بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحج والعقيدة

الشيخ /خالد بف عثماف السبت

الحمد هلل رب العالميف ،والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبياء والمرسميف ،نبينا محمد ،وعمى آلو وصحبو
أجمعيف ،وبعد.

جميعا أف اهلل -تبارؾ
أييا اإلخوة :حديثنا عف التوحيد في الحج ،عف توحيد اهلل -تبارؾ وتعالى ،-نحف نعمـ
ً
وتعالى -عندما شرع الشرائع لمناس ،فإنما شرعيا لحكمة عظيمة يعمميا؛ إذ إف اهلل -عز وجؿ -مف أسمائو

شيئا إال لحكمة ،وال يقضي
الحكيـ ،ومف أوصافو الحكمة ،فالحكمة صفة ثابتة راسخة هلل -عز وجؿ -ال يشرع ً
أمر إال لحكمة ،وال يفعؿ فعالً إال لحكمة.
قضاء إال لحكمة ،وال يأمر ًا
فاهلل حكيـ في أقوالو وأفعالو ،وىو حكيـ في أقداره -جؿ جاللو ،-إذا تيقف العبد ىذا المعنى فإف قمبو يطمئف إلى

أحكاـ ربو -تبارؾ وتعالى.

ومف ثـ فإف ذلؾ يورثو رضى باألحكاـ الشرعية وطمأنينة في قمبو ،فال يتشكؾ ،وال يتساءؿ تساؤؿ المتحيريف
حينما يقولوف :لماذا شرع اهلل -عز وجؿ -كذا؟ ولماذا نطوؼ بالبيت سبعاً؟ ولماذا نقؼ في عرفة؟ ولماذا نجوؿ

في ىذه المناسؾ بيذه الطريقة التي أمرنا اهلل -عز وجؿ -بيا؟.

أقوؿ :مف تأمؿ في أقواؿ الحج ،وفي أفعالو مما شرعو اهلل -عز وجؿ -لنا فيو مف األقواؿ واألفعاؿ فإنو يجد
التوحيد ىو الركيزة األولى التي تدور عمييا جميع أعماؿ الحج.

كؿ أعماؿ الحج تدور عمى تكريس التوحيد ،وتقريره ،وتثبيتو في نفوس األفراد ،وفي نفوس العالميف ،كيؼ ال
وىو األصؿ الكبير الذي مف أجمو بعث اهلل الرسؿ -عمييـ الصالة والسالـ ،-فكميـ جاءوا يدعوف إلى التوحيد،
{اع ُب ُدوا المَّ َو َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغ ْي ُرهُ} ،واذا كاف العبد يدور في ىذه المناسؾ ،ويقوـ
كؿ نبي جاء يقوؿ لقوموْ :
بأعماؿ الحج ،ويردد تمؾ الكممات التي يرددىا عند إحرامو ،أو في أي مقاـ مف مقامات المناسؾ ،دوف أف
منعدما ،أو يكوف أثرىا ضعيفاً،
يستشعر ىذا المعنى فإف أفعالو وأقوالو تبقى غير مؤثرة في نفسو ،سيكوف أثرىا
ً
كثير في أثناء المناسؾ ،أو بعد المناسؾ ،فيعود فالف ىو فالف ،لـ
ومف ثـ فإف سموؾ الحاج وقمبو قد ال يتغير اً
يخبت قمبو ،ولـ تزؾ نفسو ،ولـ تتغير؛ ألنو يردد أشياء ال يفيميا ،وال يستشعرىا ،ويفعؿ أشياء لربما لـ يدرؾ

حقيقتيا ،وما ترمو إليو ،ومف ثـ فإنيا ال تؤثر فيو.

نستطيع أف نقوؿ ونحف مطمئنوف كؿ االطمئناف :إف التوحيد ىو األصؿ األساس الذي تدور عميو جميع أقواؿ

الحاج ،وجميع أفعالو ،مما أمره اهلل -عز وجؿ -بو أف يقولو أو أف يفعمو.

ولسنا نبالغ حينما نقرر ىذه الحقيقة ،إف جميع أقواؿ الحج توحيد ،واف جميع أفعاؿ الحج توحيد ،بؿ إف القرآف

مف أولو إلى آخره كمو توحيد ،وليذا قاؿ اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل :-جميع ما تقولو األمة شرح لمسنة ،وجميع
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السنة شرح لمقرآف ،وجميع القرآف شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاتو العميا .
أيضا جماعة مف أىؿ العمـ كابف القيـ وغيره ،كما في شرح العقيدة الطحاوية قالوا أقو ًاال تشبو ىذا.
وقاؿ ً
الحج مدرسة لتثبيت التوحيد ،مدرسة لتقرير ىذا األصؿ الكبير في نفوسنا ،وفي أعماقنا ،وفي مجتمعنا ،وىو
يعا.
مدرسة لتقرير التوحيد بيف األمة جم ً

غالب سور القرآف ،بؿ جميع سور القرآف شرح ألنواع التوحيد الثالثة ،توحيد األلوىية ،وتوحيد الربوبية ،وتوحيد

األسماء والصفات ،والقرآف مف أولو إلى آخره يشرحيا ،ويبينيا بطرؽ متعددة.

ذلؾ أف القرآف إما خبر عف اهلل وأسمائو وصفاتو وأفعالو ،فيذا ىو التوحيد العممي الخبري ،واما دعوة إلى توحيد

اهلل وحده ال شريؾ لو ،وخمع ما يعبد مف دونو ،فيو التوحيد اإلرادي الطمبي ،واما أمر ونيي والزاـ بطاعتو ،فذلؾ

مف حقوؽ التوحيد ومكمالتو ،واما خبر عف إكرامو ألىؿ التوحيد ،وما فعؿ بيـ في الدنيا ،وما يكرميـ بو في

العقبى فيو جزاء توحيده ،واما خبر عف أىؿ الشرؾ ،وما فعؿ بيـ في الدنيا مف النكاؿ ،وما يحؿ بيـ في العقبى
مف العذاب والسالسؿ واألغالؿ ،فيذا جزاء مف خرج عف حكـ التوحيد.

فالقرآف كمو في التوحيد وحقوؽ أىمو ،والثناء عمييـ ،وفي شأف ذـ اإلشراؾ وعقوبة أىمو وجزائيـ.

االستجابة ألمر اهلل بالحج توحيد لو:

ىذه الجموع التي تتحرؾ في ىذه األياـ لتنطمؽ إلى بيت اهلل الحراـ ،ما الذي يحدوىا إلى ترؾ األىؿ واألمواؿ

واألوطاف ،وترؾ الزوجات واألوالد؟.

يبوا
ُّيا الَِّذ َ
استَ ِج ُ
الذي يحدوىا ىو االستجابة ألمر اهلل -تبارؾ وتعالى ،-اهلل -عز وجؿ -يقوؿَ :
آم ُنوا ْ
{يا أَي َ
ين َ
ِِ
س ِ
ون} [األنفاؿ.]24 :
اعمَ ُموا أ َّ
َن المَّ َو َي ُحو ُل َب ْي َن ا ْل َم ْرِء َوَق ْم ِب ِو َوأَنَّ ُو إِلَ ْي ِو تُ ْح َ
ش ُر َ
ول إِ َذا َد َعا ُك ْم لِ َما ُي ْح ِيي ُك ْم َو ْ
لمَّو َولِ َّمر ُ
فاالستجابة هلل -عز وجؿ -التي أمرنا اهلل -تبارؾ وتعالى -بيا تشمؿ االستجابة إلى اإليماف ،والى ديف اهلل -
مر لمناس بالدخوؿ في اإلسالـ ،كما أف ىذه االستجابة التي أمرنا اهلل -عز وجؿ -بيا
تبارؾ وتعالى ،-فيو أ ٌ
ىي أمر لمدخوؿ في جميع شرائع الديف التي شرعيا اهلل -عز وجؿ -لنا.
{وأ َِّذ ْن ِفي َّ
الن ِ
وك
اس ِبا ْل َح ِّج َيأْتُ َ
واف إبراىيـ حينما أمره اهلل -تبارؾ وتعالى -أف يؤذف في الناس بالحج ،قاؿ لوَ :
ضِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِمي ٍ
ق} [الحج ،]27 :أي :يأتونؾ عمى األقداـ ،إجابة لدعوتؾ ،ويأتونؾ
ام ٍر َيأ ِْت َ
ِر َج ًاال َو َعمَى ُك ِّل َ

يضا عمى كؿ ضامر ،وىو البعير أو الفرس ،أو الدابة المضمرة التي أضناىا طوؿ السفر ،فأصابيا شيء مف
أ ً
نظر لتتابع المسير ،والتعب الذي عانتو في قطع ىذه الفيافي والقفار ،حتى وصمت الى تمؾ
الضعؼ واليزاؿ؛ ًا

الديار؛ استجابة ألمر اهلل -تبارؾ وتعالى.

توحيدا وقد ترؾ العبد ما وراءه وما دونو ،إرضاء لربو -
فأقوؿ :ىذه االستجابة ال شؾ أنيا توحيد ،كيؼ ال تكوف
ً
تبارؾ وتعالى؟!.
طمبا لمرضاة اهلل -جؿ جاللو.
فيذا انقياد في قمب العبد وانقياد في جوارحو وسائر بدنو ،حيث إنو قدـ ً

( )1البرىاف في عموـ القرآف ،لمزركشي (.)6/1
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ِِ
وتأمؿ أمر اهلل -عز وجؿ -حينما قاؿِ :
أمر
َ
{وأَت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لمَّو} [البقرة ،]196 :واألمر بإتماـ العبادة ٌ
{وأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لِمَّ ِو} ،فيذا أمر باإلخالص ،فإف
بابتدائيا ،كما ىي القاعدة المعروفة مف قواعد التفسيرَ ،
طمبا لمحمدة الخمؽ ،أو أف يمقبوه بأنو حاج ،أو أف يتحدث
إتماـ الحج والعمرة يكوف هلل وحده ال شريؾ لو ،ال ً

الناس عف مآثره وفضائمو ،وكـ حجة حجيا ،فيعد ذلؾ في آثاره بعد ذلؾ ،ويذكر في ترجمتو ،ليس ىذا المراد،
تكبير ،وتمبية ،تعج
إنما يكوف الحج هلل وحده ال شريؾ لو ،فيذه الجموع تمبي نداء اهلل -عز وجؿ -وتمأل الفضاء ًا
طمبا لمرضاة ربيا.
بذلؾ ً

إنيا ال ترفع صوتًا تنادي بو لمصمحة زعيـ مف الزعماء ،أو لطائفة مف الطوائؼ ،أو لحزب مف األحزاب ،أو
احدا وىو التوحيد الخالص هلل -تبارؾ وتعالى ،-تجتمع أجناس البشر مف
لشعار مف الشعارات ،إنيا تردد شيئاً و ً

أعماؽ القارات الخمس تحقيقًا ليذا النداء ،تمبية ليذا األمر الرباني الذي أمرىـ اهلل -عز وجؿ -بو .
تأمؿ ما في الحج مف األقواؿ واألذكار مف أولو إلى آخره تجد أف التوحيد ىو األساس الذي تدور عميو مف أوليا
إلى آخرىا .

ذكر اهلل -عز وجؿ -ىو المقصود األعظـ ليذه العبادات التي شرعت لنا ،ويتجمى ذلؾ في الحج غاية التجمي
َّام معمُوم ٍ
َّ ِ ِ
ِ
ٍ
ات} [الحج ،]28 :فذكر اهلل -عز وجؿ -ىذا عمة مف عمؿ
{لِ َي ْ
ش َي ُدوا َم َناف َع لَ ُي ْم َوَي ْذ ُك ُروا ْ
اس َم المو في أَي َ ْ َ
شرع الحج لمناس.
وفي حديث عائشة -رضي اهلل تعالى عنيا -قالت :عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أنو قاؿ(( :إنما ُجعل

رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة إلقامة ذكر اهلل))(.)1

فذكر اهلل ىو المقصود األوؿ ،وىو المقصود األعظـ الذي يتجمى في عبادتنا السيما في التوحيد ،فترتبط القموب
بذكر اهلل -عز وجؿ -وتعمر بو في سائر أياـ المناسؾ.

التمبية ومعانييا:

ومف ىذا الذكر الذي نردده ،ونقولو إذا أردنا الحج ،ىو ما نقولو ألوؿ وىمة حينما نريد أف نعقد اإلحراـ ،إنو

شعار التوحيد "لبيؾ حجة ،ال رياء فييا وال سمعة" أو نقوؿ" :لبيؾ عمرة ال رياء فييا وال سمعة".

نقوؿ ذلؾ مذكريف ألنفسنا باإلخالص لربنا ومميكنا -جؿ جاللو ،-والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -كما في
صحيح مسمـ مف حديث جابر -رضي اهلل عنو -حينما وصؼ إىالؿ الرسوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ:

((فأى ّل بالتوحيد ،لبيك الميم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك والممك ال شريك لك))(.)2
ويقوؿ أنس -رضي اهلل عنو -في وصفو إلىالؿ رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ(( -الميم حجة ال رياء فييا،

( )1أخرجو أبو داود ،كتاب المناسؾ ،باب في الرمؿ ( ،)179/2رقـ ،)1888( :والترمذي ،أبواب الحج عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل
عميو وسمـ ،-باب ما جاء كيؼ ترمى الجمار ( ،)237/3رقـ.)902( :
( )2أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)886/2( -رقـ.)1218( :
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وال سمعة))(.)1
وفي ىذا تذكير لمنفس بالتوحيد عند أوؿ خطوة نخطوىا حينما نريد الحج والعمرة.

((العج والثَّج))( ،)2والعج ىو رفع
ثـ انظر إلى التمبية التي يرددىا الحاج بعد إىاللو بالتوحيد ،أفضؿ الحج:
ّ
الصوت بالتمبية ،حينما يقوؿ الحاج ،ويبح صوتو ،ويردد :لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،إف الحمد
والنعمة لؾ والممؾ ال شريؾ لؾ.

فيذه التمبية كميا توحيد ،مف أوليا إلى آخرىا ،كميا توحيد ،كميا أساس الديف وأصمو وفييا نب ٌذ لإلشراؾ بجميع

صوره وأشكالو.

فالواجب عمينا جميعا أف نستشعر ىذه المعاني ،وما دلت عميو ىذه التمبية ،وأف نعرؼ مضمونيا وحقيقتيا
حافز لنا عمى لزوـ اإلخالص في جميع أعمالنا وأقوالنا في الحج ،وأف تكوف
ومعناىا ،وأف تكوف ىذه التمبية ًا
حافر لنا عمى أف نستشعر مراقبة اهلل -تبارؾ وتعالى -وأنو معنا ،وأنو يرانا ،وبالتالي فإف اإلنساف يكؼ جوارحو
ًا
عما ال يرضي اهلل -تبارؾ وتعالى -ويحمؿ نفسو عمى االمتثاؿ واالنقياد لكؿ أمر أمره اهلل -تبارؾ وتعالى -بو.

