متنقاًل بي املشاعر بقلب خاشع، اتركًا الطيب والنساء، متواضعًا لربه، حاسرًا عن رأسه، إحرامه
 .وخيشى عذابه، ولسان ذاكر يرجو رمحة ربه، عي دامعةو 

لبيك ال ، لبيك اللهم لبيك) :مث إن شعار احلاج منذ إحرامه إىل حي رمي مجرة العقبة واحلْلق 
 .( شريك لك لبيك

، طاعة لك؛ مستعد ملا محملتين من األماانت، منقاد ألمرك، أنين خاضع لك: ومعىن ذلك 
 .أو تردد واستسالماً دومنا أكراه

متجرد ، مقبل على ربه - منذ فارق أهله - وتوحي إليه أبنه، وهذه التلبية ترهف شعور احلاج 
 .منسلخ من مفاخره ومزاايه، عن عاداته ونعيمه

 ً من أسرار الحج ومنافعه: ثانيا  
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وهو مقصود ، إذ هو كمال العبد ومجاله - تعاىل –وهلذا التواضع والتذلل أعظم املنزلة عند هللا  
فيدخل يف حياة جديدة ملؤها ، ى عن العبد آاثر الذنوب وظلمتهاوبسببه ُتح، العبودية األعظم

 .وحشوها السعادة، اخلري
فمألت عبوديُة هللا قلوهَبم وكانت هي احملرك هلم فيما أيتون ، احلال على احلجاج وإذا غلبت هذه 

 . والبهيمية، والشقاء، وحرروها من الظلم، صنعوا لإلنسانية األعاجيب - وما يذرون
فما شرعت العبادات إال ، فالذكر هو املقصود األعظم للعبادات - تعاىل –ة ذكر هللا إقام -2
 .وما تقرب املتقربون مبثله، ألجله
وال السعي بي ، فما شرع الطواف ابلبيت العتيق؛ ويتجلى هذا املعىن يف احلج غاية التجلي 

 .وال رمي اجلمار إال إلقامة ذكر هللا، الصفا واملروة
ٍم َمْعُلوَمات" :- ىلتعا –قال    .[28من اآلية: احلج]" لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِم يف َأايم
تَـُغوا َفْضاًل مْن َربِ ُكْم َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاذُْكُروا اَّللمَ ِعْنَد " :وقال  لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَـبـْ

ُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضمالِ يَ اْلَمْشَعِر ا مُثم أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث ( 198) حْلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنـْ
ُتْم َمَناِسَكُكْم َفاذُْكُروا اَّللمَ َكذِ ( 199) أََفاَض النماُس َواْستَـْغِفُروا اَّللمَ ِإنم اَّللمَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ْكرُِكْم َفِإَذا َقَضيـْ

 .[البقرة]" ( 200) آاَبءَُكْم َأْو َأَشدم ِذْكرا
 . هذا وسيأيت مزيد بيان للحديث عن الذكر بعد صفحات 

اليت يولون وجوههم شطرها يف صلواهتم املفروضة مخس مرات يف : ارتباط املسلمي بقبلتهم -3
 .اليوم
، أو شرق ملحد، كافر  غربإذ يصرف وجوههم عن التوجه إىل ، ويف هذا االرتباط سر بديع 

 . فتبقى هلم عزهتم وكرامتهم
حيث جيتمع يف احلج من العبادات : أن احلج فرصة عظيمة لإلقبال على هللا بشىت الُقُراَبت -4

فيشارك احلج غريه من األوقات ابلصلوات وغريها من العبادات اليت تفعل يف ، ما ال جيتمع يف غريه
 .احلج وغري احلج

 . وغري ذلك من أعمال احلج، وإراقة الدماء، ورمي اجلمار، واملبيت مبزدلفة، ف بعرفةوينفرد ابلوقو  
 .فاحلج يهدم ما كان قبله: ورفعة الدرجات، حلط السيئات؛ احلج وسيلة عظمى -5
أما علمت أن ) :- رضي هللا عنه -لعمرو بن العاص  - صلى هللا عليه وسلم -قال النيب  

 .رواه مسلم( وأن احلج يهدم ما كان قبله، وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها ،اإلسالم يهدم ما كان قبله
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 -سئل النيب ) :فعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال، واحلج أفضل األعمال بعد اإلميان واجلهاد 
اجلهاد يف : مث ماذا؟ قال: إميان ابهلل ورسوله قيل: أي األعمال أفضل؟ قال: - صلى هللا عليه وسلم

 .رواه البخاري( حج مربور: مث ماذا؟ قال: قيل، سبيل هللا
اي رسول هللا! نرى اجلهاد : قلت) :قالت - رضي هللا عنها - فعن عائشة؛ واحلج أفضل اجلهاد 

 .رواه البخاري( لكن أفضل اجلهاد حج مربور: أفال جناهد؟ قال؛ أفضل األعمال
، العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما) :- صلى هللا عليه وسلم - قال، واحلج املربور جزاؤه اجلنة 

 .رواه مسلم( واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة
 :- صلى هللا عليه وسلم -قال النيب ، واحلاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا كان حجه مربوراً  

 . رواه البخاري ومسلم( من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه)
وما ، ففي احلج هتيج الذكرايت اجلميلة العزيزة على قلب كل مسلم: هياج الذكرايت اجلميلة -6

 .وما أمجل ترددها على الذهن، أكثر تلك الذكرايت
، فيتذكر توحيده لربه - عليه السالم -يتذكر أابان إبراهيم اخلليل  - على سبيل املثال - فاحلاج 

 .وتقدميه حمابم ربه على حمابِ  نفسه، هوكمال عبوديت، َوُمَهاَجَره يف سبيله
 .واملقامات العالية، وما حصل له من الكرامات، ويتذكر ما جرى له من االبتالءات العظيمة 
وبركات تلك الدعوات اليت ترى آاثرها إىل يومنا ، ودعاءه ملكة املكرمة، ويتذكر أذانه يف احلج 

 .احلاضر
؛ اجر فيتذكر سعيها بي الصفا واملروة حبثًا عن ماء تشربهويتذكر احلاج ما كان من أمر أمِ نا ه 

 .وركناً من أركان احلج، ذلك السعي أصبح سنة ماضية، لتدرم ابللنب على وليدها إمساعيل
، فيمر خباطره مشاركة إمساعيل ألبيه يف بناء الكعبة - عليه السالم -ويتذكر أابان إمساعيل  

 فما كان من؛ حيث أطاعه ملا أخربه أبن هللا أيمره بذحبه، هويتذكر ما كان من بر إمساعيل أببي

 .[102: الصافات]" افْـَعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدين ِإْن َشاَء اَّللمُ ِمَن الصماِبرِينَ " :إمساعيل إال أن قال
، ففيها ُولد وشبم عن الطمْوق - صلى هللا عليه وسلم -ويتذكر احلاج أن مكة هي موطن النيب  
 .ومنها شع نور اإلسالم الذي بدد دايجرَي الظلمات، ها تنزمل عليه الوحيوفي

فيشعر أبنه ؛ وعباده الصاحلي، ويتذكر من سار على تلك الِبطَاح املباركة من أنبياء هللا ورسله 
وما القوه من ا  نهمهللا ع يويتذكر الصحابة رض، وذلك الركب امليمون، امتداد لتلك السلسلة املباركة

 .الء يف سبيل نشر هذا الدينلب
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 . وأنه مبارك وهدى للعاملي، ويتذكر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس 

 بَ ْلدٌة ُعظمى ويف آاثرِها
 أنفع الذكرى لقوم يعقلون

  شبَّ يف بطاحئها خرُي الورى
  وَشبا يف أُْفِقَها أمسُح دين

واحلرَص ، نفسه حَب أسالفه الكرام وتبعث يف، فهذه الذكرايت اجلميلة تربط املؤمن أبكرم رابط
 .والسري على منواهلم، على اتباع آاثرهم

فتظل متلهفة ، وأعزها على نفسه، مث إن احلاج إذا عاد من رحلة حجه محل معه أغلى الذكرايت 
 .للعودة إىل تلك البقاع املباركة

 : نافعهورحم هللا اإلمام الصنعاين إذ يقول يف قصيدته الطويلة يف ذكرى احلج وم 

  أاي َعَذابِت الباِن ِمن أمين احِلَمى
  رعى هللاُ عيشاً يف راَبِك قطعناهُ 

 سرقناه من شرخ الشباب وروقه 
  فلما سرقنا الصفو منه سرقناهُ 

 وعادت جيوُش البني يقُدُمَها الَقضا 
  فبدد مشاًل يف احلجاز نظمناهُ 

 وحنُن جلريان اْلُمَحصَِّب جريةٌ 
  وداد ونرعاهُ ُنويفِِ هلم عهَد ال

 َفهاتِيَك أايُم احلياِة وغرُيها 
  ََمَاٌت فيا ليَت النَّوى َما شهدانهُ                           

 فَ َيا َليَت عنَّا أْغَمَض الَبنْيُ َطَرَفه
  واي ليَت وقتاً للِفراق فقدانهُ 

 وترجُع أايُم احملصَِّب من ِمىن
  ويبدو ثراُه للعيون وحصباهُ 

 الِعيُس َبنْي مثاِمهوتسرُح فيه 
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  وتستنشق األرواُح َنْشَر خزاماهُ 

 حنن إىل تلك الربوع تشوقاً 
  ففيها لنا عهد وعقد عقدانهُ 

 َرااَن َما َنِسينا عهودَكم ب َ وربٌّ 
  وَما كان من ربع سواكم سلوانهُ                           

 ففي ربعهم هلل بيٌت مباركٌ 
  اهُ إليه قلوُب اخلَْلِق هتوى وهتو 

 يطوُف ِبِه اجلاين فَ يُ ْغَفُر َذنُبه
  ويسُقُط عنه جرُمه وخطاايهُ 

 فكم لذٍة كم فرحٍة لطوافهِ 
  فللِه ما أحلى الطواَف وأهناهُ  

 نطوف كأانَّ يف اجلناِن نطوُفها
  وال همَّ ال غمٌّ فذاك نفيناهُ 

 فيا شوقنا حنو الطواف وطيبه
  فذلك شوٌق ال حياط مبعناهُ 

 مل يذْق قطُّ لذًة فمن مل يذْقه 
  َفُذْقُه َتُذْق اي صاِح ما قد ُأِذقَناهُ 

  .إىل آخر ما قاله من قصيدته الطويلة املاتعة
وأن يعيد ، وذنبك مغفوراً ، وسعيك مشكوراً ، أيها احلاج الكرمي أسأل هللا أن جيعل حجك مربوراً 

 . علينا وعليك وعلى أمة اإلسالم من بركات احلج
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ًً ، دروس عظيمة تعود آاثرها على الفرد واألمة يستفاد من احلج وإليك أيها القارئ الكرمي عرضَا
 : جمماًل لبعض تلك الدروس خالل األسطر التالية

 .ووصية هللا لألولي واآلخرين، ومجاع اخلري، والتقوى غاية األمر: حصول التقوى -1
َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فَـَرَض ِفيِهنم  احلَْجر " :- تعاىل –قال ، واحلج فرصة عظمى للتزود من التقوى 

نم َخرْيَ الزماِد احلَْجم َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يف احلَْجِ  َوَما تَـْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمُه اَّللمُ َوتَـَزومُدوا َفإِ 
  .[197: البقرة]" التـمْقَوى َواتـمُقوِن اَي أُويل اأْلَْلَبابِ 

  .[37: احلج]" َلْن يـََناَل اَّللمَ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التـمْقَوى ِمْنُكمْ " :-عز وجل  – وقال
َا ِمْن تَـْقَوى اْلُقُلوبِ " - تبارك وتعاىل - وقال  .[32: احلج]" َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعاِئَر اَّللِم َفِإهنم

، أيخذون من احلج عربة للتزود من التقوى؛ هم هللا ابلنداء لتقواهلوا األلباب الذين خصو فأ 
ويعلمون أن صدق احملبة والعبودية هلل ال ، ومكانته املهمة يف الدين، فينظرون إىل أصل التشريع اإلهلي

 .يكون إال بتقدمي مراد هللا على كل مراد
الذي ، بذبح ابنه الوحيد إمساعيل - تعاىل –ابتاله هللا  - عليه السالم -فهذا إبراهيم اخلليل  

 .والذي هو أحب حمبوب من حمبوابت الدنيا، والذي رزقه هللا إايه عند كرب سنه، ليس له سواه
فاخلليل أعطى ، وتظهر حقيقة االمتحان، وبه يتحقق اإلميان، وهذا األمر من أعظم البالء 

، على مراد النفس مهما غال وعظم وذلك بتقدمي مراد هللا، املسلمي درسًا عظيمًا للصدق مع هللا
وجتاوز هذا ، وأجنح، فأفلح - وعظيم رمحته ورقته وشفقته، فإنه ابدر إىل التنفيذ مع شدة عاطفته

ففداه هللا بذبح ؛ بعد أن أهوى هبا اخلليل، وشلم حركة السكي عن حلق ابنه، فرمحه هللا، البالء
ليعاملوا هللا تعاىل معاملة احملب حلبيبه ، يوم القيامةوجعلها سنة مؤكدة ابقية يف املسلمي إىل ، عظيم

فإذا عرف احلجاج هذا . وحمبوابهتا يف سبيل مراد هللا وحمبوبه، فيضحوا مبرادات نفوسهم، ومعبوده
عادوا َيملون تلك املعاين ؛ وأدركوا هذا السر العظيم الذي ألجله شرعت اهلدي واألضاحي، املعىن

فال تنعهم لذة النوم وشهوة الفراش ، يتوانون عن تنفيذ شيء من أوامر هللااليت جتعلهم ال ، العظمية
، واحلرص على مجعه من ترك الغش، وال مينعهم حب املال، عن املبادرة إىل القيام إىل صالة الفجر

 .وإنفاق السلع ابألميان الكاذبة، والتطفيف، والراب، والغنب

 ً  من دروس الحج: ثالثا
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ولزوم ، والطمع يف نيل اللذة احملرمة من غض البصر، وال مينعهم حب الشهوات وامليل إىل النساء 
ورغبة يف نيل رضا ، وتنزع إليه طبائعهم، إيثاراً ملا َيبه هللا على ما حتبه نفوسهم، وحفظ الفروج، العفة

 .وعوضه يف الدنيا واآلخرة، هللا
 .وال مينعهم حب الدنيا عن اإلنفاق يف سبيل هللا أبمواهلم وأنفسهم 
لوا األلباب من هذا الدرس و وهكذا يستفيد أ. بذة اليسرية من أعمال احلج فقسوعلى هذه الن 

 . العظيم من احلج ما يتزودون به على التقوى
فما ، فالذكر مقصود العبادات األعظم والذكر يتجلى غاية التجلي يف احلج: اعتياد الذكر -2

 – هللا كما قال مار إال إلقامة ذكروال رمي اجل، وال السعي بي ا لصفا واملروة، شرع الطواف ابلبيت
 ...-عليه الصالة والسالم 

، وزاد قراًب من ربه، واطمأنت نفسه به، فإذا أكثر احلاج من الذكر يف تلك املواضع أنس ابلذكر 
 . واإلكثار منه بعد احلج، وكان ذلك داعياً العتياد الذكر

 - تعاىل –واالبتهال إىل هللا ، ة للدعاءفرحلة احلج من أوهلا إىل آخرها فرص: اعتياد الدعاء -3 
إذ جيتمع للحاج من دواعي اإلجابة ما ال جيتمع لغريه من شرف الزمان واملكان وحلال الداعي وتلب سه 

، والسعي، وترجى اإلجابة ابلطواف، ولكثرة املواضع اليت يشرع فيها الدعاء، بتلك الشعرية العظيمة
وبعد رمي اجلمرة الوسطى كل هذه ، وبعد رمي اجلمرة الصغرى، وعند املشعر احلرام، والوقوف بعرفة

 .ومظان  لإلجابة، املواضع مواضع دعاء
 . وإىل اعتياده يف سائر أايمه املستقبلة، وهذا يبعث املؤمن إىل كثرة الدعاء 
ويف ، والسعي، فإذا رأى احلاج مجوع احلجيج املزدمحة عند الطواف: التعود على انتظار الفرج -4 

أو ، وأنه لن يصل إىل مبتغاه من إكمال الطواف، ظن أن تلك اجلموع لن تتفرق - مي اجلمراتر 
ورمبا أضمر يف نفسه أنه لن ، وبلغت به السآمة مبلغها، ورمبا أدركه الضجر، أو رمي اجلمار، السعي

 .َيج بعد عامه هذا
 .ويتيسر أداء املناسك، مث تَـنـَْفلر اجلموع، وما هي إال مدة يسرية 
، وهي من أجلِ  العبودايت، وسر بديع يتعلم منه احلاج عبودية انتظار الفرج، وهذا درس عظيم 

ومهما ، وقرب فرجه مهما احلولكت الظلمة، فال ييأس بعد ذلك من روح هللا؛ وأفضل القرابت
راً منتظ، بل يكون حمسنًا ظنه بربه، استبد األمل ومهما عظم املصاب سواء يف حاله أو يف حال أمته
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وراحته ما هو من ، فيجد يف حشو البالء من َرْوِح الفرج ونسيمه - تعاىل –وقرب ِغرَيِِه ، فرجه ولطفه
 . وما هو فرج ُمَعجمل، خفي األلطاف

  وال بُعَد يف خري ويف هللا مطمع
  وال أيس من َرْوٍح ويف القلب ِإمَيانُ                        

فاحلاج يتدرب عمليًا على ، حلج ميدان فسيح ملن أراد ذلكفا: اكتساب األخالق اجلميلة -5
والنصب سواء يف الطريق ، وكظم الغيظ من جرماء ما يلقى من الزحام والتعب، واملداراة، والصرب، احللم

فيتحمل ؛ أو يف غريها من املناسك، أو يف رمي اجلمار، أو يف السعي، أو يف الطواف، إىل احلج
وخلوفه من فساد حجه إذا هو أطلق لنفسه ، لعلمه أبن احلج أايم معدودة ،احلاج ما يلقاه من ذلك

والصرب على ما يصدر من بعضهم ، فإكرامهم، وإلدراكه أبن احلجاج ضيوف الرمحن، نوازع الشر
 .- تعاىل –دليل على إجالل هللا 

اجلميلة  صار ذلك دافعًا ألن يتخلق ابألخالق - فإذا حتمل احلاج تلك املشاق يف أايم احلج 
 .بقية عمره

وذلك من خالل ما يراه من املواقف ، والرمحة، والرب، واإليثار، والبذل، مث إن احلاج يتعلم الكرم 
وذاك كرمي خبلقه ، فهذا سخي جيود ابإلنفاق على املساكي؛ النبيلة الرائعة اليت جتسد هذه املعاين

