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ِ
ِ
ومؽقر افـفار
مؽقر افؾقؾ ظذ افـفار،
احلؿد هلل احلل افذي ال يؿقت،
ظذ افؾقؾ ،أمحده شبحاكف وأصؽره ظذ جزيؾ كعامئف ،وشابغ ظطائف،
وأصفد أن ال إفف إال اهلل وحده ال رشيؽ فف ،و ال ـقػ فف وال صبقف وال
ومتصػ
وكد وال صبقف فف وال مثقؾ ،متـزه ظـ افـؼائصوافرذائؾ،
ٌ
بافؽامل ( فقس ـؿثؾف يش ٌء وهق افسؿقع افبصر) ()  ،و أصفد أن حمؿدا
ظبده ورشقفف خر افزية ،وأزـك افبؼية ،صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف
وصحبف وشؾؿ تسؾقام ـثرا إػ يقم افديـ.
أما بعد ُ
ؾلوصقؽؿ أهيا افـاس ،وكػيس بتؼقى اهلل ظز وجؾ ،ؾفلثؿرة
افعبادات  ،وكتقجة افطاظات ،ؾقفا افـجاة،وهبا افػقز وافسعادة ،ؾاتؼقا اهلل
حؼ افتؼقى ،وراؿبقه يف افرس وافعؾـ( يا أهيا افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ
تؼاتف والمتقتـ إال وأكتؿ مسؾؿقن)( ) .
أيها املؤمنىن:أيا ُم احلج مضت ،ـطقػ خقال ،وؿد مرت ظذ
ٍ
بخرات
ادسؾؿغ بدروس وأحداث وظز ،ؾؽؾ مقش ٍؿ فؾحج يليت

( ) شقرة افشقرى ،آية.11:
( ) شقرة آل ظؿران ،آية.102:
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتؼؾبات ،ترتػع ؾقف
وأحداث
وظز،
ودروس
واؾرات فؾؿسؾؿغ،
افدرجات ،وتؽ ُثر ؾقف احلسـات ،ؾسبحان احلل افؼققم افذي ال يؿقت وال
ُ
آخ َر ال إِف َف إِاله
حيقل وال يزول وال يتغر ،و ال يتبدل( َوال تَدْ ُع َم َع اهللهِ إِهل ًا َ
هق ـ ُّلُؾ َ ٍ ِ
احلؽ ُْؿ َوإِ َف ْق ِف ت ُْر َج ُع َ
قن) ( ) .
ُ َ
يشء هاف ٌؽ إِاله َو ْج َف ُف َف ُف ْ ُ
ْ
أيها املتقىن :إن أظظؿ دروس احلج وظزه وأحداثف :أن احلج مدرش ٌة
ٍ
ادقاؿقت بافتقحقد فبقؽ افؾفؿ
فؾتقحقد وفؾصز ،ؾؼد فبك احلجاج ظـد
فبقؽ فبقؽ ال رشيؽ فؽ فبقؽ ،وضاؾقا وشعقا  ،ووؿػقا بعرؾات ،ورمقا
وحيؼؼقه،
وحؾؼقا وؿرصوا ،وباتقا ل ُيوحدوا اهلل ،و ُيعؾـقا افتقحقد ُ
ؾاحلجاج فبقا ،وؿد ؿدمقا أرواحفؿ ؿبؾ أمقاهلؿ ،وهاجروا ظـ أمقاهلؿ
وأوالدهؿ يرجقن رمحة مـ جيق ُد و ُيعتؼيف يقم ظرؾات ،ؾاهلل جيقد بافعتؼ
ِ
ِ
وؽر احلجاج؛ فعؿقم حديثابـ ادسقب ،ؿال :ؿافت
احلجاج
ظذ
ظائشة :إن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿال ":ما مـ يقم أـثر مـ أن
يعتؼ اهلل ؾقف ظبدا مـ افـار ،مـ يقم ظرؾة ،وإكف فقدكق ،ثؿ يباهل هبؿ

