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 المقدمة:

 عقول اتأباه ؛باطلة وشبهات  عريضة  دعاوى  إلى  الناس  بعض    القضايا  تجِزيء    زج    لقد

 عليها يحكمف العظيمة الحج فريضة  من  جزئية  شعائر  إلى  ينظر  من  فثمة  الكبار،قبل    الصغار

 علنىهن     بنل  بصنلة  للوثنينة  تمن     ال  الشنعائر  تلن   أن  منن  الرغم  وعلى  وثنية.  فريضة  بأهنا

 عنن نبحن  الورقة هذه ويف وثنية.  شعائر  أهنا  يزعم  من  نجد  أننا  إال  ،تماًما  ذل   من  النقيض

هننا هننل ،الحننج شننعائر وعننن التوحينند  علننى نشننأ هننل ،الحننج أصننل  الوثنيننة مننن شنن ء في

  !والشرك 

 :ودثاره الخليل شعار التوحيدأوال: 

 السنالم   عليه  إبراهيم  عاش  وقد  السالم،  عليه  إبراهيم  هخليلاهلل تعالى    فرض   مماالحج  

اهلنواء    ورافًعا  ،التوحيد  إلى  الدعوة  رموز  من  رمًزا ة     ، ومقيمنً  طنوال  ظنل  أننه  كمنا  ،لنهالحجن 

 أبوه! معهم كان ولو وأهله للشرك نابًذا حياته

وا} شنعاره  فكان السالم، عليه إبراهيم الخليل حياة كان  هكذا  ،نعم د  وه   اهلل   اْعبن  ات قن   و 

مْ  لِك  ْير    ذ  مْ  خ  نْت مْ  إِنْ  ل ك  ون   ك  ا (16) ت ْعل من  ون   إِن من  د    د ونِ  مِننْ  ت ْعبن 
ِ
ا اهلل اننً ون   أ ْوث  ت ْخل قن  ا و   إِن   إِْفكنً

ِذين   ون    ال     د ونِ  مِنْ   ت ْعب د 
ِ
ون    ال    اهلل مْ   ي ْملِك  ك  وا  ِرْزًقا  ل  اْبت غ    ِعنْد    ف 

ِ
ْزق   اهلل وه   الرِّ اْعب د  وا و  ر  اْشك  ه   و   ل 

ْيهِ  ون    إِل  ع   والرباءة  الشرك  ونبذ  بالتوحيد  قومه  بين  ينادي  كانف  [،17  ،16  ]العنكبوت   {ت ْرج 

وا اهلل  }"  ويقول   منه  لكنم  إلنه  ال  فإننه  واألصننام،  األوثان  من  غيره  دون  -القوم   أيها-  {اْعب د 

ا}  إذن   الكالم   فتأويل  ...غيره اننً  أ ْوث 
ِ
ون  مِْن د وِن اهلل ا ت ْعب د   ...وبناطال كنذبا  وتصننعون  ،{إِن م 

وا} ،شنني ا تننرزقكم أن تقنندر ال تعبنندوهنا التنن  أوثننانكم إن اْبت غ  د   فنن    ِعنننْ
ِ
ْزق   اهلل  يقننول  {الننرِّ

 .(1)"ذل  من تبتغون ما تدركوا أوثانكم، عند من ال الرزق اهلل عند فالتمسوا

ال  }  النذي  هنو  ومناسنكه  الحنج  معنالم  يدينه  على  قام   الذي  وإبراهيم  بِينهِ   قن 
ِ
ْومِنهِ   أل ق  ا  و   من 

ون   وا  (70)  ت ْعب د  ال  ن اًما  ن ْعب د    ق  ل    أ صنْ ن ظن  ا  ف  هن  ين    ل 
ِِ اكِ ال    (71)  عن  ْل   قن  مْ   هن  ون ك  ع  م  ون   إِذْ   ي سنْ ْدع   تن 

مْ  أ وْ   (72) ون ك  ع   ِ نْ ون    أ وْ   ي  ر  وا  (73)  ي ض  ال  ْدن ا  ب ْل   ق  ج  ن ا  و  لِ     آب اء  ذ  ل ون    ك  ع  ِْ أ ْيت مْ   ق ال    (74)  ي  ر    أ ف 

ا نْت مْ   م  ون    ك  م    أ ْنت مْ   (75)  ت ْعب د  ك  آب اؤ  ون    و  م  مْ   (76)  اأْل ْقد  إِن ه  و    ف  د  ب    إاِل    لِ   ع  ِمين    ر  ال   (77)  اْلع 

نِ   ال ِذي ل ق  و    خ  ْهِدينِ   ف ه  ِذي  (78)  ي  ال  و    و  نِ   ه  ي ْسِقينِ   ي ْطِعم  ا  (79)  و  إِذ  ِرْض     و  و    م  ينِ   ف ه  ِِ  ي شنْ

ِذي (80) النن  ِميت نننِ  و  م   ي  ينِ  ثنن  ِذي (81) ي ْحيننِ النن  ر   أ نْ  أ ْطمنن     و 
ْغِننِ طِي  تننِ  لننِ  ي  ْوم   خ   {ينِ النندِّ  ينن 

 
 بعدها(. وما  18 /20)  البيان جامع (1)



2 

 

ي، نِعن  بينده  النذي  هنذا  ربن "  أن  وهجينراه  ديدننه  فكان  [،82-70  ]الشعراء   ولنه وضنر 

 ،(1)"يضنر    وال  ينِن   وال  دعن ،  إذا  يسنم   ال  النذي  ال  واآلخرة،  الدنيا  وله  والسلطان،  القدرة

 ااحتجاجنً   إبنراهيم  منن  الكنالم   هنذا  كنان  وإنمنا"  اهلل   رحمنه  (هن310)  الطربي  اإلمام   يقول

 األفعنال،  هنذه  يِعل  لمن  إال  العبودة  تكون  أن  ينبغ   وال  األلوهة  تصلح  ال  أنه  يف  قومه  على

ا وال نِعا يطيق ال لمن ال  .(2)"ضر 

 يف  تأخنذه  ولنم  ،الشنرك  علنى  أقناموا  ألهننم  ؛وجماعته  قومه  من  عالنية  إبراهيم  ترب أ  لقد

 الموحندين وحنال  التوحيند  فضنل  مبيِّنًنا  تعنالى  اهلل  دينن  عنن  منافًحا  قام   بل  ،الئم  لومة  ذل 

ا} لقومننه  قننائاًل  ْومِ  ينن  ِريء   إِنننِّ  قنن  ا بنن  ون   مِمنن  ِرك  هننْ    إِنننِّ  (78) ت شننْ ج      و 
هننِ ْج ِذي و  ر   لِلنن   ف طنن 

اِت  او  م  اأْل ْرض    الس  ا  و  ًِ نِي ا  ح  م  ْشِركِين    مِن    أ ن ا  و  ه    (79)  اْلم  اج  ح  ه    و  ْوم  ونِّ   ق ال    ق  اج     فِ   أ ت ح 
ِ
 اهلل

ق دْ  انِ   و  د  ال    ه  اف    و  ا  أ خ  ون    م  اء    أ نْ   إاِل    بِهِ   ت ْشِرك  بِّ   ي ش  ْيً ا  ر       شن 
سنِ بنِّ   و  ل    ر  ْ ء    كن  ا  شن  ال    ِعْلمنً  أ فن 

ون   ر  ك  ْيف    (80)  ت ت ذ  ك  اف    و  ا  أ خن  ْكت مْ   من  ر  ال    أ شنْ اف ون    و  مْ   ت خن  ْكت مْ   أ ن كن  ر     أ شنْ
ِ
ا  بِناهلل مْ   من  ْل   لن  زِّ نن   بِنهِ   ي 