منكسر لربو ومميكو -جؿ جاللو.
ًا
ىذه التمبية إذا استشعر اإلنساف معناىا ذلت نفسو ،وصار قمبو مخبتاً
ىذه التمبية ترسيخ وتأكيد لعقيدة التوحيد في نفوس أصحابو.

وقد ذكر العمماء لمتمبية معاني متعددة ،فبأي ىذه المعاني فسرناىا نجد أف التوحيد ىو المدار الذي يدور عميو

ىذا المعنى الذي فسروىا بو.

مف فسرىا باإلجابة فإنؾ إذا قمت :لبيؾ الميـ لبيؾ ،إنما تقوؿ إجابة لؾ بعد إجابة ،وانما تجيب داعًيا دعاؾ ،وال
يمكف أف يجاب مف ال يتكمـ ،وال يأمر ،وال ينيى ،وىذا ال شؾ مف معاني التوحيد.

انقيادا لؾ بعد انقياد ،مأخوذ مف لببت
واذا قمنا :إف المعنى يدور عمى االنقياد ،فإذا قمت :لبيؾ الميـ لبيؾ ،أي:
ً
الرجؿ إذا قبضت عمى تالبيبو ،والمعنى :انقدت لؾ يا رب ،وسعت نفسي لؾ ،خاضعة ،ذليمة ،كما يفعؿ بمف

لبب بردائو وقبض عمى تالبيبو.

واذا فسرنا التمبية باإلقامة فإننا نقوؿ :إنيا مأخوذة مف لب بالمكاف ،إذا أقاـ بو ولزمو ،فكأنؾ تقوؿ :أنا مقيـ عمى

طاعتؾ يا رب ،مالزـ ليا ،فتتضمف التزاـ دواـ العبودية هلل -تبارؾ وتعالى.

مرة لبة إذا كانت محبة لولدىا ،وال
واذا قمنا :إف المعنى ىو المحبة ،فكأنؾ تقوؿ :حبا لؾ بعد حب ،مف قوليـ :ا أ

تقوؿ ألحد لبيؾ إال إذا كنت محبا لو.

واذا فسرناىا باإلخالص ،فكأنما أخذت مف لب الشيء ،وىو خالصو ،ومنو لب الرجؿ ،وىو عقمو وقمبو.

واذا فسرت باالقتراب فكأنيا مأخوذة مف اإللباب الذي ىو بمعنى االقتراب ،أي :أقترب إليؾ اقترًابا بعد اقتراب يا
( )1أخرجو ابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب الحج عمى الرحؿ ( ،)965/2رقـ.)2890( :
( )2أخرجو الترمذي ،أبواب الحج عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في فضؿ التمبية والنحر ( ،)180/3رقـ:
( ،)827وابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب ما يوجب الحج ( ،)967/2رقـ.)2896( :

4

رب.
ىذه التمبية -بجميع ىذه المعاني وبأييا فسرناىا -ىي شعار ممة التوحيد ،شعار ممة إبراىيـ -عميو الصالة

والسالـ.

ىي شعار التوحيد الذي ىو روح الحج ومقصوده األعظـ ،بؿ روح جميع العبادات كما أسمفنا ،وىذه التمبية مف
تأمميا فإنو يجد أنيا تشتمؿ عمى حمد اهلل -عز وجؿ.-

نقيادا لؾ بعد انقياد ،أو غير ذلؾ مف
إذا قمت :لبيؾ الميـ لبيؾ :إجابةً لؾ بعد إجابة ،إ
خالصا لؾ بعد إخالص ،ا ً
ً
المعاني.
لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،فأنت تنفي جميع الشركاء عف اهلل -تبارؾ وتعالى -وىذا ىو الشؽ

األوؿ مف كممة التوحيد ال إلو إال اهلل.

فأقوؿ :يقوؿ الحاج :لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ ،إف الحمد ،والحمد ىنا معرؼ بػ"اؿ" الدالة عمى
االستغراؽ والشموؿ والعموـ ،كأنؾ تقوؿ :إف جميع المحامد لؾ يا رب ،وال يمكف أف تستغرؽ جميع المحامد إال

جميعا إال
لمف كاف موصوفًا بجميع أوصاؼ الكماؿ ،مف أوليا إلى آخرىا ،وال يمكف أف يتصؼ بصفات الكماؿ
ً
مف كاف ىو الرب اإللو المعبود ،الذي خمؽ الخمؽ ،وأسدى إلييـ جميع النعـ الظاىرة والباطنة ،ال يمكف أف
تنسب جميع المحامد إال لمف استكمؿ جميع أوصاؼ الكماالت.

ثـ إذا قمت :إف الحمد والنعمة ،فيذا إقرار منؾ بإنعاـ اهلل -عز وجؿ -وافضالو عميؾ مما يحدوؾ إلى شكره عمى

وباطنا ،أف تشكره بقمبؾ ،وأف تشكره بمسانؾ ،وأف تشكره بجميع جوارحؾ ،بتعبيدىا لربيا وخالقيا
ظاىر
ىذه النعـ
اً
ً
-سبحانو وتعالى.

يضا يفيد معنى االستغراؽ
يضا دخمت عمييا "اؿ" المعرفة ،فيذا أ ً
وحينما تقوؿ :إف الحمد والنعمة ،النعمة أ ً
والعموـ والشموؿ ،فكؿ النعـ إنما أسداىا ربنا -تبارؾ وتعالى ،-المطر مف اهلل ،ىذه المراكب التي نركبيا ىي

مف اهلل ،ىذه النعـ التي تتقمب بيا مف المساكف وجميع المآكؿ والمشارب والمالبس ،وما إلى ذلؾ ،كميا مف اهلل
-تبارؾ وتعالى ،-فينبغي أف تسخر في طاعتو ،والزلفى إليو -جؿ جاللو ،-فيو مولي النعـ.

جميعا هلل الواحد القيار" ،إف الحمد والنعمة لؾ والممؾ" ،أي :أف الممؾ لؾ
ىذه التمبية فييا اعتراؼ بأف الممؾ
ً
وحدؾ ال شريؾ لؾ ،وىذا يتجمى في اليوـ اآلخر في يوـ القيامة ،حيث ال يدعي أحد الممؾ مع اهلل -عز وجؿ-
{مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين}
وىو أعظـ يوـ ،أعظـ مف جميع أياـ الدنيا ،وليذا قاؿ اهلل -عز وجؿ -في سورة الفاتحةَ :
[الفاتحة ،]4 :مع أف اهلل مالؾ ليوـ الديف ،ومالؾ ألياـ الدنيا ،وىو الممؾ ،لكنو خص يوـ الديف لعظمتو؛ وألنو ال
يدعي أحد الممؾ في ذلؾ اليوـ{ ،لِم ِن ا ْلم ْم ُك ا ْليوم لِمَّ ِو ا ْلو ِ
اح ِد ا ْلقَ َّي ِ
ار} [غافر.]16 :
َ
ُ
َ
َْ َ
فإذا كاف اهلل -عز وجؿ -ىو المالؾ ليوـ الديف فيو لما دونو أممؾ -سبحانو وتعالى ،-واذا كاف ىو الممؾ ليوـ
الديف فيو لما دوف يوـ الديف ال شؾ أنو ممؾ وأي ممؾ.

ىذه بعض المعاني التي دلت عمييا ىذه التمبية ،وفي الجممة أنت حينما ترددىا كأنؾ تقوؿ :يا رب أجيبؾ إجابة

استسالما ،دوف إكراه وال
بعد إجابة ،فأنا خاضع لؾ ،منقاد ألمرؾ ،مستعد لما حممتني مف األمانات ،طاعة لؾ ،و
ً
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تردد ،فيرىؼ شعور االنساف إذا فيـ ىذا المعنى ،ويشعر بالتجرد هلل -عز وجؿ -وأنو ترؾ ما وراءه تمبية ألمر
ربو -جؿ جاللو ،-فأورثو ذلؾ مف المعاني في قمبو ،وفاض ذلؾ عمى جوارحو مف السكينة ،والخشوع ،واإلخبات
والذؿ لربو -تبارؾ وتعالى -فاض عميو مف المعاني في ذلؾ ما ال يقادر قدره ،فتمتمئ قموب الحجاج الذيف

وتسميما هلل -جؿ جاللو.
يفقيوف ىذه المعاني عبودية
ً
ما أجدرنا أف نتذكر أف ىدير التمبية ،وىدير الحجاج بػ"لبيؾ الميـ لبيؾ" ،الذي يضج بو الفضاء ،وتنطمؽ بو
حناجر الناس ،أنو عنواف لتوجو المؤمنيف الصادقيف إلى عالـ الغيب والشيادة ،ىو إعالف مدو ،واعتراؼ بأف اهلل
ىو ربيـ ،والييـ ومميكيـ ،ال إلو غيره ،وال معبود سواه.

إف ىذا المعنى إذا استقر في نفس اإلنساف ،والزمو ،وداـ عميو ،فإف ذلؾ يحممو عمى ركوب األخطار ،وعمى
طمبا لما عند اهلل -عز وجؿ.
بذؿ النفس والنفيسً ،
فييوف أمامو حطاـ الدنيا بأجمعيا ،ال تستيويو شيواتيا وممذاتيا ،فتقعده عف محبوبات الرب -جؿ جاللو ،إنو
حداء يحدو السالكيف إلى اهلل -عز وجؿ -إلى مزيد مف القربة ،والزلفى هلل الواحد القيار.

أييا اإلخوة ،لما كانت ىذه المعاني مستقرة في نفوس المؤمنيف ،استطاعوا أف يفتحوا المشارؽ والمغارب في
أوقات يسيرة ،ولما ثقمت نفوس الناس ،واشتدت وطأة الدنيا عمييا ،وأثقمتيـ شيواتيـ ،وعالئقيـ باألوالد والزوجات
واألمواؿ والحطاـ صاروا في مؤخرة الركب.

صار الواحد منيـ يستكثر البذؿ القميؿ في سبيؿ نصرة الديف ،واعزاز كممة اهلل -تبارؾ وتعالى.
ثـ تأمموا ألفاظ ىذه التمبية ،لبيؾ الميـ لبيؾ ،اهلل دعاىـ ،فقالوا لو :إجابة لؾ بعد إجابة ،أجابوه ،ومف دعا غيره

مف الكراـ فإنو يكوف في ضيافتو ويكرمو.

فينبغي عمى العبد أف يستحضر أنو في ضيافة اهلل -عز وجؿ -فيتأدب باآلداب الالئقة ،ويحفظ لسانو ،ونظره
وجوارحو عف كؿ ما ال يميؽ بيذه الضيافة.

كثير ،ولربما ال نفيـ كثي اًر مف
كثير ،ونغفؿ ًا
ىؿ يستحضر الحجاج مثؿ ىذه المعاني فيتأدبوا؟ ،الواقع أننا ننسى ًا
ىذه المعاني ،ومف ثـ ينطمؽ لساف الحاج بالسباب والشتائـ والمياترات ،واألمور التي ال تميؽ ،وتمتد عينو إلى

النظر إلى ما حرـ اهلل -عز وجؿ ،-وتمتد جوارحو إلى ما ال يحؿ ،بؿ لربما واقع بعض ما ال يميؽ تحت بيت
اهلل الحراـ ،وىو يطوؼ بأشرؼ مكاف ،وىو في أطير بقعة ،وىو يطوؼ بالكعبة ،ىؿ ىذا يستحضر ىذه

المعاني؟ ىؿ ىذا يوقف بأف اهلل -عز وجؿ -يراه ويطمع عميو؟.

جميعا ،وأف ال تكوف مجرد كممات نرددىا بألسنتنا ،دوف أف
حينما نقوؿ :لبيؾ الميـ لبيؾ ،ينبغي أف نتذكر ذلؾ
ً
اقعا يعمر قموبنا ،ويظير عمى جوارحنا.
تكوف و ً

كاف أىؿ الجاىمية يمبسوف الحؽ بالباطؿ ،ويخمطوف التوحيد باإلشراؾ ،يقولوف :لبيؾ الميـ لبيؾ ،إال شري ًكا لؾ،
تممكو وما ممؾ.

أما أىؿ اإليماف فإف اهلل عمميـ أف يقولوا" :لببيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ" ،ىذا إعالف ممف دخؿ في
جميعا ىي مف اهلل ،وأف اهلل ىو المالؾ
ىذا النسؾ إعالف بالتوحيد ،واقرار واعتراؼ بأف الممؾ هلل ،وأف النعمة
ً
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لمممؾ ،وىو المتصرؼ بجميع ىذا الخمؽ ،واذا استحضر العبد ىذا المعنى فإنو ال يخاؼ أحداً إال اهلل -عز
جيدا أف التوكؿ ينبغي أف يكوف عمى اهلل ،وأف طمب المدد بالنصر والعوف
وجؿ -وال يرجو غير اهلل ،ويستيقف ً

مطموبا مف اهلل -عز وجؿ -وليس مف أحد مف المخموقيف ،الشفاء عند اهلل ،والغنى عند اهلل،
والتوفيؽ يكوف
ً
والولد إنما اهلل يرزؽ بو ،وليس عند أحد مف المخموقيف قميؿ وال كثير مف ىذه األمور.
ثـ انظر إلى ما جاء مف بعض العبارات في التمبية مما ورد عف بعض السمؼ -رحميـ اهلل(( :-لبيؾ وسعديؾ))

سعادا لؾ بعد إسعاد يا رب ،ومسارعة في طاعتؾ وطمب رضاؾ بعد مسارعة(( ،والخير بيديؾ)) كؿ
 ،أي :إ ً
خير ىو منؾ وبتوفيقؾ وفضمؾ ،ليس بنا نعمة إال وىي مف اهلل -جؿ جاللو.

ميما يكف مف خير فمرده إلى اهلل ،وفي تعريؼ الخير بػ"اؿ" في "والخير بيديؾ" أي :جميع الخير في يدي اهلل -

تبارؾ وتعالى(( -والرغباء إليؾ والعمؿ))(.)1

وفي بعض الروايات(( :والرغبى إليؾ والعمؿ))( ،)2والمعنى :الضراعة والمسألة إنما ىي إليؾ يا اهلل ،فأنت

المقصود في الحوائج ،وأنت الحقيؽ باإلجابة ،وأنت المقصود بما نعمؿ مف طاعات ،فتقبؿ منا أعمالنا وارحـ

ضراعتنا ،وأجب سؤالنا ،واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،إنؾ أنت الغفور الرحيـ.

ىذه ىي التمبية ،وىذه ىي معانييا ،فحري بالمؤمف أف يستشعرىا ،ثـ نحف نردد ىذه التمبية بيف المناسؾ ،نرددىا

يضا كما في صحيح مسمـ عف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وأصحابو أنيـ
حتى نصؿ إلى الكعبة ،ونرددىا أ ً
لبوا وىـ خارجوف إلى عرفات(.)3
وكذلؾ حينما خرج النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وأفاض مف عرفات إلى مزدلفة كاف يمبي في طريقو ،واستمر

في التمبية حتى رمي جمرة العقبة.

