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المقدمة
إن الحمد لله ،نحمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ بالله من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،من يهده الله فال مضل
له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صىل الله
عليه وسلم.
أما بعد:
يل أثناء جمعي ملادة هذا الكتاب من كتب اآلثار والسري
فإن للصالحني يف الحج أحواالً زكية وسريا عطرة ،وقد كانت متر ع ّ
وغريها كانت متر عيل آثار أجدين مضطرا للوقوف عندها طويال معجبا ومندهشا مام فيها:
 من فقه سليم لحقيقة الحج ومقصده وحكمته وغايته. ومن قوة يف العبادة وصدق يف االلتجاء واالنطراح بني يدي الرب سبحانه وتعاىل. ومن صفا أرواح تستشعر قربها من الله يف هذه الشعرية العظيمة._ ومن إخاء ومحبة وبذل وعطاء....
وما مثيل ومثل هذه اآلثار إال كرجل دخل حديقة ذات بهجة؛ تأرس الناظر بكرثة ورودها املتنوعة ،ورائحتها الجميلة،
ويحتار املرء فيام يختار من هذه الورود التي فيها ..فالكل جميل!!.
وأنت واحد هذا االستشعار لحكمة الحج من لدن سلفنا الصالح منذ أول لحظة يحرمون فيها بالحج إىل أن يطوفوا
طواف الوداع.
وكل يتعبد الله مبا يرس له مبا ال يخرج عن دائرة اتباع الكتاب والسنة :فمن السلف من يرس به الصالة ..ومنهم من
يرس له اإلكثار من قراءة القرآن ،ومنهم من يرس له الذكر والدعاء والبكاء من خشية الله ..ومنهم من يرس له العلم..
والدعوة ..ومنهم من يس له األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهذا يعود إىل فقه املرء بنفسه وطاقتها وميلها ..وهذا
الفقه مطلوب رشعا.
ال أطيل عليك – أخي القارئ الكريم – وأدعك تعيش مع حج الصالحني ...علك أن تضع لك برنامجا علميا وعمليا
مستفيدا من سري هؤالء الصالحني وأخالقهم وأعاملهم...
وينحرص الكالم عىل حج الصالحني يف أمور:
« -1أعظم ما يلمس من هذه اآلثار الواردة عن الصالحني يف «الحج».
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« -2الصالحون ..وكرثة الحج».
« -3الصالحون ..والحرص عىل لقاء العلامء واإلخوان يف الحج».
التفُّه يف الحج».
« -4الصالحون ..وقلة ّ
« -5الصالحون ..وقلة الكالم يف الحج إال من ذكر الله عز وجل».
« -6الصالحون ..وقوة العبادة يف الحج».
« -7الصالحون ..والكرم والبذل يف الحج».
« -8الصالحون ..وماء زمزم».
« -9الصالحون ..ويوم عرفة».
« -10الصالحون ..واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والنصيحة للمسلمني يف الحج».
« -11الصالحون ..ومتني أن يكون ختام حياتهم حجا».
« -12الصالحون ..وتأمل حكم الحج وأرساره ولطائفه».
« -13الصالحات ..والحج».
« -14صفة الحج كاملة».
« -15الصالحون والصالحات ..وختام حجهم».
* * *
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( ) 1أعظم ما يلمس من هذه اآلثار الواردة عن
الصالحين في الحج
أعظم ما نلمس في هذه اآلثار الواردة في الحج:
أ -عناية السلف بالتوحيد ...ونبذ الشرك:
نعم ال فائدة من حج ال يقوم عىل التوحيد ..ونبذ الرشك ..ويف كتاب الله «سورة الحج» ،كلها تتحدث عن التوحيد
والعبادة ،ونبذ الرشك بجميع صوره ،وتنعى عىل أولئك الذين يعبدون غري الله تعاىل ،أو يدعون من دونه ما ال يرضهم،
وال ينفعهم ،بل يدعون من رضه أقرب من نفعه.
إن من يقول  -وهو متلبس بشعرية من أعظم الرشائع « -مدد يا رسول الله» أو «مدد يا عيل» ..أو يذبح لغري الله،
ويتوسل باألولياء والصالحني ..ويدعوهم من دون الله ..مل يستشعر أن الحج رشع يف األصل لتوحيد الله عز وجل قال
الس ُجو ِد{ [الحج.]26 :
تعاىلَ } :وإِ ْذ بَ َّوأْنَا ِ ِلبْ َرا ِهي َم َمكَا َن الْبَيْ ِت أَ ْن َل ت ُْش ِْك ِب شَ يْئًا َوطَ ِّه ْر بَيْ ِت َي لِلطَّائِ ِف َني َوالْق َِائِ َني َوال ُّركَّعِ ُّ
ففي هذه اآلية الكرمية «يذكر تعاىل عظمة البيت الحرام وجالله ،وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن فقالَ } :وإِ ْذ بَ َّوأْنَا
ِ ِلبْ َرا ِهي َم َمكَا َن الْبَيْ ِت{ أي هيأناه له ،وأنزلناه إياه ،وجعل قسام من ذريته من سكانه ،وأمره الله ببنيانه ،فبناه عىل
تقوى الله ،وأسسه عىل طاعة الله ،وبناه هو وابنه إسامعيل ،وأمره أن ال يرشك به شيئا ،بأن يخلص لله أعامله ،ويبنيه
عىل اسم الله } َوطَ ِّه ْر بَيْ ِت َي{ أي من الرشك واملعايص ،ومن األنجاس واألدناس وإضافة الحرم إىل نفسه لرشفه وفضله،
ولتعظم محبته يف القلوب ،وتنصب إليه األفئدة من كل جانب ،وليكون أعظم لتطهريه وتعظيمه ،لكونه بني الرب }
لِلطَّائِ ِف َني{ به والعاكفني عنده املقيمني لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه ،وغري ذلك من أنواع
الس ُجو ِد{ أي :املصلني ،أي :طهره لهؤالء الفضالء الذين همهم طاعة موالهم ،وخدمته والتقرب إليه عند
القرب } َوال ُّركَّعِ ُّ
بيته ،فهؤالء لهم الحق ولهم اإلكرام ،ومن إكرامهم تطهري البيت ألجلهم ،ويدخل يف تطهريه تطهريه من األصوات الالغية
واملرتفعة التي تشوش املتعبدين بالصالة والطواف ،وقدم الطواف – يف هذه اآلية – عىل االعتكاف والصالة الختصاصه
بهذا البيت ،ثم االعتكاف الختصاصه بجنس املساجد»(.)1
فلتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة عرف الله مكانه إلبراهيم  uوأمره أن يقيمه عىل هذا األساس :أال ترشك يب
شيئا.

 () 1تفسري السعدي (ص.)537
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الس َم ِء فَتَ ْخطَ ُف ُه الط ْ َُّي أَ ْو
وقال تعاىل يف سياق آيات الحج } ُح َنفَا َء لِلَّ ِه غ ْ ََي ُم ْ ِ
شكِ َني ِب ِه َو َم ْن يُ ْش ِْك بِاللَّ ِه فَ َكأَنَّ َا َخ َّر ِم َن َّ
يح ِف َمكَانٍ َس ِحيقٍ { [الحج.]31 :
تَ ْهوِي ِب ِه ال ِّر ُ
شكِ َني ِب ِه َو َم ْن
ففي هذه اآلية األمر بأن نكون «} ُح َنفَا َء لِلَّ ِه{ أي :مقبلني عليه وعىل عبادته معرضني عام سواه }غ ْ ََي ُم ْ ِ
يح ِف َمكَانٍ َس ِحيقٍ {
يُ ْش ِْك بِاللَّ ِه{ فمثله }فَ َكأَنَّ َا َخ َّر ِم َن َّ
الس َم ِء{ أي :سقط منها }فَتَ ْخطَ ُف ُه الط ْ َُّي{ برسعة }أَ ْو ت َ ْهوِي ِب ِه ال ِّر ُ
أي :بعيد ،كذلك املرشكون ،فاإلميان مبنزلة السامء محفوظة مرفوعة ،ومن ترك اإلميان مبنزلة الساقط من السامء عرضة
لآلفات والبليات ،فإما أن تخطفه الطري فتقطعه أعضاءه ،كذلك املرشك إذا ترك االعتصام باإلميان تخطفته الشياطني
من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه .وإما أن تأخذه عاصفة شديدة من الريح فتعلوا به يف طبقات الجو
فتقذفه بعد أن تنقطع أعضاؤه يف مكان بعيد جدا»(.)2
ويف حديث جابر بن عبد الله ريض الله عنهام« :فأهل بالتوحيد :لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك وامللك ال رشيك لك»( .)3فسمى جابر التلبية توحيدا ألنها تضمنت التوحيد واإلخالص ،فالحاج يعلن
التوحيد من أول لحظة يدخل فيها يف النسك ،وال يزال يلبي بالتوحيد ،وينتقل من عمل إىل عمل بالتوحيد ،ويف هذا
تربية النفس عىل توحيد الله واإلخالص له.
يف موسم الحج تربز عقيدة الرباء من أهل الرشك والكفر فال يجوز أن يدخلوا منطقة الحرم يف كل وقت مهام كان املقصد
شكُو َن نَ َج ٌس ف ََل يَ ْق َربُوا الْ َم ْس ِج َد الْ َح َرا َم بَ ْع َد َعا ِم ِه ْم َهذَا َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْيلَ ًة ف ََس ْو َف
قال تعاىل }يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن َآ َم ُنوا إِنَّ َا الْ ُم ْ ِ
يُ ْغ ِني ُك ُم اللَّ ُه ِم ْن فَضْ لِ ِه إِ ْن شَ ا َء إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{ [التوبة.]28 :
ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن أبا بكر الصديق  tيبعثه يف الحجة التي أمره عليها رسول الله صىل الله عليه وسلم قبل
حجة الوداع يوم النحر يف رهط يؤذن يف الناس :أال ال يحج بعد العام مرشك ،وال يطوف بالبيت عريان(.)4
ومام يرشع يف يوم عرفة اإلكثار من شهادة التوحيد بإخالص وصدق ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال :كان أكرث دعاء رسول الله صىل الله عليه وسلم يوم عرفة «ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله الحمد،
بيده الخري ،وهو عىل كل يشء قدير»(.)5

 () 2تفسري السعدي (ص.)538
 () 3أخرجه :مسلم يف صحيحه رقم (.)1218
 () 4البخاري رقم ( ،)1543ومسلم رقم (.)1347
 () 5أخرجه :الرتمذي يف جامعه (رقم  ،)3585وأمحد بن حنبل يف مسنده (.)210/2
وقال الرتمذي« :هذا حديث غريب من هذا الوجه ،ومحاد بن أيب محيد هو حممد بن أيب محيد وهو أبو إبراهيم
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وقد أخرج ابن وضاح يف كتابه «البدع» عن املعرور بن سويد قال :خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا يف
بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه ،فقال عمر :ما شأنهم؟ فقالوا :هذا مسجد صىل فيه رسول الله صىل
الله عليه وسلم ،فقال عمر :أيها الناس إمنا هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى أحدثوها بيعا ،فمن عرضت له
فيه صالة فليصل ،ومن مل تعرض له فيه صالة فليمض.
اب
ويف رواية عن املعرور بن سويد قال :خرجنا مع عمر يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجر }أَلَ ْم ت َ َر كَ ْي َف فَ َع َل َربُّ َك ِبأَ ْص َح ِ
الْ ِفيلِ { و ِ ِ
}ل َيل ِف قُ َريْ ٍش{ فلام قىض حجه ورجع رأى الناس يبتدرون! فقال :ما هذا؟ فقالوا :مسجد صىل فيه رسول الله
صىل الله عليه وسلم فقال :هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ،من عرضت له منكم فيه الصالة فليصل،
ومن مل تعرض له منكم فيه الصالة فال يصل(.)6
وإسناد األثر صحيح.
فتأمل كيف سد أمري املؤمنني عمر بن الخطاب طرق الرشك ،تحقيقا للتوحيد وحامية لجنابه ،فأنكر التربك باألماكن التي
مل يدل الرشع عىل فضلها وحرمتها.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :املتابعة أن يفعل مثل ما فعل عىل الوجه الذي فعل :فإذا فعل فعال عىل وجه العبادة رشع
لنا أن نفعله عىل وجه العبادة ،وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك كام كان يقصد أن يطوف
حول الكعبة ،وأن يلتمس الحجر األسود ،وأن يصيل خلف املقام ،وكان يتحرى الصالة خلف أسطوانة مسجد املدينة،
وقصد الصعود عىل الصفا واملروة والدعاء والذكر هناك ،وكذلك عرفة ومزدلفة وغريهام.
وأما ما فعله بحكم االتفاق ومل يقصده مثل أن ينزل مبكان ويصيل فيه لكونه نزله قاصدا لتخصيصه به بالصالة والنزول
فيه ،فإذا قصدنا تخصيص ذلك املكان بالصالة فيه أو النزول مل نكن متبعني بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر

األنصاري املديين وليس بالقوي عند أهل احلديث».
قلت :وللحديث شواهد يتقوى هبا ،خاصة وأن احلديث يف باب الرتغيب ،ومجهور احملدثني يتساهلون يف باب
الرتغيب والرتهيب واآلثار والقصص واحلكايات وعند الريب والشك واملخالفة يف حديث أو خرب – إسنادا
أو متنا – يطبقون املنهج النقدي الدقيق الذي متيز به احملدثون دون غريهم ،والذي من خالله يتم خنل
اخلرب خنال دقيقا إسنادا ومتنا .قال عبد الرمحن ابن مهدي« :إذا روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل
واحلرام واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا الرجال ،وإذا روينا يف فضائل األعمال والثواب والعقاب
واملباحات والدعوات تساهلنا يف األسانيد» ،قال ابن عبد الرب« :وأهل العلم ما زالوا يساحمون أنفسهم يف
رواية الرغائب والفضائل عن كل أحد ،وإمنا كانوا يتشددون يف أحاديث األحكام» .التمهيد (.)127/1
 () 6أخرجه :ابن أيب شيبة ( ،)151/2وعبد الرزاق ( )118/2يف مصنفيهما.
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بن الخطاب كام ثبت باإلسناد الصحيح من حديث شعبة ،عن سليامن التيمي ،عن املعرور بن سويد قال :كان عمر بن
الخطاب يف سفر فصىل الغداة ،ثم أىت عىل مكان ،فجعل الناس يأتونه فيقولون :صىل فيه النبي صىل الله عليه وسلم.
فقال عمر :إمنا هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا ،فمن عرضت له الصالة فليصل و
إال فليمض .فلام كان النبي صىل الله عليه وسلم مل يقصد تخصيصه بالصالة فيه بل صىل فيه ألنه موضع نزوله رأى
عمر أن مشاركته يف صورة الفعل من غري موافقة له يف قصده ليس متابعة بل تخصيص ذلك املكان بالصالة من بدع
أهل الكتاب التي هلكوا بها ،ونهى املسلمني عن التشبه بهم يف ذلك ،ففاعل ذلك متشبه بالنبي صىل الله عليه وسلم
يف الصورة ،ومتشبه باليهود والنصارى يف القصد الذي هو عمل القلب ،وهذا هو األصل فإن املتابعة يف السنة أبلغ من
املتابعة يف صورة العمل»(.)7
قال الشيخ محمد بن عثيمني رحمه الله يف «رشحه لحديث جابر بن عبد الله يف صفة حجة النبي صىل الله عليه
وسلم»( – )8وهو رشح نفيس جدير بالقراءة – قال« :ال يرشع صعود الجبل – جبل عرفة – وال الصالة فيه ،وال الصالة
عنده ،ألن النبي صىل الله عليه وسلم مل يفعل ذلك ،واألصل يف العبادات التوقيف حتى يقوم دليل عىل مرشوعيتها ،وبه
نعرف ضالل كثري من الناس الذين يقصدون الجبل ويصعدون عليه ويصلون ،ورمبا يضعون الحجارة بعضها عىل بعض
لتكون علام ،ورمبا يعلقون الخرق ،ويكتبون األوراق إلثبات أنهام بلغوا هذا املكان ،وكل هذا من البدع».
***

ومما نلمس في هذه اآلثار أيضا:
ب -تعظيم السلف لحرمات اهلل:
 عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو كان له فسطاطان أحدهام يف الحرم واآلخر يف الحل؛ فإذا أراد أن يصيل صىل يف الذييف الحرم ،وإذا كانت له الحاجة إىل أهله جاء إىل الذي يف الحل فقيل له يف ذلك فقال :إن مكة مكة(.)9
 -وعن طلق بن حبيب قال :قال عمر :يا أهل مكة اتقوا الله يف حرم الله! أتدرون من كان ساكن هذا البيت؟ كان به

 () 7التوسل والوسيلة (ص.)102:
( () 8ص.)114
 () 9أخرجه :ابن أيب شيبة يف املصنف ( ،)269/3وإسناده صحيح ،وقال يف الدر املنثور (:)27/6
«وأخرج سعيد بن منصور وابن أيب شيبة وابن منيع وعبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت
وابن مردويه».
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بنو فالن فأحلوا حرمته فهلكوا ،وكان به بنو فالن فأحلوا حرمته فهلكوا ،حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر
ثم قال :ألن أعمل عرش خطايا بغريه أحب إيل من أن أعمل واحدة مبكة(.)10
 وقال سفيان بن عيينة :حج عيل بن الحسني ريض الله عنهام فلام أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعتعليه الرعدة ومل يستطع أن يلبي ،فقيل له :مل ال تلبي؟ فقال :أخىش أن يقال يل :ال لبيك وال سعديك .فلام لبى غيش عليه
ووقع عن راحلته ،فلم يزل يعرتيه ذلك حتى قىض حجه(.)11
 وقال مالك بن أنس :ولقد أحرم عيل بن الحسني فلام أراد أن يقول :لبيك ،قالها فأغمي عليه حتى سقط من ناقتهفهشم ،ولقد بلغني أنه كان يصيل يف كل يوم وليلة ألف ركعة إىل أن مات ،وكان يسمى باملدينة «زين العابدين»
لعبادته(.)12
وهذا التعظيم امتثال ألمر الله عز وجل يف قوله يف سياق آيات الحجَ } :ذلِ َك َو َم ْن يُ َعظِّ ْم ُح ُر َم ِ
ات اللَّ ِه فَ ُه َو خ ْ ٌَي لَ ُه ِع ْن َد
ُوب{ [الحج.]32 :
َربِّ ِه{ [الحج ،]30 :وقوله } َذلِ َك َو َم ْن يُ َعظِّ ْم شَ َعائِ َر اللَّ ِه فَ ِإنَّ َها ِم ْن ت َ ْق َوى الْ ُقل ِ
فتعظيم حرمات الله «من األمور املحبوبة لله ،املقربة إليه التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيال ،وكانت خريا له
يف دينه ودنياه وأخراه عند ربه ،و حرمات الله :كل ماله حرمة وأمر باحرتامه من عبادة أو غريها كاملناسك كلها وكالحرم
واإلحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها ،فتعظيمها يكون إجاللها بالقلب ،ومحبتها ،وتكميل
العبودية فيها غري متهاون وال متكاسل وال متثاقل»(.)13
فهل عظم حرمات الله من واقعها؟ ! ويف الحج أيضً ا!! كم نرى يف الحج من أخالق وأفعال لو صدرت من غري الحاج
الستنكرت فكيف بالحاج؟ !...
إنه يجب عىل الحاج أن يراعي حرمة الزمان واملكان فيجتنب ما حرم الله عليه من املحرمات العامة من الفسوق بجميع
أنواعه من كذب وغش وخيانة وغيبة ومنيمة واستهزاء ،ويجتنب االستامع إىل املعازف واألغاين املحرمة ،ورشب الدخان
والتصوير وحلق اللحى وغري ذلك مام ينايف تعظني حرمات الله عز وجل ويلهي الحاج عن إكامل هذه الشعرية العظيمة.
وليعلم الحاج أن املعصية منه أعظم إمثا من املعصية من غريه ،ويخىش أال يرجع من ذنوبه كام ولدته أمه كام رصح

 () 10أخرجه :ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)268/3والبيهقي يف شعب اإلميان (رقم (.)4012
 () 11اجملالسة للدينوي (رقم ( ،)788ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ( ،)378/41وروي
حنوها عن جعفر الصادق ،وأيب سليمان الداراين.
 () 12تاريخ مدينة دمشق (.)378/41
 () 13تفسري السعدي (ص.)537
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حديث أيب هريرة  tقال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كام ولدته
أمه»( ..)14وهل هناك أعظم من هذه الخسارة؟ !! نسأل الله السالمة والعافية.
َاب أَلِيمٍ { [الحج.]25 :
وقال تعاىلَ } :و َم ْن يُ ِر ْد ِفي ِه ِب ِإلْ َحا ٍد ِبظُلْمٍ ن ُِذقْ ُه ِم ْن َعذ ٍ
قال اإلمام الحافظ أبو جعفر الطربي يف تفسريه« :وأوىل األقوال التي ذكرناه يف تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه
عن ابن مسعود وابن عباس ،من أنه معني بالظلم يف هذا املوضع :كل معصية لله ،وذلك أن الله ع ّم بقولهَ } :و َم ْن يُ ِر ْد
ِفي ِه ِب ِإلْ َحا ٍد ِبظُلْمٍ { ومل يخصص به ظلام دون ظلم يف خرب وال عقل ،فهو عىل عمومه .فإذا كان ذلك كذلك ،فتأويل الكالم:
ومن يرد يف املسجد الحرام بأن مييل بظلم ،فيعىص الله فيه ،نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له»(.)15
قال اإلمام الشنقيطي« :واإللحاد يف اللغة أصله امليل ،واملراد باإللحاد يف اآلية :أن مييل ويحيد عن دين الله الذي رشعه،
ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين ،ويدخل يف ذلك دخوال أوليا الكفر بالله ،والرشك به يف الحرم ،وفعل يشء مام
حرمه ،وترك يشء مام أوجبه ومن أعظم ذلك انتهاك حرمات الحرم ،وقال بعض أهل العلم :يدخل يف ذلك قول الرجل
ال والله ،وبىل والله ...قال مقيده – عفا الله عنه وغفر له  :-الذي يظهر يف هذه املسألة أن كل مخالفة برتك واجب
أو فعل محرم تدخل يف الظلم املذكور ،وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته أو عبده فليس من اإللحاد وال من الظلم.
مسألة :قال بعض أهل العلم :من هم أن يعمل سيئة يف مكة أذاقه الله العذاب األليم بسبب ه ّمه بذلك ،وإن مل
يفعلها ،بخالف غري الحرم امليك من البقاع فال يعاقب فيه الهم ،وعن عبد الله بن مسعود  :tلو أن رجال أراد بإلحاد فيه
بظلم وهو بعدن أبني ألذاقه الله من العذاب األليم ،وهذا ثابت عن ابن مسعود ووقفه عليه أصح من رفعه ،والذين
َاب أَلِيمٍ { ألنه تعاىل رتب إذاقة
قالوا هذا القول استدلوا به بظاهر قوله تعاىلَ } :و َم ْن يُ ِر ْد ِفي ِه ِب ِإلْ َحا ٍد ِبظُلْمٍ ن ُِذقْ ُه ِم ْن َعذ ٍ
العذاب األليم عىل إرادة اإللحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء عىل رشطه ،ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم :إن الباء يف قوله
بإلحاد ألجل أن اإلرادة مضمنة معنى اله ّم أي :ومن يهمم فيه بإلحاد ،وعىل هذا الذي قاله ابن مسعود وغريه»(.)16
إنه ينبغي لإلنسان أن يستحرض أنه يف مجيئه إىل مكة وإحرامه أنه إمنا يفعل ذلك تلبية لدعاء الله ،قال الله تعاىل} :
َوأَ ِّذ ْن ِف ال َّن ِ
اس بِالْ َح ِّج يَأْت َُوك ِر َج ًال َو َع َل ك ُِّل ضَ ا ِم ٍر يَأْتِ َني ِم ْن ك ُِّل ف ٍَّج َع ِميقٍ * لِ َيشْ َه ُدوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم{ فاألذان بأمر الله يعد
أذانا من الله ،فينبغي للمسلم أن يعظم حرمات الله.
وأنبه أن عىل الحاج خصوصا أن يجتنب محظورات اإلحرام:

 () 14أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم  ،)1449ومسلم يف صحيحه (رقم .)1350
 () 15تفسري الطربي (.)141/17
 () 16أضواء البيان (.)294/4
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وهي ثالثة أقسام:
القسم األول :عام للرجال والنساء :وهو حلق الشعر وتقليم األظفار ،والطيب ،واملبارشة لشهوة ،والجامع – وهو أعظم
محظورات اإلحرام ،ومفسد للنسك ،وموجب للفدية  ،-ولبس القفازين ،وقتل الصيد الربي الوحيش املأكول ،والداللة
عليه ،واإلعانة عىل قتله ،وعقد النكاح .أما قطع الشجر ،فإنه ليس من محظورات اإلحرام ،ولكنه حرام يف الحرم للحاج،
وللمعتمر ،ولغريهام.
القسم الثاين :ما يخص الرجال :فهو ليس املخيط ،وتغطية الرأس.
القسم الثالث :ما يخص النساء :فهو النقاب الذي فصل عىل الوجه ،وجعل فيه نقب للعينني أو ألحدهام.
***

ومما نلمس في هذه اآلثار أيضا:

ج -حرص السلف على متابعة النبي صلى اهلل عليه وسلم
واإلقتداء به:
تأصل يف نفوس سلفنا الصالح أن أي قول أو عمل ال يقبل إال برشطني :األول :اإلخالص لله عز وجل ،والثاين :املتابعة
للرسول صىل الله عليه وسلم فظهر أثر هذين الرشطني يف جميع أعاملهم ومن هذه األعامل الحج ،وقد نقلت عنهم
آثار وأخبار كثرية يتجىل فيها شدة املتابعة والعناية بذلك.

