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حتذير احلاج من نواقض التوحيد ونواقصه

بؼؾم
عبد اهلل بن عمر الدميجي

جامعة أم الؼرى ــ مؽة ادؽرمة



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

احلّد هلل رب افًادغ ،وافهالة وافسالم ظذ أذف إٕبٔاء
وادرشِغ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ.
ثؿ أما بًد:
ؾ٘ن افتقحٔد هق أظيؿ افقاجبات وآـد ادٓامت ،مـ أجِف خَِت
مجٔع ادخَِقات ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾.
وفتحََٔف إٔزفت افُتب ﴿ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [هقد .]2-1 :وفذا رأى
بًض أهؾ افًِؿ أن ذم ـؾ آية مـ آيات اهلل تًاػ ً
دفٔال ظذ افتقحٔد ...بؾ
ذم ـؾ رء مـ ادخِقؿات ـام ؿال افَائؾ:
وذم ـؾ رء فف آية

تدل ظذ إٔف افقاحد

ومـ أجؾ افتقحٔد أرشِت افرشؾ

( )

﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ﴾ [افْحؾ.]36 :
وظِٔف ؿامت مجٔع افؼائع وافرشآت ﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [افبْٔة ،]5 :أي ما
أمروا بقء مـ افتُافٔػ ذم هذا افقجقد إٓ بًبادة اهلل تًاػ وحده ،ؾافٍْل
( ) ٕسبف صاحب افقؾٔات ( )138/7إػ أيب ٕقاس ،وٕسبف أبق افٍرج ذم إؽاين ( )35/4
إػ أيب افًتاهٔة .يْير :ديقان (ص  )62وٕسبف احلاؾظ ابـ ـثر ذم افتٍسر ( )32/1
ٓبـ ادًتز.

ــ  2ــ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ؿّة احلك وافَك ،أي هؿ مَهقرون
افذي يتبًف اشتثْاء ثؿ إثبات ئٍد ّ
ظذ افًبادة اخلافهة ،وخَِقا ٕجِٓا ٓ جيقز هلؿ إٓنٌال ظْٓا بٖي

صاؽؾ ،وهذا هق افديـ افَٔؿ افذي يًِق وٓ يًذ ظِٔف.
وؿال تًاػ:

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ﴾ [افتقبة:

 ،]31أي مل يٗمروا إٓ بًبادة اإلفف احلؼ ،ؾال مٖفقه وٓ مًبقد بحؼ إٓ اهلل.
وهق ادٔثاق افذي أخذه اهلل تًاػ ظذ بْل آدم ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ﴾ [يس.]61 -60 :
يَقل ابـ افَٔؿ ‘  ٓ« :إفف إٓ اهلل ،وحده ٓ ذيؽ فف ،ـِّة ؿامت
هبا إرض وافسّقات ،وخَِت مـ أجِٓا مجٔع ادخِقؿات ،وهبا أرشؾ
اهلل تًاػ رشِف ،وإٔزل ـتبف ،وذع ذائًف ،وٕجِٓا ٕهبت ادقازيـ،
ووضًت افدواويـ ،وؿام شقق اجلْة وافْار ،وهبا إَسّت اخلَِٔة إػ
ادٗمْغ وافٍُار ،وإبرار وافٍجار ،ؾٓل مْنٖ اخلِؼ وإمر ،وافثقاب
وافًَاب ،وهل احلؼ افذي خَِت فف اخلَِٔة ،وظْٓا وظـ حَقؿٓا افسٗال
واحلساب ،وظِٔٓا يَع افثقاب وافًَاب ،وظِٔٓا ٕهبت افَبِة ،وظِٔٓا
أشست ادِة ،وٕجِٓا ُج ِّردت شٔقف اجلٓاد ،وهل حؼ اهلل ظذ افًباد،

ؾٓل ـِّة اإلشالم ،ومٍتاح دار افسالم ،وظْٓا يسٖل إوفقن وأخرون ،ؾال

تزول ؿدما افًبد بغ يدي اهلل حتك يسٖل ظـ مسٖفتغ:
 ماذا تًبدون؟ -وماذا أجبتؿ ادرشِغ؟
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ً
وظّال.
وإؿرارا
ؾجقاب إوػ بتحَٔؼ ٓ إفف إٓ اهلل ،مًرؾة
ً
وإؿرارا وإَٔا ًدا
وجقاب افثإٔة بتحَٔؼ :أن حمّدً ا رشقل اهلل ،مًرؾة
ً

وضاظة.) (»...

ؾجّٔع افؼائع افدئْة إٕام ذظت مـ أجؾ حتَٔؼ افتقحٔد وٍٕل ما
يواده .ؾِق ٕيرٕا إػ أرـان اإلشالم اخلّسة ظذ شبٔؾ ادثال ،فقجدٕاها
إٕام ذظت فتحَؼ افتقحٔد وتَرره وتٗـده ،ؾجاءت مجًٔٓا مـ أجؾ
ً
وظّال ،ؾافنٓادتان مٍتتحة بافتُبر ادْبئ
وإؿرارا
تذـرا ،وتىبٔ ًَا،
افتقحٔد،
ً
ً
ظـ ضرح ـؾ مـ شقى اهلل ،واشتهٌار ـؾ رء مـ دون اهللٕ ،اهٔؽ بَراءة

