َْالمَ َْؤمَنَينَ َالَذَينَ َاَ َْنطَلَقَوا َلَزَيَارَةَ َبَ َْيتَ َالِلَ َ ْالحرام َعَلَىَ

التَارَيخَ2019َ.06َ.28َ:

ات َفمنْ َفرض َ۪فيهنَ
النَحَْوَ َالتَالَيَ ﴿َ :ا ْلحج َاشْ ه ٌر َمعْلوم ٌ
ْالحج َفل َرفث َول َفسوق َول َجدال َف ْ
يَالح ًۜج َوماَت ْفعلواَ
منْ َخي ٍْر َيعْلمْ ه ٰ
َالِلًۜ َوتزودواَفان َخيْر َالزاد َالت ْق ٰو ۘى َواتقونَ

يَٓاَاو۬ل ْ
يَال ْلبابَ ﴾َ 2

اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء! َ

"ا ْلحجََ:رحْ لةٌَمقدس ٌَةَ" َ

َ

اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء! َ

يَالقرْ آن ْ
يقولَربناَسبْحانهََوتعالىَف ْ
َالكريمَهكذاََ:

ْت َوضع َللناس َلل ۪ذي َببكة َمبار ً
كا َوهدًىَ
﴿ َان َاول َبي ٍ
ات َمقام َاب ْٰر ۪هيم َومنْ َدخله َكانَ
ات َبين ٌ
ل ْلعال ۪مينَ۪ َ .فيه َ ٰاي ٌ

نا َو ٰلِل َعلىَالناس َحج ْ
َالبيْت َمن َاسْ تطاع َاليْه َس ۪بيلً ًَۜ
ٰام ً ًۜ

َالِلَغن ٌيَعن ْ
ومنْ َكفرَفان ٰ
َالعال ۪مينَ َ﴾َ 1
اَالمؤْمنونَ ْ
أيه ْ
اْلعزاء! َ

كماَقال َنبين ْ
اَالحبيب َصلىَالِل َعليْه َوسلمَ،ا ْلح ٌجَ

اْلسَاسَيَةَ َ َْالخَمَْسَةَ َالَتَي َيَعَْتَمَدَ َعَلَ َْيهَاَ
هَوَ َمَنَ َ ْاْلرْ كانَ َ ْ َ
السَْلَمَيََ.نسكَا َْلحَجََهَوََعبارةٌَمنَ َْالوَقَوفََبَعَرَفَةَ
َْالبَنَاءََ ْ َ

وَالطوافَ َبَبَ َْيتَ َالِلَ َ َْالحَرَامَ َوَالسَعَْيَ َبَ َْينَ َالصَفَا َوَ َْالمَرَْوَةََ

ف ْ
يَاْليام ْ
َالمعْ دودة َابْتغاءَ َمَرَْضَاةَ َالِلََ .اَ َْلحَجَ َهَوَ َاَجَْتَمَا ٌَعَ
ي َفَيَظَلَ َ َْالكَ َْعبَةَ َ َْالمَشَرَفَةَ َلَ َْلمَ َْؤمَنَينَ َالَذَينَ َقدمواَ
عموم ٌَ

فَي َرَحَْلَ ٍَة َمَبَارَكَ ٍَة َمَنَْ َجَمَيعَ َأَ َْنحَاءَ َ َْالعَالَمَ َإلى َمكةََ
ْالمكرمة َحيْث َأنهمْ َبَ َْينَمَاَكَانَواَفَيَبَلَدَهَمَيتَجَهَونَ َهناَ

ىَالكعْ بة ْ
قبْلةًَإل ْ
يَاليَوَْمََ.يخاطبَ
َالمشرفةََخَمَْسََمَرَاتٍََفَ َْ
َالقرْ آن ْ
الِل َسبْحَانه َوتعالى َفي ْ
َالكريم َإلى َهَؤَلَءََ

وَمَنَْ َقَصَدَ َمن ْ
َالمسْ لمين َأَدَاءَ َفَرَيضَةَ َ َْالحَجَ َوَخَرَجََ

مَنَبَ َْيتَهََمَسَافَ ًَراَإلىَبيْتَالِل ْ
َالحرامَهَوََأولً َيَ َْلبَسََثَيَابََ

الحَْرَامََبَجَسَدَهََوَلَبَاسََالتَ َْقوَىَبَرَوحَهََ.وهوَيَعَدََبَأَ َْنَيَكَونََ
َْ

خَاضَ ًعا َْلَوامر َالِلَ َوَرَسَولَهَ َم ْطلق ًَة َوَبَأَ َْن َيَ َْبتَعَدَ َعَنَْ َكَلََ
ح َكامل ًَةَ .وهو َيلبي َت َْلبية ْ
َالحج َمنْشدًاَ
ْب َوَشَ ٍَر َوَقَ َْب ٍَ
ذن ٍ َ
َالمؤْمَنين ْ
لبيْك َاللهم َلبيْك َمع َاخْ وانه ْ
َالمخْ تلفينَ

