بسم هللا الرحمن الرحيم

الحج  :المقاصد والعبر
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول األمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
من المسلمات الشرعية أن اإلسالم يقوم ويتأسس بنيانه على األركان الخمسة المعلومة لدى
جميع المسلمين ومنها ركن الحج الذي يعتبر الركن الخامس في اإلسالم ومن الواجب
شرع ا على المكلفين معرفة أحكام الشرع في كل شعيرة قبل القيام بها وكافة أحكام الشرع
لها مقاصد وحكم وعلل علمها من علمها وجهلها من جهلها وكلما كان المكلف عالما
بمقاصد الشارع في الشعيرة المحددة كان أحرص على اإلتيان بها على الوجه المقصود
موافقة لمراد الشارع في التشريع والحرص على تنفيذ أحكامها كما أمر بها الشارع ألن
مقاصد الشارع مبثوثة بين األحكام وحرصا منا على معرفة مقاصد الحج تكميال لمعرفة
أحكام فقه الحج التي نجدها في كافة كتب الفقه نكتب هذه الورقات عسى هللا أن ينفع بها
الحجاج لبيت هللا الحرام.

تعريف الحج ومشروعيته :
الحج لغة :القصد وشرعا :هو القصد إلى بيت هللا الحرام بنية التعبد هلل تعالى في األشهر
الحرم ألداء الركن الخامس في اإلسالم وهو فرض مكتوب وثابت بالكتاب والسنة وإجماع
ت َم لن ا ْست َ َ
األمة قال تعالىَ { :و ل ّ ل
س لبيال{ )( 1وقول النبي -صلى
اس لحج ْال َب ْي ل
طا َ
علَى النَّ ل
ِل َ
ع لإلَ ْي له َ
هللا عليه وسلم ( :بني اإلسالم على خمسة  .......وحج البيت من استطاع اليه سبيال) رواه
البخاري ومسلم.
وأجمعت األمة على أن الحج ركن من أركان اإلسالم ومن جحده فهو كافر باإلجماع .

