
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ََلُم َعىَل ََخإٍس، َشَهاَدِة ((عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام، أن رسول صىل اهلل عليه وسلم قال:   سإ ِ ُبنَِي اْلإ

ِم  َكاِة، َوَصوإ  الزا
ِ
ََلِة، َوإِيَتاء ًدا َرُسوُل اهللاِ، َوإَِقاِم الصا َبيإِت  َأنإ ََل إَِلَه إَِلا اهللاُ، َوَأنا ُُمَما  )(َرَمَضاَن، َوَحجا الإ

مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء حلديث بيان عظم شأن هذه األركان اخلمسة، وأن اْلسَلم    هذايف  

َل يقترص  احليس، فكام أن البنيان احليس َل يقوم إَل عىل أعمدته فكذلك اْلسَلم يقوم عىل هذه اخلمس، و 

هذه   عليها   إَل اْلسَلم   ذكر  عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  اقترص  وإنام  كثرية  وشعبا  أعامَل  يشمل  بل 

   .بنيان، جاء يف رواية ))بني اْلسَلم عىل َخس دعائم((اخلمسة ألهنا بمنزلة الدعائم لل

، ولعل عبادة َل يكلاف هبا املسلم إَل مرة واحدة يف العمر كله حال اَلستطاعة  ومن هذه األركان احلج وهو

وحتى من ُكتب هلم ،  حيجوا لعدم اَلستطاعة ولن  مل    السابقة أو الَلحقة   مَليني املسلمني عىل مّر العصور 

 ه!! من سنني عمر يئاً َل متثل ش  معدودةٍ  ، بأيامٍ يف عمره كله  حيج إَل مرًة واحدةً  لعل أحدهم َل احلج

 فلامذا خيتار اهلل هذه العبادة العارضة يف حياة املسلم ليجعلها ركنًا من أركان اْلسَلم؟! 

َهُدوا َمنَافَِع }فتعالوا لنقف عىل بعض فوائد احلج التي قال فيها تعاىل:   [28احلج/] {مإ هَلُ لَِيشإ

 ه املنافع: ذفتعالوا لنعد بعض ه  وكلمة منافع كلمة شاملة عامة 

، َرَجَع َكَهيإَئتِِه  )) تعاىل إصَلح العبد ما بينه وبني اهلل :  فأعظم هذه املنافع وأمهها  ُسقإ إ َيفإ ُفثإ َومَل َمنإ َحجا َفَلمإ َيرإ

هُ  ُأمُّ ُه  َوَلَدتإ َم  الذنوب واملعايصفاحلاج يرجع من حجه    ((َيوإ قبل حجه،    كيوم ولدته أمه، مهام ارتكب من 

 ليصطلحوا مع اهلل تعاىل.  وهذا يعطي أمًَل كبرًيا للكثري من عصاة املسلمني الذين أرسفوا عىل أنفسهم،

 ترسيخ فكرة األمة الواحدة عند املسلمني:   :املنفعة الثانية

فيه   يلتقي  عاملي،  إسَلمي  مؤمتر  ل فاحلج  الدنيا،  أقطار  كل  من  قلوهبياملسلمون  يف  األمة    مغرس  شعور 

هالواحدة،   فيهم  يكن حييي  مل  اهلدفذ وإن  فو  ا  عباداألمل  عن  غني  والطقوس اهلل  الرسوم واألشكال  ،  ة 

لريتقوا يف معارج الرقي الروحي والنفيس واألخَلقي إىل عباده و   س وزكوا نف تإذا فرض فرائض فإنام ل فاهلل  

 تنادى إليه املسلمون من كل أنحاء  يي ذألنه املؤمتر ال  أعداء اْلسَلم   شوكة يف حلق كان احلج إنامو رهبم،  



 

 

 

العامة    األخوة  روابط  بينهم  فيام  لتتزايد  اْلسَلمي  يف و واآلمال    األآلمبوحدة    ويذكرهمالعامل  ليحيي 

ا ذوه   ، َل يفرق بينهم انتامء لبلد أو عرق أو قبيلةفقدوه من أهنم أمة واحدة  ا قلوهبم باعث العمل ْلحياء م

 ما يغيظ أعداء اْلسَلم

الثالثة: والفقري، احلاكم واملحكوم،    املنفعة  الغني  فليتساوى  دين واحد  أبناء  فطاملا نحن  املسلمني  املساواة 

ا َخ }  واألبيض واألسود قال تعاىل: َا النااُس إِنا ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعلإنَاُكمإ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا  َيا َأُّيُّ نَاُكم مِّ َلقإ

َخبرِيٌ  َعلِيٌم  اهللاَ  إِنا  َقاُكمإ  َأتإ اهللاِ  ِعنَد  َرَمُكمإ  َأكإ نزعة    [13]احلجرات/   {إِنا  عنده  كان  ومن  سواسية،  فالكل 

 أنه مميز عن باقي اخللق، أتى احلج ليدربه عىل إزالة الفوارق بينه وبني عباد اهلل تعاىل    وأالتكرب  

َلُم َأناك َحَجٌر َل  واَلنصياع ألوامره فقهنا احلكمة أم َل ))  اتباع أوامر اهلل عز وجل  : الرابعة  املنفعة  إِّنِّ ألَعإ

َتنإَفعُ  َوَل  ُت  ،  َتُُضُّ  َرَأيإ َأِّنِّ  َل  َقبالإُتَك َوَلوإ َما  ُيَقبُِّلَك  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ملاذا  ((النابِيا  يسأل:  َل  فاملؤمن   ،

الطواف سبع مرات؟ ملاذا أقّبل احلجر؟ ملاذا هذه اهليئة يف اللباس؟ ملاذا الرمي بتسع وأربعني أو بسبعني من  

َل    اجلمرات؟ قد  كثرية  يرد نتفاصيل  دائاًم  املؤمن  لكن  معظمها،  عن  إجابة  نَا  }د:  جد  َوَأَطعإ نَا  َسِمعإ َوَقاُلوا 

نَا َوإَِليإَك املإَِصريُ  َراَنَك َربا  .تردد  ي، إهنا الرتبية عىل السمع والطاعة هلل سبحانه وتعاىل دون أ[285]البقرة/  {ُغفإ

ونعيمها، ففي احلج تدريب عميل عىل البعد عن ترف الدنيا    خلق التقشف   املسلمأن يتعلم    سة: ام املنفعة اخل

واملبالغ الباهظة التي    من ملبس ومأكل وغري ذلك من األشياء، ومن َثما فهؤَلء الذين يرسفون يف النفقات

، هؤَلء مل يفقهوا هذا الدرس، ومل يدركوا هذه [احلج الفاخر] ام يسّمى  ب  ُتنفق دون احلاجة إليها، وحيجون

 املنفعة العظيمة من منافع احلج. 

السادسة: الشيطان هي    املنفعة  مع  واملستمّرة  الدائمة  باحلرب  أن    ،التذكري  اجلمرات  احلاج عند رمي  فعىل 

ُِذوُه َعُدّوا}املعنى  يتذكر هذا   َلُكمإ َعُدوٌّ َفاَّتا يإَطاَن  رضة ا، فإن عاد لبلده تبقى صورة رجم عدوه ح {إِنا الشا

   .بذهنه 

السابعة: قال تعاىل:    ، وتركَ النفس  اجلانب، وهدوءَ   يعلمنا لنيَ   احلج   أن   املنفعة  فِيِهنا  }اجلدال  َفَرَض  َفَمن 

َجِّ  َجا َفََل َرَفَث َوَلَ ُفُسوَق َوَلَ ِجَداَل يِف احلإ  .]البقرة/[{احلإ

القيامة أن    : ةن امثال  املنفعة   احلاج يمّر بأكثر ف  ، جًدا  ةوجه الشبه كبريوأ؛  واحلرش  احلج يذّكر األمة كلها بيوم 

 يوصيهم  هلهأله  مجعمن و، فِمنإ َطَلِب املساُمة واَلعتذار ممن أساء إليه، القيامةمن موقف يذكره بيوم 



 

 

 أن هناك يوًما سيخرج املرء فيه بَل عودة!!  ُتذكره  ، وكأهنا وصية مودع،قبل سفره همويودعو      

لكي  ترى بعض جسد احلاج يتعرى؛  ،  حتى مَلبس احلج تذكر بيوم القيامة؛ ففوق ما فيها من شبه بالكفن

 . يتذكر الناس مجيًعا العري التام يوم القيامة 

عليه   اهلل  صىل  اهلل  رسول  َرُسوَل  )) وسلم:قال  َيا  َفُقلإُت:  َعائَِشُة:  َقاَلتإ  َلً  ُغرإ ُعَراًة  ُحَفاًة  وَن  رَشُ   اهللاِ،ُُتإ

َجاُل َوالنَِّساءُ  ُر َأَشدُّ مِ ، الرِّ ٍض؟! َفَقاَل: األمإ ُضُهمإ إِىَل َبعإ ُهمإ َذاكَينإُظُر َبعإ  (( نإ َأنإ ُُّيِما

ُقوا َرباُكمإ إِنا  }ملاذا بدأ اهلل تعاىل سورة احلج بالتذكري بيوم القيامة:    ونتدبرَ   ونستطيع أن نفهمَ  َا النااُس اتا َيا َأُّيُّ

ٌء   ََشإ اَعِة  السا َزَلَة  وَ   َعظِيمٌ َزلإ َضَعتإ  َأرإ َعاما  ِضَعٍة  ُمرإ ُكلُّ  َهُل  َتذإ هَنَا  َتَروإ َم  َوَتَرى َيوإ ََحإَلَها  ََحإٍل  َذاِت  ُكلُّ  َتَضُع 

 . {النااَس ُسَكاَرى َوَما ُهم بُِسَكاَرى َوَلكِنا َعَذاَب اهللاِ َشِديدٌ 

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 


