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  الرَّْحَمِن الرَِّحيِم    بِْسِم هللاّ 
يَاُم كََ� كُتَِب « لُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن * أَيَّاما َمْعُدوَداٍت فََمْن كَــاَن  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُتَِب َعلَيْكُْم الصِّ َعَىل الَِّذيَن ِمْن قَبْ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعَىل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة طََعاُم ِمْسِكٍ� فَ  َع َخْ�ا فَُهَو َخْ�ٌ ِمنُْكْم َمِريضا أَْو َعَىل َسَفٍر فَِعدَّ َلُه َمْن تَطَوَّ
بَيِّنَــاٍت ِمــْن الُْهــَدى َوأَْن تَُصوُموا َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُموَن * َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنــزَِل ِفيــِه الُْقــرْآُن ُهــدًى لِلنَّــاِس وَ 

اَن َمِريضا أَْو َعَىل َسَفٍر  ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمْن كَ ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد هللاّ َوالُْفرْقَاِن فََمْن َشِهَد ِمنُْكْم الشَّ بُِكْم الْيُْرسَ َوالَ    فَِعدَّ
ُوا هللاّ  َة َولِتَُكربِّ ْكِملُوا الِْعدَّ ا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِ�ِّ قَِريٌب    يُِريُد بُِكْم الُْعْرسَ َولِتُ َعَىل َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم تَْشُكُروَن * َوإِذَ

يَ أُِجيُب َدْعوَ  يْلََة الصِّ اِعي إِذَا َدَعاِ� فَلْيَْستَِجيبُوا ِيل َولْيُؤِْمنُوا ِ� لََعلَُّهْم يَرُْشُدوَن * أُِحلَّ لَُكْم لَ َسائُِكْم َة الدَّ اِم الرَّفَُث إَِىل نِ
ــاآلَن بـَـاِرشُوُهنَّ أَنَُّكْم كُنتُْم تَْختَانُوَن أَن   ُهنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَنْتُْم لِبَاٌس لَُهنَّ َعلَِم ّهللا  ُفَسكُْم فَتَاَب َعلَــيُْكْم َوَعَفــا َعــنْكُْم فَ

َ لَُكْم الَْخيُْط اْألَبْيَُض ِمْن الَْخيِْط اْألَْسَوِد ِمْن الَْفْجِر ثُمَّ أَ    َوابْتَُغوا َما كَتََب هللاّ  بُوا َحتَّى يَتَبَ�َّ اَم لَُكْم وَكُلُوا َواْرشَ يَ ِ�ُّوا الصِّ
ُ ّهللا    ِل َوالَ تُبَاِرشُوُهنَّ َوأَنْتُْم َعاكُِفوَن ِيف الَْمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد ّهللا إَِىل اللَّيْ  آيَاتِِه لِلنَّــاِس لََعلَُّهــْم    فَالَ تَْقَربُوَها كََذلَِك يُبَ�ِّ
»يَتَُّقونَ 

١  
حرمته يف غ�ها، اللهم إال آية الــدعاء،  آيات خمس تتكفل بيان فرض الصوم برشوط وجوبه أو الس�ح له، وكذلك

عــىل هــذه األمــة  -ولكنها أيضاً لها صلة وثيقة بزمن الصيام سؤاالً ودعاًء يف أيامه ولياليه، ولقد كان فرض الصــوم 
كان فرضاً طبيعياً لزاماً عليها لتقرير املس� الشائك الطويل الطويل،  -  املفروض عليها مختلف الجهاد يف سبيل هللاّ 

ً لعازم اإلرادة وثابت الجزم انفصاالً عن شهواتها وأريحيَّاتها!، وأتصاالً روحياً بربها، فإنه مجال اإلستعالء عىل  تقريرا
  .»لعلكم تتقون«  ، وإتقاًء ع� ال يرضاه �ّ  رضورات الجسد، وأحت�ل لضغوطها وأثقالها، إيثاراً ملا عند ّهللا 

يَاُم كََ� كُتَِب َعَىل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَّكُْم تَتَُّقونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُ« »تَِب َعلَيُْكْم الصِّ
٢.  

تجمع الُضالَّل واملنافق� وكل من أقربا «حيث الخطاب هنا يخصهم، أم  ٣؟»للمؤمن� خاصة«أترى فرض الصيام هو 
وقالت األعراب آمنا قل � تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا «وصفة اإل�ان خاصة �ن دخل اإل�اُن قلبه:  ٤؟»لدعوة الظاهرة

»وملا يدخل اإل�ان يف قلوبكم
٥!  

ً   إنه لواقع اإلتبّاع فرض املؤمن� خاصة حيث املنافق وسواه، ممن أقربا لدعوة الظاهرة، ليس ليتبع أمر هللاّ  إال أحيانا
  مصلحية الحفاظ عىل ظاهرة اإلسالم، أو نَِظرَة أن يُسلم وملَّا.

ثم إن لعموم التكليف فرٌض عىل كل من أقربا لدعوة الظاهرة، بل ومن � يقربها، حيث الكفار مكلَّفون بــالفروع 
ذي ملـّـا يــدخل اإل�ــان يف ناظر إىل مختلف مراحله حيث يعم املسلم ال -إذاً  -تكليفهم باألصول، وخطاب اإل�ان 

»إال وهم مـرشـكون  وما يؤمن أك�هم باّ� «قلبه، واملنافق املرشك يف باطنه، وقد س�هم كلهم ربهم بسمة اإل�ان: 
٦ 

                                                        
١٨٧: ٢).      ١. 

 
١٨٣).      ٢. 

 
�� أ��� ا���� آ���ا ��� «�� و��  �� ����ا����م ����  ، �� ����� ا������ �� ا����� �� ��� أ������ �� أ�� ��� ا��١٦٢�ّ: ١). ��ر ا������      ٣

 ��ل: �� �������� ����. »����� ا����م

 
 ».��� ����..��ه �«�� ا��ٓ�� ��ل ���ل:  ا����م ����  ). ا����ر �� ا����ر �� ���� �� دراج ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�     ٤

 
١٤: ٤٦).      ٥. 

 
١٠٦: ١٢).      ٦. 
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  حيث تعم رشك النفاق إىل جانب رشك الرئاء.
» � تؤمنــوا«يقاً بالجنان وعمالً باألركان، وهناك ك� هنا تشمل كل مراتب اإل�ان، أقراراً باللسان وتصد» آمنوا«ف

رداً عىل مسلمي األعراب، سلب إل�ان القلب دون مطلق اإل�ــان، فــاملؤمن بقلبــه يتــأثر بخطابــه قضــية اإل�ــان، 
ياً واملسلم البدا� وملَّا يدخل اإل�ان يف قلبه يتأثر به حباً لإل�ان ومغبة دخوله يف قلبه، واملسلم املنافق يتأثر ظاهر

رغم أنفه بُغية التحسب من املسلم�، وقد يتقدمهم يف مظاهر اإل�ان تثبيتاً لدعواه، فح� يقرن اإل�ان باإلسالم أو 
�ا هو قرينة لخاصة اإل�ان فهو إ�ان القلب ثم الجوارح، وأما ح� يطلق دون قرين وال قرينة فهو شامل ملثلــث 

وهــم الــذين  -يف الــذين آمنــوا بقلــوبهم » الذين آمنــوا«ان، ومه� غلب اإل�ان، حيث الجامع بينها اإل�ان باللس
  ولكنه يحلِّق عىل كل من أقربا لدعوة الظاهرة. -يتطوعون عمل اإل�ان 

ال تعني إال امل�ثلة يف أصل الكتابة يف مطلق الصيام أم هو القدر املعلوم منها، حيث » ك� كتب«ثم امل�ثلة هنا يف 
ال أنه صيام كصيام، فضالً عن أيامه املعدودات، فقد تصدق الرواية القائلة باختصاص فرض » كتب ك� كتب«النص 

دون أممهم، مه� كان لهم صــيام بكيفيــة أخــرى وأيــام  آله و عليه هللا صىلصيام اإلسالم بأمته وكل الرسل قبل رسول اإلسالم 
  .١»السالم عليهأولهم آدم «أخرى، و

تعم كافة الرسل واملرسل إليهم طول تاريخ الرساالت، فرضاً للصيام عليهم ككل، مه� اختلفت  »الذين من قبلكم«ف
ثم آثر تنابه عىل سائر األمــم وأطفيتنــا «شكلياته ب� األمم، واتحدت ب� الرسل ك� لهذه األمة املرحومة برسولها: 

  .٢»لل، فصمتا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليلهدون أهلل امل
هم الرسل فقط، حيث التنظ� هو ب� الكتابي� كذلك هو بــ� املكتــوب علــيهم، ثــم وال  »الذين من قبلكم«وليس 
مؤمنــوا األمــم الســابقة ومعهــم رســلهم، ففــرض  -إذاً  -تكليف، فهم عىل الرسل إال بإتحاد ال» الذين آمنوا«يطلق 

  الصيام يشملهم كلهم مه� اختص رسلهم بصيامنا ترشيفاً لهم ك� هو ترشيف لنا.
هو مطلق الصيام وليس هو الصيام املكتوب علينا، فإ�ا كتابــة ككتابــة، وصــيام كصــيام يف » ك� كتب«والصيام يف 

  وزمانه. أصله، وأما يف كمه وكيفه
ثم الصوم لغوياً هو مطلق الكف عن مشتهيات النفس، وليس الكف املطلق عنها فضالً ع� سواها فإنه كــف عــن 

                                                        
 أو��� آدم. ا����م ������ل ���  ١٦٩: ١). ����� ا����ف      ١

 
�� ا������ ا����د�� ������ً ���م ر���ن، و��� ��� �� ����ه ا����� روى �����ن �� داود ا�����ي �� ���  ١٦٣: ١). ��ر ا������      ٢

� ��ـ�ل ا��ّـ�����  ���ل إن ��� ر���ن �� ���ض ا��ّ�ا����م ����  �� ���ث ا����� ��ل: ���� أ�� ��� ا��ّ� �ـ�   � ��� أ�� �� ا�ـ��� ����ـ�، ���ـ� ـ�

�ء دون ا�ـ��� ���ـ� ا��ّـ�  ؟ ��ل: إ��� ��ض ا��ّ�»... ��� ����� ا����م ��� ��� ��� ا���� �� ����«و��  �ـ�   ���م ��� ر���ن ��� ا����ـ�

 و��� أ���. آ�� و ���� ا��� ���  ��ه ا��ٔ�� و��� ����� ����ً ��� ر��ل ا��ّ�

��� ���  ��ل: ��ء ��� �� ا����د إ�� ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا����ل �� ��� و���  �� و ���� ا ���ٔ�� أ����� �� ����� ���ن ���� ��ٔ�� أن ��ل: ��ٔي ��ء  آ

�� و ���� ا��� ���ا���م ��� أ��� ������ر ������ ����ً و��ض ��� ا���� أ��� �� ذ��؟ ���ل ا����   ��ض ا��ّ� ��� أ�� �� ا����ة ��� ��  ا����م ����إن آدم  آ

����� ����� و����   ��� أ��� ������ ����ً ا���ع وا���� وا��ي ��ٔ����� ��� �� ا��ّ�  ��� ذر��� ������ ����ً ���ض ا��ّ�  ���� ������ ����ً ���ض ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ����� ذ�� ��� أ��� �� ��� ر��ل ا��ّ�  ��ن ��� آدم ���ض ا��ّ�  ��ه ا��ٓ�� ��ل ا����دي ���� �� ����. آ

��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� �� ا����� �� أ�� ����  ��� ��� ��� ر���ن وذ�� �� ���ث ���� �� ����ن ��ل ����ل: ��د ��  آ�� و ���� ا

 �� و����� و�� ��� ا����ر.  س إن ��ا ا���� �� ���� ا��ّ�وأ��� ���� �� ��ل: أ��� ا���  ا���س ���� ا���س �� ��� ا����� ���� ا��ّ�

�� ا������ أ��ل �� ا��وا�� ا������ �����ت �� ا���� وا���� ���� ��� ���� و�� آدم أو أ��� وأ�� ا�ٕ����م ��� ��� ��� �� أ��� �� ا����ة، �� �

����� «و��� ا����م �� أ��� ا���� ����ن » ا��ي ��ٔ����� ���«أ�� آدم �� أ�� ا�ٕ����م دو�� ��� ��� ��� ا���� ا�����، و��� ��� 

 ����ن... و���� ا��ٔو�� ����� ����� �� ����� ��������ء.
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الحياة، فكل إمساٍك عن أي مشتهًى صوم، فصوم اللسان إمساكه، وصوم سائر الجــوراح والجــوانح إمســاكها عــ� 
ا قام عىل غ� اعتالف، وبكرة صا�ة، إذا قامت إذا ركدت، وصام الفرص إذ» صامت الريح«يتعوده من حاجيات، ف

فلم تَُدر، ومصامُّ الشمس استواءها يف منتصف النهار، وهكذا كل سكون عن حراك هي لزام الكائن هو صومه، و� 
إ� نــذرت للــرحمن صــوماً فلــن أكلــم اليــوم «يرد منه يف القرآن إالَّ صوم اإلسالم، وصوم الصمت يف رشعة التوراة: 

»إنسياً 
١.  

هذا! ولكنه ال يكفي تنظ�اً لكلفة الصوم املفروض عىل املؤمن� يف هذه الرشــعة األخــ�ة، فــإن كلفــة الكــف عــن 
قد تلمح أنه كان من صومهم الذي قد » الصوم«دون » صوماً «مشتهيات البطن والفرج أك� من كلفة الصمت، ثم 

فيه فال، فليكن لهم صوم هو يف كلفتــه كصــومنا، أو أكــ� منــه فــإن  يفرض بنذر أّما شابه، أما أن صومهم محصور
  رشيعتنا سهلة سمحاء.

عىل الصوم ال يدل عىل أك� من أن من صومهم ما فرض عليهم الصمت عن كالم  »فلن أكلم اليوم«هذا ولكن تفريع 
اك عن األكل والرشب وما البرش، ال أنه صوم خاص، فقد يكون صوماً فيه واجب الصمت عن كالم البرش ك� اإلمس

أشبه، وال يهون التكليف عىل أمة إال �ا كُلِّفت أمم قبلها مثله أم زاد، فلنفتش عن صيام الذين من قبلنــا؟ فــإليكم 
  خارصاً غ� حارض من صيام العهدين:

دة ب� كافة امللي� معموالً عندهم يف البأساء والرضاء غ� املرتقبة« ) ولقــد ۳: ۵(يونس  إنه كان من الطقوس املتعوَّ
) واليهود كانوا يصومون أظهاراً ۲: ۴مت  ۸: ۱۹ملوك  ۱ - ۹: ۹أربع� يوماً (تث  السالم عليهمصام موىس وإيليا واملسيح 
ســمو  ۲و  ۶: ۷أســمو  ۲۶: ۲۰(داوود   بغية مرضاة هللاّ   وأعرتافاً بخطاياهم وتوبة إىل هللاّ   للمسكنة وتخضعاً عند هللاّ 

ع بل والحيوان (يوئيل ۹: ۳۶، ۱ - ۱: ۹نح  ۱۶: ۱۲ دا  - ۱۶: ۲) وال سي� عند املصائب كانوا يصومون ويصوِّمون الرضَّ
) بداية الصوم عندهم أمساكاً عن األكل والرشب كان منذ غروب الشمس إىل غروب ثان وذلك هو الصوم ۳و  ۲: ۱۰

: ۵۲و  ۲: ۳۹اً كذكرى ألنهــدام أورشــليم (أر ) وكانوا يصومون أيام۹: ۲۷األعظم لكل سنة مرة مرسومة عندهم (أع 
) ولقد قال املسيح ۱۲: ۱۸) وكان االتقياء منهم يصومون كل أسبوع يومي الثا� والخامس (لو ۵ - ۳: ۷زك  ۱۴ - ۱۲
 واملؤمن� كانت حياة نكران اللذات -إذاً  -) فحياة الحواري� ۳۵و ۳۴: ۵إن تالميذه سوف يصومون بعده (لو  السالم عليه

 -  ۱۸ - ۱۶: ۶) ولقد كان السيد املسيح يصوم، والحواريون عند اللزوم (مت ۲۷: ۱۱قر  ۲واملشتهيات، والصيامات (
  .»لعلكم تتقون«)...» ۷ - ۴: ۵۸) فالصوم عوٌن للتوبة والقدسية والتقوى (أش ۳: ۱۳أع 

امالً هو الصيام املكتوب عىل اليهود ذلك هو املذكور يف العهدين دون ض�ن لصحتها بخصوصياتها، اللهم إالّ أصالً ش
هنا م� تدل عىل زائد املعنى املُرام، فإنها » الصوم«دن » الصيام«والنصارى بأسباب عدة واجبة أو مستحبة، وصيغة 

  »املصاومة«وصيغتها األخرى » الِصوام«ِفعال مصدراً للمفاعلة، وأصلها 
ما يكف، ونفس الكف يكفه زائداً ع� يكف، فهو تعب� فهي مصاومة ب� الصائم وصومه، فالصائم يكف عن نفسه 

  ف� حافظت عىل صيامك يحافظ عليك صيامك.» تتقون«آخر عن 
فالصيام هو قضية اإل�ان حيث يخاطب به املؤمنون، يعم كل حقول اإل�ــان طــول الــزمن الرســايل، ومــن قضــيته 

  .»لعلتكم تتقون«املرموقة العالية هي التقوى 
ية مرجوَّة للصيام يعم كل املحاظ� روحية وجسدية فردية وج�عية، دنيوية وأخروية أماهيه من ذلك إلتقاء كخلف

حقول التقوى املفروضة عىل املؤمن�، وقد نجدها ككلٍّ يف األحاديث املستعرضة لِحكم الصيام وفوائــده وعوائــده 
ليجد الغنــي مضــض «و ١»لكل يشء زكاة وزكاة األجسام الصيام«صحة يف األرواح واألبدان ف ٢»صوموا تصحوا«ف

                                                        
٢٦: ١٩).      ١. 

 
�� و ���� ا��� ���  �� �� أ�� ����ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو -  ١٨٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٢ أ�� وأ�����ا و����ا ����ا و����وا  آ

 ������ا.
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ل� يعرفوا أ� الجوع والعطش فيستدلوا عىل فقر اآلخرة وليكون الصائم خاشعاً ذليالً «و ٢»الفق� الجوع فيحنو عىل
مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً عىل ما أصابه من الجوع والعطس فيستوجب الثواب مع ما فيه من اإلمساك 

ن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم يف العاجل ورائضاً لهم عىل أداء ما كلفهم ودليالً لهم يف اآلجل، وليعرفوا شدة ع
  .٣»لهم يف أموالهم  مبلغ ذلك عىل أهل الفقر واملسكنة يف الدنيا فيؤدوا إليهم ما افرتض ّهللا 

فالفوائد الصحية هي لزام الصوم شاء أم � يشاء، وفائدة التقوى عن املعايص تحض�ية وباختيار، ألن الصائم أطلق 
يا معرش الشباب من استطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج فأنــه أغــض للبرصــ «لنفسه وأردع لها من مواقعة السوء، ف

 ٥»خصاء أمتي الصيام والقيام آله و عليه هللا صىلوقال . «٤»عليه بالصوم فإن الصوم له وجاءوأحصن للفرج ومن � يستطيع ف
  يشغل عن اللذات ويكرس النزوات.فأنه �يت الشهوات و

ه و عليه هللا صىل  وأن محمداً رسول ّهللا   عىل خمس شهارة أال إله إال هللاّ  -في� بني  -بني اإلسالم «ولقد  وإقام الصالة وايتاء  آـل
  .٦»الزكاة وصوم رمضان وحج

الكف فال بد من بيان لحدوده يف هذه الرشعة ك� حددت للذين من قبلنا، و� يذكر يف هذه وألن الصيام مطلق يف 
اآليات إال ثالثة هي األكل والرشب والرفث إىل النساء، م� يؤكد أنها هي األصيلة يف الكف لصيام اإلسالم، ثم هنالك 

  فروع تبينها السنة.
إذا صمت فليصم «محلها، وأخرى تراعى يف فقه الرسِّ واملعرفة، ففروع واجبة الرعاية يف فقه الرشعة، املذكورة يف 

إن الصيام ليس مــن الطعــام والرشــاب «ف ٧»سمعك وبرصك وشعرك وجلدك و... ال يكون يوم صومك كيوم فطرك
فإذاً صمتم فأحفظا ألسنتكم وغضواً أبصاركم وال تنازعوا وحده، قالت مريم: إ� نذرت للرحمن صوماً، أي: صمتاً، 

إذا صمت فليصم معك سمعك وبرصك من الحرام والقبيح ودع املراء وأذى الخادم وليكن عليك «ف ٨»وال تحاسدوا
  .٩»وقار الصيام وال تجعل يوم صومك كيوم فطرتك

                                                                                                                                                         
 .ا����م ������ ا����� �� ا���دق  ٣: ٧). و���� ا�����      ١

 
 .������ا����م). ا����ر �� ���ة �� ���� �� أ�� ����      ٢

 
 ��ل: إ��� أ��وا �����م.. ا����م ����). ا����ر �� ا���� �� ا���� �� ��ذان �� ا����      ٣

 
�� و ���� ا��� ���أ��ج ا����ري و���� وا�����ي وا������ وا������ �� أ�� ��� �� ا����  -  ١٧٥: ١). ا��ر ا�����ر      ٤ ��ل: ��� ا�ٕ����م ���  آ

...��� 

 
 �� ���� ا����ب... آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا��و��ر �� ا�� ����د ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٦٠: ٦). ��� �� ا������      ٥

وا����ث ا���ري �� ا�����رك  ٤٠: ٣وا����ري �� ا������ وا������  ٧٧: ٧و ٢٩٦: ٤ورواه أ���ب ا����ح ا��� وأ��� وأ���� ا������ 

 ������ ��� �� و ���� ا  .آ

 
 �� أ��� وا����ا�� ا�����. ٤٤٠: ٣). ��� ا�����      ٦

 
 .١٨٦: ١وا�����  ١٩٤: ٤وا������  ٦٧: ٣). ا�����      ٧

 
 .١٨٧: ١وا�����  ١٩٤: ٤). ا����ى     ٨

 
 .١٨٧: ١وا�����  ١٩٤: �����٤ وا� ٦٨: ٤). ا�����      ٩
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، فاألول صيام املؤمن� البسطاء، والثا�  ، دون اتجاه يف الحياة كلها إىل غ� ّهللا  وثالث هو الصيام عن كل ما سوى هللاّ 
 لألتقياء الوسطاء، والثالث لألولياء والعرفاء، فهم جامعون ب� هذه الثالثة، فليكن املؤمن دائم الصــيام يف املرحلــة

  الثانية ثم الثالثة، مه� اختص فرض الصيام األول برمضان.
ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر َوَعَىل الَِّذيَن يُِطيقُ « ونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْســِكٍ� أَيَّاما َمْعُدوَداٍت فََمْن كَاَن ِمنْكُْم َمِريضا أَْو َعَىل َسَفٍر فَِعدَّ

َع َخْ�ا فَهَُو َخْ�ٌ لَ  »ُه َوأَْن تَُصوُموا َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُمونَ فََمْن تَطَوَّ
١  

عىل الذين آمنوا دو�ا استثناء وال بيان اليامه املعدودات، وهذه تستثني عــن  -كضابطة  -الصيام فرضته  آية فرض
يام معــدودات هــي يف اآليــة فرضه ج�عة وعن الس�ح له آخرين، إذاً فهنا تكاليف ثالثية يف حقل الصيوم، وهو أ 

  كأصل، وعدة من أيام أخر قضاًء ع� فات.» شهر رمضان«التالية ب� 
واملسلمون  آله و عليه هللا صىل  وقيلة القائل: إن أياماً معدودات هي ثالثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء فقد كان رسول هللاّ 

  ض عىل رمضان.فنسخ ذلك واستقر الفر » شهر رمضان...«يصومونها ثم نزل 
وكونهــا ناســخة لهــا تقتيضــ » أيامــاً معــدودات«بيــان ل» شــهر رمضــان«إنها غيلة وغائلة عىل رشعة القرآن! فإن 

أيام «خرب ملبتدء محذوف معروف من » شهر رمضان«استقاللها، وهي تتمة ملفروض الصوم زمناً ورشوطاً أخرى، ف
  سوخة �خالفة القرآن.هو هي، واالحاديث املروية يف ذلك النسخ من» معدودات

وهل املستثنى هنا عن فرضه يف رمضان هو مطلق املريض واملسافر؟ ومن املرىض من ينفعهم الصيام لفرض الِحمية 
عليهم صحياً أم رجحانه، كمرىض ثقاله األكل، واملبتل� بثقل املعدة، فقد يكون عليهم فرضان يف الصيام، فرض أول 

حة يف األبدان، فقد هرف وخرف وانحرف القائل بإطالق املرىض يف س�ح اإلفطار قضية تكليف اإل�ان، وفرض ثان ص
، وذلك ك� أن ٢»!عىل سفر«ك� » مريضاً «سناداً إىل اإلطالق املرىض يف س�ح اإلفطار سناداً إىل اإلطالق املزعوم من 

من كان «تخرجه� عن  »بكم اليرس وال يريد بكم العرس  يريد هللاّ «من املسافرين من ال يعرسه الصوم وال يحرجه، ف
! وه� مرض معرس ومحرج حالياً، أو أحده� قضية السفر استقبالياً، وإال فال مناسبة ب� »منكم مريضاً أو عىل سفر

 يف فرض الصوم، فإ�ا الســفر املتعــب مجــال لحــرج أو عرســه� املرض والسفر، ك� ال يناسب العرس اليُرس بينه�
  متثقيان يف واجبات.

هنا فرضان ه� الصيام، وأن يكون يف رمضان، وعاذرة املرض أو السفر ال تعذر إال الثا� قدره�، فاملعذور مرضاً أو 
ولتكملــوا «ص أحده� ببعضه ثــم سفراً يف رمضان يصومه بعد رمضان، كالً إذا حلَّق العذر كله، أم بعضاً ح� يخت

بعد زوال العذر، فإذا بقي املرض فال بديل ك� ال أصيل، واملستفاد من الحكمة الحكيمة العامة يف كافة » العدة....
أن املرض املعرس يف صيام رمضان أو السفر املعرس فيه،  »بكم اليرس وال يريد بكم العرس  يريد ّهللا «التكاليف الرشعية 

ً بعدة من أيام أخر، دون  ه� يقضيان عىل فرض صيامه وعىل س�حه، فإن ظاهر التعب� أو نصه تع� التكليف إذا
  تخي� بينه� أو س�ح لصيام رمضان يف عرس مرض أو سفر.

ً  -تعميق املرض فهو » كان منكم«وقد تعني  معرس يزداد بصيام أم يتعرس عالجه أو يتأخر، فال تشمل املرض  -إذا
  الذي يحصل بصيام إال بحكمة عرسه دون يرسه.املستجد أو 

وعرس يف  »فعدة من أيام أخر«والعرس عرسان، عرس يف مرض أو سفر فرتك الصيام فيه عز�ة ال رخصة لظاهر النص: 
مــا جعــل علــيكم يف «مرض وال سفر وهو إطاقة الصوم أن يستأصل الطاقة دون حرج فصيامه رخصة، فهو حرج و

                                                                                                                                                         
 
١٨٤).      ١. 

 
����ً دون ��ض ��� �� ��� ���اً دون ���، وإ��� �� ���   ). ذ�� إ�� ا�ٕ����ق ��� إ��ا��� ��ٔ��ح ا�ٕ����ر ����� ا���ض �����ً: إن ا��ّ�     ٢

��� ذ�� ا�� �����، روي أ�� د�� ���� ��م �� ��� ر���ن و�� ��ٔ�� ����� ���� أ����، وأ���� ����� أن ����ه ا���م ���اً �� ُ����� وأ���

 �����ا ��� ���� ا����� ��� ����ه ������ا ���� و�����ت �� أ���ر��.
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  يف صومه. -إذاً  -ملرض والسفر إذ ال رخصة فهو كعرس ا» دين من حرج
لُعرس الصيام يف عرس املرض أو السفر، ومن املرض الذي   إن املرض الَعرس ُعٌرس والسفر الَعِرس ُعٌرس، فال يسمح هللاّ 

يعرس معه الصوم هو املعلوم أو املظنون حصوله بالصوم أو املحتمل عقالئياً، أو الذي يستد أو يصــعب عالجــه أم 
هو املرض السابق عــىل  »من كان منكم مريضاً «ء بالصوم، كل ذلك يعرس معه الصوم، مه� كان املذكور يف  اطىيتب

ع نطاق املرض من املايض إىل الواقع حاله،  »بكم اليرس وال يريد بكم العرس  يريد هللاّ «الصوم، فإن حكمة الحكم  توسِّ
عرساً صحياً أم عرساً أو املتوقع عنده أو بعده أما ذا من عرس يف أو املتوقع عنده أو بعده أما ذا من عرس يف الصوم: 

تكلــف بالعســ� غــ�  -إذاً  -الصوم: عرساً صحياً أم عرساً روحياً كالخائف أن �رض بالصوم، فإن تكليفــة بالصــوم 
الذي يجــب اليس�، وقد تدل عىل حد املرض الذي ال يسمح معه الصيام معتربة عدة كاملوثق: سألته ما حد املرض 

هو متمن عليه مفوض إليه «؟ قال: »من كان مريضاً أو عىل سفر«عىل صاحبه فيه اإلفطار ك� يجب عليه يف السفر 
ر يف السفر املرض وان . يف سفر وسواه فليس العذ١»فإن وجد ضعفاً فليفظر فإن وجد قوة فليصم كان املرض ما كان

  كان يف احت�ل عقال�.
  .٢»الصائم إذا خاف عىل عينه عينه من الرمد أفطر وكل ما أرض به الصوم فاإلفطار له واجب«والصحيح 

  ٣»اك إليه هو اعلم بنفسهفذ» «اإلنسان عىل نفسه بص�«وألن 
  واملعيار ىف املرض املعرس هو  األشخاص دون األك�ية.

وجوب القضاء صام أم �  »فعدة من أيام أخر«صام املريض وهو يرض به هل يقيض أم يكفيه؟ ظاهر النص وترى إذا 
رمة ثم تب� أنه � فال قضاء عليه، وأما إذا صامه عل�ً بالح ٥، اللهم إال إذا جهل الحكم قارصاً أم يجهل مرضه٤يصم

إذ � �رض أو � يرض �رضه، ولكنــه يبقــى » من كان مريضاً «يرضه فقد يقال أنه ال قضاء عليه ألنه ال يشمله هنا 
أشكال نية القربة التي ال تجتمع مع العبادة، وإن العبادة بحاجة إىل أمر وهو هنا منفي وأن كان يف ظاهر الحال 

  ذلك حد املرض الذي يجب فيه اإلفطار، ف� هو حد السفر؟ إنه: وجوب القضاء، -إذاً  -فاألقوى 

                                                        
 �� ����� ��ل ��ٔ���... ١١٤: ٣وا�������ر  ٤٢٤: ١). ا������      ١

 
�� ��� ا��ّ�     ٢  .ا����م ����  ). ا���� ��ب �� ا���ض ا��ي ���� ��� ا����� �� ���� �� أ

 
� �ـ��� وا��ـ�ض ا�ـ�ي  ا����م ����  �� ��� �� أذ��� ��ل: ��� إ�� ��� ا��ّ� ٥ح ١٥٧: ٧). ا������      ٣ �ي ���ـ� �ـ� أ��ٔ�� �ـ� �ـ� ا��ـ�ض اـ�

 ��ر.���� �� ا�ٕ����ر؟ ��ل: إذا ��ع ��ا��ً ����اً إذا �� ��� ������ وإذا ر��ت ����ه ر��اً ����اً ��� �� �� ا�ٕ��

و�� ����ون �� ��� ر���ن أ�� ��ل ���: ا����م ������ ���� ا���م ا���� ر���ا إ�� ���  ا����م ����  �� ���� �� ���ان �� أ�� ��� ا��ّ� ٧و��� ح

���؟ ����ا: ��، ��ل: ���� ��� ا������� ا�ٕ����ر �� ���� ��� �ٕ���� أ��� ��ٔ����� ��ٔن ا��ّ�  .»�ٕ����ن ��� ���� ����ة�� ا«����� �����   أُ��ٌ� أ

وأ�� �� أ��� �� �ّ� ا���ض ا��ي ���ك ��� ا���م؟ ��ل: إذا ��  -  ا����م ����  ���� أ�� ��� ا��ّ� -�� ��� �� أ�� ��� ا������ ��ل: ��ٔ�� أ��  ٨و��� ح

 �� ا��� �� ������ �� أ���� أن �����.����� أن �����، أ��ل ��م ا������ ا����� ���زم ��م ا������ ا����م �� �����، ��� ا���ع وا��

��ل: ��ٔ��� �� �� �� ��� ��� ا����� ��ض ا���م؟ ��ل: �� ��ٍء �� ا���ض أ���  ������ا����م��� �� ���� �� أ��� ���� �� ����  ٩و��� ح

 �� ا���م ��� ���� ��ك ا���م.

 
��� «�� و�� ���ل   ��ل: �ٕ�ن ��م �� ا���� أو �� ��ل ا���ض ����� ا����ء �ٕ�ن ا��ّ� ������ا����م�� ��� �� ا�����  ١ح ١٦٠ ١٧). ا������      ٤

 .»�� أ��م أ�� � ���ه��ن ���� �����ً أو ��� ��

 
إذا ���� ا���� �� ��� ر���ن أ���و وأن ���� �� ����  ا����م ����  ). و��ل ���� ���� �� ا����ح ���� ����� ��� �� أ�� ��� ا��ّ�     ٥

 ).١٢٨: ٤(ا����� 
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 »بكم اليرس وال يريد بكم العرس  يريد هللاّ «وطبعاً هو السفر الذي يعرس معه الصوم بنفس الحكمة » أو عىل سفر«
  فال هو مطلق السفر، وال املحدد بث�نية فراسخ، بل هو السفر املعرس يف نفسه حيث يعرس فيه الصوم.

هو املعرس منه وقد تظافرت به نصــوص  »أو عىل سفر«يختص باملعرس منه، كذلك  »من كان منكم مريضاً «� إن فك
  السفر لإلفطار والقرص.

هل تشمل أياماً أخر من سنة أخرى غ� التي فيها أفطر، أم تختص بأيــام أخــر مــن الســنة  »عدة من أيام أخر«ثم 
  الواجب هو التقديم يف سنة اإلفطار.نفسها؟ ظاهر اإلطالق هو األول مه� كان ف

غ� أن أياماً معدودات مقررة للصيام هي أيام رمضان، فإنه  »من أيام أخر«تعني عدة املرض أو السفر » فعدة«ثم 
هي ب�  »من أيام أخر«هي عىل أية حال  -إذاً  -إذا برء أو حرض يف رمضان حجبه صومه عن قضاء ما فاته، فالعدة 

  ر.رمضانه ورمضان آخ
أعم من املتتابعة واملتفرقة! إال أن التتابع راجح حسب املكنة، » عدة«؟ و»عدة من أيام أخر«وهل يجب التتابع يف 

منكرة ال تدل عىل » عدة«أم والنها عدة كعدة فتلقض ك� فأتت، إن متتابعة فمتتابعة وإن متفرقة فمتفرقة؟ إال أن 
  .١هذه الخصوصية

  »َوَعَىل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة طََعاُم ِمْسِك�ٍ «
أطاق من طاق: قوي، فليعن اإلفعال منه معنى زائداً ليس هو القوة عىل الصوم، إضافة إىل عنايتهــا مــن املكلفــ� 

يام فكيف تعاد هنا آلخرين، عفواً عن فرضه إىل بديل اإلطعام؟ قي تعني طاق أنه استدار عىل األول� يف فرض الص
سلبها أم عكسها، أن أمراً طاق أمراً طاق عليه كالطوق فــال  -إذاً  -أمر كطوق عليه وهو القدرة املتسعة، فاإلطاقة 

ة، فإيجابهــا يستطيع فيه حراكاً، أم هي رصف �ام الطاقة فيه فيــأ� بــه عــىل ُجهــد و  كســلبها يعنيــان  -إذاً  -ُشــقَّ
»نفساً إال وسعها  ال يكلف هللاّ «استئصال الوسع يف فعله 

إذاً يسقط الفرض عن الذين يطيقونه ألنه حــرج وطاقــة   ٢
ون عرس وقد سقط عن املعرس األد� كاملسافر، أو املشابه كاملريض، مه� كان عرس املرض أعرس من حيث الرضر د

اإلطاقة التي ليس فيه رضر وألن مطق الصوم معرس فهو مرفوع عنه فرض الصوم، مه� اختلف عرســه عــن عرســ 
املرض والسفر، حيث العرس يف املطيق يرفع الفرض، وهو يف غ�ه مسافراً أو مريضاً يرفع الس�ح عن الصوم، فه� 

اللهم إالَّ يف التكاليف املبنية عىل العرس كالجهاد واألمر ،  مشرتكان يف عدم الفرض حيث العرس مرفوع يف رشعة هللاّ 
ال  »ومن أوسط ما تطعموم أهلــيكم«وطبعاً  »فد�ة طعام مسك�«باملعروف والنهي عن املنكر، ف� عىل املطيق إالَّ 

  ال يكلــف هللاّ «�، وأدناه وال أعاله، اللهم إال تطوعاً مندوباً، إال أالَّ يستطيع عىل طعام مسك� ألنه نفسه من املساك
  حيث تسع كلَّ ُوسعٍ بدنيا وحالياً ومالياً، شخصياً وج�عياً. »نفساً إال وسعها

سواًء أكان شيخاً هرماً أم كهالً  »فدية طعام مسك�«فكل من يَسع الصيام، ف� عليه من صيام، ال أداًء وال قضاًء، وإ�ا 
أمن هو من هؤالء الذين يطيقونه، فإن إطالق النص دليل إلطالق املعنى  أو شاباً هزالً ك� الهرم، أو حامالً أو مرضعاً 

، حيث ١، واختصاص الذكر يف بعض األحاديث ال يعني إال األك� مصداقاً للذين يطيقونه٣دون اختصاص بالشيخ الهرم

                                                        
��� أ��م �� ر���ن أ������� أن أ����� ������ً؟ ���ل ��: أرأ�� �� ��ن  آ�� و ���� ا��� ���روى أن ر���ً ��ل �����  ٧٨ :٥). ����� ا���� ا��ازي      ١

 أ�� أن ���� و����.  ����ّ� آ�� و ���� ا��� �����ل  -���� د�� ������ ا��ر�� وا��ر���� أ�� ��ن �����؟ ���ل: ��� 

 ��، وأ�� ا����� ��� ���ز ��ٔ���ه أو ������ إذا أ��� ا�ٕ����ر �� أ��� ���ً.أ��ل: ��ا إذا ��ن ا���� ��� ��

 
٣٨٦: ٣).      ٢. 

 
ا���� ا����� ا��ي �� ا����ش �� ��ج «���ل:  ������ا����م����� ا�� ���� ���� أ�� ����  ٤١٧: ١وا������  ٩٩: ٣). ا�������ر      ٣

 ».ء ������ ����� �� �� ��م ���� �� ���م و�� ���ء ������ �ٕ�ن �� ���را ��� ���أن ����ا �� ��� ر���ن و����ق ��� 

ا���� ا����� ا��ي �� ������� ا���م ���� و���� ���ن �� «أ��ج ا�� ���� �� ��� �� أ�� ���� �� ا��ٓ�� ��ل:  - ١٧٨: ١و�� ا��ر ا�����ر 

 ».��م ������ً 
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العناية الخاصة ملثل الشيخ تقتيض العبارة الخاصة به يف مذهب الفصاحة، ال سي� قمتها املرموقة يف القرآن، هذا، 
رب واملرضع الحامل املق«إال أن املطيق الذي سوف يكنه الصيام دون إطاقة، عليه القضاء عند املمكنة والسعة، مثل 

القليل الل� ال حرج عليه� أن يفطرا يف شهر رمضان ألنه� ال يطيقان الصوم وعليه� أن يتصدق كل واحد منه� يف 
  .٢»كل يوم يقطران �د من طعام وعليه� قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيان بعد

إال أن  ٣أنهــا تطيــق الصــيام -إذاً  -هذا، وقد تتقيد املرضعة بالتي ال تستطيع عىل اتخاذ ظرئ لولدها، إذ ال تصدق 
هر اإلطاقة هي الذاتية، فك� ال يفرض عىل الشيخ الهرم تجديد قوته بدواٍء أو غذاء حتى يسطع الصيام، كذلك ظا

تكلفاً يف طوع الصيام، ولكنه غ� مفروض، فاألشبه جواز إفطار املرضع  »فمن تطوع خ�اً «املرضعة، وقد يدخالن يف 
يتقدم عىل فرض الصيام فإن له مندوحة لعــدة مــن أيــام وأن استطاعت عىل ظُر، ال سي� وأن اإلرضاع فرض األم ف

  أخر.
ولكن الطاقة الذاتية للمرضع حاصلة، وليست اإلطاقة إال عند الخوف عىل ولدها إذا � ترضعه، فإن كان هناك عنها 

ألظهر بديل من ظرئ أو ل� آخر مستطاع فال إطاقة، وإال فهي مطيقة للصيام عرضياً فيسمح لها اإلفطار ثم تقيض، وا
  ك� قدمناه عدم وجوب اتخاذ الظرئ عليها، حيث البديل عن اإلطاقة ليس يف فرضه دليل.

وهذه تختلف عن الشيخ الهرم إذ ال طاقة له ذاتياً بالفعل، وهو مطيق الصــيام بطبيعــة الحــال، وفــرض تحصــيل 
ذووا العطــاش، ولكــنهم  ومــن الــذين يطيقونــه»فمــن تطــوع...«الطاقة عليه بحاجة إىل دليل، مه� كان راجحــاً ب

ديث إفطاره ، ثم القضاء أن أمكن يف أيام الربد، وح٤رضورتهم تقدر بقدرها برشب الرضوري من املاء دون مفطر آخر
فإنه ال يطيق الصوم ككل، وإ�ا يطيق مفطر املاء، فاألشبه جواز رشبه قدر الرضورة  -فقط  -يحمل عىل مفطر املاء 

  ثم الفدية والقضاء مع املكنة فإن القضاء عىل املطيق عند زوال اإلطاقة أحرى منه عىل املريض عند زوال املرض.
ك� قد تختص الفدية �ن ال قضاء عليه، حيث الجمع بينه� جمع ب� وقد يدخل ذو العطاش والحامل يف املريض 

  البدل�، وكفاية الفدية عن القضاء تخص من يطيق الصوم أداًء وقضاًء.
َع َخْ�ا فَُهَو َخْ�ٌ لَهُ «   »فََمْن تَطَوَّ
جــب كالســعى والتطوع هو الطوع عىل تكلــف يف وا» الصيام«إىل جانب  »فدية طعام مسك�«هنا تشمل » خ�اً «

                                                                                                                                                         
 �ٕ����� ��� ���ف �� ا��ٓ��، ا���� إ�� أن ���� ���ن ��ارد ��ٕ�����.��� ا» ��ٔ����� ���...«أ��ل: إذا ��ن 

 
���� ��� أو ���ش أو ا���� �����ن ا���م ��ٔ�«�� ا��ٓ�� ��ل:  ا����م ����  ���� ا�� ��� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢١وا����� ��ب  ١١٦: ٤). ا�����      ١

 ».��� ذ�� ������ ��� ��م ��

 
 ���ل: ا�����... ا����م ����، ���� ا�� ���� ���� ا����� �� ���ب ا���م ٤ح ٢١ب  ٢وا�����  ٤٢٠: ١وا������  ١١٧: ٤). ا�����      ٢

 
أن ا��أة ���� و���� و���  - �����ا����م����� ��� �� ����  - ). �� ������ ا�� �����ر ا���و�� �� �������ت ا���ا�� ��ل: ���� إ��� أ��ٔ��      ٣

و���� �� ��� ر���ن ����� ����� ا����م و�� ���� ��� ��� ����� و�� ���ر ��� ا����م، ���� و���� و���� ������ إذا أ���؟ أو ��ع 

�� ا������ و���� وا��� ا����ع و���م، �ٕ�ن ���� ��� �� ������ إ���ذ �� ���� و���� ���� ����؟ ���� ٕان ��ن ������ إ���ذ �ِ 

 ������، وإن ��ن ذ�� �� ������ أ���ت وأر��� و���� و��� ������ ��� �� أ�����.

�� و ���� ا��� ���روى أ�� �� ���� ا�����ي �� ا����  ٢٠٤: ١و�� آ��ت ا��ٔ���م �����ص  و�� �� ا������ ��� ���ة وا���م و�� ا�����   ٕان ا��ّ� آ

 وا�����.

 
�� ا���� ����� ا����ش ��� ���ف ��� ����؟ ��ل: ���ب ���ر �� ���� ر��� و�� ���ب  ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ� ١٥٣: ٧). ا������      ٤

 ��� ��وى.

 



 10

»فمن تطوع خ�اً فهو خ� له عند ربه«
  أو مندوب ك� هنا إذ سقط عنه فرض الصيام بإطاقته. ١

الفدية عىل ُعدمه أم تطوعها بزيادة عىل »من تطوع«و »لعلكم تتقون«الصيام عىل إطاقته فهو خ� له  »فمن تطوع«
وترى تطوع خ� الصيام خــ�  ٢» وا ألنفسكم من خ� تجدوه عند هللاّ وما تقدم«ف »فهو خ� له«مفروضة ِعدة وُعدة 

  للمطيق� إياه، أم تطوع خ� الفدية؟:
  »َوأَْن تَُصوُموا َخْ�ٌ لَُكْم إِْن كُنتُْم تَْعلَُمونَ «

ٌرش، وهــو يف مندوبــه  وهذه علها ضابطة يف حقل الصيام غ� املحرَّم �رض أو ما أشبه، فخ�ه يف مفروضــه يقابلــه
 ، ، وهل تعم الذي عىل سفٍر ال يرضه الصوم؟ قــد يقــال: نعــم، فإنــه حيــث ال يرضــ، خــٌ� لكــم ككــلٍّ يقابله غ� رش�

فمن كان مــنكم مريضــاً أو عــىل « -لعموم النص يف مرّتيه  -والخطاب هنا مطلق خرج منه الصوم املرض، ولكنه ال 
نــص يف أن  -إذاً  -فذلك » مريضاً «يرض فيه الصيام إال ملرض وهو داخل يف  وال تجد سفراً  »سفر فعدة من أيام أخر

فرض املسافر كاملريض هو عدة من أيام أخر دون تخ� بينها وب� رمضان، ولكن الــذين يطيقونــه دون مــرض وال 
هم إىل الفدية، الذين ال يرضهم الصوم، هؤالء هم املخ�ون ب� الصوم والفدية، بعد انتقال فرض -ككل  -سفر، وهم 

كلَّ املكلف� الثالثة، املذكورين قبله، وإذا انقطع شــمولها » من تطوع خ�اً «لعدم شمول » مريضاً «وقد يكفي ذكر 
  القسم األول. -بأحرى  -للقسم الوسط، فقد انقطع 

لتكليف بالصوم لغ� الذين يطيقونه، ال سي�، وأن تنجيز ا »وأن تصوموا...«نشك يف شمول  -وعىل أقل تقدير  -ثم 
ً «سلباً وإيجاباً ال يساعد  ثم وتطوع  »فدية طعام مسك�«ب »الذين يطيقونه«و »عىل سفر«، عىل فاصل هنا ب� »خ�ا
فال تطوع له� يف صيام رمضان فإنه تكلف يف الطوع، ثم الســ�ح عــن  »عدة من أيام أخر«املسافر ك� املرض هو 

ْفر هدية من هللاّ  بالصيام   ، وأما املطيق فقد سمح له هللاّ  إال الخارج عن هدي هللاّ   ال يردُّ هدية هللاّ ، و  صيام رمضان للسُّ
اً عــىل الــرىض  »فعدة من أيــام أخــر«ورخصه، وعىل آية حال   بعد ما ألغي فرضه، فليتطوع املؤمن فرائض هللاّ  فرضــ

وف يف العدة، فصيامه� رمضان إذا واملسافرين، ال تسمح بصيامه� يف رمضان إذ ليس عليه� فرضان، والواحد معر 
بدعة، وال يعارض نص القرآن إج�ع وال شهرة وال رواية، ولو � يب� للذين يطيقونه خ� الصيام لكانوا ك� هنا إال ان 

»فدية طعام مسك�«وعليهم »عدة من أيام أخر«عليه� 
٣.  

لــيس مــن الــرب الصــيام يف «و ٤»الصائم يف الســفر كــاملفطر يف الحرضــ«قوله:  آلـه و عليه هللا صىلوقد يروى عن رسول الهدى 
  ل بغ� صيام رمضان.أم يؤو  ٦وخالف القرآن ويطارد خالفهُ  ٥»السفر

                                                        
١٨٤: ٢).      ١. 

 
١١٠: ٤).      ٢. 

 
���� وا���ض �ٕ�ن ا����� �� ا����� �� ذ�� ���ل ��م: ���م و��ل آ��ون: ��ل: ��ٔ�� ��م ا ������ا����م). �� ا����� �� ��� �� ا�����      ٣

�ـ�ء �� ���م، و��ل ��م: إن ��ء ��م وإن ��ء أ���، وأ�� ��� ����ل: ���� �� ا������ �����ً �ٕ�ن ��م �� ا���� أو �� ��ل ا���ض ����� ا��

 .»�� أ��م أ����� ��ن ���� �����ً أو ��� ��� ���ة «�� و�� ���ل   �ٕ�ن ا��ّ�

 
 ...ا����م ��������  ٧٦: ٥). ����� ا���� ا��ازي      ٤

 
 ...ا����م ��������  ٧٦: ٥). ����� ا���� ا��ازي      ٥

 
��� �� ����� أن ���ة ا��ٔ���� ��ٔ�� ا����  ٧٧: ٥). ا����ر      ٦ �� داود �� ���� �� ���م �� ��وة �� أ ���ل: �ـ� ر�ـ�ل  آ�� و ���� ا��� ���روى أ

 ».�� إن ��� وأ��� أن ���« آ�� و ���� ا��� ����� أ��م �� ا����؟ ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�
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يف حديث  آله و عليه هللا صىلال تعني صوم املسافر فرضاً، ثم هو خ� يف كل حال وك� يروى الرسول  »إن تصوموا خ� لكم«ف
هو جزاء الصوم، يعني   يكون ّهللا  فهي يف وجه � يسم فاعلها ١»الصوم يل وأنا أجزى به«تعاىل شأنه   قديس عن هللاّ 

  الزلفى إليه، وهي معلوماً تعني اختصاص الجزاء، كأن سائر الجزاء لسائر األع�ل ال تحسب جزاًء بجنبه.
ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمْن َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه الُْقرْآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمْن الُْهَدى َوالُْفرْقَاِن فََمْن َشِهَد ِمنْ « ُكْم الشَّ

ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد ّهللا  اَن َمِريضا أَْو َعَىل َسَفٍر فَِعدَّ ُوا هللاّ    كَ َة َولِتُكَــربِّ    بُِكْم الْيُْرسَ َوالَ يُِريُد بُِكْم الُْعْرسَ وَلِتُْكِملُوا الِْعــدَّ
»َعَىل َما َهَداكُْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

٢.  
بياناً متدرجاً ألصل الصيام ووقته ومن فُرض عليه أم  »شهر رمضان...«هي  ».. كتب عليكم الصيام.. أياماً معدودات«

  منع عنه أو خّ� فيه، فإنه عبادة صعبة وال سي� يف رمضاء الحجاز.
ى يف القرآن ب� سائر الشهور تفضيالً له عليها » شهر رمضان« ألنه َمنزُِل القرآن دونها، وفيه فرض الصيام شهر يسمَّ

  .٣دونها
ويطهرها بصومه إسالمياً، ولرمض الفصل وحرّه الذي وضع له  ٤»مي رمضان ألن رمضان يرمض الذنوبإ�ا س«وعله 

ى للشهور، فالرمض هو حر الحجارة، والرمضاء مطر يــأ� قبــل  فيه هذا اإلسم قبل اإلسالم، فإنه من األس�ء العربه
ه االرض من الغبار، فهو يغسل الذنوب ويحرقها، أم ومن رمضت الفصل إذا دفعته ب� حجرين الخريف يطهر وج

، وهو كذلك يرق القلب برمض اإلمساك عن املشتهيات! وقد يعني مثلث املعنى.   ل�قَّ
ت كتابــاً وســنة، وال أن معنــاه غريب يف نوعه، إذ � يذكر يف عــدادها حيــث� ذكــر  ٥تعاىل  وكونه إس�ً من أس�ء هللاّ 

                                                        
��� ���  � أ�� ����ة وأ�� ���� ���� ��ل ر��ل ا��ّ�أ��ج ا�� أ�� ���� و���� وا������ وا������ � -  ١٧٩: ١). ا��ر ا�����ر      ١ �� و ���� ا : ا���م �� آ

�� ا��ى ��، و��� ���  �� و ���� ا��� ���وأ ء ��، وأ��ج ا������ �� أ��ب �� ���ب  ��ل ر��� ا����م ُ��� ����� ��� ا���� �� ا���ر و�� �� وأان أ��ى آ

�� و ���� ا��� ������ل �� �� أ�� ���� ���� ��و�� ا����  ا��ا��� ��ل ���� ر���ً ��ٔل ����ن �� ����� �� ر�� �� و��: �� ��� ا�� آدم �� إ�� ا���م  آ

 �ٕ��� �� وأ�� أ��ى ��.

� ��� أ�����، و���� ������ ا���ل � ا����ء، �� ���� أ��ل: و�� ���ن �� ���ات ا����م �� ا����دات أن �� ر��ء ��� ��ٔ�� ���دة ����� �� ���� ا���� إ��

��� ���  و�� رواه أ�� ����ة �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  : �� �� وأ�� أ��ى �� ��ع ����� و��ا�� �� أ���. ا����م �� ر��ء ��� ��ل ا��ّ�«�����:  آ

�� و ���� ا��� ���  و��� �� أ�� أ���� ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� �����م �ٕ��� �� ��� ��، و�� أ�� ����ة ��ل ��، ��ل: ����   ���� ���� آ��ه ��� ������ ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ��� ���  : ا����م ُ��� �� �� ������، ��� و�� ������؟ ��ل: ���ب أو ����، و�� ر�� �� ��� ���� ان ر��ل ا��ّ�آ أ��  آ�� و ���� ا

 ���ه ���ل... وا����م ��� ا����.

 
١٨٥).      ٢. 

 
�ـ� �ـ� ��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ������ـ�ف ر�ـ�ل   -���ـ� �ـ�� ر��ـ�ن  -أ���ـ� �ـ���� �ـ�ا  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ��ل ر��ل ا��ّ� ١٨٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

���� أ��ه و��ا�� �� ��� أن ����   أن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �����ف ر��ل ا��ّ�ا������� ��� ��� ��� ��� و�� ��ٔ�� ��� ا�������� ��� �ٌ� ��� ��� 

��ـ� �ـ�� و���� وزره و���ءه ��� أن ���� وذ�� أن ا����� ��� ��� ا����� ����ة �� ا����دة و��� ��� ا������ ا����ب ا������� وأ��ـ�ع �ـ�را��� 

 �������� وُ��م ��� ا�����.

 
�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� -  ١٨٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٤ �� ��دو�� وا�ٕ������� �� ا������ �� أ ��� ���  أ��ج ا �� و ���� ا إ���... و��� �� ����� ���� ���  آ

أ��ل: و�� �� ا�����ء: ��� ��ٔ�� ��� ا����� ���� و�� » � و��� ���...��� ذ��ب ا������  أر�� ا��ّ�«�� ر���ن؟ ��ل:  آ�� و ���� ا��� ���  ����ل ا��ّ�

 ��ٔرض �� ا����ر.

 
�� �����ا ر���ن و��� ����ا ��� ر���ن ��ٔ��� �� ��رون �� ر���ن، و��� ��  �ما��� ������ ا����� �� ا��� ا�������  ١٦٦: ١). ��ر ا������      ٥

��ل: ��� ���ه ������ ر��ل ������ ر���ن ���ل: �� �����ا ��ا ر���ن و�� ذ�� ر���ن و�� ��ء ر���ء �ٕ�ن ر���ن  ������ا����ما����� �� أ�� ���� 
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، ثم ويأ� كث�اً دون إضافة شهر  يناسب ساحته سبحانه وال سي� الرمضاء، وأنه يثنى ويجمع وليس كذلك أس�ء ّهللا 
  .١تعاىل  يف مختلف األحاديث الحاملة فضله وأحكام صومه، م� يحيل كونه من أس�ء هللاّ 

تغــ� «و ٢»إذا دخل شهر رمضان شد مئزره ثم � يأت فراشه حتــى ينســلخ آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ كان «ومن فضله إن 
  .٤»أطلق كل أس� وأعطى كل سائل«و ٣»لونه وك�ت صالته وابتهل يف الدعاء واشفق منه

فــأتقوا شــهر : «آلـه و عليـه هللا صـىلأكرب من سائر الشهور، وك� يروى عــن النبــي   الختصاصه با�ّ   شهر هللاّ وقد سمي لفضله 
لكم أحد عرش شهراً تأكلوا فيها وترشبون وتتلذذون وجعل لنفسه شهراً فأتقوا شهر   جعل هللاّ   رمضان فإنه شهر ّهللا 
  .٥» رمضان فإنه شهر هللاّ 

  بأفضل مواصفة �يّزه عن كافة الشهور:» شهر رمضان«ثم وصف 
ال القرآن فيه من صلة ومواصلة عريقة، فإن َمنزِل القرآن ال بد له من طهارة ويا لصومه وإنز  »الذي أنزل فيه القرآن«

حتى نزل عليه القرآن، كذلك قلوب األمة ملا تطهر بصــيامه،  آله و عليه هللا صىلكاملة عن كلِّ األقذار، فك� طهر قلب محمد 
  تستعد إلنزال أنوار وحي القرآن.

لة الرسالة القدسية يف ثالث وعرشين سنة نجوماً متفرقة، ومنها رمضاناتها وقد أنزل طي »أنزل فيه القرآن«وترى كيف 
  كسائر شهورها؟.

أألنه أنزل فيه أي من القرآن أّول ما نزل؟ وبازغ الوحي كان قريناً لبازغ الرسالة وهو السابع والعرشون من رجــب 
  وبينه وب� رمضان أك� من شهر!.

  إ�ا قرآٌن، لو أنه أنزل يف رمضان يف بازغه!.ثم القرآن معرفاً ال يطلق عىل بعضه، و 

                                                                                                                                                         
��   �� ����ء و���� ا��ا�� و��� ����ا ��� ر���ن ������ ���ف إ�� ا���� وا���� ا�� ا��ّ��� و�� �� ����ء و�� ���� وإ�  ا�� �� أ���ء ا��ّ�

��� ���وروي �� ا����  ٨٣: ٥ذ��ه و�� ا���� ا��ي أ��ل ��� ا���آن ���� ����ً و���اً، و�� ����� ا��ازي   وأورد ����. آ�� و ���� ا

 
�� و ���� ا��� ���  �� ���� وا������ �� أ�� ����ة أن ر��ل ا��ّ�أ��ج ا�� أ  - ١٨٤: ١). ا��ر ا�����ر      ١ ��ل ��ٔ�����: ������ �� ��ء ر���ن ���  آ

ـ� و ���� ا��� ���  و��� �� أ�� ����د ا�����ري ���� ر��ل ا��ّ�»! ��ء ر���ن«����   ���رك... أ��ل: و�� ��ن ا���ً �� ا���ء ا��ّ� ذات �ـ�م وأ�ـ�  آ�

� ��ـ��� ����ـ�ن �ـ� رأس   ���� ا����د �� ر���ن ����� أ��� أن ���ن ا���� ���� ���ل ر�� �� ��� ا��ّـ� ر���ن ���ل: �� �ـ���� ��ـ�ل: إن ا��ـ�

 ا���ل إ�� ا���ل �ٕ�ذا ��ن أّول ��م �� ر���ن ��� ر��...

��� ���  و��� �� أ�� ���� ا���ري ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  ، و��� �� ��� �� ا����ب ���� ر��ل ا��ّ�إذا ��ن أّول ���� �� ر���ن آ ���ل:  آ

 ��� �� ����.  �� ر���ن ����ر و���� ا��ّ�  ذا�� ا��ّ�

 . ، �ٕ���� �� ��� ا��ّ� أ��ل: ذ�� ر���ن دون إ����، �� و����� و����ً ���� �� أ��د���� ��� ���� أ�� ��� �� أ���ء ا��ّ�

 
��� ���  أ��ج ا������ �� ����� ���� ��ن ر��ل ا��ّ� -  ١٨٥: ١). ا��ر ا�����ر      ٢ �� و ���� ا  ...آ

 
 إذا د�� ��� ر���ن... آ�� و ���� ا��� ���  ج ا������ وا�������� �� ����� ���� ��ن ر��ل ا��ّ�). ا����ر ا��     ٣

 
 إذا د�� ��� ر���ن أ���... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا���از وا������ �� ا�� ���س ��ل ��ن ر��ل ا��ّ�     ٤

 
��ل: إن ا���� ����� �� ا���ل إ�� ا���ل ���� ر���ن وأن ا���ر ��ـ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���� �� ا�� ���س ان ر��ل ا��ّ�). ا����ر ا��ج ا��     ٥

�دك و���ـ� ا��ـ�ر ا��ـ� أ��ـ� ��ـ� �ـ�  �� ا���ل إ�� ا���ل ��ّ�ام ر���ن �ٕ�ذا د�� ر���ن ���� ا����: ا���� أ��� �� �ـ� �ـ�ا ا��ـ�� �ـ� �ـ�

��� ذ���� و�� ��ف ��� ��ـ���ً أو �ـ�ب ��ـ� ��ـ��اً   ���� ازوا��ً، ��� �� ���ف �����ً ��� �����ن و�� ���ب ����اً ��� ا��ّ����دك �� ��ا ا

 ���� ����، �����ا ��� ر���ن...  أ��� ا��ّ�
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أم ألنه أنزل يف شأنه قرآن؟ فقد أنزل يف شأن غ�ه من زمان أو مكان ام أياً كان قرآن! وال نجد نازل القــرآن بشــأن 
ن، رمضان إالَّ هذه اآلية، فهل أنها تخرب عن نفسها دوراً مرصحاً! وآية كتابة الصيام من قبل ليست آية تعريف برمضا

  فلم تنزل فيه وال سي� قبل الترصيح بشأن رمضان.
، ثم أنزل عىل الرسول ١أم إن القرآن املفصل أنزل يف رمضان من اللوح املحفوظ إىل البيت املعمور يف الس�ء الدنيا

أمــن شــابه كجربيــل  آلـه و عليـه هللا صـىلطوال البعثة؟ وال ينزل القرآن عىل مكان، وال َمنزِل للقــرآن إال قلــب النبــي  آله و عليه هللا صىل
آخــر يف ســ�ٍء أو أرض، وأي بيــت أعمــر مــن قلــب محمــد والروح دون أي مكان من س�ء أو أرض، وال أي قلب 

  وأجدر ألن ينزل فيه القرآن، فهو البيت املعمور بعامر الروحية الرسالية الالبقة االئقة لنزول القرآن. آله و عليه هللا صىل
قرآنية للناس ال تصلح لنازل القرآن يف غ� قلب الرسول، حيث الهدى ال »هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ثم 

  هي كيانه منذ بعث.
ومن ثم ال يصح نزول القرآن املفصل جملة واحدة وأن يف قلب الرسول، حيث الهدى القرآنية للناس هي كيانه منذ 

  بعث.
ه هللا صـىلومن ثم ال يصح نزول القرآن املفصل جملة واحدة وأن يف قلب الرســول  ه و علـي ألنــه يحمــل ناســخاً ومنســوخاً،  آـل

وما أشبه؟ ولو نزل  »... قد سمع ّهللا «ًء مستجدة، طول الزمن الرسايل، فكيف يخرب عنها بصيغة املايض كويشمل أنبا
قال الذين كفروا لو ال نزل عليه القرآن جملة واحــدة كــذلك لنثبــت بــه فــوآدك ورتلنــه «تفصيله جملة واحدة ملا 

»ترتيالً
٢.  

يه يف ليلة مباركة هي ليلة القدر، كــ� وأن صــيغة اإلنــزال تلمــح لدفعيــة النــزول إذاً فهو القرآن املحكم النازل عل
»كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خب�«والتنزيع تدريجي: 

فلقد أنزل عىل قلبه املن� محكم القــرآن  ٣
ال «فصيالً ك� تــدل عليــه آيــة القيامــة ومجمله بعث مبعثه بزهاء خمس� ليلة، فكان يعرفه جملًة ثم عرّفه ربه ت

»تحرك به لسانك لتعجل به
»وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقىض إليك وحيه وقل رب زد� عل�ً «وآية ط  ٤

وال يليق  ٥
به ال جملة وال تفصيالً، ثــم بأي عاقل فضالً عن أعقل العامل� أن يحرك لسانه بالقرآن ويعجل به وماله أية معرفة 

كمنزل القرآن، هنا هو » شهر رمضان«يف ليلة القدر، فاملعنى من  -هكذا  -آيتا حم والقدر تتجاوبان يف نزول القرآن 
  ألظهر تقدير وأك�ه. - ۲۳و  ۲۱و  ۱۹ -ليلة القدر املرتاوحة ب� 

القرآن، بل هو حسب االثر الثابت عن نبي ليس فقط منزل » رمضان«ولتفصيل أك� يراجع تفس� حم والقدر، ثم 
السالم عليهمَمنزِل لصحف إبراهيم توراة موىس وزبور داود وإنجيل املسيح  -كذلك  -القرآن 

٦.  

                                                        
�� ا�����ر �� ��ل �� أ�� ��ل: ��ل ا���آن ���� وا��ة �� ��� ر���ن إ�� ا�� ا����م ����). ��� روا�� ����� روا�� �� ا����� �� ا�ٕ���م ا���دق      ١

 ).٥٣ح ٦٢٤: ��٥ل ����� ��� (��ر ا������ 

 
٣٢: ٢٥).      ٢. 

 
١: ١١).      ٣. 

 
١٦: ٧٥).      ٤. 

 
١١٤: ٢٠).      ٥. 

 
� ا��ـ�راة ��ل: أ���� ��� إ��ا��� �ـ� أّول ���ـ� �ـ� ر��ـ�ن وأ��ـ� آ�� و ���� ا��� ���  �� وا��� �� ا����� أن ر��ل ا��ّ� ١٨٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٦

ا���آن ��ر�� و�����   ��� ���� �� ر���ن وأ��ل ا�ٕ����� ����ث ���ة ��� �� ر���ن وأ��ل ا����ر ����ن ���ة ��� �� ر���ن وأ��ل ا��ّ�

 ��� �� ر���ن.
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ك� هي مواصفات ثالث للقرآن، كذلك وعىل هامشه قد تعني رمضان  »هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ثم 
نب اإليجا�، فيتجاوبان نازالً ومنزالً، بصيامه، فقد يتكفل صياُمه الجانب السلبي لكلمة التوحيد، والقرآن هو الجا

ملحة صارحة أن هدي القرآن وبيناته وفرقانه إ�ا تلمع وتتبلور يف قلوب الصا��، فإن ذلك النــازل النــور يتطلــب 
 املنزل النور، ليصبح نوراً عىل نور، قرآناً يف قلوب الصا��، وك� أنزل يف قلب الرسول الطاهر االم�، حيث كان صا�اً 

  . ، فأصبح أن ينزل فيه أفضل وحي ّهللا  ع� سوى هللاّ 
وننزل من القرآن ما هو «الذين يفحصون عن هدى، دون النسناس الها�� يف الردى: » هدًى للناس«القرآن طبيعته 

  .»شفاء ورحمة للمؤمن� وال يزيد الظامل� إال خساراً 
الــذين أهتــدوا زادهــم هــدى «ج إىل أهدى فأهدى: ملن اهتدى حيث الهدى درجات تتدر  »وبينات من الهدى«ثم 

  .»وآتاهم تقواهم
»يجعل لكــم فرقانــاً   يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا ّهللا «ملن اتقى بعد ما اهتدى: » الفرقان«ومن ثم بينات من 

هــي  ١
السالم ويخرجهم من الظل�تإىل النور من اتبع رضوانه سبل   ويهدي به هللاّ «هداية عىل ضوء القرآن عل�ً به وعمالً 

»ويهديهم إىل رصاط املستقيم
٢.  

وهي الهدى  »وبينات من الهدى«هي أوىل املراحل لهدي القرآن، حيث الناس يعم كل الناس، ثم  »هدًى للناس«إذاً ف
جات ثالث تلَو بعض ولِصَق بعــٍض ملــن ملن اتقى، در » الفرقان«البينة برباهينها، أنها ملن اهتدى، وأخ�اً بينات من 

مواصفات فعلية لرمضان، وشأنية بحق النــاس  »هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان«ارتقى ذلك املرقى، وهنا 
  للقرآن فإنه يحمل هذه املواصفات بعد تفصيله للناس ك� يف أج�له لرسول الناس.

لْيَُصْمهُ « ْهَر فَ   »فََمْن َشِهَد ِمنُْكْم الشَّ
فمن شهد «السالفة تَقِدمة له، وترى ماذا تعني » كتب«هنا يفرع فرض الصيام عىل تب� زمانه وهو رمضان، وكأن 

؟ أهو شهود هالله املرشوط لفرض صومه، وليس الشهر هو القمر، فإ�ا هالله إمارة بدايته وهو زهاء »منكم الشهر
  سابق ذكره، وتعريف الشهر يعنيه.ثالث� يوماً، فأين الشهر من القمر، وإ�ا هو رمضان ال

ثم الشهادة هي الضحور عىل علم، فشهود الشهر هو الحضور مقابل السفر، عىل علم برمضان، يف أي يوم منه كان، 
ففي أّوله يصدق برؤية الهالل شخصياً أم بشياع أو شهادة مقبولة أو مىض ثالث� يوماً من شعبان، وإال فــال شــهود 

علم و� يحرض، فصيام يوم الشك عىل أنه من رمضان غ� مأمور بــه وال محبــور، اللهــم إال سواء حرض و� يعلم أو 
بنيّة آخر شعبان فإن صادف رمضان فمن رمضان وإال فمن شعبان قضاًء أّما ذا حسب ما نوى

فصوم يــوم الشــك  ٣

                                                                                                                                                         
�� ا����� �� ا���دق  ١٦٦ :١) ��ٔ��� ����� �� أ��د���� ��� ��ر ا������ ٢٣ - ٢١ -  ١٩أ��ل: أر�� ����� ���ٔ �� ا��واي �ٕ�ن ���� ا���ر �� (

�� و ���� ا��� ����� ���� ��ل ا���آن ���� وا��ة �� ��� ر���ن إ�� ا���� ا�����ر �� ��ل �� ��ل ����� ��� �� ��ل ��ل ا����  ا����م ���� ����  آ

 : وأ��ل ا���آن �� ���ث و����� �� ��� ر���ن.- و��ق ا���ث ا����� �����ً �� آ��ه  - ��� إ��ا��� 

 .٢٣و ٢١و ١٩أ��ل: وأ��د���� ������ �� ����� ���� ا���ر و���ث و����� أ����� �� �� ��� 

 
٢٩: ٨).      ١. 

 
٥:١٨).      ٢. 

 
�� ��ري أ�� ر���ن �� أم �� ���ه ���ءه ��م ر�� ��م ����ً و ا����م ����  ). ��ل ��� ذ�� �� ا�����ر ����� ����� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ٣

م ����وا أ�� ��ن �� ��� ر���ن ���ل ��� ا���س �����: �� ���� �� ���ل: ��� ����: إ��� ����ا: ��� وأ�� �� ��ري أ�� ��� ر���ن ��ا أ 

�� ����� �� ر���ن ��ٔ�� �� ��� أن ����د ا�ٕ����ن ��، إ��� ���م ��م ا��� �� ����ن و  �� ���ه، ���ل: ��� ����� �� �ٕ���� �� ��ءٌ و��� ا��ّ�

�� أ�� ���م ������م �� ��م ا��� وإ��� ���ي �� ا����� أ�� ���م �� ����ن ��ٔن �� ��� أن ����د ا�ٕ����ن ������م �� ��م ا��� وإ��� ���ي �� ا���
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وصومه عن شعبان صحيح، وأما إذا صام بنيّة ما يف  ١ةبينة رمضان باطل خالفاً ألحاديث تعارض ظاهر اآلية واملوثق
ذمته من راجح، وواجب قضاًء، أو واجب أداًء، أم بنيّة أنه إذا كان شعبان فمنه وإذا كان رمضان فمن رمضان ففي 

» ل صــام وال يــدريرجــ«ولكــن » وال يصومه من شعبان«ثم » إ�ا يصام يوم الشك من شعبان«صحته تردد للنص 
  .٢يكفي ملحة لصحته وقد يدل عىل صحته ظواهر اإلطالق

 »فمن كــان مريضــاً «ب� ظرف ومفعول به، وهو عىل أي الحال� يختص بغ� املسافر، إذاً » شهد الشهر«والشهر يف 
أم مه� كان مريضاً » من شهد«يقابل  »أو عىل سفر«فهو الحارض غ� املريض، ولكن » من شهد الشهر«تخصيص ل

  صحيحاً.
وهل أن شهود الشهر هو حضور كله عىل علم؟ إذً فأين الصيام، وال يأ� دور الجزاء إال بعد تحقق الرشط بكامله، 

  وهو هنا شهوده بكامله!.
صوم يومه؟ فكذلك األمر،  -فقط  -» فليصمه«يوم شهوده األول أم أي يوم منه، لتعني  -فقط  -هنا » الشهر«أم إن 

ح (فمن شهد منكم أي يوم من الشهر فليصمه)!، إن شهود الشهر هنا هو الحضور عــىل علــم يف ثم وتعب�ه الصال
تعني كلَّه أم » فليصمه«الشهر، يف أي يوم منه، أوالً أو ثانياً أّمأ هو، فإذا كان حارضاً يف رمضان وهو عارف بالشهر 

ثانيه يصوم االيام الباقية معها، وهكــذا  والشاهد -وهو أصل الشهود  -يومه إىل آخره، فالشاهد غرته يصومه كله 
  األمر يف كل األيام.

وال ض� يف استخدام الشهر كله من الشهر مرجعاً، وهو كمشهود أي يوم منه، إذ ال تصــح عنايــة كــل الشــهر منــه 
مشهوداً، ولكنه معنٌي منه لفرض الصيام، إذاً فواجب صيام رمضان هو منذ شهوده حتى آخره، دون اختصاص بيوم 

أن حرض يف أي يــوم منــه  »فمن شهد منكم الشهر«شهوده، فهو ك� يقال: إذا شهدت أو شعبان فلتقمه، يعني كله 

                                                                                                                                                         
 ٤٠٤: ١وا������  ٨٢: ٤ا����� » �ده و�� �� ذ�� ���� ا���سور��� �� و�� ��� ��  �� ����ن �ٕ�ن ��ن �� ��� ر���ن أ��أ ��� ������ ا��ّ�

 .٧٨: ٣وا�������ر 

) أ��ل: ���� �� ���� ٣٩٧: ١أ�� ��ل: �� ��م ا��� �� ���� ���ه وإن ��ن ���� (ا������  ا����م ����  و���� ��� ���م �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

����  ا����م ����ن، و��ا �� ا����� �� ��� ا����� �� ز�� �� ا���دق �� ر���ن، ��� ا����ء ��� إ�� �� ر���ن دون ���� أن  ا����م ������� آ

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  ��� �� ���م ��� أ��م ��م ا���� و��م ا��� و��م ا���� وأ��م ا������. آ

 
ر�� ��م ����ً و�� ��ري أ�� ر���ن �� أم �� ���ه ���ءه ��م  ا����م ����  ). ��ل ��� ذ�� �� ا�����ر ����� ����� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ١

�ن ��ا أم ����وا أ�� ��ن �� ��� ر���ن ���ل ��� ا���س �����: �� ���� �� ���ل: ��� ����: إ��� ����ا: ��� وأ�� �� ��ري أ�� ��� ر��

��، إ��� ���م ��م ا��� �� ����ن و�� ����� �� ر���ن ��ٔ�� �� ��� أن ����د ا�ٕ����ن   �� ���ه، ���ل: ��� ����� �� �ٕ���� �� ��ءٌ و��� ا��ّ�

���ي �� ا����� أ�� ���م  ������م �� ��م ا��� وإ��� ���ي �� ا����� أ�� ���م �� ����ن ��ٔن �� ��� أن ����د ا�ٕ����ن ������م �� ��م ا��� وإ���

 ٤٠٤: ١وا������  ٨٢: ٤(ا����� » ور��� �� و�� ��� ���ده و�� �� ذ�� ���� ا���س  �� ����ن �ٕ�ن ��ن �� ��� ر���ن أ��أ ��� ������ ا��ّ�

 ).٧٨: ٣وا�������ر 

) أ��ل: ���� �� ���� ٣٩٧: ��١ه وإن ��ن ���� (ا������ أ�� ��ل: �� ��م ا��� �� ���� � ا����م ����  و���� ��� ���م �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

����  ا����م ������ ر���ن، ��� ا����ء ��� إ�� �� ر���ن دون ����ن، و��ا �� ا����� �� ��� ا����� �� ز�� �� ا���دق  أن  ا����م ������� آ

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  � و��م ا���� وأ��م ا������.��� �� ���م ��� أ��م ��م ا���� و��م ا�� آ

 
�� ا����      ٢ �� ا���م ا��ي ��� ��� ��ٔن ا���س �����ن �� ���� ������ �� أ��� ��  ا��ـ��م ����). و���� �� �� ���� �� ا����� ��ل ��ٔ�� أ

 ).٨٣: ٤ن ��ن �� ���ه ��� ������ �� ��� �� ا����م (ا����� ��� ر���ن؟ ���ل: ����ا، إن ��ن �� ��� ر���ن ��� ��م و�� �� وا
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فرضاً يحلق عىل كل شاهد شهر رمضان مه� سافر بعد شهوده. أترى  ١كله، ما بقي منذ شهوده» فليصمه«عاملاً به 
فرضاً �جرد شهود يوم منه فال يجوز له إنشاء سفر بعُد أم يجوز؟ فإن جاز أفطر، وإن � يجز �  إذا كان صيامه كله

  يفطر ألنه سفر معصية.
إنه إذا سافر وأفطر عىص بسفره حيث سبَّب اإلفطار وكان عليه فرض الصــيام، وإذا � يفطــر عىصــ ألن الصــوم يف 

فره معصية �ا يسبب ترك الصوم، فإنه دور مرصــح، ثــم أن السفر محظور، وال يصح القول أن عليه الصوم ألن س
سفر املعصية التي تفرض إ�ام الصالة املالزم للصوم، هو املعصية األخرى دون ترك الصالة وترك الصوم، ثم ال مالزمة 

ىل جواز الصوم و� يدل دليل ع» إذا قرصت أفطرت«ب� ا�ام الصالة والصوم كلياً، فإ�ا املالزمة ب� القرص واإلفطار: 
إ�ا سمح لهكذا مسافر عز�ة أن يرتك صومه أليام أخر، دون أن » عىل سفر«فضالً عن فرضه و -أياً كان  -يف السفر 

فرض الصوم عىل غ� » فليصمه«يفرض صوم السفر عىل من ينيشء السفر وهو شاهد الشهر، فإ�ا املستفاد منه و
 السليم أن �رض نفسه فت�ك الصيام، كذلك يحرم عىل حارش الشهر ، فك� يحرم عىل»من كان مريضاً أو عىل سفر«

لوجوب الصوم يف هكذا سفر ألنه سفر معصية، أم ألنه ال يشمله  -إذاً  -فيرتك الصيام، فال وجه  -بعرسة  -أن يسافر 
الصوم حينــذاك، ال سي� نظراً إىل الروايات التي تحظر السفرعىل غ� املضطر، فإنه يعني محظور ترك » عىل سفر«

وكذلك الروايات الناهية عن الصوم يف السفر ك� يف املرض، وهل عليه الكفارة ألنه تعمد ترك الفرض بالسفر، كالّ! 
عىل فرض الصيام » فليصمه«ألنه يختص بالعامد ترك الصيام املفروض بالفعل، ال الذي سبب إباحة تركه، ومه� دل 

  لصيام عىل املسافر مه� كان سفره محرماً ودون رضورة.يحرم ا» عىل سفر«لحارض الشهر، ولكن 
تختص س�ح اإلفطار �ن دخل رمضان وهو عىل سفر، دون الحارض الذي ينيشــء » أو عىل سفر«وفصل القوم أن 

فال يجوز له اإلفطار مه� ســافر، أم وال يجــوز لــه الســفر  »من شهد منكم الشهر«فيه السفر، ثم فرض صيامه عىل 
  .٢رضورة كحج أو عمرة أو يف طلب مال يخاف تلفهاللهم إال ل

وليس له أن يرتكه بعاذرة السفر، أم أي » فليصمه«حاصلًة له كل رشوط فرض الصوم  »من شهد منكم الشهر«أجل و
إال لبادرة خارجة عن اختيــاره، عاذرة يختلقها كأن يسبب ملرض فيعذر، فإنه لزام عليه الصوم عىل آية حال، اللهم 

  كسفرة رضورية، أم مرض يأتيه أّما ذا م� ال يختاره من عاذرة عن صيامه.
مــن «بعــد  »عىل سفر«يعذره مه� أنشأه بعد ما حرض وكان سفره محظوراً ودون رضورة؟  »أو عىل سفر«وقد يقال 
فيه مضطراً لدليل اإلضطرار، ومن ثم فالسفر  يعني كان يف رمضان عىل سفر، ثم يلحق به إنشاء السفر »كان مريضاً 

غ� املضطر إليه محرم ألنه يسبب جواز اإلفطار، ثم ال يجوز اإلفطار يف سفر املعصية؟ ولكن ذلك ترتــٌب محظــور، 
ألنه يسبب ترك فرضــه،أم أن فرضــه ال يســقط  -مه� جاز له اإلفطار  -واألصل هو القول الفصل، إن سفره محرم 

مه� سافر، إال أن ظاهر النصوص عدم وجوب أو جواز » شهد الشهر«أن فرض صيامه لزامه بأن  بذلك السفر حيث
الصوم أن سافر لغ� عذر، مع ان سفره معصية، فالنصوص الدالة عىل عدم اإلفطار يف سفر املعصية مخصصة بغ� 

ن السفر، فإ�ا يُنهى عنــه ألنــه هذه، ولو أنه جاز الصيام أم وجب يف السفر غ� املضطر إليه � يكن دور للنهي ع
  يحرم فيه الصوم.

ولكن املالزمة ب� اإلفطار والتقص� يف السفر، ثم وجوب اإل�ام يف سفر املعصية، أنها تحكم بوجوب الصيام عليــه 

                                                        
��ٔل ���� �� زرارة �� ا����� و ١٦٨: ���١ ��� ���� أول ا���� ����� �����، و�� ��ر ا������  ا����م ������ ���  ٨٩: ٥). ����� ا��ازي      ١

 ��ل: �� أ����� �� ��� ������ و�� ���� ��� ����. »��� ��� ���� ا���� ������«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  أ�� ��� ا��ّ�

�� ��ء و�� �� ا���� ���م ا���م ا��ي ��� ��� �� ر���ن ����ن ���� ���ل:  ا����م ����  و������ ���و�� �� و�� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

) و����ة ����� ��ل ��ٔ��� �� ا���م ا��ي ��� ��� �� ��� ر���ن �� ��ري أ�� �� ��� ����ن أو �� ر���ن ����� �� ��� ٨٢: ٤(ا����� 

 ر���ن؟ ��ل: �� ��م و�� �� و�� ���ء ����.

 
��ت ا�����م �����ص      ٢  .٢٢٢: ١). آ
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السالم عليهكوجوب اإل�ام يف سفر املعصية ك� يروى عن عيل 
١.  

حرمة السفر ووجوب الصوم للمالزمة بينه وب� اإل�ام املحكوم به لحرمة السفر، فإن اآلية فرضت  -إذاً  -فاألشبه 
 عىل من شهد الشهر أن يصومه أين� كان حارضاً أو مسافراً، و� تست� إالَّ الذي كان يف رمضــان عــىل ســفر ولكنــه

  يقضيه بعد رمضان، واألحوط أن ينوى اإلمساك يف سفره ما يف ذمته، إن صوم فصوم وإن إمساكاً أدبياً فإمساك.
وعلَّ حرمة السفر عىل وجوب الصوم فيه، ألن السفر يُنهى أحياناً إىل اإلفطار باختيــار أو اضــطرار، وأن الصــوم يف 

ه، فليصم عىل غزارة، وبرغم أنفه، وال سي� إذا كان فراراً عن السفر غ� مرغوب فيه، وقد ورَّط هذا املسافر نفسه في
، وليس الس�ح عــن  بكم اليرس فأوردتم أنفسكم �ا سافرتم يف العرس، وهذه خالف أرادة هللاّ   الصوم، وقد أراد هللاّ 

عليــه، فالظــاهر الصوم يف السفر أو حرمته إال عطفاً عىل املؤمن�، وأما الفارعنه بالســفر ام يف الســفر فــال عطــف 
  فقط قضاءه. -وجوب الصوم عليه واألحوط قضاء، إال عند االعسار فعليه 

بكم اليرس وال يريد بكم   يريد هللاّ «؟ لضابطة فقهية ثابتة: »من كان مريضاً أو عىل سفر«ل »عدة من أيام أخر«وملاذا 
يعرس معه الصوم، أم سفر بال عرس، وهو  فإ�ا هو املرض املعرس بصيامه، أو السفر املعرس به، دون مرض ال »العرس

  ».مس�ة يوم«ما دون 
ولتكملــوا « - »لعدة من أيام أخر«فرضه »يريد بكم اليرس«� يفرض الصيام عنده�، وألنه  »ال يريد بكم العرس«فالنه 
ملة العدة عىل وهي رمضان كله، إما يف رمضان لغ� املريض واملسافر، أم يف عدة من أيام أخر، فاألصل هو تك »العدة

، فمن صام عىل مرضه أو سفر ٢إىل يرس التكليف تكربوه يف صالة الفطر »عىل ما هداكم  ولتكربوا هللاّ «يرس دون عرس، 
                                                        

أن ا�� ����ب أ���� أن أ��ٔ�� �� �����  ا����م ����  ا����ح �� ����� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ��� ����� ا������ ��  ١٦٩: ١). ��ر ا������      ١

��ـ�  »��ـ� �ـ�� �ـ��� ا��ـ�� ����ـ��«��ـ�ل:   ���ل و�� ��؟ ��ل: ���ل ��: إذا د�� ��� ر���ن وأ�� �� ����� أ�� أن أ����؟ �ـ�ل: أن ا��ّـ�

 ».����� إ�� ��� أو ���ة أو �� ��� ��ل ���ف ����د�� ���� ��� ر���ن و�� �� أ��� ��� �� أن 

�� ا���وج إذا  ا����م ����   ���� �� ��� �� ا����� �ٕ����ده �� ��� �� أ�� ���ة �� أ�� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ٣ح ١٢٩: ٧و�� ا������ 

أو ��ل ���ف ����� أو اخ ���ف ����� وأ�� ��� أ�� ا��ٔب   �د�� ��� ر���ن ���ل: �� إ�� ���� أ���ك ��: ��وج إ�� ��� أو ��و �� ���� ا��ّ 

 وا��ٔم.