ثـ تأمؿ ما يقولو المسمـ حينما يصؿ إلى المسجد الحراـ ،حينما يضع رجمو ليدخؿ ىذا المسجد فإنو يقوؿ ما يقاؿ

عند الدخوؿ إلى سائر المساجد(( :بسم اهلل ،والسالم عمى رسول اهلل ،الميم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب

رحمتك))( ،)4وىذا ال شؾ أنو توحيد ،فيو يدخؿ يقوؿ :بسـ اهلل ،أو يقوؿ :أعوذ باهلل العظيـ ،واالستعاذة لوف مف
ألواف التوحيد.

يقوؿ(( :أعوذ باهلل العظيم ،وبوجيو الكريم ،وسمطانو القديم من الشيطان الرجيم))

()5

.

ىذا كمو مف التوحيد ،االستعاذة توحيد ،والدعاء توحيد.

معنى التكبير ودالالتو:

ثـ إذا وصؿ إلى الكعبة ،وأراد أف يستمـ الحجر األسود ليبدأ بالطواؼ فإنو يكبر ،ويكبر عند كؿ شوط حينما
( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب التمبية وصفتيا ووقتيا ( ،)841/2رقـ.)1184( :
( )2السنف المأثورة لمشافعي (ص ،)376 :رقـ ،)512( :وشرح السنة لمبغوي (.)49/7

( )3أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب التمبية والتكبير في الذىاب مف منى إلى عرفات في يوـ عرفة ( ،)933/2رقـ.)1284( :
( )4أخرجو ابف ماجو ،كتاب المساجد والجماعات ،باب الدعاء عند دخوؿ المسجد ( ،)253/1رقـ.)771( :
( )5أخرجو أبو داود ،كتاب الصالة ،باب فيما يقولو الرجؿ عند دخولو المسجد ( ،)127/1رقـ.)466( :
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يحاذي الحجر األسود ،يقوؿ :اهلل أكبر ،أو يقوؿ :بسـ اهلل واهلل أكبر.
كما يردد ىذا التكبير عمى الصفا ،ويردده عمى المروة ،ويكبر عند رمي الجمار ،ويكبر في أياـ التشريؽ :اهلل

أكبر ،اهلل أكبر ،ال إلو إال اهلل ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،وهلل الحمد.

ما معنى ىذا التكبير؟ وما داللتو؟ التكبير ىو رأس الذكر ،اهلل أكبر :ىو أكبر مف كؿ شيء ،أكبر مف جميع ما

في ىذه الدنيا ،مما يدعونا إلييا ويشدنا إلى تطمبيا.

اهلل -عز وجؿ -أكبر مف أمالكنا ،وأموالنا ،وأىمنا ،وىو أكبر مف كؿ شيء نستعظمو في ىذا الوجود ،اهلل أكبر
مف كؿ شيء ،ومف ثـ فإف كؿ شيء ىو دوف اهلل -جؿ جاللو.

واذا استقر ىذا المعنى في النفس فإنو إذا سمع المؤذف يقوؿ" :اهلل أكبر" ،وىو يالعب ولده ،أو يشتغؿ ببعض

مينتو ،أو بما يستيويو مف أموالو ،أو غير ذلؾ ،فإنو يترؾ ما بيده؛ ألف اهلل أكبر مما ىو مشتغؿ بو ،مما يحبو

قمبو.

ُّيا ا ْل ُم َّدثُِّر * قُ ْم فَأَ ْن ِذ ْر
التكبير ىو أوؿ ما أمر بو النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -فيما نزؿ عميو في الرسالةَ :
{يا أَي َ
َّك فَ َك ِّب ْر} [المدثر.]3 - 1 :
* َو َرب َ
س َاال ِت
ين ُي َبمِّ ُغ َ
فإذا كبر الداعية ،واستحضر معنى ىذا التكبير فإنو ال يخاؼ مف أحد في تبميغ دعوتو{ ،الَِّذ َ
ون ِر َ
َح ًدا إَِّال المَّ َو} [األحزاب.]39 :
ش ْوَن ُو َوَال َي ْخ َ
المَّ ِو َوَي ْخ َ
ش ْو َن أ َ

اهلل أكبر :كممة عظيمة ،تحيي موات النفوس اليامدة ،لصوتيا أثر مجمجؿ كبير ،يعرفو الكفار عند المقاء،
يعرفونو معرفة جيدة ،ىي سيؼ في الحروب ال يثمـ.

وقد حدثنا النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-عف مدينة تفتح في آخر الزماف ،أنيا تفتح في ىذه الكممة(( :فإذا
جاءوىا نزلوا ،فمم يقاتموا بسالح ولم يرموا بسيم ،قالوا :ال إلو إال اهلل واهلل أكبر ،فيسقط أحد جانبييا ،ثم

يقولوا الثانية :ال إلو إال اهلل واهلل أكبر ،فيسقط جانبيا اآلخر ،ثم يقولوا الثالثة :ال إلو إال اهلل واهلل أكبر ،فيفرج

ليم ،فيدخموىا فيغنموا))( .)1رواه مسمـ.

فيو أمر مشاىد معروؼ ترى آثاره إلى يومنا ىذا عند لقاء العدو ،حينما ييتؼ المجاىدوف بقوليـ :اهلل أكبر
فيتضعضع العدو ،وتختؿ صفوفو ،ويمأل قموبيـ الخوؼ والوجؿ واالرتباؾ والرعب ،كيؼ ال والنبي -صمى اهلل
عميو وسمـ -يقوؿ(( :نصرت بالرعب مسيرة شير))؟(.)2
شمول الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر:

ِ
وحينما نردد ما بيف الركف اليماني ،والحجر األسود{ :ربَّ َنا ِ
آت َنا ِفي ُّ
اب
س َن ًة َوِق َنا َع َذ َ
س َن ًة َوِفي ْاآلخ َرِة َح َ
الد ْن َيا َح َ
َ
َّ
الن ِ
ار} [البقرة.]201 :

( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الفتف وأشراط الساعة ،باب ال تقوـ الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ ،فيتمنى أف يكوف مكاف الميت مف
البالء ( ،)2238/4رقـ.)2920( :
( )2أخرجو البخاري ،كتاب التيمـ ( ،)74/1رقـ.)335( :
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فيذا كمو توحيد ،ىو دعاء نتوجو بو إلى اهلل -تبارؾ وتعالى -أف يؤتينا حسنة شاممة في الدنيا ،فكؿ المسار
والطيبات في ىذه الحياة الدنيا داخمة في قولؾ{ :رَّب َنا ِ
آت َنا ِفي ُّ
س َن ًة} كؿ ما تطمبو النفوس مف الطيبات
الد ْن َيا َح َ
َ
ِ
س َن ًة} يدخؿ في ذلؾ جميع نعيـ اآلخرة.
فإنو داخؿ في ذلؾ ،واذا قمتَ { :وِفي ْاآلخ َرِة َح َ

اشتمال سورة الكافرون واإلخالص عمى التوحيد:

ثـ إذا فرغ العبد مف الطواؼ يتوجو إلى مقاـ إبراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ -فيصمي ركعتيف ،يق أر في األولى

بسورة الكافروف ،ويق أر في الثانية بسورة اإلخالص ،وىاتاف السورتاف كما ىو معموـ تشتمالف عمى التوحيد ،بؿ

مدار السورتيف عمى التوحيد ،أف تتب أر في األولى مف المشركيف ،ومف ديف المشركيف ،ومف عبادتيـ ،فتقوؿُ { :ق ْل
يا أَيُّيا ا ْل َك ِ
ون} ،في
{وَال أَْنتُ ْم َعا ِب ُد َ
َع ُب ُد َما تَ ْع ُب ُد َ
اف ُر َ
ون * َال أ ْ
َ َ
ون} [الكافروف ،]2 ،1 :ال أعبد في الحاؿ ما تعبدوفَ ،

{وَال أََنا َعا ِب ٌد} [الكافروف ،]4 :في المستقبؿ ،لف أتحوؿ
{ما أ ْ
َع ُب ُد} [الكافروف ،]3 :أنتـ تعبدوف آلية أخرىَ ،
الحاؿ َ
َع ُب ُد} [الكافروف ،]5 ،4 :لف تتحولوا في المستقبؿ
{وَال أََنا َعا ِب ٌد َما َع َب ْدتُ ْم * َوَال أَ ْنتُ ْم َعا ِب ُد َ
ون َما أ ْ
إلى عبادتكـَ ،
لتعبدوا إليي.

ون} [القمـ:
{وُّدوا لَ ْو تُ ْد ِى ُن فَ ُي ْد ِىنُ َ
فيو قطع لمطريؽ عمييـ في طمب مداىنة رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـَ :-
.]9

َح ٌد} واحد ال شريؾ لو ،في
َح ٌد} [اإلخالص ،]1 :فيذه ىي صفة الرحمفُ { ،ق ْل ُى َو المَّوُ أ َ
واذا ق أرُ { :ق ْل ُى َو المَّ ُو أ َ
الص َم ُد} [اإلخالص ،]2 :الذي تصمد إليو جميع الخالئؽ في حوائجيا
إلييتو وربوبيتو ،وأسمائو وصفاتو{ ،المَّ ُو َّ
ورغائبيا ،فيو فرد يفتقر إليو كؿ مخموؽ ،ال قواـ لمخمؽ بحاؿ مف األحواؿ إال بإقامة اهلل -عز وجؿ ليـ ،وليذا
كاف ىو الحي القيوـ -سبحانو وتعالى -القائـ بنفسو ،المقيـ غيره ،ولوال إقامة اهلل -عز وجؿ -لمخمؽ ،لـ يكف

ليـ بقاء في ىذه الحياة ،فياتاف السورتاف مدارىما عمى التوحيد واإلخالص.

اشتمال األذكار الوارد ذكرىا عند السعي بين الصفا والمروة عمى التوحيد:

الصفَا َوا ْل َم ْرَوةَ ِم ْن
ثـ يتوجو العبد بعد ذلؾ إلى الصفا ،ويق أر قوؿ اهلل -عز وجؿ -وىو يصعد الصفا{ :إِ َّن َّ
ف ِب ِي َما} [البقرة ،]158 :فحينما يق أر ىذه اآلية يذكر
َ
َن َيطَّ َّو َ
اح َعمَ ْي ِو أ ْ
ش َع ِائ ِر المَّ ِو فَ َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َ
ت أ َِو ْ
اعتَ َم َر فَ َال ُج َن َ
تعظيما
نفسو أنو حينما يسعى بيف ىذيف الجبميف ،إنما يسعى عبودية لربو ومميكو -جؿ جاللو -ال يسعى
ً

تعظيما لشيء مف حطاـ ىذه الدنيا ،وانما يسعى ألف اهلل أمره وتعبده بيذا السعي ،الصفا
لمصخور ،وال يسعى
ً
والمروة مف شعائر اهلل ،فيو يفعؿ ذلؾ تحقيقًا ليذه العبودية.
ثـ بعد ذلؾ يتوجو إلى القبمة حينما يصعد الصفا ويكبر ربو -تبارؾ وتعالى -ويوحده ،ويقوؿ(( :ال إلو إال اهلل

وحده ال شريك لو ،لو الممك ولو الحمد ،وىو عمى كل شيء قدير)) وىذا توحيد ال يحتاج منا إلى شرح ،ويقوؿ:

((ال إلو إال اهلل أنجز وعده ،ونصر عبده ،وىزم األحزاب وحده))(.)1

إعالف لمتوحيد ((ال إلو إال اهلل وحده أنجز وعده)) بنصرة عباده المؤمنيف ،أنجز وعده ونصر عبده -صمى اهلل
( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)886/2( -رقـ.)1218( :

9

عميو وسمـ -ويمكف أف يقاؿ :إف "عبد" ىنا مضاؼ إلى المعرفة -ضمير الياء(( ،-ونصر عبده)) أي :ونصر
عباده.

((وىزم األحزاب وحده)) األحزاب ىـ جموع الكفر ،الذيف تجمعوا ،وتحزبوا ،عمى رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو
وسمـ -وأصحابو في المدينة النبوية ،في وقعة األحزاب المعروفة.

شعور أكيداً بأف النصر مف اهلل -تبارؾ وتعالى ،-وأف المدد منو
حينما نردد ىذا الكالـ فإنو يفيض عمى النفس
اً

وحده ،وأف القوة والمعونة إنما تكوف بالمجوء إليو واحساف الصمة بو ،وأف تكوف أمورنا مع اهلل -عز وجؿ -عمى

ام ُك ْم} [محمد.]7 :
ص ُروا المَّ َو َي ْن ُ
قاعدة النصرة{ :إِ ْن تَ ْن ُ
ص ْرُك ْم َوُيثَِّب ْت أَق َْد َ
لف يكوف النصر باالستخذاء لمعدو ،ولف يكوف النصر بإغراؽ األمة بشيواتيا وممذاتيا التي حرميا اهلل -عز
وجؿ.

النصر ال يكوف لألمة الالىية المترفة ،التي تقدـ شيوات النفوس عمى محبوبات اهلل -تبارؾ وتعالى ،-حينما

يردد جميع الحجاج الذيف جاءوا مف جميع اآلفاؽ ىذا المعنى(( :نصر عبده ،وىزم االحزاب وحده)) ىو وحده

ت إِ ْذ
{و َما َرَم ْي َ
الذي ىزـ األحزاب ،ما ىزمتيـ المالئكة ،وال ىزمتيـ جموع المؤمنيف ،إنما الذي ىزميـ ىو اهللَ ،
ِ
ِ
رم ْي َ ِ
ص ُرُك ْم ِم ْن
ص ْرُك ُم المَّ ُو فَ َال َغال َ
ب لَ ُك ْم َوِا ْن َي ْخ ُذ ْل ُك ْم فَ َم ْن َذا الَّذي َي ْن ُ
ت َولَك َّن المَّ َو َرَمى} [األنفاؿ{ ،]17 :إِ ْن َي ْن ُ
ََ
ون} [آؿ عمراف.]160 :
َب ْع ِد ِه َو َعمَى المَّ ِو َف ْم َيتََو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ىذه عقيدة تكوف راسخة في نفس المؤمف ،ومف ثـ فإنو ال يمتفت إلى الشرؽ ،وال إلى الغرب ،يطمب منيـ

النصرة ،والعوف ،والمدد.

إذا عرؼ العبد أف النصر مف اهلل -عز وجؿ -وأنو ىو الذي ىزـ األحزاب فإنو ال يتكؿ إال عمى اهلل.
ون رَّب ُكم فَاستَجاب لَ ُكم أ َِّني م ِم ُّد ُكم ِبأَْل ٍ
اهلل حينما أنزؿ المالئكة ،وأخبر عف إنزاليـ قاؿ{ :إِ ْذ تَ ِ
ف ِم َن
ْ
ُ ْ
ستَغيثُ َ َ ْ ْ َ َ ْ
ش َرى} [األنفاؿ ،]10 ،9 :نزوؿ المالئكة ىو بشرى فقط ،وقد قرر اهلل ىذا
ين * َو َما َج َعمَ ُو المَّ ُو إَِّال ُب ْ
ا ْل َم َال ِئ َك ِة ُم ْرِد ِف َ
شرى ولِتَ ْ ِ ِ
وب ُكم َوما َّ
ص ُر إَِّال ِم ْن
الن ْ
{و َما َج َعمَ ُو المَّ ُو إَِّال ُب ْ َ َ
المعنى بأقوى صيغ الحصر :النفي واالستثناءَ ،
ط َمئ َّن ِبو ُقمُ ُ ْ َ
ِع ْن ِد المَّ ِو إِ َّن المَّ َو ع ِز ٌ ِ
يم} [األنفاؿ.]10 :
َ
يز َحك ٌ
فنزوؿ المالئكة ىو لمبشارة مع أف الممؾ الواحد يستطيع أف يدمر جميع جموع العدو ،وبارجاتو ،وحامالت

الطائرات لربما بريشة مف جناحو ،ولكف اهلل يعمـ المؤمنيف أف انتظار النصر إنما يكوف مف اهلل ،وليس مف
ِ ِ
وب ُك ْم
المالئكة ،فالمالئكة ال يممكوف لكـ ًا
نصر ،إنما أنزليـ اهلل -عز وجؿ -لطمأنينة القموب ،لمبشرى {لتَ ْط َمئ َّن ُقمُ ُ
ِب ِو َوما َّ
ص ُر إَِّال ِم ْن ِع ْن ِد المَّ ِو ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َح ِك ِيم} [آؿ عمراف.]126 :
الن ْ
َ
فالذي يممؾ العزة ىو الذي يممؾ النصر ،فيستشعر الحاج أف ربو الذي يعبده أنو عزيز قوي ،منيع الجناب ،يممؾ
النفع والضر ،ويممؾ تحطيـ العدو.

فينبغي أف نتوجو إليو وحده ال شريؾ لو ،وأف نحسف الصمة بو -جؿ جاللو ،-وأال نحاربو بمساخطو ،ثـ نحف
بعد ذلؾ نطمب النصر والتمكيف في األرض.

ِ
ِ
ود
اءتْ ُك ْم ُج ُن ٌ
ُّيا الَِّذ َ
اهلل -عز وجؿ -يقوؿ في تصوير ىذا المعنىَ :
{يا أَي َ
آم ُنوا ا ْذ ُك ُروا ن ْع َم َة المَّو َعمَ ْي ُك ْم إِ ْذ َج َ
ين َ
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ِ
ون ب ِ
َس َف َل ِم ْن ُك ْم
ص ًا
يحا َو ُجنُ ً
ودا لَ ْم تََر ْو َىا َو َك َ
ان المَّ ُو ِب َما تَ ْع َممُ َ َ
س ْم َنا َعمَ ْي ِي ْم ِر ً
اءو ُك ْم م ْن فَ ْوِق ُك ْم َو ِم ْن أ ْ
ير * إِ ْذ َج ُ
فَأ َْر َ
ِ
ِ
وب ا ْل َح َن ِ
يدا}
ون َوُزْل ِزلُوا ِزْل َزًاال َ
ش ِد ً
ون ِبالمَّ ِو الظُّ ُنوَنا* ُى َنالِ َك ْابتُمِ َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
اج َر َوتَظُ ُّن َ
ص ُار َوَبمَ َغت ا ْل ُقمُ ُ
َوِا ْذ َاز َغت ْاأل َْب َ

[األحزاب.]11 ،9 :

فيذه المعاني نستحضرىا ونحف عمى الصفا ،ونستحضرىا ونحف عمى المروة ،كؿ ذلؾ مف أجؿ تقرير ىذه
المعاني في نفوسنا ،فتؤمف بقوة اهلل وغمبتو وقيره ،ويممؾ ذلؾ قموبنا ،ومف ثـ فإف ىذه القموب ال تضعؼ أماـ

شيئا مف التنازالت التي بيا يذىب ريحيا وقوتيا ،وتكوف عرضة
العدو ،وال تستخذي لو ،وال تخافو ،وال تقدـ لو ً
لكؿ آسر وكاسر.
حينما نقوؿ مثؿ ىذا الكالـ نعمـ أف اهلل ىو الذي تكفؿ لنا بكؿ ما نحتاج إليو ،تكفؿ لنا باألرزاؽ واألقوات ،تكفؿ

ون ِب َنا إَِّال
لنا بجميع ألواف المدد والعوف الذي نحتاج إليو ،وبالتالي فإننا نعمف بمؿء أفواىنا لمكافريفَ :
َّص َ
{ى ْل تََرب ُ
ِ
صيب ُكم المَّ ُو ِبع َذ ٍ ِ ِ ِ ِ
إِ ْح َدى ا ْلحس َني ْي ِن وَن ْح ُن َنتَربَّص ِب ُكم أ ْ ِ
ون}
ص َ
َّصوا إِ َّنا َم َع ُك ْم ُمتََرِّب ُ
اب م ْن ع ْنده أ َْو ِبأ َْيدي َنا فَتََرب ُ
َ
ُ ْ َ َ
َ ُ ْ
َن ُي َ ُ
[التوبة.]52 :

ِ
ون} [التوبة ،]51 :ونعمـ بعد ذلؾ أف
ب المَّ ُو لَ َنا ُى َو َم ْوَال َنا َو َعمَى المَّ ِو َف ْم َيتََو َّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
يب َنا إَِّال َما َكتَ َ
نردد{ :لَ ْن ُيص َ
ما عند اهلل -عز وجؿ -خير وأبقى ،وأما الذيف لـ تستقر ىذه الحقيقة في نفوسيـ فأفئدتيـ ىواء ،فارغة ،ممتمئة
بالخوؼ مف المخموقيف ،تممؤىا الرىبة ،يممؤىا الذؿ والخنوع لعبيد مف أمثاليـ.

الدعاء يوم عرفة:

ثـ بعد ذلؾ إذا ذىب الحاج إلى عرفة ،النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ(( :خير الدعاء دعاء يوم عرفة،

وخير ما قمت أنا والنبيون قبمي :ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،لو الممك ،ولو الحمد ،وىو عمى كل شيء

قدير))(.)1

ىذا إعالف في ىذا المجمع الكبير ليذا التوحيد بأصرح عبارة تدؿ عميو :ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،لو
الممؾ ولو الحمد وىو عمى كؿ شيء قدير".

نردد ىذه مف أجؿ أف يكوف التوحيد ىو شعارنا ،وأف يتجذر في نفوسنا في ىذه المجامع العظيمة ،ومف ثـ فإف

ما يخالج النفوس مف بعض المشاعر التي تنافي ىذا التوحيد تتبدد وتتالشى ،ويكوف التوحيد ىو المعنى القائـ،

وىو الشعار ال ارسخ الذي يذىب الحجاج بو ويجيئوف.

نجمع بيف الظير والعصر جمع تقديـ؛ مف أجؿ أف نتفرغ لمضراعة هلل -عز وجؿ ،-واهلل يحب مف دعاه،

والدعاء نوع مف أنواع العبادة ،بؿ ىو مف أجؿ أنواع العبادة ،ومف أفضميا ،واهلل يحب مف دعاه ،ويحب مف

تضرع إليو وألح عميو بالدعاء.

ذكر اهلل عند المشعر الحرام:

ضتُم ِم ْن عرفَ ٍ
ِ
ات فَا ْذ ُك ُروا المَّ َو ِع ْن َد
ََ
ثـ نتوجو مف عرفة إلى مزدلفة ممبيف مكبريف ،واهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :فَإ َذا أَفَ ْ ْ

( )1أخرجو الترمذي ،أبواب الدعوات عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،)572/5( -رقـ.)3585( :
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ين} [البقرة.]198 :
ا ْل َم ْ
ش َع ِر ا ْل َح َرِام َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْم َوِا ْن ُك ْنتُ ْم ِم ْن قَْبمِ ِو لَ ِم َن الضَّالِّ َ
ذكر محققًا ،كما أنو ىداكـ ىداية محققة ،أو { َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْم} ،أي :اذكروه كما
اذكروه عمى ىدايتكـ ،اذكروه ًا
أنو ىداكـ إلى اإليماف ،وعممكـ ذكره ،وكيؼ تقولوف في مثؿ ىذه المقامات ،وىو ما فعمو رسوؿ اهلل -صمى اهلل
عميو وسمـ -بأبي ىو وأمي -عميو الصالة والسالـ -حينما ركب القصواء ،حتى أتى المشعر الحراـ ،فاستقبؿ

القبمة ،فدعا ربو ،وكبره ،وىممو ،ووحده ،فمـ يزؿ واقفًا حتى أسفر جدا(.)1
حتى إف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -صمى الفجر بغمس ،مف أجؿ أف يكوف لو متسع لمذكر والميج بالدعاء
حتى وقت اإلسفار ،فيذا كمو مف التوحيد.

وىو ما فعمو أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،-ىكذا كانوا يفعموف ،وكاف ابف عمر يدفع أىمو إلى مزدلفة

ليال -أعنى الضعفة -فيقفوف عند المشعر الحراـ بميؿ ،فيذكروف اهلل ما بدا ليـ ،ثـ يرجعوف ،كما في صحيح
ً

البخاري(.)2

ذكر اهلل أيام التشريق:

ثـ يتوجيوف إلى منى ممبيف ،مكبريف ،ويبقوف فييا أياـ التشريؽ.
ود ٍ
وقد قاؿ اهلل -عز وجؿ -فييا{ :وا ْذ ُكروا المَّ َو ِفي أَي ٍ
ات} [البقرة ،]203 :فاألياـ المعدودات ىي أياـ
َّام َم ْع ُد َ
َ ُ
التشريؽ ،واألياـ المعمومات ىي أياـ العشر التي نستقبميا مف ىذه الميمة.
ِ
ِ
ش َّد ِذ ْك ًرا} [البقرة.]200 :
اء ُك ْم أ َْو أَ َ
اهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :فَِإ َذا قَ َ
ض ْيتُ ْم َم َناس َك ُك ْم فَا ْذ ُك ُروا المَّ َو َكذ ْك ِرُك ْم َ
آب َ
ذكر اهلل -عز وجؿ -يتجمى في ىذه الشعائر التي نفعميا في أياـ منى ،حينما نرمي الجمار ،ونكبر عند رمي
الجمار ،نقوؿ عند كؿ جمرة :اهلل أكبر ،وكذلؾ عند ذبح اليدي ،فإننا نسمي اهلل -عز وجؿ -ونكبره ،واهلل -عز
َّام معمُوم ٍ
َّ ِ ِ
ات} وىي أياـ العشر {عمَى ما رَزقَيم ِم ْن ب ِييم ِة ْاألَ ْنع ِ
ٍ
ام} [الحج:
{وَي ْذ ُك ُروا ْ
َ
وجؿ -يقوؿَ :
َ َ َ ُْ
َ َ
اس َم المو في أَي َ ْ َ
ىديا في تمؾ المشاعر ،أو يذبحيا أىؿ األمصار في أمصارىـ ،وىي األضاحي،
 ،]28التي يذبحونيا ،وينحرونيا ً
فإذا أراد اإلنساف أف يضحي ،أو أراد الحاج أف ينحر ىديو فإنو يكبر ربو -تبارؾ وتعالى ،-فنحره توحيد وعبادة؛

ألف الذبح عبادة مف العبادات صرفيا لغير اهلل -عز وجؿ -مف اإلشراؾ ،وحينما يقوؿ :بسـ اهلل ،واهلل أكبر،

فيذا توحيد.

ُم ٍة جع ْم َنا م ْنس ًكا لِي ْذ ُكروا اسم المَّ ِو عمَى ما رَزقَيم ِم ْن ب ِييم ِة ْاألَ ْنع ِ
واهلل -عز وجؿ -يقوؿِ َ :
ام} [الحج:
َ
َ َ َ ُْ
{ول ُك ِّل أ َّ َ َ َ َ َ ُ
َ َ
َْ
.]34
ِ
ِ
ِ
اىا لَ ُكم ِم ْن َ ِ
ص َو َّ
اف} [الحج.]36 :
ييا َخ ْيٌر فَا ْذ ُك ُروا ْ
ش َعائ ِر المَّو لَ ُك ْم ف َ
اس َم المَّو َعمَ ْي َيا َ
ويقوؿَ :
{وا ْل ُب ْد َن َج َع ْم َن َ ْ
وعند أداء المناسؾ نكبر ،ونيمؿ ،ونردد في أياـ التشريؽ :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إلو إال اهلل ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر

وهلل الحمد.

( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)886/2( -رقـ.)1218( :
( )2انظر :صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب متى يدفع مف جمع ( ،)166/2رقـ.)1684( :
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وأياـ التشريؽ كما أخبر النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -ىي أياـ أكؿ وشرب ،واهلل -عز وجؿ -يوجينا إلى ىذا
ضتُم ِم ْن عرفَ ٍ
ِ
ش َع ِر ا ْل َح َرِام َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َى َدا ُك ْم َوِا ْن ُك ْنتُ ْم ِم ْن قَ ْبمِ ِو
ات فَا ْذ ُك ُروا المَّ َو ِع ْن َد ا ْل َم ْ
ََ
الذكر بقولو{ :فَإ َذا أَفَ ْ ْ
ِ
الناس و ِ
َّ ِ َّ
ض ْيتُ ْم َم َنا ِس َك ُك ْم
يضوا ِم ْن َح ْي ُ
ث أَفَ َ
لَ ِم َن الضَّالِّ َ
يم * فَِإ َذا قَ َ
ين * ثُ َّم أ َِف ُ
اض َّ ُ َ ْ
استَ ْغف ُروا الم َو إ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ
اس م ْن يقُو ُل رَّب َنا ِ
ِ
ش َّد ِذ ْك ار فَ ِم َن َّ
الد ْن َيا َو َما لَ ُو ِفي ْاآل ِخ َرِة ِم ْن َخ َال ٍ
آت َنا ِفي ُّ
ق
الن ِ َ َ
فَا ْذ ُك ُروا المَّ َو َكذ ْك ِرُك ْم َ
آب َ
َ
اء ُك ْم أ َْو أَ َ ً
ِ
ِ
ِ
* و ِم ْنيم م ْن يقُو ُل ربَّ َنا ِ
اب َّ
الن ِ
آت َنا ِفي ُّ
يب ِم َّما
ار * أُولَئ َك لَ ُي ْم َنص ٌ
س َن ًة َوِق َنا َع َذ َ
َ ُْ َ َ
س َن ًة َوِفي ْاآلخ َرِة َح َ
الد ْن َيا َح َ
َ
ِ
س ِ
اب} [البقرة.]202 - 198 :
س ِريعُ ا ْلح َ
س ُبوا َوالمَّ ُو َ
َك َ
استَ ْغ ِف ُروا
فيذه أذكار نرددىا عند أدائنا ليذه المناسؾ ،ونختـ ذلؾ
{و ْ
جميعا باالستغفار كما قاؿ اهلل -عز وجؿَ :-
ً
ِ
َّ ِ َّ
يم} [البقرة.]199 :
الم َو إ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

ىي عبادة مف أجؿ العبادات ،ومع ذلؾ نختميا باالستغفار ،لنجبر ما وقع فييا مف الخمؿ والنقص ،كما أننا إذا

انصرفنا مف الصالة المكتوبة فإننا نستغفر ثالثًا ،كما كاف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -يفعؿ.
َس َح ِ
ار
واهلل -عز وجؿ -قاؿ عف العابديف الذيف يحيوف الميؿ بالقياـَ { :كا ُنوا َقمِ ً
يال ِم َن المَّْي ِل َما َي ْي َج ُع َ
ون * َوِب ْاأل ْ
ون} [الذاريات.]18 ،17 :
ستَ ْغ ِف ُر َ
ُى ْم َي ْ
يختموف قياميـ الميؿ باالستغفار ،ال يسيروف الميؿ عمى مجوف وفساد ومنكرات ،وانما يحيوف ليميـ بالقياـ ،ثـ ىـ
يختمونو بعد ذلؾ باالستغفار.