وذاك حليم ، املساكي ويتلطف هبم وذاك رحيم يعطف على، وأخطأ يف حقه، يعفو عمن أساء إليه
وذاك َيوط أممه العجوز بلطفه ، وذاك بـَرر بوالده َيمله على عاتقه، يصرب على ما يلقاه من أذى

ممن يغضبون ألدىن ، بل ويكتسب األخالق اجلميلة إذا رأى من ال يدركون معىن احلج. ورعايته
 .وتطيش أحالمهم عند أتفه األمور، سبب
 . وجتايف عن مرذول األخالق، قُل البصرُي سوَء فعال هؤالء انبعث إىل ترك الغضبفإذا رأى العا 
، واللباس واحد، واملشاعر واحدة، والربر واحد، فالِقبلة واحدة: حتقق األخوة اإلسالمية -6 

وهي مدعاة لإلحساس بوحدة ، هذه األمور جتتمع يف احلج فكل، والزمان واحد، واملناسك واحدة
 . والتعاون على مصاحل الدين والدينا، والتعارف، وجبة للتآخيوم، الشعور
، ويسعى بي الصفا واملروة سبعاً ، فاحلاج يطوف ابلبيت العتيق سبعاً : قيام عبودية املراقبة -7

ويبيت يف املزدلفة ، وينصرف منها يف وقت حمدد، ويقف يف عرفة يف وقت حمدد، ويرمي اجلمار سبعاً 
 .وهكذا، يف وقت حمدد
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وال تراه أييت ، وال تراه يفعل عماًل من أعمال احلج يف غري وقته، فال تراه يزيد يف اجلمار أو ينقص 
 .حمظوراً من حمظورات اإلحرام عاملاً عامداً 

 .وألنه يعلم أبن هللا مطلع عليه، ألنه خيشى من فساد حجه ؟ملاذا 
فاملطلع على ، ىت شؤونه وأعمالهيف ش - تعاىل –وهذا درس عظيم يبعث املسلم إىل مراقبة هللا  

 . أعمال احلج مطلع على غريها من األعمال
والوقت أجلر ما يصان عن اإلضاعة ، فالوقت رأس مال اإلنسان: التعود على اغتنام األوقات -8

ويف أايم حمدودة ، ويف أماكن ُمتلفة متباعدة مزدمحة، ويف احلج يقوم احلاج أبعمال عظيمة. واإلمهال
لو استثارها آلتت ، ويف هذا دليل على أن يف اإلنسان طاقًة هائلًة ُمزونةً . جاوز أربعة أايمقد ال تت

 .أكلها ضعفي أو أكثر
أال يضيع منها  وأن َيرص على، وهذا درس عظيم يبعث املسلم إىل أن يعتاد اغتنام األوقات 

 . شيء يف غري فائدة
وهو ، ومقطعي األطراف، والعميان، عاقيوامل، فاحلاج يرى املرضى: انبعاث عبودية الشكر -9

 .على نعمة العافية -تعاىل –فينبعث بذلك إىل شكر هللا ؛ يتقلب يف أثواب الصحة والعافية
، ورمبا ال يستطيع احلاج أن جيد مكااًن جيلس فيه، وافرتاشهم األرض، ويرى ازدحام احلجيج 

 .إىل شكر هللا على ذلكفينبعث ، فيتذكر نعمة املساكن الفسيحة اليت يسكن فيها
فينبعث إىل شكر هللا على نعمة ، ويرى الفقراء واملعوزين الذين ال جيدون ما يسدون به رمقهم 

ويرى نعمة ربه عليه أن يس ر له احلج , الذي تتشوق إليه نفوس الكثريين من املسلمي . املال والغىن
ن يسر له احلج وأعانه على أداء أ - عز وجل -فيشكر هللا ؛ ولكنهم اليستطيعون إليه سبيالً 

 .مناسكه
ويعض عليها ، فينبعث إىل شكر نعمة اإلسالم، بل ويرى نعمة ربه عليه أن جعله من املسلمي 

وهكذا تقوم عبودية الشكر يف . ةتتعدهلا نعمة الب ألن نعمة اإلسالم ال، ويثين ابخلناصر، ابلنواجذ
، فالشكر قيد النعم املوجودة، لك درمت ِنَعُمُه وقَـرمتوإذا كان كذ، فيكون احلاج من الشاكرين، احلج

 . وصيد النعم املفقودة
وهم يف صعيد ، ورأى بعضهم ميوج يف بعض، فإذا رأى احلاج ازدحام الناس: تذكر اآلخرة -10

وجتردوا من ، ولبسوا األردية واألزر، وجتردوا من ثياهبم، وقد حسروا عن رؤوسهم، وبلباس واحد، واحد
ويقوده إىل ، فيبعثه ذلك إىل االستعداد لآلخرة؛ تذكر يوم حشره على ربه، ومتعها، الدنيا ملذات
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ويكرب هِبِممِته عن جعلها قبلة يويل وجهه ، ويرفعه عن االستغراق فيها، استصغار متاع احلياة الدنيا
 . شطرها حيثما كان

، حذران هللا من الشيطان ولقد، فالشيطان عدو لإلنسان مبي: اعتياد مراغمة الشيطان -11 
 . وأبال نتبع خطواته، وأمران أبن نتخذه عدواً 

 .- جال وعال - فمراغمة الشيطان مرضاة للرب
، فاحلجاج ال يرمون الشيطان، يتجلى يف رمي اجلمار وأعظم ما، وهذا األمر يتجلى يف احلج 

، ها الشيطان ألبيهم إبراهيموليس الشيطان بواقف هلم يرمجونه, وإمنا يرمجون املواقف اليت وقف في
فعليهم أن ، وإمنا لالنتفاع واالعتبار، فهم يرمجونه ال جملرد التكرار - عليه السالم -فَـَرمَجَه اخلليل 

حيث تثل ، يتأملوا كيف عرف أبوهم إبراهيم أن الذي وقف له ليصده عن تنفيذ أمر ربه أنه شيطان
: وقال له، راهيم ثالث مرات كل مرة بسبع حصياتفرمجه إب، ليثنيه عن ذبح ابنه؛ له ثالث مرات

 .ونكص على عقبيه، وخاب ظنه، فخنس وخسأ، ليس لك عندي إال الرجم
إذ يعاملون كل شيطان من ؛ وأيخذون منه دروسًا وعرباً ، فأولوا األلباب يعتربون هبذا الرجم 

لذي هو بـُْغُض َمن صد ممن يريدون صرفهم عن طاعة رهبم ابلرجم املعنوي ا، شياطي اجلن واإلنس
فيعرفون أن كل من . واالستعاذة ابهلل منه، واالبتعاد عنه، وعصيانه ومراغمته - تعاىل –عن سبيل هللا 

ومهما أظهر من ، أو فتنهم يف دينهم أنه شيطان مهما لبس من لبوس، حاول صدهم عن طاعة رهبم
 .مودة وتصنع

فليكن لك من ذلك أوفر احلظ ، عظم بركاتهوما أ، أيها احلاج الكرمي! ما أكثر دروس احلج 
ومن أوليائه املتقي الذين ال ، ولتكون من حزب هللا املفلحي، لتفوز بسعادة الدارين؛ والنصيب

 .خوف عليهم وال هم َيزنون
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وال شرعت العبادات إال ، فما تقرب املتقربون مبثله، ومنزلته عالية يف الدين، الذكر يف احلج عظيم
 . ألجله

" فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصمالَة ِلذِْكِري" :وقال [152: البقرة]" فَاذُْكُروين َأذُْكرُْكمْ ":- تعاىل –قال هللا 
 . [14: طه]

 .حاجة العباد إليه وما أشد ،عظم عوائدهوما أ ،فما أجلم فوائد الذكر

، صود األعظم للحجذلك أن الذكر هو املق؛ وهذه العبادة العظيمة تظهر غاية الظهور يف احلج
الدماء إال وال رمي اجلمار وإراقة ، وال السعي بي الصفا واملروة، فما شرع الطواف ابلبيت العتيق

 . -عز وجل  – إلقامة ذكر هللا

تَـُغوا َفْضاًل ِمْن َربِ ُكْم فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَ " :-تبارك وتعاىل  – قال اٍت لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَـبـْ
ُتْم ِمْن قَـْبِلِه َلِمَن الضمال ِ  مُثم ( 198) يَ َفاذُْكُروا اَّللمَ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن ُكنـْ

ُتْم َمَناِسَكُكْم َفِإَذا َقضَ ( 199) أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النماُس َواْستَـْغِفُروا اَّللمَ ِإنم اَّللمَ َغُفوٌر َرِحيمٌ  يـْ
 . [ البقرة ]( 200) َفاذُْكُروا اَّللمَ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم َأْو َأَشدم ِذْكراً 

ٍم َمْعُدوَداتٍ " :-عز وجل  - وقال  . [203: البقرة]" َواذُْكُروا اَّللمَ يف َأايم

لَِيْشَهُدوا  لِ  َضاِمٍر أَيِْتَي ِمْن ُكلِ  َفجٍ  َعِميقٍ َوَأذِ ْن يف النماِس اِبحلَْجِ  أَيُْتوَك رَِجااًل َوَعَلى كُ " :وقال
ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَـُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَنـَْعامِ   . [28-27 :]احلج" َمَناِفَع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اَّللِم يف َأايم

ُوا اَّللمَ َلْن يـََناَل اَّللمَ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َولَ " وقال:  ِكْن يـََناُلُه التـمْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخمَرَها َلُكْم لُِتَكربِ 
 . [37: احلج]" َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِ ِر اْلُمْحِسِنيَ 

 . ويستبي عظم منزلته ورفيع مكانته، يف احلج وهكذا يتجلى شأن الذكر

، لشدة احلاجة إىل الذكر، ابإلكثار من ذكره وأمر، أثىن على الذاكرين له -عز وجل  – مث إن هللا
وكانت ، فأي حلظة خال فيها العبد عن ذكر هللا كانت عليه ال له، وعدم استغناء العبد عنه طرفة عي

 . خسارته أعظم مما ربح يف غفلته عن هللا

اِكرِيَن اَّللمَ َكِثرياً َوالذماِكَراتِ " :-عز وجل  – قال  . [35: األحزاب]" َوالذم

 [األحزاب]( 42) َوَسبِ ُحوُه ُبكَرًة َوَأِصيالً ( 41) اَي أَيـرَها المِذيَن آَمنوا اذُْكُروا اَّللمَ ِذْكراً َكِثرياً " :وقال

 ً  الذكر في الحج: رابعا

 



 
 الحج  ـ آداب وأسرار ودروس

20 

 صلى هللا عليه وسلم -كان رسول هللا :  قال - رضي هللا عنه -ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
: قيل" سبق املفرودن، سريوا هذا مجدان" :قاليسري يف طريق مكة فمر على جبل يقال له مُجْدان ف -

 . " الذاكرون هللا كثرياً والذاكرات" :وما املفردون؟ قال

سواء كان يف ، وأن يكثر منه يف سائر أحواله -عز وجل  – قته بذكر هللافحري ابحلاج أن يعمر و 
أو ، يف عرفة أو كان، أو السعي، أو كان يف الطواف، أو كان يف حال إحرامه، طريقه إىل احلج

أو ، أو كان جالساً ، أو كان يف فراشه، أو كان يسري يف شعاب مكة، أو يف رمي اجلمار، املزدلفة
وليستعي ابلذكر على أداء ، ليحقق العبودية إبقامة ذكر هللا؛ أو يسري يف زحام، أو خالياً ، راكباً 

 . فإن الذكر من أعظم ما يعي على القوة وبعث النشا، النسك

 

 : ائل الذكرمن فض

وفوائده ، ومثراته العديدة، ومما يعي على اإلكثار من ذكر هللا أن يستحضر اإلنسان فضائل الذكر
وفيما يلي نبذة من تلك الفضائل والثمرات والفوائد املرتتبة على ، وقد مضى شيء من ذلك، املتنوعة

 : سبيل اإلمجالالذكر على 

    الذكر يطرد الشيطان -1

 . الرمحنيرضي  -2

 . يزيل اهلم والغم -3

  . جيلب البسط والسرور -4

    . ينور الوجه -5

 . جيلب الرزق -6

   . يورث حمبه هللا للعبد -7

 . يورث حمبة العبد هلل وربه -8

 . َيط السيئات -9

 . ينفع صاحبه عند الشدائد -10

 . وحفوف املالئكة، وغشيان الرمحة، ل السكينةنز  سبب لت -11

 . والفحش من القول، , والغيبة والنميمةفيه شغاًل عن القيل والقال أن -12

 . يؤمن من احلسرة يوم القيامة -13
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 بد يوم القيامة حتت ظل عرشهلبكاء من خشية هللا يف اخللوة سبب إلظالل هللا للعأنه مع ا -14
 . -عز وجل  –

 . الذكر أمان من النفاق -15

 . أمان من نسيان هللا -16

 . أيسر العبادات أنه -17

 . أنه أقلها كلفة -18

 . يعدل عتق الرقاب -19

 . يُرتمُب عليه من اجلزاء ما ال يرتب على غريه -20

 . أنه غراس اجلنة -21

 . أنه يغين القلب ويسد حاجته وفاقته -22

 . جيمع على القلب ما تفرق من إراداته وعزومه -23

وما اجتمع ، واحلسرات، واألنكاد، واألحزان، وموالغم، يفرق عليه ما اجتمع من اهلموم -24
 . على حربه من جند الشيطان

 . من اآلخرة يقرب -25

 . يباعد من الدنيا -26

 . يذيب قسوة القلب -27

 . يوجب صالة هللا ومالئكته -28

 . فما شكر هللا من مل يذكره، الذكر رأس الشكر -29

 . باً من ذكر هللاأكرم اخللق على هللا من ال يزال لسانه رط -30

 . أن هللا يباهي ابلذاكر مالئكته -31

 . الذكر يسهل الصعاب -32

 . خيفف املشاق -33

 . ييسر األمور -34

 . جيلب بركة الوقت -35

 . خوفه أنفع من الذكر فليس للخائف الذي اشتد، للذكر أتثري عجيب يف حصول األمن -36

 . الذكر سبب للنصر على األعداء -37
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 . لقوة القلب سبب -38

 . اجلبال والقفار تباهي وتبشر مبن يذكر هللا عليها -39

العبد يوم  والبقاع تكثري لشهود، والسفر، واحلضر، يف الطريق والبيت أن دوام الذكر -40
 . القيامة

 . للذكر من بي األعمال لذٌة ال تعد هلا لذة -41

 

 : أفضل الذكر

 . وهللا أكرب، وسبحان هللا، هلل واحلمد، ال إله إال هللا: أفضل الذكر 

 . وهي من القرآن، أفضل الكالم بعد القرآن فهذه الكلمات

 . - صلى هللا عليه وسلم -والصالة والسالم على النيب ، االستغفار: ومن األذكار العظيمة

  .فمن قاهلا يف اليوم مائة مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان هللا وحبمده: ومنها

فهما كلمتان خفيفتان على ، وسبحان هللا العظيم، سبحان وحبمده: ومن األذكار العظيمة
 . حبيبتان للرمحن، ثقيلتان يف امليزان، اللسان

وهو على كل ، وله احلمد، له امللك، ال إله إال هللا وحده ال شريك له: العظيمة ومن األذكار
ومن قاهلا ، ا أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيلفكأمن؛ فمن قاهلا يف اليوم عشر مرات، شيء قدير

وكانت له حرزاً ، مائة خطيئة وحطت عنه، وكتبت له مائة حسنة، فكأمنا أعتق عشرة أنفس مرة مائة
 . من الشيطان يومه ذلك

صلى  -وشعار احلاج كما قال النيب ، فهي عنوان احلج ؛التلبية وفه وأما أعظم األذكار يف احلج
 . رواه الرتمذي وابن ماجه" العجر والثجر : احلجر " :- هللا عليه وسلم

 . والثج الذبح، التكبري والتلبية فالعج

وهلا أتثري عجيب يف ، فهي كنز من كنوز اجلنة؛ ال حول وال قوة إال ابهلل: ومن األذكار العظيمة
 . ونيل رفيع األحوال، ومكابدة األهوال، محل األثقال

، وإن بركاته وفوائده حتصل ابملداومة عليه، صود العبادة األعظمفإن الذكر مق: وخالصة القول
، واألذكار املطلقة، وابحملافظة على أذكار طريف النهار، واستحضار ما يقال فيه، واإلكثار منه

 . وُمالفة املشروع، وابحلذر من االبتداع فيه، واملقيدة

 . وحسن عبادته، وشكره، أعاننا هللا على ذكره
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 " لدعاءل اضف" 

ووعدان ، حيث أمران ابلدعاء - جل وعال - جاد هبا ربُنا، ومنحة جلمى، الدعاء نعمة كربى
وال ، فما اْسُتْجِلبت النعم مبثله، ومنزلته عالية يف الدين، فشأن الدعاء عظيم، ابإلجابة واإلاثبة

 .سواه وإفراده ابلعبادة دون من، ذلك أنه يتضمن توحيد هللا، اسُتدفعت النقم مبثله
 .وأصل الدين، وهذا هو رأس األمر 
-عز وجل  -وأكرم شيء عليه ، حمبوب هلل - أيضاً  - والدعاء ،وتوكل عليه، والدعاء عبادة هلل 

. 
 .ودفع غضب هللا، وتفريج اهلم، والدعاء سبب عظيم النشراح الصدر 
 . وأمان اخلائفي، وملجأ املستضعفي، والدعاء مفزع املظلومي 

إذا أتى ؛ مث إن مثرة الدعاء مضمونةٌ . ورفعه بعد نزوله، سبب لدفع البالء قبل نزوله والدعاء
وإما أن ، وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلها، فإما أن تعجمل له الدعوة، الداعي بشرائط الدعاء وآدابه

 .ُتدخر له يف اآلخرة
 .بل ما أعظَم ضرورهتم إليه ،ما أشد حاجَة العباد إىل الدعاءف 
 :"إجابة الدعاء يف احلج نمظا" 

ذلك أن مظانم إجابة ، لإلكثار من الدعاء واإلحلاح على هللا فيه؛ هذا وإن احلج فرصة عظيمة
 واألوضاع اليت يستجاب فيها الدعاء، واألحوال، واألماكن، فاألوقات؛ الدعاء يف احلج كثرية متوافرة

فيها إجابة الدعاء يف احلج ما  ىلك املظانِ  اليت ترجفمن ت، تتوافر يف احلج أكثر مما تتوافر يف غريه -
 : يلي

ثالث ) :- صلى هللا عليه وسلم -قال النيب ، واملسافر مستجاب الدعاء: أن احلاج مسافر -1
رواه البخاري يف األدب ( ودعوة املسافر ودعوة الوالد لولده، دعوة املظلوم: دعوات مستجاابت

 . اينوصححه األلب، وأبو داود، املفرد

 الدعاء في الحجخامساً: 
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، الغازي يف سبيل هللا) :- صلى هللا عليه وسلم -قال النيب : أن احلاج مستجاب الدعوة -2
 . وصححه األلباين، رواه ابن ماجه( وسألوه فأعاطاهم، دعاهم فأجابوه، واملعتمر وفد هللا، واحلاج
وذلك من أعظم أسباب اإلجابة كما يف قصة أصحاب الغار : يف احلج يشتد اإلخالص -3

فكان إخالصهم هلل أعظم سبب ، كما يف صحيح البخاري،  لذين انطبقت عليهم الصخرةا
 . لنجاحهم

 : فمن ذلك ما يلي: وترجي اإلجابة، يف احلج مواضع عديدة يشرع فيها الدعاء -4
 -ملا جاء يف صحيح مسلم من احلديث الطويل يف صفة حجة النيب : الدعاء عند الصفا -أ

، فاستقبل القبلة، َفرقَى حىت رأى البيت، فبدأ ابلصفا) :وفيه، لذي رواه جابرا - صلى هللا عليه وسلم
ه، فوحد هللا وهو على كل شيء ، وله احلمد، له امللك، ال إله إال هللا وحده ال شريك له: وقال، وكربم

قال مثل ، وهزم األحزاب وحده مث دعا بي ذلك، أجنز وعده ونصر عبده، ال إله هللا وحده، قدير
 . ( ذا ثالث مراته

حىت إذا انصبمت قدماه يف بطن ، مث نزل املروة) وفيه، الدعاء عند املروة للحديث السابق -ب
 . ( حىت إذا أتى املروة ففعل على املروة كما فعل يف الصفا، الوادي سعى حىت إذا َصِعدات مشى

، ء دعاء يوم عرفةأفضل الدعا) :- صلى هللا عليه وسلم -قال النيب : الدعاء يوم عرفة -ج
، والرتمذي، رواه مالك( وأفضل ما قلت أان والنبيون من قبلي ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 . وحسنه األلباين
مث ركب القصواء حىت ) :وفيه، كما جاء يف حديث جابر الطويل:  الدعاء عند املشعر احلرام -د

( فلم يزل واقفًا حىت أسفر جداً ، ووحده، وهلله، هوكرب ، فدعاه، فاستقبل القبلة، إذا أتى املشعر احلرام
 . 

صلى هللا  – ملا جاء يف صحيح البخاري أن رسول هللا: الدعاء بعد رمي اجلمرة الصغرى -ـه 
مث يكرب كلما رمى ، كان إذا رمى اجلمرة اليت تلي مسجد مىن يرميها بسبع حصيات"  -عليه وسلم 

 . ( وكان يطيل الوقوف، رافعاً يديه يدعو، بلةمث تقدم أمامها فوقف مستقبل الق، حبصاة
مث أييت اجلمرة الثانية فريميها بسبع ) :وفيه، للحديث السابق: الدعاء بعد رمي اجلمرة الوسطى -و

فيقف مستقبل القبلة رافعًا ، مث ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، حصيات يكرب كلما رمى حبصاة
، يكرب عند كل حصاة مث ينصرف، ند العقبة فريميها بسبع حصياتمث أييت اجلمرة اليت ع، يديه يدعو

 . ( وال يقف عندها
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أخرجه ( ماء زمزم ملا شرب له) :- صلى هللا عليه وسلم -الدعاء عن شرب ماء زمزم قال  -ز 
 . أمحد وابن ماجه وصححه األلباين

 :"أخرى إلجابة الدعاء مظان"
ويشرتك فيها ، اإلجابة غري ما ذُكر ىوترج، الدعاءهذا وإن هناك مواضع وأحوااًل يشرع فيها  

ودبر الصلوات ، الدعاء يف جوف الليل ووقت السحر: ومن ذلك على سبيل اإلمجال. احلاج وغريه
وعقب الوضوء وبعد الصالة على ، ويف السجود، وعند نزول الغيث، وبي األذان واإلقامة، املكتوابت

 .شهد األخرييف الت - صلى هللا عليه وسلم -النيب 
وعلى ، ودعاء الوالد لولده، ودعاء املظلوم، ودعاء املضطر، الدعاء عند رقة القلب: ومن ذلك 
 . ودعاء الولد الصاحل لوالده، ولده

 ."ال ِإَلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكْنُت ِمَن الظماِلِميَ " ـومن ذلك عند الدعاء ب
واخلف يل ، اللهم آجرين يف مصيبيت، ِإانم هلل وإانم ِإلَْيِه َراِجُعونَ  "ـويف حالة املصيبة عند الدعاء ب 

 . "خرياً منها
 : أيها احلاج الكرمي! ومما جيب حال الدعاء ما يلي: شروط الدعاء

 . أن تكون عاملاً أبن هللا وحده هو القادر على إجابة الدعاء -1
 . -عز وجل  - شرك ابهلل ن دعاء غري هللاأل، أال تدعو مع هللا أحداً غريه -2
أو أن ، أبمسائه احلسىن -عز وجل  -الت املشروعة كأن تسأل هللا أن تتوسل إىل هللا ابلتوس -3

 . تدعو بصاحل عملك أو غري ذلك من التوسالت املشروعة
كالتوسل جباه ،  وأن تتجنب التوسالت البدعية، أن تتجنب التوسالت الشركية كدعاء غري هللا -4
 . - هللا عليه وسلم صلى -النيب 
 . أن تتجنب االستعجال -5
 . وأن تكون حسن الظن ابهلل -6
 . وأن تكون حاضر القلب -7
 . مطيباً ملطعمك -8
 . متجنباً االعتداء يف الدعاء -9
 : "آداب الدعاء"
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فمن تلك اآلداب ما ، كي يكون دعاؤك كامالً ،  ومما َيسن بك أيها احلاج أن أتيت آبداب الدعاء
 : ييل

 . - صلى هللا عليه وسلم -الثناء على هللا قبل الدعاء والصالة على النيب  -1
 . اإلقرار ابلذنب -2
 . إظهار الفاقة والفقر -3
 . التضرع واخلشوع -4
 . الرغبة والرهبة -5
 . اإلحلاح ابلدعاء -6
 . جتنب الدعاء على األهل واملال والنفس -7
 . استقبال القبلة -8
 . اثً الدعاء ثال -9

 .رفع األيدي -10
  .اختيار اجلوامع من الدعاء -11
 . واإلسرار ابلدعاء إال أن يكون خلف الداعي أانس يؤمنون، خفض الصوت -12
 . أال حتجر رمحة هللا -13
 . أن تدعو إلخوانك املسلمي -14
 أن تسأل هللا كل صغرية وكبرية -15

 : "مناذج ألدعية من الكتاب والسنة" 
ملا فيها  ؛أن تدعو ابألدعية املشروعة من الكتاب والسنة: حال الدعاء بك أيها احلاج ومما َيسن

 . واالعتداء، والسالمة من اخلطأ، والربكة، واالتباع، من اخلري
 : أدعية قرآنية

نـَْيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النمارِ  -1  . َربـمَنا آتَِنا يف الدر
 ."بـمَنا تَـَقبمْل ِمنما ِإنمَك أَْنَت السمِميُع اْلَعِليمُ رَ  -2
  .بـَْييِتَ ُمْؤِمناً َولِْلُمْؤِمِنَي َواْلُمْؤِمَنات َربِ  اْغِفْر يل َوِلَواِلَديم َوِلَمْن َدَخلَ  -3 

  .َربِ  اْجَعْليِن ُمِقيَم الصمالِة َوِمْن ُذر ِيميِت َربـمَنا َوتَـَقبمْل ُدَعاءِ  -4
يُع الدرَعاءِ  -5  . َربِ  َهْب يل ِمْن َلُدْنَك ُذر ِيمًة طَيِ َبًة ِإنمَك مسَِ
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  .أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإين ِ ُكْنُت ِمَن الظماِلِميَ  ال ِإَلَه ِإال -6 
 . َوَيسِ ْر يل َأْمرِي، َقاَل َربِ  اْشرَْح يل َصْدِري -7
َنا َصرْباً  -8   .َوثـَبِ ْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  َربـمَنا أَْفرِْغ َعَليـْ
 . َربـمَنا ال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنمَك أَْنَت اْلَوهمابُ  -9 
ْخَوانَِنا المِذيَن َسبَـُقوانَ  -10  ً لِلمِذيَن آَمُنوا َربـمَنا  ، اِبأْلِميَانِ َربـمَنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ َوال جَتَْعْل يف قـُُلوبَِنا ِغال 

 . ِإنمَك َرُؤوٌف َرِحيمٌ 
 . َوَأعوُذ ِبَك َربِ  َأْن ََيُْضُرونِ  َربِ  َأُعوُذ ِبَك ِمْن مهَََزاِت الشمَياِطيِ  -11 
 . َربِ  زِْدين ِعْلماً  -12 

 . َأحلِْْقيِن اِبلصماحلِِيَ َربِ  َهْب يل ُحْكماً وَ  -13
تَِنا قـُرمَة َأْعُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتمِقَي ِإَماماً  -14   . َربـمَنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذر ايم