فمن اآلثار الواردة في ذلك:
 عن سامل بن عبد الله أن أباه حدثه قال :قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال :أما والله لقد علمت أنك حجر ،ولوالأين رأيت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك(.)17
 وحديث سامل بن عبد الله قال :كتب عبد امللك إىل الحجاج أن ال يخالف ابن عمر يف الحج فجاء ابن عمر  tوأنا معهيوم عرفة حني زالت الشمس ،فصاح عند رسادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال :ما لك يا أبا عبد الرحمن؟
فقال :الرواح إن كنت تريد السنة قال :هذه الساعة! قال :نعم ،قال :فأنظرين حتى أفيض عىل رأيس ثم أخرج ،فنزل
حتى خرج الحجاج ،فسار بيني وبني أيب فقلت :إن كنت تريد السنة فاقرص الخطبة وعجل الوقوف! ،فجعل ينظر إىل

 () 17أخرجه البخاري يف صحيحه (رقم .)1577
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عبد الله ،فلام رأى ذلك عبد الله قال :صدق(.)18
 وحديث شعبة قال :أخربنا أبو جمرة نرص بن عمران الضبعي قال :متتعت فنهاين ناس ،فسألت ابن عباس ريض اللهعنهام فأمرين ،فرأيت يف املنام كأن رجال يقول يل :حج مربور وعمرة متقبلة ،فأخربت ابن عباس فقال :سنة النبي صىل
الله عليه وسلم( )19فقال يل :أقم عندي فأجعل لك سهام من مايل .قال شعبة :فقلت مل؟ فقال :للرؤيا التي رأيت(.)20
واآلثار الواردة يف شدة متابعة السلف للرسول صىل الله عليه وسلم يف مناسك الحج – ويف غريه من رشائع الدين – كثرية،
ومنثورة يف كتب السنة والحديث ،ولعل فيام تقدم كفاية.
***

 () 18أخرجه البخاري يف صحيحه (رقم  ،)1520ومسلم يف صحيحه (رقم (.)1270
 () 19قال ابن حجر« :قوله( :فقال سنة أيب القاسم) وهو خرب مبتدأ حمذوف أي هذه سنة وجيوز فيه النصب،
أي :وافقت سنة أيب القاسم ،أو على االختصاص ويف رواية النضر :فقال :اهلل أكرب سنة أيب القاسم» فتح
الباري (.)430/3
 () 20أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم .)1492
قال ابن حجر« :ويؤخذ منه :إكرام من أخرب املرء مبا يسره ،وفرح العامل مبوافقته احلق ،واالستئناس بالرؤيا
ملوافقة الدليل الشرعي ،وعرض الرؤيا على العامل ،والتكبري عند املسرة ،والعمل باألدلة الظاهرة ،والتنبيه على
اختالف أهل العلم ليعمل بالراجح منه املوافق للدليل».
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(  ) 2الصالحون ...وكثرة الحج
 قال إبراهيم النخعي عن األسود بن يزيد( )21قال :قال عبد الله ابن مسعود« :نسكان أحب إيل أن يكون لكلواحد منهام شعث( )22وسفر» ،قال :فسافر األسود مثانني ما بني حجة وعمرة مل يجمع بينهام ،وسافر عبد الرحمن بن
األسود( )23ستني ما بني حجة وعمرة مل يجمع بينهام(.)24
 قال أبو إسحاق السبيعي(« :)25جمع األسود بن يزيد بني مثانني حجة وعمرة ،وجمع عمرو بن ميمون( )26بني ستنيحجة وعمرة»(.)27
 وقال ابن شوذب« :شهدت جنازة طاووس بن كيسان مبكة سنة ست ومائة فسمعتهم يقولون :رحمك الله يا أبا عبدالرحمن ،حج أربعني حجة»(.)28
 -وقال ابن أيب ليىل :دخلت عىل عطاء بن أيب رباح فجعل يسألني وكأن أصحابه جعلوا يعجبون من ذاك ،فقال :ما

 () 21قال الذهيب« :اإلمام أبو عمرو النخغي الفقيه الزاهد العابد عامل الكوفة وابن أخي عاملها علقمة ،وخال
إبراهيم النخعي الفقيه ،وأخو عبد الرمحن بن زيد ...وكان من العبادة واحلج على أمر كبري ...مات يف سنة
مخس وسبعني أو قريبا منها رمحة اهلل عليه» تذكرة احلفاظ (.)50/1
 () 22والشعث :املغرب الرأس ،احلاف الذي مل يدهن.
 () 23قال الذهيب« :الكويف الفقيه اإلمام ابن اإلمام ..كان من املتهجدين العباد ..مات سنة مثان أو تسع
وتسعني» سري أعالم النبالء (.)11/5
« () 24مصنف ابن أيب شيبة» (.)291/3
 () 25هو :عمرو بن عبد اهلل اهلمداين السبيعي – بفتح املهملة وكسر املوحدة – ثقة مكثر عابد ،مات سنة
تسع وعشرين ومائة .تقريب التهذيب (.)5065
 () 26قال الذهيب« :الكويف اإلمام احلجة أبو عبد اهلل ،أدرك اجلاهلية ،وأسلم يف األيام النبوية ،وقدم الشام
مع معاذ بن جبل مث سكن الكوفة» ،مات سنة أربع وسبعني ،سري أعالم النبالء (.)158/4
« () 27مصنف» ابن أيب شيبة» (« ،)157/7التاريخ الكبري» البن أيب خيثمة (« ،)62/3الثقات» البن
حبان (.)31/4
« () 28العلل ومعرفة الرجال» (.)463/2
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تنكرون من ذاك؟ هو أعلم منى( !)29قال ابن أيب ليىل :وكان عطاء قد حج سبعني حجة ،وعاش مائة سنة(.)30
 قال الحسن بن عمران – ابن أخي سفيان بن عيينة  :-حججت مع عمي سفيان آخر حجة حجها سنة سبع وتسعنيومائة فلام كنا بجمع وصىل استلقى عىل فراشه ،ثم قال :فد وافيت هذا املوضع سبعني عاما أقول يف كل سنة :اللهم!
ال تجعله آخر العهد من هذا املكان ،وإين قد استحييت من الله من كرثة ما أسأل ذلك ،فرجع فتويف يف السنة الداخلة
يوم السبت أول يوم من رجب سنة مثان وتسعني ومائة ودفن بالحجون ...وتويف وهو ابن إحدى وتسعني سنة(.)31
 قال عيل بن املوفق( :)32حججت ستني حجة ،فلام كان بعد ذلك جلست يف الحجر ،أفكر يف حايل وكرثة تردادي إىلذلك املكان ،وال أدري هل قبل مني حجي أم رد! ثم منت فرأيت يف منامي قائال يقول يل :هل تدعو إىل بيتك إال من
تحب! قال :فاستيقظت وقد رسى عني(.)33
 وقالت موالة لزيد بن وهب :كان زيد بن وهب( )34قد أثر الرحل بوجهه من الحج والعمر(.)35 -وقال سحنون الفقيه :كان عبد الله بن وهب( )36قد قسم دهره أثالثا :ثلثا يف الرباط ،وثلثا يعلم الناس مبرص ،وثلثا

 () 29هذا من تواضعه رمحه اهلل وإال فعطاء من أشهر التابعني علما وخاصة يف أمور احلج ،قال أسلم املنقري:
كنت جالسا مع أيب جعفر املنصور فمر عليه عطاء فقال :ما بقي أحد أعلم مبناسك احلج من عطاء.
«العلل ومعرفة الرجال» (.)444/3
فائدة :أعلم الناس باملناسك من الصحابة عثمان بن عفان ،وعبد اهلل بن عمر ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل
بن الزبري ،ومن التابعني :عطاء بن أيب رباح .انظر :املرجع السابق.
« () 30تاريخ ابن معني» (رواية الدوري) ( 276/3رقم .)1317
« () 31الطبقات الكربى» (« ،)497/5اجملالسة» للدينوري (.)218/3
 () 32هو :أبو احلسن العابد قال اخلطيب« :وهو عزيز احلديث وكان ثقة ...مات سنة مخس وستني
ومائتني»« .تاريخ بغداد» (.)110/12
« () 33تاريخ بغداد» (.)110/12
 () 34قال الذهيب« :اإلمام احلجة أبو سليمان اجلهين الكويف خمضرم قدمي ارحتل إىل لقاء النيب صلى اهلل عليه وسلم
وصحبته فقبض صلى اهلل عليه وسلم وزيد يف الطريق على ما بلغنا» «سري أعالم النبالء» (.)4/196
« () 35أخبار مكة» للفاكهي (رقم .)884
 () 36هو :عبد اهلل بن وهب بن مسلم القرشي ،الفهري ،أبو حممد املصري ،موىل يزيد بن زمانة الفهري ،متفق
على توثيقه وفقهه وفضله ،قال ابن حبان« :مجع ابن وهب وصنف ،وهو حفظ على أهل احلجاز ومصر
حديثهم ،وعين جبميع ما رووا من املسانيد واملقاطيع وكان من العباد» ،روى له اجلماعة ،مات سنة سبع
وتسعني ومائة .انظر« :الثقات» (« ،)346/8هتذيب الكمال» (.)287-277/16
www.rasoulallah.net

12

نسخة مجانية تهدى وال تباع

هكذا حج الصالحون والصالحات

يف الحج ،وذكر أنه حج ستا وثالثني حجة(.)37
 وعن محمد بن سوقة قال :قيل ملحمد بن املنكدر :تحج وعليك دين؟ قال :الحج أقىض للدين – قال :يعني إذا حججتقىض الله عني ديني .)38(-
وممن ذكر أنه حج أكرث من أربعني حجة :سعيد بن املسيب( ،)39ومحمد بن سوقة( ،)40وبكري بن عتيق( ،)41وابن أيب
عمر العدين( ،)42وسعيد بن سليامن( ،)43وجعفر الخلدي( ،)44والعباس بن سمرة أبو الفضل الهاشمي( ،)45وأيوب
السختياين( ،)46وهامم بن نافع( ،)47وميك بن إبراهيم( )48وغريهم كثري.
ومن املعارصين سامحة الشيخ :عبد العزيز بن باز رحمه الله ،وأسكنه فسيح جناته – وغريه.
لطيفة ونادرة:
روى إسامعيل بن أمية( )49حديثا عن أعرايب ،قال إسامعيل بن أمية :فذهبت أعيد عىل األعرايب ألنظر كيف حفظه،
فقال :يا ابن أخي أتراين مل أحفظ؟ ! لقد حججت ستني حجة أو سبعني حجة ،ما منها حجة إال وأنا أعرف البعري الذي
حججت عليه!!(.)50

التعليق:
« () 37سري أعالم النبالء» (.)226/9
« () 38الطبقات الكربى» (القسم املتمم) (ص« ،)192مصنف ابن أيب شيبة» ( ،)449/3وإسناده
صحيح.
« () 39حلية األولياء» (.)164/2
« () 40حلية األولياء» (.)6/5
« () 41الطبقات الكربى» (.)347/6
« () 42سري أعالم النبالء» (.)97/12
 () 43سري أعالم النبالء (.)482/10
« () 44تاريخ بغداد» (.)230/7
« () 45تاريخ مدينة دمشق» (.)253/26
« () 46حلية األولياء» (« ،)5/3سري أعالم النبالء» (.)21/6
« () 47التاريخ الكبري» للبخاري (« ،)237/8الثقات» البن حبان (.)586/7
« () 48تاريخ بغداد» (« ،)116/13تاريخ مدينة دمشق» (« ،)245/60سري أعالم النبالء» (.)553/9
 () 49هو :األموي ثقة ثبت ،مات سنة أربع وأربعني ومائة .تقريب التهذيب (رقم .)425
 () 50املسند للحميدي ( ،)995سنن أيب داود (رقم  ،)887مسند أمحد بن حنبل ( ،)437/2عمل اليوم
والليل البن السين (رقم (.)436
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األصل أن كرثة الحج والعمرة مرغب فيها رشعا ،وقد دلت عىل ذلك نصوص كثرية منها:
 حديث عبد الله بن مسعود قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :تابعوا بني الحج والعمرة؛ فإنهام ينفيان الفقروالذنوب كام ينفي الكري خبث الحديد والذهب والفضة ،وليس للحجة املربورة ثواب إال الجنة»(.)51
 وعن أيب هريرة  tقال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :من حج هذا البيت فلم يرفث( )52ومل يفسق رجع كامولدته أمه»(.)53
 وعن أيب هريرة أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال« :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهام ،والحج املربور ليس لهجزاء إىل الجنة»(.)54
 وعن أيب هريرة قال :سئل رسول الله صىل الله عليه وسلم أي األعامل أفضل؟ قال« :إميان بالله» قال :ثم ماذا؟ قال:«الجهاد يف سبيل الله» قال :ثم ماذا؟ قال« :حج مربور»(.)55
 وعن عائشة أم املؤمنني ريض الله عنها أنها قالت :يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفال نجاهد؟ قال« :ال لكنأفضل الجهاد حج مربور»(.)56
 وعن ابن شامسة املهري قال :حرضنا عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت ،فبىك طويال ،وحول وجهه إىل الجدار،فجعل ابنه يقول :يا أبتاه أما برشك رسول الله صىل الله عليه وسلم بكذا ،أما برشك رسول الله صىل الله عليه وسلم
بكذا ،قال :فأقبل بوجهه فقال :إن أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله ،إين كنت عىل أطباق
ثالث :لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني وال أحب إيل أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت عىل
تلك الحال لكنت من أهل النار ،فلام جعل الله اإلسالم يف قلبي أتيت النبي صىل الله عليه وسلم فقلت :ابسط ميينك

 () 51أخرجه :الرتمذي يف جامعة (رقم  ،)810والنسائي يف سننه ( ،)116-115/5وابن خزمية (رقم
 ،)2512وابن حبان (رقم  )3693يف صحيحيهما ،وغريهم من طريق عاصم بن هبدلة ،عن شقيق
بن سلمة عن عبد اهلل بن مسعود – به  .-قال الرتمذي« :حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح
غريب».
 () 52الرفث يطلق ويراد به اجلماع ،ويطلق ويراد به الفحش ،ويطلق ويراد به خطاب الرجل املرأة فيما يتعلق
باجلماع ،وقد نقل يف معىن احلديث كل واحد من هذه الثالثة عن مجاعة من العلماء واهلل أعلم .الرتغيب
والرتهيب (.)104/2
 () 53أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم  ،)1449ومسلم يف صحيحه (رقم .)1350
 () 54أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم  ،)1683ومسلم يف صحيحه (رقم .)1349
 () 55أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم  ،)1447ومسلم يف صحيحه (رقم .)83
 () 56أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم .)1448
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فألبايعك ،فبسط ميينه ،قال :فقبضت يدي ،قال« :ما لك يا عمرو؟» قال قلت :أردت أن أشرتط ،قال« :تشرتط مباذا؟»
قلت :أن يغفر يل ،قال« :أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله ،وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ،وأن الحج يهدم ما
كان قبله.)57(»...

تنبيهان:
 -1لو مل يرد يف فضل الحج إال أنه أحد أركان اإلسالم الخمسة لكان ذلك كافيا يف بيان منزلته ،قال تعاىلَ } :ولِلَّ ِه َع َل ال َّن ِ
اس
ِح ُّج الْ َب ْي ِت َمنِ ْاستَطَا َع إِلَ ْي ِه َسب ًِيل َو َم ْن كَ َف َر فَ ِإ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َعنِ الْ َعالَ ِم َني{ [آل عمران ،]97 :وقال صىل الله عليه وسلم:
«بني اإلسالم عىل خمس :شهادة أن ال إله إال الله وأن محمدا عبده ورسوله ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت،
وصوم رمضان»( ،)58وملا سأل جربيل رسول الله صىل الله عليه وسلم عن اإلسالم ،ع ّد له األركان الخمسة ،ومنها الحج.
 -2ذهب جمع من أهل العلم ومنهم اإلمام ابن املنذر إىل أن الحج املربور يكفر جميع الذنوب لظاهر األحاديث اآلنفة
الذكر ،وهو قول قوي.
فيا أخي :ال تغلب عىل الحج إال من عذر وإياك والتسويف ،فالعمر قصري ،والفرص ال تعوض ،نعم رمبا يكون هناك
مصالح تقتيض عدم اإلكثار من الحج ولكن هذه املصالح ال يقررها إال العلامء العارفون بالكتاب والسنة ،قالت اللجنة
الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء« :فرض الله الحج عىل كل مكلف مستطيع مرة يف العمر ،وما زاد عىل ذلك فهو تطوع
وقربة يتقرب بها إىل الله ،ومل يثبت يف التطوع بالحج تحديد بعدد ،وإمنا يرجع تكراره إىل وضع املكلف املايل والصحي،
وحال من حوله من األقارب والفقراء ،وإىل اختالف مصالح األمة العامة ،ودعمه لها بنفسه وماله ،وإىل منزلته يف األمة
ونفعه لها حرضا وسفرا يف الحج وغريه ،فلينظر كل إىل ظروفه وما هو أنفع له ولألمة فيقدمه عىل غريه»(.)59
***

 () 57أخرجه :مسلم يف صحيحه (رقم .)121
 () 58أخرجه :البخاري يف صحيحه (رقم  ،)8ومسلم يف صحيحه (رقم .)16
« () 59فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء» (ج/11ص.)14
www.rasoulallah.net

15

نسخة مجانية تهدى وال تباع

هكذا حج الصالحون والصالحات

( ) 3الصالحون ...والحرص على لقاء العلماء واإلخوان
في الحج
 قال أيوب السختياين« :إن مام يزيدين رغبة يف الحج وحضوره أن ألقى إخوانا يل فيه ال ألقاهم يف غريه»(.)60 وقال أيضا« :كانوا يحجون للقي به»(.)61 وقال أيوب بن سليامن بن بالل :قلت لعبيد الله بن عمر :أراك تتحرى لقاء العراقيني يف املوسم؟ فقال :والله.ما أفرح يف سنتي إال أيام املوسم ،ألقى أقواما قد نور الله قلوبهم باإلميان ،فإذا رأيتهم ارتاح قلبي؛ منهم :أيوب(.)62
 وكان أبو صخر األييل( )63يوايف املواسم كل عام مع محمد بن املنكدر ،وصفوان بن سليم ،ويزيد بن خصيفة ،وسليامنبن سحيم ،وأيب حازم فيلقون عمر بن ذر( )64فيقص عليهم( ،)65ويذكرهم أمر اآلخرة ،فال يزالون كذلك حتى ينقيض
املوسم ثم ال يلتقون بعد إال يف كل موسم(.)66
 وقال محمد بن الفضل البزاز :سمعت أيب يقول :حججت مع أحمد بن حنبل ،ونزلنا يف مكان واحد ،فلام صليت الصبحدرت املسجد فجئت إىل مجلس سفيان بن عيينة ،وكنت أدور مجلسا مجلسا؛ طلبا ألحمد بن حنبل ،حتى وجدت أحمد
عند شاب أعرايب وعىل رأسه جمة فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل ،فقلت :يا أبا عبد الله تركت ابن عيينة
وعنده الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن عالقة ومن التابعني ما الله به عليم! ،فقال يل :اسكت! فإن فاتك حديث
بعلو تجده بنزول ،وال يرضك يف دينك وال يف عقلك ،وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن ال تجده إىل يوم القيامة ،ما
رأيت أحدا أفقه يف كتاب الله عز وجل من هذا الفتى القريش .قلت :من هذا؟ قال :محمد بن إدريس الشافعي(.)67

 () 60تاريخ ابن معني – رواية الدوري – (رقم  ،)77أخبار مكة للفاكهي (رقم .)1683
 () 61العلل ومعرفة الرجال ألمحد بن حنبل (رقم  ،)2437أخار مكة للفاكهي (رقم .)1683
 () 62أيوب هو :السختياين .والنص يف حلية األولياء (.)4/3
 () 63هو :يزيد بن أيب مسية قال الذهيب« :احملدث ..وكان من العلماء الصادقني البكائني ،وثقه أبو زرعة»
السري (.)133/6
 () 64قال الذهيب« :اإلمام الزاهد العابد أبو ذر اهلمداين مث املرهيب الكويف ..مات سنة ثالث ومخسني ومائة»
سري أعالم النبالء (.)385/6
 () 65القص يف عرف السلف مبعىن الوعظ والتذكري والنصح.
 () 66الطبقات الكربى (.)519/7
 () 67اجلرح والتعديل ( ،)203/7حلية األولياء ( ،)99/9تاريخ مدينة دمشق (.)331/51
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 وقال سفيان الثوري :حججت حججا أللقى ابن لهيعة(.)68 وقال األوزاعي :حججت فلقيت عبدة بن أيب لبابة مبنى فقال يل :هل لقيت الحكم؟ قلت :ال قال :فاذهب فالقه فامبني البتيها أفقه منه! قال :فلقيته فإذا برجل حسن السمت مقنع(.)69
 وقال أبو جعفر محمد بن عيل الباقر :إنه ليزيدين يف الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار ،فإنه كان يحبنا ويفيدنا(.)70 وقال سفيان بن عيينة :قال يل ابن جريج :دلني وأدلك عىل املشايخ إذا قدموا املوسم ،فقدم يحيى بن يحيى الغساينفسمعت منه ومل أعلمه! ،فلام انقىض املوسم اجتمعنا نتذاكر ،فذكرت يحيى بن يحيى الغساين فقال :متى سمعت
منه؟ قلت :كان حرض املوسم! فقال :حدثني فالن ،وحدثني فالن ،وقال :من خنس( )71يحيى بن يحيى خنس منه مثل
هؤالء!!(.)72
وقد عقد أبو عبد الله الفاكهي يف كتابه الشهري «أخبار مكة»( )73بابا قال فيه« :ذكر تالقي اإلخوان يف الحج مبكة ومنى
وما جاء يف ذلك» ،وذكر بعض اآلثار املتقدمة.
وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يجعل من الحج فرصة للقيا عامله ومحاسبتهم قال عطاء بن أيب رباح :كان عمر t
يكتب إىل عامله أن يوافوه باملوسم فإذا اجتمعوا قام فقال :أيها الناس إين استعملت عليكم عاميل هؤالء ومل أستعملهم
ليصيبوا من أبشاركم وال من أموالكم وال من أعراضكم ،ولكن استعملتهم ليحجزوا بينكم ...إىل آخر ما قال .)74(t
قلت :وللمحدثني يف هذا الباب أخبار ونوادر جديرة بالجمع واإلفراد يتجىل فيها:
 العناية بالعلم والحرص عىل طلبه والرحلة يف ذلك ،وقد قال الفضيل بن عياض « :tال يخلص ألصحاب الحديث حج،وسفيان بن عيينة حي»( .)75ومعناه أن أصحاب الحديث يحجون بقصد السامع من سفيان ،ألن سفيان بن عيينة ممن
طال عمره فعىل إسناده ،وطلب اإلسناد العايل سنة عند املحدثني ،ومن األمثلة عىل قول الفضيل قول عيل بن املديني:
«حججت حجة وليس يل همة إال أن أسمع من سفيان يذكر يف هذا الحديث الخرب حتى سمعته يقول :حدثنا عمرو بن