افهالة وأذـارها افدائرة حقل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾.
أما افزـاة ؾٓل ؿريْة افهالة ذم افتًبد ،واإلؿرار هلل بجّٔع افًْؿ
وإخراجٓا خافهة فقجف اهلل تًاػ ،ضٔبة هبا افٍْس ،براءة مـ ظبادة افديْار
وافدرهؿ ،ؿال تًاػ:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [ؾهِت.]7 -6 :
أما افهٔام احلؼ ؾٓق افذي يدع افهائؿ ؾٔف ضًامف وذابف وصٓقتف مـ
أجؾ ربف ومقٓه «الصوم يل ،وأكا أجزي به»( ).
أما احلج ــ وهق مقضقع حديثْا ــ ؾنًاره ودثاره افتقحٔد.
ؾإمة ـِٓا تبدأ مْاشُٓا صارخة بافتِبٔة بافتقحٔد وٍٕل افؼك ،وتتَْؾ
( ) زاد ادًاد ذم هدي خر افًباد (.)34/1
( ) افبخاري (ح  ،)1894ومسِؿ (.)2704
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بغ مْاشُف ومناظره مًِْة افتقحٔد ،متزئة مما يْاؿوف.
ؿال اإلمام افناضبل ‘ ٕ« :حـ ًِٕؿ أن افْىؼ بافنٓادتغ ،وافهالة
وؽرمها مـ افًبادات إٕام ذظت فِتَرب إػ اهلل تًاػ وافرجقع إفٔف،
وإؾراده بافتًئؿ واإلجالل ،ومىابَة افَِب فِجقارح مـ افىاظة
وإَٓٔاد»( ).
وٓ يتحَؼ افتقحٔد إٓ بٍْل ما يواده ،وفذا جاءت ـِّة افتقحٔد دائرة
بغ افٍْل واإلثبات (ٓ إفف إٓ اهلل) ؾافٍْل وحده تًىٔؾ ،واإلثبات وحده ٓ
يّْع ادنارـة .وهذا ما أـدتف أيات افَرإٓٔة افُثرة
ﮚ ﮛﮜﮝ﴾ [افْساء:

﴿ﮗ ﮘ ﮙ

﴿ ،]36ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [اإلرساء:

 ،]23وؿال ظـ إبراهٔؿ إمام احلٍْاء ادقحديـ ظِٔف وظذ ٕبْٔا أؾوؾ افهالة
وافتسِٔؿ:

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾

[افزخرف.]27 -26 :
وفذفؽ جاءت أيات افَرإٓٔة وإحاديث افْبقية ادحذرة مما يْاؿض
افتقحٔد ،وهق افؼك بُؾ إٔقاظف ،أو ما يَْص ـامفف افقاجب مـ أفٍاظ أو
أظامل أو خىرات.
ؾافتقحٔد «أفىػ رء وإٔزهف ،وإٔيٍف وأصٍاه ،ؾٖدٕك رء خيدصف،
ويدٕسف ،ويٗثر ؾٔف ،وهلذا تنقصف افِحية ،وافٍِية ،وافنٓقة اخلٍٔة ،ؾ٘ن
بادر صاحبف وؿِع ذفؽ إثر بوده ،وإٓ اشتحُؿ وصار ضب ًًا ،يتًرس ظِٔف
( ) ادقاؾَات ( )121/3حتَٔؼ منٓقر آل شِامن.
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ؿًِف»( ).
وفذا ؾ٘ن أول هنل ورد ذم افَرآن افُريؿ ــ حسب ترتٔب ادهحػ ــ
هق افْٓل ظـ افؼك ذم ؿقفف تًاػ:

﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ﴾ [افبَرة ]22 :بًد أول أمر وهق إمر بافتقحٔد

﴿ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ﴾ [افبَرة.]21 :
وهق أول افقصايا افًؼ ذم شقرة إًٕام افتل ابتدأها اهلل تًاػ بَقفف
افًزيز:

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠﯡ [ ﴾...إًٕام.]151 :
ؿال ابـ مسًقد ريض اهلل تًاػ ظْف« :مـ أراد أن يْير إػ وصٔة حمّد
^ افتل ظِٔٓا خامتة ؾَِٔرأ ؿقفف تًاػ:

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ .) (»﴾...
وجاء افقظٔد ظِٔف بَىع افىّع ذم مٌٍرة افٌٍقر افرحٔؿ دـ تِبس هبذا
اجلرم افًئؿ ؿال تًاػ:

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾ [افْساء.]48 :
وؿال تًاػ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
( ) ؾقائد افٍرائد (ص.)44
( ) أخرجف افسمذي (ح  )264/5( )3070حتَٔؼ أمحد صاـر .وؿال :هذا حديث حسـ
ؽريب.
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [ادائدة.]72 :
وفذا ظدّ ه افْبل ^ أظيؿ افذٕقب ذم جقابف ٓبـ مسًقد ريض اهلل ظْف
ؿال :يا رشقل اهلل ،أي افذٕب أظيؿ؟ ؿال« :أن جتعل هلل كدً ا وهو خؾؼك»( ).
ومـ صٗمف إٔف حمبط فألظامل افهاحلة مٓام ظيّت ،وؿد َّ
حذر اهلل
تًاػ مْف ٕبٔف ^ وإٕبٔاء ؿبِف ،واخلىاب ٕمتف؛ ٕٕف مًهقم ^ ومزأ مـ
افقؿقع ذم ذفؽ ـام ؿال افبالؽٔقن( :اخلىاب دـ يهِح فف) ؿال تًاػ:
﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﴾ [افزمر.]66 -65 :
ؿال بًض أهؾ افًِؿ« :إذا ـان يْٓك ظـ افؼك مـ ٓ يُّـ أن يباذه،
ؾُٔػ بّـ ظداهؿ».
وؿال تًاػ:

﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴾ [إًٕام،]88 :

وافؼك إـز حمبط فًِّؾ بافُِٔة .وإصٌر حمبط فًِّؾ افذي داخِف
مع تٍهٔؾ ذم ذفؽ فٔس هذا مُان بسىف ،وؿد ؿال تًاػ ذم احلديث
افَدد« :أكا أغـى الرشكاء عن الرشك ،فؿن عؿل ً
عؿًل أرشك معي فقه
غري تركته ورشكه»( ).
وحََٔة افؼك هل تسقية ادخِقق باخلافؼ ،أو اخلافؼ بادخِقق،
( ) أخرجف افسمذي (ح  ،)3182وؿال :هذا حديث حسـ صحٔح ،وافْسائل ذم شْْف
(ح ،)291 -290/2( )3476وأبق داود (ح .)705/1( )2310
( ) أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف (ح .)1342
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ومـ ذفؽ أن يٖيت اإلٕسان بخالل وأظامل خهٓا اهلل تًاػ بذاتف افًِٔة،
صًارا فًِبقدية ؾٔكؾٓا ٕحد مـ ادخِقؿغ ـافسجقد وافذبح
وجًِٓا
ً
وافْذر ،وآشتٌاثة ذم افندة ،ؿال تًاػ ظـ ادؼـغ ذم افْار

﴿ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [افنًراء ،]98 -97 :وؿال
تًاػ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [إًٕام.]1 :
وهق ؿائؿ ظذ أمريـ:
 -1تنبٔف اخلافؼ بادخِققٕ ،حق ذك أهؾ افتًىٔؾ مـ افٔٓقد
وافْهارى ،وأهؾ وحدة افقجقد ،وافَدرية.
 -2تنبٔف ادخِقق باخلافؼ ،وهق جًؾ بًض اخلهائص اإلهلٔة
فِّخِقق .ـافُامل ادىِؼ وافتكف ادىِؼ ،واخلوقع وافتٖفف وافتقـؾ
وآشتًإة ...إفخ.

من مظاهر التوحيد يف احلج والتخذير من نواقضه ونواقصه:
وـام أشٍِْا ؾ٘ن مجٔع افًبادات إٕام ذظت فتحَٔؼ افتقحٔد وافتحذير
مـ ٕقاؿوف وٕقاؿهف ،ؾ٘ن هذا ادَهد ييٓر جِ ًٔا ذم احلج ،ذم مجٔع
ـِٔات هذا افْسؽ وجزئٔاتف .ومـ أبرز هذه ادياهر ما يع:
 -1إخًلص العؿل هلل تعاىل والتحذير من الرياء والسؿعة.
وهذا طاهر ذم أيات افتل ؾرض اهلل تًاػ ؾٔٓـ احلج وأمر بف ،ؿال
اهلل تًاػ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ﴾ [افبَرة ،]196 :وؿال تًاػ:

﴿ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴾ [آل ظّران ،]97 :ؾٓق هلل تًاػ ٓ
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فٌره.
وجاء حتَٔؼ هذا ادبدأ افًئؿ وتىبَٔف مـ افْبل ^ حْٔام ؿال ظْد
حجا ال رياء فقه وال شؿعة»( ).
إحرامف« :الؾفم لبقك ً
خافها هلل تًاػ،
وهذا هق افقاجب ظذ ـؾ حاج أن جيًؾ ظِّف ـِف
ً
وأن يتخِص مـ ـؾ اإلرادات إخرى افتل تَدح ذم ٕٔتف ،وحترمف ثقاب
ظِّف .وؿد جاء ذم إثر مرؾق ًظا إػ افْبل ^ ــ وٓ يهح ــ:

«يٖيت ظذ

افْاس زمان حيج أؽْٔاؤهؿ فِْزهة ،وأوشاضٓؿ فِتجارة ،وؿراؤهؿ فِرياء
وافسًّة ،وؾَراؤهؿ فِّسٖفة»( ).
ؾاحلج فٔس ظادة مقروثة ،أو إدؾاع هلقى جامح ،أو شٔاحة دئْة ـام
يسّٔف بًوٓؿ يَهد مْٓا ؿواء جز ًء مـ وؿتف ،فِتًرف ظذ هذه ادناهد،

وزيارة هذه ادناظر ،وافٍرجة ظذ هذه اجلّقع ادحتندة .بؾ هق ظبادة
خافهة هلل تًاػ يستجٔب ؾٔٓا افًبد فْداء ربف تًاػ وجيدد ؾٔٓا تقحٔده

وتسِّٔف وإَٔاده هلل رب افًادغ متٖش ًٔا ذم ذفؽ بّـ أمر اهلل تًاػ بافتٖد
هبؿ مـ إٔبٔاء اهلل ورشِف ،وأوهلؿ اخلِٔالن حمّد ^ وأبقه إبراهٔؿ ظِٔف
افهالة وافسالم.
وِٕحظ مـ أية ادذـقرة إٓ ًٍا مًْك آخر ،وهق ؿقفف تًاػ:
( ) أخرجف افْسائل (ح

﴿ﮱ

 ،)270/5( )3026ـام أخرجف اإلمام أمحد ذم مسْده

(ح .)14793
( ) أخرجف اخلىٔب ذم تاريخ (  ،)597/11وأورده ابـ اجلقزي ذم افًِؾ ادتْاهٔة
( ،)74/2وض ًٍَّف إفباين ذم افؤًٍة (ح .)1093
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ﯓ ﯔ ﯕﯖ  ﴾...ؾأية رصحية ذم إمتام احلج وافًّرة .بًّْك إتَان
أظامل احلج ،واإلتٔان هبا ـامِة مـ ؽر َٕص ظذ وؾؼ ما ذع اهلل تًاػ
ورشقفف ^.
وهذه إصارة إػ افؼط افثاين مـ ذضل افًبادة وهق أن يُقن افًّؾ
صاحلًا تا ًما شادًا مـ افبدع وادحدثات مِتز ًما هبدي افْبل ^ افَائؾ

«خذوا عـي مـاشؽؽم»( ) ٓ ظـ ؽره ^ مٓام ـان ذفؽ افٌر.