��� ��� «�� و��   �� ���� ا��ر������ ��ل: ��� ����� أن ���ج إ�� ��� إذا د�� ��� ر���ن ���ل ا��ّ� ا����م ����و��� �� ا����ل �� ��� 

 .»���� ا���� ������

  ��ل ��� �� ���� ��اك ���� ��ّ� ��� ر���ن ��ٔ��م ���� ������� ��� ز��رة ��� أ�� ��� ا��ّ� ��ما�� ����  و��� �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

���؟ ��ٔزوره وأ��� ذا���ً و�����ً أو أ��� ��� أ��� وأزوره ��� �� أ��� ���م أو �����؟ ���ل ��: أ�� ��� ����، ���� �� ���� ��اك ��� أ  ا����م ����

 ؟.»��� ��� ���� ا���� ������«:  ���ب ا��ّ���ل: ��� أ�� ���ء �� 

 ��ل: �� ���ج �� ر���ن إ�� ���� وا����ة أو ��ل ���ف ��� ا���ت أو ��رع ���� ���ده. ا����م ����  و��� �� ا����� �� ا�����ر �� أ�� ��� ا��ّ�

�ض �� ا���� �� ��� ر���ن و�� ���� و�� ��� ��� أ��م ��ل ��� �� ا���� �� ������ا����موأ�� ���� ا���� �� ���� �� ���� �� أ�� ���� 

 ���� إ�� ا���ورة ������ �����.» ���ض �� ا����«���ل: �� ��ٔس ��ٔن ����� و���� و�� ���م، ��� ��ل ��� ا���از دون ��ورة، �ٕ�ن 

 ���� �����ح أم ��ل إ�� ����� ا���ض �� ا���ب.�� و�� ��ل ��� أ����� ا����م ����م �� ا���� ��� ا���وري، و�� ������ ���ٓ�� و���ه ا����

 
�� أ�� أن �� ا���� �����اً و���� ����ن ��ل ���: وأ�� ��؟ ��ل: �� ���� ا���� �� ا����ب  ا����م ����  ). روى ���� ا����س ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ�     ٢

��� �� ��ا��   �� و��: و������ ا���ة ���� ا����م، و�����وا ا��ّ�  و�� ���ة ا���� و�� ���ة ا���� �� ���� و�� ��ل ا��ّ�وا����ء ا��ٔ��ة 

 ).١٣٨: ٣(ا������ 

 : ز���ا أ���د�� ��������.آ�� و ���� ا��� ���  �� أ�� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ١٩٤: ١و�� ا��ر ا�����ر 

�� إ��� ��� ��م  ا����م ����ا����� و�� ا���� ا��� ��وي �� ا���� �� ��ذان ا�������ري و���� أ�� ����� �� ا����  �� ١٧٠: ١و�� ��ر ا������  أ

و����� ��� �� أ��ى و���� ��� ��ل   : وإ��� ��� ا������ ���� أ��� �� ����� �� ا����ات ��ٔن ا������ إ��� �� ����� ��ّ�- إ�� أن ��ل  -ا���� ا���� 

 .»��� �� ��ا�� و����� ����ون  و�����وا ا��ّ�«�� �� و
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  عىل ما يرس لكم، ومنه اتباع أمره وتكملة العدة.  هللاّ  »ولعلكم تشكرون«رغم هداه   فقد صغر هللاّ 
ه هللا صىلومه� تضاربت االحاديث املروية عن الرسول  صــيام املفــروض يف الســفر وذويه املعصوم� حول س�ح ال آلـه و علـي

  .١وعدمه، فاألصل هو الكتاب الدال عىل حرمته عن عرسه فيه ك� يف املرض
وهل إن هذه اآلية نسخت س�ح األفطار املدلول عليه يف آية اإلطاقة؟ وهذه اآليات منسقة نسقاً واحداً لبان حكم 

ص لعموم سابق الخا »فمن شهد منكم الشهر فليصمه«ثابت، ثم كيف ينسخ العام  كتب... «صَّ السابق عليه املخصِّ
فال نسخ إذاً إالَّ لعقلية هؤالء الذين يتهافتون عىل قيلة النسخ دو�ا تدبر يف القرآن وال تبحر يف »وعىل الذين يطيقون

  مغازيه ومعانيه.
  وهل يعني إك�ل العدة أن رمضان ال ينقص عن الثالث� أبداً، وك� رصحت به روايات؟.

فإن العدة هنا هي عدة الصيام املفروضة وهي رمضان بك�ل الثالث� أو نقصــه، وإن انتقــاص بعــض الشــهور  كالّ
  ومنها رمضان هو أمر ملموس عىل كرور السن�.

استدراكات: االوىل: أن شهود الشهر ألول يوم منه ك� يصدق عىل رؤية الهالل فليصم من يومه، كــذلك العلــم بــه 
ا قبل الغروب، إال أن صومه إذا � يأكل هو كامل الصوم دون قضاء، وإالَّ فعليه قضــاء رغــم فجراً أو بعده وحتى م

يعم الشاهد أوّل نهار الصيام أم وسطه، فليصم يف األول كامالً الثا� تتمة النهار » فليصمه«صومه يف تتمته، حيث 
  ثم يقيض.

م واملغنــى عليــه مــا دام اإلغــ�ء واملضــطر إىل الثانية: يستثنى عن شهد الشهر املجنون والطفل ومن يطيق الصــو 
شــهد «اإلفطار أو املكره عليه أمن ذا من هؤالء الذين دل دليل قاطع عىل عدم فــرض الصــوم علــيهم، وال يشــمل 

  من يعلم حاالً بدخول رمضان مستقبالً إذ ليس شاهداً حاالً.» الشهر
وى غ�ه لغى ويحسب من رمضان وهل عليه قضاء؟ لعله الثالثة: فليصمه: �نع نية غ� رمضان لشاهد الشهر، فلو ن

  األحوط حيث النية رشط ولكنها يف املتع� ال دور له أصيالً.
ال تدل عىل أك� من واقع الصيام، وأما النية فال، إالَّ أن يدل دليل آخر وليس، ألنها ال تعني إالَّ تعي� » فليصمه«ثم 

  فهي لزام عىل آية حال وال ينافيها نية غ� رمضان اللهم إالَّ لعامد، تأمل.املنوي وهو هنا متع�، وأما نية القربة 
الرابعة: السجن أمن شابهه إذا � يدر رمضان عن غ�ه، صامه بنية ما يف ذمته، دون النية الخاصة لرمضان، فإن كان 

  من رمضان فمن رمضان وإال فمن سواه فرضاً أو ندباً.
والقضاء بعد رمضان النه أفطر » فليصمه«م الصيام وجب عليه اإلمساك إلطالق الخامسة: من شهد الشهر خالل يو 

  يومه و� يست� من املفطر إالَّ النايس، دون املضطر أو العامد املعذور وهو عامد معذور.
نيــة كحكمة حكيمة يف كافة األحكــام الربا »بكم اليرس وال يريد بكم العرس  يريد ّهللا «ويف نظرة أخرى إىل الضابطة 

                                                        
�� ��� ا��ـ�م �ـ� « ا����م ����). أ��د�� ا������� ������� ��� ���� ا����م و�� ���� ر���ن �� ا���� ����� ��� ا������� �� ا���دق      ١

�� ���� ��� أ��� إ�� أن ���ن ر���ً ���ه إ�� «) و��� ���ر �� ��وان ٤٤٤: ١(ا������ » � �����ا���� ����� ��ن أو ���ه وا���م �� ا���

) أ��ل و�ـ�ا ١٢٩: ٤(ا����� » �� و�� أو ��� ��و ����ء أو ����� أو ��ر ��� ��م ������  ور����ً ��� ���� ا��ّ�  ��� أو �� ����� ا��ّ�

 ا���� ا���وري ������ �� ر���ن.�� ا����د�� ا�����ة ��� ا������ ���� 

�� و ���� ا��� ����� أ�� �� ���� ا�����ي ان ا����  ١٩٠: ١و�� ا��ر ا�����ر  و�� �� ا������ ا���م و��� ا����ة و�� ا�����   ��ل: أن ا��ّ� آ

��� ���  وا�����، و��� �� ���� أن ر��ل ا��ّ� ��� ���ورواه ����  ��ل: ��� �� ا��� ا����م �� ا����، آ�� و ���� ا ��� �� ���� ا�����ي، و��� ��  آ�� و ���� ا

��� ���  ���� ر���ن �� ا���� ������� �� ا����، و��� �� ����� ���� ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��� ا����� �� ��ف ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  آ

 ����.���ق ���� ر���ن ��� ���� أ��� و���  أن ا��ّ�

��� أن ���� ر��� ��� ��� أن ���� ��ا���، و��� أ��ج ا����ا�� �� ا�� ��� أن ر���ً ��ل �� أ�� أ��ى   أن ا��ّ�«����  آ�� و ���� ا��� ���وا����ض ��� 

��� ���  ��� ا����م �� ا���� ���ل ا�� ��� أ�� ���� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ���� �� ا���� ��� ���ل ����، و���ر���  ��ن  ���ل: �� �� ���� ر��� ا��ّ� آ

  �� أ���� ��� �� ����� أن ���ة ا������ ��ٔل ر��ل ا��ّ�
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تقول: سلب العرس إ�ا هو يف األحكام غ� املوضوعة عىل العرس كالجهاد والحج واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
والصوم نفسه من حيث نفسه، وأماهيه، املوضوعة عىل أعسار هي بطبيعة الحال فيها، فالعرس املنفي عنهــا هــو 

يام، بل وأصله حيث ال يسمح له فيه�، ثم يف عرس عرس عىل عرس، ففي عرس املرض وعرس السفر سقط فرض الص
فرضه، وأما السفر �انية فراسخ أو مس�ة يوم يف أيام السيارة فال عرس  -فقط  -دونه� وهو مطلق اإلطاقة يسقط 

فيه نوعياً وال مرة واحدة من حيث أصله، فكيف يدخل تحت الس�ح وهو غ� داخل تحت حكمة الالعرس، وقــد 
  س�ة يوم وهي اآلن فوق األلف كيلو مرتاً!حّد السفر �

ال يريــد بكــم «وبصورة عامة تحلق عىل كل أحكام الرشعة، كل ما فيه عرس ويرس، فال عرس فيه فإنه تعــاىل  -هذا 
إن هذا الدين مت� فأوغلوا فيه برفق فأن املنبت ال أرضاً قطــع وال : «آلـه و عليه هللا صىلوك� يروى عن رسول الهدى  »العرس

الدين يرس ولن يغلب الدين أحٌد إال غلبه سددوا وقاربوا وأبرشوا واستعينوا بالغدوة والروحه ويشء «و ١»ظهراً أبقى
ء يظن  ال تبغض إىل نفسك عبادة ربك فإن املنبت ال سفراً قطع وال ظهراً أبقى فأعمل عمل امرى«... و ٢»من الدلجة

ال تشــددوا عــىل أنفســكم فإ�ــا هلــك مــن كــان قــبلكم «و ٣»أن لن �وت أبداً، وأحذر حذراً تخىش أن �وت غداً 
العلم أفضــل مــن العمــل وخــ� االعــ�ل «و ٤»بتشديدهم عىل أنفسهم وستجدون بقاياهم يف الصوامع والديارات

 آله و عليه هللا صىلسئل «و ٥»ورش الس� الحقحقة  ب� القايس والغايل والحسنة ب� الشيئ� ال ينالها إال با�ّ   أوساطها ودين ّهللا 
  .٦»؟ قال: الحنيفية السمحة أي األديان أحب إىل ّهللا 

وألن رمضان بصيامه وقيامه هو شهر الدعاء واإلجابة، فلتتوسط آيُة الدعاء واإلجابــة آياتــه، وقبــل تفصــيل الحــل 
  والحرام يف لياله وأيامه:

سْ « اِعي إِذَا َدَعاِ� فَلْيَ ْؤِمنُوا ِ� لََعلَُّهْم يَرُْشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِ�ِّ قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ »تَِجيبُوا ِيل َولْيُ
٧.  

هنا سؤال عن موقف أمام دعوة الداع، قرباً وبعداً، إجابة ورداً، وك� يعرف ذلــك اإلختصــاص مــن   السؤال عن هللاّ 
ه و عليه هللا صىلوقد روي ذلك عن رسول الهدى  »فإ� قريب أجيب..«الجواب  آـل

جهــل   فرفع الصوت بغيــة أن يســمعها هللاّ  ٨

                                                        
 :...آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا���ار �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� -  ١٩٢: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 
�� و ���� ا��� ������� �� ��� ا�ٕ����ن �� أ�� ����ة ���� ا���� ). ا����ر أ��ج ا����ري وا������ وا��     ٢  ���ل:... آ

 
�� و ���� ا��� ���  �� ���و �� ا���ص �� ر��ل ا��ّ�  �). ا����ر أ��ج ا������ �� ��� ا��ّ      ٣  ��ل: إن ��ا ا���� ���� ��ٔو�� ��� ���� و�� ����... آ

 
�� و ���� ا��� ���  � �� أ�� أ���� �� ��� �� ���� �� أ��� �� ��ه أن ر��ل ا��ّ�). ا����ر أ��ج ا����ا�� وا������ �� ��     ٤  ��ل: �� ���دوا... آ

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا������ �� ���� ���� ا����� �� ��� أ���ب ا���� ). ا����ر أ��ج      ٥

 
 ...آ�� و ���� ا��� ����� ). ا����ر أ��ج ا����ري �� ا��دب ا����د �� ا�� ���س ��ل ��� ا��     ٦

 
١٨٦).      ٧. 

 
��� ���  ��ء ر�� إ�� ر��ل ا��ّ� ١٩٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٨ أ���� ر��� ������� أم ���� ����د�� ���� ا����  آ�� و ���� ا��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا

��� ��� �� و ���� ا  ا��ٓ��.  ��ٔ��ل ا��ّ� آ
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اللهــم إالَّ  ١»أربعوا عىل أنفسكم فأنكم ال تدعون أصم وال غائباً أ�ا تدعون ســميعاً بصــ�اً... يا أيها الناس«ف  با�ّ 
  ل� يرغبوا يف الدعاء، أم تلذذاً برصيخ الدعاء فال بأس إذاً بل هو أوىل.  إس�عاً لعباد هللاّ 

، نرى آيتها هذه عىل اختصارها  والتعلق التديل باّ�   ي مخ العبادة حصيلًة ألقرب حاالت القرب إىل هللاّ وألن الدعاء ه
سبع مرات، خرقاً للحجب السبعة بــ� العبــد وربــه، كــ� وتعــرب عــن الســائل� إيــاه   تأ� بضم� املتكلم وحده �ّ 

  مة التسميات لنا.أما شابه من عا» الناس«وهي أرشف تعريف بهم دون » عبادي«ب
معيــة العلــم » هــو معكــم أيــن� كنــتم«إليهم قرب املكانة عل�ً وقدرة دون قرب املكان والزمــان، ف »فإ� قريب«

  والقدرة والرحمة رح�نية عامة للكل ورحيمية خاصة ملن يستحقها.
»حبل الوريد ونحن أقرب إليه من«فليس قربه إلينا أم إىل أي يشءٌ قرَب املسافة، بل هو أقرب القرب 

ونحن أقرب « ٢
»إليه منكم ولكن ال تبرصون

»يحول ب� املرء وقلبه  أن هللاّ «بل و ٣
أقرب   منا، فاّ�  -ككل  -فبعد أن ليس أقرب إلينا  ٤

»أنه يعلم الرس وأخفى«إلينا منا، يعلم منا ما ال نعلمه، ف
ره. ٥   ويقدر علينا ما ال نقدره أو نقدِّ

ودعوة الداع املجابة حسب الوعد املؤكد هنا ويف آيات أخرى، قد تعم الدعوة بلسان الحال والقال، حيث يعمه� 
»ال تحصوها أن اإلنســان لظلــوم كفــار  وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة هللاّ «السؤال: 

يســأله مــن يف « - ٦
»الس�وات واألرض كل يوم هو يف شأن

وسؤال الحال أيضاً يعم سؤال الفطرة، وسؤال واقع الحال قضية املصــلحة  ٧
  الحيوية، ك� وإن سؤال القال يعم خاطرة النفس وحديثها، ثم الكالم خفية وجهاراً وعىل أية حال.

ء إليه فإن دعوة الداع طليقة من حيث املدعو، ك� وهو  ؟ إنه توجيه للداع»اعدعوة الد«بعد  »إذا دعانِ «وترى ما هو 
تعميق وتحقيق للدعاء، تخطياً عن مجازه إىل حقه، وعن ظاهره إىل باطنه، بأن يصبح العبد كله دعاًء، ال أن يدعو 

 -متعلق بسواه، أو يدعوه بقلبه ولسانُه يدعو سواه، أم يدعوه بقلبه ولسانه وهو يرجو  ٨بلسانه وقلبه غافل اله  هللاّ 
ســواه بســائر  بحرف من حروف الدعاء، ثــم هــم متجهــون إىل  سواه، فكث� هؤالء الذين يدعون هللاّ  -في� يرجوه 

                                                        
��� ���  �� أ�� ���� ا��ٔ���ي ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ� ١٩٥). ا����ر      ١ �� ��اة ������ �� ���� ����ً و�� ���� واد��ً إ�� ر���� أ��ا���  آ�� و ���� ا

إ��� ����� » و��� أ��ب إ��� �� ��� ا��ر��» «أ��» «���س.. أن ا���� ����ن أ��ب إ�� أ���� �� ��� را������������ ���� ��� ���ل �� أ��� ا

�� و ���� ا��� ���ا����ل   ��� �����ن.آ

 
١٦: ٥٠).      ٢. 

 
٨٥: ٥٦).      ٣. 

 
٢٤: ٨).      ٤. 

 
٧: ٢٠ ).     ٥. 

 
١٨: ١٦).      ٦. 

 
٢٩: ٧).      ٧. 

 
��� ����� ا����  ١٩٥: ١). ا��ر ا�����ر      ٨ �� و ���� ا  -  ��١٩٦ ���� د��ءً �� ��� ���� ��، و���   وأ��� �����ن ���ٕ����� وا����ا أن ا��ّ�  أد��ا ا��ّ� آ

���رك و����� ��� ���ن ��� �� أ����ء إ��ا��� �� ���� إ��ا��� ������ ��ٔ������ و������   أ��ج أ��� �� ا���� �� ���� �� د���ر ��ل ��ل ا��ّ�

 �����، و��ل: ������ و��� أ����� ا��م أ����ا أ����� �� ا��م ٔاي �� ا������ ����ا ��دو��.����ة ��� ���ٌ� �� �
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يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل الــدعاء، هــي رشط أول لقضــاء  »دعوة الداع«حروف الدعاء أم بحروف من حروفها ف
 »وليؤمنوا �«يف معنييها املعني� عبادة واستدعاًء بحق، ومن ثم ثالث:  »إذا دعانِ «الحاجة، ثم وأهم منها رشط ثان: 

لو عرفتم «يف دعاِءه مصحوباً بحق الدعاء والدعاء الحق ومعرفة كاملة ف ي، توحيداً »إذا دعان«ثقة باالستجابة. فإ�ا 
ها، وإالَّ فتحــوالً ، فإذا صادق صالحه يف أية نشأة من النشآت استجيب في١»حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال  هللاّ 

تُحتِّم اإلجابة الصالحة، ولكنها دون توقيت، وال تثبيت  »فإ� أجيب دعوة الداع إذا دعان«إىل صالح � يدع له حيث، 
دعــاَء العبوديــة كرشــط أصــيل يف  -في� عنت مــن الــدعاء اإلســتدعاِء  -» إذا دعان«لخصوص ما دعى، وقد تعني 

»له الدين أدعوه مخلص�«استجابة اإلستدعاء: 
األصلية هي دعوة العبودية، وهي املتفرعة عليها دعوة   فدعوة هللاّ  ٢

دعا� إيــاهم لعبــاد� وفــاًء  »فليستجيبوا يل«، »فليستجيبوا يل وليؤمنوا �«هذه  »إذا دعانِ «اإلستدعاء، ومن حصائل 
»وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فأرهبون«بعهدي: 

قــال ربكــم «دعــا� لهــم أن يــدعونني:  »فليستجيبوا يل«ثم  ٣
»أدعو� أستجب لكم أن الذين يستكربون عن عباد� سيدخلون جهنم داخرين

٤.  
، وفاًء بعهد الفطرة وعهد الرســالة، ثــم  »وليؤمنوا �« ة إ�انــاً بتحقيــق وعــد اإلجابــ »وليؤمنــوا �«إ�اناً صالحاً ككلٍّ
  إىل كل سؤال صالح يدعون له. »لعلهم يرشدون« ٥»وليتحققوا أ� قادر عىل إعطاِءهم ما سألوه«

والود األنيس، والط�نينة والثقة  وإنها آية عجيبة تسكب يف قلوب املستجيب� املؤمن� الداع� ربهم النداوة الحلوة
  واليق�، فيعيش منها املؤمن يف جناب رًىض ومالٍذ أم� بقرار ميكن إىل حرضة رب العامل�.

إىل عباده السائل� إذا دعوه برشوطها املرسودة يف الذكر الحكيم، فاتحــاً لــه  -إجابًة لسؤال  -وإنه قريب برحمته 
يف يديك مفاتيح خزائنه �ا أذن لك فيه من مسألته فمتــى شــئت أســتفتحت  ثم جعل«خزائنه بدعاءه أين� دعاه 

بالدعاء أبوابت نعمته واستمطرت شآبيب رحمته فال يقنطك إبطاء إجابته فإن العطية عىل قدر النية، ور�ا أخرت 
تيــت خــ�اً منــه عنك اإلجابة ليكون ذلك أعظم ألجر السائل وأجزل لعطاء اآلمل، ور�ا سألت اليشَء فال تؤتاه وأو 

عاجالً أم آجالً، أو رصف عنك ملا هو خ� لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فــي� 
  ٦»يبقى لك ج�له وينفى عنك وباله، فاملال ال يبقى لك وال تبقى له

  .٧»عز وجل بك�ة الذكر، وأخشوا منه بالتقى، وتقربوا إليه بالطاعة فإنه قريب مجيب  وا من هللاّ فأحرتس«أال 
، فهي تتمحور   -إذا دعــان «مثلثاً كأصل هو فال أصالة ملكان الدعاء وزمانها، وإ�ا هي مكانتها أين� كانت ومن أيٍّ

ر بقدر اإلستجابة واإل�ان، والدعاء الخالصة املوحدة عىل ضوءها ومن » وليؤمنوا � -فليستجيبوا يل  إذاً فاإلجابة تقدَّ

                                                        
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا����� ا�����ي �� ���ذ �� ��� �� ر��ل ا��ّ� - ١٩٦). ا����ر      ١

 
٢٩: ٧).      ٢. 

 
٤٠: ٢).      ٣. 

 
٦٠: ٤٠).      ٤. 

 
 أ�� ��ل: و������ا ��، أي و�������ا... ا����م ����  ). �� ا����� روي �� أ�� ��� ا��ّ�     ٥

 
 .ا����م ����). �� ��� ا������ �� ا�ٕ���م ��� �� أ�� ����      ٦

 
 ���ل ����:... ا����م ������ رو�� ا����� ���� ����ة ��  ١٧١: ١). ��ر ا������      ٧
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  .١»: أنا عند ظن عبدي � وأنا معه إذا دعا� يقول ّهللا » «أجيب...«ثم 
تعاىل: يا ابن   يقول هللاّ « ٢»إن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردها حتى يجعل فيه� خ�اً «و

ك وواحدة في� بيني وبينك وواحدة في� يبنك وب� عبادي، فأما التي يل فتعبد� ال ترشك آدم واحدة يل وواحدة ل
� شيئاً وأما التي لك ف� عملت من يشءٍّ أو من عمل وفيتكه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعّيل اإلجابة وأما 

  .٣»التي بينك وبنى عبادي فارض لهم ما ترىض لنفسك
، أو أمر مستحيل، أو الذي بيدك أمره، إ�ا هي في� ال تناله ٤ثم اإلستجابة بحق الدعاء ليست يف إثم أو قطيعة رحم

  مكن يف ذاته، واملمكن مصلحياً بدعائك، واإلســتعجال يف إجابــة الــدعاء تــآمر عــىل هللاّ بحولك فقط وقوتك، من امل
ر، ويأ� عىل املؤمن يف األخرى يقول:    .٥»يا ليته � يكن عجل له يشٌء من دعاِءه«وتأمُّ

ال «ومن موانع إجابة الدعاء سوء األدب فيها، أن يطلب سؤاله دون ان يرىض بسواه، أم يطلب عاجله دون آجله، ف
  .٦»يزال العبد بخ� ما � يستعجل... يقول قد دعوت ربكم فلم يستجب يل

والدعاء يف محالها الصالحة هي م� تُحرز مصلحة اإلجابة، فلوالها ملا صلُحت مه� كان هناك سؤال صالح يف نفسه، 
ولكنه ال يعطاه باستعطائه، ومن مصلحة الدعاء أنها مخ العبادة ألنها انقطاع عن االسباب املعسورة أو غ� امليسورة 

  لصاحبها، إىل مسبب األسباب.
ها! وك� ال يحــتم لــك فحت ى لو ال اإلجابة فيها، فهي صالحة يف نفس ذاتها كسائر العبادات أم هي أحرى النها مخُّ

عىل سائر العبادات، فبأحرى الدعاء وهي مخ العبادات، فإ�ــا نحــن مــؤ�رون يف مختلــف  -إال قليالً  -الجزاء هنا 
هو دعاء  -يف األك�  -ومتى يشاء، واملستجاب من الدعاء هنا  �ا وعده ك� يشاء  أشكال العبادة، ثم الجزاء من ّهللا 

، وأك� ما ال يستجاب هــي  الصالحة، وسائر ما ينفع يف مزيد التقوى التي ال تقوى عليها إال بعون من هللاّ  -الهداية 
يعوضك عنها هنا أو يف   من األمور التي ال تنفعك يف هواك، أم يزيد يف هواك، أم ال ينفع ال يف أوالك وال أخراك، فا�ّ 

  األخرى ما تحتاجه هدًى أم علو درجة.
وهنا تتساقط قيالت عىل الدعاء، أنها إ�ا تصلح يف حق من ال يعلم الحاجات �صالحها، أو يضن بها لــو ال الــدعاء 

                                                        
 :... ��ل: ���ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���ا����  ا��ج أ��� �� أ�� أن - ١٩٥: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 
�� و ���� ا��� ����� ����ن ا���ر�� �� ا����  ١٩٥: ١). ا����ر      ٢  ��ل... آ

 
 :....آ�� و ���� ا��� ���  �� أ�� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  أ��ج ا����ا�� �� ا����ء �� ا����� �� ��� ا��ّ� - ١٩٥). ا����ر      ٣

 
��� ���). ا����ر �� أ�� ���� ان ا����      ٤ �� و ���� ا ��� إ��ى ���ث   ��� أ�� و�� ����� ر�� إ�� ا���ه ا��ّ�����ة ��� �  ��ل �� �� ���� ����ا ا��ّ� آ

 أ���.  ���ل إ��ل أن ���� �� د���� وأ�� أن �������� �� ا��ٓ��ة، وإ�� أن ���ف ��� �� ا���ء ����� ����ا إذاً ����؟ ��ل: ا��ّ�

 
����ل ���ي إ�� أ���� أن ������ وو����  ������� ��م ا������ ��� و��� ��� ����  ). ا����ر أ��ج ا����� �� ���� ������ً: ���� ا��ّ�     ٥

أن أ����� �� ��� ��� ������؟ ����ل: ��� �� رب، ����ل: أ�� أ�� �� ����� ����ة إ�� أ����� ��، أ��� د�����؟ ����ل: ��� �� رب، 

�ً؟ ���ـ�ل: ��ـ� �ـ� رب، ����ل: أ�� أ�� �� ����� ����ة إ�� أ����� ��، أ��� د����� ��م ��ا و��ا ��� ��ل �� أن أ��ج ��ـ� � � ���ـ �ـ� ـ�

��ُ�ه ا����� إ�� ��� �� إ�ـ�   ��� ����ا ا��ّ� آ�� و ���� ا��� �������ل: إ�� أد��ت �� ��� �� ا���� ��ا و��ا ود����� �� ���� ������ ��، ���ل ا���� 

 �م: �� ����...أن ���ن ��� �� �� ا����� وأ�� أن ���ن أّد�� �� �� ا��ٓ�� ����ل ا����� �� ذ�� ا���

 

 
 ��ل:... �آ� و ���� ا��� ���  أ��ج أ��� �� أ�� أن ر��ل ا��ّ� - ١٩٦). ا����ر      ٦
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  من قائليها.حظوة لإلستجداء، وأنها كتطلب اآلمر والناهي وهو إزراء بساحة الربوبية، أماهيه من قيالت هي ويالت 
فربنا هو الذي يأمرنا بالدعاء حيث يرى فيها صالح الداعي، و�ا أنها مخ العبادة فهي أًيلة يف حقول العبادة، قد ال 

  يعطينا ربنا سؤالنا إال إذا انقطعنا إليه ودعوناه، ول� نحظ الزلفى إليه وفوق ما نحظوه يف اإلستجابة.
 ٢»والدعاء سالح املؤمن« ١»تاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينكيا موىس سلني كل ما تح«ففي حديث قديس: 

  طبعاً ملا فيه صالحه باستصالحه بها.
وكختام لحقل الدعاِء اإلستدعاء طلباً لحاجيات روحية أو سواها، ُمتَصوُر الدعاء ليس إال يف أربع، حاجة حاصلة دون 

نية، كالرضورات الحيوية لإلنسان مؤمناً وسواه، أم حاجة حاصلة عىل نفسه برحمة عامة رح�  دعاء، كالتي كتب هللاّ 
  �ا منح اإلنسان من حول وقوة ك� األكل والرشب أما شابه، فال دعاء هنا وهناك.

وحاجة مستحيلة بطبيعة الحال، أو مصلحياً، وكذلك األمر، ثم عوان بينه� من الحاجيات املمكنة، سواء التي له فيه 
ء وال سي� فــي� تكــلُّ فيــه  اوالته للحصول عليها، أو التي انقطعت االسباب دونها، فهنالك الداعشأن وال تكفي مح

  االسباب.
وقوتــه   إالَّ يف املمكن املعقول، املحتمل صالُحه، ح� استأصلت دونه طاقتــه، فليســتمد بحــول هللاّ  -إذاً  -فال دعاء 

  برشوطه املذكورة يف حقل الدعاء.
اٌس لَكُْم َوأَنْتُْم لِبَاٌس لَُهنَّ َعلَِم ّهللا أُِحلَّ لَُكْم لَ « َسائِكُْم ُهنَّ لِبَ اِم الرَّفَُث إَِىل نِ يَ اَب    يْلََة الصِّ انُوَن أَنُفَسُكْم فَتَ أَنَُّكْم كُنتُْم تَْختَ

َ لَُكْم الَْخيُْط اْألَبْيَُض ِمْن الَْخْيِط لَُكْم وَكُلُو    َعلَيُْكْم َوَعَفا َعنُْكْم فَاآلَن بَاِرشُوُهنَّ َوابْتَُغوا َما كَتََب ّهللا  بُوا َحتَّى يَتَبَ�َّ ا َواْرشَ
يَاَم إَِىل اللَّيِْل َوالَ تُبَاِرشُوُهنَّ َوأَنْتُْم َعاكُِفوَن ِيف الَْمسَ  لَْك ُحُدوُد هللاّ اْألَْسَوِد ِمْن الَْفْجِر ثُمَّ أَِ�ُّوا الصِّ فَــالَ تَْقَربُوَهــا    اِجِد تِ

ُ هللاّ كََذلِ  »آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَُّقونَ    َك يُبَ�ِّ
٣.  

أمتنان علينا �ا أحل لنا من محرم علينا، حيث اإلحالل ليس إال من عقــد التحــريم، فلــيكن الرفــث إىل  »أحل لكم«
ً ليلة الصيام من قبل حتى يصح  تختانون... فتات... وعفى... «اللة إضافة إىل د » أحل«النساء معقوداً علينا محظورا

  فهي خ�سية األدلة اللفظية هنا عىل سابق حظر الرفث إىل النساء.» فاآلن بارشون
طليقــة  »كتــب علــيكم الصــيام«وقد جاءت هنا إمساكات ثالث: رثاً وأكالً ورشباً، ال فحسب، بل وآية فرض الصيام: 

ليايل رمضان إىل نهاراته، اللهم إال يف غ� الرفــث إىل النســاء حيث تعم » أياماً معدودات... شهر رمضان«بالنسبة ل
تحليل ملا »كلوا وأرشبوا حتى...«أكالً ورشباً، فضالً ع� دونه�، حيث األكل والرشب يف اإلفطار رضورة ال محيد عنها، و

  زاد عن الفطور.
وبقي النهار، ك� أبيح األكل والرشب ب�  فقد كان الرفث إىل النساء محرماً طيلة رمضان ليل نهار، ثم أبيح هنا ليالً

  تنسخ إطالق فرض الصيام أياماً معدودات: شهر رمضان. -إذاً  -السحور والفطور وبقي النهار، فآية اإلحالل 

                                                        
 ). �� ��ة ا��ا��.     ١

 
� ��ـ�   و�� ا���ة �� روا�� ���� �� ����ن �� ���ـ� �ـ� ���ـ� ا��ّـ� آ�� و ���� ا��� ���). رواه ا������ن �� ا����      ٢ �ـ� ��ـ� �ـ� ا���ـ�� �ـ� أـ�

���� �� ا����  ا����م ����ا���دق  ـ� و ���� ا��� ����� آ ����� �� ��� و���: و���ـ� و��ـ��� �ـ����� أ�ـ� �ـ� آ�ـ� أ�ـ� ��ـ�ي   ��ل: أو�� ا��ّ� آ� إ�� ��� أ

� ا���ـ� ـ�  ���ٕ���س و��ٔ������ ��ب ا����� �� ا���س و��ٔ����� �� ���� و���� أ��ٔ�ـ� ��ـ�ي �ـ� ا��ـ�ا�� ��ـ�ي وا��ـ�ا�� ��ـ�ي و���ـ� �ـ�ا�� وأ

 ب و�� ����� و���� ����ح ��� د����.ا���اد، ���ي ������ ا����ا

��� ���و���� �� ا����  �� و ���� ا �����:  �� �� ����ق ����� �����ق دو�� إ�� ���� أ��اب ا����وات ؤا���ب ا��ٔرض �� دو�� �ٕ�ن   ��ل ��ل ا��ّ� آ

��رض رز�� �ٕ�ن د���� أ���� وإن ��ٔ���� أ����� ��ٔ��� �� أ��� وإن د���� �� أ���، و�� �� ����ق ����� �� دون ���� إ�� ���� ا����وات وا

 وأن ا������� ���ت ��.
١٨٧).      ٣. 
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، فليست التاء هنــا ١هي كل لياىل رمضان، دون األوىل فقط اللهم إال كأوىل مصاديقها من رمضان» ليلة الصيام«ثم 
األخرى  لإلفراد، فإن األفراد هنا كلٌّ ليلُة الصيام، دون اختصاص بليلة دون أخرى، واختصاصها باألوىل تخرج الليايل

هي للجنس هنا، سواء الليلة األوىل أم سواها، وسواٌء فيهــا ليــايل رمضــان  -إذاً  -عن كونها من ليايل الصيام، فالتاء 
  وسوها من ليايل الصيام.

يف األصل هو املقبوح من قول وعمل، وهو �ناسبة النساء يختص باالمور األنثوية الجنسية معهن تقبيًال » الرفث«و
ملكــان نفــي الجــنس دون » فــال رفــث«وكالماً يناسبها حالتها أو قبلها، فهي كلهــا محرمــة يف اإلحــرام  وملساً ووطئاً 

  اختصاص بأمر خاص.
حيث الجار يوحي ملعنــى اإلفضــاء، ثــم يعــرف الحــل لســائر الرفــث االنثــوي » الرفث إىل«ولكنه هنا الج�ع ألنه 

لخيل الينا  »رفث نساءكم«قدماته بأحرى وأوىل، ولو قال باألولوية القطعية، فح� يحل عمل الجنس معهن، فلتحل م
ً ليلة الصيام، وهو محرم اآلن نهار الصيام!.   أن الرفث ككل كان محرما

وملاذا التعب� عن وطيء النساء بالرفث وهو القبيح؟ ألنه يف أصله م� يختجل منه عىل حلِّه، ولكنه كان محرماً ليلة 
قبحه عرفياً، ثم أحل الرفث إخراجاً عن قبحه رشعياً، ثم ال مجال إلستقباح العرف  الصيام فاستحق قبحاً رشعياً عىل

تحرِّم بأحرى وأوىل  -وهي محللة مبدئياً  -، ام ورجحه أحياناً وفرضه أخرى، وحرمة الرفث إىل نسائكم  ما أحلّه هللاّ 
ىل الــذكران، ومــن حرمــة الرفــث إىل الرفث إىل سائر النساء، وإىل سائر الحيوان، وأرفث من الكل وأركس الرفــث إ

  نساءكم تستفاد حرمة املعاكسة باملالزمة، فقد حرم رفث النساء إىل رجالهن.
وعّل ترك الترصيح بالعكس رعاية للحافظ عىل رفث النساء، وك� يف سائر القرآن اللهم إال عند الرضورة األحكامية 

  .»فال تحل له حتى تنكح زوجاً غ�ه«ك
هو يف األغلبية الســاحقة مــن الرجــال إىل » الرفث إىل«علّه ألن » نساءكم«الشاملة للعكس، إىل » أزواجكم«وترك 

يف عكس الرفث، إضافة إىل أنها ال تشمل الحالئل غــ� » أزواجكم«النساء، وال عكس إال قليالً، ثم ال داللة ظاهرة ل
» أزواجكــم«وبة؟ طبعــاً نعــم، فلــم يقــل تعني كل الحالئل وحتى اإلماء مملوكة أو موه» نساءكم«االزواج، وترى 

  تشمل كل الحالئل بأرسهن دون إبقاء.» نساءكم«لتختص بغ�هن، و
إدخاالً فيهن أو مالعبة معهن، أمــا » إىل نساءكم«اإلمناء، فإنه خاص ب -بطبيعة الحال  -ثم من الرفث إىل النساء 

قاطع االولوية، وأنه رفث جنيس يختص من الرجال اإلمناء املفصول عنهن فهو محرم عىل أية حال فحرام يف الصيام ب
  إىل نساءهم.

هن لباس «وملاذا أحل لكم الرفث بعد حرمته؟ ألمرين اثن�، األول هو الضابطة العامة من رباط الرفث ب� الزوج� 
  »... علم ّهللا «والثا�  »لكم وأنتم لباس لهن

ويسرت عنه الحرَّ والربد وسائر البأس، فألن كالً من الزوج� واللباس هو املبارش لجسم اإلنسان من ساتر يسرت عورته 
  قريب إىل زوجه قرَب اللباس، مشتمالً عليه بكل مراس، وأن ذلك االشت�ل يسرت كال� من نزوة الجنس غ� املحللة.

لّه لكم بعد ما لذلك فحرمة الرفث كانت رشعة ابتالئية مؤقتة كرساً شامالً لنزوة الجنس، خالفاً لطبيعة اللباس، فأح
  حرم.
يف حظر الرفث إىل نساءِكم وك� اختانوا بعضاً ّما  »أنكم كنتم تختانون أنفسكم...«منذ حرمه عليكم  »... علم هللاّ «ثم 

مــا » وعفا عنكم«برحمته الواسعة بعد ضيق حرمة الرفث » فتاب عليكم«ومنهم الخليفة عمر حسب ثابت األثر 
  كنتم تختانون.
ل من الخيانة وهي التنقص يف األمانة بخالف الوفاء فيها، فنفس اإلنسان أمانــة إلهيــة، والتكــاليف واإلختيان افتعا

اإللهية أمانات عنده، والصوم أمانة إلهية، فقد كان الرفث إىل النساء خيانة يف هات�، وهي ترجع بنقصها إىل النفس 

                                                        
أ����� �� ا��ر������ ��ب ��ل: ����� ������ أن ��ٔ�� أ��� أول  ا����م ������ب ا����ل ���� ��ّ� أ��� ا������� �� � ١٧٢: ١). ��ر ا������      ١

 ���� �� ر���ن ����� �����...
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الرفث  -إضافة إىل األكل والرشب  -ن أباح لكم فيها ، فقد خفف عنكم هذه الكلفة يف ليلة الصيام، أ  وليس إىل هللاّ 
إىل نساءكم، فلو استمر املنع لُخنتم كث�اً، خلعاً لعذار الصــرب عــن طــيش الــنفس، وضــعفاً عــن مغالبتهــا، مواقفــًة 
للمحظور من ذلك الغشيان، تلك خيانة النفس حيث تجرونها إىل محرم، وتنقصونها عن عليائها إىل سفىل الحيونة 

  سية، تكديراً عىل جو الصيام.الجن
وهنا م� ال بد منه بطبيعة الحال هو الفصل الزمني ب� فرض الصوم برشوطه وب� إحالل هذه الثالثة ليلة الصيام، 
إذ ال معنى الحاللها بعد تحر�ها قبل ردح من زمن العمل يف حقل التحريم، فابتالء بعض بالخيانة وتكلّف آخرين 

خر نزولها عن سائر م� يؤيد تأ  ١»رسوله أن يضعها يف املائة الوسطى من سورة البقرة  أمر هللاّ «وهم عىل أرشافها، قد 
أرفثــوا « -فقط  -كل مبارشة جنسية، وليس » بارشوهن«وبعد الحظْر لردحٍ من زمن االبتالء » فاآلن«آيات الصيام: 

لزوال رشعية الرفث خبثاً، وإن املالبسة الخلقية بينكم تزيل عرفية الرفث فضالً عن تكاشف العــورة مهــ� » اليهن
  نفسه بارشهن بعد نزول اآلية نرباساً عملياً للس�ح فيها. آله و عليه هللا صىل، حيث الرسول ٢تحاىش عنه من تحاىش

ً للحظر، رجوعاً إىل أصل الحل، ول� يأ� راجحاً رغم أنــه حظــوة  وألن هذا األمر كان عقيب الحظر فليس إال رافعا
م� يلمــح بعــدم فــرض املكتــوب مهــ� فُــرض » عليكم«يس ول»لكم  وأبتغوا ما كتب هللاّ «الشهوة الجنسية ونزوتها 

مكتوب ضمنه، فمنه الولد املكتوب لصالح املبارشة وصالح الحياة الزوجية، فال تكن املبارشة ملجرد قضــاء الشــهوة 
  مه� حلت يف أصلها، ومنه حل املبارشة، بعيدة عن حاالت محظورة كالحيض والنفاس واإلحرام واإلعتكاف أما شابه.

ممنوحة ممدوحة ملجرد اإلندفاع الشهوا� الحيوا� املوصول بالجسد، منفصــالً  -إذاً  -ست املبارشة املسموحة فلي
  لكم من املتعة بالذرية كثمرة عالية يف هذه املبارشة، وكذلك التهيئة لت�م الصيام.  ع� كتب هللاّ 

ن حضيض حيونة الشهوة إىل أفق اإلنســانية وترقى م -إذاً  -فهكذا تنظف هذه املبارشة وتخرج عن الرفث، فرتق 
الرفيعة، ومناه ابتغاء ك�ل الصيام نهارَه، كيال يتضايق فيه عن ضغط الشهوة، فهذه وأمثالها مــن أمــور راجحــة أم 

  واجبة تجعل الرفث مبارشًة راجحة أم واجبة.
حل سائر املحظورات حالة  ، م� قد يلمح بعدم٣ثم وليس فقط تحليل الرفث ليلة الصيام، بل واألكل والرشب أيضاً 

                                                        
أ��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� �� ا�� ���س ��ل: ��ن ا���س أّول �� ا����ا إذا ��م أ���� ���م ���� ��� إذا  ١٩٧: ١). ا��ر ا�����ر      ١

��� ���  ���� �� ���� إذا ���� �� ���� ��ٔ�� أ��� �� أ�� ر��ل ا��ّ�أ��� ��� �� ا����م ��� ���� �� ا����� ا������ وإن ��� �� ا����ب � �� و ���� ا  آ

�� و ���� ا��� ���  ���ل: �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� ���وإ��� �� ���� ��ه ا������ �ٕ���� ز��� �� ��ا��� أ��� �� ��� �� �� ر���؟ ��ل   إ�� ا���ر إ�� ا��ّ� آ : آ

ر���� أن ����� �� ا����� ا����� �� ��رة ا����ة ���ل:   �� ��� ���� ��� ���� أر�� إ��� ��ٔ���ٔه ���ره �� آ�� �� ا���آن وأ�� ا��ّ��� ��� �����ً ���� 

 : �� ا����- إ�� ����  -���ه ���ل: ���ب �����   : ������ن أ����� ���� ���� ا��ي ��� ��� ��ٔ��ل ا��ّ�-إ�� ����  - أ�� ��� ���� ا����م «

.. ا����د ��ٔ�� ��� ا������� وا���� وا���ب ��� ����� ا����، أ��ل وأ��ج أ�� ا���� ا�� ���� �� ���� أن ��� وا�� أ��� ���� �� ر���ن.

ي ���� �� ا�� ���� ����� ���ا: ���م ��� ��  وأ��ج أو داود وا������ �� ���� �� ا�� ���س ���� ���� �����ن ر�� ����، وا��ج ا�� أب

�� و ���� ا��� ���  ����ب ���ل �� ر��ل ا��ّ�ا �� أردت أ��� ا���ر�� ��� �� ���� ا���� أ��� ����� أ��� �� ���� �������� ���� ��ا����� ��ٔ������ أ���  آ أ

 ���� ����.. و��ل ���: أ�� ���...

 و�� أ��ا��ت أ��ى أن ���ه أ���� ���ه ا������ ����� ����� ا��ٓ��.

 
�� و ���� ا��� ���  �� ��� �� ����د ا����ي ��ل أ�� ����ن ا�� ����ن ر��ل ا��ّ� ١٩٨: ١ا�����ر  ). ا��ر     ٢ ��� ���  ���ل �� ر��ل ا��ّ�آ �� و ���� ا أ��  آ

�� ��� وأراه ����، ��ل: ��� �����ً و����� ��! ��ل: أ��ه ذ��، ��ل: ��ٔ��� ��و  : و��؟ و�� ���� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ��������� أن ��ى ��ر��، ��ل 

�� و ���� ا��� ���  ؟ ��ل: أ��، ��ل: أ�� ��� ���ك إذاً! ���� أد�� ����ن ��ل ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���أ�� �� ر��ل  أن ا�� ����ن ���� ����، أ��ل: أ�� ���ٌ  آ

 � ���و��ً.��  ���� و��� ������ً �� �ٕ�ن ا����� ��� أ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ 

 
�� ا���اء �� ��زب ��ل ��ن أ���ب ا����  ١٩٧: ���١ �� ���� ا�����ري ����رة ��و�� ��� ��ق و�� ��� �� ا��ر ا�����ر ). ���      ٣

��� ��� �� و ���� ا إذا ��ن ا���� �����ً ���� ا�ٕ����ر ���م ��� أن ���� �� ��ٔ�� ����� و�� ���� ��� ���� وأن ��� �� ���� ا�����ري ��ن �����ً ���ن  آ
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الصيام، إذاً فرمضان فأيامه ولياليه ظرف ملطلق الصيام، اللهم إال هذه الثالثة لذلك النص، أّمــا خــرج معهــا لســائر 
  النص:

غاية املبارشة؟ وهى أهم  -إذاً  -لحل االكل والرشب، فلم تُب�  -فقط  -غاية » حتى«أترى  »وكلوا وأرشبوا حتى...«
ا كانت حقل الخيانة ليلة الصيام كأصل دون االكل والرشب! أم هي غاية لها، أصالة للمبارشة وفرعية محظوراً، ألنه

ده الفصل ب ولكنه ليس فصالً إال لتربيــر االصــل، فــال ضــ� يف هكــذا فصــل، إذاً فســ�ح » وابتغوا...«له�؟وقد يبعِّ
» ليلة الصيام«غاية للرفث معه�، ف» حتى« مستمر حق الفجر، وحتى إذا � تكن -ك� األكل والرشب  -املبارشة 

الطليقة تسمح بالرفث إىل النساء حتى آخر لحظة من الليل ما صدق أنه من الليل، وأو اختص حل الرفث �ا قبل 
الفجر قدر أمكانية الغسل لكان الترصيح به أحرى من غاية األكل والرشب، فإنه أهم محظوراً مــنه�، وهــ� عــىل 

تشمل الثالثة كلها، فهي نص يف استغراق الحل كل آناء الليل، ويحن يحل التعمــد » حتى«ذاً فهامشه محظوراً، إ 
عىل أصل الجنابة مع العلم بعدم بقاء وقت للغسل عنها، فبأحرى يجوز البقاء عليها بعد حصولها، إذ قد يتنازل عن 

  جنابة.عمده فيغتسل وال مجال لتنازله ح� يعلم بيق� أال مجال له للغسل بعد ال
فكيف تجب الطهارة الكربى كرشط لصحة الصيام منذ الفجر؟ هنا روايات متضاربة يف جواز الدخول يف الفجر جنباً 

، ولكن عىل حد مدلول االئية من س�ح املبارشة حتى الفجر، وجملة القول هنا أن اآلية ١وعدمه، فقد ترجح األوىل
تدل عىل جواز الدخول يف الفجر مجنباً حالة املبارشة قبله بلحظة، وال داللة آيًة أو روايًة عىل وجــوب الــدخول يف 

فإ�ا تدل روايات متعارضة عىل رحمة البقاء عىل الجنابة الفجر عىل طهارة كربى، وال عىل حرمة الدخول فيه مجنباً، 
عمداً حتى الفجر، دون بطالن للصوم كلمة واحدة، وإ�ا القضاء أم الكفارة عقوبــة، أم ال كفــارة وال قضــاء كــ� ال 

  .آله و عليه هللا صىلبطالن، بل وال حرمة ك� يف حديث الرسول 

                                                                                                                                                         
� �� ���� رأ�� ��� ذاك ���� �� أر�� ���� ��� ا�ٕ����ر أ�� أ��أ�� ���ل �� ���ك ���م ���� �� و��� أ���� ��ٔ��� �� ������ ���� ���م و��ءت ا��أ

�� و ���� ا��� ��������ً ���� ���� �� أ��� ���� ا���� ا����ر ��� ���� ���� ذ�� �����  ا ��� ����ً ����اً. ����� »أ�� ���...«����� ��ه ا��ٓ��  آ

 �� ���ٔن �����ة ا����ء و����� ا���� وا���ب، ��� ��ارد ا�����ن ���و���.» أ��...«أ��ل: أًل ��ول ا��ٓ�� ��� �� �����: 

��� ���و���ا ��� ��ات �� ���� ��� ����� ا���� ������ً ��ل ��ل ا���دق  �� و ���� ا ���� ��� ا���م ���� ��ن ا����ح وا���� ������ �� ��� ر���ن �� آ

م ���� ا�ٕ����ر و��ن ا����ح ��ا��ً ������ وا����ر �� ��� ر���ن و��ن ر�� �� أ���ب ا ���� �� �� ��� ا����ء و��م و�� ���� �� ا���� ���

��� ��� �� و ���� ا ا��أ�� ���م ��� أن ���� ���� ا���� ��ل ��ٔ��� ��  �� ���� ����ً ����اً �����ً و��ن �����ً ��ٔ���ٔت ����  ���ل �� ��ات �� ���� أ�� ��� ا��ّ�آ

��ّق �� و��ن ��م �� ���ن �����ن ������ �� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ��م ��ّ� ا���� �� ��ه ا����� ���� أ��� ��� ا����ق ��ٔ��� ���� ��آه ر��ل ا��ّ�

 »أ�� ��� ���� ا����م...«  ر���ن ��ٔ��ل ا��ّ�

 
��� ���  ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ). ��� ا��ٔو�� �� ���� أ������ �� رواه ا���� �� ا����� �� ���� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�     ١ �� و ���� ا  آ

) و�� رواه �� ٨٨: ٣وا�������ر  ٤١٢: ����١ ���ة ا���� �� ��� ر���ن �� ���� �� ���� ا���� �����اً ��� ���� ا����. (ا������ 

� ���� ا����؟ ��ل: �� ر�� أ��� �� ��� ر���ن �� أّول ا���� ��ٔ�� ا���� �� ا����م ����  ا����� �� ��� �� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

�� ر�� ���م  ا����م ����  ) و�� رواه �� ���� ��ن �� ا�� ا����� أ�� ��ٔ�� أ�� ��� ا��٤١١�ّ: ١وا������  ٨٥: ���٣ ���� و�� ���ء ���� (ا�������ر 

 �� ��� ر���ن ������ �� ������ �� ���م ��� أن �����؟ ��ل: �� ��ٔس.

  أ��ج ���� وا�� أ�� ���� وا����ري و���� وا������ �� ����� ����: �� ��ن ر��ل ا��ّ� - ١٩٩: ��١ر و�� ���� أ��ا��� �� �� ا��ر ا���

��� ��� �� و ���� ا ��ر�� ا���� �� ر���ن و�� ��� �� أ��� �� ����� و���م، و�� إ��اج آ�� ���� وأ�� داود وا�����ي �� أم ���� أ��� ���� ��  آ

��� ���  ���: ��ن ر��ل ا��ّ�ا���� ���� ����ً أ���م؟ �� ���� ����ً �� ���ع �� ��� ا����م �� ر���ن �� ���م، وأ��ج ���� وا������  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  و���� وأ�� داود وا������ �� ����� أن ر���ً ��ل: �� ر��ل ا��ّ� �� أ��� ����ً ��آ و ���� ا��� ���إ�� أ��� ����ً وأ�� أر�� ا����م؟ ���ل ا����  آ : وأ

إ�� ��ٔر�� أن   �� �� ���م �� ذ��� و�� ��ٔ��؟ ���� و��ل: وا��ّ�  وأر�� ا����م ��ٔ���� وأ��م ذ�� ا���م، ���ل ا���� أ�� ��� ����� �� ��� ا��ّ�

 ��ع ��� ا����.أ��ن أ����� وأ����� ��� أ���. أ��ل: ��ه روا��ت �� ���ث و���ث، ��ل ��� �� د�� ���� ا��ٓ�� �� ��از ا��
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وهي بعيدة  آله و عليه هللا صىله عىل التقية ثم ويف معظمها النسبة إىل الرسول ومن الغريب املتعود يف فقهنا حمل أمثال هذ
منهــا، بــل  آلـه و عليـه هللا صـىلكل البعد يف روايات التقية! فإن قضيتها اإلقتصار عىل حد الرضورة وليست النســبة إىل النبــي 

بيان، ثم وهي موافقة لظاهر كالنص من وتركها رضورة وقائية عىل السنة الرسالية التي هي ِعدل للقرآن كتوضيح و 
  اآلية.

وأ�ــة أهــل البيــت  آله و عليه هللا صىلوهي مخالفة هكذا لآلية وللثابت نقالً متظافراً من فعل النبي  ١وتصديق أمثال الثانية
  يالئم القرآن بل وياعرضه، فاألشبه جواز املبارشة حتى الفجر. ، ف� قيمة شهر أو أج�ع أم وأطباق الالسالم عليهم

أن مبارشة النساء كانت محرمة ليل نهار بصــورة مستأصــلة، » وكلوا وأرشبوا -أحل «وقد يلمح اختالف التعب� ب� 
  ولكنَّ االكل والرشب كانا ممنوع� شطراً من الليل مع النهار كله، فسمح للكل طول الليل حتى الفجر.

عن إمساٍك وراء هذه الثالثة، وإالَّ فصالح التعب�  -بعُد  -أن ليلة الصيام ال تخلو  »ثم أ�وا الصيام إىل الليل«قد تدل و 
فليس إ�ام الصيام إىل الليل إالَّ بان له تقدمة بالليل، يستثنى منها هذه الثالثة حسب اآلية، » ثم صوموا إىل الليل«

ع� سواها بداللة أخرى، ثم ال داللة عىل اختصاصه بالنهار، كان إمســاكه اللــييل فإذا ثبت وجوب اإلمساك صياماً 
  أيضاً من الصيام.

هذا! ولكن اإلمساك اللييل ليس إال عن الرفث املحرم أصالة وقاعاً وإمناًء، وعن األكل والرشب املحرم أصالة، وأمــا 
أيام «م محرمات ذاتية، فإناه داخلة يف نطاق الصيام دون محلَّل الرفث واألكل والرشب، فهو حلٌّ بأحرى وأوىل، الله

  فلتكن محرمة أغلظ يف ليلة الصيام ك� يف نهاره.» شهر رمضان -معدودات 
  »...حتى يتب� لكم الخيط األبيض من الخيط االسود من الفجر...«

ه الهرطقــة الســوقية إجابة صارحة من هذ» من الفجر«وتراه تب� الخيط�، �ييزاً لخيط أبيض من خيط أسود؟ و

                                                        
��� ��م ��از ���� ا����ء ��� ا������، و��� ��م ��از ا����ع ��� ا���� و���� ����� أ�� أ�� ����ر ��ل  - ��ٔ��� �����  -). و�� ��ل      ١

���� �� ���م ��� ����؟ ��ل: ��� ���� و���� ����ً آ�� وإن �� ������ ��� ا���� ���� �� ��� ر���ن �� �� ا����م ����  ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

��ل: ��ٔ���  ������ا����م) و����� ���� �� ���� �� أ����� ٤١٢: ١وا������  ����١٦ أ�� ���� و��ز �� (ا���� ��ب �� ��� ��� �� أ��� ح

��ل: ��� ���� و���� ذ�� ا���م إ�� إن ������ ��� أن ���� ا���� �ٕ�ن أ���� ��ءً �� ا���� ����� ا������ �� ��� ر���ن �� ���م ��� أن �����؟ 

: ا����م ����  ) و����� ���و�� �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��٤١٢�ّ: ١وا������  ١٠٥: ����٤ أو ����� ���� ا���� ��� ���� ���� (ا����� 

ر���ن؟ ��ل: ��� ���� ��ء، ���: �ٕ��� ا����� �� ��م ��� أ���؟ ��ل: ����� ذ�� ا���� ���� �� أّول ا���� �� ���م ��� ���� �� ��� 

 ).٤١٢: ١ا���م ����� (ا������ 

�� ر�� ��� ر���ن ������ �� ��ك ا���� �����اً ��� أ���؟ ��ل: ���� ر��� أو ���م ����� �������� أو  ا����م ����  و����� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

¨ ������ً، ��ل و��ل: إ�� ���� أن �� أراه ��ر�� أ��اً (ا����ر) و����� ����� ��ل ��ٔ��� �� ر�� أ����� ����� �� ��ف ا���� ف ���� ����

� ��� ر���ن ���م و�� ��� ��� و�� ������ ��� ��ر�� ا����؟ ���ل: ���� أن ��� ���� و���� ����ً آ��، ����: إذا ��ن ذ�� �� ا���� و�� ���

 ).٤١٢: ١؟ ��ل: ����ٔ�� ���� و���� �ٕ��� �� ���� ر���ن ��ء �� ا����ر (ا������ ر���ن

�� أ��ل: �� د���� �� ��ء �� ��ه ا�����ر ��� ����ن ا����م ���� ��ض ا����ء ���رة و����� ��� �� ����� ���و�� �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� �

��� ���� �� ��� ر���ن؟ ��ل: ��� ���� ��ءٌ، ���: �ٕ��� ا����� �� ��م ��� أ���؟ ��ل:  : ا���� ���� �� أّول ا���� �� ���ما����م ����  ا��ّ�

: ا���� ���� �� ��� ر���ن �� ������ �� ا����م ����  ) و����� ا�� أ�� ����ر ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��٤١٢�ّ: �����١ ذ�� ا���م ����� (ا������ 

 آ�� وإن �� ������ ��� أ��� أ�� ���� و��ز �� (ا����ر) ���م ��� ����؟ ��ل: ��� ���� و���� ����ً 

�����ن أ��ل: ��� د���� �� ��ء �� ا������ ا������ ��� ����ن ا���م، و�� ��� ���� ا����ع ���� ا����، ����� ا��ٓ�� دا�� ��� ����، �� ا��

��� ا�����ر ا��و�� �� ��ق أ������ ��� ا����� و�� ���� �����  ����ر���ن �� ��از ا����ء ��� ا������ ��� ا���� و����، و�� ا����� ��اً 

�� و ���� ا��� ���ا������ ا������ ����� ���ء ا����ل  د��� ا������ار و�� ���� �� ���م » ��ن«��� ا������، و�� ا����� ��� ا���� ������ ���ا �ٕ�ن  آ

��� ����ة �ٕ�ن ���ن ا���� ���ا ��� ا����ل ���ن ا����، ا���� إ�� ���� �� ا����، و����� أ���ً ��� �� و ���� ا �� �����ه ا�����، �������ن ��� ����  آ

 ا������ �� د��� ����.
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  .١الساقطة!
الخيط األبيض «نزلت بعدما سقط يف جارفة » من الفجر«، واإلنجراف تفس�ياً تخيل أن ك� وأن من الفجور علمياً 

  ٢ج�عة!» من الخيط االسود
  ويكأن اآليات كانت تنزل كل�ت بعد كل�ت؟ وهي مرتابطات يف وحدة اآلية، ومتعاركات يف وهدتها الهوة!.

  ؟»الخيط األسود من الفجر الخيط األبيض من« -إذاً  -ف� هو 
هنا هو فجر الشمس كبداية شقها األفق املظلم برشحة من ضوئها، والخيط األبيض من الفجر املتب� من » الفجر«

ء يف الناحية الرشقية، وكأنه وليد بن ظلمة الليل، ويرتا� عندئٍذ خيطــان،  الخيط األسود، هو العمود األفقي البادى
الليل املدبر، فيعرب عن املقتى بينه� بالخيط�، فحتى يتب� بياض الصبح مــن ســواد خيط الشمس املقبلة وخيط 

الليل هو املعنى من الخيط� وإ�ا شبها بذلك ألن خيط الصبح يكون أول طلوعه مستدقاً خافياً، ويكون سواد الليل 
  استتاراً. متقضياً مولِّياً، فه� جميعاً ضعيفان، إال أن هذا يزداد انتشاراً وذاك يزداد

الفجر فجران، فأما الذي كان ذنب الرسحان فإنه ال يُحل شيئاً وال يُحرمه، وأما املستطيل الذي يأخذ األفق فإنه «و
  ولذلك سمي األول بالكاذب واآلخر بالصادق. ٣»يحل الصالة ويحرم الطعام

دون غروب القرص تلمح كرصاح أنه ال يكفي إىل الغروب، إذ ال يصدق » إىل الليل«وهنا  »ثم أ�وا الصيام إىل الليل«
إذا أقبل الليــل مــن ههنــا : «آله و عليه هللا صىلده ليل، وإ�ا هو بعد دقائق تزول فيها آثار النهار، وعىل املروي عن النبي عن

هنا حال إلقبال الليل، إذاً فهو بعد » غربت الشمس«و ٤»وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
  غروبها ال عنده.

وهنا الليل من بادئه الظاهر بزوال الحمرة املرشقية، ك� النهار من بادئه بتب� الخيط االبيض من الخيط االسود من 
  الفجر.

» قبــل الغــروب«وهناك » إىل الليل«الصيام هو اختالف النص�، فانه هنا والفارق ب� منتهى وقت العرص ومنتهى 
  فإ�ا يتحقق غروب القرص قبيل الليل بدقائق هي تتمة وقت الصيام وليست وقت اإلفطار.

ثم املذكور من املفطرات هنا هي الج�ع واألكل والرشب، تفطر نهاراً ال ليالً، فبأحرى ما يلحق بها من املحظورات 
، فأكيد الحرمة فيه يشــمل ليلــة السـالم عليهمعىل رسوله واأل�ة   لصيام فإنها محللة ليلته، اللهم إالَّ الكذب عىل هللاّ نهار ا

                                                        
��� ر�ـ�ل ا��ّـ� - ١٩٩: ١). ا��ر ا�����ر      ١ � ا��ـ� �ـ��  أ��ج ا�� ���� وا�� أ�� ���� ��ل أ �����ـ� ا�ٕ��ـ��م و��ـ� إ�ـ� ا��ـ��ات ا���ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

�� ا���� �� أ�� ا����م إ�� ا����  ��� أ��� �� ���ة ������ �� إذ ��ء ر���ن ��� وأ��ب ��� ����� �� ا���� ا��ٔ��� �� ا���� ا��ٔ��د

����� ��اء ��ٔ��� ر��ل ا��ّ� �ـ�   ���� �� ر��ل ا��ّ� آ�ـ� و ���� ا��� ���  و�� أدر �� �� �� �� ����� ����� �� أ��� وأ��د ����ت ����� ��� ا���� ��أ

و�� ���� �� ا�ـ� �ـ��� و���ـ� ��ٔ�ـ� �ـ� ��ـ� �ـ� ���ـ�، ��ـ�:  آ�� و ���� ا��� �����ًء أو����� �� ���� ��� ا���� ا����� �� ا���� ا��ٔ��د، ��ل 

��� رؤي ��ا��ه �� ��ل: أ�� أ�� ��: ��  آ�� و ���� ا��� ���  ���� ����� �� أ��� وأ��د ����ت ����� �� ا���� �������� ��اء ���� ر��ل ا��ّ�

 ا����، إ��� �� ��ء ا����ر �� ���� ا����.

 
��...«�� ��� �� ��� ��ل: أ���ـ�  ١٩٩: ١). �� ا��ر ا�����ر      ٢ � ��ـ� � ��ـ�ل (�ـ� ا���ـ�) ��ـ�ن ر�ـ�ل إذا أرادوا  »و��ـ�ا وأ�ـ���ا �ـ� وـ�

�����ا إ��� » �� ا����«���   ��� ا��ٔ��� وا���� ا����د ��� ��ال ��ٔ�� و���ب ��� ����� �� رؤ����� ��ٔ��ل ا��ّ�ا���م ر�� أ���� �� ر���� ا�

 ���� ا���� وا����ر.

 
�� و ���� ا��� ���  �� ����ن أ�� ���� أن ر��ل ا��ّ� ٢٠٠: ١). ا��ر ا�����ر      ٣ ��ل: ���ا وأ����ا  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ا��ّ���ل:... و��� �� ��� �� ��� أن ر آ

 و�� ������ ا����� ا����� و���ا وأ����ا ��� ����ض ا��ٔ���.

 
 ...آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�ا��ج ا�� أ�� ���� وا����ري و���� وأ�� داود وا�����ي وا������ �� ��� ��ل  -). ا����ر      ٤
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فالج�ع قبالً ودبراً محرم ومفطر  ١الصيام ونهاره، بل وقد يُلمح من إطالق الدليل أنه مفطر ليالً ك� هو مفطر نهاراً 
فإنه من الرفث إىل النساء، وارفث منه اللواط أو اإلستمناء عبثاً بغالم أمن  ٢نهاراً، وكذلك اإلستمناء مه� كان بحليلته

 شابه، فكل رفث إىل غ� النساء بإدخال أو إمناء تشمله الرفث إىل النساء بأولوية قطعية حيث أن محور التحــريم
  .٣هو الرفث، فإذا كان حلُّه محرماً فبأحرى املحرم منه إضافة أن فيه كفارة الجمع

هــو  -ما صدق عليه االكل  -ثم ما يصدق عليه االكل والرشب سواًء أكان من املأكول واملرشوب املتعود أم سواه، 
  .٤»لىس عليه قضاء النه ليس بطعام«مفطر نهاراً ح� يتعمده فمثل الذباب يدخل حلق الصائم 

ان فهــو محكــوم ف� � يصدق االكل أو الرشب � يصدق اإلفطار اللهم إال بدليل قاطع أن كل� دخل الجوف أياً كــ
بحكم االكل، وليس فليس، فمثل الغبار والدخان الداخالن يف الجوف ال يبطل، إذ ال يصدق هنا أكل وال رشب وك� 

  مه� كانت معارضة لسقوط املعارِض بضعف السند وامل� أم يتساقطان واألصل عدم البطالن. ٥يف موثقة
وأما صيغة رشب الدخان، فال تصلح للحكم بأنه مرشوب فمبطل، ألنه تدخ� وليس رشاباً، وإ�ا بدأت صيغة الرشب 

زرق اإلبر تقوية أم سواها، اللهم إال ما صدق عليه إذا كانوا �ضغون الدخان فيرشبون ماَء البزاق املتأثر به، وهكذا 
االكل أو الرشب، كأن يقال أنه ياكل باإلبر، إال أن مريضاً هكذا أكله ورشبه ليس عليه صيام حتى يبحث عن أكلــه 

ذلك ورشبه، اللهم إال اال يرضه الصيام، وأما بلع الحىص وما شابهها من غ� املأكول وال املشبع فبأحرى أال تفطر، وك
  رجع رطوبة من بزاق الفم إليه، ام إدخال مثلها إليه ما � يصدق الرشب.

                                                        
�� ��ل: ��ٔ��� �� ر�� ��ب �� ��� ر���ن؟ ���ل: �� أ��� و���� وأ��� �� ���� �� ���� �� ��ادره ����� ��� ٤٠٦: ١). ا������      ١

��� ���  و��� ر��ل ا��ّ�  ���ءه، ����: ��� �����؟ ��ل: ���ب ��� ا��ّ� �� و ���� ا ، و������ ا����ى ��ٔ��� �� ر�� ��ب �� ��� ر���ن؟ ���ل: �� آ

و���   ��ل: إن ا���ب ��� ا��ّ� ا����م ����  ) و���ه ا����� �� أ�� ��� ا��٤٠٩�ّ أ��� و���� ���ؤه و�� ���� ���� ���� وو��ءه إذا ���� (ا����ر

��� ���ر����   ا����م ����) و���� �� �� ا����ل ���� ��� ر�� إ�� ا���دق ��٢ب آداب ا����� ر�� ����١ ا����� (ا�����  ا����م �����و��� ا�����  آ�� و ���� ا

 ).١٣٧: ١(ا����ر » � ا���� وا���ب وا����ع وا��ر���س �� ا���ء وا���ب...���� أ���ء ���� ا����«��ل: 

 
� ���� ��ٔ��� �� ��� �� ا��� ا����م ����  ����� ��� ا����� �� ���ج ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� ٤١١: ١وا������  ١٠٢: ٤). �� ا�����      ٢

 ».ر���ن ��� ����؟ ��ل: ���� �� ا����ءة ��� �� ��� ا��ي �����

 
�ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  �� ا�� ر�ـ�ل ا��ّـ� ا��ـ��م ������� ��� ا����م �� ���� ا���وى ��ل: ��� �����  ٩٧: ٣وا�������ر  ٤١١: ١). �� ا������      ٣

� ��� ر���ن أو أ��� ��� ���ث ���رات، وروي ���� أ���ً ���رة وا��ة ���ٔي ا������� ��ٔ��؟ ��ل: ���� ���� ���� � ا����م �����روي �� آ��ءك 

�ً �����ً، ��� ���� ا���� ��ا��ً أو أ��� ��� ��ام �� ��� ر���ن ����� ���ث ���رات ��� ر��� و���م ����� ���ـ����� وإ��ـ�م �ـ��� ��ـ���

 ً  أو أ��� ��� ���ل ����� ���رة وا��ة وإن ��ن �����ً ��� ��ءً ����. و���ء ذ�� ا���م وأن ��ن ��� �����

 
����  ا����م ����  ��� ����ة �� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٤٣: ١وا������  ١١٥: ٤). ا�����      ٤ ـ�أن ���ـ�ً ا��ـ��م ������� آ ���ب  ا��ـ��م ��� �ـ�� �ـ� اـ�

 ���� ��� ا����� ��ل:...

 
 ��ل: ��ٔ��� �� ا����� ���� ���د أو ���� ذ�� ����� ا�ُ���� �� ����؟ ا����م ��������� ���و �� ���� �� ا����  ٤٤٤: ١). �� ا������      ٥

�� �����ن ا���وزي ��ل ����� ���ل:  ٤١٣: ��١ل: �� ��ٔس، و��ٔ��� �� ا����� ���� ا����ر �� ���� ��ل �� ��ٔس، و���ر�� �� ��� ا����ر 

�ٕ�ن اذا ����� ا����� �� ��� ر���ن ا����� �����اً أو �� را��� ����� أو ��� ����ً ���� �� ���� و���� ���ر ����� ��م ����� �������� «

 ذ�� �� ��� ��� ا���� وا���ب وا����ح.

��� أ��ل: ا������ ��� ��ا��ً إ��ّ إذا ���� ا����، �� �� را��� ����� �� أ�� و�� ��ب ��� �� ��� �� أ��، �� ��م ����� ���� ���رة ا��

 � ا����.و�� ا��� �� ا������ وا�������ق دون �� ��ا���، و�� ����� �� ���� إ�� إذا ���� ٕاد��ل ا���ء �
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وعىل آية حال فاالحاديث املستعرضة للمفطرات خالية عن هذه املوارد، اللهم إالَّ داللة عىل عدم البأس بها، واآلية 
  ال ترصح إال بثالث منها.

  .٢بل الدليل مرصح  عىل أنه ال يفطر ١مفطرومن محرمات الصيام اإلر�اس يف املاء وال دليل عىل أنه 
دون إبطال، حيث الحرمة  ٣امد أو مايع فالنها ليست أكالً وال رشباً فال تبطل، وقد يحرم املايع بدليلوأما الحقنة بج

  ال تستلزم اإلفطار وأن صدق العكس كلياً.
ُ هللاّ فَالَ تَْقَربُوَها كََذلِ    وَالَ تُبَاِرشُوُهنَّ َوأَنْتُْم َعاكُِفوَن ِيف الَْمَساِجِد تِلَْك ُحُدوُد هللاّ « »آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتَُّقونَ    َك يُبَ�ِّ

٤.  
بعد ســ�حها ليلــة الصــيام، فالــدور االصــيل يف ذلــك  »وأنتم عاكفون يف املساجد«هنا سلب مطلق ملبارشة النساء: 

هنا ال » عاكفون«ام رمضان، والسلب املطلق إ�ا هو ملكانة املساجد، حيث الصيام يف االعتكاف ليس بأهم من صي
تختص بعبادة االعتكاف، وإ�ا هي مصداق لها أجل، وموضوع الحكم ككل هو الكون يف املساجد صا�� كالعاكف� 
أم غ� صا�� كسواهم، فقد تخصص هذه اآلية ليلة الصيام مه� كان بينه� عموم من وجه فإن مادة اإللتقاء هي 

وال جنباً إال «صيام، وآية السلب تنسخ إطالق الس�ح آلية اإليجاب، ك� وأن آية النساء للعاكف� يف املساجد ليلة ال
  .»حتى تغتسلوا«تسمح للمجنب كوناً يف املساجد مه� كان للصالة »عابري سبيل

ة وال صلة الئية السلب بآية اإليجاب إال مظنة الحل فيها حتى للعاكف� يف املساجد فجاء الحظر املطلق عن مبارش 
صا�� وغ� صا�� ليالً ونهاراً ما دمتم يف املساجد، مه� كان الصيام من رشوط  »وأنتم عاكفون يف املساجد«النساء 

أعــم مــن عبــادة االعتكــاف أم مطلــق » عــاكفون«االعتكاف مطلقاً أم إذا فرضه عىل نفسه، أو إذا استطاع، حيث 
  املساجد. العكوف يف املساجد م� قل منه أو ك� ما دام هو يف

وهذه املبارشة املسلوبة فيها هي املبارشة املسموح بها ليلة الصيام فليست إال الرفث إىل النساء دون ما سواه من 
  اتصاالت شهوانية بهن.

، فتحلية املساجد آله و عليه هللا صىلتنفي اختصاص عبادة االعتكاف باملسجد الحرام أم هو مسجد النبي » يف املساجد«وهنا 
  .٥تلمح لإلستغراق، فقد يجوز االعتكاف فيها مطلقاً مه� كان الفضل للمسجدين االعظم�، وبعده� للجوامع بالالم

                                                        
وا������  ٤:١٠٦(ا�����» ا����� ������ �� ا���ء و�� ���� رأ��«��ل:  ا����م ����  ). ��� ��ل ��� ا����� ����� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

) ٨٤: ٣ا�������ر و ٤١٠: ١(ا������ » �� ���� ا����� و�� ا����م رأ�� �� ا���ء«��ل:  ا����م ����  ) و����� ���� �� أ�� ��� ا��٤١٠�ّ: ١

��� �� ا�����  -���ل: �� ��� ا����� �� ��� إذا ا���� ���ث ���ل أو أر�� ���ل  ������ا����مو����� ���� �� ���� ��ل ���� أ�� ���� 

 ).١ح ١ا����م وا���ب وا����ء وا�����س �� ا���ء (ا������ ��ب �� ���� ��� ا����� ب - و���� �� ا������ 

� �� ���د ا���� �� ��ء ������ أ�� ����، ��� �� ا��ول، �� ���� إذا ��رن ��� �� ���� ��� �� ا�����، وأ�� ا�ٕ���ار ��� �� ا����� أ��ل: �� د���

 ��ٔ�� �� ا����� وا�ٕ����ل.
� ا����م ����  �). و�� ���ح ���م ا�ٕ����ر ����� ا���ق �� ���ر ��ل: ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ      ٢ : ر�� ���� أر��� �� ا���ء �����اً ���� ���ء ذـ�

 ا����م ����) ��ا وإن ��ن ���ر�� ا������ ا������ �� ا���دق ٨٥: ٣وا�������ر  ٤١٣و  ٤١١: ١ا���م؟ ��ل: ��� ���� ���ء و�� ���دن� (ا������ 

 ��� �� ا��ر���س �� ا���ء ��� ���� ا�����.

 
�� ا����      ٣ � ��ـ�ز �ـ� أن ��ـ���«�� ا���� ����� ���ن �� ا���ـ� �ـ� �ـ�� ر��ـ�ن؟ ��ـ�ل:  ا����م ����). ����� ا������ ��ٔل أ » ا��ـ��� ـ�

�ٔس ������ـ�«: ���ل �� ا���� ������� ا�ٕ����ن و�ـ� �ـ���؟ ���ـ�: �ما��ـ� ����و���� ا�� ���ل ��� إ�� ا�� ا����  ٤١٠: ١ا������  � �ـ » ـ�

 ).١١٠: ٤(ا����� 

 
١٨٧).      ٤. 

 
ـ� ���  أ��ج ا��ار ���� �� ����� ���� ر��ل ا��ّ� - ٢٠٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٥ ـ� و ���ـ� ا�� ��ـ�ل: �ـ� ��ـ�� �ـ� �ـ�ذن وإ�ـ�م �������ـ�ف ��ـ�  آ�

.���� 
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  عىل ما عكف فالعكوف أعم من اإلعتكاف.ليس إال حبس النفس  -وهو تكلف العكوف  -واإلعتكاف 
أالَّ عكوف كعبادة إالَّ يف املساجد، فضالً عن عبادة اإلعتكاف، ك� وأن صــلة  »وأنتم عاكفون يف املساجد«وقد تلمح 

ح برشيطة الصيام لإلعتكاف   .١آية العكوف بآية الصيام تلمِّ
ال يصدق عىل سويعات فال يصدق فيها اإلعتكاف اللهــم إال مطلــق العكــوف، وألن االعتكاف وهو تكلُّف العكوف 

ق الروايات القائلة  أم هي أفضل االقل ألنه يوم حسب املروي عن  ٢»ال يكون اإلعتكاف أقل من ثالثة أيام«فقد تصدَّ
آله و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

٣.  
عتكاف أيام رمضان؟ وفرض الصوم لالعتكاف يفرضه يف غ� فرض رمضان أم سائر الفرض! اللهم إالَّ أن وهل يصح اإل 

واجب الصيام لالعتكاف مطلق ال يتقيد �ا ال فرق فيه لغ� االعتكاف، ال سي� وأن صلة آية االعتكاف بآيــة صــيام 
يعتكــف العرشــ األواخــر مــن  آلـه و عليـه هللا صـىلبي كان الن«رمضان تنادي بصحته يف رمضان بل ورجاحته عىل غ�ه، ولقد 

  .٤»عز وجل  رمضان حتى توفاه هللاّ 
أو قضاء حاجة مؤمن ك� دلــت عليــه  ٥ومن واجبات اإلعتكاف اإلقامة يف املعتكف إال لحاجات متعودة ال بد منها

                                                                                                                                                         
 ) ����� ا�����: �� ا����ف إ�� ���م �� ���� ا�����.����١ف ر�� (و�� ا����� ��ب ا��

�� و ���� ا��� ���  �� ��� ا����ف �� ����� ���� ��� إ�� أن ���ن ���� ر��ل ا��ّ�«�� ��� ا�� ���ن:  ٤٣٤: ١و�� ا������  أو �� �����  آ

��� ا����� أو �����  ١٧٦: ٤و�� ا����� » � ا����� ا�����ا������ ����� �«��� ��� �� ��اب:  ١٢٦: ٣و�� ا�������ر » ا������

��� ����� ��� ا�ٕ�����ف إ�� �� ا����� ا���ام أو ���� ا����ل «أ�� ��ٔل �� ا������ف ��ل:  �� و ���� ا أو ���� ا����� أو ���� ����� و���م ��  آ

 ».د�� ������ً 

 
 ».�� أ����ف إ�� ����م«��ل:  آ�� و ���� ا��� ������� أن ا���� أ��ج ا��ار ���� وا����� �� � - ٢٠٢: ١). ا��ر ا�����ر      ١

و��م ا������ف «��� ا����� �� ��� ا����ي  ������ا����مو�� ا������ ���ب ا������ف �� ��� ا����� ����، و��� �� ��� �� ا����� 

 ».وا��

�� و ���� ا��� ���وا��ر ا�����ر �� ا�� ���س ���� ا���� و���� ان ا����  ��ل: ��� ��� ا������ ���م إ�� أن ����� ��� ���� أ��ل: و�� ���رض  آ

� ��� �� ���� ��� ا����م أ  م �� ���� ������ف ر���ن، ا���� إ�� أن ����� �� ��� ر���ن و�� ���� ���رض ���وا�� ا��و�� و���� ا��ٓ��، ا��� إ��

 �� ا���� و��اه.

 
� داود �ـ� �ـ���ن ١٢٩: ٤وا������ـ�ر  ٤٣٣: ١(ا���ـ��� » �� ���ن ا������ف أ�� �� ����� أ�ـ�م«). �� ���� ��� �� ����      ٢ ) و�ـ� �ـ�

 �� ا���� ا��ٓ�� ������، أم �� ��م �� ا������.» ����ً «أ��ل: و�� » �����ف ����� أ��ما�«

 
� �ـ��  أ��ج ����� �� أ�� ���س أ�� ��ن ������ً �� ���� ر��ل ا��ّ� - ٢٠٢: ١). ا��ر ا�����ر      ٣ ـ�� ا�ـ� ـ� و �� ��ٔ�ـ�ه ر�ـ� �ـ� ���ـ� ��ـ�م ��ـ�  آ�

ـ� و ���� ا��� ���و��ل: ���� ���� ��ا ا����  ���ل: �� ��� �� ���� أ��� و��� ���� ��ن ���اً �� ا����ف ��� ���� و�� أ���� ����ً ا����ء  آ�

 ���� و��� ا���ر���ث ���دق أ��� ��� ��� ا�������.  ��� ا��ّ�  و�� ا��ّ�

 
��ن... و�� �ـ� ��ـ� �ـ� ��ـ�� �ـ� آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ����� �� ���� �� ا����� و��وة �� ����� أن ا����  - ٢٠١: ١). ا��ر ا�����ر      ٤

��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  � أ���� ���اً �� ر���ن ��ن ������ و������.: �آ�� و ���� ا��� ���  أ

 
إ�� أر�� أن ٔا���� ���ذا أ��ل و��ذا أ��ض ا����م ����  ). ��� �� ���� داود �� ����ن ��� �� ا������ �� ��� ر���ن ���� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ٥

) و���� ا�� ١٧٨: ٤(ا����� » �� ���ج �� ا����� إ�� ����� �� �� ���� و�� ���� ��� ���ل ��� ���د إ�� �����«�؟ ���ل: ��� ���

� ٤٣٤: ١(ا������ » و�� ���ج ا������ �� ا����� إ�� �� ����«���ن: و ) و�� ����� أ���ً: ��� ������� أن ���ج �� ا����� إ��

 ).١٧٨: �����٤ ����� أو ���زة أو ���� (ا
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السـالم عليهموأ�ة أهل بيته  آله و عليه هللا صىلمتواتر الرواية عن الرسول 
وأل الرضورات تقدر بقــدرها فــال يجــوز للمعتكــف أن  ١

عتكف امل«�كث خارج املعتكف إالّ قدر الرضورة، فال يجلس وال يصيل فيه فريضة إال �كة وك� يروى يف الصحيح: 
  .٢»�كة يصيل يف أي بيوت شاء واملعتكف بغ�ها ال يصيل إال يف املسجد الذي س�ه

التــي ذكرناهــا مــن أحكــام ســلبية » تلــك: «هذه أصول أحكام االعتكاف وله فروع تطلب مــن مفصــالت الفقــه و
» فــال تقربوهــا«التي حّدها ملا يرجع إىل صالحكم يف الحياة »  حدود هللاّ «وإيجابية إباحة أو تحر�اً أو إيجاباً هي 

إفراطاً فيها بزيادة، أم تفريطاً بنقصان، أو تجاهالً عنها بكرتها وسناً لحدود ك� تشتهون، وذلك هو القرب املنهــي 
البعيــد األغــور، العميــق األرسار » كذلك: «»فال تعتدوها  تلك حدود هللاّ «يف ثالوثه، وهو االعتداء املعنّي بأخرى  عنه

  املحاظ�. »لعلهم يتقون«دون أيِّ خفاء أو ريبة أو مجالة الرتياب  »آياته للناس  يب� هللاّ «
  الحج

  األشهر الحرام
  ومنها ذو الحجة

ُهوِر « َة الشُّ يُن الَْقيُِّم    اثْنَا َعَرشَ َشْهرا ِيف كِتَاِب هللاّ    ِعنَْد هللاّ إِنَّ ِعدَّ َمَواِت َواْألَرَْض ِمنَْها أَْربََعٌة ُحرٌُم ذَلَِك الدِّ يَْوَم َخلََق السَّ
»َمَع الُْمتَِّق�َ    اْعلَُموا أَنَّ هللاّ فَالَ تَظْلُِموا ِفيِهنَّ أَنُْفَسُكْم َوقَاتِلُوا الُْمْرشِكَِ� كَافًَّة كََ� يَُقاتِلُونَكُْم كَافًَّة وَ 

٣.  
يف تكوينه وترشيعه،  » إثنا عرش شهراً يف كتاب هللاّ «قراراً تكوينياً وآخر ترشيعياً  » عند هللاّ «لكل سنة  »إن عدة الشهور«

ملظاهر الزمن أيامــاً وشــهوراً  وأدار األرض والشمس والقمر، عوامل حركية ثالثة »يوم خلق الس�وات واألرض«منذ 
  ...»منها أربعة حرم«وسن� 

يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للنــاس «وذلك، وأساس هذه الشهور هي األهلة دون الشهور الشمسية، فقد 
»والحج

ال ســواه، ومــن ك� والشهر �ختلف صيغه الواردة يف القرآن عرشين مرة أخــرى ال يعنــي بــه إالَّ القمــري  ٤
»شهر رمضان«نصوصها 

٥.  
يحول  »يوم خلق الس�وات واألرض«ذلك، وقد تتأيد عناية القمرية منها بأن حساب الشهور الشمسية حديث، وهنا 

  عدة الشهور إىل بداية الخلق.
، ال فقــط  امشــه يف كــل رشائــع ّهللا ثم الترشيع عىل ه» يوم خلق...«هو أوالً كتاب التكوين ملكان  » كتاب هللاّ «وهنا 

  الرشعة القرآنية.

                                                                                                                                                         
 
�� و ���� ا��� ���  ��ٔ��ه ر�� ���ل �� �� ا�� ر��ل ا��ّ� ������ا����م). و���� �� �� ��� إ��ا��� �� ����ن ��ل: ��� �����ً �� ا���� �� ���      ١ إن �����ً  آ

�� و ���� ا��� ���  �� ���ي ��ل ��ٔ��� ���، ���ل ������ و��� ���� ���� ��: �� ا�� ر��ل ا��ّ�  �� ��ّ� ��ل ���� أن ������ ���ل: وا��ّ� أ����  آ

�� و ���� ا��� ���  أ������؟ ���ل: �� أ�� و���� ���� أ�� ���ث �� ��ي ر��ل ا��ّ� �� ��ل: �� ��� آ   �� ���� أ��� ا����� ���ٔ��� ��� ا��ّ� أ

 ).����٢٤ آ��ف ��� �����ً ���راً و�����ً ����ً (ا����� ��ب ا������ف ر�� 

 
 ».�� ���ج �� ��ء إ�� ����زة أو ���د �����ً و�� ���� ��� ����«���� ا�����  ١٤، و��� ر�� ٧). ا����� ��� ا���ب ر��     ٢

 
٣٦: ٨).      ٣. 

 
١٨٩: ٢).      ٤. 

 
١٨٥: ٢).      ٥. 
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»هو الذي جعل الشمس ضياًء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السن� والحساب«وهكذا 
حيث قرر تقــدير  ١
ة وال شــهوراً رشعيــ  منازل القمر وسيلة ظاهرة محسوسة ملعرفة السن� والحســاب فليــت ســائر الشــهور عنــد هللاّ 

  تكوينية.
 - وهنا املناسبة لهذه املحاسبة الثقيلة أن املؤمن� أمروا بجهاد الروم وحلفاءهم من نصارى العرب يف ش�ل الجزيرة 

ء وهو ج�دى األخرى ولكن مالبسة ماكرة كانت �نــع عــن هــذه الغــزوة  وكان ذلك يف رجب املُنىس -غزوة تبوك 
النيسء يف موعده الحقيقي بحساب االشهر القمرية، فكأن رجب كان يف وهي أن رجب يف هذا العام � يكن بسبب 

  ج�دى اآلخرة، أو كأن محرماً يف صفر، عىل اختالف ب� رجب ومحرم من حيث كونه من االشهر الحرم.
  فلذلك بزغت اآلية بتثبيت االشهر القمزية كأوقات رشعية ثم التالية حملت عىل النيسء.