 () 68تاريخ مدينة دمشق (.)143/32
 () 69تاريخ مدينة دمشق (.)160/35
 () 70تاريخ ابن معني (رواية الدوري) ( ،)18/3تاريخ اإلسالم (.)188/8
 () 71أي أخفى وأخر.
 () 72اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)144/2
 () 73أخبار مكة (.)382/2
 () 74الطبقات الكربى ( ،)293/3أخبار املدينة (.)15/2
 () 75سؤاالت الربذعي (.)770/2
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دينار ،وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ومل يذكر فيه الخرب»( .)76أي رحل إىل سفيان من أجل التأكد
من صيغة التحمل التي استعملها سفيان والتأكد من السامع!.
 وضع املعايري الدقيقة لنقد السنة النبوية من خالل االستفادة من الحج ،ومن ذلك أنهم رمبا ضعفوا الراوي بسبب أنهمل يسمع من شيخه إال يف الحج فلم يضبط عنه قال ابن رجب« :أصحاب الزهري الذين ضعفوا فيه :ومنهم جامعة من
أصحاب الزهري ضعفوا يف الزهري خاصة منهم :سفيان بن حسني؛ قال ابن معني :هو عن غري الزهري أثبت منه عن
الزهري إمنا سمع من الزهري باملوسم يعني مل يصحبه ومل يجتمع به غري أيام املوسم»(.)77
 ومن ذلك أيضا :أنهم ضبطوا «كم حج الراوي؟» ،و «سنة كم حج؟» ،و «من لقي يف الحج؟» ،و «كيف حدث يف الحج؟»وال شك أن هذا له أثر عىل معرفة لقيا الرواة وسامع بعضهم من بعض ،قال أحمد بن حنبل :حج ثور بن يزيد الشامي
واألوزاعي سنة خمس ومائة فسمع الناس منهام يف املواسم( .)78وقال أيضا :حامد بن سلمة مل يخرج إىل الكوفة ،حج
فسمع من سلمة بن كهيل ،وأما عطاء وغريه فقدموا عليهم .وقال ابن بكري :حج الليث بن سعد سنة ثالث عرشة فسمع
من ابن شهاب مبكة وسمع من أيب مليكة وعطاء وأيب الزبري ونافع وعمران بن أنس وعدة مشايخ( ،)79وقال عمرو بن
دينار :سمعت مجالد سنة سبعني عند درج زمزم عام حج مصعب بن الزبري يحدث عمرو بن أوس وجابر بن زيد ،،وقال
حميد الطويل :مل يحج الحسن إال حجتني حجة يف أول عمره وأخرى يف آخر عمره.
 ومن ذلك أيضا :معرفة أقدار املحدثني ومكانتهم وجاللتهم يف الحج ،فكلام كان املحدث أجل كانت العناية بلقائهوالسامع منه أشد ،بل كان بعض املتحدثني يحزن إذا مل يجتمع إليه طالب الحديث ،قال برش بن الرسي :قال عبد الرزاق
بن هامم :قدمت مكة مرة فأتاين أصحاب الحديث ثم انقطعوا عني يومني أو ثالثة ،فقلت :يا رب ما شأين كذاب أنا!
أيب يشء أنا! قال فجاءوين بعد ذلك( ،)80ويف رواية قال عبد الرزاق :قدمت مكة فمكثت ثالثة أيام ال يجيئني أصحاب
الحديث فمضيت وطفت وتعلقت بأستار الكعبة وقلت :يا رب مايل أكذاب أنا! أمدلس أنا! قال :فرجعت إىل البيت
فجاؤين(.)81

 () 76سنن الرتمذي (.)311/5
 () 77شرح علل الرتمذي (.)808/2
 () 78العلل ومعرفة الرجال (.)317/2
 () 79املعرفة والتاريخ (.)85/2
 () 80تاريخ ابن معني – رواية الدوري – (رقم .)76
 () 81الكفاية يف علم الرواية (ص.)357
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والنبذة اليسرية املتقدمة تبني لك أن املحدثني يسريون عىل مناهج وأصول دقيقة مبنية عىل السرب واالستقراء والتتبع مع
تجرد وحسن نية ،ال كام يدعي أعداء السنة النبوية!!.

التعليق:

أخي الحاج...
سمعت أخبار سلفنا الصالح وعنايتهم بلقاء العلامء والصالحني يف الحج وهم يف ذلك يستشعرون أن من مقاصد الحج
االلتقاء والتآلف والتعارف مام يجعل املسلمني أمة واحدة وصفا واحدا فيام يعود عليهم بالنفع يف أمر دينهم ودنياهم
ومظاهر الحج كلها دالة عىل هذا املقصد ،فزي الحجيج واحد ،ويتوجهون إىل رب واحد بتلبية واحدة ،يطوفون حول
بيت واحد ،ويؤدون نسكا واحدا.
إن الحج ملتقى كبري يفد إليه الحجاج من أنحاء املعمورة إىل األرض املقدسة ،ألوان مختلفة ،وأجناس متعددة ،وألسن
متباينة.
قال سامحة الشيخ بن باز رحمه الله« :إن الله عز وجل جعل موسم الحج مؤمترا لعباده يجتمعون فيه من أنحاء الدنيا،
وعن سائر أجناس البرش ،يريدون القربة إىل الله وسؤاله والرضاعة إليه ،ويطلبون حط ذنوبهم وغفران سيئاتهم ،يرفعون
إليه جميع حوائجهم ويسألونه سبحانه من فضله ،ويتوبون إليه من تقصريهم وذنوبهم ،ويتعارفون فيه ،ويتشاورون
فيه ،ويتناصحون ويأمترون باملعروف ويتناهون عن املنكر ،وذلك من جملة املنافع التي أشار إليها سبحانه يف قوله عز
وجلَ } :وأَ ِّذ ْن ِف ال َّن ِ
اس بِالْ َح ِّج يَأْت َُوك ِر َج ًال َو َع َل ك ُِّل ضَ ا ِم ٍر يَأْتِ َني ِم ْن ك ُِّل ف ٍَّج َع ِميقٍ * لِيَشْ َه ُدوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم َويَ ْذكُ ُروا ْاس َم
اللَّ ِه ِف أَيَّامٍ َم ْعلُو َم ٍ
ات َع َل َما َر َزقَ ُه ْم ِم ْن بَهِي َم ِة ْالَنْعَامِ { [الحج.)82(»]28 ،27 :
وعىل أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج يف هذه املواطن املقدسة فيعلموهم ما يلزم من مناسك
الحج وأحكامه عىل وفق الكتاب والسنة ،وأن ال يشغلهم ذلك عن الدعوة إىل أصل اإلسالم الذي من أجله بعثت الرسل
وأنزلت الكتب أال وهو التوحيد .وأنت لو أردت أن تتواصل مع هذا الكم الهائل من املسلمني ،لوجدت هذا أمرا صعبا
عسريا .فها هم قد جاءوك هنا ،وأمكن أن توصل إليهم هذه القضية املهمة بكل سهولة ويرس ...وكم من حاج رجع إىل
بلده داعية إىل التوحيد ..ونبذ الرشك ..بعد أن عرف حقيقة التوحيد يف الحج.

 () 82فتاوى ابن باز (.)160/16
www.rasoulallah.net

19

نسخة مجانية تهدى وال تباع

هكذا حج الصالحون والصالحات

ُّ
التّرفه في الحج
( ) 4الصالحون ...وقلة
التفُّه يف املآكل
املراد بالرتفه هو :إراحة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العيش والتوسع يف ذلك ،واألفضل يف الحج ترك ّ
واملالبس واملراكب واملساكن ،قال اإلمام البخاري يف صحيحه( :)83باب الحج عىل الرحل ،وقال أبان :حدثنا مالك بن
دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة ريض الله عنها أن النبي صىل الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن
فأعمرها من التنعيم وحملها عىل قتب( ،)84وقال عمر  :tشدوا الرحال يف الحج فإنه أحد الجهادين( .)85ثم ذكر
حديث مثامة بن عبد الله بن أنس قال :حج أنس عىل رحل ومل يكن شحيحا( ،)86وحدث أن رسول الله صىل الله عليه
وسلم حج عىل رحل وكانت زاملته.
قال ابن حجر« :قوله( :باب الحج عىل الرحل) بفتح الراء وسكون املهملة وهو للبعري كالرسج للفرس ،أشار بهذا إىل أن
التقشف أفضل من الرتفه»(.)87
ويف حديث عبد الله موىل أسامء بنت أيب بكر ريض الله عنهام أنه كان يسمع أسامء كلام مرت بالحجون تقول :صىل الله
عىل رسوله وسلم لقد نزلنا معه ها هنا ،ونحن يومئذ خفاف الحقائب( ،)88قليل ظهرنا( ،)89قليلة أزوادنا ،فاعتمرت
أنا وأختي عائشة والزبري وفالن وفالن فلام مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العيش بالحج(.)90
وقد عقد البيهقي يف «السنن الكربى»( )91بابا قال فيه «باب :الحاج أشعث أغرب فال يدهن رأسه ولحيته بعد اإلحرام».
وقال املنذري يف كتابه «الرتغيب والرتهيب»(« :)92الرتغيب يف التواضع يف الحج والتبذل ولبس الدون من الثياب اقتداء

 () 83صحيح البخاري (.)552/2
 () 84وهو بفتح القاف واملثناة بعدها موحدة رحل صغري على قدر السنام.
 () 85قال ابن حجر« :وتسمية احلج جهادا إما من باب التغليب أو على احلقيقة ،واملراد جهاد النفس ملا فيه
من إدخال املشقة على البدن واملال».
 () 86قال ابن حجر« :وقوله (ومل يكن شحيحا) إشارة إىل أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا ال عن قلة وخبل».
 () 87فتح الباري (.)380/3
 () 88احلقائب مجع حقيبة بفتح املهملة وبالقاف وباملوحدة وهي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه يف
موضع الرديف .فتح الباري (.)617/3
 () 89قليل ظهرنا :أي مراكبنا .عمدة القاري (.)131/10
 () 90أخرجه :البخاري ( ،)1702ومسلم (.)1237
 () 91السنن الكربى (.)58/5
.)116/2( () 92
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باألنبياء عليهم الصالة والسالم» ،ثم ذكر عددا من األحاديث الدالة عىل ذلك ومنها حديث أيب هريرة قال :قال رسول
الله صىل الله عليه وسلم« :إن الله عز وجل ليباهي املالئكة بأهل عرفات يقول :انظروا إىل عبادي شعثا غربا»(.)93
قلت :وقد سار عىل هذا الصالحون يف حجهم:
 قال مجاهد :قال رجل عند ابن عمر :ما أكرث الحاج! فقال ابن عمر :ما أقلهم! ،قال :فرأى ابن عمر رجال عىل بعري عىلرحل رث خطامه حبل فقال :لعل هذا(.)94
 وقال عمر بن الخطاب  tوهو يف طريقه إىل مكة – وقد رأى ناسا محرمني  :-تشعثون( )95وتغربون( )96وتنفلون()97وتضحون( )98ال تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا ما نعلم سفرا خريا من هذا – يعني الحج .)99(-
 وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :حج أيب خمس حجج ماشيا ،واثنتني راكبا ،وأنفق يف بعض حجاته عرشيندرهام(.)100
 وقال أبو نعيم :قدم املهدي مكة وسفيان الثوري مبكة ،فدعاه فقال له سفيان – وقد رأى ما قد هيأه للحج  :-اتق اللهوأعلم أن عمر بن الخطاب  tحج فأنفق ستة عرش دينارا( ،)101ويف رواية :قال سفيان :ما هذه الفساطيط؟ ما هذه
الرسادقات؟ حج عمر بن الخطاب فسأل كم أنفقنا يف حجتنا هذه؟ فقيل :كذا وكذا دينا ًرا – ذكر شيئا يسريا – فقال:
لقد أرسفنا(.)102
 -وقال سفيان الثوري :أدخلت عىل املهدي مبنى فقلت له :اتق الله فإمنا أنزلت هذه املنزلة ،ورصت يف هذا املوضع

 () 93أخرجه :أمحد يف مسنده ( ،)305/2وابن خزمية (رقم ( ،)2839وابن حبان (رقم ( ،)3852يف
صحيحيهما ،واحلاكم يف املستدرك ( )636/1وقال« :هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل
خيرجاه» مجيعهم من طرق عن يونس بن أيب إسحاق عن جماهد بن جرب عن أيب هريرة – به  ،-ورجاله
ثقات ،ولكن تكلم يف مساع جماهد من أيب هريرة ،ولكن للحديث شواهد يقوى هبا.
 () 94أخرجه :عبد الرزاق يف املصنف (.)19/5
 () 95من الشعث وهو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.
 () 96من الغبار وهو معروف.
 () 97من التفل :وهو ترك استعمال الطيب فتصبح الرائحة كريهة.
 () 98أي تربزون للضحى وهو حر الشمس.
 () 99أخبار مكة للفاكهي (.)411/1
 () 100حلية األولياء (.)175/9
 () 101حلية األولياء (.)377/6
 () 102حلية األولياء (.)49/7
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بسيوف املهاجرين واألنصار؛ وأبناؤهم ميوتون جوعا ،حج عمر بن الخطاب فام أنفق إال خمسة عرش دينارا ،وكان ينزل
تحت الشجر فقال يل :أتريد أن أكون مثلك؟ قلت :ال تكن مثيل ،ولكن كن دون ما أنت فيه ،وفوق ما أنا فيه! فقال
يل :اخرج(.)103
 وقال ابن أيب نجيح :حج الحسن بن عيل ماشيا ،وقسم ماله نصفني(.)104 قيل لبعض الصلحاء :ما املعني يف شعث املحرم؟ قال :ليشهد الله تعاىل منك اإلعراض عن العناية بنفسك ،فيعلمصدقك يف بذلها لطاعته(.)105

التعليق:
قال تعاىل} :ث ُ َّم لْيَقْضُ وا ت َ َفثَ ُه ْم َولْيُوفُوا نُذُو َر ُه ْم َولْيَطَّ َّوفُوا بِالْبَيْ ِت الْ َع ِتيقِ { [الحج ]29 :وخالصة القول يف التفث ما حرره
العالمة السعدي بقوله« :أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ واألذى الذي لحقهم يف حال اإلحرام»(.)106
ويف الحديث عن أيب هريرة قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :إن الله عز وجل ليباهي املالئكة بأهل عرفات
يقول :انظروا إىل عبادي شعثا غربا»(.)107
قلت :وكثريا ما يعلل الفقهاء املنع من بعض محظورات اإلحرام بقولهم «منعا من الرتفه» أو «بعدا عن الرتفه» أو «أن
الحاج أشعث أغرب» ومن طالع «كتاب الحج» من كتاب املغني البن قدامة ،أو املجموع للنووي ،أو رشح العمدة البن
تيمية ،وكتب رشوح األحاديث تبني له ذلك جليا.
قال النووي – بعد ذكر محظورات اإلحرام « :-قال العلامء :والحكمة يف تحريم اللباس املذكور عىل املحرم ولباسه اإلزار
التفُّه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ،وليتذكر أنه محرم يف كل وقت فيكون أقرب إىل كرثة أذكاره،
والرداء أن يبعد عن ّ
وأبلغ يف مراقبته وصيانته لعبادته ،وامتناعه من ارتكاب املحظورات ،وليتذكر به املوت ولباس األكفان ،ويتذكر البعث
التفُّه وزينة الدنيا
يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعني إىل الداعي ،والحكمة يف تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن ّ
ومالذها ويجتمع همه ملقاصد اآلخرة»(.)108

103
104
105
106
107
108

)( الورع البن حنبل (ص ،)194اجلرح والتعديل ( ،)106/1حلية األولياء (.)43/7
)( حلية األولياء (.)37/2
)( تفسري القرطيب (.)50/12
)( تفسري السعدي (ص.)537
)( تقدم خترجيه.
)( شرح النووي على صحيح مسلم (.)74/8
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :اإلحرام مبناه عىل مفارقة العادات يف الرتفه ،وترك أنواع االستمتاعات فال يلبس اللباس
املعتاد ،وال يتطيب ،وال يتزين ،وال يتظلل( )109ويالزم الخشوع واإلخشيشان ،ويقصد بيت الله أشعث أغرب»(.)110

أخي الحاج...
إن مام يلفت النظر يف هذا الزمان أن كثريا من الحجاج مل يستشعروا أن اإلحرام مبناه عىل مفارقة العادات يف الرتفه،
وترك أنواع االستمتاعات – وتقدم من النصوص وأحوال السلف ما يدل عىل ذلك – فرتى بعض الحجاج كأنه يف نزهة
وسياحة وقد اصطحب معه وسائل اللهو والرتفيه ،وأنواع الرتفه ،ومام ساعد يف انتشار هذه الظاهرة بعض حمالت الحج
التي ما فتأت تنرش الدعايات املغرية واإلعالنات املشوقة ولعيل أذكر تحقيقا نرش يف بعض الجرائد حول هذه الظاهرة
جاء فيه« :شهدت حمالت الحج الداخيل منافسة محمومة للفوز بأكرب عدد من الحجاج ،ولجأت بعض الحمالت إىل
تقديم خدمات مبالغ فيها لألثرياء الراغبني يف الحج ،منها :استقبال الحاج بسيارة فارهة ،والسكن يف مكة املكرمة داخل
شقق راقية ،أما يف عرفة ونظرا لعدم وجود مبان فإن السكن سيكون يف خيمة كبرية مجهزة بوسائل الراحة والرفاهية
كافة ،حيث ستكون األرضية من السرياميك مع توفري حامم سباحة ،وخدمة فاكس وإنرتنت وعيادة خاصة ،وثالث
وجبات متنوعة بنظام البوفيه املفتوح ،مع توفري املرشوبات الساخنة والباردة عىل مدار الساعة ،إضافة إىل خدمة
الغسيل واليك املجاين .ووصلت أسعار بعض تلك الحمالت إىل ما يقارب مائة ألف ريال .وقسمت بعض الحمالت
أسعارها إىل فئات األوىل الذهبية ،والثانية الفضية ،والثالثة املميزة ،والرابعة الفاخرة.»...
قلت :وهذا تكلف ظاهر يخالف هدي اإلسالم الذي يأمر بعدم اإلرساف يف األحوال العادية فام بالك يف عبادة وشعرية
مطلوب فيها مفارقة الرتفه ،وترك االستمتاعات ،تقدم أن سفيان الثوري ملا دخل عىل الخليفة املهدي ،قال له – وقد رأى
ما قد هيأه للحج  :-اتق الله واعلم أن عمر بن الخطاب  tحج فأنفق ستة عرش دينارا( ،)111ويف رواية :قال سفيان :ما
هذه الفساطيط؟ ما هذه الرسادقات؟ حج عمر بن الخطاب فسأل كم أنفقنا يف حجتنا هذه؟ فقيل :كذا وكذا دينارا –
ذكر شيئا يسريا – فقال :لقد أرسفنا(.)112
قلت :وقد جر هذا الرتف والتوسع حرجا ومضايقات عىل الحمالت فكلام تأخرت وجبة غذائية أو تعذر يشء من وسائل
الرتفيه أقام بعض الحجاج الدنيا ومل يقعدها ،وإذا مل يحرض نوع من أنواع املرطبات بدأ يزمجر ،ويلقي التهم بالبخل

109
110
111
112

)( هذا فيه نظر إال إن محل على التظلل مبالصق للرأس فنعم.
)( شرح العمدة (.)208/2
)( حلية األولياء (.)377/6
)( حلية األولياء (.)49/7
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والرسقة والنصب واالحتيال ،ولكن لو اقترص األمر يف الحمالت عىل توفري الطعام العادي ،بدون إرساف وال مخيلة لحصل
املقصود.
وأنبه أن الحاج ليس ممنوعا من االغتسال ومن أكل الطيبات ويف ذلك نصوص وآثار عن السلف والعلامء ليس هذا
موضع ذكرها.

فائدة:
حديث ابن عمر قال :قام رجل إىل النبي صىل الله عليه وسلم فقال :من الحاج يا رسول الله؟ قال« :الشّ عث التّفل»
رواه الرتمذي( )113وابن ماجه( ،)114وضعفه الرتمذي فقال« :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث إبراهيم بن
يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه».
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،وإياكم والرتفه والتوسع يف الرفاهية ،واعلموا أنكم يف عبادة عظيمة األجر
فيها عىل قدر ال ّنصب.
***

113
114

)( رقم (.)2998
)( رقم (.)2896
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( ) 5الصالحون ...وقلة الكالم في الحج إال من ذكر اهلل
عز وجل
حل ،فقال :يا ابن أخي
 قال الجريري :أحرم أنس بن مالك من ذات عرق قال :فام سمعناه متكلام إال بذكر الله حتى ّهكذا اإلحرام(.)115
 قال منصور بن املعتمر :كان رشيح – هو :ابن الحارث القايض – إذا أحرم كأنه حية صامء(.)116 وقال نافع موىل ابن عمر :لقد أدركت أقواما يطوفون بهذا البيت كأن عىل رءوسهم الطري خشعا(.)117 وقال عطاء بن أيب رباح :رأيت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس  yيطوفان بالبيت جميعا كأن عىل رءوسهامالطري تخشعا(.)118
 وقال عطاء :طفت وراء ابن عمر وابن عباس فلم أسمع أحدا منهام يتكلم يف الطواف(.)119 وقال عروة بن الزبري :خطبت إىل عبد الله بن عمر ابنته ونحن يف الطواف فسكت ومل يجبني بكلمة! فقلت :لو ريضألجابني والله ال أراجعه فيها بكلمة أبدا ،فقدر له أن صدر إىل املدينة قبيل ،ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول صىل
الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله فأتيته ورحب يب ،وقال :متى قدمت؟ فقلت :هذا حني
قدومي ،فقال :أكنت ذكرت يل سودة بنت عبد الله ونحن يف الطواف نتخايل الله عز وجل بني أعيننا ،وكنت قادرا أن
تلقاين يف غري ذلك املوطن ،فقلت :كان أمرا قدر! قال :فام رأيك اليوم؟ قلت :أحرص ما كنت عليه قط! فدعا ابنيه ساملا
وعبد الله فزوجني(.)120
خلد بن عبد الرحمن :سألت سعيد بن جبري :أي الحاج أفضل؟ قال :من أطعم الطعام وكف لسانه .قال الثوري:
 -وقال ّ

 () 115الطبقات الكربى (.)22/7
 () 116الطبقات الكربى (.)141/6
 () 117أخبار مكة للفاكهي (.)202/1
 () 118أخبار مكة (.)203/1
 () 119مصنف ابن أيب شيبة (.)137/3
 () 120حلية األولياء (.)309/1
قلت :ما أمجل بساطة السلف وتيسريهم ومساحتهم! ..ومع هذا جندهم يف حقوق اهلل وحدوده يف غاية التعظيم
وجماهدة النفس ،فأين حنن يف هذا العصر من هذه األخالق الزكية العالية؟!.
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سمعنا أنه من بر الحج(.)121
قلت :ويروى هذا مرفوعا وال يصح(.)122

التعليق:
قال ابن قدامة – تعليقا عىل قول أيب القاسم الخرقي« :ويستحب له قلة الكالم إال فيام ينفع وقد روي عن رشيح أنه
كان إذا أحرم كأنه حية صامء» « :-وجملة ذلك أن قلة الكالم فيام ال ينفع مستحبة يف كل حال ،صيانة لنفسه عن اللغو
والوقوع يف الكذب وما ال يحل ،فإن من كرث كالمه كرث سقطه ...وهذا يف حال اإلحرام أشد استحبابا ،ألنه حال عبادة
واستشعار بطاعة الله عز وجل فيشبه االعتكاف ،وقد احتج أحمد عىل ذلك بأن رشيحا رحمه الله كان إذا أحرم كأنه
حية صامء ،فيستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله تعاىل ،أو قراءة القرآن ،أو أمر مبعروف أو نهي عن منكر ،أو
تعليم لجاهل ،أو يأمر بحاجته ،أو يسكت ،وإن تكلم مبا ال مأثم فيه ،أو أنشد شعرا ال يقبح ،فهو مباح وال يكرث»(.)123
قلت :وقد قال تعاىل }الْ َح ُّج أَشْ ُه ٌر َم ْعلُو َماتٌ فَ َم ْن فَ َر َض ِفي ِه َّن الْ َح َّج ف ََل َرفَثَ َو َل ف ُُس َ
وق َولَ ِج َد َال ِف الْ َح ِّج{ [الحج]197 :
قال العالمة السعدي يف تفسريه(} )124فَلَ َرفَثَ َولَ ف ُُس َ
وق َولَ ِج َد َال ِف الْ َح ِّج{ أي :يجب أن تعظموا اإلحرام بالحج،
وخصوصا الواقع يف أشهره ،وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجامع ومقدماته الفعلية والقولية،
خصوصا عند النساء بحرضتهن ،والفسوق وهو جميع املعايص ومنها محظورات اإلحرام ،والجدال وهو املامراة واملنازعة
واملخاصمة لكونها تثري الرش وتوقع العداوة ،واملقصود من الحج الذل واالنكسار لله والتقرب إليه مبا أمكن من القربات
والتنزه عن مقارفة السيئات ،فإنه بذلك يكون مربورا ،واملربور ليس له جزاء إال الجنة ،وهذه األشياء وإن كانت ممنوعة
يف كل مكان وزمان فإنها يتغلظ املنع عنها يف الحج».