( ) شقرة افؼصص ،آية.88:
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ادالئؽة ،ؾقؼقل :ما أراد همالء؟" مسؾؿ وافـسائل ( ) ،وؿد ؿدم احلجاج
دروش ًا يف افصز ظذ ادشؼة وافتـؼؾ؛ ألهنؿ يرجقن مغػرة ورمحة مـ جيق ُد
عتؼ.
و ُيؽرم و ُي ُ
أيها املىحدون :مـ دروس احلج وظزه وأحداثف أن أظداء افتقحقد
مستؿرون يف ظداوهتؿ وحرهبؿ ظذ افتقحقد وادقحديـ ،واإلشالم
وادسؾؿغ ؿال تعاػَ (:و َال َي َزا ُف َ
قن ُي َؼاتِ ُؾق َكؽ ُْؿ َحتهك َي ُر ُّلدوـ ُْؿ َظ ْـ ِديـِؽ ُْؿ إِ ِن
اش َت َطا ُظقا ، ) ( )..ؾام تؼقم هبؿ افدوفة ادجقشقة افصػقية،مـ حماوفة
ْ
إلثارة افتشقيش يف احلج ،وإظالن افزاءة افتل يزظؿقن مـ ادسؾؿغ،
وؿتؾ احلجاج  ،وحماوفة كؼؾ احلج فؼؿ وـربالء وافـجػ؛ ألهنؿ يرون أن
ت و ِضع فِؾـ ِ ِ
ٍ
بارـ ًا
مؽة ال ؿدشقة هلا واهلل يؼقل(إِ هن َأ هو َل َب ْق ُ َ
هاس َف هؾذي بِ َب هؽ َة ُم َ
غ) ( ) ويؼقل اهلل تعاػ (ؾِ ِ
ِ
قؿ َو َم ْـ
آيات َب ِّق ٌ
قف ٌ
دى فِ ْؾعادَِ َ
َو ُه ً
ـات َمؼا ُم إِ ْبراه َ
( ) أخرجف مسؾؿ باب يف ؾضؾ احلج وافعؿرة ،ويقم ظرؾة حدبث رؿؿ 1348صحقح مسؾؿ (/ 2
 ، )982واخرجف افـسائل ما ذـر يف يقم ظرؾة حديث رؿؿ3003شــ افـسائل ()251 / 5ن وؿال
األفباين صحقح.
( ) شقرة افبؼرة ،آية.217:
( ) شقرة آل ظؿران ،آية.96:
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ِ
ـان ِآمـ ًا وهللهِ َظ َذ افـ ِ ِ
َد َخ َؾ ُف َ
َطاع إِ َف ْق ِف َشبِق ً
ال َو َم ْـ َـ َػ َر
اشت َ
َ
هاس ح ُّلج ا ْف َب ْقت َم ِـ ْ
غ) ( ) ،و مـ دروس احلج وظزه وأحداثف :أن
َؾنِ هن اهللهَ َؽـِ ٌّيل َظ ِـ ا ْفعادَِ َ
ادجقس افصقؾقيغ أؽاضفؿ ُ
اتػاق ادسؾؿغ ظذ تطفر افقؿـ،
وأؽاطفؿ افـرص يف ظاصػة احلزم ،وأؽاطتفؿ ؿق ُة شؾامن احلزم ،ؾلرادوا
افتشقيش ظذ احلجاج  ،وإصغال ادسؾؿغ.
أيها املتقىن :ومـ دروس احلج وظزه وأحداثف أن اهلل مل ُيؿؽـ ألحد
افؼقام ظذ ادـاشؽ ؽر ادقحديـ ،ويف ظام ؿام افؼرامطة افرواؾض ظذ
ادـاشؽ بافؼقة ،ؾـحروا ثالثغ أفػ حاجا بغ زمزم واحلطقؿ ،ومـ
دروس احلج وظزه وأحداثف تؼيػ اهلل فبالد احلرمغ بخدمة احلجاج،
ؾبالدكا تبذل افغايل وافـػقس واألرواح ،وادفج؛ خلدمة احلج واحلجقج؛
ُ
وافؽؾ دم ويعدُ هذا رشؾ ًا ظظق ًام ،وتؽري ًام مـ اهلل
ألهنؿ ضققو افرمحـ،
فبالد احلرمغ وفؾؿقحديـ ؾقفا ،ـام ؿال افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿيف
حجة افقداع ظـدما أؾاض إػ افبقت يقم افـحر  ،ؾصذ بؿؽة افظفر ،ؾلتك
بـل ظبد ادطؾب ،يسؼقن ظذ زمزم ،ؾؼال « :اكزظقا ،بـل ظبد ادطؾب،
( )شقرة آل ظؿران ،آية.97:
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ؾؾقال أن يغؾبؽؿ افـاس ظذ شؼايتؽؿ فـزظت معؽؿ» ؾـاوفقه دفقا ؾؼب
مـف ( ).
أيها اإلخىة :ومـ دروس احلج وظزه وأحداثف :أن افؼيعة مبـق ٌة ظذ
افقرس وافسفقفة يف كصقصفا وؿقاظدها افؽؾقة وافعامة واخلاصة ،ؾقسؼط
ادبقت ظـ مـ مل جيد مـزال يف مـك ،وال ؾدية ظؾقفُ ،ويؾدي احلاج ظـ أي
ٍ
حمضقر ؾعؾف
وأي
حمضقر إال اجلامع وافـؽاح وافصقد ؾبحسب أحؽامفؿَ ،
ال ،ؾال يشء ظؾقف؛ فعؿقم ؿقفف تعاػ(ربـا ال ت ِ
احلاج كاشق ًا أو جاه ً
ُماخ ْذكا
َه
ُ
ضقاو افقداع ظـ احلائض ،ومـ
إِ ْن ك َِسقـا َأ ْو َأ ْخ َط ْلكا ، ) ( )..و يسؼط
ُ
أيم احلج ،ؾقطقو ويسعك وال وداع ظؾقف ،
ضقاو اإلؾاضة إػ آخر ا
خر
َ
َأ َ
وجيقز رمل اجلامر يف يقم واحد يرمل ـؾ يقم ظذ حده.ومـ مل جيد هديا
يصقم ثالثة أيام يف احلج وشبعة إذا رجع ألهؾف ،وادُحرص ،وادصدُ ود،
ومـ ؾاتف احلج إن اصسطوا ظـد اإلحرام يتحؾؾقن ،وال يشء ظؾقفؿ ،ومـ
مل يشسط ،يـحر هديا ويتحؾؾ؛فعؿقم حديث ظائشة ريض اهلل ظـفا،