فحري بنا أف نكثر مف استغفار اهلل -عز وجؿ ،-واذا استشعرت ىذا المعنى فإف العبد ال يدلي عمى ربو بيذه
ين
{والَِّذ َ
األعماؿ التي عمميا مف الحج والعمرة ،وسائر األعماؿ الصالحة ،وانما يستشعر أف الفضؿ هلل وحدهَ ،
وب ُيم َو ِجمَ ٌة أ ََّن ُيم إِلَى رِّب ِيم ر ِ
ون} [المؤمنوف.]60 :
اج ُع َ
ُي ْؤتُ َ
َ ْ َ
ْ
ون َما آتَْوا َوُقمُ ُ ْ
وجمة خائفة ،مشفقة أال يتقبؿ اهلل -عز وجؿ -منيـ ىذه األعماؿ ،يخاؼ اإلنساف أف يكوف نصيبو مف ىذا الحج
ىو السفر والتعب والسير ،والجوالف في المناسؾ ،واذا قاؿ :لبيؾ الميـ لبيؾ ،قيؿ لو :ال لبيؾ وال سعديؾ.

وكاف عمي بف الحسيف زيف العابديف -رحمو اهلل -وىو مف عباد التابعيف -كاف إذا أراد أف يمبي بالحج عند

الميقات ارتعد واضطرب ،وعمتو الصفرة ،فسئؿ عف ذلؾ ،فقاؿ :أخاؼ إذا قمت :لبيؾ الميـ لبيؾ ،أف يقاؿ :ال

لبيؾ وال سعديؾ(.)1

فيؿ يستشعر اإلنساف ىذا المعنى؟ فال يفتخر أنو حج ،وال يفتخر أنو حج عشرات الحجج ،وانما يستشعر أف اهلل
جميعا.
ىو الذي أكرمو ،وأنعـ عميو وىداه ،ويسر لو ،لو شاء اهلل -عز وجؿ -لسمبو ذلؾ
ً

جميعا ،فإف الدعاء يشرع في الطواؼ ،وفي السعي،
يضا انظر إلى الدعاء الذي يكوف في ىذه المقامات
ثـ أ ً
ً
يضا يشرع في عرفة ،وفي مزدلفة ،وبعد رمي الجمرة األولى ،وبعد رمي
وعمى الصفا والمروة ،كما أف الدعاء أ ً
الجمرة الثانية.
وىذا الدعاء كمو توحيد؛ ألف الدعاء لوف مف ألواف العبادات .
( )1سير أعالـ النبالء (.)392/4
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وقفة تأمل مع بعض أعمال الحج:
واذا نظرنا إلى سائر األعماؿ األخرى التي نعمميا في ىذا الحج.
فتأمؿ حالؾ حينما تتجرد لإلحراـ ،إنو يشعر بالتجرد مف كؿ شيء ،بالتجرد مف حظوظ النفس ،ومف أىوائيا،
ومف زخارؼ الدنيا ،بالتجرد مف األىؿ ،بالتجرد مف الوطف ،بالتجرد مف سائر ألواف المتاع ،وانما تقصد ربا

احدا ،نمبي لو وحده ال شريؾ لو.
و ً
ثـ انظر إلى ىذا المباس الذي سيماه البياض ،وىو أفضؿ اإلحراـ.

حينما يمبس ىذا اإلنساف البياض في نقائو وصفائو فإنو ينعكس عمى قمب اإلنساف ،ومعموـ أف الظاىر يؤثر في

الباطف ،والباطف والظاىر بينيما مالزمة ال تخفى ،فمباس اإلنساف يؤثر فيو ،فإذا لبس البياض ،فإف ذلؾ ينعكس
عمى باطنو ،فيستشعر نقاء القمب ،ولزوـ ذلؾ ،ويستشعر بياض اإلخالص ،وأال يكدره شيء مف شوائب الرياء

واإلشراؾ.

يضا تذكر لمموت،
وفي ىذا اإلحراـ طرح لمزينة ،واظيار لممسكنة والعبودية والتواضع هلل -عز وجؿ ،-وفيو أ ً
والمفارقة ليذه الحياة الدنيا ،حينما تفارؽ األىؿ تذكر الرحيؿ النيائي ،وحينما تمبس مالبس اإلحراـ ،وتغتسؿ
لإلحراـ -وىو أمر مستحب لو -تذكر حينما تغسؿ وتدرج في أكفانؾ في قطعتيف مف قماش سيماىما البياض.

ثـ حينما يحرـ اإلنساف مف الميقات ىذا فيو تعبد هلل -عز وجؿ-؛ حيث يحرـ مف حيث أمره اهلل -عز وجؿ -أف

يحرـ ،ال يتعدى ذلؾ وال يتجاوزه ،وال يحرـ قبمو.

إنو التزاـ لمعبودية التي رسميا اهلل -عز وجؿ -لممكمفيف ،ولو أننا التزمنا أوامر اهلل -عز وجؿ -في كؿ حياتنا
كما نمتزـ ذلؾ في أعمالنا في الحج فإف حياتنا ستتغير ،سنكوف عابديف هلل -عز وجؿ -حقا.
وحينما يقصد الحاج بيت اهلل الحراـ ،لماذا يقصد ىذا البيت ؟ لماذا يقصد تمؾ البقاع؟.

اهلل -عز وجؿ -يخمؽ ما يشاء ويختار ،ىذا اختيار كما قاؿ الحافظ ابف القيـ -رحمو اهلل -اختيار بعد الخمؽ(.)1
واهلل -عز وجؿ -يحكـ ال معقب لحكمو ،فيو -سبحانو وتعالى -خمؽ جميع البقاع ،ويختار مف ىذه البقاع

مقار لممناسؾ ،فيتوجو الناس إلى ىذا البيت ،وكيؼ ال يتوجيوف إليو وىو أوؿ بيت وضع
بقاعا شرفيا ،وجعميا ا
ً
لمناس{ ،إِ َّن أ ََّو َل ب ْي ٍت و ِ
ض َع لِ َّمن ِ
ين} [آؿ عمراف.]96 :
اس لَمَِّذي ِب َب َّك َة ُم َب َارًكا َو ُى ًدى لِ ْم َعالَ ِم َ
َ ُ
وتطيير ،توعد مف ىـ بو بإلحاد بظمـ.
ًا
وتقديسا
يما
ً
ىو أعظـ بيت ،وأشرؼ بيت مأله اهلل -عز وجؿ -تكر ً
وأمر آخر يتعمؽ بالتوجو إلى ىذا البيت :نحف حينما نستقبؿ ىذه القبمة في يومنا وليمتنا في أقؿ األحواؿ خمس

مرات ،فإف القموب تيفو إلى ىذا البيت ،فتتوجو إليو بالجوارح ،وتتوجو إليو ىذه األجساد ،مف أجؿ أف تطوؼ بو
استجابة ألمر اهلل -عز وجؿ.

ومف ىنا يرتبط الناس بقبمتيـ ،فتكوف وجيتـ واحدة ،ال يمتفتوف إلى غرب كافر ،وال يمتفتوف إلى شرؽ كافر ،إنما

الوجية وجية واحدة ،رسميا اهلل -عز وجؿ -ليذه األمة.
( )1زاد المعاد في ىدي خير العباد (.)40/1
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ثـ إف اهلل -عز وجؿ -حينما أمر إبراىيـ واسماعيؿ -عمييما السالـ -ببناء ىذا البيت ،وبرفع قواعده ،أرشد في
ِِ ِ
ين
َن َال تُ ْ
ش ِر ْك ِبي َ
ان ا ْل َب ْي ِت أ ْ
ش ْي ًئا َوطَ ِّي ْر َب ْي ِت َي لِمطَّ ِائ ِف َ
يم َم َك َ
ذلؾ إلى عمارتو عمى التوحيدَ ،
{وِا ْذ َب َّوأْ َنا إل ْب َراى َ
الس ُج ِ
ود} [الحج.]26 :
الرَّك ِع ُّ
ين َو ُّ
َوا ْلقَ ِائ ِم َ
اجع ْل َى َذا ا ْلبمَ َد ِ
{وِا ْذ قَ َ ِ ِ
ام} [إبراىيـ.]35 :
يم َر ِّ
اج ُن ْب ِني َوَب ِن َّي أ ْ
آم ًنا َو ْ
َ
َن َن ْع ُب َد ْاأل ْ
ب َْ
َ
َص َن َ
ال إ ْب َراى ُ
ثـ حينما نطوؼ في ىذا البيت ىو عبادة هلل -عز وجؿ ،-الطواؼ يكوف بالبيت ،ليس باألضرحة ،ليس بشيء
مف القبور ،ال باألولياء ،وال بالصالحيف ،وال بشيء مف ىذه األشجار ،واألحجار ،وما يقدسو الناس مما اخترعوه
وابتدعوه ،فكؿ ذلؾ مف قبيؿ الشرؾ باهلل -تبارؾ وتعالى ،-التوحيد أف يكوف الطواؼ ببيت اهلل الحراـ.

عبودية السعي بين الصفا والمروة:

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

وذلؾ أف الناس في جاىميتيـ كانوا يسعوف بيف الصفا والمروة ،وكاف عمى الصفا إساؼ ونائمة ،أصناـ يعظميا

أىؿ اإلشراؾ ،فتحرج أصحاب رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -مف السعي بيف الصفا والمروة ،يظنوف أف ذلؾ
ش َع ِائ ِر المَّ ِو فَ َم ْن َح َّج
مف بقايا الجاىمية ،ومف شعار المشركيف ،فأنزؿ اهلل -عز وجؿ{ :-إِ َّن َّ
الصفَا َوا ْل َم ْرَوةَ ِم ْن َ
ع َخ ْي ار فَِإ َّن المَّ َو َ ِ ِ
يم} [البقرة.)1(]158 :
َن َيطَّ َّو َ
اح َعمَ ْي ِو أ ْ
ا ْل َب ْي َ
ت أ َِو ْ
اعتَ َم َر فَ َال ُج َن َ
ف ِب ِي َما َو َم ْن تَطَ َّو َ ً
شاكٌر َعم ٌ

إف التردد بيف الصفا والمروة ال شؾ أنو عبودية هلل -تبارؾ وتعالى ،-وال يجوز ألحد أف يسعى بيف قبريف ،أو
بيف حجريف ،أو بيف شيئيف يقدسيما ،أيا كانت ىذه األشياء ،إنما السعي بيف الصفا والمروة.

ثـ ىذا اإلنساف حينما يسعى بيف الصفا والمروة ماذا يستشعر؟ يستشعر حاؿ ىاجر -رحميا اهلل -حينما كانت

تسعى بيف ىذيف الجبميف ،وابنيا يتممظ مف الجوع والعطش ،فأمدىا اهلل -عز وجؿ -بألطافو ،وجاء الممؾ،

وضرب في األرض ،فنبع بئر زمزـ.

فإذا تذكر الساعي ىذا المعنى فإنو يثؽ بما عند اهلل ،وأف تفريج الكربات ،ورفع اآلالـ والمضرات كمو مف اهلل -

تبارؾ وتعالى.

ما وقع ليذه األمة مف الضعؼ والوىف ،واليزائـ المتالحقة ،إنما الذي يكشفو ىو اهلل وحده ال شريؾ لو ،ال يكشفو

أحد مف المقبوريف ،وال أحد مف األحياء ،إنما يكشفو ربنا -جؿ جاللو.
عبودية تعظيم الشعائر:

ثـ حينما نطوؼ بيذه األماكف ،ونسعى بيف الصفا والمروة ،ونتردد بيف ىذه المشاعر ،الواقع أننا نعظـ شعائر اهلل
ات المَّ ِو فَيو َخ ْير لَ ُو ِ
عز وجؿ ،-وتعظيـ شعائر اهلل مف تقوى القموبَ { ،ذلِ َك وم ْن يعظِّم حرم ِع ْن َد َرِّب ِو} [الحج:
َُ ٌ
َ َ َُ ْ ُُ َ
ورُى ْم َوْل َيطَّ َّوفُوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتي ِ
ق} [الحج.]29 :
 ،]30وىي أعماؿ الحج في ىذه اآلية{ ،ثُ َّم ْل َي ْق ُ
ضوا تَفَثَ ُي ْم َوْل ُيوفُوا ُن ُذ َ
( )1أخرجو البخاري ،كتاب تفسير القرآف ،باب قولو{ :إف الصفا والمروة مف شعائر المو فمف حج البيت أو اعتمر فال جناح عميو
يـ} [البقرة ،)23/6( ]158 :رقـ ،)4495( :ومسمـ ،كتاب الحج ،باب بياف أف
أف يطوؼ بيما ومف تطوع خي ًار فإف المو شاكٌر عم ٌ
السعي بيف الصفا والمروة ركف ال يصح الحج إال بو ( ،)928/2رقـ.)1277( :
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ِ
ِّ
ش َع ِائر المَّ ِو فَِإ َّن َيا ِم ْن تَ ْق َوى ا ْل ُقمُ ِ
وب} [الحج ،]32 :فقد سمعنا قبؿ سنوات
واهلل -عز وجؿ -يقوؿَ { :ذل َك َو َم ْن ُي َعظ ْم َ َ
أحد المنتسبيف لمدعوة اإلسالمية -لألسؼ الشديد ،وىو يحمؿ انحرافات عجيبة -يقوؿ في مثؿ ىذه األياـ ،في
أياـ الحج ،يقوؿ :إف الذىاب لمتمسح بالحجر األسود ،والطواؼ بالكعبة ،وبيف الصفا والمروة لوف مف ألواف
الوثنية ،إنما ينبغي أف يكوف العمؿ والسعي بإصالح النيات والمقاصد ،وأف يكوف السعي لعمارة الدنيا عمارة
حقيقية بإقامة دولة االسالـ.