م� يربهن  »خلق الس�وات واالرض يف ستة أيام«كيوم واحد، ثم يف آيات أخرى  »األرضيوم خلق الس�وات و «وهنا 
يوم خلق الســ�وات «هنا وهناك هو مطلق الزمان املقدر بأقداره حسب مختلف املقدرات فيه، ف» يوم«عىل أن 
لت يعني مجموعة اآليام الستة باعتاراً بجمع الخلق، ثم الستة أعتباراً بأجزاء الخل»واألرض لة يف فصِّ ق، املفرسة املفصَّ
  فراجع.

ذو  -ذو القعدة  -شوال  -ثم  -رجب «ف� هي؟ هي طبعاً أربعة محرتمة لساحة الحج فهي إذاً » منها أربعة حرام«
فاالول لحرمة خاصة العمرة مه� عمت يف ســائر الشــهور، والثالثــة املتواصــلة ملجمــوع الحــج  ٢ك� يروى» الحجة

  والعمرة وال سي� حج التمتع.
الحــج أشــهر «، واستثناء شوال ال يرض بزمن من  الحج والعمــرة، والن �٣ يروى يف أخرىأم واملحرم بديل شوال، ك

ح األربعة األوىل عىل األخ� » رجب«هي الثالثة األوىل، ثم و» معلومات » املحــرم«ة، وما لفظة غرة العمرة فقد ترجَّ
بالتي تدمجها فيها، ودعوى اإلطباق ب� الفريق� عىل الثانية ال نعرف لها وجهاً إال نفــس اإلطبــاق املــدعى، إالَّ أن 

واأل�ة من عرتته  آلـه و عليـه هللا صىلاملتواتر معنوياً يف اآلثار عدُّ املحرم من هذه األربعة، إضافة إىل تظافر النقل عن الرسول 
عىل ذلك، فاألشبه إذاً عد املحرم منها بديالً عن شوال، وم� يرجحه أن الحجيج بعد ختام شعائرهم يظلون  السـالم ليهمع

أياماً أم أك� بعد ذي الحجة يف الحرم، فقد يناسب كون املحرم مــن األربعــة الحــرم، وأمــا شــوال فالوافــدون فيــه 

                                                        
١٠:٥).      ١. 

 
و�� ���ٍ�  ا����م ������ أ�� ���� �� ا����� �� ����� ا���� ���� ����اً �� زرارة ��ل ��� ����اً إ�� � ٢١٤: ٢). �� �� ��ر ا������      ٢

إن ��� ا��ٔ���ر ��ن ���ل: إن  ا����م ���������� ا����� ���ل: أ�� إن ا���� إ���� ���دة ���ءه ر�� �� ����� ���ل �� ���� �� ��� ���ل ��ٔ�� ���� 

 ا����م ����؟ ���ل: ��ق ا���ل �� ��ل ��� ���ل أ�� ���� : ��� ���ل ���� ��ل ���ا����م ����ا����� ���� ���� ا����س �� �� ��اة ���ل أ�� ���� 

��� ا����� أ��اً ���ل: ����  ���� �� ا��ٔرض أ�� إ���   ���ه �� ��ل: �� ��� ا��ّ� -���� و��ب ��� ا�����ر ��� و���، ��ل زرارة �� رأ

ا��ٔ��� ا���م �� ����� ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ����� ���ا���   ��ّ������ ����، ��� ��م ا  و�� أ��م ��� ا��ّ� - �� أو�� ���ه ��� ا�����  -���� 

 ذو ا���� و��� ���د ����ة: ر��. -ذو ا����ة  - ����: ��ال 

 
��� �� ���� ���ل: إن ا����ن �� ا���ار ������ ��م ��� ا����وات وا��ٔرض  آ�� و ���� ا��� ����� أ�� ��� أن ا����  ٢٣٤: ٣). �� ا��ر ا�����      ٣

دى و����ن، و��� �� أ�� ��� ��� ا���� أ��� ��� ���اً ���ه أر��� ��م ���ث ���ا���ت: ذو ا����ة وذو ا���� وا����م ور�� ��� ا��ي ��� ���

��� ��� �� و ���� ا  ����.آ

أن  ا����م ���������� أ�� ��� �� ا����� �� أ��� ا�������  ������ا����م�� ���� ا������ �� أ�� ���� ا��ا��� �� أ�� ����  ٢١٥: ٢و�� ��ر ا������ 

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� ���س أن ا���� أ��� ��� ��� ���� أر��� ��م، �� ��ل ���ه: ر�� ���د وذو ا����ة وذو ا���� ��� ��� �� ���� ��ل: أ��� ا آ

 وا����م ���ث ���ا���ت..

���ل: ���� أر��� ��م: ���ون �� ذي ا���� وا����م  ا����م ����  و��� ����� �� ا����ل �� أ�� ��� ا��ّ�» أر��� ��م«أ��ل: �����ن روا���ن ��ل 

���� ا��ٔ��� ا���م«ر��� ا��ٔول و��� �� ر��� ا��ٓ��، و��ٔو���� أ��� ��م ��ص بو��� و���   ».����ا �� ا��ٔرض أر��� أ���... �ٕ�ذا أ
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  اق� من ذي الحجة.للمناسك قلة، أم هم القل تقدير أقل بكث� من الب
حيــث الظــاهر  »فسيحوا يف االرض أربعة أشهر«بعد  »فإذا أنسلخ األشهر الحرم«وقد يفضل املحرم مرة أخرى ملكان 

  منها هو التالحق فيها.
فيــه خطبتــه الغــراء قــائالً آلـه و عليه هللا صىل  وعىل آية حال فقلت األشهر الحرم هو ذو الحجة الحرام، وقد خطب رسول هللاّ 

أيها الناس هل تدرون يف أي شهر أنتم ويف أي يوم أنتم ويف أي بلد أنتم؟ قالوا: يف يوم حــرام وشــهر حــرام وبلــد «
حرام، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم 

ٍء إال بطيب نفس منه، أال إن  ال تتظاملوا، إنه ال يحل مال امرى تلقونه ثم قال: أسمعوا مني تعيشوا: أال ال تظاملوا، أال
  .١كل دم ومال ومأثرة كانت يف الجاهلية تحت قدمي هذه إىل يوم القيامة

  فالدين القيم الثابت الذي ال ِحَول عنه يف رشعة هللاّ  »عدة الشهور...« »أربعة حرم«وقد تعني إىل  »ذلك الدين القيم«
والقدر املعلوم من مرجع  »أنفسكمفال تظلموا فيهن « »منها أربعة حرم«هو إعتبار الشهور هكذا إثنا عرش شهراً، ثم و

قاتلوا املرشك� كافة «حيث حرم فيها القتال هجومياً أو إنتقامياً إعتداًء باملثل، وإ�ا » أربعة حرم«ضم� الجمع هو 
ته إياه يف سلبية القتال وإيجابي »مع املتق�  واعلموا أن ّهللا «فيهن دفاعاً مضيقاً ويف غ�هن موسعاً  »ك� ياتلونكم كافة

  بحدوده، وهكذا يف كافة السلبيات واإليجابيات.
فــالظلم فيهــا مضــاعف ويف ســائر » أربعة حرم«وجه عىل هامش » إثنا عرش شهراً «عىل كل » فيهن«ذك ولتحليق 

  االشهر موحَّد غ� مضاعف، إالَّ أن يضاعف �البسات أخرى.
دون تبديل للسنة إىل غ�هــا، وكــذلك »شهراً  إثنا عرش«عىل وجوب الحفاظ عىل عديد  »ذلك الدين القيم«وقد يدل 

دين قيم يف حقل الزمن �ثلث الزوايا، فاملتخلف عنها كلها أم بعضها متخلف عن  »أربعة حرم منها«قمريتها، وحرمة 
النيسء بحساب األشهر غــ�  »أربعة حرم«املكتوب يف كتا� التكوين والترشيع، ومن التخلف يف  »ذلك الدين القيم«

  عىل حساب الشمس.القمرية 
األِ�ة االثنى عرش الذين هم تأويل الشهور اإلثنى عرشــ حســب املــروي عــن النبــي  »ذلك الدين القيم«ذلك، ومن 

أوصيا� بعدي إثنا عرش أولهــم عــيل « ٣»عىل الخلق بعدي إثنا عرش  حجج هللاّ « ٢»األ�ة بعدي أثنا عرش: «آلـه و عليه هللا صىل
نص بإمامتهم «فقد  ٢»ي إرسائيلإثني عرش كعدد نقباء بن« ١»�لك  من ولدي إثنا عرش خليفة« ٤»وآخرهم املهدي

                                                        
أ��ج أ��� وا���وردي وا�� ��دو�� �� أ�� ���ة ا������ �� ��� و���� �� ���� ��ل: ��� آ��اً ����م ����  - ٢٣٤: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

� ��ـ� ا����ـ� �ـ�ن  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ� �� أو�� ��م ا������ أذود ا���س ��� ���ل: أ��� ا���س... وأن أول دم ���ـ� دم ر���ـ� �ـ� ا��ـ�ب ـ�

��� ا����� ���  ��� أن أّول ر�� ���� ر�� ا����س ��  أ�� وإن �� ر�� ��ن �� ا������� ����ع، وإن ا��ّ� -�������ً �� ��� ��� ������ ���� 

��� ��ـ� �ـ��اً   رؤوس أ��ا��� �� �����ن و�� �ُ����ن، أ�� إن ا����ن �� ا���ار ����� ��م ��� ا����وات وا��ٔرض، أ�� وإن ��ة ا����ر ��� ا��ّ� أ

��ا ���ي ���راً ���ب ����� أ�� �� ���» ��م ��� ا����وات وا��ٔرض ���� أر��� ��م ذ�� ا���� ا���� ��� �����ا ���� أ�����  �� ���ب ا��ّ�

�� ا����ء �ٕ���� ��ان ��ـ��� �ـ�   ر��ب ���، أ�� أن ا�����ن �� أ�� أن ����ه ا�����ن �� ����ة ا���ب و���� �� ������� ����� وأ���ا ا��ّ�

���� ��ا�ـ�� أ�ـ�اً ��ـ��� و�ـ� �ـ�ٔذن� �ـ� � �ـ���� ��ٔ�ـ� ������ـ� �ـٕ�ن ��ـ�� ����� ��ٔ����� ����ً وإن ��� ����� ���ً و��� ����� ���ً �ـ� ـ�

وا�ـ������   ���ز�� ������ وأ���و�� �� ا����� وأ������ ����ً ��� ���ح و��� رز��� و��ـ���� �ـ�����وف وإ��ـ� أ�ـ������ ��ٔ���ـ� ا��ّـ�

�� ����، �� �ـ�ل: ����ـ� ا��ـ��� ، أ�� و�� ���� ���ه أ���� ����د�� إ�� أ����� ����� و��� ���� و��ل: ا���� �� ���� أ��  ��و��� ����� ا��ّ�

 ».ا����� �ٕ��� رب ���� أ��� �� ����

 
 .٦٣٢ - ٦٢٨: ١٩و  ٧٤ - ١: ١٣). �����ت إ���ق ا���      ٢

 
 .٩٤: ٤). ا����ر      ٣

 
 .٥٣٨: ٢٠و ٦٩: ١٣و ٣٦٥، ١٠٣: ٤). ا����ر      ٤
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  .٤»فنظرت فرأيت إثنا عرش نوراً ويف كل نور سطر أخرض عليه إسم ويص من أوصيا�« ٣»وهم إثنا عرش
  .آله و عليه هللا صىل  : ولد من رسول هللاّ السالم عليهألنه كان وليه يف الرتبية والعصمة ك� قال  آله و عليه هللا صىلد من ول السالم عليهوعد عيل 

ذلك، وقد نجد مواصفاته التي ال تُحدُّ وال تُحىص يف ألف� من مؤلفات إخواننا أو تزيــد، كــ� فصــلت يف ملحقــات 
  إحقاق الحق.

كــ� «الً يكف عنكم بأسهم، وعّل تاءها للمبالغة عناية إىل مبالغة الكــف يف ذلــك القتــال قت »وقاتلوا املرشك� كافة«
الجميع، وإ�ا هــي القتــال الكافــة حيــث تكــف عــنكم » كافة«قتالً يكف عنهم بأسكم، فال تعني  »يقاتلونكم كافة

  ه.حرب دفاعية، مه� كان الجميع من الكافة، وبينه� عموم من وج -إذاً  -بأسهم، فهي 
عىل أية حال وهنا يف مرسح القتال، يف أصله ويف زمنه ويف كمه وكيفه، تجنباً عن قتال  »مع املتق�  وأعلموا أن هللاّ «

  وقتال من ال يقاتلكم وال هو فتنة عليكم. ٥الذراري والعجزة والصبيان ومن ألقى إليكم السالم
سوءا دون شمول ألهل الكتاب حيث الصيغة الصالحة  »د�وهموأقتلوهم حيث وج«ك� املرشك� » املرشك�«وهنا 

تعني يف مصطلح القرآن الُعبَّاد الرسمي� لألوثان دون كل املنحرف� عن التوحيد » املرشك�«و» الكافرين«للشمول 
  .»� يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفك�«ككفرة أهل الكتاب، وقد قوبل بينه� يف البينة: 

َا« َة مَ  النَِّىس  إِ�َّ فَيُِحلُّوا َمــا    ا َحرََّم هللاّ ُء ِزيَاَدٌة ِيف الُْكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن كََفرُوا يُِحلُّونَُه َعاما َويَُحرُِّمونَُه َعاما لِيَُواِطئُوا ِعدَّ
»اِفِرينَ الَ يَْهِدي الَْقْوَم الْكَ    ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَ�لِِهْم َوهللاّ    َحرََّم ّهللا 

٦.  
ء من األشهر الحرم مصلحية تحليل القتال فيها أو س�ح  النيسء هنا هو الشهر املؤخر حيث تعودت الجاهلية لتنىس

الحج، حيث كانت تعرض حاجات لبعض قبائل العرب تتعارض مع تحريم هذه األشهر، وهنا تتالعب األهواء ويقوم 
ر الحرم عن طريق تأخ�ه يف عام وتقد�ه يف آخر، فطاملا عديد االشهر الحــرم يبقــى من يفتي باستحالل أحد االشه

  .٧أربعة ولكن أعيانها كانت تتبدل بتبديل االس�ء يف ذلك النيسء التأخ�

                                                                                                                                                         
 .٧٤، ٤٧، ٣٥، ٣٢ -  ٣١، ٢١ -  ٢٠، ١٧ - ١٦، ٨ - ١: ١٣و  ٤٧٧: ٧و ٧٤: ١٣). ا����ر      ١

 
 .٦٣٠ - ٦٢٩: ١٩و  ٤٥ - ٤٤: ١٣). ا����ر      ٢

 
 .٧٤ - ٤٩: ١٣و ٧١، ٥٦: ١٣). ا����ر      ٣

 
 .٩٣: ٥). ا����ر      ٤

 
  ر����ً �� أ����ا �� ��� ����� ����ء ا���� إ�� ا��ّـ� ����ه ���داً، و��� آ�� و ���� ا��� ���). ���ف �� ��� ���� �� ���� ا��أة ��ٔر�� إ��� ا����      ٥

 ).٩٤: ٤(»�� �����ا ��� أ���� إ���� ا����م ��� �����ً...«�� ����� �����ً، و��� أ���� ���د��ً أ��� �� ا�ٕ����م �����: 

 
٣٧: ٩).      ٦. 

 
���� �� ). �� ���� ا����ن ��ل �����: ��ن ا������ن ����ن �� �� ��� ����� ����ا �� ذي ا���� ����� �� ���ا �� ا����م �     ٧

� ا��ـ� ������ا �� ��� ����� و���� �� �����ر ��� وا��� ا���� ا��� ��� ��� ا��داع �� ذي ا����ة �� �� ا����  � إن  آ�ـ� و ��ـ� ـ� �ـ� ����ـ�: أ

��ـ� ��ـ� �ـ��اً ��ـ�ه أر��ـ� �ـ�م... ��ـ� أراد �ـ��� أن ا��ٔ�ـ�� ا��ـ�م ر��ـ� إ�ـ�  ا����ن �� ا���ار ������ ��م ��� ا��ـ��وات وا�ـ�ٔرض ا��ـ�� أ

� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ����� ��� �� ا����   ��ا���� و��د ا��� إ�� ذي ا���� و��� ا����ء، و�� ���ب ا����ل �� ��� ا��ّ� � �ـ�����م �� ��ـ� ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

و������ن ��� ����ً و�����ن ��� �ٕ�ن ا����ء ز��دة �� ا���� ��� �� ا���� ���وا... و����ا �����ن ا����� ����ً » ��� �����ا ���� أ�����«

� ����ً و������ن ا����م، أ��� ا���س إن ا�����ن �� ��� أن ُ���� �� ���د��، أ��ل: و��ا ا���ـ�ء دا�ـ� �ـ� ����ـ� �ـ�رج �ـ� �ـ�رده �ـ� ا��ـٓ�

 .» ���ا���ا ��ة �� ��م ا��ّ�«
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ء ج�دي  جة غ� ذي الحجة، فرجب واطىولقد كان يف العام التاسع من الهجرة رجُب الحقيقي غَ� رجب، وذو الح
ء ذو القعدة، وكان نفر الجهاد فعالً يف ج�دي األخرة واقعاً ويف رجب مختلقــاً، فرشــقت  اآلخرة وذو الحجة واطى

سهام هذه النصوص عىل تلك الجاهلية الحائرة املائرة إبطاالً للنيسء عن بكرته حيث كــان خــالف ســنة التكــوين 
  .» فيحلوا ما حرم ّهللا   دة ما حرم هللاّ ليواطئوا ع«والترشيع 

» يُحلُّونه عاماً ويحرمونه عاماً «حيث كانوا » زيادة يف الكفر«ولقد زاد هذا الكفر ركاماً عىل جاهلية اإلرشاك فأصبح 
فيحلوا ما «فيه القتال  » ليواطئوا عدة ما حرم هللاّ «، والقصد من تراوح التحليل والتحريم  كأنهم هم املرشعون أمام ّهللا 

  بذلك النيسء. » حرم ّهللا 
  فقد جمعوا إىل تحويل موضوع التحريم بذلك النيسء أصل التحليل والتحريم به، إحتيــاالً حــائالً عــن تحليــل هللاّ 

  وتحر�ه، ولذلك استحقوا ذلك التنديد الشديد املديد.
ته لها بالحيــل الرشــعية، وال حيلــة وليسوا هم فحسب، هكذا كل املحتال� يف األحكام واملوضوعات الرشعية تسمي

للرشع يف تحليل ما حرم أم تحريم ما حلَّل، وإ�ا الحيلة لهذه األغباش األنكاد الذين ينسبون حــيَلهم املحرمــة إىل 
الرشع نفسه اسرتواحاً يف جر�تهم البشعة املتصورة بصورة الفتوى، أو العملية الرشعية مثــل الحيــل املختلقــة يف 

  !. أشبه، هزًء سافراً بأحكام ّهللا حقل الربا وما 
والنيسء الكافر عىل نوع�، أحده� احتساب األشهر حسب س� الشمس، وثــانيه� تنــايس بعــض األشــهر يف العــدِّ 

  . وتسمية البعض بأسم اآلخر إنساًء قاصداً ليواطئوا عدة ما حرم هللاّ 
محرمة اعتباراً بأن ج�دي اآلخرة املحولة إىل رجب وتعوداً عىل ذلك النيسء خيل إىل ضعفاء من املؤمن� أن الحرب 

د النك� عليهم وعىل مختلقي النيسء هكذا، وهكذا  زين لهم «هو يف الحق رجب فاستحرموا فيه القتال، ولذلك تشدَّ
جزاًء وفاقاً أن � يصد الشــيطان   ك� وزين هللاّ  »زين لهم الشيطان أع�لهم وكانوا مستبرصين«حيث »سوء اع�لهم

  عن ذلك التزي�.
  يسألونك عن األهلة

  قل هي مواقيت للناس والحج
لَِّة قُْل ِهَي َمَواقِيُت لِلنَّاِس َوالَْحجِّ َولَيَْس الِْربُّ بِأَْن تَأْتُوا الْبُيُوَت ِمْن ظُ « ُهورَِها َولَِكنَّ الْــِربَّ َمــْن اتََّقــى يَْسأَلُونََك َعْن اْألَِه

»لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ    َوابَِها َواتَُّقوا هللاّ َوأْتُوا الْبُيُوَت ِمْن أَبْ 
١.  

يأ� عن دور أهلَّة القمر، فمه� كان ذلك السؤال عن األسباب الكونية لألهلة أو » يسألونك«وهنا السؤال املستمر 
إتياناً  »مواقيت للناس والحج قل هي«الغاية الرشعية أماهيه، فصالح الجواب يف كتاب الترشيع هو الوجهة الرشعية: 

، دون سائر األسئولة املعروفة  لبيوت الرسالة من أبوابها، سؤاالً ع� ال يعرف إال بالوحي ويحتاجه املؤمن يف رشعة هللاّ 
  بغ� الوحي، اللهم إال هامشياً عىل وحي يف الرشعة لتثبته.

بال الهالل يبدو ويطلع دقيقاً مثــل الخــيط ثــم يزيــد حتــى يعظــم : ما -في� سئل  - آلـه و عليـه هللا صىل  فقد سئل رسول ّهللا 
قل هــي مواقيــت «ويستوي ويستدير ثم ال يزال ينقص ويدق حتى يعود كل كان ال يكون عىل حال واحد فنزلت 

، فحتى إن كــان ٢»يف محل دينهم ولصومهم ولفطرهم وعدة نساءهم والرشوط التي تنتهي إىل أجل معلوم »للناس
إن السؤال عن الراجح السؤال عن األسباب الكونية لألهلة، فحق الجواب ملن يجهل األحكام الدينية هو الجواب، ف

  وأنت تجهل الواجب هو من إتيان البيوت من ظهورها، وك� ملحت اآلية يف ذيلها.

                                                                                                                                                         
 
١٨٩: ٢).      ١. 

 
أ��ج أ�� ����� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل ���� �� ���ذ �� ��� و����� �� ���و و��� ر��� �� ا�����ر ����  - ٢٠٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

��� ���  �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  : �� ��ل ا����ل..آ
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وكذلك السؤال املتعنت املستجهل عن مختلف أشكال القمر، ما هي الحكمة فيها كونياً أو رشعياً، تذرعاً به إلثبات 
وإن   املجهول عىل نقص املعلوم مــن حكمــة ّهللا عدم الحكمة، وهذا من إتيان البيوت من ظهورها، فإنه استدالل ب

  تجهل وجهها.
وقــدره منــازل «يف شتى حاجياتهم الدينية والزمنية » مواقيت للناس«األهلة يف منازل القمر املقدرة لها » قل هي«

»لتعلموا عدد السن� والحساب...
»والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم« ١

الحــج » مواقيــت للحــج«و ٢٣
لها  االكرب لتب� أيامه يف ذي الحجة، والحج األصغر كعمرة التمتع فإنها بادئة من أّول شوال، وأما املفرد التي ال وقت

محدداً قد تدخل يف املواقيت العرفية، غ� املحددة لها رشعياً، واالهلة للحج هي من أحسب الحساب رشعياً ألنها 
مهــ� كــان الصــوم أهــم منــه مــن الواجهــة » مواقيت«عبادة سياسية ج�ه�ية، ولذلك أفردت بالذكر بعد عموم 

اها وقد تشمل عىل الصوم، وهي عىل أية حال يف قمة الفردية، فإن الحج هو جملة العبادات بجملتها سياسية وسو 
  الطقوس اإلسالمية التي تحافظ عىل أساس اإلسالم وأثافيّه.

فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم علــيكم فعــدوا ثالثــ� «وكذلك شهر الصيام ألول يومه وآخره وسائر أيامه: 
»يوماً 

٤.  
غ� األهلة من أشهر وســن� إال  فغ� صحيح أن يعتمدوا عىل »مواقيت للناس والحج«تاعىل األهلة   وح� يجعل ّهللا 

هامشية زمنية، تأصيالً لألشهر والسن� القمرية، فكتا التكوين والتدوين متجاوبان يف أصالة القمرية، وتلك االهلــة 
ذلك   وما خلق هللاّ «هي تقاويم قو�ة قيمة للناس ككلٍّ مه� اختلف أعرافهم ومذاهبهم بالنسبة للسن� والحساب: 

»ل اآليات لقوم يعلمونإالّ بالحق يفص
، فالقمر يف كتا� التكوين والترشيع مقياس لضبط األوقات والتعرف إليهــا، ٥

وال أضبط منه لل الناس دون حاجة إىل وسائل مصطنعة خاصة ضبطاً لأليام يف غ� املقياس القمري، فويل لألك�ية 
بالصبغة االستع�رية حتى يف تاريخهم إذ سنوها مسيحية رومية  الساحقة أو املطلقة للدول اإلسالمية التي تصبغت

  ال تشبه تاريخ اإلسالم ال يف سنيِّة وال يف شهوره.
ال ومختلف منازله بأشكاله املختلفة؟ قد يقــال: نعــم،  -فقط  -هالل القمر األّول يف كل شهر » األهلة«وهل تعني 

القديم، ِمن إســتهل الصــبي إذا بــ� عنــد الــوالدة أو صــاح،  ء بدء الظهور للقمر كالعرجون حيث الهالل هو بادى
  جمعاً دون إفراد تعني أهلة القمر يف مجموع الشهور، دون منازلة يف شهر.» ألهلة«ف

وقد قال: ال. حيث املواقيت للناس والحج ليست هي فقط بدايات الشهور وال سي� الحج حيث املقــات لــه يــوم 
  عرفة واألضحى ثم أيام الترشيق.

                                                        
٥: ١٠).      ١. 

 
٣٩: ٣٦).      ٢. 

 
 .٣٩). إن أ��� ا����ا������� وا������ ا��� ������ ��ا��� ا����ر وا��� ذ������ �� ����� �� ��� ��ء آ���      ٣

 
� �ـ��  �ـ��� �ـ� ا�ــ� ��ـ� �ـ�ل �ـ�ل ر�ــ�ل ا��ّـ� ). ا���ـ�ر أ�ـ�ج ا��ـ��� و�ـ��� وا�����ــ� �ـ�     ٤ ـ� ا�ـ� � ���ــ�س   : ��ــ� ا��ّـ�آ�ـ� و ��� ا��ٔ��ـ� ��ا�ـ�

���ـ�ه �ـ�ٔ���وا �ـٕ�ن �ـ�   : ��� ا��ّ�آ�ـ� و ���� ا��� ���  �����ا.. و��� �� ��� �� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا��ٔ��� ��ا��� ����س �ـٕ�ذا رأ�ـ�� ��ـ���ا وإذا رأ

 �����.����� ��ٔ����ا ����ة �

��ل: ��ٔ��� �� ا�����؟ ��ل: �� أ��� ا����ر �ٕ�ذا  ا����م ����  �� ����� ا��ٔ���م ���� ���� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ١٧٦: ١و�� ��ر ا������ 

 رأ�� ا����ل ��� وإذا رأ��� ��ٔ���.

 
٥: ١٠).      ٥. 
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هــي «وعّل الجمع أوىل فإنه أجمع، فك� السؤال يتجه إىل األهلة ألوائل الشهور، كذلك لكل أيــام الشــهور، فالكــل 
دون االختصاص باألهلة األوىل دون األخرى، ومه� كان لكلِّ منزٍل من منازل القمر أو منازل  »مواقيت للناس والحج

اللهم إال ليلة » األهلة« -بطبيعة الحال  -إىل األهلة األوىل، هو  له اسم خاص، ولكن االسم الجامع لها، و السي� ض�ً 
الت�م فهو فيه القمر والهالل هو يف إطالق عام يشمل كل الحاالت القوسية وغ� االمة للقمر، ألنه مقوس االّ حال 

لة تشمل البدر النصف الدائري، فهو قبلها وبعدها مقوس، مه� اختلفت أهلته من حيث النعومة والضخامة، واأله
  لألغلبية، فهي تعم كل حاالت القمر البارزة بأرسها.
كجنس لها فــال دور للجمــع حــ� يُقصــد الســؤال عــن » الهالل«ولو كان املعني من األهلة هي األوىل لكان يكفي 

  الهالل، ألن هالل كل شهر هو كسائر الهالل.
 »مواقيــت للنــاس والحــج«هيــه » هي«م الشهور، إذاً فوقد يقال: إن األهلة األوىل هي نرباس التعرف إىل سائر أيا

حيث تعرف بها كل املواقيت، وقد يعني جمعها تكرارها يف كل شهر، فإنها مواقيت يف كل شهر بأيامها والحج بأيامه 
  السابقة عىل ذي الحجة وأيامها هيه.

كل الناس، فقد تُعرف » الناس«ن ولكن األهلة األوىل ليست هي مواقيت إال للذين استهلوها أم عرفوها، دو  -هذا 
  مواقيت الشهور بسائر األهلة وال سي� قبل البدر وبعده.

ولكن هذه املعرفة ليست دقيقة تعرف بها األوقات الرشعية املرعية فيها الدقة، مه� عرفت بها األوقــات العرفيــة 
  التي ال تستأهل تلك الدقة.

تشــمل كــل  »مواقيــت للنــاس«ككل، ولكنها تشمل عــىل الدقيقــة، و إال أن هذه املعرفة الثانية مه� � تكن دقيقة
  املواقيت دقيقة وظنية، مه� ال تكفي غ� الدقيقة للمواقيت الرشعية.

جع َموقِت قد تصح أسم مكان ك� هو مصدر ميمي، فهي أوقات للناس باعتبار داللتها عليهــا، وهــي » مواقيت«و
  لتي تدل عىل األوقات.أمكنة األوقات، ألن امكنتها املنازل هي ا

فالجواب يخص واقع حياتهم العميل بالفعل، دون مجرد العلم النظري التجريبــي،  »يسألونك عن األهلة«وأياً كان 
وألنهم بسذاجتهم ما كانوا يعون النظرية العلمية عن الدورة الفلكية للقمر، مه� أفاد القــرآن يف مجــاالت أخــرى 

رف عمقها وحتى اآلن إال نزراً، ولنكه يف مجاالت االسؤلة يحــولهم إىل معــارف حقائق علمية ما كادت البرشية لتع
رشعية هي األوىل واألحرى لكل املسلم� أن يعرفوها، تقد�اً للحاجة العامة عىل الخاصة، وتحويالً لألوجب معرفة 

  عىل سواه.
العلوم النظرية والتجريبية كذرايع فالقرآن كأصل للحيوية الروحية هو كتاب رشعة، مه� أشار أو رصح بأقسام من 

للتكملة الروحية، فال هو كتاب العلوم التجريبية كأصل ك� يتحمس مفرطون يف ذلك الحقل أو يعتــربوه إيــاه، وال 
هو خاٍو عنها ك� يحاول بعض املفرِّط� الطاغ� فيه، فكلتا املحاولت� دليل عىل سوء اإلدراك لطبيعة الوحي القرآ�، 

ك� يناسب مختلف البيئات واالستعدادات  -، تذرعاً  تأصيل املكلف� يف نبوِّ الروح اإلنسا� ك� يريده هللاّ التي تؤصل 
  بعلوم نظرية أو تجيبية أماهيه. -البرشية 

التعريــف �ــا ال يعرفــه اإلنســان مهــ� حــاول  -كأصٍل يف الدعوة الربانية  -إضافة إىل كتاب الوحي يتكفل  -ذلك 
وأما الحاجيات املادية يف سائر العلوم فهو ينالها قدر املساعي والجهود املبذولة لهــا، والقــرآن يقــود  التعرف إليه،

  املكلف� إىل قواعد رصينة متينة منها كحركة أوىل للدواليب العملية يف كل حقولها.
إلنسان وتجاربه وكشوفه فاإلبداع يف الحقول املادية بشتى وسائلها وصنوفها ويف كل صفوفها، هو موكل إىل عقلية ا

وفروضه ونظرياته، �ا أناه مهيّأة له بطبيعة تكوينه، والقرآن يخطط له مس�ه إىل مص�ه مادياً ومعنوياً كيال ينحرف 
  أو ينجرف.

عن الغاية الرشعية يف األهلة، فينحرص الجواب في� أجاب منحرســاً  -فقط  -سؤاالً » ويسألونك«وقد تعني  -هذا 
ً إىل آيات أخــرى حــول ع� سواه إذ  ال سؤال، وعىل أية حال فال نقد عىل اختصاص الجواب �ا أجاب، ال سي� نظرا

القمر وحاالته منازله منذ هالله حتى عاد كالعرجون القديم، وقد يكفي هذا الجواب ملحــة صــارحة عــن موقــف 
  السؤال.
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وليس الرب أن تأتوا البيوت مــن «وب� ذيلها » والحج«وثم ترى ما هي الصلة القريبة أو البعيدة ب� صدر اآلية إىل 
  ؟»ظهورها

إنه ظاهرة الصلة �ن يسألون عن األحوال الكونية لألهلة وهم يجهلون دورهــا الرشــعي، وكــذلك الصــلة بواجهــة 
التعنت يف السؤال استجهاالً يف حكمة الأهلة، وأنه من إتيان البيوت من ظهورها، وكذلك الصلة بالحج، فقد تعودت 

عن هذه العادة   ، فنهاهم هللاّ ١أن يأتوا بيوتهم يف حجهم أو عمرتهم من ظهورها -كسنة حسنة يف زعمهم  -عة ج�
حيث البيوت هي  ٢»مور كانأن يأ� األمر من وجهه أي األ «املتخلفة، ولكن اآلية أشمل مورداً من هذه الثالث فهو 

يف وجهة عامة املقاصد مادية أو معنوية أماهيه، فليس من الرب أن تأتوا حاجاتكم من غــ� مواردهــا، فأتوهــا مــن 
اآلكل من قفاه كذي ِجنَّة، كذلك كل من يأ� حاجته من مواردها ومظان خ�اتها، فك� أن آ� البيت من ظهره هو ك

  غ� وجهها.
إياه، فتحويل صيام رمضان إىل سواهن أو الحج إىل غ� أشهره، أو   فبيت الدين يؤ� من وجهه وهو الذي وجهنا هللاّ 

  مواقيت القمر إىل غ�ها أماذا من تحويل دون دليل، هو أتيان للبيت من ظهره.
وك� يــروى   وقررها بأمر هللاّ آله و عليه هللا صىلالسامية ال يؤ� من ظهره، بل من بابه الذي عينها الرسول  كذلك بيت الرسالة

 »وأتــوا البيــوت مــن أبوابهــا«للعلم أهالً وفرض عــىل العبــاد طــاعتهم بقولــه   وقد جعل هللاّ «عن باب مدينة العلم 
وسبيله والدعاة إىل الجنة والقادة إليها واالدالء عليها   أبواب هللاّ  آله و عليه هللا صىلآل محمد «ف ٣»والبيوت هي بيوت العلم

  ».إىل يوم القيامة
عىل آية   محارم هللاّ  »ولكن الرب من اتقى»«من ظهورها«ة بيوت كانت أي »أن تأتوا البيوت«  يف حساب هللاّ » ليس الرب«ف

يف  »لعلكــم تفلحــون«يف كل إتيان إىل كــل البيــوت  » وأتوا البيوت من أبوابها وأتقوا ّهللا «حال، ويف كل حالٍّ وترحال 
  إتيانكم كل البيوت املتاحة لكم.

لوالها � يفلحكــم إتيــان البيــوت ال مــن ظهورهــا وال مــن  يف كل الوجهات وإتيان البيوتات،  فاالصل هو تقوى هللاّ 

                                                        
ا��ٓ��، و��� ���� ا�����ر إذا ���ا   �� ا���اء ��ل: ����ا إذا أ����ا �� ا������� أ��ا ا���� �� ���ه ��ٔ��ل ا��ّ� ١٠٤: ١). �� ا��ر ا�����ر      ١

�� �� ا�����ر ���� �� ���� ���� �� �� ذ�� ����� ��ه ا��ٓ��. و��� أ��ج أ�� ���� �� ا���ي �����ا �� �����ا ا����ت إ�� �� ���ر�� ���ء ر

�� و ���� ا��� ���  ��ل: أن ����ً �� ا���ب ����ا إذا ���ا �� �����ا ������ �� أ��ا��� ����ا �����ن �� أد��ر�� ���� �� ر��ل ا��ّ� ��� ا��داع أ��� ����  آ

��� ���  و�� ���� ����� ��� ر��ل ا��ّ�و��� ر�� �� أو���  �� و ���� ا إ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��ب ا���� ا���� ا���� ���� وأ�� أن ���� ��ل �� ر��ل ا��ّ� آ

�� و ���� ا��� ���  أ��� و��ن أو��� ا���� �����ن ذ�� ����ن ا���� ��ل ر��ل ا��ّ� �� أ���ً أ��� ��ٔد�� ���� ا���� ��ٔ��ل ا آ وأ��ا ا����ت �� «  ��ّ�وأ

��� ���أ��ل وأ�� �� ورد �� ����� ا����ل  »أ��ا��� ����ل ا���ت �� ���ر�� �� ���� ا��ٓ�� ����� ���� ا������ ���� ����� ����� ا����ل  آ�� و ���� ا

��� ��� �� و ���� ا ��� ا��� �� �����، �ٕ���� ���� ��دة ������ ���� إ�� ا�������   أو��ً �� ���� ���� ��� ا��ّ�  ��ٔ�� �� ��ن ��� ��� ا���� ��� ��� ا��ّ� آ

 ����ة وا����ل ������� ���� ��� �� �� ا��وا�� ا��ٔ���ة ��� ���� ��ه ا��ٓ�� �����اً ���.

 
 �� ا��ٓ�� ��ل: ���� أن ��ٔ��... ا����م ����). �� ����� ا����� �� ا�����      ٢

 
���� ���� و���:... و��� �� ا��ٔ��� �� ����� ��ل: ��� ��� أ���  ا����م ������ ا������ج �� أ��� ا�������  ١٧٧: ١). ��ر ا������      ٣

أن ���� أ��ا���، ���   ���ل: ��� ا����ت أ�� ا��ّ�» ��� ��...«�� و��:   ��ل ا��ّ� ا����م �������ء ا�� ا���ا ���ل: �� أ��� ا�������  ا����م ����ا������� 

��   إن ا��ّ� و����� ا��� ���� ��� ��� ������ وأ�� �������� ��� أ�� ا����ت �� أ��ا��� و�� ������ و��� ����� ����� ��� أ�� ا����ت �� ���ر��،  ا��ّ� ��ب

�ل: ��� ��ل �� و������ و�� �� ��ء ��ف ا���س ���� ��� ������� و��ٔ���� �� ����، و��� ����� أ��ا�� و��ا�� و����� و���� ا��ي ���� ���، �

 و��� ����� ����� ��� أ�� ا����ت �� ���ر�� وأ��� �� ا���اط ������ن...

�� و ���� ا��� ����� أ�� آل ����  ا����م ����و�� ا�ٕ���م ا�����  �� ��ء ��ٔرا�� ����   ��� ��� ���د و�� ا����ع ذ�� ��ٔن ا��ّ�  أ�� ����ً ����� ���ي ���� ا��ّ� آ

 ه �� ���� و��� ��� آل ���� أ��ا�� ا��� ���� ���� وذ�� ���� �� و��: وأ��ا ا����ت �� أ��ا���.��� ��ٔ��
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  . أبوابها، ثم وأتيانها من ظهورها هو خالف تقوى هللاّ 
فثالثة أرباع من الصالة ب� شطري اآلية ب� أيدينا ماثلة حاصلة، ثم الرابــع هــو إرشــاد عــام يف إتيــان االمــور مــن 

أن يجــرى االمــور إالّ   أ� هللاّ «اللفتات والفلتات والقفزات، حيث وجوهها فطرياً وفكرياً وعقلياً ورشعياً، تحذراً عن 
  .»بأسبابها

هو الرب كله حيث التقوى تربِّر صاحة املتقي عن كل ما يخالف » من أتقى«خرباً للرب للمبالغة أن » من أتقى«هنا 
  يف مصارع الحياة ومعاركها. »لعلكم تفلحون  وأتقوا هللاّ «الرب، ولذلك 

  بلد آمن مكة املكرمة
لَْن كَِث�ا ِمْن النَّاِس فََمْن َوإِذْ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهَذا الْبَلََد آِمنا َواْجنُبِْني َوبَِنىَّ أَْن نَْعبَُد اْألَْصنَاَم * رَبِّ إِنَّ « ُهنَّ أَْضلَ

إِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِ� فَإِنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم * َربَّ  يَّتِي بَِواٍد َغْ�ِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتِــَك الُْمَحــرَِّم تَِبَعِني فَ نَا إِ�ِّ أَْسَكنُت ِمْن ذُرِّ
الََة فَاْجَعْل أَفِْئَدًة ِمْن النَّاِس تَْهِوي إِلَيِْهْم َواْرزُقُْهْم ِمْن الثََّمرَاِت لََعلَّ  ا إِنََّك تَ َربَّنَا لِيُِقيُموا الصَّ ْعلَُم َما ُهْم يَْشُكُروَن * َربَّنَ

ُن َوَما يَْخَفى َعَىل هللاّ  َ�ِء * الَْحْمُد �ّ    نُْخِفي َوَما نُْعلِ ٍء ِيف اْألَرِْض َوالَ ِيف السَّ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَىل الِْكَربِ إِْسَ�ِعيَل     ِمْن َيشْ
َعاِء * رَبِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ  يَّتِي َربَّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاِء * َربَّنَا اْغِفــْر ِيل َولَِوالـِـَدىَّ َوإِْسَحاَق إِنَّ َر�ِّ لََسِميُع الدُّ الَِة َوِمْن ذُرِّ

»َولِلُْمْؤِمِنَ� يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب 
١.  

،  آيات سبع تخترص يف دعاء إبراهيم الخليل كل ما سأل يف منحدر عمره وخا�ة أمره، إنسان ذاكر شاكٌر لنعمت هللاّ 
يدعو ربه يف بيته العتيق، �شهد خاشع يظلِّله الشكر وتشيع فيه الرضاعة ويتجــاوب فيــه الــدعاء يف نعمــة رخيــة 

م� يلمح بكون مكة بلداً حينذاك، وترى كيف يكون واٍد غ�  »رب أجعل هذا البلد آمناً..«تتموج ذاهبة إىل الس�ء: 
ر بعد؟ علّه ألنه أم  القرى مه� كان وقتئٍذ وادياً غ� ذي زرع، فهو بلد قبل ع�ره وبعده، قبل ذي زرع بلداً و� يعمَّ

بَْراِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهَذا بَلَدا آِمنا َواْرُزْق  «بناء البيت وبعده، ولكنه قبل بناء البيت يدعو له كانه ليس بلداً:  َوإِذْ قَاَل إِ
ــاِر َوبِــئَْس    أَْهلَُه ِمْن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِا�ّ  َوالْيَْوِم االِْخِر قَاَل َوَمْن كََفَر فَأَُمتُِّعُه قَلِيالً ثُمَّ أَْضــطَرُُّه إَِىل َعــَذاِب النَّ

ِميُع  الَْمِصُ� * َوإِذْ يَرْفَُع إِبَْراِهيُم الَْقَواِعَد ِمْن الْبَيِْت َوإِْسَ�ِعيُل َربَّنَا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَْت  الَْعلِــيُم * َربَّنَــا َواْجَعلْنَــا السَّ
ا إِنََّك أَنَْت التَّوَّ  ا أُمًَّة ُمْسلَِمًة لََك َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْنَ يَّتِنَ اُب الرَِّحيُم * َربَّنَا َوابَْعْث ِفيِهْم رَُسوالً ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ذُرِّ

»لُِّمُهْم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْحِكيمُ ِمنُْهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َويُعَ 
وقد يعني جعل األمن فيــه  ٢

  أمراً حديثاً و� يكن من ذي قبل.» آمناً «حال كونه بلداً حيث الجعل مركب يكفيه 
رب إ� أسكنت «يف ظرف�، مه� اشرتكا يف جهات أخرى فمن  وقد يلمح اختالف الدعائ� يف عديد من بنوده� أنه�

  يف إبراهيم، نعرف أنها السفرة األوىل اإلبراهيمية ح� أخذ إليه إس�عيل الرضيع وأمه. »من ذريتي
يف البقرة نعرف إنها األخرى ح� كرب إس�عيل لحد إمكانيــة  »إذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإس�عيل«ومن 

ه� دعائه قبل بناء البيت بسن�، وال أقــل  »رجب أجعل هذا البلد آمناً «دة معه لرفع القواعد من اليبت، فاملساع
هذا بلداً «واآلخر »هنا البلد آمناً «من عرش أم زاد، فهل أنه كان بلداً حينذاك و� يكن بعده بسن� بلداً حيث األول 

  ؟.»آمناً 
ً واقعياً مه� كان وادياً غ� ذي زرع، أم يف الحق بلداً ألنه يحمل مطاف املوحــدين، وهــو يف  إنه يف األول كان بلدا

حيث املشار إليه هو  »هذا بلداً آمناً «املستقبل عاصمة الرسالة اإلسالمية، ثم هو يف الثا� ك� االول أم زاد، وال ينافيه 
  البلد، والجعل هنا لثا� املفعول�، أن يجعله آمناً دون أصل البلد.

هــي يف ســفرته األوىل ومعــه  »إ� أسكنت...«ءه هنا يف سفرته تنقسم إىل قسم� بينه� ألقل عرش سن�، فثم دعا
ربنــا «هي بعد مبلغ إس�عيل الحلم يساعده يف رفع القواعد، ويف قوله »وإذا يرفع إبراهيم...«اس�عيل الرضيع، ثم 

                                                        
٤١: ١٤).      ١. 

 
١٢٩: ٢).      ٢. 
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  ن ضمن ما يدعو.ملحة أنه � يولد بعُد إسحاق وإال كا »وأجعلنا مسلم� لك...
حيث  آله و عليه هللا صىليف تلك الدعاء تعني األمن تكويناً؟ وقد نرى خالفه طول تايخه ك� � يأمن فيه الرسول » آمناً «وترى 

حيث استحلت حرمته يف  »ال أقسم بهذا البلد * وأنت حل بهذا البلد«ُرضب وهتك وحورص وأحرج حتى أُخرج، لحدٍّ 
خرج منه خائفاً يرتقب، ولحد اآلن ال نرى أمناً واقعياً فيه حيث السلطات املسيطرة  السالم عليه هذا البلد، ك� والحس�

فيه ال تبقي وال تذر حرية للحجاج واملعتمرين وسائر الوافدين، حتى تطبيق واجباتهم حسب مذاهبهم اإلسالمية، 
  أمنه تكويناً؟. -إذاً  -ين ك� وقد هدم البيت وأحرق خالل التاريخ اإلسالمي فضالً ع� قبله، فأ 

نة كلُّها.  أم أمناً ترشيعياً؟ وهو يعم طول الزمان وعرض املكان أن رشع األمن يف تشاريعه كلها، ورشعة هللاّ    مؤمِّ
أم إنه أمن زائد عىل سائر البالد؟ وكذلك هو آمن ك� نراه يف محرمات اإلحرام وسائر مناسك الحــج والعمــرة، ويف 

»فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً «القاطن�، فلذلك يختص بأنه بلد آمن غ�ه� للوافدين و 
أو � « ١

ً آمناً  »يروا أنا جعلنا حرما
»أو � �كن لهم حرماً آمناً يجبى إليه �رات كل يشء« ٢

»س�وا فيها ليايل وأياماً آمن�« ٣
٤.  

فبأي آالء ربكــ� «ومن مخلفات هوي األفئدة والثمرات إليه طائف من األمن تكويناً، فقد جمع فيه األمنان  -هذا 
! ثم االمن هذا يعم أمن الروح والجسم عن كل ما يصيبه�، ومن ذلك االمن عن عبادة االصنام وك� حصل »تكذبان

  األمن عن العذاب وك� هو حاصل منذ تكونها حتى اآلن وإىل يوم القيامة. منذ الهجرة إىل املدينة، وكذلك
قد تجمع كل األنسال الناسلة من إبراهيم يوم دعى وإىل يوم الدين، و� » بني... «»وأجنبني وبني أن نبعد األصنام«

ا ب� محاولة برشية حسب وهذه املجانبة هي من التكالف املختارة للعامل�؟ النها بدوامها وك�له» وأجنبني«يدعو 
املستطاع، وب� توفيق ربا� لواله لكانت الحواجز اآلفاقية واألنفسية تعرقل دون تحقيقها أم ثباتها وتكاملها، لذلك 

. وهل استجيب يف بنيه كلهــم؟ »أهدنا الرصاط املستقيم«أن يجنبه وبنيه بعدما أجتنبوا وك� نقول   يتطلب من هللاّ 
»ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظامل�«ن منهم، وك� دعى طبعاً ال، إال من آم

فليس َجنب تســي�اً عــىل مجانبــة  ٥
  عبادة االصنام، بل توفيقاً ملن آمن، فإن الخ� كله بيده والرش ليس إليه.

»قوا أنفسكم وأهليكم ناراً «:  دون من آمن ككل؟ أنه تطبيق ألمر هللاّ » بني«وملاذا 
وقايًة بدعاء بعد وقايــة بســائر  ٦

ولــد إبــراهيم » بنــي«وقــد تعنــي  » وأرزق أهله من الثمرات من آمــن مــنهم بــا�ّ «السعي، ومن ثم سائر املؤمن� 
  وإس�عيل وإسحاق.

الرتبيــة يف  دون املؤمن� أجمع، أو من بنيه، أو الناس أجمع�؟... أنه تطبيق لرتتيــب» وأجنبني«بعد » بني«وملاذا 
»قوا أنفسكم وأهلكم ناراً «:  الدعوة ك� قال ّهللا 

»وأنذر عش�تك األقرب�« ٧
ابتداًء بنفس الداعية يف بعدي التحقيــق  ١

                                                        
٩٧: ٣).      ١. 

 
٦٧: ٢٩).      ٢. 

 
٥٧: ٢٨).      ٣. 

 
١٨: ٣٤).      ٤. 

 
١٢٤: ٢).      ٥. 

 
٦: ٦٦).      ٦. 

 
٦: ٦٦).      ٧. 
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  والدعاء للمزيد، ثم األقرباء واألنسباء، ثم سائر الناس.
بنا وأجعلنا مسلم� لك ومن «يل وإسحاق وذريته�، وك� تلمح له األنبياء من ذريته كاس�ع» بني«وقد يعني من 

  .السالم عليهموعرتته املعصوم�  آله و عليه هللا صىلإسالماً لهم ك� له�، أم وفوقه ك� يف محمد  »ذريتنا أمة مسلمة لك
ملضلَّلون بطواغيتهم فقط وعبادة الطواغيت أرش وأطغى؟ ألنها أعم حيث يعبدها املستضعفون ا» االصنام«وملاذا 

  الدعات إليها مه� كانوا هم معبودين لهم كوساط يف تلك العبادة.
ففرغون نفسه و�رود وأرضابه� كانوا يعبدون أصناماً ك� كانوا يُعبدون، فاألصنام أشمل صيغة تعــمُّ كــل معبــود 

واغيت، وهذا املثلث هو األصنام مه� ، هكذا، أم وهي أعم من أدناها النفس األمارة بالسوء، وأعالها الط سوى ّهللا 
  درجات. -أيضاً  -  اختلفت دركاتها، ك� وأن عبادة هللاّ 

ض�ً لنفسه يف بنيه وهو مصون بالعصمة اإللهية ع� دون ذلك فضالً عــن عبــادة األصــنام؟ أنــه » وأجنبني«وملاذا 
  .»أهدنا الرصاط املستقيم«من سائِر املكلف� ض آله و عليه هللا صىلطلب للثبات عىل رشعة التوحيد، ك� يطلب الرسول 

  ودرجات ذلك الجنب تختلف حسب درجات املجننوب� كدرجات الهداية اإللهية حسب املهتدين.
إِنََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ « نَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصاِ� فَ إِ »رَبِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِث�ا ِمْن النَّاِس فََمْن تَِبَعِني فَ

٢.  
نسبة اإلضالل إىل األصنام وهي ال تعقل النها مادة الضالل، وهو ب� زوايا ثالث ثانيتها املضلَّل نفسه حيث يتقبــل 
الضالل، وثالثتها املضلِّل حيث يدعو إىل الضالل، فيصح نسبة اإلضالل إىل كل واحدة منها ك� إليها كلِّها، وقد ينسب 

فلو ال مادة الضالل � يكن هنالك دور  »قلوبهم  فل� زاغوا أزاغ هللاّ «لضالل تسي�اً أم توفيقاً ح� ال �نع عن ا  إىل هللاّ 
لضال وال إلضالل، ولو ال تقبّل للضالل فال دور لآلخرين، ك� لو ال املضلِّل فال دور ملادة الضالل وتقبُّله اللهم إال قليالً 

  يف هذا األخ�.
،  هذه الثالث � يوجد هناك ضالل، فنسبة املضل إىل أيَّ من هــذه الــثالث وحتــى إىل هللاّ  لو منع أياً من  ك� أن هللاّ 

عدل، ومن املضلِّل  واملضلَّل ظلم، ويف مادة الضالل كاألصنام ال عدل وال ظلم، إال إذا كان   صالحة، بفارق أنه من هللاّ 
نفسه بتقبل الضالل، واملضلل يضــلله بدعايتــه، تضل، ك� الضال يُضل » االصنام«هو املضلل نفسه، ف�دة الضالل 

  يضله بعدما ضل حيث يتقبل، وعندما ضل حيث ال يحول بينه�.  وّهللا 
يعم أتبّاعه يف أصل التوحيد وسائر الرشعة اإللهية عقيدة وعلمية وتطبيقية، مه� كان متابعوه يف » فمن تبعني«ثم 

أم مثله كسائر أوىل العزم، أم دونه كسائر النبي� واملرســل�  آلـه و عليه هللا صىلمثلثة املنازل، ممن هو فوقه كالرسول محمد 
»إن أوىل الناس بإبراهيم للذين أتبعوه وهذا النبي والذين آمنــوا«وسائر املؤمن�، وهم كلهم أوىل الناس به: 

فقــد  ٣
الثالث كلهم تعمي�ً قبل تخصيص، وعلّه أوىل، مه�  أمثاله يف والية العزم، أم أصحاب املنازل» الذين أتبعوه«يعني 

متابعيه » فمن تبعني«فقد يعم » الذين آمنوا«كانت متابعة هذا النبي يف أصل السلوك واملسلك ال يف رتبته وك� يف 
وأن  -فليس مني  -يعم العصات من ولدهم » ومن عصا�«وإن بعدت لحمته، ك� » فإنه مني«من ولده وسواهم 

  حمته.قربت ل
، املجانب� سلوكه ومسلكه، سواًء أكانوا ملحدين أو مـرشـك�، أم  يعم كافة العصات لرشعة هللاّ » ومن عصا�«إذاً ف

 - »فإنك غفــور رحــيم«موحدين عصات متخلف� عن عملية اإل�ان كال� أو بعضاً وبذلك تنحل املشكلة العويصة يف 
»نار وبئس املص�ومن كفر فامتعه قليالً ثم أضطره إىل عذاب ال«

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشك� « ٤

                                                                                                                                                         
٢١٤: ٢٦).      ١. 

 
٣٦).      ٢. 

 
٦٨: ٣).      ٣. 

 
١٢٦: ٢).      ٤. 
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من بعد ما تب� لهم أنهم أصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إالّ عن موعدة وعدها إياه فل� تبــ� 
»تبدء منه...  أنه عدو هللاّ 

١.  
فأنك «وال سي� للمرشك�، فكيف يرجو إبراهم ملن عصاه وأرشك   الجحيم محرم يف رشعة هللاّ  فإن االستغفار ألصحاب

  ورحمته؟.  غلطة ذات بعدين ثانيه� التحقق من غفر هللاّ  »غفور رحيم
ممن مات مرشكاً، واما العصــات يف غــ� اإللحــاد   يعم كل عصيان وقد يستثنى اإلرشاك باّ� » عصا�«والجواب أن 

مه� كانت هنالك رشوط، وهنــا الخليــل  الحنــون تبــدو ســمته »فإنك غفور رحيم«اك، ام املرشكون التائبون واإلرش 
العطوفة ح� ال يطلب الهالك ملن عصاه من نسله وسواه، فال يستعجل لهم العذاب بل وال يــذكر العــذاب، وإ�ــا 

  فرة، حيث يتوارى ظل املعصية!.ورحمته، ويلقي عىل الجو ظالل الرحمة واملغ  يكلهم إىل غفران ّهللا 
  فربحمته يهدي من ضل منهم أن شاءوا، وبغفره يغفر العصات من املهدي� وسواهم، كمن أرشك ثم تاب.

من أهله، ك� هناك  -إذاً  -يفصل بينه وب� كافة العصات مه� كانوا من ولده االقرب�، فليسوا » ومن عصا�«هنا 
املؤمن� من أهله، فإ�ا هي آرصة التقوى آهلة لتجعل أهلها أهــالً، والطغــوى تجعل كافة  »فمن تبعني فإنه مني«

يا نوح أنه ليس من أهلك أنه عمل غ� صالح فال تخاطبني يف الذين ظلموا «قاحلة مستأصلة لكل أهل عن أهليته: 
»أنهم مغرقون

٢.  
ها، ك� مفاصلة الطغوى ال تفرق ب� قريبها وبعيدها، وك� فمواصلة التقوى ال تعرف و�يِّز قريب اللُحمة عن بعيد

ورسوله وأن بعدت لحمته وأن عدو محمد من   إن ويل محمد من واىل هللاّ : «آله و عليه هللا صىليروى عن رسول الهدى محمد 
ق ما اختلق عليه » ورسوله وأن قربت لحمته  عادى هللاّ    .»والطالحون يل  الصالحون �ّ «فال يصدَّ

هم الناس وأشياعهم هم أشباه الناس،  -عىل درجاتهم  -هنالك ب� الناس ناس وأشباه ناس ونسناس، فاملعصومون 
  .٣وسائر الناس هم نسناس، وقد شملت اآلية الطوائف الثالث

يَّتِي بَِواٍد َغْ�ِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد بَيْتَِك الُْمَحرَِّم َربَّنَا لِيُقِ « الََة فَاْجَعْل أَفِْئَدًة ِمْن النَّاِس تَْهِوي َربَّنَا إِ�ِّ أَْسكَنُت ِمْن ذُرِّ يُموا الصَّ
»إِلَيِْهْم َواْرزُقْهُْم ِمْن الثََّمرَاِت لََعلَُّهْم يَْشُكُرونَ 

٤  

                                                                                                                                                         
 
١١٤: ٩).      ١. 

 
٢٧: ٢٣).      ٢. 

 
� �ـ�ل �ـ���  ٤٥٧: ٢). ��ر ا������      ٣ ��ـ� �ـ� ا���ـ�� �� رو�� ا����� ا�� ����ب �� �� ا���� ���� �� أ�� �� �ـ��� �ـ� ا��ـ�

���ل: أ����� أن ��� �����ً �� ا���س و�� أ���ه ا���س و�� ا�����س ���ل أ��� ا��ـ�����  ا����م �������ل: ان ر���ً ��ء إ�� أ��� ا�������  ا����م ����

��ـ� ����ـ� « ا����م ������ ��� و���� ��ل إ��ا��� أ�� ���� أ��� ا���س ��� ������ و�� ��ا���� و ا����م ������ ���� أ�� ا���� ���ل ا�����  ا����م ����

أ��� ���ل: ��� ا���س و������ أ�ـ��ه ا��ـ�س و�ـ��� ا��ـ�س  ا��ـ��م ����ر�� �� ا���س ���ل �����  ا����م ����... أ��ل و�� ���� آ�� ��ٔ�� »�ٕ��� ���

�س � ا��ـ��م ��������س �� أ��ل: و��ا ا������ ا������ �����د �� ���م ا�����  �ـ� ا��ـ�س،  -اذاً  -��� �ـ�ن �ـ��� ا��ـ�اب �ـ� أ�ـ��ه ا��ـ�س، ���ـ�

�� �� ����  ا����م ����  ����س. و��� �� أ���� ا����� �ٕ����ده إ�� ��� �� ���� ��ل ��ل أ�� ��� ا��ّ� -إذاً  -و���� ا���س �� ��س و�� أ���ه ��س، ��� 

ـ� و ���� ا��� ����� �� أ�� ا����، ���: ���� ��اك �� آل ��  أ�� وا��ّ� �� أ�����، ��ـ�: �ـ� أ���ـ�� ���ـ� �ـ�اك؟ �ـ�ل: أي   ؟ ��ل: أي وا��ّ�آ�

����ه و��ا ا���� وا���� آ���ا وا��ّ�«�� و��:   �� أ����� �� ��� أ�� ���أ ���ب ا��ّ�  وا��ّ� أو �ـ� ��ـ�أ  »و�� ا�������  أن أو�� ا���س �ٕ���ا��� ����� أ

وأ��ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���أ��ل و�� �����ت ا��وا��ت �� ��ا ا����� �� ا����ل  »����� �ٕ��� ��� و�� ����� �ٕ��� ���ر ر��� ���«�� و��:   ��ل ا��ّ�

 .ا����م �����أ�� ���� 

 
٣٧).      ٤. 
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هنا تدل » ليقيموا الصالة«من ذريتي هو إس�عيل وأمه، فقد تدخل الزوجة يف نطاق الذرية أعتبار بالتبعية، ك� و«
  .السالم عليهيث � تكن له هناك من ذرية الوالدة إال إس�عيل عليه، ح

ح� يرى وادياً غ� » ربنا«عرٌض له بتطبيق ما أُمر به، أستعطافاً بج�ع الصفات من ربوبيته  »ربنا أ� أسكنت...«و
  .١»ملا بلغ كدى وهو جبل بذي طوى...«ذي زرع، وذلك عند انرصافه بعد إسكاهم 

وبطبيعة الحال وال رضع ألنه غ� ذي زرع، لعدم ظهور املاء، وتوفر الرمــال والصــخرات، فــال  »بوادي غ� ذي زرع«
  بأمرك عىل إمره. »أ� أسكنت...«ع، وبطبيعة الحال ال يهوي إليه الناس، وعىل أية حال لزرع أو رض  -إذاً  -يصلح 

فأنه بيت عتق، فمحرماً لحرمة التعرض له والتعاون به، وك� َجعل من   محرماً يف �لُّكه لغ� هللاّ  »عند بيتك املحرم«
األرض، عزيــزاً ممتنعــاً   � يزل منذ خلــق ّهللا  حوله حرماً شاسعاً حفاظاً عىل مكانته وحرمته، حمى يحومه، ومحرماً 

متمنعاً يهابه كل جبار وك� امتنع من طوفان نوح ومن أصحاب الفيل حيث جعل كيدهم يف تضليل، ومحرماً عىل 
زائريه الوافدين أو القاطن� فيه ما ال يحرم عىل سواهم يف سلوب من اإلحرام ومحرماته، ومحرماً قتل الالجئ� إليه 

  ال عنده إال إذا اقتضت الرضورة.والقت
  فإنه قبلة املصل�، واملحور الرئييس إلقام الصالة، وهو أّول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعامل�. »ليقيموا الصالة«

 قياماً يف كل ما تتطلبه »الكعبة البيت الحرام قياماً للناس  جعل هللاّ «ويف إقام الصالة ك� يحق إقاٌم للدين كله، وقد 
، يف صالٍة كعبادة ويف ِصالت يف ذلك الجم الغف� والجمع الوف� بتلك الصورة الوضاءة الجامعة للمسلم�  رشعة ّهللا 

  . املستطيع� من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ّهللا 
يف كافــة الحاجيــات  ليست لتختص بالصالة كصلة فردية ب� العبد واملعبود، بل وكافــة الصــالة »ليقيموا الصالة«ف

اإلسالمية القا�ة ب� املصل� يف  كافة الحاجيات اإلسالمية القا�ة ب� املصل� يف مناسك الحــج والعمــرة، العباديــة 
ف عبادي جاف، تفكيكاً للدين عن السياسة وللسياسة عن الدين، يف ح�  السياسية الحركية، دون انعزالية يف تقشُّ

  اسة الصالحة هي الدين دون فكاك إالّ بإفتكاك الدين عن حالته القيادية.أن الدين هو السياسة والسي
 - وهو قبلة املصل�، ومولد الوحي ومهبطه، وعاصمة الرسالة القدسية األخ�ة  -ثم إن إقام الصالة عند البيت املحرم 

                                                        
�ـ�ن ��ز�ـ�ً �ـ�  ا��ـ��م ��ـ����ل: إن إ��ا��� ا����م ����  ا���� ����� أ�� �� ا����� �� ���� �� ���م �� أ�� ��� ا��ّ� - ٥٤٨: ٢ ). ��ر ا������     ١

� ���� ��د�� ا���م ���� و�� �� �� ���� ا������ ا���� ��رة �� ذ�� ���ً ����اً ��ٔ�� �� ��� �� ���� و�� و���� ��ذي إ��ا��� �� ���� و���

إ���: �ٕ���� ��� ا���أة ��� ا���� ا�����ء أن ������ أ������ ��� وأن أ����� ������، �� أ��ه أن   �� و�� ��ٔو�� ا��ّ�  ذ�� إ�� ا��ّ� ا����م ������ا��� إ 

���ـ� �����ـ�   ا��ّـ����ج إ������ وأ�� ���� �����: �� رب إ�� أي ���ن؟ ��ل: إ�� ���� وأ��� وأول ���� ������ �� ا��ٔرض و�� ��� ��ٔ��ل 

����� و��ن إ��ا��� �� ��� ����� ��� ��� ��� و��� وزرع إ�ـ� و�ـ�ل: �ـ� �����ـ� إ�ـ�  ا��ـ��م ���������اق ���� ���� وإ������ وإ��ا���  ا����م ����

��ا��� ���� ��ر -���� إ�� ����؟ ����ل ������: ��  ة أ�� ��ـ�ل ��ـ� ���ـ� إ���ـ� أ�� أ�� ��� وا�� ��� ����� �� ���� ا���� و�� ��ن إ

� ���ـ� �ـ���� إ�ـ�ا��� وو�ـ��� واراد  ���� ����ا �� ذ�� ا����ن ��ن ��� ���ة ����� ���� ��� ذ�� ا���� ��ـ�ء �ـ�ن ���ـ� ���ـ����ا ��ـ�

��ا��� �� ����� �� ���� ��� �� أ��� و�� ��ء و�� زرع ���ل إ��ا���:  ا��ي أ���� أن أ����   ا��ّ�ا�ٕ����اف ���� إ�� ��رة ���� �� ����: �� إ

و��� �� ا���� �� ���� ا����ـ� �ـ� أ�ـ� ا���ـ� ���ـ� �ـ� ���ـ� » �� ��ا ا����ن ���� ����� �� أ���ف ���� ��� ��ى.. ����: ر���..

������� ��� ������� �� أ�� ��� أ��� إ������ و���� ��� ود��� �����ف ���� ���� ���ل ���� إ��ا��� ��  ا��ـ��م �������� إن إ��ا���  ا����م ����

��ل: و�� ����؟ ����: إ�ـ� ���ـ� ا�ـ�أة  -، ����� �� ����: �� إ��ا��� �� ��� أرى أن ����ً ���� ���� �� ����  �� ��م ا��ّ�  ا��رض إ�� ا��ّ�

��� �� ��� و�� ��ٍء ���� و�� زرع �� ��� و�� ��ع ����! �� ل: ��ّق إ��ا��� ود�� ����ه ����� ��� ����� و�����ً �����ً �� ���� ���� ��� أ

� أ�ـ��� �ـ� ذر��ـ�...«ا���ام ��ٔ�� ����د�� ا����� �� ��ل:   ����� ��ٔ��� ��� أ���� إ�� ��ب ��� ا��ّ� � ا���ـ� » ا���� إـ� ـ� ـ��ـ�ل أ : ا��ـ��م ���

�� ���� ���د �� ا���س: �� ���� ا������ أن ا��ّ�  ��ٔو�� ا��ّ� ���� ��� ��ا ا���� ا��ي ���� �����ً �ـ� أ�ـ���ع إ��ـ� ��ٔ   إ�� إ��ا���: أن أ��� أ

� �ـ� ���ـ� �ـ� �ـ�ر ا��ّـ�  ، ��� ا��ّ� �����ً ����� �� ا��ّ� و��ـ� �ـ� أ�ـ��ب   �ٕ���ا��� �� ���� ��� أ��� �� أ�� ا����ق وا���ـ�ب و�ـ� �����ـ

��ك �� ��� و�� ا��� ��� ���� ا������ وا������ �� ا���ج �� و��� �� أر��م ا����ء إ�� ��م ا������ ��  ا����ل �� ا���� و���� �� ��ر ا��ّ�

��م ا���ج �� إ���� ���اء إ��ا���   . ����ٍ� ����� �� ا��ّ� ا����م ����أ
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�ها إقاماً لها ب� جموع إن ذلك يجعل مكان البيت أسوة للمؤتس� وقدوة للمقتدين، فإقام الصالة فيها أقوم من غ
  املسلم�.

 -والهوي هو النزول من عٍل إىل إنخفاض كالهبوط، مبالغة يف صفة األفئــدة  »فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم«
هو انزعاج الهاوي  -إذاً  -مبالغة بالنزوع إىل املقيم� بذلك املكان، فالهوي  -وهي هنا القلوب املتفئدة بنور الهدى 

  ه إىل ذلك املكان ملكانته.من مستقر 
أفئدة من الناس تهوي إليهم، من استطاع منهم إليه سبيالً ومن � يسطع، هويــاً يف بعــدي التكــوين   وقد جعل ّهللا 

  والترشيع، فمن ال يستطيع يهواه كمن يستطيع.
س، ففــي هــوي ليحور عىل محوره كــل النــاس؟ ألن مــن النــاس نســنا» أفئدة الناس«دون  »أفئدة من الناس«وإ�ا 

ً » الناس«أفئدتهم إليه هويه عن موقفه، وزوال ألمنه، وإطاحة بكرامته، و هنا هــم املســلمون املســتطيعون فرضــا
أما أنه � يعن الناس كلهم، أنتم «. »وأذن يف االنس بالحج يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر يأت� من كل فج عميق«ونفالً: 

»أولئك ونظراءكم
١.  

حيــث تحمــل إلــيهم مــن اآلفــاق وقــد «ثم وســائر الثمــرات  ٢»�رات القلوب«ومن أهمها  »وأرزقهم من الثمرات«
له حتى ال يوجد يف بالد الرشق والغرب �رة ال توجد فيها حتى ح� إنه يوجد فيها يف يوم واحد فواكه   استجاب هللاّ 

  .٣»ربيعية وصيفية وخريفية وشتائية
اه، وقــد نــرى يف يف ذلك البلد اآلمن وســو » يشكرون«نعمة األمن وهويَّ األفئدة ورزق الثمرات،  »لعلهم يشكرون«

ذلك التعب� العب� رفرفة ورقة تصوِّر القلوب رفافة مجنحة، وهي تهوي إىل البلد اآلمن وأهله حيث تهواه، ويف ذلك 
  الوادي الجدب اليابس، حيث يندى برقة القلوب ورفرفتها.

»من يشء يف األرض وال يف الس�ء  ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى عىل هللاّ «
٤.  

  وما يخفى عىل هللاّ «ألمثالنا، فكل ذلك لك َعلَن، وبصيغة سائغة عامة » وما نعلن«يعني عن أمثالنا، » ما نخفي«هنا 
كــل » ما يخفى«يستأصل يف هذا السلب » من يشءٍ «إذ قد يُعلم يشٌء ويخفى منه يشٌء، ف» يشءٌ «دون  »من يشءٍ 

وألن األرض »ال يخفى.. يف األرض وال يف الس�ء«ه يف أي زمان أو مكان وأياً كان يشٍء بكل شيئه وكافة جوانبه ونواحي
  عن الكون كله، فذلك حيطة مستغرقة للكون كله. والس�ء ه� عبارة أخرى

»الذي وهب يل عىل الكرب إس�عيل وإسحاق إن ر� لسميع الدعاء  الحمد ّ� «
٥.  

هي يف رجولته وقد رزق بعده ..»  الحمد �ّ «و السـالم عليهدائية كانت يف طفولة إس�عيل يف الب »إ� أسكنت من ذريتي«
إذ يرفع إبراهيم القواعد من «و »رب أجعل هذا بلداً آمناً «إسحاق، فب� الدعائ� بون ب� الطفولة والرجولة، وك� ب� 

ً «ب�  -علّه  -وكذلك البون »البيت وإس�عيل... رب «أنه ح� أسكن من ذريته فيــه، وبــ�  »آمناً رب أجعل هذا بلدا

                                                        
��.. وإ��� ����� �� ا���س ��� ا����ة » أ���ة �� ا���س ���ي إ����« ا����م ������ ����� ا������ �� أ�� ����  ٥٥١: ٢ ). ��ر ا������     ١ أ�� أ

 ا�����ء �� ا���ر ا��ٔ��د.

 
 � ا��ٓ�� �� ���ات ا����ب.�� ���� ا����م ����). ا����ر �� ��ا�� ا����ٓ�� ��ل ا���دق      ٢

 
�ج �ـ�  -إ��  -أن ا����ات... أ��ل: �ّ� ��� ���  ا����م ����). ا����ر �� ا���ا�� و��ل ا�����      ٣ � ��ـ� ������، �� ���م ا��اوي �ٕ�ن ا�ٕ���م ـ�

 أ���ل ��ه ا��ٔ��ر ا������ إ�� ا���� و�� ���� ا������ �����ً أ��� �� ���ه.

 
٢٨).      ٤. 

 
٣٩).      ٥. 
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  .»أجعل هذا البلد آمناً 
تلمح أنه سأله تعاىل أن يهب له ذرية فوهبه، وِهبَة الذرية عىل الكرب وتقيضــ الُعمــر وقضــاء  »لسميع الدعاء«هنا 

ل، ولكن إذا كانت ذرية األمر أنه أوقع يف النفس، فإنها أمتداٌد، وما أجل اإلنعام بها عند شعور اإلنسان بقرب األج
  طيبة، ولذلك يشفِّع دعاءه بإصالح ذريته بعد إصالحه نفسه.

»رب أجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءِ «
١.  

رب أجعلني مقــيم «أو � يكن شيخ االنبياء وإمام املرسل� مقيم الصالة، حتى يتطلب يف منحدر عمره ونهاية أمره 
ربنــا وأجعلنــا «أجل، ولكنه يتقاىض أقام الصالة يف قمة اإلسالم والتسليم وكــ� يف شــطر آخــر مــن دعــاه: ؟ »الصالة

»مسلم� لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك...
٢.  

أذ يرى أن كل ذريتــه ال يســتأهلونه، ومــا ألطفــه أقــام » من ذريتي«دعاٌء بارع، ضارع خاشع، يضم فيه إىل نفسه 
وأعطفه، حيث تضم يف جنباته كل مدارج التسليم لرب العامل�، والن البيت محطُّ إقام الصالة، فيه ومن كل  الصالة

  فج عميق، حيث يقيمون وجوههم شطر املسجد الحرام، ويف إقام الصالة إقاٌم الِصالت ب� العبد وربه وسائر العباد.
»ربنا أغفر يل ولوالدي وللمؤمن� يوم قوم الحساب«

٣.  
فإن أباه آذر كان مرشكاً ومات مرشكاً  ٥»آدم وحوا«؟ أم ه�٤»لولدي إس�عيل وإسحاق«محرم عن » لوالدي«أترى 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشك� ولو كانوا أويل قر� من بعد ما تب� «فهو من أصحاب الجحيم، و
تربء   وعدها إياه فل� تب� له أنه عدو هللاّ  لهم أنهم أصحاب الجحيم * وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة

»منه..
  فيدعو له يف ختام دعواته؟.» تربَء منه«أفبعد ما تربء منه وبعد كربه وتكامله يف محتد النبوة يكذب ربه يف  ٦
هم من هم أفضل ليست لتخص آدم وحوا وله آباء وأمهات منذ والديه إليه� هم كلهم مؤمنون! و�» والدي«ولكن 

  .السالم عليهمنه� كنوح 
  تخريج فيه تهريج وتحريج ملوقف القرآن ذوداً عن موقف إبراهيم دون تأمل يف مغزى اآلية!» ولدي«و

  وتهريج موقف القرآن أهرج وأحرج من تهريج إبراهيم القرآن!
والده غ� أبيــه،  -إذاً  -، فقد كان ثم الوالد أخص من األب، فإنه يعمه والجد لألم، والعم، والوالد يخص من ولّدك

                                                        
٤٠).      ١. 

 
١٢٨: ٢).      ٢. 

 
٤١).      ٣. 

 
���� «و�� ا������ �� أ����� ���� �ٕ����� ». و����ي«�� ا����� و��أ ا����� �� ��� وأ�� ���� ���� �� ���  ٥٥٢: ٢). ��ر ا������      ٤

��ل: ��ه ���� ����� ا����ب، إ��� ��ن  »ر��� أ��� �� و��ا��ي«  ��� ���� ا��ّ  ا����م ����إ������ وإ���ق و��� �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ���� 

��� ���  أ��� ر��ل ا��ّ�  ���� إ������ وإ���ق، وا���� وا����� وا��ّ�» ر��� ا��� �� و����ي«ا�����ره ��ٔ��� �� ����ة و���� إ��ه وإ��� ��ن  �� و ���� ا  آ

و�� �����ا ا���� » وا��ي«و���� إ�� �� �����ت �����ت �� روا���، إذ �� �����ا ا����� ��  �ا����م�����أ��ل و��ه ���� ����� ����� ��� ا�ٕ������ 

 �� ��ه ا��ٓ��ت.

 
وا���� �� ��ل: آدم و��اء، أ��ل وا����رض ��� ا��» ر��� أ��� �� و��ا��ي«أ�� ��أ  ������ا��ـ��م). ا����ر �� ا������ ��� ذ��ه �� أ�����      ٥

 ��� ا��ٓ�� د��� ���ر ا���� �� ������.

 
١١٤: ٩).      ٦. 
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فلــم » تربء منــه  فل� تب� أنه عدٌو ّ� «صيانة للعصمة اإلبراهيمية وأحرى منها العصمة اإللهية عن رصاح الكذب: 
  يستغفر له بعد، أفبعد ذلك بردح كب� من الزمن يستغفر له؟.

بل يوم الحساب، يوم الدنيا أم يف الــربزخ؟ علّــه يوم يقوم الحساب، وموقفه االحرى ق -فقط  -وملاذا يُطلب الغفر 
ألنه أحرج املواقف وأحوجها إىل الغفر، ثم وقد يُغفر يوم الدنيا ثم يرجع املغفور له مذنباً، ام يغفر يف الربزخ مؤقتاً، 

يــوم يقــوم «ألنه ليس موقف العذاب الفصل، ثم يعذب يوم الحساب أم يغفر له، إذاً فهامــة الغفــر وعامتــه هــي 
  .»لحسابا

  يشمل يومي الربزخ واملعاد مه� اختلف حساب عن حساب.» يوم الحساب«أم أن 
  مكة املكرمة

  حرم آمن يجبى إليه
  �رات كل يشء

ِه َ�َ « ٍء ِرزْقا ِمْن لَــُدنَّا رَاُت كَُوقَالُوا إِْن نَتَِّبْع الُْهَدى َمَعَك نُتََخطَّْف ِمْن أَرِْضنَا أََولَْم ُ�َكِّْن لَُهْم َحرَما آِمنا يُْجبَى إِلَيْ لِّ َيشْ
»َولَِكنَّ أَكَْ�َُهْم الَ يَْعلَُمونَ 

١.  
دليل » نتبع الهدى«هنا دليل قربهم إىل اإل�ان لظهرو الحجة وبهور املحجة، أم إظهاراً لقربهم لو ال املانع، و» إن«

ه و عليه هللا ىلصدليل أنه » معك«ص، و تصديقهم لها وإالَّ � يسّموها هدى � يطلب منهم إتباعه، بــل اتبــاع الهــدى معــه، آـل
  . والهدى التي معه، وإتباعها معه إىل هللاّ 

والتخطف هو اإلخالس برسعة، إذ ال ُ�هلنا كتلة »أو � �كن لهم حرماً «وهي الحرم املستفاد من  »نتخطف من أرضنا«
  الرشك أن نظل هنا بعد أن آمنا!.

ك: أ� �كــن » أو � �كــن...«دة تلميحة وترصــيحة، ومــن األوىل املعطــوف عليــه املعــروف لوهنا عليهم ردوٌد ع
املؤمن� طول التاريخ الرسايل ونوثهم األرض ك� يف بني إرسائيل والذين ِمن قبلهم ومن بعدهم حتى هذه الرسالة 

  �ان بس�ته خالف الالأ�ان.صعوبات هي طبيعة الحال يف مس�ة اإل -عىل طول الخط  -األخ�ة، مه� تحملوا 
» حرمــاً آمنــاً «لهــم وهــم مـرشـكون،   فقــد مكنــه هللاّ » أو � �كــن...«ومن الترصيحة كرد حارض هو املعطوف هنا 

  .٢يحرتمونه فال يحاربون فيه إال شذراً نذراً وهم عارفون تلك الحرمة املنقطعة النظ� يف ذلك الحرم املحرتم
األمــن إن ، أمناً تكوينياً وترشيعياً، فأحرى لهم ذلك  إال هللاّ  -وهم ال حرمة لهم  -فمن ذا الذي مكنه لهم حرماً آمناً 

  آمنوا وطبقوا رشائط اإل�ان.
ومن دخلــه «للتدليل عىل مدى األمن فيه كأنه هو األمن فضالً عن قاطنيه ك� » مأموماً فيه«بدالً من » آمناً «وهنا 

»كان آمناً 
»ناً وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأم«ثم الكعبة املباركة يزيد أمنا لحد كأنه بنفسه األمن:  ٣

وم� ال يريبه  ٤

                                                        
٥٧: ٢٨).      ١. 

 
: -إ�� أن ��ل  - آ�� و ���� ا��� ���  ��ن أ�� ���� ���ب �� ر��ل ا��ّ� ������ا����م� رو�� ا��ا���� ��ل ��� �� ا����� � ١٣٥: ٤). ��ر ا������      ٢

�، ���ل أ�� ����: �� ا�� أخ إ�� ا���س ���� أر��� أم إ�� ���� ����؟ ��ل: �� �� إ�� ا���س أر��� ���� ا�ـ�ٔ��� وا��ٔ�ـ�د وا����ـ� وا����ـ

��ه ��ٔد��ن إ�� ��ا ا��ٔ�� ا��ٔ��� وا��ٔ��د و�� ��� رؤوس ا����ل �� �� ��� ا����ر و��ٔد��ن ا���� ��رس وا��وم، �����ت ���� وا��ي ���� �

�� ���� ���ا ��رس وا��وم ��������� �� أر��� و����� ا����� ���اً ���اً ��ٔ��ل   وا�����ت و����: أ�� ���� إ�� ا�� أ��� و�� ���ل؟ وا��ّ�

أ��ل: ����ً �� �����ا �� �ّ� ����، وإ��� �� ا���� و���ا ���� ا���ا��� و�� ��� ��� ��ر إ�� ��ا،  »و����ا أن ���� ا���ى...«��رك و����� �  ا��ّ�

 ��� ��ل ا��ٓ��.

 
٩٧: ٣٢).      ٣. 

 
١٢٥: ٢).      ٤. 
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وأو «شك أن مكة املكرمة هي أمن البالد تكوينياً وترشيعياً وحتى قبل اإلسالم، وقد كان يتخطف الناس من حولهم: 
»هم يكفرون  � يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة هللاّ 

لقد آمن قليل و  ١
وأذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض تخافون أن «أيدهم بنرصه مه� هاجروا:   من هؤالء العاذرين فآواهم ّهللا 

»يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنرصه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
٢.  

مستقبالً م� يدل عىل استمرارية جبيها من » يجبى«هو اإلجالب وواإلجباء  »... حرماً آمناً يُجبى إليه �رات كل يشء«
  كل مكان يف كل مستقبل أك� م� كان، وطبعاً حسب الحاجيات الوقتية واملستمرة للحجيج واملعتمرين والقاطن�.

»مرات..فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزاقهم من الث«تعم �رات القلوب ك� يف دعاء إبراهيم » كل يشء«و
٣ 

إىل سائر الثمرات العلمية والعقلية واالقتصادية والسياسية أماهيه، ك� هي قضية الحال يف ذلك املجــال بالحشــد 
وهو الرزق املتميز املنطقع النظ� يف املعمور كلها، جمعاً يف هذا  »رزقاً من لدنا«العظيم من الحجاج وسائر الزوار، 

  كل الثمرات، يف تلك األرض القاحلة التي ال ماء وافراً فيها وال كالء!. البلد األم� ب�
جاهل� هذه النعمة واملكرمة العظيمة أو متجــاهل� عنهــا، وعــن أن الــذي مكَّــن لهــم  »ولكن أك�هم ال يعلمون«

  بقبلة املؤمن� ومأمن اإل�ان!.  ، بل هو كرامة من ّهللا  وآمنهم ليس هو الرشك با�ّ 
الذين «)، مه� كان منهم ۲۶لهم وعدهم ك� مضت يف آية االنفال (  لهم يعلمون وهم الذين آمنوا وحقق ّهللا ثم وأق

»حجدوا بها واستيقتنهم رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد
مه� كانت يف سبيل اإل�ان عراقيل  ٤

  وعقبات.
ن أرضهم، فهل إن ِعرضهم املتخطَّف أوىل بالصيانة أم أرضهم، وقضية اإل�ان الصادق اليق� أن فحتى إذا تُُخطِّفوا م

  فصرب جميل وّهللا «من النرص مه� كان سبيله شائكاً   يضحي املؤمن للحفاظ عليه بكل ما لديه فضالً ع� وعدهم ّهللا 
  .»املستعان

  واملعيشة بطرة:  لحياة متخلفة عن رشعة هللاّ ثم البقاء عىل أرض الوطن ال يضمن األمن ح� تكون ا
ا ِمْن قَْريٍَة بَِطرَْت َمِعيَشتََها فَتِلَْك َمَساكِنُُهْم لَْم تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إِالَّ قَلِيالً َو « »كُنَّا نَْحُن الَْوارِثِ�َ وَكَْم أَْهلَْكنَ

٥.  
فالنعمــة  »بطرت معيشــتها«مجتمع كافر غادر  »أهلنا من قرية وكم«وذلك نقض ثان وحجة ثالثة تدحض عاذرتهم 

املعيشة ح� تُحوَّل إىل النعمة فهي بطرة ُملهية، فالبطر دهش يعرتي اإلنسان من سوء احت�ل النعمة وقلة القيام 
لك ويــوم والدهر يومان يوم «بحقها ورصفها إىل غ� وجهها، فبطر املعيشة هو جعلها مبطرة ملهية يف غ� ما حقٍّ 

  ».عليك فإذا كان لك فال تبطر وإذا كان عليك فأصرب فبكاله� ستخترب
من كال البطر: الشق، والبطر: تجاوز الحد يف املرح، فعلها لذلك تعدت بنفســها إىل مفعولهــا، » بطرت«وقد تكون 

نج يف النِعمــة فأصــبحت كفراً، وتجاوزت الحد يف املرح والتغ  فقد شقت معيشتها إىل غ� عيشتها فبدلت نعمة ّهللا 
  نعمة ونقمة.

                                                                                                                                                         
 
٦٧: ٢٩).      ١. 

 
٢٦: ٨).      ٢. 

 
٣٧: ١٤).      ٣. 

 
٥١: ٤٠).      ٤. 

