املقدمة:
ال ريب َّ
وجل مل يشرع شيئًا إال حلكمة،
أن هللا سبحانه وتعاىل هو احلكيم العليم ،وأنَّه عز َّ
ونصوص الكتاب والسنة مليئةٌ بذكر ِح َك ِم األحكام الشرعية ،وليس شيءٌ من أحكام هللا سواء
ِ
فعل من أفعال هللا سواء تعلق
صغريا أو ً
كان ً
كبريا إال وهلل احلكمة البالغة يف تشريعه ،بل ال يوجد ٌ
حكيم ال يفعل شيئًا عبثًا
يعلمها هللا ،فاهلل "سبحانه
ابملكلفني أو مل يتعلق إال وهو ٌ
ٌ
صادر حلكمة ُ
ٍ
حكمة
وال لغري معىن ومصلحة ،وحكمه هي الغاية املقصودة ابلفعل ،بل أفعاله سبحانَه صادرة عن
ٍ
فعل ،وقد َّ
دل كالمه وكالم رسوله على هذا،
فعل ،كما هي انشئة عن أسباب هبا َ
ابلغة ألجلها َ
)( 1
وهذا يف مواضع ال تكاد حتصى وال سبيل إىل استيعاب أفرادها".
فكل ما تراه يف هذا الكون الفسيح -من أكرب األجرام السماوية من جمرات وسدمي وثقوب
ُّ
سوداء إىل أصغر الذرات -مل يوجد إال حلكمة ،كل شيء حولك له حكمة علمتها أو جهلتها،
أضل إال
يقول ابن القيم رمحه هللا" :فهو سبحانه ما أعطى إال حبكمته ،وال منع إال حبكمته ،وال َّ
أتمل البصري أحوال العامل وما فيه من النَّقص رآه عني احلكمة ،وما عُ ِِّمرت الدنيا
حبكمته ،وإذا َّ
واآلخرة واجلنة والنار إال حبكمته[ ...واحلكمة هي] الغاايت احملمودة املطلوبة له سبحانه خبلقه
وأمره ،اليت أمر ألجلها ،وقدر وخلق ألجلها ،وهي صفته القائمة به كسائر صفاته؛ من مسعه
)(2
وبصره ،وقدرته وإرادته ،وعلمه وحياته".
شك
ومن فوائد معرفة حكم هللا سبحانه وتعاىل :زايدة اإلميان والطُّمأنينة واليقني ،وإال فال َّ
أن هللا سبحانه وتعاىل ال أيمران ٍ
عندان َّ
بشيء إال حلكمة عرفنا ذلك أو جهلنا ،وقد ترك هللا مساحة
ٍ
حكما عظيمةً،
ملطلق التَّعبد يف أوامر ونواه ال نعرف احلكمة منها ،لكنَّنا ندرك يقينًا أن وراء ذلك ً
طرف منها ألذعن كل ِ
منك ٍر وجاحد ،فالتَّسليم عندان ال يتوقَّف على معرفة احلكمة
لو تكشَّف لنا ٌ
ومقاصد الشريعة من األوامر والنواهي ،كما يقول ابن أيب العز" :اعلم َّ
أن مبىن العبودية واإلميان
ابهلل وكتبه ورسله على التسليم ،وعدم األسئلة عن تفاصيل احلكمة يف األوامر والنواهي والشرائع؛
وهلذا مل ِ
حيك هللا سبحانه عن أمة نيب صدقت بنبيِِّها وآمنت مبا جاء به أهنا سألته عن تفاصيل
 )(1شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل (ص.)190 :
 )(2مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني (.)451-450 /2