( ) أخرجف مسؾؿ باب حجة افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ حديث رؿؿ1218صحقح مسؾؿ ()891 / 2
( ) شقرة افبؼرة ،آية.286:
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ؿافت :دخؾ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ضباظة بـت افزبر بـ ظبد
ادطؾب ،ؾؼافت :يا رشقل اهلل ،إين أريد احلج ،وأكا صاـقة ،ؾؼال افـبل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :حجل ،واصسضل أن حمع حقث حبستـل» ( )،
وظؿقم ؿقفف تعاػ ( َؾنِ ْن ُأح ِ
رس ِم َـ ْاهلَدْ ِي ) () ،ومعؾق ٌم أن
اش َت ْق ََ
رصت ُْؿ َؾ َام ْ
ْ ْ
ادـاشؽ تؼق ُم ظذ افقرس وافسفقفة .
إخىاني :ومـ دروس احلج وظزه وأحداثف :أن احلجاج رجعقا مغػقر ًا
أمفاهتؿ .ؿال أبق هريرة
هلؿ ،رجعقا ُمـؼلكا مـ افذكقب ،ـقق َم وفدهتؿ
ُ
ريض اهلل ظـف :شؿعت افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يؼقل« :مـ حج هلل ؾؾؿ
يرؾث ،ومل يػسؼ ،رجع ـققم وفدتف أمف»متػؼ ظؾقف( ) ،ومـ دروس احلج
وؽر احلجاج افذيـ تابقا وأكابقا ،وافذيـ مل
وظزه وأحداثف :أن احلجاج
َ
مطؾقب مـفؿ أن يستؿروا يف تقبتفؿ وصاحلاهتؿ حتك
يتقبقا يف أيام احلج
ٌ
( ) أخرجف مسؾؿ باب جقاز اصساط ادحرم افتحؾؾ بعذر ادرض وكحقه حديث رؿؿ 1207صحقح
مسؾؿ ()868 / 2
( ) شقرة افبؼرة ،آية.196:
( ) أخرجف افبخاري باب ؾضؾ احلج ادزور حديث رؿؿ 1521صحقح افبخاري (، )133 / 2
وأخرجف مسؾؿ باب يف ؾضؾ احلج وافعؿرة ،ويقم ظرؾة حديث رؿؿ 3051صحقح مسؾؿ (/ 2
)983

احلج دروس وأحداث وعرب

د.سعد بن عبداهلل السرب

7

ومطؾقب مـ ادسؾؿغ
غ) ( )،
ادقت ( َوا ْظ ُبدْ َر هب َؽ َحتهك َي ْلتِ َق َؽ ا ْف َق ِؼ ُ
ٌ
افتقب ُة ظذ ـؾ حال ،ويف ـؾ زمان( َوتُق ُبقا إِ َػ اهللهِ ََجِقع ًا َأ ُّل َهيا ادُْ ْم ِمـ َ
ُقن
َف َع هؾؽ ُْؿ ُت ْػؾِ ُح َ
قن ) ( ).
وـتبف/
د .شعد بـ ظبداهلل افسز
اخلؿقس .1436/12/18

( ) شقرة احلج ،آية.99:
( ) شقرة افـقر ،آية.31:

