سالمُ ُ
اإل ْ
هللاُ ِللبَش َِريَّ ُِة ُ
سالَ ِةُ ِ
ر ْؤيَةُُ ِع ْل ِميَّةُ ِل ِر َ
***

ش ُر ُ
ع َ
امسُُ َ
ا ْلفَصْلُال َخ ِ
***

أ َ ْل َحج
ت ِ
إلَى َّأو ِل بَ ْي ٍ
ض
علَى ْ
األر ِ
هلل َ
***
أعو ُذ با ِ
الشيطان الرجيم
هلل منَ
ِ
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
ِبس ِْم اللَّـ ِه َّ
***
مقَ ِد َم ُة ُ
يمثل الحج إلى بيت هللا الحرام  ،في مكة المكرمة  ،العبادة الخامسة
التي فرضها هللا  ،سبحانه وتعالى  ،على المسلمين  ،بعد الشهادتين
والصالة والزكاة وصوم رمضان .وهو رحلة في سبيل هللا أوالً ،
يترك فيها الحاج كل شيء ينتمي إليه في هذه الحياة وراء ظهره ،
قاصدا ً وجه هللا الكريم وحده  ،ليكون ضيفا ً على الرحمن في بيته.
وبالتالي  ،فإنه يعود من هذه الرحلة بالسعادة التي ال يماثلها شيء
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في هذه الدنيا  ،وبالفوز برضى هللا ونعيمه المقيم في اآلخرة .كما
أن الحج يمثل مؤتمرا ً عالميا ً للمسلمين  ،يلتقون فيه ممثلين لشعوب
األرض قاطبة  ،بما في ذلك مختلف الجماعات العنصرية والثقافية
 ،ملبين لدعوة هللا بزيارة بيته  ،وشاكرين له نعمه التي ال تحصى ،
وطائعين ألوامره للتعارف بينهم  ،وعلى معاملة بعضهم البعض
بالحب والرعاية والتسامح  ،كما جاء في كتابه الكريم (، )13 :49
إذ ال فضل ألحدهم على اآلخر إال بالتقوى  ،كما علَّمنا الحديث
الشريف.
اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ِ ِّمن َذك ٍَر َوأُنثَ ٰى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل
يَا أَي َها النَّ ُ
ير (الحجرات
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
ارفُوا ۚ إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّـ ِه أَتْقَا ُك ْم ۚ إِ َّن اللَّـهَ َ
ِلتَعَ َ
.)13 :49 ،
عن جابر بن عبد هللا  ،رضي هللا عنه  ،أنه قال :قال رسو ُل هللا ،
إن ربَّكم واح ٌد  ،و َّ
الناس ! َّ
إن أباكم
صلَّى هللاُ عليه وسلَّم" :يا أيها
ُ
يٍ
ي ٍ على عرب ِّ
ي ٍ  ،و ال لعجم ِّ
ي ٍ على عجم ِّ
واح ٌد  ،أال ال فض َل لعرب ِّ
أحمر  ،إال بالتقوىَّ .
إن
ألحمر على أسو َد  ،و ال ألسو َد على
 ،و ال
َ
َ
أكر َمكم عند هللاِ أتقا ُكم]1[ ".
والحج فريضة تؤدى مرة واحدة في حياة المسلم البالغ العاقل ،
والمستطيع ماليا ً وجسدياً .ولذلك  ،يقوم بالحج عدة ماليين من
المسلمين في كل عام  ،ملبين لدعوة هللا  ،عز وجل  ،ومؤدين
لفريضته  ،ومتذكرين لقصة رسوله إبراهيم  ،عليه السالم  ،الذي
ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل  ،عليهما السالم  ،عند بيت هللا
الحرام  ،ثم دعا ربه أن يهدي أفئدة من الناس لتهوي إليهم  ،كما
جاء في اآلية الكريمة  .37 :14وهكذا  ،ففريضة الحج هي جزء من
استجابة هللا  ،سبحانه وتعالى  ،لدعاء إبراهيم  ،عليه السالم.
غي ِْر ذِي زَ ْرعٍ ِعن َد بَ ْيتِكَ ْال ُم َح َّر ِم
َّربَّنَا إِنِِّي أَ ْسكَنتُ ِمن ُذ ِ ِّريَّتِي بِ َوا ٍد َ
ار ُز ْق ُهم ِ ِّمنَ
اس تَ ْه ِوي إِلَ ْي ِه ْم َو ْ
َربَّنَا ِليُ ِقي ُموا ال َّ
ص َالةَ فَاجْ عَ ْل أَ ْفئِ َدة ً ِ ِّمنَ النَّ ِ
ُ
ْ
ت لَعَلَّ ُه ْم يَشك ُرونَ (إبراهيم .)37 :14 ،
الث َّ َم َرا ِ
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وعلى األخص  ،يتذكر حجاج بيت هللا الحرام قصة الذبيح إسماعيل
 ،الذي رأى أباه إبراهيم في المنام أنه يذبحه  ،وكان ذلك امتحانا ً من
هللا  ،سبحانه وتعالى  ،لرسوله وآلل بيته .وقد صدق إبراهيم الرؤيا
 ،أي أنه نجح في امتحان هللا له  ،من خالل طاعته هلل  ،عز وجل ،
ورفضه لوسوسة الشيطان الرجيم .وبمجرد وضعه للسكين على
رقبة ابنه  ،طاعة هلل  ،جاءه جبريل  ،عليه السالم  ،ببشرى نجاحه
في االمتحان  ،وأعطاه ذبحا ً عظيما ً ليذبحه بدالً عن ابنه  ،كما تخبرنا
اآليات الكريمة (.)107-102 :37
ي إِنِِّي أَ َر ٰى فِي ْال َمن َِام أَنِِّي أَ ْذبَحُكَ فَان ُ
ظ ْر
فَلَ َّما بَلَ َغ َمعَهُ ال َّ
ي قَا َل يَا بُنَ َّ
س ْع َ
ست َِج ُدنِي إِن شَا َء اللَّـهُ ِمنَ
َما َذا ت ََر ٰى ۚ قَا َل يَا أَبَ ِ
ت ا ْفعَ ْل َما تُؤْ َم ُر ۖ َ
ين ﴿َ ﴾١٠٣ونَا َد ْينَاهُ أَن يَا إِب َْراهِي ُم
ال َّ
صابِ ِرينَ ﴿ ﴾١٠٢فَلَ َّما أَ ْسلَ َما َوتَلَّهُ ِل ْل َجبِ ِ
ٰ
ْ
ْ
ص َّدقتَ الرؤْ يَا ۚ إِنَّا َك َذلِكَ نَجْ ِزي ال ُمحْ ِسنِينَ ﴿ ﴾١٠٥إِ َّن َه ٰـ َذا
﴿ ﴾١٠٤قَ ْد َ
يم ﴿( ﴾١٠٧الصافات :37 ،
ع ِظ ٍ
ْح َ
لَ ُه َو ْالبَ َال ُء ْال ُمبِينُ ﴿َ ﴾١٠٦وفَ َد ْينَاهُ بِ ِذب ٍ
.)107-102
ثم قام إبراهيم وإسماعيل  ،عليهما السالم  ،بإعادة بناء الكعبة
المشرفة  ،كأول بيت هلل وضع للناس على األرض  ،لتصبح محجا ً
للمسلمين وقبلة لهم في صلواتهم  ،ومركزا ً لطوافهم .وباإلضافة إلى
ذلك  ،فإن مناسك الحج تشتمل على التواجد للعبادة في منى وعرفات
والمزدلفة]2[ .
س َال ُِم ُ
امسُفِيُاإل ْ
أَ ْلحَجُُ:الركْنُال َخ ِ
أخبرنا هللا  ،سبحانه وتعالى  ،في اآليات الكريمة  58-56 :51من
القرآن الكريم بأنه لم يخلق الجن واإلنس إال ليعبدوه  ،ال ليطعموه
أو يرزقوه  ،ألنه هو الرزاق  ،ذو القوة المتين.
َو َما
َو َما