وال أدري ما دولة اإلسالـ التي يريد أف يقيميا ىذا المنحرؼ وىو يصؼ أعظـ شعائر الديف بأنو ضرب مف

ضروب الوثنية ،فكاف يقوؿ ألىؿ بمده :ليس عميكـ أف تذىبوا إلى الحج ،ليس عميكـ أف تنفقوا األمواؿ مف أجؿ
أف تطوفوا بيف ىذه البقاع ،وتتمسحوا بحجر ال ينفع وال يضر؟.

أقوؿ :إف الذىاب إلى تمؾ البقاع ،والطواؼ بالكعبة ،والسعي بيف الصفا والمروة ،ورمي الجمار ،وما إلى ذلؾ،
كؿ ىذا مف تعظيـ حرمات اهلل -عز وجؿ -ومف تعظيـ شعائر اهلل ،والقمب الذي يعظـ شعائر اهلل قمب عامر
باإليماف ،واذا رأيت العبد يعظـ الشعائر الدينية ويحبيا ،فإف ذلؾ يدؿ عمى تجذر اإليماف بالقمب.

واذا رأيتو يحب أعياد المسمميف ويعظميا ،ويمبس ليا المباس المالئـ ،ويستعد ليا ،فإف ذلؾ يدؿ عمى تعمؽ
اإليماف في قمبو.

أسا ،ويسمي أعيادنا بأعياد النوـ ،فإف ذلؾ يدؿ عمى اضمحالؿ في إيمانو ،وأنو ال
واذا رأيتو ال يرفع لذلؾ ر ً
يعظـ اهلل ،وال شعائر اهلل التعظيـ المطموب.
عبودية االتباع واالنقياد والتسميم الكامل هلل وحده:

في الحج تتجمى قضية االتباع واالنقياد والتسميـ الكامؿ هلل -جؿ جاللو ،-ىناؾ أمور قد ال نعقميا ،وليس مف

الضرورة أف نعقؿ كؿ شيء أمرنا اهلل -عز وجؿ -بو ،وأف ندرؾ معناه.

قد يدركو بعضنا ويخفى عمى بعضنا ،وىناؾ أمور استأثر اهلل -عز وجؿ -بعمميا وتعبدنا بيا ،ونحف نسمـ هلل -

ون َحتَّى
عز وجؿ-؛ ألف قاعدة اإليماف ال تثبت إال عمى قدـ التسميـ هلل -عز وجؿ{ -فَ َال َو َرِّب َك َال ُي ْؤ ِم ُن َ
ت ويسمِّموا تَ ِ
يح ِّكم َ ِ
يما} [النساء.]65 :
يما َ
ش َج َر َب ْي َن ُي ْم ثَُّم َال َي ِج ُدوا ِفي أَ ْنفُ ِس ِي ْم َح َر ًجا ِم َّما قَ َ
ْ
سم ً
ض ْي َ َ ُ َ ُ
وك ف َ
َُ ُ
لـ يخبرنا التاريخ والروايات الصحيحة المحفوظة عف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أنيـ كانوا يسألونو
عف عمة كذا ،وعمة كذا ،مما يفعمونو في ىذه الشعائر.

يضا نقؼ في عرفة؟ ولماذا
ما كانوا يسألونو لماذا نطوؼ بالكعبة؟ لماذا نرمي الجمار وبسبعة أحجار؟ ولماذا أ ً
نقؼ في المزدلفة؟ لماذا كاف الوقوؼ في عرفة إلى غروب الشمس؟ ولماذا كاف الوقوؼ في المزدلفة إلى أف
يسفر جدا؟ ،ما كانوا يسألونو ىذه السؤاالت.

وكذلؾ لـ يخبرنا القرآف ،والنبي -صمى اهلل عميو وسمـ -عف أتباع األنبياء -عمييـ الصالة والسالـ -أنيـ كانوا

يتمحموف معيـ في سؤاليـ عف ىذه األمور .

الرسؿ أييا اإلخوة جاءوا بمحارات العقوؿ ،ولـ يأتوا بمحاالت العقوؿ ،جاءوا بأمور صحيحة مبنية عمى حكمة
وعمـ مف اهلل -عز وجؿ عممناىا أو خفيت عمينا ،قد تتوقؼ العقوؿ في إدارؾ بعضيا ،فيذه محارات لمعقوؿ
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ولكنيـ لـ يأتوا بمحاالت العقوؿ.
عربي بـ عرفت أنو رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ-؟ ،فقاؿ :ما أمر بشيء إال قاؿ العقؿ :ليتو أمر بو،
سئؿ أ ا
وما نيى عف شيء إال قاؿ العقؿ :ليتو نيى عنو.

فالواجب عمى اإلنساف أف يسمـ هلل -عز وجؿ -في أحكامو ،وفي أقداره ،وفي شرعو ،وأف يفوض جميع األمور

إلى اهلل ،ويثؽ بأف ربو الذي شرع لو الشرائع أنو عميـ حكيـ ،شرعيا بعمـ راسخ ،بعمـ ثابت ،سبحانو وتعالى
عمما ،ىكذا ينبغي أف يكوف المؤمف.
أحاط بكؿ شيء ً
لقد سمعت مف بعضيـ يحدث عف صاحب لو حج ثـ رجع ،وىو أستاذ جامعي ،يقوؿ :ذىبنا ووقفنا في عرفة

وبتنا في مزدلفة ،ثـ جمسنا ثالثة أياـ في منى ،ثـ ماذا بعد ذلؾ؟ ،ىذا لـ يفقو الحج ،ولـ يعرؼ حقيقة العبودية

هلل -جؿ جاللو ،-أيف ىذا ممف تذرؼ دموعيـ في تمؾ المقامات ،ويستشعروف فييا مف المعاني ما ال يقادر

قدره ،فيظير أثر ىذا الحج عمييـ؟.

عمر بف الخطاب حينما أراد أف يقبؿ الحجر ،قاؿ" :إني أعمـ أنؾ حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أني رأيت رسوؿ

اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -يقبمؾ ما قبمتؾ"(.)1

فيذا كما قاؿ الحافظ ابف حجر -رحمو اهلل -إذعاف وتسميـ مف عمر في أمور الديف ،وحسف اتباع فيما لـ

يكشؼ لو مف المعاني(.)2

وىي قاعدة كبيرة عظيمة في اتباع النبي-صمى اهلل عميو وسمـ -فيما لـ تبمغو عقولنا ،أو فيما بمغتو ،ومبني
العبودية كما يقوؿ عنو الحافظ ابف القيـ -رحمو اهلل -ىو عمى ىذا األصؿ الكبير الذي ىو االنقياد والتسميـ

ألوامر اهلل ولشرائعو(.)3

نحف نضطبع في الطواؼ ،ونرمؿ في األشواط الثالثة األولى منو ،لماذا نضطبع ،وقد اضطبع النبي -صمى اهلل

عميو وسمـ -لعمة ،ولمعنى آنذاؾ ،ثـ زالت ىذه العمة؟ ،لماذا نرمؿ ،وقد رمؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -وىو

اإلسراع في المشي -لعمة آنذاؾ ثـ زالت؟.

طمبا لمرضاتو ،أف يدخمنا في رحمتو ،وأف يتقبؿ منا
نفعؿ ذلؾ
تسميما وانقياداً وطواعية وعبودية هلل -عز وجؿً -
ً
يعا؟ ،كاف النبي-صمى اهلل عميو وسمـ -يسرع بيف العمميف ،كاف يسرع -صمى
ىذا الحج ،لماذا نجري جرًيا سر ً

اهلل عميو وسمـ -حتى يدور إ ازره مف شدة السعي -عميو الصالة والسالـ -لماذا يفعؿ ذلؾ؟ ،العبودية هلل تبارؾ
وتعالى.

نحن أمة عامرة عزيزة ليا جذور عميقة في التاريخ:
نحف حينما نقوـ بيذه الفريضة نستشعر جممة مف المعاني ،نحف أمة عامرة ،ارفعوا رءوسكـ ،نحف أمة عزيزة ،ليا

( )1أخرجو البخاري ،كتاب الحج ،باب ما ذكر في الحجر األسود ( ،)149/2رقـ.)1597( :
( )2فتح الباري البف حجر (.)463/3
( )3الوابؿ الصيب مف الكمـ الطيب (ص.)17 :
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جذور عميقة في التاريخ ،لنا رصيد كبير في ىذا الطريؽ الذي نسير عميو ،حيث سار عميو أكابر األنبياء -
عمييـ الصالة والسالـ ،-فيـ أسالفنا ،لسنا أمة مبتورة ،ال رصيد ليا ،وال مستند مف بعث األنبياء ،والرساالت

التي جاءوا بيا.

إبراىيـ -عميو الصالة والسالـ -ىو الذي بنى ىذا البيت ،وىو أوؿ بيت وضع لمناس ليوحدوا اهلل -عز وجؿ-
{رَّب َنا
حؽ توحيده ،واسماعيؿ -عميو الصالة والسالـ -أعانو في ىذا البناء ،كاف يبني معو البيت ،ويردد معوَ :
ِ
ت َّ ِ
يم} [البقرة ،]127 :واسماعيؿ -عميو الصالة والسالـ -ىو جدنا.
تَقَب ْ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
السميعُ ا ْل َعم ُ
نحف حينما نذىب إلى تمؾ األماكف نتذكر إبراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ -وىو يرفع البيت مع اسماعيؿ،
ِ
ت َّ ِ
يم} [البقرة ،]127 :يقوماف بعمؿ كبير جميؿ ،بأمر اهلل
{رَّب َنا تَقَب ْ
َّل ِم َّنا إِ َّن َك أَ ْن َ
ويردداف ىذا الدعاءَ :
السميعُ ا ْل َعم ُ
-عز وجؿ -ومع ذلؾ يدعواف أف يتقبؿ اهلل -عز وجؿ -منيما.

ثـ بعد ذلؾ حينما يذكر إبراىيـ -عميو الصالة والسالـ -البنو ووحيده إسماعيؿ تمؾ الرؤيا :أنو يذبحو ،فيقوؿ لو
ين} [الصافات.]102 :
اء المَّ ُو ِم َن َّ
ستَ ِج ُد ِني إِ ْن َ
الصا ِب ِر َ
ش َ
إسماعيؿ{ :اف َْع ْل َما تُ ْؤ َم ُر َ
ىذه ىي العبودية الحقيقية ،ىؤالء ىـ سمفنا -عمييـ الصالة والسالـ ،-فحينما نتردد في تمؾ المقامات والمشاعر
والمنازؿ نتذكر ىؤالء األطيار األبرار ،نتذكر نبينا -صمى اهلل عميو وسمـ -ونتذكر سائر األنبياء.

لما مر النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -بوادي األزرؽ في طريقو -عميو الصالة والسالـ -إلى مكة ،كما في

((أي واد ىذا؟)) فقالوا :وادي األزرؽ ،فقاؿ(( :كأني أنظر إلى موسى -صمى اهلل
صحيح مسمـ سأؿ أصحابو:
ُّ

مار بيذا الوادي)) قاؿ :ثـ سرنا حتى أتينا
اضعا إصبعيو في أذنيو ،لو جؤار إلى اهلل بالتمبيةِّ ،ا
عميو وسمم -و ً
((أي ثنية ىذه؟)) قالوا :ىرشى -أو لفت -فقاؿ(( :كأني أنظر إلى يونس عمى ناقة حمراء،
عمى ثنية ،فقاؿ:
ُّ
ممبيا))(.)1
ليف ُخ ْمبةِّ ،ا
عميو جبة صوف ،خطام ناقتو ٌ
مار بيذا الوادي ً
حينما يمر اإلنساف بمنى ،ويرى مسجد الخيؼ يتذكر أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -أخبرنا أنو صمى فيو

سبعوف نبيا(.)2

جميعا ،فمماذا نستخذي؟ ،ولماذا نذؿ؟ ولماذا نستحي مف إعالف مبادئنا ،ونداري بعض
نحف امتداد ليؤالء
ً
السؤاالت بابتسامة تدؿ عمى خنوع وخجؿ مف إقامة الديف ،وتحقيؽ العبودية هلل رب العالميف؟.
تذكر يا عبد اهلل وأنت في تمؾ المشاعر والبطاح تذكر أولئؾ الرجاؿ الذيف فتحوا الدنيا ،أولئؾ األبطاؿ ،أولئؾ

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

بمدة عظمى وفي آثارىا *** أنفع الذكرى لقوـ يعقموف

( )1أخرجو مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب اإلسراء برسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ -إلى السموات ،وفرض الصموات (،)152/1
رقـ.)166( :
( )2أخرجو الحاكـ في المستدرؾ ( ،)653/2رقـ ،)4169( :والطبراني في المعجـ الكبير ( ،)452/11رقـ.)12283( :
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شب في بطحائيا خير الورى *** وشبا في أفقيا أسمح ديف
ىذا كمو يتردد في نفس الحاج ،وىو يجوؿ ىنا وىناؾ.

طا بينو وبيف ما حولو مف مدر وشجر وحجر حينما يمبي ىذا الحاج ،فالنبي -صمى اهلل
ثـ إنو يستشعر ارتبا ً

عميو وسمـ -أخبرنا بقولو الصادؽ(( :ما من مسمم يمبي إال لبى َمن عن يمينو ،أو عن شمالو من حجر ،أو
شجر ،أو مدر ،حتى تنقطع األرض من ىاىنا وىاىنا))(.)1
يعني :عما يمينو وشمالو ،فيذه المخموقات كميا مطيعة هلل -تبارؾ وتعالى -والكوف كمو منقاد ،وعابد لو ومسبح.

إنما الذي يستعصي ،ويتمرد عمى طاعة اهلل -عز وجؿ -ىو ىذا المخموؽ الضعيؼ مف الجف واإلنس ،النبي -
صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ(( :أُذن لي أن أحدث عن ممك من مالئكة اهلل من حممة العرش ،إن ما بين شحمة

أذنو إلى عاتقو مسيرة سبعمائة عام))

()2

.

مدة طيراف الطير ما بيف شحمة أذنو وعاتقو سبعمائة عاـ ،ما حجـ ىذا الممؾ؟ ،وىو عابد منقاد هلل -تبارؾ
وتعالى.