مْ  ْيك  ل  ْلط اًنا  ع  أ ي    س  ْينِ   ف  ِريق   ِ ق    اْل نْنت مْ   إِنْ   بِاأْل ْمنِ   أ ح  ون    ك  ِذين    (81)  ت ْعل من  وا  الن  نن  مْ   آم  لن  وا  و  ْلبِسن   ي 

مْ  ان ه  م    أ ول  ِن     بِظ ْلم    إِيم  هن  ن    ل  مْ   اأْل منْ هن  ون    و  د  ْهتن  هنو  [،82-78  ]األنعنام   {م    السنالم   علينه  ف

،  شهادة    شهد"  اهلل  يف  يأخنذه  ولنم  بناهلل،  الشرك  وأهلِ   الباطل  أهلِ   قومِه  خالف  وأظهر  الحق 

 لقولنه،  قومنه  جمين   خنالف  من   علينه،  والثبنات  الحنقِّ   قِينل  منن  يسنتوح   ولم  الئم،  لومة

هنم   وقنال  علينه،  إياه  وإنكارهم ون  }  ل ِرك  ا ت شنْ ِريء  مِمن  ْوِم إِننِّ  بن  ا قن   خلقنن   النذي  اهلل  من   {ين 

ْجِه   }  وأصنامكم،  آلهتكم  من  عبادته  يف  وخلقكم ْه   و  ج   خلق  الذي  إلى  عباديت  يف  {إِنِّ  و 

 وال  يِننى  النذي  إلنى  ال  ،ويمين   وي ْحي   يِنى،  وال  يبقى  الذي  الدائم  واألرض،  السماوات

هنه  أن  ذكنره   تعنالى  أخنربهم  ثنم  ينِن .  وال  يضنر  وال  يندوم،  وال  ويزول  يبقى، هنه  توجي  وج

 علنى  ال  التوحيند،  منن  يحن     ما  على  لربه  ذل   يف  واالستقامة  له،  العبادة  بإخالص  لعبادته،

ه  الذي  الوجه ْجهه  له  يوج   علنى  الوجنه  توجينه  كنان  إذ   مشنرك،  به  ولكنه  بحنيف،  ليس  من  و 

هه، ناف  غير التحن ف غير ه بل موجِّ ا أ ن ا مِن  }  ومهلكه ضار  م  ْشِركِين  و   .(3)"{اْلم 
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 :بيته وأهل التوحيد داعية يد على الحج دعائم ثانيا: قيام

هنو  ،شنعائره  قامن   ومعنه  وأركانه،  الحج  دعائم  أقام   من  هو  هذا  التوحيد  داعية  النذي  ف

 هلل خاشننعين صننينمخلِ  دينموحنن   قواعننده ورفنن  ،المسننلمون إليننه يحننج   الننذي البينن  بنننى

 ،ذرينتهم  يف  واإلخنالص  التوحيند  زق  ورِ   بنل  ،واإلخنالص    القبنول    سنائلين  وتعالى  سبحانه

ال  }  النذي  وهنو  ضنوئه،  وخِنوت  اندثاره  عند  التوحيد  فيهم  يحي   من  فيهم  يبع   وأن ه    قن   لن 

ب ه   بِّ  أ ْسل ْم    ق ال   أ ْسلِمْ   ر  ِمين   لِر  ال  ى (131) اْلع  ص  و  ا و  اِهيم   بِه  وب   ب نِيهِ  إِْبر  ي ْعق  ا و   اهلل   إِن   ب نِ    ي 

ى  ِ م    اْصط  ك  ين    ل  وت ن    ف ال    الدِّ أ ْنت مْ   إاِل    ت م  ون    و  ْسلِم   أسنس  أن  فكنان  [،132  ،131  ]البقنرة   {م 

 البينن  قواعنند أسننس كمننا ،التوحينند علننى وولننده وأهلننه بيتننه وأسننس ،التوحينند علننى بنيانننه

 فقنال   بالحج،  الناس  يف  نيؤذ    بأن  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمره  الذي  فهو  التوحيد،  على  الحرام 

نْ } أ ذِّ جِّ   الن اسِ   فِ   و  ْأت وك    بِاْلح  ااًل   ي  ل ى  ِرج  ع  لِّ   و  امِر    ك  ْأتِين    ض  لِّ   مِننْ   ين  ج    كن  ِمينق   فن   ]الحنج  {ع 

رع  السالم   عليها  هاجر  زوجته  يد  علىو،  [27  سنع   حين   والمنروة  الصنِا  بنين  السنع   ش 

 وتعنالى سنبحانه موالهنا راجية األسباب  باذلة  السالم   عليه  إسماعيل  البنها  الماء  عن  باحثة

 وكتن   هنذا،  يومننا  إلنى  التوحيدي    العمل  هبذا  مذكرة  فريضة  تل   فبقي   وابنها،  يسقيها  أن

 النذي  السالم   عليه  إسماعيل  ابنهما  رجل   بين  من  المبارك  الماء  ينب   أن  وتعالى  سبحانه  اهلل

ا}  داعين   والده  م   قواعده  ورف   الحرام   البي   دعائم  أقام  ب نن  ْل   ر  بن  ا  ت ق  ِمي    أ ننْ     إِنن      مِنن   السن 

لِيم   ب ن ا  (27)  اْلع  ْلن ا  ر  اْجع  ْينِ   و  ْسلِم  مِنْ   ل      م  تِن ا  و  ي  رِّ ةً  ذ  ةً  أ م  ْسلِم  أ ِرن ا ل     م  ن ا و  ن اِسك  ت ْ   م  ْين ا و  ل   ع 

اب    أ ْن     إِن     ِحيم    الت و   منن  لكنل  قواعنده  ورفعنا  بنيناه  قند"  فكانا  ،[128،  127  ]البقرة   {الر 

 ال  ،هلطاعتن  خاضنعين  ،اهلل  ألمنر  مستسنلمين  بنذل ...  اهلل  إلنى  منهمنا  باتقر    اهلل  يعبد  أن  أراد 

 .(1)"هغير العبادة يف وال ،هسوا اأحدً  الطاعة يف معه يشركون

 الندين  وهو  ،التوحيد  ه   إبراهيم  ملة  أن  وتعالى  سبحانه  المولى  دأك    اآليات  هذه  وبعد

نْ }  فقال   الحق،  عن  عقله  غي    من  إال  عنه  يرغ   ال  الذي  الحق م  نْ   ي ْرغ      و  اِهيم    مِل ةِ   ع   إِْبر 

نْ   إاِل   ه    م 
ِِ
ه    سن  سن  ِْ  لن   واخضن   العبنادة،  لن   أخلن   ربنه   لنه  قنال"  فقند  [،130  ]البقنرة   {ن 

 جمين   لمالن   العبنادة،  وأخلصن   بالطاعنة،  خضنع   لربنه   مجيبنا  إبنراهيم  فقال  بالطاعة،

 .(2)"غيره دون ومدبرها الخالئق
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بِّ }  قنائاًل  ربنه  إلنى  عتضر    الحرام   المسجد  موض   يف  بيته  أهل  أرسى  أن  وبعد ْل  ر   اْجعن 

ا ذ  اْجن ْبنِ   آمِنًا  اْلب ل د    ه  ب نِ     و  بِّ   (35)  اأْل ْصن ام    ن ْعب د    أ نْ   و  ن    ر  ْلن    إِن ه  ثِيًرا  أ ْضل  نْ   الن اسِ   مِن    ك   ف من 

نِ  إِن ه   ت بِع  نْ  مِنِّ   ف  م  انِ   و  ص  إِن      ع  ور    ف   ِ ِحيم    غ   السالم عليه فإبراهيم .[36، 35  ]إبراهيم   {ر 

هنو وجنل، عنز بنه الظنن وحسن وتعالى سبحانه هلل  اإلخالص  يف  امهم    مثاًل   لنا  يضرب  هنا  ف

هنا  منأوى  ال  التن   القاحلة  الصحراء  تل   أن  ويقين  ثقة  هوكل    مواله  من  يطل   مسنكن  وال  في

 بالتوحيند  عنامرة  بالًدا  يقلبها  أن  مواله  من  يطل   ،البشرية  الحياة  مقومات  من  ش ء  أي  وال

 منن  علنيهم  وخناف  التنائبين،  وإنابنات  المسنتغِرين  ودعنوات  الخاضنعين  أننين  علنى  قائمة

 بنريء أننه وبنين ،الناس من خالئق باألصنام  افتتن" قد فإنه األصنام  وعبادة  والوثنية  الشرك

 للسنننعادة األول المقنننوم  هنننو التوحيننند أن ذلننن  ؛(1)"اهلل إلنننى أمنننرهم ورد  عبننندها، ممنننن

 يف  واألمنن  ،بالدهنم  يف  واألمنان  األمنن  ينرزقهم  أن  طلن   ذلن   وبعند  البشري،  واالستقرار

ب ن ا}  فقال   ،والحج  الصالة  من  التوحيد  على  المقامة  وشرائعهم  عباداهتم نْ     إِنِّ   ر   مِننْ   أ ْسك 

ي تِ  رِّ اد    ذ  ْيرِ   بِو  ْرع    ِذي  غ  مِ  ب ْيتِن    ِعنْد    ز  ر  حن  ا اْلم  ب نن  وا ر  ة   لِي ِقيمن  ال  ْل  الصن  اْجعن  ةً  ف  اسِ  مِنن   أ ْف ِند   النن 

ْيِهمْ   ت ْهِوي  أن  دعائنه  يف  سنأله  أنه  إبراهيم  خليله  عن"  اهلل  من  إخبار  وهذا  [،37  ]إبراهيم   {إِل 

 بيتنه  عنند  زرع  ذي  غير  بواد   أسكنهم  الذين  ذريته  مساكن  إلى  تنزع  خلقه  بعض  قلوب  يجعل

 النناس  من  أمة  قلوب  يجعلف  ،(2)"الحرام   بيته  حج  يرزقهم  بأن  لهم  دعاء  منه  وذل   المحرم.

 منا  دون  وحنده  لعبادتنه  وتوحيًدا  سبحانه  هلل  تعظيًما  ويحجونه  فيأتونه  ،البي   هذا  إلى  هتوي

  .(3)سواه

 ذلن  منن ويجعنل ،مكنان كنل من  الرزق  سبل  معليه  يغدق  أن  مواله  اهلل  خليل  رجا  ثم

مْ }  فقال   ؛له  الموحدين  وزواره  سبحانه  اهلل  لعباد   محاًل   المكان ْقه  اْرز  اِت   مِن    و  ر  مْ   الث م  هن  ل  ع   ل 

ون   ر   واد   أنه  وكما  طاعت   على  لهم  عونا  ذل   ليكون"  كثير   ابن  قال  [،37  ]إبراهيم   {ي ْشك 

 نْ كنِّ م  ن    مْ لن  و  أ  }  قنال   كمنا  ذلن ،  اهلل  اسنتجاب  وقند  يأكلوهنا.  ثمارا  لهم  فاجعل  زرع  ذي  غير

   امً ر  ح    مْ ه  ل  
 لطِنه منن وهنذا [57  ]القصن    {ان  د  لن    نْ مِ   اقً زْ رِ   ء  ْ  ش    لِّ ك    ات  ر  م  ث    هِ يْ ل  إِ   ىب  جْ ي    انً آمِ

 إليها  تجبى  وه   مثمرة،  شجرة  مكة  الحرام   البلد  يف  ليس  أنه  وبركته   ورحمته  وكرمه  تعالى

 
 (.513  /4)  كثري  ابن  تفسري (1)
 (.25 /17)  البيان جامع (2)
   (.25  /17) البيان جامع  ينظر: (3)
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 .(1)"والسالم  الصالة عليه إبراهيم لخليله استجابة حولها، ما ثمرات

هنم  ؛وآلنه  إبنراهيم  الخلينل  يند  علنى  الحج  مراسم  شرع   وهكذا  قواعنده  أرسنوا  منن  ف

 يف قنام  فنالحج جمعناء، البشنرية تناري   يف  دةالموحن    األسر  أعظم  من  وه   ،معالمه  ونصبوا

 نبيننا  أعناده  الجاهلينة  وثنينات  منن  غشنيها  منا  غشيها  ولما  التوحيدي،  البي   ذاه  على  أصله

 قبل. من عليه كان ما إلى وسلم عليه اهلل صلى محمد

  :وسلم عليه اهلل صلى محمد نبينا بعثة مع الشرك أدران من الحج تطهيرثالًثا: 

 ،وتعالى  سبحانه  اهلل  بأمر  هحج    إلى  ودعا  الحرام   البي   قواعد  السالم   عليه  إبراهيم  أقام 

 الشنرك،  منن  الشنديد  والتحذير  والنه   التوحيد  إلى  بالدعوة  االقرتان  د  أش  هكل    ذل   واقرتن

 وه،فحج    بي   لكم  بن   قد  إنه  ،الناس  أيها  قال   إال  بقوم   يمر    ال  السالم   عليه  إبراهيم  فجعل"

 وتقناطر. (2)"لبين  اللهم لبي  قال  إال ش ء، وال شجرة  وال  صخرة  أحد،  يسمعه  ال  فجعل

 خاشعين  خاضعين دينموح   لينمهل   الحرام  اهلل بي  حج إلى  وصوب  حدب  كل  من  الناس

هنود   وتطناول  األزمنان  تباعند  وم   العتيق،  البي   لرب    دب    واإليمنان  العلنم  أهنل  وفتنور  الع

هنم  شنعار  إلى  األمر  وصل  بل  ،همحج    يف  والوثنية  الشرك  بينهم  غندت  حين   وتلبينتهم  حج

 ينقضنونه  ثنم  التوحيند  يزعمنون  فكانوا  ،التوحيد  شعار  كان   أن  بعد  والوثنية  للشرك  شعاًرا

 إال  لن ،  شنري   ال  لبين "  فيلبون   وتعالى،  سبحانه  هلل  والشركاء  األنداد   من  استحدثوه  بما

 صنمد فنرد  أحند   وتعنالى سنبحانه أننه رواقنر   أن فبعند ،(3)"ملن  ومنا تملكنه ل ، هو  شريكا

 فكينف  وتندبيره،  ملكنه  تح   أنه  يزعمون  راحوا  ثم  !شريًكا  له  جعلواو  اإلقرار  هذا  ناقضوا

 ابتندعوها  بأعمنال  التوحيدينة  الحنج  أعمنال  خلطنواف  ! ملكنه  تح   هو  ثم  له  اشريكً   يكون

 يمتزجنان،  ال  منائعين  بنين  المزج  وحاولوا  يجتمعان،  ال  نقيضين  بين  وجمعوا  ،شركية  وثنية

 تناقض. أيما ذل  فعلهم يف وتناقضوا

 بالصننبغة يصننبغوها أن وحنناولوا الجاهليننة يف اخرتعوهننا التنن  التلبيننات يف تأمننل منننو

هننتهم عةالمشننر   هننم عنننه، نتحنند  الننذي التننناقض يالحنن  آلل هننتهم إقحننام  حنناولوا ف  منن  آل

 
 (.514  /4)  كثري  ابن  تفسري (1)
 (.21 /17)  البيان جامع (2)
 (.1185) مسلم صحيح (3)
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 .(1)تخصها تلبية قبيلة لكل كانو ألجله، الحج شرع الذي التوحيد أصل على الحِاظ

ر وسننلم عليننه اهلل صننلى محمنند نبينننا جنناء ولمننا هنن  هننا األدران، هننذه مننن الحننج ط  وجعل

 اهلل  صنلى  اهلل  رسنول  تلبينة  أن  عنهمنا  اهلل  رضن   عمنر  بن  اهلل  عبد  أخرب  كما  خالصة  توحيدية

 والملككك، لك والنعمة الحمد إن لبيك،  لك  شريك  ال  لبيك  لبيك،  اللهم  لبيك»  وسلم   عليه

 .(2)«لك شريك ال

 جناء  البقنرة  سورة  فِ   ،سورة  ما  غير  يف  الكريم  كتابه  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل  أمر  وبذل 

وا}  تعالى   قوله  يف  وتعالى  سبحانه  هلل  والعمرة  الحج  بإتمام   األمر أ تِم  ج    و  ة    اْلح  ر  منْ اْلع  هِ   و   {لِلن 

ره  [،196  ]البقرة   وذلن   لكنم،  ينبغن   ال  منا  فيهمنا  تسنتحلوا  أال  إتمامهما"  بأن  مقاتل  وفس 

 هنو  شنريكا  إال  لن   شنري   ال  لبين ،  اللهم  لبي   فيقولون   إحرامهم  يف  يشركون  كانوا  أهنم

 .(3)"آخر بش ء تخلطوهما وال فأتموهما فقال  مل . وما تملكه ل ،

 غشن  منا باجتناب أمر شعائره تعظيم أهمية  بي ن  أن  فبعد  ،الحج  سورة  يف  األمر  وكذل 

لِن   }  فقال   واألنجاس  والشركيات  الوثنيات  من  اهلل  شعائر نْ   ذ  من  مْ   و  ظنِّ اِت   ي ع  من  ر     ح 
ِ
و    اهلل هن   ف 

ْير   ه    خ  هِ   ِعنْند    لن  بنِّ ْ    ر  أ ِحلن  م    و  كن  ام    ل  ا  إاِل    اأْل ْنعن  ى  من  ْتلن  مْ   ي  ْيك  لن  اْجت نِب وا  ع  ْجس    فن  انِ   مِنن    النرِّ  اأْل ْوثن 

اْجت نِب وا ورِ   ق ْول    و  اء    (30)  الز   ِ ن  ْير    لِل هِ   ح  ْشِركِين    غ   هنذه  نزلن   فقند  ،[31،  30  ]الحنج   {بِهِ   م 

 يف  صنريًحا  رأينناه  منا  وهو  بالكالم   الشرك  يعن   الزور  فقول  التلبيات،  تل   من  رةمحذ    اآلية

 السنب   عنهمنا  اهلل  رضن   عباس  بن  اهلل  عبد  القرآن  وترجمان  األمة  حرب  لنا  ني  ويب  ،(4)تلبيتهم

اء  }  تعنالى   قولنه  نزول  يف ن  نِ  هِ   ح  ر    لِلن  ينْ ِركِين    غ  شنْ  غينر هلل حجاجنا"  قنال   [31  ]الحنج   {بِنهِ   م 

هنر فلمنا  ،مشنركين  يحجنون  كنانوا  الجاهلينة  نأ  وذل   به،  مشركين  اهلل قنال اإلسنالم  اهلل أظ

 وهنم  يحجنون  النناس  كنان"  بكنر   أبنو  وقنال  ،(5)"بناهلل  مشركين  غير  اآلن  حجوا  للمسلمين 

ْشِركِين  بِهِ } فنزل  الحجاج، حنِاء يسموهنم فكانوا ،مشركون ْير  م  ِه غ  اء  لِل   ِ ن   .(6)"{ح 

 
 (.311 )ص: البغدادي جعفر أبو  احملرب،ينظر:   (1)
 (.1184) ومسلم (،1549) البخاري أخرجه (2)
 (.366 /2) القرطيب  تفسري (3)
 (.2491 /8) حامت أيب  ابن تفسري  ينظر: (4)
 (.2491  /8) حامت أيب ابن  تفسري (5)
 (.2491  /8) حامت أيب ابن  تفسري (6)
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 دخلن   التن   الشنركية  والجزئينات  الشنعائر  علنى  اإلنكنار  بمجنرد   اإلسنالم   يكتف  ولم

 وسنائله، منن وسنيلة كنل وقطن  ،بصنلة للشنرك  يمن   ما  كل  من   بل  ،العظيمة  الحج  شعيرة

 سننبحانه اهلل أمننر الحننج مننن يمنعننون وال المسننلمين منن  يحجننون المشننركون كننان أن فبعنند

 الشركيات من فيه أدخلوه بما التوحيدية الحج  شعيرة  تختلط  ل ال  الحج    من  بمنعهم  وتعالى

 فنإن  ؛خسنارة  منن  المشنركين  إعنراض  يف  لمنا  الِقنر  منن  الخنوف  بعندم   ووصى  والوثنيات،

ا}  وجنل   عنز  قنال  وتعنالى،  سنبحانه  اهلل  بيند  والسعة  والمال  الرزق ا  ين  هن  ِذين    أ ي  وا  الن  نن  ا  آم   إِن من 

ون   ِرك  شننْ س   اْلم  ال   ن جنن  وا فنن  بنن  ْقر  ِجد   ي  سننْ ام   اْلم  ر  د   اْلحنن  امِِهمْ  ب عننْ ا عنن  ذ  إِنْ  هنن  ت مْ  و  ةً  ِخِننْ ْيلنن  ْوف   ع   ف سنن 

م   يك 
ْغنننِ نْ  اهلل   ي  لِهِ  مننِ اء   إِنْ  ف ضننْ يم   اهلل   إِن   شنن 

لننِ يم   ع 
كننِ  الو فننامنعوهم" أي  [،28 ]التوبننة  {ح 

 أبنو بالنناس  حنج  ...النذي  العنام   بعند  ...الحنرم   بندخولهم  الحرام   المسجد  يقربوا  تدعوهم

 .(1)"الهجرة من تس  سنة وه  بكر،

 خلطوه قد ينالجاهلي   إن بل الحج،  فريضة  يف  الخرافات  من  أدخل  ما  كل  هذا  يكن  ولم

 ابتندعوه منا أعجن   ومن  اإلسالم،  كله  ذل   وأبطل  والخرافات،  الوثنيات  من  كبيرة  بجملة

 طناف  وإال  الحنرم   أهنل  أحند  ثياب  يف  يطوف  أن  الحرم   خارج  من  كان  من  على  فرضوا  أهنم

 التن   السنمحة  الحنيِينة  إلنى  الحنج  فريضنة  وأعناد   ،كلنه  ذل   اإلسالم   أبطل  وقد  .(2)عرياًنا!

 السالم. عليه الخليل يد على اهلل شرعها

 :التوحيد شعائر من شعيرة البيت حول الطوافرابًعا: 

 وهنذا وسنلم، علينه اهلل صنلى النبن  فعلنه كمنا سنبًعا  بالبين   الطنواف  الحنج    أركان  نمِ 

ا  وإنمنا  بيننا،  أن  سنبق  كمنا  وإسنماعيل  إبنراهيم  قواعنده  رف   الذي  هو  البي   بنائنه  منن  قصند 

 أن أراد  منن  لكنل  قواعنده  ورفعنا  بنيناه  قند"  فكاننا  وتعنالى،  سبحانه  اهلل  عبادة  أراد   من  خدمة

 يشنركون  ال  لطاعتنه،  خاضنعين  اهلل،  ألمنر  مستسلمين  بذل ...  اهلل  إلى  منهما  تقربا  اهلل  يعبد

 .(3)"غيره العبادة يف وال سواه، أحدا الطاعة يف معه

 بالتضنرع  يقصندوهنا  وال  عبندوهناي  ال  ولكنن  ،عنندها  المسلمون  ديتعب    المشرفة  فالكعبة

 واألشنجار األحجنار منن لغينره وتعنالى  سنبحانه  هلل  ممنا  شنيً ا  يجعلنون  ال  فهم  ،والخضوع