ق
ُون ﴿َ ﴾٥٦ما أ ُ ِري ُد ِم ْن ُهم ِ ِّمن ِ ِّر ْز ٍ
َخلَ ْقتُ ْال ِج َّن َو ْ ِ
اإل َ
نس ِإ َّال ِليَ ْعبُد ِ
أ ُ ِري ُد أَن ي ْ
الر َّز ُ
اق ُذو ْالقُ َّوةِ ْال َمتِينُ
ون ﴿ِ ﴾٥٧إ َّن اللَّـهَ ه َُو َّ
ُط ِع ُم ِ

﴿( ﴾٥٨الذاريات .)58-56 :51 ،

ض
 .15ا ْل َحج إلَى َّأو ِل َب ْي ٍ
علَى ْ
األر ِ
ت ِ
هلل َ

351

فما الذي يريده هللا  ،عز وجل  ،من عبادتنا له؟
إذا ما فكرنا في العبادات الخمس التي فرضها هللا على المسلمين ،
فإننا نجد أنها جميعا ً تعود عليهم بفوائد جمة من شأنها أن تجعلهم
على أفضل حال  ،جسديا ً وروحيا ً  ،كأفراد وأسر ومجتمعات ،
وكجنس بشري أيضاً .وهكذا  ،فهي عبادات ألنها تمثل الطاعة
للخالق العظيم  ،ولكنها في نفس الوقت خير للبشر في حياتهم الدنيا
 ،كما أنها خير لهم في اآلخرة  ،حيث يكافأون على طاعتهم هلل ،
بالحياة األبدية في الجنة.
وذلك يعني أن هللا  ،سبحانه وتعالى  ،يريد لنا أن نطيع أوامره بأداء
العبادات التي فرضها علينا  ،ألن ذلك من مصلحتنا ولخيرنا .فهو
الغني الذي ال يحتاج إلى عبادتنا له  ،وال يستفيد منها .لكنه يناله
التقوى والرضى من عباده  ،عندما يستجيبون له  ،ويطيعونه
باختيارهم  ،كما أوضح لنا في اآليتين الكريمتين  37 :22و .6 :29
لَن يَنَا َل اللَّـهَ لُ ُحو ُم َها َو َال ِد َما ُؤهَا َولَ ٰـ ِكن يَنَالُهُ الت َّ ْق َو ٰى ِمن ُك ْم ۚ َك ٰ َذلِكَ
علَ ٰى َما َه َدا ُك ْم ۗ َوبَ ِ ِّ
سنِينَ ﴿الحج ،
ش ِر ْال ُمحْ ِ
س َّخ َرهَا لَ ُك ْم ِلت ُ َكبِ ُِّروا اللَّـهَ َ
َ

.﴾37 :22

ع ِن ْالعَالَ ِمينَ (العنكبوت
ي َ
َو َمن َجا َه َد فَإِنَّ َما يُ َجا ِه ُد ِلنَ ْف ِس ِه ۚ إِ َّن اللَّـهَ لَغَنِ ٌّ
.)6 :29 ،

ُالصلَ ِةُبِفَ ِري َ
َج ُ
ض ِةُا ْلح ُِ
اآليَاتُا ْلك َِري َمةُذَات ِ
أمر هللا  ،سبحانه وتعالى  ،المستطيعين من المسلمين  ،بالحج إلى
الكعبة المشرفة  ،بيته الحرام في مكة المكرمة  ،وهو أول بيت وضع
لعبادة هللا على األرض  ،كما تذكر لنا اآليتان الكريمتان .97-96 :3
ِإ َّن أَ َّو َل بَ ْي ٍ
ار ًكا َو ُهدًى ِلِّ ْل َعا َل ِمينَ ﴿ ﴾٩٦فِي ِه
ض َع ِللنَّ ِ
ت ُو ِ
اس لَلَّذِي بِبَ َّكةَ ُمبَ َ
اس ِحج
علَى النَّ ِ
ِيم ۖ َو َمن َد َخلَهُ َكانَ ِآمنًا ۗ َو ِللَّـ ِه َ
آيَاتٌ بَيِِّنَاتٌ َّمقَا ُم ِإب َْراه َ
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ت َم ِن ا ْستَ َ
س ِب ً
يال ۚ َو َمن َكف ََر فَإِ َّن اللَّـهَ َ
ع ِن ْال َعالَ ِمينَ
ْالبَ ْي ِ
طا َ
ي َ
ع ِإلَ ْي ِه َ
غنِ ٌّ