 
٥٨).      ٥. 
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إذا هلكــت عــن » � تسكن من بعدهم«البطرة العطرة العالية الغالية » مساكنهم«البعيد الرذيل العزيل » فتلك«
 -� تسكن إال قليالً منها  -أهلكنا... إال قليالً «وقد يعم اإلستثناء هنا مثلثاً من املستثنى منه أن » إال قليالً«سكناها 
لكن اآلخرين » إال قليٌل «قالت ثالث يف استثناءات ثالث، مه� كان األوسط منها يقتيض أدبياً » هم إال قليالًمن بعد

  يقتضيان النصب ك� هو، والجمع ب� الكل يقتيض النصب.
ات فقد أهلكنا إال قليالً منها، و� تسكن ما هلكت إال قليالً منها، وال من بعدهم إال سكنى قليلة حيث أصبحت ممر 

ملك الس�وات   إّ ال ساكن لها، فك� إن �ّ  »وكنا نحن الوارث� لها«املستفدية منها قليالً دون أن تتخذ مساكن دا�ة 
واألرض يف األصل، ثم يجعلنا مستخلف� يف بعض امللك مجازياً عارضياً ووقتياً، كذلك له هذا الثا� الذي يستخلفنا 

رية بأهلها فال بيوت حتى تُسكن وإْن قليالً، وقد يهلك أهلوها وتهلــك هــي فيه ح� تهلك أهلوها، فقد تهلك الق
  عىل أية حال. »وكنا نحن الوارث�«بعضاً فتبقى بعض البيوت عامرة أو شبه عامرة فال تُسكن إال قليالً 

املعيشــة هــو  فيا أهايل أم القرى املرزوقة من كل الثمرات ال تبطروا معيشتها فتستحقوا الهالك والدمار، فإن بطر
السبب األصيل لهالك القرى باستهالكها، وقد أوتيتم ذلك الحرم اآلمن، فأحذروا أن يحل بكم الهالك ك� بالغابرين، 

ث عن مصارع أهليها و� يرثها أحٌد بعدهم    .»وكنا نحن الوارث�«فقد بقيت قراهم شاخصة تحدِّ
ا رَُسوالً يَتْلُوا َعلَيِْهْم آيَاتِنَا َوَما كُنَّا ُمْهلِِ� الُْقَرى إِالَّ َوأَْهلَُها ظَالُِمونَ َوَما كَاَن َربَُّك ُمْهلَِك الُْقَرى َحتَّى يَبْعَ « هَ »َث ِيف أُمِّ

١.  
ال  -إهالك القرى أن بطرت معيشتها إال بحجة قاطعة تب� حق املعيشة عن باطلها، أن يبعث يف أمها  -فقط  -ليس 
» ربك«عىل طلو خط التكليف » ما كان«القرى وعاصمتها متَّبعة بطبيعة الحال يف حق أم بالط، ورسوالً، فأم  -كلها 

  ».مهلك القرى حتى يبعث يف....«الذي أرسلك يف أم القرى 
»َمْن َجاَء بِالَْحَسنَِة فَلَُه َخْ�ٌ ِمنْهَا َوُهْم ِمْن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُونَ «

٢.  
ربنا آتنا يف الدنية حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا «وك� تستدعيها قضية اإل�ان  ٣هي الحياة الحسنةهنا » الحسنة«

هــي خا�ــة  السـالم عليـه، وألن واليــة عــيل   ضوءها والية أولياء هللاّ وعىل  وخ� الحسنات يف الحياة والية هللاّ  »عذاب النار
ق حق الوالية �ّ  ٤الواليات فقد تفرس الحسنة أنها والية عيل ه هللا صـىلالرسول و   كمصداق مختلف فيه يصدِّ ه و علـي خــ� «وآـل

يف األخرى، فأنها تربز بحقها وحقيقتها ما � تكن تربز يــوم ا  -كيف� كانت  -هو الصورة الوضاءة من الوالية » منها
  لدنيا.

اآلخــرة خــ� لــك مــن «حياًة حسنة حيث أن  »فله خ� منها«ءا ربه بالحياة الحسنة وهي اإل�انية الصالحة  فمن ج
وال يحزنهم الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكة هــذا « - »يومئٍذ آمنون«يعم أهل الحرش ويطم  »وهم من فزعٍ « - »األوىل

»يومكم الذي كنتم توعدون
٥.  

يخص نفخة اإلحياء ويف الحياة األخرى، وأّما النفخة األوىل فهي مصعقة » من جاء بالحسنة«املنفي هنا عن » فزع«و

                                                        
٥٩).      ١. 

 
٨٩).      ٢. 

 
 آ�� و ���� ا��� ������ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ�� ��� ا����  ا����م ����  ����� ا��ٔ���ر �� أ�� أ��ب ا���از ��ل ���� أ�� ��� ا��ّ� ١٠٣: ٤). ��ر ا������      ٣

�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ�» �� ��ء ������� ��� ��� ����«   ���� ر��ل ا��ّ�» ����ً ����ً..  �� ذا ا��ي ���ض ا��ّ�«�� و��   �ا���� زد�� ��ٔ��ل ا��ّ  آ

��� ��� �� و ���� ا  �� ���� و��� �� �����.  أن ا����� �� ا��ّ� آ

 
 .ا����م ����و���� ���   ������� وا��ّ� ������ا����م�� ����� ا���� �� أ�� ����  ١٠٢: ٤). ��ر ا������      ٤

 
١٠٣: ٢١).      ٥. 
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، من السابق� واملقرب�، فال يعم كلَّ من جاء بالحســنة، فلهــم فــزع  وهم الخصوص من عباد ّهللا  » شاء هللاّ إال من «
  .» إال من شاء هللاّ «الصعقة موتاً وسواها ألقل تقدير، ثم إن زلزلة الساعة تفزع الكل دون إبقاء، وتُصعف 

لحياة اإل�انية ليس لزامها العصمة، فهناك معاٍص كب�ة منكراً قد تعني الفزع األكرب، ال أي فزع كان، حيث ا» فزع«و
  وهو دخول النار أم خلودها.» الفزع األكرب«قد يجزون بها ح� ال تشملها شفاعة، فال يأمنون كل األفزاع إال 

ا َوُهْم الَ يُظْلَُمونَ « يِّئَِة فَالَ يُْجَزى إِالَّ ِمثْلَهَ السَّ »َوَمْن َجاَء بِ
١.  

هل تجزون إال «ويقال لهم ك� هنا »فكبت وجوهم يف النار«وهم الكافرون وأرضابهم » السيئة«بالحياة » من جاءو «
لقد كنت يف غفلة من هــذا فكشــفنا عنــك «ف� الجزاء النار إال نفس العمل حيث يظهر �لكوته  »ما كنتم تعملون

  .»غطاءك فبرصك اليوم حديد
إىل الجنة مه� كانت درجات، والحياة السيئة الال إ�انية مص�ها إىل النــار مهــ� فالحياة الحسنة اإل�انية مص�ها 

  .»ربنا أتنا يف الدنيا حسنة وقنا عذاب النار«كانت دركات: 
ٍء َوأُِمرُْت أَْن أَكُوَن مِ « لَْدِة الَِّذي َحرََّمَها وَلَُه كُلُّ َيشْ َا أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد رَبَّ َهِذِه الْبَ »ْن الُْمْسلِِم�َ إِ�َّ

٢.  
، وكانت تستمد ســيادتها عــىل مــن ســواها منهــا، ٣وهي مكة املكرمة» هذا البلدة«لقد كانت العرب تدين بحرمة 

تعريضة  »إ�ا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها«زلفى، ف  ا تقرباً إىل هللاّ وتُعلِّق آمالها وأصنامها عىل كعبته
ا يعبــدون  عريضة عىل هؤالء يعظمون البلدة والبيت ويحرتمون، ثم ال يعظمون صاحب البيــت بــل ويخرتمــون، إّ

  أصناماً يظلون عليها عاكف�، وما أظلمهم عبادة وأضلهم!
ائف�، وقــد لحرمتها سلباً وإيجاب» حرمها«و ياً فوق كل بلدة حيث يُحج بيتها ويُصىل إىل قبلتهــا، وهــو امللجــأ للخــ

  من الشهوات املباحة يف غ�ها. -ال سي� حالة اإلحرام  -حرّمت فيها 
سواها، وإ�ا له نصيب زائد عىل غ�ها من كائنات العا� فإنها » وله كل يشءٍ «ثم وليس فقط: رب هذه البلدة، بل 

ينياً حيث ُدحيت األرض من تحتها، وترشيعياً إذ بعثت فيها أم الرساالت بخاتم املرسل� وسد الخلق أم القرى تكو
  .آله و عليه هللا صىلأجمع� 

ال فحسب هذه البلدة كاألصنام التي تختص  »وله كل يشء«ال سواه فلم تعبدون سواه،  »رب هذه البلدة«إنه تعاىل 
  بعدون سواه.كلٌّ جانباً من الكون بزعمكم، فلم ت

  له ال سواه، أمراً بوحي ك� أمرت فطرياً وعقلياً، ف� أمر توحيد العبادة والتسليم �ّ  »وأمرت أن أكون من املسلم�«
أمراً تعبدياً، بىل واآليات اآلفاقية واألنفسية متجاوبة يف إيجاب هذه الفريضة الربانية، واإلسالم هنــا هــو  -فقط  -

  العامل�، وهو أّول من أسلم ك� هو أّول العابدين. فوق اإل�ان خالصاً لرب
َا أَنَا ِمْن الُْمنِذرِ « َا يَْهتَِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَُقْل إِ�َّ »ينَ َوأَْن أَتْلَُو الُْقرْآَن فََمْن اْهتََدى فَإِ�َّ

٤.  

                                                        
٩٠).      ١. 

 
٩١).      ٢. 

 
��� ��ل: أن �����ً ��� ����ا ا����� و��وا �� ��ا��ه ���اً ��� ���ب ��  ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ١٠٥: ٤). ��ر ا������      ٣

ذو ��� ������ ��م ���� ا����وات وا��ٔرض وو����� ��� ���� ا������ و������ ����   ���أه �ٕ�ذا ���: أ�� ا��ّ� �����ا ��اء�� ��� د��ا ر���ً 

 أ���ك.

 ��ّ�� أن ���� ���ه و���� ���ه إ�� ا��ٔذ�� أو ���د ���ه.  ���ل: ��م ا��ّ� ������ا����مو��� �� زرارة ��ل أ�� ���� 

�� و ���� ا��� ���  ��ل ا��ّ�و��� �� ���و�� �� ���ر ��ل ��ل ر ��م ��� ��م ��� ا����وات وا��ٔرض و�� ��ام إ�� أن ���م ا�����   ��م ��� ���: إن ا��ّ� آ

 �� ��� ��ٔ�� ���� و�� ��� ��ٔ�� ���ي و�� ��� �� إ�� ���� �� ا����ر.

 
٩٢).      ٤. 
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يف هذه التالوة املباركة ول حياته  آله و عليه هللا صىللرسول التالوة بجامع معناها هي اإل�ام، وقد اخترصت وانحرصت رسالة ا
وما عل�ه «الرسالية يف بعدين: أن يأتم بالقرآن وقد فعل لحد أصبح نفسه القرآن وأفضل منه وك� سمي به يف يس 

كل دو�ا إبقاء، فقد أصبح تجسيداً لواقع القرآن وتفس�اً وتأويالً ك »الشعر وما ينبغي له أن هو إال ذكر وقرآن مب�
  أفضل من القرآن. -إذاً  -وتطبيقاً له يف نفسه ورسالياً، فهو 

وبعٌد ثان أن يتلوه عليهم ك� يتلوا نفسه عليهم ليتأتم به الناس يف كل أقوالهم وأحوالهم وأفعالهم، ف� � تكمــل 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلوا عليهم « -إذاً  -تالوته يف نفسه � يأهل أن يكون تالياً له عليهم، فهو 

  .»وأن كانوا من قبل لفي ضالل مب�
بتلــك  »فمن أهتدى«وأن سنته السنية قولية وعملية وتقريرية هي تالوة للقرآن، فإنه اإلمام يف كل حلقات رسالته 

فلست أحمل أحــداً  »ملنذرينومن ضل فقل إ�ا أنا من ا«ال لربه وال ملن سواه  »فإ�ا يهتدي لنفسه«التالوة املباركة 
  عىل الهدى إذ ما عيل إال البالغ أنذاراً وتبش�اً.

ف� دور السنة أمام القرآن، » أن أتلوا القرآن«ب -  بعد توحيد العبادة واإلسالم ّ�  -وح� تنحرص الرسالة اإلسالمية 
  إال دوراً هامشياً لتالوة القرآن إيضاحاً له وتبييناً.

مــن «و »وما ينطلق عن الهوى * إن هو إال وحي يوحى«ملوحاة إليه عليهم إال تالوة القرآن القائل ومال تالوة سنته ا
  أّما شابه� من آيات. » يطع الرسول فقد أطاع هللاّ 

»َسُ�ِيُكْم آيَاتِِه فَتَْعرِفُونَهَا َوَما َربَُّك بَِغاِفٍل َع�َّ تَْعَملُونَ     َوقُْل الَْحْمُد �ّ «
١.  

ال سواه، وك� أراكم آياته   ال سواه، حيث النعم كلها من هللاّ »  �ّ «كله » الحمد«أظهر قاالً وحاالً واع�الً أن »: وقل«
من بعد، كآية الدابة التي تكلمهم يوم الرجعة، وسواها من آيات يوم الدنيا وما بعدها،  »س�يكم آياته«من ذي قبل 

ســ�يهم آياتنــا يف «و� يك ينفعكم إ�انكم عند آيات العــذاب ال يف األوىل وال األخــرى: شئتم أم أبيتم،  »فتعرفونها«
 »بغافل ع� تعملون  وما هللاّ «؟ »اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتب� لهم أنه الحق أو � يكف بربك أنه عىل كل يش شهيد

  .»يه األبصار...غافالً ع� يعمل الظاملون إ�ا يؤخرهم ليوم تشخص ف  وال تحس� هللاّ « -
  سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام

  أو
   واليوم اآلخر والجهاد يف سبيل هللاّ   اإل�ان با�ّ 

اَن لِلُْمْرشِكَِ� أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد ّهللا « ْم َخالُِدوَن َشاِهِديَن َعَىل أَنُفِسِهْم بِالُْكْفِر أُوْلَِئَك َحِبطَْت أَْعَ�لُُهْم َوِيف النَّاِر هُ    َما كَ
َا يَْعُمُر َمَساِجَد ّهللا  اَة وَلَْم يَْخَش إِالَّ هللاّ    َمْن آَمَن بِا�ّ    * إِ�َّ كَ الَةَ َوآَ� الزَّ فََعَىس أُْولَئَِك أَْن يَُكونُوا    َوالْيَْوِم االِْخِر َوأَقَاَم الصَّ

الَ    َوالْيَْوِم االِْخِر َوَجاَهَد ِيف َســِبيِل ّهللا    َ�رََة الَْمْسِجِد الَْحَراِم كََمْن آَمَن بِاّ� ِمْن الُْمْهتَِديَن * أََجَعلْتُْم ِسَقايََة الَْحاجِّ َوعِ 
ِهْم َوأَنُفِســِهْم بِــأَْمَوالِ    الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَ� * الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َســِبيِل ّهللا    َوهللاّ    يَْستَُووَن ِعنَْد هللاّ 

ُُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمنُْه َورِْضَواٍن َوَجنَّــاٍت لَُهــْم ِفيَهــا نَِعــيٌم ُمِقــ   أَْعظَُم َدرََجًة ِعنَْد هللاّ  َفائِزُوَن * يُبَرشِّ يٌم * َوأُْولَِئَك ُهْم الْ
ُكْفَر ِعنَْدُه أَْجٌر َعِظيٌم * يَا أَيُّ    َخالِِديَن ِفيَها أَبَدا إِنَّ هللاّ  َحبُّوا الْ اَء إِْن اْستَ َها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا آبَاءَكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَ

اَن آبـَـاُؤكُْم َوأَبْنَــاُؤكُمْ  اُجُكــْم َوإِْخــَوانُُكْم َوأَزْوَ  َعَىل االِْء�َاِن َوَمْن يَتَوَلَُّهْم ِمــنُْكْم فَأُْولَِئــَك ُهــْم الظَّــالُِموَن * قـُـْل إِْن كَــ
َورَُســولِِه َوِجَهــاٍد ِيف    ِمــْن ّهللا َوَعِش�َتُُكْم َوأَْمَواٌل اقَْرتَفْتُُموَها َوتَِجارٌَة تَْخَشْوَن كََسادََها َوَمَساكُِن تَرَْضْونََها أََحبَّ إِلَيْكُْم 

»َقْوَم الَْفاِسِق�َ الَ يَْهِدي الْ    بِأَْمرِِه َوهللاّ    َسِبيلِِه فََرتَبَُّصوا َحتَّى يَأِْ�َ هللاّ 
٢.  

ــاِر ُهــْم    َما كَاَن لِلُْمْرشِكَِ� أَْن يَْعُمُروا َمَساِجَد ّهللا « َشاِهِديَن َعــَىل أَنُفِســِهْم بِــالُْكْفِر أُوْلَِئــَك َحِبطـَـْت أَْعَ�لُُهــْم َوِيف النَّ

                                                                                                                                                         
 
٩٣).      ١. 

 
٢٤: ٩).      ٢. 
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»َخالُِدونَ 
١.  

ير سلباً لألهلية عن قالة أو حالة أو فعالة، كلــ� ذكــرت فيــه منهــا، وعــ�رة حظر حظ� يف موقف حذ» ما كان ل«
يعمم التحريم من املرشك� إىل » الكفر«هنا  »شاهدين عىل أنفسهم بالكفر«املساجد من هذه املحظورات للمرشك� 

  إذاً يعني أنسح مصاديق الكفر.» سائر الكافرين، فذكر املرشك�
هنا تعم إىل ع�رة بنيانه ع�رة الحضور فهى تطبيقاً لطقوس »  مساجد هللاّ «الثة اآليات كوع�رة املسجد الحرام يف ث

:  قوله: إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فأشهدوا له باإل�ان قال هللاّ  آله و عليه هللا صىلكافرة أم أي حضورة وك� يروى عن النبي 
  .٢»خر...واليوم اآل   من آمن با�ّ   إ�ا يعمر مساجد هللاّ 

أولئك حبطت «» بالكفر«هم أنحس مثال يف ذلك الحظر، دون اختصاص له بهم، وقد يؤيده إضافة إىل » املرشك�«و
ككل، إضافة إىل   حيث الحبط يعم املرشك� إىل كل الكافرين، فال يسمح لهم ككل يف ع�رة مساجد هللاّ  »أع�لهم...

  أرجح الس�ح لع�رة املساجد.مه� كان حرصاً يف  »... إ�ا يعمر مساجد هللاّ «الحرص: 
يف الدنيا واآلخرة، فك� ليست لهم أع�ل يــنفعهم يف اآلخــرة، كــذلك ليســت لهــم أعــ�ل  »أولئك حبطت أع�لهم«

تنفعهم، بل هــي ترضــهم ألنهــا   ، وال لهم أع�ل يف مساجد هللاّ  تسمح لهم بع�ر املسجد الحرام وسائر مساجد هللاّ 
  ارضة الناسخة ملا سواها، ف:الح  تخلفات عن رشعة هللاّ 

َا يَْعُمُر َمَساِجَد هللاّ « كَاَة وَلَْم يَْخَش إِالَّ هللاّ    َمْن آَمَن بِا�ّ    إِ�َّ الََة َوآَ� الزَّ فََعَىس أُْولَئَِك أَْن يَُكونُوا    َوالْيَْوِم االِْخِر َوأَقَاَم الصَّ
»ِمْن الُْمْهتَِدينَ 

٣.  
، فــ� هــي  ، فكيف يعمرها من ال يعمر قلوبهم بتوحيــد هللاّ  يف عبادة هللاّ   ، خاصة بعباد هللاّ  خالصة �ّ   إن بيوت هللاّ 

؟ فال يصلح غ�  ؟! أم يسجد للمسيح أم سواه زَعم أنه عبادة هللاّ  لعباد هللاّ   الصلة ب� من يسجد لألصنام ومسجد ّهللا 
د، ثم وأولئك األنكاد هم  »و...  من آمن با�ّ «�ا ، وإ  أن يعمر مساجد ّهللا   املؤمن باّ�  هم الصالحون لهذا الصدد املسدَّ

إذ ليســوا  -الطالحون، إذاً ف� هو دور املؤمن� الفاقدين لهذه الرشوط الثالثة؟ إن ع�رتهم للمساجد ال محظــورة 
  ع�رة املساجد دون تشجيع. وال محبورة إذ ليسوا هكذا مؤمن�، فهم عوان بينه�، مسموحاً لهم -بكافرين 

ثم ملن ، ٤مثلثة الرشوط  إ�ا هو ملن جمع بعد اإل�ان با�ّ   فاملوقف األوّل لع�رة املسجد الحرام وسائر مساجد هللاّ 
  آمن وجاء باألهم منها، ومن ثَمَّ ملن هو خاٍو عنها كلِّها، درجات حسب الدرجات.

  هي ب� إنشاء وإخبار، إخباراً أن طبيعة حال املؤمن الحامل لهذه الرشــوط أن يعــرم مســاجد هللاّ » إ�ا يعمر...«و
  يف بعدي الع�ر دون سواه، فقضية اإل�ان با�ّ   بنياناً وحضوراً إلقام الصالة، وإنشاًء: ليعمر هكذا مؤمن مساجد هللاّ 

  ».املسجد الحرام«، وبأحرى منها كلها  ثم إقام الصالة وإيتاء الزكاة، هي ع�رة مساجد هللاّ   والخشية من هللاّ 
ر بيوت هللاّ «ف مــن أدمــن اإلخــتالف إىل املســجد أصــاب أخــاً «و ٥» من ألف املسجد ألفه هللاّ «و»  هم أهل ّهللا   ع�َّ

                                                        
١٧).      ١. 

 
��  - ٢١٩: ٣). ا��ر ا�����ر      ٢ أ��ج أ��� و��� �� ���� وا��ار�� وا�����ي و���� وأ�� ���� وا�� ا����ر وا�� أ�� ���� وأ�� ����� وأ

 :...آ�� و ���� ا��� ���  ���ن وأ�� ا���� وا����� و���� وا�� ��دو�� وا������ �� أ�� ���� ا���ري ��ل ��ل ر��ل أ��ّ�

 
١٨).      ٣. 

 
 .ا����م ����) ����ط ��ل: ��� �� ��� �� أ�� ���� ١٢) ذ�� ا����ي ا����� �� ����� ا��ٓ��ت (٤٨٢: ١٤). �����ت إ���ق ا��� (     ٤

 
�� و ���� ا��� ���  ا���ار وأ�� ���� وا����ا�� �� ا��ٔو�� وا������ �� أ�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ���ٔول أ��ج ٢١٦: ٣). ا��ر ا�����ر      ٥ :.... آ

��� ���وا����� �� أ�� ���� ا���ري ���  �� و ���� ا  .آ
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ى وكلمة ترصفه عن الردى ويرتك الذنوب حياًء وخشــية، أو وعل�ً مستظرفاً وكلمة تدعوه إىل الهد  مستفاداً يف هللاّ 
  .٢»رم الزائروحق عىل املزور أن يك  من توضأ يف بيته ثم أ� املسجد فهو زائر ّهللا «و ١»نعمة أو رحمة منتظرة

، فالحضور فيها هو بأحرى من قضاياه، حيث القصد من بنيان ٣وإذا كانت ع�رة املسجد يف بنيانه هي قضية اإل�ان
  املسجد أن يُسجد فيه دون بنيان هو خراب عن الحضور للصالة.

أشغال الدنيا وك� يروى ال تصلح إالّ للعبادة ال سواها من   �ا قرن دليلنا أن مساجد هللاّ   وهنا قرن ع�رة مساجد هللاّ 
يأ� يف آخر الزمان أناس من أمتي يأتون املساجد يقعدون فيها ِحلَقاً ذكرها الدنيا وحب الدنيا، : «آله و عليه هللا صىلعن النبي 

  .٤»بهم حاجة  ال تجالسوهم فليس ّهللا 
 آلـه و عليـه هللا صىلفال تزخرف �ا تجلب األنظار، وك� يروى عن النبي   هي محال الخضوع والسجود �ّ »  جد ّهللا مسا«وألن 

  .٥»قوله: ما أمرت بتشييد املساجد
ل وبأحرى أصل ع�رها وهذا فرع اإلصالح ما أرشف منها عىل خراب، ب -فقط  -وال تعني ع�رة املساجد يف بنيانها 

  عليه تشمله ع�رة املسجد.
، حيث العبادة بصورة عامة هيقضية الخشية،  قد تعني الخشية يف العبادة أنه ال يعبد إال هللاّ  » � يخش إال هللاّ «وهنا 

  غون رساالت هللاّ الذين يبل«وهي الحالة القلبية الظاهرة يف مظاهر القال والفعال، مه� كانت لها درجات أعالها ل
» ويخشونه وال يخشون أحداً إالَّ هللاّ 

٦.  
كذلك  -، وعىل إيتاء الزكاة وأفضله  يف بيت هللاّ   تحمل صاحبها عىل إقام الصالة �ّ   عىل ضوء اإل�ان با�ّ   فخشية هللاّ 

  ج.املحاوي  ملكان الحشد والحرش العام فيه لعباد هللاّ   بيت ّهللا  -
  .»فعىس أولئك أن يكونوا من املهتدين«

وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وخشــية   ؟ أجل، إن اإل�ان باّ� »عىس«أو ملَّا يكونوا هؤالء األركام من املهتدين؟ فكيف 
ة ، ولكن اإلهتداء الج�ه�ي الجمعي الشامل الكافل إلسعاد الحيــاة فرديــة عاليــة وجمعيــ هي إهتداء إىل ّهللا   هللاّ 

  بنياناً وحضوراً وك� يف رواية اإلمام الحسن املجتبى عن جده رسول هللاّ   غالية، إ�ا هو عىل ضوء تعم� مساجد هللاّ 
  إالّ رجاء اإلهتداء. -إذاً  -، وحتى اإلهتداء الفردي هو بحاجة إىل ك�ل الصالة والزكاة والخشية، فليس لهم آله و عليه هللا صىل

وال سي� يف مؤ�رات الحــج والعمــرة، ومــن ثــم   تمراريه بتكافل الجمع الحاشد يف بيوت ّهللا ثم اهتداٌء آخر هو إس

                                                        
��� ���  ��ل ���� ��ي ر��ل ا��ّ� ������ا����م). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ا���� �� ���      ١  ���ل:... آ�� و ���� ا
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  ، ثم اإلهتداء إىل الجنة. حسن العاقبة بذلك اإلتصال الج�ه�ي يف تحقيق عمودي الصالة والزكوة يف بيوت هللاّ 
بب صالح، فإن السبب الصــالح نحو قطع آمال املرشك� عن اهتداءهم دون س» عىس«ومن ناحية أخرى قد تنحو 

  ».عىس«فيه وال » لعل«فضالً عن غ� الصالح فال  »لعل وعىس«يوصل إىل الهدى ب
هنا عساها تعني بعد اإلهتداء األّول يف مربعه سائر اإلهتداء يف الدارين التي هي من محاصيل تعم�ات » عىس«ف

الكعبة البيت الحرام   جعل ّهللا «حيث » املسجد الحرام« من كل الجهات وبكل اإلمكانيات، ويف أعىل قممها  بيوت هللاّ 
فالقيام اإلســالمي الســامي يف ذلــك املــؤ�ر هــدًى ال بــديل عنهــا وكــ�  »مثابة للناس«و »هدًى للناس«و»قياماً للناس

  فصلناها عىل ضوء آيات الحج.
  ذلك، ويف نظرة أخرى إىل اآليت� نستنتج أحكاماً تالية:

ـك نَِجــس نَِحــس،  يف مثلث البنيان واإلصالح والحضور محرم عىل الكافرين با�ّ   تعم� مساجد هللاّ  - ۱ ، حيث املـرش
ثم ودخول الكافر مظنــة تلويــث املســجد  »أن طهرا بيتي للطائف�...«نِجس، وتطه� البيت فرض  -ككل  -والكافر 

 املسجد الحرام إذا كان مسل�ً فضالً وهو حرام، وأن الكافر جنب أياً كان، ودخول الجنب يف املسجد حرام ال سي�
إذ هم مكلفون بالفروع ك� األصول، ثم وإقدام الكافر لتعم�  »وال جنباً إال عابري سبيل حتى تغتسلوا«عن الكافر: 
  تعي�، ك� يُوجب منة عىل املسلم�.  مساجد ّهللا 

ذلك محظوراً، ويف دوران األمر ب� محظور الجنابة لغ� ع�رة، بل لإلهتداء، ليس   إذاً فدخول الكافر مساجد هللاّ  - ۲
  ومحبور الهداية، ال ريب أن الهداية أوىل وأرجح، بل ويف حظر الكافر املتحري عن الهدى عن دخــول مســاجد هللاّ 

  !. حظر عن اإلهتداء إىل هللاّ 
ال تشمالن مــن ال يشــهد والكافرين يف ذلك الحظر » املرشك�«أن  »شاهدين عىل أنفسهم بالكفر«ذلك، وقد تلمح 

، فالشهادة عىل الــنفس بــالكفر هــي  يف مساجد هللاّ   عىل نفسه بالكفر، حيث هو يف سبيل اإلهتدء ليسمع كالم هللاّ 
  اإلستقرار السامد عىل الكفر، شهادة يف القال والفعال مع شهادة الحال.

، كالطواف عرياناً حول البيت  ساجد هللاّ هذا، ومن شهادتهم عىل أنفسهم بالكفر طقوس الكفر التي يعملونها يف م
وسائر طقوسهم الكافرة يف سائر مساجد  »لبيك ال رشيك لك إال رشيٌك هو لك �لكه وما ملك«مكاًء وتصدية وقولهم 

  . هللاّ 
،  ، واألع�ل الحابطة بها خابطًة، فيها مس من كرامــة مســاجد هللاّ  ككل ويف مساجد ّهللا  »أولئك حبطت أع�لهم«ثم 

  كمن يصيل يف مسجد َدبر القبلة أم دون طهارة أماهيه من حبط للصالة وخبٍط فيها.
  ويف نظرة أخرى إىل اآليت� نقول:

ف� هي هذه الشهادة؟ والكافر  »شاهدين عىل أنفسهم بالكفر«محصوٌر يف  -ومنها دخولها  -حظر ع�رة املساجد 
  بص� بنفسه أياً كان!.

ر حالة الصمود والجمود فيه، فالكافر املتحري، عن إ�ان غ� شــاهد عــىل نفســه من شهادتهم عىل أنفسهم بالكف
  بالكفر، ال عابراً متحرياً يف شٍك مقدس، فال حظر عىل ع�رته املسجد.

إزراء   ومنها اإللتزام يف كفرهم بالطقوس الكافرة قاالً وأع�الً إىل حاٍل، فقالة الكفر وأع�له للداخل يف مســاجد هللاّ 
  . باملؤمن� با�ّ بها و 

فأما إذا هو كافر ال يشهد هكذا عىل نفسه بالكفر، بل ويعمل عمل اإل�ان ضمن املؤمن� ألنه محايد مه� � يكن 
، إذ ال ض� فيه وال مٌس من كرامة، وقد يجوز إهتداءه يف ِخِضــمِّ الج�عــات  متحرياً، فقد يجوز دخوله مساجد هللاّ 

  اإل�انية بطقوسها.
املتغيب كفره تحرياً عن إ�ان، أم دون تجٍر عىل إ�ان، مساملًة ومحايدًة مع أهل اإل�ان، قد يجوز له ع�رة  فالكافر

  ، وأما محظور الجنابة فقد يدخل يف دوران األمر ب� األهم واملهم وما أشبه. مساجد ّهللا 
ومن أظلم «:  ، أو يعارض بذكر اسم غ� هللاّ  هو الصدُّ عن أن يذكر فيها أسم ّهللا   واألصل من محظور ع�رة مساجد ّهللا 

أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إال خائف� لهم يف الدنيا   ممن منع مساجد هللاّ 
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»خزي ولهم يف اآلخرة عذاب عظيم
١.  

اإلنشاء إىل اإلخبار، فبالنســبة للعــ�رة الروحيــة إخبــار، هنا وهناك اإلخبار إىل اإلنشاء و » ما كان«ذلك، وقد تعني 
  ترضب إىل أع�ق اإلخبار واإلنشاء.» ما كان«ولغ�ها إنشاء، و

وألن األصل يف ع�رة املسجد الحرام ع�رة اإل�ان الصالح، ال فقط ع�رة البنيات والعامرون هم غامرون يف الكفر، 
  لثة:خراب عن اإل�ان، لذلك تأ� النبهة الثا

َحَراِم كََمْن آَمَن بِا�ّ «    الَ يَْستَُووَن ِعنَْد ّهللا    َوالْيَْوِم االِْخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل ّهللا    أََجَعلْتُْم ِسَقايََة الَْحاجِّ َوِعَ�رََة الَْمْسِجِد الْ
»الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم�َ    َوّهللا 

٢.  
منقبة يفتخرون بها عــىل  -قاضية عن ع�رة اإل�ان  »سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام«يكن فلقد كانت للمرش

، فواجههم ذلك التنديد الشديد، ول� يعرفوا أن األصل يف ع�رة  واليوم اآلخر واملجاهدين يف سبيل ّهللا   املؤمن� باّ� 
ن، فمسجد الرضار مسجد يف ع�رته كسائر املساجد، ولكنه املسجد الحرام هو ع�رة اإل�ان، وإمارته عىل أهل اإل�ا

ارا َوكُْفرا َوتَْفِريقا بَْ�َ «ورسوله، ف  ألنه كان إرصاداً ملن حارب ّهللا   يُهدم ويحرق بأمر هللاّ  َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجدا ِرضَ
ُحْسنَى َوهللاّ َورَُسولَُه ِمْن قَ    الُْمْؤِمِنَ� َوإِرَْصادا لَِمْن َحارََب هللاّ  ُل َولَيَْحلُِفنَّ إِْن أَرَْدنَا إِالَّ الْ يَْشهَُد إِنَُّهْم لََكاِذبُون َ* الَ تَُقْم    بْ

َس َعَىل التَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يَْوٍم أََحــقُّ أَْن تَُقــوَم ِفيــِه ِفيــِه رَِجــاٌل يُِحبُّــوَن أَنْ  ــُروا َوّهللا  فِيِه أَبَدا لََمْسِجٌد أُسِّ يُِحــبُّ    يَتَطَهَّ
انَُه َعَىل تَْقَوى ِمْن ّهللا  َس بُنْيَ انَُه َعَىل َشَفا ُجرٍُف َهاٍر فَانَْهاَر بِِه ِيف    الُْمطَّهِِّريَن * أَفََمْن أَسَّ َس بُنْيَ َورِْضَواٍن َخْ�ٌ أَْم َمْن أَسَّ

َعلِيٌم    بُنْيَانُهُْم الَِّذي بَنَْوا ِريبًَة ِيف قُلُوبِِهْم إِالَّ أَْن تََقطََّع قُلُوبُُهْم َوهللاّ الَ يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِمَ� * الَ يَزَاُل    نَاِر َجَهنََّم َوّهللا 
»َحِكيمٌ 

٣.  
وما أشبه، وال مكانة  آله و عليه هللا صىلفاملسجد الحرام أسس عىل التقوى من أّول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم مسجد الرسول 

سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام وإمارته للمرشك� أمام ع�رة اإل�ان وإمارته، وحضور املــؤمن� فيــه تطبيقــاً ل
  . لشعائر هللاّ 

ترتيباً عملياً بينهم: سقاية الحج وع�ر املسجد  السالم عليهيف عباس وشيبة وعيل  -ب� منازل النزول  -ومه� نزلت اآلية 
ولكنها طليقة ي� الجانب�، ثم ظاهر املقابلة أن سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام كانتا  »... من آمن باّ� «الحرام و

قال للعباس يا عم أال تهــاجر؟ أال تلحــق  السـالم عليهقيل إن علياً «ملن هو يقابل الجانب اآلخر مه� كان له إ�ان، فقد 
فنزلــت هــذه   م من الهجرة؟ أعمر املسجد الحرام وأسقي حاج بيــت هللاّ ؟ فقال: ألست يف أعظآلـه و عليه هللا صىل  برسول هللاّ 

  .٤اآلية

                                                        
١١٤: ٢).      ١. 

 
١٩).      ٢. 

 
١١٠ - ١٠٧: ٩).      ٣. 

 
� ���ـ� �ـ�ل �ـ�ل ��ـ�   �ـ� ��ـ� ا��ّـ� ٢١٨: ٣:.... و���� �� ا��ر ا����ـ�ر ا����م ������ ���� ا����ن ���: إن ����ً  ١٩٤: ٢). ��ر ا������      ٤ ـ�

�ا��ـ��م ���� � �ٕ����ده �� أ�� ����ة �� أ��� ��ل: ����� ���� وا����س ���ـ���ان إذ �ـ� ���ـ� ��ـ� �ـ� أ�ـ� :... و��� روى ا����� أ�� ا����� ا�����

���ل: ���ذا ������ان؟ ���ل ا����س: ��� أو��� �� ا���� �� �� �ـ�ت أ�ـ�، �ـ���� ا��ـ�ج، و�ـ�ل �ـ���: أو��ـ� ��ـ�رة ا���ـ��  ا����م �������� 

��� أو��� ��� ���ي �� �� �����، �����: و�� أو��� �� ���؟ ���ل: ���� ��ا������ ������ ���  : أ������ ����ا����م ����ا���ام ���ل ��� 

ـ� و ���� ا��� ���  ���م ا����س �����ً ��� ذ��� ��� د�� ��� ر��ل ا��ّ�  آ����� ����ّ� و��ل: وأ�� ��ى إ�� �� ا������� �� ���؟ ���ل: أد��ا ���ـ�ً �ـ���  آ�

����� ����� ��ـ� �ـ�ء �����ـ� و�ـ� �ـ�ء �����ـ� ��ـ�ل �����ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  إ�� �� ا������ �� ���، ���ل �� ر��ل ا��ّ� ��، ���ل: �� د��ك

  و��� �� ����� ا������ �� أ�� ��ـ�� �ـ� أ�ـ� ��ـ� ا��ّـ� »أ����� ����� ا���ج...«و��ل: �� ���� ر�� ���ءك ا����م و���ل أ�� �����  ا����م ����

� �ـ��� �ـ� ا���ـ��  ا��ـ��م ������ل: ��� ��ٔ��� ا�������  ا����م ���� �س و���ـ�ن �ـ� أـ� �� أ��� ا������� أ����� ��ٔ��� ������، ��ل: ��� ��� وأ�ـ� و�ـ�
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؟ وال تقابَُل ب� مصــدر وفاعــل! وعــّل القصــد مــنه� بصــورة »من آمن«مصدران تقابالن ب» سقاية وع�رة«وهنا 
انه� ككل إياه� دون أعتبار لسواه� من املصدر هو س�ة الفاعل له�، أنه� أصبحا سقاية وع�رة حيث أصبح كي

وإن � يصبح كيانه ككل إياها فهو أفل  » واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل هللاّ   من آمن با�ّ «منازل الك�ل مكانًة، ولكن 
ان من األول�، فاإل�ان القليل أفضل من كث� السقاية والع�رة وع�رة املسجد الحرام ممن ال يؤمن، ك� وأن اإل�

  األك� دون سقاية وع�رة هو أفضل من األقل بكل سقاية وع�رة للمسجد الحرام.
  ف� أحسنه تعب�اً قاصداً ملثل هذه العناية األدبية الرقيقة املنبِّهة ملوقف اإل�ان أمام سواه.

  ن الرب مــن آمــن بــا�ّ ليس الرب أن تولوا وجوهكم قِبل املرشق واملغرب ولك«ونظ�ة اآلية يف مقابلة الفعل بالفاعل 
»واليوم اآلخر...

١.  
... كأصل آخر، وإن كانا من  : سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام كأصل ومن آمن با�ّ » ال يستوون عند هللاّ «ذلك ف

ية فضــيلة أخــرى املؤمن�، حيث الرجاحة دا�اً هي ألصل اإل�ان قبال الكفر، ولفاضل اإل�ان قبال مفضوله دون أ 
  وجاه اإلمان ولواحقه.

مه� كانوا سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام،وهو يهدي املؤمن� وإن � يسقوا  »ال يهدي القوم الظامل�  وهللاّ «ثم 
  الحاج و� يعمروا املسجد الحرام.

 »ال يهدي القوم الظامل�  وّهللا «، وك� ٢عىل عدم إ�ان من نزلت اآلية نكاية به» سقاية...«ب» من آمن«وقد يدل قرن 
سند الفضيلة واالفضلية �راتبه  -فقط  -تؤيده، أم يعني معه كامل اإل�ان، أمام ناقصه تبيياً أن اإل�ان �لحقاته هو 

  أمام فاقديها.
تشمل إىل جْعِل املرشك� جعَل بسطاء من املؤمن�، هكذا جعــل جاهــل قاحــل، وكــ� يتأيــد كــلٌّ » أجعلتم«إذاً ف

  �ختلف مالمح اآلية وما بعدها.
هطالب  وقد أصفق الفريقان يف رواياتهم املتواترة أن اآلية نزلت بشأن اإلمام عيل بن أ� مــثالً عاليــاً لإل�ــان  السـالم علـي

والجهاد، أمام من يفتخر بسقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام، نذكر منهم عجالة تسعة عرش من الفطاحل كن�ئج 
 السالم عليهبكلمة واحدة مشرتكة بينهم ك� يف الجمع ب� الصحاح الستة من رواية الجمهور: أنها نزلت فيه  ٣عن عرشات

                                                                                                                                                         
�  آ�� و ���� ا��� ���  ا���ا�� ���� ������ ا�����، و��ل ا����س: أ����� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���ام، ��ل ����ن أ����� ر��ل ا��ّ� ا��ـ���� و�ـ� ز�ـ�م وـ�

 .»أ����� ����� ا���ج...«  ���� ����ً �� ���، ��ل: ��ٔ��ل ا��ّ�

: أ�� �� ا���� وأ�� ا�� ��� ا����م ����أ��ج أ�� ��دو�� �� ا����� ��ل ���� ��� ��� وا����س ���ز�� ���ل ا����س ����  - ٢١٨: ٣و�� ا��ر ا�����ر 

و داود وأ�� ���� وأ�� ا����ر وأ�� أ�� ���� وأ�� ���ن  ��ه ا��ٓ��، و��� أ��ج ���� وأب  و���رة ا����� ا���ام ��ٔ��ل ا��ّ� وإ�� ����� ا���ج

�� و ���� ا��� ���  وا����ا�� وأ�� ا���� وأ�� ��دو�� �� ا�����ن �� ���� ��ل: ��� ��� ���� ر��ل ا��ّ� ��� أن �� �� ��� �� أ����� ���ل ر�� ����: �� أ�آ

��� ��� ���� ������ ���   أ��� ����ً ��� ا�ٕ����م إ�� أن أ��� ا���ج و��ل آ��: �� ���رة ا����� ا���ام و��ل آ��: �� وا����د �� ���� ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�وذ�� ��م ا����� و��� إذا ����� ا����� د��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  و��ل: �� �����ا أ��ا��� ��� ���� ر��ل ا��ّ� ��ٔ������� ����  آ

 : أ����� ����� ا���ج... أ������، ��ٔ��ل ا��ّ�

 
١٧٧: ٢).      ١. 

 
�� أ�� ���س ��ل ��ل ا����س ��� أ�� ��م ��ر: إن ���� �������� ���ٕ����م وا����ة وا����د ��� ��� ���� ا�����  ٢١٨: ٣ا��ر ا�����ر  ).     ٢

� ا�ٕ����ن وا����م ��� ا������ ��� �  ��ه ا��ٓ��. و�� ا�� ���س أن ا������� ����ا: ���رة ��� ا��ّ�  ا���ام و���� ا���ج و��� ا����� ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ������ ا�ٕ����ن �� ������ ���رة ا���� وا����د �� ����   وا����د ���� ا��ّ� �� و ���� ا  ��� ���ان ا������� و������ ��� ا������. آ

 
ا��ا��ي �� أ���ب ) و٩٨، ��� أ���� ا������ �� �����ه ��� �� ا����ة ���� ����� (١٢٧ - ١٢٤: ٣). ��� �� �����ت إ���ق ا���      ٣

) وا�� ا����ز�� �� ������ وأ�� ا����� ٥٦: ٣) وا����ي �� ����� ا������ ا�����ع ����� ����� ا���زن (٥٧: ٣وا���زن �� �����ه (» ١٨٢«ا���ول 



 57

 ملا أفتخر طلحة بن شيبة والعباس فقال طلحة أنا أوىل بالبيت ألن املفتاح بيدي، وقــال العبــاس أنــا أوىل أوىل أنــا
  هذه اآلية.  : أنا أوىل الناس إ�اناً وأك�هم جهاداً، فأنزل هللاّ السالم عليهصاحب السقاية والقائم عليها، فقال عيل 

، واليوم اآلخر، والجهاد يف سبيله، دون سائر املفاضــالت  أجل وإنه ال مفاضلة وال مفاصلة إال يف مثلث: اإل�ان با�ّ 
وتــرى كيــف تــرك هنــا  »أتقــاكم  إن أكرمكم عنــد هللاّ «ة، وك� تعلمنا كلمة واحدة واملفاصالت أو املعادالت املزعوم

  ؟. اإل�ان بهذه الرسالة السامية وهي أصل للجهاد يف سبيل ّهللا 
، حيث األوالن مســتفادان مــن  علّه ألن هذه الثالثة ال تتم إالَّ عىل ضوء هذه الرسالة، وال سي� الجهاد يف سبيل ّهللا 

فضالً عن الجهاد يف سبيله ال تُعرف إال بوسيط الوحي الرسويل، وما هــو   خطوة أوىل، ولكن سبيل ّهللا حجة العقل ك
  واليوم اآلخر.  تكملة لوحي العقل الهادي إىل هللاّ 

واليوم اآلخر والجهاد يف سبيله، فهي محبورة   ذلك، وإذا كانت سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام قضيَة اإل�ان با�ّ 
حسوبة بحساب اإل�ان، فإ�ا املقابلة بينه� تعني مجرده� عن اإل�ان قبــال الــال إ�ــان، أم مصــحوبه� بقليــل م

  اإل�ان أمام كث� اإل�ان.
موضوعية ليست لسقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام إالّ عىل ضوء اإل�ان قدرَه، فال يقاس تفضيالً أو   فلإل�ان باّ� 

  سلب ألفضيلة غ� اإل�ان بأحرى وأوىل.» ال يستوون«إال نفس اإل�ان وهنا  تعديالً باإلمان
ولقــد كــان  ١»ال تدعوها فإن لكــم فيهــا خــ�اً  آله و عليه هللا صىل  أرادوا أن يدعوا السقاية والحجابة قال رسول هللاّ «ذلك وملا 

  رامة للمؤمن الساقي والعامر دون سواه:وذلك ك ٢يطلب وهو يف املدينة ماء زمزم ليرشب منه
الوصايا  آله و عليه هللا صىلويا لزمزم من بركة ورحمة وشفاء ال توجد لغ�ها من عيون األرض كلها، فطاملا وردت عن الرسول 

  .٣بشأنها

                                                                                                                                                         
) وا�������ري �� ٩١: ٨) وا������ �� �����ه (١١٣) وا����� �� ����� ا����� (١٠: ١٦) وا��ازي �� �����ه (٤٧٧: ��٩ ���� ا��ٔ��ل (

) وأ�� ا����غ ٢٤١: ٢) وا�� ���� �� �����ه (١٠٦) وا�� ا����غ ا������ �� ���ل ا����� (٢٤١: ٢وا�� ��� �� �����ه ( ٦٠: �����١٠ه 

���� ���� ) وا���� ١١٥) و�� ���ب ا����ل �� أ���ب ا���ول (٢١٩ -  ٢١٨: ٣) وا������ �� ا��ر ا�����ر (١٠٦ا������ �� ���ل ا���� (

) وا����وزي �� ������ ا���دة ٣٠٣: ٢) وا������� �� ��� ا����� (١٠٥) وا������� �� ��ر ا�����ر (٤٠ا����� ا�����ي �� ����� �����ي (

)٩٢.( 

) ���١١٧ () وأ�� ا����ز�� �� ا���٤٨٤) ��: ا������ي �� ر��� ا��ٔ��ار (����٣رك ��� �� ا����� ( ١٩٩ - ١٤:١٩٤و�� �����ت ��ا���ق 

) وا�� ���� �� �����ه ١٦١) وا������ �� ا������ (٢١٦) وا����ادي �� ا������ �� ���� ا����ري و���� (٥٤٣وا������� �� ���ر ا����ب (

) وا������ �� ��ا�� ٨٨) ا��ر��ي �� ��� درر ا������ (١٧٧) وا���دي �� ��ح ا����ان (٢٠٩: ٢) وا�����ري �� ���� ا������ (١٠٦(

 ).٦٤) وا��ٔ�� ���ى �� أر�� ا������ (٤٩و ٤٨ا������ (

 
 ��ل: أرادوا... »�� ا���جأ����� ���«أ��ج أ�� ا���� �� ا���� �� و����:  -  ٢١٩: ٣). ا��ر ا�����ر      ١

 
ـ� ���  ). ا����ر أ��ج ��� ا��زاق وا��ٔزر�� �� أ�� ���� �� أ�� أ�� ���� ��ل: ��� ر��ل ا��ّ�     ٢ ـ� ا�� ـ� و ��� إ�ـ� �ـ��� �ـ� ��ـ�و إن �ـ�ءك  آ�

 � ��� ���� إ�� ���ء �� ��ِء ز��م ����ٔ �� ��اد��� و��� ���م ��� ����.����� ����ً ��� ����� وإن ��ءك ���راً ��� ����

��� ���و��� أ��ج ا��ار ���� �� ا����  �� و ���� ا ��ل: ��� �� ا����دة: ا���� إ�� ا����� وا���� إ�� ا����� وا���� إ�� ا��ا���� وا���� �� ز��م و��  آ

 ��� ا������ وا���� �� و�� ا�����.

 
�� ا��ـ� �ـ��  ). ا����ر أ��ج ا����ري وا����� و���� وا������ �� ���� �� أ�� ���س أن ر��ل ا��ّ�     ٣ �ـ�ء إ�ـ� ا��ـ���� �����ـ�� ��ـ�ل  آ�ـ� و �ـ�

إ�� �����ن أ����� ��� ���ل  آ�� و ���� ا��� ���  ���اب �� ����� ��ل أ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا����س �� ��� أذ�� إ�� أ�� ��ٔت ر��ل ا��ّ�

�ٕ���� ��� ��� ���� �� �� أن �����ا ����� ��� أ�� ا���� ��ـ� �ـ�ه أ���� ���ب ��� �� أ�� ز��م و�� ����ن و�����ن ���� ���ل: أ����ا 

ـ� و ���� ا��� ���  ��ل ��� �����س �� ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ����وأ��ر إ�� �����، و��� أ��ج ا�� ��� �� ���  أ�� ��ٔ��� ���ٍء �� ���� ا��ٔ��ي؟ ��ل: ���  آ�
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  .١»إذا أراد أن يُتْحف الرجل بتحفة سقاه من ماٍء زمزم آله و عليه هللا صىلكان النبي «و
َفــائِزُوَن *    بِأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِســِهْم أَْعظَــُم دََرَجــًة ِعنـْـَد هللاّ    الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل هللاّ « َوأُْولَِئــَك ُهــْم الْ

ُُهْم َربُُّهْم بَِرْحَمٍة ِمنُْه َورِْضَوا ا إِنَّ هللاّ يُبَرشِّ اٍت لَُهْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيٌم * َخالِِديَن ِفيَها أَبَد »ِعنَْدُه أَْجٌر َعِظيمٌ    ٍن َوَجنَّ
٢.  

ل� عىل سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام، وهنا  بالنسبة ملن  » أعظم درجة عند هللاّ «تتمة من املواصفات للمفضَّ
حقيقة التفضيل ولغ� املؤمن� مجارات يف التفضيل، أن لو كانت مجرد السقاية والع�رة فضًال دونهم من املؤمن� 
رون بيته، ففي مثلــه املــتحمالت بــ� اإل�ــان  » أعظم درجة عند هللاّ «فهؤالء املؤمن� هم  ه وتعمَّ الذي تسقون حاجَّ

الالّإ�ان وعىل اإل�ان، ثم اإل�ان األكمل  ورشوطه وغ� اإل�ان هو أعظمِ ن سواه، دون مساوات فضالً عن تفضيل
  أفضل ِمن سواه مه� حمل سواه من فضائل متخيلة.

لنا منا بفضل » رحمة«تدل أنه� فوق هذه الجنات، فهي جنات معرية » جنات«قبل وقبال » رحمة ورضوان«وهنا 
»أكرب ذلك الفوز العظــيم  ضوان من هللاّ ومساكن طيبة يف جنان عدن ور «» رضوان«فينا   ، وأخرى روحية من هللاّ  هللاّ 

٣ 
وقبل أَُونبئكم بخ� من ذلكم للذين أتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيهــا وأزواج مطهــرة «

»بص� بالعباد  وهللاّ   ورضوان من ّهللا 
٤.  

ديق الرحمة املطليقة، فاملعرفة هي ســبيل الرضــوان، فهــو أصــل هو أفضل مصا» رحمة«بعد » رضوان«ذلك، فهنا 
» خالدين فيها«. ثم و»فبأي آالء ربك� تكذبان«الرمة وأثافيُّها، وهنا املعرفة للعبودية والعبودية هي سبيل الرضوان 

تها    . من هللاّ » رضوان«تعم هذه الثالثة وبقمَّ
من جاء بالحســنة «مقي�ً ألنه قضية عدله حيث:  -إذاً  -اب هو قضية فضله تعاىل، فليس العذ» نعيم مقيم«وهنا 

  .»فله عرش أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يُجزى إالَّ مثلها
َحبُّوا الُْكْفَر َعَىل االْءِ « اَء إِْن اْستَ اِن َوَمْن يَتَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخُذوا آبَاءَكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَ َولَُّهْم ِمنُْكْم فَأُوْلَِئَك ُهْم �َ

»الظَّالُِمونَ 
٥.  

ال «أن   ، وقضية اإل�ان با�ّ  ، ثم ويف سبيل ومرضاته واليُة أولياء ّهللا  بكل أبعادها الالئق با�ّ   فإ�ا الوالية هي والية ّهللا 

                                                                                                                                                         
��ـ� ��ـ� ��ـ� ��ٔ����� ����ه �� أ�� ز��م ���ل: أ����ا �� �� �� د��اً ��ٔ����ا ���� د��اً ����� ��� �� ��� ��� �� ��ل: أ��ـ�وه �ـ� �ـ�ل: إ

 ���� �� ��ل: �� �� أن �����ا ���� ����� ����� ����.

�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  و��� أ��ج ا�������ي �� ا��� �� ���� �� ��� ا��ّ� أو ��ع   ���ض ���ه ا��ّ�: ��ء ز��م ��� ��ب �� �� ���� آ

 . أو ����� ����� ا��ّ�  أ���� ا��ّ�

��� ���  و��� أ��ج �� أ�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ��� ��ءٍ ��� و�� ا��ٔرض ز��م ��� ���م �� ا���� و���ء �� ا����، و��� أ��ج ا������  آ

��� ����� ���� ا���دوس �� ���� �� ا����  �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  �ل: ��ء ز��م ���ءٌ �� �� داٍء، و��� �� أ�� ���س ��ل ر��ل ا��ّ�� آ �� �� ����� و��� آ : آ

 ا�������� أ��� �� ������ن �� ز��م.

 
١      �� ���� ��  :...آ�� و ���� ا��� ���أ�� ���س أن ا���� ). ا����ر أ��ج أ

 
٢٢ - ٢٠).      ٢. 

 
٧٢: ٩).      ٣. 

 
١٥: ٣).      ٤. 

 
٢٣).      ٥. 
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فواليتهم أوالء إنتقاض لإل�ان أو إنتقاص من اإل�ان  »تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن أستحبوا الكفر عىل اإل�ان
  املنتقضون اإل�ان، أو املنتقصون من اإل�ان. »ومن يتوىل منكم فأولئك هم الظاملون«

تعم إىل كفارهم منافيهم حيث اإلستحباب ال يعني مقولة اللفظ فقط، بل هو مقالة القلب ثم » إن أستحبوا«وهنا 
ب الكفر يف ثالوثه أم ضلع من أضالعه إستحباب، مه� كان الجمع أغلظ، فإنــه لإل�ــان القالب له مظهر، فاستحبا

  أرفض.
ك� تحاربون سائر الكفار دون �ييز، وك� يروى عــن   بل وحاربوهم عىل والية ّهللا  »ال تتخذوا... أولياء«وليس فقط 
ً  آله و عليه هللا صىل  ولقد كنا مع رسول هللاّ : «آله و عليه هللا صىلاإلمام عيل  نقتل آبائنا وأبناءنا وإخواننا وأع�منا ما يزيدنا ذلك إال إ�انا

  .١»وتسلي�ً ومضياً عىل اللقم وصرباً عىل مضض األ� وجداً عىل جهاد العدو
ر األوارص من الدم والنسب والحسب، وتبطل والية القرابة أجل ويف مرسح اإل�ان بآرصة القلب الواعي تتقلب سائ

نفســه   ، بعيــدة عــن الواليــة ّهللا  ، قَدَر ماقدره ّهللا  يف أرسة وسواها، فللّه الوالية األوىل وعىل هامشها والية أولياء هللاّ 
  حيث هي تخصه ربوبية، ك� والية الخلق تخصهم عبودية دو�ا خلٍط وال غلٍْط.

  للناس؟الكعبة قيام 
لَُمــوا أَنَّ    َجَعَل هللاّ « ــْهَر الَْحــَراَم َوالَْهــْدَى َوالَْقالَئِــَد ذَلِــَك لِتَْع ــُم َمــا ِيف     هللاّ الَْكْعبََة الْبَيَْت الَْحرَاَم قِيَاما لِلنَّاِس َوالشَّ يَْعلَ

َمَواِت َوَما ِيف اْألَرِْض َوأَنَّ هللاّ  ٍء َعلِيمٌ    السَّ »بُِكلِّ َيشْ
٢.  

قياٌم للناس تحمل قيامات فيها قومات للناس يف مانسك الحج والعمرة  » جعل هللاّ «�ا  »الكعبة البيت الحرام«هنا يف 
  التي ه� إشارات إىل كل هذه القيامات.

فهي قيام لهم وقوام لدينهم ومعاشهم حيث تتالقى عندها مختلف ج�هــ�  ٣»لدينهم ومعاشهم  جعلنا هللاّ «فلقد 
املسلم� من مشارق األرض ومغاربها، فليجعوا أمرهم يف الدين والدنيا شورى بينهم حتى يحصلوا عىل حصالة من 

ت لصالح دينهم ودنياهم، إصالحاً لسلطتهم الزمنية والروحية، وتوحيداً لهــ� يف الشــورى صالحة اآلراء والتصمي�
  الصالحة ب� الرعيل األعىل من الرباني�.

، إذا كان حجاً فيه قيام للناس، دون مجرد مناسك ال ٤فالحج مؤ�ر ومنتدب ال تنوب عنه أية عبادة أخرى أو صدقة
  .٥»من أ� هذا البيت يريد شيئاً للدنيا واآلخرة أصابه«يعرفون معناها ومغزاها، ف

 جعل ترشيعي لذلك القيام للناس ِوجاه النسناس، فك� للنسناس مؤ�رات يــوحي فيهــا بعضــهم إىل» جعل«وهنا 
بعض زخرف القول غروراً،ويدرسون فيها شيطنات عىل الناس يحققونها فيهم يف كافــة األبعــاد الحيويــة اإلنســانية 

  واإلسالمية.
كذلك عىل الناس القا�� بِرشعة الحق الها�� يف اإل�ان بالحق أن يحققوا كفاحاً صارماً ضــد النســناس الخنــاس، 

                                                        
 .ا����م ����). ��� ا������ ����� ا����� ا���� ���      ١

 
٩٧: ٥ ).     ٢. 

 
 ا����� ا���� ا���ام �����ً ����س ��ل:...  ��� ا��ّ� ا����م ����  �ّ��� أ��ن �� ���� ��ل: ��� ��ٔ�� ��� ا� ٦٨٠: ١). ��ر ا������      ٣

 
أن ����ً �� ����ء ا����ص  ا����م ����  ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�  �� ���ب ��� ا���ا�� �ٕ����ده إ�� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٦٨٠). ا����ر      ٤

��� و��� ��� ��ا ا���� �����ً   �����ن: إذا �� ر�� ��� �� ���ق وو�� ��ن ���اً ��؟ ���ل: ����ا �� ��� ��ا ا���س ����� ��ا ا���� أن ا��ّ�

 ����س.

 
 .ا����م ����  �� ���� ا����ن �� ا���وي �� أ�� ��� ا��ّ� ٦٨٠: ١). ��ر ا������      ٥
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هله، وخ� مؤمر لذلك القيام واإلقدام هو مؤ�ر الحج السنوي بعد مؤ�ر فْضحاً لخططهم الساحقة املاحقة للحق وأ 
  الجمعة األسبوعي، ومؤ�رات صلوات الج�عة.

» البيت الحــرام«هي املربعة املرتفعة من كلِّ يشء، ثم أصبحت َعل�ً للكعبة املباركة، املوصوفة هنا ب» الكعبة«و
أ�اً لكل ذي حيات بل » وأنتم حرم«إخرتام، ومن حرمتها حرمة الصيد  الحرام، حرمة اإلحرتام دون أي  وهي بيت هللاّ 

  والنبات اللَّهم إالَّ الخِطر فمقابلة باملثل.
لخلــق أجــواء » قيامــاً للنــاس«ذلك، وكل محرمات الحرم إىل محرمات اإلحرام هي من حرمة الكعبة البيت الحرام 

  األمن.
وهو األشهر الحرم الخمس جمعاً ب� » الشهر الحرام«ة ويلحقها زماناً هو الكعبة املبارك» قياماً للناس«وهنا محور 

ذي  -ذي القعــدة  -شــوال  -رجــب  -محــرم «ثالثة الحج وأربعة القتال برتك املتكرر بينه�، وهذه الخمــس هــي 
  ».الهدى والقالئد«ك� فصلناه يف بداية املائدة، ومن ثم يف مناسك الحج: » الحجة

ففي الهدي والقالئد قيام للناس املطعمــ� يف ســ�حة اإلنفــاق ويف رمــز » قياماً للناس«كمن يف كل هذه األربعة ي
هذا األضحى لتشبع   إ�ا جعل ّهللا : «آلـه و عليـه هللا صىلالفداء، وللناس املطعم� يف شبعهم من اللحم وعىل حد قول الرسول 

  ».مساكينهم من اللحم فأطعموهم منها
رقاً أو دفناً فهنالك الطامة الكربى، قياماً للنسناس الضاحك� علينا أغنياَء وفقراَء، وقعوداً وأما تهدرت هذه اللحوم حَ 

  أغنياَء وفقراَء.  لنا عن تطبيق حكم هللاّ 
يف كل هذه قيام للناس يف الحفاظ عىل أنفسهم وس�حتها وشــجاعتها وُخلُقهــا الطيبــة، �رُّنــا عــىل صــالح األقــوال 

  وط�نتها.واألع�ل وأمن الحياة 
يف قلوب العرب  منذ جاهليتهم فضالً عن إسالمهم حرمة هذه الأشهر فكانوا ال يروِّعون فيها نفســاً   ولقد ألقى هللاّ 

وال يطلبون فيها دماً وال يتوقعون فيها ثأراً حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وإبنه وأخيه فال يؤذيه، فكانت مجــاالً 
  ي� العائش� الحرم املبارك امل�.فاسحاً آمناً لكل الناس، وال س

فك� الحرم منطقة أمن من حيث املكان، كذلك الشهر الحرام منطقة أمن من حيث الزمان، وال سي� ح� يتالقيان 
كل ما يسبب الالّ أمن، وجعل الهدي والقالئد أمنًة من كلِّ للمهدين واملقلدين، وكل هــذه مــن خلفيــات الحرمــة 

فــي� » قيامــاً للنــاس«حيث جعلت بشعائرها الزمانية واملكانية والعمليــة » ة البيت الحرامالكعب«البالغة املدى ل
يتوجب عليهم أو يرجح لهم فيه قيام للناس وجاه النسناس، فالكعبة البيت الحــرام هــي منطقــة أمــان يف املكــان 

نطقة أمان يف مصــطرع الحيــاة والزمان ال لإلنسان فحسب بل وللنبات والحيوان أيضاً نفسياً ويف ضم� اإلنسان، م
الثائر الفائر الطاغي بُشواظه الشذاذ وبدخانه عىل املكان والزمان، حتى ليتحرج الُحرُم أن �دوا أيديهم إىل أي ذي 

  حياة اللَّهم إالَّ ما يزهق الحياة أو يحرجها.
بيــت استشــعروها ذلك، وقد نستشعر من كل مناسك الحــج قيامــات فرديــة وج�عيــة إســالمية، لــو أن حجــاج ال

ألصبحوا أصحاب  -قضية الخلفية الصالحة لهذه االستشعارات والقيامات  -وطبَّقوها ألصبحوا بسائر امللتحق� بهم 
اقتصادية وحربية أماهيه من قيامات فيها  -سياسية  -ُخلُقية  -عقيدية  -طاقات يف كل الحيويات اإلسالمية، علمية 

  تستقل أمام سائر القدرات التي أمتلكت األرض �ن عليها. قوامات لدولة موحدة إسالمية سامية
ولعلمه املحيط بكل يشٍء يريد ليجعلكم تحيطــون عــىل  »يعلم ما يف الس�وات وما يف األرض  ذلك لتعلموا أن ّهللا «

تلبية لكل مختلف الطاقات نتيجة ذلك املؤ�ر، فليعلموا أنه تعاىل يعلم طبائع اإلنسان بسؤله أياً كان فيقرر رشعته 
  . سؤٍل له صالح وزيادة ال يعلمها إالَّ هللاّ 

فيه بصورة مجملة وإشارات   فقد قال ّهللا   هنا أن الحج يضمن يف مشاعره كل جنبات رشعة ّهللا » لتعلموا«وقد تلمح 
  عملية كل ما أراد أن يقوله لكافة املكلف� إىل يوم الدين.

جعله قبلة لألنام، يردنه ورود األنعام، ويألهون إليه ُولــوه الِحــ�م، فرض عليكم حج بيته الحرام الذي «ذلك، فقد 
عاً أجابوا إليــه دعوتــه، وصــدقوا  وجعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزته، وأختار من خلقه ُس�َّ

تبادرون عنده موعــد كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبهوا املطيف� بعرشه، يُحرزون األرباح يف متْجر عبادته وي
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ه، وكتب عليكم وفادته فقال  مغفرته، جعله سبحانه وتعاىل لإلسالم َعلَ�ً، وللعائدين حرماً، فرض حقه، وأوجب حجَّ
»عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  وّ� «سبحانه: 

١.  
عليه إىل اآلخرين من هذا العا� بأحجار ال ترض وال تنفع   لوات هللاّ سبحانه أخترب األول� من لدن ص  أال ترون أن هللاّ «

وال تبرص وال تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً، ثم وضعه بأوعر بقاع األرض َحَجراً، وأقل نتــائق 
ى منقطعة، ال يزكوا بهــا الدنيا مدراً، وأضيق بطون األودية قطراً، ب� جبال خشنة، ورمال دمثة، وعيون وِشلة، وقو 

وولده أن يثنوا عطافهم نحوه فصــار مثابــة ملنتجــع أســفارهم، وغايــة  السـالم عليهخف وال حافر وال ظلف، ثم أمر آدم 
مللتقى رحالهم، تهوى إليه �ار األفئدة، من مفاوز قفار سحيقة، ومهاوي فجاج عميق، وجزائر بحار منقطعة، حتى 

الً يهلِّل وا   ون �ّ يهزوا مناكبهم ذل�ُ حوله، ويرملون عىل أقدامهم ُشعثاً ُغرباً له، قد نبذوا الرساويل وراء ظهورهم وشوَّ
سبباً لرحمته   بإعفاء الشعور محاسن خلقهم، ابتالًء عظي�ً وأمتحاناً شديداً وأختباراً مبيناً و�حيصاً بليغاً، جعله هللاّ 

  .٢»ووصلة إىل جنته
  

  ضافية: أنتباهة
 ٣» إثنــى عرشــ شــهراً يف كتــاب ّهللا   إن عدة الشهور عنــد ّهللا «وهنا توافقات ب� مختلف الزمن سنة وشهراً وأياماً، ف

) مرة عديداً أيــام الســنة ۳۶۵إنثي عرش مرة، ثم لفظ اليوم �ختلف صيغه تكرر (  توافق عديد الشهر يف كتاب هللاّ 
) عدد أيــام ۳۰) مرات واملجموع (۴» (أياماً «) مرة ومثنّى ( مرات وبلفظ ۲۳اليوم جمعاً ( الشمسية، ثم نجد لفظ

  الشهر يف األك�.
  فهل إن هذا تناسق الغ أم هو قاصد ك� يف سائر التناسقات القرآنية التي � يكشف العلم عنها النقاب حتى اآلن؟!.

»َغُفوٌر رَِحيمٌ    هللاّ  َشِديُد الِْعَقاِب َوأَنَّ    اْعلَُموا أَنَّ هللاّ «
٤.  

أرحم «فهو  »غفور رحيم  أن هللاّ «ك� هو بارشة  »شديد العقاب  أن هللاّ «  هذا تحذير عن كل تهذير وتهدير بجنب ّهللا 
ومن العقاب الشديد ما هو علــيمن » الراحم� يف موضع العفو والرحمة وأشد املعاقب� يف موضع النكال والنقمة

ب ذنباً صغ�اً أو كب�اً وهو ال يعلم أن يل أن أعذبه أو أعفو عنه ملا غفرت له ذلك الذنب أبداً، ومن أذنب ذنباً أذن
  .٥»صغ�اً كان أو كب�اً وهو يعلم أن يل أن أعذبه أو أن أعفو عنه عفوت عنه

  وال يثوبون:  ذلك، ومن بعده تعقيبة التحذير للعصاة الذين ال يتوبون إىل ّهللا 
»يَْعلَُم َما تُبُْدوَن َوَما تَْكتُُمونَ    َما َعَىل الرَُّسوِل إِالَّ الْبَالَُغ َوّهللا «

٦:  
  وهللاّ «وليس الرسول ليبلغ إالَّ ما عليه رسالة، دون أي بالغ آخر أم حســاب  »إ�ا عليك البالغ وعلينا الحساب«أجل و
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  فهو يحاسبكم �ا يعلم من ّرس وعالنية. »يعلم ما تبدون وما تكتمون
َخِبيِث فَاتَُّقوا ّهللا قُْل الَ يَْستَوِ « َخِبيُث َوالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجبََك كَْ�َُة الْ »يَا أُوِيل اْألَلْبَاِب لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ    ي الْ

١.  
فال تعجب الك�ة إالَّ  »ال يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك ك�ة الخبيث«لهؤالء الذين تعجبهم ك�ة الخبيث » قل«
لهؤالء املعجب�   خطاب من الرسول بوحي هللاّ  »لو أعجبك«لخاوي عن العقلية اإل�انية وأنت لك عقلية الوحي، فا

هنا تُحيل له اإلعجاب من ك�ة الخبيث، فهــي » لو«بك�ة الخبيث وليس خطاباً إياه، وحتى لو شمله ف� شمل، ف
قضية اإلمان هي ترك ذلك اإلعجاب الُعجاب اللَّهم إالَّ بحقه إحالة واقعية وبحق اآلخرين إحالة تكليفية تعني أن 

  ممن هو ضعيف اإل�ان.
  البيت

  مثابة للناس
  يف

  أثني عرش معنى
بْ « يَل أَْن طَهِّرَا بَيِْتي رَاِهيَم َوإِْسَ�عِ َوإِذْ َجَعلْنَا الْبَيَْت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصّىلً َوَعِهْدنَا إَِىل إِ

ُجودِ  »لِلطَّائِِفَ� َوالَْعاكِِفَ� َوالرُّكَّعِ السُّ
٢.  

هنا هو البيت العتيق: الكعبة املرشفة، والجعل هنا ترشيفي ترشيعي، وواقعي تكويني، يف مثابته وأمنه، » البيت«
  ».أمناً «وما هو » مثابة«ف� هي 

ً ميمياً، أم وعىل هامشه� اسم زمان، فإن إلتيانه حجاً » البيت«املثوبة أسم ملكان هي يف االصل » مثابة« أم ومصدرا
ك� هو ملجــأ لكــل حــائر ســادر، فهــو » مثابة«زمان خاص، والتاء للمبالغة، فالبيت مصدر لكل صادر بكل معا� 

  مصدراً وزماناً ومكاناً.» مثابة«
ان عدة، فال تختص بواحــدة دون أخــرى، وقضــيُة اإلفصــاح البليــغ يف يف مختلف املناسبات ملع» مثابة«ولقد أتت 

مذهب الفصاحة البالغة، أن يُؤ� باللفظ قدر املعنى املُرام، ال زائداً عىل املعنى وال ناقصاً عنه، وخرافة االســتحالة 
الجمــع فــال  استع�ل لفظ واحد يف أك� من معنى واحد تنحل يف ألفاظ الكتاب والسنة بــأن للقائــل مقــام جمــع

مشكلة له يف هكذا استع�ل جامع ب� شتات، وذلك من اختصاصات الكتاب والسنة، اختصاراً يف التعبــ�، وعنايــة 
  للمعنى الكث�.

ك� وتنحل يف اصطالح من يقوم ملا يستعمله من ألفاظ كل املعا� الصالحة يف اللغة، دون حاجة إىل لحاظها رِدف 
  .»لرجل من قلب� يف جوفه  من جعل ّهللا «بعض حتى يُحيله قوله تعاىل 

  فمختلف التفس� ملثابة مختلف عن تفس�ها املعني منها دون أية حجة لواحد من معانيتها، وهي:
  املَقام ۱-
  املرجع - ۲
  املجتمع - ۳
  ء املمتىل - ۴
  امللجأ - ۵
  املا� متواتراً  - ۶
  املُقبَل - ۷
  املتاب - ۸
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  محل الثواب - ۹
  املنتبه - ۱۰
  املستقى - ۱۱
  مجتمع املاء - ۱۲

إىل املعا� اإلثني عرش تصبح معانيها املعنَّية ستة وثالث� مه� اختلفت عنايتها » مثابة«وبضب مثلث الصيغة من 
  يف درجات، وأين هي من معنى واحد ال دليل له، وهو يف نفس الوقت خالف الفصيح بل وغ� صحيح!.

  أجل إنه:
  ه، وَمقام املسلم� بكل انطالقاتهم الحيوية السامية.مقام اإلسالم ومنطلق  - ۱
»وال يقضون منه وطراً «ومرجعهم حيث يرجعون إليه يف مشاكلهم الروحية والج�عية أماهيه؟  - ۲

١.  
اجت�عــاً  »يف أيام معدودات عىل ما رزقّهم من بهيمة االنعام...  سم ّهللا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا ا«ومجتمع  - ۳

  عن كل التفرُّقات والتفرِقات.
  ُء مجدهم بجمعه الحافل الكافل لحل كل املشاكل بتشاور وتحاور ميلء �ا يُغنيهم. وممتىل - ۴
  ر حاجياتهم الحيوية.وملجاءهم يف مخاوفهم عن مفازاتهم يف سياساتهم الزمنية والروحية، وسائ - ۵
يأتونه متواتراً يف حجهم وعمرتهم دو�ا انقطاع، قطاعات عظيمة من مختلف األلســن واأللــوان مــن مشــارق  - ۶

  األرض ومغاربها، من كل فج عميق.
  مقبل� إليه زيارًة له، واستقباالً يف صلواتهم وسائر عباداتهم، استقباالً لقبلته الواحدة. - ۷
  وبهم فردية وج�عية، فإنهم فيهم من ضيوف الرحمن وحاشاه أن يرجعهم خائب�!ومتابهم عن ذن - ۸
  بزيارته حقها ك� وعد عباده الثائِب� إليه التائب�.  محل ثوابهم إذا يثيبهم هللاّ  - ۹

  ومنتبهاً لهم عن كل َغَفالتهم وَغَفواتهم، وليشعروا ماذا عليهم يف مسؤولياتهم اإلسالمية الهامة. - ۱۰
ومستقًى لهم من تروية ماِء الحياة يف كل حقولها الروحية واملادية، من مشارف برئه العظيم، بِدالِء التضامن  - ۱۱

  والتعاضد األخوي اإلسالمي.
السياســية  -االقتصــادية  -العباديــة  -األخالقية  -العقيدية  -ومجتمع مياه الحياة يف كافة الجنبات: العلمية  - ۱۲

  والعسكرية أماهيه.
»الكعبة البيت الحرام قياماً للناس  جعل هللاّ «»: قياماً للناس«ذلك هو كيان جعل البيت يف األساس، يجمعها 

ومباركاً  ٢
إن أّول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدًى للعامل� فيه آيات بينات مقــام إبــراهيم ومــن «وهدًى للعامل�: 
»دخله كان آمناً...

٣.  
كل الناس هم املحور األساس يف مثابة البيت وأمنه والقيام فيه وبركته وهداه، م� يلمح أن الحج فريضة » الناس«و

  إنسانية تصلح الحيوية الج�ه�ية.
أكــ�   م� يدل عىل خالص االمن والسالم فيه، أمناً يف رشعة هللاّ  »من دخله كان آمناً «ك� ل» آمناً «هنا دون » وأمنا«

من كل بيت، وأمناً واقعياً ليس يف أيِّ بيت، مه� يوجد فيه خالل األمن من متخلف�، ولكنه أقل بكث� من غ�ه عىل 
  طول الخط.
بل واملسجد الحرام والحرم كله  -مه� كانت هي األصل فيه�  -ال يخص الكعبة املباركة  »مثابة وأمناً «والبيت هنا 
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  تشهد عىل هذه الشمولية. »وأجعل هذا البلد آمناً « »حارضي املسجد الحرام«و »بةهدياً بالغ الكع«ك� 
تأمرهم أن  -الطائف� والعاكف� والركع السجود  -تأمر الحجاج واملعتمرين  »وأتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«ثم 

  مور بأتخاذ مصّىلً منه؟.يتخذوا من مقام إبراهيم مصًىل أمراً ترشيعياً بعد أمه تكويناً، ف� هو مقامه املأ 
»فيه آيات بينات مقام إبراهيم«يأ� مقام إبراهيم يف ثانية: 

كلها » آيات بينات«وتلمع أن  -ب� معانيها  -م� تلمح  ١
 -هــو مقــام إبــراهيم  -املعرفة بينها عند الكل  -مقام إبراهيم، وقد ذكرنا يف مرسحها أثنتي عرشة آية، من أبرزها 

موضع قدمه من الحجر املوجود يف املقام حيث هو اآلن، إذ أثرت قدمه املباركة ح� كان يرفع القواعد من البيت، 
  .٢وح� أذن يف الناس بالحج

وك� ملقام إبراهيم ابعاد، كذلك إتخــاذ مصــًىل منــه لــه  ٣من الجنة -ك� يروى  -ذلك الحجر نزل يف مثلث الحَجر 
أبعاد، أوسعها مقام البيت ككل، فإنه مصًىل لكافة املصل� يف هذه املعمورة وسواها، مصًىل واسع ابتداًء من البيت 

  نفسه وإىل كل أنحاء العا�.
ثم ىف مقام الحجر فإن الصالة فيه مفضلة عىل غ�ه من كل أنحاء البيت، ثم املسجد الحرام كله، ثم مكة كلها، ثم 

  اعر كلها، فإنها كلها مقام إبراهيم.الحرم كله، ثم املش
» يف«فلم يقــل » مصىل«موقعها الداليل فقهياً لهندسة  -بالنسبة لخصوص املقام  »من مقام إبراهيم«يف  -» من«ول

حتــى يصــبح  »اتخذوا مقام إبــراهيم مصــىل«ألنه ال يكفي مكاناً لصالة، وال ملصلٍّ واحٍد فضالً عن مآات اآلالف، وال 
  وكيف يُجعل خلَف املصيل. »إىل مقام إبراهيم«حوله من كل األطراف، مه� جعل البيت دبراً، وال  كالبيت يصىلَّ 

 - وطبعاً حيث هو اآلن وك� كان  -فهي ابتدائية تب� مبتدًء لركعتي الطواف أنه حد املقام  »من مقام إبراهيم«وإ�ا 
  بعضه ولجموع املصل�!.ولسيت تبعيضية فإن كّل املقام ال يسع ملصلٍّ واحد فضالً عن 

من «فقد يشمل خلف املقام وجانبيه حياله، ما صدق أنه  -دون كل صالة  -ذلك بيان ظريف ملبتدء الصالة الخاصة 
هو منتهى املسجد الحرام، وإن  -طبعاً  -ثم النتهى » من مقام«مه� كان خلفاً وحياالً بعيداً إلطالق  »مقام إبراهيم

مــن مقــام «قرب يف تطبيق األمر، إالَّ أن مختلف الظروف والحاالت لها مختلف األبعــاد لكان األقرب منه فاألقرب أ 
  .»إبراهيم

وهــ�  ٤»خلف املقــام«و» عند املقام«عنه، ليس إال  السالم عليهموا�ة أهل البيت  آله و عليه هللا صىلومستفيض النقل عن الرسول 
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��� ���  أ��ج ا�����ي وا�� ���ن وا����� وا������ �� ا������ �� ا�� ��� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� -  ١١٩: ١ا�����ر  : ا���� وا����م �������ن �� آ�� و ���� ا
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تعنــي الصــالة إىل البيــت، فكيــف » من مقام«فال يُتجاوز املقاُم إىل البيت فإنه ليس » من مقام إبراهيم«نان ل بيا
  تتجاوُز قداَم املقام إىل البيت؟

ايل املقام، فليقدم عىل جانبي املقــام، ولكــلٍّ مــنه� مقامــات حســب » من مقام«وألن خلف املقام أقرب مقاماً يف 
  مختلف املقامات.

يصيل ركعتي طواف الفريضة بحيــال  املقــام قريبــاً مــن ظــالل املســجد لكــ�ة  السالم عليهأبا الحسن موىس «رأوا ولقد 
» خلــف املقــام«فضالً عن  »عند املقام«بعيداً عنه قضية الرضورة، مه� بعد عن  »من مقام إبراهيم«وذلك  ١»الناس

  ».من مقام«دار هو مصدق حيث امل
يشمل كل مساحة الضــلع » خلف املقام«وهو يشمل كل إضالع املقام سعة املسجد الحرام إال ضلعه الِقبيل ثم و 

  كل السطح اليميني واليساري.» عند املقام«الخلفي حتى آخر املسجد الحرام، مه� � يشمل 
ه وحيال املقام برجاحة الخلف، إذاً فخلفــه هــو األول مــا فخلف املقام نص يف جعل أماماً كإمام، وعند املقام يعم

  ».من مقام«صدق الخلف، ثم حياله ما صدق الحيال، وأجمل تعب� عنه� 
فمن األضالع األربعة للمقام يبقى الضلع املواجه للكعبة حيث ال يصح أن يتخذ مصىل إذ يستلزم استدبار الكعبة، 

يف كونها مصًىل األقرب منها فاألقرب إىل  »من مقام إبراهيم«ى فاألحرى كلها ثم األضالع الثالثة األخى هي ب� األحر 
املقام حيث هو املبتدء فيها، ما صدق أنه من مقام، والخلف والحيال البعيد عن املقام، مه� بعدا عن خلف املقام 

إذ � يذكر هنا منتهى حيث املنتهى هو آخر املسجد الحرام » من مقام«ويحاله حسب النص� ولكنه� داخالن يف 
  آخر، فلو كان لذكر كاملبتدء!.

وترى إن نيس الصالة خلف املقام حتى قىض مناسكه كلها أو بعضها، عليه أن يرجع فيصيل خلف املقام؟ طبعاً نعم 
أن يرجع ولكن يصيل حيث وإن كان ارتحل فإ� ال أشق عليه وال آمره « ٢»يرجع إىل املقام فيصيل ركعت�«إن إمكن 

  .٣»يذكر

                                                                                                                                                         
�� و ���� ا��� ���  ز��م ���ت �� ذ���� ���� ����� �� ���� و��� أ��ج ا��زر�� �� ���و �� ���� �� أ��� �� ��ه ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ف ا���ء ���� ا���ا آ

أ��...  ������ أ��� ���ض ا����� �ٕ�ذا د��� �����... �ٕ�ذا ��غ �� ��ا�� ��ٔ�� ���م إ��ا��� ���� ر����� د�� ا����م ��ج �� ذ���� ���م و����

�� و ���� ا��� ���أ��ل: �� ��� ���� ��وى ���  ��ٔ�� أن ���� ر����� ��اف  ��ل: ��� ا����م ����  إ�� ��� ا����م أو د��ه، و�� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� آ

��ا��� ����«�����:   ا������ إ�� ��� ا����م ���ل ا��ّ�  أن ������� �� ���ه ����� إ��دة ا����ة. »وا���وا �� ���م إ

���� وأ���� و�� ر� ا����م ����إذا ���� �� ��ا�� ���� ���م إ��ا��� «���� ���و�� �� ���ر أو ������  ٤٨٥: ١وا����ى  ٤٢٣: ٤و�� ا����� 

�� ��� ا��ّ� ا��ٔ��اري ��ٔل  و�� ا������ �� أ�� ��� ا���ّ�» أ����ً.. �� ر�� ��� أن ���� ر����� ��اف ا������ �� ا����؟ ��ل:  ا����م ����  ت أ

 ���� ���� ر���� ��اف ا������. »وأ���وا �� ���م إ��ا��� ����«���ل:   ������� ��� ا����م ��ٔن ا��ّ�

 
� ا���� ����  - ٤٢٣: ٤). ��� �� ا�����      ١ �����ً « - ٤٨٦: ����١... و�� ا������ ا����م ������ ا����� �� ا����� �� ����ن رأ�� أ�

�� ��� ���م «�� ر���ة ا������ ��� �� ��� زرارة: » ��� ا����م«، و�� ������� »�� ا����ل ����ة ا���س �� ����� أن ���� ر���� ��اف ا������ إ

 .٤٨٥: ١وا������  ٤٢٤: ٤ا����� » إ��ا���

 
��ل: ��� �� ر�� ��ف  ������ا����م��� أ�� ���� �� أ����� �� ٤٨٦: ١وا������  ٢٣٤: ٢وا�������ر  ٤٢٦: ٤). ��� �� ا�����      ٢

 ��اف ا����� و�� ��� ا������� ��� ��ف ��� ا���� وا���وة �� ��ف ��اف ا����ء و�� ��� إ���ً ���� ا���اف ��� ذ�� و�� ����ٔ���؟ ��ل:

 ».���� إ�� ا����م ����� ر�����

 
�� ��� ا��ّ� ٢٣٥: ٣وا�������ر  ٤٨٦: ١). ��� �� ا������      ٣ �� ر�� ��ـ� أن ��ـ�� ر���ـ� �ـ�اف  ا����م ����  ����� أ�� ���� ��ٔ�� أ

 ��� ار���؟ ���ل: إن ��ن ار���... »وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«  ا������ ��� �����م و�� ��ل ا��ّ�
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للنايس ك� الذاكر، خرج موقف املشقة والحــرج، إذ عرســ يف  »واتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«لك إلطالق األمر ذ
الدائِهــ� عنــد املقــام، أم وإذا  ١الدين وال حرج، وإن كان األحوط الجمع ب� أن يصليه� حيث يذكر، وأن يستنيب

  رجع يف سفرة أخرى يقضيه�.
ما أمكن دون عرس وال حرج، والجمع  »قام إبراهيم مصّىلً واتخذوا من م«هو عىل أية حال  -ككل  -فاألصل املرجع 

  ب� صالة األصيل والوكيل يجمع ب� مختلف الدليل.
لو أتخذنا من مقام إبراهيم مصىل فنزلــت  آله و عليه هللا صىلوهنا ويالت من مختلقات الروايات أن فالناً وفالناً سألوا النبي 

يتبع يف وحيه إىل رسوله أهــواء فــالن وفــالن، فهــ� أحــرى باإلتبــاع   هللاّ  ! ويَْكأن»وأتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«
  .٢استصالحاً لركعتي الطواف آله و عليه هللا صىلوأعرف من الرسول 

لو نحَذيته عن البيت  آله و عليه هللا صىل  كان املقام إىل لزق البيت قال عمر بن الخطاب يا رسول ّهللا «وك� يُهرف في� يُخرف 
»وأتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«:  فأنزل هللاّ  آله و عليه هللا صىل  ليصيل إليه الناس ففعل ذلك رسول هللاّ 

٣!  
ال تخويل يف تحويل، ك� البيت هو البيت، واملشاعر كالّ! إن املقام هو املقام اآلن ك� كان دون تُحول وال تحويل و 

  هي املشاعر، والحرم هو الحرم.
فحتى ال تكون فــوىض الِصــدام بــ�  -وإىل خلف املقام بقليل أو كث�  -وألن املطاف يتسع حسب إتساع الطائف� 

تلمح بأن املصىلَّ من  -ا أشبه أو م» صلّوا...«دون  - »وأتخذوا من مقام إبراهيم مصىل«الطائف� واملصل�، قد تلمح 
، وعىل املصل� أن يتخذوا من مقام إبراهيم  م املطاف عىل املصىلَّ املقام مرحّيل لجمهرة املصل� ك� املطاف، فليتقدَّ

  مصّىلً إىل آخر املسجد الحرام بصورة مقررة محسوبة عىل الجميع، حيث ال يضيق املطاف عىل الطائف�.
ظام، وال سي� يف القرارات الج�عية تحّسباً دقيقاً فيقاً لسالمة التطبيق يف كل جليل ودقيق، فاإلسالم بكل مقرارته ن

  .»قياماً للناس« - »ليشهدوا منافع لهم«ومؤ�ر الحج هو من أدق التنظي�ت الج�عية اإلسالمية السلمية 
فل�ِع املصلون كتلَة الطائف�، ك� عىل فليكن املطاف واملصىل بحيث ال يكون صدام واحتدام ب� الطائف� واملصل�، 

  الطائف� رعاية كُتَل املصل�، مع تقدم األوّل� حسب الحاجة الرضورية لصالح الطواف من متَّسع املطاف.
ا  -ولو أن املطاف احتل  ر لكلٍّ من الطــواف والصــالة  -يوماً مَّ املسجد الحرام كله، وطبعاً يف واجب الطواف، فليقرَّ

، بإستثناء أمام املقام إىل البيت فإنه مطاف عىل أية حال، ول�اَع واجُب كلٍّ من الطواف وصالته، تقد�اً موعد يكفيه
مه هللاّ  -ك� املطاف  -عىل تطوعُّه، وال يجوز إشغال املصىلَّ خلف املقام مع الزحام    . تقد�اً للفرض عىل النفل ك� قدَّ

  ثم ويف رجعة أخرى إىل اآلية مسائل:
: لو تحوَّل املقام إىل غ� مقامه اآلن، � تتحول الصالة خلفه ع� خلفه ك� كان حيث املقام ال يختص بــذلك األوىل

الحجر القابل للتحول، بل هو مقامه من أرض املسجد الحرام إىل تخوم الس�وات واألرض، وكــ� الكعبــة املباركــة 
األصل يف مرسح  -فقط  -ألرض هي عالمات، وليست هي واملسجد الحرام، والحل والحرام، حيث الظاهرة اآلن عىل ا

  األحكام.
الثانية: املأمور بالصالة خلف املقام أم عنده هو هو املكلف بطوافها، فال يستنيب فيها مه� كلف األمرن إال إذا ال 

                                                        
��� ���ج؟ ���ل: ����، ��ل ا�� ����ن  ). �� ا������ �� ا�� ����ن ��ل: ����� �� ��ٔ�� �� ا���� ���� ر���� ��اف ا������     ١

 .»وا���وا �� ���م إ��ا��� ����«����� ���ل   و�� ���� آ��: إن ��ن ��وز ����ت أ�� أر�� ������ و������� �ٕ�ن ا��ّ�

 
�� ���م إ�ـ�ا���  �� ا����� آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا����ا�� وا����� �� ��ر��� �� ا�� ���ان ��� ��ل �� ر��ل ا��ّ� - ١١٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

��ا��� ����«���� �����:  � �ـ�ل: �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�»وا���وا �� ���م إ � ا��ـ� �ـ��  و��� أ��ج ��� �ـ� ���ـ� وا����ـ�ي �ـ� أـ� �ـ� �ـ���� ��ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

 ا����م؟ �����...