الحج  :المقاصد والعبر:
 .1تحقيق التوحيد ونبذ الشرك -:
وهو أهم المقاصد العظيمة من شعيرة الحج في كل أحكامه ،وهو األساس األول
ْ
شيْئا
ت أَن َّّل ت ُ ْش لر ْك بلي َ
يم َم َكانَ ْال َب ْي ل
لبناء البيت الحرام  ،قال تعالىَ { :و لإ ْذ بَ َّوأنَا ل لإلب َْرا له َ
ي لل َّ
َو َ
لطائلفلينَ َو ْالقَائل لمينَ َوالر َّكعل الس ُجو لد } () 2وقال تعالىَ { :و لإ ْذ َقا َل لإب َْرا لهي ُم
ط ل ّه ْر َب ْيتل َ
ضلَ ْلنَ
َام {َ }35ربّ ل إلنَّ ُه َّن أ َ ْ
اج َع ْل هَـ َذا ْالبَلَ َد لآمنا َو ْ
َربّ ل ْ
ي أَن نَّ ْعبُ َد األ َ ْ
اجنُ ْب لني َو َبنل َّ
صن َ
صا لني فَإلنَّ َك َ
غفُور َّر لحيم{َّ }36ربَّنَا إل لنّي
َك لثيرا ل ّمنَ النَّ ل
اس فَ َمن تَبل َع لني فَإلنَّهُ لم لنّي َو َم ْن َ
ع َ
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أ َ ْسكَنتُ لمن ذُ ل ّريَّتلي لب َواد َ
اج َع ْل
صالَة َ فَ ْ
غي لْر ذلي زَ ْرع لعن َد َب ْيتل َك ْال ُم َح َّر لم َربَّنَا لليُ لقي ُمواْ ال َّ
ت لَ َعلَّ ُه ْم َي ْش ُك ُرونَ { ، 1)( }37ومن
ار ُز ْق ُهم ل ّمنَ الث َّ َم َرا ل
اس ت َ ْه لوي لإلَ ْي له ْم َو ْ
أ َ ْف لئ َدة ل ّمنَ النَّ ل
تأمل األحكام وجد التوحيد متجسدا في كل المواقف فمثال-:
 التلبية ودّلّلت التوحيد (.لبيك ّل شريك لك)
 قراءة اإلخالص والكافرون في ركعتي الطواف.
 التهليل عند صعود الصفا والمروة في السعي.
 األدعية في عرفات ومزدلفة وكافة المناسك .
ومن خالل عقيدة التوحيد تتشكل الفكرة المركزية الجامعة لهذه الحشود الكبيرة
من المسلمين لتقف في مشهد واحد وعلى صعيد واحد ،وما أحوج األمة إلى
الفكرة المركزية التي تتمحور حولها حتى يعود لها مجدها وذكرها.
 .2تحقيق التسليم واالنقياد-:
اج َع ْلنَا ُم ْس لل َمي لْن لَ َك َو لمن ذُ ل ّريَّ لتنَا أ ُ َّمة م ْس لل َمة لَّ َك َوأ َ لرنَا َمنَا لس َكنَا َوتُبْ
قال تعالى َ {:ربَّنَا َو ْ
الر لحي ُم } () ، 2إن من أهم وأعظم الدروس التي يستفيد وينتفع
علَ ْينَا إلنَّ َك أ َ َ
نت الت َّ َّو ُ
اب َّ
َ
بها المكلف من مناسك الحج درس التسليم واّلنقياد لكثير من األمور التي ربما ّل
يعلم حكمتها أو المقصود منها ،لكن يأخذها على سبيل تنفيذ األمر الشرعي ،حتى
ولو خفيت الحكمة منها ،وهنا نقف على مقولة عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر
األسود ويقول :إني أعلم أنك حجر ّل تضر وّل تنفع ولوّل أني رأيت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) يقول ابن حجر رحمه هللا في قول عمر (وفي
قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين ،وحسن اإلتباع فيما لم يكشف عن
معانيها ،وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى هللا عليه وسلم فيما يفعله ولو لم
يعلم الحكمة فيه) فتح الباري ( ،)463/3ويقول اإلمام اسماعيل األصفهاني رحمه
هللا( :ومن مذهب أهل السنة :أن كل ما سمعه المرء من اآلثار مما لم يبلغه عقله
فعليه التسليم والتصديق والتفويض والرضاّ ،ل يتصرف في شيء منها برأيه وهواه
)() ، 3ويقول ابن القيم في قاعدة التسليم (إن مبنى العبودية واإليمان باهلل وكتبه
ورسله على التسليم ،وعدم األسئلة عن تفاصيل الحكمة في األوامر والنواهي
والشرائع ، 4)()....والقاعدة في عموم العبادات التسليم والتوقف دون الخوض في
 - 1سورة إبراهيم اآلية ()37—35
 - 2سورة البقرة اآلية ()128
 - 3الحجة في بيان المحجة ()435/2
 - 4الصواعق ()1561—1560 /4