ذلك ملا كانت مؤمنةً بنبيِِّها ،بل
احلكمة فيما أمرها به وهناها عنه وبلَّغها عن رهبا ،ولو فعلت َ
انقادت وسلَّمت وأذعنت ،وما عرفت من احلكمة عرفته ،وما خفي عنها مل تتوقف يف انقيادها
وتسليمها على معرفته ،وال جعلت ذلك من شأهنا ،وكان رسوهلا أعظم عندها من أن تسأله عن
ذلك ،كما يف اإلجنيل( :اي بين إسرائيل ،ال تقولوا :مل أمر ربنا؟ ولكن قولوا :مب أمر ربنا)؛ وهلذا كان
وعلوما ال تسأل نبيها :مل أمر هللا بكذا؟ ومل
سلف هذه األمة اليت هي أكمل األمم ً
عقوال ومعارف ً
هنى عن كذا؟ ومل قدر كذا؟ ومل فعل كذا؟ لعلمهم َّ
أن ذلك مضادٌّ لإلميان واالستسالم ،وأن قَ َدم
)( 3
اإلسالم ال تثبت إال على درجة التسليم".
إذعاان ألمر هللا سبحانه
لكننا نتطلب احلكم ملعرفة مقاصد هللا ِِّ
فنحققها على الوجه املطلوبً ،
ض واختِ َال ِ
ف اللَّي ِل والنَّها ِر َآلاي ٍ
وتعاىل ابلتفكر إذ قال{ :إِ َّن ِيف خ ْل ِق َّ ِ
ت ِأل ِ
ُوِل
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
َ
ْ َ َ َ
اب * الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن َّ ِ
السماو ِ
ِِ
ْاألَلْب ِ
َّ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض
اَّللَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
َ
ودا َو َعلَى ُجنُوهب ْم َويَتَ َفك ُرو َن يف َخ ْلق َّ َ َ
ََ ُ
ربَّنا ما خلَ ْقت ه َذا اب ِط ًال سبحانَ ِ
اب النَّا ِر} [آل عمران ،]191 ،190 :وقال{ :قُ ِل انْظُُروا
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ََ َ َ َ َ َ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ت َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَ ْوٍم َال يُ ْؤِمنُو َن} [يونس ،]101 :وخالصة
ض َوَما تُ ْغ ِين ْاآل َاي ُ
َماذَا يف َّ َ َ
فكل ما فَ َعله َعلِمنا أن له فيه حكمةً ،وهذا يكفينا
األمر ما قاله ابن تيمية رمحه هللا" :وعلى هذا ُّ
التفصيل ،وعدم علمنا بتفصيل حكمتِه مبنزلة عدم ِعلمنا بكيفية
من حيث اجلملةُ وإن مل نعرف
َ
أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا ،و َّأما ُكنه ذاته فغري معلومة لنا فال ِِّ
ذاته ،وكما َّ
نكذب مبا
ٌ
علمناه ما مل نعلمه ،وكذلك حنن نعلم أنه حكيم فيما يفعله وأيمر به ،وعدم ِعلمنا ابحلكمة يف
بعض اجلزئيات ال يقدح فيما علمناه من أصل حكمته ،فال ِِّ
نكذب مبا علمناه ِمن حكمته ما مل
)(4
نعلمه من تفصيلها".
متهيد:
ِ
{وأَ ِذِّ ْن ِيف
أمر هللا سبحانه وتعاىل إبراهيم عليه السالم أن أيذِّن للناس يف احلج ،يقول تعاىلَ :
وك ِرج ًاال وعلَى ُك ِل ِ ِ
الن ِ
ني ِم ْن ُك ِِّل فَ ٍِّج َع ِم ٍيق} [احلج، ]27 :أي :أيتُون مشاةً
َّاس ِاب ْحلَ ِِّج َأيْتُ َ َ َ َ ِّ َ
ضام ٍر َأيْت َ
ٍ
وعلى ٍ
ومسلك بعيد ،حيدوهم الشَّوق ،ويؤنسهم توقهم إىل البيت العتيق.
إبل ضامرة من كل طريق

 )(3شرح الطحاوية (ص.)239-238 :
 )(4جمموع الفتاوى (.)128 /6

املهل وأحرموا
أما والذي َّ
حج احملبُّون بيتَه *** ولبَّوا له عند ِِّ

عزة من تَعنُو الوجوه وتسلم
اضعا *** لِ َّ
وقد كشفوا تلك الرؤوس تو ً

ِ
تعلم
يُهلِّون ابلبيداء :لبَّيك ربنا *** لك امللك واحلمد الذي أنت ُ
أقرب ِمنهم
ضا وحمبَّة *** َّ
دعاهم فلبَّوه ِر ً
فلما دعوه كان َ
كباان وهلل أسلموا
يسريون من أقطا ِرها وفِجاجها *** ً
رجاال ور ً

)( 5

ٍ
لغاايت عظمى ،ومقاصد جليلة ،ومنافع عاجلة وآجلة{ ،لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع
احلج قد شرعه هللا
و ُّ
َهلم وي ْذ ُكروا اسم َِّ
اَّلل ِيف أ ََّايٍم معلُوم ٍ
ات} [احلج{ .]28 :لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع َهلُْم} ما أعجب هذه الكلمة
َْ َ
ُْ َ َ ُ ْ َ
وأمجلها! وما أوجزها وأمجعها! يقول ابن عباس رضي هللا عنه" :منافع الدنيا واآلخرةَّ ،أما منافع
اآلخرة فرضوان هللا تعاىل ،و َّأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن ،والذابئح والتجارات").(6
َّ
كن من أركان اإلسالم كما يف حديث ابن
وألن احلج مكانته عظيمة يف الدين اإلسالمي ،فهو ر ٌ
حممدا رسول هللا ،وإقام
عمر رضي هللا عنه« :بُين اإلسالم على مخس :شهادة أن ال إله إال هللا وأن ً
)(7
احلج املربور ليس
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،واحلج ،وصوم رمضان » ،وترتتَّب عليه أجور عظيمة ،ف « ُّ

له جزاء إال اجلنَّة) ،»(8وقد ُسئل النيب صلى هللا عليه وسلم :أي العمل أفضل؟ قال« :إميان ابهلل

ورسوله ،مث اجلهاد ،مث حج مربور »(9).