 
 (.191 /14)  البيان جامع (1)
 (.181 /1) لألزرقي مكة أخبار  ينظر: (2)
 يسري. بتصرف بعدها( وما 72 /3)  البيان جامع (3)
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هنرون  لنه،  شنري   ال  وحده  اهلل  يعبدون  وإنما  ،واألصنام   واألوثان  أيمنا  الحنج    يف  ذلن   ويظ

ا بالعبنادة األماكن من غيره  دون  المكان  هذا  صوايخص    لم  أيضا  وهم  إظهار،  وإنمنا ؛اعتباطنً

 ورسنوله  اهلل  أمرهم  ما  يتجاوزون  ال  فهم  بذل ،  باختصاصه  أمرهم  وتعالى  سبحانه  اهلل  ألن

 علينه  اهلل  صلى  ورسوله  وتعالى  سبحانه  اهلل  طاعة  فإن  وتعالى،  سبحانه  هلل  وتوحيًدا  طاعةً   به

 يف   والتعنن    المغناالة  وأما  أمر،  ما  كل  يف  طاعته  وعلينا  والربهان،  بالحجة  عندنا  ثابتة  وسلم

 بناز   بنن  العزينز  عبند  الشي   يقول  المقصود،  هو  فليس  وسببه  وحكمته  ذل   علة  يف  البح 

 الحكمنة، يعنرف لنم  وإن  الشنرع  واتبناع  وسنلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  طاعة  المسلم  على"

 تعنالى  قنال كتابنه، بن نت   وأن وسنلم علينه  اهلل  صنلى  الرسنول  بنه  جناء  منا  نتبن   أن  أمرننا  فاهلل

وا} ا  ات بِع  مْ   أ ْنِزل    م  ْيك  مْ   مِنْ   إِل  بِّك  ا}  سبحانه   وقال  [،3  ]األعراف   {ر  ذ  ه  ْلن اه    كِت اب    و  ك    أ ْنز  ب ار   م 

وه   ات بِع   ذلن ،  يضر    فال  تعرف  لم  وإن  هلل،  فالحمد  الحكمة  عرف   فإن  ...[155  ]األنعام   {ف 

 .(1)"جهلناها أو علمناها سواء لحكمة، هو عنه هنى ما وكل لحكمة، هو اهلل شرعه ما وكل

 حدي   يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النب   لنا  بينه  قد  والرم   والسع   الطواف  من  والحكمة

 إلقامككة  الجمككار  ورمكك   والمككروة  الصكك ا  وبككين  بالبيت  الطواف  جعل  إنما»   قال  حي   صريح

 وتعنالى  سنبحانه  اهلل  عبنادة  هو  العبادات  ومن  الحج  ومن  الطواف  من  فالمقصد  ،(2)«اهلل  ذكر

 واألشنجار األحجار إلى  التقرب  أو  الكعبة  عبادة  هو  المقصد  وليس  ،وجل  عز  ذكره  وإقامة

 منن  بقلبنه  يقنوم   تعنالى  اهلل  بي   على  يدور  الذي  فالطائف"  عثيمين   ابن  يقول،  والجمادات

 واسنتالم   والتقبينل،  بالمشن   حركاتنه  وتكنون  تعنالى،  اهلل  ذاكنًرا  يجعلنه  منا  تعالى  اهلل  تعظيم

 وكننل عبادتننه، مننن ألهنننا تعننالى؛ هلل ذكننًرا الحجننر إلننى واإلشننارة اليمننا ، والننركن الحجننر،

 والندعاء والنذكر التكبينر منن بلسنانه به ينطق ما وأما العام؛  بالمعنى  تعالى  هلل  ذكر  العبادات

 بالبينن  الطننواف أن مننن الزنادقننة بعننض أورده مننا وأمننا ..تعننالى. اهلل ذكننر مننن أنننه فظنناهر

 منا  المنؤمنين  فنإن  وإلحنادهم؛  زنندقتهم  منن  فنذاك  وثنينة  وأنه  أوليائهم  قبور  على  كالطواف

 لغينر  السنجود   أن  تنرى  أال  ،تعنالى  هلل  عبادة  به  فالقيام   اهلل  بأمر  كان  وما  اهلل،  بأمر  إال  به  طافوا

 هلل  عبنادة  آلدم   السنجود   كنان  آلدم   يسنجدوا  أن  المالئكنة  تعنالى  اهلل  أمر  ولما  أكرب،  شرك  اهلل

 
 (.381 /17) ابز  ابن فتاوى جمموع (1)
 وقهههها  (،25080 ،24468 ،24351) وأمحههههد ،(902) والرتمهههه ي (،1888) داود أبههههو أخرجههههه (2)

 .صحيح" حسن "حديث  الرتم ي:
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 .(1)"كًِرا له السجود  ترك وكان تعالى،

 لألحجننار تعظننيم مننن الوثنيننة األديننان يف مننا بننين الشاسنن  البننون للعاقننل يتجلننى وهنننا

 ال  عنندها  للعبنادة  األمناكن  بعنض  تخصني   منن  اإلسنالم   يف  منا  وبنين  واألوثان  واألشجار

 الصنِات  أو  األسنماء  سنواء  لغيره،  به  اهلل  يخت   مما  ش ء  جعل  اإلسالم   يف  فليس  عبادهتا،

 وال  وصنِاته،  وأسنمائه  وألوهيتنه  ربوبيته  يف  وتعالى  سبحانه  اهلل  يِردون  وإنما  العبادات،  أو

 أو  تنِن   أهنا  المشرفة  الكعبة  يف  يعتقدون  ال  فهم  واألوثان؛  لألحجار  ذل   من  شيً ا  يجعلون

هنا  يخضنعون  وال  األلوهينة،  صِات  من  شيً ا  عليها  يخلعون  وال  تخِض،  أو  ترف   أو  تضر  ل

هنا؛  يطوفنون  وإنمنا  وتعنالى،  سنبحانه  اهلل  دون  من  يعبدوهنا  وال  بالتعبند  أمنرهم  اهلل  ألن  حول

 حولها. بالطواف

 منن  المسنلم  يرددهنا  التن   التلبينة  يف  سواء  الحج،  أدعية  يف  المعنى  هذا  وأبرز  أجلى  وما

 رض  اهلل عبد بن جابر قال ولذاالطواف؛    بداية  يف  قوله  يسن  الذي  الدعاء  يف  أو  إحرامه  أول

 لبيك  لبيك،  اللهم،  لبيك»  بالتوحيد   فأهل    وسلم   عليه  اهلل  صلى  تلبيته  وصف  يف  عنهما  اهلل

 بدايننة يف وأمننا .(2)«لككك شككريك ال والملككك لككك، والنعمككة الحمككد إن لبيككك، لككك شككريك ال

 والتكبينر  ،(3)كنرب  النركن  اسنتلم  إذا  كنان  أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النب   عن  ورد   فقد  الطواف

 وأننه ،الكمنال ونعنوت الجالل بصِات وتعالى سبحانه اهلل وإفراد   التوحيد  معا   أجلى  فيه

هنل يدانينه، شن ء وأال ،شن ء كنل منن وأعلنى  ،ش ء  كل  من  أكرب  منن شن ء ذلن  يف كنان ف

 التوحيد ! هو هذا أفليس وللحجارة ! للكعبة -كنايةً  ولو- العبادة

 داعنم  حولنه  الطنواف  أن  منن  نقصنده  منا  عرف  وبنائه  الحرام   البي   تاري   يف  تأمل  ومن

 البين   دعنائم  أقنام   السنالم   علينه  إبراهيم  فإن  له،  مح     ال  للشرك  ماح    ،له  ناقض  ال  للتوحيد

ا}  بعده   يأيت  ولمن  له  بالتوحيد  داعًيا  قواعده  ورف   الحرام  ب نن  ْل   ر  بن  ا  ت ق  ِمي     أ ننْ     إِنن      مِنن   السن 