العلل والحكم ،على خالف المعامالت بالرغم من أن كثير من العبادات معلومة
الحكم والعلل ،وممن ذهب إلى ذلك ابن القيم ،وتقوم العبادة على ركنين هما-:
 غاية المحبة وكمالها .
 غاية الذل والخضوع واّلنقياد.
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم ّلَ
وك فلي َما َ
ى يُ َح ل ّك ُم َ
يقول تعالى} :فَالَ َو َر لبّ َك ّلَ يُؤْ لمنُونَ َحت َّ َ
س للّ ُمواْ تَ ْس لليما } () 1وقال تعالى} :فَلَه ُ
ضي َ
َي لجدُواْ فلي أَنفُ لس له ْم َح َرجا ل ّم َّما قَ َ
ْت َويُ َ
أ َ ْس لل ُموا َوبَ ل ّ
ش لر ْال ُم ْخ لبتلينَ } () 2وهي آية تتوسط أحكام الحج وتعبر عن مقصوده
األكبر.
 .3تعظيم الشعائر والحرمات -:
ومن دروس الحج ومقاصده الهامة تعظيم الشعائر والحرمات تنفيذا ألمر هللا تعالى
ويبدأ ذلك بمجرد الدخول في اإلحرام حيث يحرم الحاج على نفسه كل ما كان حالّل
عليه قبل اإلحرام من طيب وحلق ونساء وصيد وغير ذلك من المحظورات.
كما أن الحاج يقبل على الحج وهو معظما لنداء الرحمن باّلتجاه إلى بيته الحرام،
والتحرك في كافة المناسك ذاكرا هلل شاكرا له ،قال تعالى بعد أن ذكر بعض أعمال
الحج } َذ لل َك َو َمن يُ َع ل ّ
ت َّ ل
ّللا فَ ُه َو َخيْر لَّهُ لعن َد َر لبّ له{ () 3وقال أيضا } َذ لل َك َو َمن
ظ ْم ُح ُر َما ل
يُ َع ل ّ
شعَائل َر َّ ل
ب } () 4فالحرمات عند الحاج معظمة لشرف
ظ ْم َ
ّللا فَإلنَّ َها لمن ت َ ْق َوى ْالقُلُو ل
المكان والزمان والشعائر أجرها مضاعف كذلك  ،ويقول ابن القيم (وروح العبادة
هو اإلجالل والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن اآلخر فسدت) (). 5
 .4تحقيق محبة هللا بمتابعة النبي صلى هللا عليه وسلم -:
إن محبة هللا تعالى ّل تتحقق على وجهها المشروع إّل باتباع النبي صلى هللا عليه
ّللاُ َو َي ْغ لف ْر
ّللا فَات َّ لبعُو لني ي ُْح لب ْب ُك ُم ّ
وسلم وفي ذلك يقول هللا تعالى} :قُ ْل لإن ُكنت ُ ْم ت ُ لحبونَ ّ َ
ّللاُ َ
غفُور َّر لحيم } () ، 6وتعلم المسلمون كيفية الحج على التفصيل من
لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َو ّ
خالل حجة النبي صلى هللا عليه وسلم التي قال فيها(خذوا عني مناسككم) صحيح
الجامع ،فمن أخذ بما جاء عن النبي صلى هللا عليه وسلم في الحج فقد أخذ بحظ وافر
وحقق المتابعة للنبي صلى هللا عليه وسلم وبذلك يحقق محبة هللا وذلك ألن المحبة
أمر قلبي والدّلئل عليها األعمال الظاهرة.
 - 1سورة النساء اآلية(. )65
 - 2سورة الحج اآلية (. )34
 - 3سورة الحج اآلية(.)30
- 4سورة الحج اآلية (.)32
 - 5المدراج(.)495/1
 - 6سورة آل عمران اآلية()31

قال الشاعر:
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه
إن كان حبك صادقا ألطعته
 .5الحج ذكرى بالمصير األبدي -:

هذا لعمري في القياس شنيع
إن المحب لمن يحب مطيع

ومن العبر المستفادة من سفر الحج واّلستعداد له  ،سفر اآلخرة وما يحتاجه من الزاد ،وهو
ما يلمسه الحاج من الوهلة األولى التي يفارق فيها أهله ويودع اصحابه ويجرد نفسه من
هموم الدنيا مقبال بكليته إلى هللا قاصدا بيته الحرام فيخلع عنه ثيابه العادية ويلبس ثيابا
جديدة أشبه ما تكون بالكفن  ،ثم يدخل في التلبية كأنه خرج من القبر ملبيا نداء ربه في
أرض المحشر ،ويظهر الموقف العظيم يوم عرفة حيث يحشر الناس جميعا في مكان واحد،
وفي لباس واحد وفي زمان واحد ،يدعون ربا واحدا وهنا مظهر عظيم يباهي هللا بعباده
المالئكة.
وهنا تبرز قيمة ودّللة قوله عليه السالم (الحج عرفة) رواه أبوداود والنسائي  ،ألن
موقف عرفة واّلنتظار فيه يذكر بالموقف العظيم الذي تدنوا فيه الشمس من
الرؤوس وينتظر فيها الخالئق اّلنفضاض ،ويبحثون فيه عن الشفعاء فال يجدون إّل
محمدا صلى هللا عليه وسلم وكأن لحظة اإلفاضة من عرفة هي لحظة اّلنفضاض
من الموقف العظيم فلله ما أعظم هذا الموقف عبرة وعظة ،وأعظم زاد في هذه
المسيرة هو زاد التقوى  ،قال تعالى} َوت َزَ َّودُواْ فَإ ل َّن َخي َْر َّ
ون يَا أ ُ ْو للي
الزا لد الت َّ ْق َوى َواتَّقُ ل
ب } (). 1
األ َ ْلبَا ل
 .6تحقيق األخوة اإليمانية والوحدة الجامعة بين المؤمنين :
إن شعيرة الحج من أعظم ما يحقق األخوة اإليمانية حيث تتالشى كافة الفوارق
العرقية واإلقليمية واللغوية والطبقية والوظيفية ويقف الناس جميعا العرب والعجم
واألغنياء والفقراء على صعيد واحد بأحكام واحدة تسري على الجميع وهنا نستعيد
ذكرى خطبة النبي صلى هللا عليه وسلم التي أعلن فيها المساواة اإلنسانية وإنهاء
الفوارق الجاهلية ليجعل من التقوى فقط معيار المفاضلة ،ويجعل من إرداف اسامة
بن زيد نموذجا لهذه المساواة  ،فلما أهدى إليه أحد الزعماء بردته الخاصة أهداها
النبي صلى هللا عليه وسلم على رؤوس األشهاد ألسامة مما دل على المساواة الكاملة
بين كافة البشرية وكان ذلك العام عاما للحرية والتحرير للعبيد ،حيث أعلن أكثر
العرب إعالن التحرير لعبيدهم لما رأوا من مشاهد التحرير الكبرى في الحج  ،وما
 - 1سورة البقرة اآلية 197

أعظمها من سجايا وقيم كرمت اإلنسانية وأخرجتها من دوائر الطبقية الجاهلية
وتفاوتها وبهذا يكون الحج مؤتمرا إسالميا عالميا جامعا ويستفاد منه في وحدة األمة
ونهضتها.
 .7البراءة من المشركين -:
إن الحج فريضة توحيدية منذ أن شرع  ،وكلما انحرف الناس بها من التوحيد إلى
الشرك جاءت الشرائع إلعادتها إلى روحها الحقيقية ،بل وجاءت لمخالفة ما كان
عليه أهل الشرك من مناسك تخالف التوحيد ،ولذلك يقول ابن القيم( :استقرت
الشريعة على قصد مخالفة المشركين ّل سيما في المناسك ) () ، 1ونلمس هذه
المخالفة فيما يلي -:
 الخالف في التلبية فكانت تلبية المشركين (:إّل شريكا هو لك تملكه وما ملك)
رواه مسلم .
بينما وردت تلبية التوحيد(:لبيك ّل شريك لك ) رواه مسلم
 تحريم الطواف بالبيت من غير سترة ،فقد كان الناس في الجاهلية يطوفون
عراة إذا لم يجدوا مالبس بمواصفات محددة من قريش.
وما بدى منه فال أحله
اليوم يبدوا كله أو بعضه
 اإلفاضة من عرفات على خالف قريش التي كانت تفيض من أطراف الحرم
مخالفة بذلك بقية الحجاج ومكرسة لمفهوم الفوقية القرشية على سائر الناس.
 اإلفاضة من عرفات بعد الغروب خالفا للمشركين الذين كانوا يفيضون قبل
الغروب .
 الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمس خالفا للمشركين الذين كانوا يندفعون
قبل طلوع الشمس.
 إبطال النبي صلى هللا عليه وسلم لعوائد الجاهلية ورسومها كما في خطبة
حجة الوداع (كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع)() ، 2ويقول
ابن تيمية في ذلك (وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات )(). 3
 .8الحج تربية وتزكية وتحقيق للمراقبة :
إن المتأمل لألحكام الشرعية اإليمانية والتعبدية يالحظ أنها ترتكز على ثالثة أنواع
من المراقبة -:

- 1تهذيب السنن ()309/3
 - 2أخرجه مسلم كتاب الحج
 - 3اقتضاء الصراط المستقيم ()301/1