أخي الحاج...
غفل بعض الحجاج عن هذا الهدي العظيم لسلفنا الصالح فأخذ يطلق لسانه يف كل يشء ،ورمبا مل يتورع عن السباب
واملراء والخصومات ،فضال عن فضول الكالم ،فرتاه يشتم هذا ،ويسب هذا ،ويخاصم ذاك ،وبقية نهاره يف قيل وقال

 () 121مصنف عبد الرزاق (.)10/5
 () 122أخرجه :عبد الرزاق يف املصنف (رقم  )8817قال :حدثين األسلمي قال :حدثين ابن املنكدر
قال :سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما بر احلاج؟ قال« :إطعام الطعام وترك الكالم».
 () 123املغين (.)135/3
( () 124ص.)91 :
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وكرثة الكالم!! فقل بربك :متى يقرأ هذا الصنف من الحجاج كتاب الله؟ ! ومتى يعيش مع سنة رسول الله صىل الله
عليه وسلم إذا كانت هذه حاله؟ !.
إن هذا النوع من الحجاج مل يستشعر حرمة الزمان واملكان والحال التي هو عليها ،فالله املستعان.
إن عىل الحاج أن يجعل له برنامجا علميا وعمليا يف الحج فيختم القرآن ،ويحافظ عىل األوراد واألذكار ،ويلزم الدعاء يف
الليل والنهار ،ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،ويعلم الجاهل ،ويساعد املحتاج .ويجاهد نفسه عىل ذلك ،خاصة إذا
كان يف حملة من حمالت الحج والتي يكون لفضول الكالم فيها لذة حيث إن الناس مجتمعون يف مكان واحد ،وليس
عندهم شغل ،والوضع مهيأ!.
ومن املهم التنبه إىل ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية« :فالسكوت بال قراءة وال ذكر وال دعاء ليس عبادة وال مأمورا به،
بل يفتح باب الوسوسة ،فاالشتغال بذكر الله أفضل من السكوت ،وقراءة القرآن من أفضل الخري وإذا كان كذلك فالذكر
بالقرآن أفضل من غريه.)125(»...
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،واحذروا الجدال واملراء ،وإياكم وفضول الكالم ،واشتغلوا بالذكر وقراءة
القرآن والعلم والتعليم ..فأيام الحج قليلة يوشك أن تنقيض.
***

 () 125الفتاوى الكربى (.)177/2
ومن هنا يعلم أن ما ورد عن نصر بن احلريش الصامت من قوله« :حججت أربعني حجة ما كلمت فيها
أحدا» فسمي الصامت« .حلية األولياء» ( )320/10غري سديد بل هو خمالف هلدي سيد األولني
ً
واآلخرين صلى اهلل عليه وسلم كما تقدم ،ومن نعم اهلل على العبد التعبد هلل بالكتاب والسنة الصحيحة دون
غريمها ،واهلل املستعان.
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( ) 6الصالحون ...وقوة العبادة في الحج
 قال أبو إسحاق السبيعي :حج مرسوق – هو :ابن األجدع – فام نام إال ساجدا(.)126 قال محمد بن سوقة عن أبيه أنه حج مع األسود فكان إذا حرضت الصالة أناخ ولو عىل حجر ،قال :وحج نيفاوسبعني(.)127
 وقال ضمرة بن ربيعة :حججنا مع األوزاعي سنة خمسني ومائة ،فام رأيته مضطجعا يف املحمل يف ليل وال نهار قط،كان يصيل ،فإذا غلبه النوم ،استند إىل القتب(.)128
 وقال عبد العزيز بن أيب حازم :عادلني( )129صفوان بن سليم إىل مكة فام وضع جنبه يف املحمل حتى رجع(.)130 قال محمد بن إسحاق :قدم علينا عبد الرحمن بن األسود حاجا ،فاعتلت إحدى قدميه ،فقام يصيل حتى أصبح عىلقدم ،فصىل الفجر بوضوء العشاء(.)131
قلت :تقدم التعريف بعبد الرحمن وبيان أنه سافر مثانني ما بني حجة وعمرة مل يجمع بينهام ،وقال الحكم بن عتيبة:
ملا احترض عبد الرحمن بن األسود بىك ،فقيل له :ما يبكيك؟ قال :أسفا عىل الصوم والصالة! ،قال :ومل زل يقرأ القرآن
حتى مات.
 قال أبو يحيي :صبحت سلم بن سامل( )132يف طريق مكة فام رأيته وضع جنبه يف املحمل إال ليلة واحدة ومد رجليهثم استوى جالسا(.)133
 -وقال نافع :كان ابن عمر ريض الله عنهام أنه إذا قدم إىل مكة طاف بالنهار خمسة ،وبالليل سبعة ،وكان يحب أن

 () 126الطبقات الكربى ( ،)79/6مصنف ابن أيب شيبة ( ،)148/7املعرفة والتاريخ ( ،)235/2مسند
ابن اجلعد ( ،)79/1حلية األولياء (.)95/2
 () 127الطبقات الكربى (.)72/6
 () 128تاريخ مدينة دمشق ( ،)195/35سري أعالم النبالء (.)119/7
 () 129عادلين :أي رافقين يف السفر .لسان العرب (.)310/11
 () 130حلية األولياء (.)158/3
 () 131تاريخ مدينة دمشق (.)231/34
 () 132هو :أبو حممد وقيل :أبو عبد الرمحن البلخي قدم بغداد وحدث هبا ،قال اخلطيب« :وكان سلم
مذكورا بالعبادة والزهد» .تاريخ بغداد (.)140/9
 () 133تاريخ بغداد (.)140/9
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ينرصف عىل وتر من طوافه(.)134
 وكان املغرية بن الحكيم الصنعاين يحج من اليمن ماشيا ،وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقففيصيل حتى يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب متى لحق بهم ،فرمبا مل يلحقهم إال يف آخر النهار.
 كان أبو بكر محمد بن واسع – زين القراء – يصيل يف طريق مكة ليله أجمع غي محمله ،يومئ إمياء ،ويأمر حاديهأن يرفع صوته خلفه ،حتى يشغل عنه بسامع صوت الحادي فال يتفطن له.
 قال أبو سليامن املكتب :صحبت كرزا إىل مكة فكان إذا نزل أخرج ثيابه فألقاها يف الرحل ثم تنحى للصالة ،فإذا سمعرغاء اإلبل أقبل(.)135
 وقال سفيان بن عيينة( :)136سمعت ابن شربمة يقول قلت البن هبرية:تعبده
يف
ككرز()1
كنت
شئت
لو
أو
قد

حال

دون

كابن
لذيذ

وسارعا

طارق

حول

العيش

خوفهام

يف

طالب

البيت

الفوز

يف

الحرم

والكرم

فقال يل ابن هبرية :من كرز ومن ابن طارق؟ قلت :أما كرز فكان إذا قدم مكة طاف ليله ونهاره ،وأما ابن طارق يطوف
يف كل يوم وليلة سبعني أسبوعا.
قال سفيان :فحدثني ابن املبارك قال :قدمت البرصة فسمع يب شعبة فأتاين ،فسمع هذه األبيات ،فقلت :يا أبا بسطام،
أنت تسمع هذا؟ قال :لو كنت يف أقايص البرصة يف بني يشكر ألتيتك حتى أسمع هذا منك(.)137
وقد عقد ابن أيب شيبة يف «مصنفه»( )138بابا قال فيه« :من كان يستحب إذا دخل الرجل مكة أن ال يخرج حتى يقرأ
القرآن».
 -ثم ذكر قول إبراهيم النخعي :كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن ال يخرجوا منها حتى يختموا القرآن بها(.)139

134
135
136
137
138
139

)( أخبار مكة للفاكهي (.)278/1
)( حلية األولياء (.)80/5
)( حلية األولياء ( ،)81/5املنتظم (.)198/8
)( تاريخ جرجان (ص.)338
)( (.)387/3
)( أخبار مكة لألزرقي (ص.)132
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 وقال الحسن :كان يعجبهم إذا قدموا للحج أو العمرة أن ال يخرجوا حتى يقرءوا ما معهم من القرآن(.)140 وقال إبراهيم :قرأ علقمة القرآن يف ليلة مبكة :طاف بالبيت سبعا ،ثم أىت املقام فصىل عنده فقرأ باملئني ،ثم طاف سبعا،ثم أىت املقام فصىل عنده فقرأ باملثاين ،ثم طاف سبعا ،ثم أىت املقام فصىل عنده فقرأ بقية القرآن(.)141
 وقال أبو الفرج اإلسفراييني :كان الخطيب البغدادي معنا يف الحج فكان يختم كل يوم قريب الغياب قراءة ترتيل ،ثميجتمع عليه الناس وهو راكب فيقولون :حدثنا ،فيحدث(.)142

التعليق:
القوة يف العبادة مطلوبة رشعا قال تعاىلُ } :خذُوا َما َآتَيْ َناكُ ْم ِب ُق َّو ٍة َوا ْذكُ ُروا َما ِفي ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ{ [البقرة ،]63 :وقال تعاىل:
ش ٍء
ش ٍء َم ْو ِعظَ ًة َوتَف ِْص ًيل لِك ُِّل َ ْ
} ُخذُوا َما َآتَيْ َناكُ ْم ِب ُق َّو ٍة َو ْاس َم ُعوا{ [البقرة ،]93 :وقال تعاىلَ } :وكَتَبْ َنا لَ ُه ِف الْ َلْ َوا ِح ِم ْن ك ُِّل َ ْ
اب ِب ُق َّو ٍة{ [مريم.]12 :
فَ ُخ ْذ َها ِب ُق َّو ٍة{ [األعراف ،]145 :وقال تعاىل} :يَا يَ ْحيَى خ ُِذ الْ ِكتَ َ
وتتأكد هذه القوة والعزم والحزم مع فضيلة الزمان واملكان وهو متوفر يف هذه الشعرية العظيمة «الحج» ،وقد رأيت
– أخي الحاج – كيف كانت عبادة سلفنا الصالح يف الحج وقوتهم يف ذلك ألنهم يستشعرون عظمة الزمان واملكان ،وأن
الحسنات تضاعف ،والعبادة فيه أفضل من غريه ،وقد وقف نبينا محمد صىل الله عليه وسلم يف يوم عرفة يدعو الله
عز وجل من زوال الشمس إىل غروبها مبتهال بالذكر والدعاء واإلنابة والخشوع ،رافعا يديه حتى إنه سقط زمام راحلته
فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع األخرى ،ومل ميل ومل يتعب من طول القيام والدعاء ..إنها القوة يف العبادة ،واللذة يف
املناجاة!.
ومام يلفت النظر أن بعض الحجاج ال يراعي حرمة الزمان واملكان ،وال يستشعر أنه خرج من بيته وأهله وماله وبلده
للحصول عىل األجر والثواب ،وال يفرق بني كونه محرما أو غري محرم ،فرتاه يقيض وقته يف قيل وقال ،وقصص وفكاهات،
ورمبا تناولوا فالنا وفالنا بالغيبة والسخرية ،ورمبا أشغلهم الشيطان بالحديث عن أمور الدنيا واإلغراق يف ذلك والجدال
والخصام ،ورمبا حصل تبادل السباب بينهم ،وال شك أن من مل يشغل نفسه بالطاعة شغلته باملعصية.
فام أحسن أن يعاهد الحاج نفسه من أول لحظة عىل القوة يف العبادة ومجاهدة النفس عىل ذلك عىس أن يكون من
املقبولني املقربني!.

140
141
142

)( مصنف ابن أيب شيبة (.)260/2
)( مصنف ابن أيب شيبة (.)260/2
)( تذكرة احلفاظ (.)1139/3
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قال ابن رجب« :وقد كان السلف يواظبون يف الحج عىل نوافل الصالة ،وكان النبي صىل الله عليه وسلم يواظب عىل
قيام الليل عىل راحلته يف أسفاره كلها ويوتر عليها – ثم ذكر بعض اآلثار املذكورة سابقا وقال - :سالم الله عىل تلك
األرواح ،رحمة الله عىل تلك األشباح ،ما مثلنا ومثلهم إال كام قال القائل:

نزلوا

مبكة

يف

قبائل

هاشم

بالبيداء

ونزلت

أبعد

منزل»

()2

قال ابن مفلح« :بات عند اإلمام أحمد رجل فوضع عنده ماء ،قال الرجل :فلم أقم بالليل ،ومل أستعمل املاء ،فلام
أصبحت قال يل :مل ال تستعمل املاء؟ فاستحييت وسكت ،فقال :سبحان الله! سبحان الله! ما سمعت بصاحب حديث
ال يقوم بالليل .وجرت هذه القصة معه لرجل آخر فقال :أنا مسافر ،قال :وإن كنت مسافرا ،حج مرسوق فام نام إال
ساجدا ،قال الشيخ تقي الدين :فيه أنه يكره ألهل العلم ترك قيام الليل ،وإن كانوا مسافرين»(.)143
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،واجتهدوا يف العبادة ،وأنواع الطاعات فإمنا هي أيام يسرية يوشك أن
تنقيض ،ورمبا ال يتيرس لك – أخي الحاج – تكرارها..
***

143

)( اآلداب الشرعية (.)169/2
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( ) 7الصالحون  ..والكرم والبذل والعطاء في الحج
 قال سليامن بن الربيع :انطلقت يف رهط من نساك أهل البرصة إىل مكة فقلنا :والله ال نرجع حتى نلقى رجال منأصحاب محمد صىل الله عليه وسلم يحدثنا بحديث ،فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن عبد الله بن عمرو نازل يف أسفل
مكة ،فعمدنا إليه ،فإذا نحن بثقل عظيم ،ويرتحلون ثالمثائة راحلة؛ منها مائة راحلة ،ومائتا زاملة( ،)144فقلنا :ملن هذا
الثقل؟ فقالوا :لعبد الله بن عمرو ،فقلنا :أكل هذا له؟ ! – وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا  ،-فقالوا لنا :أما هذه
املائة راحلة فإلخوانه يحملهم عليها ،وأما املائتان فلمن نزل عليه من أهل األمصار وألضيافه ،فعجبنا من ذلك! فقالوا:
ال تعجبوا من هذا فإن عبد الله رجل غني ،وإنه يرى حقا عليه أن يكرث من الزاد ملن نزل عليه من الناس ،فقلنا :دلونا
عليه ،فقالوا :إنه يف املسجد الحرام ،قال :فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه يف دبر الكعبة جالسا بني بردتني وعاممة ليس
عليه قميص ،قد علق نعليه يف شامله.)145(...
 وقال مصعب بن ثابت :لقد بلغني – والله – أن حكيم بن حزام حرض يوم عرفة معه مائة رقبة ،ومائة بدنة ،ومائةبقرة ،ومائة شاة ،قال :هذا كله لله فأعتق الرقاب ،وأمر بذلك(.)146
 وقال خالد بن عبد الرحمن :سألت سعيد بن جبري :أي الحاج أفضل؟ قال :من أطعم الطعام وكف لسانه .قال الثوري:سمعنا أنه من بر الحج(.)147
قلت :ويروى هذا مرفوعا وال يصح.
 وقال مالك بن أنس :حج سعيد بن املسيب وحج معه ابن حرملة فاشرتى سعيد كبشا فضحى به ،واشرتى ابن حرملةبدنة بستة دنانري فنحرها ،فقال له سعيد :أما كان لك فينا أسوة؟ فقال :إين سمعت الله يقولَ } :والْبُ ْد َن َج َعلْ َنا َها لَ ُك ْم
ِم ْن شَ َعائِ ِر اللَّ ِه لَ ُك ْم ِفي َها خ ْ ٌَي{ [الحج ]36 :فأحببت أن آخذ الخري من حيث دلني الله عليه ،فأعجب ذلك ابن املسيب
منه ،وجعل يحدث بها عنه(.)148

 () 144والزاملة البعري الذي حيمل عليه الطعام واملتاع ،من الزمل وهو احلمل .فتح الباري (.)381/3
 () 145الطبقات الكربى ( ،)267/4اآلحاد واملثاين ( ،)106/2مستدرك احلاكم ( ،)578/4حلية
األولياء ( ،)291/1تاريخ مدينة دمشق ( ،)280/31سري أعالم النبالء ( ،)93/3وإسناده جيد.
 () 146تاريخ مدينة دمشق (.)117/15
 () 147مصنف عبد الرزاق (.)10/5
 () 148عزاه السيوطي يف «الدر املنثور» ( )51/6إىل ابن أيب حامت.
}والْبُ ْد َن{ أي :اإلبل - ،والبصر على أحد القولني –
قال الشيخ السعدي« :وهنا أخرب أن من مجلة شعائره َ
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 قال سفيان بن عيينة :حج صفوان بن سليم ومعه سبعة دنانري فاشرتى بها بدنة ،فقيل له :ليس معك إال سبعة دنانريتشرتي بها بدنة! قال :إين سمعت الله عز وجل يقولَ } :والْ ُب ْد َن َج َعلْ َنا َها لَ ُك ْم ِم ْن شَ َعائِ ِر اللَّ ِه لَ ُك ْم ِفي َها خ ْ ٌَي{ [الحج]36 :
(.)149
 وقال إبراهيم النخعي :كان علقمة واألسود يحجان مع عبد الله بن الحارث أخي األشرت فكان يكفيهم نفقتهم(.)150 وقال محمد بن سريين :كان أصحاب محمد صىل الله عليه وسلم يحج بعضهم ببعض فيجزي ذلك عنهم(.)151 قال عيل بن الحسن بن شقيق :كان عبد الله بن املبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو فيقولون:نصحبك يا أبا عبد الرحمن ،فيقول لهم :هاتوا نفقاتكم ،فيأخذ نفقاتهم فيجعلها يف صندوق ويقفل عليها ،ثم يكرتي
لهم ويخرجهم من مرو إىل بغداد ،وال يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواء ،ثم يخرجهم من
بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة ،حتى يصلوا إىل مدينة الرسول صىل الله عليه وسلم ،فإذا صاروا إىل املدينة قال لكل
رجل منهم :ما أمرك عيالك أن تشرتي لهم من املدينة من طرفها؟ فيقول :كذا ،ثم يخرجهم إىل مكة فإذا وصلوا إىل مكة
وقضوا حجهم قال لكل واحد منهم :ما أمرك عيالك أن تشرتي لهم من متاع مكة؟ فيقول :كذا وكذا فيشرتي لهم ،ثم
يخرجهم من مكة فال يزال ينفق عليهم إىل أن يصريوا إىل مرو ،فإذا صاروا إىل مرو جصص أبوابهم ودورهم ،فإذا كان
بعد ثالثة أيام صنع لهم وليمة وكساهم فإذا أكلوا ورشبوا دعا بالصندوق ففتحه ،ودفع إىل كل رجل منهم ُصة بعد
أن كتب عليها اسمه(.)152
 وقال عبد الرحمن بن عمر :كان عبد الرحمن بن مهدي يحج كل سنة وسمعته يقول :ما أحب أن يخلو مني املوسم قال عبد الرحمن بن عمر :وظننت أنه كان يجهز ويعطي يف الحج .)153(- -وقال عمرو بن قيس :حج خيثمة بن عبد الرحمن( )154مع نفر من أصحابه فلام كانت ليلة جمع سمع رجال يحدث

فتعظم وتسمن وتستحسن }لَ ُك ْم فِ َيها َخيـٌْر{ أي للمهدي وغريه من األكل والصدقة واالنتفاع والثواب
واألجر» .تفسري السعدي (ص.)538
وما أخلق العاقل باحلرص على شيء شهد اهلل تعاىل بأن فيه خريا وبأن فيه منافع!.
 () 149املعرفة والتاريخ ( ،)370/1حلية األولياء ( ،)160/3الدر املنثور (.)51/6
 () 150مصنف ابن أيب شيبة (.)207/3
 () 151مصنف ابن أيب شيبة (.)207/3
 () 152تاريخ بغداد (ج ،)158/10تاريخ مدينة دمشق (.)452/32
 () 153حلية األولياء (.)14/9
 () 154هو اجلعفي ،مات بعد سنة مثانني ،روى له اجلماعة ،وكان مشهورا باجلود والكرم ،قال أبو نعيم
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رجال أن رجال جعفيا ذهبت نفقته وضلت راحلته فأتاه خيثمة فقال له :هل عرفت رحل هذا الرجل الذي أصيب وأين
نزل منا؟ قال :نعم ،موضع كذا وكذا ،فأخربه مبوضعه ،فلام كان بعد الظهر من يوم النحر أىت املوضع فسأل عن الرجل
فإذا هو برجل ال يعرفه ،فسأل عام أصيب فأخربه فدفع إليه رصة كانت فيها ثالثون دينارا وأثوابا كانت معه ،فقال:
تجهز بها إىل أهلك(.)155
 قال إبراهيم الهروي :حج سعيد الجوهري( )156فجعل معه أربعامئة رجل من الزوار سوى حشمه يحج بهم ،وكانفيهم إسامعيل بن عياش ،وهشيم بن بشري وكنت أنا معهم يف إمارة هارون الرشيد(.)157

التعليق:
الكرم والبذل والعطاء والجود من الصفات املحمودة ولذا يوصف الله تعاىل بالجود ففي الحديث الذي أخرجه
الرتمذي( )158والبزار( )159وغريهام عن سعد بن أيب وقاص عن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :إن الله جواد يحب
الجود» والحديث وإن كان يف إسناده مقال لكن له شواهد تقويه.
وقد كان النبي صىل الله عليه وسلم أجود الناس ففي «الصحيحني»( )160عن أنس  tقال :كان النبي صىل الله عليه
وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس.
وجوده صىل الله عليه وسلم يتضاعف يف األزمنة واألمكنة الفاضلة ففي حديث جابر الطويل يف صفة حج النبي صىل
الله عليه وسلم قال :ثم انرصف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيده ،ثم أعطى عليا فنحر ما غرب وأرشكه يف هديه ،ثم أمر