﴿( ﴾٩٧آل عمران .)97-96 :3 ،

وتشير اآلية الكريمة  26 :22إلى أن هذه العبادة كانت مفروضة من
قبل  ،حيث أمر هللا  ،سبحانه وتعالى  ،إبراهيم  ،عليه السالم ،
بتطهير بيته  ،تمكينا ً للحجاج من الصالة والطواف اآلمنين حول
الكعبة المشرفة .وتتضمن اآليات الكريمة  29-27 :22أمر هللا ،
سبحانه وتعالى  ،لرسوله الكريم  ،محمد  ،عليه أفضل الصالة
والسالم  ،وللمسلمين من خالله  ،بأداء فريضة الحج  ،النافعة لهم
في دنياهم (من مأكل وتجارة وتعارف) وأخراهم (من رضى هللا
عليهم ومكافأته لهم).
ش ْيئًا َو َ
ي
ت أَن َّال ت ُ ْش ِر ْك ِبي َ
ِيم َم َكانَ ْال َب ْي ِ
َو ِإ ْذ َب َّوأْنَا ِ ِإلب َْراه َ
ط ِ ِّه ْر َب ْي ِت َ
ِل َّ
ج
لطا ِئفِينَ َو ْالقَا ِئ ِمينَ َوالر َّك ِع الس ُجو ِد ﴿َ ﴾٢٦وأَ ِ ِّذن ِفي النَّ ِ
اس ِب ْال َح ِّ ِ
ْ
َيأْتُوكَ ِر َج ً
ق ﴿ِِّ ﴾٢٧ل َي ْش َهدُوا
ض ِ
ج َ
علَ ٰى ُك ِِّل َ
اال َو َ
ع ِمي ٍ
ام ٍر َيأتِينَ ِمن ُك ِِّل فَ ِّ ٍ
َمنَا ِف َع لَ ُه ْم َو َي ْذ ُك ُروا اس َْم اللَّـ ِه ِفي أَي ٍَّام َّم ْعلُو َما ٍ
علَ ٰى َما َرزَ قَ ُهم ِ ِّمن
ت َ
َب ِهي َم ِة ْاأل َ ْن َع ِام ۖ فَ ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْ
ضوا
ير ﴿ ﴾٢٨ث ُ َّم ْل َي ْق ُ
س ْالفَ ِق َ
ط ِع ُموا ْال َبا ِئ َ
ور ُه ْم َو ْل َي َّ
ق ﴿( ﴾٢٩الحج :22 ،
ط َّوفُوا ِب ْال َب ْي ِ
تَفَثَ ُه ْم َو ْليُوفُوا نُ ُذ َ
ت ْال َع ِتي ِ
.)29-26

وفي معرض تفسيره لآلية الكريمة  ، 28 :22ذكر ابن كثير أن على
المسلمين عامة  ،والحجاج بشكل خاص  ،أن يكثروا من ذكر اسم
هللا وتعظيمه وحمده  ،خالل العشرة أيام األولى من شهر ذي الحجة.
وأضاف بأن "أَي ٍَّام َّم ْعلُو َما ٍ
ت" إشارة إلى مدة الحج  ،التي تبدأ
بالوقوف بعرفه ،ثم يوم الحج األكبر (العيد)  ،ويومين إلى ثالثة
أيام بعده.
أما بالنسبة لإلشارة إلى " بَ ِهي َم ِة ْاأل َ ْن َع ِام ۖ "  ،التي ذكرت في اآلية
الكريمة  ، 28 :22يورد ابن كثير أحاديث شريفة وأقواالً للصحابة
الكرام  ،تجمع كلها على أن الهدف هو إطعام الناس  ،بما في ذلك
الحجاج أنفسهم ومعارفهم والفقراء أيضا ً  ،أي أن هذه اآلية الكريمة
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تحض على توزيع لحوم الحيوانات المذبوحة أثناء الحج  ،بأي
طريقة ممكنة .وهكذا  ،فإن نحر الحيوانات في الحج يهدف إلى فائدة
عباد هللا  ،مثلما هو الحال في العبادات األخرى  ،كما تم تفصيله في
الفصل الثامن من هذا الكتاب.
فبإمكان الحاج االحتفاظ بنصف الذبيحة والتصدق بنصفها اآلخر
على الفقراء  ،كما جاء في اآلية الكريمة  .28 :22كما أن بإمكانه
االحتفاظ بثلثها  ،والتصدق بثلثها "للقانع"  ،أي للمعارف والجيران
الذين ال يسألون  ،والثلث األخير "للمعتر" أي للفقراء الذين يسألون
 ،بحسب تفسير القرطبي لآلية الكريمة .36 :22
وقد فسر الطبري اآلية الكريمة  29 :22بأنها تشتمل على مناسك
الحج التي أخذت عن رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،والتي تشمل
الوقوف بعرفة ومزدلفة وذبح الحيوانات وقص الشعر واألظفار
ورمي الجمرات والطواف بالكعبة المشرفة.
واتفق المفسرون الثالثة على أن وصف بيت هللا الحرام "بالعتيق"
إشارة إلى قِدمه  ،ألنه كان أول بيت وضع لعبادة هللا على األرض
 ،لكنهم أضافوا أيضا ً أن هللا  ،سبحانه وتعالى  ،وصفه بذلك ألنه
أعتقه من حكم الجبابرة.
َمك َِارم ْ
القُفِيُا ْلحَجُِ ُ
ُاألخ ِ
من أجمل ما يشتمل عليه الحج التأكيد على ممارسة مكارم األخالق
بين حجاج بيت هللا الحرام  ،وهي المكارم التي تنص عليها أوامر
هللا  ،سبحانه وتعالى  ،وسنة رسوله الكريم  ،عليه الصالة والسالم.
وتنبع أهمية ذلك من حقيقة أن هناك ماليين من الحجاج الذين
يتواجدون في مكة المكرمة خالل أيام الحج  ،األمر الذي يحتم عليهم
ممارسة مكارم األخالق اإلسالمية  ،حتى يُ ْك ِملُوا شعائر حجهم في
يسر ومحبة وتسامح.
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وقد جاء التأكيد على مكارم األخالق في اآليات الكريمة -197 :2
 ، 202التي تتضمن توجيهات هللا  ،سبحانه وتعالى  ،للحجاج