وألجل هذا كلِِّه كان البحث عن مقاصد احلج وغاايته من أجل السعي إىل حتقيقها يف غاية
ويؤدونه
فم ِه ٌّم مجعُها وحتريرها وبثُّها يف الناس؛ حىت يعرفوا مراد هللا من هذه الشعرة العظيمةُّ ،
األمهيةُ ،
حيقق مقاصده وغاايته.
كما أراده سبحانه ومبا ِِّ

 )(5ميمية ابن القيم بتعليق ابن عثيمني (ص.)6 :
 )(6ينظر :تفسري ابن كثري (.)364 /5
 )(7أخرجه البخاري (.)8
 )(8أخرجه البخاري (.)1773
 )(9أخرجه البخاري يف ابب( :قل فأتوا ابلتوراة فاتلوها).

للحج غاايت متنوعة ومقاصد ِِّ
متعددة ،فإنَّنا يف هذه الورقة سنتناول مقاصده العقدية؛
وإن كان ِِّ
ِّ
إذ َّ
إن العقيدة رأس مال املسلم ،فتحقيقها من أوجب الواجبات على كل من يريد قصد بيت هللا
احلرام.
فمن تلك املقاصد:
املقصد األول :حتقيق التوحيد هلل تعاىل:
يذكِر اإلنسان بوظيفته احلقيقية يف هذه احلياة وهي :توحيد هللا
أعظم مقاصد احلج العقديِّة أنه ِّ
سبحانه وتعاىل وإفراده ابلعبادة ،وإنَّك لرتى مظاهر هذا املقصد واضحةً جليَّةً يف كل عمل من
أعمال احلج منذ أن ينوي احلاج فيخلص النية هلل يف هذه العبادة ،إىل أن ينتهي وهو يطوف ابلبيت
طواف الوداع ،فهذه الوفود اليت أتيت من أصقاع خمتلفة وهتتف بلغات ِِّ
متعددة جيمعها شعار واحد،
املوحدة اليت تنبض
وينظمها توحيد هللا سبحانه وتعاىل ،وهذه اجلموع كلُّها ترتجم عن ذلك ابلتلبية ِّ
ابلتوحيد ،فمبدؤها :لبيك اللهم لبيك ،أي :استجابة لك -اي رب -بعد استجابة ،وآخرها :ال
هتتز هبا
ألي مظهر من مظاهر الشرك ابهلل سبحانه وتعاىل .هذه التَّلبية اليت ُّ
نفي اتم ِِّ
شريك لكٌ ،
األودية والفجاج واحلجاج يهتفون هبا تظهر ما تُضمره النُّفوس من توحيد هلل سبحانه وتعاىل ،فأول
شيء يبدأ به قاصد البيت العتيق هو توحيد هللا سبحانه وتعاىل ،وإخالص العبادة له وحده،
التوجه إليه ،واإلقر ُار أبنه سبحانه الواحد األحد ال شريك له ،فإذا كان احلاج يدور مع هذه
و ُّ
)(10
املناسك وهو يصدح صباح مساء هبذه التلبية مث ال يستشعر هذا املعىن فإن هذا حرما ٌن عظيم.
وليست التلبيةُ هي وحدها اليت تنطق ابلتوحيد ،بل َّ
كل أقوال
إن أعمال احلج كلِّها توحيد ،و ِّ
احلج توحيد ،ومنها الطواف ابلبيت احلرام؛ فإنَّه تعظيم هلل وعبادة له ،وما حيصل فيه من دعاء
وتضرع والتجاء ال يكون إال هلل وحده.
ِ
يسن فيهما قراءة سورة الكافرون وسورة اإلخالص
أهم معامل التوحيد :ركعتا الطواف؛ إذ ُّ
ومن ِّ
"حىت إذا أتينا البيت معه ،استلم الركن فرمل ثال ًث ومشى أر ًبعا ،مث نفذ إىل مقام
حلديث جابرَّ :
ِ ِ
إبراهيم عليه السالم ،فقرأِ َِّ :
صلَّى} [البقرة ،]125 :فجعل املقام بينه وبني
{واَّت ُذوا من َّم َقام إِبْ َراه َيم ُم َ
َ
 )(10انظر ورقة علمية بعنوان" :لبيك اللهم لبيك" تنبض ابلتوحيد ،على هذا الرابط:
https://salafcenter.org/4031/