األصبهاين« :ومنهم املطعم لإلخوان واملكرم للخالن خيثمة بن عبد الرمحن كان باملنعم واثقا ،وللقائه
تائقا» ،قال الذهيب« :وكان من العلماء العباد ما جنا من فتنة ابن األشعث إال هو وإبراهيم النخعي
فيما قيل ،وحديثه يف دواوين اإلسالم ،وكان سخيا جواد ،يركب اخليل ويغزو» قلت :وسريته يف باب
الكرم والبذل والعطاء من أمجل ما قرأت فلرتاجع يف حلية األولياء ( ،)113/4وانظر :سري أعالم النبالء
(.)321/4
 () 155الكرم واجلود (ص.)58
 () 156هو والد احلافظ إبراهيم بن سعيد اجلوهري (ت ،)249قال اخلطيب« :وكان لسعيد – والد
إبراهيم – اتساع من الدنيا ،وإفضال على العلماء ،فلذلك متكن ابنه من السماع ،وقدر على اإلكثار عن
الشيوخ».
 () 157تاريخ بغداد (.)94/6
 () 158رقم (.)2799
 () 159رقم (.)1114
 () 160البخاري (رقم  ،)2665ومسلم (رقم .)2307
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من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من لحمها ورشبا من مرقها.
فتأمل كيف أهدى النبي صىل الله عليه وسلم مائة بدنة ،وكثري من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة واحدة حتى إنه
يختار النسك املفضول عىل الفاضل تفاديا للهدي(.!!)161
وقد ذكر الله يف كتابه هذا املعنى فجعل الحج محال للتعاون والبذل واإلحساس باآلخرين وسد حاجة الفقراء والجوعى،
يقول الله سبحانه} :لِ َيشْ َه ُدوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم َويَ ْذكُ ُروا ْاس َم اللَّ ِه ِف أَيَّامٍ َم ْعلُو َم ٍ
ات َع َل َما َر َزقَ ُه ْم ِم ْن بَهِي َم ِة ْالَنْعَامِ فَ ُكلُوا ِم ْن َها
َوأَطْ ِع ُموا الْ َبائِ َس الْ َف ِق َري{ [الحج ،]28 :ويف اآلية األخرى يقول} :فَ ِإذَا َو َج َب ْت ُج ُنوبُ َها فَ ُكلُوا ِم ْن َها َوأَطْ ِع ُموا الْقَانِ َع َوالْ ُم ْع َ َّت
كَ َذلِ َك َس َّخ ْرنَا َها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم ت َشْ ُك ُرونَ{ [الحج ،]36 :والقانع هو الذي ال يسأل الناس إلحافا مع جوعه وإمالقه ،واملعرت
هو الفقري الذي يتكفف الناس.
أخي الحاج...
احرص عىل البذل والعطاء والجود يف الحج فقد توفر لك رشف الزمان واملكان والحال ،ومن صور البذل والعطاء والجود
يف الحج:
 تحجيج الفقراء الذين ال يستطيعون الحج ،واإلنفاق عليهم كام تقدم عن الصالحني فعل ذلك.يم َوأَ ِس ًريا{ [اإلنسان.]8 :
 إطعام الطعام ،ويف اإلطعام أجر عظيم .قال تعاىلَ } :ويُطْ ِع ُمو َن الطَّ َعا َم َع َل ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َويَ ِت ً توزيع املاء البارد (السقيا) ،حيث كرثة الزحام والعطش. الصدقة باملال :فإن اإلنفاق من أعظم القربات وأجل الطاعات ،واآليات واألحاديث يف فضل الصدقة كثرية جدا،ومن بني هذا الجمع املبارك :الفقري وأصحاب الحاجات ،ففي إعطائهم سد لجوعتهم وتفريج لكربتهم وإغناء لهم عن
السؤال ،حتى وإن كانت بالقليل من املال ،قال صىل الله عليه وسلم« :اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل يجد فبكلمة
طيبة»(.)162
قلت :وصور البذل والعطاء والجود والسخاء يف الحج كثرية من طلبها بصدق وفق لها.
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،وابذلوا وتصدقوا وإياكم والبخل والشح ،فإن للصدقة تأثريا عجيبا يف دفع
البالء قال ابن القيم« :فإن للصدقة تأثريا عجيبا يف دفع أنواع البالء؛ ولو كانت من فاجر أو من ظامل بل من كافر ،فإن

161
162

)( شرح حديث جابر البن عثيمني (ص.)136 :
)( أخرجه :البخاري (رقم  ،)1351ومسلم (رقم .)1016
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الله تعاىل يدفع بها عنه أنواعا من البالء ،وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم ،وأهل األرض كلهم مقرون به
ألنهم جربوه.)163(»...
***

163

)( الوابل الصيب (ص.)49
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( ) 8الصالحون ...وماء زمزم
 قال ابن عيينة :قال عمر بن الخطاب  :tاللهم إين أرشبه لظأم يوم القيامة(.)164 وقال عكرمة :كان ابن عباس ريض الله عنهام إذا رشب من ماء زمزم قال :اللهم علام نافعا ،ورزقا واسعا ،وشفاء منكل داء(.)165
 قال الحسن بن عيىس :رأيت ابن املبارك دخل زمزم فاستقى دلوا واستقبل البيت ثم قال :اللهم إن عبد الله بن املؤملحدثني عن أيب الزبري عن جابر أن النبي صىل الله عليه وسلم قال« :ماء زمزم ملا رشب له» اللهم أين أرشبه لعطش يوم
القيامة فرشب(.)166
 وقال أبو بكر محمد بن جعفر سمعت ابن خزمية وسئل من أين أوتيت هذا العلم؟ فقال :قال رسول الله صىل اللهعليه وسلم« :ماء زمزم ملا رشب له» وإين ملا رشبت ماء زمزم سألت الله علام نافعا(.)167
 وقال ابن عساكر :سمعت الحسني بن محمد يحدث عن أيب الفضل بن خريون أو غريه أن الخطيب البغدادي ذكرأنه ملا حج رشب من ماء زمزم ثالث رشبات وسأل الله ثالث حاجات أخذا بالحديث «ماء زمزم ملا رشب له» فالحاجة
األوىل :أن يحدث بتاريخ بغداد بها ،الثانية :أن مييل الحديث بجامع املنصور ،الثالثة :أن يدفن عند برش الحايف ،فقىض
الله له ذلك(.)168
 قال أبو بكر ابن العريب :ولقد كنت مبكة مقيام يف ذي الحجة سنة تسع ومثانني وأربعامئة ،وكنت أرشب ماء زمزم كثريا،وكلام رشبته نويت به العلم واإلميان ،حتى فتح الله يل بركته يف املقدار الذي يرسه يل من العلم ،ونسيت أن أرشبه
للعمل ،ويا ليتني رشبته لهام حتى يفتح الله عيل فيهام ،ومل يقدر ،فكان صغوي( )169إىل العلم أكرث منه إىل العمل،
ونسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته(.)170

 () 164تاريخ :مدينة دمشق (.)308/45
 () 165أخرجه :الدارقطين يف سننه ( ،)288/2واحلاكم يف املستدرك ( )646/1وصححه ،وله شواهد
تدل على قوته.
 () 166تاريخ مدينة دمشق (.)436/32
 () 167تذكرة احلفاظ (.)721/2
 () 168تاريخ دمشق ( )34/5تذكرة احلفاظ (.)1139/3
 () 169أي :ميلي وهواي.
 () 170أحكام القرآن (.)98/3
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 وقال الحافظ أبو حازم العبدويي :سمعت الحاكم أبا عبد الله – إمام أهل الحديث يف عرصه – يقول :رشبت ماء زمزم،وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف( .)171وقال أبو الفضل بن الفليك الهمذاين :كان كتاب «تاريخ النيسابوريني»
الذي صنفه الحاكم أبو عبد الله بن البيع أحد ما رحلت إىل نيسابور بسببه ،وبلغني أنه رشب ماء زمزم بنية التصنيف
والجمع ،فرزق حسن التصنيف(.)172
 ويف ترجمة الشيخ يحيى بن أحمد األنصاري القرطبي أنه رشب ماء زمزم لحفظ القرآن ،فتيرس عليه حفظه يف أقربمدة(.)173
 ويف ترجمة الحافظ البلقيني :أنه مل يكن له تقدم اشتغال يف العربية وأنه حج ...فرشب ماء زمزم لفهمها فلام رجعأدمن النظر فيها فمهر فيها يف مدة يسرية(.)174
 وقال ابن حجر :واشتهر عن الشافعي اإلمام أنه رشب ماءا زمزم للرمي ،فكان يصيب من كل عرشة تسعة ،ورشبهالحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغري ذلك ،فصار أحسن أهل عرصه تصنيفا ،وال يحىص كم رشبه من األمئة ألمور
نالوها ،وقد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي أنه رشبه ليشء فحصل له.
ثم قال الحافظ ابن حجر :وأنا رشبته مرة وسألت الله – وأنا حينئذ يف بداية طلب الحديث – أن يرزقني حالة الذهبي
يف حفظ الحديث ،ثم حججت بعد مدة تقرب من عرشين سنة ،وأنا أجد من نفيس املزيد عىل تلك املرتبة ،فسألته رتبة
أعىل منها ،فأرجو الله أن أنال ذلك( .)175وقال السيوطي :حيك عن شيخ اإلسالم أيب الفضل بن حجر أنه قال :رشبت
ماء زمزم ألصل إىل مرتبة الذهبي يف الحفظ ،فبلغها وزاد عليها(.)176
وأخبار العلامء والصالحني يف هذا الباب كثرية ،ومن املمكن أن تفرد بجزء يجمعها ويحقق القول فيها.

التعليق:
ثبت يف «صحيح مسلم»( )177يف حديث إسالم أيب ذر أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال أليب ذر« :متى كنت ها

171
172
173
174
175
176
177

)( سري أعالم النبالء (.)171/17
)( األنساب (.)433/1
)( التكملة لكتاب الصلة (.)188/4
)( الضوء الالمع (.)109/4
)( جزء يف حديث «ماء زمزم لما شرب له» البن حجر (ص.)35
)( ذيل تذكرة احلفاظ (ص.)381 ،348
)( (رقم .)2473
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هنا؟» قال :قلت :قد كنت ها هنا منذ ثالثني بني ليلة ويوم ،قال« :فمن كان يطعمك؟» قال :قلت :ما كان يل طعام
إال ماء زمزم فسمنت حتى تكرست ُع َك ُن بطني وما أجد عيل كبدي سخفة( )178جوع قال« :إنها مباركة إنها طعام
طعم»(.)179
قال أبو بكر ابن العريب« :وقد اجتزأ به أبو ذر ليايل أقام مبكة ينتظر لقاء النبي ليستمع منه قال :حتى سمنت وتكرست
عكن بطني ،وكان ال يجرتئ عىل السؤال ،وال ميكنه الظهور ،وال التكشف ،فأغناه الله مباء زمزم عن الغذاء ،وأخرب النبي
صىل الله عليه وسلم بأن هذا موجود فيه إىل يومه ذلك ،وكذلك يكون إىل يوم القيامة ملن صحت نيته وسلمت طويته،
ومل يكن به ُمكذبا ،وال رشبه ُمج ِّربا ،فإن الله مع املتوكلني وهو يفضح املجربني»(.)180
قال ابن القيم« :ماء زمزم :سيد املياه وأرشفها وأجلها قدرا ،وأحبها إىل النفوس ،وأغالها مثنا ،وأنفسها عند الناس ،وهو
هزمة( )181جربيل ،وسقيا الله إسامعيل ...،ويف «سنن ابن ماجه» من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صىل الله
عليه وسلم أنه قال« :ماء زمزم ملا رشب له».
وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن املؤمل – راويه عن محمد بن املنكدر – وقد روينا عن عبد الله بن املبارك
أنه ملا حج أىت زمزم فقال :اللهم إن ابن أيب املوايل حدثنا عن محمد بن املنكدر عن جابر  tعن نبيك أنه قال« :ماء زمزم
ملا رشب له» وإين أرشبه لظأم يوم القيامة.
وابن أيب املوايل ثقة( ،)182فالحديث إذا حسن( ،)183وقد صححه بعضهم ،وجعله بعضهم موضوعا وكال القولني فيه

 – () 178بفتح السني املهملة وضمها وسكون اخلاء املعجمة – وهي رقة اجلوع وضعفه وهزاله .الديباج
على مسلم (.)441/5
 () 179بضم الطاء وإسكان العني أي تشبع شارهبا كما يشبعه الطعام .شرح النووي على صحيح مسلم
(.)30/16
 () 180أحكام القرآن (.)98/3
 () 181قال ابن األثري« :ضرهبا برجله فنبع املاء ...وهزمت البئر إذا حفرهتا» النهاية يف غريب األثر
(.)262/5
 () 182ولكن راوي هذه القصة عن ابن املبارك سويد بن سعيد وهو ضعيف ،والصواب أن ابن املبارك
ذكر عبد اهلل بن املؤمل كما تقدم.
 () 183قلت :أما من حيث جمرد النظر إىل أسانيد احلديث وخمارج الطرق فال ميكن تقوية احلديث بذلك
فهي تدور على ضعفاء ومن ال يقبل تفرده ،وبعض األسانيد غرائب جتنبها أصحاب الكتب املشهورة،
ولكن بالنظر إىل القرائن األخرى احملتفة باحلديث من احملتمل أن يقوى ،ومن القرائن:
 النصوص الصحيحة يف فضل ماء زمزم – ومنها ما ذكر يف ثنايا الكالم .-www.rasoulallah.net
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مجازفة ،وقد جربت أنا وغريي من االستشفاء مباء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض ،فربأت بإذن الله،
وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكرث ،وال يجد جوعا ،ويطوف مع الناس كأحدهم،
وأخربين أنه رمبا بقي عليه أربعني يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا»(.)184
وقال أيضا« :ولقد أصابني أيام مقامي مبكة أسقام مختلفة ،وال طبيب هناك وال أدوية كام يف غريها من املدن ،فكنت
أستشفي بالعسل وماء زمزم ،ورأيت فيهام من الشفاء أمرا عجيبا.)185(»..
قال ابن حجر – تعليقا عىل قول البخاري «باب ما جاء يف زمزم»(« :- )186قوله( :باب ما جاء يف زمزم) كأنه مل يثبت
عنده يف فضلها حديث عىل رشطه رصيحا ،وقد وقع يف مسلم من حديث أيب ذر أنها طعام طعم ،زاد الطياليس من
الوجه الذي أخرجه منه مسلم :وشفاء سقم ،ويف املستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا :ماء زمزم ملا رشب له ،رجاله
موثقون إال أنه اختلف يف إرساله ووصله ،وإرساله أصح ،وله شاهد من حديث جابر ،وهو أشهر منه أخرجه الشافعي
وابن ماجه ،ورجاله ثقات إال عبد الله بن املؤمل امليك فذكر العقييل أنه تفرد به ،لكن ورد من رواية غريه عند البيهقي
من طريق إبراهيم بن طهامن ومن طريق حمزة الزيات كالهام عن أيب الزبري عن جابر ،ووقع يف فوائد ابن املقرئ
من طريق سويد بن سعيد عن ابن املبارك عن ابن أيب املوايل عن ابن املنكدر عن جابر ،وزعم الدمياطي أنه عىل رسم
الصحيح وهو كام قال من حيث الرجال إال أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه ،وقد شذ بإسناده،

 وموضوع احلديث فهو ليس يف العقائد أو يف األحكام الفقهية الكربى. وقد عمل به مجع كبري من العلماء ،وقواه عدد من احلفاظ واحملدثني.وانظر يف الكالم على احلديث :البدر املنري ( ،)299/6التلخيص احلبري ( ،)511/2اإلرواء ( ،)320/4و
«إزالة الدهش والوله عن املتحري يف صحة حديث ماء زمزم ملا شرب له» للقادري ،والبن حجر جزء يف
حديث «ماء زمزم لما شرب له» وقد حسن احلديث ،واملؤلفات يف ماء زمزم وفوائده وتارخيه وما يتعلق
به من أحكام ومسائل كثرية.
 () 184زاد املعاد (.)393/4
 () 185مفتاح دار السعادة (.)250/1
 () 186ذكر البخاري يف هذا الباب حديثني:
األول :حديث أيب ذر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السالم
ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في
صدري.»...
الثاين :حديث ابن عباس قال« :سقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم».
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واملحفوظ عن ابن املبارك عن ابن املؤمل وقد جمعت يف ذلك جزءا ،والله أعلم»(.)187
ويف حديث جابر بن عبد الله يف صفة حجة النبي صىل الله عليه وسلم  -وحديث جابر أطول حديث يف صفة الحج
وأصل يف هذا الباب – قال :ثم ركب رسول الله صىل الله عليه وسلم فأفاض إىل البيت فصىل مبكة الظهر فأىت بني
عبد املطلب يسقون عىل زمزم ،فقال« :انزعوا بني عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس عىل سقايتكم لنزعت معكم»،
فناولوه دلوا فرشب منه؟ .
وبركة ماء زمزم ال تختص برشبه بل تشمل االغتسال به طلبا للشفاء ،ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن أيب جمرة
الضبعي قال :كنت أجالس ابن عباس مبكة فأخذتني الحمى فقال :أبردها عنك مباء زمزم ،فإن رسول الله صىل الله عليه
وسلم قال« :الحمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء» أو قال« :مباء زمزم»  -شك هامم .)188(-
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :ورأيته – رأى أباه – غري مرة يرشب من ماء زمزم يستشفي به ،وميسح به يديه
ووجهه(.)189
ويقترص يف ذلك عىل ما ورد عن النبي صىل الله عليه وسلم وعن السلف الصالح.

لطيفة:
قال الحميدي :كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء زمزم ملا رشب له» فقام رجل من املجلس ثم عاد فقال:
يا أبا محمد! أليس الحديث الذي قد حدثتنا يف زمزم صحيحا؟ فقال :بىل ،فقال الرجل :فإين رشبت اآلن دلوا من زمزم
عىل أن تحدثني مبائة حديث! فقال سفيان :اقعد .فقعد ،فحدثه مبائة حديث(.)190

 () 187فتح الباري (.)493/3
 () 188نكتة :قال الربذعي يف سؤاالته أليب زرعة ( :)578-577/2شهدت أبا زرعة ،وذكر له صاحل
جزرة رجال .مساه له ،أنسيت امسه ،.فقال له صاحل :روى شعبة ،عن أيب مجرة ،عن ابن عباس :أبردوها مباء
زمزم ،فوقع على أيب زرعة الضحك العظيم مما قال .وذاك أن هذا ليس من حديث شعبة ،إمنا رواه مهام.
اهـ.
قلت :تأمل كيف عرف اإلمام احلافظ أبو زرعة الرازي خطأ صاحل جزرة ،بل وضحك من هذا الوهم مما يدل
على براعة هذا اإلمام ،ودقته ،وقوة حافظته ،ومثل هذه القصص والسري ينبغي أن يتفطن هلا طلبة العلم
ليعرفوا قدر األئمة ،وقد أفردت جزءا بعنوان «قصص ونوادر ألئمة احلديث املتقدمني» بينت فيها شيئا
من أخار السلف يف هذا الباب.
 () 189مسائل أمحد – رواية ابنه عبد اهلل – (ص.)447 :
 () 190اجملالسة للدينوري (رقم  ،)509ورواه ابن املقرئ أيضا عن سفيان انظر :تاريخ مدينة دمشق
(.)308/45
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تنبيه:
يذكر عىل بعض األلسنة أن فضيلته ما دام يف محله فإذا نقل يتغري وهو يشء ال أصل به ،وقد وردت آثار عديدة عن
السلف يف نقل ماء زمزم ،وأما ما ورد مرفوعا فلم يصح.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :من حمل شيئا من ماء زمزم جاز فقد كان السلف يحملونه»(.)191

فائدة :حديث ال يثبت:
أخرج ابن ماجه (رقم ( ،)2061وعبد الرزاق (رقم – )9111 :ومن طريقه الطرباين يف الكبري (رقم ( ،- )11246والدارقطني
(رقم )2736 :تحقيق الرتيك) وغريهم عن محمد بن عبد الرحمن بن أيب بكر قال :كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه
رجل فقال :من أين جئت؟ قال :من زمزم .قال :فرشبت منها كام ينبغي؟ قال :وكيف؟ قال :إذا رشبت منها فاستقبل
الكعبة ،واذكر اسم الله ،وتنفس ثالثا ،وتضلع منها ،فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صىل الله عليه وسلم
قال« :إن آية ما بيننا وبني املنافقني أنهم ال يتضلعون( )192من زمزم».
وهذا الحديث ال يصح ملا فيه من االضطراب واالختالف ،ومل يصب من صححه بتعدد طرقه ،والله أعلم.
***

191
192

)( جمموع الفتاوى (.)154/26
)( التّضلّع :هو اإلكثار من الشرب منها حىت ميتد اجلانب إىل الضلوع.
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( ) 9الصالحون ...ويوم عرفة
 قال سامل :كتب عبد امللك إىل الحجاج أن ال يخالف ابن عمر يف الحج ،فجاء ابن عمر  tوأنا معه يوم عرفة حني زالتالشمس ،فصاح عند رسادق الحجاج ،فخرج وعليه ملحفة معصفرة ،فقال :ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال :الرواح إن
كنت تريد السنة قال :هذه الساعة! قال :نعم ،قال :فأنظرين حتى أفيض عىل رأيس ثم أخرج ،فنزل حتى خرج الحجاج،
فسار بيني وبني أيب ،فقلت :إن كنت تريد السنة فاقرص الخطبة وعجل الوقوف! ،فجعل ينظر إىل عبد الله ،فلام رأى
ذلك عبد الله ،قال :صدق(.)193
 وقال داود بن أيب عاصم :وقفت مع سامل بن عبد الله بعرفة أنظر كيف يصنع ،فكان يف الذكر والدعاء حتى أفاضالناس(.)194
 قال ابن املبارك :جئت إىل سفيان الثوري عشية عرفة ،وهو جاث عىل ركبتيه ،وعيناه تهمالن ،فالتفت إ ّيل ،فقلت له:من أسوأ هذا الجمع حاال؟ قال :الذي يظن أن الله ال يغفر لهم(.)195
 وروي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إىل نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة ،فقال :أرأيتم لو أن هؤالء صاروا إىل رجلفسألوه دانقا – يعني :سدس درهم – أكان يردهم؟ قالوا :ال .قال :والله ،للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم
بدانق(.)196
 وقال عمر بن الورد قال يل عطاء بن أيب رباح :إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. وكان حكيم بن حزام  - tيقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدة ،ومائة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء،يقولون :ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا( .)197وجرى الناس مرة مع الرشيد نحو هذا.
 وقال يعىل بن حرملة :تكلم الحجاج يوم عرفة بعرفات فأطال الكالم فقال عبد الله بن عمر :أال إن اليوم يوم ذكرفأمىض الحجاج ،قال :فأعادها عبد الله مرتني أو ثالثا ثم قال :يا نافع ناد بالصالة فنزل الحجاج(.)198

193
194
195
196
197
198

)( تقدم خترجيه.
)( مصنف ابن أيب شيبة (.)381/3
)( حسن الظن باهلل (ص.)92
)( اجملموع ( ،)110/8إعانة الطالبني ( )312/2وكالمها للنووي.
)( تاريخ مدينة دمشق (.)117/15
)( مصنف ابن أيب شيبة (.)203/6
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 عن سامل أن سعيد بن جبري أُفطر يوم عرفة ألتقوى عىل الدعاء(.)199 قال عبد الله بن بكر املزين :أفضت مع أيب من عرفة فقال يل :يا بني لوال أين فيهم لرجوت أن يغفر لهم(.)200قال الذهبي – تعليقا عليها – قلت :كذلك ينبغي للعبد أن يزري عىل نفسه ويهضمها(.)201
 قال برش بن الحارث :رأي فضيل بن عياض رجال يسأل يف املوقف فقال له :أيف هذا املوضع تسأل غري الله عز وجل؟!(.)202
 ورأى سامل بن عبد الله بن عمر سائال يسأل الناس يف عرفة فقال :يا عاجز أيف هذا اليوم تسأل غري الله تعاىل؟ !(.)203 قال ابن رجب« :كانت أحوال الصادقني يف املوقف بعرفة تتنوع فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء :وقفمطرف بن عبد الله وبكر املزين بعرفة ،فقال أحدهام :اللهم ال ترد أهل املوقف من أجيل .وقال اآلخر :ما أرشفه من
موقف وأرجاه إلله لوال أين فيهم! .وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبيك بكاء الثكىل املحرتقة قد حال البكاء
بينه وبني الدعاء فلام كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إىل السامء وقال :واسوءتاه منك وإن عفوت .ومن العارفني من
كان يف املوقف يتعلق بأذيال الرجاء قال ابن املبارك :جئت إىل سفيان الثوري عشية عرفة ،وهو جاث عىل ركبتيه ،وعيناه
تهمالن ،فالتفت إيل ،فقلت له :من أسوأ هذا الجمع حاال؟ قال :الذي يظن أن الله ال يغفر لهم»(.)204