هذا افتْبٔف جاء بًد افتْبٔف ظذ افؼط إول :وهق اإلخالص هلل تًاػ
ـام ؿال تًاػ:

﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ﴾ [افُٓػ ،]110 :ؿال احلاؾظ ابـ ـثر« :وهذان رـْا افًّؾ ادتَبؾ،
خافها هلل ،صقا ًبا ظذ ذيًة رشقل اهلل ^»( ).
ٓبد أن يُقن
ً
وؿال افٍؤؾ دا تال ؿقفف تًاػ:

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ﴾

ؿال« :أخِهف وأصقبف ،ؿافقا :يا أبا ظع :ما أخِهف وأصقبف؟ ؿال :إذا ـان
خافها مل
خافها ومل يُـ صقا ًبا مل يَبؾ ،وإذا ـان صقا ًبا ومل يُـ
افًّؾ
ً
ً
خافها صقا ًبا ،واخلافص إذا ـان هلل ظز وجؾ ،وافهقاب
يَبؾ ،حتك يُقن
ً
إذا ـان ظذ افسْة»( ).
( ) أخرجف هبذا افٍِظ افبَٔٓل ذم شْْف (ح  ،)9608وأصِف ذم مسِؿ (ح  )3137بٍِظ:
«فتٖخذوا مْاشُُؿ».
( ) افتٍسر (.)205/5
( ) حِٔة إوفٔاء (  .)95/8ويْير :جمّقع افٍتاوى (

 ،)124/3وافبداية وافْٓاية

(.)199/10
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وهبذا يتجذ ذم احلج افتْبٔف ظذ ذضل افًبادة ورضورة اشتحوارها
ً
ذم احلج ،وذم ـؾ ظبادة حتك يُقن ً
مزورا ،ب٘ذن اهلل تًاػ.
متَبال
ظّال
ً
وهلذا ـان مـ دظاء أمر ادٗمْغ ظّر بـ اخلىاب ريض اهلل تًاػ
خافها ،وٓ دمًؾ ٕحد ؾٔف
حلا وفقجٓؽ
ً
ظْف« :افِٓؿ اجًؾ ظّع ـِف صا ً
صٔ ًئا».

وِٕحظ مـ افتْبٔف إول ،تْبٔف وتٖـٔد ظذ أصؾ ظئؿ مـ أصقل
آشتدٓل ذم اإلشالم وهق ؿك افتَِل ظـ ادًهقم ^ ؾٔام يبِغ ظـ ربف
تًاػ .ؾَال« :خذوا عـي» وما دخِت افبدع وـثر اخلالف وإٓحراف إٓ
بًد أن وشع افْاس مهادر تَِٔٓؿ ،وخافٍقا ما أمرهؿ اهلل تًاػ بف ورشقفف
^ ،ؾٍرؿقا ديْٓؿ ،وـإقا صٔ ًًا ،ومذاهب ،وأحزا ًبا

﴿ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﴾ [افروم.]32 :
 -2كام أن احلج يف مجقع أعامله قائم عذ حتؼقق قاعديت العبودية هلل
تعاىل العظقؿتني ومها:
أ -افتًئؿ.
ب -افتسِٔؿ.
أما التعظقم :ؾياهر جدً ا ،ومياهره ذم احلج يهًب حكها ذم مثؾ
هذه افًجافة .وفُـ ٕنر إػ ؿقفف تًاػ:

﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [احلج ،]32 :ذـرها اهلل تًاػ ذم شٔاق احلديث
ظـ احلج ومْاشُف.
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وتًئؿ افنًائر مـ تًئؿ مـ أمر بتًئّٓا شبحإف وتًاػ ،ويدخؾ
ذم ذفؽ تًئؿ بٔتف تًاػ.
وؿال تًاػ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻

﴾...

[ادائدة.]2 :
ومـ مياهر افتًئؿ هلل ظز وجؾ افِٓج بذـره وصُره ،ومجٔع افًبادات
إٕام ذظت فذـر اهلل تًاػ ،ويتجذ هذا ذم صًرة احلج ،ؾَد أمر اهلل
تًاػ بذـره ظْد إرادة احلج ؿال تًاػ:

﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ﴾
[احلج.]28 -27 :
ـام أمر شبحإف بذـره ذم أثْاء أداء ادْاشؽ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [افبَرة.]198 :
وأمر بف تًاػ ظْد إتٓاء ادْاشؽ

﴿ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ﴾ [افبَرة.]200 :
وبغ ^ إٔام ذظت هذه ادْاشؽ إلؿامة ذـره ظز وجؾ ؾَال ^:
َّ

«إكام جعل الطواف بالبقت والسعي بني الصػا وادروة ،ورمي اجلامر إلقامة
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ذكر اهلل تعاىل»( ).
وؿد اجتّع ذم احلج ذف افزمان وذف ادُان .ؾًٔيامن وؾؼ ما
ذع اهلل تًاػ مـ ؽر زيادة وٓ َٕهانٓ ،رتباط افتًئؿ بافتسِٔؿ ،ؾال
ًٕيؿ إٓ ما ظيّف اهلل ،وٓ ًٕيؿ ما ظيؿ اهلل إٓ وؾؼ ما ذع اهلل ورشقفف.
وبتًئؿ اهلل ظز وجؾ ذم افَِب يسِؿ افًبد مـ مجٔع صقر افؼك.
وأما افتسِٔؿ ؾٓق ثّرة افتًئؿ ،وهذا يَتيض إَٓٔاد وآشتسالم فُؾ
ً
أوامر اهلل تًاػ ً
وظّال وتهدي ًَا ،وهق مًْك اإلشالم احلََٔل
ؾًال وترـًا،
﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ﴾ [فَامن .]22 :وؿال تًاػ:

﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [افبَرة:

وؿال تًاػ:

.]112

﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾

[إًٕام.]71 :
واحلج دورة تدريبٔة ذم وجقب تسِٔؿ افًبد فربف ظز وجؾ ذم ـؾ رء
مـ ؽر تردد وٓ اظساض ،ؾِٔتزم افتسِٔؿ ذم زمان احلج ومُإف وصًائره
وهٔئات أدائٓا بافُّٔة وافٍُٔٔة ادحددة مـ ؽر زيادة وٓ َٕص .ؾُِؾ
صًرة زمان ومُان وـّٔة وـٍٔٔة ٓ جيقز فِحاج دماوزها وٓ افتَهقر
ظْٓا ،وإن مل تيٓر فف احلُّة مـ ذفؽ ،ؾال جمال فالشتحسان وٓ فِرأي،
( ) أخرجف أبق داود (ح