 
 أ��ج ا�� أ�� داود �� ����� ��ل:... ١١٩). ا����ر      ٣
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مــن أشــبه، فإجــادة يسطع أن يأ� باألمر، عذراً يسقط عنه أصالة االمر، إذاً فإىل اإلستنابة، كاملغيش عليه وامليت و 
القراَءة وسائر الواجبات واألركان وإن كانت مفروضة يف تطبيق األمر، إالَّ أنها ال تسمح لإلستنابة، قصوراً عن اإلجادة 

  ام تقص�اً فيها.
ثم اإلستنابة يف الواجبات هي خالف األصل حتى عند الرضورة حيث تسقط الفريضة عندها، اللهم إالَّ بــدليل، وال 

الوجوب أو الس�ح يف استنابة لصالة الطواف إالّ ملن يعذر بنفسه عنها، يف نفسه، أم ألنه خارج ال يسطع  دليل عىل
  عىل العودة.

الثالثة: ال يجوز له طواف واجب ما � يعرف واجبات ركعتيه كواجباته، إالَّ إّا ضاق وقت الطواف، فإن طاف يف سعة 
فها تعل�ً، أم يقتدي يف ركعتي الطواف، فإن صالحه� مخالَّ بصحتها الوقت وال يعرف واجب الصالة أخرها حتى يعر 

  أعادها بعد تعلمها أن أمكن، فإن كان خرج أم يف تعلمه حرج، صاله� حيث� كان واستناب.
فاألمر الذي ال بد منه هنا كضابطة أن عليه نفسه ركعتي الطواف ك� الطواف، فال استنابه هنا أو هانــك إالَّ عنــد 

  رة، وليس منها عدم معرفته كيف تؤدى الصالة؟.الرضو 
اً، ففــي رعايــة  الرابعة: ال تجب يف ركعتي الطواف رعاية عدم تقدم النساء عىل الرجال، قضية تضيُّقها مكاناً وزمانــ

  املكان والزمان، إىل رعاية عدم التقدم حرج فال وجوب.
ة كسائر ما يذكر من فرائض الحج يف القرآن، ولكنهــا وأخ�اً ذكر مصىل املقام م� يّدل عىل أن صالة الطواف فريض

  ليست ركناً كسائر أركانه.
  .١ثم والتفصيل اىل سائر املفصالت املخصصة لهذه الفروع، فإ�ا علينا أن نلقي إليكم األصول وعليكم التفريع

ة يف نظ�تها:  »كف� والركع السجودوعهدنا إىل إبراهيم وإس�عيل أن طهرا بيتي للطائف� والعا«ثم  وطهر بيتي «مفسَّ
»للطائف� والقا�� والركع والسجود

٢.  
طائفاً أو عاكفاً أو قا�اً، ثم الطائفون هم املسافرون لقرنهم يف آية الحج  -ككل  -فالركع السجود فيه� هم املصلون 

يت وعلَّه أصلح، حيث التعب� عن خصوص املســافرين بالطــائف� هــو بالقا��، أم هم أعم منهم وَمن يطوف بالب
أعم من املقيم� واملعتكف� يف املســجد الحــرام والقاعــدين فيــه، فقــد  -علَّه  -أوسع من معناها، ك� والعاطف� 

فإنه أيضاً عبادة،  سملت اآليتان كل عابد يف املسجد الحرام، مسافراً أو مقي�ً، معتكفاً أو طائفاً أو مصلياً أم جالساً 
ا لهــؤالء العبــاد، إزاحــًة ملعــا� الرشــك، وإراحــة  -ككل  -والتطه� املأمور به هو  تعبيد الكعبــة املباركــة �ــا حولهــ

  للموحدين �عا� وطقوس التوحيد، فيعم تطه�ه عن كل األرجاس ظاهرة وباطنة.
مالبسهم وأبــدانهم، وطهــارتهم عــن االحــداث،  بأوىل وأحرى إىل طهارة نفوس هؤالء، وطهارة» طهرا...«وقد تلمح 

  .٣»طهرا«فمثلث الطهارة قد تعنى ضمن املعني من 
ع إىل املسجد الحرام  -» بيتي«وألن أظهر مصاديق  هو نفس الكعبة املباركة، فقــد يظهــر مــن اآليــة جــواز  -املوسَّ

وكــيف�  »ثــم ليطوفــوا بالبيــت العتيــق«إالَّ حول البيت لــنص آخــر الصالة يف جوف البيت، وأما الطواف فال يرشع 
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توجهت يف جوف البيت كنت متجهاً إىل القبلة ألنه كله قبلة من داخله ك� هي من خارجه، اللهم إالَّ من يقوم عىل 
  أرشاف سطح البيت فليست صالته إىل القبلة فال تصح، إال مستقبالً لسائر األرشاف.

إالَّ الخارج� عن البيت واملسجد الحرام، حيث الشطر هو الجانب،  »كنتم فولوا وجوهكم شطره حيث�«وليس يعن� 
  وهي تع� شطر املسجد الحرام.

َفَر َوالْيَْوِم االْ    َوإِذْ قَاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهَذا بَلَدا آِمنا َواْرزُْق أَْهلَُه ِمْن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمنُْهْم بِاّ� « ِخِر قَاَل َوَمْن كَ
اِر َوبِئَْس الَْمِص�ُ  »فَأَُمتُِّعُه قَلِيالً ثُمَّ أَْضطَرُُّه إَِىل َعَذاِب النَّ

١.  
» هــذا«يكفي لجديد الجعــل، ف» آمناً «ال تعني أنه � يكن حينذاك بلداً، حيث املفعول الثا�  »هذا بلداً آمناً «هنا 

»رجل أجعل هذا البلد آمناً « يف إبراهيم إشارة إىل البلد ك�
٢.  

وأرزق أهله من الثمــرات مــن «ثم  -» إبراهيم«فقد تطلَّب أمنه يف حقل التكوين والترشيع ك� رشحناه� يف آية 
  ولنك رزقه بدعاءه ليس لينجيه من عــذاب هللاّ » ومن كفر«املؤمن�  يُنضاف إىل أهله »واليوم اآلخر  آمن منهم با�ّ 

  كل متاع الدنيا قليل!.» فأمتعه قليالً«حيث 
وقد يكون الطائف من �رات الحرم ك� دعى الخليل فأعطــاه الجليــل  »ثم أضطره إىل عذاب الناس وبئس املص�«

  .٣الطائف لتكون من رزق الحرم
السالم عليهمتعم �رات القلوب إىل �رات القوالب ك� يروى عن أ�ة الهدى » مراتالث«ثم 

٤.  
ص من هذه العظة  إفاده »ال ينال عهدي الظامل�«من قبل   ولقد تصبغ دعاء إبراهيم ألهل البلد الحرام �ا صبغه هللاّ 

  فل� تب� أنه عدو �ّ «البالغة، محرتساً يف دعاءه محدداً املرزوق� من أهله �ن آمن وقد تربء من قبُل من املرشك� 
»تربء منه

٥.  
ولكن يبقى هنا مجال السؤال: هل إن طلب الرزق للمرشك ضمن املؤمن، هو من اإلستغفار له؟ طبعــاً ال! ولكنــه 

  اسرتحام قد يحوم حوم اإلستغفار.

                                                        
١٢٦: ٢).      ١. 

 
 ). ����� ا���� �� ����� ا������� ���ه �� ����� آ�� إ��ا���.     ٢

 
» ا��ـ�م ��ـ� �ـ� ا��ـ��� �ـ� ���ـ���  ��� و�� ا��ّ�« آ�� و ���� ا��� ���أ��ج ا��ٔزر�� �� ���� �� ا�����ر �� ا����  - ١٢٤: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

�� و�����ـ� و���ر�ـ�، و�ـ� �ـ�ر ا����ـ��  �ـ�  ١٢٤: ١أ��ل: �� ���� �� ذ�� ا���� و�� ����ٍ� ����� ������ ��� ��� ا����� ������ �� ���

��ا���  ا����م ����ر �� ا���� ا���� �� ا�� ����� د�ـ� ر�ـ� أن �ـ�زق أ��ـ� �ـ� �ـ�  ا��ـ��م ������ ا�����: أ��ري �� ��� ا�����؟ ��� ��: ��ل: أن إ

 �� و�� �� ������، �ٕ���� ���� ا����� ����اف ������.  ا����ات، ���� �� ���� �� ا��ردن ������ ��� ���� ������ ����ً �� أ���� ا��ّ�

 
�  آ�ـ� و ���� ا��� ���  ا��ج أ��� �� أ�� ���دة أن ر��ل ا��ّ� - ١٢١: ١). ا��ر ا�����ر      ٤ ����ٔ �� ��� ��ٔرض ��� ��ٔرض ��ة ��� ���ت ا����� ـ�

�ـ�ا��� ���ـ�، أد�ـ�ك ��ل: ا���� أن إ��ا��� ����� ���ك و���� د� �� ���� ���ك ور���� أد��ك ��ٔ�� ا������ ��� �� د��ك إ �ك ��ٔ�� ��� وأ

� � ـ� � �ـ� أن ���رك ��� �� ����� و���� و���ر��، ا���� ���� إ���� ا������ ��� ��ّ�� إ���� ���، وأ��� �� ��� �� وراء ا���، أ�ـ� ���ـ� �ـ

��ا��� ا���م.  ����� ��� ���� ��� ���ن إ

��� ���  �� أ��ج ���� �� أ�� ����ة أن ر��ل ا��ّ�و� �� و ���� ا ��ل: ا���� أن إ��ا��� ���ك و����� و���� وإ�� ���ك و���� وأ�� د��ك ���� وأ�� أد��ك  آ

:... وأ��� آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ���ل ��ل ر��ل  ا����م ����������� ���� �� د��ك �� ���� و���� ���، و��� أ��ج ا����ا�� �� ا��ٔو�� �� ��� �� أ�� ���� 

 �� ا����� ������.

 
٢٥٩: ٢).      ٥. 
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» ومن ذريتي«طلقاً يقيَّد ك� قيَّدت فإ�ا حرص الخليل دعاَءه يف املؤمن� حائطة عىل مرسوم الدعاء، ولكيال يكون م
  ولكن كيف؟. »قال ومن كفر...«وقد حرسه عن حرصه الجليُل، وألن هذا الرزق ليس ليختص باملادي منه املؤمن� 

ثم الرزق اآلخر وهو الوحي اإل�ا� يختص باملؤمن�، وك� اختص عهد اإلمامة بغ� الظامل�، وقد  »سنمتعه قليالً«إ�ا 
  .١دعى ألهل املدينة ك� دعى إبراهيم ألهل مكة آله و عليه هللا صىلالرسول يروى أن 

الطائف� والعاكف� والركع «تطه� ذلك وإىل رسم راسم ملشهد تنفيذ الخليل بإس�عيل ألمر الجليل بإعداد البيت و 
  :»السجود

ِميُع ا« ا تََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَْت السَّ »لَْعلِيمُ َوإِذْ يَرْفَُع إِبْرَاِهيُم الَْقَواِعَد ِمْن الْبَيِْت َوإِْسَ�ِعيُل َربَّنَ
٢.  

ان، مه� كانت منه، إذاً فالبيت هو املربع الخــاص أن ليس البيت هو القواعد والبني »القواعد من البيت«قد تعني 
من سطح األرض، م من فوقها إىل الس�ء السابعة، وكذلك من تحتها، عمود مستقيم يربط أعىل النَُقط من الكون 

  :آله و عليه هللا صىلإىل أدناها، وقد يصدقه ما يروى عن الرسول 
ء وسبعة منها إىل تخوم األرض السفىل، وأعالها ييل العرش هذا البيت خامس خمشة عرش بيتاً سبعة منها يف الس�

البيت املعمور، لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت لو سقط منها بيت لسقط بعضها عىل بعض إىل تخوم األرض 
  .٣»السفىل، ولكل بيت من أهل الس�ء ومن أهل األرض من يعمره ك� يعمر هذا البيت

يف معراجه، مجتازاً  آله و عليه هللا صىلالسدرة املنتهى، التي أنتهى إليها الرسول  -حيث ييل العرش  -وقد يعني البيُت املعموُر 
وهو البيت االقىص يف أقىص  »إىل املسجد االقىص« -يف الس�وات واألرض�   إىل سائر بيوت هللاّ  - »من املسجد الحرام«

  الكون يف السدرة املنتهى.
عن  آلـه و عليه هللا صىلوهكذا يحق لخاتم النبي� وأرشف الخلق أجمع� أن يطوف البيوت الخمسة عرش بأهليها، وك� قال 

  .»رأيت يف كل س�ء ميادين فيها خلق كث�...«سفرته هذه: 
وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيــت أن ال «يل �ا بّوَء له ربُّه مكاَن البيت: لقد رفع إبراهيم القواعد من البيت وإس�ع

»يرشك � شيئاً وطهر بيتي للطائف� والقا�� والركع السجود
٤.  

  .٥امللك العالّم  قواعد وال أعالم، إالَّ بذلك اإلعالم من هللاّ  -حينذاك  -إذ � تكن له 

                                                        
 ��ا ا����... آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا��ٔزر�� �� ��� �� ���ذ ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� - ١٢٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 
١٢٧: ٢).      ٢. 

 
أن ا���ـ�ات  ا��ـ��م ���ـ�). و�ـ� ا��ـ��� ١٥٤: ����١ �� ���ات ا����ب أي ���� إ�� ا���س ������ إ���� (����� ا�����ن  ا����م ����). �� ا���دق      ٣

�� ���� ���� �� ��م وا��   ���� إ���� �� ا��ٓ��ق و�� ا����ب ا��ّ� �� ��� �� ���� ��� ���د ا����ق وا����ب ���ة �� ���� ���� ��� ��� أ

 ).١٤٥: ���١ و������ و������ (����� ���ن ا����دة ��ا�� ر����� و��

 
٢٦: ٢٢).      ٤. 

 
�ـ�ءت �ـ���� ��ـ� ����ـ� ا���ـ� ��ـ� رأس «�� ا��ٓ�� �ـ�ل:  آ�ـ� و ���� ا��� ����� ا����  ا����م ����ا��ج ا������ �� ���  - ١٢٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٥

 ����� ار���ع ا���� ��� ������ �����ه ��� �������.

أن ���� ا���� ���ل: �� رب �� أي ���ٍ�؟ ��ل:  ا����م ����إ��ا���   ا��ّ���� ��� ���� ا����ل أ��  ا����م ����أن إ������  ا����م ����و�� ��ر ا������ و�� ا���دق 

��م   �� ا����� ا��� أ���� ��� ��� آدم ا����، ��ٔ��ء ��� ا���م ��� ��ر إ��ا��� �� أي ���� ����� �ٕ�ن ا���� ا��� أ����� ا��ّ� ��� آدم ���� ����� إ�� أ

��� ��  ا����م ����������   ا���� و��� ������ �� ���ق و���ا ��� ا���� ا����� ��ٔ�� أ��� �� ا���ق ���� ا��ّ� ���  ا�����ن ���� ���� ا����� ر�� ا��ّ�

��ا���   ���� ا���ا�� �� ا���� و��ن ا���� ��� أ���� ا��ّ�  ���� ا���� ��ٔ��ل ا��ّ� ��� آدم أ�� �����ً �� ا���� ���� ���� أ��ي ا����ر أ��ّد، ���� إ

��ا���  ا����م ���� وو��� �� ا�����  ا����م ����ا���� و��� إ������ ا���� �� ذي ��ى ����� �� ا����ء ���� أذرع د�� ��� ���� ا���� �������� إ
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إن «كان بيتاً بأعالم أحياناً ودون اعالم أخرى، كيف ال و -قبل أن يضع إبراهيم القواعد منه  -وإن هذا البيت املبارك 
»أّول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدًى للعامل�

١.  
هفإبراهيم  ليس إالَّ أوّل باٍن لقواعده، �ا بوأه ربه من مكان البيت، وقد كان بيتاً منذ آدم، مطافاً له ولذريته،  السـالم علـي

  بل ومنذ كانت خليقة عىل وجه األرض ووجوه الس�وات السبع واألرض� السبع.
» العليم«ناتنا وطوياتنا، وب» دعاَءنا رساً أو جهراً العليم »أنك أنت السميع«ما نرفع من قواعد البيت  »ربنا تقبل منا«

اللهم لك صمنا وعىل رزقك أفطرنــا فتقبــل منــا أنــك أنــت الســميع «إذا أفطر قال:  آله و عليه هللا صىلسؤلنا، وقد كان النبي 
  .٢»العليم

ا إِنََّك أَنْ َربَّنَا وَ « ًة ُمْسلَِمًة لََك َوأَرِنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْنَ يَّتِنَا أُمَّ اُب الرَِّحيمُ اْجَعلْنَا ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ذُرِّ »َت التَّوَّ
٣.  

و غاية التسليم، وهي ال تحصل ؟ إن اإلسالم املسؤول هنا ه»وأجعلنا...«وتراه� ملَّا يسل� بعُد لربه� حتى يسأالنه 
فل� أسل� وتله للجب� * وناديناه أن «إالَّ بعد العروج إىل معارج اإل�ان، وم� استجاب له� ربه� عن سؤل اإلسالم: 

»يا إبراهيم * قد صدقت الريا إنك كذلك نجزي املحسن�
٤.  

  ون العليا منها، فإن محمداً أوّل من أسلم:ولذلك اإلسالم درجات تدرَّج إبراهيم إىل ما د
»قل إ� أمرت أن أكون أوَّل من أسلم«

حيث األّولية هنا ليست لتكون زمنية وقــد كــان قبلــه مســلمون كــإبراهيم  ٥
يف الحرم  اإل�ان من اإلسالم �نزلة الكعبة الحرام من الحرم قد يكون«وإس�عيل ومن أشبه، فهي أولية يف الدرجة، و

ولذلك اإلسالم ميِّزات عن مطلق اإل�ان وس�ت، فال  ٦»وال يكون يف الكعبة، وال يكون يف الكعبة حتى يكون يف الحرم
»أولئك لهم األمنالذين آمنوا و� يلبسوا إ�انهم بظلم «يلبس اإلسالم بظلم أو رشٍك مه� لبسه� اإل�ان: 

وما يؤمن « ٧
  إال وهم  أك�هم با�ّ 

  .»مرشكون
ولقد قورن مطلق اإل�ان �قارنات الظلم والرشك والفساد والعصيان، و� يقارن بيشء منها ذلك اإلسالم، فلذلك يُّعد 

  من ميِّزات املرسل� دون اإل�ان فإنه لكل املؤمينن بدرجاتهم.
  لخليل إىل ربه الجليل أن يجعله وإس�عيل مسلَم� له، بعد كل درجات اإل�ان ودرجاٍت من اإلسالم.لذلك يطلب ا

                                                                                                                                                         
���� ��� ���� ا��ي �� ��� ا��ٓن ���� ��� ��� �� �����، ����ً إ�� ا����ق و����ً إ�� ا����ب ��ّ�� ا������ر �� أ��� ���� ا���� وا��ذ�� و��ّ�� 

 ���ء و��ن ���� و����ا �����ن ����.

 
٩٦: ٣).      ١. 

 
 ...آ�� و ���� ا��� ���ا��ج ا��ار ���� �� أ�� ���س ��ل ��ن ا����  - ١٣٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 
١٢٨: ٢).      ٣. 

 
١٠٣: ٣٧).      ٤. 

 
١٤: ٦).      ٥. 

 
 ...ا����م ����). �� ا����� �� ����� �� ا���دق      ٦

 
٨٢: ٦).      ٧. 
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وهــم أهــل بيــت الرســالة املحمديــة، » أمــة مســلمة لــك«ذريتي من إس�عيل » ومن ذريتنا«ثم يتطَّلب من ربه 
طلَّب لهم أصل اإلسالم ال درجته، � فالرسول فيهم هو محور الدائرة، وذووه املعصوم� هم األشعة، فألن إبراهيم ت

  �نع سؤاله أن يكون محمد أوَّل املسلم�.
»إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لــرب العــامل�«ولقد أسلم إبراهيم لدرجة قبل هذا الوقت: 

ثــم يتطلــب بعــده  ١
  .»أيها الذين آمنوا آِمنوا... يا«فهو ك� اإل�ان درجات:  »ربنا وأجعلنا مسلم� لك...«إسالماً أرقى 

ولو أنه إسالم قبل اإل�ان أم إسالم اإل�ان، � يكن يسأله من ربه، بل كان يفعله ألنه من فعله، فإ�ا اإلسالم املسؤول 
  . هنا هو قمة التسليم �ا آمن وأسلم، توفيقاً من هللاّ 

  يلة درجة منه فإنه� كال� درجات:وهكذا نرى ذلك اإلسالم أنه من حصائِل اإل�ان، كل درجة منه حص
»إن تُسمع إال من ؤمن بآياتنا فهم مسلمون«ف

وإذ أوحيت إىل الحواري� أن آمنوا � وبرسويل قالوا آمناً وأشهد بأنا « ٢
»مسلمون

٣.  
»ى لكم الدين فال �ونن إالَّ وأنتم مسلمونأصطف  إن هللاّ «ك� ويويص املصطف� من عباده أن يكونوا من املسلم�: 

٤.  
ثم وال تسمع أحداً من النبي� يؤمر باإل�ان، اللهم إالَّ باإلسالم، اللهم إالَّ شذراً يف عرض إ�ان املؤمن� بعرض الرسول 

عىل أن إ�انه  »ومالئكته وكتبه ورسله  آمن الرسول �ا أنزل إليه من ربه واملؤمن� كل آمن باّ� «تلفيقاً رفيقاً بينه�: 
  ، بل �ا أنزل إليه، طَ�َنًة للمؤمن�. هنا ليس باّ� 

»ما كان إبراهيم يهودياً وال نرصانياً ولكن كان حنيفاً مســل�ً «يذكر أحداً منهم بخ� أفضل من اإلسالم   وال تجد هللاّ 
٥ 

  م ومرتبطون باإلسالم!.يؤمرون باإلسال  -دوماً  -وتراهم 
ا يــدخل اإل�ــان يف «فذلك بدرجاته إسالم، وقبهل اإل�ان:  قالت األعراب آمنا قل � تؤمنــوا ولكــن قولــوا أســلنا وملَّــ

»قلوبكم
  وأين إسالم من إسالم؟!. ٦

ل، فال تشمل األمة اإلرسائيلية من ذرية إبراهيم من إس�عي  تختص دعاء الخليل بأمة مسلمة �ّ » من ذرتينا«وهنا 
حتى املسلمة منهم ألنهم من إسحاق، دون إس�عيل، وال كلَّ املســلم� إذ ليســوا كلهــم والجلُّهــم مــن إســ�عيل، 
أتراهم بعُد هل كل بني هاشم فإنهم من ذرية إس�عيل، وكيف تعمهم ذلك الدعاء إلسالم درَف إســالم إبــراهيم؟ 

ت بعدولهم فليس كل العدول مسلم� بذلك املعنى الرفيع، ثم ملاذا تختص وفيهم عصات بغات طغات! ولنئ  ُخصَّ
  بهم وممن سواهم مسلمون أرقى وأجل من ُجلِّهم؟.

                                                        
١٣١).      ١. 

 
٥٣: ٣٠).      ٢. 

 
١١١: ٥).      ٣. 

 
١٣٢: ٢).      ٤. 

 
٦٧: ٣).      ٥. 

 
١٤: ٤٩).      ٦. 
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السالم عليهمإذاً فهم مسلمون خصوص من ذرية إس�عيل، املعصوم� األربعة عرش 
أم هــم أصــدق مصــاديقها، وســائر  ١

االمة املسلمة من ولد إس�عيل هم عىل هامشها؟ إالّ إسالماً أد� م� إلبراهيم وأس�عيل واملحمدي� املعصــوم�، 
  . هم إسالم يحصل عىل ضوء الصمود والرقي فل�ذا يسأله لها ولهم من هللاّ 

  لعصمة القمة املرموقة وملَّا يصال إليه إذ يرفعان القواعد من البيت.أنه إسالم ا -إذاً  -فال بد 
فإنها ليست توبة عليهم من عصيان، بل هي توبة رجوعاً عليهم برحمة خاصة تضمن » وتب علينا«وهكذا تكون 

  لهم كامل اإلسالم.
»جتباه ربه فتاب عليه وهدىوعىص آدم ربه فغوى * ثم ا«عىل عبد يتوب إليه عن ذنب ك� يف آدم   فقد يتوب هللاّ 

٢.  
أو يتوب عىل عبد رجوعاً برحمة خاصة تعصمه وتسدده ع� ال يُحمد، لوالها لكاد أن يقرتفها أو يقرتبها حيث تكل 

»ولقد همت بها وهم بها لو ال أن رأى برهان ربه«الطاقات البرشية ك� يف يوسف 
ولو ال أن «: آله و عليه هللا صىلويف محمد  ٣

»ثبتناك لقد كدت تركن إليهن شيئاً قليالً
  عىل أصفى املصطف�.  توبة ّهللا  -دوماً  -وهكذا يكون  ٤

مناكنا ك� هي، كان بإمكاننا تطبيقهــا   قد تعم اإلراءة املعرفية إىل اراَءه فقهية، فح� يرينا هللاّ » وأرنا مناسكنا«ثم 
مصدراً ميميــاً وأســم زمــان ومكــان، واإلراَءة » مناسكنا« هي، فتصبح حجة مقبولة مشكورة محبورة، وقد تعم ك�

  املعرفية تناسب األوىل.
ــل إىل » أرنا مناسكنا«هي من الظروف الصالحة ل» تب علينا«وكأن  إراءًة مللكوتهــا، بعــد هــذه التوبــة التــي توصِّ

  امللكوت.
ا َوابَْعْث فِيِهمْ « »ُز الَْحِكيمُ رَُسوالً ِمنُْهْم يَتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهْم الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َويَُزكِّيِهْم إِنََّك أَنَْت الَْعِزي َربَّنَ

٥.  
دعــاَءه يف   كانت ظرفاً ظريفاً لبلورة هذه الرسالة الســامية هنــا بــدعاء ثــان، ولقــد ســمع ّهللا  »أمة مسلمة لك«هنا 

  إس�عيل كل يف األصل العربا� من تكوين التوراة:
وليشمعيل شمعتيخا هينه برختي أوتوا وهيفر� أوتوا وه�بتي أوتوا �ئد مئد شنيم عاسار نسيئيم يولــد ونتتيــو «

»لغوي غادْل 
٦:  

ً وأرفع مقامه كث�اً �حّمد وأثني عرش إماماً هنا أنا أباركه كث�اً وأ�ِّيه وأ� -إبراهيم  -وإلس�عيل سمعته: « ره كث�ا
  ».يلدهم إس�عيل وأجعله أمة كب�ة

  ».وأبن الجارية أيضاً سأجعله أمة ألنه نسلك«...  ۱۲: ۲۱ويف التكوين 
  وقد سمي إس�عيل به ألنه مسموع الرب يف والدته ويف نسل أمة مسلمة من ذريته.

                                                        
���� ���� ���ل ���.. �� أ��� �� ��ه ا��ٔ��  ا����م ����  �� أ�� ��� ا��ّ��� ا����� �ٕ����ده إ�� أ�� ��� وا�����ي  ١٣٠: ١). ��ر ا������      ١

، �� ا���� و��� ��� ا����ة د��ة ا��ا��� وإ������ ��  و��� ��� وأ��� �� ذر�� إ��ا��� وذر�� إ������ �� ���ن ا���م ��� �� ����وا ��� ا��ّ�

 .»� ا���� و����� �����اً أذ�� ���«أ�� ا����� ا���� أ��� ���� �� ����� أ�� 

 
١٢١: ٢٠).      ٢. 

 
٢٤: ١٢).      ٣. 

 
٧٤: ١٧).      ٤. 

 
١٢٩: ٢).      ٥. 

 
٢٠: ١٧).      ٦. 
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وحي الطفل: شبوياه شاباه بههيا شعطاطابا الرعابتيــا وورهابــاه دعبــدا »: هيلدنبوئت «ويف األصل االنقلويس من 
  :١تشوباه ويرحم إباطابا عىل بوخرا حبيبا

هنــاك إجابــة لــدعوة إبــراهيم   يف ساعة جيــدة يف أرض مرغوبــة ويرحمــه هللاّ  -محمد املذكور قبل  -يأرس أعداءه 
  إلس�عيل.

  .٢ثم نجد التوراة تبرش يف آيات آخرى أن ذلك املوعود من ولد قيدار بن إس�عيل يف عدة ترصيحات -ذلك 
  ضورة الحج

  أول بيت وضع للناس
۱  

لَِّذي بِبَكََّة مُ « َل بَيٍْت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ� بْرَاِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَاَن آِمنــا إِنَّ أَوَّ اٌت بَيِّنَاٌت َمَقاُم إِ بَاَركا َوُهدًى لِلَْعالَِمَ�  ِفيِه آيَ
بَيِْت َمْن اْستَطَاَع إِلَيِْه َسِبيالً َوَمْن كََفَر فَإِنَّ ّهللا     َو�ّ  اِس ِحجُّ الْ »َغِنىٌّ َعْن الَْعالَِم�َ    َعَىل النَّ

٣.  
الحرام، رداً عىل شطحات يهودية أن القدس   بأولية مطلقة لبيت ّهللا  -إعالم صارخ يف هذه اإلذاعة القرآنية العاملية 

فليكن هو املطاف والقبلة وك� كان يف فرتة، واألصل عىل مدار الزمن الرسايل هو الكعبة املباركة قبلــة  ٤أقدس منه
»وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إالَّ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عىل عقبيه...«ومطافاً للعامل�!: 

٥.  

                                                        
أي ���  - ��١٦٦٦ ����� ا����� ��ر���� و�� أ���� ��  ١٧٣٣). ��ه ����� ا����� أو���ن ا��ر��� �� ������ ����ب أ����ء ا�������      ١

٦٧ .����� �� ��� 

 
و����� وا������ ا��� ������ ���ار و����� ���ن �����ة و�����ـ�ا �ـ� رؤوس ا���ـ�ل ) ���� ا����� ٢٠ - ١: ١٤٣). ���� �� �� ا����ء (     ٢

أ��ه �� أ��� «) و٢٥: ��١٣ » «�� ا���� ا����� �ٕ�������«) ��ه ���رة ���� �� ���ار و١٢و����ه ����ه �� ا���ا�� (  ) ���دوا ا���� ��١١�ّ(

 ).١٦: ٢١(أ����ء » ����� ا���ب و���د�� ا�����ة ا������

�������ت ا��� ���� �� أ�� ���ار و�������� �� ا����ة و�������� �� رؤوس ا����ل �� ذ�� ������ت ����� ���ٔن ا����ل ا�����ث �� ��� 

 ���ار ا�� إ������، �����ت �� أ���� ���ل ��� و����ت و��� وا����� ا���ام �� �� ا����.

 ��اً ������ �� �� أ���� ا��رض ���� ��� ا���� و�����ٔه و�� أ���� ا���ا�� و������.����: أ���وا ���ب ����اً �� ١٠و�� ا��ٓ�� 

) ��ٔ�� ��ه ا��ٓ�� ���ا: �����ن ١وا����� ا����� �� ا����� ا�����ة ا������ ��� �� ا���ا�� �� ذ�� ا���� �ٕ��������، و�� ��� ا���ا�� (

 ).٨٩» (أ���«ا��ب ������ً ����اً و���� أ�� ������ ���ه وا��� 

 ) ������ت ���� ا������ ������� ا����ر�� و��ا ا����ل ا���� �����ً:٢٢ -  ١: ٦و�� أ����ء 

�� أن ا����� ���� ا��ٔرض وا�� ���ر ���� ا����ب و��� ���� ���ق ا��ب ����١ أ�����ي �ٕ�ن ��رك �� وا�� و��� ا��ب أ��ق ���� «

أر��� ���� إ�� �� ���� وا���ي ���� �� ا�����ا وأ��ا إ���... ���ك  ٣وا����ك �� ���ء أ��ا��  ����� ا���� �� ��رك ٢و���ا�� ���� ���ه 

��� ذ�� �� ���� ا����س أ��� �� ا����� ��ٔ�� ����� ا��ٔ����ء و��ٔ�� �� ا��رض ا������ ���ل ا������ن ا������ ���ل ا������ن �� ا����� أ��� �

و��� ذ�� �� ���  »و�� د��� ��ن آ���ً «و��� ذ�� �� ��� ا����س » ��� آ��ت ����ت: «- إ�� ����  -» إن أّول ���«�����  آ�� و ���� ا��� ���ا���� 

 و��� ذ�� �� ��� ا����س. »��� ا���س �� ا����  و��ّ�«ا����س 

 
٩٧: ٣).      ٣. 

 
�� ا����ر وا��ٔزر�� �� ا�� ���� ��ل ����� أن ا����د ���� ��� ا����س أ��� �� ا����� ��ٔ�� ����� ا����� - ٥٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ٤ �ء أ��ج أ

��� ���و��ٔ�� �� ا��رض ا������ ���� ا������ن �� ا����� أ��� ���� ذ�� ا����  �� و ���� ا و��� »و��� آ��ت ����ت«: - إ�� ����  - »إن أّول ���«�����  آ

���ً «ذ�� �� ��� ا����س   �س.و��� ذ�� �� ��� ا��� »��� ا���س �� ا����  و��ّ�«و��� ذ�� �� ��� ا����س  »و�� د��� ��ن آ

 
١٤٢: ٢).      ٥. 
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، وثالثاً أخرى إىل الناس، م� يدل  آن عرشاً مجرداً ك� هنا، وثالثاً منسوباً فيها إىل هللاّ يُذكر البيت الحرام يف ساير القر 
وبيــت   بيٌت يُعبد فيه، فهو بيت هللاّ   بيتاً ك� للناس، فهو للناس بيت قبلة ومطاف ومعتكف، و�ّ   عىل أنه ليس �ّ 

  .١الناس
السبع واألرض� السبع واألسبوع  وهنالك مواصفات لهذا البيت العتيق يف عدة آيات، منها هنا سبع، عدد السموات

ر بسبعي  السبع والطواف بالبيت وبالصفاء واملروة السبع، والجمرات السبع، ك� وأن عدد أبواب الجحيم سبع تسكَّ
  الطواف وسبعات الجمرات.

  »إن أول بيت وضع للناس...«
أن من أهل الكتاب معرتض� عىل  -م حنيفاً وال سي� وأتبعوا ملة إبراهي -عّل الصلة القريبة لهات� اآليت� �ا قبله� 

ر بإتباع ملة إبراهيم فكيف تستقبل الكعبة وتطــوف حولهــا ونحــن نقــدس القــدس وهــو  آله و عليه هللا صىلالرسول  إذا تأمَّ
وكذلك اآليات التي تقول إن إبراهيم هو الذي  »إن أول بيت...«كعبتها ورشعتها من رشعة إبراهيم؟ فجاء الجواب: 

  لقواعد من البيت.رفع ا
تعاىل، حيــث هــو   ك� ّهللا  -أم وال يتأخر هو عه  -األول هو السابق الذي ال يسبقه أو يقارنه مثيٌل له يف املمكنات 

»هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل يشٍء عليم«االول ال ثا� له واآلخر ال أول قبله: 
واألول هنا هــو مــن  ٢

  إذ له أمثاٌل بعده مه� كانت درجات، ك� هو يف الدرجة القمة العليا، ال يساوى أو يسامى.األول 
كمطلقه هو مكان البيتوتة والرياحة، بدنياً أو روحياً أو ه� معاً، فسواًء أكانت أرضــاً ملســاء، أو وعليهــا » بيت«و

  بناية، فليشمل أرض الكعبة وهي مكان البيت ك� يشملها بعد ع�رتها.
»بيٍت وضع للناس«، مه� كان القصد من ٣واألولية هنا مطلقة تطم الزمنية واملكانية

، واملوضــوع  فالواضع هو هللاّ  ١

                                                                                                                                                         
 
 »أّول ��� و�� ����س«) وا������ ��� ٣٧: ١٤(»��� ���� ا����م«) ١٢٥: ٢(»ن ���ا ����أ «) ٢٦: ٢٢»(و��� ����«). ا����ث ا��ٔو�� ���      ١

 ).١٢٥: ٢(»وإذ ����� ا���� ����� ����س وآ���ً «) ٩٧: ٥(»ا����� ا���� ا���ام �����ً ����س  ��� ا��ّ�«و

 

 
٣: ٥٧).      ٢. 

 
�� و ���� ا��� ���  ا��ج ا������ �� ا���� �� أ�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� - ٥٢: ٢). ��� روا��ت ���ا��ة ���ٔن ����� ا��ٔو���� ��� ا��ر ا�����ر      ٣ : آ

����  ������ا����م�� أول ���� و��� �� ا��ٔرض ���� ا���� �� ���ت ���� ا��ٔرض.... و�� أ�� �� ��� ������� ���ل:   ��ل: ان ا��ّ� ا����م ������� آ

���ا �� �� ا��ٔرض ����ً ��� ���ل ا���� ا�����ر وأ�� ا��ّ� ����� �� �� ا��ٔرض أن �����ا ��� ���ف أ�� ا����ء ������ ا�����ر (رواه ����� ا��ازي   أ

وا��ٔزر�� �� أ���ر ��� �� أ��  ������ا����م�� ��� �� ا�����  ٢٥٢: ١و���� أ��� ا���زن  ١٥٧: ١وا�����ن ����وت ����  ١٥٢: ��٨ ����ه 

 .�٤٠ٕ������ �� ��ر�� ا�����   و���� �� ��� ا��ّ� ٣٥: ١ ������ا����م�� أ��� �� ��� �� ا�����  ا����م �������� 

�� و�� أن ���� ا��ٔرض أ�� ا����ح ���ب ��� ا���ء ��� ��ر   ��ل: ��� أراد ا��ّ� ا����م ����  وروى ا������ �� ا����� �� أ�� ��� �� أ�� ��� ا��ّ�

�� و��: إن أّول ��� و��   ����ً �� أز�� ���ر ز��اً وا��اً ����� �� ���� ا���� �� ���� ����ً �� ز�� �� د�� ا��رض �� ���� و�� ��ل ا��ّ�

) ١٦(أ��� ا�����) (    :  ا����م ����  ��� �� ����ة �� أ�� ��� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� ����س... و��ل ����� وا��ٔرض ��� ذ�� د���� ورواه

وا������  ٣٠٣: ١و��ر ا������  ٢٩٧: ١وا�����ن  ١٨٦: ١وا��ٔ���ر ا��ا�� ��� د�� ا��ٔرض �� ���� ا����� ����ة أ��� ا������  ١٥٤: ٢وا����� 

 .٣١: ١وأ���ر ��� ا��ٔزر��  ٨: ٤وا����ي  ١٤٧ -  ١٤٥: ١وا��ر ا�����ر  ٢٩٨ و ��٢٩٧ أ��اب �����ت ا���اف  ١٨ا���ب 

ن وا���� �� ��ه ا��ٔ��د�� �� ���ن ا����، ��� ا��ّٔو��� ا������ ��� �� ��� ��� روى ا������ �� ��� ا���� �� ��� ��ل أراد أ�� ���� أ 

���ل ��: إ�� ��ٔ�� ����ء ����ً  ا����م ����  �� �������ا ���ف ���� ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�����ي �� أ�� ��� ������ أن ���� �� ا����� ��ٔ��ا ���� ��ٔر��

�� ���� ذ�� و���� ����� ��� ����ة،  ا����م ����  �� ���ز��� وا������ ����� �� ا����� و�� ����ا ذ�� ��� ���� ���ً ����اً ���ل أ�� ��� ا��ّ�

أن أّول ���   �� أ���ك ا��ّ� »إن أّول ��� و�� ����س ���ي ���«  ، ���ل: �� أي ����؟ ���ل: ��ل ا��ّ� ا��ّ���ل: و��� ا��� �����؟ ���ل: ����ب 
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  لهم هم كل الناس، فال بيَت يضعه الناس، باإلمكان أن يوضع لكلِّ الناس دو�ا اختصاص.
للناس قبل كل وضع وموضع له، ح� دحى   ، فهو االول زماناً وضعه هللاّ  اس بجنب بيوت ّهللا إالَّ أنه يشمل بيوت الن

  األرض من تحتها.
إن مكان البيت هو األم لسائر األمكنة األرضية، ك� مكة هي أم القرى من الناحية الرسالية، فللبيت �كانه أمومتان 

منه، ك� دحيت األرض كلها من  -كأصل  -ت كل رشعة إلهية، يف كافة الجهات، حيث ُدحي» أم القرى«اثنتان، فهو 
  تحتها.

تعم جميع الناس طول الزمن الرسايل، مطافاً للطائف� وقبلة للمصــل�، » للناس«والوضع هنا تكويني وترشيعي، و
نفسه ويف الخليل وك� نرى قبور النبي� وسائر الصالح� قبل اإلسالم تجاه الكعبة املباركة دو�ا استثناء، يف القدس 

أقدس بيت عىل فهذا  ٢ودمشق ولبنان وإيران أم أياً كان من بالد تضم قبور هؤالء الكرام، وك� حجة النبيون أجمع
املقام «الجليل، واملهندس هو جربئيل، والبا� هو الخليل والتلميذ إس�عيل، لذلك ف  اإلطالق، فإن واضعها هو هللاّ 

والطــواف بــه صــلوة،  ٢والصالة فيه تسوى ألف ألف صالة ١»دعامة اإلسالم..«و ٣»�كة سعاده والخروج منها شقوة

                                                                                                                                                         
����� وإن ��ن ا���� �����ً ����� ��� ���ءُه ������ أ�� ����  ����� ����� ���ا  ا����م ����و�� �� ا��ي ���� �ٕ�ن ����ا �� ����ا ��� ا���� ���� أ�

 أ��� �� أ����. �����ا ��:

ذ��  و��� �� ا���� �� ��� ا�����ن ��ل: ��� ��� ا����ي �� ا����� ا���ام ���� دار �� ����� ا����� ������ �� أر����� ��ٔ�����ا ���ٔل ��

� أ��� إ�� ���� �� ���� ا�����ء ��� ��ل ��: أ�� �� ����� أن ���� ����ً �� ا����� ا���ام ����ً ���ل �� ��� �� ����� �� أ��� ا������� إ�

�� دار أرد�� أن ������ �� ا����� ا���ام ������ ������ا����م��ٔ���ك ���� ا��ٔ�� �� ذ�� ���� إ�� وا�� ا������ أن ���ٔل ���� �� ����  ������ا����م

�� �� �� ا���اب �� ��ا؟ ���ل ��: ا��ٔ�� �� �� � ا����م �������ل أ�� ا����  ا����م ��������� ������ ��� ا����ج �� ذ��؟ ���ل ذ�� ��ٔ�� ا���� 

ا����� ا����� إن ���� ا����� �� ا���ز�� �����س �����س أو�� ������� وإن ��ن ا��� �� ا���ز��ن ����ء ا����� �������   ��� ���ل �� أ���: ��� ا��ّ�

���ٔ��ه أن ���� إ�� ا����ي  ا����م ����ا��ار ��ٔ�� أ�� ا��ار أ�� ا����  أو�� �������، ���� أ�� ا����ب إ�� ا����ي أ�� ا����ب ����� �� أ�� ���م

 �����ً �� ��� دار�� ���� إ��� أن أر�� ��� ����ً ��ٔر����.

وا�����  أن ر���ً ��ل ��: أ�� أّول ���؟ ��ل: �� �� ��ن ���� ���ت ���� أّول ��� و�� ����س ���ر��ً ��� ا���ى ا����م ����وأ�� �� ��وى �� ��� 

واه «��� ���� �� ا����ٔ�� �� ���ت ���رة ا���� �ٕ������ » �� ���ه ��م �� ا���ب �� ُ���� �� ��م ����ه ���� ا����م ����وا����� وأّول �� ���ه إ��ا��� 

وا��ازي ��  ا����م �������� ��� وأ���� ا������ �� ا�� ا����ر وأ�� أ�� ���� �� ���� ا� ا����م ������ ا�� ��� آ��ب ���  ٣٠١: ��١ ا�����ن 

 ���� أ���. ا����م �������  ٦٢و ٦١: ١وا��ٔزر�� �� أ���ر ���  ١٥٤: �����٨ه 

 
أ�� ذر ��ل ��� �� أ��ج ا�� أ�� ���� وأ��� و��� �� ���� وا����ري و���� وأ�� ���� وا������ �� ا���� ��  -  ٥٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ١

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�  أي ���� و�� أّول؟ ��ل: ا����� ا���ام، ���: �� أي؟ ��ل: ا����� ا��ٔ���... آ

 
��ا ا���� أ�� أ��� ��� ����� ���� ������� ��� و�������� ���ة و��ن  ا����م ����أ�� آدم  ������ا����م��ل أ�� ����  ٩٧: ٤). �� رو�� ا������      ٢

 �� ا���م وا����ن ا��ي ���� ��� ا�����...��ٔ��� �� ���

�� ����� ����ً �� ���ج ا��و��ء  ا����م �������ل: �� ���� �� ���ان  ا����م ������ ا����� ������� �� أ�� ���� ��ل: ���� أ�� ���  ١١٤و��� 

 ����� ا����ء ا����ا��� ���ل: ���� ���ك وا�� �����...

�����ء ا��و��ء ��� ��� أ��� ����� �� ا����م ������ل: �� ���� ا����  ا����م ����  �م �� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�و��� �� ا���� ������� �� ��

��ل:  -��ل: �� ���� �� ��� ����ح ا��و��ء و�� ���ل: ���� ���ف ا���ب ا����م  - ��� ���� ������ن ���ا����ن و�� ���ل: ���� �� ���� ���� 

�� و ���� ا��� �������ح ا��و��ء و�� ���ل: ���� ���ك �� أ��� و�� ����  و�� ���� �� ����  ����ح ا��و��ء ���ل ���� ذا ا����رج ����.ٓا

 �� �� ا���� �� ا��� وا�ٕ��� وا���� وا����ح و��� ا���� ا������. ا����م ����أن �����ن  ا����م ����روى زرارة �� ا����� �� أ�� ����  ١١٦و��� 

 
�� و ���� ا��� ���أ��ج ا��ٔزر�� �� ���ء �� ���� ر��� إ�� ا����  -  ٥٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣  : ا����م...آ
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  .٣ائة ألفواملقام عنده فيه الفضيلة الكربى، ك� الصوم يف رمضانه م
ورفع القواعد منه الخليــل الــويفُّ،  ووضــع الحجــر األســود يف  ٤لقد رسم الخط حول مكان البيت وبناه آدم الصفيُّ 

هويظهر عنده متكئاً ظهره عىل جــداره القــائم املهــدي  آلـه و عليه هللا صىلاآلن بعد خرابه هذا النبي  فــأم القــرى هــي  السـالم علـي
هي عىل طول خط الرســاالت أم القــرى ال تســاوى أو  آلـه و عليـه هللا صىلالعاصمة اإلسالمية الكربى ك� كانت لرسول الهدى 

  تسامى.
  أجميعن، من الجنة والناس ومن سواه� من املكلف� أجمع�؟.» مباركاً وهدًى للعامل�«وهو » وضع للناس«وملاذا 

  سائر العامل�. علّه ألنهم هو املحور األساس يف التكوين والترشيع، والجنة هم عىل هامش الناس ثم ال خرب لنا عن
  »للذي ببكة...«

مه� أصبحت » كعبة«وعلَّها أظهر؟ علَّه إذ قد تسمى غ�ه » مكة«وهي أخرص، أو » الكعبة«دون  »للذي ببكة«وملاذ 
تشملها قبل البناية وبعــدها، واألوليــة » الذي ببكة«تختص باملبني عليه تلك البناية و» الكعبة«بعُد عل�ً له! وأن 

ة لبيوت العبادة املبنية ليست للكعبة املرشفة، وإ�ا ملكان البيــت وبالنســبة لكافــة البيــوت عبــادة الزمنية بالنسب
  وسواها، مبنية وسواها.

من البك وهو الدفع حيث يدفع عنها من يقصد تهد�ها هتكاً من الطغات اللئآم � يقصدها جبار بسوء » بكة«ثم 
  .٥إال أندقت عنقه

وهو الزحام ألنه مزدحم الحجاج واملعتمرين، واألول يخص البيت والثا� محطُّة البيت مه� عم الزحام كل البلــد 
ألنها يبتكُّ بها الرجال والنساء واملرأة تصيل ب� يديك «و ٦»إ�ا سميت مكة بكة الن الناس يتباكون فيها«الحرام، ف

ألن الناس يبــك بعضــهم بعضــاً فيهــا «و ٧»وعن �ينك وعن ش�لك ومعك وال بأس بذلك إ�ا يكره يف سائر البلدان
  يف أصل اللغة واملعنى.» ب�«عن » بكَّ «الختالف  ١»لبكاء الناس حولها وفيها«ال  ٨»باأليدي

                                                                                                                                                         
��� ���  أن ر��ل ا��ّ�  ). ا����ر أ��ج ا��ٔزر�� وا����ا�� �� ا��ٔو�� �� ���� �� ��� ا��ّ�     ١ �� و ���� ا ��ل: ��ا ا���� د���� ا�ٕ����م �� ��ج ��م  آ

 �ٔ�� أو �����.إن ���� أن ����� ا���� وإن رده أن ��ده �  ��ا ا���� �� ��ج أو ����� ��ن ������ً ��� ا��ّ�

 
٢      � ـ� �ـ���ـ�ل  ١٠: ٨). ��� �� ا�ـ�ا�� �ـ� ا���ـ� ٕ��ـ� �ـ�ٔ�� �ـ��ة �ـ�  آ�ـ� و ���ـ� ا�� � �ـ� ا���ـ�� ا��ـ�ام � ا��ـ��ة �ـ� ��ـ��ي �ـ�ٔ�� �ـ��ة إ�ـ�

 ����ي.

 
�ـ� آدرك �ـ�� ر��ـ�ن  آ�ـ� و ���ـ� ا��� ���  أ��ج ا��ٔزر�� وا����ي وا������ �� ا���� �� ا�� ���س ��� ��ل ر��ل ا��ّ� - ٥٣: ٢). ا��ر ا�����ر      ٣

�م ��� ر��� و�� ���� �� ���� أ�� ر���ن ���� ��� و��� �� �� ��م ���� و�� ���� ���� و�� �  ���� ����� ��� و��م ��� �� ���� ��� ا��ّ�

 و�� ��� ��م د��ة �������.  و�� ���� ����ن ��س �� ���� ا��ّ�  ��� ر��� و�� ��م ����ن ��س �� ���� ا��ّ�

 
 ل: إن آدم �� ا��ي ����� ا����م ����  روى أ�� ���� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ١١٦: ٤). رو�� ا������      ٤
 ���� ���� ��� ��ٔ��� ��� أ���ق ا������ إذا ���ا ����. ا����م ������ ). �� ا����� �� أ�� ��     ٥

 
 :...ا����م ����  ���ب ا���� �ٕ����ده إ�� ا���ز�� �� أ�� ��� ا��ّ� �� ٣٦٧: ١). ��ر ا������      ٦

 
 ��ل:... ��ما�� ������ ا��� ���� ���� �� ا���� �� أ�� ����  ٣٦٧). ا����ر      ٧

 
 �� ���� ��� ���؟ ��ل:... ا����م ����  �� ��� ا����� ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�  �� ا���� �ٕ����ده إ�� ���� ا��ّ� ٣٦٧). ا����ر      ٨
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حو التحريك، حيث مكَّ ّهللا » مكة«وأما  : الدَّ بالذكر هنا دون » بكة«وعّل اختصاص  األرض من تحتها،  فهي من املكِّ
وه� تعنيان البلد الحرام، للتأش� إىل أن مظهر الربكة والهدى فياه للعامل� بادٌى من أذان الحج من بانيها » مكة«

  الخليل، مه� كانت قبلة ومطافاً قبله.
الحجر الــذي يبــك النــاس  هي موضع البيت، أو موضع» بكة«البلد الحرام كله، أو الحرم كله، و» مكة«وقد تعني 

  بعضهم بعضاً.
  .»مباركاً وهدى للعامل�« ۳ - ۲

للــذي  -للناس: مباركاً وهــدى  -وضع: مباركاً وهدًى  -إن أول بيت: مباركاً وهدى «عله� حاالن ملربع املتعلقات: 
  إىل يوم الدين.  ببكة: مباركاً وهدى، بركات بعضها فوق بعض وهدايات منذ وضعه هللاّ 

أسم مفعول من بارك، والربْك هو يف األصل ثبات اليشء ويستعمل يف كفل فضل وفيض مادياً أو معنوياً » اركاً مب«ثم 
فهذا البيت مبارك ثابت النفع دون زوال، ومنه استقرار العبادة فيه » أن للحق دولة وللباطل جولة«أو ه� معاً ف

  وإليه والطواف حوله دو�ا نسخ وتحوير.
هنّــأَ، و:  -حنّأ  -رحَّب  -مجَّد  -أحنى الركبة، و: ؟؟؟؟؟؟؟؟: بارََك  -سجد  -�: ؟؟؟؟؟؟؟؟: بارَْك: ركع ويف األصل العربا

  تسبيح. -تحية  -تهنئة  -؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: بِركاه: مباركة 
»حرماً آمناً يجبــى إليــه �ــرات كــل يشءٍ «والبيت الذي ببكة فيه كافة الربكات مادية ومعنوية: 

وأرزق أهلــه مــن « ٢
»واليوم اآلخر قال ومن كفر...  الثمرات من آمن منهم با�ّ 

٣.  
و  »ومثابة وأمنــاً... -قياماً للناس «ومن أهمها الربكات الج�عية ثقافية وعقيدية وسياسية واقتصادية أماهيه، فإنه: 

»... ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ّهللا «
٤.  

  وحتى املسلم� � يتربكوا به ويهتدوا ك� يحق فضالً عن سائر العامل�؟. »مباركاً وهدًى للعامل�«وتراه كيف يكون 
إن بركته وُهداه للعامل� فرض وواقع، فرض ملن استطاع إليه سبيالً، وواقع لغ� املستطيع� مــن املســلم�، لــو أن 

وه ك� يجب شاهدين ف يه منافع لهم وللكتلة املؤمنة، ثــم واقــع بصــورة أوســع حيــث تؤســس الدولــة األول� حجَّ
  تعاىل فرجه الرشيف).  اإلسالمية العاملية عىل كاهل الكون أيام املهدي القائم (عجل هللاّ 

كلهم دون طائفية أو إقليمية  »وضع للناس«هنا طليقة غ� محدودة بناس دون ناس، نتأكد أنه » الناس«ذلك! وألن 
  نرصية لناس البيت ك� يف سائر البيوت.أو ع
للتدليل عىل كل وضع فيه تكوينياً وترشيعياً وبركة وقبلة ومطافاً وعبادات أخــرى، وســائر » بُني«دون » وضع«ثم 

  البيوت ال أولية لها يف هذه األوضاع وال تُسامي أو تساوي الكعبة املباركة عىل اإلطالق.
ائباً للفاعل دليل أن الفاعل الواضع ليس من الناس، إذاً فذلك وضع تكويني ن» الناس«ك� وأن صيغة املجهول مع 

  تعاىل يف أولية طليقة حقيقة باألولوية الطليقة ترشيعاً وتكويناً.  وترشيعي من هللاّ 
  »فيها آيات بينات مقام إبراهيم...« ۴

وهي آية » مقام إبراهيم«� يُذكر هنا إال بوحدانيته، ف� هيه؟ و   تخرق العادات، دالة عىل هللاّ » آيات«وتراها فقط 

                                                                                                                                                         
�� ��� ا��ّ�  � ��� ا��ّ��� ا���� و�ٕ����ده إ� ٣٦٦). ا����ر      ١ �� ���� ا����� ���؟ ���ل: ����ء ا���س �����  ا����م ����  �� ���ن ��ل: ��ٔ�� أ

 أ��ل: و��ا �� ا�������ت.» و����

 
٥٧: ٢٨).      ٢. 

 
١٢٦: ٢).      ٣. 

 
٢٨: ٢٢).      ٤. 
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  واحدة!.
فقط  -أم هي عالمات مؤرشات إىل األفضلية القمة املرموقة لهذا البيت بالنسبة ألي بيت؟ وقد ال تسمى العالمات 

»أتبنون بكل ريع آية تعبثون«آيات، و� تأت �عنى العالمة إالَّ التي يف الشعراء  -
١.  

ات ترشيعية تخصه، وتكوينية خارقة، وسواها َعل�ً الختصاصه ب� سائر البيوت بكل هذه اآليات؟ كأنهــا أم هي آي
  هيه جمعاً ب� املحتمالت.

تأش�اً عش�اً إىل كلها،  »عىل الناس حج البيت  و�ّ  -ومن دخله...  -مقام إبراهيم «ونجد يف مثلث اآليات املذكورات: 
ترشيعية، والتكوينية منها تعم  »عىل الناس  و�ّ «تعمها والترشيعية  »ومن دخله كان آمناً « تكوينية، »مقام إبراهيم«ف

  الخارق للعادة ومطلق العالمة.
ليته الترشيفية  بيتاً عىل مدار الزمن الرسايل،   و� يضع هللاّ  »عىل الناس  و�ّ «فآية ترشيعية منقطعة النظ� تدل عىل أوَّ

  يه سبيالً إال الكعبة املرشفة.يفرض حجه ملن استطاع إل
  وسواها.  وأخرى هي فرض األمن ملن دخلها زائداً عىل ما سواها من بيوت هللاّ 

وثالثة تحريم الصيد وقطع الشجر يف حرمها دون سواها، وما إىل ذلك من محرمات وواجبات فيها ويف إحرام حجها 
  وعمرتها.

أ� يجعل «البينات بكُّ من قصده بسوٍء ك� حصل يف أصحاب الفيل: وآية تكوينية خارقة العادة هي الرابعة من آياته
؟! وما ُهــِدم »كيدهم يف تضليل * وأرسل عليهم ط�اً أبابيل * ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول

  .٢حين� ُهِدم توهيناً كأصحاب الفيل
مه املباركة ح� بنى البيت وخامسة هي موضع قدم إبراهيم من الحجر األسود يف املقام حيث هو اآلن، إذ أثرت قد

                                                        
١٢٨).      ١. 

 
��ـ� �ـ��� �ـ� ا������ـ� �ـ� �ـ���، �ـ� �ـ��� ا����ـ� ����ـ�� را��ـ� ��ـ� ا����ـ�  ��� �ـ�د�� ا��ـ��م ����). ��� زا�� ا����� ��� ���ء إ��ا���      ٢

.���� 

�� ا����� ��� ا����ز �� ��� ���� �� ���و�� ���ر�� ا����� ���� ���� ���� وأ��ب ا�����   و��ن ا����ء ��� ��ه ا���ل ��� ���� ��� ا��ّ�

� ���ت ���� ��أى ا�� ا����� أن ���م ا����� و���� ���ء�� ��ٔ�� ��� ����� ا���� �� ��������� وأ���� ������ و��� أ������ �� ا���� ���

 �����. ٦٤ر��  ١٧ا���� و����� �� و��ن ��ا�� �� ���ء�� 

� و��ه ا�ٕ����� �� ��� ����ة إ�� ��م ا����� و��� �����، وإ��� �� ������ت ��ه ا���ب ا������، و�� ���� ����ة �� ���ه أ���ب ا���

 ��ٔ����� �� أ�����.

��ل: إ��� ��� ا����  ا����م ����  ��� �� ا����� �� ���� ا��ٔ��ج �� أ�� ��� ا��ّ� ا����م ������ ��� روا��ت ����� أن ا���� �� ���ق �� ����ن ��ح 

 ).٤: ٤(رو�� ا������ » ا����� ��ٔ�� أ��� �� ا���ق وأ��� ا���م ��� �� ��� ا���ء

���� �� ��وان ا������ ��� ا����ج �� ���� ����ه ���رب ا�� ا����� ��� ���� ����� ود�� ا���� ��ٔ��� ��� ا���� ��� أ���� �� ��� ���� ��� ا

��، و��ه ا�� ا����� �� ا����� ��ٔ��ه �ٕ�ر����� إ�� ����� ا��ٔول ���م ا����ج �� ������ ا������ ��� أذرع و���اً و��� ذ�� ا���ار ��� أ��س ��

.����� 

) أ��ث ��� ������ً، و��� ��ث ا���� ١٠٢١) ��� �����، و��� ���� ا�����ن أ��� ا������� ��� (٩٠٦و��� ���� ا�����ن �����ن ا������� ��� (

�� ذ�� ��� ) ��م ����� ��ا���� ا������� وا������ وا������ ��ٔ�� ا�����ن ��اد ا��ا�� �� ���ك آل ����ن ��������، و�� ��ل �١٠٣٩ا����� ��� (

 ) ز�� ا���� ����.١٤٠٠) �����، و�� ���� إ�� دا����ً ��� (١٤٠٥ا���م (

� �� أ���ب ا����، و�� �� ���� �� �����!.  ��� ��� �� ��ر�� ا����� ������ً ����اً ����ً ������� إ��

 



 79

  .١وح� أذّن يف الناس بالحج
وسادسة أن الطيور املحلقة عىل فضاء املسجد الحرام، تكرسِّ عند وصولها إىل فضاء الكعبة، اللهم إالّ شاردة ماردة، 

ممتنعة من العلو عىل البيت الحرام، فال يط� طائر إال حوله من غ� أن يعلو فوقه وقد تنارص  -ككل  -فقد تراها 
  الخرب وتواتر األثر بذكره.

،  ند مقامي �كة املكرمة يف سنت� من ســني هجــر� مــن رش الطــاغوت الشــاه عليــه لعنــة هللاّ ولقد شاهدت أنا ع
شاهدت متقصداً تلك اآلية البينة، فرأيت امتناع الط� من التحليق فوق البيت، حتى لقد كنت أرى الطائر يدنو من 

قطع البيت عالياً عليه وجائزاً به،  مكان سحيق ومنزع عميق يف أحدِّ ط� أنه وأمّد خفقان جناحه حتى أظن أنه قد
ف� هو إال أن يقرب منه حتى ينكرس منحرفاً ويرجع متيامناً أو متيارساً فيمر عن �� البيت أو ش�له، كــأن الفتــاً 
يلفته أو عاكساً يعكسه، وذلك من أطراف ما شاهدته هناك وجربته، اللهم ُعد � إىل بيتك وأجعلني فيه من أنصار 

.  تعاىل فرجه، وك� رجوته ح� أقمت فيه ولكن ّهللا   ئم عجل هللاّ مهديك القا   قىض أمراً كان مفعوالً
وسابعة هي برئ زمزم حيث نبع فواراً أرتزياً منذ مس إس�عيل عقبه عىل أرضه، وال يزال نابعاً يزيد وال ينقص، وثم 

  وماءه ال يتسنَّه عىل طول املكوث مكشوفاً عىل أية حال.
ملا أمر يف النحر بذبح إبنه إس�عيل، فأخذ يضغط عىل املدية ولكنها ال تقطع حيــث  السالم عليهة الخليل ثامنة هي قص

  (الخليل يأمر� والجليل ينها�).
وتاسعة هي ترك الذباب والرباغيث يف ُمنى يوم األضحى ويوم� بعدها، وأرضها مليئة باألشالء العفنة والنتنة، فــال 

  تجد أية مؤذية فيها!.
وعارشة هي حىص الج�ر التي تؤخذ من املشعر الحرام باملالي� املالي� سنوياً، وليس ســبيل مــاٍء وال مهــب ريــاح 

  شديدة، ثم ترى ذهاب تلك الحىص وخلو مواضعه منه عىل ك�ة الرام� به واجت�عه يف مواضعه.
 -وحتــى اآلن  -حالً ال ماَء فيــه وال كــالء وحاد يعرشها أنها تجبى إليها �رات كل يشٍء، والبلد الحرام نفسه كان قا

  وه� فيه قدر الحاجة ال �رات فيه من نفسه إالَّ من كل أكناف العا�.
حيث الحروب وإراقة الدماء بعيدة عنــه أكــ� مــن غــ�ه  -مه� شذ يه الالّ أمن  -وثا� عرشها األمن النسبي فيه 

  غ�ها، ك� هو من أحكامه ترشيعياً. بكث�، ولحدٍّ ال تجد فيه أفرتاس السباع فضالً عن
فرتى الوحش والسباع إذا دخلته وصارت يف حدوده ال تقتل بعضها بعضاً، وال يؤذي بعضها بعضاً، وال تصطاد فيــه 
الكالب والسباع سوانح الوحوش التي جرت عادتها باإلصطياد لها، وال تعدو عليها يف أرض الحرم ك� تعدو عليها إذا 

  لحرم.صادفتها خارج ا
تعاىل هــو الــذي أبــان   البينات يف هذأ البيت املبارك تدل داللة عظيمة عىل أن ّهللا   فهذه آية عظيمة من آيات ّهللا 

هذه البيت بذلك من سائر بقاع األرض، حيث حال ب� السباع فيها وب� مجاري عاداتها وحــوافز طباعهــا وعمــل 
قعة الفرائس وقد أكثبت اله وصارت أخَذ أيــديها، بــل وتــأنس النفوس السليطة التي ركبت فيها حتى �نع من موا

  بأضدادها وتأنس األضداد بها!.
كل هذه اآليات ألنها يف مقامه الكعبة حيث رفع قواعدها، ومقامه الواضع قدمــه عليــه  »مقام إبراهيم«وقد تعني 

ى، فكل هذه يصدق عليها مقام حيث موضع قدمه، ومقامه الزمزم حيث مقام إس�عيله بأمه، ومقامه املَنحر وُمن
إبراهيم، زمان قيامه ومكانه وأصل قيامه �ا قام، وإ�ا خص بالذكر أمن املقام وفرض حج البيت، كنمــوذج� مــن 

  اآليات التكوينية والترشيعية.
لبيــوت ك� وأن مقام إبراهيم أياً كان لهذا البيت املبارك هو من اآليات البينات لفضله عىل القدس وما سواه من ا

سبحانه له أصالدها بعد الصالبة   املقدسة طول الرساالت، حيث ترى موضع قدم الخليل عىل الصخرة حيث أآلن هللاّ 

                                                        
�� ��� ا��ّ�     ١ ��ت ����ت« ا����م ����  ). �� ���� ا�� ���ن أو ����� ��� ا��ٔ�� ��ل ��ٔ�� أ �� ��ه ا��ٓ��ت ا�����ت؟ ��ل: ���م إ��ا��� » ��� آ

 ��� ��م ��� ا���� ��ٔ��ت ��� ����ه، وا���� ا��ٔ��د و���ل إ������.
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وخلخل أجزاءها بعد الكثافة حتى أثرت قدمه فيها راسخة وتغلغلت سانحة ك� يُتغلغل يف األشياء الرخوة واألرض 
  الخوارة.

يخلو قريباً من طائف أو مصٍل، وال بعيداً من مستقبل له يف صالة وسواها، فلذلك البيت فضله املنقطع النظ�، ال 
آناء الليل وأطراف النهار، فإن قضية كروية األرض دوران اآلفاق فتداوم أوقات الصلوات الخمــس يف كــل األوقــات 

  دو�ا استثناء.
أو عطف ...»  �ّ  -من دخله «مع » آيات«أو بدالً من » منها«أدبياً قد يكون مبتدًء خربه املحذوف » مقام إبراهيم«و

  بيان.
  »ومن دخله كان آمناً...« ۵

إذا � يســتحق خــالف   أتراه أمناً رشعياً؟ وال يخص البيت! فكل داخل يف بيت وسواه وخارج عنه آمٌن يف رشعة هللاّ 
  األمن كالجا�!.

وكث� مثله تقتيالً أو نفياً وترشيداً! فكيف يكون  المعليه�السأم أمناً واقعياً؟ و� يأمن فيه سيد الشهداء الحس� بن عيل 
  األمن من ميِّزاته ب� البيوت وسواها من مدخل أو مخرج؟!

»وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا بلداً آمناً...«وقد سأله إبراهيم أمنه: 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس «فاستجيب له:  ١

»وأمناً 
٢!  

أمناً زائداً عىل سواه رشعياً وواقعياً ك� هو الواقع طول تاريخه املجيد، و� يختص به أصل األمــِن » آمناً «قد يعني 
  بنوعيه، وإ�ا أصبح أمنه الخاص فيه� من ميزاته.

»أَو � �كن لهم حرماً آمناً «فالكعبة آمنة ك� هنا، والحرم الحاوي لها وملكة كلها آمن: 
  ولكن أين أمن ِمن أمن. ٣

فالداخل يف الكعبة أو املسجد الحرام آمن مه� كان مجرماً، ولكن يضيَّق عليه يف املأكل واملرشب حتى يخرج فيقام 
والكعبة املباركة هي  ٤عليه الحد، إالَّ إذا جنى يف نفس املسجد الحرام أو الكعبة املباركة فيقام عليه الحد في� جنى

                                                        
١٢٦: ٢).      ١. 

 
١٢٥).      ٢. 

 
٧٥: ٢٨).      ٣. 

 
��� ���  أ��ج ا������ �� ا�� ���س ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� -  ٥٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٤ �� د�� ا���� د�� �� ���� و��ج �� ���� ����راً ��  آ�� و ���� ا

��� ���  و��� أ��ج ا������ �� ا���� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا   �و��� �� ����ن ��ل ��ل ر��ل ا��ّ  -�� ��ت �� أ�� ا������ ��� آ���ً  آ

��� ��� �� و ���� ا  : �� ��ت �� أ�� ا������ أ����� ������ و��ء ��م ا������ �� ا��ٓ����.آ

��� آ��ت ����ت ���م إ��ا��� و�� د��� ��ن «  ���� ��اك ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ��� �� ��� ا����� ��ل: ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� ٣٦٨: ١و�� ��ر ا������ 

؟ ��ل: �� و�� ��ا��! ���: ��� ���� ��اك؟ ��ل: �� د��� و�� ��رف  ء وا���ري وا���وري وا������ ا��ي �� ���� ����ّ� ��� ����� ا����� »آ���ً 

 ����� ��� �� ��رف �� ��ج �� ذ���� و��� �� ا����� وا��ٓ��ة.

��� ���و��� �� أ���� ا���وق �ٕ����ده إ�� ا����  �� و ���� ا ��� ����� ���� ���� و��� ���ل �� �� ���   ا��� �� ا��ّ��� ������ �� ������� �� إ�� آ

 : و����� ا���� ا���دي �� ا������ و���� ا��ي أو�� �� ��� و���� ا��ي �� د��� ��ن آ���ً �� ��ري.ا����م ����

���ل: ��� ��ٔ��� �� ��ءٍ �� ��ٔ��� أ�ٌ� إ�� �� �� ��ه ا��ٓ��  ا����م ����  و��� �� ا����� ���� ���� �� ��� ا����� ا����� ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ�

�� ا���� ا��ي أ��ه ا��ّ� ��ء ا��ّ�  �� و�� �� و����� أ�� ا���� �� ������� ��ن آ���ً �� ا����� وا��ٓ��ة.  ، ��ل: �� أم� ��ا ا���� و�� ���� أ

�� و ���� ا��� ���  و��� �� ا���� ���� ���� �� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ��ل: إذا أردت د��ل ا����� ������ ��� أن ������ و�� ������ ���اء  آ

��ل: �� ��  ا����م ����  ��ٓ��� �� ��اب ا���ر... و�ٕ����ده إ�� ���� ا��ٔ��ج �� أ�� ��� ا��ّ�» و�� د��� ��ن آ���ً «و���ل إذا د���: ا���� إ�� ���: 

��ٓ��� ��  »و�� د��� ��ن آ���ً «������ وو��ر �� أ�� �� زاو�� �� زوا��ه �� ��: ا���� إ�� ���:  ����ورة أن ���� ا���� ��� أن ����، �ٕ�ذا د���
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  منقطعة النظ� يف ذلك األمن ك� يف سواه.
وهو يف   رج عن معصية هللاّ يعم بأس اآلخرة يف الدنيا وبأحرى، إالَّ إذا دخل غ� تائب ع� اقرتف، غ� خا» آمناً «ثم 

  .١، فإنه ناقٌض أمنه، ألنه ناقص يف دخوله حرم ّهللا 
ا، ثــم » آمناً «ملسجد الحرام أءمن من الداخل يف مكة أو الحرم، و� يأت وأمن الداخل يف الكعبة أو ا لداخل إالَّ هنــ

  .»حرماً آمناً  -أو  -بلداً «
إىل البيت، فــال أمــن إذاً إالَّ للــداخل يف نفــس البيــت، دون  -فقط  -راجع » دخله«وقد يقال إن ضم� الغائب يف 

  املسجد الحرام فضالً عن الحرم كله؟.
ويسع الحرم كله، إضافة إىل آيات أمن مكة، والحــرم » مقام إبراهيم«األقرب الصالح لرجوعه إليه هو  لكن املرجع

  .٢كله، وتظافر الروايات أن املأمن هو الحرم كله
يعنــي » من دخلــه«يف نفس البيت ف -فقط  -يكون  راجع إىل البيت، فمقام إبراهيم ال بد وأن» فيه«والقول أن 

  مقام إبراهيم وهو نفسه يف البيت فال يعني الحرم كله؟.
ثــم محلــه إىل «تعني يف البيت �ا يتعلق به وهو الحــرم كلــه، كــ� » فيه«قد يجاب عنه إضافة إىل ما قد مناه أن 

  ال يعني أنه نفسه محل الذبح.» البيت العتيق
  د دخول نفس البيت إالّ للخصوص من الزائرين، دون العامة فضالً عن املجرم�.ثم وليس من املتعوَّ 

ليس داخل البيت نفسه، حتى القدر املتيقن منه وهو الحجر املُقام فضالً عــن ســواه مــن » مقام إبراهيم«وكذلك 
  مقامه الواسع.

ترضــب إىل عمــق » كــان«الــدين، فوهي أخرص، قد تلمح لعمق األمن وثباته إىل يوم » أِمن«دون » كان آمناً «ثم 
الشامل ملثلث الزمان يستجرُّ االمن إىل عمق املستقبل، فقد يأمن داخله ع� مىض من ذنوبه ومــا » آمناً «املايض، و

  يأ� اال أن يحدث حدثاً يبطل دخوله يف البيت.
هنا » َمن«حيوان، فأمن لل -بطبيعة الحال وبأحرى  -يخص الناس دون الحيوان؟ أمن اإلنسان » من دخله«وترى 

  .»حرماً آمناً...«ثم وسائر آيات أمن الحرم ال تخص اإلنسان:  ٣يشمل كل ذي روح إنساناً وحيواناً 
م الــنفس آمناً لإلنسان وليس آمناً للحيوان وهي أحوج إىل األمن؟! ثم األمن مطلــق يعــ  أو يصح أن يكون حرم هللاّ 

                                                                                                                                                         
 ��اب ��م ا������.

 
��ل: إذا أ��ث ا���� ����� �� ��� ا���م »و�� د��� ��ن آ���ً «  ��ل ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ). روى ا����� �� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

ا���م و��� ���� �� ا���ق ��� ����� و�� ���� و�� ����� �ٕ��� إذا ��� ذ�� ���� أن ���ج �����  �� ��ّ إ�� ا���م �� ��� ��ٔ�� أن ��ٔ��ه ��

 ������ً. وإذا ��� �� ا���م ����� أ��� ���� ا��� �� ا���م ��ٔ�� �� ��ع ����م �����، أ��ل و������� أ���ر ������ة �� ��� د��ى ا���ا�� ����

 
�� �ـ�  �� ى�� ���ن ��ل ��ٔ��� �� ا��ٓ�� ا���� ��� أو ا���م ���؟ ��ل: �� د�� ا���م ������اً �� ا���س �  ). ��� �� ���� ��� ا��ّ�     ٢

 ٢٢٨: ١وا�����  ١٦٣: ٢وا�����  ٤٤٩: ٥و�� د��� �� ا���� وا���� ��ن آ���ً أن ���ج أو ��ذى ��� ���ج �� ا���م (ا������   ��� ا��ّ�

 ).��١٢ أ��اب �����ت ا���اف ح ١٤وا������ ا���ب  ١٧: ٨وا��ا�� 

 
��   أ�� ��� �� ��� أ��� أ��� ���� ا���م؟ ��ل: �� ��� ��ٔن ا��ّ� ا����م ����  �� ا���� ���� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ٣٧٠: ١). ��ر ا������      ٣

 ».و�� د��� ��ن آ���ً «و�� ���ل: 

 ».���ل: و�� د��� ��ن آ���ً   �� ا���� ���� ا���م؟ ���ل: �� ���� و�� ��� ��ٔن ا��ّ� ������ا����م����� و��� �� ا����� و��ٔل ���� �� ���� أ 
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ع   .١والعرض واملال، فال يطالَب املديون يف الحرم وال يروَّ
  »عىل االنس ِحجُّ البيت من استطاع إليه سبيالً...  وّ� « ۶

من حج العباد وسواه من فعالهم، وإ�ا الختصاص العهدة عىل النــاس   ليست لالنتفاع إذال ينتفع ّهللا »  �ّ «الالّم يف 
، بل هو مع العهدة الثابتة عليهم، فال تسقط برتكه فرض الحج عىل الناس -فقط  -ليست لتثبت  »عىل الناس«، ف �ّ 

  وال باملوت إذا استطاع إليه سبيالً لوقٍت َما وتركه.
وأذِّن يف «هنا كل الناس من مختلف امللل والنحل دو�ا �ييز، وك� أمر إبــراهيم الخليــل بأذانــه العــام: » الناس«و

»ج عميق...الناس بالحج يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر يأت� من كل ف
 »وأ�ــوا الحــج والعمــرة...«وآية ثالثة مدنيــة  ٢

  ولكنها ال تخاطب إالَّ من يحج، أم هو شاغل بأداء مناسكه، حيث اإل�ام ال يصح إالّ في� اشتغلت به.
وأخرى  ٣أن يؤذنوا... ولقد أذَّن النبي ك� أمر يف أخريات العهد املد� قبيل الفتح، مرة للمسلم� حيث أمر املؤذن�

  للملل الستة.
أهل األديان الستة: املسلم� والنصارى واليهود والصابئ� واملجوس  آله و عليه هللا صىللحج هذه جمع الرسول فل� نزلت آية ا

تعاىل كتب عليكم الحج فحجوا فآمن به المسلمون وكفــرت بــه امللــل الخمــس   إن هللاّ «واملرشك� فخطبهم وقال: 
»غني عن العامل�  ومن كفر فإن ّهللا «عاىل قوله ت  وقالوا ال نؤمن به وال نصيل إليه وال نحجه فأنزل هللاّ 

٤.  
واليوم اآلخر واإلسالم،   م من استطاع.. وأصل الرشوط يف صحتها اإل�ان باّ� وترى كيف تفرض فريضة عىل الناس كله

فكيف تُفرَض عىل املرشك� وسواهم من غ� املؤمن�؟ إنها فريضة ج�ه�ية يستطيعها كل من استطاع إليه سبيالً، 
املستطيع� من املكلف� بل ومن السبيل إليها تحصيل رشطها األصيل وهو اإلسالم، وليس الحج فقط فرضاً عىل كافة 

قالوا من سلككم يف سقر * قالوا � نك مــن املصــل� * و� نــك نطعــم «هو يف كل فرائض الدين ك� الصالة والزكاة 
»املسك� * وكنا نكذب بيوم الدين * وكنا نخوض مع الخائض�

٥.  
وأمــا  »من اســتطاع إليــه ســبيالً«جن وسائر املكلف�: وهنا االساس يف فرض الحج هم كافة الناس وعىل هامشهم ال

الكفار الُقرصَّ املستضعفون الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً إىل اإل�ان غَ� مقرصين فال، ك� املسلمون 

                                                        
���  ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� ���� ���� �� ����� �� ���ان �� أ�� ��� ا��ّ�     ١ ��ل: ��ٔ��� �� ر�� �� ���� ��ل ���ب ��� ز����ً ��أ

�ٔ�����ه ����؟ ��ل: ��   � ��و�� ��� ���ج �� ا���م.�� ���� ���� و� -���ف ��ل ا����� أ�

 
٢٧: ٢٢).      ٢. 

 
�م �������� ��� ���� �� ��ـ� آ�� و ���� ا��� ���  ��ل: إن ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٣٣: ١). ��وع ا�����      ٣ أ�

��� �� ���ـ� �ـ�ا ���ـ� �ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ� ��ٔ�� ا���ذ��� أن ��ذ��ا ��ٔ��� أ��ا��� ��ٔن ر��ل »وأذن �� ا���س �����...«������:   �� أ��ل ا��ّ�

 ��� ا������ وأ�� ا���ا�� وا����اب.

 أ��ل: وآ�� ا��ٔذان وا�ٕ������� ������ن، ��� ��� ��ٔ��� ���� �� ����، و��� �� ��ن �����ت أ���� أ�����، وا����ل أ��ف ������� �� ��

 ��رف!.

 
 أ��ج ���� �� ����ر و��� �� ���� وأ�� ���� وا�� ا����ر �� ا����ك ��ل: - ٥٧: ٢). ا��ر ا�����ر      ٤

و�� ���� ��� «� ���� ا��ج ���� �� ����ر و��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا����ر وا������ �� ���� �� ����� ��ل: �� ٥٧و�� ا��ر ا�����ر ": 

��ض ��� ا������� �� ا���� �����ا: �� ���� ����� وأ��ا أن   إن ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������� ا����د ���� �����ن ���ل ��� ا����  »ا�ٕ����م د���ً...

 .»��� �� ا�������  و�� ��� �ٕ�ن ا��ّ�«  ����ا ��ل ا��ّ�

 
٤٥: ٧٤).      ٥. 
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ً كــانوا ممــن ال يســتطيع إليــه ســبيالً ال  غ� البالغ� أو املجان� أو املرىض والفقراء أو املحجوزين عن الحج، أم أيا
  يشملهم فرضه ك� يف سائر الفرائض.

» عىل الناس«تأكيد لفرضه أنه من حقوق األلوهية، و»  ّ� «إال أن الحج فيها تأكيدات أك� من غ�ها إال الصالة، ف
ظروف  »من استطاع إليه سبيالً«تأكيد ثان، وثالث إذ قدم عامة الناس كأنه فرض عليهم دو�ا رشوط، ثم استثنى ب

رج والعرس عن أداءه، ويف اإلبدال تثنيٌة للمراد فتأكيد له حيث يلمح املبدل عنه كأنه فرض مطلق، ثــم البــدل الح
ه، وذلك تأكيد اكيد لفرض الحج عىل املستطيع�، ثم  تهديــد شــديد بالكــافر بفرضــه، ثــم » ومن كفر...«بيان لحدِّ

  فر عقائدي!.التارك له عىل فرضه وهو مؤمن به وهو الكفر عملياً قرناً بك
  »... حج البيت«

كرساً، » ِحجُّ البيت«فتحاً، ومرة يتيمة ك� هنا » الحجّ «ن كله، تسعاً  لقد ذكرت هذه الفريضة مرات عرش يف القرى
  وليس ب� التسع آية تحمل فرض الحج كهذه إال أية األذان، ف� هو الِحج هنا والَحج يف غ�ها؟.

هو القصد األصل من الزيارات، فهو القصد إىل زيارة بيــت   الحاً يف رشعة هللاّ يف األصل هو القصد، ثم اصط» الَحج«
، وهو ك�ة القصد إىل من يراد تعظيمه، وهو الكف، والغلبة بالحجة، والقدوم، وك�ة الرتدد، وقد يضــمنها كلهــا  هللاّ 

املستحيلة، ومن رشوطه األصلية  َحج البيت، فإنه القصد إىل من تعظمه زيارة لبيته الحرام بديالً عن زيارته نفسه
، وقد يتمثل الكف يف تلبيات اإلحرام، وهو الغلبة بدليل  ، والكف عن هذا السبيل عن محارم ّهللا  الكف عن غ� ّهللا 

عىل هواك والغلبة �ؤتره عىل النسناس، أو أن الناس حرضوره ك� يجب، وشهدوا منافع لهــم كــ� يجــب، وقــاموا 
،   النسناس املعارض� رشعة الناس، إذاً بالحج حجة وغلبة بالحجة!، وهو القدوم إىل بيت هللاّ قومتهم الج�ه�ية عىل

  . وك�ة الرتدد إليه، ويجمعها كلها القصد القاطع لزيارة بيت هللاّ 
ت ّحــجُّ البيــ -فقط  -عىل الناس   فهو اسم لذلك املصدر، فهو حاصل الحج، زيارة مقصودة، فليس ّ� » الِحجّ «وأما 

دون واقعه، بل ِحجُّ البيت، وهو الزيارة املقصودة بكل مناسكها، واملقصود بكافة جنباتها السياسية  -وهو قصده 
  العبادية الج�ه�ية.

ا اجتمعــا، ف ١تعم الحج والعمرة» ِحج البيت«و وأ�ــوا الحــج «فه� كالظرف واملجرور إذ أجتمعا افرتقا وإذا افرتقــ
أم مفردة ملن  تفصل بينه�، والحج �فردها تشمله�، فالعمرة واجبة ك� الحج، سواء أكانت مع الحج، » والعمرة �ّ 

  يستطيع الحج معها أو ال يستطيعه.
ورسوله إىل الناس يوم   وأذن من هللاّ «هو زيارة البيت، عمرة مفردة، أم �تعاً مع حجها، ونم آياتها » ِحج البيت«ف

»برٌى من املرشك� ورسولُه  الحج األكرب أن هللاّ 
و�تعاً، إذاً فهي حج ك� هو  فيقابله الحج األصغ� وهو العمرة مفردة ٢

                                                        
��� �� أ�� ���� ������ �� أ�� ا����س �����ِ� �� ا����م ����  ���� ��� �� أذ��� ��ل ���� إ�� أ�� ��� ا��ّ� ٢٢١: ١٠). ���� ا����د��      ١

��� ا���س �� ا���� �� إ����ع �����ً، ���� �� ا��� وا����ة ����� ��ٔ���� ���و��ن   �� و��: و��ّ�  ���ء ا���اب �ٕ������: ��ٔ�� �� ��ل ا��ّ�

���� ا����� �����، و��ٔ��� �� ا��� ا��ٔ��� ��ل: ا��� ا��ٔ���  ��ل ���� �������� أداء��� وإ���ء �� » وأ���ا ا��� وا����ة ��ّ�«و��ٔ��� �� ���� �����: 

 ا����ف ����� ور�� ا����ر وا��� ا��ٔ��� ا����ة.