 رقابة ذاتية مكانها القلب والدواخل فاإلنسان رقيب نفسه.
 رقابة مجتمعية يفرضها المجتمع من حولنا .
 رقابة إلهية فوقية يستشعرها العبد المؤمن .
ب
ع َملَ ُك ْم َو َر ُ
سيَ َرى ّ
عا لل لم ْالغَ ْي ل
ست ُ َردونَ لإ َلى َ
ّللاُ َ
سولُهُ َو ْال ُمؤْ لمنُونَ َو َ
قال تعالىَ } :وقُ لل ا ْع َملُواْ فَ َ
َوال َّ
ش َها َدةل فَيُنَ لبّئ ُ ُكم لب َما ُكنت ُ ْم تَ ْع َملُونَ } () 1والحج يحقق الرقابة في أعلى صورها فاإلنسان
رقيب نفسه قبل كل شيء ،وينظر إلى الرقابة اإللهية التي يسعى جاهدا إلى أن ّل يراه هللا
حيث نهاه وّل يفتقده حيث أمره كما أن رقابة المؤمنين بعضهم لبعض من خالل األمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وإعمال النصح لكل مسلم متوفرة في الحج ،قال تعالىَ } :و َما
ّللاُ{ () 2والحج تربية للضمائر والدواخل (الجوانية) فقد جاءت
ت َ ْف َعلُواْ لم ْن َخيْر َي ْعلَ ْمهُ ّ
الشريعة بتجريم وتأثيم اإلرادة القلبية السيئة في الحرم قال تعالى َ {:و َمن ي لُر ْد فلي له بلإ ل ْل َحاد بل ُ
ظ ْلم
ْ ()3
نُ لذ ْقهُ لمن{
وأعظم ما يالحظ في هذا األمر اختالط الرجال والنساء في المناسك دون أن يكون هناك
مواقع خاصة بالرجال وأخرى بالنساء وخاصة في الطواف بالبيت ومع ذلك تبقى الرقابة
ذاتية يراعي فيها اإلنسان المراقبة الفوقية (هللا جل جالله) قبل كل شيء.
 .9التربية األخالقية -:
من أعظم الدروس المستفادة من شعيرة الحج ترسيخ التربية األخالقية في أبهى صورها
على النحو التالي-:






العفة وترك الفسوق والعصيان  :وذلك باّلبتعاد عن الجماع والمباشرة وكافة
المقدمات المؤدية إليه أو كل ما يؤدي للفواحش والفسوق والعصيان قال تعالى(:
فَالَ َرفَ َ
ث وّل فسوق)(). 4
كظم الغيظ وترك الجدال والمخاصمة قال تعالىَ (:وّلَ لج َدا َل)(). 5
إنكار الذات واّلندماج في المجموع .
الرفق واللين والسكينة قال صلى هللا عليه وسلم(أيها الناس عليكم بالسكينة فإن
()1
البر ليس باّليضاع ((يعني اإلسراع)) )

 - 1سورة التوبة اآلية 105
 - 2سورة البقرة اآلية 197
 - 3سورة الحج اآلية 25
 - 4سورة البقرة اآلية
 - 5سورة البقرة






البذل والسخاء وذلك بدنيا وماليا.
التربية على تحمل تبعة الخطأ ويظهر ذلك في الفدية.
التربية على التواضع وخاصة أصحاب الوجاهات.
التربية على الصبر ،ألن الحج هو نوع من الجهاد الذي ّل قتال فيه كما أخبر
النبي صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها وكما جاء عن الحسين ابن
علي رضي هللا عنه قال :جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال :إني
جبان ،إني ضعيف ،فقال صلى هللا عليه وسلم ( :هلم إلى جهاد ّل شوكة فيه:
الحج )().2