باالمتناع عن الرفث (أي الجماع وفحش األقوال واألفعال) والفسوق
(أي ارتكاب المعاصي) والجدال .وتتضمن اآليات أيضا ً الحث على
عمل الخير واإلكثار من االستغفار وذكر هللا والدعاء إليه ليمنحهم
حياة طيبة في الدنيا واآلخرة.
الر ِح ِيم
الرحْ َم ٰـ ِن َّ
بِس ِْم اللَّـ ِه َّ
ض فِي ِه َّن ْال َح َّج فَ َال َرفَ َ
سوقَ
ث َو َال فُ ُ
ا ْل َحج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعلُو َماتٌ ۚ فَ َمن فَ َر َ
ج ۗ َو َما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخي ٍْر َي ْعلَ ْمهُ اللَّـهُ ۗ َوتَزَ َّودُوا فَإِ َّن
َو َال ِج َدا َل فِي ْال َح ِّ ِ
ُ
َخي َْر َّ
علَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح
ون َيا أو ِلي ْاأل َ ْل َبا ِ
ْس َ
ب ﴿ ﴾١٩٧لَي َ
الزا ِد الت َّ ْق َو ٰى ۚ َواتَّقُ ِ
ع َرفَا ٍ
ت فَا ْذ ُك ُروا اللَّـهَ ِعن َد
أَن تَ ْبتَغُوا فَض ًْال ِ ِّمن َّر ِِّب ُك ْم ۚ فَإِ َذا أَفَ ْ
ضتُم ِ ِّم ْن َ
ْال َم ْش َع ِر ْال َح َر ِام ۖ َوا ْذ ُك ُروهُ َك َما َه َدا ُك ْم َو ِإن ُكنتُم ِ ِّمن قَ ْب ِل ِه لَ ِمنَ الضَّا ِِّلينَ
ضوا ِم ْن َحي ُ
﴿ ﴾١٩٨ث ُ َّم أَ ِفي ُ
اس َوا ْستَ ْغ ِف ُروا اللَّـهَ ۚ ِإ َّن اللَّـهَ
اض النَّ ُ
ْث أَفَ َ
ض ْيتُم َّمنَا ِس َك ُك ْم فَا ْذ ُك ُروا اللَّـهَ َك ِذ ْك ِر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم
َ
غف ُ ٌ
ور َّر ِحي ٌم ﴿ ﴾١٩٩فَإِ َذا قَ َ
اس َمن َيقُو ُل َربَّنَا آ ِتنَا ِفي الد ْن َيا َو َما لَهُ ِفي
أَ ْو أَ َ
ش َّد ِذ ْك ًرا ۗ فَ ِمنَ النَّ ِ
سنَةً
ق ﴿َ ﴾٢٠٠و ِم ْن ُهم َّمن َيقُو ُل َربَّنَا آ ِتنَا ِفي الد ْن َيا َح َ
ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن خ ََال ٍ
َصيبٌ ِ ِّم َّما
ار ﴿ ﴾٢٠١أولَ ٰـئِكَ لَ ُه ْم ن ِ
ع َذ َ
سنَةً َوقِنَا َ
َوفِي ْاآل ِخ َرةِ َح َ
اب النَّ ِ
ب ﴿( ﴾٢٠٢البقرة .)202-197 ،
سا ِ
س ِري ُع ْال ِح َ
سبُوا ۚ َواللَّـهُ َ
َك َ
كما جاء التأكيد على أهمية التحلي بمكارم األخالق  ،بصفة عامة ،
في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة  ،رضي هللا عنه  ،والذي
قال فيه أن رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،قال" :إنَّما بعثتُ ألت ِ ِّم َم
ق]3[ ".
َم ِ
كار َم األخال ِ
وتأكد ذلك أيضا ً في البشرى التي ذكرها النبي  ،صلى هللا عليه وسلم
 ،للحجاج بغفران ذنوبهم  ،إذا ما خال حجهم من الرفث والفسوق.
صلَّى
فعن أبي هريرة  ،رضي هللا عنه  ،أنه قالَ :
يَ ،
س ِم ْعتُ النب َّ
ّلِل فَلَ ْم يَ ْرفُ ْ
ْ
َ
ْ
هللاُ عليه وسلَّ َم  ،يقولَُ " :من َح َّج ِ َّ ِ
سق َ ،ر َج َع
ث  ،ول ْم يَف ُ
وم ولَ َدتْهُ أُمهُ]4[ ".
َكيَ ِ