��� ا���س �� ا����... ���� �� ا��� دون   �� و��: و��ّ�  أ�� ��� �� ��ل ا��ّ� ������ا����م�� د���� ا�ٕ����م �� ���� �� ����  ٢٢٢و��� 

 و��ل: ������� أدا�ُ���.  �� و��: وأ���ا ا��� وا����ة ��ّ�  ���� �� ا��� وا����ة �����ً ������ ���ر��ن و��� ��ل ا��ّ� ا����ة؟ ��ل: �� و���

 أ��ل و��� أ��د�� ��� ���� ���ض ا����ة ����� ����د آ�� ا�ٕ������� وآ�� ا����ة دون ��� ��� أ���م ا����ة.

����� ���ل   ��ل: ا����ة وا��� ��� ا���� ������ ا��� ��� �� ا����ع ��ٔن ا��ّ� ا����م ����  � ��� ا��ّ������ ���و�� �� ���ر �� أ� ٢٢٣و��� ص

أ��ل إ��اء ���ة ا�����  - وإ��� ���� ا����ة �������� ��ل ��� ��: ��� ���� ������ة إ�� ا��� أ���ي ذ�� ���؟ ��ل: ���  » وأ���ا ا��� وا����ة ��ّ�«

 .ا����م �������� إ��ّ أن ���ن ا����ى ��� ا����ة ا����دة، و���� ����� ����ب �� ���� ��� �� ا����ة �� 

 
٣: ٩).      ٢. 
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  حج.
»فإن أحرصتم ف� استيرس من الهدي...  وأ�وا الحج والعمرة �ّ «وم� يفرض العمرة ك� الحج 

١.  
»...   .»َمن أستطاع إليه سبيالً
وهل إنه أمٌر بفوره فوَر إذاً فالناس املستطيعون إليه سبيالً هم املعنيُّون بفرض الحج، » الناس«هنا بدٌل عن » َمن«

د باإلســتطاعة  استطاعته لوقته، فال يجوز تسويفه دون عذر؟ طبعاً نعم! فإنه قضــية أصــل األمــر، وال ســي� املحــدَّ
  الحاصلة، فليؤدَّ فورها ملوسمه.

وهل تكفي حجة اإلسالم مرة واحدة طول عمر التكليف؟ طبعاً نعم! فلو كانت فرضاً أك� منها كل سنة ما دامــت 
ِحج «و» ومن كفر«اإلستطاعة لرصحت بها اآلية، واآل� بها مرة مستطاعة � يكفر بها عملياً إذ حققها، فال تندد به 

يقــول  آلـه و عليـه هللا صـىللسيت لتدل عىل أك� من مرة واحدة، إال إذا رصحت اآلية أو رصحت به السنَّة، والرســول » البيت
؟ لو قلتها لوجبت ولو وجبت � تعملوا بها و� تستطيعوا أن تعملوا بها،  أيف كل عام يا رسول هللاّ «جواباً عن سؤال: 

ع   .٢»الحج مرة فمن زاد فتطوُّ
واالستطاعة هي طلب الطوع عقلياً وعقالئياً ومالياً وأمنياً من صحة وحفاظ عرض ونفس وسواه� من النــواميس 

يف طريق الحج قبله وال يف مناسكه وال يف رجوعــه، الخمس، وأمن الطريق، أّما ذا من طوع دون عرس وال حرج، ال 
  بحيث ال يتعرس أو يتحرج بسبب الحج.

ف�دة الوجوب هنا هي استطاعة سبيل إىل ِحجٌّ البيت، وطبعاً دون عرس وال حرج، وليس تفس�ها بالزاد والراحلة 
، إال تفســ�اً باألك�يــة الســاحقة مــن مصــاديق لسـالما علـيهموأ�ة أهــل بيتــه  آله و عليه هللا صىليف املستفيضة املروية عن الرسول 

اإلستطاعة حيث القلة القليلة هم املستطيعون دون زاد حارض وراحلة، بل املُشاة هم السابقون يف آية الحج عىل 
  الرَّكْب:

»وأذن يف الناس بالحج يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر يأت� من كل فج عميق...«
٣.٤  

) ۱» (مشاة آله و عليه هللا صىلحجة اإلسالم واجبة عىل من أطاق امليش من املسلم� ولقد كان أك� من حج مع النبي «إذاً ف

                                                        
١٩٦: ٢).      ١. 

 
، ���ل آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ��� �� ���� وا����� و���� وا������ �� ���� �� ا�� ���س ��ل: ����� ر��ل ا��ّ� - ٥٥: ٢). ا��ر ا�����ر      ٢

��� ����� ا��� ���م ا��ٔ��ع �� ���� ���ل: أ�� �� ��م... وأ��ج ���� �ٕ�����ف ���� أ��ـ� وا����ـ�ي و��ـ�� وا�ـ�   ��ّ��� أ��� ا���س إن ا

� �ـ��  ����ا �ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ� »��� ا���س...  و��ّ�«��ل: ��� ����  ا����م �������� وا�� أ�� ���� وا����� �� ���  ـ� ا�ـ� ـ� و ��� : �ـ�  ��ـ�ٔ��ل ا��ّـ -���ـ�دة  -... آ�

 ���ٔ��ا �� أ���ء إن ������ �����.

أ�� �� ��م؟ ��ل: وا��ي ���� ���ه �� ��� ��� ����� و��   ��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ�...»  و��ّ�«و��� أ��ج ��� �� ���� �� ا���� ��ل ��� ���� 

��ا��� أ����ء�� وأ������� ����� �ٕ�ذا أ����� ��ٔ��  و��� �� ���� ��� و�� �������� ������ ��رو�� �� وذر��� �ٕ���� ��� �� ��ن ����� ����ة

 ������وه �� ا������ وإذا ������ �� أ�� ��ٔ�����ه.

 
٢٧: ٢٢).      ٣. 

 
ـ� و ���� ا��� ���أ��ج ����� ا�ٕ������� ����اد وا��ا��� �� ا����ل  ٥٦: ٢). ا��ر ا�����ر      ٤ � �ـ��ا��ار ���� وا����� و���� �� أ�� ���  آ� ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

 ا��ـ��م ����و�� ���  آ�� و ���� ا��� ����� �  و���� �� ��� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و���� �� ا���� و����� وا�� ����د ��� و���و �� ���� �� أ��� �� ��ه ��� 

 �� ا��ٓ�� ��ل: ��� ��� ����. آ�� و ���� ا��� ������ 

���� و�� روى أ������ ���ق ��ة �� أ��� أ�� ا���� ����� ا�ٕ������� ����اد وا��ا��� و���� ����� ا���ب و��� ا���ن، ودور ا��ا��� �� ا��ٔ�

 ا��� ��� �����ق �� ا��������. ا������ �� ا�ٕ������� ا����� إ��
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  .١وليس َمن عنده زاد وراحلة إال ممن يستطيع الحج، ال أنه املستطيع ال سواه
أن استطاع الحصول عليها دون عرس وال حرج، فهو ممــن اســتطاع إليــه ســبيالً،  ثم املحتاج إىل زاد حارض وراحلة،

االستطاعة، كيف ال وقد أمر الفق� أن يخــدم القــوم  -فقط  -وليس تحصيله� تحصيالً لإلستطاعة، إالَّ إذا كانا ه� 
  .٢ويخرج معهم

وأذن يف الناس بالحج يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر يأت� من كل فج «قدم املشاة عىل الركْب: كيف ال! وآية األذان ت
»عميق...

٣.  
جمع راجل وعىل كل » رجاالً«جواب ألمر األذان، واألمر باألمر يخلِّف واجب األمر، ثم » يأتونك«دون » يأتوك«هنا 

مــن «يأت�:  -يأتوك »: رجاالً وعىل كل ضامر«يعم » من كل فج عميق«و كل ضامر بركْبها،»: يأت�«هزيل »: ضامر
  ».كل فج عميق

هي الطريق املنحدرة، فإذا كانت السبيل إليه حاصلة فقد استطاع إليه سبيالً، وإذا استطاع الحصول » سبيالً«وألن 
يــه ســبيالً، حيــث الســبيل عىل هذه السبيل، إزالة لعرسها أو حرجها، دو�ــا عرســ أو حــرج فيهــا فقــد اســتطاع إل

  املستطاعة هي امليسورة وإْن بوسائط قريبة أم غريبة.
، والكتا� له إليه سبيل  فإنه ميسور برباهينه، واملرشك له إليه سبيل بتوحيد هللاّ   إذاً فامللحد له إليه سبيل باإلمان باّ� 

ن السبل غ� الحاصلة بالفعل، أنه له إليه سبيل باإلسالم، واملسلم الفق� املريض الذي ليس له أمن الطريق أّماذا م
ما استطاع الحصول عىل املال والصحة وأمن الطريق أّما هي من السبل دون حرج وال عرس، فاملستطيعون إىل الحج 

  .»عىل الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً  وّ� «هم األك�ية املطلقة من الناس، فلذلك  -إذاً  -سبيالً 
ً وســواه، فــرب زاد وراحلــة غــ� ميســورين وهــ� وما اشرت  اط الزاد والراحلة إالّ اشرتاطاً لكونه� ميسورين حــارضا

                                                        
�� ر�� ���� د�� أ���� أن ���؟ ��ل: ��ـ�  ا����م ����  �� ���و�� �� ���ر ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ���� ٢٥١: ١٠). ���� أ��د�� ا�����      ١

 ���اع ا����� ����ا إ��� ا���� ���ل: ��وا أزر�� وا������ا �����ا ذ�� ���� ����. آ�� و ���� ا��� ���  إن ��� ا�ٕ����م وا���...و��� �� ر��ل ا��ّ�

ا��� ��� ا���� وا�����؟ ���ل: ا��� ��� ا���س �����ً ���ر�� و���ر��  ا����م ����  �� ا����ج ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ� و��� ����� ��� ا�����

 . ��� ��ن �� ��ر ��ره ا��ّ�

�� ا�ٕ������� �� ���� ����؟ ��ل: �� ��ن �����ً �� ���� ���� ���� �� زا ا����م ����  و����� ��� �� أ�� ��� ا��ّ� د ورا��� ��� ��� �� آ

 ������ ا���.

��� ���  أ��ج ���� �� ����ر وأ��� �� ���ب ا�ٕ����ن وأ�� ���� وا������ �� أ�� أ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� - ٥٦: ٢و�� ا��ر ا�����ر  �� ��ت  آ�� و ���� ا

 ل ����ً ���د��ً أو ���ا���ً.و�� ��� ��� ا�ٕ����م �� ����� ��ض ���� أو ����ن ���� أو ���� ����ة ����� ��� أي ��

�� آ�� ا�ٕ������� �� ا�����؟ ��ل: أن ���ن �� �� ��� ��، ��ل: ��� ��  ا����م ����  ����� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٢٩: ١٠و�� ���� ا��ٔ��د�� 

� ��� ���ر أ��� �ٕ�ن ��ن ���� أن ���� ��ض ���� �� ��� �� ������� �� ذ�� أ�� ��� ������ إ��� �����ً؟ ��ل: ��� �� ��ٔ�� ����� و�� ��

 ����ً و���� ����ً �����.

 ������ا����موا������ �� ا����� �� ���� �� ���� �� أ�� ����  ا����م ����ود���� ا�ٕ����م ���  ا����م ����أ��ل وروى ���� ا������ �� �����ه ��� 

����وا��ت �� ذ�� �� ���� �� ا���ا�� وا���� ��� �� ��  ا����م ����وا������ �� ا����� ���  ما���� ����  وا����� �� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�

�� ا��������، ��� ���ل ����ل أن ���� ا��اد وا��ا���، ا������� ���� دون ��� و�� ��ج ��� �������ً  �� ا��ذان وا�ٕ����ق ����� �� آ  ����. آ

 
��ل: ���ـ�  »��� ا���س..  و��ّ�«�� و��   ��ل ا��ّ� ا��ـ��م ����  ��ّ������ أ�� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا ٢٥١: ١٠). ���� أ��د�� ا�����      ٢

إن �� ��� ���ه، ���: �� ���ر ��� ا����؟ ��ل: ���ـ� و���ـ�، ��ـ�: �ـ� ��ـ�ر ��ـ� ذ�ـ�؟ �ـ�ل: ��ـ�م ا��ـ�م و��ـ�ج ���ـ�، ورواه ���ـ� 

 .ا����م ����ا������ �� �����ه �� أ�� ���� ��� 

 
٢٧: ٢٢).      ٣. 
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حارضان، أم ه� ميرسوان وليسا بحارضين، فاألصل هو استطاعة السبيل إىل الحج �قدمات قريبــة أم بعيــدة مــا 
  دامت غ� حرجه وال معسورة.

لعقلية والعقالئة والرشعية والبدنية واألمنية واملالية والِعرضية م� تجعل واالستطاعة املرشوط بها فرض الحج تعم ا
  الحج بطوع الحاج دو�ا عرس وال حرج.

ف� أمكن منها الحصول عليها �حاوالت مستطاعة كتحصيل الزاد والراحلة والصحة البدنية والحالة االمنية أماهيه، 
تطاعة السبيل إىل الحج، حيث الســبل إليــه مختلفــة، ومــا � وجب الحصول عليها، فإن هذه اإلمكانية هي من إس

�كن أو كان يف عرس أو حرج فال يجب، فاملدار هو استطاعة السبيل إليه أياً كان وأيان، دو�ا حرص بزاد وراحلة أم 
  وصحة وأمنية فعلية ما أمكن الحصول عليه واستطاع السبيل إليه.

وأخرى اجت�عية، فلنئ حج عامة املكلف� بقي وجوب الحج عىل جمع من ثم االستطعة قد تكون فردية ك� بينها، 
» عــىل النــاس«الج�ه� املؤمنة ثابتة إذ يحرم تعطيل هذا املؤ�ر السنوي اإلسالمي العاملي، كــ� تلمــح لــه اآليــة 

  .١وترصح مستفيضة الروايات
  .»غني عن العامل�  ومن كفر فإن هللاّ « ۷

بفــارق أن األوَّل كفــر  ٣ومــن ثــم عمــل الحــج ٢والكفر هنا راجع إىل نكران فرض الحج فإنه املحور األصيل يف اآلية
والثا� عميل، ثم الكفر بثواب الحج إن أ� به وعدم العقاب عىل تركه سواء أ� به يف هذه الحالة أم تــرك، وهــذه 

ثم وتركه،  -ثوابه، وعقاب تركه  -تطبيقه  -زوايا: فرضه حيث اآلية تشمل هذه ال» ومن كفر...«األربع كلها معنية ب
  ك� واألحاديث تدلنا عىل هذا اإلطالق.

  رضورة الحج
  يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر

  سواء العاكف فيه والبادِ 

                                                        
�ا�� أن ��ب ���� ����� ا���� �ـ�  ٢٢١ - ٢١٧: ١٠). ���� أ��د�� ا�����      ١ � ���ـ�ه ���ـ� ��ـ� اـ� ا��ـ� �ـ� �ـ� �ـ�م وأن ا��ـ�س ـ�

 ������ ���� وإن �� ��� ��� ��� ���� ����� �� ��� ا���ل �ٕ�ن ا���� ���� �� ���� ا�����...

��ل: �� أن  ا����م ����  ) �� ا����� وا����� �� ��� �� ا�����ي و���م �� ���� و���و�� �� ���ر و����� �� أ�� ��� ا��٦٣٧�ّو�� ��ه ا����د�� (

�� و ���� ا��� ���ا���س ����ا ا��� ���ن ��� ا��ا�� أن ������ ��� ذ�� و��� ا����م ���ه و�� ����ا ز��رة ا����  ���ن ��� ا��ا�� أن ������ ��� ذ��  آ

 و��� ا����م ���ه �ٕ�ن �� ��� ��� أ��ال أ��� ����� �� ��� ��ل ا�������.

 
��� ���  و��ل ر�� �� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� ا��او��ي �� �� ا��ٔ���ب �� ر��ل ا��ّ� ٢٢٩: ١٠). ���� ا����د��      ٢ �� ��ك ا��� آ�� و ���� ا

 � �� ��� ا��� ��� ���.��� ���؟ ��ل: �� و��

�� ���� ��ل ا��ٓ�� ��� ��� �� ��� ��� ���؟ ��ل: �� و��� �� ��ل: ��ا ��� ���ا ��  ا����م ������� �� ���� �� أ��� ����  ٢٣٠و��� 

.��� 

�� و ���� ا��� ���  ��� ���� آ�� ا��� ��� ر��ل ا��ّ� ٥٧: ٢و�� ا��ر ا�����ر  ���� ا��� ����ا ا���� ��� ����� إ��ّ ا������ن ��ض �  ٔا�� ا����  إن ا��ّ� آ

و��� أ��ج ��� �� ���� وا�� ���� �� أ�� داود ����  »و�� ���...«  و���ت �� ��� ��� ����ا �� ���� �� و�� ���� إ��� و�� ������� ��ٔ��ل ا��ّ�

��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  ���م ر�� �� ���� ���ل �� ر��ل ا��ّ� »��...��� ا���س �� ا����... و�� �  و��ّ�« آ : �� ���� ���؟ ��ل: آ

 �� ���� �� ���ف ������ و�� �� �� ���� ��ا�� ��� ذاك.

 
��� ��ك ا���س  »��� ا���س...  و��ّ�« �� ذ��ه  ��� ا���ارج: و��� ��ل ا��ّ� ا����م ������ ا�ٕ�����ج �� إ����ج أ��� ا�������  ٢٣٠). و���      ٣

  �� ���� ��� ����ً و���� ����� ����ً �� ��ل ر��ل ا��ّ�  ا��� �� ��� ا���� ����� ������ إ��ه و��� ����ا ����ون ������ إ��ه ��ٔن ا��ّ�

��� ��� �� و ���� ا  . و��� ��رك ا��� ����اً و���� ��� ��ر�� �� ا���ر ����ذ ����ّ� ا����م ����: �� ��� أ�� ��� ������ ا����� ���� و�� ��ٔ��، و��� �� ��� ا���� آ
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  معنى الهدى
۲  

وَن َعْن َسِبيِل هللاّ « َجَعلْنَاُه لِلنَّاِس َسَواًء الَْعاكُِف ِفيِه َوالْبَاِدي َوَمْن يُرِْد  َوالَْمْسِجِد الَْحرَاِم الَِّذي   إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا َويَُصدُّ
أْنَا ِإلِبَْراِهيَم َمَكاَن الْبَيِْت أَْن الَ تُْرشِ  ْر بَيْتِي لِلطَّائِِفَ� ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلٍْم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم * َوإِذْ بَوَّ ْك ِ� َشيْئا َوطَهِّ

أْتَِ� ِمْن كُلِّ َوالَْقاِ�ِ  ْن ِيف النَّاِس بِالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجاالً َوَعَىل كُلِّ َضاِمٍر يَ ُجوِد * َوأَذِّ  فَجٍّ َعِميٍق * لِيَْشــهَُدوا َ� َوالرُّكَّعِ السُّ
يَمِة اْألَنَْعاِم فَُكلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْبَائَِس الَْفِقَ� * ِيف أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعَىل َما َرزَقَُهْم ِمْن بَهِ    َمنَاِفَع لَُهْم َويَْذكُرُوا اْسَم ّهللا 

فَُهَو َخــْ�ٌ لَــُه ِعنـْـَد َربِّــِه    ِت ّهللا ثُمَّ لِيَْقُضوا تََفثَُهْم وَلْيُوفُوا نُُذورَُهْم َولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيِْت الَْعتِيِق * ذَلَِك َوَمْن يَُعظِّْم ُحرَُما
َغْ�َ ُمْرشِكَِ� بِِه     نََفاَء �ّ لَُكْم اْألَنَْعاُم إِالَّ َما يُتَْىل َعلَيْكُْم فَاْجتَِنبُوا الرِّْجَس ِمْن اْألَْوثَاِن َواْجتَِنبُوا قَْوَل الزُّوِر * حُ َوأُِحلَّْت 

اّ�  َ�ِء فَتَْخطَُفُه الطَّْ�ُ أَْو تَ    َوَمْن يُْرشِْك بِ َا َخرَّ ِمْن السَّ يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق * ذَلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشَعائَِر فََكأَ�َّ ْهِوي بِِه الرِّ
إِنََّها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب * لَُكْم فِيَها َمنَاِفُع إَِىل أََجٍل ُمَسّمًى ثُمَّ َمِحلَُّها إَِىل الْبَيِْت الَْعتِيقِ    هللاّ  ٍة َجَعلْنَا َمنَْسكا فَ  * َولُِكلِّ أُمَّ
ْخِبتَِ� * الَّ    كُُروا اْسَم هللاّ لِيَذْ  ْ الُْم إِلَُهُكْم إِلٌَه َواِحٌد فَلَُه أَْسلُِموا َوبَرشِّ ا ذُكَِر هللاّ َعَىل َما َرزَقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنَْعاِم فَ    ِذيَن إِذَ

الَةِ  ابِِريَن َعَىل َما أََصابَُهْم َوالُْمِقيِم الصَّ َوِم�َّ َرزَقْنَاُهْم يُنِْفُقوَن * َوالْبُْدَن َجَعلْنَاَها لَُكْم ِمْن َشَعاِئِر  َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوالصَّ
إِذَا َوَجبَْت ُجنُوبَُها فَُكلُــوا ِمنَْهــا َوأَطِْعُمــوا الَْقــانَِع َوالُْمْعــَرتَّ كَــَذلَِك    لَُكْم ِفيَها َخْ�ٌ فَاذْكُُروا اْسَم هللاّ    هللاّ  َعلَيَْها َصَوافَّ فَ

ُوا    رْنَاَها لَُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن * لَْن يَنَاَل هللاّ َسخَّ  رََها لَُكْم لِتَُكربِّ لُُحوُمَها َوالَ ِدَماؤَُها َولَِكْن يَنَالُُه التَّْقَوى ِمنُْكْم كََذلَِك َسخَّ
ْ الُْمْحِسِن�َ    هللاّ  »َعَىل َما َهَداكُْم َوبَرشِّ

١.  
آية تحوم حوم الحج يف البعض من هامة مناسكه، والتوجيهات العقائدية والسياسية أما هيه م� يقصد  ثالثة عرش

من هذه العبادة الج�ه�ية السياسية القيادية، ول� يتبنى دولة اإلسالم قوية صامدة عاملية، رباطاً تاماً ب� الكتلة 
  .»ليشهدوا منافع لهم«املؤمنة يف أجراء املعمورة 

، وهي  كأصدق مصداق شاخص يتجسد فيه سبيل هللاّ »  سبيل ّهللا «يختص بالذكر بعد » املسجد الحرام«ترى  فلذلك
  سبيل صالح اإلنسان �ا يصلحه إصالحاً ج�عياً جمعيّاً يف كافية الجنبات.

لهامة التي تجمع ولكن� الحج تجمع ب� كافة السبل قضية مناسكها ا  صحيح أن سائر الفرائض اإللهية كلها سبل هللاّ 
  جموعها يف عبودية ج�ه�ية حركية عاملية:

وَن َعْن َسِبيِل هللاّ « َوالَْمْسِجِد الَْحرَاِم الَِّذي َجَعلْنَاُه لِلنَّاِس َسَواًء الَْعاكُِف ِفيِه َوالْبَاِدي َوَمْن يُرِْد    إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا َويَُصدُّ
»ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  فِيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلٍْم نُِذقْهُ 

٢.  
 -للنــاس   فقد جعله ّهللا » املسجد الحرام«فك� اإلسالم بضوابطه هو لكافة املسلم�، كذلك قبلة اإلسالم وعاصمته 

ً املسلم� منهم  دة بينهم   فإنهم الذين يقصدونه كسبيل هللاّ  -وطبعا يه سواًء العاكف ف«جعله لهم حال أنه  -املوحِّ
ل عاكٌف فيه عىل باٍد، وذلك ألنه املعكف واملطاف والقبلة لكل املســلم� عــىل حــد  »والباد سكناً وعبادة، فال يفضَّ

فكــل تــرجيح  »ســواًء العــاكف فيــه والبــاد«لعباده   ، وقد جعله هللاّ  سواء، بيت عتيق طليق ال �لكنه أحٌد سوى ّهللا 
  .»نذقه من عذاب أليم«ىل سواه، كل ذلك الحاٌد فيه بظلم، لعاكف عىل باد، لحارض عىل مسافر، وملواطن ع

وال » املعتكــف«فقط املعتكف� يف املسجد الحرام كعبادة معروفة حيث العبارة الصالحة عنــه » العاكف«ال يعني 
� إىل سواء أعتكفا أم أحده� أم ال، وعّل التعب� بالعكوف للتأش»املقيم والذي يرحل«غ� املعتكف، بل ه� » الباد«

  مدى املسؤولية الهاّمة عىل عواتق املقيم� �كة املكرمة، أن عليهم حياة العكوف والعبودية فيها بكل رقابة.
هنا نفس املسجد إذ ال يقيم فيه املقيم وال البادي، بل هو مكة املكرمة كلهــا أو » املسجد الحرام«وطبعاً ال يعني 

                                                        
٣٧: ٢٢).      ١. 

 
٢٥: ٢٢).      ٢. 
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ً بأقدس مكان فيه، ك� و »ذلك ملن � يكن أهله حارضي املســجد الحــرام«الحرم كله، تعب�ا
ليســت لتعنــي نفــس  ١

  املسجد فإنه ليس مسكناً لألهل�، وذلك عناية يف التع� عن البالد املقدسة أن يذكر األمكنة املقدسة فيها.
د الحرام إال شطر منها، إذاً عن املسجد الحرام، فإنه صّد عن املناسك كاله، وليس يف املسج -فقط  -وليس ذلك الصّد 

  فاملسجد الحرام هنا هو أمكنة املناسك كلها، الحرم وما وااله من عرفات ومشعر ومنى.
يف مكة » العاكف«نفس املسجد »: سواء فيه«ف» سواء«تتعلق ب »سواء العاكف فيه والباد«يف » فيه«وقد يقال أن 

  أقرب تعلقاً » العاكف«إال أن » والباد«أو الحرم 
  .»سواًء فيه العاكف والباد«متعلقة بسواء لكانت الصيغة الصالحة، » فيه«نى، فإن كانت ومع

  فرب باد يعتكف.» الباد«هو املعتكف كعبادة خاصة، ولكنه ال يقابله » العاكف فيه«أو أن 
أجرة من زوار  تسّوي بين� يف بيوت مكة، فهي مباحة للباد ك� العاكف؟ فال تؤخذ »سواًء العاكف فيه والباد«إذاً ف

ه و عليه هللا صىلالبيت وإال فال سواء، وك� يروى عن النبي  من أكل كراء «و ٢»مكة مباحة ال توجر بيوتها وال تباع رباعها: «آـل
وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إال الســوائب مــن احتــاج  آله و عليه هللا صىل  توىف رسول هللاّ «وقد  ٣»بيوت مكة أكل ناراً 

وأمُر أهل مكة أن ال «م،  إىل قئم بن عباس وهو عامله عىل مكه السالم عليهومن كتاب لعيل  ٤»سكن ومن استغنى أسكن
والعاكف املقيم به والبادي الذي يحج إليه  »سواء العاكف فيه والباد«سبحانه يقول   يأخذوا عن ساكن أجراً فإن هللاّ 

  .٥»من غ� أهله
فيه بخاصة املناسك ودعامة العبادة،   بد ّهللا هو الصد عن أن يُع  والصد عن املسجد الحرام كسائر الصد عن سبيل هللاّ 

ومن الصدِّ عنه التمييز ب� العاكف فيه والباد، ومنه �لكه روحيــاً أو زمنيــاً، والســيطرة الخاصــة عليــه إال تنظــي�ً 
  أدبياص ب� جموع الوافدين عاكف� أم بادين.

منكم من أمور الناس شيئاً فال �نعن أحــداً طــاف بهــذا  يا بني عبد مناف من وىل« آلـه و عليه هللا صىلوك� يروى عن النبي 

                                                        
١٩٦: ٢).      ١. 

 
 ��ل:... ا����م ����أ��ج ا�� ��دو�� �� ا�� ���ان ا����  -  ٢٥١: ٤). ا��ر ا�����ر      ٢

 
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا��ار ���� �� ا�� ���ان ر��ل ا��ّ�). ا����ر      ٣

 
 ). ا����ر أ��ج أ�� أ�� ���� وا�� ���� �� ����� �� ���� ��ل:....     ٤

 
��ده إ�ـ� أ�ـ�  ٤٨٠: ٣:... و�� ��ر ا������ ا��ـ��م �����م ��� ). ��� ا������ ����� ا����� ا���� �� ا�ٕ��     ٥ �ـ� �ـ�ب ��إ�ـ��د �����ـ�ي �ٕ��ـ

و�ـ� ��ـ��� ا����ـ�م ���ـ� �ـ� ا����ـ� �ـ� �ـ��ان �ـ�  »��اء ا����� ��� وا���د«��ه إ��رة ���ت ��� و��ء  ا��ـ��م ��������� �� أ��� �� ��� 

�ب و�ـ�ن أّول �ـ�  ا��ـ��م ����  أ�� ��� ا��ّ� ���� �� ���� أ�� أ�� ا���� �� ا����� ��ل ذ�� ��ه ا��ٓ�� ���ل: ���� ��� ��� ��� �ـ�ء ���ـ� ـ�

�� أ��  ��� ��� ���� ا����ا��� ���و�� �� أ�� ����ن و��� ����� ��ٔ�� أن ���� ا���ج ����ً �� ا��ور و���ز��� وروى ���� �� ا���� �� ا�����

���ل �� ��� ����� أن ���� ��� دور ��� أ��اب ��ٔن ����ج أن �����ا  »��اء ا����� ��� وا���د«�� و��   ��ل ا��ّ���ل ��ٔ��� ��  ا����م ����  ��� ا��ّ�

 ���� �� دور�� �� ���� ا��ار ��� ����ا ������� وأن أول �� ��� ��ور ��� أ��ا��ً ���و�� و�� ا����� روى ��� �� �� ا������ ������ف

.���� 

�� و ���� ا��� ���  أن ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا�����ي �ٕ����ده �� ���� �� أ��� �� ���  ٨٤: ٣ و�� ����� ا�����ن ��� أ�� ��� �� إ��رة ������ وأن آ

 و��ل: و��� ذ�� أ�� ��� و��� و����ن ��� ��ن �� ز�� ���و��. -�����ا ����� أ��ا��ً و��ل: ��اء ا����� ��� وا���د 

��ل ��� ����� ��ٔ�� ��� أن �����ا ��ور�� أ��ا��ً وذ�� أن ا���ج �����ن ���� ��  ا����م ����  �����ي �� أ�� ��� ا��ّ�و�� ا����� �� ��� ا

 .١٢٦: ٣ورواه �����ً �� ا�����:  ٤٦٣: ����٥ ا��ار ��� ����ا ���� ا������ 
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  فكل� يرغب يف املسجد الحرام أو يؤمر فيه أو يندب ال يجوز الصّد عنه. ١»البيت أو صىل أية ساعة من ليل أو نهار
كة املكرمة؟ علَّها ال، إذ يجوز أن �لك عىل ذلك الرشط أال ُ�نع الحجاج وهل أن تلك التسوية تقتيض أالَّ �لك دور م

  من سكنها زمن الحج.
فيه عىل سواء، ومه� اختلفت درجاتهم روحية وزمنية، فال ينبغي   ، وكل عباد ّهللا  ، فال يعبد فيه إال هللاّ  هنا بيت هللاّ 

بشأن   يف بيت هللاّ   ، ولكنها أيضاً ليست لتميز عباد هللاّ  ى هللاّ الحد أن يختص فيه بكرامة وحرمة زائدة، اللهم إال بتقو 
تحلَّق عىل كافة التسويات  »سواء العاكف فيه والبادِ «مكاناً أو مكانة أو زماناً أم أياً كان، فإن   من شؤون عبادة هللاّ 

  . من حيث كون املسجد الحرام سبيل هللاّ 
مة يف كل الحقول، وخاصة يف حقل املسجد الحرام �ــا لــه مــن حرمــات ثم اإللحاد فيه يعم كل ميٍل عن الحق، عا

  أو بحقك وبحق الناس.  خاصة، فيشمل كل عصيان وظلم يف مثلته، بحق هللاّ 
تجتث عن هذه الساحة املباركة كافة املتخلفات عقائدية  -من يعمل فيه أو يلحد فيه  -ال فقط  - »ومن يرد فيه«

ة وملن � يصل إىل الحرم رعاية لقداسة املوقف فإنه أقــدس مقــدس يف الكــون كلــه وعملية وحتى يف النية والطوي
، كذلك كــل تخلــف عــن  ، أو اإلرشاك با�ّ  بأرسه وعن بكرته، فك� من اإللحاد يف املسجد الحرام تهد�ه وعوذاً باّ� 

ي� حالــة اإلحــرام، وإرتكــاب ، حيث يتضاعف يف املسجد الحرام ويف الحرم ومنــه الصــيد يف الحــرم ال ســ رشعة هللاّ 
وعــىل  ٢»أحتكار الطعام يف الحرم ألحاد فيه«محرمات اإلحرام حاله، ودخوله الحرم بال إحرام إال ملن استثنى، بل و

كل ظلم يظلم به الرجل نفسه �كة من رسقة أو ظلم أحد أو يشٍء من الظلم فإ� أراه إلحاداً ولذلك كان «الجملة 
  .٣»ن الحرمينهي أن يسك

د، وبأحرى من يرد فيه وهــو وال فحسب فيه، بل ومن يرد فيه قبل أن يوافيه وإن � يصله فضالً عن وصوله �ا أرا
فيه و� يحقق ما أراد، وهذه من ميزات قبلة اإلسالم، أن اإلرادة السئة �جردها يف غ�ها ال تؤخذ بيشء، ولكناه فيها 

إىل غ� اإلنسان من حيوان » من يريد فيه بالحاد«مأخوذة مههدة بعذاب أليم، فضالً عن تحقيقها فيها! وقد يتوسع 
  .٤ارت يف الحرمكسباح الط� إذا ص

 ٥»التحص� بــاحرم الحــاد«ه ليس ملجأ للمجرم�، بل ونفس وهل يتحصن بالحرم عىل إجرامه أم خارجه؟ كال! فإن
  فإنه حرم للمؤمن�، دون املجرم�.

لهم إال تحصيناً مؤقتا مرشوطا ملن جنى يف غ�ه ثم لجأ إليه فإنه يضــيَّق عليــه يف مأكلــه ومرشــبه حتــى يضــطر ال
ألنــه � يــدع للحــرم «للخروج عنه فيقام عليه الحد، وأما الجا� يف نفس الحرم فيقام عليه الحــد يف نفــس الحــرم 
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  .١»حرمة
  بل وأرادته أيضاً من اإللحاد فيه. ٢وعىل أية حال فكل الظلم فيه إلحاد

للمالبسة، تعني مالبس اإللحاد » بالحاد«الباء يف  وكل إلحاد ظلم؟ عل» بإلحاد«بعد » بظلم«وترى ما هو موقف 
وك� بحق  »سواء العاكف يه والباد«للسبية، تعني إلحاداً ظاملاً، عله هنا بحق الناس حيث » بظلم«في� يريد، ويف 

  واملفعول محذوف ليتناول كل متناوالته، انحرافاً بظلم.» يرد«وأدناه الظلم بالنفس، أم أنه� حاالن ل  هللاّ 
تعني إرادة مالبسة بظلم أياً كان، فإنه إلحاد، وأن كان ظل�ً بالنفس فضــالً عــن » بالحاد«بدل عن » بظلم«أم أن 

  سواها، أم أنها كلها معنية مه� تفاضلت.
س عــن كــل  وكل ذلك لسيادة منقطعة النظ� يف ذلك املوقف العظيم، فإنه قبلة اإلسالم ومطاف املســلم�، فليقــدَّ

  .٣تعاىل، منطلقاً لكافة األبعاد اإلسالمية السامية  وكل ما ال يرضاه ّهللا  إلحاد وكل ظلم
فك� أن املسجد الحرام هو أقدس مكان يف الكون كله، فليكن كل عاكف فيه أو بــاد وأقــدس ممــن ســواه بواقــع 

  بحراسة وقتية، تصنيعاً لنفسه وتصنيعاً آلخرين. -ألقل تقدير  -القداسة أم 
ً بعيداً عريقاً بإنشاء واحة السالم ومنطقة األمان، ودار اإلســالم املفتوحــة ألهــل الســالم  وهكذا يسبق اإلسالم سبقا

داً هؤالء الذين يريدون أعوجاجاً يف هذا املنهج القويم املستقيم بعذاب أليم  ومن يرد فيــه بإلحــاد «واإلسالم، مهدِّ
  .»بظلم نذقه من عذاب أليم

باً عن  أم  فال حاجة إىل تقدير، »من يرد فيه بإلحاد«ك� هو جواب ل »إن الذين كفروا«وعّل ذلك التعقيب يكفي جوا
  أنه لوضوحه بُعظم عذابه ليس بحاجة إىل جواب حيث يعرفه البسطاء فضالً عن أويل األلباب.

ولقد ذكر املسجد الحرام يف أربعة عرش موضعاً �ختلف املناسبات ثم مسجد ومساجد أخرى بنفس العدد، ويا لها 
املعصوم� االربعة عرش، فإنهم من رشوط توافقاً ب� عديد الذكر للمسجد الحرام وسائر املساجد، وفقاً فيه� لعدد 

  . ، وتقبالً لفريضة هللاّ  املسجد الحرام سبيالً اىل هللاّ 
؟ علّه للتأش� إىل استمرارية صدهم منذ كفرهم »الذين كفروا«عىل املايض » ويصدون«وملاذا يعطف هنا املستقبل 

 -إذاً  -الزمن فإنهم يكفــرون ويصــدون، فــال يكفــي يف املستقبل عىل مر   املايض، إضافة إىل كل صادٍّ عن سبيل هللاّ 
  .» الذين آمنوا وتطمنئ قلوبهم بذكر هللاّ «وصدوا، حيث ال يشمل استقباله واستمراره، فهم بعكس التعب� ك

ْر بَيْتِي لِلطَّائِِف�َ  بَيِْت أَْن الَ تُْرشِْك ِ� َشيْئا َوطَهِّ أْنَا ِإلِبَْراِهيَم َمكَاَن الْ ُجودِ  (َوإِذْ بَوَّ »َوالَْقاِ�َِ� َوالرُّكَّعِ السُّ
٤.  

وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً وأتخذوا من مقام إبراهيم مصىل عهدنا إىل إبراهيم وإس�عيل أن طهرا بيتي «
»للطائف� العاكف� والركع السجود

٥.  
له بواًء مباءة:   هللاّ   فقد جعله ّهللا » البيت« -فقط  -دون » مكان البيت«ملكان  كأنه قبل أن يبني البيت،» وإذ بوأنا«

مرجعاً يُرجع يُرجع إليه إسكاناً من ذريته، وع�رة للبيت، وطوافاً به، فالن األول� يختصان به، لــذلك يخــتص هــو 

                                                        
 ��ا��... »��ن آ���ً و�� د��� «). ����� ا���� را�� إ�� ����� آ��      ١

 
 أن �� ��� ��� إ���د، و����� �����. ا����م ����). ��� رواه أ������ �������ً ������ ا�� أ�� ���� �� ا���دق      ٢

 
و�ـ� �ـ�د «��� �� ������ (أي �� ���) �� ������ ��� ���� ���� ��ـ�ل ��ـ���:  ا����م ������ ا����ي  ٩٣: ١٠). ���� أ��د�� ا�����      ٣

 .و��� ذ�� �� ��� ���ه »�ٕ����د ���� ���� �� ��اب ا�����

 
٢٦: ٢٢).      ٤. 

 
١٢٥: ٢).      ٥. 
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  حتى الرئاء وما دونه.  رشاك با�ّ نهياً صارماً يحلِّق عىل كافة دركات اإل  »أن ال ترشك � شيئاً «بتلك املباءة 
للطائف� والقا�� والركع «، إخالًء  عن مظاهر اإلرشاك ومالمحه وَعمن يرشك با�ّ » وطهر بيتي«ال فحسب نفسك بل 

  .»السجود
 ، إال بيوت هللاّ   مصوغة لخصوص الكعبة املرشفة، إضافة ترشيفية ما رشفها، مه� كانت كل مساجد هللاّ » بيتي«صيغة 

  أن الكعبة إمام البيوت ك� هي أمام البيوت.
»وإن ظهرا بيتي«هنا وىف 

»عند بيتك املحرم«و ١
هي  ٣، ثم يف ثالث أخرى ، ألنها مباءة العبادة ّ�  الكعبة فيها بيت هللاّ  ٢

إشارة إىل » البيت«وبيت الناس، ثم ويف عرش هي األخرى   بيت الناس ألنها معبد الناس ومطافهم، فهي إذاً بيت هللاّ 
  وبيت الناس.  بيت هللاّ 

  . ، وهو بيت عتيق � يكن ولن يكون يف ربقة غ� ّهللا  وهو قبلة املصل� هللاّ   حيث يعبد فيه هللاّ   فهو بيت هللاّ 
  ، إذاً فهو بيت الناس ك� هو بيــت هللاّ  وهو بيت الناس، فإنهم هم الذين يبيتون فيه ويستقبلونه ويطوفون به �ّ 

  . مه� بان البون ب� االنتسابي� كالبون ب� الناس وب� هللاّ 
الطــواف «يف مربــع   ملأمور بها ظاهرية عن كافة األنجاس واألقذار، وبأحرى باطنيــة عــن اإلرشاك بــاّ� ثم الطهارة ا

  يف عبادته.  كالقمة املعنية من توحيد ّهللا  »والقيام والركوع والسجود
ذا فك� أن هؤالء عليهم تطه� بيوت قلوبهم وأفكارهم ومظاهر أبدانهم ومالبسهم وأع�لهم حتى يصلحوا لحج ه

ونم تطه� ذلك البيت أن تكون ع�رته بصــدق النيــة وطهــارة الطويــة:  »طهر وطهارة للطائف� و...«البيت، كذلك 
»... أفنم أسس بنيانه عىل تقوى من ّهللا «

  .٥وك� منه تنحية املرشك� عنه ٤
هم املصــلون؟ فهــل الطــائفون هــم مــن يطــوف البيــت،  »الركَّع السجود«حيث  »الطائف� والقا��«وترى من هم 

  والقا�ون هم القا�ون يف الصالة، فهو والركع السجود تعب�ات ثالث عن الصالة؟
 معاً ال يوجــدان يكفي عن الصالة، فإنه� تعنيان عبادة تحويه� قضية ردفه� دون عطف، وه� »الركع السجود«و

ياهم!   إالّ يف الصالة، وقد عطفا بالقا�� دليالً عىل مفارقته� إ
ردفاً دون عطف قضيًة وحدة العبادة،  »القا�� الركع السجود«ولو كانت الثالثة هم املصل� فصحيح العبارة عنهم 

  ال يفيد زيادة معنى!.» القا��«رغم أن ضم 
هنا م� يحتِّم أنهم هم العاكفون املقيمون يف مكة املكرمة، » القا��«قرة بديالً عن يف آية الب» العاكف�«ثم وذكر 

  فالطائفون هم البادون، الحارض للطواف دون اإلقامة.
ً ثالثاً قرن السواء يف غاية التطه�، بالسواء ب� العاكف والبــاد، فكــ� � �يــزوا يف البدايــة فكــذلك االمــر يف  وتأييدا

  .»للطائف� والعاكف�«وهنا  »للطائف� والقا��« النهاية، هناك
فالطائفون هم الزائرون، والعاكفون هم القا�ون، والركع السجود هم املصلون، مه� شمل الطائفون كل الطائف� 

                                                        
١٢٥: ٢).      ١. 

 
٣٧: ١٤).      ٢. 

 
وإذ ����� ا���� ����� ����س «) ٩٧: ٥( »ا����� ا���� ا���ام �����ً ����س  ��� ا��ّ�«و ١٦: ٣ »إن أول ��� و�� ����س ���ي ����...«).      ٣

 ).١٢٥: ٢(»وأ���ً 

 
١٠٩: ٩).      ٤. 

 
 �� ��� ا�������. ا����م ������ ا���دق  ٣٢). ����� ا���� ص     ٥
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  حوله، والعاكفون من يعتكف فيه وسواه.
ج، ولذلك أمر إبراهيم أن يطهره للناس هذا البيت للناس سواء العاكف فيه والباد يف كل شعائر الح  فقد جعل ّهللا 

سواء الطائف� والقا�� بعكس الرتتيب هناك كيال يتقدم مقيم عىل مسافر وال مسافر عىل مقيم تحقيقاً للتســوية 
  حتى يف التعب�.

وم ثم األمر بتطه�ه ال يخص إبراهيم الخليل، بل هو مستمر اىل يوم الدين، ك� التســوية املجعولــة املرميــة إىل يــ
  الدين.
مسافراً أو مقي�ً، لطواف البيت وسواه من مناسك  »الطائف� والقا��«مقي�ً أو مسافراً بعد  »الركع السجود«وذكر 

  .١»الطواف بالبيت �نزلة الصالة«الحج والعمرة، يصوِّر لنا صالة الطواف بعده، مع أن 
طهر بيت يف الكون كله، متخلياً عن كل مظــاهر القــذارة فليكن ذلك البيت العتيق باملسجد الحرام والحرم كله، أ 

والرجاسة، متحلياً بكل مظاهر الطهارة والقداسة، بعيداً عن كافة املفارقات والتمييــزات ألي مقــيم أو مســافر، يف 
  طواف وصالة وسواه� من مناسكه.

ح� يشمل املسجد » بيتي«واضع دليل جواز الصالة يف جوف الكعبة املرشفة، فإنها أصدق م »الركع السجود«وهنا 
  بكونها فقط أمامها قلًة عليل خارج عن التحىص.» الركع السجود«الحرام، وتأويل 

، ومعنى الطواف هو التطواف حوله، فالداخل فيه  وأما الطائفن الزوار والقا�ون املقيمون، فهم ب� طائف ومصلٍّ
  .٢السائر يف حواليه ال يسمى طائفاً بالبيت العتيق

فهي للخارج� عن الكعبة واملسجد الحــرام، حيــث أمــر بــه الرســول  »فول وجهك شطر املسجد الحرام«وأما اآلية 
  واملؤمن� معه يف املدينة املنورة. آله و عليه هللا صىل

َحجِّ يَأْتُوَك رَِجاالً َوَعَىل كُلِّ َضاِمٍر يَأْتَِ� ِمْن كُلِّ فَجٍّ عَ « »ِميقٍ َوأَذِّْن ِيف النَّاِس بِالْ
٣.  

وهــو دعــوى دون  السـالم عليـهإبراهيم الخليل  -فقط  -وترى من هو املخاطب املأمور هنا باألذان اإلعالم بالحج؟ أهو 
واآليات االلية املخاطبة للحارضين ومن يلحقهم مســتقبل� تطــارد » وطهر بيتي«دليل إالّ َسبْق الخليل بأمر قبله: 

كل الناس كقضية حقيقية تحلِّق عىل كافة املكلف� إىل يوم  »يف الناس«ي� وأن ذلك الخطاب ذلك االختصاص، ال س
الدين، فحتى إن كان خطاباً إلبراهيم، فهو كأوّل من يحمله إىل الناس دون اختصاص، والخطابات الرشعية للنــاس 

أي تبديل بالنسبة لذلك الخطاب بكل ما دائبٌة ما دام الناس إال أن يأ� نسخ أو تبديل، وليس يف القرآن دليل عىل 
  يضمنه من مضام�.

وهو بعيد عن السياق حيث سبق الخطاب إبراهيم الخليــل وهــو  آله و عليه هللا صىلأم هو خطاب لخصوص الرسول محمد 
  ة.أّول مؤذّن للحج، مه� يستمر حتى الرسالة األخ�ة بأكمل صورة وس�  -بطبيعة الحال  -أّول باٍن للبيت، فهو 

كأذان ثان، مه� كان بينه� عوان عــىل طــول  آلـه و عليه هللا صىلحقاً أنه خطاب أوالً ألبراهيم كأذان أوّل، ثم للرسول محمد 

                                                        
�����: و��� ���� ������� وا������� وا���� ا����د �ـ�ل: �ـ�اف ��ـ�   ��ل ا��ّ� أ��ج ا����� �� ا�� ���س ��ل - ٣٥٤: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 �� أ�� ��� ا����� ��� ���� إ�� ����.  : ا���اف ������ ������ ا����ة إ�� أن ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  ا����ة و�� ��ل ر��ل ا��ّ�
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عليه�السالمخطوط الرساالت منذ إبراهيم حتى محمد 
١.  

أحــرى مــن يشــمله كــ� نــتلمح أو  آلـه و عليـه هللا صـىلومجرد ذكه هنا مجرداً عن أحد املخاطب� دليل الشمول، ثم الرسول 
فكلوا منها وأطعموا... وأحلت لكم... إال ما يتىل عليكم... اجتنبوا... وأجتنبوا.. لكم فيها « نترصح من خطابات تالية،

والبدن جعلناهم لكم... ولكــم فيهــا «! -أمة واحدة  -فإلهكم إله واحد  »ولكل أمة جعلنا منسكاً...«ومن ثم  »منافع
ناها لكم لعلكم تشكرون... ولكن يناله التقوى منكم عليها... فكلوا منها وأطعموا... كذلك سخر   خ� فأذكروا اسم هللاّ 

»عىل ما هداكم وبرش املحسن�  كذلك سخرها لكم لتكربوا ّهللا 
٢.  

�انية عرش خطاباً يف مناسك الحج تحملها آيات عرش بعد آية األذان تعم الحارضين من املسلم� وإىل يوم الدين، 
  ، اللهم إال بتأويل عليل وتدجيل.السالم عليهاألذان بأصل الحج إلبراهيم الخليل كيف نتجاهلها باختصاص خطاب 

وهذه ضابطة ثابتة يف فقه القرآن، أن كل أمر أو نهي فيه ألي رسول، يبقى أمراً أو نهياً لكل املرسل إليهم، اللهم إالَّ 
سل إليهم أمة واحدة، اللهم إال يف بعض بربهان قاطع من القرآن نفسه ينسخه أو يحدده، حيث الرسالة وداحة، واملر 

مظاهرالعبودية وسواها حسب املصالح، ف� � يثبت نسخ من الكتاب لحكم مذكور فيه فهو ثابت، وال سي� مثــل 
  أذان الحج الذي هو بطبعه زمني يشمل كافة األمم، مه� تكامل يف األمة األخ�ة.

هو جواب األمــر، » يأتونك«دون  »يأتوك«البيت حجاً أو عمرة، ووهو زيارة  »يف الناس بالحج«أمر صارم يف » أذن«و
ماً للمشاة عىل الرَّكْب  وعىل «جمع راجل وهو املايش  »يأتوك رجالً«فذلك أمر بامر، أمٌر أن يأمر الناس بالحج، ومقدِّ

م� يدل وهو أي مركوب مهزول، ضمره الجوع أو املرض، وقد أهمل هنا أي مركوب قوي مزين مرمول،  »كل ضامر
  ليست رشطاً يف فرض الحج. -فضالً عن سليمها  -عىل أن الراحلة يف أصلها 

عىل أنها خالف الشهرة العظيمــة أو  -بعد اإلذعان بداللتها  -فمن املضحك املب� أعتذار بعض املتفقه� عن اآلية 
  اإلطباق، وخالف الرواية املشرتطة الراحلة يف استطاعة الحج، فال يعمل بها!

ما هو شأن الشهرة أو الرواية امام ترصيح اآلية، وهي غ� منسوخة بل مؤيدة مبيَّنة بآية االســتطاعة، فمــن  وترى
استطاع مشياً أو عىل كل ضامر دون حرج أو مشقة ال تستطاع، فهو ممن استطاع إليه سبيالً، ومــن ال يســتطيع ال 

  راجالً وال راكباً فهو ممن ال يستطيع إليه سبيالً.
فإذا كان صحيحاً يف بدنه مخّىلً رسبه له زاد وراحلة فهــو ممــن «املفرسة لإلستطاعة بالزاد والراحلة تقول الرواية 

  وال هو املستطيع للحج، سلباً إلستطاعة من ال يحتاج إىل زاد وراحلة. ٣»يستطيعون الحج
واشرتاط الزاد والراحلة يف االستطاعة هو طبيعة الحال يف االك�ية الساحقة الساكن� يف كل فج عميق، وأما القريب� 

املكرمة، غ� املحتاج� إىل راحلة، فهم ممن يستطيعون الحج دون راحلة، كــ� املحرتفــ� يف ســفر الحــج  إىل مكة
هي فقط رشط الوجوب،  -دون حرج أو مشقة زائدة غ� متحملَّلة  -يستطيعونه دون زاد حارض، فإ�ا اإلستطاعة 

                                                        
�م �������� ��� ���� �� ��ـ� آ�� و ���� ا��� ���  �ل ا��ّ���ل: إن ر� ا����م ����  ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٣٣: ١). ��وع ا�����      ١ أ�

��� �� ���� ��ا ���� �� ��  آ�� و ���� ا��� ���  ��ٔ�� ا���ذ��� أن ��ذ��ا ��ٔ��� أ��ا��� ��ٔن ر��ل ا��ّ� »وأذن �� ا���س �����...«������   �� أ��ل ا��ّ�

 ��� ا������ وأ�� ا���ا�� وا��ٔ��اب...

�� و ���� ا��� ������ ا��ٔ�� ���� ���� ا���� ��� إ��ا��� ��� ����  ا����م �������� ا��وا�� ا������ أن ا���ٔ��ر �� إ��ا��� أ��ل: و�� ��  .آ

 
٣٧: ٢٨).      ٢. 

 
���   و��ّ�«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ��ٔل ��� �� ا����� أ�� ��� ا��ّ� ١٢٩: ٢وا�������ر  ٤٤٧: ١وا������  ٢٦٧: ٤). �� ا�����      ٣

 �� ���� ����؟ ��ل: �� ��ن �����ً �� ���� ���� ���� �� زاد ورا��� ��� ��� ������ ا���. »�� ا���� �� ا����ع إ��� �����ً  ا���س

��ٓ�� �� ا ا����م ����  أ��ل: ا��وا�� ا������ �� ذ�� ������ ��� ا��ٔ��� إذ ���� ����رض �� آ�� ا��ٔذان ��� رواه ا���وق �� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�

 �� ���� ����؟ ��ل: ��� ��ن �����ص �� ���� ����ً ���� �� زاد ورا���.
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  إال إن األك�ية الساحقة ال يستطيعونه إال بزاد وراحلة.
وطبعاً ال يركب الضامر إالَّ  »يأت� من كل فج عميق«ب »وعىل كلِّ ضامر«ق تقيِّد » رجاالً«آية األذان تطلِق لذلك ترى 

  من يحتاج إىل ركوبه لعمق فجه أم ضمور قوته.
يف  -وهم  »عىل كل ضامر«الذين يأتون من كل فج قريب، ثم  -يف األك�  -وهم » رجاالً«فاألصل يف أذان الحج هم 

اآلتون من كل فج بعيد، ومن ثم عىل كل مركوب مستطاع، قويــاً يف جســمه، رسيعــاً يف مشــيه، حيوانــاً أم  -األك� 
  سفينة أم سيارة أم طيارة.

غ� مستطيع دون راحلة، وآية اإلستطاعة  -إذا  -وقد يتعاكس األمر، فمن ساكن يف فج قريب ال يستطيع امليش فهو 
احلة أم دون زاد وراحلة، راحلة ضامرة أم عامرة، وقــد استفاضــت الســنة يف ال تشرتط إال أصل اإلستطاعة، بزاد ور 

: أن املالئكــة لتصــافح ركــاب الجــاج آلـه و عليـه هللا صىلأفضلية الحج ماشياً عىل الركوب ملن يستطيعه وك� يروى عن النبي 
ه هللا صـىلوذلك خاص بطبيعة الحال �ن ال يحرشه أمر أهم كالرسول  ١»وتعتنق املشاة ه و علـي حيــث القيــادة الرســالية ال  آـل

ً من أوقاته يف أداء ندب كالحج ماشياً وأما األ�ة الذين حجوا مشاة ملرات ومرات  تسمح له أن يرصف شطراً بعيدا
  يادة الحارضة حيث اغتصب عنهم.فلم يكونوا �نصب الق
دليل تفضيل الحج ماشياً، وتفضيل املشاة الذين ال �لكون راحلة ضامرة، ثم » رجاالً«تقديم ¨وعىل أية حال فهنا ىف 

تفضيل الركب الضامرة عىل الركب العامرة، م� يوضح �اماً أن ليست اإلستطاعة بادية من املــال عــىل أيــة حــال، 
األغنياء بالركب الفاخرة، بل هم غ� مذكورين يف عديد املستطيع� حتى يف املرحلة األخ�ة، فليس املستطيعون هم 

دون حارض الزاد والراحلة، فقد  ٢لو ال آية االستطاعة الشاملة لهم يف إطالقتها الظاهرة، وليست االستطاعة إال القوة
صيل البعض اآلخر يف الطريــق فهــو ال يقوى رغم حضوره� وقد يقوى دو�ا، فإن كان له بعض الزاد وبإمكانه تح

حيث املدار عىل أصل االستطاعة وهي تختلف  ٣فإن كان يطيق أن �يش بعضاص ويركب بعضاً فيحج«ممن له زاد، 
الزاد يف الطريــق أو املقصــد، فهــو  حسب مختلف الظروف واإلمكانيات، ومن الناس من �كنه امليش كالً وتحصيل

  ممن استطاع إليه سبيالً، وتفصيل االستطاعة يختص بآيتها الثانية.
  .٤مشاة آله و عليه هللا صىلحجة اإلسالم واجبة عىل من أطاق امليش من املسلم� ولقد كان أك� من حج مع النبي «إذاً ف
ج والعمرة، وه� كالظروف املجــرور إذا اجتمعــا افرتقــا هو قصد البيت لزيارته، فهو يعم طواف الح» الحج«وألن 

                                                        
��� ���  ر��ل ا��ّ�ا��ج ا������ �� ����� ���� ��ل  -  ٣٥٥: ٤). ا��ر ا�����ر      ١  ...آ�� و ���� ا

 
��ل ��ٔ�� ��� ا��ٔ��ر وأ�� أ��� ���ل ا����م ����  �� ا������ �� ��� ا����� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٧٤٦ح  ٢٤٦: ١٠). ���� ا����د��      ٢

 ��� ا���س �� ا���� �� ا����ع إ��� �����ً؟ ��ل: ذ�� ا���ة �� ا���ل وا����ر.  : و��ّ� ��اك �� ��ل ا��ّ�  ����� ا��ّ�

 
�� ا�������� �� ا�����؟ ��ل: أن ���ن �� �� �� ��، ��ل ���: �� ��ض  ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٧٥٤ح ٢٤٩). ا�����      ٣ �� آ

�� ������ إ��� �����ً؟ ��ل: ��� �� ��ٔ�� ����� و�� ��� ��� ���ر ا��� �ٕ�ن ��ن ���� أن ���� ����ص ���� �� ��� �� ������ �� ذ�� أ�� �

 و���� ����ص �����، أ��ل و�� وردت ���� روا��ت �������.

 
 ا����م ����  �� ���ر ��ل ��ٔ�� أ�� ��� ا��ّ� - ���١و��  �١٧٤ �� أ��ب �� ���� ا����� �� ���� �� ���� ١٤٠ص  ٧٦٣ح ٢٥١). ا����ر      ٤

 -���اع ا����� ����ا إ��� ا���� (وا�����  آ�� و ���� ا��� ���  �� ر�� ���� د�� أ���� أن ���؟ ��ل: ��� أن ��� ا�ٕ����م... ���ة و��� �� ر��ل ا��ّ�

�ٕ����د ����� ��  �����٧٦٥ا �����ا ذ�� ���� ����، أ��ل ورواه ���� �� ��� �� ��� ا����ي و�� ج��� ����) وا��� ���ل: ��وا أزر�� وا�

���� أن �� ��� ���ه ��� �� ���ر ��� ا���� �ـ�ل  ا��ـ��م ������� ا���س.. ��ل   �� و�� و��ّ�  ��ل ا��ّ� ا����م ����  أ�� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�

ـ�  ) �� ��� ا����� �� ا����ج ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��٧٦٦�ّر ��� ذ�� ��ل ���م ا���م و���ج ����، و��� (���� و���� ��� �� ���  ا��ـ��م ���

 . ا��� ��� ا���� وا�����؟ ���ل: ا��� ��� ا���س �����ً ���ر�� و���ر�� ��� ��ن �� ��ر ��ره ا��ّ�
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  مكان افرتاقه�، وأما آية األذان واستطاعة الحج فه� يف اجت�عه�. »أ�وا الحج والعمرة«وإذا افرقا اجتمعا، فمثل 
يتحقــق منــذ   د ّهللا فــ� يــزال وعــ آله و عليه هللا صىلذلك األذان اإلعالم اإلعالن لحج البيت منذ إبراهيم حتى الرسول محمد 

إبراهيم إىل اليوم والغد، وما تزال أفئدة من الناس تهوي إىل البيت الحرام، وترُف إليه، يتقاطرون إىل ذلــك البيــت 
  العتيق من كل فج عميق من فقراء وأغنياء من استطاع إليه سبيالً.

  الحشد الكب�؟:وملاذا تلك الفريضة الج�ه�ية العاملية، وهنالك فرائض أخرى ال تضم ذلك 
ائَِس    لِيَْشهَُدوا َمنَافَِع لَُهْم َويَْذكُُروا اْسَم هللاّ « ِيف أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعَىل َما َرزَقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنَْعاِم فَُكلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْبَ

»الَْفِق�َ 
١.  

موم املسلم�، ومرسح الفوائد والعوائد الج�ه�ية التي تكفل كيان اإلسالم ذلك ألن الحج مشهد املنافع العامة لع
ً   وشوكة املسلم�، وقد قدمت هنا عىل ذكر اســم ّهللا  وهــو خــالص العبــادة التــي يــؤ� بهــا إعالنــاً وإرساراً، أفــرادا

لك منافع تختلف صورياً وج�عات، ولكنها يف ذلك املرسح كمشهد املنافع ج�عيًة ج�ه�ية، م� يدل عىل أن هنا
  . يف بالد هللاّ   ، هي التي تتبنى قوائم رشعة هللاّ  عن ذكر اسم هللاّ 

كمجموعة من الكتلة املؤمنة، ألنها مرسح ومرصح للرشعة اإللهيــة كلهــا كشــعائر، بــ� تطبيــق » منافع لهم«فهي 
فبأي آالء ربك� «حول بيت الرحمن  لقسم منها وتدريب ألخرى يف تأش�ات عش�ات ملناسكها رمياً للشيطان وطوفاً 

  .»تكذبان
ليشــهدوا منــافع لهــم «» يــأتوك« »وأذن يف الناس بالحج يأتوك رجاالً وعىل كل ضامر يأت� من كل فج عميق«أجل 

  .»... ويذكروا اسم هللاّ 
ل إلــيهم أنهــا لكــيال يخيَّــ» املنــافع«أو » منافعهم«هو تنك� تعظيم ملا يُجهل من منافع، فلم يقل » منافع«وتنك� 

مجهولة ملــن � يــأتوا ذلــك املشــهد  »منافع لهم«املنافع املعروفة لديهم، الحاصلة يف غ� ذلك املؤ�ر العاملي، وإ�ا 
  جميعاً، دون املنافع الفردية الحاصلة يف كل مطرح!» لهم«املرسح، وهي 

دو�ا  ٣»الكل«؟ إنها  سوى ذكر اسم هللاّ  ٢آلخرة، أم منافع ا منافع الدنيا لذكرها قبال ذكر اسم ّهللا  -فقط  -وهل هي 
  افع طليقة تحلِّق عىل حاجيات الدنيا واآلخرة ككل ودون إبقاء.اختصاص، من

عز وجل، وطلب الزيادة، والخروج من كل مــا أقــرتف، وليكــون تائبــاً مــ� مىضــ،   علة الحج الوفادة إىل ّهللا «أجل 
نفس شاخصاً مستأنفاً ملا يستقبل، وما فيه من استخراج األموال وتعب األبدان واالشتغال عن األهل والولد وخطر األ 

يف الحر والربد ثابتاً عليه دا�اً مع الخضوع واإلستكانة والتذلل مع ما يف ذلك لجميع الخلــق مــن املنــافع والرغبــة 
والرهبة إىل ا تعاىل، ومنه ترك قساوة القلب وجساوة األنفس ونســيان الــذكر، وانقطــاع الرجــاء واألمــل، وتجديــد 

ن يف رشق األرض وغربها، ومن يف الرب والبحر ممن يحج ومن ال يحج الحقوق، وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة م
من تاجر وجالب وبايع ومشرتٍ وكاسب ومسك�، وقضاء حوائج أهل األطراف واملواضع املمكن لهم اإلجت�ع فيها، 

»ليشهدوا منافع لهم«كذلك 
٤.  

                                                        
٢٨: ٢٢).      ١. 

 
 ��ل: �� ا���� وا�����. ا����م ����). ا����� �� أ�� ����      ٢

 
و�� ���ف �� ��ل ا����� �� ���� و�� ا����م ����  �� ا����� ���� ���� �� ا����� �� ���� ��ل ���ت أ�� ��� ا��ّ� ٤٨٨: ٣). ��ر ا������      ٣

��� ��� ا���� ا������ أ���� �����ه ����ٔرض ��ٔ��ج ��ه �� ��ة ا����� ��� ����� ��� ا��ٔرض �� ���ل: أر����� ���� ���� ا���ض ���ن �

و ����� ا��ٓ��ة؟ ���ل: ا���. آ�� و ���� ا��� ���  ��� ذ�� ��اراً �� �� ��ط ��� �� ���� ��اك �� ا�� ر��ل ا��ّ�  أن ��ا ����� ا����� أ

 
 �� ���ن �� ��اب ������ �� ا����:... إ�� ���� ا����م ����). ا����ر �� ���ن أ���ر ��ب �� ��� �� ا����      ٤

�� ا����دة و�� ��ب ا���� ا��� ذ�� ا���� �� ��ذان �� آ���� أ�� ����� �� ا���� ��ة ��� ��ة و����ً ��� ��ء: �ٕ�ن ��ل: ��� أ�� �����؟ ���: ��
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الكعبــة البيــت الحــرام قيامــاً   جعــل هللاّ «ما ذكر يف آية أخرى لفريضة الحــج: » منافع لهم«تعاىل من   وقد ذكر ّهللا 
»للناس

»وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمناً « - ١
»إن أّول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعامل�« - ٢

٣.  
ال فقط الذين يأتونه، مه� كانوا هم الركن الــرك� لتلــك املنــافع،  »قياماً للناس ومثابة للناس وهدًى للعامل�«أجل 

يعمهم كلهم ممن شهد مواقفه ومن � يشهد، ممن يحــج ومــن ال يحــج، فــإن يف ذلــك املــؤ�ر اإلســالمي » لهم«و
  م� بل وللعامل� ككل.السامي إذا طبِّق برشوطها، منافع للمسل

لتعارفوا... ولو كان كل قوم إ�ا يتكلون عىل بالدهم وما فيها هلكوا وخربت البالد وسقط الجلب واألرباح «ذلك و
  .٤»وعميت األخبار و� يقفوا عىل ذلك فذلك علة الحج

لتي تتضمن صناعة اإلنسان وصياغته بقمة اإلنسانية الســامية ا ٥يف مدرسة الحج أرسار املناسك» منافع لهم«ومن 
تعاىل من هذه الفريضة التدريبية، الجامعة لكافة الفرائض والنوافــل الفرديــة والج�عيــة، دنيويــة   ك� أرادها هللاّ 

  وأخروية.
عة النظ� يف رشعة فمه� كانت البلوى بالحج عظيمة، فاملنافع الناتجة عنها أعظم، وكل أبعاد هذه الفريضة منقط

البش� النذير، م� يطرح السؤال الكث�، وإجابة عن بلواها يف يف مكانها نقتطف ِحَك�ً ناصعة عن الخطبة القاصعة 
  :السالم عليهعن اإلمام عيل أم� املؤمن� 

 األول� من لدن آدم سبحانه إخترب  كل� كانت البلوى واإلختبار أعظم كانت املثوبة والجزاء أجزل، أال ترون أن هللاّ «
عليه إىل اآلخرن من هذا العا� بأحجار ال ترض وال تنفع وال تَبرص وتَسمع فجعلهــا بيتــه الحــرام الــذي   صلوات ّهللا 

األودية قطراً، ب�  الدنيا مدراً، وأضيق بطون ٦جعله للناس قياماص، ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجراً، وأقل نتائق

                                                                                                                                                         
إ�� ��  ا����م ������� �� ��� �� ا����� و��� أ���ر ا��ٔ���  ����� و��� ا����دة.. وزاد ��� ����: �� ا���ا�� ا����� ��� ا������ع ����:  إ�� ا��ّ�

��� �� ��� �� �� ���� ���� ����� �������ا �� ا���� و����روا ����� إذا ر���ا إ���� ����� ؟؟؟؟ و�����وا ����� «�� و��   ��� و����� ��� ��ل ا��ّ�

 .أ��ل و�� ����� �� ا���� ��� ا���ا��� ��� �� ا����ن »���

 
٩٧: ٥).      ١. 

 
١٢٥: ٢).      ٢. 

 
١٦: ٣).      ٣. 

 
�� ��� ا��٩�ّ - ٣٣ - ٩٦). ا����ر      ٤   ���� ��: �� ا���� ا��� �� أ���ـ� ��ـ� ا��ّـ� ا��ـ��م ����  :  ���� ���� �� ���م �� ا���� ��ل: ��ٔ�� أ

�� ول ��� ا���� �� ���� إ�� أ�� ��ء ����، ������ إ�� و�� ���� وأ���� و��ـ��� �ـ� ��ـ�ن �ـ�   ا����د ا��� وا���اف ������؟ ���ل: أن ا��ّ�

وا����ب �����ر��ا و����ع �� ��م �� ا����رات �� ��� إ�� ���، أ�� ا����� �� ا���� و������� �� أ�� د����� ���� ��� ا������ع �� ا����ق 

��ر ر��ل ا��ّ� ـ� و ���� ا��� ���  و������ ���� ا����ري وا����ل و����ف آ و���ف أ���ره و���� و�� ُ���� و�� ��ن �� ��م إ��� �����ن ��� ���د�� و�ـ� آ�

 ���ر و�� ����ا ��� ذ�� ���� ��� ا��ِ�.���� ����ا و���� ا����د و��� ا���� وا��ٔر��ح و���� ا��

 
������ ا���ر���، أ����ه ���ل ا������ ا����� ��� ���� ا������ ��� ��� ا����ة ا�����  - ����� وأد�� ا���  - أ��ار  - ). �� أ��د�� ��� ������      ٥

 ��� �� �� ا������ ا���ه.

 
 ). ��� ����� و�� ا����ع ا�������.     ٦
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وقرى منقطعة، ال يزكو بها ُخفٍّ وال حافر وال ظَلف، ثم أمر ســبحانه آدم  ٢وعيون َوِشلة ١جبال خشنة ورمال دمثة
أسفارهم، وغايًة مللقى ِرحالهم، تهوي إليه �ار األفئــدة مــن  ٣ص ملنتجع وُولده أن يُنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابه

الً هللاّ  عىل  ٤حوله، ويرملون  مفاوز قِفار سحيقة، ومهاوي ِفجاج عميقة، وجزائر بحار منقطعة، حتى يهزُّوا مناكبهم ذُل�ُ
رباً، قد نبذوا الرساويل وراء ظهــورهم، وشــوهوا بإعفــاء الشــعور محاســن َخلقهــم، إبــتالًء عظــي�ً أقدامهم ُشعثاً غُ 

  .-تعاىل سبباً لرحمته، ووصله إىل جنته   وامتحاناً شديداً واختباراً مبيناً و�حصياً بليغاً، جعله ّهللا 
أنهار، وسهل وقرار، جمِّ األشجار، دا� الث�ِن، سباحنه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بنى جنات و   ولو أراد ّهللا 

ملتفِّ البنُى، متصل القرى، ب� برَّة سمراء وروضة خرضاء، وأرياف محِدقة، وِعراص معِذقة، وزروع نارضة، وطــرق 
ر قدر الجزاء عىل حسب ضعف البالء.   عامرة، لكان قد صغَّ

� زمرَّدة خرضاء، وياقوتة حمراء، ونور وضياء، لخفَّف ذلك ولو كان االساس املحمول عليها، واألحجار املرفوع بها، ب
يختــرب   الريب من الناس، ولكن ّهللا  ٥مصارعة الشك يف الصدور، ولُوِضع مجاهدة إبليس عن القلوب، ولنفي معتلج

كاره، إخراجاً للتكرب مــن قلــوبهم، وإســكاناً عباده بأنواع الشدائد، ويتعبدهم بألوان املجاهد، ويبتليهم برضوب امل
الً لعفوه   .٦»للتذلل يف نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فُتُحاً إىل فضله، وأسباباً ذُل�ُ

ة السامية، فالحج مؤتسم، موسم عبادة هي كل املنافع الروحية والزمنية يف كافة الحيويات اإلسالمي »منافع لهم«ف
شعائرية جاهرة، ومؤ�ر عبادة سياسية، فريضة تلتقي فيها الدنيا واآلخرة، مرسح تشاوٍر وتعاون ب� الُكتَل املؤمنة 

  يف كافة املسائل العويصة اإلسالمية.
لطائفيات، وال تبقــى يف مجالة عالية غالية لتذوب فيها الفوارق من مختلف الجنسيات والعنرصيات والقوميات وا

صعيدها إال أخوة إسالمية خالصة تتبناها كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، بوحــدة األرواح وتقــارب األشــباح حيــث 
  ». ال إله إال ّهللا «يصبحون األشباه حول كلمة 

اف حــول عبادة تصفو فيها األرواح مرشوحة لكافة الذكريات الصالحة يف ذلك املشهد الحافل، حيث تــرف كاألطيــ
  البيت العتيق طائف� حول مركز واحد، ويحوِّلهم عن مختلف التطوافات حول سائر املطافات.

هنا يجد املسلمون رايتهم املطلَّة عليهم ككلٍّ حيث تتوارى الرايات ومختلف السلطات، وتتوارى يف الراية اإلسالمية 
دة كافة الفوارق.   املوحِّ

، وال   إال رســول هللاّ   ، وال يرأسها مــن قبــل هللاّ  ن كل ُملكة، ال يقودها إال ّهللا هنا مملكة الحج، يف بيت عتيق طليق ع
، حيث تتوحد القيادة الروحية والزمنية يف هذه الرسالة السامية، دون س�ح أليــة ســلطة، إال  يحكمها إال كتاب هللاّ 

  ملن يطبق هذه الرسالة املوحدة ب� ج�ه� املسلم�.
  .»يف أيام معلومات عىل ما رزقهم من بهيمة األنعام...  ويذكروا اسم ّهللا  ليشهدوا منافع لهم«

                                                        
 ). �� ا����� ا��� ���� ����� ا����.     ١

 
 ). ���� ا���ء.     ٢

 
 ��ة.). ��� ا���     ٣

 
 ). ا���� ��ب �� ا���� ��ق ا���� ودون ا���ي و�� ا���و��.     ٤

 
 ). ا������ج �� ا������مْ.     ٥

 
 ���� ���ه. ١٧٣ - ١٧٠: ٢). ��� ا������ ����� ا����� ا����      ٦
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»الحج أشهر معلومات«نحن نجهلها؟ أهي أشهر الحج كلها حيث » أيام معلومات«وترى ما هي 
فمن أهلَّ فــيهن  ١

لبيك اللهم «لسواه، فإنه قضية تلبية اإلحرام  لىس معه ذكرٌ   حتى تتم مناسكها، ذكراً خاصاً �ّ   بالحج فليذكر اسم هللاّ 
  لك لبيك ال لسواك، فإ�ا اذكرك ال سواك؟» لبيك

قد تخصصه بأيام  »فكلوا منها وأطعموا البائس الفق�«قد تعمه إىل كل األيام! ثم  »عىل ما رزقهم من بهيمة االنعام«و
  ن رشوط التذكية!هو عىل الذبائح عند ذبحها كرشط م  الذبح، وأن ذكر اسم هللاّ 

بح يف أي زمان أو مكان دون أيام معلومات للذبح يف منى!.  ولكن ذكر اسم هللاّ    عىل الذبائح يعم كل ذَ
وذلك يف يوم األضحى كيوم معلــوم، دون أيــام  »عليها صوافَّ   فأذكروا اسم هللاّ «وذلك الرشط مذكور يف آيته التالية 

ث يجوز فيها تقديم األضحية، ذلك مخصوص باألعذار وهي مقــدرة معلومات، ثم األضحى إىل آخر ذي الحجة حي
  بأقدارها، فليست هذه العرشين هي األيام املعلومات.

» منافع لهم«فال شاهد له هنا إال عليه، حيث الذكر هنا ذكر خاص ك�  »عىل ما رزقهم من بهيمة األنعام«وأما تعيم 
  عىل رؤوس األشهاد.  راً خاصاً �ّ يقتيض يف ذلك املرسح الحارش ذك »عىل ما رزقهم«ف
أيــام الترشــيق األربعــة  ٢علها هي أيام الحج والعمرة كاله، ثم أيام الحج ثم عرشة ذي الحجة» أيام معلومات«ف

ل� ال تختص ببعض دون أخرى، بل يف كل هذه األيام بدرجاتها، » األيام املعلومات«وكلها أيام معلومات، فلم يقل 
  بذكر التلبيات والصالة والتسمية عند الذبح وعند الرمي، ذكر القال والحال واالفعال.

انه، بعد أن لبى دعوة ربه، وترك أهله وماله وشغله، وكافة ما كان يشغله عن وليصبح الحاج يف أيامه ِذكراً بكل كي
  ».منافع لهم«ك� هو مرسح   ذكر ربه، واآلية تتحملها كلها حيث املرسح كله مرسح ذكر ّهللا 

يف أيام معدودات فمن تعجل يف يوم� فال   وأذكروا هللاّ «أيام الترشيق  ٣»أيام معدودات«هى » أيام معلومات«ومن 
»أثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ملن أتقى...

وكشاهد آخر لها أن يوم الذبح هو يوح األضحى، ثم من بعده قضاء  ٤
مة لدى الكل شاخصًة ب� كل أيام الحج والعمرة دون تقدم عن التفث ك� يف اآلية التالية، وهذه االيام كانت معلو 

مواضعها أو تأخر، خالف سائر أيام الحج حيث تتقدم أو تتأخر اللهم إال يوم عرفة واملشعر الحرام فعلَّه من تلــك 
هــي  »أيــام معلومــات«االيام املعلومات، واملجموعة هي الخمسة مع التاسع إىل الثالث عرش، والقدر املعلوم من 

ويــذكروا... عــىل مــا «أربعة الترشيف إنها أيام الذبح املقررة له يف الحاالت العادية غ� اإلستثنائية وقد يتلمح من 
ك� تعني ذلك، كذلك تعني عــىل » عىل«بها، فإن   وهو التسمية عىل الذبائح، ولكنه ال يختص ذكر اسم هللاّ  »رزقهم

يف ذلك املرسح الحارش موقعه   ق عىل كل حياة التكليف، ولكن لذكر هللاّ أنه تعاىل رزقهم، وذلك مه� كان عاماً يحلِّ 
  الخاص، سواًء عىل االضحاي أم عىل أية حال يف أيام الحج.

                                                        
٧.١٩: ٢).      ١ 

 
��ل ����� ���ل ��ل  ا����م ����  �� ���ب ����� ا��ٔ���ر ����م ���� �� ���د �� ���� �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٩٠: ٣). ��ر ا������      ٢

��م ا����م ������ل: ا��م ا���� و���� �� ا������ �� ���د ��� ��ل أ��  »�� أ��م ���ودات  و����وا ا�� ا��ّ�«�� و��   �� ��ل ا��ّ� ا����م �������  .. وأ

����ء�� ���ودات ��ل: أ��م ا������ و�� ا����ف وا��ٔ��م ا�������ت ���ة أ��م �� ذي ا���� وٓا���� ��وب ا���� �� ��م ا���� ذ�� إ��� 

 أ���.

 
�� ا��ٓ�� ��ل: �� أ��م ا������، و��� �� ز�� ا����م �� أ��  ا����م ����  �� ا��ّ�). ا����ر �� ����� ا��ٔ���ر �� أ�� ا����ح ا������ �� أ�� �     ٣

�م ا������. ا����م ����  ��� ا��ّ�  �� ا��ٓ�� ��ل: ا�������ت وا����ودات وا��ة و�� أ�

 ���� أ��م ���ه.��ل: ا��ٔ��م ا�������ت ��م ا���� و� ا����م ����أ��ج ا�� ا����ر �� ���  - ٣٥٦: ٤و�� ا��ر ا�����ر 
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عنــد املشــعر الحــرام وأذكــروه كــ�   فإذا أفضتم من عرفان فأذكروا ّهللا «وذلك وك� منها يوم عرفة واملشعر الحرام 
»هداكم

١.  
عنــد املشــعر الحــرام وأذكــروه كــ�   فإذا أفضتم من عرفات فأذكروا ّهللا «لك وك� منها يوم عرفة واملشعر الحرام ذ

»هداكم
  فقد يضاف إىل أيام الترشيق، ك� تضاف بقية العرشة وسواها إليها. ٢

»ذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ك  فإذا قضيتم مناسككم فأذكروا هللاّ «بل ومنها بعدما قضيت املناسك: 
فضــالً عــن أيــام  ٣

كلها أيام معلومات  -إذاً  -، كل� كانت الشعائر أهم فالذكر أتم، فهي  الحج بعمومها وخصوصها، فإنها ايام ذكر ّهللا 
  مه� اختلفت الدرجات حسب الدرجات.

  أنها كلها معنية وإ�ا اإلختالف يف الدرجات.ومختلف الحديث عن أيام معلومات ومعدودات م� يربهن عىل 
؟ وهــي مــن أبــرز » والبدن جعلناهــا لكــم مــن شــعائر هللاّ «خاصة بالبُدن ك� يف اآلية التالية:  »بهيمة األنعام«وترى 

  مصاديق األنعام العائشة يف البلد الحرام فال تخص بها األنعام!
وقد عممت أحيااًن إىل مــا يصــطاد، وال يصــطاد يشٌء مــن هــذه  أم هي فقط االنعام الثالثة: األبل والبقر والغنم؟

أحلت لكم بهيمة األنعام إال ما يــتىل «الثالث، وإ�ا الظبي وح�ر الوحش وأرضابه� من ذوات القوائم األربع فقد 
  فليكن الصيد من االنعام حتى يصح اإلستثناء!. »عليكم غ� محيل الصيد وأنتم حرم

ً، إذاً  -من األنعام مه� كان  -ولكنه صيٌد  وال يحل الصيد يف املنسك ونحن ُحرُم، بــل ويف غــ� حالــة اإلحــرام أيضــا
  فاالنعام هنا هي الثالث ال سواها.

  .»...فَُكلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْبَائَِس الَْفِق�َ «
التقسيم ثنا� وليس ثالثيــاً  نتأكد أن»فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت«من هذه والتي تليها: 

خالف ما يقوله جمهور الفقهاء، وأن لحوم األضاحي هي يف األصل للفقراء ال لإلحراق والدفن وسائر الهدر والغدر 
  ك� هو املتعود ب� الحجاج، والقول الفصل فيها عند اآلية االخرى.

يب حظر مظنون حيث كان املرشكون ال يأكلون من هنا وهناك كأنه أمر أد� رخصًة ال عز�ًة فإنه ع »فكلوا منها«ثم 
فرخص للمسلم�، فمن شاء أكل ومن شاء � يأكل،  »فكلوا منها وأطعموا البائس الفق�«:  فأنزل هللاّ  ٤ذبائح نسائكم

هدماً لسنة جاهلية، وشمراكة مع البائس الفق�، فيها تسوية بينهم وبينهم  آله و عليه هللا صىلواألكل أفضل ك� فعل الرسول 
 آلـه و عليـه هللا صـىل  فقط لفقرهم، بل هي هدية إلهية يشارك فيها املُفدي، وقد نحر رســول هللاّ  -بهم كيال يظنوا أنها خاصة 

  .٥وعيلٌّ من اللحم وحسوا من املرق

                                                        
١٩٨: ٢).      ١. 

 
١٩٨: ٢).      ٢. 

 
٢٠٠: ٢).      ٣. 

 
روى ���� �� ���� �� أ�� ��� ا����� �� ا���� ��ل: ��ن ا���س �� ا������� إذا ذ���ا ����ا  ٢٩٠: ٣). آ��ت ا�����م �����ص ص     ٤

��� ��ٔ��� ا����ع وا���� ���� ��ء ا�ٕ����م ��ء   ����ً �����ه ��ّ�����م و�� ا����� و����ا ا���� وو���ه ��� ا����رة و����ا: �� ��� ��� أن ��ٔ�� 

�� و ���� ا��� ���  ا���س إ�� ر��ل ا��ّ� ���ل ر��ل  »����ا ���� وأ����ا«�����:   ��ٔ��ل ا��ّ�  �����ا: ����ً ��� ����� �� ا������� أ�� ����� ا��ٓن �ٕ���� �� ��ّ� آ

 . ���ا �ٕ�ن ذ�� ��� ��ّ�. �� ��آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

 
ـ� �ـ��  ��ل ��� ر�ـ�ل ا��ّـ�  أ��ج ا�� أ�� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ� ٣٥٦: ٤). ا��ر ا�����ر      ٥ ـ� ا�� ـ� و ��� �ـ����  ٢٢٣: ٥و���ـ� �ـ� ا���ـ���  آ�

�����   ��ل: إذا ذ��� أو ���ت ��� وأ��� ��� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�  ������ا��ـ��م�����... و��� أ���ً ا��ـ��� �ـ� ا�ـ�

 ����� ��ٔ�� و�� و��� و���ا ا���ق. آ�� و ���� ا��� ���  أ�� أن ���� �� �� ���� ���� ��ٔ�� ��� ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  أ���� ���� إن ر��ل ا��ّ�
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ك� اإلطعام وابجاً أدبياً، فإن تركه ترفُّع عىل الفقراء ك� كان عند أهل الجاهلية، فليس األمر  -وقد يكون األكل منها 
ايرة عملية تجويزاً لسابق الخطر ومظنته، بل وإيجاباً لكرس هذه السنة، ففي تركه إبقاٌء لهذه السنة ومس -فقط  -

  مع أهلها.
ذلك، وأما إطعام البائس الفق� فهو الواجب الركني االصيل يف ذلك الهدي، فأمره لإليجاب دو�ا إرتياب، وليس األمر 

  األوّل إال هامشياً تعبيداً لطريق ذلك اإلطعام أدبياً فائقاً.
 ١»ن الذي ال يستطيع أن يخرج لزمانتههو الزمِ «والبائس الفق�، هو أفقر من الفق� وأبأس من البائس فقد يكون 

وك� الفق� هو املكسور الفقار من شده املسكنة، فذلك كرس يف املال وكرســ يف الحــال، فإنــه أجهــد مــن املســك� 
  .٢والفق�

وقد جعلناها نحن رزقاً للديدان واملحرقات والجرافات، وبديل » منافع لهم«وهي من   فهذه اللحوم م� يزرقهم ّهللا 
حك علينا العاملون أصبح عملياً من أرض املضار مالياً وادبياً وسياسياً حيث يض» منافع لهم«أن يكون ذلك الرزق من 

: آلـه و عليـه هللا صـىل  كيف نبذر ذلك التبذير الرذيل وأمامنا يف العا� اإلسالمي فقراء ال يشمون ريح اللحم وقد قال رسول ّهللا 
وســيأتيكم التفصــيل بكــل بيــان فيــه » هذا األضحى لتشبيع مساكينكم من اللحم فأطعموهم منهــا  إ�ا جعل هللاّ 

  تعاىل.  ة الثانية إن شاء هللاّ تحصيل عند تفس� اآلي
فمن �تع بالعمرة إىل الحج «وإطالق الذبح هنا وإن كان يعم كل الحجيج حتى املِفرد، ولكنه مخصوص بحج التمتع 

»ف� استيرس من الهدي.. ذلك ملن � يكن أهله حارضي املسجد الحرام
ثم الِقران إسمه معه، دون اإلفــراد حيــث  ٣

معه، إفراداً عن الهدي أو قِراناً بالهدي، فال يجب الذبح يف اإلفراد، وال يجوز األكل من غ� الهــدي، كالــذبيح  اسمه
للجر�ة حالة اإلحرام، حيث النص خاص بالهدي الواجب عىل أية حال، وال والواجب عند الجر�ة حال اإلحرام، فإنه 

  بعد الرمي وبعده� الحلق والتقص�:خاص بالفقراء دو�ا استثناء، ذلك فرض ثان يف منى 
فُوا بِالْبَيِْت الَْعتِيقِ « يُوفُوا نُُذورَُهْم َولْيَطَّوَّ »ثُمَّ لِيَْقُضوا تََفثَُهْم وَلْ

٤.  
» تافَس«القضاء متعدياً بنفسه مكا هنا هو اإل�ام بالنسبة ألمر ابتدأه، والتفث علّها مأخوذة من أصل عربا� وهو 

(؟؟؟؟؟؟؟) وكاله� �عنى أمسك وقبض، فقضاء التفث هو إ�ام القبض واإلمساك الذي ابتدء » تافَش«؟؟؟؟؟؟) أو (
إالّ عــن الطيــب  ٥فيه باإلحرام قبل عرفة، وقضاء التفث هنا بعد الذبح هو بالحلق والتقصــ� فيحــّل عــن اإلحــرام

إشارة إىل الطواف�، تكملــة لــذلك التفــث  »وليطَّوفوا بالبيت العتيق«والنساء حيث يحلله� طواف الزيارة والنساء 
  يه بيتوتة مني ليلت� أو ثالث ورمي الج�ر يف أنهارها.فيحل عن كل محرمات اإلحرام مه� بقي عل

                                                                                                                                                         
 
 ��ل ��... ا����م ����  �� ����� ا���� �� ا������ �� ا������ �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٩١: ٣). ��ر ا������      ١

 
�� و��: إ��ـ� ا��ـ���ت ����ـ�اء وا���ـ����؟   ��ل ا��ّ� ا����م ����  ). ا�����ر �� ا����� ���� ���� �� أ�� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ٢

 ��ل ا����� ا��ي �� ���ٔل ا���س وا������ أ��� ��� وا����� أ�����.