تذكر يوم المحشر:
ثـ في الحج أييا اإلخواف نتذكر إذا رأينا تمؾ الجموع الغفيرة اليائمة ،نتذكر يوـ المحشر ،وأي يوـ ىو ،حينما
تجتمع ىذه الجموع مف جميع ىذه األجناس واأللواف في صعيد واحد ،في يوـ عرفة ،أو حينما تراىـ في الكعبة،

أو حينما تراىـ عند جمرة العقبة ،نتذكر اليوـ الذي نعرض فيو عمى اهلل ال تخفى منا خافية.
استشعار عظمة اهلل وقدرتو:

ثـ نتذكر عظمة اهلل وقدرتو وخمقو ،ونتذكر إبداعو في ىذا الخمؽ العجيب ،فحينما تنظر إلى ىؤالء الحجيج ،وقد
ازدحموا ال ترى إال وجوىيـ عند جمرة العقبة ،صبيـ اهلل صبة واحدة ،األنؼ في محمو والعيناف في محميما،
والفـ في محمو ،ثـ كؿ واحد منيـ يتميز عف اآلخر بييئتو وصورتو ،فال يشتبو منيـ اثناف ،وال يمتبس منيـ في

البناف اثناف ،ىذا كمو يدؿ عمى عظمة خالقنا وقدرتو -جؿ جاللو.

فيستصغر العبد نفسو ،ويستصغر الدنيا التي شغمتو عف طاعة ىذا الرب -جؿ جاللو ،-ويتواضع ،ىؤالء كميـ

عبيد هلل -عز وجؿ -صبة واحدة ،انظر إلييـ مف أعمى وأنت في سطح الحرـ وىـ يطوفوف ،الوجوه نقط صغيرة،

يحركوف ىذا اإلحراـ بيف حيف وآخر ،كأنيـ الذر ،فييـ لربما مف يرى نفسو ،فييـ المتكبر ،وفييـ مف يعتز
بأرصدتو اليائمة في البنوؾ ،وفييـ مف يعتز بما عنده مف المصانع والمتاجر والمراكب ،وفييـ مف قد يفتف الكثير

مف الناس بحسنو وجمالو ،واذا نظرت إلييـ مف بعيد عرفت ضعفيـ ،وعرفت مسكنتيـ ،وعرفت عظمة اهلل -عز

وجؿ.

( )1أخرجو الترمذي ،أبواب الحج عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في فضؿ التمبية والنحر ( ،)180/3رقـ:
(.)828
( )2أخرجو أبو داود ،كتاب السنة ،باب في الجيمية ( ،)232/4رقـ.)4727( :
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الحج رمز لوحدة األمة:
ثـ إف ىذا الحج رمز لوحدة األمة الواحدة ،االجتماع الذي ال يكوف إال عمى التوحيد الخالص ،االجتماع ال يكوف
عمى الباطؿ ،ال يكوف عمى التراب ،وال يكوف عمى شعار جاىمي ،إنما يكوف االجتماع عمى التوحيد ،تجتمع

احدا" :لبيؾ الميـ لبيؾ ،لبيؾ ال شريؾ لؾ
األمة
لباسا واحداً ،ويرددوف ىتافًا و ً
جميعا في مكاف واحد ،يمبسوف ً
ً
لبيؾ".
ىذا دليؿ وبرىاف عمى أف المرشح الوحيد لجمع ىذه األمة ىو التوحيد ،أف يرد الجميع إلى الفطرة ،إلى توحيد اهلل

-عز وجؿ.

وكـ ضيعت تمؾ الشعارات الزائفة األمة! ،وكـ قطعتيا إلى أحزاب والى أوصاؿ متناثرة ،يمعب عمى تناقضاتيا

ومقدرتيا ،كؿ ذلؾ عمى حساب ىذه
ا
العدو ،فيأتي مف أبعد نقطة في المغرب ،ويضرب بالعمؽ ،عبثًا بمقوماتيا

كثير مف الناس.
التناقضات واالختالفات ،والتشرذـ والشعارات المنحرفة التي استيوت ًا
عندما ينظر اإلنساف إلى ىذه الجموع التي جاءت مف كؿ مكاف ،يتكمموف سائر األلسنة ،يتحدثوف سائر المغات،
وقد توحدوا في زييـ وخطواتيـ وتنقالتيـ ،يرتفع في نفسو األمؿ أف األمة يمكف أف تجتمع مرة أخرى ،فتكوف قوة

ضاربة تزلزؿ أعداء اهلل -عز وجؿ -ويضطرب مف في المشرؽ ،ومف في المغرب خوفًا منياُ (( ،نصرت بالرعب
مسيرة شير))(.)1
من مقاصد الشريعة إظيار قوة المؤمنين ووحدتيم:

ثـ تأمموا في سائر ىذه األعماؿ التي نعمميا ،ىذا الرمؿ الذي يكوف في الطواؼ ،وىذا االضطباع ،لماذا نفعمو؟،

لماذا فعمو النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-؟ ،قدـ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -فسمع أف المشركيف يرددوف أف
قوما يقدموف ،وقد أوىنتيـ حمى يثرب ،يرددوف أف ىؤالء قد أضعفيـ وأنيكـ المرض ،فيـ قوـ يغمب عمييـ

الوىف ،والعجاؼ ،والضعؼ ،والنحوؿ ،واليزاؿ ،فماذا فعؿ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ-؟.

مظير مف مظاىر قوتيـ ،في أعضادىـ ،وأف يرمموا في األشواط
ًا
أمر أصحابو أف يضطبعوا ليرى الكافروف
الثالثة في الطواؼ ،وعمؿ ذلؾ بقولو- :صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ال يرى القوم فيكم َغميزة))(. )2

ووىنا ،فيشمتوف بكـ ،ويفيـ مف ىذا :أف اإلسالـ يقصد إظيار قوة المؤمنيف ،ووحدة
ال يرى القوـ فيكـ ضعفًاً ،
المؤمنيف ،فمف الخطأ الفادح أف نعمف تناقضاتنا واختالفاتنا ،فيضحؾ منا العدو ،ويضحؾ منا الشامت والمتشفي،
كما صارت حالنا في ىذه األياـ ،اختالفات ،وتناقضات ،وآراء ،وبعضنا يقع في عرض اآلخر ،ولو أف أىؿ

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

رمي الجمار مراغمة لمشيطان وتجديد لمعيد بعداوتو:

( )1أخرجو البخاري ،كتاب التيمـ.)335( ،)74/1( ،
( )2أخرجو أحمد ( ،)498/4رقـ.)2782( :
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حينما نرمي الجمار ،نحف بذلؾ نجدد عداوتنا لمشيطاف ،نحف ال نرمي الشيطاف فيو ليس موجوداً في ذلؾ

المكاف.

وتجديدا لمعيد بعداوتو ،حينما نرجـ بيذه الجمار -أو نرمي ىذه الجمار -نحف
وانما نحف نفعؿ ذلؾ مراغمة لو،
ً
نتأسى بإبراىيـ -صمى اهلل عميو وسمـ -ونتبع ممتو ،كما جاء عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما" :-الشيطاف
ترجموف ،وممة أبيكـ تتبعوف"(.)1

جميعا تحقيؽ لمعبودية الكاممة هلل -عز وجؿ -بأنواعيا في األقواؿ واألفعاؿ التي تكوف
وفي ىذه األعماؿ
ً
بالجوارح ،واألعماؿ القمبية ،كؿ ذلؾ يتحقؽ بفعؿ ىذه المناسؾ.

اجتماع العبادات المالية والبدنية في الحج:

الحج فرصة عظيمة لتحقيؽ ىذا المعنى ،فيو جميع العبادات ،فيو العبادات المالية ،وفيو أنواع العبادات البدنية،
فيو الصالة والطواؼ ،وفيو التكبير والتيميؿ ،وفيو النحر والذبح  ،وفيو السعي ،وفيو الوقوؼ ،وغير ذلؾ مما ال

يجتمع في غيره.

وىذه كميا مف ألواف العبوديات هلل -عز وجؿ.
حينما نذبح النسؾ ىذا تقرب إلى هلل -عز وجؿ -بعبادة ىي مف أجؿ العبادات ،يجتمع فييا عبادة بدنية ،وعبادة

ثمنا ،ال يرى ذلؾ مف قبيؿ
لحما ،وأغالىا ً
مالية ،ليذا ينبغي لإلنساف أف يبحث عف أسمنيا وأفضميا وأطيبيا ً
المغرـ الذي يرىؽ كاىمو ،فكثير مف المسمميف في مثؿ ىذه األياـ يسألوف عف النسؾ الذي ليس فيو اليدي ،فيؿ
استشعر ىؤالء ىذا المعنى؟.

ِ
ِ
ِ
اىا لَ ُكم ِم ْن َ ِ
ص َو َّ
اف فَِإ َذا
ييا َخ ْيٌر فَا ْذ ُك ُروا ْ
ش َعائ ِر المَّو لَ ُك ْم ف َ
اس َم المَّو َعمَ ْي َيا َ
واهلل -عز وجؿ -يقوؿَ :
{وا ْل ُب ْد َن َج َع ْم َن َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون * لَ ْن َي َن َ َّ
وم َيا َوَال
اىا لَ ُك ْم لَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
س َّخ ْرَن َ
ش ُك ُر َ
َو َج َب ْت ُج ُن ُ
وب َيا فَ ُكمُوا م ْن َيا َوأَ ْطع ُموا ا ْلقَان َع َوا ْل ُم ْعتََّر َك َذل َك َ
ال الم َو لُ ُح ُ
ِ
ِ
ِ
س َّخ َرَىا لَ ُك ْم لِتُ َك ِّب ُروا المَّ َو َعمَى َما َى َدا ُك ْم َوَب ِّ
ين} [الحج،36 :
ِد َم ُ
ش ِر ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
اؤ َىا َولَك ْن َي َنالُ ُو التَّ ْق َوى م ْن ُك ْم َك َذل َك َ

.]37

يضا أف الذبح عبادة ال يجوز أف تصرؼ لغير اهلل -عز وجؿ -ومف ذبح لغير اهلل فقد كفر أو
ومف ىنا نعمـ أ ً
أشرؾ  ،ال يجوز الذبح عند األضرحة ،وال يجوز الذبح عند شيء يعظـ ،وال يجوز الذبح عند استقباؿ العظماء
والرؤساء والمموؾ ،فإف ىذا شيء ال يصمح إال هلل -تبارؾ وتعالى.

الحمق والتقصير لون من ألوان العبودية:

الحمؽ في تمؾ المقامات لوف مف ألواف العبودية ،واعالف الذؿ والرؽ هلل -عز وجؿ ،-إف حمؽ الشعر بقصد الذؿ
والتعبد إنو إعالف لمفاقة لمف حمقت لو شعرؾ ،وليذا فإف عباد القبور لربما يحمقوف رءوسيـ عند األضرحة،

عالنا
والعدو إذا ظفر بخصمو ،وأراد أف يذلو فإنو يحمؽ رأسو ،نحف نحمؽ رءوسنا طواعية هلل -عز وجؿ -إ ً

لفقرنا ،وذلنا ،وعبوديتنا ،ومسكنتنا لربنا وخالقنا -جؿ جاللو.

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

ثـ انظر إلى حاؿ الناس في الحج حينما يتقيدوف باإلحراـ عند الميقات ،ما الذي يقيدىـ؟ ،حينما يبدءوف
بالطواؼ مف الحجر األسود ،ويطوفوف سبعة أشواط بال زيادة وال نقصاف ،حينما يبدأ السعي مف الصفا ويسعى

سبعة أشواط مع ما يمحقو مف العناء والتعب ،حينما يذىب إلى عرفة في اليوـ التاسع ،حينما يذىب إلى مزدلفة
بعد غروب الشمس ،ما الذي يجعؿ الناس يرقبوف الشمس حتى يغيب قرصيا ،ثـ تنطمؽ جحافميـ مكبرة ميممة

ممبية إلى مزدلفة؟ ما الذي يجعميـ يرقبوف اإلسفار ،ثـ ينصرفوف ممبيف إلى منى؟.

ما الذي يجعميـ يرموف الجمرات بسبع حصيات مف غير زيادة وال نقص؟ ما الذي يجعميـ يسألوف؟ ،إنو المراقبة

هلل -عز وجؿ ،-ليس ىناؾ أحد يحصي عمييـ عدد األحجار التي رموىا ،أو مف أيف بدءوا في ىذا الطواؼ ،أو
في ىذا السعي ،أو متى انصرفوا مف عرفات ،لماذا يقفوف مف مغيب الشمس؟ لو أف الواحد منيـ خرج وذىب

إلى مزدلفة لف يجد مف يسألو :لماذا خرجت في ىذا الوقت؟.

أقوؿ :ىـ يراقبوف اهلل -عز وجؿ -في ذلؾ كمو ،ومف ىنا أقوؿ :إف الحج يربي في نفس المؤمف المراقبة،
فاستحضر ىذا المعنى ،راقب ربؾ في كؿ حاؿ مف أحوالؾ ،ال تكف ممف إذا خال بمحارـ اهلل -عز وجؿ-
انتيكيا ،الذي يراقب اهلل –عز وجؿ -يخافو بيف الناس ،ويخافو إذا خال ،وىو أحد المعاني في تفسير قولو –
ون ِبا ْل َغ ْي ِب} [البقرة ،]3 :أي ،في حاؿ الغيب ،وكذلؾ يؤمنوف بما غاب
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
تبارؾ وتعالى -عف المؤمنيف{ :الَِّذ َ
ش ُيٌر
عف حسيـ فمـ يروه بأعينيـ ،أو تدركو حواسيـ ،وفي ىذا تربية لمضمير ،واهلل -عز وجؿ -يقوؿ{ :ا ْل َح ُّج أَ ْ
ج} [البقرة.]197 :
ال ِفي ا ْل َح ِّ
ض ِفي ِي َّن ا ْل َح َّج فَ َال َرفَ َ
وق َوَال ِج َد َ
س َ
ات فَ َم ْن فَ َر َ
وم ٌ
ث َوَال فُ ُ
َم ْعمُ َ
{و َما تَ ْف َعمُوا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعمَ ْم ُو المَّ ُو} [البقرة ،]197 :فاهلل -عز وجؿ -ىو الرقيب
ويربي نفوسيـ ليذا المعنى ،يقوؿَ :
عمييـ ،ولو أف النفوس تربت عمى ىذه المراقبة لـ تمتد الجوارح إلى شيء مف الحراـ ،ولـ ينتيؾ العبد شيًئا مما

حرـ اهلل –عز وجؿ -عميو ،ولساد الناس األمف والطمأنينة ،فأمنوا عمى أعراضيـ ،وأمنوا عمى أمواليـ ،وعاشوا
حياة ىنية.

عبودية الشكر في الحج:
ىذا الحج ينمي في نفوسنا عبودية أخرى ،وىي عبودية الشكر هلل -عز وجؿ ،-أنت حينما ينعـ اهلل -عز وجؿ-

شكر بالمساف والقمب وبالجوارح ،وحينما
عميؾ ببموغ ىذه المناسؾ وبإكماليا ،فيذه نعمة عظيمة تستوجب منؾ ًا
ترى ىؤالء الناس ،وما فييـ مف الجيؿ تشكر ربؾ عمى نعمة العمـ ،وحينما ترى ما فييـ مف الضعؼ والمرض

واإلعواز والفقر ،تشكر ربؾ عمى ما أنعـ عميؾ مف الغنى والعافية ،وحينما ترى ىؤالء الناس في ضيؽ وزحاـ،

تشكر ربؾ عمى ما أوالؾ مف نعمة المساكف في وطنؾ.

ىناؾ أشياء يسيرة قد ال نعرؼ قدرىا إال عند فقدىا ،حينما تمبس ىذا اإلحراـ تذكر ما أعطاؾ اهلل –عز وجؿ-

مف ألواف الزينة في المباس ،وىكذا نجد أف الحج ينمي عبودية الشكر ،وىي عبودية قمبية بدنية مف أجؿ

العبادات.
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محمدا رسول اهلل –صمى اهلل عميو وسمم.-
جميعا تحقيق لشيادة أن
في أعمالنا ىذه
ً
ً
حينما يقوؿ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ(( :-خذوا عني مناسككم))(.)1
محمدا رسوؿ اهلل –صمى اهلل عميو
نفعؿ ىذه المناسؾ عمى وفؽ ما شرع اهلل -عز وجؿ ،-فيذا تحقيؽ لشيادة أف
ً
وسمـ.
ِ
ِ
ش ِر ْك
صالِ ًحا َوَال ُي ْ
واهلل -عز وجؿ -ال يقبؿ مف العمؿ إال ما شرع{ ،فَ َم ْن َك َ
اء َرِّبو َف ْم َي ْع َم ْل َع َم ًال َ
ان َي ْر ُجو لقَ َ
ِب ِعب َ ِ ِ
َح ًدا} [الكيؼ ،]110 :والعمؿ الصالح ىو ما كاف موافقًا لشرع اهلل -عز وجؿ.
ادة َرِّبو أ َ
َ
في الحج براءة من الشرك ومن أىمو ،ومخالفة لممشركين :فالحج يمكف أف نقوؿ :إنو الفريضة الوحيدة التي
تتجمى فييا البراءة مف المشركيف.
وما أحوجنا في ىذه األياـ لتحقيؽ ىذه العبودية ،البراءة مف الشرؾ ،ومف أىمو ،والتي ىي مف صميـ ال إلو إال

اهلل.

حينما تقوؿ :ال إلو إال اهلل ،فيذا نبذ لجميع ألواف اإلشراؾ ،وكفر بجميع الطواغيت ،وىو نبذ لجميع أىؿ

اإلشراؾ ،وىو إقرار لمحؽ وتثبيت لمتوحيد ،ومحبة وتقريب ألىؿ االيماف والتوحيد الخالص.

ىذه حقيقة ال إلو إال اهلل ،فالوالء والبراء ىو مف ال إلو إال اهلل ،فحري بنا أف نمقنيا األجياؿ ،وأف نحافظ عمى ىذا

األصؿ الكبير مف أصوؿ التوحيد واإليماف ،وأف نثبتو في نفوسنا ،وفي نفوس أبنائنا ،وأف نربي المجتمع عمى
تحقيؽ ىذا المعنى.

ون
آم ُنوا إِ َّن َما ا ْل ُم ْ
ش ِرُك َ
ُّيا الَِّذ َ
في الحج تبرز المفاصمة عف أىؿ اإلشراؾَ :
{يا أَي َ
ين َ
ِ
ِ
اء إِ َّن المَّ َو
ضمِ ِو إِ ْن َ
س ْو َ
ف ُي ْغ ِني ُك ُم المَّ ُو ِم ْن فَ ْ
ش َ
ام َب ْع َد َعام ِي ْم َى َذا َوِا ْن خ ْفتُ ْم َع ْيمَ ًة فَ َ
ا ْل َح َر َ
كاف المشركوف يحجوف مع المسمميف ،فنفاىـ اهلل -عز وجؿ -عف البيت ،ومنعيـ مف دخوؿ المسجد الحراـ

س ِج َد
س فَ َال َي ْق َرُبوا ا ْل َم ْ
َن َج ٌ
ِ
ِ
يم} [التوبة.]28 :
يم َحك ٌ
َعم ٌ

بأكممو ،وفي البخاري مف حديث أبي ىريرة –رضي اهلل عنو -لما بعثيـ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -في حجة

أبي بكر ،في السنة التاسعة ،أمرىـ أف ينادوا(( :أن ال يحج بعد العام مشرك ،وال يطوف بالبيت عريان))(.)2
في الحج مخالفة ليدي الكفار في أعماليم:

وىذا أمر مطموب ،وقد قاؿ الحافظ ابف القيـ -رحمو اهلل :-استقرت الشريعة عمى قصد مخالفة المشركيف السيما

في المناسؾ(.)3

النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -يقوؿ(( :كونوا عمى مشاعركم ،فإنكم عمى إرث من إرث إبراىيم))(.)4
( )1أخرجو البييقي في السنف الكبرى ،كتاب الحج ،باب اإليضاع في وادي محسر ( ،)204/5رقـ ،)9524( :وابف عبد البر في
جامع بياف العمـ وفضمو ( ،)461/1رقـ ،)721( :وىو عند مسمـ بمفظ(( :لتأخذوا مناسككـ)) صحيح مسمـ ،كتاب الحج ،باب
اكبا ،وبياف قولو -صمى اهلل عميو وسمـ" :-لتأخذوا مناسككـ" ( ،)943/2رقـ.)1297( :
استحباب رمي جمرة العقبة يوـ النحر ر ً
( )2أخرجو البخاري ،كتاب الصالة ،باب ما يستر مف العورة ( ،)83/1رقـ.)369( :
( )3زاد المعاد في ىدي خير العباد (.)198/2
( )4أخرجو الترمذي ،أبواب الحج عف رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو وسمـ ،-باب ما جاء في الوقوؼ بعرفات والدعاء بيا (،)221/3
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وقد غيرت قريش بأىوائيا كثي اًر مف ديف إبراىيـ ،ومف شعائر الحج ،فخالفيـ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ،-

خالفيـ أوالً بالتزود ،وكاف بعض أىؿ الجاىمية إذا جاءوا إلى الحج لـ يتزودوا ،ويدعوف التوكؿ في ذلؾ عمى اهلل
{وتََزَّوُدوا فَِإ َّن َخ ْي َر َّ
الزِاد التَّ ْق َوى} [البقرة.]197 :
–عز وجؿ ،-فأمر اهلل بالتزودَ ،
وخالفيـ النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -بأف شرع ألصحابو التمتع في الحج ،وكاف أىؿ الجاىمية يروف أف المتعة

بر الدبر ،وعفا األثر ،وانسمخ صفر ،حمت العمرة لمف اعتمر(.)1
في الحج ىي أفجر الفجور ،وكانوا يقولوف :إذا أ
ال يروف العمرة في أشير الحج.

بر الدبر" ،يعني ما عمى ظير البعير مف الرحؿ والمتاع الذي يحمؿ عميو" ،وعفا األثر" يعني :انمحت آثار
"إذا أ
األقداـ في سيرىا إلى بيت اهلل الحراـ ،يقولوف :فإنو بعد ذلؾ تصح العمرة ،وىذا مف مختمقاتيـ في جاىميتيـ.

ومف ىذه المخالفات التي خالفيـ فييا النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -أنيـ في التمبية كانوا يقولوف" :لبيؾ ال شريؾ

لؾ ،إال شريكاً تممكو ،وما ممؾ" فعممنا الشارع أف نقوؿ" :لبيؾ ال شريؾ لؾ لبيؾ" ،وال نشرؾ مع اهلل -عز وجؿ-
في ىذه التمبية.

كما أف الشارع خالفيـ حينما كانت قريش ال تقؼ في عرفة ،كانوا يقفوف عند حدود الحرـ ،فمما دفع النبي –
صمى اهلل عميو وسمـ -ظنوا أنو يقؼ عند حدود الحرـ ،حيث زيف الشيطاف لقريش أف يقفوا عند حدوده ،وقاؿ

ليـ :إنكـ إف خرجتـ منو استياف بكـ العرب ،ولـ يعظموا حرمكـ.

فكانوا ال يقفوف بعرفة ،فدفع النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -وخرج مف حدود الحرـ ،ووقؼ في عرفة كما ىو
اض َّ
اس}
يضوا ِم ْن َح ْي ُ
ث أَفَ َ
معروؼ عنو –صمى اهلل عميو وسمـ ،-وكما أمر اهلل -عز وجؿ -بقولو{ :ثُ َّم أ َِف ُ
الن ُ
[البقرة ،]199 :خالفًا لدعواىـ :نحف قطيف الحرـ ،نحف قواطف البيت ،ال نجاوز الحرـ ،يشرعوف مف عند أنفسيـ،
فخالفيـ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ.

وكذلؾ كانوا يخرجوف مف عرفات بعد الظييرة ،إذا صارت الشمس عمى رءوس الجباؿ كالعمائـ عمى رءوس

الرجاؿ ،فخالفيـ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -وبقي في عرفة حتى غاب قرص الشمس.

كما أف النبي -صمى اهلل عميو وسمـ -خالؼ المشركيف في وقت الخروج مف مزدلفة ،فكاف المشركوف يرقبوف

طموع الشمس ،ويقولوف" :أشرؽ ثبير -وىو جبؿ -كيما نغير"(.)2

فال يخرجوف إلى المنحر -إلى منى -حتى ترتفع الشمس بعد طموعيا ،فتكوف كالعمائـ عمى رءوس الرجاؿ،
تكوف عمى الجباؿ كالعمائـ عمى رءوس الرجاؿ.

فخرج النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -مف مزدلفة بعدما أسفر جدا ،قبؿ طموع الشمس.
كما أف الشارع عممنا مخالفة المشركيف بذكر اهلل -عز وجؿ -حيث كاف المشركوف إذا أفاضوا إلى منى كانوا

رقـ ،)883( :وابف ماجو ،كتاب المناسؾ ،باب الموقؼ بعرفة ( ،)1001/2رقـ.)3011( :
( )1زاد المعاد في ىدي خير العباد (.)196/2
( )2المصدر السابؽ (.)198/2
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يتفاخروف عند الجمار ،يتفاخروف بمآثرىـ ،ويفتخروف بآبائيـ ،فعممنا اهلل -عز وجؿ -أف نذكره ،وأف نكثر مف
ِ
ش َّد ِذ ْك ًرا} [البقرة.]200 :
اء ُك ْم أ َْو أَ َ
ذكره{ ،فَا ْذ ُك ُروا المَّ َو َكذ ْك ِرُك ْم َ
آب َ
كما أبطؿ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -عوائد الجاىمية ورسوميا ،كما في خطبتو في حجة الوداع(( :كل شيء
من أمر الجاىمية تحت قدمي موضوع))(.)1

وىذا كما يقوؿ الشيخ تقي الديف ابف تيمية -رحمو اهلل" :-يدخؿ فيو ما كانوا عميو مف العادات والعبادات ،مثؿ
دعواىـ :يا لفالف ويا لفالف ،ومثؿ أعيادىـ ،وغير ذلؾ مف أمورىـ"(.)2

فالنخوة باألعراؽ واألجناس ،والتفاخر باألحساب واألنساب والقبائؿ ،ىذا ال محؿ لو{ ،إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع ْن َد المَّ ِو أَتْقَا ُك ْم
} [الحجرات ،]13 :وقد وضع النبي –صمى اهلل عميو وسمـ -تحت قدمو عادات أىؿ الجاىمية ،وجميع ما كانوا
يختصوف بو مف ألواف العادات في المالبس وغيرىا.

فحري بنا أف نتخمى عف جميع عادات أىؿ الجاىمية مف المعاصريف مف أعداء اهلل -عز وجؿ ،-ونرضى
بصبغة اهلل –عز وجؿ -التي صبغنا بيا.

في الحج قصد إغاظة المشركين:

فإننا حينما نبرز أعضادنا في الطواؼ ،ونرمؿ في األشواط الثالثة منو إنما نفعؿ ذلؾ إلغاظة أعداء اهلل كما

فعؿ النبي –صمى اهلل عميو وسمـ.

وفيو تحقيق لموالء بين المؤمنين:

ثيابا واحدة ،يتحركوف حركة متحدة ،يتنقموف مف مكاف إلى مكاف في وقت آخر
يجتمعوف في مكاف واحد ،يمبسوف ً
لبسا
في نسؾ واحد ،ال تجد فرقاً بيف الكبير والصغير ،بيف األمير والوضيع ،بيف الغني والفقير ،كميـ يمبسوف ً
بعضا فيما
احدا ،يحنو القوي عمى الضعيؼ والغني عمى الفقير ويسعؼ بعضيـ
واحد ،ويتنقموف انتقاال و ً
ً
يحتاجوف إليو ،ويتسابؽ أىؿ الفضؿ والبذؿ ،ويتنافسوف في العطاء ،وفي الجود في تمؾ األياـ.
مراغمة الشيطان في الحج:

يضا مف تحقيؽ التوحيد والعبودية هلل -عز وجؿ -في الحج مراغمة الشيطاف ،كما قاؿ النبي –
ومما يحصؿ أ ً
يوما ىو فيو أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منو في يوم عرفة،
صمى اهلل عميو وسمـ(( :-ما ُرئي الشيطان ً
وما ذاك إال لِ َما رأى من تنزل الرحمة ،وتجاوز اهلل عن الذنوب العظام ،إال ما أُري يوم بدر))(.)3
فأقوؿ :ىذا إرغاـ لمشيطاف ،نحف حينما نمبي دعوة اهلل –عز وجؿ -ىذا إرغاـ لمشيطاف ،حينما نسجد هلل -عز
وجؿ -الشيطاف يولوؿ ،ويحزف حيث دعي لمسجود فمـ يسجد ،فمعنو اهلل –عز وجؿ ،-ودعي ابف آدـ لمسجود

( )1أخرجو مسمـ ،كتاب الحج ،باب حجة النبي -صمى اهلل عميو وسمـ ،)886/2( -رقـ.)1218( :
( )2اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ (.)342/1

( )3أخرجو اإلماـ مالؾ في الموطأ ( ،)422/1رقـ ،)245( :والبييقي في شعب اإليماف ( ،)498/5رقـ ،)3775( :عف طمحة
بف عبد اهلل بف كريز مرسال.
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فسجد امتثاالً ،حينما نرمي الجمار ،فنحف نرغـ الشيطاف بيذا العمؿ.

وختاما :الحج مف أولو إلى آخره كمو توحيد ،ولعمو تجمى لكـ ىذا المعنى مف خالؿ ىذا العرض.
ً
وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف ينفعني واياكـ بما سمعنا ،وأف يجعمنا واياكـ ىداة ميتديف ،وأسأؿ اهلل -عز وجؿ -أف

جميعا ،وأف يعيننا واياكـ عمى طاعتو.
يتقبؿ منا ومنيـ ومنكـ
ً
وصمى اهلل وسمـ عمى سيدنا محمد ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
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