َالق ْصدَ َوالنَيةَ.
أ ْلوانهمْ َوبلدَهمْ َو ْالمتحدين َعلى َن ْفس َْ
ويقول َهكذا «:لبَيْك َاللَهم َلَبَيْكَ،لَبَيْك َل َشريك َلكَ
لَبَيْك ََ،إن ْ
َالحمْ دَ،والنعْمةَ،لكََو ْالم ْلكَ،ل َشريك َلكَ َ»َ
َ 3ويخْ برَنا َنبينا ْ
َالحبيب َصلى َالِل َعليْه َوسلم َ َبَأَنََ

ىَاْلَرَْضَ َتَرَافَقَ َإل َصَوَْتَ َ َْالمَ َْؤمَنََ
اْلشَْجَارَ َوَحَتَ َْ
ْاْلحَْجار َوَ ْ َ
ْالملبيَ 4.وَأَنَ َجَوَْقَةَ َ َْالكَوَْنَ َالرَائَعَةَ َتنْضم َإلى َهذا َدعاءَ
الت ْلبيةَمع ْ
َالحجاجَ .

اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َالمحْ ترمون! َ

يَبَشَرََنَبَيَناَا َْلكَرَيمََصلىَالِلَعليْهَوسلمَأمتهَقائلً َ:

ىَالعمْ رة َكفار ٌة َلماَبيْنهماَ،و ْالحج ْ
« اَ ْلعمْ رة َإل ْ
َالمبْرورَ

ليْس َله َجزا ٌء َإَل َ ْالجنَةَ » 5ومنْ َأدىَفَرَيضَةَ َ َْالحَجَ َكاملةًَ

وعاشَفيَرحابهََشامل ًَةَيشْ عرَهذه ْ
َالبشارةَفيَق ْلبهَ.ومنْ َ

يريد َأ ْن َينال َإلى َهذه ْ
َالبشارةَ َي ْصعد َالى َجبل َعرفاتٍََ

وَيَتَدَرَبَ َهَنَالَكَ َيَ َْومَ َ َْالحَشَْرَ َو ْالقرارَ.يبْداَأن ْ
َالعرفة َهيَ

َالحَقيقة َو ْالوصول َإلى ْ
عبار ٌة َعنْ َمعْ رفة ْ
َالمعْ رفةَ

َالموْ تَ .وَبَعَْدَمَا َأ ْكملوا ْ
ومحاسبة َالن ْفس َقبْل ْ
َالحجاجَ
ر ْكنَ َ َْالوَقَوفَ َبَعَرَفَاتٍَ َيَرَْحَلَونَ َإَلَى َوادي َ َْالمَ َْزدَلَفَةَ َلَ َْيلًََ،

سيدنا َإَ َْبرَاهَيمَ َ َعليْه َالسلمََ ،وبتسْ ليمية َسيدناَ
إَسَْمَاعَيلََعليْهَالسلمَوبتوكلَأمناَهاجرَرضيَالِلَعنْهاَ.
وَيَنَاضَلَ َفَيَسَبَيلَ َالِلَ َوَيَضَحَيَبَرَوحَهَ َم ْثلهمْ َول َيتنازلَ

كَأَنَهَمَْ َسي ٌْل َعار ٌم َالذي َ َيَتَدَفَقَ َمَنَْ َأَصَْقَاعَ َ َْاْلَرَْضَ َنحْ وََ

ْ
ْ
اج َالذيَاتْبع َأثر َأ ْقدامَ
منْ َطريق َالحقَ َوالحقيقةَ.كل َح ٍ

موْ قعَ َمَنَى َلرمْ ي ْ
َالجمارَ .ذالك َأَنَ َ َْالمَزَْدَلَفَةَ َهَيَ َتفيدََ

اش َوسلمةٍََ
هو َيتجرع َالصبْر َويَؤديَالش ْكر َويشْ عر َبإنْتع ٍ َ

َالمَزَْدَلَفَةَ .وفي َصَبَاحَ َ َْاليَوَْمَ َالتَالَي َيَنْتقلون َإَلَىَ
مجْ رَى َْ

التوَعَىَ َمَنَْ َخَلَلَ َ َْالوَقَوفَ َمَرَ ًَة َثَانَيَ ًَة َعَ َْندَ َحَضَورَ َالِلََ
سَ َْبحَانَهَ َعَزَ َوَجَلَ َوَأَنَ َرمْ يَ َالجمار َفيَمنَي َهَوَ َعبارةٌَعنَ
التَغَلَبَ َعَلَىَحَبَ َالدَ َْنيَا َبكل َأشْ كالها َوَالتَمَنَىَ ْالوصَولَ
فق ْ
طَإلىَمرْ ضاةََالِلََسبْحانهَوتعالىَ َ.