َح ٌد} ،و{قُ ْل َاي أَيُّ َها الْ َكافُِرو َن}") ،(11ومها من
البيت ...كان يقرأ يف الركعتني{ :قُ ْل ُه َو هللاُ أ َ
توضح أمهيةَ حتقيق التوحيد جبميع أنواعه والرباءة من الشرك.
أعظم ا ُّ
لسور اليت ِِّ
وهذا املقصد ذكره هللا سبحانه وتعاىل يف آايت احلج وأكد عليه ،فقد بدأها بذكر تطهري البيت
وهتيئته الستقبال كل هؤالء العابدين فقال{ :وإِ ْذ ب َّوأْ َان ِِإلب ر ِاهيم م َكا َن الْب ي ِ
ت أَن َّال تُ ْش ِرْك ِيب َشْي ئًا
َْ
َْ َ َ
َ َ
وطَ ِهر ب ي ِ ِ ِِ
السج ِ
ِِ
ود} [احلج ،]26 :مث أمر إبراهيم عليه السالم أبن يرفع
ني َو ُّ
ني َوالْ َقائم َ
يت للطَّائف َ
الرَّك ِع ُّ ُ
َ ِّ ْ َْ َ
وك ِرج ًاال وعلَى ُك ِل ِ ِ
{وأَ ِذِّ ْن ِيف الن ِ
ني ِم ْن ُك ِِّل فَ ٍِّج َع ِم ٍيق}
َّاس ِاب ْحلَ ِِّج َأيْتُ َ َ َ َ ِّ َ
ضام ٍر َأيْت َ
صوته ً
مناداي ابحلجَ :
[احلج ،]27 :ملاذا؟ {لِي ْشه ُدوا منافِع َهلم وي ْذ ُكروا اسم َِّ
اَّلل ِيف أ ََّايٍم َّمعلُوم ٍ
ات َعلَى َما َرَزقَ ُهم ِِّمن َهبِ َيم ِة
ْ َ
َ َ َ َ َ ُْ َ َ ُ ْ َ
ْاألَنْع ِام فَ ُكلُوا ِمْن ها وأَطْعِموا الْبائِ
س الْ َف ِق َري} [احلج ،]28 :مثَّ قال هللا سبحانه وتعاىل يف ختام هذه
َ
َ َ ُ َ َ
َّلل َغري م ْش ِركِني بِِه ومن ي ْش ِرْك ِاب َِّ
ِِ
الس َم ِاء فَتَ ْخطَُفهُ الطَّْريُ أ َْو
َّلل فَ َكأَََّّنَا َخَّر ِم َن َّ
اآلايتُ :
{حنَ َفاءَ َّ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ
ان س ِح ٍيق * َذلِك ومن ي ع ِظِّم شعائِر َِّ
ٍ
اَّلل فَِإ َّهنَا ِمن تَ ْقوى الْ ُقلُ ِ
َهتْ ِوي بِِه ِِّ
وب * لَ ُك ْم فِ َيها
يح ِيف َم َك َ
الر ُ
ْ َ
َ َ َ ْ َُ ْ َ َ َ
ت الْعتِ ِيق * ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة جع ْلنا مْنس ًكا لِي ْذ ُكروا اسم َِّ
منَافِع إِ َىل أَج ٍل مس ًّمى ُمثَّ َِحملُّها إِ َىل الْب ي ِ
اَّلل َعلَى
َ
َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
ُ َ
َ
َ َُ
ِّ
اح ٌد فَلَه أ ِ
ِ
ِ
ما رزقَهم ِمن َهبِيم ِة ْاألَنْع ِام فَِإ َهل ُكم إِلَه و ِ
ني }[احلج .]34-31 :فمبدأ
َسل ُموا َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْخبِت َ
ُ ْ
َ ُ ْ ٌَ
َ ََ ُ ْ ْ َ
احلج وختامه ومقصده األعظم هو توحيد هللا ،وأن يكون الناس حنفاء هلل غري مشركني به ،فكل
هذه اآلايت ترشد الناس إىل حتقيق هذا األمر وهو توحيد هللا سبحانه وتعاىل ،وتنفر من الشرك
الذي هو ضد التوحيد ،وتشبه حال من يشرك ابهلل برجل سقط من السماء ،فتخطفه الطري
هالك على كل حال.
فتقطعه ،أو هتوي به الريح يف مكان سحيق ،فهو ٌ
املقصد الثاين :اإلخالص هلل:
خالصا هلل
عمل إال إذا كان
ً
اإلخالص هلل تعاىل هو أحد شرطي قبول العمل ،فال يُقبل ٌ
سبحانه وتعاىل ،يقول الفضيل بن عياض" :العمل احلسن هو أخلصه وأصوبه" ،قالوا :اي أاب علي،
خالصا ومل يكن صو ًااب مل يُقبل ،وإذا كان صو ًااب ومل
ما أخلصه وأصوبه؟ قال" :إن العمل إذا كان ً
خالصا صو ًااب ،واخلالص :ما كان هلل ،والصواب :ما كان على
خالصا مل يقبل ،حىت يكون
يكن
ً
ً

 )(11أخرجه مسلم (.)1218

السنة" ،مث قرأ قوله تعاىل{ :فَمن َكا َن ي رجو لَِقاء ربِِه فَ ْلي عمل عم ًال ص ِ
احلًا َوَال يُ ْش ِرْك بِعِبَ َاد ِة َربِِِّه
َ ْ ُ َ َِّ َ ْ َ ْ َ َ َ
َْ
)(12
َح ًدا} [الكهف.]110 :
أَ
أخص منه ،فإن احلج من أعظم
داخال يف املقصد األول إال أنه
ُّ
وهذا املقصد وإن كان ً
فخرا وال مسعة ،وجيب
مقاصده أن يكون ً
خالصا هلل ،وأداؤه لوجه هللا ،ال يريد احلاج بذلك رايءً وال ً
أيضا من كل حظوظ النفس؛
على احلاج حني يتجرد من كل مالبسه ويلبس اإلحرام أن يتجرد ً
ِِ
ِ
ني بِِه} يقول الطربي" :يقول
{حنَ َفاءَ ََّّلل َغ ْ َري ُم ْش ِرك َ
ولذلك قال هللا سبحانه وتعاىل يف آايت احلجُ :
تعاىل ذكره :اجتنبوا -أيها الناس -عبادة األوثن وقول الشرك ،مستقيمني هلل على إخالص التوحيد
)(13
خالصا دون األوثن واألصنام ،غري مشركني به شيئًا من دونه".
له ،وإفراد الطاعة والعبادة له ً
واحلج من األعمال اليت يُداخلها الرايء من أوجه كثرية ،إما بكثرة النفقة أمام الناس ،أو بكثرة
احلاشية واألتباع ،أو بكثرة احلج وتكراره مع إشاعة ذلك والتباهي به ،أو حبب معرفة الناس أبنه
حاج؛ ولذلك كان أكمل الناس وأفضلهم حممد صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من الرايء والسمعة يف
حج النيب صلى هللا عليه وسلم على رحل رث،
احلج ،فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قالَّ :