 ،)1888وافدارمل ذم ادْاشؽ (  ،)36وأمحد ذم ادسْد

(.)64/6
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وٓ فالظساض باشؿ ادهِحة أو ؽر ذفؽ مـ وشائؾ اظساض أهؾ
إهقاء.
وهذا افتًئؿ وافتسِٔؿ ذم احلج جيب أن يُقن ديدن ادسِؿ ومْٓج
حٔاتف ـِٓا ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [إًٕام.]163 ،162 :
وـام حََف ذم احلج ،ؾٔجب أن حيََف ذم مجٔع صٗوٕف افتًبدية
وافتًامِٔة ذم صٗوٕف آجتامظٔة وآؿتهادية وافسٔاشٔة وافٍُرية.
ؾٔسِؿ بذفؽ مـ ظبادة اهلقى وافنٔىان بىاظتٓام ذم مًهٔة اهلل ؿال
تًاػ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [يس ،]61 ،60 :وؿقفف تًاػ:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ﴾ [اجلاثٔة .]23 :ؿال احلسـ:

«هق

افذي ٓ هيقى صٔ ًئا إٓ رـبف » .وؿال ؿتادة« :هق افذي ـِام هقى صٔ ًئا رـبف،
وـِام اصتٓك صٔ ًئا أتاه ٓ ،حيجزه ظـ ذفؽ ورع وٓ تَقى»( ).
ومًِقم أهنؿ مل يُقٕقا يسجدون فِنٔىان وٓ فِٓقى ،وٓ يَدمقن هلؿ
افَرابغ ،وإٕام ـإقا يىًٔقهنؿ ذم مًهٔة اهلل﴿ ،ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
( ) افدر ادْثقر فِسٔقضل ( .)426/7ويْير :تٍسر افبٌقي (.)126/4
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ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [إًٕام.]121 :
وأصول ادعايص كؾفا قائؿة عذ أصؾني رئقسني:
- 1تًِؼ افَِب بٌر اهلل.
- 2ضاظة ؽر اهلل واتباظف ذم مًهٔة اهلل ،وفذفؽ ؾّـ ـان باهلل أظرف
ـان فف أخقف.
ـام أن احلاج بتحََٔف فِتسِٔؿ هلل تًاػ يسِؿ مـ ـؾ صقر آبتداع ذم
افديـ بافزيادة وافَْهان ،وؿد حذر مـ ذفؽ افْبل ^ أمتف ،ـام حذره ربف
تبارك وتًاػ بَقفف تًاػ:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [هقد ،]112 :أي ٓ ـام

هتقى أو ترى أو تستحسـ بًَِؽ ،بؾ ﴿ﮊ ﮋ﴾ يًْل مـ ربؽ تبارك
وتًاػ .وفذا ؿال ^« :وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة،
( )
وبغ ^ أن ـؾ تًبد وتَرب
وكل بدعة ضًللة ،وكل ضًلة يف الـار » َّ ،

إػ اهلل تًاػ ظذ خالف أمر افْبل ^ ؾٓق مردود ظذ صاحبف« :من أحدث
يف أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد»( ) ،و«من عؿل ً
عؿًل لقس عؾقه أمركا ففو
رد»( ).
 -3ومن مظاهر التوحقد يف احلج التؾبقة (فبٔؽ افِٓؿ فبٔؽ فبٔؽ ٓ
( ) أخرجف افسمذي (ح

 )44/5( )2676وؿال :حسـ صحٔح ،وأخرجف أبق داود

(ح  ،)4607وصححف إفباين ذم صحٔح اجلامع افهٌر (ح .)2549
( ) أخرجف افبخاري (ح  ،)2697ومسِؿ (ح .)1718
( ) أخرجف مسِؿ (ح .)1718
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ذيؽ فؽ فبٔؽ ،إن احلّد وافًّْة فؽ وادِؽ ٓ ذيؽ فؽ)( ).
هُذا ـإت تِبٔة افْبل ^ ،ؾٓل إظالن ودمديد فِتقحٔد ،وفذفؽ ؿال
جابر ريض اهلل تًاػ ظْف ذم وصٍف حلجة افْبل ^« :ؾٖهؾ بافتقحٔد »( )،
وإظالن افزاءة مـ ـؾ ذيؽ هلل تًاػ (ٓ ذيؽ فؽ).
ؾًذ احلاج أن يًل مًْك هذه افتِبٔة ،وأن يِتزم بّقجبٓا وهق حتَٔؼ
افتقحٔد اخلافص هلل تًاػ .وافزاءة مـ ـؾ ما يَدح ذم هذا افتقحٔد مـ
مجٔع صقر افؼك افهٌر وافُبر ،ذم إفٍاظ وإظامل وادًتَدات.
ِها هلل تًاػ ،و ُم َ
خافها ُ
ـخ َِّ ًها مـ ـؾ أدران
وأن يًقد مـ احلج
خم ْ ً
ً

افذٕقب واخلىايا وافؼـٔات افتل ؿد يَارف صٔ ًئا مْٓا وهق ٓ يًِؿ .ؾًِٔف
مراجًة شائر ظباداتف وأظامفف وخيِهٓا مـ ـؾ صائبة حتقل دون ؿبقهلا.
 -4ومن مظاهر التوحقد ،إعًلن الشفادة بالتوحقد يف يوم عرفة  ،ـام ؿال