َنا ِإْصرًا َكَما محََ  -15 ْلَتُه َعَلى المِذيَن ِمْن رَبـمَنا ال تـَُؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن َربـمَنا َوال حَتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َما ال طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنما َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْوالاَن فَ  اْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم قَـْبِلَنا َربـمَنا َوال حُتَمِ 

 . "اْلَكاِفرِينَ 
 : "أدعية نبوية"
 . اف والغىنوالعف، والتقى، ىاللهم إين أسألك اهلد -1 
 . اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك -2 
 . سره وعالنيته، أوله وآخره، رب اغفر يل ذنيب كله ِدقمه وِجلمه -3 
 . وُفَجاءة نقمتك ومجيع سخطك، وحتول عافيتك، اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك -4 

وأعوذ بك من عذاب ، خلوالب، واهلرم، واجلنب، والكسل، اللهم إين أعوذ بك من العجز -5
 . ومن فتنة احمليا واملمات، القرب

 . وحسن عبادتك، وشكرك، اللهم أعين على ذكرك -6
َوَقاَل َربرُكُم "  ! إذا كانت هذه هي حالك مع الدعاء فحريٌّ أن يستجاب لكأيها احلاج الكرمي
 . [60من اآلية: غافر]" اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ 

  :ولقد أحسن من قال

 َوِإين ِ أَلْدُعو هللا َواأَلْمُر َضيِ قٌ 
ُ َأْن يـَتَـَفرمَجايم َعلَ                             َفَما يـَْنفك 
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 وُربم َفىَت َضاَقْت عليه ُوُجوُهه 
  َأَصاب َله يف دعَوة هللِا َُمَْرجا                     

، وصاحل أعماهلم، بل من املسلمي حجهموصفاته العلى أن يتق، وأخريًا أسأل هللا أبمسائه احلسىن
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ، وأن جيعلهم هداة مهتدين غري ضالي وال مضلي

 . أمجعي
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ومعاٍن ، وشعرية من شعائره املعظمة اليت تنطوي على ِحَكٍم عظيمة، العيد مظهٌر من مظاهر الدين

 . مُم يف شىت أعيادهاوأسرار بديعة ال تعرفها األ، جليلة

ولكنها ؛ ال يقوهلا املؤمن بلسانه فحسب، شكٌر هلل على تام العبادة: يف معناه الديين فالعيد *
وُتسفر بي نفوس املؤمني ابلبشر ، وتنبلج يف عالنيته فرحًا وابتهاجاً ، تعتلُج يف سرائره رضًا واطمئناانً 

 . ياء من جفوةوتسح ما بي الفقراء واألغن، واألنس والطالقة

وضعُف الفقري على حمبٍة ورمحٍة وعدالٍة من ، يوٌم تلتقي فيه قوُة الغين ِ : والعيد يف معناه اإلنساين *
 . والتموسعةُ ، واإلحسانُ ، ُعْنواهُنا الزكاةُ ، وحي السماء

ُرْتَف
، حقِ  وللخلقوينزل من عليائِه متواضعًا لل، فينسى تـَُعلرَقه ابملال: يتجلى العيُد على الغين امل

 . إبحسان يومٍ ، فيمحو إساَءة عامٍ ؛ ويذكُر أن كلم َمْن حوله إخوانُه وأعوانهُ 

ُرْتَب *
، ويسمو من أفق كانت تصوره له أحالمهُ ، فيطرح مهوَمه: ويتجلى العيد على الفقري امل

تنهزُم لديه دواعي و ، وتحو بشاشُة العيد آاثَر احلقد والترب م من نفسه، وينسى مكارَه العام ومتاِعَبه
 . اليأِس على حي تنتصر بواعُث الرجاء

وبي ، وَتسُكُن إليه اجلوارحُ ، حٌد فاصٌل بي تقييٍد َتضع له النفسُ : والعيد يف معناه النفسي
 . وتتنبمه له الشهوات، انطالٍق تنفتح له اللهواتُ 

واستجمام ، واطِ راح الُكَلف، ُخصِ َصت لنسيان اهلموم؛ قطعٌة من الزمن: والعيد يف معناه الزمين
 . القوى اجلاهدة يف احلياة

ويوم الفقراِء يلقاهم ابليسر ، يوُم األطفاِل يفيض عليهم ابلفرح واملرح والعيد يف معناه االجتماعي
ويوُم  ،ويوُم املسلمَي جيمعهم على التسامح والتزاور ،ويوُم األرحاِم جيمعها على الرب والصلة ،والسعة

فتجتمع ؛ ويوُم النفوس الكرمية تتناسى أضغاهنا ،القرب ودواعي، جيدد فيهم أواصَر احلب األصدقاءِ 
 . وتتاصفح بعد انقباض، وتتصاىف بعد كدر، بعد افرتاق

 . واإلخاء، والوفاء، جتديٌد للرابطة االجتماعية على أقوى ما تكون من احلب: كله  ويف هذا

وعلى األجسام من ، وعلى النفوس من البهجة، وفيه أروُع ما ُيْضفي على القلوب من األنس
 . الراحة

 ً   من معاني العيد: سادسا
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حىت تشمل ؛ تذكرٌي ألبناء اجملتمع حبق الضعفاء والعاجزين - أيضاً  - وفيه من املغزى االجتماعي
 . وتعمم النعمُة كلم أسرة، الفرحُة ابلعيد كلم بيتٍ 

وحنر األضاحي يف عيد ، لفطريرُمُز تشريُع صدقِة الِفْطر يف عيد ا: وإىل هذا ا ملعىن االجتماعي
ة يف جمال اخلري، فإن يف تقدمي ذلك قبل العيد؛ األضحى مه إطالقًا لأليدي اخلري  فال تشرق ؛ أو يف أاي 

 . والبهجُة تغمُر كلم قلبٍ ، مشُس العيِد إال والبسمُة تعلو كلم شفاهٍ 
وفيه يذوق ، ون يف جوٍ  من الَسعةويتنف ُس املختنق، َيْسرَتوُِح األشقياُء ريَح السعادةِ : يف العيد *

ْعَدمون طيبات الرزق
ُ
 . ويتَـنَـعمم الواجدون أبطايبه، امل

 . وهَتُشر النفوُس الكزمُة إىل اإلحسان، ُتسلُس النفوُس اجلاحمُة قياَدها إىل اخلري: يف العيد *

، تها أسراٌر ُتَصفِ ي النفسومن حت، من ورائها ِحَكٌم تـَُغذِ ي العقل، أحكاٌم تَـْقَمُع اهلوى: يف العيد *
وموازيُن تقيم ، ويف طيِ ها ِعرَبٌ جُتلِ ي احلقائق، ومن بي يديها ذكرايٌت تُثمر التأسِ ي يف احلق واخلري

، وإصالح الشأن، ومقاصُد سديدٌة يف حفظ الَوْحدة، العدل بي األصناف املتفاوتة بي البشر
 . واحملبة، واإليثار، ودروٌس تطبيقيٌة عالية يف التضحية

ويـُْهدي الناُس بعُضهم إىل بعض هدااي ، تظهر فضيلُة اإلخالص ُمستَـْعِلَنًة للجميع: يف العيد *
ُحبِ ة

 . وكأمنا العيد روح األسرة الواحدة يف األمة كلها، القلوِب املٌخلَصِة امل

ه داٌر واحدة يتحقق فيها حىت يرجَع البلُد العظيم وكأنه ألهل، تَـتمِسُع روُح اجلواِر وتتد: يف العيد *
 . اإلخاُء مبعناه العملي

 . وتربز العواطف وامليول على حقيقتها، تنطلق السجااي على فطرهتا: يف العيد *

وبعٌد عن أسباب اهللكة ودخول ، وتعظيٌم للواحد القهار، سكينٌة ووقارٌ : العيد يف اإلسالم * 
 . النار

ْكُرَمات، رياتميدان استباق إىل اخل: والعيد مع ذلك كله
َ
 . وجمال منافسة يف امل

بشعرية من  ؛أن اإلسالم قرن كلم واحٍد من عيدية العظيمي ومما يدل على عظم شأن العيد
وهلا رَُيها  ،وهلا َخَطُرها اجلليل يف االجتماعيات ،هلا جالهلُا اخلطري يف الروحانيات شعائره العامة اليت

اليت ال تكون ، وهلا أثرها العميق يف الرتبية الفردية واجلماعية ،والرمحة، والرب، واإلحسان، اهلابمُة ابخلري
 . إال هبا - انفعًة يف الوجود، األمُة صاحلًة للوجود

وكلمَة الشكر على ، الذي جاء عيُد الفطر ِمْسَك ختاِمه؛ شهر رمضان هااتن الشعرياتن مها
وِعي ملعظم أحكامهوال، الذي كان عيُد األضحى بعَض أايمه؛ واحلجر  ،تامه

ُ
 . ظمْرَف امل
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وكاشٌف عن وجه ، وبي هاتي الشعريتي كاٍف يف احلكم عليهما ،فهذا الربط اإلهلي بي العيدين
بل حىت ما َندب إليه الديُن فيهما ، وأهنما عيدان ِدينيمان بكل ما ُشرع فيهما من سنن، احلقيقة فيهما

وِإلطاف ، والتوسعة على العيال، والتطيرب، والتحلِ ي، كالتجم ل  من أموٍر ظاهُرها أهنا دنيوية
والتفاخر ، والتمغايل، السرف واللهو مما ال خيرج إىل حد ِ ، واختيار املناعم واألطايب، واملرح، الضيوف

فمن حماسن اإلسالم أن املباحات ؛ فهذه األمور املباحة داخلة يف الطاعات إذا حُسنت النية؛ املذموم
كما قال النيب ؛  انقلبت قرابت - أو ُشكر نعمته، وأُريَد هبا حَتَقرُق ِحكمِة هللا، النيةُ  إذا حُسنت فيها

 " حىت اللقمة تضعها يف يف امرأتك"- صلى هللا عليه وسلم -

وبشاشٌة َتالط ، وربٌط واتصالٌ ، وتاٌم وكمالٌ ، وجاللٌ ، يف معناه اإلسالمي مجالٌ : كال طريف العيد
وكأنه شباٌب وَخطَْتُه ، وهجر للهموم واطمراح، وبسط وانشراح، زم اجلنوبواطمئناٌن يال، القلوب
 . فوَخَزْتُه اخُلْضَرةُ ؛ أو ُغْصٌن عاوده الربيع، النرْضرةُ 

وإمنا السرر فيما يـَْعُمُر ، يوَمُه الذي يبتدُئ بطلوع الشمس وينتهي بغروهبا: وليس السرر يف العيد
َة للخري فيه من ، رُه من إحسان وأفضالوما يـَْغمُ ، ذلك اليوَم من أعمال وما يغشى النفوَس املستعدم

 . , ال اليوُم نفُسهُ ا هو املعىن الذي يكون يف العيدفالعيد إمن؛ مسوم وكمال

فأين حنن ؛ وكما َيقِ ُقها املسلمون الصادقون، كما نفهمها من اإلسالم:  هذه بعض معاين العيد
وأين آاثر العبادِة من آاثر  وما نصيبنا من هذه املعاين؟ ؟األعياد مناوأين هذه  ؟اليوم من هذه األعياد

 ؟العادة يف أعيادان

وَعطل وها عن ، أن بعض املسلمي َجرمدوا هذه األعياد من ِحليتها الدينية إن مما يُؤَسف عليه
ابلبشر مع و ، مع جَتَهرم األحداث، معانيها الروحية الفوارة اليت كانت تفيض على النفوس ابلبهجة

، يـَْلَقون أعيادهم هبمم فاترة - كثري منهم:  وإن شئت فقل - فأصبح بعض املسلمي؛ شدة األحوال
َبُع اخِلصَب واجلَدم ، وأَسر ٍِة عابسة، وشعور ابرد، وحسٍ  بليد وتتأثر ، حىت لكأنم العيد عملية جتارية تَـتـْ

 . ر وال تتأثمرال صبغة روحيمة تؤث ِ ، والنمفاق والكساد، ابلعسر واليسر

، ونط رح اهلموم، وكان من حقِ نا أن نتبادل به التهاين، ولئن كان من حق العيد أن نـَبـَْهج به ونفرح
، فإن حقوَق إخواننا املشردين املعذبي شرقًا وغرابً تتقاضى أن حنزن حملنتهم ونغتم - ونتهادى البشائر

إىل أرفع ، هو ذلك الذي تسمو أخالقه يف العيد فاجملتمع السعيد الواعي؛ ونـُْعىَن بقضاايهم وهنتم
، وذلك حي يبدو يف العيد متماسكًا متعاواًن مرتامحاً ، وميتد شعوره اإلنساين إىل أبعد مدى، ذروة
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ويذكر فيه أبناؤه مصائب إخواهنم يف األقطار حي ، والرمحة، والرب، حىت لََيْخِفُق فيه كل قلب ابحلب
 . تنزل هبم الكوارث والنكبات

أن  - أيضاً  - وال يراد منه ،ولبس ثياب احلداد يف العيد ،َتْذراف الدموع وال يراد من ذلك
 . كما يفعل الصائم،  وال أن ميتنع عن الطعام ،يعتكف اإلنسان املرزوء بفقد حبيب أو قريب

؛ ا وضرمائهااليت تلزم االعتدال يف سرمائه، أن تظهر أعياُدان مبظهر األمة الواعية وإمنا يراد من ذلك
 . فال ََيُْوُل احتفاؤها ابلعيد دون الشعور مبصائبها اليت يرزح حتتها فريٌق من أبنائها

لنوفِ ر من ذلك ما حتتاج إليه أمتنا يف صراعها املرير ؛ أن نقتصد يف مرحنا وإنفاقنا ويراد من ذلك
 . الدامي

فيبدو علينا يف أحاديثنا عن ؛ دأن نشعر ابإلخاء قواًي يف أايم العي - أيضاً  - ويراد من ذلك
ويطلق األلسنة ، ويبسط األيدي ابلبذل، ويشحذ اهلمم، نكبات إخواننا وجهادهم ما يقوي العزائم

 . الذي ُيرتَجم إىل عمل واقعي، فهذا هو احلزن اجملدي - ابلدعاء

أو ، و أم اً أ، ال شك أنك تستعد أو قد استعددت للعيد أابً كنت ،أيها املسلم املستبشر ابلعيد *
ًً ، شاابً  ؛ وطعام وحنوه، وال ريب أنك قد أخذت أُْهبَـَتك لكل ما يستلزمه العيد من لباس، أو فتاَة

، استعدادًا هو أكرم عند هللا، وتزداد به صحيفُتك نوراً ، فأضف إىل ذلك استعدادًا تناُل به ُشكوراً 
 . وأجدر يف نظر اأُلخومة واملروءة

أو أقربي أو ، من جريان، عن كربة من حولك من البؤساء واملعَدِمياستعدادك للتفريج  أال وهو
 . وابدر يف إدخال السرور إىل قلوهبم، وَسْل عن حاجاهتم، فتِ ْش عن هؤالء؛ حنوهم

واخلفقة ، واالبتسامة احلانية، فال أقل من أن يسعَدك املقاُل ابلكلمة الطيبة؛ وإن مل ُيْسِعْدَك املال
 . الطاهرة

، وإخوانك وأوالدك، وأتنس بزوجك، وأنت تقبل على والديك ،ر صبيحَة العيدوتذكم  *
تذكمر يتامى ال جيدون ، والشراب الطيب، فيجتمع الشمل على الطعام اللذيذ؛ وأقرابئك، وأحبابك

، وأمهاٍت ُحرموا أوالدهم وآابءً ، وأايمى قد فقدن ابتسامَة الزوج، يف تلك الصبيحة حناَن األب
، فإذا هم ابلعيد يشرقون ابلدمع؛ ومزقهم كلم ممزق، رة من إخوانك شردهم الطغيانومجوعًا كاث

 . ويفقدون طعم الراحة واالستقرار، ويكتوون ابلنار

وفراشك الوثري تذكمر إخواانً لك ، ومنزلك الواسع، وتذكر يف العيد وأنت أتوي إىل ظلك الظليل*
 . يف العراء ويتضورون، ويلتحفون اخلضراء، يفرتشون الغرباء
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وأتسو ، وتسعى لسدِ  حاجتهم أنك إمنا تسد  حاجتك، واستحضر أنك حي أتسو جراحهم *
َمْن  "و "،َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ َفألَنُفِسُكمْ  " "،َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعضٍ " جراحك

فمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفمس هللا عنه كربة من كرب يوم من ن"، و" َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَـْفِسهِ 
ومن مل يهتم أبمور املسلمي فليس منهم" بد ما كان العبد يف عون أخيه"، "القيامة، وهللا يف عون الع

و" مثل املؤمني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
 د ابحلمى والسهر".سائر اجلس

وقد َرَقَمْتها يراعُة اإلمام األديب الشيخ ، وإليك أيها القارئ الكرمي! هذه الكلمات حول العيد
 . - يرمحه هللا - حممد البشري اإلبراهيمي

آاثر اإلمام حممد البشري ) وهذه الكلمات مبثوثة يف صفحات متفرقة, وأجزاء ُمتلفة من كتاب
، ملا فيها من احلديث عن العيد؛ أن يقف القارُئ على تلك الكلمات وقد أحببت. ( اإلبراهيمي

ومع العيد حىت لكأنه يتحدث عن حال املسلمي ، وعن حال األمة اإلسالمية يف العيد، ومعانيه
 . مع أنه قد كتب تلك املقاالت منذ ما يزيد على مخسي عاماً ، اليوم

واملتابعة ، والتحليل، والَسرْب ، الصادقة الغريةَ و ، وسيالحظ القارئ يف هذه الكلمات روعَة البيان
، واألسى العميق الذي كان يعتلج يف قلب الكاتب، والنظرة الفاحصة ألحوال املسلمي، الدقيقة

إن تفاخرت األايم ) :يف عيد األضحى - رمحه هللا - فمما قاله، بسبب ما آلت إليه أحوال املسلمي
َشهمرُ ؛ واملواسمواملواكب ، ذوات الشِ يات واملياسم

ُ
وإن أتت األايم مبن هلم فيها ذكر ، فيوُمك األغرر امل

، وإبراهيُم آدم النـربُـومة بعد آدم البُـنُـومة، ومبن شرفها بنسبة من األبطال جئت إببراهيم، الرجال
وانسل العديد ، اءرمز التضحية والفد، القفراء( 2) وعامر احلَِنيمةِ ، القوراء( 1) وإبمساعيل ساِمُك الَبِنيمةِ 