ض
 .15ا ْل َحج إلَى َّأو ِل َب ْي ٍ
علَى ْ
األر ِ
ت ِ
هلل َ

355

وعن جابر بن عبدهللا  ،رضي هللا عنه  ،أنه قال :قال رسول هللا ،
ليس له جزا ٌء إال الجنةُ".
صلى هللا عليه وسلم" :الحج
ُ
المبرور َ
الطعام وإفشا ُء
المبرور؟ قال" :إطعا ُم
ي هللاِ ما الحج
ُ
ِ
قالوا يا نب َّ
السالم]5[ ".
ِ
عُ
ِح َّجةُا ْل َو َُدا ُِ
كان فتح مكة في العشرين من شهر رمضان  ،من العام الثامن
للهجرة .وفي العام التالي  ،أرسل النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،أبا
بكر أميرا ً للحج  ،على رأس حوالي ثالثمائة من الحجاج المسلمين.
ثم قام النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،بالحج ألول وآخر مرة في
العام العاشر للهجرة .ولذلك أسماها المسلمون حجة الوداع .وأثناء
وقوفه بعرفات  ،ألقى على المسلمين خطبته الشهيرة .وبعدها  ،أي
في عشية يوم الجمعة  ،التاسع من ذي الحجة  ،وهو ما زال في
عرفات  ،نزلت عليه آية من أعظم آيات القرآن الكريم  ،أال وهي
اآلية الكريمة  ، 3 :5التي أعلنت اكتمال دين هللا  ،سبحانه وتعالى ،
وذلك بتمكين المسلمين من الحج  ،بعد فتح مكة .كما تضمنت
اإلعالن عن تمام نعمة هللا على البشرية  ،بإكمال دينه لها ورضاه
عنه .ومات خاتم األنبياء والمرسلين  ،عليه الصالة والسالم  ،بعد
ذلك بواحد وثمانين يوما ً.
اإلس َْال َم
علَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
ْاليَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
ضيتُ لَ ُك ُم ْ ِ
دِينًا (المائدة .)3 :5 ،
واشتملت خطبة النبي  ،عليه الصالة والسالم  ،التي ألقاها في حجة
الوداع  ،على ملخص ألهم مبادئ الشريعة اآلسالمية  ،وحقوق
اإلنسان  ،ومكارم األخالق  ،التي تسمو بالبشرية إلى المكانة الرفيعة
التي أرادها هللا  ،سبحانه وتعالى  ،لها.
فقد حث فيها  ،عليه الصالة والسالم  ،على حرمة الدماء واألموال
 ،وأداء األمانات ألصحابها  ،والنهي عن الربا  ،وإنهاء الثأر  ،وعدم
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االستماع للشيطان في صغائر األمور وكبارها  ،وااللتزام بطاعة
هللا فيما حلل وما حرم .كما بين أهم أسس العالقة بين الرجال والنساء
وأمر بمعاملتهن بالحسنى  ،وركز على االعتصام بكتاب هللا وسنة
رسوله .وختمها بالتأكيد على أن المسلمين أخوة  ،فال ينبغي أن
يعتدي أحدهم على اآلخر أو أن يأخذ منه أيا ً من ممتلكاته بالقوة]6[ .
َج ُ
سكُا ْلح ُِ
َمنَا ِ
يقوم حجاج بيت هللا الحرام بأداء العديد من المناسك  ،التي أخذوها
عن رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم .فقبل دخولهم لمكة المكرمة ،
يرتدي الذكور منهم مالبس اإلحرام  ،التي تساوي بينهم في المظهر
 ،استعدادا ً للقيام بهذه العبادة الجليلة .وعند وصولهم إلى بيت هللا
الحرام  ،فإنهم يحيون الكعبة المشرفة بطواف القدوم  ،الذي يتكون
من سبعة أشواط  ،يدورون حولها بحيث تكون على يسارهم  ،أي
أنهم يطوفون بها على عكس عقارب الساعة .وذلك يتمشى مع قانون
الحركة في الكون  ،كما هو الحال في طواف اإللكترون حول النواة
في الذرة  ،وفي دوران الكواكب  ،بما فيها األرض  ،حول نفسها
وحول الشمس  ،وطواف النجوم وكواكبها حول مراكز المجرات ،
وكذلك دوران المجرات باتجاه معاكس لعقارب الساعة  ،حول مركز
الكون  ،الذي ال يعلمه إال هللا  ،سبحانه وتعالى]7[ .
ويقوم الحجاج بعد الطواف بالسعي بين الصفا والمروة  ،المحاذيين
للكعبة المشرفة  ،وذلك في سبع مرات  ،محاكاة لما فعلته هاجر ،
عليها السالم  ،في محاوالتها للبحث عن الماء بعيدا ً عن ابنها
إسماعيل  ،عليه السالم  ،والعودة السريعة خوفا ً عليه .فسعت بين
الصفا والمروة سبع مرات  ،حتى قام جبريل  ،عليه السالم  ،بضرب
الصخر لتمكين ماء زمزم من الظهور إلى سطح األرض  ،لتشرب
هي وابنها منه  ،ومن انضم إليهم من الناس بعد ذلك]8[ .
ثم يذهب الحجاج إلى ِمنَى  ،التي تبعد عن البيت الحرام بحوالي
صلون بها الظهر
سبعة كيلومترات للراحة من عناء السفر  ،حيث يُ َ
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والعصر والمغرب والعشاء والفجر  ،قصرا من غير جمع .وبعد
طلوع الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة  ،يسير الحجاج إلى
نمرة  ،فيبقون فيها إلى وقت الظهر  ،ثم يسيرون إلى عرفات (عرفه)
صلون
 ،التي تبعد عن البيت الحرام بحوالي عشرين كيلومترا ً  ،فيُ َ
الظهر والعصر  ،ركعتين ركعتين  ،يجمع بينهما جمع تقديم .وبعد
صلون المغرب
غروب الشمس  ،يسير الحجاج إلى مزدلفة  ،حيث يُ َ
والعشاء  ،بأذان واحد وإقامتين .ويبيتون بمزدلفة حتى طلوع الفجر
صلون الفجر بأذان وإقامة .وأثناء تأدية هذه المناسك  ،يكثر
 ،فَيُ َ
الحجاج من ذكر هللا وتعظيمه وتحميده  ،ومن الدعاء بالخير للنفس
واألسرة والمجتمع.
وقبل طلوع شمس العاشر من ذي الحجة  ،يعود الحجاج إلى ِمنَى
لرمي جمرة العقبة  ،بسبع حصيات متعاقبات ُ ،مكبرين مع رمي
كل حصاة .ويلي ذلك ذبح الهدي (الذي يقوم به المطوفون في
الغالب)  ،وقص األظفار  ،واالستحمام  ،وارتداء المالبس العادية ،
وحلق شعر الرأس أو تقصيره للذكور وقص القليل منه لإلناث.
وذلك هو التحلل األول  ،الذي يُ ِحل كل شيء إال الجماع .ثم يتوجه
الحجاج إلى مكة  ،ألداء طواف اإلفاضة والسعي  ،وبذلك يتحقق
التحلل الثاني  ،الذي يحلل كل شيء حرمه اإلحرام.
ثم يعود الحجاج إلى ِمنَى للراحة وأداء ما تبقى من مناسك الحج ،
فيبيتون هناك ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ،
لرمي الجمرات الثالث .وحينئذ  ،يمكن للحجاح الخروج من ِمنَى أو
التأخر للثالث عشر  ،ورمي الجمرات الثالث  ،وهو األفضل .وفي
هذا المنسك تقليد لما فعله إبراهيم  ،عليه السالم  ،برميه الشيطان
بالحجارة عندما حاول أن يثنيه عن طاعة أمر هللا  ،عز وجل  ،له
في اختبار الذبح  ،الذي نجح فيه .وتختم مناسك الحج بطواف الوداع
 ،حول الكعبة المشرفة  ،قبل أن يغادر الحجاج مكة المكرمة ،
عائدين إلى بلدانهم]9[ .
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وبينما يقوم حجاج بيت هللا الحرام بأداء مناسكهم في المشاعر
المقدسة  ،يحتفل المسلمون في شتى بقاع األرض بعيد األضحى
المبارك .فيتجمعون في المساجد والمصليات  ،حيث تقام صالة العيد
 ،التي يسبقها الكثير من التهليل والتحميد والتكبير هلل  ،رب العالمين
 ،والصالة على رسوله الكريم وأهل بيته األطهار  ،والثناء على
صحابته األبرار .وبعد عودتهم إلى بيوتهم  ،يقوم القادرون منهم
بذبح أضحياتهم  ،وإعطاء الفقراء واألصدقاء من لحومها .ثم
يختمون هذا اليوم السعيد بزيارة األرحام واألقارب  ،أو االتصال
بهم هاتفيا ً إن كانوا يعيشون في أماكن أو بالد بعيدة]10[ .
الاصَةُ
اُْلخ ُ
الحج هو الفريضة الخامسة من العبادات في اإلسالم .به أكمل هللا ،
سبحانه وتعالى  ،دينه  ،وأتم نعمته على البشرية .ومن خالل أداء
هذه الفريضة  ،يطبق المسلمون أعلى درجات مكارم األخالق
والمعاملة الطيبة  ،ويتعارفون  ،ويتساوون أمام هللا بغض النظر عن
أحسابهم وأنسابهم وألوانهم ولغاتهم وثرواتهم .كما أن الحج تذكرة
بأن دين هللا واحد  ،وإن تعدد الرسل  ،أنزله هللا في أزمان مختلفة ،
وختمه بالقرآن الكريم  ،الذي أنزله على خاتم رسله وأنبيائه  ،محمد
 ،عليه أفضل الصالة والسالم.
ويمثل الحج معاني في غاية العمق والسمو  ،فهو يربط األرض
بالسماء  ،من خالل زيارة بيت هللا الحرام  ،والطواف حوله ،
كطواف األجرام السماوية حول مراكزها .كما أنه يمثل درجة عالية
من اإليمان  ،حيث يترك الحجاج كل شيء في هذه الدنيا وراء
ظهورهم  ،ليكونوا ضيوفا ً للرحمن في بيته الحرام  ،فيفوزون بأعظم
نعمه  ،أال وهي رضاه ومحبته وجنة خلده.
==============================================
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[ ]1األلباني  ،السلسلة الصحيحة .2700 :كما رواه أبو نضرة ،
ي ِ  ،صلَّى هللاُ
رضي هللا عنه  ،باختالف يسير  ،ع َّمن ش ِهد خطبةَ النب ِّ
ق (البوصيري ، 226\3 :أحمد:
عليه وسلَّم  ،في
ِ
أوسط ِ
أيام التشري ِ
 ، 23489أبو نعيم .)100\3 :مصدر األحاديث الشريفة هو الدرر
السنية.
https://dorar.net/hadith/search

[ ]2يمكن مشاهدة مناسك الحج المختلفة في العديد من الفيديوهات
المنشورة على الشبكة العالمية  ،مثل:
https://www.youtube.com/watch?v=m6t7_HLTRkk

[ ]3أشار المحدث ابن رجب إلى ذكر مالك للحديث في الموطأ بالغا ً
 ،وصححه الزرقاني في مختصر المقاصد.184 :
[ ]4صحيح البخاري.1521 :
[ ]5ذكر األلباني  ،في إرواء الغليل ، 241/3 :أن فيه محمد بن ثابت
 ،هو العبدي  ،الذي قال عنه الحافظ أنه صدوق  ،لين الحديث .وقد
أخرجه أحمد ، 14522 :واللفظ له  ،والطبراني في المعجم األوسط:
 ، 8405باختالف يسير.
[ ]6ذكر المفسرون الثالثة  ،الطبري والقرطبي وابن كثير  ،في
تفسيرهم لآلية الكريمة  ، 3 :5بأنها نزلت على رسول هللا  ،صلى
هللا عليه وسلم  ،في حجة الوداع  ،عشية يوم عرفة  ،وكان يوم
جمعة  ،كما روى ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب
ومعاوية بن أبي سفيان وعبد هللا بن عباس وسمرة بن جندب  ،رضي
هللا عنهم جميعاً .وقال أسباط عن السدي أنه لم ينزل بعدها حالل
وال حرام .ورجع رسول هللا  ،صلى هللا عليه وسلم  ،إلى المدينة
المنورة  ،ومات بعدها بواحد وثمانين يوما.
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نص خطبة الوداع  ،التي جاء سندها في أحاديث متفرقة  ،طبقا ً
لأللباني  ،في فقه السنة ، 454 :وقسم كبير منها رواه مسلم
(المصدر :الدرر السنية):
اس :اسمعوا قولي  ،فإنِِّي ال أدري لع ِلِّي ال ألقاكم بع َد عامي
أيها النَّ ُ
ف أبدًا.
هذا  ،بِهذا الموقِ ِ
اسَّ :
إن دما َءكم وأموالَكم عل ْي ُكم حرا ٌم  ،إلى أن تلقَوا ربَّكم
أيها ال َّن ُ
َهركم هذا .وإنكم ستلقونَ ربَّكم ،
ك ُحرم ِة ِ
يومكم هذا َ ،وك ُحرم ِة ش ِ
فيسألُكم عن أعما ِلكم.
من ائتمنَهُ عليْها.
وقد بلَّغتُ  ،فمن كانت عن َدهُ أمانةٌ فليؤ ِّدِها إلى ِ
َّ
رؤوس أموا ِلكم  ،ال تظلِمونَ وال
وإن ك َّل ربًا موضوعٌ  ،ولكن لَكم
ُ
َّ
َّللاُ أنَّهُ ال ربًا َّ ،
ب
بن عب ِد
تُظلَمونَ  .قضى َّ
المطل ِ
وإن ربا العب ِ
َّاس ِ
موضوعٌ كلهُ.
دم كانَ في الجاهليَّ ِة موضوعٌَّ .
َّ
دم
وإن ك َّل ٍ
وإن َّأو َل دمائكم أض ُع َ
َّ
َ
ض ًعا في بني لي ٍ
ث
بن الحار ِ
بن عب ِد المطلب َ ،وكانَ مستَر َ
ث ِ
ربيعة ِ
ُ
دماء الجاهليَّ ِة.
هو َّأو ُل ما أبدأ بِ ِه من
ِ
 ،فقتلتْهُ هُذي ٍل .فَ َ
إن ال َّ
أما بع ُد أيها ال َّناسَّ :
أرضكم ه ِذ ِه أبدًا
س أن يعب َد في
ِ
شيطانَ قد ي ِئ َ
ي ب ِه ِ ،م َّما تحقِِّرونَ من
 ،ولَكنَّهُ أن يطا َ
ع فيما سوى ذلِكَ  ،فقد ِ
رض َ
أعما ِلكم  ،فاحذروهُ على دينِ ُكم.
ضل بِ ِه الَّذِينَ َكف َُروا
أيها النَّ ُ
اسِ " :إنَّ َما النَّ ِسي ُء ِزيَا َدة ٌ فِي ْال ُك ْف ِر ۖ  ،يُ َ
َّ
ِّ
اطئُوا ِع َّدةَ َما َح َّر َم اللـهُ  ،فَي ُِحلوا
عا ًما ِ ،لي َُو ِ
عا ًما َويُ َح ِ ِّر ُمونَهُ َ
 ،ي ُِحلونَهُ َ
ويحرموا ما أح َّل
َما َح َّر َم اللَّـهُ ۚ " (جزء من اآلية الكريمة ، )37 :9
ِ ِّ
َّللا.
َّ
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وإن َّ
َّ
واألرض َ ،و
ت
الزمانَ ق ِد
َّللاُ السَّموا ِ
يوم خلقَ َّ
َ
َ
استدار كَهيئتِ ِه َ
ْ
َّ
َّ
عش ََر َ
ب اللـ ِه يَ ْو َم َخلَقَ
ش ْه ًرا فِي ِكتَا ِ
ور ِعن َد اللـ ِه اثنَا َ
" ِإ َّن ِع َّدةَ الش ُه ِ
ٌ
َ
ح ُر ٌم ۚ " (جزء من اآلية الكريمة :9
اوا ِ
ال َّ
ض ِم ْن َها أ ْربَ َعة ُ
ت َو ْاأل َ ْر َ
س َم َ
َّ
ٌ
ٌ
ورجب الذي بينَ ُجمادى وشعبانُ.
 ، )36ثالثة متوالية ،
ُ
فإن لَكم على نسائِكم حقًّا  ،ولَ َّ
اسَّ :
هن عليْكم حقًّا .لَكم
أ َّما بع ُد أيها النَّ ُ
َكرهونَه  ،وعلي َّ
علي َّ
ْهن أن ال
ْهن أن ال يأتينَ
ِ
يوطئْنَ فُ ُرشَكم أحدًا ت َ
َ
َّ
بفاحش ٍة مبيِِّن ٍة .فإن فعلنَ َّ ،
روهن في
َّللا قد أذنَ لكم أن تَه ُج
فإن َّ َ
َ
فإن انتَهينَ  ،فل َّ
َّ
هن
بوهن ضربًا
وتضر
المضاج ِع ،
غير ِ ِّ
ِ
َ
ِ
حِ .
مبر ٍ
خيرا  ،فإنَّ َّ
هن َوكسوت ُ َّ
رزقُ َّ
هن
ساء
هن
بالمعروف .واستوصوا بالنِِّ ِ
ِ
ً
هن شيئًا .وإنَّكم إنَّما أخذت ُ
َّ
عوان ال يملِكنَ ألنف ِس َّ
موهن بأمان ِة
عن َدكم َ
َّللا  ،واستحللتُم فرو َج َّ
هن بِكلم ِة َّ ِ
َّ ِ
َّللا.
إن
فاعقلوا أيها ال َّن ُ
اس قولي  ،فإ ِِّني قد ب َّلغتُ  .وقد َ
تركتُ فيكم ما ِ
كتاب َّ ِ
َّللا وسنَّةَ نب ِيِّ ِه .
أمرا ب ِيِّنًا:
اعتصمتُم ِب ِه فلن تضلوا أبدًا ً ،
َ
اس  ،اسمعوا قولي واع ِقلوهُ :تعل ُم َّن َّ
مسلم أخو للمس ِل ِم
أن ك َّل
ٍ
أيها النَّ ُ
َّ ،
المرئ من أخي ِه إال ما أعطاهُ عن
إخوة ٌ .فال يحل
ٍ
وأن المسلمينَ َ
سك ُم.
ب ٍ
طي ِ
نفس منه  ،فال تظ ِل ُم َّن أنف َ
اللَّه َّم  ،هل بلَّغتُ ؟ قالوا :اللَّه َّم ن َعم .فقا َل رسو ُل َّ ِ
َّللاُ علي ِه
َّللا  ،صلَّى َّ
وسلَّم :اللَّه َّم ا ْش َهدْ.
https://dorar.net/hadith/search