 �� ��� ا�ٕ���اد ��� ��� �����ان ا����� ا����ي ا��ي ذ����ه.أ��ل: ����� ا����اء ��� ا������� ��� ا����، و����� ا����� ����

 
١٩٦: ٢).      ٣. 

 
٢٩: ٢٢).      ٤. 

 
�� ���� وأ�� ا����ر وأ�� أ�� ���� - ٣٥٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ٥ �� أ�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ������ و�� إ��ا��� �� ��� ا��أس  أ��ج أ

 و��� ا����ب و�� ا��ٔ���ر و��� ذ��.
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الحــج «»: الرفث«ك� التعب� عن بداية اإلحرام » التفث«وم� أجمله تعب�اً منقطع النظ� عن اإلحالل عن اإلحرام 
»أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال يف الحج...

١.  
  .٢»تقليم األظفار وطرح الوسخ وطرح اإلحرام«قضاء التفث ضمن ما عنت  وقد تعني

هو ما يكون «وعّل كل ما ذكر يف األحاديث من تفس� التفث اعتباراً بأنها من لوازم إ�ام اإلحرام وإنهائه ومن ذلك 
  .٣»من الرجل يف إحرامه

ياً، ولزامــه بعــدما قىضــ إىل الــذبح، الحلــُق أو وعىل الجملة فقضاء التفث هو قضاء اإلحرام بالخروج عنه تاماً واف
التقص�، والخروج عن تقص� كان له يف إحرامه بفدية وسواها، ثم طوايف البيت زيارة ونساًء، ثم ومن أكمله تتميم 

  مناسك منى من بيتوتتها ورمياتها.
يحــل بطــواف الزيــارة، والنســاء وألن قضاء التفث تُنِّي بطواف البيت، إذاً فهو اإلحالل األول إال عن الطيب حيث 

حيث تحل بطواف النساء، وإ�ا عربِّ عن اإلحالل األول بقضاء التفث ألنه أهمه، ام إن قضاء التفث يعم اآلخــرين، 
  من باب ذكر الخاص بعد العام. -إذاً  -وذكر الطواف 

لقاً أو تقص�اً ثم طوافاً، اللهم وقد يعرف واجب الرتتيب ب� هذه املذكورات من ترتيبها يف هذه اآليات، ذبحاً ثم ح
  إال للمعذور عن تقديم الذبح كمن نبحث عنهم بعد.

  .»َولْيُوفُوا نُُذورَُهمْ «
؟ وهي الوحيدة »يطوفوا بالبيت العتيق«وترى ما هي النذور التي يؤمر الحاج بإيفاءها ب� هذه املناسك وقبل أن 

»يوفون بالنذر«ه دون أمر، اللهم إال تبجيالً ملن يويف اآلمرة بإيفاء النذور ب� آياتها الخمس الذاكرة ل
٤.  

قد يُنشأ وافياً، ثم ليوَف تطبيقاً، وعّل اإليفاء هنا يشمله�، ف� فرض  -وهو إيجاب ما � يجب عىل نفسك  -النذر 
إليفاء، فليوفه تطبيقاً هنا الحاج عىل نفسه بتقص� يف إحرام، أم فرضه عىل نفسه دون تق� وبدون تحديد لوقف ا

اء حتــى يطــوف دون إثقــال  وقد تخلص عن حرص اإلحرام، ول� يتخلص عن سائر الحرص فيصبح طليقاً من األِخفَّ

                                                        
١٩٧: ٢).      ١. 

 
� أ���ـ�ً �ـ� ���ـ� رأ�ـ�  ا��ـ��م ����أ��� �� ���� �� أ�� ��� ��ل ��� ��ٔ�� ا����  - ٤٩٢: ٣). ��ر ا������      ٢ إ�� ��� ����� �� ��� أ��ـ�

�ل ا��ّـ�  ��� ا����ذ ������ �� ذ�� ��ء ���ل: ��ن أ�� ا���� ���ات ا��ّ� � «��ـ���   ���� إذا ��ج ��� ��ٔ�� ������ ��ـ� رأ�ـ� و�ـ�ل �ـ� ـ� ـ�

��ل: ا���� ����� ا��ٔ���ر و��ح ا���� و��ح ا�ٕ���ام ���، و�ـ� �ـ�ب  ا����م ������ل: ا����... و��� �� ����� ا������ �� ا���� »�����ا �����

�  ا����م ������ل ��ٔ�� ا���� ا�ٕ����د ������ي أ��� �� ���� �� أ��� �� ���� �� أ�� ���  �� ا��ٓ�ـ� �ـ�ل: ���ـ�� ا��ٔ��ـ�ر و�ـ�ح ا���ـ� �ـ�

�ازم ا��ـ�وج �ـ�  ������ا��ـ��موا���وج �� ا�ٕ���ام، وا����ر أ�� ����  �� �ـ���� ���ـ� �ـ� ��ـ�� ��ـ� ��ـ� ا��ـ�رب وا����ـ�ر ���ـ�� �ـ��� ـ�

 ا�ٕ���ام.

�� ا��ٓ�� ��ل: �� ا���� و�� �� ��� ا�ٕ����ن، و�� ذر�� ا����ر�� �� ا����� ��ل ���  �ما��� ����  و��� �� أ�� ا����ح ا������ �� أ�� ��� ا��ّ�

�����: �� �����ا ����� و�����ا ��ور�� ��ل: �����ا   أ���� �� ����� ��ٔ�� ��ٔ�� أن أ���� ��ل: و�� ذاك ���: ��ل ا��ّ�  أن ا��ّ� ا����م ����  ��ٔ�� ��� ا��ّ�

�� ��� ا��ّ�  �ا ��ور�� ��� ا������، ��ل ��� ا��ّ������ ���ء ا�ٕ���م و���� �����: �� �����ا �����   ���� ���� ��اك ��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ���ن ��ٔ�� أ

 ����و�����ا ��ور��، ��ل: أ�� ا���رب و��� ا��ٔ���ر و�� أ��� ذ��، ��ل ��� ���� ��اك أن ذر�� ا����ر�� ����� ��� ��ٔ�� ���: �� �����ا 

 ؟ ���ل: ��ق و���� أن ����آن ����اً و�����ً و�� ����� �� ����� ذر��.»��� ا������«و�����ا ��ور�� » ���ء ا�ٕ���م«

 
�� ا��ٓ�� �� �� ���ن �� ا���ـ�  ا��ـ��م ����  ر ���� �� ز��د �� أ�� ����� �� ��� وا�� و�� أ��ن �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�). ا����     ٣

 �� إ��ا�� �ٕ�ذا د�� ��� ����� ����م ��� ��ن ذ�� ���رة ���� ا��ي ��ن ���.

 
٧: ٧٦).      ٤. 
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  بالبيت العتيق، وذلك آخر املطاف يف تخلُّصه عن حرص املحرمات الخاصة باإلحرام.
ح ويحق، وإن ناسب وقت إيفاء التطبيق قبل الطواف وما يعنيه من نذر ألمر يتقاضاه، فلينذر هنا إيفاءً له ك� يص

  فليوف.
  .»َولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيِْت الَْعتِيقِ «

يف تشــديد التأكيــد، دون » وليطوفــوا«وذلك آخر طواف وآخر املطاف يف أهــم مناســك الحــج، وتــرى مــاذا تعنــي 
  ؟ بال تشديد، وهي اآلية الوحيدة اآلمرة بالطواف؟»وليطُوفوا«

بتخفيف، فليكن أك� من مرة حيث » وليطُوفوا«وافاً بعد طواف، فلو كان الواجب هنا مرة واحدة لكان قد تعني ط
  هذه الصيغة تتطلب املزيد عىل طواف وأقله مرة أخرى.

طواف النساء، وعّل الرواية القائلة أنه طواف النساء، تعني بيان الخفــي  -فقط  -طواف الزيارة، وال هو  -فال هو 
طواف املختلف فيه ب� املسلم�، دون خصوصه، رغم أن الواجب األصيل من الطواف هنا هو طواف من واجب ال

  الزيارة، ك� القائلة أنه طواف الفريضة تعني بيان الجيل.
ومن املضحك املب� تخصيص اآليــة بخصــوص طــواف النســاء،  ١إذاً فهو الطوافان: طواف الفريضة وطواف النساء

الفريضة  اآلية هي الوحيدة يف القرآن! فاألحاديث الثالثة، أنه طواف ٢وال يُعني منها -وهي ركن  -وطواف الزيارة 
  ».وليطوفوا«، فهو الطوافان دون ريب ملكان  أو النساء أو الطوافان مرجوعة إىل كتاب ّهللا 

حيــث ال  ٣وألن ظاهر األمر هو فوُر العمل به فليكن طواف الزيارة يوم النحر بعد قضاء التفث، اللهم إال للمفــرِد
يف القارن يُرجعان إىل القرآن، فعىل القارن  ٤ن املتعارضانتشمله اآلية ملكان األضحية غ� الواجبة عليه، والصحيحا

محمــوالن عــىل مــوارد  ٥ك� عىل املتمتع طواف الزيارة والنساء يوم النحر إال لعذر، والصحيحان املجوزان للتــأخ�

                                                        
�� ا��ٓ��: ��اف ا������ ��اف ا����ء، أ��ل  ا����م ������ ا���� ��ب ��اف ا����ء و��ل أ  ٣٠٥: ١وا�����  ٨٥٤ا����  ٢٥٢: ٥). ا������      ١

وا�����  ٣٤٦: �٣ّ� ا����� ��� �� ��� ا�����، أم ��ك إ��رة إ�� ا����م ا���ا��� �� ��� ا�������ً ���ٔ��� ا����� �� ا��ٓ�� و���� �� ا���ٓات 

��ل �� ��اف  ا����م ������ ا���دق  ٦٩٤: ���٣ه �� ا����، و�� ��ر ا������ �� ��اف ا����ء، وا���� ا��ٔول أ��، و���ل ا����� ��� ذ� ٢٩١: ٢

 .-ا����ء 

 
��اف ا������، أ��ل �� ��اف ا����رة و��� »����� ا�����و�����ا �«�� ����  ا����م ������ ��ب ا�ٕ����د �� ا����  ٤٩٣: ٣). ��ر ا������      ٢

أ���� �� ��� ��ٔ�� ا����، و��� ا��� ��اف ا����ء ������ �� ���� ���� �� ��� ا���� أ�� ��اف ا����ء إ�����ً ��، وا��ٔو�� ��  ا����م ����

 ���� ا���ا���.

 
�� ز��رة ا���� ��م ا����  ا����م ����  ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ������  ٢٩٤: ٢وا�������ر  ٥١٨: ١وا������  ٥١١: ٤). �� ا�����      ٣

 ��ل: زره �ٕ�ن ا����� ��� ���ك ان ��ور ا���� �� ا��� و�� ���� أن ��ور �� ���� �ٕ��� ���ه ������� أن ���� و���� �����د أن ����ه.

 
�� ��ٔس أن أ��ت ز��رة ا���� إ�� أن ���� أ��م ا������ إ�� أ�� �� ���ب ا����ء و�� ا����،  ا����م ����  ). و��� ����� ���م �� أ�� ��� ا��ّ�     ٤

��ل و�� ����ة ������د، أو ������ �� ) أ ��٤٤٤ ر�� آ�� ا����رة إ�� ��م ا���� ��ل �� ��ٔس (ا���ا��  ا����م ����و����� ����� ا����� ��ٔل ا���دق 

 ���ه ������ور.

 
��ٔ���  ا����م ����  ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ٢٩٢: ٢وا�������ر  ٥١٧: ١) وا������ �� ا������ ١). �� ��� ا��و�� �� ر�� (     ٥

أ��� رأ�� �� ا������ ��� ��ور ا����؟ ��ل: ��م ا���� أو �� ا��� و�� ���� وا����د وا���رن ���� ���اء ���� ������، و�� ��� ��� �� ���� �� 

�� ���� ��ل: �ٕ�ذا أ��� ا���� ��م ا����  ا����م ������ ���و�� �� ا���دق وأ���� و��� أ���رك و�� �� ��رب وزر ا���� ��� �� أ�����ً و�� ��

 ���� ��� ��ب ا����� ���...
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العذر، حيث املحور هو اآلية الظاهرة يف وجوب االستعجال، ونتيجة قياس الروايات عليها بقاء الوجوب الظاهر إال 
  لعذر أم يف املفرِد.
وهــي للرتاخــي،  »ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نــذورهم وليطوفــوا بالبيــت العتيــق«هنا » ثم«ب بوقد يوهن الوجو 

فالواجب بعد الذبح وفاء النذر وطواف البيت يف وقت مرتاخ، خرج الحلق أو التقص� بدليل وبقــي البــاقي ومنــه 
  الطواف.

يف أيام  -فقط  -ن البيتوتة يف منى هي وآخرها ذو الحجة إىل آخرها، وأل  »الحج أشهر معلومات«ذلك، إضافة إىل أن 
الترشيق، وليس بعدها إال الطوافان فليسمح فيه� إىل آخر الشهر األخــ� مــن املعلومــات، فــال يبقــى يف البــ� إال 

  رجاحة تقديم الطواف، وهو األحوط مطلقاً إال لعذر عاذر.
ة ما صدق أنه طــواف، فقــد يصــح الطــواف مطلقة يف مرسح الطواف، فطليق »وليطوفوا بالبيت العتيق«وألن اآلية 

حوله من أيِّ املسجد الحرام، مه� توسع املسجد ما صدق أنه املسجد الحرام، فاملقام داخل يف حد الطواف، ك� أن 
املسجد الحرام �سارحه الثالثة، أرضية وتحت األرضية وفوق األرضية، كله مطــاف، مهــ� كــان األقــرب إىل البيــت 

يف الصحيح عن الطواف خلق املقام فقال: ما أحــب ذلــك ومــا  السالم عليهالصالة، وقد سئل الصادق فاألقرب أفضل ك� 
  .١»أرى به بأساً فال تفعله إال أن ال تجد منه بداً 

ه ما ب� املقام والبيت فها يف سندها ويف متنها لنفسها قضية تاعرض لضع ٢وال تعارضها الرواية اليتيمة القائلة أن حدَّ
  أجزاءها، وتعارضها ككلٍّ إطالق اآلية ونصَّ الصحيحة.

ثم الحجر َمطاف ك� البيت فهو بيت يف مرسح الطواف، فليكن الفصل املحدد ب� املقام والبيت يف هذه اليتيمة، 

                                                        
 .١ح ٧٢). ا����� ���ب ا��� ب     ١

 
����ة ���� �� أ�� ���� ��ل ��ٔ��� �� �� ا���اف ������ ا��ي �� ��ج ��� �� ��� �����ً  ٤٧٧: ١وا������  ٤١٣: ٤). �� ا�����      ٢

��� ���  ������؟ ��ل: ��ن ا���س ��� ��� ر��ل ا��ّ� �����ن ������ وا����م وأ��� ا���م �����ن �� ��� ا����م و��� ا���� ���ن ا��� ���� آ�� و ���� ا

�� ا���م ��� ��زه ���� ����� وا��� ��� ا���م ا���م وا�� ��ر �� ��� ا����م و��� ا���� �� ��ا�� ا���� ���� ��� ��ف �����اً �� ��ا�ا����م 

 ».أ��� �� ���ار ذ�� ��ن �����ً ���� ا���� ������ �� ��ف ������� ��ٔ�� ��ف �� ��� �� و�� ��اف ��

���� ا������ �� ����ة ��� ������ �����ً إ�� ا�����م و��ا ��� �� ا��وا��، �� أن ��ا���� ���ف �� أ��ل: ��� �������� �ٕ����ق ا��ٓ�� و

������ً ������   -و��� �� ��� ا��ٔ��د��  - ��� ��ن ا����م ز�� ا����ل ��� ����� ا��ٓن  »وأ���وا �� ���م إ��ا��� ����«ا���آن ������� ����اف 

� ا��ٓن ����� ���ة ا���اف ��ب ا���� ��� ���� ا����م ز�� ��ول ا��ٓ��، و��ا ���ف ا���ورة ا�ٕ������� و��� �� ا��ي ���� إ�� ����

 ���ٕ����ق.

���� ���ن، ��� ا��ٔول ��� ���ود ��� وا����� ���ود، ا���� إ�� ��� ��� ا����� �� ا���اف ������ وا����م ز�� ا����� ������ ا���م ��� ��ا���� أ

 ������� ا������ أ����� �� إ���ت ا����ة ��� ا�����.» ��� ا���م وا���م وا��وا��� «ا������ 

��ا ���ف ا��ا�� ا�����س، �ٕ��� ���� ������ و�� دل ا����� » ��� ��ف ������اً �� ��ا��� أ��� �� ���م ذ�� ��ن �����ً ���� ا����«�� ا���ل 

����ً ��� إ���� ���� ���� ����� وا������ ا����� ��� �� ��ف ���ا ��ن ��ا�� �����ً، �� ��� ������، ��� ���� إ�� ا����� ����ة �����، ��� 

�� �� ��� �����ً ������ ��� ��ف �������.  إ

ل ��� ٕ������ ا�����م �������ن �� ��ه ا��وا�� �� ا���اف ا��ي ��ن ������اً �� ��ا���، ��� ���� �������ن إذا ����� �� ��� ��ا���، و���ر ا�

ا��وا��  أن ���ف ���� ا����م وا���� �� �� ��ا��� �ٕ�ن ��ف ������ �� ���� ا����م �� ��ف أ��� �� ��ا ا����ار �� ���� ا���اف ��� ����� ��ه

�� �� ��� ������. ������اً �� ��ا��� أ��� �� ذ��.  ��� ���ق أ

�ً ���� ��ه ا������ ا������، ا������� ���ٓ�� وا������ ا������، ��� ا������ و�� �� ��� ��� �����ص ���ن ��� ��ا ا���� ا������ �� دا��

 ������� ��� ��ن ا������ن ��� ����ً �� ��ه ا����ة ا�����ة؟

 �� ا���� �� ا����ف ����ب �� ا���� ����ذا ا������ ���ه ��ٕ������ �� ا����ف ��� ���� �� رأس زاو��� إ�� ز��ء ����� أ���ر!.
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  هو الفصل ب� جدار الحجر دون البيت.
تباعداً من نواحيه أبعد من ذلك، إذاً فاالبتعاد يف بعض النواحي كناحية الحجــر وال ثم املمنوع فيها هو الطواف م

  سي� رأس الزاوية، غ� ممنوع يف نصها.
أن  -واملسلمون الحجاج قلة، حتى يصح ذلــك التحديــد  آله و عليه هللا صىلوبعد كل ذلك ليس الطواف خاصاً بزمن الرسول 

لطول التاريخي والعرض الجغرايف اإلسالمي، ففي� يحج مئآت اآلالف واملالي� بل هو عام يحلِّق عىل ا -صح دليله 
من املسلم� كيف �كن الطواف املحدد بذلك الحد، وال سي� يف قياس هؤالء الذين يفتون باحتساب ساحة الحجر 

طواف، إذاً فال يبقى يف هندسة الحد، وال سي� يف قياس هؤالء الذين يف� باحتساب ساحة الحجر يف هندسة حدِّ ال
يف رأس الزاوية إال زهار ثالثة أمتار ونصب، يجب أن يجتازها دون تجــاوٍز مئــاُت اآلالف مــن الطــائف�! ومــا كــان 

أحياناً بالبع�، فهل كان يهنــدس  آلـه و عليه هللا صىل  ليجتازها القلة القليلة يف البداية، وال سي� الركّاب، ولقد طاف رسول هللاّ 
  سة الضيقة املضايقة يف رأس الزاوية؟!هذه الهند

إذاً فال إشكال يف الطواف يف أيِّ املسجد الحرام، مه� كان مكروهاً يف موضع املقام أن يُدخله يف الطــواف إال عنــد 
  الحرج أو املشقة.

قضيته أن يطوف الطائف باختيار منه، فإن طيــف بــه دون اختيــار منــه أم هــو نــائم � يكــن مــن » ليطوفوا«ثم 
لطائف�، وأن طيف به باختيار منه ورًىض، أم طلٍب منه فهو مــن الطــائف�، ومجــرد الطــواف باختيــار ونيــة مــن ا

  يكفي أداًء لذلك الركن الرك�. -ما صدق أنه طاف  -الطائف 
وألن طبيعة الحال يف املطاف أصطكاك الطائف� بعضهم ببعض، وتدافعهم يف ذلك الســباق، وأن الطــائف يُحمــل 

بطَوف من سيل الطائف�، شاء أم أ�، ويحوَّل أخرى إىل غ� أمامه شاء أم أبرى، عل�ص منــه ذلــك املســيل  أحياناً 
  الجارف غ� املجازف والدوارة الهائلة، عل�ً أنه قد يطاف به أو يحوَّل!

� آية الطواف لذلك كله ال يرضه يف كونه طائفاً باخت�ا هذه الحاالت التي هي من لزامات الطواف، وال نَص من غ
يشرتط عدم التحول عن األمام حالة الطواف، وما َمثَُل من يُحمل ماشياً بحمــل الطــواف، إال كمثــل مــن يركــب يف 

يف تلك العوارض التي ه� لزام الطواف يف ذلك السيل الجارف مدار البيت العتيق، كدوارة  -إذاً  -الطواف، فال ض� 
  سيالة يف ذلك املدار.

يف مجرف السيل باختيار، ثم يجرفه السيل أي مجرف دو�ا اختيار، فقد ينحسب كل انحراف له فمن يوغل نفسه 
  حكم اإلختيار. -أياً كان  -�بدء اإلختيار، حيث اإلمتناع باالختيار ال ينايف االختيار، وحكمه 

ن جدار البيت لحــد ثم طبيعة الحال العادية غ� املصطنعة يف الطواف حول البيت، انحراف اليسار عند الحجر ع
ال يرض بواجب الطواف، فال يجب بل ال يجوز تحويل اليسار إىل البيت عند  -قطاًع  -املواجهة للبيت نفسه، وهذا 

الِحجر، إما ألن الِحجر محسوب يف الطواف بحساب البيت فجداره جداره ك� ساحته ساحته، ام ألن املأمور به هو 
يت، وال سي� يف ذلك املجرف الدائري، الجرّاف القوي القوي، الذي ال يسمح الطواف عادياً دو�ا اصطناع حول الب

بذلك الطواف باختيار، فضالً عن الهندسة املصطنعة للمحتاط�، تحويالً لليسار إىل جدار البيت يف زاويــة الحجــر، 
  فإنها حالة مضحكة مبكية، شاقة محرجة وأحياناً غ� ممكنة للطائف.

ألن يجعل جدار البيت يف زاوية الحجر عىل اليسار، فأصل جعل البيت عــىل اليســار أيضــاً ال ال نص هنا وال إشارة 
دليل له لفظياص إال عمل املعصوم�، وحتى لو كان هنالك نص عىل وجوب هذه الهندسة امللتوية، لكان ساقطاص 

وكانوا يطوفون »ا بالبيت العتيقليطوفو «عند الرضورة التي يعيشها الطائفون يف الحج، كيف وال نص هنا أو هناك إال 
  عىل اليسار.

وألن املسألة هي من أهم ما تعم به البلوى، فلو كانت تلك الهندسة الحرجة رشطاً يف الطواف لكانــت النصــوص 
  عليها متواترة، وليس هنالك نص وال إشارة!.

  .»... بالبيت العتيق«
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»ىل أجل مسمى ثم محلها إىل البيت العتيقولكم فيها منافع إ«مواصفة البيت بالعتيق � تأت إال هنا 
١.  

، فلــم ُ�لــك أليٍّ كــان  وعّل العتيق هو القديم زماناً ومكاناً، وهو الطليق عن أرس املُلكة والسلطة الخاصة لغ� ّهللا 
»إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعامل�«وأيّان، وقد يجمعه�: 

فهو أوَّل زماناً ومكاناً وقد ُمكَّْث  ٢
ســواء «  األرض من تحته وبكَّت منذ ُحرِّكت، وهو للناس كل الناس دون اختصاص ودون أيــة ُملكــة فإنــه بيــت ّهللا 

»العاكف فيه والباد
٣.  

عتقــه أ   ألن هللاّ «. و٤ومن ثم فهو عتيق طليق عن التهديم ك� انعتق عن أصحاب الفيل، ومن قبُل ُعتِق من الغــرق
دون  -، مه� ســيطر عليــه  وهم امللحدون واملرشكون الداعون إىل غ� هللاّ  ٥»من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط

م ثالث مرات يف التاريخ اإلسالمي!. -ُملكة    جبابرة من املسلم�، أم تهدَّ
ئر شعائره والطواف بالبيت العتيق هو أركن أركان الحج، بل هو هو الحج فإنه قصد البيت لزيارته، وقد سميت سا

حجاً بضمنه وض�نته، ف� إحرام العمرة بواجباته ومحرماته إال مقدمة تحض�ية للطــواف، ومــا الســعي بعــده إال 
تلحيقا له وتعقيباً، ثم اإلحرام للحج والوقوفان وبيتوتة مني بواجباتها، هي كذلك تحض�ات للطواف الثــا� وهــي 

  طواف الحج: الزيارة، ثم السعي له تعقيب ثان.
مناسك الحج كلها تحوي أرساراً، فطواف البيت هو محور األرسار، حيث تحلَّلــَت اآلن عــن كــل طــواف حــول كــلِّ 

  مطاف، فتطوف اآلن حول البيت العتيق.
لقد كنت قبُل طائفاً حول نفسك ونفسياتك، أم أنفس اآلخرين ونفسياتهم، ثم لبيَّت دعوة ربك لحج بيته العتيق، 

تطوف حول البيت العتيق، بعدما كنت طائفاً طوف الرقيق  -وبعد إحرامك  -واه، فأنت اآلن وال لبيك لس  لبيك ّ� 
يف كونه مطافاً �ثــل   ، حيث بيت ّهللا  ومن سوى هللاّ   حول الرقيق، فاآلن أنت منعتق عن التطواف حول ما سوى هللاّ 

  ال سواه.  بيت هللاّ  ال سواه، ك� الطواف محصور يف  التطواف حول محور الحق ال سواه، هللاّ 
أنت يف حياتك كلها طائف حول مطاف، حركة دائرية دائة حول مركز من مراكز الحياة والحيوية ك� تروم، فتحوم 

  حومه، وتطوف حوله، وأصالً إليه أم غ� واصل، حاصالً عىل بغيتك أم غ� حاصل.
ول نفســك ونفســياتك، حــول إنِّياتــك فأنت طائف أين� كنت وحيث� كنت، فأنت أنت بنفسك الطواف طائفــاً حــ

ومراداتك، حول أصنامك وطواغتيك، حول شخصياتك ومصلحياتك يف كل محاورك، حركة دائبة دون أيَّة وقفة، وكبها 
ل محور الطواف عن كل املحاور سوى ّهللا  -بعدما لبيّت  -هباٌء وإىل العراء، واآلن  ، من سائر  إىل ّهللا   ، من غ� هللاّ  تُبدِّ

                                                        
٣٣: ٢٤).      ١. 

 
٩٦: ٣).      ٢. 

 
  �� ا����� ا���ام ��ٔي� ��ء ��� ا��ّ�ا��ـ��م ������ ا����� ���� ���� �� أ�� ���ة ا������ ��ل ��� ��ٔ�� ����  ٤٩٤: ٣). ��ر ا������      ٣

�� ��� �� و��� ا��ّ�   و�� ا��� �� ��ل: إن ا��ّ�  ��� و�� ا��ٔرض إ�� �� رب و���ن ������� ��� ��ا ا���� �ٕ��� �� رب �� إ�� ا��ّ�  ا�����؟ ���ل: إ

 �� ��� �ّ� ���� �� ا���س �� ����� أ��. ا����م ��������� ���� ��� ا��ٔرض �� ��� ا��ٔرض �� ���ه ������ �� ����، و��� ��� 

 
ص ����  ٣٢٥: ١١إ��� ��� ا����� ��ٔ�� أ��� �� ا���ق ��� ا���م ��� �� ��� ا���ء و�� ا����ر  ا����م ����  ). ا����ر �� أ�� ��� ا��ّ�     ٤

إ�� ا���� ��� ����ٍ� ��� ا����� ��ٔ�� أ��� �� ا���ق ����  ا����م ��������� أ��ق ا��ٔرض ���� ��م ��ح   ��ل: إن ا��ّ� ا����م ����  ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

 ».��� ا������ء ����ط«��: ��� إ�� ا����ء؟ ���ل: �� ��� ا���ء إ��� وإ��� ر�� ��� 

 
أ��ج ا����ري �� ��ر��� وا�����ي و���� وا�� ���� وا����ا�� وا��ـ��� و�ـ��� وا�ـ� ��دو�ـ� وا�����ـ� �ـ�  - ٣٥٧: ٤). ا��ر ا�����ر      ٥

 ... ��� ا����� ��ٔن ا��ّ�ا�  إ��� ��� ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�  ا������ �� ��� ا��ّ�
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  . وإىل ّهللا   وت وأصحابها إىل بيت هللاّ البي
  ال يوَصــل إليــه، وال نهاســة لهــا قضــيًة الــدائرة، ألن معرفــة هللاّ   وأنه حركة دائرية ال توصلك إىل مركزها، حيث هللاّ 

مكــان وال بيــت يحلــه   كلَّ حركاته حول محور الحق، فليس �ّ  -كأمثولة  -وعبوديته ال نهاية لها، وإ�ا تجعل هنا 
كأنه حول   ، حول بيت ّهللا  حتى يطاف حوله، وإ�ا جعل هذا البيت رمزاً للتطواف الحق، أنه فقط حول مرضات هللاّ 

  ، وليس له حول!. هللاّ 
أنت يف ذلك الطواف حول البيت العتيق تحرر نفسك عن كل طواف غ� عتيق وال طليق، وتحرص نفسك يف حركاتها 

  حول البيت العتيق، حول الحق الطليق. -ىل طول خط الحياة وع -يف ذلك الطواف، فتصبح طوافاً 
تطوف بالبيت العتيق، الذي ال ظاهر له باهراً إال أحجار سوداء، وال باطن إال خلواً عــن كــل بــاطن، غــ� مزخــرف 

ن كل من السكان، محور ومطاف حارس ع -وهو بيته  -  البنيان، وال ساكن فيه أيُّ كان، من نبي أم إمام، وليس ّهللا 
حيث أمرنا أن نطَّوف ببيته العتيق، تحرراً عن كل حركة   ما يجلب العيون، ويجذب أال هوآء، اللهم إال مرضات هللاّ 

  . وطواف، وانحساراً فانحصاراً يف التطواف حول ما يرضاه هللاّ 
ال «ف  املحاور إال هللاّ عن كافة  -تحرراً فيها  -ذلك تدريب أديب، يؤدبنا كيف علينا أن نطوف يف كل مجاالت الحياة 

  ». إله إال هللاّ 
تُذيب هنا كافة التشخصيات عن نفسك، وتخفي شخصك ب� سيول الطائف�، غارقاً دون �يُّز، درساً لــك ملموســاً 

  ».مع الج�عة  يد هللاّ «، فإن  مع عباد ّهللا   لتكون يف حركاتك إىل ّهللا 
بع اإلبليسية، فتغلق عىل نفسك األبواب السبع الجهنمية، وكــ� ل� تزيل عنك الوص�ت الس -علّه  -تطوف سبعاً 

تسعى سبعاً وترمي الشيطان األكرب واألوسط واألصغر سبعاً، سبعاً تلو بعض ولِصق بعض، ول� تتخلص بالنتيجة عن 
  السبعة العينة الشيطانية وأبوابها.

إال بالبيت العتيق، فال يجوز الطواف حول النبيــ�  وألن الطواف بالبيت العتيق عبادة ال تؤ� إال بأمر، و� يؤمر به
 -وسائر املعصوم�، أو بيوتهم، أو قبورهم، فإنهم معكم طائفون حول هذا البيت، فال يطاف حولهم، كــ� الصــالة 

، فــال يــؤ� حتــى  ال سواه، والعبادات توقيفيــة حســب املقــرر يف رشعــة ّهللا   وسائر العبادات خاصة باّ�   �ّ  -فقط 
  . وتسوية يف حرمة ّهللا   ، ألنه ترشيك با�ّ  بصورتها لغ� هللاّ 

ــاْجتَِنبُوا الــرِّْجَس ِمــْن    ذَلَِك َوَمْن يَُعظِّْم ُحرَُماِت هللاّ « ــيُْكْم فَ فَُهَو َخْ�ٌ لَُه ِعنَْد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَُكْم اْألَنَْعاُم إِالَّ َمــا يـُـتَْىل َعلَ
»ا قَوَْل الزُّورِ اْألَْوثَاِن َواْجتَِنبُو 

١.  
التي احرتامها، وحرّمها   البعيد املدى، العظيم العظيم الصدى، من حج البيت بن�سكه، فإنها من حرمات هللاّ » ذلك«

  عىل من يخرتمها، حرمات وحرمات واجبة اإلحرتام عقيدياً وعملياً.
دون ربه، ومه�� » له« »خ� له عند ربه«ذلك التعظيم »: فهو«يف أية مجالة من مجاالتها  » ومن يعظم حرمات هللاّ «

فمن يهتكها فهو رش له عند ربه، ومــن ال يحرتمهــا وال يخرتمهــا، »فهو خ� له عند ربه«تكن خ�اً عند من سوى ربه 
ابل الرش، فمن ال هنا يق» خ�«عواناً ب� تعظيمها وتصغ�ها، فال خ� له وال رش له إال تركاً لتعظيمها الواجب، بل أن 

  وحرَّم خالف التعظيم لها.  ، حيث احرتامها هللاّ  يعظم فرضاً، كذلك حرمات هللاّ   يعظمها فهو رش له عند ربه، فك� ّهللا 
يف وجهة عامة هي ما ال يحل هتكه وتجب حرمته ورعايته، من واجبات أو محظورات، فليست هي  » حرمات هللاّ «و
يف ما   الواجبات، بل هي حدود هللاّ  -فقط  -، وليس هي -نا من ذي قبل إال واجباتاملحرمات و� تذكر ه -فقط  -

ر، مه� اختلفت درجاتها حسب قراراتها، رجاحة يف فرض أو واجب أو مندوب، وكراهة يف فحشــاء أو  فرض أو حذَّ
 :ً أن أعبد رب هــذه البلــدة التــي  إ�ا أمرت«منكر أو مكروه، وهي كلها واجبة االحرتام فعالً أو تركاً وعل�ً واعتقادا

»حرمها وله كل يشءٍ 
وهكذا سمي املسجد الحرام بالحرام لواجب اإلحرتام، وك� تسمى املحرمــات أيضــاً حرمــات  ٢

                                                        
٣٠: ٢٢).      ١. 

 
٩١: ٢٧).      ٢. 
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»والحرمات قصاص«
١.  

منهــا عظــيم، لعبــادة ج�ه�يــة ككل، وقد ذكر هنا ويــذكر قســم   هي عبارة أخرى عن رشعة هللاّ   إذاً فحرمات ّهللا 
  ككل.  ، ومن مكربات ومذياعات رشعة هللاّ  سياسية هي من شعائر هللاّ 

يف الكتاب من قبل هذا ومن بعد، تالوة دائبة يف العهــدين مكيــاً ومــدنياً،  »وأحلت لكم األنعام إال ما يتىل عليكم«
من بعد، حيث تيل يف مكيات من قبل األنعام وك�  حيث اإلستثناء ال يختص �ا يتىل بعُد وقد تيل من قبل ك� يتىل

هنا ويف النحل يف أخريات العهد امل�، ثم يف البقرة املدنية وإىل املائدة وهي آخر ما نزلت من املدنيات، إذ نجد يف 
  مكيات سالفة والحقة أم يف مدنيات مستقبلية استثناآت ع� أحلت من األنعام.

أكالً وإيكاالً، إنها تنديد باملرشك�  »من بهيمة األنعام«�ا يتلوها، إال ما سلف  هذه هنا دون رباط ظاهر» أحلت«و
! فهنا ويف التايل يأمر  الذين كانوا يحرِّمون لحوم األضاحي من األنعام عىل أنفسهم وعىل الفقراء، ألنهم قدموها ّ� 

  بأكل لحومها وإيكالها وأنها ليست م� يتىل عليكم.  هللاّ 
  لــن ينــال هللاّ «، ف أن لحومهــا ألنهــا �ّ  »واجتنبوا قــول الــزور«حيث تضحون باسمها  »الرجس من األوثانفأجتنبوا «

  !»لحومها وال دمائها ولكن يناله التقوى منكم...
  ؟»من األوثان«يف » من«وما هو موقف » الرجس«وترى ما هو 

ليــذهب عــنكم   إ�ا يريــد ّهللا «في عن أهل البيت الرجس هو القذر مادياً أو عملياً أو معنوياً، يجمعها الرجس املن
»الرجس أهل البيت ويطهركم تطه�اً 

»إ�ا الخمر وامليرس واالنصاب واالزالم رجس مــن عمــل الشــيطان«وتتلوها  ٢
٣ 

عملهــا وأكــل املــال فيهــا،  حيث الخمر رجس ذاتها وعملها ورشبها وكل محاولــة فيهــا إال تحويلهــا خــالً، وامليرســ
إال ان يكــون ميتــة أو دمــاً «واالنصاب وهي ما ذبح عىل النصب فعملها رجس وذاتها وأكلها. ومن الذا� والعميل: 

»مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس
»وأما الذين يف قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إىل رجسهم«ومن الذا� واملعنوي:  ٤

٥ 
»قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب«ومن الفاعيل 

ويف صيغة شاملة كل واجب االجتناب رجــسٌّ مســاً أو  ٦
  عمالً أو عقيدة فيعم الرجاسات الظاهرية والباطنية.

قدات فيها والطقوس هي رجٌس صناعًة، ورجٌس عبادًة، ورجٌس ما ذبح عليها باسمها، ورجٌس سائر املعت» األوثان«و
  لها.

هنا قد تكون نشوية فهو رجس نايشءٌ عن األوثان مثل ما ذبح عىل النصب، وما ذبح مذكوراً عليها اسم » من«إذاً ف
  ، رجس صادر عن األوثان. : ما أهل لغ� ّهللا »فاجتنبوا الرجس«  ، وما أُِهلَّ به لغ� ّهللا  غ� هللاّ 

  صناعة وعبادة وأية محاولة رشكية فيها.» األوثان«جنس  »من«الكائن » الرجس«وأخرى جنسية: 

                                                                                                                                                         
 
١٩٤: ٢).      ١. 

 
٣٣: ٣٣).      ٢. 

 
٩٠: ٥).      ٣. 

 
١٤٥: ٦).      ٤. 

 
١٢٥: ٩ ).     ٥. 

 
٧١: ٧).      ٦. 
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  هو األوثان، وألنها مبدء كل رجس يف جنبات الحياة. -فقط  -وثالثة بيانية كأن الرجس 
ككل املحاوالت الرشكية الناشئة عن عبادة األوثان، وأما  »من األوثان«بعض املحاوالت  »الرجس من«ورابعة تبعيضية 

  كبعض آخر م� يرتبط باألوثان.» من األوثان«ثاله� من محاوالت توحيدية فهي واجبة كرسها وإحراقها وأم
به عمالً وأكــالً، واجتنابــاً مــن   وقد تكون كلها معنية واألنسب يف هذا املرسح هو األول، واجتناباً م� أهل غ� هللاّ 

  القول الزور فيها أنها آلهة تستحق اإلهالل لها يف الذبائح.
حتى   إذ كانوا يقولون فيها: ال يحل لنا أن نأكل شيئاً جعلناه �ّ   مة األكل واإليكال من األضاحي ألنها �ّ والقول بحر 

  .»لحومها وال دمائها...  لن ينال هللاّ «عليهم أمراً باألكل واإليكال برشوط الحلية، وإنه   تأكله السباع والط� فرد هللاّ 
قول من الزور أو يف الزور أو للــزور �ثلــث التقــديرات يف اإلضــافات الطليقــة، ال القول الزور، هو  »قول الزور«ثم 

  فيحلق عىل كل قول مصدره زور، أو يف مجال زور أم لغاية زور.
والزور من الزَّور والتزوير هو امليل عن الحق تظاهراً بالحق، نفاقاً عارماً ظاهره فيــه الرحمــة وباطنــه مــن قِبلــه 

  ق الكذب، ألنه الكذب املنافق.العذاب، فهو أخص من مطل
وواجب اجتناب قول الزور ال يخصه فاعلياً، بل وحتى حضــوراً ملحرضــه وانفعاليــاً، فســ�ع شــهادة الــزور كــنفس 

لبيك ال رشيك لك إال «الشهادة مأمور باجتنابه وسائر قول الزور، فمنه شهادة الزور ومنه قول املرشك� يف تلبيتهم: 
لفظيــاً  ٢عليها، وكذلك الغنــا امللهــي  ك� منه قولهم يف األضاحي وتسميتهم غ� هللاّ  ١»ملك رشيكاً هو لك �لكه وما

 ٣بأصوات مطربة أم معنويّاً �عا� ملهية، أم جمعاً بينه� فواوياله! ومن قول الزور أن تقول للذي يغنِّــي أحســنت
  اختلفت دركاتها. مه�

خطيباً فقال  آله و عليه هللا صىل  قام رسول هللاّ «وقد قرن قول الزور أيا كان بالرجس من األوثان ومن أنحسه شهادة الزور فقد 
  .٤ثم قرء: فأجتنبوا الرجس من األوثان وأجتنبوا قول الزور -ثالثاً  -  أيها الناس ُعِدلَت شهادة الزور إرشاكاً باّ� 

إذاً فقول الزور هو كل قولة هارفة جارفة مزخرفة بظاهرة الصدق، مه� اختلفت دركاتــه، وكــ� تختلــف دركــات 
الرشك، دركات بدركات م� يجعله تلو الرشك، وهو يف الحق إرشاك للكذب بالصدق الرشك، وقد قورن قول الزور ب

ر بظاهرة الصدق.   حيث يُزوَّ
اللغو مــروا «محظوٌر  -: قوالً وعمالً واعتقاداً ومشهداً -والزور أياً كان  -ذلك  والذين ال يشهدون الــزو وإذا مــروا بــ

                                                        
 أ��ج أ�� أ�� ���� �� ����� �� ا��ٓ�� ���� ا���ك ������م وذ�� ��ٔ��� ����ا �����ن ������ ������ن... -  ٣٥٩: ٤). ا��ر ا�����ر      ١

 
 �� ا��ٓ�� ��ل: ا����ء، أ��ل: ا����م ����  ا��ّ��� ا����� �� أ�� ���  ٤٩٥: ٣). ��ر ا������      ٢

� أ��� ������ ������ء ا����� ��� �� ��� ا��وا��ت ��ٔ�� �� ا����، وأ�� ��� ا����� ������� �����آن ��� ��� ����ر �� �� ����ر ��� �

�� ا���ل ا��ور، و�� ا����� روى أ������ أ�� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� �����آن، �����ل أن �� ���ء زور �� ����  -ا�����: ����ا �����آن 

 ا����ء و���� ا��ٔ��ال ا������.

 
ل: ��� ��ل ا���� ���ي ���� أ����، أ��ل: و��ا �ـ� �ـ�ب ��ـ�ن ��ـ� ا���ـ�د�� �� ا��ٓ�� �� ا����م ����). ا����ر �� ����� ا�����ر ���      ٣

� ����ه، و��ا ا����� ا������ ����، و���� ا���� �� ا��ٔو��ن �������� �ٕ�ن ا����� �� ����ب إ��� ��ر��ً �� ����� إ�� �� �� ����� �����ً ���� ���

 ��ر �� �� �� ����� ��� ����� ��ٔ�� ����ه.

 
أ��ج أ��� وا�����ي وأ�� ���� وأ�� ���ر وا�ـ� ��دو�ـ� �ـ� أ��ـ� �ـ� �ـ��� �ـ�ل �ـ�م.... و��ـ� أ�ـ�ج أ��ـ�  - ٣٥٩: ٤ا��ر ا�����ر ).      ٤

ـ� و ���� ا��� ���  وا����ري و���� وا�����ي �� أ�� ���ة ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ����� ��ٔ��� ا������؟ ���� ��� �� ر�ـ�ل ا��ّـ� آ� ـ� �ـ��  أ�� أ ـ� ا�� ـ� و ��� �ـ�ل: ا�ٕ��ـ�اك  آ�

 و��ن �����ً ���� ���ل: أ�� و��ل ا��ول و���دة ا��ور ��� زال ���ر�� ��� ���� ���� ���. -و���ق ا��ا����   ����ّ�
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»كراماً 
  »!فأجتنبوا..« ١

يُح ِيف َمَكاٍن َسِحيقٍ    َغْ�َ ُمْرشِكَِ� بِِه َوَمْن يُْرشِْك بِاّ�     اءَ �ّ ُحنَفَ « َ�ِء فَتَْخطَُفُه الطَّْ�ُ أَْو تَْهِوي بِِه الرِّ َا َخرَّ ِمْن السَّ »فََكأَ�َّ
٢.  

فأجتنبوا الرجس مــن األوثــان «ن رشكاص خفياً، إذاً مه� كا  إن كل زوٍر حاالً ومقاالً وأع�الً، نايشٌء من اإلرشاك با�ّ 
كُلَّ من سواه وما ســواه، يف أيــة » غ� مرشك� به«  مائل� ع� سوى ّهللا »  حنفاء ّ� «حال أنكم  »وأجتنبوا قول الزور

ن يجتنبوا قول من عباده أن �يلوا عن الرشك كله، إىل التوحيد كله، وأ   دركة من دركاته جلية وخفية، فإ�ا يريد هللاّ 
  الزور كله إىل الصدق كله، استقامة عىل التوحيد الخالص حاالً وقاالً وأفعاالً.

فإذا هو ذاهب بدداً كأن » كأ�ا خر من الس�ء...«  وهنا يرسم النص مشهداً عنيفاً مخيفاً يصوِّر حال من يرشك با�ّ 
ء إىل أعــ�ق األجــواء الواســعة، فــال يجــد مهبطــاً إال � يكن من ذي قبل أبداً، فإنه مشهد الُهويِّ من اع�ق الس�

بعيداً عن األنظار، يف هوَّة هاوية ليس لها من قرار »: أو تهوي به الريح يف مكان سحيق«مخطف الط� يف الطريق 
  ».جهنم يصلونها وبئس القرار«

  ذلك هو صورة الهوي من أفق التوحيد السامق الشاهق، إىل درك الرشك الساحق املاحق.
تعريضاً بناس كانوا يحجون وهم مـرشـكون فكــانوا يســمونهم حنفــاء »  حنفاء �ّ «غ� مرشك� به بعد «وقد يعني 

  . ، إال رفضاً لكل ما سوى هللاّ إذ ليست الحنافة لفظة تقال ٣»غ� مرشك� به«الحجاج فنزلت هذه التلحيقة 
  تأكيداً يف حق املعني منه:  بعد الحنافة ّ�   وهكذا نجد يف آيات عدة نفي اإلرشاك با�ّ 

»وأن أقم وجهك للدين حنيفاً وال تكونن من املرشك�«
»حنيفاً و� يك من املرشك�  إن إبراهيم كان أمة قانتاً �ّ « ٤

٥.  
»فَإِنََّها ِمْن تَْقَوى الُْقلُوِب    ذَلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشَعائَِر هللاّ «

٦.  
، إذاعًة عاملية تب� اإلسالم الحر� السيايس  ؟ إن الحج لكل نسكه شعائر هللاّ  م� أدراك ما هي شعائر هللاّ »  شعائر ّهللا «

الطواف بالبيت من  -إذاً  -أفال يكون  ٧» إن الصفا واملروة من شعائر هللاّ «عائر درجات: للعامل�، مه� كانت هذه الش
والبدن «، أم هو املحور األصيل فيها، ك�  هنا قد يجعله كأنه كل شعائر ّهللا »  شعائر هللاّ «، وإن سبْقه عىل  شعائر ّهللا 

» جعلناها لكم من شعائر هللاّ 
  وهي عىل هامش شع�ة الطواف! ٨

وال   يا أيها الذين آمنوا ال تُحلــوا شــعائر ّهللا «:  بل والشهر الحرام وهو مرسح هذه الشعائر هو أيضاً من شعائر هللاّ 

                                                        
٧٢: ٢٥).      ١. 

 
٣١: ٢٢).      ٢. 

 
 أ��ج أ�� ���ر وأ�� أ�� ���� �� ا�� ���س �� ا��ٓ�� ��ل... -  ٣٥٩: ٤). ا��ر ا�����ر      ٣

 
١٠٥: ١٠).      ٤. 

 
١٢٠: ١٦).      ٥. 

 
٣٢: ٢٢).      ٦. 

 
١٥٨: ٢).      ٧. 

 
٣٦).      ٨. 

 



 110

»الشهر الحرام وال الهدي وال القالئد وال آم� البيت الحرام...
١.  

إذاً فمن  »فإنها من تقوى القلوب«معرفياً وقولياً وعملياً وإذاعة ب� الج�ه�  » ومن يعظم شعائر هللاّ «وعىل الجملة 
  فإنها من طغوى القلوب.  � يعظم شعائر هللاّ 

وكــ�  -�ا سميت؟ إنها جمع شع�ة وهي ما يُدرك بلطف ودقة من أصل الشعر لدقته »  شعائر هللاّ «وملاذا سميت 
الثوب الرقيق الذي يلبس تحت الثياب، مالصقاً للشعر، وك� الِشعر دقــة يف  الشعور هو دقة اإلدراك والشعار هو

والعالمات املعنية املقررة لقوم من املحارب� مسترسة، فاألصل يف كل صيغها الدقة واللطافة، وهكذا يكون  -اإلدراك 
ال يــدركها إال أهلوهــا،  شعائر الحج ومشاعره حيث تدرك أرسارها بدقة التفك�، مناسك لها معا� ومرامي دقيقــة

  ويرفضها أو يهينها البسطاء يف املعرفة واإل�ان.
هذه املناسك الشعائر كلها أع�ل، وهي بحسب الظاهر ب� سلبية كالواقوف� وإيجابية كالطواف�، أعــ�ل رقيقــة 

ومحكمة املدلول ملن يتعرف املعا� ودقيقة املرامي، ك� االلفاظ الغامضة، واملشتبهة املعا�، ولكنها حكيمة الداللة 
  إىل الداللة واملدلول.

هذه الشعائر، رغم لطافتها وغموضة املعني فيها، هي إذاعات عاملية إسالمية، تعريفاً باإلسالم الج�ه�ي الحــر�، 
ــ لهــا حضــورها، وكــ� هــي  إشعاراً إىل رضورة تأسيس دولة إسالمية وحيدة، فإن مملكة الحج �وذجة بارعة تحرضِّ

  وبركة وهدًى للعامل�. رحمة
وهذان بعدان بعيدان لهذه املناسك الشعائر، ليسا يف سائر الفرائض والطقــوس اإلســالمية بهــذه الصــورة الرائعــة 

  والجمعية البارعة، اللهم إال شذرات بينها هنا وهنالك وهناك.
كامالً محــتلِّالً عــن كافــة  هو مدرسة سيارة تجعل من الحاج إنساناً  -إذا أقيمت ك� رسمت  -فالحج بكل مناسكه 

  .»ملن ألقى السمع وهو شهيد«الوص�ت فردية ج�عية، متحلياً بكل بص�ت الحق ونس�ت القدس، وذلك 
وترى كيف اختصت تقوى تعظيمها بالقلوب؟ ألن تقوى القوالب ليست بتلك األهمية مه� كانت مظاهر للتقوى، 

  وأنها أيضاص يف صالحتها من تقوى القلوب.
ال يشعر هذه الشعائر إال أصحاب القلوب التقية، املدركة لقلوب هذه الشعائر ومغازيها ومراميها، فإنها قوالب ثم 

  لها قلوب وأرسار، ليس ليدركها إالّ أصحاب القلوب.
  يحلِّق عىل كافة املراحل واملسارح، تعل�ً وتفه�ً وتأدباً وتطبيقاً وإذاعة.  ثم وتعظيم شعائر هللاّ 

شع�ة األضحية أصطفاء الجميلة السليمة السمينة الثمينة، وإيفاء ما يتوجب يف شأنها دون إفراد وال  فمن تعظيم
  تفريط، وك� يأ� يف مجاله القريب.

ثم ولسائر الشعائر حرمات وتعظي�ت ك� تناسبها، قلبياً وقالبيــاً، ولــ� يعلــم العــاملون أنــك يف موقــف التعظــيم 
، بل وتهتم بها أك� من كل مهام الحياة، بكل دقة وه�مة.والتكريم، دون أن تبذرها بذ   راً أو ترذِّلها رَذالً

راجع إىل تعظي�ت حسب الشعائر، جمعاً بجمع، فإن هذه التعظي�ت من تقــوى » فإنها«وعّل ضم� التأنيث يف 
فك� الدقيق العميق، القلوب، أم إىل الشعائر نفسها، فإن الشعائر من تقوى القلوب، فإن محاورها هي محاور الت

وهي من قضايا تقوى القلوب، حيث القلوب غ� املتقية ال تدرك حق الشعائر وأرسارها حتــى يعظمهــا، املعنيــان 
  عله� معنيّان حيث يتحملها أدب اللفظ واملعنى.

يِْت الَْعتِيقِ « »لَُكْم ِفيَها َمنَاِفُع إَِىل أََجٍل ُمَسّمًى ثُمَّ َمِحلَُّها إَِىل الْبَ
٢.  

وهو ما قبل واجب الذبح والنحر، من ظهورها وأشعارها وأوبارها  »منافع إىل أجل مسمى«يف بهيمة األنعام » لكم«
الذي تحل » محلّها«بعد منافعها إىل أجل مسمى » ثم«وألبانها وأوراثها، وهذه من �افعها الدنيوية غ� الشعائرية 

                                                        
٢: ٥).      ١. 

 
٣٢: ٢٢).      ٢. 
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منافع أخرى هي كلها لألخرى، نسكاً وإيكاالً وشع�ة  »إىل البيت العتيق«الً لألكل واإليكال ، وإحال فيه إحالالً باسم ّهللا 
  . عظيمة من شعائر هللاّ 

ولتعظمها منذ صــممت وعزمــت عــىل هــديها، حيــث  ١أوجه منها من ذي قبل »إىل البيت العتيق«ولتكن واجهتُك 
  ومن يعظم شعائر هللاّ «  ، ومن حوزتك وحيازتك إىل حوزة ّهللا  ، ومن بيتك إىل بيت هللاّ  تخرجها عن ُملتك إىل ُملكة هللاّ 

قد يعم زمان الحلول ومكانه، وكيف يكون محل األنعام إىل البيت العتيق  »ثم محلها«ومن  »فإنها من تقوى القلوب
  واملنحر يف منى هو يحلُّها ثم الطواف فقط إىل البيت العتيق؟.

»هدياً بالغ الكعبة«قد تعني محلها ما عنته 
يا أيها الــذين آمنــوا ال تقتلــوا «رماً: ؟ ولكنه يختص �ن قتل الصيد مح٢

الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاٌء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة 
زماناً ومكانــاً ومصــدراً، وهــو حلولهــا » مِحلها«! أم تعني »أو كفارة طعام مساك� أو عدل ذلك ليذوق وبال أمره..

الً عن اإلحرام، ناحيًة منحى البيت العتيق، ألنه بطوافه هــو املحــور لكــل املناســك الشــعائر، فإنــه أم للذبح، تحلي
  الشعائر.
ه هللا صىلالحرم كله، أم منى ومكة كلها وك� يروى عن النبي » البيت العتيق«أم يعني  ه و علـي كل فجاج مكة منحر وكل « آـل

  لعتيق، دون مكة كلها أو الحرم كله!.ولكن البيت العتيق هو البيت ا ٣»فجاج منى منحر
طوافاً حيث الشعائر  »إىل البيت العتيق«تعني محل شعائر الحج كلها، ومرجعها ومختمها » محلها« -وبأحرى  -أم 

كلها تنحو منحى الطواف فإنه أصل الحج، بل هو الحج كله، ثم شعائره كلها تعبيدات له وتلحيقات كهوامش عىل 
  ركن الرك�.ذلك امل� املت� وال

تحلِّق عىل شعائر الحج كلها، فإن فيها منافع من كافة أنواعها، روحيًة وماديًة، دنيويًة  »لكم فيها منافع«ثم وهكذا 
وأخرويًة، وال سي� مدرستها السيارة، من إحرامها ووقوفيها وبيتوتتها، مدارس مسلســلة متصــلة ترقــى بالحــاج إىل 

يف أيام معلومــات عــىل مــا رزقهــم مــن   ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ّهللا «قال   مراقي املعرفة والك�ل وك� هللاّ 
  .»بهيمة األنعام

كأصل أصيل عريق، ضارب يف أع�ق الزمن، حيث كان مطافاً لكافــة املوحــدين  »ثم محلها إىل البيت العتيق«أجل 
فإنه املحور واملدار،  »إىل البيت العتيق«  حرم هللاّ منذ كانوا وإىل يوم الدين، فهذه الحرمات املناسك الشعائر، كلها إىل 

  واملستقر القرار، وال ركن يف الحج يوازي الطواف أو يساميه، فإنه أركن أركانه وأعظم شعائره.
وإنها كلها تتسلل مندغمة مع بعض، ثم تحل إىل البيت العتيق طوافاً، فإنها تحرضِّ ليحل ذلك املحل الرفيق، فيكون 

  لرشوطاته. طوافه جامعاً 
يخطوا الحاج تلك الخطوات الرائعة، الالئقة البائقة، بأقدام املعرفة وإقدام التضحية والعبودية، دارســاً يف مدرســة 
اإلحرام، عارفاً يف عرفات، مغربِالً عرفاته يف املشعر الحرام، مطبقاً ُمناه يف ُمنى، وإىل تقديم األضحية التي ترمــز إىل 

  !»ثم محلها إىل البيت العتيق«  حلّالً عن كل ما �لكه منه� يف هللاّ تقديم النفس والنفيس، ت
ثم أجالً مؤجالً بعد  »لكم فيها منافع إىل أجل مسمى« »إىل البيت العتيق«إن لكل شع�ة من شعائر الحج أجالً معجالً 

يات، وأين أجــل مــن البيت العتيق، حيث الحاج يستمر بهذه الذكريات منذ الحج وطيلة الحياة، أجالن ه� مسم

                                                        
�� ا����م �� ����� ا��ي ���م ��� ��� ��� ��� و�� �� ا��ٓ�� ��ل: ا���ن ���� ا����م ����  �� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ� ٤٩٧: ٣). ��ر ا������      ١

 ���� ����� وأن ��ن ��� ��� ���ب �� ����� إ�� ��م ا����.

 
٩٥: ٥).      ٢. 

 
و���� » ��� ���� ����« ا����م ������ ا���دق  ١٦٩: ٢وا��ا��  ٢ح ٩٢: ١٠:.... و�� ا������ ا����م ������ل  ٣٤: ٢٣ ). ����� ا���� ا��ازي     ٣

 ��ص ���� ��ى ا���، أم ����ص ����� ا�����ار أم ��� أ��م ا������، وا��ٓ�� �� ���م ���ن ����� ���� ���� ا����� ا���د��.
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أجل، والثا� خ� مؤوَّل، واألول خ� معوَّل، حيث األجل املحل إىل البيت العتيق أمثولة ودراسة تدريبية و�وذجية 
  من برمجة الحياة السليمة اإلسالمية، ومن البيت العتيق إىل آخر األجل مرسح للتطبيق.

  لهذه األمة األخ�ة، بل: فقط »إىل البيت العتيق«ثم وليست هذه املناسك الشعائر 
ا َمنَْسكا لِيَْذكُرُوا اْسَم ّهللا « ٍة َجَعلْنَ ــ    َولُِكلِّ أُمَّ ْ ــٌه َواِحــٌد فَلَــُه أَْســلُِموا َوبَرشِّ ــإِلَُهكُْم إِلَ َعَىل َما َرزَقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنَْعاِم فَ

»الُْمْخِبتِ�َ 
١.  

لكل أُمة «واحد يف كل العصور، فأمة واحدة ذات رسالة واحدة مه� اختلفت القشور: منسك واحد يف الجذور وآله 
»جعلنا منسكاً هم ناسكوه فال ينازعنك يف األمر وادع إىل ربك إنك لعىل هدًى مستقيم

٢.  
 زمانها ومكانها واملنسك هو مصدر ميمي واسم زمان ومكان، فهو نسك يف زمان ومكان خاص، وهو عبادة خاصة يف

ثــم  »عىل ما رزقهم من بهيمة األنعــام  ليذكروا اسم هللاّ «الخاص بها، فهو هنا مناسك الحج كلها، وم� يلمح له هنا 
»ففدية من صيام أو صدقة أو نسك«قرْنه بعبادات أخرى: 

»إن صال� ونس�...« - ٣
حج ك� ثم الت�سه يف موقف ال ٤

»وأرنا مناسكنا«يف إبراهيم 
» فإذا قضيتم مناسككم فأذكروا هللاّ «ثم ذكره بعد رسٍد من مناسك الحج:  ٥

٦.  
  مناسك الحج ال سواها. -إذاً  -ولو كان املنسك هو العبادة ككل لكان صحيح التعب� عنه النسك دون املنسك، فهو 

، وقــد وردت روايــات يف آلـه و عليه هللا صىلم� تدل عىل أممية املناسك َعْرب الرساالت واألمم منذ آدم إىل الخاتم وهذه اآلية 
  مناسكهم رسالً وأم�ً.

ليشهدوا «وقد �تاز املناسك اإلسالمية �يِّزات، ك� هي طبيعة الحال فيها قضية الخلود والك�ل القمة املعنية، ومنها 
مه� كانت لهم منافع أخرى فيها من واجهات أخــرى،  »... ليذكروا اسم هللاّ «ا مزيد عىل ما لكل أمة فإنه »منافع لهم

  ولكنها ليست لتبلغ مبلغ تلك املنافع األخرى للرشعة األخرى.
وبيت عتيق واحد، مه� اختلفت مناسك عن مناسك، ك� رشعة عــن رشعــة يف مظــاهر، حيــث  »فإلهكم إله واحد«

  مصدر واحد ولغاية واحدة.األصل صادر عن 
،  ال سواه، من عادات مه� كانت لرشعة سابقة، فاإلسالم له، يجعل من األمم واحــدة مســلمة �ّ » فله أسلموا«إذاً 

  وهو الدين الحق التي ترشعت منه وتصدرت منه الرشائع. »فال ينازعنك يف األمر«دون تنازع يف األمر 
  املشاعر والشعائر وكل اإلتجاهات فيه� وسواه�. يوحد  حيث اإلسالم �ّ  »فله أسلموا«
ه باآلية التالية وهي لغوياً من الخبت: املتَّسع املطمنئ من األرض، واإلفعال منه هو  »وبرش املخبت�« إال خبات مفرسَّ

ور والخضوع النزول إىل ذلك املتسع خروجاً عن كل ترفٌّع وارتفاع، فاملُخبت هو الالصق بأرض العبودية الالزق بالُخر 
  والخشوع.

وهنا املعني منها اإلخبات إىل ربهم، يف تلك الساحة املتسعة من العبودية بكل صورها، يف كل رشعــة رشعــة، دون 

                                                        
٣٤: ٢٢).      ١. 

 
٦٧: ٢٢).      ٢. 
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إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إىل ربهم أولئك أصحاب «إخالد إىل أرض واحدة وساحة خاصة من رشعة: 
»الجنة

١.  
لكنه أخلد إىل «ان أصلها اإلخبات إىل األرض، ولكنه ليس إال له تعاىل، فمن مخِبت إىل األرض للحياة األرضية، فمه� ك

»األرض وأتبع هواه وكان أمره فرطاً 
»وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت لــه قلــوبهم«ثم  ٢

فبرشــ  ٣
  ال سواه:» له«إىل ساحة متسعة من أرض العبودية  ٤املختب�

ا ذُكَِر هللاّ « الَِة َوِم�َّ َرزَقْنَاُهْم يُنِْفُقونَ    الَِّذيَن إِذَ ابَُهْم َوالُْمِقيِم الصَّ ابِِريَن َعَىل َما أََص »َوِجلَْت قُلُوبُُهْم َوالصَّ
٥.  

  فلإلجبات إىل الرب وللرب قوائم أربع من مظاهر العبودية ورسائرها، وفاقاً ب� الرس والعلن دون نفاق:
رهبــة   والوجل هو استشعار الخوف، من نفســه ملعاصــيه ومآســيه، ومــن هللاّ  »وجلت قلوبهم  هللاّ  الذين إذا ذكر« ۱

وهيبة، فهو أحض من الخوف، ووجل القلب يحلِّق عىل كــل كيــان اإلنســان �شــاعره وشــعائره، بأقوالــه وأفعالــه 
  وأحواله.

ائهم، دون أن يُعييهم أو يخفف عن وطأتهم يف عن  ، فيحتسبون عند هللاّ  يف جنب هللاّ  »والصابرين عىل ما أصابهم« ۲
رهم يف ذاته.   عبادته، وتُنَمُّ

، فائقة كل قيام آخر وإقامــة، وال فحســب هــذه الــثالث مــن العالقــات  إقامة الئقة بجنب هللاّ  »واملقيمي الصالة« ۳
  : ، بل وعالقة ج�ه�ية ُخلُقية ك� أمر ّهللا  الشخصية باّ� 

حيــث   ، ومن ذلك ما علّمهم ّهللا  ، من كل نفس ونفيس ممكن اإلنفاق يف ّهللا  يف سبيل هللاّ  »وم� رزقناهم ينفقون« ۴
  منه يبثّون.

ا َوَجبَْت ُجنُوبَُهــا فَُكلُــو    لَُكْم ِفيَها َخْ�ٌ فَاذْكُُروا اْسَم ّهللا    َوالْبُْدَن َجَعلْنَاَها لَُكْم ِمْن َشَعائِِر ّهللا « إِذَ ا ِمنَْهــا َعلَيَْها َصَوافَّ فَ
رْنَاَها لَُكْم لََعلَّكُْم تَْشُكُروَن * لَْن يَنَاَل ّهللا  لُُحوُمَها َوالَ ِدَماؤَُها َولَِكْن يَنَالُُه التَّْقَوى    َوأَطِْعُموا الَْقانَِع َوالُْمْعَرتَّ كََذلَِك َسخَّ

ُوا هللاّ  رََها لَكُْم لِتَُكربِّ ْ الُْمْحِسِن�َ َعَىل َما َهدَ    ِمنُْكْم كََذلَِك َسخَّ »اكُْم َوبَرشِّ
٦.  

من شــعائر «سيان، يف أنه�  -إذاً  -عليها وأكالً وإيكاالً منها، فه�   ذكراً السم ّهللا  »بهيمة األنعام«وهناك  »البدن«هنا 
  فلنعرف واجهات هذه الشع�ة ما هيه؟ » هللاّ 

  مــن الحــاج �ّ » هــدي«وهي أفضله، أم سواها ك� استيرس، إنهــا  بُدناً  »ما استيرس من الهدي«هذه الشع�ة وهي 
  ، إطعاماً. الفقراء وهم ضيوف ّهللا   تقوًى وإشارات، ولعباد هللاّ 

،  نفسه أضيحًة تقد�اً �ّ  -إذاً  -لكان ينتحر، فهو   ، أنه لو ال نهي هللاّ  فمن شع�ة الهدي أشعار املُهدي تضحيته يف هللاّ 
أشعاراً بذلك الشعار أنني يا رب حّرضت حايل فــداٌء  »ما استيرس من الهدي«يقدم بديالً عن نفسه  - ملنعه -ولكنه 

                                                        
٢٣: ١١).      ١. 

 
١٧٦: ٧).      ٢. 
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لك، وذلك الهدي ك� استيرس إشارة مني ظاهرة إىل تلك الحالة الباهرة غ� الظــاهرة، ولــ� يعلــم العــاملون أننــي 
  من الضحايا يف سبيله!. تخطى النفس والنفيس، فأنا رهن اإلشارة من ر�، متى أمر� أن أكون

وهذه الشع�ة البارعة مأخوذة م� فعله إبراهيم بديالً عن اس�عيله املأمور بذبحه أمتحاناً، وقد كان عنده أنَفس 
قال يا بني إ� أرى يف املنام أ� «من نفسه ومن كل نفيسه، فقد أمر يف املنحر أن يذبحه إبرازاً ملدى تسليمه لربه: 

من الصابرين * فل� أســل� وتلــه للجبــ� *   ى * قال يا ابت أفعل ما تؤمر ستجد� إن شاء هللاّ أذبحك فأنظر ما تر 
»وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا أنا كذلك نجزي املحسن� * وفديناه بذبح عظيم

١.  
عالناً جاهراً وإشعاراً باهراً من الحاج، أنني أذبح فذلك الهدي املتواتر منذ إبراهيم وإىل يوم الدين، إنه ذبح عظيم، إ 

ك� ذبح إبراهيم، بديالً ع� أُمر بذبحه، فهذه شع�ة عظيمة يف الهدي عىل مر الزمن ومعطفات التأريخ، منذ خليل 
  . وإىل يوم لقاء ّهللا   إىل حبيب هللاّ   هللاّ 

إذاعة للحجاج يف مذياع الحج أننا وصلنا يف مدرسة  ما أعظمه، ابتداءً من هذه الشع�ة العظيمة، »ذبح عظيم«ذلك 
  . الشعائر املناسك إىل حد التضحية ألنفسنا يف هللاّ 

، ول� تتعود العيــون أن  وإطعام أهل هللاّ   ويف سبيل هللاّ   ثم حرش ملرسح ومعرض الدم، سيول الدماء تسيل بأمر هللاّ 
دم، ول� ال يهابوا ويخافوا الدم، حيث تجب إراقتها يف سبيل ترى لون الدم، واأليدي واألرجل أن تنغمس يف سيل ال

  . أو مقتول� يف سبيل هللاّ   ، قاتل� أعداء هللاّ  ، يف خطوط النار ومسارح الحرب حفاظاً عىل حرمات هللاّ  هللاّ 
  . رشعة ّهللا  ، حفاظاً عىل وهذه إشعارة ثانية يف هذه الشع�ة، أننا أمة الدم، فال نخافه ح� يطبَّق أمر هللاّ 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفق� «ومن ثم إشعارة ثالثة هي القاعدة الظاهرة لذلك املثلث يف آيات الهدى، وهي: 

أكالً وإيكاالً من هذه الهدية العظيمة، إشباعاً لبطــون الجيــاع، الوافــدين إىل  »فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت -
  !»لحومها وال دماءها ولكن يناله التقوى منكم  لن ينال هللاّ «، ف البيت العتيق، حيث هم ضيوف هللاّ 

ح بها يف  فإطعام البائس الفق�، والقانع واملعرت، يف ذلك املرسح العظيم، هو القاعدة املتينة والضابطة الركينة، املرصَّ
كانت فيه� الكفاية فليختص الهدي بقلة  آياتها، ال فقط: الزاوية األوىل والثانية، اللتان ال يعرفه� إال أهلوه�، ولو

  قليلة يعرفونه�، أم لتجب معرفته� لكل ُمهديٍّ يقدم أضحيته ل� ال تذهب هباًء منثوراً!.
، ثم  ، وإن كانت أخ�تها وهي القاعدة الظاهرة إطعاماً لعباد هللاّ  تنال هللاّ  -يف هذه الزوايا الثالثة  - »تقوى منكم«هنا 

  خالف ما كان يزعمها املرشكون: »لحومها وال دماءها  لن ينال هللاّ «
فقد كان أهل الجاهلية إذا بحوا لطخوا بالدم وجه الكعبة ورشحوا اللحم ووضعوه عىل الحجارة وقالوا ال يحل لنا «

فقالوا: شــيئاً  آله و عليه هللا صىل  حتى تأكله السباع والط� فل� جاء اإلسالم جاء الناس إىل رسول ّهللا   أن نأكل شيئاً جعلناه �ّ 
  .٢ كنا نصنعه يف الجاهلية أال نصنعه اآلن فإ�ا هو �ّ 

رشك�، حيث وقد ابتىل املسلمون �ثل هذه الفعلة املنكرة، والتبذير املوحش الوحيش، بل واجتازوا فعلة امل -فاآلن 
فمن هو املسؤول هنا إال الفقهاء، حيث ظلوا  -املذبح أصبح نتناً وعفاً لحد ال يقر به حتى السباع لتأكل من اللحوم 

يفتون بوجوب الذبح يف محرش منى، دون أن يفكروا يف عالج لهذه املشكلة العويصة من تبذير منقطع النظــ� يف 
بالجرَّافات والبولدوزرات آلالفات األطنان من هذه اللحوم الركام كاألتالل يف  تاريخ الوحش واإلنسان، إحراقاً أو دفناً 

  ساحة منى، م� يُضحك األعداء، ويُب� أو يشكك األصدقاء.
ر القرآن عن الرسف والتبذير و »إن املبذرين كانوا إخوان الشياط� * وكان الشيطان كان لربه كفوراً «فح� يحذِّ

فهل  ٣

                                                        
١٠٧: ٣٧).      ١. 
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ر ذلك التبذير املنقطع النظ� يف تــاريخ التبــذير،  من املمكن أن نؤمر يف مؤ�ر الحج وشعائره أمام العامل�، أن نبذِّ
  وأما َمنايف العا� اإلسالمي بطون غر� وجياع باملالي� املالي� ال عهد لها بالشبع وال طمع لها يف القرص؟!

ومنها لحوم األضاحي، فحرصت آياتُها منافعها الظاهرة لكل » ع لهممناف«وقد حرص القرآن مناسك الحج وشعائره يف 
هــذا األضــحى   إ�ــا جعــل هللاّ « آله و عليه هللا صىلالعامل� يف إشباع الفقراء واملساك�، وك� يروى عن الرسول الصادق األم� 

ال ليشبع أعداءنا أغنياء وفقراء من الضحك علينا يف ذلك البتذير العامد،  ١»لتشبع مساكينكم من اللحم فاطعموهم
رة منها، حيث ال تدنوا منها!.   أو تشبع ديدان منى أو سباعها من أكلها، والسباع متنفِّ

م الفقراء الجياع من لحوم األضاحي، وإليكم هنا اآليات من نواحي شتى، والروايات من أخرى، تفرض علينا أن نُطع
  فصالً هنا وهناك ليشبع دعوانا من أدلتها كتاباً وسنة، إضافة إىل أدلة أخرى يعرفها كل ذي حجى:

شعائر  » من شعائر هللاّ «: الحجاج »وجعلناها لكم« -جمع بدنة وهي اإلبل البدين الثم� ت كسائر االنعام » والبدن«
  .-اً �دى ك�ل اإلسالم ونبوغه وعظم املسلم وبلوغه حكيمة معقولة تعريف

، أم من شعائر الجاهلية الجهالء  فهل أن ذلك التبذير الحارض يف تلك الساحة الفسيحة من منى، ذلك من شعائر ّهللا 
  وأضل منها وأن�؟!

ر هكذا أمــا »ولكم فيها خ�« ر وتَُهدَّ م عــا� مــن البطــون الجائعــة حيًة وأضحية، وهل إن من خ�ها أضحيًة أن تُبَذَّ
حيــث تقــدمونها  »لكــم فيهــا رش«»الغر� التي ال عهد لها بلحوم وسواها؟ كال! وإن ذلك رشٌّ ما انحسه وأتسعه، ف

نون بها جوَّ منى، جاعل� ساحة البيتوتة الذكر، واملشاورة ب� الجموع، ساحًة  للديدان واملحرقات والجرافات، وتعفِّ
  الساعات والدقائق للفرار! محرجة مهرجة، كلٌّ يعد

ة للنحر » صوافَّ «حال كونها  »عليها  فاذكروا اسم ّهللا « وظلت ميتة صــالحة » جنوبها«وسقطت »فإذا وجبت«مصطفَّ
  .»كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون« »فكلوا منها وأطعموا القانع واملعرت«لألكل منها 

عليها وتأكلوا منها وتطعموا... ال أن   ا خ�ها، وتذكروا اسم هللاّ املذكور املأمور به املشكور، أن تختارو » كذلك«أجل 
عليها ك� املرشكون، أم ال تذكروا عليها أس�ً ك� امللحدون فتصبح ميتة   تختاروا رشها النُّكر، فتذكروا سوى اسم هللاّ 

  ال توكل وال تُطعم.
نوا األجواء بها، أو تحرقوها عليها صوافٍّ فإذا وجبت جنوبها تذروه  أو أن تذكروا اسم هللاّ  روها فتعفِّ ا يف محالها وتهدِّ

  أم تدفنوها!.
عىل ما رزقكم من بهيمــة   هللاّ  »لعلكم تشكرون«ال هكذا الالمعقول املكفور  »سخرناها لكم«كذلك املعقول املشكور 

مها، فتكفرون أنتم كفراً أو كفراناً، بنعمته، إزهاقاً ألرواحها، وإفناًء جنونياً وحشياً للحو  -لعلكم تكفرون  -األنعام ال 
ثم يكفر العاملون الناظرون إىل ذلك املرسح اللع�، كفراً بِرشعتكم، زع�ً أنها هي التي تأمركم أو تسمح لكم بهكذا 

  تبذير وحيش ال يعرفه الوحوش يف الغابات والفلوات!.
رين لحومها للسباع ألنها ك� كان يزعمه املرشكون، ملط »لحومها وال دماءها  لن ينال ّهللا « خ� البيت بدماءها، مهدِّ

مت �ّ    فال تؤكل!.  قُدِّ
وا لحومها   إتقاءً عن أن تذكروا اسم غ� هللاّ »ولكن يناله التقوى منكم« » كذلك« -عليها، أم تبخلوا عن هديها، أم تَُهدِّ

يف هذه الساحة الدامية، دون طغوى   ى من هللاّ ذبحاً رشعياً وأكالً وإيكاالً للجياع، عىل تقو  »سخرها لكم«الذي ذكرناه 
  منكم بتبذير وحيش موحش، بحرمان أهليها الفقراء.

تكب�اً بتقواكم، وتكب�اً بإطعام الفقراء من عباده، ال تصغ�اً  »عىل ما هداكم  لتكربوا هللاّ «ربكم » سخرها لكم«كذلك 
، دون املســيئ� يف  يف هديهم، حيث يراعون فيــه تقــوى ّهللا » وبرش املحسن�«بتلك الطغوى والتهدير والتبذير   �ّ 

  هديهم تلك اإلساءة املخزية املزرية.
وأذن يف النــاس بــالح... «ذلك، وقد عدت بهيمة األنعام األضاحي من منــافع الحــج الج�عيــة العامليــة للمســلم� 
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بهيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس  يف أيام معلومات عىل ما رزقهم من  ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم هللاّ 
  .»الفق�

أكًال  »ما رزقهم من بهيمة األنعام«تلك املنافع الهامة املنقطعة النظ�، ثم يُفرَد منها بالذكر  »منافع لهم«فح� تُجَمل 
ر يف لحومها من  الشاخصة؟ ف�  »افع لهممن«وإطعاماً، اعتباراً أنها من أهم املنافع مادية ومعنوية، فهل إن ذلك التهدُّ

يف ذلك التبذير املنقطع النظ� اقتصادياً، وما هي يف ذلك اإلعالن الجاهر بس�ح أم فرض واجب » منافع لهم«هي 
عىل مالء العامل�، أن ذلك التهدير الكب� هو من أحكام اإلسالم، الذي ال يسمح بأي إرساف أو تبذير حتى يف نــواة 

  �ر!.
، وأن يقدموا األ�ن األسمن منها للحرق والتدف� والتعف�، بديالً عن »عىل ما رزقهم  ا اسم هللاّ يذكرو «وهل عليهم أن 

  أن يأكلوا منها ويطعموا البائس الفق� والقانع واملعرت؟!
ســ�حاً أمميــاً لــذلك التبــذير  »عىل ما رزقهم من بهيمــة األنعــام  لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم هللاّ «أو هكذا 

  لنك�؟ا
برشائعه هو دين اإلرساف والتبذير، فعىل املترشع� بكل رشعة أن يدرسوا يف مدرسة ُمنى كيف لهم   ويْكأن دين ّهللا 

  ؟! وبأمر هللاّ   أو عليهم أن يبذروا رزق ّهللا 
»وأرزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون«أفهكذا دعى إبراهيم الخليل 

دعوة عليهم ال لهم، أن ؟ ففي الحق إنها ١
  يُرزقوا من �رات األنعام ثم يؤمروا بذبحها مهّدرين لها؟!

  حيث: »قياماً للناس«أو هكذا يكون الهدي والقالئد مع البيت الحرام والشهر الحرام 
م مــا يف يعلــ  الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشــهر الحــرام والهــدي والقالئــد ذلــك لتعلمــوا أن هللاّ   جعل هللاّ «

»بكل يشٍء عليم  الس�وات وما يف األرض وأن ّهللا 
٢.  

ام للنســناس  فهل إن يف ذلك التهدير الهدير الرشير النك� قيام للناس، قياماً روحياً أم سياسياً واقتصادياً، أم إنه قيــ
  الذين يعارضون رشيعة الناس.

ً للتضحية يف سبيل هللاّ  ، ولكنــا بــدلنا قيامــه  ، وإطعاماً لعبــاد ّهللا  وداً لسيول الدماء املهراقة يف هللاّ ، وشه إنه قيام رمزا
عن أع� الناس، وإثباتاً لوحشية منقطعة النظــ� يف رشعــة النــاس أمــام  -لهذه الشع�ة الغالية  -سقوطاً وإسقاطاً 

  النسناس.
إن أّول بيت وضع للناس للــذي ببكــة مباركــاً «: »مباركاً وهدى للعامل�«أو هكذا يكون ذلك البيت العتيق �ناسكه 

»وهدى للعامل�... ومن دخله كان آمناً 
فحتى الحرشات حيث ال تؤذى، وأما بهيمة األنعام فتؤذى هكذا دو�ا نفع  ٣

  إال رضاً راجعاً إىل أصل اإلسالم واإلسالم األصل.
  حة الدامية املدمية يف منى درمة وضالل للعامل�؟!وما هي هذه الربكة والهداية للعامل�، وتلك السا

»وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً «أم هكذا يكون البيت مثابة للناس وأمناً: 
أَمثابة يف مثل ذلك التهدير التبذير،  ٤

فعله االستع�ر الكافر، فقد نرى ول� يدرس املسلمون كيف عليهم أن يبذروا أرزاقهم أمام املالي� من الجياع، وما ي
اً، وإن وراءه  السلطة االمرييكة كيف تلقي مالي� االطنان من الحنطة والشع� يف البحر، لــ� يبقــى الجيــاع جياعــ

                                                        
١٢٦: ٣).      ١. 

 
٩٧: ٥).      ٢. 

 
١٦: ٣).      ٣. 

 
١٢٥: ٢).      ٤. 
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  سياسة إبليسية؟.
  يف هي سياستنا اإلسالمية السامية يف ذلك اإلرساف العجيب والتبذير الرهيب؟!

للبائس الفق� والقانع واملعرت، وما األمر باألكل منها  -فقط  -لحوم الزكية، هي تلك االضاحي املهداة واألتالل من ال
للُمهدين إال أدبياً تأديبياً ليطصفُّوا هناك يف صفوف الفقراء دون �يزُّ عنهم، ومحقاً للسنة الجاهلية حيــث كانــت 

للفقــراء، وهــم الــركن  -فقــط  -ألنها  تحرِّم االكل منها وإيكالها، وقد يكفي هذا وذاك رفعاً للحظر عن األكل منها
الرك� وامل� املت� يف هذه الساحة الدموية دون سواهم، اللهم اللهم إال عىل هوامشهم، والتقسيم كــ� كــ� يــأ� 

  ثنا� ب� املُهدين والفقراء، وليس ثالثياً ثالثه األصدقاء غ� الفقراء.
ه و عليـه هللا صىللذلك يحرص الرسول  هذا األضــحى لتشــبع مســاكينهم مــن   إ�ا جعل هللاّ «يف املساك� قائالً:  هذا األضحى آـل

  .١»اللحم فاطعموهم
عىل ما رزقكم من بهيمة   وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا وأهدوا وأحمدوا ّهللا «يف األضحى قائالً:  السـالم عليهويخطب عيل 

  .٢»األنعام
أن يعطى الجــزار مــن جلــود الهــدي  آلـه و عليه هللا صىلنهى «حقوق الفقراء فيها لحد  آله و عليه هللا صىلولقد كان من رعاية الرسول 

  .٤»ال يصلح أن يجعلها جراباً إال أن يتصدق بثمنها« السالم عليه. ويقول حفيده الكاظم ٣»وجاللها شيئاً 
خر من لحوم األضاحي  السالم عليهموأ�ة أهل بيته  آله و عليه هللا صىلويف متظافر الحديث عن الرسول  أنه ال يجوز للمهدي أن يدَّ

  شيئاً، وإ�ا قدر يومه.
ذلك فكيف يجوز هضم حقوق الفقراء ك� نفعله نحن يف منى، هدراً ساحقاً للحوم، وحيلة رشعية! إعطــاًء لثلــث 

للفقراء، وأي فق� يرىض أن يعطى من خمس�ئة  -يف تقدير ذلك املرسح الذي ال قيمة فيه لللحوم  -ن الاليشء الثم
  ريال عرشة؟!

أحيانــاً  آلـه و عليـه هللا صـىل  تعاىل �ا استيرس من الهدى، وقــد نحــر رســول ّهللا   يأمرنا هللاّ  -والحال هذه  -وقد نتساءل فكيف 
  من الفضل، وتطبيقاً ملا استيرس من الهدى؟.ستاص وست� بدنة، مزيداً 

ولكن يأمرنا هكذا لنأكل منها ونظعم البائس الفق� والقانع واملعرت، وإما إذ ال فق� هناك، وإذا كان فاللحوم هــي 
مالي� أضعاف نصيب الفقراء الحضور، إذاً فال هدي إال عىل قدرهم، أتراك ح� تؤمر بإحضار طعام لتأكل ويأكــل 

ه عىل نفس القدر ح� ال تقدر أن تأكل، وال أن هناك ألف وال مائة وال عرشة من  معك ألف من الجياع، فهل تحرضِّ
  الفقراء؟.

بطبيعة الحال ليس القصد من إحضار طعام إالّ ليطعم قدر الطاعم�، ال ليهدر ح� ال يؤكل منــه جــزء قليــل، ثــم 
  البقية يف تسعة وتسع� باملائة تهدر؟!.

يف حجة الوداع ذلك العدد الهائل لك�ة الفقراء، حيث كانت األك�يــة ممــن حــج معــه  آله و عليه هللا صىلسول ولقد نحر الر 

                                                        
 :...آ�� و ���� ا��� ����� �� ����ه ا����� ��ل ��ل  ٢٢ح ١٤٧: ١٠). و���� ا�����      ١

 
 .٢٣). ا����ر ح     ٢

 
��� ���  ��ل ��� ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ����� ���� �� ��� ا�����ي �� أ�� ��� ا��ّ  ١: ١٥١). ا����ر      ٣ �� و ���� ا و���و�� �� أ�� ���ر ��� ...» آ

��� ���  ��ل: ��� ر��ل ا��ّ� ٥٩٤: ٣و���� ����  ٢١٢: ٢و���� ا����ري  ا����م ���� ���� و�� ��� ا���ار�� �� ���د�� و�� ������� و��  آ�� و ���� ا

 ��خ ���� ����ً و��� أ��� �� ��� ذ��.������ و��� ���ق ��� و�� ��� ا��

 
��ل: ��ٔ��� �� ���د ا��ٔ���� �� ��ـ�� ��ـ� �ـ�� ��ـ� أن  ������ا��ـ��م). ا����ر ا���وق �� ��� �� ���� �� أ��� ���� �� ����      ٤

 �ل:...������ ��ا��ً؟ �
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  مشاة وفقراء، فقد كان هديه الحاجة واملُكنة.
ورعايًة لحقوق الفقراء الحضور يف منى، كان إخراج اللحوم منه ممنوعاً بعد ثالثة أيام، ثم سمح فيه لقلة الفقــراء 

كنا ننهى عن إخراج لحوم األضاحي بعد ثالثة أيام لقلة اللحم وك�ة الناس، فأما اليوم فقد كــ� اللحــم «د فيها، فق
  .١»وقل الناس فال بأس بإخراجه

وهكذا ترون أن األمر والنهي حول اللحوم دائٌر مدار الحاجة حيث� دارت، دو�ا هدر أعمى بتضحية جزاف فوىض 
  دون رعاية لحقوق الفقراء!.