 .الطيب من النجيبات والنجباء
وإن جاءت األايم مبا أُِثر فيها من ، ورسول السالم وكفى، ومسك اخلتام، ومبحمٍد لَِبَنِة التمام 
والُبْدِن ، وجئت ابهلدي يتهادى، والنذر املنذورة، ونُِثر فيها من كنوز جئت ابلشعائر املأثورة، رموز

رموز طواها ، وجئت ابألضحية والقرابن، والتجرد والطهارة، والكفارة وجئت ابلفدية، تَـتَـَعادى
وأين ، َوَأْوَضَحتْ ، وقد َشَرَحتْ ، ووكل لتصاريف األايم َشْرَحَها، اإلسالم يف الشعائر املضافة إليك

اليت َعظمَمْت ُحُرَماِتك ثالثة  وهذه فلسطي حال عدت؟اي عيد! أبية  من يعقل؟ أو أين من يعي؟
                                                        

 البنية القوراء: الكعبة.( 1) 

 احلنية القفراء: مكة.( 2) 



 
 الحج  ـ آداب وأسرار ودروس

34 

وَتَضممَخ بدماء الشهداء من ، وأترمج ثراها ابألثر العاطر من إسراء حممد، راًن ونصف قرنعشر ق
، ُتساُم الدون - وجنوهُبم بعدل عمر، واطمأنت من أول يوم قلوُب أبنائها هبدي القرآن، أصحابه

حوا يريدون أن مي، وكيد الضعفاء، قد اجتمع على اهتضامها ُعُتو األقوايء، وتقاسي عذاب اهلون
َيميها ، طرقت محاها غارٌة شعواُء من الشهوات واألهواء، وَيسروا ِظالل اإلسالم عنها، معاملك منها

يريدون أن ، وشراذم من عباد املال، احلديد, وينافح عنها الذهب, وَغَمَرهْتا قطعان من ذؤابن البشر
، بعد أن كذمبوا املسيح الصادق، وأن ينصبوا فيها مسيحًا دجاالً ، َيققوا فيها ُحْلمًا غلطوا يف تفسريه

وروسيا ، والرومان، وفارس، بعد أن عجزوا من االنتقام من اببل ويوانن، وأن ينتقموا من املسلمي
لبين ( 1) وجيعلوا من بين إمساعيل َخَوالً ، وأن يرثوها بدون استحقاق، وإيطاليا واألسبان، واألملان
 . ( ( 2) إسحاق

 وهذا الشمال) :فقال، ىل احلديث عن مواقع أخرى من العامل اإلسالميإ - رمحه هللا - مث انتقل

وظلٍ  من َيموم, ال ابرد وال  ، قد أصبح أهله كأصحاب الشِ مال يف مسوم من االستعمار ومحيم( 3)
وقطع الصلة ، لئال جيتمعوا؛ وفرمق بي أجزائهم، ووهمن عزائمهم، أفسد االستعمار أخالَقهم، كرمي

ومكمن فيهم الضعف ، وضرب بينهم وبي العلم بسور له ابب، لئال يذمكروا؛ اضيهمبينهم وبي م
وهذه . ومبا غزا به نفوسهم وعواطفهم من أفكار ومغرايت، مبا زيمن هلم من سوء األعمال؛ واالحنالل

 ،واقَفٌة على صراٍط أدق من السيف - وإقامة شعارك،(4) الصاحل يف َرْفع مناِرك تركيا ذات السلف
ويطوي يف ، وبي حمتاٍل ابرع ميد الشباك الصطيادها، واقعه بي دبٍ  عارٍم يرتقب الفرصة الزدرادها

 . ويداويها من املرض األمحر ابلداء األصفر، العمل لتحريرها نية استعبادها
وبذل يف حتصيلها ، ال يكاد يظفر ابألمنية اليت سلخ يف انتظارها القرون، وهذا اهلند اإلسالمي

حىت ، والفنت، حىت تعاجله الدسائس( 5) والثقفي، ليستعيد تراث اإلسالم الذي أثمله املهلب؛ هوداجل
 . ( ( 6) فيسجل على نفسه عار الدهر وخزي األبد، ليوشك أن يرجع إىل العبودية طائعاً ُمتاراً 

                                                        

 .خواًل: يعين خدماً وعبيداً ( 1) 

 .3/468حممد البشري اإلبراهيمي آاثر اإلمام( 2) 

 يعين مشال أفريقيا.( 3) 

 الضمري يف منارك يعود على العيد؛ ألن احلديث يف سياقه.( 4) 

 يعين: املهلب بن أيب صفرة، وحممد بن القاسم الثقفي.( 5) 
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ذي ينتظر واملصري ال، وهيئة األمم، متحداًث عن تالعب جملس األمن - رمحه هللا - إىل أن قال 
متوقع لضربه قاضية تنسي ، وهذا العامل كلره ُمَسريمٌ إىل غاية مشؤومة) :العامل يف ظل اهليمنة الغربية

ويتعلل ابلعالالت ، الرمحة من غري َمَهبِ ة ويسرتوح ريح، وهو يستنزل الغيث من غري َمَصبِ ه، املاضية
، زجر عادايً من عدوان إىل جملس أمن مل يـَُؤمِ ن خائفاً ومل ت، الواهية من مجعية مل جتمع ُمتَـَفر ِقًا من هوىً 

وويل ، واآلخرة يستغوي ابملال، أحدمها يستهوي ابلفكرة: وإمنا هو ُكرة بي العبيِ ، ومل ينصر مظلوماً 
 . ( 1)( واصطدمت قوة الِفْكر بقوة الذهب، للعامل إذا نفد النفاق

أما وهللا لو ملكَت النطَق اي عيُد ) :العيد فيقولكلمته متحداًث على لسان   - رمحه هللا - مث خيتم
وما ، ما أخلف العيد :ضة اهلضيمة من أتباع حممد اي قومولقلَت هلذه اجلموع املهي، ألقسمَت ابهلل

َوَعَد اَّللمُ المِذيَن آَمُنوا " فجزيتم مبا أسلفتم؛ وأسلفتم الشر، ولكنكم أخلفتم، أخلفتم من ربكم املواعيد
َننم هَلُمْ ِمْنُكْم وَ   ِدينَـُهُم َعِمُلوا الصماحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـمُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف المِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َولَُيَمكِ 

لَنـمُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً   .[55: النور]" المِذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُـَبدِ 
وإعداد ، ومنها مجع الكلمة، عملتم الصاحلات اليت جاء هبا القرآنو ، فلو أنكم آمنتم حق اإلميان 
ولكنكم تنازعتم ، وجعلكم خالئف األرض، ألجنز هللا لكم وعده، وحمو التنازع من بينكم، القوة

 .ولكن ظلمتم أنفسكم، وما ظلمكم هللا، وذهبت رَيكم، ففشلتم
ال تظنوا أن الدعاء وحده يرد ، دمتسعيد إذا استعد، عيدكم مبارك إذا أردمت :أيها املسلمون 

، واستعدم يستعدر ، وإمنا ينسخها أَعدم يُِعدر ، عدا يعدو: دعا يدعو ال تنسخ مادة: إن مادة؛ االعتداء
 ( 2)( وتظهر أجمادكم، واستعدوا تزدهر أعيادكم، فأعدوا

 .( من وحي العيد عيد) :يف موضع آخر يف مقالة بعنوان - رمحه هللا - وقال
وعلى حياة جتمع ، وعلى ِعزمة تكنت أسباهبا،  عيد كنا نلتقي فيك على ُملك اتمطدت أركانهاي) 

واطمئنان ال يُِلمٌّ ، وعلى ِجدًّ ال ينزل اهلزل بساحته، بطرف وأتخذ من كل طريفة، الشرف والرتف
اللهو  فإن أنساان مها التعود فعلى، فأصبحنا نلتقي فيك على اآلالم والشجون؛ النصب براحته

 . ( 3)( واجملون
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وال وهللا ما كانت ، فتلك نتيجة االكتساب؛ اي عيد إن لقيناك اليوم ابالكتئاب) :إىل أن قال
وأنت اي عيد ، ولكن أهلها هم الذين جُيَمِ لوهنا وُيَكمِ لوهنا، وال األمكنة يومًا ما مجااًل ألهلها، األزمنة

وال خضرة يف حواشينا حىت نتمهمك اليوم ، عيشناوال نضرة يف ، ما كنت يف يوم مجااًل حلياتنا
 .والتمصورح، والدمامة، ابالستحالة

، واقعشر اجلناب، وحلم الدبغ، فحال الصبغ؛ وِحْلَيًة لُِبكِرك وأصائلك، وإمنا حنن كنا مجااًل فيك 
طباعه؟ وعكس ، أيرنا زايل وصَفه فانظر؛ وانقطعت الصلة بي النفوس وبي وحيك، وأقفرت اجلنبات

وتلهم ، ولكنك ال تصنعه، وتوحي ابجلمال - وما ََتَومنَت وال خنت، بلى إنك مل تزل كما كنت
 .اجلالل ولكنك ال تفرضه

َنا عن صراط الفطرة  فأصبحنا فيك كالضمري املعذب يف النفس ؛ وهدي الدين، ولكننا ُنَكبـْ
 ( 1)( النافرة

 .م الذي ارتضى هلمومكمن هلم دينه، ابرك هللا للمسلمي يف عيدهم
 . وآله وصحبه وسلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

                                                        

, 470 - 3/467, و 463 - 3/462، وانظر كالماً عظيماً يف هذا املعىن يف 3/481آاثر اإلمام ( 1) 
 .295 - 4/291, 3/479و
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