[ ]7أنظر فيديو زغلول النجار  ،عن حكمة الطواف حول الكعبة:
https://www.youtube.com/watch?v=pZJqbL6Czm4

ومقالة عماد مجاهد" :اإلعجاز العلمي في الطواف حول الكعبة
المشرفة"  ،المنشورة في صحيفة الدستور األردنية  ،في  23تموز
 /يوليو .2012
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أسرار-االعجاز-العلمي-فيhttps://www.addustour.com/articles/876409--
القرآن-الكريم-اإلعجاز-العلمي-في-الطواف-حول-الكعبة-المشرفة

[ ]8أحاديث شريفة عن السعي بين الصفا والمروة  ،وزمزم  ،ورمي
الجمرات.
شة َ
عائِ َ
قال جابر بن عبد هللا  ،رضي هللا عنهما  ،لخالته أم المؤمنين َ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم  ،و(هو) يَو َمئ ٍذ َح ُ
س ِِّن:
ديث ال ِ ِّ
يِ َ ،
ج النب ِّ
 ،زَ ْو ِ
ْ
اركَ وتَعَالَىَّ " :
شعَائِ ِر َّ ِ
ت قَ ْو َل َّ ِ
َّللا
صفَا وال َم ْر َوةَ ِمن َ
أرأَ ْي ِ
إن ال َّ
َّللا  ،تَبَ َ
َ
َّ
ف َمن َح َّج البَيْتَ أ ِو ا ْعتَ َم َر فال ُجنَا َح عليه ْ
ف ب ِه َما" (البقرة:2 :
أن يَط َّو َ
أن ال يَ َّ
ُ
 .)158فَما أ ُ َرى علَى أ َح ٍد شيئًا ْ
ف ب ِه َما؟ فَقالَ ْ
شة :ك ََّال
عائِ َ
ت َ
ط َّو َ
أن ال يَ َّ
َت :فال ُجنَا َح عليه ْ
َت كما تَقُو ُل  ،كَان ْ
 ،لو كَان ْ
ف ب ِه َما .إنَّما
ط َّو َ
ُ
َت َمنَاة ُ َحذ َوْ
ار  ،كَانُوا يُ ِهلونَ ِل َمنَاةَ  ،وكَان ْ
أ ُ ْن ِزلَ ْ
ت هذِه اآليَة في األ ْن َ
ص ِ
أن يَ ُ
قُ َد ْي ٍد .وكَانُوا يَتَ َح َّر ُجونَ ْ
صفَا وال َم ْر َوةِ  ،فَلَ َّما َجا َء
طوفُوا بيْنَ ال َّ
َّ
َّ
سأَلُوا َرسو َل ِ َّ ،
صلى هللاُ عليه وسل َم  ،عن ذلكَ  .فأ ْنزَ َل
اإلس َْال ُم َ ،
َّللا َ
َّللاُ (اآلية الكريمة) (البخاري.)4495 :
َّ
ع َم َر ،
سأ َ ْلنَا ابْنَ ُ
عن عمرو بن دينار  ،رضي هللا عنه  ،أنه قالَ :
ُ
َّللاُ ع ْنهما  ،عن َر ُج ٍل َ
َ
ف بيْنَ
اف بالبَ ْي ِ
ت في ُ
ي َّ
ع ْم َرةٍ  ،ول ْم يَط ْ
َر ِ
ط َ
ض َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
صلى هللاُ عليه
ال َّ
صفَا وال َم ْر َوةِ  ،أيَأتي ْام َرأتَهُ؟ فَقالَ :قد َِم النبي َ ،
ْ
َّ
َ
ْ
َ
اف
اف بالبَ ْي ِ
ت َ
س ْبعًا  ،و َ
ف ال َمقَ ِام َركعَتَي ِْن  ،فَط َ
صلى خَل َ
وسلَّ َم  ،فَط َ
س ْبعًا " ،لقَ ْد كانَ لَ ُك ْم في َرسو ِل َّ ِ
سنَةٌ"
بيْنَ ال َّ
َّللا أُس َْوة ٌ َح َ
صفَا وال َم ْر َوةِ َ
ْ
َ
ْ
سألنَا َجابِ َر بنَ عب ِد َّ ِ
َّللاُ عنهما ،
ي َّ
َّللا َ ،ر ِ
(األحزاب .)21 :33 :و َ
ض َ
ُ
صفَا وال َم ْر َوةِ (البخاري، 1623 :
وف بيْنَ ال َّ
فَقالَ :ال يَ ْق َربَنَّ َها حتَّى يَط َ
مسلم ، 1234 :ذكر اسم الراوي عمرو بن دينار في موقع إسالم ويب).