 .10تحقيق الرباط بين الدين والدنيا-:
فإن الحج هو مكان للذكر تهليال وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا  ،كما هو موسم للتجارة
وتبادل المنافع الدنيوية في ربط محكم ّل تعارض بينه ،قال تعالى  { :ليَ ْش َهدُوا َمنَافل َع
لَ ُه ْم َويَ ْذ ُك ُروا اس َْم َّ ل
علَى َما َرزَ قَ ُهم ل ّمن َب لهي َم لة ْاأل َ ْن َع لام فَ ُكلُوا لم ْن َها
ّللا فلي أَيَّام َّم ْعلُو َمات َ
َوأ َ ْ
ير } (). 3
س ْالفَ لق َ
ط لع ُموا ْال َبا لئ َ
 .11التربية على النظام واالنضباط-:
ويظهر ذلك من خالل الضبط الزماني والمكاني واّلنضباط في الشعائر بمواقيت
محددة دون أي خروج عن المطلوبات الشرعية وأن الخروج والمخالفة تترتب عليه
أحكام لتلك المخالفات مما يعزز روح اّلنضباط عامة في حياة اإلنسان .
 .12التواصل مع األسالف وتحقيق االرتباط الوجداني معهم-:
صلًّى
قال تعالىَ } :و لإ ْذ َج َع ْلنَا ْال َبي َ
ْت َمثَا َبة للّلنَّ ل
يم ُم َ
اس َوأ َ ْمنا َوات َّ لخذُواْ لمن َّمقَ لام لإب َْرا له َ
ي لل َّ
يم َوإل ْس َما لعي َل أَن َ
لطائلفلينَ َو ْالعَا لكفلينَ َوالر َّكعل الس ُجو لد }
َو َ
ع له ْدنَا إللَى إلب َْرا له َ
ط ل ّه َرا بَ ْيتل َ
() 4وأن اّلنتساب إلى إبراهيم من قبل اليهود والنصارى إنما هو ادعاء وأن
يم لَلَّذلينَ
المسلمين أولى الناس باّلنتساب إليه قال تعالى { :لإ َّن أ َ ْو َلى النَّ ل
اس لبإلب َْرا له َ
ّللاُ َو للي ْال ُمؤْ لمنلينَ } (). 5
اتَّبَعُوهُ َوهَـ َذا النَّبلي َوالَّذلينَ آ َمنُواْ َو ّ
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 .13التيسير ورفع الحرج-:
 بناء الفريضة على اّلستطاعة قال تعالى ( من استطاع اليه سبيال )
 وضع الخيارات في النسك(إفراد – تمتع – قران) حسب أحوال الناس
وظروفهم.
 بناء األحكام كلها على التيسير ورفع الحرج لما جاء عن النبي صلى هللا
عليه وسلم أنه ما سئل عن أمر قدم وّل أخر إّل قال  :افعل وّل حرج  ،كما
نالحظ أن التيسير يتخلل الشعائر كلها فركعتي الطواف تتوسط الطواف
والسعي ،والتروية يتوسط الطواف و السعي وعرفة ،ومزدلفه تتوسط عرفه
وما بعدها ،والتحلل األصغر يتوسط التحلل األكبر واإلحرام التام ،فإن
خالصة األمر هو(ساعة وساعة).
 جعل عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها مكانا للمبيت ومنى كلها مكانا للنحر
قال صلى هللا عليه وسلم (:وقفت ههنا وعرفه كلها موقف  ...وقفت ههنا
والمزدلفة كلها موقف  ....قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر { وكل فجاج
مكة طريق ومنحر } ) رواه مسلم .
 .14دور الشقائق -:
المرأة مكلفة كما الرجل بشعائر هذا الدين وهي شريكة الرجل في مسيرته القاصدة
إلى هللا ،فهي رفيقة الدعوة والجهاد وهي الشهيدة والمربية ،وفي الحج دروس وعبر
عظيمة في دور المرأة وصمودها ومكابدتها وصبرها في شعيرة الحج من خالل
ركن السعي الذي جاءت النصوص معلمة ومخبرة عن دور أم اسماعيل وحالها
وهي تسعى بين الجبلين فقال ابن عباس (فذلك سعي الناس بينهما) رواه البخاري ،
ومن خالل ذلك تبدو أهمية مشاركة المرأة في الحياة اإلسالمية ويظهر ذلك في
اآلتي-:
 األم سبب عظيم لدخول الجنة لمن أطاعها ( الزمها فأن الجنة تحت
أقدامها ) صحيح الجامع .
 حسن الصحبة ووجوب اّلحسان للوالدين واألم خصوصا
(وصاحبهما في الدنيا معروفا) لقمان.15 /
 أن النساء شقائق الرجال فالمرأة نصف المجتمع وصانعة للنصف
اآلخر.
 وحدة المسئولية بين النساء والرجال .
 المساواة في النفس اإلنسانية.