وقطيفة تساوي أربعة دراهم ،أو ال تساوي ،مث قال« :اللهم حجة ،ال رايء فيها ،وال مسعة)،»(14
ِ
ِ
حبجه رايء وال مسعةً،
قال ابن رجب" :وما جيب اجتنابه على احلاج وبه ُّ
حجه أن ال يقصد ِّ
يتم ُّبر ِّ
ِ
حجه ،ويستكني
فخرا وال خيالء ،وال يقصد به إال وجه هللا ورضوانه ،ويتواضع يف ِّ
وال مباهاة وال ً
ِ )(15
وخيشع لربِّه".
َ
املقصد الثالث :حتقيق االنقياد واالستسالم هلل واالتباع للنيب صلى هللا عليه وسلم:
أجل مقاصد احلج حتقيق االستسالم واالنقياد هلل سبحانه وتعاىل ولشرعه ،وهذا يظهر يف
من ِِّ
فج عميق ما الذي دعاها
كل أعمال احلج ،فهذه اجلموع الغفرية حني َّ
حتركت وانطلقت من كل ٍِّ
إىل ذلك؟ إهنا االستجابة لنداء هللا سبحانه وتعاىل واالنقياد لطاعته ،واحلج رغم أنه ينطوي على
 )(12أخرجه الثعليب يف الكشف والبيان ( ،)356 /9وأبو نعيم يف احللية ( .)95 /8وينظر :مدارج
السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ()105-104 /1
() 13تفسري الطربي (.)620 /18
وضعف إسناده ابن حجر يف الفتح (.)381 /3
 )(14أخرجه ابن ماجه (َّ ،)2890
 )(15لطائف املعارف (ص.)236 :

ٍ
كثريا من أعماله ال نعرف هلا حكمة إال ما نتحدث عنه،
حكم عظيمة ومقاصد كبرية ،إال أن ً
وهو :حتقيق التسليم واالنقياد .فوقت احلج ومكانه وترتيب شعائره ومواقيته كلها يتجلى فيها التسليم
هلل سبحانه وتعاىل.
ومقصد االتِِّباع قد حثَّنا على حتقيقه النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال« :لتأخذوا
ُ
الصحابة هذا املقصد
أحج بعد حجيت هذه) ،»(16وقد فهم َّ
فإين ال أدري لعلي ال ُّ
مناسككم؛ ِِّ

اتما ،فكانوا حيرصون على سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم عن كل شيء ،وحيكي جابر حال
فهما ًّ
ً
الناس حني أرادوا اخلروج مع النيب صلى هللا عليه وسلم ويبني مقصدهم من ذلك فيقولَّ :
"إن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم مكث تسع سنني مل حيج ،مث أذن يف النَّاس يف العاشرة أن رسول هللا صلى
بشر كثري ،كلُّهم يلتمس أن أيمتَّ برسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
هللا عليه وسلم ِّ
حاج ،فقدم املدينة ٌ
)(17
ويعمل مثل عمله".
ومن أعظم مظاهر االتباع :استالم احلجر األسود ،فليس يف ذلك إال االتباع للنيب صلى هللا
تضر وال تنفع،
أعلم أنك حجر ،ال ُّ
عليه وسلم كما قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهِِّ :
"إين ُ
أين رأيت النَّيب صلى هللا عليه وسلم يقبِِّلك ما قبلتك") .(18وكذلك يتجلِّى االتباع يف الوقوف
ولوال ِّ
بعرفة إىل أن تغرب الشمس ،واملبيت مبزدلفة ليلة العيد دون إحيائها ،ورمي اجلمار ،وغري ذلك من
)(19
أعمال احلج الكثرية .
املقصد الرابع :الوحدة ونبذ التفرق:
شك َّ
الشريعة العظمى ،وهو مقصد عقدي لكثري من
أن االجتماع والتآلف من مقاصد َّ
ال َّ
كل ذلك
مسائل العقيدة َّ
وذم االختالف يف أصول الدينِِّ ،
كالسمع والطاعةِِّ ،
وذم البدع وأهلهاِّ ،

 )(16أخرجه مسلم (.)1297
 )(17أخرجه مسلم (.)1218
 )(18أخرجه البخاري (.)1597
 )(19ويف مركز سلف مقال بعنوان :االتباع ..مقصد احلج األسىن ،على الرابط:
https://salafcenter.org/4046/