التعليق:
إن يوم عرفة يوم مهيب ،ومشهد عظيم ،ومناسبة كرمية ليس يف الدنيا مشهد أعظم منه روت عائشة أن رسول الله
صىل الله عليه وسلم قال« :ما من يوم أكرث من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي
بهم املالئكة فيقول :ما أراد هؤالء؟»(.)205
قال النووي« :هذا الحديث ظاهر الداللة يف فضل يوم عرفة ،وهو كذلك».
يت لَ ُك ُم
ويف مثل هذا اليوم وهذا املكان أنزل الله سبحانه }الْيَ ْو َم أَكْ َمل ُْت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتْ َ ْم ُت َعلَيْ ُك ْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ

199
200
201
202
203
204
205

)( مصنف ابن أيب شيبة (.)196/3
)( شعب اإلميان (.)302/6
)( سري أعالم النبالء (.)534/4
)( تاريخ مدينة دمشق (.)401/48
)( التمهيد البن عبد الرب (.)129/1
)( لطائف املعارف (ص.)496 :
)( أخرجه :مسلم (رقم (.)1348
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ِْ
ال ْس َل َم ِدي ًنا{ [املائدة ]3 :ففي «الصحيحني»( )206عن عمر بن الخطاب أن رجال من اليهود قال له :يا أمري املؤمنني آية
يف كتابكم تقرءونها لو علينا معرش اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدا .قال :أي آية؟ قال} :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُْت لَ ُك ْم ِدي َن ُك ْم
يت لَ ُك ُم ْ ِ
ال ْس َل َم ِدي ًنا{ قال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه عىل النبي صىل
َوأَتْ َ ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
الله عليه وسلم ،وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
ويف مثل هذا اليوم وهذا املكان خطب النبي صىل الله عليه وسلم خطبة عظيمة جامعة تحيك املبادئ الكربى لهذا
الدين ،وأهم مقاصده ،ولقد كانت عبارات توديعية بألفاظها ومعانيها وشمولها وإيجازها ،استشهد الناس فيها عىل
البالغ.
إن أول يشء أكد عليه يف النهي من أمر الجاهلية الرشك بالله ،فلقد جاء بكلمة التوحيد( :ال إله إال الله) شعار اإلسالم
وعلم امللة ،كلمة تنخلع بها جميع اآللهة الباطلة ،ويثبت بها استحقاق الله وحده للعبادة.
نعم إنه ال فائدة من حج ال يقوم عىل التوحيد ..ونبذ الرشك ..إن من يقول – وهو متلبس بشعرية من أعظم الشعائر
 «مدد يا رسول الله» أو «مدد يا عيل» ..أو يذبح لغري الله ،ويتوسل باألولياء والصالحني ..ويدعوهم من دون الله ..مليستشعر أن الحج رشع يف األصل لتوحيد الله عز وجل ،قال تعاىلَ } :وإِ ْذ بَ َّوأْنَا ِ ِلبْ َرا ِهي َم َمكَا َن الْ َب ْي ِت أَ ْن لَ ت ُْش ِْك ِب شَ ْيئًا
الس ُجو ِد{ [الحج.]26 :
َوطَ ِّه ْر بَ ْي ِت َي لِلطَّائِ ِف َني َوالْق َِائِ َني َوال ُّركَّعِ ُّ
وقد وقف نبينا محمد صىل الله عليه وسلم يف يوم عرفة يدعو الله عز وجل من زوال الشمس إىل غروبها مبتهال بالذكر
والدعاء واإلنابة والخشوع رافعا يديه ،حتى إنه سقط خطام ناقته فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع األخرى ،ومل ميل ومل
يتعب من طول القيام والدعاء ...إنها القوة يف العبادة واللذة يف املناجاة .عن جابر  tقال :ثم ركب رسول الله صىل الله
عليه وسلم حتى أىت املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخرات وجعل حبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم
يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حتى غاب القرص.
ويف حديث أسامة بن زيد قال :كنت رديف النبي صىل الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فاملت به ناقته فسقط
خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده األخرى(.)207

 () 206أخرجه :البخاري (رقم  ،)45ومسلم (رقم .)3017
 () 207أخرجه :النسائي (رقم  ،)3011وأمحد ( )209/5وصححه ابن خزمية وبوب عليه بقوله« :باب
رفع اليدين يف الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إىل حفظ العنان أو
اخلطام بإحدى اليدين» صحيح ابن خزمية (.)258/4
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قلت :ومع فضل صيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتني كام يف «صحيح مسلم»( )208عن أيب قتادة األنصاري  tأن رسول الله
صىل الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال« :يكفر السنة املاضية والباقية» إال أنه ال يرشع للحاج صيامه من
أجل أن يقوى عىل الدعاء ،قال الشافعي رحمه الله« :ترك صوم عرفة للحاج أحب إيل من صوم يوم عرفة ،ألن رسول
الله صىل الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة ،والخري يف كل ما صنع رسول الله صىل الله عليه وسلم ،وألن املفطر
أقوى يف الدعاء من الصائم وأفضل الدعاء يوم عرفة»( .)209وقال ابن عبد الرب« :قول الشافعي أحسن يشء يف هذا
الباب»(.)210
ويف «الصحيحني»( )211عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة يف صوم النبي صىل الله عليه
وسلم فقال :بعضهم هو صائم .وقال بعضهم :ليس بصائم .فأرسلت إليه بقدح لنب وهو واقف عىل بعريه فرشبه(.)212

( () 208رقم.)1162 :
 () 209فضائل األوقات (.)364/1
 () 210التمهيد البن عبد الرب (.)158/21
قال ابن القيم« :يوم اجلمعة يوم عيد ،ويوم عرفة يوم عيد ألهل عرفة ،ولذلك كره ملن بعرفة صومه ،ويف النسائي
عن أيب هريرة قال :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ،ويف إسناده نظر ،فإن
مهدي بن حرب العبدي ليس مبعروف ،ومداره عليه ،ولكن ثبت يف «الصحيحني» من حديث أم الفضل
أن ناسا متاروا ..وقد اختلف يف حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة فقالت طائفة :ليتقوى على الدعاء
وهذا هو قول اخلرقي وغريه ،وقال غريهم – منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  :-احلكمة فيه أنه عيد ألهل
عرفة ،فال يستحب صومه هلم ،قال :والدليل عليه احلديث الذي أنه عيد ألهل عرفة ،فال يستحب صومه
هلم ،قال :والدليل عليه احلديث الذي يف «السنن» عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :يوم عرفة ويوم النحر
وأيام منى عيدنا أهل اإلسالم» ،قال شيخنا :وإمنا يكون يوم عرفة عيدا يف حق أهل عرفة ،الجتماعهم
فيه خبالف أهل األمصار فإهنم إمنا جيتمعون يوم النحر فكان هو العيد يف حقهم» .زاد املعاد (.)61/1
 () 211أخرجه :البخاري (رقم  ،)1578ومسلم (رقم .)1123
 () 212قلت :أما حديث أنه صلى اهلل عليه وسلم هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة فقد أخرجه :أبو داود
( ،)2440والنسائي ( ،)2791وابن ماجه ( ،)1741وأمحد ( )407/2وغريهم من حديث أيب هريرة،
وفيه مهدي اهلجري وهو جمهول ورواه العقيلي يف «الضعفاء» يف ترمجة حوشب بن عقيل وقال( :ال يتابع
عليه ،وقد روى عن النيب  uبأسانيد جياد أنه مل يصم يوم عرفة وال يصح عنه أنه هنى عن صومه ،وقد روى
عنه أنه قال« :صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة») .قال ابن حجر« :قد صححه
بن خزمية ،ووثّق مهديّا املذكور ابن حبان» .ضعفاء العقيلي ( ،)298/1تلخيص احلبري (.)213/2
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أخي الحاج...
رأيت كيف كان حال سيد األولني واآلخرين يف هذا اليوم ،وسمعت أخبار الصالحني يف هذا املشهد املهيب العظيم ذل
وانكسار ..دعاء وافتقار ..بكاء وخشوع ...وصدق يف االلتجاء واالنطراح بني يدي الرب سبحانه وتعاىل ..لذا باهى الله
بأهل عرفات املالئكة فقال :انظروا إىل عبادي شُ عثا غربا ،ما أراد هؤالء؟ ! ...الله أكرب!!.
أخي الحاج...
ما نصيبك من هذا الخري يف هذا اليوم ...أين الدعاء والذل لله ..أين البكاء والخشوع واالنكسار بني يدي الله عز وجل..
ما هذه القسوة من بعض الحجيج الذين يتجرأون عىل معايص الله يف أعظم أيام الله؟ ! كم نرى يف الحج من أخالق
وأفعال لو صدرت من غري الحاج الستنكرت فكيف بالحاج ويف هذا اليوم؟ !! ،ومن تلك األفعال:
 صعود جبل عرفة ،والصالة فيه ،والتربك به ،وتعليق الخرق وكتابة األوراق إلثبات أنهم بلغوا هذا املكان ،وكل هذامن البدع ألن النبي صىل الله عليه وسلم مل يفعل ذلك ،واألصل يف العبادات التوقيف حتى يقوم دليل عىل مرشوعيتها.
 رشب الدخان – ولألسف هذا منترش بني الحجاج .- التسول وسؤال الناس ،ويف «صحيح البخاري»( )213عن ابن عباس ريض الله عنهام قال :كان أهل اليمن يحجونوال يتزودون ويقولون نحن املتوكلون ،فإذا قدموا مكة سألوا الناس ،فأنزل الله تعاىلَ } :وتَ َز َّو ُدوا فَ ِإ َّن خ ْ ََي ال َّزا ِد التَّ ْق َوى{
[البقرة.]197 :
وتقدم أن الفضيل بن عياض رأى رجال يسأل يف املوقف فقال له :أيف هذا املوضع تسأل غري الله عز وجل؟ !.
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،وعظموا شعائر الله ،واعرفوا لهذا اليوم قدره ومكانته ،وأكرثوا فيه من
الذكر والدعاء واإلنابة ،وإياكم وفضول الكالم ..فإمنا هي سويعات قليلة يوشك أن تنقيض ثم ال تعود أبدا ..فاملسارعة
املسارعة!.

لفتة جميلة:
قال الشيخ األديب عيل الطنطاوي« :لو كان يجوز أن يحرض هذا املوقف غري املسلم القرتحت عىل األمم املتحدة أن
توفد من يدعي املساواة ومحاربة العنرصية والتمييز بني الناس ،لريى هذا املشهد الذي مل تبرص عني الشمس مثيال له!.
مشهد متفرد ما رأى أحد ولن يرى مثله من هنا أعلن محمد صىل الله عليه وسلم حقوق اإلنسان قبل أن تعلنها الثورة

213

)( (رقم.)1451 :
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الفرنسية بأكرث من ألف عام.
أعلنها عمال سبق القول ،وأعلنوها قوال ما بعده عمل!! .ملا وقف يف حجة الوداع يف أكرب جمع إسالمي كان عىل عهده
صىل الله عليه وسلم ،فقرر حصانة الدماء واألموال واألعراض وحرمة التعدي عليها ،وأن الناس سواء :ربهم واحد
وأبوهم واحد (كلكم آلدم وآدم من تراب) ،فال يتكرب متكرب وال يستعل مستعل ،فام خلق الله واحدا من الترب وواحدا
من الطني ،بل الكل من الرتاب وإىل الرتاب ،ثم إىل موقف الحساب ،ثم إىل الثواب أو العقاب ،ألغى رشف النسب واملال
والجاه املوروث ،فالكريم هو الكريم مبزاياه بأعامله ،ال بأهله وال بآله ،وال برثوته وال مباله }إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِع ْن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم{
[الحجرات.)214(»]13 :
شعر جميل يف وصف يوم عرفة وحال الحجيج فيه:
قال ابن القيم رحمه الله يف ميميته املشهورة:

وراحوا

التعريف

إلى

يرجون

ومغفرة
ذاك

فلله

ممن

الموقف

ويدنوا

به

يقول

عبادي

كموقف
الجبار

جل

جالله

يباهي

بهم

أمالكه

أتوني

محبة

بهم

بر

قد

فبشراكم

أهل

ذا

به
214

العرض

غفرت
وأعطيتهم

ذاك

بل

فهو
أجود

أعظم
أكرم
وأرحم

ذنوبهم
ما

الموقف
يغفر

ويكرم

الذي

يوم

أني
يا

يجود

األعظم

وإني
فأشهدكم

رحمة

أملوه

وأنعم

الذي
الذنوب

اهلل

ويرحم

)( ذكريات (.)183/3
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فكم

من

فيه

عتيق

كمل

وآخر
وما

رؤى

وذاك

الشيطان

لما
بنى

ما

أتى

اهلل

وكم

قدر

يستسعى
في

أغيظ

وربك

وأحقر

منه

قد

رآه

فغاظه

فأقبل

يحثو

الترب

من

عيناه

رحمة

ومغفرة

من

حتى

إذا

ظن

أنه

تمكن
له

بنيانا
فخر
ما

كان

البناء

ويلطم

العرش
فهو

تقسم
محكم

أساسه

عليه

يعلو
إذا

بنيانه

من

أألم

أتت

عند

من

وهو
غيظا

ذي

بنى

أرحم

الورى
عندها

ألمر
عاينت

عتقه

ساقطا

يتهدم

وينتهي
وذو

يبنيه

العرش

يهدم

***
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( ) 10الصالحون ...واألمر بالمعروف والنهي عن
المنكر ،والنصيحة للمسلمين في الحج
 قال برش بن الحارث :رأى فضيل بن عياض رجال يسأل يف املوقف فقال له :أيف هذا املوضع تسأل غري الله عز وجل؟!!(.)215
 وقال يعىل بن حرملة :تكلم الحجاج يوم عرفة بعرفات فأطال الكالم ،فقال عبد الله بن عمر :أال إن اليوم يوم ذكرفأمىض الحجاج قال فأعادها عبد الله مرتني أو ثالثا ثم قال :يا نافع ناد بالصالة فنزل الحجاج( .)216قلت :وقد كان عبد
امللك بن مروان كتب إىل الحجاج أن ال يخالف ابن عمر يف الحج.
 وقال أبو نعيم :قدم املهدي مكة وسفيان الثوري مبكة ،فدعاه فقال له سفيان – وقد رأى ما قد هيأه للحج  :-اتق اللهواعلم أن عمر بن الخطاب  tحج فأنفق ستة عرش دينارا( ،)217ويف رواية :قال سفيان :ما هذه الفساطيط؟ ما هذه
الرسادقات؟ حج عمر بن الخطاب فسأل :كم أنفقنا يف حجتنا هذه؟ فقيل :كذا وكذا دينارا – ذكر شيئا يسريا – فقال:
لقد أرسفنا(.)218
 وقال سفيان الثوري :أدخلت عىل املهدي مبنى فقلت له :اتق الله فإمنا أنزلت هذه املنزلة ،ورصت يف هذا املوضعبسيوف املهاجرين واألنصار؛ وأبناؤهم ميوتون جوعا ،حج عمر بن الخطاب فام أنفق إال خمسة عرش دينارا ،وكان ينزل
تحت الشجر فقال يل :أتريد أن أكون مثلك؟ قلت :ال تكن مثيل ،ولكن كن دون ما أنت فيه ،وفوق ما أنا فيه! فقال
يل :اخرج(.)219

التعليق:
قلت :ومن صور إنكار النبي صىل الله عليه وسلم للمنكر يف الحج ما ثبت يف «الصحيحني»( )220عن عبد الله بن عباس
قال :كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صىل الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ،فجعل الفضل

215
216
217
218
219
220

)( اجملالسة للدينوري (رقم  )1317ومن طريقه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق (.)401/48
)( مصنف ابن أيب شيبة (.)203/6
)( حلية األولياء (.)377/6
)( حلية األولياء (.)49/7
)( الورع البن حنبل (ص ،)194اجلرح والتعديل ( ،)106/1حلية األولياء (.)43/7
)( البخاري (رقم  ،)1442مسلم (رقم (.)1334
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ينظر إليها وتنظر إليه ،وجعل رسول الله صىل الله عليه وسلم يرصف وجه الفضل إىل الشق اآلخر ،فقالت :يا رسول
الله ،إن فريضة الله عز وجل عىل عباده يف الحج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة ،أفأحج عنه؟
قال« :نعم» وذلك يف حجة الوداع.

وفي هذا الحديث العظيم فوائد:
 مرشوعية تغيري املنكر بحسب ما يقدر عليه إذا رآه. الرفق يف إنكار املنكر وسلوك الحكمة يف ذلك ،وهذا أمر ينبغي التنبه له والتنبيه عليه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:«وهنا يغلط فريقان من الناس :فريق يرتك ما يجب من األمر والنهي ...والفريق الثاين :من يريد أن يأمر وينهى إما
بلسانه وإما بيده مطلقا من غري فقه وال حلم وال صرب وال نظر يف ما يصلح من ذلك وما ال يصلح ،وما يقدر عليه وما
ال يقدر كام يف حديث أيب ثعلبة الخشني سألت عنها – أي اآلية – رسول الله صىل الله عليه وسلم فقال« :بل ائتمروا
باملعروف ،وتناهوا عن املنكر ،حتى إذا رأيت شحا مطاعا ،وهوى متبعا ،ودنيا مؤثرة ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه ،فعليك
– يعني بنفسك – ودع عنك العوام ،فإن من ورائكم أيام الصرب الصرب فيه مثل قبض عىل الجمر ،للعامل فيهم مثل أجر
خمسني رجال يعملون مثل عمله» ،فيأيت باألمر والنهي معتقدا أنه مطيع يف ذلك لله ورسوله ،وهو معتد يف حدوده،
كام نصب كثري من أهل البدع واألهواء نفسه لألمر والنهي كالخوارج واملعتزلة والرافضة ،وغريهم ممن غلط فيام أتاه
من األمر والنهي والجهاد وغري ذلك ،فكان فساده أعظم من صالحه! ،ولهذا أمر النبي صىل الله عليه وسلم بالصرب عىل
جور األمئة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصالة ،وقال« :أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم» ..ولهذا كان من أصول
أهل السنة والجامعة لزوم الجامعة وترك قتال األمئة وترك القتال يف الفتنة»(.)221
 ومنها تحريم النظر إىل األجنبية(.)222 وفيه دليل عىل أنه يجب عىل اإلمام أن يحول بني الرجال والنساء اللوايت ال يؤمن عليهن وال منهن الفتنة ،ومن الخروجوامليش منهن يف الحوارض واألسواق وحيث ينظرن إىل الرجال وينظر إليهن ،قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :ما
تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء»(.)223
 -وفيه إباحة االرتداف ،وذلك من التواضع وأفعال رسول الله صىل الله عليه وسلم كلها سنن مرغوب فيها بحسن التأيس

221
222
223

)( االستقامة (.)215/2
)( شرح النووي على صحيح مسلم (.)98/98
)( االستذكار (.)163/4
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بها عىل كل حال ،وجميل االرتداف بالجليل من الرجال(.)224
ومن صور إنكار النبي صىل الله عليه وسلم للمنكر ما رواه ابن عباس ريض الله عنهام أن النبي صىل الله عليه وسلم مر
وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إىل إنسان بسري أو بخيط أو بيشء غري ذلك فقطعه النبي صىل الله عليه وسلم
بيده ثم قال« :قده بيده»( ،)225ويف لفظ« :مر برجل وهو يطوف بالكعبة يقوده إنسان بخزامة يف أنفه فقطعه النبي
صىل الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده» ،بوب البخاري عىل هذا الحديث بقوله« :باب إذا رأى سريا أو شيئا
يكره يف الطواف قطعه» ،قال ابن بطال« :وإمنا قطعه ألن القود باألزمة إمنا يفعل بالبهائم وهو مثله»( ،)226وقال ابن
بطال أيضا« :يف هذا الحديث :إنه يجوز للطائف فعل ما خف من األفعال ،وتغيري ما يراه الطائف من املنكر»(.)227
وقال النووي« :قطعه صىل الله عليه وسلم السري محمول عىل أنه مل ميكن إزالة هذا املنكر إال يقطعه»(.)228
قال سامحة الشيخ ابن باز رحمه الله يف نصيحة كتبها للحجاج جاء فيها« :ونصيحتي لنفيس وإلخواين الحجاج واملسلمني
يف كل مكان ...أن يقوموا بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أمر الله به املسلمني كل بحسب استطاعته
كام قال سبحانه } َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن َوالْ ُم ْؤ ِم َناتُ بَ ْعضُ ُه ْم أَ ْولِ َيا ُء بَ ْع ٍض يَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
الص َل َة
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر َويُ ِقي ُمو َن َّ
َويُ ْؤت ُو َن ال َّزكَا َة َويُ ِطي ُعو َن اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه أُولَ ِئ َك َس َ ْي َح ُم ُه ُم اللَّ ُه إِ َّن اللَّ َه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم{ وجاء يف الحديث الصحيح« :من رأى
منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان» فوالة األمور يغريون
املنكر باليد ممن لهم عليهم والية ،وهكذا كل من له قدرة عىل اإلنكار باليد ،كرب البيت ،ورئيس الحسبة حسب ما
لديه من الصالحيات ونحوهم»(.)229
قلت :ال شك أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والنصيحة للمسلمني هي سفينة النجاة لهذه األمة الوسط ،والعقالء
يعلمون أن من أعظم أسباب الفنت ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :وإذا كان الكفر
والفسوق والعصيان سبب الرش والعدوان ،فقد يذنب الرجل أو الطائفة ،ويسكت آخرون عن األمر والنهي ،فيكون
ذلك من ذنوبهم ،و ينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه ،فيكون ذلك من ذنوبهم ،فيحصل التفرق واالختالف والرش،

224
225
226
227
228
229

)( االستذكار (.)163/4
)( أخرجه :البخاري (رقم .)1541
)( فتح الباري (.)483/3
)( املرجع السابق.
)( فتح الباري (.)482/3
)( الفتاوى (.)263/16
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وهذا من أعظم الفنت والرشور قدميا وحديثا ...ومن تدبر الفنت الواقعة رأى سببها ذلك ،ورأى أن ما وقع بني أمراء األمة
وعلامئها ،ومن دخل يف ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفنت هذا أصلها»(.)230
ومجاالت األمر باملعروف والنهي عن املنكر كثرية يف موسم الحج وأهمها وأعظمها:
 التحذير من الرشك والبدع! وكم من شخص جاء إىل الحج وهو متلبس بالرشك وواقع يف البدع ،ثم رجع إىل بلده وهوداعية إىل التوحيد ،ونبذ الرشك.
 ومنها كذلك النهي عن املحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه من كذب وغش وخيانة وغيبة ومنيمة واستهزاء،واستامع إىل املعازف واألغاين املحرمة ،ورشب الدخان والتصوير وحلق اللحى ،وكذلك يأمر بالحجاب ويحذر من السفور.
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،ومروا باملعروف وانهوا عن املنكر ،واصربوا فإن الله مع الصابرين.
***

230

)( االستقامة (.)241/2
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( ) 11الصالحون ...وتمني أن يكون ختام حياتهم حجا
 قال خيثمة بن عبد الرحمن :كان يعجبهم أن ميوت الرجل عند خري يعمله إما حج ،وإما عمرة ،وإما غزوة ،وإما صيامرمضان(.)231
 وقال طلحة اليامي :كنا نتحدث أنه من ختم له بإحدى ثالث إما قال :وجبت له الجنة وإما قال :برئ من النار :منصام شهر رمضان فإذا انقىض الشهر مات ،ومن خرج حاجا فإذا قدم من حجته مات ،ومن خرج معتمرا فإذا قدم من
عمرته مات(.)232
 وكتب محمد بن يوسف( )233إىل الحكم بن بردة :يا أخي اتق الله الذي ال يطاق انتقامه ،وكتب يف آخر كتابه :إناستطعت أن تختم عمرك بحجة فافعل فإن أدىن ما يروى يف الحاج أنه يرجع كيوم ولدته أمه(.)234
 وقال ابن رجب« :كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان ،أو عقيب حج أو عمرة ،أنه يرجىله أن يدخل الجنة ،وكانوا مع اجتهادهم يف الصحة يف األعامل الصالحة يجددون التوبة واالستغفار عند املوت ،ويختمون
أعاملهم باالستغفار وكلمة التوحيد»(.)235

التعليق:
حسن الخامتة هو أن يوفق العبد قبل موته فيعمل عمال صالحا ثم يكون موته بعد ذلك عىل هذه الحال الحسنة ،وقد
كان السلف الصالح يسألون الله حسن الخامتة ،ويستعيذون من سوء الخامتة وهم بذلك يستشعرون حديث رسول الله
صىل الله عليه وسلم« :إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ،ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل

 () 231حلية األولياء (.)115/4
 () 232مصنف عبد الرزاق (.)9/5
 () 233من عبّاد أهل البصرة وقرائها ،يروي الرقائق ،ويروى عنه يف الورع احلكايات الكثرية ،وكان ابن
املبارك يسميه عروس الزهاد ،قال الذهيب« :الزاهد العابد القدوة ..عروس الزهاد» ،قال ابن مهدي :كتب
أخو حممد بن يوسف إىل أخيه يشكو إليه جور العمال فكتب إليه حممد :يا أخي بلغين كتابك ،وأنه ليس
ينبغي ملن عمل باملعصية أن ينكر العقوبة ،وما أرى ما أنتم فيه إال من شؤم الذنوب .الثقات البن حبان
( ،)74/9طبقات احملدثني بأصبهان ( ،)24/2حلية األولياء ( ،)225/8سري أعالم النبالء (.)125/9
 () 234حلية األولياء (.)232/8
 () 235لطائف املعارف (ص.)586 :
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النار ،وإمنا األعامل بالخواتيم»( ،)236ويف روية« :إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيام يبدو للناس وإنه ملن أهل
النار ،ويعمل بعمل أهل النار فيام يبدو للناس وهو من أهل الجنة».
قال ابن رجب« :وقوله (فيام يبدو للناس) إشارة إىل أن باطن األمر يكون بخالف ذلك ،وإن خامتة السوء تكون بسبب
دسيسة باطنة للعبد ،ال يطلع عليها الناس؛ إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخامتة
عند املوت ،وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار ويف باطنه خصلة خفية من خصال الخري فتغلب عليه تلك الخصلة
يف آخر عمره فتوجب له حسن الخامتة ،قال عبد العزيز بن أيب رواد :حرضت رجال عند املوت يلقن الشهادة ال إله إال
الله ،فقال يف آخر ما قال :هو كافر مبا تقول ،ومات عىل ذلك ،قال :فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر ،وكان عبد العزيز
يقول :اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته ،ويف الجملة فالخواتيم مرياث السوابق فكل ذلك سبق يف الكتاب السابق،
ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم ،ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق ،وقد قيل :إن قلوب األبرار
معلقة بالخواتيم يقولون :مباذا يختم لنا ،وقلوب املقربني معلقة بالسوابق يقولون :ماذا سبق لنا»(.)237
قال ابن القيم رحمه الله« :وإذا نظرت إىل حال كثري من املحترضين وجدتهم يُحال بينهم وبني حسن الخامتة عقوبة
لهم عىل أعامل السيئة ،قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن األشبييل رحمه الله :وأعلم أن لسوء الخامتة
– أعاذنا الله منها – أسبابا ،ولها طرقا وأبوابا أعظمها اإلنكباب عىل الدنيا وطلبها والحرص عليها ،واإلعراض عن األخرى،
واإلقدام والجرأة عىل معايص الله عز وجل ،ورمبا غلب عىل اإلنسان رضب من الخطيئة ،ونوع من املعصية ،وجانب من
اإلعراض ،ونصيب من الجرأة واإلقدام ،فملك قلبه وسبي عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه تذكرة ،وال
نجعت فيه موعظة ،فرمبا جاءه املوت عىل ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبني له املراد ،وال علم ما أراد ،وإن
كرر عليه الداعي وأعاد!».
قلت :وأخبار حسن خامتة الصالحني ،وسوء خامتة املعرضني كثرية ،ليس هذا موضوع ذكرها ،وقد أفردت فيها مؤلفات،
غري أنه مام يجب التنبه له والتنبيه عليه أنه ما سمع وال علم – ولله الحمد – بأن صاحب الرسيرة الصالحة والقلب
السليم قد ختم له بسوء؛ وإمنا يكون ذلك ملن فسدت رسيرته وباغته املوت قبل إصالح الطوية كام تقدم يف كالم ابن
رجب.
فيا حجاج بيت الله حجوا كام حج الصالحون ،وسلوا الله القبول وحسن الختام ،وإياكم وذنوب الخلوات فهي سبب

236
237

)( أخرجه :البخاري (رقم (.)6128
)( جامع العلوم واحلكم (.)57/1
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من أسباب االنتكاسات ،وعليكم بطاعة الخلوات فهي طريق للثبات حتى املامت بإذن الله..

( ) 12الصالحون ..وتأمل حكم الحج وأسراره ولطائفه
أنقل يف هذا املوضوع كالما جميال للشيخ عبد الرحمن السعدي قال فيه« :اتفق املسلمون عىل ما ثبت يف الكتاب
والسنة من وجوب الحج ،وأنه أحد أركان اإلسالم ومبانيه التي ال يتم إال بها وعىل ما ورد يف فضله ورشفه وكرثة ثوابه
عند الله ،وهذا معلوم بالرضورة من دين اإلسالم.
وقد فرضه العليم الحكيم الحميد – يف جميع ما رشعه وخلفه  ،-واختص هذا البيت الحرام وأضافه إىل نفسه وجعل
فيه ويف عرصاته واملشاعر التابعة له من الحكم واألرسار ولطائف املعارف ما يضيق علم العبد عن معرفته ،وحسبك أنه
جعله قياما للناس ،به تقوم أحوالهم ويقوم دينهم ودنياهم ،فلوال وجود بيته يف األرض وعامرته بالحج والعمرة وأنواع
التعبدات آلذن هذا العامل بالخراب ،ولهذا من أمارات الساعة واقرتابها هدمه بعد عامرته وتركه بعد زيارته ،ألن الحج
مبني عىل املحبة والتوحيد الذي هو أصل األصول كلها ،فمن حني يدخل فيه اإلنسان يقول :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال
رشيك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك ،وال يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ ،ولهذا قال جابر
فأهل رسول الله صىل الله عليه وسلم بالتوحيد ،ألن قول امللبي :لبيك اللهم لبيك ،التزام لعبودية ربه وتكرير لهذا
ّ :t
االلتزام لطأمنينة نفس وانرشاح صدر ،ثم إثبات جميع املحامد وأنواع الثناء وامللك العظيم لله تعاىل ،ونفي الرشيك عنه
يف ألوهيته وربوبيته وحمده وملكه ،هذا حقيقة التوحيد وهو حقيقة املحبة؛ ألنه استزارة املحب ألحبابه وإيفادهم
إليه ليحظوا بالوصول إىل بيته ،ويتمتعوا بالتنوع يف عبوديته والذل له واالنكسار بني يديه وسؤالهم جميع مطالبهم
وحاجاتهم الدينية والدنيوية يف تلك املشاعر العظام واملواقف الكرام ليجزل لهم من قراه وكرمه ما ال عني رأت ،وال أذن
سمعت ،وال خطر عىل قلب برش.
وليحط عنهم خطاياهم ،ويرجعهم كام ولدتهم أمهاتهم ،والحج املربور ليس له جزاء إال الجنة ،ولتحقق محبتهم لربهم
بإنفاق نفائس أموالهم ،وبذل مهجهم بالوصول إىل بلد مل يكونوا بالغيه إال بشق األنفس ،فأفضل ما أنفقت فيه األموال،
وأعظمه عائدة وأكرث فوائد إنفاقها يف الوصول إىل املحبوب وإىل ما يحبه املحبوب ،ومع هذا فقد وعدهم بإخالف النفقة
ش ٍء فَ ُه َو يُ ْخلِ ُفهُ{ [سبأ ،]39 :وأعظم ما دخل يف هذا الوعد من الكريم
والربكة يف الرزق ،قال تعاىلَ } :و َما أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن َ ْ
الصادق إنفاقها يف هذا الطريق.
وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنه هذه األعامل التي هي حقيقة األعامر ،فحقيقة عمر العبد ما
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قضاه يف طاعة سيده ،وكل عمل وتعب ومشقة ليست بهذه السبيل فهي عىل العبد ال للعبد.
ثم ما يف ذلك من تذكر حال العابدين وأصفيائه من األنبياء واملرسلني قال تعاىل } َوات َِّخذُوا ِم ْن َمقَامِ إِبْ َرا ِهي َم ُم َص ًّل{
[البقرة ]125 :والصحيح أنه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته يف الحج من الطواف والسعي والوقوف باملشاعر
والهدي وأصناف متعبدات الحج وقال النبي صىل الله عليه وسلم يف كل موطن من مواطن الحج ومشاعره« :لتأخذوا
عني مناسككم» فهو تذكري لحال الخليل إبراهيم  uوأهل بيته وتذكري لحال سيد املرسلني وإمامهم ،وهذا أفضل وأكمل
أنواع التذكريات للعظامء تذكريا بأحوالهم الجليلة ومآثرهم الجميلة ،واملتذكر لذلك ذاكر الله تعاىل كام قال النبي صىل
الله عليه وسلم« :إمنا جعل الطواف بالبيت ،وبالصفا واملروة ،ورمي الجامر إلقامة ذكر الله» ففي هذا من اإلميان بالله
ورسله الكرام وذكر مناقبهم وفضائلهم ما يزداد به املؤمن إميانا ،والعارف إيقانا ،ويحثه عىل اإلقتداء بسريهم الفاضلة،
وصفاتهم الكاملة.
ثم ما يف اجتامع املسلمني يف تلك املشاعر واتفاقهم عىل عبادة واحدة ومقصود واحد ،ووقوف بعضهم من بعض،
واتصال أهل املشارق باملغارب ،يف بقعة واحدة لعبادة واحدة ما يحقق الوحدة اإلسالمية ،واألخوة اإلميانية ،ويربط
أقصاهم بأدناهم ،ويعلمون أن الدين شاملهم ،وأن مصالحه مصالحهم وإن تناءت بهم الديار ،وتباعدت منهم األقطار.
فهذه إشارة يسرية إىل بعض الحكم واألرسار املتعلقة بهذه العبادة العظيمة ،فلله الحمد والثناء حيث أنعم بها عليهم،
وأكمل لهم دينهم ،وأتم عليهم نعمته ،وريض لهم اإلسالم دينا.
وهذه الحكم من أقوى الرباهني واألدلة عىل سعة رحمة الله ،وعموم بره ،وأن الدين الحق الذي ال دين سواه هو الدين
املشتمل عىل مثل هذه األمور ،والله تعاىل أعلم»(.)238

238

)( اإلرشاد إىل معرفة األحكام (ص.)90-87 :
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( ) 13الصالحات ...والحج
 الصالحة ...أفضل جهادها الحج املربور:لحديث عائشة املتقدم قالت :يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفال نجاهد؟ قال« :ال ،لكن أفضل الجهاد حج
مربور».

 الصالحة ...تبادر للحج عند استطاعتها:لقوله تعاىلَ } :ولِلَّ ِه َع َل ال َّن ِ
اس ِح ُّج الْبَيْ ِت َمنِ ْاستَطَا َع إِلَيْ ِه َسب ًِيل َو َم ْن كَ َف َر فَ ِإ َّن اللَّ َه َغ ِن ٌّي َعنِ الْ َعالَ ِم َني{ [آل عمران،]97 :
وقولهَ } :و َسا ِر ُعوا إِ َل َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم{ [آل عمران ،]133 :والحج يجب عىل الفور ال عىل الرتاخي ،للنصوص السابقة،
وألن الرشع واللغة والعقل كلها يدل عىل أن أوامر الله تجب عىل الفور(.)239

 الصالحة ...ال تسافر للحج إال مع ذي محرم:لحديث أيب معبد عن ابن عباس ريض الله عنهام أنه سمع النبي صىل الله عليه وسلم يقول« :ال يخلون رجل بامرأة ،وال
تسافرن امرأة إال ومعه محرم» فقام رجل فقال :يا رسول الله ،اكتتبت يف غزوة كذا وكذا ،وخرجت امرأيت حاجة قال:
«اذهب فحج مع امرأتك»(.)240
 الصالحة ...ال تخلو بالرجل األجنبي يف الحج وغريه:لحديث أيب معبد عن ابن عباس ،وتقدم ذكره.
ولحديث جابر قال :قال رسول الله صىل الله عليه وسلم« :أال ال يبينت رجل عند امرأة ثيب إال أن يكون ناكحا أو ذا
محرم»(.)241

 () 239أضواء البيان (.)342/4
 () 240أخرجه :البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من اكتتب يف جيش فخرجت امرأته
حاجة وكان له عذر هل يؤذن له ( 1094/3رقم  ،)2844ومسلم يف صحيحه ،كتاب احلج (978/2
رقم  )1341وغريمها.
 () 241أخرجه :مسلم يف صحيحه ،كتاب السالم ( 1710/4رقم  )2171وغريه.
قال القرطيب يف املفهم (« :)500/5هذا احلديث ال دليل خطاب له بوجه ،ألن اخللوة باألجنبية – بكرا
كانت أو ثيبا ،ليال أو هنارا – حمرمة بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم .»...مث ذكر عددا من األحاديث اليت
املذكورة يف املنت.
وقال النووي يف شرح صحيح مسلم (« :)14/153إمنا خص الثيب لكوهنا اليت يدخل إليها غالبا ،وأما البكر
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وحديث ابن عمر قال :خطبنا عمر بالجابية فقال :يا أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول الله صىل الله عليه وسلم
فينا فقال« :أوصيكم بأصحايب ...أال ال يخلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان»(.)242
قال النووي« :ويف هذا الحديث واألحاديث بعده تحريم الخلوة باألجنبية وإباحة الخلوة مبحارمها ،وهذان األمران
مجمع عليهام»( ،)243وحىك اإلجامع أيضا ابن حجر وغريه(.)244
 الصالحة ...تشرتط يف الحج والعمرة إذا خافت الرضر عىل نفسها:لحديث عائشة قالت :دخل رسول الله صىل الله عليه وسلم عىل ضباعة بنت الزبري فقال لها« :لعلك أردت الحج؟»
قالت :والله ال أجدين إال وجعة .فقال لها« :حجي واشرتطي وقويل :اللهم محيل حيث حبستني»(.)245
 الصالحة ...ال تخالط الرجال يف الحج قدر املستطاع:قال ابن جريج :أخربين عطاء إذ منع ابن هشام( )246النساء الطواف مع الرجال قال :كيف مينعهن وقد طاف نساء النبي

فمصونة متصونة يف العادة ،جمانبة للرجال أشد جمانبة ،فلم حيتج إىل ذكرها ،وألنه من باب التنبيه ألنه إذا
هنى عن الثيب اليت يتساهل الناس يف الدخول عليها يف العادة فالبكر أوىل».
 () 242أخرجه :الرتمذي يف جامعه ،كتاب الفنت ،باب ما جاء يف لزوم اجلماعة ( 465/4رقم ،)2165
وأمحد يف مسنده ( ،)18/1والنسائي يف السنن الكربى ،كتاب عشرة النساء ( 388/5رقم ،)9225
وابن حبان يف صحيحه ( 399/12رقم  ،)5586واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب العلم
( )160/1وغريهم ،وقال الرتمذي :حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وقال الذهيب« :هذا حديث صحيح» .سري أعالم النبالء (.)103/7
وانظر :الضعفاء للعقيلي ( ،)302/3العلل للدارقطين ( )122/2األحاديث املختارة ( ،)193/1نصب الراية
( ،)249/4الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية (.)229/2
 () 243شرح النووي على صحيح مسلم (.)153/14
 () 244فتح الباري (.)77/4
 () 245أخرجه :البخاري (رقم  ،)4801ومسلم (رقم .)1207
 () 246قال ابن حجر« :قوله( :إذ منع ابن هشام) هو إبراهيم – أو أخوه حممد – ابن إمساعيل بن هشام
بن الوليد بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم املخزومي ،وكان خايل هشام بن عبد امللك فوىل حممدا
إمرة مكة ،ووىل أخاه إبراهيم بن هشام إمرة املدينة ،وفوض هشام إلبراهيم إمرة احلج بالناس يف خالفته
فلهذا قلت :حيتمل أن يكون املراد ،مث عذهبما يوسف بن عمر الثقفي حىت ماتا يف حمنته يف أول والية
الوليد بن يزيد بن عبد امللك بأمره سنة مخس وعشرين ومائة قاله خليفة بن خياط يف تارخيه ،وظاهر هذا
أن ابن هشام أول من منع ذلك لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال :هنى عمر أن
يطوف الرجال مع النساء ،قال فرأى رجال معهن فضربه بالدرة ،وهذا إن صح مل يعارض األول ألن ابن
هشام منعهن أن يطفن حني يطوف الرجال مطلقا فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة وصنيعها
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صىل الله عليه وسلم مع الرجال()247؟ ! قلت :أبعد الحجاب أو قبل؟ قال :إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب(،)248
قلت :كيف يخالطن الرجال؟ قال :مل يكن يخالطهن كانت عائشة ريض الله عنها تطوف حجرة( )249من الرجال ال
تخالطهم ،فقالت امرأة :انطلقي نستلم يا أم املؤمنني ،قالت :انطلقي عنك! وأبت ،يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع
الرجال ،ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن( )250وأخرج الرجال(.)251
قلت :ومعنى هذا الخرب أن ابن هشام أراد أن يجعل للرجال وقتا يطوفون فيه ،وللنساء وقتا آخر يطفن منفردات،
فبني عطاء بن أيب رباح أن نساء النبي صىل الله عليه وسلم وهن أطهر النساء كن يطفن مع الرجال ولكن منفردات
من غري اختالط.
وهذا األمر يف هذا الزمان أصبح صعبا بسبب أحوال الناس – وإن كان ممكنا – فعىل املرأة أن تتقي الله ما استطاعت.
ويف الحديث عن أم سلمة قالت :شكوت إىل رسول الله صىل الله عليه وسلم أين أشتيك قال« :طويف من وراء الناس وأنت
راكبة» فطفت ورسول الله صىل الله عليه وسلم يصيل إىل جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور(.)252
قال النووي« :إمنا أمرها صىل الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئني :أحدهام أن سنة النساء التباعد عن
الرجال يف الطواف .والثاين :أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها ،وكذا إذا طاف الرجل راكبا ،وإمنا طافت يف حال
صالة النبي صىل الله عليه وسلم ليكون أسرت لها وكانت هذه الصالة صالة الصبح»(.)253

شبيه هبذا املنقول عن عمر ،قال الفاكهي :ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بني الرجال والنساء يف
الطواف خالد بن عبد اهلل القسري .انتهى .وهذا إن ثبت فلعله مع ذلك وقتا مث تركه فإنه كان أمري مكة
يف زمن عبد امللك بن مروان وذلك قبل ابن هشام مبدة طويلة».
 () 247أي غري خمتلطات هبن.
 () 248ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه محل ذلك عن غريه ،ودل على أنه رأى ذلك منهن،
ُوه َّن ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب{
وه َّن َمتَ ً
اسأَل ُ
}وإِ َذا َسأَلْتُ ُم ُ
اعا فَ ْ
واملراد باحلجاب نزول آية احلجاب وهي قوله تعاىلَ :
وكان ذلك يف تزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم بزينب بنت جحش ..ومل يدرك ذلك عطاء قطعا.
 () 249حجرة – بفتح املهملة وسكون اجليم بعدها راء – أي ناحية قال القزاز :هو مأخوذ من قوهلم:
نزل فالن حجرة من الناس أي معتزال.
 () 250واملعىن إذا أردن دخول البيت وقفن حىت يدخلن حال كون الرجال خمرجني منه.
 () 251أخرجه :البخاري (رقم .)1539
 () 252أخرجه :البخاري (رقم ( ،)1540ومسلم (رقم .)1276
 () 253شرح صحيح مسلم (.)20/9
www.rasoulallah.net

60

نسخة مجانية تهدى وال تباع

هكذا حج الصالحون والصالحات

 الصالحة ...تسأل عن دينها في الحج:ففي الحديث عن عبد الله بن عباس قال- :جاءت امرأة من خثعم ...فقالت :يا رسول الله ،إن فريضة الله عىل عباده
يف الحج أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت عىل الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال« :نعم» وذلك يف حجة الوداع.
ويف الحديث عن ابن عباس عن النبي صىل الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال« :من القوم؟» قالوا :املسلمون.
فقالوا :من أنت؟ قال« :رسول الله» ،فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت :ألهذا حج؟ قال« :نعم ولك أجر».
 الصالحة ..ال تنتقب وال تلبس القفازين:لحديث ابن عمر وفيه« :وال تنتقب املحرمة وال تلبس القفازين»(.)254
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :الربقع أقوى من النقاب»( ،)255وقال ابن القيم« :فإن الربقع واللثام وإن مل يسميا نقابا
فال فرق بينهام وبينه ،بل إذا نهيت عن النقاب فالربقع واللثام أوىل! ،ولذلك منعتها أم املؤمنني من اللثام»( ،)256وقال
ابن حزم« :وأما اللثام فإنه نقاب بال شك فال يحل لها»(.)257
ولكن إذا كان هناك رجال أجانب فإن املحرمة تغطي وجهها بغري النقاب والربقع وما يف معناهام مام هو مفصل للوجه
كام يف النقطة التالية:

 الصالحة ...تستر وجهها في الحج وغيره عن الرجال األجانب:لعموم النصوص الواردة يف وجوب الحجاب عن الرجال األجانب ،وللنصوص الخاصة الواردة يف تغطية املحرمة وجهها
عن الرجال األجانب ،من ذلك(:)258

 () 254أخرجه :البخاري (رقم  ،)1741وقد اختلف يف رفع هذه اجلملة ووقفها ،والذي أميل إليه ثبوت
الرفع ،وقد أشار البخاري يف صحيحه إىل هذا االختالف ،قال ابن القيم« :فالبخاري رمحه اهلل ذكر تعليله،
ومل يرها علة مؤثرة فأخرجه يف صحيحه عن عبد اهلل بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن ابن عمر فذكره»
حاشية ابن القيم ( .)200/5واهلل أعلم.
 () 255جمموع الفتاوى (.)113/26
 () 256إعالم املوقعني (.)223/1
 () 257احمللى (.)91/7
 () 258تنبيه :حديث عائشة« :كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حمرمات،
فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلباهبا من رأسها على وجهها ،فإذا جاوزنا كشفناه» ،أخرجه :أمحد ()30/6
وأبو داود (رقم )1833 :وغريمها ،حديث ضعيف فيه يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف ،وقد اضطرب يف
هذا احلديث ،ولكن يغين عن هذا احلديث النصوص األخرى الواردة املذكورة يف املنت.
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ما رواه اإلمام يف «املوطأ»( )259عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر أنها قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن
محرمات ونحن مع أسامء بنت أيب بكر الصديق.
قال ابن القيم« :ونساؤه صىل الله عليه وسلم أعلم األمة بهذه املسألة وقد كن يسدلن عىل وجوههن إذا حاذاهن
الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن ،وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت :سألت
عائشة ما تلبس املحرمة؟ فقالت :ال تنتقب وال تتلثم وتسدل الثوب عىل وجهها ،فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من
تغطية وجهها جملة قالوا :وإذا سدلت عىل وجهها فال تدع الثوب ميس وجهها فإن مسه افتدت! ،وال دليل عىل هذا
ألبتة ،وقياس قول هؤالء أنها إذا غطت يدها افتدت ،فإن النبي صىل الله عليه وسلم سوى بينهام يف النهي وجعلهام
كبدن املحرم فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين ،هذا للبدن ،وهذا للوجه ،وهذا لليدين ،وال يحرم سرت البدن
فكيف يحرم سرت الوجه يف حق املرأة مع أمر الله لها أن تدين عليها من جلبابها لئال تعرف ويفتنت بصورتها!!»(.)260
ومام ينبغي التفطن له أنه ال يجب عىل املرأة إذا سدلت الجلباب عىل وجهها أنه ترفعه كام تفعل بعض النساء ،بل
هذا فيه مشقة شديدة ،ال تأيت به الرشيعة ،فال حرج أن ميس الحجاب برشتها وتقدم التنبيه عىل هذا يف كالم ابن القيم
السابق( ،)261قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :لو غطت املرأة وجهها بيشء ال ميس الوجه جاز باالتفاق ،وإن كان ميسه
فالصحيح أنه يجوز أيضا ،وال تكلف املرأة أن تجايف سرتتها عن الوجه ،ال بعود وال بيد وال غري ذلك ،فإن النبي صىل
الله عليه وسلم سوى بني وجهها ويديها وكالهام كبدن الرجل ال كرأسه .وأزواجه صىل الله عليه وسلم كن يسدلن عىل
وجوههن من غري مراعاة املجافاة .ومل ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال :إحرام املرأة
يف وجهها ،وإمنا هذا قول بعض السلف ،لكن النبي صىل الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين ،كام نهى
املحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يسرت يديه ورجليه باتفاق األمئة ،والربقع أقوى من النقاب فلهذا
ينهى عنه باتفاقهم ولهذا كانت املحرمة ال تلبس ما يصنع لسرت الوجه كالربقع ونحوه فإنه كالنقاب»(.)262

( () 259رقم.)718 :
 () 260إعالم املوقعني (.)222/1
 () 261فائدة :قال ابن القيم« :فإن قيل :فما تصنعون باحلديث املروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
أنه قال« :إحرام الرجل يف رأسه وإحرام املرأة يف وجهها» ،فجعل وجه املرأة كرأس الرجل ،وهذا يدل على
وجوب كشفه؟! قيل :هذا احلديث ال أصل له ،ومل يروه أحد من أصحاب الكتب املعتمد عليها ،وال يعرف
له إسناد ،وال تقوم به حجة ،وال يرتك له احلديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدهنا ،وأنه حيرم عليها
فيه ما أعد للعضو كالنقاب والربقع وحنوه ال مطلق السرت كاليدين» .حاشية ابن القيم (.)198/5
 () 262جمموع الفتاوى (.)113-112 /26
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 الصالحة ..تنفق وتبذل وتعطي في الحج:لحديث عائشة ريض الله عنها أنها قالت :يا رسول الله ،يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك فقيل لها :انتظري فإذا
طهرت فاخرجي إىل التنعيم فأهيل ثم ائتينا مبكان كذا ،ولكنها عىل قدر نفقتك أو نصبك( ،)263ويف لفظ« :إمنا أجرك
يف عمرتك عىل قدر نفقتك»(.)264
قال النووي« :هذا ظاهر يف أن الثواب والفضل يف العبادة يكرث بكرثة النصب والنفقة ،واملراد النصب الذي ال يذمه
الرشع وكذا النفقة»(.)265

 الصالحة ..تأخذ بالرخصة في الحج:من تأمل الحج وما فيه من مشقة وجهد خاصة للنساء – ولذا كان يف حقهن جهاد  ،-رأى أن الرشيعة خففت عن املرأة
يف مواضع عدة من أحكام الحج خشية الرضر والزحام ،ومن النصوص الواردة يف ذلك:
 حديث سامل بن عبد الله بن عمر وفيه :وكان عبد الله بن عمر ريض الله عنهام يقدم ضعفة أهله فيقفون عند املشعرالحرام باملزدلفة بليل ،فيذكرون الله ما بدا لهم ،ثم يرجعون قبل أن يقف اإلمام ،وقبل أن يدفع ،فمنهم من يقدم منى
لصالة الفجر ،ومنهم من يقدم بعد ذلك ،فإذا قدموا رموا الجمرة ،وكان ابن عمر ريض الله عنهام يقول :أرخص يف أولئك
رسول الله صىل الله عليه وسلم(.)266
ويف حديث عبد الله موىل أسامء عن أسامء أنها نزلت ليلة جمع عند املزدلفة ،فقامت تصيل فصلت ساعة ،ثم قالت :يا
بني هل غاب القمر؟ قلت :ال ،فصلت ساعة ،ثم قالت :هل غاب القمر؟ قلت :نعم ،قالت :فارتحلوا ،فارتحلنا ومضينا
حتى رمت الجمرة ،ثم رجعت فصلت الصبح يف منزلها ،فقلت لها :يا هنتاه ،ما أرانا إال قد غلسنا! قالت :يا بني ،إن
رسول الله صىل الله عليه وسلم أذن للظعن(.)267
 الصالحة ...ال تستلم الحجر األسود خشية مزاحمة الرجال:لحديث عائشة املتقدم – وهو يف «صحيح البخاري»  -وفيه :فقالت امرأة :انطلقي نستلم يا أم املؤمنني ،قالت :انطلقي
عنك! وأبت.

263
264
265
266
267

)( أخرجه :البخاري (رقم .)1695
)( أخرجها :الدارقطين يف سننه ( ،)286/2واحلاكم يف املستدرك ( )644/1وصححه.
)( شرح صحيح مسلم (.)152/8
)( أخرجه :البخاري (رقم  )1592ومسلم (رقم .)1295
)( أخرجه :البخاري (رقم  ،)1595ومسلم (رقم .)1291
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وعن عطاء بن أيب رباح قال :طافت امرأة مع عائشة ريض الله عنها سامها فلام جاءت الركن قالت املرأة :يا أم املؤمنني،
أال تستلمني! ،قالت عائشة :وما للنساء وما استالم الركن امض عنك(.)268
قال ابن عبد الرب« :االستالم للرجال دون النساء عن عائشة وعطاء وغريهام وعليه جامعة الفقهاء ،فإذا وجدت املرأة
الحجر خاليا واليامين استلمت إن شاءت ،وكانت عائشة ريض الله عنها تقول للنساء :إذا وجدتن فرجة فاستلمن و إال
فكربن وامضني»(.)269
قال ابن قدامة« :وال يستحب لها مزاحمة الرجال الستالم الحجر لكن تشري بيدها إليه كالذي ال ميكنه الوصول
إليه»(.)270
قلت :وقد غفلت كثري من الصالحات عن هذا الهدي فزاحمن الرجال طلبا لألجر ويف األثر عن عائشة ريض الله عنها
أن موالة لها قالت :يا أم املؤمنني طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتني أو ثالثا فقالت لها عائشة ريض الله عنها :ال
أجرك الله ،ال أجرك الله ،تدافعني الرجال؟ ! أال كربت ومررت؟ !(.)271
 الصالحة ..تتعلم أحكام الحج وتعلم غريها:ويف الحديث عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة يف صوم النبي صىل الله عليه وسلم فقال
بعضهم :هو صائم ،وقال بعضهم :ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لنب وهو واقف عىل بعريه فرشبه(.)272
فتأمل كيف قطعت هذه الصحابية الجليلة الخالف يف هذه املسألة بأسلوب لطيف حكيم! ،فتعلمت وعلمت غريها.

 الصالحة ..تحج بأوالدها ما لم تخش الضرر:لحديث ابن عباس املتقدم وفيه أن النبي صىل الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال« :من القوم؟» قالوا :املسلمون.
فقالوا :من أنت؟ قال« :رسول الله» ،فرفعت إليه امرأة صبيا ،فقالت :ألهذا حج؟ قال« :نعم ولك أجر».
قال أبو محمد ابن حزم« :ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغريا جدا أو كبريا وله حج ،وهو تطوع ،وللذي يحج به
أجر ،ويجتنب ما يجتنب املحرم ،وال يشء عليه إن واقع من ذلك ما ال يحل له ،ويطاف به ،ويرمي عنه الجامر إن مل
يطق ذلك ،ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه ،وكذلك ينبغي أن يدربوا ويعلموا الرشائع من الصالة والصوم إذا

268
269
270
271
272

)( أخبار مكة للفاكهي (.)122/1
)( االستذكار ( ،)199/4وانظر :التمهيد (.)263/22
)( املغين (. )183/3
)( أخرجه الشافعي يف األم ( ،)172/2ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ()81/5
)( تقدم خترجيه.
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أطاقوا ذلك ،ويجنبوا الحرام كله والله تعاىل يتفضل بأن يأجرهم وال يكتب عليهم إمثا حتى يبلغوا».

تنبيهات:
 -1املرأة كالرجل يف سائر األحكام ،إال ما ورد الدليل عىل استثنائه.
 -2يعجب املرء من حال بعض النسوة يف هذه العبادة العظيمة حيث يظهرن الزينة والتجمل أمام الرجال خاصة يوم
العيد ،ويلبسن الضيق من الثياب والبنطال الذي يصف العورة بدون حياء وال خجل وال خوف ،فلتحذر املسلمة من
هذا العمل القبيح ولتنصح غريها!.
 -3بعض النسوة ال تتورع عن الغيبة والنميمة والقيل والقال يف الحج خاصة مع فراغهن يف املخيامت وعدم وجود ما
يشغل ،وهذا خطأ كبري ينبغي أن تتفطن له املسلمة ،وأن تنشغل بقراءة القرآن واألدعية واألذكار ،وقراءة كتب العلم
النافعة ،واالستامع للمحارضات الطيبة.
***
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( )14صفة الحج كاملة
قال الشيخ محمد العثيمني رحمه الله« :فإن أحسن ما يؤدي به املسلم مناسك الحج والعمرة أن يؤديها عىل الوجه الذي
ون يُ ْح ِببْ ُك ُم اللَّ ُه
جاء عن رسول الله صىل الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته }ق ُْل إِ ْن كُ ْنتُ ْم ت ُِحبُّو َن اللَّ َه فَات َّ ِب ُع ِ
َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم{ [آل عمران.]31 :
وأكمل صفة يف ذلك التمتع ملن مل يسق الهدي؛ ألن النبي صىل الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكده عليهم وقال« :لو
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وألحللت معكم».
* والتمتع :أن يأيت الحاج بالعمرة كاملة يف أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج يف عامه.
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العمرة
 -1إذا وصلت إىل امليقات وأردت اإلحرام بالعمرة فاغتسل كام تغتسل من الجنابة إن تيرس لك ،ثم البس ثياب اإلحرام
إزارا ورداء (واملرأة تلبس ما شاءت من الثياب غري متربجة بزينة) ثم قل« :لبيك عمرة ،لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك
لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك».
ومعنى «لبيك» أجبتك إىل ما دعوتني إليه من الحج أو العمرة.
 -2فإذا وصلت إىل مكة فطف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة ،تبتدئ من الحجر األسود وتنتهي إليه ،ثم صل
ركعتني خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيرس أو بعيدا.
 -3فإذا صليت الركعتني فاخرج إىل الصفا واسع بني الصفا واملروة سبع مرات سعي العمرة تبتدئ بالصفا وتختم باملروة.
 -4فإذا أمتمت السعي فقرص شعر رأسك.
وبذلك متت العمرة ففك إحرامك والبس ثيابك.
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الحج
 -1إذا كان ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة فاحرم بالحج من مكانك الذي أنت نازل فيه ،فاغتسل إن تيرس لك والبس
ثياب اإلحرام ،ثم قل :لبيك حجا ،لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك.
 -2ثم اخرج إىل منى وصل بها الظهر والعرص واملغرب والعشاء والفجر قرصا بال جمع.
 -3فإذا طلعت الشمس فرس إىل عرفة وصل بها الظهر والعرص جمع تقديم عىل ركعتني ركعتني ،وامكث فيها إىل غروب
الشمس ،وأكرث من الذكر والدعاء هناك مستقبل القبلة.
 -4إذا غربت الشمس فرس من عرفة إىل مزدلفة وصل بها املغرب والعشاء والفجر ،ثم امكث فيها للدعاء والذكر إىل
قرب طلوع الشمس.
 -5وإن كنت ضعيفا ال تستطيع مزاحمة الناس عند الرمي فال بأس أن تسري إىل منى آخر الليل لرتمي الجمرة قبل زحمة
الناس.
 -6فإذا قرب طلوع الشمس فرس من مزدلفة إىل منى ،فإذا وصلت إليها فاعمل ما ييل:
أ -ارم جمرة لعقبة ،وهي أقرب الجمرات إىل مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد األخرى وكرب مع كل حصاة.
ب -اذبح الهدي وكل منه ووزع عىل الفقراء ،والهدي واجب عىل املتمتع والقارن.
ج -احلق رأسك أو قرصه ،والحلق أفضل (املرأة تقرص منه بقدر أمنلة).
 -7تعمل هذه الثالثة مبتدئا بالرمي ثم الذبح ثم الحلق إن تيرس ،وإن قدمت بعضها عىل بعض فال حرج.
 -8وبعد أن ترمي وتحلق أو تقرص تحل التحلل األول؛ فتلبس ثيابك ويحل لك جميع محظورات اإلحرام إال النساء.
 -9ثم انزل إىل مكة وطف طواف اإلفاضة (طواف الحج) واسع بني الصفا واملروة سعي الحج.
 -10وبهذا تحل التحلل الثاين ويحل لك جميع محظورات اإلحرام حتى النساء.
 -11ثم اخرج بعد الطواف والسعي إىل منى فبت فيها ليلتي أحد عرش وأثني عرش.
 -12ثم ارم الجمرات الثالث يف اليوم الحادي عرش والثاين عرش بعد الزوال ،تبدئ باألوىل وهي أبعدهن عن مكة،
ثم الوسطى ،ثم جمرة العقبة ،كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات ،تكرب مع كل حصاة ،وتقف بعد الجمرة األوىل
والوسطى تدعو الله مستقبل القبلة ،وال يجزئ الرمي قبل الزوال يف هذين اليومني.
 -13فإذا أمتمت الرمي يف اليوم الثاين عرش فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس ،وإن شئت أن
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تتأخر – وهو أفضل – فبت يف منى ليلة الثالث عرش وارم الجمرات الثالث يف يومها بعد الزوال كام رميتها يف اليوم
الثاين عرش.
 -14فإذا أردت الرجوع إىل بلدك فطف عند سفرك بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط .والحائض والنفساء ليس عليهام
طواف الوداع».
***
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( )15الصالحون والصالحات ..وختام حجهم
بعد هذه الجولة الجميلة مع أخبار الصالحني والصالحات وسريهم يف الحج والتي رأينا فيها:
 فقها سليام لحقيقة الحج ومقصده وحكمته وغايته. وقوة يف العبادة وصدقا يف االلتجاء واالنطراح بني يدي الرب سبحانه وتعاىل. وصفا أرواح تستشعر قربها من الله يف هذه الشعرية العظيمة. ومن إخاء ومحبة وبذل وعطاء.....إن هذه اآلثار تصور لنا الحاج ذلكم املسلم التقي النقي ،الخاشع الذليل ،الذي يتحفظ يف أقواله فال يطلق لسانه يف قبل
وقال وفضول الكالم ،ويتحفظ يف فعاله ،وينشط يف عبادته فرتاه تارة يف صالة ،وتارة يقرأ القرآن ،وتارة يأمر باملعروف
وينهى عن املنكر ،كريم يبذل ماله وعلمه ووقته يف خدمة املسلمني ،حريص عىل لقاء العلامء والصالحني والفضالء ،ال
يتوسع يف املآكل واملالبس واملراكب واملساكن ،يستشعر حرمة الزمان واملكان ،ويستشعر أنه خرج من بيته وأهله وماله
وبلده للحصول عىل األجر والصواب ...فهذا هو حج الصالحني.

وفي ختام حج الصالحين نلحظ أمورا منها:
 اإلكثار من ذكر الله والتوجه إليه بالدعاء وحده ال رشيك له ،عمال بقوله تعاىل} :فَ ِإذَا قَضَ ْيتُ ْم َم َن ِاس َك ُك ْم فَا ْذكُ ُروا اللَّ َهُول َربَّ َنا َآتِ َنا ِف ال ُّدنْ َيا َو َما لَ ُه ِف ْ َ
ك َِذكْ ِركُ ْم َآبَا َءكُ ْم أَ ْو أَشَ َّد ِذكْ ًرا فَ ِم َن ال َّن ِ
ال ِخ َر ِة ِم ْن خ ََلقٍ * َو ِم ْن ُه ْم َم ْن يَق ُ
اس َم ْن يَق ُ
ُول َربَّ َنا
َآتِ َنا ِف ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِف ْ َ
َاب ال َّنارِ{ [البقرة ،]201 ،200 :هكذا أمر الله بذكره عند انقضاء املناسك،
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َعذ َ
ألن أهل الجاهلية كانوا يقفون يف املوسم فيقول الرجل منهم :كان أيب يطعم ويحمل الحامالت ويحمل الديات ،ليس
لهم ذكر غري فعال آبائهم ،فأنزل الله عىل رسوله هذه اآلية.
قال عطاء بن أيب رباح :ينبغي لكل من نفر أن يقول حني ينفر متوجها إىل أهله :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النار(.)273
قال ابن رجب« :ويف األمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى ،وهو أن سائر العبادات تنقيض ويفرغ منها ،وذكر الله باق
ال ينقيض وال يفرغ منه ،بل هو مستمر للمؤمنني يف الدنيا واآلخرة»(.)274

273
274

)( احمللى (.)276/7
)( عزاه السيوطي يف الدر املنثور إىل عبد بن محيد .الدر املنثور (.)560/1
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 ونلحظ أيضا يف أخبار الصالحني :املداومة عىل العمل الصالح بعد الحج ،وقد سئل الحسن البرصي رحمه الله تعاىل:ما الحج املربور؟ قال :أن تعود زاهدا يف الدنيا راغبا يف اآلخرة(.)275
أخي الحاج :ليكن حجك حاجزا لك عن مواقع الهلكة ،ومانعا لك من املزالق املتلفة ،وباعثا لك إىل املزيد من الخريات
وفعل الصالحات ،واعلم أن املؤمن ليس له منتهى من صالح العمل إال حلول األجل ،فام أجمل أن تعود بعد الحج إىل
أهلك ووطنك بالخلق األكمل ،والسجايا الكرمية ،ما أجمل أن تعود حسن املعاملة ،كريم املعارشة ،طاهر الفؤاد ،إن
من يعود بعد الحج بهذه الصفات الجميلة والسامت الجليلة فهو حقا من استفاد من الحج وأرساره ودروسه وآثاره.
اللهم تقبل من الحجاج حجهم وسعيهم ،الله اجعل حجهم مربورا ،وسعيهم مشكورا ،وذنبهم مغفورا ،اللهم اجعل
سفرهم سعيدا ،وعودهم إىل بالدهم حميدا ،اللهم هون عليهم األسفار ،وأمنهم من جميع األخطار ،اللهم احفظهم من
بني أيديهم ،ومن خلفهم ،وعن أميانهم ،وعن شامئلهم ،اللهم واجعل دربهم درب السالمة واألمان ،والراحة واالطمئنان،
اللهم وأعدهم إىل أوطانهم وأهليهم وذويهم ومحبيهم ساملني غامنني برحمتك يا أرحم الراحمني...
وصىل الله عىل عبده ورسوله خاتم النبيني ،وعىل آله وصحبه.
***

275

)( الطائف املعارف (ص.)503
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صدر للمؤلف الدكتور :علي بن عبد اهلل الصياح:
 «الجزء العارش من مسند يعقوب بن شيبة»  -تحقيق ودراسة  .-دار الغرباء للنرش والتوزيع. «جهود املحدثني يف بيان علل الحديث» دار املحدث للنرش والتوزيع. «قصص ونوادر ألمئة الحديث املتقدمني يف تتبع سنة سيد املرسلني والذب عنها» دار املحدث للنرش والتوزيع. «إشكال وجوابه يف حديث أم حرام بنت ملحان» دار املحدث للنرش والتوزيع. «الداعية البصري ..أخالقه وصفاته ومنهجه يف ضوء الكتاب والسنة الصحيحة» مدار الوطن للنرش. «من سري علامء السلف عند الفنت مطرف بن عبد الله بن الشخري منوذجا» مدار الوطن للنرش. «أحاديث تعظيم الربا عىل الزنا دراسة نقدية» مركز بحوث كلية الرتبية يف جامعة امللك سعود. «املوسوعة العلمية الشاملة عن اإلمام الحافظ يعقوب بن شيبة السدويس» أضواء السلف. «املدخل إىل الثقافة اإلسالمية» مقرر لطالب جامعة املك سعود ،باالشرتاك مع بعض زمالئه ،مدار الوطن للنرش.تحت الطباعة:
 «املنهج العلمي يف دراسة الحديث املعل» بحث محكم يف جامعة محمد بن سعود. «الثقات الذين تعمدوا وقف املرفوع أو إرسال املوصول» بحث محكم يف الجامعة اإلسالمية. -تحقيق «ملخص من مسند أيب يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت من مسند عمر بن الخطاب» للكاميل (ت.)835
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قال ابن القيم في «ميميته»:
أما والذي حج احملبون بيته

ولبوا له عند املهل وأحرموا

وقد كشفوا تلك الرءوس تواضعا

لعزة من تعنوا الوجوه وتسلم

ربنا

لك امللك واحلمد الذي أنت تعلم

وحمبة

فلما دعوه كان أقرب منهم

تراهم على األنضاء شعثا رءوسهم

وغربا وهم فيها أسر وأنعم

وقد فارقوا األوطان واألهل رغبة

ومل

لذاهتم

والتنعم

يسريون من أقطارها وفجاجها

رجاال

وهلل

أسلموا

وملا رأت أبصارهم بيته الذي

قلوب الورى شوقا إليه تضرم

كأهنم مل ينصبوا قط قبله

ألن شقاهم قد ترحل عنهم

مهراقة

وأخرى على آثارها ال تقدم

وقد شرقت عني احملب بدمعها

فينظر من بني الدموع ويسجم

ظالمها

وزال عن القلب الكئيب التأمل

وال يعرف الطرف املعاين حسنه

إىل أن يعود الطرف والشوق أعظم

وال عجب من ذا فحني أضافه

إىل نفسه الرمحن فهو املعظم

كساه من اإلجالل أعظم حلة

عليها

باملالحة

معلم

فمن أجل ذا كل القلوب حتبه

وختضع

له

وتعظم

يهلون

بالبيداء

لبيك

دعاهم

فلبوه

رضا

فلله كم
إذا

من

عاينته
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()Footnotes

1

() كرز هو :بن وبرة احلارثي العابد من أتباع التابعني ،وذكره ابن حبان يف «الثقات» وقال:
«كان من العباد قدم مكة فأتعب من هبا من العابدين» .قال الذهيب – بعد ما ساق أخبارا يف زهد وعبادة
كرز « :-قلت :هكذا كان زهاد السلف وعبادهم ،أصحاب خوف وخشوع وتعبد وقنوع ،وال يدخلون
يف الدنيا وشهواهتا ،وال يف عبارات أحدثها املتأخرون من الفناء واحملور واالصطالح واالحتاد وأشباه ذلك،
مما ال يسوغه كبار العلماء ،فنسأل اهلل التوفيق واإلخالص ولزوم اإلتباع» .سري أعالم النبالء (.)86/6
2
لطائف املعارف (ص().)415:

www.rasoulallah.net

74

نسخة مجانية تهدى وال تباع

تصميم واخراج موقع نصرة رسول اهلل

www.rasoulallah.net