مشاركة المرأة في مسيرة الدعوة (فهي أول مؤمنة وأول شهيدة).
مشاركة المرأة في الحج وجوبا وفي الجهاد استحبابا أو جوازا
واباحة بحسب األحوال
عدم الزواج إّل برضاها.
المرأة لها ذمتها المالية المنفردة.
وظيفة األمومة والتربية.
المشاركة في الشأن العام بيعة وشورى وأمرا بمعروف ونهي عن
منكر وإقامة للدين .

 .15الحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة -:
والبر في الشرع يعود إلى معنيين-:
 .1اإلحسان إلى الناس وبذل الخير لهم (البر حسن الخلق)().1
اس
 .2التوسع في الطاعات وخصال التقوى وضده اإلثم قال تعالى {أَتَأ ْ ُم ُرونَ النَّ َ
اب أَفَالَ تَ ْع لقلُونَ } (). 2
س ُك ْم َوأَنت ُ ْم تَتْلُونَ ْال لكت َ َ
س ْونَ أَنفُ َ
لب ْال لب ل ّر َوتَن َ
 .16زمزم وهي المعجزة الخالدة ومن اآليات البينات القائمة عند الحرم ( فيه آيات
بينات ) وهي مستمرة حتى قيام الساعة دليال على قدرة هللا الباهرة ومعجزته الخالدة
.
 .17االستغفار سنة ماضية عند تمام األعمال الجليلة قال تعالى:

ضواْ لم ْن َحي ُ
ّللا َغفُور َّر لحيم}
}ث ُ َّم أَفلي ُ
اض النَّ ُ
ْث أَفَ َ
ّللا لإ َّن ّ َ
اس َوا ْست َ ْغ لف ُرواْ ّ َ

()3

ويكون اّلستغفار نهاية كل عمل جليل كالصالة والزكاة والحج وغيرها ألن العبد
ّلبد له فيها من تقصير واكب عبادته فهو يستغفر هللا لسد الفجوة الحاصلة بين
المطلوب والمقدور وهللا المستعان .
 .18مقامات العبودية :
من خالل تتبع آيات الحج في القرآن الكريم وخاصة الواردة في سورة الحج
( )37/34يمكننا الوقوف على مقامات العبودية لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر
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اإلسالم وهي خالصة لما تقدم وما ينبغي أن يبلغه المكلف من مقامات السير إلى هللا
تعالى من خالل األحكام التفصيلية والشعائر المتعددة وهي كلها مندرجة في قوله
تعالى ( :إياك نعبد وإياك نستعين ) ونجملها فيما يلي :
 .1مقام التوحيد وهو من أعظم المقامات التي يبلغها اإلنسان ويتحلى بها وقد
تقدم الحديث عنه قال تعالى( :فإلهكم إله واحد ) .
 .2مقام اإلسالم لقوله تعالى ( :فله أسلموا ) .
 .3مقام اإلحسان لقوله تعالى ( :وبشر المحسنين )
 .4مقام اإلخبات وحقيقته الخشوع واإلذعان والخضوع للحق والخالق جل جالله
والصبر والتواضع للخلق قال تعالى  ( :وبشر المخبتين ) وقد وصفهم هللا
بقوله ( :الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم ) رقة وخشية وولها  ،والصابرين
على ما أصابهم ) ثقة باهلل وتوكال ( ،والمقيمي الصالة ) أداء لحق هللا تعالى،
( ومما رزقناهم ينفقون ) أداء لحق عباده بمواساتهم وسد حاجتهم .
 .5مقام الشكر على نعم هللا التي ّل تحصى وهو من أعظم المقامات في مدراج
العبودية هلل تعالى قال تعالى ( :كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ) .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .

جمع وترتيب :
د .حسن سلمان