لِيم   ب ن ا  (27)  اْلع  ْلن ا  ر  اْجع  ْينِ   و  ْسلِم  مِنْ   ل      م  تِن ا  و  ي  رِّ ةً  ذ  ةً  أ م  ْسلِم  أ ِرن ا ل     م  ن ا و  ن اِسك  ت ْ   م  ْين ا و  ل   ع 

اب    أ ْن     إِن     ِحيم    الت و   ذرينة  يرزقنه  أن  ربنه  منن  يرجنو  كنان  فقند  [،128،  127  ]البقنرة   {الر 

 وهننو المعظننم، البينن  هننذا عننند تعبننده ،لننه موحنندة وتعننالى سننبحانه هلل مستسننلمة مسننلمة

 
 (.319 /2) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (1)
 (.1218) مسلم أخرجه (2)
 (.1613) البخاري صحيح (3)



10 

 

  قولنه  يف  كمنا  موضن   منا  غينر  يف  الكريم  القرآن  يف  هبذا  تضرعه  ذكر  وقد  الحج،  يف  الحاصل

بِّ } ْل   ر  ا  اْجع  ذ  اْجن ْبنِ   آمِنًا  اْلب ل د    ه  ب نِ     و  بِّ   (35)  اأْل ْصن ام    ن ْعب د    أ نْ   و  ن    ر  ْلن    إِن ه  ثِيًرا  أ ْضل   مِن    ك 

نْ  الن اسِ  نِ  ف م  إِن ه   ت بِع  نْ  مِنِّ  ف  م  انِ  و  ص  إِن     ع  ور   ف   ِ ِحيم   غ   .[36، 35 ]إبراهيم  {ر 

 اهلل  يعبندل  ؛للنناس  وض   بي   أول"  جعله  بأن  البي   هذا  وتعالى  سبحانه  اهلل  خ     وقد

 وإجالال هلل تعظيما الطائِين، وطواف الناسكين  لنس   ومآبا  ...للعالمين  وهدى  مباركا  فيه

ل    إِن  }  تعالى   قال  والوثنية؛  الشرك  من  بتطهيره  إليهما  وعهد  بنياه  من  وأمر  بل  ،(1)"له  ب ْي     أ و 

ِض    ل ِذي لِلن اسِ   و  ة   ل  ًكا بِب ك  ب ار  ًدى م  ه  ِمين   و  ال  ات   فِيهِ  (96) لِْلع  ات   آين  ام   ب يِّنن  قن  اِهيم   م  ر  نْ  إِبنْ من   و 

ه   ل  خ  ان    د  هِ   آمِنًا  ك  لِل  ل ى  و  نِ   اْلب ْيِ    ِحج    الن اسِ   ع  ْيهِ   اْست ط اع    م  بِياًل   إِل  نْ   س  م  ر    و   ِ إِن    ك  نِ     اهلل    ف 
نِ   غ   ع 

ِمين   ال   [.97 ،96 عمران  ]آل {اْلع 

 كنل  يأتوننه  ومعناذا،  للنناس  مرجعنا"  جعله  بأن  البي   هذا  خ   اهلل  أن  ذل   إلى  أضف

 ويعبدوننه  يعظموننه  ،طاعتنه  ألهنل  منالذ   فهو.  (2)"وطرا  منه  يقضون  فال  إليه،  ويرجعون  عام 

إِذْ }  تعالى   قال  ،عنده ْلن ا  و  ع  ث اب ةً   اْلب ْي     ج  أ ْمنًنا  لِلن اسِ   م  وا  و  ذ  ات خنِ امِ   مِننْ   و  قن  اِهيم    م  ر  ًلى  إِبنْ صن   م 

ْدن ا هننِ ع  ى و  اِهيم   إِلنن  ر  اِعيل   إِبننْ م  إِسننْ ا أ نْ  و  ر  هننِّ     ط 
ين   ب ْيتننِ

ِِ ائِ ين   لِلطنن 
ِِ اكِ اْلعنن  كنن  ِ  و  الر  ودِ  و  ج   {السنن 

 بيتن   بتطهينر  وإسنماعيل  إبنراهيم  وأمرننا"  اهلل   رحمنه  الطربي  اإلمام   يقول  [،125  ]البقرة 

 األوثنان  وعبنادة  األصننام،  منن  تطهيره  هو  البي   يف  به  اهلل  أمرهما  الذي  والتطهير  للطائِين،

 .(3)"باهلل الشرك ومن فيه،

 وسلم: عليه اهلل صلى ورسوله اهلل ألمر امتثااًل  األسود الحجر تقبيلخامًسا: 

 أعمنال منن جنزء إال هو ما األسود  الحجر تقبيل فإن نعيده، الطواف يف القول  بدأنا  كما

 ،والتبجينل  التعظنيم  من  بش ء  لذاته  يقصدونه  وال  الحجر  يعبدون  ال  والمسلمون  الطواف،

 اهلل  أسنماء  منن  بشن ء  يسمونه  وال  ،واأللوهية  الربوبية  خصائ   من  شيً ا  عليه  يخلعون  وال

 األشنياء  منن  شنيً ا  يخصنون  ال  المسنلمين  فإن  وأيضا  ه.صِات   من  بش ء  يصِونه  وال  ،تعالى

هنم  يكنون  أن  دون  اعتباًطا  هكذا  واألماكن  واألعمال هنم  وبرهنان،  حجنة  اهلل  منن  فينه  ل  لنم  ف

ا؛  الوقن   ذلن   يف  بالتقبينل  األحجار  من  غيره  دون  األسود   الحجر  يخصصوا  وإنمنا  اعتباطنً

 
 (.19 /6)  البيان جامع (1)
 (.26 /2)  البيان جامع (2)
 (.38 /2)  البيان جامع (3)
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هنم  بنذل ،  باختصاصنه  أمنرهم  وسنلم  علينه  اهلل  صنلى  ورسوله  وتعالى  سبحانه  اهلل  ألن  ال ف

 تقبينل منن فالمقصد  وتعالى،  سبحانه  هلل  وتوحيًدا  طاعة  به  ورسوله  اهلل  أمرهم  ما  يتجاوزون

 هنو  المقصند  ولنيس  ،وجنل  عنز  ذكنره  وإقامنة  وتعنالى  سبحانه  اهلل  عبادة  هو  األسود   الحجر

 إليه. التقرب أو نِسه الحجر عبادة

 المسنلمين على يلتبس ال  حتى  جلًيا  المعنى  هذا  عنه  اهلل  رض   عمر  الِاروق  أظهر  وقد

 حجنر  أنن   أعلنم  إ "  نسكه   يف  قب له  أن  بعد  فقال  حجر،!  أنه  م   األسود   الحجر  تقبيلهم  يف

 ابن  يقول  ،(1)"قبلت   ما  يقبل   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النب   رأي   أ   ولوال  تنِ ،  وال  تضر  ال

 يكشنف  لنم  فيمنا  االتبناع  وحسنن  الدين  أمور  يف  للشارع  التسليم  هذا  عمر  قول  ويف"  حجر 

 .(2)"معانيها عن

 فإننه  الحجنر  تقبينل  وأمنا"  عثيمنين   ابن  يقول  وعبادته؛  اهلل  ذكر  إقامة  الحجر  تقبيل  فِ 

 رسول  واتباع  بتعظيمه  تعالى  هلل  التعبد  سوى  به  له  عالقة  ال  حجًرا  اإلنسان  ليقب    حي   عبادة

ل ى  اهلل ْيهِ   اهلل    ص  ل  ل م    ع  س   عنه اهلل رض  الخطاب بن عمر المؤمنين  أمير  أن  ثب   كما  ذل   يف  و 

 اهلل رسول رأي  أ  ولوال تنِ  وال تضر ال حجر أن  ألعلم )إ   الحجر   قبل  حين  قال  أنه

 أصل  ال  فإنه  به  التربك  بذل   المقصود   أن  من  الجهال  بعض  يظنه  ما  وأما  قبلت (،  ما  يقبل 

 .(3)"باطاًل  فيكون له؛

  التوحيد شعائر من شعيرة والمروة الص ا بين السع سادًسا: 

 منا السع  وأصل به، إال الحج يتم ال ،الحج أركان من ركن والمروة الصِا بين  السع 

هناجر  حصل هنا  ل هنا  إن  حين   السنالم؛  علي هنا  السنالم   علينه  إبنراهيم  زوج  مكنة  وادي  يف  ترك

 وتعنالى  سنبحانه  اهلل  ألمر  منه  امتثااًل   وذل   مؤنس؛  وال  مأوى  وال  طعام   وال  ماء  بال  القاحل

 هنو وهنذا ر،يتنأخ   ولنم ليتعلن   ولنم  األمنر  هنذا  تنِينذ  عنن  يتوان  فلم  لهما،  بحِظه  منه  ويقينًا

 سبحانه. هلل واإلخالص التوحيد

ة  تكن  ولم  علينه  ربناهم  النذي  التوحيندي  المقنام   هنذا  عنن  بعيندة  هناجر  زوجته  فعل  رد 

 الموقننة  الموحندة  المؤمننة  بننِس  فقالن   نعنم.   فقال  هبذا   أمرك  آهلل  سألته   حي   إبراهيم

 
 (.1597) البخاري صحيح (1)
 (.463 /3) الباري  فتح (2)
 (.319 /2) العثيمني ورسائل فتاوى جمموع (3)
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 النذي المجندب النوادي ذلن  يف بالبقاء رضي  .(1)الل ه يضيعنا ال إذن وموالها  رهبا  بحِ 

 تكِننل مننن هننو بعبادتننه أمرهننا مننن وأن ،اهلل مننن األمننر أن أيقننن  ألهنننا منناء؛ وال فيننه زرع ال

 ومماهتا. ومحياها ورزقها ورعايتها بحِظها

 يتكن   فلم  والمروة،  الصِا  بين  السع   شرع  العظيمة  التوحيدية  األعمال  هذه  إثر  وعلى

 فكنان  ،وتعنالى  سنبحانه  ربنه  سنوى  أحند  علنى  ليتوكن    ولنم  شن ء  على  السالم   عليه  إبراهيم

هنا  لنه  طائعنة  لرهبنا  موحدة  مطم نة  آمنة  بلدة  المقِر  المكان  ذل   يقل   أن  يرجوه هنا  يأتي  رزق

 اهلل عبند قصنه منا لهاجر حصل مكة السالم  عليه إبراهيم غادر أن وبعد  .مكان  كل  من  رغدا

 حتى الماء، ذل  من وتشرب إسماعيل ترض  إسماعيل أم   وجعل "   قال  حي   عباس  بن

 أن كراهينة فانطلقن  ،يتلنوى إلينه تنظر وجعل  ابنها، وعط  عطش   السقاء  يف  ما  نِد  إذا

 النوادي اسنتقبل  ثنم علينه، فقام  يليها، األرض يف جبل  أقرب  الصِا  فوجدت  إليه،  تنظر

 طنرف  رفعن   النوادي  بلغن   إذا  حتنى  الصنِا  من  فهبط   أحدا،  تر  فلم  أحدا  ترى  هل  تنظر

 فقامن   المنروة  أتن   ثنم  النوادي،  جناوزت  حتى  المجهود   اإلنسان  سع   سع   ثم  درعها،

 قنال عبناس  ابنن قنال  منرات،  سب   ذل   فِعل   أحدا،  تر  فلم  أحدا  ترى  هل  ونظرت  عليها

 سمع   المروة  على  أشرف   فلما  ،بينهما«  الناس  سع   »فذلك  وسلم   عليه  اهلل  صلى  النب 

 كان  إن  أسمع   قد  فقال    أيضا،  فسمع   تسمع ،  ثم  ،-نِسها  تريد-  صه  فقال   صوتا،

هنر  حتى  ،بعقبه  فبح   زمزم،  موض   عند  بالمل   ه   فإذا  غوا ،  عندك  فجعلن   المناء،  ظ

 تغنرف.  منا  بعند  يِور  وهو  سقائها  يف  الماء  من  تغرف  وجعل   هكذا،  بيدها  وتقول  تحوضه

-  زمكك م  تركت  لو  إسماعيل،  أم  اهلل  يرحم»  وسلم   عليه  اهلل  صلى  النب   قال  عباس   ابن  قال

 ولندها، وأرضنع  فشنرب  قنال  ،«معينا عينا زم م لكانت -الماء من  تغرف  لم  لو  قال   أو

 ال  اهلل  وإن  وأبنوه،  الغنالم   هذا  يبن   اهلل،  بي   هنا  ها  فإن  الضيعة،  تخافوا  ال  المل    لها  فقال

 يف  عبناس  ابنن  يقنول  والمنروة،  الصنِا  بنين  السنع   مشروعية  قصة  ه   فهذه  .(2)"أهله  يضي 

ل إن  " ذل   عى من أو  ِا بين س   .(3)"إسماعيل ألم   والمروة الص 

 حنال  الموحندة،  المؤمننة  األسنرة  هنذه  حنال  المنرء  ليتنذكر  والمروة  الصِا  بين  السع ف

 
 (.3364) البخاري صحيح (1)
 (.55 /1) لألزرقي مكة أخبار  وينظر:  (،3364) البخاري صحيح (2)
 (.19 /17)  البيان جامع (3)
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 مقابل  المادية  بالخسائر  وال  بالدنيا  يكرت   ولم  ربه  ألمر  استسلم  الذي  السالم   عليه  إبراهيم

هنا  هناجر  زوجتنه  وحال  ذل ،  خينر  أننه  بنه  وأيقنن   رهبنا  ألمنر  استسنلم   التن   السنالم   علي

 سبحانه. له عابدة إليه مِتقرة ألمره مسلمة دام  ما يضيعها ولن الحافظين

ا الشنننقيط  األمننين محمنند الشنني  قننال  وسننلم  عليننه اهلل صننلى النبنن  قننول علننى معلقننً

 ;  والمنروة  الصنِا  بنين  السع   حكمة  إلى  الكافية  اإلشارة  فيه"   بينهما«  الناس  سع   »فذلك

 ألن رهبنا، إلنى فاقنة وأعظنم حاجنة أشند يف  وهن   المذكور،  السع   بينهما  سع   هاجر  ألن

 أننيس،  وال  فينه  مناء  ال  بلند  يف  العطن   منن  يتلنوى  تنظنره  إسنماعيل  ولدها  وهو  كبدها  ثمرة

هننا إلننى االضننطرار غايننة يف وعطنن  جننوع يف أيضننا وهنن   شنندة مننن وهنن  وعننال، جننل خالق

 أحندا،  لنرتى  علينه  فصعدت  الثا   إلى  جرت  شي ا  تر  لم  فإذا  الجبل  هذا  على  تصعد  الكرب

 خننالقهم إلننى وفقننرهم حنناجتهم بننأن ليشننعروا والمننروة الصننِا بننين بالسننع  الننناس فننأمر

هنا إلنى العظنيم والكنرب ضنيقال الوقن  ذلن  يف  المنرأة  تلن   وفقنر  كحاجة  ورازقهم  خالق

 ال  -والسنالم   الصنالة  نبيننا  وعلنى  عليه-  كإبراهيم  اهلل  يطي   كان  من  أن  وليتذكروا  ورازقها،

 .(1)"صحيح حدي  عليها دل ظاهرة بالغة حكمة وهذه ،دعاءه يخي  وال يضيعه

 :بالعبادة وتوحيده اهلل ذكر إلقامة رعش   الجمرات رم سابعا: 

 شنرع اهلل تعنالى  اتبناع  الحج  شعيرة  يف  المسلم  أفعال  من  فعل  كل    يف  األصل  أن  ش   ال

 لكوننه  المسنلم  يِعله  الجمار  ورم   غير،  ال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  رسولهأمر  و  هأمر  وامتثال