إظهارا هلذا
أجل األعمال وأكثرها
ً
من أجل احلفاظ على وحدة املسلمني وعدم تفرقهم ،ومن ِِّ
املقصد هو احلج.
ففي أايم معيَّنة من السنة وأماكن خمصوصة من األرض تلتقي ماليني الناس من مشارق األرض
ومغارهبا ،على اختالف ألسنتهم وأعراقهم وألواهنم وطبقاهتم االجتماعية ،كلهم جيتمعون يف ٍ
صعيد
ٍ
واحدٍ ،
يؤدون شعرية واحدة ،تكسوهم سيماء
بلباس واحد ،ال يصلح لتمييز أحد عن أحدِّ ،
الذل هلل سبحانه وتعاىل واالفتقار إليه ،والتجرد من حظوظ الدنيا ،كل ذلك من مظاهر
العبودية و ِِّ
"أما منافع هذه املناسك الدينية:
الوحدة بني املسلمني يف احلج ،يقول حممد املختار الشنقيطيَّ :
توحيد هللا عز وجل ،ومجع املسلمني يف صعيد واحد ليستشعروا به أخوة اإلسالم ،وما ألف هللا به
أعز
بني قلوهبم ،حىت حيس املسلم أن هللا مجع بينه وبني أخيه املسلم هبذا الدين .ورابطة الدين هي ُّ
وأكرم وأشرف عند هللا سبحانه من رابطة النسب والقرابة ...وال جيتمع على وجه األرض املليون
واملليوانن ينصتون ٍ
لرجل واحد وهو يتكلم ،ولو اجتمع مائة ألف عجز الناس عن إسكاهتم ،ولو
جاؤوا بعدد من اخللق من أجل أن يُ ْس ِكتُوا هؤالء املائة ألف حلظة أو ساعة مؤقتة لكان من الصعوبة
مبكان ،وحلصل اللغط ،ولكن يف اإلسالم جيتمع املليون واألكثر من املليون ويستمعون خلطيب
)(20
واحد على صعيد عرفة ،ال يتكلَّمون وال يهمسون".
ِ
احلج كلهاِِّ ،
أهم مظاهرها هذه الوحدة
وانظر إىل أعمال ِّ
ومرر بصرك عليها؛ جتد أن من ِّ
مجيعا بثوب واحد وزي واحد ،وعلى هيئة واحدة ،ويف مقام
والتآلف بني املسلمني كلهم ،فرتاهم ً
ٍ
وصعيد واحد ،كل ذلك لكي يشعروا أبخوة اإلسالم ،وما ربط هللا عز وجل بينهم ،بل من
واحد
ِ
كل اهلتافات،
أهم مظاهر هذا املقصد رفعهم التلبية أمجعني( :لبَّيك اللهم لبيك) ،فرتاهم قد نسوا َّ
ِّ
وخلَّفوا خلفهم كل الشعارات ،ورفعوا راية واحدة هي راية التوحيد وعدم التمييز بني املسلمني.
ومن نتائج هذا املقصد العظيم أن جيتمع املسلم أبخيه املسلم ،يسأله عن حاله وأشجانه وأحوال
املسلمني يف بالده ،فإن كانوا يف خري فرح هلم ومحد هللا تعاىل ،وإن كانوا يف سوء عرف أحواهلم
احلق وعدم االنزايح عنه ،فتجد املسلمني متآلفني
ونصرهم بدعائه ،وتواصوا على الثبات على ِِّ
متحابني متو ِِّادين ،حيزن مسلم من مشرق األرض لألواء مسلم آخر من مغرهبا.
 )(20شرح زاد املستقنع (.)111 /2

أكد عليهَّ ،
كرسه النيب صلى هللا عليه وسلم ،و َّ
وذكر
وهذا املقصد العظيم من مقاصد احلج قد َّ
به ،فعن أيب نضرة قال :حدثين من مسع خطبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف وسط أايم التشريق
فقال« :اي أيها الناس ،أال َّ
لعريب على عجمي ،وال
إن ربكم واحد ،وإن أابكم واحد ،أال ال فضل ٍِّ

لعجمي على عريب ،وال أمحر على أسود ،وال أسود على أمحر ،إال ابلتقوى ،أبلغت؟» قالوا :بلغ
)(21

رسول هللا .