^« :خر الدعاء دعاء عرفة ،وخر ما قؾت أكا والـبقون قبيل ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له ،له ادؾك وله احلؿد وهو عذ كل يشء قدير»( ).
ؾٓل ـِّة اإلخالص بجدد هبا تقحٔده ،ـام جدده ظْد دخقفف افْسؽ
باإلحرام بافتِبٔة ،وإظالٕف افزاءة مـ ـؾ صقر افؼك .وآظساف فف شبحإف
بادِؽ وافتدبر وافتكف ،وفف ادحامد ـِٓا ،وافتسِٔؿ فَدرتف تًاػ
ادىَِة .ؾال حقل وٓ ؿقة إٓ باهلل ،ؾال يِتٍت إػ أحد شقاه ذم ؿواء
( ) أخرجف مسِؿ (ح .)1218
( ) ادهدر ٍٕسف (ح .)1218
وحسْف إفباين ذم صحٔح شْـ افسمذي (ح .)2837
( ) أخرجف افسمذي (ح ،)3585
َّ
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حاجة ،أو دؾع مُروه ،أو جِب مهِحة ،ؾاهلل وحده هق افذي ظذ ـؾ رء
ؿدير.
وهذا افتقحٔد اخلافص يتُرر إظالٕف ودمديده ذم مجٔع ادناظر ظْد
ادنًر احلرام ،وبًد رمل اجلّرات افقشىك وافهٌرى وظْد افىقاف
وافرؿل ظذ افهٍا وادروة وافسًل بْٔٓام وؽر ذفؽ.
 -5كام أن من مظاهر التوحقد إعًلن التؽبر هلل عز وجل (اهلل أكز) يوم
الـحر (يوم احلج األكز) وعـد رمي اجلؿرات .وهذا إظالن فتحَٔؼ افتًئؿ
ادنار إفٔف إٓ ًٍا ،ؾاهلل أـز مـ ـؾ رء ذم افقجقد مٓام ـان .وإذا حتَؼ هذا
ادًْك ذم ؿِب احلاج ؾٓؾ ئِؼ بف أن يِتٍت إػ ؽره تًاػ ذم اشتًإة أو
اشتٌاثة أو جِب مهِحة أو دؾع مرضة؟!
وهبذه ادًاين يسِؿ احلاج مـ آفتٍات إػ مـ شقى اهلل تًاػ مـ
ٕبل مرشؾ أو مِؽ مَربٕ .ن (اهلل أـز!!) وؿد أظِْٓا رصحية ظذ رؤوس
إصٓاد.
 -6ومن مظاهر التوحقد الزاءة من كل أعامل اجلاهؾقة وخصاهلم ،بؾ
وتًّد خمافٍة ادؼـغ ذم مجٔع صٗوهنؿ ؾَال:

«هديْا خر مـ

هدهيؿ»( ).
وهذه افزاءة طاهرة ذم افًديد مـ ادقاؿػ ذم احلج ،ؾ٘ضاؾة إػ
إظالهنا ذم افتِبٔة وـِّة اإلخالص ادنار إفٔٓام إٓ ًٍا ،ؾٓل تتجذ ؾٔام يع:
( ) صحٔح مسِؿ (ح.)1218
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أ -أن افْبل ^ بدأ بتىٓر بٔت اهلل افًتٔؼ مـ مجٔع مياهر إصْام
احلسٔة ،وذفؽ بتحىٔؿ إصْام افتل ـإت فَِبائؾ بسّٓف ^ وإخراج ما
ـان مْٓا داخؾ افًُبة ،وتالوة ؿقفف تًاػ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [اإلرساء.) ( ]81 :
ب – ذم ؿقفف تًاػ:

﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾

[افبَرة ]199 :افذيـ ـإقا ظذ مِة إبراهٔؿ ظِٔف افسالم .وهذا إظالن بّخافٍة
مؼـل ؿريش افذيـ ـإقا يٍَقن دون ظرؾة ظذ حدود احلرم ويَقفقنٓ :
ٍٕٔض إٓ مـ احلرم

( ) ،ؾَال ^ وهؿ وؿقف بًرؾة:

«كوكوا عذ

مشاعركم ،فإكؽم عذ إرث إبراهقم»( ).
ج – وـذفؽ إظالن افزاءة مـ خهال اجلاهِٔة آجتامظٔة وآؿتهادية
وؽرها افتل أصار إفٔٓا افْبل ^ ذم خىبة ظرؾة .ومْٓا« :أال كل يشء من أمر
اجلاهؾقة حتت قدمي موضوع ،ودماء اجلاهؾقة موضوعة ،وإن أول دم أضع
ً
مسسضا يف بـي شعد ،فؼتؾته هذيل،
من دمائـا دم ابن ربقعة بن احلارث ،كان
وربا اجلاهؾقة موضوع ،وأول ربا أضع رباكا ،ربا العباس بن عبد ادطؾب،
( )
ؾًؿ ^ ثؿ خص.
فإكه موضوع كؾهّ ، »...

د – ومْٓا إؾاضتف مـ ظرؾة بًد مٌٔب افنّس ،ومـ مزدفٍة ؿبؾ
( ) صحٔح افبخاري (ح .)4287
( ) افبخاري (ح  ،)1665ومسِؿ (ح .)1219
( ) شْـ ابـ ماجف (ح  )3011وصححف إفباين برؿؿ ( )2438مـ صحٔح شْـ ابـ ماجف.
( ) صحٔح مسِؿ (ح .)1218
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ضِقظٓا ،وـان ادؼـقن ظذ ظُس ذفؽ ،ئٍوقن ؿبؾ افٌروب مـ
ظرؾات ،ومـ مزدفٍة بًد افؼوق ( ).
هـ  -مراؽّة ادؼـغ ب٘طٓار صًائر افتقحٔد ذم إماــ افتل أطٓروا
ؾٔٓا افؼك حتك ؿال ابـ افَٔؿ:

«وهذه ـإت ظادتف صِقات اهلل وشالمف

ظِٔف ،أن ئَؿ صًار افتقحٔد ذم مقاضع صًائر افٍُر ،ـام أمر افْبل ^ أن
يبْل مسجد افىائػ مقضع افالت وافًزى»( ).
بؾ ؿال ‘ « :إن افؼيًة ؿد اشتَرت ــ وٓشٔام ذم ادْاشؽ ــ ظذ
ؿهد خمافٍة ادؼـغ»( ).
و -وأـد ذفؽ ـِف بتحريؿ دخقل ادؼـغ وافٍُار مُة ،ؾَال تًاػ:
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ً
وتٍْٔذا هلذا إمر اإلهلل بًث افْبل ^ أبا
ﭩ ﭪ ﭫﭬ﴾ [افتقبة،]28 :
بُر افهديؼ ذم افًام افتاشع فٔٗذن ذم افْاس« :أال حيج بعد العام مرشك،
وال يطوف بالبقت عريان»( ).
 -7ومن مظاهر التوحقد يف احلج :الـحر هلل تعاىل

﴿ ،ﮊ ﮋ

( ) افسْـ افُزى فِبَٔٓل (  ،)125/5وادستدرك (  )304/2وؿال :صحٔح ظذ ذط
افنٔخغ وواؾَف افذهبل.
( ) زاد ادًاد (.)195 ،194/2
( ) حاصٔة ابـ افَٔؿ ظذ شْـ أيب داود (.)146/5
( ) صحٔح افبخاري (.)279/7
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ﮌ﴾ [افُقثر ،]2 :وذفؽ بذبح افَرابغ يقم افْحر ،وأيام افتؼيؼ هلل تًاػ
وحده ،وجًِٓا افْبل ^ مـ أؾوؾ أظامل يقم افًٔد بؾ شّل «يقم افْحر »
فُثرة ما يْحر ؾٔف مـ افَرابغ هلل تًاػ ،وؿد أهدى ^ مائة بدٕة ( ) ،وٕحر
بٔده افؼيٍة ثال ًثا وشتغ بدٕة ( ) ،وأمر ظِ ًٔا ريض اهلل ظْف أن يَسؿ بدٕف ظذ
افٍَراء وادساـغ :حلقمٓا وجِقدها وجالهلا ( ).
وذم هذا حتذير فِحاج مـ افذبح فٌر اهلل تًاػ ظذ شبٔؾ افتَرب
ـافذبح فٌر اهلل تًاػ مـ اجلـ أو إوفٔاء أو ؽر ذفؽ مـ صقر افتَرب
بسٍؽ افدماء .ؾافذبح ظبادة ٓ يُقن إٓ هلل تًاػ ورصؾٓا فٌر اهلل ذك.
وٓ يدخؾ ذم هذا افذبح مـ أجؾ أـؾ افِحؿ أو إـرام افؤػ وٕحق
ذفؽ ،ؾٓذه ٓ تدخؾ ذم جإب افتًبد وافتَرب فِّذبقح فف ـام ٓ خيٍك.
 -8وكذلك الطواف بالبقت العتقق  .وهق أول ابتداء أظامفف ^ وختام
أظامفف حٔث ؿال ^« :ال يـػرن أحدكم حتى يؽون آخر عفده بالبقت»( ).
وؾٔف مـ افتحذير مـ ؿقادح افتقحٔد وٕقاؿهف:
أ -إٔف ٓ يىاف ببْٔة أو بًَة ظذ وجف إرض ظذ شبٔؾ افتًبد إٓ هذه
افبْٔة (افًُبة ادؼؾة) وـؾ ضقاف بَز أو رضيح أو منٓد أو بًَة ظذ
( ) صحٔح افبخاري (ح .)1718
( ) شْـ ابـ ماجف (ح .)3074
( ) صحٔح مسِؿ (ح  ،)1317واحلالل :ما جيًؾ ظذ طٓر افدابة فتهان بف.
( ) صحٔح مسِؿ (.)963/2
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شبٔؾ افتًبد ؾٓق ميٓر مـ مياهر افؼك ادحرم.
ب – إٔف ٓ يَ ّبؾ وٓ يستِؿ مـ إحجار وٕحقها ظذ شبٔؾ افتًئؿ
وافتًبد إٓ احلجر إشقد ـام ـان يًٍؾ ^ ،ومع ذفؽ ؾًٍٔؾ ما ؾًِف افْبل
^ ظذ شبٔؾ آؿتداء وافتٖد ؾَط ـام ؿال ظّر ريض اهلل تًاػ ظْف« :واهلل
إين ٕظِؿ إٔؽ حجر أشقد ٓ ،ترض وٓ تٍْع ،وفقٓ أين رأيت رشقل اهلل ^
يَبِؽ ما ؿبِتؽ»( ).
ج – مع تًئؿ افْبل ^ دَام إبراهٔؿ ؾِؿ يزد ظِٔف افهالة وافسالم
ظذ ما أمر اهلل تًاػ بف مـ اتـخاذه مهذ .ؿال تًاػ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ﴾ [آل ظّران ،]97 :وؿال تًاػ:

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ﴾

[افبَرة .]125 :ؾهذ ظْده افْبل ^ وأـد افتقحٔد بَراءة شقريت اإلخالص
ذم افرـًتغ ومل يَبِف ومل يستِّف ،ؿال ؿتادة:

«﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ﴾ إٕام أمروا بافهالة ظْده ،ومل يٗمروا بّسحف.) (»...
ؾ٘ذا ـان هذا ذم حؼ مَام إبراهٔؿ ظِٔف افسالم أيب إٕبٔاء ؾُٔػ بٌره
مـ ادَامات وإرضحة وافَبقر ،وأـثرها ـذب واؾساء .ؾدل ظذ أن احلج
مدرشة فِتقحٔد ذم ـؾ جزئٔاتف ومْاشُف.
 -9ومن مظاهر التحذير من قوادح التوحقد وكواقصه الـفي عن الغؾو
واشتثامر احلج ذم افتحذير مـ أـز أشباب افؼك وهق افٌِق ذم حجؿ
( ) صحٔح افبخاري (.)462/3
( ) أخرجف ابـ جرير ذم تٍسره (.)35/2
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حل اجلامر ؾَال ^« :بؿثل هذا فارموا وإياكم والغؾو ،فإكام أهؾك من
كان قبؾؽم الغؾو»( ).
وهذا ما أرصد إفٔف تًاػ ذم ـتابف افًزيز بَقفف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ

﴾ [ادائدة ،]77 :وؿال تًاػ:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

﴾

[افْساء.]171 :
مدحا.
ؿدحا أو ً
وافٌِق هق جماوزة احلدّ ذم افتًبد وافًّؾ وافثْاء ً
وأـز وؿقع افؼك هق مـ جٓة افٌِق ذم افهاحلغ ،وهق أول ذك بْل آدم،
وفذفؽ جاء حتذير افْبل ^ مْف ذم هذا ادقشؿ افًئؿ محاية فِتقحٔد
وذفؽ مـ ظدة أوجف:
أ -حتذير افْبل ^ افكيح مـ ذفؽ.
ب -بٔان إٔف شبب هالك إمؿ افسابَة.
ج -إٔف ذريًة إػ افؼك ـام أشٍِْا ،وفذفؽ ؾٓق بًٔد ظـ تًئؿ اهلل
ويٗدي إػ ظبادة ادٌِق ؾٔف ح ًٔا ـان أو مٔتًا.
وفذفؽ تدرج افنٔىان بٖتباظف ذم افٌِق ذم ؿبقر افهاحلغ ؾسِؽ
مًٓؿ ما يع:

( ) أخرجف ابـ جرير ( )35/3ب٘شْاد صحٔح.
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أ -يَِل إفٔٓؿ أن افبْاء ظذ ؿبقرهؿ وافًُقف ظْدها مـ حمبة
افهاحلغ أهؾ افَبقر ،وإجالهلؿ.
ب -ثؿ يْتَؾ هبؿ إػ أن افدظاء ظْدها مستجاب.
ج -ثؿ يَِْٓؿ إػ افدظاء هبؿ ،واإلؿسام ظذ اهلل هبؿ دا هلؿ مـ جاه
ظْد اهلل.
د -ثؿ يَِْٓؿ إػ دظائٓؿ مباذة ،وشٗاهلؿ افنٍاظة وؿواء احلاجات
وـنػ افُربات.
هـ -ثؿ ادرحِة إخرة بَِْٓؿ إػ دظاء افْاس إػ ظبادهتؿ مـ دون
اهلل ،واتـخاذ ؿبقرهؿ أظٔا ًدا ومْاشؽ.
وظِٔف ؾ٘ن مـ ثّرات احلج ادَبقل ظْد اهلل تًاػ أن يرجع احلاج إػ
وؿقاه ،وحَؼ افتقحٔد
أهِف بًد أن م َّـ اهلل ظِٔف بٖداء احلج ،وؿد جدد إيامٕف َّ
و َٕ ََّاه ،وختِص مـ أوزار افذٕقب وآثارها «فؿن حج فؾم يرفث ومل يػسق
رجع كقوم ولدته أمه »( ) .ؾرجع بًَٔدة صاؾٔة صحٔحة ،حيّؾ حََٔة
افًبقدية اخلافهة افتل ذاق ضًّٓا وباذها ذم تِؽ افبَاع افىاهرة ،وفذة
افىاظة فِقاحد افَٓار ،دون افتٍات إػ أحد شقاه أو تقشؾ بّٔت ،أو اتـخاذ
افقشائط بْٔف وبغ اهلل ،وهذا هق اهلدف إشّك مـ أداء هذا افْسؽ افًئؿ،
يَقل اهلل تًاػ:

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ﴾ [احلج.]26 :
( ) افبخاري (ح  ،)1773ومسِؿ (ح .)1349
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ؾًذ ـؾ مسِؿ بًامة ،وظذ ـؾ حاج بخاصة أن حيّد اهلل ظذ أن يرس
فف أداء هذه افٍريوة ،وظِٔف دمريد افًّؾ هلل شبحإف ،وإخالصف فف جؾ
وظال ،وظذ اإلؿالع ظام ؿد يُقن وؿع مْف ؿبؾ حجف مـ صقر افؼك
صٌره وـبره ،وهق يًِؿ بذفؽ أو ٓ يًِؿ ،ومـ افدظاء ادٖثقر افذي روي
أن افْبل ^ ظ ِّّف أبا بُر ريض اهلل تًاػ ظْف« :الؾفم إين أعوذ بك أن أرشك
بك صقئًا وأكا أعؾؿه ،وأشتغػرك دا ال أعؾؿه»( ) .وـان مـ دظاء أبٔف إبراهٔؿ
ظِٔف افسالم﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ﴾ [إبراهٔؿ .]36 -35 :ؿال
إبراهٔؿ افتّٔل ‘ « :ومـ يٖمـ مـ افبالء بًد خِٔؾ اهلل إبراهٔؿ! »( ) يًْل
مـ افقؿقع ذم افؼك .ما دام إمام ادقحديـ وحمىؿ إصْام بٔده افؼيٍة
خينك مـ افؼك وظبادة إصْام ،ؾّـ يٖمـ بًد إبراهٔؿ.
تَبؾ اهلل مـ اجلّٔع افهاحلات ،وجْبْا وإياهؿ شائر افذٕقب
منُقرا.
مٌٍقرا ،وشًٔٓؿ
مزورا ،وذٕبٓؿ
واخلىٔئات ،وجًؾ حجٓؿ
ً
ً
ً
وصذ اهلل وشِؿ وبارك ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف أمجًغ.

( ) أخرجف احلُٔؿ افسمذي ـام ذم تٍسر افَرضبل (  )71/11وؾٔف فٔث بـ أيب شِٔؿ وهق
ضًٔػ.
( ) أخرجف ابـ جرير ذم تٍسره (

 ،)228/13وابـ أيب حاتؿ ـام ذم افدر ادْثقر

(.)46/5
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