 عرفننا  قند  كنا  وإذا  والسالم،  الصالة  عليه  له  طاعة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النب   أوامر  من  أمًرا

 ،السنالم   عليهمنا  إبنراهيم  زوجة  هاجر  سع   من  شرع  وأنه  والمروة  الصِا  بين  السع   أصل

 حنين  السنالم   علينه  إبنراهيم  أن  ورد   فقند  الحنج،  شنعائر  غال   ويف  الرم   يف  الحال  فكذل 

ض وتعننالى سننبحانه اهلل ألمننر امتثننااًل  الحننج إلننى جنناء  تلنن  مواضنن  عننند الشننيطان لننه عننر 

هنره ويدحضنه منرة كل  يف  حصيات  بسب   يرميه  فكان  ،المسلمون  يرميها  الت   الجمرات  ويق

 إلككى  بككربراهيم  ذهكك   جبريككل  إن»  قنال   أنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النب   عن  ورد   فقد  ويرغمه،

 الوسككطى  الجمككرة  بككه  أتككى  ثككم  فساخ،  حصيات  بسبع  فرماه  الشيطان،  له  فعرض  العقبة  جمرة

 لككه  فعككرض  القصككو   الجمككرة  بككه  أتككى  ثككم  فسككاخ،  حصككيات  بسبع  فرماه  الشيطان،  له  فعرض

 
 (.481  /4) البيان أضواء (1)
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 .(1)«فساخ  حصيات بسبع فرماه الشيطان،

 وامتثنااًل   طاعنة  كوهننا  إلنى  باإلضنافة  الجمنار  رمن   حكم  من  عظيمة  حكمة  تظهر  وهبذا

 يف  هبنم  يقتندي  النذين  القندوات  إلنى  للمسلم  اإرشادً   فيها  أن  وه   ،وتعالى  سبحانه  اهلل  ألمر

 الشنيطان  إرغام   بضرورة  وتذكيًرا  اهلل،  خليل  وهو  السالم   عليه  إبراهيم  لهدي  واتباًعا  حياته،

 إخننالص إلننى إشننارة فِيننه وتعننالى، سننبحانه اهلل أمننر وامتثننال واألذكننار باألدعيننة ودحضننه

 دونه. معبود  كل واحتقار وحده هلل العبودية

 هإلقامتن الرمن  يشنرع النذي اهلل كرفنذِ "  اهلل   رحمنه  الشنقيط   األمين  محمد  الشي   قال

دْ }  يقول   واهلل  إليه،  االنقياد   وعدم   ورميه،  الشيطان،  عداوة  يف  بإبراهيم  االقتداء  هو ْ    قن  انن   ك 

مْ  ة    ل ك  ن ة    أ ْسو  س  اِهيم    فِ   ح   اهلل  رنناأم    التن   الشنيطان  عداوة  إلى  وإشارة  رمز  الرم   فكأن  ،{إِْبر 

ْيط ان   إِن  } قولننه  يف هبننا مْ  الشنن  و   ل كنن  د  وه   عنن  ذ 
ات خننِ ًوا ف  د   وااله  مننن علننى منكننًرا وقولننه ،{عنن 

ون ه  } ت ت ِخذ  ت ه    أ ف  ي  رِّ ذ  مْ   د ونِ   مِنْ   أ ْولِي اء    و  ه  مْ   و  و    ل ك  د   أكنرب  من  بالحجارة  الرجم  أن  ومعلوم   ،{ع 

 .(2)"العداوة مظاهر

 والحجننة البالغننة الحكمننة لننه وعننال جننل   اهلل إن"  بنناز بننن العزيننز عبنند الشنني  يقننولو

 الم  ألنه  والسالم؛  الصالة  عليه  بنبيهم  تأسًيا  الحج  يف  الجمار  رم   للمسلمين  شرع  ،الدامغة

 أن العلم أهل من  جم   ذكر  وقد  ...حصيات  بسب   العيد  يوم   الجمار  رمى  الوداع  حجة  حج

هنار  وإرغامنه  وإذاللنه  الشنيطان  إهانة  ذل   يف  الحكمة  إلبنراهيم عنرض ألننه مخالِتنه؛ وإظ

 أن  العلنم  أئمة  عند  المقرر  من  ولكن  إسماعيل،  ابنه  ذبح  اهلل  أراه  حين  والسالم   الصالة  عليه

 ننور، علنى ننور  فنذل   ثبتن   فنإن  سننة،  أو  كتناب  منن  واضنح  بدليل  تثب   أن  بد  ال  الحكمة

 ذل ، يف والعلة الحكمة يجد لم  وإن  به  ويعمل  اهلل  شرع  يتقبل  فالمؤمن  وإال  خير إلى  وخير

ا  شنيً ا  يِعنل  فنال  ...علنيم  حكنيم  سنبحانه  اهلل  بنأن  إيمانه  م  ا شنيً ا يشنرع وال أبنًدا، عبثنً  عبثنً

ة  بالغة  لحكمة  ذل   كل  بل  وتعالى،  سبحانه هنا  لنم  وإن  محمنودة،  وغاينة  عظيمنة  وعلن   يعلم

 
 يف والبيهقههههههي (،12292) الكبههههههري يف والطههههههرباي (،2820) والطيالسههههههي (،2794) أمحههههههد أخرجههههههه (1)

 صهههههحيح يف األلبهههههاي وصهههههححه الههههه هيب  ووافقهههههه ،(1713) احلهههههاكمصهههههححه و  (،9693) الكهههههربى
 (.1156) والرتهيب  الرتغيب 
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 .(1)"مؤمن كل على الواج  هو هذا البشر،

 الخاتمة:

 هنذا  واقنرتن  الشنرك،  وإبطنال  التوحيد  إقامة  أبرزها  من  عظيمة  لمقاصد  الحج  اهلل  شرع

 ثنم  مكنة  أرض  إلنى  هبناجر  السنالم   علينه  إبنراهيم  هجنرة  منن  الحج  أعمال  تأسيس  م   األمر

 كننون مننن ذلنن  علننى أدل   وال بننالحج، الننناس يف واألذان المشننرفة الكعبننة بننناء ثننم سننعيها

هنا  أنبن  بالندعاء  لمكة  الدعاء  يقرن  السالم   عليه  إبراهيم  بالتوحيند  ويعمرهنا  الشنرك  اهلل  يجنب

بِّ }  فقال   واإليمان ْل   ر  ا  اْجع  ذ  اْجن ْبنِ   آمِنًا  اْلب ل د    ه  ب نِ     و  ن ام    ن ْعب د    أ نْ   و  بِّ  (35)  اأْل صنْ ن   ر  هن   إِن 

ْلن   ثِيًرا  أ ْضل  نْ   الن اسِ   مِن    ك  نِ   ف م  إِن ه    ت بِع  نْ   مِننِّ   ف  من  انِ   و  صن  إِنن      ع  ور    ف  ِن  يم    غ 
حنِ  ]إبنراهيم   {ر 

35 ،36.] 

هنر  الحج  هذا  أن  هذا  بعد  زاعم  يزعم  أن  عج   ومن  ومنا  الشنرك!  إلنى  يندعو  وثنن   مظ

 وتحقينق اهلل ألمنر  وانصنياع  اتبناع  إال  الحنج  أعمنال  منن  وغيرهنا  والرمن   والسنع   الطواف

 وتنذكير  ،السنالم   علينه  الموحندين  بنأب   واقتنداء  ،العبنادةب  لنه  وإفراد   لذكره  وإقامة  لتوحيده

  .التوحيد عن صد  ي الذي للشيطان وإرغام  توحيده، م  ومآله بحاله

د نبيِّنا على وسلم اهلل وصل ى  أجمعين. وصحبه آله وعلى محم 

 
 (.36 /18) الشويعر  بعناية ابز البن الدرب على نور فتاوى (1)