صموا ِحبب ِل َِّ
اَّلل َِ
ِ
مج ًيعا َوَال
{و ْاعتَ ُ َْ
فاحلج ترمجةٌ عملية للوحدة واالجتماع حتقي ًقا لقوله تعاىلَ :
تَ َفَّرقُوا واذْ ُكروا نِعمت َِّ
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َو ًاان َوُكْن تُ ْم
اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْن تُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بَْ َ
َ ُ َْ َ
ني قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
ِ
ك ْم َهتْتَ ُدو َن} [آل عمران:
آايتِِه لَ َعلَّ ُ
ني َّ
َعلَى َش َفا ُح ْفَرٍة ِم َن النَّا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها َك َذل َ
ك يُبَِِّ ُ
اَّللُ لَ ُك ْم َ
.]103
املقصد اخلامس :االرتباط ابألنبياء:
من مقاصد احلج العقدية ربط اإلنسان ابألنبياء ودعوهتم؛ حىت حيرص املسلم على ما حرصوا
عليه ،فاحلاج حني يقدم مكة املكرمة ويقف عند هذا البيت العتيق ينهال عليه ذلك التاريخ الطَّويل
ط هبذا
من لدن أبينا آدم عليه السالم إىل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،هذ التاريخ الطويل مرتب ٌ
ت و ِضع لِلن ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ني
َّاس لَلَّذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى ل ْل َعالَم َ
البيت العتيق الذي يقول هللا فيه{ :إ َّن أ ََّوَل بَْي ُ َ
ِِ
ات م َقام إِب ر ِاهيم ومن دخلَه َكا َن ِآمنًا} [آل عمران .]97 ،96 :فهو أول ٍ
بيت وضع
آاي ٌ
ت بَيِِّنَ ٌ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
* فيه َ
على األرض كما يقول أبو ذر رضي هللا عنه :قلت :اي رسول هللا ،أي مسجد وضع يف األرض
أول؟ قال« :املسجد احلرام» ،قال :قلت :مث أي؟ قال« :املسجد األقصى »،قلت :كم كان
بينهما؟ قال« :أربعون سنة ،مث أينما أدركتك الصالة بعد فصله؛ فإن الفضل فيه »(22).
وهذا التاريخ العظيم هلذا البيت يربطك ابألنبياء ،وأوهلم إبراهيم عليه السالم الذي رفع قواعد
هذا البيت ،وقد شاء هللا أن يكون هذا البيت يرتبط به ماليني املسلمني ،يتوجهون إليه يف صالهتم،
ويطوفون حوله .ومن مقاصد احلج أن يتذكر اإلنسان ما كان عليه حال هذا البيت ،حيث كان

وصحح إسناده ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم (.)412 /1
 )(21أخرجه أمحد (َّ ،)23489
 )(22أخرجه البخاري ( ،)3366ومسلم (.)520

ِ
{ربَّنَا
مقفرا ،حىت جاء إبراهيم عليه السالم ورفع قواعده مبساعدة ابنه إمساعيل ومها ِّ
يرددانَ :
مكاان ً
ِ
ك أَنْت َّ ِ
يع الْ َعلِ ُيم} [البقرة.]127 :
تَ َقبَّ ْل منَّا إِنَّ َ َ
السم ُ

{وأَ ِذِّ ْن ِيف الن ِ
وك
َّاس ِاب ْحلَ ِِّج َأيْتُ َ
وكان إبراهيم عليه السالم هو من أمره هللا أبن ينادي ابحلجَ :
ِرج ًاال وعلَى ُك ِل ِ ِ
ني ِم ْن ُك ِِّل فَ ٍِّج َع ِم ٍيق} [احلج، ]27 :وهذا الواقع الذي نشهده اليوم ما
َ َ َ ِّ َ
ضام ٍر َأيْت َ
امتداد هلذا التاريخ املوغل يف القدم ،وما هو إال استجابة لذلك النداء الذي صدح به
هو إال
ٌ
إبراهيم عليه السالم؛ ولذلك فهذه األماكن اليت فيها أعمال احلج شاهدة على ما كان من األنبياء
صلوات هللا وسالمه عليهم وعلى رأسهم إبراهيم عليه السالم ،ومن يستشعر هذ املقصد العظيم
ينبغي عليه أن يرتبط بدعوة هؤالء األنبياء ،ويستحضر يف نفسه كيف أرسى إبراهيم عليه السالم
اعد التوحيد بعد عر ٍاك طويل مع الوثنية املستبدة ،فقد أعلن إبراهيم عليه السالم احلرب على
قو َ
األصنام والوثنية يف صر ٍاع طويل خاضه مع أهل بيته وقومه ،وأشرف على املوت يف هذا الصراع،
احلاج إىل هذه األماكن ويستحضر هذه
كل ذلك من أجل إعالن التوحيد والدعوة إليه ،فيأيت ِّ
السالم من توحيد هللا ِ
ونبذ الشرك،
املعاين؛ ليرتسخ إميانه ،وحيرص على ما حرص عليه إبراهيم عليه َّ
الشركيات والدعوة إىل التوحيد اخلالص.
فيكون ذلك داعيًا له إىل ترك الوثنيات و ِِّ

ومن مظاهر هذا االرتباط أن يتوَّكل اإلنسان على هللا ،ويستلهم هذا املعىن من قصة هاجر
بعد أن تُركت وولدها إمساعيل يف و ٍاد غري ذي زرع بني كثبان من الرمال ،ال أنيس معها وال زاد،
ووسط هذا املكان املقفر كانت تلهث خلف إبراهيم عليه السالم تسأله :ملن ترتكنا؟ وملا مل جتد
)(23
جو ًااب قالت له :آهلل أمرك هبذا؟ قال نعم ،فقالت يف رسوخ وتوكل :إذن ال يضيِِّعنا .
ماذا كانت ترجو هناك يف ذلك الوادي املوحش إال أن يشملها هللا برمحته ،فتوكلت على الوحيد
القادر على أن ينتشلها من هذا الضيق ،فكان هلا ما رجت ،ومل خييب هللا ظنَّها ،بل أكرمها ٍ
مباء
ال يزال جيري حىت اليوم ،وصار هذا الرضيع الذي كان معها والذي أوشك على اهلالك َّأمةً من
الرسل صلى هللا عليه وسلم .فما أحوج احلاج أن يستلهم
النَّاس ،اختار هللا منها خامت الرسل وأفضل ُّ
ويفعِلها يف الواقع املعاصرَّ ،
يتذكر ما كان من هاجر يف هذا
مثل هذه الدُّروس من التَّاريخ الغابرِّ ،
املكان الذي يقف فيه ،يسعى بني الصفا واملروة وهو يستشعر عظم اجلهد الذي بذلته هاجر وهي
 )(23أخرجه البخاري يف حديث طويل (.)3364

تسعى وترمق وليدها بني احلني واآلخر ،لكنها املرأة املؤمنة املتوكلة على هللا ،مل تفقد الثقة برهبا،
فمن استحضر هذا املعىن توكل على هللا حق توكله وأحسن الظن بربِِّه.
املقصد السادس :استحضار عزة اإلسالم ورفعته:
بعد أن وهنت قلوب كث ٍري من املسلمني ،واستسلمت لربيق احلضارة الغربية بكل ما فيها من
مادية وظلم وطغيان ٍ
وجهل ابهلل الواحد ،وبعد عن احلياة احلقة اليت يريدها هللا سبحانه وتعاىل ،أييت
احدا من أعظم مقاصده ،وهو تذكري املسلمني بعزة هذا الدين ورفعته ،ومشوخ أهله
احلج ِِّ
ليحق َق و ً
ِّ
ِ
فج عميق ،يلتقون
وقوهتم ورفعتهم وعزهتم ،فاحلج يؤِّكد أن عزم املسلمني عزم شديد ،أيتون من كل ٍِّ
يف مكان ِِّ
حتملوا عناء السفر،
حمدد املساحة ،يف زمن حمدد ،وينضبطون فيه انضباطًا عاليا ،بعد أن َّ
وصربوا وصابروا حىت وصلوا إىل هذه األماكن ،مما يدلك على أن املسلمني أهل عزمية وقوة ،و َّأهنم
مىت ما أرادوا أن يتعاونوا ويتَّحدوا فيما بينهم فإهنم يستطيعون ذلك كما يتَّحدون يف احلج.
وهذا املقصد ممَّا ركز عليه النيب صلى هللا عليه وسلم حني قدم مكة ،قال ابن عباس :قدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابُه مكةَ ،وقد وهنتهم محى يثرب ،قال املشركون :إنه يقدم
قوم قد وهنتهم احلمى ،ولقوا منها شدَّة ،فجلسوا مما يلي احلجر ،وأمرهم النيب صلى
عليكم غدا ٌ
هللا عليه وسلم أن يرملوا ثالثة أشواط ،وميشوا ما بني الركنني؛ لريى املشركون َجلَ َدهم ،فقال
)(24
املشركون :هؤالء الذين زعمتم أن احلمى قد وهنتهم! هؤالء أجلد من كذا وكذا .
فاحلج مما يظهر قوة املسلمني واعتزازهم بدينهم ،وتنمية هذا الشعور مما حيرص عليه الشرع
ويؤكد عليه.
أخريا:
و ً
يقول ابن القيم رمحه هللا" :وليس على وجه األرض بقعةٌ جيب على كل قادر السعي إليها
والطَّواف ابلبيت الذي فيها غريها ،وليس على وجه األرض موضع يشرع تقبيله واستالمه وحتط
)(25
اخلطااي واألوزار فيه غري احلجر األسود والركن اليماين".

 )(24أخرجه مسلم (.)1266
() 25زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)49 /1

حتملت عناء السفر ،وتكبَّدت مشاق الطريق ،ووصلت إىل هذا البيت العتيق،
فيا أيها احلاجَّ ،
املوحد بينك وبني كل احلجاج ،فاحرص على
بعد أن َّ
جتردت من كل مالبسك ،ولبست اللباس ِّ
أن تؤدي احلج كما أراده هللا منك ،تتبَّع مقاصد احلج ،واجعلها نصب عينيك يف كل أعمالك
فأي ٍ
ابح هو من
وأقوالك وحركاتك وسكناتكُّ ،
فعل ينايف هذه املقاصد فأنت يف غىن عنه ،والر ُ
إنساان آخرِِّ ،
رجع بعد احلج وقد َّ
يقدم توحيد هللا على كل
حقق هذه املقاصد اجلليلة ،فريجع
ً
األخوة يف الدين ،ويتخلَّص من اجلربوت والكربايء والطغيان ،ويعتز بدينه
شيء ،ويستشعر معىن َّ
يضاد اإلسالم من
وأمته ،وهذه املقاصد كلها تربط قلوب املؤمنني وتشدهم إىل أن جياهبوا كل ما ِّ
وثنيات وشركيات وشبهات.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