عن عبد هللا بن عباس  ،رضي هللا عنهما َّ ،
إبراهيم جاء بإسماعي َل
أن
َ
َ
زمزم .فذك ََر
موضع
وهاجر .فوضعَهما بمكةَ في
 ،عليهما السال ُم ،
ُ
َ
ِ
الحديث  ،ثم جاءت من المروةِ إلى إسماعي َل وقد نَبَعَ ْ
َ
ت العَيْنُ ،
ِّ
ْ
ص العَيْنَ بيدِها هكذا  ،حتى اجتمع الما ُء من ش ِق ِه  ،ثم
فجعلت تَف َح ُ
َّ
ُ
تأخ ُذه بقَ َد ِحها فتجعله في ِسقَائِها .فقال رسو ُل هللاِ  ،صلى هللاُ علي ِه
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يوم
تر َكتْها لكانت عينًا سائحةً تجري إلى ِ
وسلَّ َم" :يرح ُمها هللاُ  ،لو َ
القيام ِة" (أحمد شاكر ، 77\4 :عن مسند أحمد).
عن التابعي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  ،رضي هللا عنه ،
َّ
أن رسو َل هللاِ  ،صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم  ،كان إذا َرمى ال َجمرةَ التي
بع َحصيا ٍ
ت  ،يُ َكبِِّ ُر ُكلَّما َرمى
المسجد ،
تَلي
ِ
ِ
مسج َد ِمنًى  ،يَرميها ب َ
س ِ
َ
ت  ،رافِعًا يَ َديْه ويَدْعو ،
ف ُمستَقبِ َل البَي ِ
ب َحصاةٍ .ثم تقَد ََّم أما َمها فوق َ
َ
بع َحصيا ٍ
ت
قوف .ثم يأتي ال َجمرةَ الثانية فيَرميها ب َ
وكان يُطي ُل ُ
الو َ
س ِ
الوادي ،
سار م َّما يَلي
 ،يُ َكبِِّ ُر ُكلَّما َرمى ب َحصاةٍ .ثم يَن َحد ُِر ذاتَ اليَ ِ
َ
ت رافِعًا يَ َديْه يَدْعو .ثم يأتي ال َجمرةَ التي ِعن َد العَقَب ِة
ف ُمستَقبِ َل البَي ِ
فيَ ِق ُ
َّ
ُ
ُ
بع َحصيا ٍ
ف وال
ص ِر ُ
 ،فيَرميها ب َ
ت  ،يُ َكبِِّ ُر كلما َرمى ب َحصاةٍ .ث َّم يَن َ
س ِ
ُ
عب ِد هللاِ يُ َح ِّدِث بهذا عن
ف ِعن َدها .قال الز ْهريِ :
يَ ِق ُ
سمعتُ سا ِل َم بنَ َ
َّ
َّ
ع َم َر يَفعَلهُ
ي ِ  ،صلى هللاُ عليه وسل َم .قال :وكان ابنُ ُ
أبيه ِ ،
عن النَّب ِّ
(شعيب األرناؤوط  ،عن سنن الدارقطني.)2684 :

[ ]9لمزيد من التفصيل عن مناسك الحج  ،أنظر صفحة وزارة
الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية  ،على الرابطين التاليين:
https://www.haj.gov.sa/
)https://www.youtube.com/watch?v=bxwwkHN3Noc (Arabic

ويمكن للقراء أيضا ً االطالع على ما ذكره األلباني وابن عثيمين ،
رحمهما هللا  ،عن مناسك الحج  ،على الرابطين التاليين:
http://www.aljazeerah.info-IDescriptionof-Haj-and-Umrah-By-Al)باإلنكليزية( Albaani-and-Ibn-Al-'Uthaymeen
)المنجد باإلنكليزية( https://islamqa.info/en/31822
)المنجد  ،مناسك الحج(صفة-الحج https://islamqa.info/ar/answers/31822/
)المنجد(الحج-فضله-ومنافعه https://islamqa.info/ar/articles/77/
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صفة-الحج-والعمرة (ابن عثيمين https://ar.islamway.net/article/2669/
بالعربية)
كتاب-اختصار-مناسك-الحج-والعمرة-للشيخ-األلبانيhttps://www.noor-book.com/pdf

ابن
عباس  ،رضي هللا عنهما  ،أنَّه كان يُكبِِّ ُر ُ
صالةِ
ٍ
عقَ َ
يب َ
عن ِ
[ِ ]10
َ
َّ
ُ
صالةٍ  ،يَقولُ:
ع َرفة  ،إلى ِ
وم َ
ق ُ ،دب َُر ك ِِّل َ
آخ ِر أي َِّام التشري ِ
الغَداةِ يَ َ
َبيرا ،هللاُ أكبَ ُر ،وهللِ ال َحمدُ ،هللاُ أكبَ ُر وأ َجل
َبيرا ،هللاُ أكبَ ُر ك ً
هللاُ أكبَ ُر ك ً
 ،هللاُ أكبَ ُر ما هَدانا (شعيب األرناووط  ،تخريج شرح السنة.)146/7 :
وتبين لنا اآلثار المروية عن الصحابة والتابعين  ،رضوان هللا عليهم
 ،أنه لم تكن هناك صيغة معينة لتكبير العيد .وقد أدخل الصحابة مع
التكبير تحميدا ً وتهليالً وثنا ًء ودعاء .أما الصيغة المشهورة لتكبيرات
العيد  ،التي عليها أكثر المسلمين اليوم  ،فهي منسوبة إلى ما ذكره
األمام الشافعي  ،رحمه هللا  ،في األم ) ، (520/2وهي كما يلي:
هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،ال إله إال هللا.
هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،وهلل الحمد.
أكبر كبيرا  ،والحم ُد هللِ كثيرا  ،وسبحانَ هللاِ بكرة ً وأصيال.
هللاُ ُ
الله َّم ص ِلِّي على سيدنا محمد  ،وعلى آ ِل سيدنا محمد
ب سيدنا محمد
وعلى
أزواج سيدنا محمد  ،وعلى أصحا ِ
ِ
وعلى ذري ِة سيدنا محم ٍد  ،وسلم تسليما َ كثيرا.
ال إلهَ إال هللا  ،وال نعب ُد إال إياه  ،مخلصينَ لهُ الدينَ  ،ولو كر َه
الكافرون.

ض
 .15ا ْل َحج إلَى َّأو ِل َب ْي ٍ
علَى ْ
األر ِ
ت ِ
هلل َ
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َّ
األحزاب
وهزم
وأعز جنده ،
نصر عبده ،
ال إلهَ إال هللا وحده ،
َ
َ
َ
وحده
هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،ال إله إال هللا.
هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،وهلل الحمد.
مصادر عن التكبيرات:
http://albayan.co.uk/article2.aspx?ID=3046
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