اَ َْلمَ َْؤمَنَ َالَذَيَيَرْم ْ
ىَالحَجارة َإلىَالشَ َْيطَانَ َر ْم ًزاَفيَ

موْ قع ْ
َالجمراتَ،فيَ َْالوَاقَعََهوَيرْ جمَن ْفسهَالتيَت ْدعواَالىَ
الذنْب َمع َالشيْطان َوكذلك َهو َيَرْ جم َطموحه َوشغوفهَ

التي َت ْدعوا َإلى َاسْ تمْ تاع َبمتْعة َالدنْيا َ ْالفانيةَ .وبعْدماَ
َاليوْم ْ
َالجمار َفي ْ
َالحاج َوظيفة َرمْ ي ْ
أَتم ْ
َاْلول َمنْ َعيدَ
َالكعْ بة ْ
ْاْلضْ حى َيتجه َإلى ْ
َالمشرفة َليؤدي َر ْكن َزيارةَ

ت َوضع َللناسَ
الطوافَ.وبيْنمَاَيوجه َنظراتهَ َإلىَأولَ َب َْي ٍ
للذي َببكة َمبار ًكا َوهدًى َل ْلعالمينَ َومع َهو َيحول َق ْلبهَ

إلىَرب ْ
َالكعْ بةَعزَوجلَ .

وَإَنَ َ ْاْلضْ حيةَ َ َْالمَ َْذبَوحَةَ َأَ َْثنَاءَ َنسك ْ
َالحج َهو َمَنْ َ

َالمعْروف َلَنْ َينال َالِل َلحومَ ْ
شَعائر َالِل َومن ْ
َاله ْديَ َولَ
دماؤهََولكنْ َينالهَالت ْقوىَمنََْعباده ْ
َالمخْ لصينَ .
اَالمسْ لمون ْ
أيه ْ
َاْلعزاء! َ

اَ َْلحَجَ َهو َنَ َْقطَ ٌَة َهامةٌَل ْلمؤْمن َالتيَترْ شده َإلىَطريقَ
الِل َفيَحياتهَ .ومنْ َتقدم َفيَهذه َالطريق َهوَيتوشح َبوفاءَ

اَالحبيبَصلىَالِلَعليْهَوسلمَفيَالتراب ْ
نبين ْ
َالمقدسَ،

م ًعاَ .ومنْ َأمْ َل َخرْ جه َبقوت َالت ْقوى َفَي َهَذَهَ َالرَحَْلَةََ

َْالمَقَدَسَةََ،يَجَبَ َعَلَيْه َأَ َْن َيَتَجَنَبَ َمنْ َكَلَ َأَ َْنوَاعَ َ َْالكَلَمَاتََ
السَيَئَةَ َوَالسَلَوكَيَاتَ َالسَ َْلبَيَةَ َحتىَل َتسْ تهْ لك َقوته َفيَ
الطريقَ.وَحَينَمَاَيَؤَدَيَفَرَيضَةََ َْالحَجََيَ َْنبَغَيَعَلَ َْيهََأَلََيَؤَذَيَ

ي َوَلَ َيضرَ َالطَبَيعَةَ َق ًّطاَ .ويجب َعلَ ْ
ىَالحجاجَ
أبدًاَأَيَ َحَ ٍَ
مغادرةََ ْالب ْقعة ْ
َالمباركةََمنْ َخللََتَرْكَكلََجرومهَوذنوبهَ

التيَارْتبكهاَحتىَذلك ْ
َاليوْمَفيَورائهََوينْبغيَألَيرْ جَعَ
اْلخَْطَاءََمرةًَأخْ رَفَيَحَيَاتَهََ َْالمَتَبَقَيَةََ َ.
إَلَىَهَذَهََ ْ َ

وَبَهَذَهَ َ َْالوَسَيلَةََ ،أنا َأَتَمَنَى َلَكَلَ َاخْ واننا َالذينَ

سيسَْتعدون َلرحْ ل ٍة َمبارك ٍة َفي ْ
َاْليام ْ
َالم ْقبلة َ" َح ًّجاَ
ورا َبإ ْذن َالِل َ"َوأخْ تتمَ
ورا َوَذَ َْن ًبا َمَ َْغفَ ًَ
ورا َوَسَعَْ ًيا َمَشَْكَ ً
مَ َْبرَ ً

اَالحديث َالشريف َلنبين ْ
خ ْطبتيَبهذ ْ
اَالحبيب َصلىَالِلََ
عليْه َوسلمَ «َ:اَ ْلحجاجَ َو ْالعمارَ َو ْفدَ َالِلَ َإ َْن َدعوْهَ َأجابهمََْ
وإنََاسْ ت ْغفروهََغفرََلهَمَْ»
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