  ضور يف ُمنى؟وهنا نتساءل: ف�ذا علينا يف ظروفنا الحالية واللحوم مئآت أضعاف الفقراء الح
  هنا طرق رشعية نتطرقها حفاظاً عىل أمر األضحية وحقوق الفقراء فيها:

أوالً: تأسيس معامل لتعليب اللحوم الزائدة عن حاجة الفقراء الحضور والذين �كن إيصالها إلــيهم حــاالً، ام بعــد 
ناف العا� اإلسالمي األقرب إىل الحرم زمن، حفاظاً لها يف الربّادات عىل مدى الحاجات، فتُبعث هذه املعلَّبات إىل أك

فاالقرب، واألحوج إليها فاألحوج، رعاية لكامل حقوق الفقراء فيها، توزيعاً بينهم دون �ن إال قدر تكاليف التعليب 
  والتوزيع.

اقية أن يذبح قدر الحاجة يوم النحر، ثم يذبح قدر الحاجات يف البقية الب -ثانياً: والحال عدم وجود هذه املعامل 
من ذي الحجة الحرام، ك� �كن إيصالها إىل الفقراء، حفاظاً عليها يف الربَّادات حسب اإلمكانيات، ومن ثم توزيعاً 
ب� فقراء الحرم وما وااله من مملكة الحج وسواها، ثم القدر الزائد من كل ذلك ال يذبح وإ�ا تدفع أ�انها حسب 

حيث  - »ما استيرس من الهدى«م وسواه، تقد�اً لألقرب فاألقرب، وهذا هو السعر الحايل للفقراء يف منى وسائر الحر 
  أنتقاالً إىل أ�انها العادلة. -ال �كن يف صورة الذبح 

واأن �ن الهدي كله للفقراء، دون استثناء ملا تأكلون حيث تذبحون حيث الس�ح مختص بخصــوص اللحــم دون 
وق وتنازله فالقسم العادل ب� اال�ان هو العدل املستحق للفقراء، الثمن، وإذا أختلفت اال�ان حسب تصاعد الس

  .٢»انظروا إىل الثمن األول والثا� والثالث ثم تصدقوا �ثل ثلثه«ف
وبأحرى من فقدان األضحية فقدان من يأكلها من الفقراء أم عدم امكان أيصــالها إلــيهم فليتصــدق علــيهم  - هذا

  أ�انهم العادلة املعتدلة.
ف� أمكن إيصال لحومها إىل الفقراء فالذبح يوم النحر، وإال فايل أيام أُخر حتى آخر ذي حجة الحرام، ومن ثم تنتقل 

يف كل املراحل الثالث كامل حقوق الفقراء، دون أن ينتقص منهــا يشٌء وال نفــ�، إال مــا األضاحي إىل أ�انها، رعاية 
  وللتفصيل يراجع آيتها. »ما استيرس من الهدى«يشارك يف أكلها مع الفق�، لح�ً دون بديله الثمن، وكل ذلك تشمله 

ة أن الرضورات تبيح املحظورات، وقد نتساءل كيف نخرج من اإلحرام دون ذبح بتلك األعذار؟ والجواب بصورة عام

                                                        
��� أن ���  آ�� و ���� ا��� �����ل: ��ن ا����  ا����م ������ أ�� ����   ٤و��� ح ا����م ����  ��ل ا���وق و��ل أ�� ��� ا��ّ� ٦ح ١٤٩: ١٠). ا������      ١

��م �� أ�� ا����� ��ٔ�� ا���م ��� ��ٔس �� و( �� �ـ�� ��ـ�م  ا����م ����  ) �� ���� �� دراج ��ل: ��ٔ�� أ�� ��� ا�����٥�ّم ا��ٔ���� ��ق ����� أ

ـ� و ���� ا��� ���  ا������ ��ق ���ث أ��م ����؟ ��ل: �� ��ٔس ���� ا���م أن ر��ل ا��ّ� و�� ��ٔن ا���س ����ا ����� ���ـ�د�� ��ٔ�ـ� إ��� ��� �� ذ�� أ  آ�

 ا���م ��� ��ٔس.

 
��� �� ��� ا��ّ� ١ح ١٧٢: ١٠). ا������      ٢ ��ا��� �� أ ��� ��� �ـ� ا��ٔ�ـ���   ���� �� ����ب �� ��� �� إ �� ��� ��ل: ��� ���� ��ٔ��

��ٔ���ه ��� ا������ �� ��  ا����م ������� �����ر �� �����ر�� �� ���� ���� �� �� ���� ����� و�� ���� ���� ���م ا����ري ر��� إ�� أ�� ا���� �����

 �� ��� وا���� �ٕ����ده ا����� ا����� أ���ً ���.  ��� ����� و�� ���� ����: أ���وا ورواه ا���وق �ٕ����ده �� ��� ا��ّ�

 



 119

فهل  ١وخصوص النصوص فيمن � يجد األضحية بدفع �نها، أم توديعه عند من يذبحها بعد ذلك أم يف سنة قادمة
يبقى الحاج محرماً حتى السنة املقبلة حيث تذبح عنه، وليس من املمكــن يف ظروفنــا الحاليــة الــذبح الصــالح يف 

  قبلة.عرشات من السن� املست
  ذلك، وهل هنالك عذر عن الذبح أك� من هدره هض�ً لحقوق الفقراء العزَّل املظلوم�؟!.

فال نصيب إذاً لغ�  »القانع واملعرت -فكلوا منها وأطعموا البائس الفق� «وألن التقسيم عند الذبائح ثنا� حسب النص 
اء لهم أن يأكلوا من أضحياتهم، فالتقســيم الــثال�، وال الفقراء ج�اناً وأصحاباً، ال سي� وأن أصحابك من غ� الفقر 

سي� األثالث املتساوية، يجعل نصيب األغنياء ثلثي نصيب الفقراء، وهذا منكر من القول وزور من الفتوى، املخالفة 
  للفقراء. -فقط  -وقضية الحال يف الهدي وطبيعتها أنه  ٢لنص الكتاب والسنة

  حول الكعبة
  الكعبة املباركة هي القبلة الوحيدة

۱  
ْن َمنََع َمَساِجَد هللاّ « ِيف َخَرابَِها أُْولَئَِك َما كَاَن لَُهْم أَْن يَْدُخلُوَها إِالَّ َخــائِِفَ� أَْن يُْذكََر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى    َوَمْن أَظْلَُم ِممَّ

نْيَا ِخْزٌى َولَُهْم ِيف االِْخرَِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  »لَُهْم ِيف الدُّ
٣.  

» نده من هللاّ ومن ظلم ممن كتم شهادة ع«هنا ويف ثالث صيغ أخرى:  -الداللة عىل قمة الظلم  - »من أظلم«نرى 
٤ - 

»كذباً   ... ممن أفرتى عىل هللاّ «
»وصدف عنها  ... ممن كذب بآيات ّهللا « - ٥

م� يدل عىل أن هذه األربع أظلم الظلــم  ٦
  عىل النفس والحق وعىل اآلخرين، وعلّها خاصة باملظا� العملية ال والعقائدية.

ملكان الجمع  -عن املسجد الحرام أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خرابها  آله و عليه هللا صىلوليس يختص بالذين منعوا الرسول 
  مه� كان أصدق مصاديقه ممنوعاً وهو الرسول وممنوعاً عنه وهو املسجد الحرام، وممنوعــاً منــه وهــو ذكــرهللاّ  -

  .٧فيه

                                                        
�� �� ����� ��� ا���� و�� � ا����م ����  ��ب أ��اد ���� ��� أر��� أ��د�� و���� ����� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ١٥٣: ١٠). و���� ا�����      ١

ا����؟ ��ل: ���� ا���� ��� ��� أ�� ��� و��ٔ�� �� ����ي �� و���� ��� و�� ���ي ��� �ٕ�ن ��� ذو ا���� أ�� ذ�� إ�� ���� �� ذي 

 ا����.

 
: ���ـ�ا ���ـ�  إذا ��� أو ���ت ��� وأ��� ��ـ� �ـ�ل ا��ّـ���ل:  ا��ـ��م ����  ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ١٤٢: ١٠). ا����ر      ٢

 وأ����ا ا�����.

 
١١٤: ٢).      ٣. 

 
١٤٠: ٢).      ٤. 

 
٢١: ٦).      ٥. 

 
١٥٧: ٦).      ٦. 

 
��دة ������د �� ��� ا����د، ��� ����ا �����ن ا������� �� ا����ة إ�� ا����� ا���ام ��� ����� ا�����، ). و������� ا��ٓ��ت ا������ ا��     ٧

 أم و���ا �� ����� ا����� و�� ا������ا.

�� ��� و��� ��م ا���� ا����س ��ا��� ��� ا���� و��اه �� ا����ت، أم أي ��� �� أي ���� أو ���� أو ���ة و����� أي ���� ��ل ز

 ا������ ��� ��ار ا������ت ا�ٕ�����.
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دان أظلم املنع، الناحيان منحى الصد عن سبيل ّهللا  »وسعى يف خرابها -أن يذكر فيها اسمه « ، وأن يُرتك ذكر  ه� يحدِّ
  املرشكون وامللحدون أّمن نحى منحاهم يف منعهم وسعيهم. -بطبية الحال  -، وهم  اسم ّهللا 

والــدعوة   ؟ وإ�ا يعمر بذكر اســم هللاّ  فكيف �نع ان يذكر فيهااسم هللاّ   اسم ّهللا   تصة بذكر هللاّ هي املخ  مساجد ّهللا 
  وآياته.  فكيف يُسعى يف خرابها يف حقل الذكر؟ وال يسعى يف خرابها إال املكذبون باّ�   فيها إىل ّهللا 

، و�نع أن يذكر فيها اسم  ن حيث أنها مساجد ّهللا يف بنيانها وهو ساع يف خرابها م  فكم من ساع لعمران مساجد هللاّ 
ومحــال ذكــر   ، وال فارق بينه وب� من يهدم بنيانها، حيث املعني من خرابها تهد�ها من حيث أنها مساجد ّهللا  هللاّ 

  . اسم ّهللا 
ما كان لهم أن يدخلوها «ك� ح� كانوا أذالّء ِصغاراً،  »ما كان لهم أن يدخلوها إال خائف�«  البعيدون عن ّهللا » أولئك«

ح� كانوا أغزة وكباراً، فإن رشعة الحق ال تسمح لهم أن يدخلوها، وعىل أهل الحق أالّ يســمحوا لهــم أن  »خائف�
إ�ــا املـرشـكون «نهي عن أن يدخلوها عن أية حال، وقد رصح املنع بالنسبة للمـرشـك�: » ما كان«يدخلوها، إذاً ف

  .»رام بعد عامهم هذا...نجس فال يقربوا املسجد الح
ال  »ولهم يف اآلخرة عــذاب عظــيم«يف رشعة الحق وميزانه، ومنه عدم الس�ح لدخولهم فيها  »لهم يف الدنيا خزي...«

  أعظم منه إذ ال أظلم منهم، وإ�ا يقدر العذار بقدر الظلم.
جمع ملثلث » مساجد«ا، اعتباراً أن نفَس السجدة وأزمنته -إضافة إىل محال السجدة: املساجد  » مساجد هللاّ «وتعني 

يف أصلها ويف أزمنتها وأمكنتها، مه�   املسَجد واملسِجد، اسم مكان وزمان ومصدراً ميميَّاً، إذاً فهو املنع عن عبادة هللاّ 
  بأمكنتها.» أن يدخلوها«اختصت 

أَيْنََ� تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه هللاّ     َوّ� « »َواِسٌع َعلِيمٌ    إِنَّ هللاّ    الَْمْرشُِق َوالَْمْغرُِب فَ
١.  

�ا هــ�  »املرشق واملغرب«، و ، فكل األرض مساجد ّ�  لقد تُطَمِنئ هذه اآلية املؤمن� أنهم إن ُمنعوا عن مساجد ّهللا 
إذ ال يختص  » ثم وجه ّهللا ف«يف مساجد وسواها   وجوهكم إىل ّهللا  »فأين� تولوا«الجهتان األصيلتان تشمالن كل الجهات 

ه إليه يف العبادة والدعاء،   وجهه باملساجد مه� كانت أفضل من سائر بقاع األرض، وال يعني وجه ّهللا  هنا إال املتوجَّ
هو ما يواِجه اليشء أو يواجه به، وكل الكائنات مواِجهٌة ربَّهم بكلِّ الوجاهت والوجوه التكوينية،  -ككل  -والوجه 

  . ه لهم فيها، وكذلك الترشيعية ملن هو مترشع برشعة من هللاّ وهو مواجَ 
�ناسبة آية املنــع  -فليست اآلية لتعني أن القبلة الخاصة ساقطة عن وجوب إلستقبال إليها يف الصلوات، بل هي 

قاً لدائرة وليس فرض القبلة تضيي» إىل أين«دون » أين�«وقد يشهد له   توسعٌة يف أمكنة السجدة �ّ  -عن املساجد 
الذي ليس له زمان   ، إ�ا هو مصلحة ج�عية وْحدويَّة للج�عة املسلمة أن يوجهوا وجوههم إليها لوجه ّهللا  وجه هللاّ 

 -كذلك  -وال مكان، فك� أن الوجهة املعرفية والعقائدية ثم العملية للمسلم� واحدة، فلتكن قبلتهم يف أصالتهم 
،  يعم الصالة وسواها من وجوه اإلتجاه إىل هللاّ   الوحدة، أم إن تويل الوجه إىل هللاّ واحدة، كشع�ة ظاهرة من مشاعر 

ضابطة عامة لكل  -إذاً  -ورشط القبلة خاص بالصلوات بدليل خاص، وهنا أيضاً يسقط رشطها عند الرضورة، فهي 
وســواها، إىل القبلــة   يف مســاجد ّهللا » أيــن� تولــوا فــثم وجــه هللاّ «صالٌة واحدة وِصالت واحدة ف  اإلتجاهات إىل ّهللا 

» علــيهم«اإلتجاهــات  »واســع  إن هللاّ «  وسواها، مه� كانت القبلة رشطاً مصــلحياً يف قســم مــن اإلتجاهــات إىل ّهللا 
  باملضايقات والرضوروات التي �نعكم عن مساجده، أم عن القبلة.

نه صالها إىل غ� القبلة أعادها ما � يفت الوقت وكانت فإذا صىل لغ� القبلة إذا ال يعرفها وال يسطع، ثم تب� له أ 
  .٢القبلة خلفه وال يعيدها إذا فات أو كانت ب� املرشق واملغرب

                                                                                                                                                         
 
١١٥: ٢).      ١. 

 
�� ��� ا��ّ�  ). ��ل ���� ����� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ٢ ��ل: إذا ���� وأ�� ��� ��� ا����� وا����ن �� أ�� ����  ا����م ����  �� أ

��� ا����� وأ�� �� و�� ���� وأن ���� ا���� ��� ���، أ��ل: و�� ��� ذ�� ��� ���� ا����� ��� ���ه �� ���ح ��ة، و��  وأ�� ���
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وعىل أية حال فاآلية ضابطة تعم الكون كله ألمكنة الصالة، وإتجاه املصيل فيها، مه� خصت يف خاصة املوارد بنص 
لحرام يف آيته يخص الكتاب والسنة، وهي ما أمكن اإلتجاه فيه إىل القبلة حيث األمر بتويل الوجوه شطر املسجد ا

  .»أين� تولوا...«املتمكن، ثم تعم غ�ه 
ة تحويل القبلة مــن آله و عليه هللا صىلوقد تكون صلتها باآلية السابقة أن اليهود كانوا يعرتضون عىل الرسول  واملسلم� هامَّ

  القبلة التي كانوا عليها، فرد ّهللا  باطلة إذ ال يتجه إليهم ربهم إالَّ إىل -إذاً  -القدس إىل املسجد الحرام، وأن صالتهم 
» فأين� تولوا فثم وجه هللاّ «عليهم �ا رد، أن له تحويل القبلة 

  . وطبعاً ك� يأمر ّهللا  ١
  حول القبلة

۲  
لَتِِهْم الَّتِي كَانُوا َعلَيَْها قُْل ّ� « َفَهاُء ِمْن النَّاِس َما وَالَُّهْم َعْن قِبْ الَْمْرشِــُق َوالَْمْغــرُِب يَْهــِدي َمــْن يََشــاُء إَِىل     َسيَُقوُل السُّ

»ِرصَاٍط ُمْستَِقيمٍ 
٢.  

جزٌء ثان من القرآِن يبدء فيه بهامة تحويل القبلة، م� أحدث عراكا حادا ب� أهل القبلة وناٍس سفهاء من اليهود 
ة عليها هؤالء السفهاء من الناس �البسات أحاطــت بــه، واملرشك� ومنافق� من املسلم�، فريصة كفريسة حريص

  سفسطة عارمة تواجهها حجة صارمة من رب العامل�:
تساُءل استنكار عــىل » ما والهم«املستقبل تستقبل تحويل قبلة اىل أخرى وقولة سفيهة بعد التحويل، و» سيقول«

تعم سفهاء من » هم«نب سفهاء غ�هم ف يحتمل انفسهم اىل جا» هم«ذلك التحويل بصورة التهويل والتسويل و
املرشك� وأهل الكتاب� وجهاالً من املسلم�، ولكن� الخطر الحادق الذي سّفه جهاالً من املسلم� هو سفاهة أهل 

                                                                                                                                                         
�غ �ـ�  ا������ �� ���� �� ا����� ��ل ���� إ�� ��� ����: ا���� ���� �� ��� �� ���ت �� ا��ٔرض  �� ���ف ا����ـ� ���ـ�� ��ـ� ـ�

 -و���ـ� ا��ـ�  -���ل   ��� ���� ا����� ���� ������ أم ������؟ ���� ���� �� �� ��� ا���� أو �� ���� أن ا��ّ� ����� ��ت �� ا���� �ٕ�ذا ��

و�ـ�  ��ه ا��ٓ�� �� ا����ع ���� ��ٔ���� ����ا ���  أ��ل ا��ّ� ا��ـ��م ������ ا��ٓ�� ��ل   ا����م ����، و�� ����� ا������ �� ا�����  ��ٔ���� ����ا أ��� و�� ا��ّ�

أ�����ً ��� را���� ����� �� ��� ��ج إ�� ���� و��� ر�� إ�� ��� و��� ا����� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  وا�� ����، و��� ر��ل ا��ّ�  أن ا��ّ�  ا��ّ�

 ���ه.

��ض ��� ا���ورات، و�� ��� أ��ل: ��ا ا�ٕ����ق ����� ا����ع ��ٔ�� ����� ا�ٕ������ت ��� ا��ا�� ���� ا�������ل إ�� ا����� و��� ����� ا�

 .»أ���� ����ا..«آ�� ��ل ����ص ���� ��ض ا����ة، أم ���� ��� ا���� ا��ٔول �� 

�� و ���� ا��� ���   ��ل ر��ٔت ر��ل ا��ّ�  أ��ج ا����ري وا������ �� ���� �� ��� ا��ّ� - ١٠٩: ١و�� ا��ر ا�����ر  أ���ر ���� ��� را���� ������ً ���  آ

��� ������ً، و��� أن ا���� ا����ق �� �� و ���� ا  ��ن ���� ��� را���� ��� ا����ق �ٕ�ذا أراد أن ���� ا������� ��ل وا����� ا����� و���. آ

اً ����� ��� ���� �� ���� ��داء ����� ������ �����ً ���� ا���� ��ٔ�� ا��ٔ���ر ����� ���� آ�� و ���� ا��� ���  و��� �� ���� �� ر���� ��ل ��� �� ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ���  أ����� إذا ��� �� ����� ��� ��� ا����� ����� �� ر��ل ا��ّ� ���ل  »ا����ق وا����ب..  و��ّ�«  ��� ����� ������ ��ه ���� ا����� ��ٔ��ل ا��ّ� آ

��� ��� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  ��ل ��� ر��ل ا��ّ�  � ��� ا��ّ���� ������، و��� أ��ج ا��ار���� وا�� ��دو�� وا������ �� ���� �آ ���� ��� ���� ��ٔ������  آ

���� أً���ا  ���� �� ���ف ا����� ����� ����� ��� ا����� ���� ��� ا����ل ����ا و���ا ���ً ��ل ����� ا����� ���� ��� ا����ب ����ا و���ا ���ً 

 ا����ق وا����ب.  : و��ّ� ���� ��ٔ��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ������ ����� �� ����� ��ٔ��� ا���� و���� ا���� أ���� ��� ا����ط ���� ا����� �

��� ���أ��ل: و�� ا����ض ا����� �� ا����ل  �� و ���� ا و����ً ��ه ا������ ��� �� ���ف ا����� » ��� ا����ق وا����ب ����«أن  ا����م �����وأ��� أ�� ����  آ

 ء و�� ��ج ا����. ���� ��ات إ�� ���ت، أو ��ٔ�� �� ا����� و�� ����و�� ������ أن 

 
ـ� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ������ ا������ج ������� ��ل أ�� ����  ١١٨: ١). ��ر ا������      ١ ـ� و ��� ��ـ�م �ـ� ا���ـ�د: أو �ـ�� �ـ� أ�ـ���� �ـ�  آ�

 ���زوا �� ا���د ������ب ا������ وا����� �� �� ا���� أن ����زوا �� ا��� ���ا �� �� ا���� ��� أ���� ����ف �� أ����.ا����ء أن �

 
١٤٢: ٢).      ٢. 
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  الكتاب وال سي� اليهود الذين كانت قبلتهم قبلة اإلسالم لردح ابتال� من الزمن.
هي القدس اىل الكعبة، زعم ان القدس هي القبلة املكية، لكان صحيح » همما وال «لو كانت القبلة املتوىل عنها يف 

فإن سفاسف القول وسفاهته من املرشك� وضعفاء املسلم� كانــت أشــد خطــراً عــىل » وقال السفهاء«التعب� هو 
  الدعوة الجديدة اإلسالمية يف مكة.

توطئة لتحولها إىل القدس » سيقول...«و -املباركة  وهي الكعبة -فلتكن اآلية نازلة قبل أي تحول عن القبلة املرضية 
حيث يتبع قالة سفيهة من مرشك� ويهود وضعفاء من املسلم�، ثم تحول القدس إىل الكعبة املباركة حيث يتبــع 

  قالة األخ�ين وتقطع ألسنة املرشك�.
  ىل سفاهة وبقاًء ألخرى.فالتحويل األول هو املحور لهذه السفاهة الثالوثية، وعىل ضوءه الثا� قضاًء ع

التي يُعتذر منها هي القدس، إذ � يكــن » القبلة التي كنت عليها«نازلة بعد التحويل الثا� فإن  »وما جعلنا...«ثم 
إال يف التحول عن الكعبة إىل القدس، فإن التحول عن القــدس إىل الكعبــة كــان  -كابتالء للمسلم�  -إتباع الرسول 

  كان يقلب وجهه إىل الس�ء. آله و عليه هللا صىليل نهار ك� والرسول مرجواً لهم ينتظرونه ل
 »ليضيع إ�انكم  وما كان هللاّ «وملن تكن الكب�ة الثقيلة عليهم إال قبلة القدس املتحوَّل إليها من الكعبة املباركة، ثم 

  نت ضائعة.طَ�نة لهم بالنسبة لفرتة القبلة الثانية، زع�ً من بعضهم أن صالتهم إليها كا
القبلة املكية، وكذلك من غ�هم حيث القبلة املتوىل عنها  -بطبيعة الحال  -من املسلم�  »ما والهم عن قبلتهم«ف

التحويــل  »ما والهــم«ليست القدس، بل الكعبة املباركة، مه� شملت  -عىل أي الحال�  -هي قبلة املسلمى، فهي 
إجابة صارمة عن كافــة املشــاكل املزعومــة  »املرشق واملغرب  قل هللاّ «ثم الثا� ضمنياً، وهو من القدس إىل الكعبة، 

هي القدس؟  »قبلتهم التي كانوا عليها«حول النسخ والتحويل، سواء من أهل الكتاب أم سفهاء املسلم�... أترى بعُد 
توهيناً للمسلم� أنهــم مــا  »قبلتنا«: -وال سي� من اليهود املتبجح� بقبلتهم وبكلِّ ما لديهم  -وصيغتها الصحيحة 

هي الكعبة املباركة التي كانت قبلة لهم يف العهد امل�، ثم » قبلتهم«كانت لهم قبلة يف بزوغ إسالمهم إال قبلتنا، و
حولت عنها بعد الهجرة ملصلحة وقتية مذكورة يف آيات تالية، ثم رجعت إىل ما كانت للمصلحة الدائبة الخالدة يف 

  .١ق، وقد دلت عىل ذلك أحاديثاستقبال البيت العتي
ام إنها القدس إذ كانت قبلتهم منذ بزوغ اإلسالم وحتى أشهر بعد الهجرة ثم حولت إىل شطر املسجد الحرام كــ� 

يعنــي تعميــق الشــبهة يف ذلــك » قبلــتهم«التعب� عن القــدس هنــا ب ، وعّل ٢تدل عليه طائفة أخرى من أحاديث
  التحويل، أنها كانت قبلتهم منذ البداية، فهي 

يف رشعتنا، بل ويف رشعتهم، معارضة ذات بعدين  -فقط  -قبلتهم، مه� كانت كذلك قبلتنا، فهم ال يعارضوننا  -إذاً  -

                                                        
�� ���س ��ل: أّول �� ��� �� ا���آن ا����� وذ�� أن ر��ل ا��ّـ� ١٤٢: ١). ��� �� ا��ر ا�����ر      ١ ـ� �ـ��  �� أ ـ� ا�� ـ� و ��� � ا�����ـ�  آ� ��ـ� �ـ��� اـٕ�

ـ� �ـ��  �أن ������ ��ـ� ا���ـ�س ����ـ� ا���ـ�د ���ـ������ ر�ـ�ل ا��ّـ  و��ن أ��� أ���� ا����د أ��ه ا��ّ�   ��ـ�� ��ـ� �ـ��اً و�ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��

 �� ��� ��� ��� ا����س ��� ��� أو ���� ��� ���اً... آ�� و ���� ا��� ���  ��� ���� إ��ا���... و��� �� ا���اء �� ��زب ��ن ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���

و�� ���� ا����د ��������� ���� ��� ���اً ������ا �� و������ه و�����ا ���� ا��ٔ���� �� و�� أ�� ���س أن ����اً ��ن ������ ���ة ��� ا����س 

و��ل: �� ��ى ���� و��� �� ا����ء، و�� ���� �� ��� ا����� أن ا����   ا����ق وا����ب ��ٔ���� ����ا ��� و�� ا��ّ�  : و��ّ� ا���ب ���ل ا��ّ�

��� ��� �� و ���� ا �س �� ��� ر��� ا��ٔول إ�� ���دي ا��ٓ��ة، و��� �� أ�� أن ا����� �� ���� إ�� ا����� �����، �����ا ��� �� ��� ��� ��� ا��� آ

 ر��ع إ�� ا����.

 
�� و ���� ا��� ���أ��ج ا�� ���� �� ���� �� ا����� أن ا�����ر ��� ������ ا��ٔو�� ��� ��وم ا����  - ١٤٣: ١). ��� �� ا��ر ا�����ر      ٢ ا������  آ

�� و ���� ا��� �������ث ��� وأن ا����   ��� ������ ا��ٔو�� ��� ��و�� ا������ ��� ��� ���اً. آ

��ل: ����� ا����� إ�� ا����� ��� �� ��� ا����  ا����م ������ ��� ا������ �� ��� �� إ��ا��� ��ٕ���ده �� ا���دق  أ  - ١٥٨: ١و�� ����� ا�����ن 

��� ��� �� و ���� ا  إ�� ا�����.  ���� ��� ���ة ��� إ�� ��� ا����س و��� ������� إ�� ا������ ��� إ�� ��� ا����س ���� أ���، ��ل: �� و��� ا��ّ� آ
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ناً للنسخ  -يف قياسهم  -بعيدين عن رشعة الحق التي ال تتحول  وهــم يف الوقــت نفســه معرتفــون  -أياً كان  -نكرا
بالرشعة اإلبراهيمية املنسوخة يف البعض من أحكامها بالرشعة التوراتية، وعارفون التناسخ يف التوراة نفسها، وهم 

  اآلن ينددون بكل نسخ وناسخ بعد التوراة!.
هي الكعبة ثم تحولت إىل القدس، ثم من القــدس إىل تشمل القبلت�، حيث كانت  »قبلتهم التي كانوا عليها«وعّل 

تعمهــ� مهــ� » ســيقول«إذ كانتا أمراً من رشعتهم، وال رصاحة يف اآليات إلحداه� بــل » قبلتهم«الكعبة، وكاله� 
بل القدس أمر يف العهد امل� أن يستق آله و عليه هللا صىلاختلفت قولة ك� اختلفت قبلة عن قبلة، ثم األحاديث القائلة أنه 

قد تجمع ب� القبلت� يف العهد امل�، ولكلٍّ من القبلت� مالمح يف ذلك العهد من اآليات التالية،  ١من واجهة الكعبة
  ال سي� بالنسبة للكعبة املباركة.

ملكية، فإنها هي لو أن القدس هي القبلة ا» قال«كقولة معرتضة آتية من السفهاء، هي أحرى أن تكون » سيقول«ف
هي القبلة املكية هو مثاٌر لسفاهة وسفاسفة القول أك� من  -إذاً  -األصيلة عند املوحدين واملرشك�، فكون القدس 

تحويل القبلة عن القدس إليها، ومن ثم فكل من إالّ لنعلم... قد نرى تقلــب وجهــك... لــئال يكــون للنــاس علــيكم 
لّداً  -قدس يف القبلة هي من املوانع العظيمة لقبول اإلسالم لذلك القوم اللّد حجة... كل ذلك إضافة إىل أن مكية ال

هم!  هذه الخمس هي من عساكر الرباه� لكون القبلة املكية هي الكعبــة املباركــة، مهــ� اتجــه الرســول  -إىل لدِّ
  ة تجده عند آياتها.إىل القدس من قِبَلها ضمنها أم � يتجه، وتفصيل األربعة األخ�  آله و عليه هللا صىل

فقالوا: يا محمد! هذه القبلــة بيــت املقــدس قــد  آلـه و عليه هللا صىل  جاء قوم من اليهود إىل رسول هللاّ «وعىل أية حال فلقد 
صليت إليها ثم تركتها اآلن، أفحقاً كان ما كنت عليه؟ فقد تركته إىل باطل! فإن ما يخــالف الحــق فهــو باطــل، أو 

: بل ذلك كان آله و عليه هللا صىل  طول هذه املدة! ف� يؤمننا أن تكون اآلن عىل باطل؟ فقال رسول هللاّ  باطالً؟ فقد كنت عليه
إذا عرف صــالحكم يــا  »املرشق واملغرب يهدي من يشاء إىل رصاط مستقيم  قل ّ� «تعاىل:   حقاً وهذا حق يقول هللاّ 

كم يف استقبال املغرب أمركم به، وإن عــرف صــالحكم يف أيها العباد يف استقبال املرشق أمركم به وإذا عرف صالح
  .٢يف عباده وقصده إىل مصالحكم...  غ�ها أمركم به، فال تنكروا تدب� هللاّ 

 -واملرشق واملغرب هنا ه� تعب�ان عن كافة الجهات األرضية، ألنه� النقطتان األصليتان، فليس املرشق: القــدس 
، بل والجنوب الكعبة فله الجهات كلها، يحــوِّل عبــاده يف َصــالتهم  ّ�  -فقط  -أو املغرب: قبلة النصارى  -  فقط ّ� 

لكــلٍّ جعلنــا مــنكم رشعــة «م أين� يريد ملصالحه وابتالآت، ك� وأن أصل تحول رشعة إىل رشعة ابــتالء: وكل ِصالته
مرجعكم فينبئكم �ــا   لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في� آتاكم فاستبقوا الخ�ات إىل هللاّ   ومنهاجاً ولو شاء هللاّ 

»كنتم فيه تختلفون
رصاط مستقيم إلتجاه الصالة، كذلك الكعبة املباركــة رصاط  -يف وقتها  -قدس فك� أن قبلة ال ٣

مستقيم، بل هي األصل املقصود عىل مدار الزمن الرسايل، وال سي� اإلسالمي، وقبلة القدس ابــتالء وقتــي ملصــلحة 

                                                        
�� و ���� ا��� ���). ا����ر �� أ�� ���س أن ا����      ١ �� و ���� ا��� ���  ��ل: إن ر��ل ا��ّ� آ إذا ��ن ���� أ��ه أن ����� ��� ��� ا����س �� ������  آ

���� ذ�� ��ل ����� ��� ��� ��� ��� ����  آ�� و ���� ا��� ���  �و���� ا����� ���� و����� إذا أ��� �� وإذا �� ���� ا����� ��� ا����س ���ن ر��ل ا��ّ 

 ��ن �������� و��ن �����اً �������ل ��� ا����س ا������ وأ���ف �� ا����� ���� ��� ���اً أو ��� ��� ���اً..

� و���� وا������ �� ���� �� ���ذ �� ��� ��ل: أ��ج أ��� وأ�� داود وأ�� ���� وأ�� ا����ر وأ�� أ�� ���� وا���� -  ١٧٥: ١و�� ا��ر ا�����ر 

�� و ���� ا��� ���أ���� ا����ة ����� أ��ال وأ��� ا����م ����� أ��ال ��ٔ�� أ��ال ا����ة �ٕ�ن ا����  ��م ا������ ���� ���� ��� ���اً إ�� ��� ا����س  آ

 إ�� ��� ��ا ��ل..  ����� ا��ٓ�� ����� ا��ّ�أ��ل ����: �� ��ى ���� و��� �� ا����ء �������� ���� �  �� أن ا��ّ�

 
). ��ا �� ���� ا����� ا����� �� ا�ٕ���م ا�����ي، و���ن ا����... أر�� ���ة ���، ��� �� ا���� ا����� ا��ال ��� أن ا����� �� ���      ٢

 � ا���س، و��� �ٕ����ه ا�����.���� �

 
٤٨: ٥).      ٣. 
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  وقتية وقد مضت.
عة إىل ســبعة عرشــة، وألن عديــد وقد اختلفت الروايات يف عديد األشهر املدنية لقبلة القدس من خمســة إىل ســب

األشهر ليس من صميم قصته التحويل، � ترش إليها اآليات وك�� ترصح للقبلة املكية، فإ�ا األصل يف مرسح البحث 
  هو تحويل القبلة، وأن أصلها هو الكعبة املباركة.

ترصخ عــىل  -ق� ومسيحي� ومعهم سائر السفهاء من الناس مرشك� ومناف -ولقد أنطلقت أبواق اليهود السفهاء 
مرة أوىل ح� تحولت عن الكعبة إىل القدس، ومرة أخرى إذ تحولت »ما والَّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها«املسامع 

عن القدس إىل الكعبة، انطلقت تلقى يف صفوف املسلم� ويف قلوب السذج منهم بــذور الريبــة والقلقــة، حيــث 
  هو ال يصدر عن مصدر الربوبية، دليالً عىل أن محمداً ال يصدر عن ربه!.دليل الجهل و  -يف زعمهم  -النسخ 

تحمل  -عىل أية حال  -إذ بيَّنت أن النسخ  »وما ننسخ من آية ننسهانات بخ� منها أو مثلها...«ذلك! رغم ما سبق يف 
، ك� وأن قبلة القــدس مصلحة م�ثلة أو خ� م� نُسخ، وقبلة الكعبة خٌ� من قبلة القدس كأصل عىل مدار الزمن

  أو مثلها يف أصل اإلتجاه. -مصلحياً وقتياً كاختبار  -كانت خ�اً منها 
ًة َوَسطا لِتَُكونُوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَيْكُْم َشِهيدا َوَما جَ « ا الِْقبْلَــَة الَّتِــي كُنــَت وَكََذلَِك َجَعلْنَاكُْم أُمَّ َعلْنَ

ــَعلَيْهَ  انَْت لََكِب�ًَة إِالَّ َعَىل الَّ ْن يَنَقلُِب َعَىل َعِقبَيِْه َوإِْن كَ    َوَمــا كَــاَن هللاّ    ِذيَن َهــَدى ّهللا ا إِالَّ لِنَْعلََم َمْن يَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّ
»بِالنَّاِس لَرَُءوٌف رَِحيٌم    لِيُِضيَع إِ�َانَُكْم إِنَّ ّهللا 

١.  
حق جهاده هــو   وجاهدوا يف هللاّ «ة وحيدة تحمل صيغة األمة الوسط، ال تشبها إال آية الحج إالّ يف لفظ الوسط: آي

اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو س�كم املســلم� مــن قبــل ويف هــذا ليكــون 
»الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء عىل الناس...

٢.  
التحويل » وكذلك«فهذه وإن � تحمل صيغة الوسط، ولكنها تواصفه تفس�اً له أنهم هم الوسط ب� الرسول والناس، 

للقبلة األصيلة إىل قبلة يهودية، خروجاً عن العنرصية والطائفية فيها، كذلك البعيد املدى، والوسيع الصدى، والبليغ 
ف� هو الوسط لهــذه االمــة، ومــن هــم املعنيــون  »علناكم أمة وسطاً...ج«الهدى من صبغة اإلسالم وإسالم الصبغة 

؟ أهم الوسط ب� إفراط الحياة الجسدية وتفريط الحياة الروحية، حيث الوسط بينه� جامع له� مه� »كم أمة«ب
  كانت الحياة الروحية هي األصيلة بينه�؟.

فــإن هــذه  »لتكونوا شهداء عــىل النــاس«لرصيحة هنا: وهذا مه� كان صحيحاً يف نفسه، ولكنه ال يناسب خلفيته ا
الوسطية تتطلب مرجعية األمة الوسط لطريف اإلفراط والتفريط، ال أن تكون شهيدة عليهم، إال �عني الرقابة عــىل 

وداً أو وقوال كونــوا هــ«دون التجمد عىل طائفية كتابية:   وكل ما أنزل ّهللا   تصديقاً بكل رساالت هللاّ   تلتزم بهدى هللاّ 
»نصارى تهتدون قبل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املرشك�

٣.  
وك� هو وسط يف القبلة، ال خصوص الكعبة وال خصوص القدس، بل ه� معــاً مهــ� كانــت الكعبــة هــي األصــيلة 

  الدائبة، وك� كانت قبلة لكافة املوحدين أحياًء وأمواتاً طول الزمن الرسايل.
ْن يَنَقلُِب َعَىل َعِقبَيْ وَ « ِبُع الرَُّسوَل ِممَّ لََم َمْن يَتَّ   .٤»هِ َما َجَعلْنَا الِْقبْلََة الَّتِي كُنَت َعلَيَْها إِالَّ لِنَْع
، فيها بيان الحكمة الحكيمة لجعل القبلة االبتالئية السابقة، بلمحة أنها كانت مؤقتة ملصلحة وقتية »وما جعلنا...«

                                                        
١٤٣: ٢).      ١. 

 
٧٨).      ٢. 

 
١٣٥).      ٣. 

 
١٤٣: ٢).      ٤. 
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ها تخفيضاً لشأنها أمام الكعبة املباركة،  آله و عليه هللا صىليعتذر فيها إىل الرسول   وكأن هللاّ  من جْعِل تلك القبلة، وعلَّه � يسمِّ
وملحة يف ملحات أن � يبدء اإلسالم بها عند بزوغه، وإال كان الحق الصحيح والفصيح أن يعرب عن القدس كقبلة وإن 

 -  »أّول بيت وضع للناس«»جد يف القرآن كله بيت عبادة ومتجٍه للصلَوة إال الكعبة املرشفة، تارة كيف مرة يتيمة، وال ن
ومن مثابته: املُقبَل، إقباالً إليه  »مثابة للناس وأمناً «وأخرى  -وطبعاً ليس للسكن، فإ�ا للطواف حوله والصالة تجاهه 

وهــذه الثالثــة  »للطائف� والعــاكف� والركــع الســجود«يل بتطه�ه حجاً له، واستقباالً للصالة إليه، وثالثة يُؤمر الخل
املعربة عن الصالة تعم الصالة فيه أم يف املسجد الحرام، ثم يف املعمورة كلها، ومن ثم الكون كله، أن يستقبوا البيت 

  الطاهر عن قذارات خبيثة، وعن الرجس من األوثان.
كعبة إىل القدس دون العكس فإنه مرغوب لكل من أسلم، والكبــ�ة إال يف ظرف التحول عن ال» لنعلم«وال موقع ل

ليست إال القدس املتحول إليها من الكعبة، فهذه من اللمحات اللمعات كرصاحة أن القدس   إالّ عىل الذين هدى هللاّ 
  هي ثان القبلت�.

القبلــة التــي كنــت ««ف ١اثنــان هنا هي من الَعلْم العالمة، ك� تشهد له وحدة املفعول وللِعلم مفعوالن» نعلم«و
ً  »عليها  »ما جعلنا إال لنعلم...«مؤقتاً يف بداية العهد املد�  وهي القدس، جعلناها قبلة بديلة عن القبلة األصلية، ردحا

  جاهلياً.» ممن ينقلب عىل عقبيه«حقاً » آله و عليه هللا صىلمن يتبع الرسول «عالمة واقعية ظاهرة باهرة ل
ة فلقد كانت العرب تعظِّم البيت الحرام عربياً جاهلياً، وملَّا آمن منهم مــن آمــن كانــت قبلــتُهم إســالمياً هــي قبلــ

 - ك� يف كل يشء  -منهم أن يتجردوا يف قبلتهم   مجدهم القومي، وملَّا يُخلصوا ويتخلصوا عن آرصة القومية، أراد هللاّ 
وهم ب� اليهود ت أن  -إسالمياً، تخليصاً حثيثاً من كل تعلقة بغ� املنهج اإلسالمي، فابتالهم يف الفرتة األوىل املدنية 

ممن ينقلب «كرسول ال كعر�، إتباعاً مجرداً من كل إيجاء غ� إسالمي  »يتبع الرسوللنعلم من «يتحولوا إىل القدس 
رصاحاً أم نفاقاً عارماً ِمن هؤالء الذين � يدخل اإل�ان يف قلوبهم، أو ملَّا، فإن فيها رواسب من الجاهلية  »عىل عقبيه

لقديم! فإنه اآلن عــىل أرشاف تأســيس دولــة الجهالء، ليسوا ليستقبلوا قبلة اليهود، تاريكن بيت مجدهم القومي ا
إسالمية، ال تصلح لها إال أعواد وأعضاد وأع�د صالحة، خالصة عن كــل نزعــة غــ� إســالمية، فلُيبتــوا بــذلك الــبالء 

إال عىل «ثقيلة » لكب�ة« »القبلة التي كنت عليها« »وإن كانت«العظيم، ليُعرف الغثُّ من السم� والخائن من االم� 
إن ناساً ممن أسلم رجعوا «، و وُهدى ّهللا   ، بعيدين عن كل هوى إال هوى هللاّ  �ا اهتدوا بُهدى ّهللا  » هدى ّهللا الذين 

  .٢»فقالوا مرة ههنا ومرة ههنا
الجاهلية ووشائجها، ومن كل س�تها القد�ة ووص�تها، ومن كــل  وهكذا تتجرد القلوب متخلصة من كل رواسب

رغائبها الدفينة، متعرية من كل رداٍء لبست يف الجاهلية وملَّا تخلعها مه� أدعــت خلعهــا، فتنفــرد هــذه القلــوب 
  لشعار اإلسالم وشعوره تاركة كلَّ شعور وشعار لغ� اإلسالم.

يريد لها منهم أن تكون بيت   كعبة املباركة هي بيت العرب املقدس، وهللاّ أن ال -وال تزال  -إن العرب كانت تعترب 
  دون �يُّز لقوم، وال �ييز ب� عر� وأعجمي. »سواء العاكف فيه والباد -مثابة للناس وقياماً للناس «املقدس   هللاّ 

مه� كان  -خليل وعظّمه الجليل الذي رفع قواعده ال »أّول بيت وضع للناس«عن  -وأن مؤقتاً  -ومه� كان اإلنخالع 
  .» وإن كانت لكب�ة إال عىل الذين هدى هللاّ «  لكنها عىل من � يهدي هللاّ » كب�ة«

: إذاً فصلوات الذين صلُّوا إىل الكعبة طيلة العهد امل� -القائلة  -ثم ورّدا عىل غيلة السفهاء من السفهاء من الناس 
أم وصلوات الذين صلوا إىل القدس باطلة ح� حولت القبلة عنه إىل الكعبة  -إذا كانت القبلة هي القدس  -باطلة 

قال رجال من املسلم�: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن نُرصف إىل القبلة كيف بصــالتنا نحــو «املباركة، وك� 

                                                        
، ��� ). �� آ��ت ��� أو ���� ��� ��ه ا����� ����� �� ا�َ��� �� ا�ِ���، و�� ا��� ��� ������ً وا��اً �� ����� ا�ِ��� ا������� �������     ١

 ���� إ�� ا�������ت ����� ���.

 
 أ��ج ا�� ���� �� ا�� ���� ��ل: ����� أن ����ً... - ١٤٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٢
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»بالناس لرؤف رحيم  ليضيع إ�انكم إن ّهللا   وما كان هللاّ «  فأنزل هللاّ » بيت املقدس
١.  

إ�اناً، ألنها قاعدة اإل�ان وعمود الدين، وأنها كانت بنزعة  -كعبًة أو قدساً  -هنا تسمى الصالة نحو القبلة الرشعية 
، بــل  واحرتامــاً ألمــر هللاّ   اإل�ان، فالذين صلوا نحو القدس تركاً لبيت مجدهم القديم � يصلوا نحوه إال إ�اناً بــا�ّ 

إ�ــانهم وهــو الــذي   ب إىل زلفى ممن صلوا من قبل ومن بعد إىل املسجد الحرام، فكيــف يضــيع هللاّ وصالتهم أقر 
فهل إن عالمة إتباع الرسول ضائعة  »لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عىل عقبيه«أمرهم باسقبالهم نحو القدس 

تأييداً لكون القبلة املكية هي الكعبــة  »ن قبلتهمما والَّهم ع«هي ثا� التأش�ات بعد » إال لنعلم«؟!... هنا  عند ّهللا 
املباركة، حيث العالمة هذه تحصل يف بداية الفرتة املدنية، دون حاجة اىل هذه الطائلة املكية املزعومة بال طائلة: 

كان ذلك ل -و� تكن فيه يهود ليزدادوا ابتالًء بهم  -أربعة عرش سنة، فلو أنهم أمروا يف العهد امل� بإتجاه القدس 
رادعاً عن إسالمهم، وهم قوم لدٌّ ليسوا ليؤمنوا بكل الجواذب والتبش�ات، فكيف كان لهم أن يؤمنوا وهم يفاَجئون 
  يف بزوغ الدعوة برتك القبلة املكية، وما هو الداعي لتكون القبلة املكية هي القدس إالَّ صداً عن دخولهم يف دين ّهللا 

مرة يتيمة أن ج�عة من العرب إمتنعوا عن اإلسالم ألن قبلته متخلفة عن الكعبــة  بداية الدعوة؟ ثم و� ينقل وال
املباركة، وال أنه كان يصيل إىل القدس يف مكة متحوالً عن الكعبة...! ولو كانت القبلة يف العهد املــ� هــي القــدس 

   هذه القبلة!.لشملت قصتها الكتب وتواترت يف األلسن ونقلت اعرتاضات متواترة من عرب الحجاز عىل
ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهــا  آله و عليه هللا صىلأن يب� متبع محمد   إن هوى أهل مكة كان يف الكعبة فأراد ّهللا «ثم 

وبهذه الصورة القاسية  -مخالفة الهوى يف رشعة الحق  ال يشبه حديث الحق، فإن مجال ٢يأمر بها آله و عليه هللا صىلومحمد 
!، والبدايــة بقبلــة القــدس هــي مــن أعضــل  - ليس يف غضون الدعوة التي تتطلب لينة وجاذبية لهؤالء القوم اللُّدِّ

  !. املشاكل صداً عن دخولهم يف دين ّهللا 
نحو بيت املقدس �انية عرش  آله و عليه هللا صىل  صلينا مع رسول ّهللا «نعم قد يروى شطر قليٌل من العهدين لقبلة القدس أن 

وهو وســط بــ� األمــرين، وفيــه محنــة ألهــيل  ٣شهراً ورصفت القبلة إىل الكعبة بعد دخوله إىل املدينة بشهرين...
  البلدين يف العهدين.

ملدنية يف بداية الهجرة فالجوُّ اليهودي فيها كان يزيد ابالء لتحول القبلة إىل القدس، فربوز بارزين وأما القبلة ا -هذا 
  من الناجح� يف ذلك اإلمتحان العظيم كأعضاد للدولة الجديدة.

 آلـه و عليـه هللا صـىلإىل القدس، حيث إتباع من أتبع الرسول  يف تحول القبلة، إال يف تحولها عن الكعبه» لنعلم«ثم ال معنى ل
ليس عالمة اإل�ان إال هنا، واما إتباعه يف التحويل إىل الكعبة بعد القدس فهو رغبة املسلم� أجمــع، وحتــى أهــل 

  الكتاب الذين أسلموا فضالً عن أهل الحرم!.
لَنَُولِّيَنََّك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََولِّ َوجْ « َ�ِء فَ هََك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرَاِم َوَحيْــُث َمــا كُنــتُْم فََولُّــوا قَْد نَرَى تََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السَّ

اَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما هللاّ  »بَِغاِفٍل َع�َّ يَْعَملُونَ    ُوُجوَهُكْم َشطْرَُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَ
٤.  

                                                        
١٤٣).      ١. 

 
و�� ����� ا����� ا��� ��� «��؟ ���ل: ��� ��ل �� و�� ��� أ�� ������� ا��ٔو  �� ���ب ا������ج ��� �� ا�� ر��ل ا��ّ� ١١٤: ١). ��ر ا������      ٢

إ�� ����� ذ�� ��� و��داً ��� أن �����ه �����، وذ�� أن ��ى...  »إ�� ����� �� ���� ا����ل ��� ����� ��� �����«و�� ��� ا����س  »�����

����� �� ��ا�� ����اً ���� ���� ��� ����� و��ا���... ���ف و��� ��ن ��ى أ�� ا������ �� ��� ا����س أ���� ��������� وا����� إ�� ا����� 

���� ����� ا���������، �� و���� ��ا��� ا����� ���� » �����«����� ����ف �� ����ه ا���ء ������ ����� �� ������ ��اه... أ��ل: �����   أن ا��ّ�

 ا�������ت ����� ��� �� و����.

 
 أ��ج أ�� ���� �� ا���اء ��ل �����. - ١٤٦: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

 
١٤٤: ٢).      ٤. 
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يف الس�ء، نَِظرة األمر بتحــول القبلــة  آله و عليه هللا صىليف قبلة القدس لحدٍّ يتقلب وجه الرسول  لقد بلغت محنة اإلمتحان
من قبلة، ولكن الكعبة املباركة هي أوّل   املمتحن بها إىل القبلة األصلية التي يرضاها، فمه� يرىض كل� يرضاها ّهللا 

نات مق�م إبراهيم، وهي مثابة للناس وقيام، فهذه جهة مــن بيت وضع للناس مباركاً وهدًى للعامل�، فيه آيات بي
رضاه بها، وأخرى هي أنتهاء أمد اإلبتالء بقبلة القدس، وثالثة أن اليهود يحتجون عليه وعىل املسلم� بهذه القبلة، 

» وما تشاءون إالّ أن يشاء هللاّ «، إذ  ال تعني إالّ مرضات هللاّ » ترضاها«إذاً ف
ك� وال تعني ُسخطه لقبلة القدس، فإ�ا  ١

لــئال «  هو سخط الستمرارية الحجة اليهودية عىل املسلم�، زعزعة يف إ�انهم، وزحزحة عن إيقانهم وكــ� قــال هللاّ 
تلمح أنه ما كان يقلِّــب وجهــه، » التقليب«دون » التقلب«ثم  »يكون للناس عليكم حجة إالّ الذين ظلموا منهم...

قد «قلب وجهه أتوماتيكيّاً يف الس�ء ك� كانت تقتضيه الحالة الرسالية األخ�ة، الناظرة للقبلة األصلية... ثم وإ�ا يت
هــي ثالثــة التأشــ�ات لكــون القبلــة املكيــة هــي الكعبــة املباركــة، إذ كــان الرســول  »نرى تقلب وجهك يف الس�ء

كان يتقلب وجهه يف الس�ء طيلة العهد امل� إضافة إىل ردح من يحبها منذ عرف نفسه ومنذ أرسل، فهل آلـه و عليه هللا صىل
الالَّمح إىل مــرة يتيميــة جديــدة جــادَّة، عــرف الرســول » تقلبات وجهك«املد�: أربع عرش سنة؟ وصيغته الصالحة 

تفوه بدعاِءه واستدعاءه فيها أن اإلمتحان حاصل، وأمر التحويل إىل املسجد الحرام عىل األرشاف، ولكنه � ي آله و عليه هللا صىل
لذلك التحول، فإ�ا إشارة اإلنتظار بتقلب وجهه يف الس�ء الوحي نَِظرََة نزول رسول الوحي حامالً تحويل القبلــة... 

هي الكعبة املباركة التي أنا أضاها، بعد الفرتة اإلبتالئية املدنية لقبلــة القــدس  »قد نرى.... فلنولينك قبلة ترضاها«
  .»املسجد الحرام وحيث� كنتم فولوا وجوهكم شطره فول وجهك شطر«

كل ذلك ييشء بتلك الرغبة القوية الرقيبة الظروَف املؤاتية لتحول القبلة بعد ما ك� حجاج اليهــود ولجــاجهم، إذ 
 -اً وجدوا يف إتجاه املسلم� إىل قبلتهم يف تلك الفرتة الخط�ة، وسيلة للتموية والتضليل والبلبلة والتجديل، فــأخ� 

حرمة ألمــر بــه عــىل  ٢بخا�ة البلية، أصبح يقلب وجهه يف الس�ء، دون أن يرصح بدعاءآله و عليه هللا صىلوملا أحس الرسول 
»فلنولينك قبلة ترضاها...«إمره، وتحرجاً من اقرتاح مبكَّر ليس يف وقته، فأجابه ربه فوَر تقلب وجهه 

ولقد أمر بتلك  ٣

                                                                                                                                                         
 
٣٠: ٧٦).      ١. 

 
��ل: ��ٔ���  ا����م ����  �� ����� ا��ٔ���م ا�����ي �� ���� �� أ�� ���ة ا�� ����ن �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ١١٤: ١). ��ر ا������      ٢

�� و ���� ا��� ���  أ��ه ��؟ ��ل: ��� إن ر��ل ا��ّ� »����..و�� �«�� ���� �� و��  �� «�� و��� �� �� ���� ���ل:   ��ن ���� و��� إ�� ا����ء ���� ا��ّ� آ

 ».��ى...

 
... و��� ��م �� ��دة ا����م ����). ����وا��ت ا������ أ�� د�� ������ً ����� ��� ا���� �ُ��� إ�� روا���، ��� ��وى �� ا�ٕ���م ا�����ي      ٣

��� ���  �� ��ري ���� ��� ��� ��� ��ر ����� إ�� ������ و��ٔ�� �� ����� ������ و����� وأ��� ذ�� ��� ر��ل ا��ّ�  ا����د �����ن: وا��ّ� �� و ���� ا  آ

��� ���  ��� ا��� �� ���� و��ه ������ وأ�� ا����� ���ء ������ ���ل �� ر��ل ا��ّ� �� ��� ا����س إ��   �� ������ ��ددت �� ����� ا��ّ�  آ�� و ���� ا

��� إ���� �ٕ��� �� ��دك �� ����� و�� ����� �� ����ٔل ر�� أن �� ا����م ����ا����� ��� ��ٔذ�� ��� ���� �� �� ��� ا����د �� �����، ���ل ������ 

 .»�� ��ى...«�����، ���� ا���� د���� ��� ������ �� ��د �� ����� ���ل أ��ء �� ���� 

�����ن: أ�� ����  آ�� و ���� ا��� ���  إ�� ��� وذ�� أن ا����د ����ا ���ّ�ون ��� ر��ل ا��ّ�  :... �� و��� ا��ّ�ا����م ����و�� ا����� �� ا���� �� ا���دق 

��� ���  ��� ���� إ�� ������ ��ٔ��� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا �� ذ�� أ��اً ����   �� ذ�� ���ً ����اً و��ج �� ��ف ا���� ���� إ�� آ��ق ا����ء ����� �� ا��ّ� آ

��ٔ�� ������ و�ّ��� إ�� ا����� وأ��ل  ا����م ����أ��� و��� و�� ���ة ا��� ��ن �� ���� ��� ���� و�� ��� �� ا���� ر����� ���ل ������ 

�� و���� �� «���ن �� ��� ر����� إ�� ��� ا����س ور����� إ�� ا����� ����� ا����د وا�����ء  »�� ��ى ���� و��� �� ا����ء...«���� 

 .»������ ا��� ����ا �����
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  .١»بلت�الق«التولية وهو يصيل يف املسجد املسمى لذلك ب
كأمٍر يختصه ترشيفاً لس�حته وتعظي�ً لساحته، ثم  »شطر املسجد الحرام«عن القبلة املؤقتة اإلبتالئية  »فول وجهك«

 -فقــط  -هو قبلــة  ف� هو الشطر القبلة هنا، وهل »وحيث�ً كنتم فولوا وجوهكم شطره«أمر يعم املسلم� كافة: 
  للنائ�، أم وللقريبي� إىل املسجد الحرام، أم والكائن� فيه أمام الكعبة املباركة؟.

وجهته، وهو بُعده، ويجمعه� جانب اليشء إما بجنبه  ٢هو نصف اليشء ووسطه، وهو نحو اليشء -لغوياً  -الشطر 
 - إذاً  -داخلياً وهو نصفه، أم خارجياً وهو نحوه بعيداً عنه، فهل هو بَعُد: البعض؟ و� تأت يف اللغة كبعض! واملعنى 

، أم دون شــطره» املسجد الحــرام«بعض املسجد الحرام، فرتاه أّي بعض هو؟ أهو أي بعض منه؟ وتعب�ه الصحيح 
يعني شطراً خاصاً منه!، ثم الشطر العام هو طبيعة الحــال » شطر املسجد الحرام«شطراً من املسجد الحرام، فإن 

  ملستقبله، إذ ال �كن ألي أحد أن يستقبل كل املسجد الحرام!.
بلة! ثم وهي أصل الق» الكعبة«شطر املسجد الحرام دون  -إذاً  -أم هو شطٌر خاص وال اخص من الكعبة؟ فل�ذا 
  وع� الكعبة ال �كن ان تكون هي القبلة للنا�!.

نصفه ال نفسه حيث تعني أي نصف منه ثم  -إذاً  -أم هو نصف املسجد الحرام؟ فهل هو أيُّ نصف منه؟ فل�ذا 
ن! ثم وكيف يويل وجهه نصفه؟ وال يوّىل إالَّ جزَءه قدَر الوجه لو أمكــ» شطراً من املسجد الحرام«وتعب�ه الصحيح 

وهو غ� النصف! ثم صالح التعب� عنه » الكعبة«ثم ال يتمكن البعيد أن يويل ال نصفه وال بعضه!.. أم هو منتصفه 
  دون منتصف املسجد الحرام، ثم ونفس الكعبة ال �كن أن تكون قبلة النائ�!.» الكعبة«

ا� أن يويل وجهه إالَّ نحوه حيــث أم هو نحن وجانبه؟ وذلك هو الصحيح، وتعب�ه ذلك الفصيح! فليس بإمكان الن
  ب� املرشق واملغرب قبلة).«يسع ب� املرشق واملغرب وك� يف األثر املستفيض 

يعني من مكة، وليس » ومن حيث خرجت«خارج مكة، والسند  -وبأحرى  -يعني خارج الحرم، أم  »حيث ما كنتم«و
وقد يظُنُّ أن حكمــه يخصــه، والثــا� يعــم  آله و عليه هللا ىلصتكراراً، حيث األول خطاب لخصوص الرسول  »حيث ما كنتم...«

ترصــيحة »حيث مــا كنــتم«أين� كانوا و »شطر املسجد الحرام«ال تدل عىل أن القبلة هي » فول«عامة املسلم�، ثم 
طر املسجد هو بأقل تقديره ثلث الدائرة، فالوجه املوىلَّ وش -وهو ما يواِجه أو يواَجه  -لشمولية الجهات، ثم الوجه 

قان  ق ب» ب� املرشق واملغرب قبلة«الحرام املوىل إليه، ه� يصدِّ املرشق واملغرب فأين� تولوا فثم   ّ� «والكل مصدَّ
  .» وجه هللاّ 

ثم الوجه هنا ال يخص خصوص الوجه، بل وكل مقاديم البدن، فلتوجَذه كلها نحــو املســجد الحــرام، فــإن للوجــه 
فوجه القرائة هو البرص، ووجه الوضوء هو كل الوجه، ووجه اإلتجاه لجهة سفراً أو صالة وجوهاً حسب املوّىل إياه، 

  هو كل وجوه البدن، اللهم إال اليد فإنها ال وجه لها، أم ال وجه لتوجيه وجهها املسجد الحرام.
 الكعبة يستقبلها، ثم وليست هذه التوسعة إالّ رعاية للسعة يف اإلتجاه نحو الكعبة املباركة، فاملتمكن الستقبال ع�

د �ا ب� املرشق واملغــرب  املتمكن الستقبال املسجد الحرام يستقبله، ومن ثم استقبال شطر املسجد الحرام، املحدَّ
لســكان ســائر »شطر املسجد الحرام«بإتجاه الجنوب من كل أنحاء الكرة األرضية، ك� وأن الكرة األرضية ككل هي 

  الكرات!.
زاوية اإلتجاه إىل قبلة وسواها، فكل� ابتعد مكان اإلتجاه عنها انفرجت زاويتها لحدٍّ يصدق  وهذه طبيعة الحال يف

  أن (ما ب� املرشق واملغرب قبلة) هي الزاوية املنفرجة حسب انفراج املستقبل بعداً عن القبلة.

                                                        
�  ١١٤: ١). و�� ��ر ا������      ١ �� أ����� �� ���� ا����� ��ل: إن ��� ��� ا��ٔ��� أ���� و�� �ـ� ا��ـ��ة و�ـ� �ـ��ا ر���ـ�� إ�ـ� �ـ�

��ـ��ا ا����س ���� ��� أن ����� �� ��ف إ�� ا����� ����ل ا����ء ���ن ا����ل وا����ل ���ن ا����ء، و���ا ا������� ا�������� إ�ـ� ا����ـ� 

 ���ًة وا��ة إ�� ������ ����� ��� ������ ���� ا�������.

 
 ه.�� ا��ٓ�� ��ل: ���� ���ه ��� ا����م ������� آ����  ا����م ����). �� ����� ا������� �ٕ����ده �� ا���دق      ٢
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، كــ� يف قربهــا وهو ناحيته وجهته، ليس له حّد خاص، بل هو حسب بُعد يتشــطر أكــ� »شطر املسجد الحرام«ف
تنقلب منفرجة الزاوية إىل قا�ة وإىل حادة، وكل ذلك حسب إمكانية اإلتجاه كالعادة املســتمرة، مهــ� ُهنِدســت 
واجهة القبلة يف عرص العلم �ا يقرب شطر املسجد الحرام، إالّ أن رعاية الجهة املهنَدسة ثابتة رشط أالّ يكون عرس 

  أو حرج.
لقبلة إضافة سعة الوجه للمستقبل إىل سعة املواجهة للقبلة، فالوجه هو ثلث الدائرة، ومن لطيف أمر السعة يف ا

) درجة نحو ۶۰وشطر املسجد الحرام هو الجهة التي فيها املسجد الحرام، فاإلتجاه بجزء من الوجه يف زاوية قدرها (
مــا بــ� املرشــق «� يف املستفيضة املسجد الحرام كل� صدق عليه زاوية اإلتجاه، ذلك هو فرض النا�، والنتيجة ك

يعني جهة الجنوب وهي قرابة تسع� درجة، خارجاً عن نقطة الرشق والغرب، ما صدق أنه جهــة » واملغرب قبلة
  الجنوب.

َحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما ّهللا « »لُونَ بَِغاِفٍل َع�َّ يَْعمَ    َوإِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الْ
١.  

لسابق  آله و عليه هللا صىلكقبلة، وبأحرى الكعبة املباركة كقلب القبلة، أم وهو الرسول  »شطر املسجد الحرام«علّه  »إنه الحق«
ن ، وتراهم كيف يعلمــو آله و عليه هللا صىلذكره، إذاً فقبلته حقٌّ ضمن رسالته، أم ه� معنيان عىل البدل واألصل هو الرسول 

أنه الحق من ربهم؟ قد تعني أن السنة الكتابية هي النسخ ابتالًء وتدريباً، فك� أن سائر كتابات الس�ء فيها نسخ 
ما قل أو ك�، فليكن كذلك القرآن!، أم إن معرفة كتابات الوحي تحمل عىل تصديق القرآن كواحد منها ألقل تقدير، 

ق    البيت كقبلة!. -من ضمنه  -فليصدَّ
يف هذه الكتابات تأش�ات أم ترصيحات بالكعبة املباركة كقبلة إســالمية أم وأمميــة إالَّ شــطرات يف تــاريخ أم وألن 

  الرساالت.
بيتــي بيــت صــالة » «� بِيتي بِيْت تَفيال ييقُرء بِخــاْل هــاَعِميمْ «) حسب األصل العربا�: ۸: ۵۶و�ها ما يف (أشعياء 

  ».يدعى لجميع الشعوب
  صيغة خاصة للكعبة املباركة، و� تستعمل بهذا اإلختصاص إالّ فيها.» بيتي«مع العلم أن 

بَْعُضُهْم بِتَابِعٍ قِبْلََة بَْعــٍض َولَــِنئْ  َولَِنئْ أَتَيَْت الَِّذيَن أُوتُوا الِكتَاَب بُِكلِّ آيٍَة َما تَبُِعوا قِبْلَتََك َوَما أَنَْت بِتَابِعٍ قِبْلَتَُهْم َوَما«
»ُهْم ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمْن الِْعلِْم إِنََّك إِذا لَِمْن الظَّالِِمَ� اتَّبَْعَت أَْهَواءَ 

٢.  
من  -ككلٍّ  -تعم كافة أهل الكتاب يف الرساالت الكتابية عىل مدار الزمن، فاإلنحيازات الكتابية  »الذين أوتوا الكتاب«

  .-إالّ من آمن  -جهة 
وجه خاص، ثم الطائفية الكتابية يف الرسالة اإلرسائيلية بوجع عام، ه� من املوانع ألن يتبعوا والعنرصية اإلرسائيلية ب
سناداً إىل حجة الوحي الصارم، وقبلة  »وما أنت بتابع قبلتهم«وأن أتيتهم بكل آية بينة، ثم  -قبلتك، إالّ قليالً منهم 

وليعلم أهل الكتاب أنك لست جامداً عــىل قبلــة » لم..لنع«القدس املؤقتة � تكن متبوعة لك كقبلة يهودية، وإ�ا 
من الحال حتــى آخــر  -فضالً عن سواه  -  تنفي هذه التبعية بأمر هللاّ  »ما أنت بتابع قبلتهم«عنرصية أم طائفية ف

ا من الحال حتى آخر زمن التكليف، فهي عبارة أخرى عن أنه -فضالً عن سواه  -  زمن التكليف، فهي عبارة بأمر هللاّ 
مــن التحــول إىل قبلــة القــدس  آلـه و عليـه هللا صىلال تُنسخ، قطعاً آلمال أهل الكتاب، وصداً ع� يخلد بخلد الرسول  -بعد  -

  تقريباً ألهلها إىل اإلسالم.
يف مصلحة وقتية،   إتباعه لها ملجرد هوى أهلها، فإنه إتباع ألمر هللاّ  -ع� سلف من قبلة القدس  -ذلك! وك� نفت 

  سلباً حقاً. »وما أنت بتابع قبلتهم«سلباً باطالً  »ما تبعوا قبلتك«ا مقابلة ب� حق القبلة وباطلها، فهم ثم هن
 -ثم وكيف باإلمكان إتباع قبلتهم وهي ب� القدس واملرشق، فإتباع كلٍّ رفٌض لآلخر، فليرتك إتباع األهواء املختلفة 

                                                        
١١٤).      ١. 

 
١٤٥: ٢).      ٢. 
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  . إىل إتباع هدى هللاّ  -املستحيل تحقيقها 
فــالبعض اليهــود مســتقبلون القــدس عــىل طــول الخــط دون تحــول إىل رشق  »ما بعضهم بتاعب قبلة بعضو «ثم 

أن تتبع أهــواَءهم يف  -بعُد  -املسيحي، والبعض املسيحي مستقبلون الرشق دون تحول إىل القدس، أفأنت تهوى 
  إتباع قبلتهم لفرتة أخرى حتى يتبعوا قبلتك؟.

إذ قيض أمر التحويل  »ما أنت بتابع قبلتهم«وأصبحت القبلة الكتابية واحدة، ففحتى ولو أتبع بعضهم قبلة بعض، 
  ألهل الحق من غ� أهله.

  ثم اليهود والنصارى عىل وحدتهم يف تكذيبك هم مختلفون يف قبلتهم فكيف يرجون أن تتبع قبلتهم؟!.
بحــق الرشــعة  »إنك ملن الظــامل�«ة يف أيٍّ من الطقوس الكتابي »ولنئ أتبعت أهواءهم من بعد ما جاَءك من العلم«

  اإللهية، بعد ما كنت من العادل� يف استقبال القبلت�.
التحول إىل قبلة القدس فرتة أخرى رغبة يف �يُّل اليهود إىل  -بعنوان ثان  -تلمح أن الرسول كان يودُّ » ولنئ...«هنا 

ح الكعبة املباركة، وهو ال تعني أنه ال يرىض القدس، وإ� »قبلة ترضاها«اإلسالم، إذاً ف  - ا هو لو ُخيلِّ ونفسه كان يرجِّ
هنا هم العارفون �ا يف الكتاب من حق هذه الرسالة  »الذين أوتوا الكتاب«ثم   يحب ما أحبه هللاّ  -كضابطة رسالية 

صامدون يف تقليدهم ال وعوامهم املشتبهون بأتباعهم إالَّ ال »وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل�ً وعلواً «األخ�ة ثم 
األعمى، وال كل عل�ء الكتاب، فالذي يجحد بالحق وهو عىل علم به بأدلته، ليس ليتحول عن نكرانه له بأدلته، فهو 

  امتناعاً التباع هذه القبلة بإختيار. »قلوبهم  زاغوا فأزاغ ّهللا «من الذين 
الحفاظ عىل ما يعلمونه حقاً، وتنديد بهــم إن تشديد عىل العل�ء يف مسؤولية  »من بعد ما جاءك من العلم«وهنا 

  تركوها كأنهم ال يعلمون، فاإلقدام عىل أمر جهالً هو أقل مسؤولية من اإلقدام عليه بتخلف عل�ً.
ِكتَاَب يَْعرِفُونَُه كََ� يَْعرِفُوَن أَبْنَاَءُهْم َوإِنَّ فَِريقا ِمنُْهْم لَيَْكتُُموَن الْ « »َحقَّ َوُهْم يَْعلَُمونَ الَِّذيَن آتَيْنَاُهْم الْ

١.  
  إيتاُء الكتاب هنا هو اإلبتالء معرفياً، دون مجرد اإلنتساب أنه كتا� وال يعلم الكتاب إال أما�.

وهي قمــة  -معروف لديهم يف الكتاب كمعرفة األبناء  آله و عليه هللا صىلدليل أن الرسول  »آيتناهم الكتاب«بعد » يعرفونه«و
ك� يعرفون كتابهم، وك� ونجد  -إذاً  -حيث الضم� راجع إليه دون القرآن، فإن تعب�ه الصحيح  -عرفة املعروفة امل

الذين آيتناهم الكتاب يعرفونه ك� يعرفون أبناَءهم الذين خرسوا «نفس اآلية يف األنعام بنفس املعنى ونفس السند: 
»أنفسهم فهم ال يؤمنون

٢.  
؟ ألن كالً من األبوين يعرف ما ولده دو�ا اســتثناء، وقــد ال يعــرف »أمهاتهم -أو  -آباءهم «دون » أبناَءهم«ا وملاذ

يف معرفــة أهــل  آلـه و عليـه هللا صـىلالولد َمن ولَّده، إذ وُلد بعد موته أم مات يف صغره، إذاً فأعرف التعريــف بهــذا الرســول 
  .»ك� يعرفون أبناَءهم«الكتاب هو 

من معرفة نظرية �واصفة كتابية، تشبيه معرفة حسية يف قمتها، وهم له منكرون، مؤوِّل� إسمه املذكور يف  ويا له
كتبهم تارة بغ� إسمه، وصفاً أو فعالً، ومسقط� له عن الرتج�ت أخرى، وناظرين محمداً غــ�ه ثالثــة دون حجــة 

وهو مذكور باسمه ورسمه ومولده ونسبه وحسبه ولكن ال  عليه إالَّ أنه غ� إرسائييل، وقد جاء �ا ال تهوى أنفسهم،
  حياة ملن تنادي.

واضحة، � تأت �عرفة له ك� يُعرف األبناء،  آله و عليه هللا صىلوجواباً عن سؤال: مه� بلغت البشارات الكتابية بحق الرسول 
  فإن هذه حسية ال ريب فيها، وتلك باإلسم واملواصفة وقد تعرتضها ريبة؟.

م� يدل عىل معرفة الحقة بعد ظهوره بآيات صدقه فإنها كافية لتصديقه رسوالً مه�  »عرفوه«دون  »يعرفونه«: نقول
م�ثلة الوحي الكتــا� يف  -� تكن هناك معرفة سابقة، وح� تجتمعان ألهل الكتاب يف مثلث: البشارات الكتابية 

                                                        
١٤٦: ٢).      ١. 
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وإن فريقاً مــنهم ليكتمــون «ن أبناَءهم دون أية ريبة وشبهة يعرفونه ك� يعرفو  -إذاً  -بينات رسالته، فهم  -قرآنه 
  أنه الحق وأنهم كا�وه. »وهم يعلمون«الناصع الالّمع  »الحق

لوم يِدعو ييرســائل إويــل ) «۷وقد جاء يف األصل العربا� من كتاب هوشع اآلية ( بائوا ِ�ّي َهِفقوداه بائوا �ّي َهشِّ
  »:رَْب َعُونِحا ِو َربّاه ِمِسطْ�ه هنا� َمشوكاْع إيُش َهارُوَح َعْل 

 - » تأ� أيام التمييز، تأ� أيام الجزء سيعلم إرسائيل أن النبي السفيه ورجل الروح مجنون لك�ة إ�ك وشدة الحنق«
بنــو إرسائيــل يعلمــون «! وقد جاءت يف ترجمــة أخــرى عنهــا: »ويقولون أنه ملجنون وما هو إالّ ذكر للعامل�«أجل 

وقــد قــال ر� حيــيم ويطــال يف كتابــه » النبي األمي املرصوع صاحب روح الهــامي وصــاحب الــوحيويعرفون أن 
  السالم.  إن القصد من النبي األمي هنا هو محمد بن عبد الذي بعث يف زمن عبد هللاّ » عصحييم«

رف إبني إذ رأيته مع السالم من سالم ح� يجيب السائل عن هذه اآلية: (لقد عرفته ح� رأيته ك� أع  ويا لعبد هللاّ 
  .١الصبيان وأنا أشد معرفة �حمد مني بإبني...)

  .٢»يعرفون محمداً الوالية يف التوراة واإلنجيل ك� يعرفون أبناءهم يف منازلهم«هم أجل و 
»الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَالَ تَُكونَنَّ ِمْن الُْمْمَرتِينَ «

٣.  
كان من املمرتين يف الحق من ربه، فإ�ــا  -  وعوذاً با�ّ  - آله و عليه هللا صىليعني أن الرسول  -كأمثاله  -وليس ذلك الخطاب 

  ل الكتاب تتبيب، ولكلِّ دعاية ضالة �ويت وتفويت.ذلك له تثبيت، وللممرتين من أه
ال » من ربك«الحق الرسايل بالقرآن الحكيم الذي هو كل الحق، املحلِّق عىل كل حق، إنه » من ربك«كله » الحق«

 فيه، وذلك إيحاٌء صارم إىل َمن وراَءه من املسلم� تثبيتاً، وإىل النــاكرين مــن أهــل »فال تكونن من املمرتين«سواه 
الكتاب تتبياً، ثم ومتعلَّق اإلمرتاء ليس يختص بأصل رسالته، أم وقبلته، بل وأنهم يكتمون الحق وهم يعلمــون، إذ 

أنهم يعرفونك ك� يعرفون أبنــاَءهم،  »فال تكونن من املمرتين«كانوا يرتابون فيه كأنهم ال يعلمون، أم هم شاكرون 
  وأنهم يكتمون حقك وهم يعلمون.

ٍء قَِديٌر    َجِميعا إِنَّ هللاّ    َهٌة ُهَو ُمَولِّيَها فَاْستَِبُقوا الَْخْ�َاِت أَيَْن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكْم ّهللا َولُِكلٍّ ِوجْ « »َعَىل كُلِّ َيشْ
٤.  

                                                        
ا������ ��ل  آ�� و ���� ا��� ���  أ��ج ا������ �� ���� ا���ي ا����� �� ا����� �� ا�� ���س ��ل: ��� ��م ر��ل ا��ّ� - ١٤٧: ١). ا��ر ا�����ر      ١

���ء��«��� ����   �� ���م �� أ��ل ا��ّ�  ��� �� ا����ب ���� ا��ّ� ������ ا����ب ������� ��� �����ن أ ��ه ا������؟ ��ل   ���� �� ��� ا��ّ� »ا���� آ

�� ������ و�� أدري �� ���� ا����ء، ���ل ��   و�� ���� ا��ّ�  �� �� ا��ّ�  �� ���م �� ���:... ���ل ��� ��� ذ��؟ ��ل: أ�� ر��ل ا��ّ�  ��� ا��ّ�

 �� ���م.��   ���: و��� ا��ّ�

 »������� ��� �����ن أ���ء��«�����:   و��� أ��ج ا����ا�� �� ����ن ا���ر�� ��ل: ���� أ���� ا���� ����� �� ا�����ن ����� ا����ب ��ل ا��ّ�

 �����ا �����ن: ��ا ز��ن ��� �� أ�� ���ج �� أرض ا���ب �� �����ت �� ذ�� ���� ��ورة ��� ����� ���� ا����ة.

 
���� ���� و��� ���ل: ��ٔ�� أ���ب ا����ٔ�� ���  ا����م ������ أ��ل ا����� �� ا��ٔ��� �� ����� �� أ��� ا�������  ١٣٨: ١). ��ر ا������      ٢

�«وأن �����ً ���� ������ن ا��ـ� و�ـ� ����ـ�ن.  »�����...ا���� آ�«�� و��   ا����د وا����رى ���ل ا��ّ� ��ـ� «أ�ـ� ا���ـ�ل إ�ـ���  »ا��ـ� �ـ� رـ�

� ا����م ����  و��� �� ����� ا���� �� أ�� ��� ا��ّ� »����� �� ا������� �رك و��ـ���   ��ل: ���� ��ه ا��ٓ�� �� ا���ـ�د وا���ـ�رى ��ـ�ل ا��ّـ ا�ـ��� «�ـ�

���َء��«آ�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�����  »آ������ ا����ب ������� �� و�� �� أ��ل ����� �� ا���راة وا�ٕ����� وا����ر ��� ����   ��ن ا��ّ� »��� �����ن أ

��اً �����ن وا���� ��� أ��اء ��� ا����ر ر���ء ����� ��ا�� ر���ً �  ���� ر��ل ا��ّ�«و��� أ����� و����� و������� و�� ���� �����  آ�� و ���� ا��� ���

� �ـ��  ���ه ��� ر��ل ا��ّ� »ور��ا��ً ������ �� و������ �� أ�� ا����د ذ�� ����� �� ا���راة و����� �� ا�ٕ�����  ����ً ����ً �� ا��ّ� ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

 .»�� ������ا ���وا ������ ��ءَ «�� و�� ���� أ�� ا����ب ��� ��ل ��� �����   �� ا���راة وا�ٕ����� و��� أ�����، ���� ���� ا��ّ�

 
١٤٧: ٢).      ٣. 

 
١٤٨: ٢).      ٤. 
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: ملحدين من الناس »ولكلٍّ «هنا محتمالت حسب عديد اإلحت�الت أفضلها جمعها ما � تطارد أدب اللفظ واملعنى: 
  من الثالث اآلخرين، أو اآلخَرين، أم املسلم�.» لكلٍّ «أم  -ومرشك� وكتابي� ومسلم� 

الت.» وجهة«   قلبية أو قالبية، فالثانية هي القبلة لدعاء وَصالة، واألوىل هي لكل الحاالت والصِّ
عرشــ وجهــاً يف الوجهــة املــوالَّة،  صاحب الوجهة مويل نفسه أياها، وهذه ستة» هو«أياها، أم » موليها«  هللاّ » هو«

) احت�الً، واألصل يف معارك الوجهات واإلتجاهات هو ۶۴ترضب يف استباق الخيارت مادة وُمدة وِعدة وُعدة فهي (
 -يف كل املجاالت، فمه� كانت وجهة امللحدين املادي� هي املادة قلباً وقالباً، ووجهة املرشك�  »فاستبقوا الخ�ات«

اآللهة املختلِفة املختلََقة، ووجهة الكتابي� قبلًة هي القدس واملرشق، وروحيًة هي مختلف إتجاهاتهم هي  -كذلك 
، ووجهة املسلم� كقبلة قدساً لفرتة وكعبة عىل طول الخط، ويف كلٍّ جهات حسب مختلف الواجهات  يف رشعة هللاّ 

تكويناً وترشيعاً، » موليها«  ّهللا » هو«جتهادات يف املعمورة وسواها، والوجهة الروحية حسب مختلف املذاهب واإل 
  اختياراً دو�ا اضطرارا...» موليها«صاحبها » هو«و
»سابقوا إىل مغفرة من ربكم...«و »فاستبقوا الخ�ات«

يف ذلك املرسح الواسع الحافل �ختلف الوجهات والواجهات،  ١
كم دون سواه، فاجعلوا الحياة ميدان ســباق يف الخــ�ات كلهــا، يف كــل وجهــة إيا  هي التي يولِّيها هللاّ » الخ�ات«و

وإتجاه قلبية وقالبية، استباقاً يف موادها وُمَددها وِعددها وُعددها، فإن استباق الخيارت واملسارعة فيها هي بعدها 
روف وينهون عن املنكر وأولئك من واليوم اآلخر ويأمرون باملع  يؤمنون با�ّ «كأصل أصيل يف الحياة، فرضاً أو ندياً: 

»الصالح�
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون * والذين هــم بــربهم ال « - ٢

يرشكون * والذين يؤتون ما أتَوا وقلوبهم وجلة أنهم إىل ربهم راجعــون * أولئــك يســارعون يف الخــ�ات هــم لهــا 
» نكلف نفساً إال وسعها...سابقون * وال

٣.  
إن استباق الخ�ات واملسارعة فيها أصل حيوي تحلق عىل كافة النشاطات الصالحة للصالح�، يتسابقون يف الخ�ات 
ما استطاعوا، ويسارعون فيها ما استطاعوا، ومن أفضل الخ�ات الصالة، واستباقها يعم ظاهرها وباطنها وقبلتها ك� 

، وعــن  ، وعن كافة النزعات إالَّ نزعــة ّهللا  ، مجردة عن كافة الِصالت إالَّ با�ّ  هو مولِّيها، وزمانها ومكانها ك� أمر هللاّ 
  . كافة الوجوه إالَّ وجه هللاّ 
 املسلم� عن اإلنشغال �ا يبثّه أهل الكتاب وسواهم من دسائس وف� يف أقاويل وأفاعيل،  ثم! ومن ثم يرصف هللاّ 

  : يرصفهم إىل استباق الخ�ات حيث مص� الكل إىل هللاّ 
  مكاناً ومكانًة وُمكنة وفعلية وفاعلية، ويف أية إتجاهه خ�ة أو رشيرة. »أين� تكونوا«
مع كل أع�لكم وإتجاهــاتكم ليــوم الحســاب، وال  »جميعاً «مع بعضكم البعض ليوم الجمع و »جميعاً   يأت بكم ّهللا «

حرش  »جميعاً   يأت بكم ّهللا «ومن مجاالت خاصة ل »عىل كل يشء قدير  إن هللاّ «أع�لكم يشٌء يعزب عنه منكم ومن 
السالم عليهمأصحاب ألوية القائم املهدي من آل محمد 

ية، فإن تنزيلها هو الحرش العام ليوم القيام، . وهو من تأويل اآل ٤

                                                                                                                                                         
 
٢١: ٥٧).      ١. 

 
١١٤: ٣).      ٢. 

 
٦٢: ٢٣).      ٣. 

 
�ل ��� ����� ا����� �  �� ���ب ���ل ا���� و���م ا����� �ٕ����ده إ�� ��� �� ز��د �� ��� ا����� �� ��� ا��ّ� ١٣٨: ١). ��ر ا������      ٤

����� إ��� أ����� ��ة أ��  - إ�� ���� �� و��� وأ�� ���ه  -  آ�� و ���� ا��� ���إ�� ��ٔر�� أن ���ن ا����� �� أ�� أ��� ����  ا����م ������ ��� �� ���� 

و��� �ٕ����ده إ�� أ�� ���� ا������  »�����ً...  أ���� �����ا ��ٔت ��� ا��ّ�«�� و��:   ��ر �������� و����� ��� ر���ً �� أ���� ا��ٔرض وذ�� ��ل ا��ّ�
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  ومن تأويلها هو الحرش الخاص، وال ينبئك مثل خب�.
»بَِغاِفٍل َع�َّ تَْعَملُونَ    َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرَاِم َوإِنَُّه لَ�لَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما هللاّ «

١.  
»ك� أخرجك ربك من بيتك....«خروجه عن مكة  -ألقل تقدير  -هو » حيث خرجت«

»من قريتك التي أخرجتك« ٢
٣ ،

البيت قبلة ألهل املسجد واملسجد قبلة ألهل الحرم والحرم «وألك� تقدير هو خروجه عن الحرم، فقد يصدق الخرب: 
فإن الحرم هو شطر املسجد الحرام للخارج عنه، والضابطة إمكانية استقبال القبلة دون عرس  ٤»قبلة للناس جميعاً 

  وال حرج.
َحَراِم َوإِنَُّه لَ�لَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما ّهللا « بَِغاِفٍل َع�َّ تَْعَملُوَن  َوِمْن َحيُْث    َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الْ

ٌة إِالَّ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرَاِم َوَحيُْث َما كُنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشطْرَُه لِئَالَّ يَُكوَن  لِلنَّاِس َعلَيُْكْم ُحجَّ
»اْخَشْوِ� وَالُِ◌تِمَّ نِْعَمتِي َعلَيُْكْم وَلََعلَّكُْم تَْهتَُدونَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم فَالَ تَْخَشْوُهْم وَ 

٥.  
وحيــث مــا كنــتم فولــوا وجهــوهكم «تتكرر يف مرسح التحويل ثالث مرات، ثــم  »فول وجهك شطر املسجد الحرام«

ويف كــل  »ال يكون للناس عليكم حجةلئ«مرت�، فل�ذا هذا التكرار والصيغة نفس الصيغة دو�ا زائدة؟ علّه  »شطره
إخراجاً  »أن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق«مرة من الثالث فائدة زائدة تثبيتاً للقبلة الجديدة، ففي األوىل 

  لذلك التحويل عن الباطل.
بلة القــدس ابتالئيــة تثبيتاً لحقه كأنه هو الحق ال سواه، فالقبلة املكية أصيلة، وق »وأنه للحق من ربك«ويف الثانية 

  فرعية.
ثم ويف هذا التكرار �ختلف التلحيقات تأكيد أكيد لتداوم هذه القبلة،  »لئال يكون للناس عليكم حجة...«ويف الثانية 

عّدة مرات، تلحيقاً بها لكل مقطع من مقاطع البيان لذكر نعم الرح�ن، ثم »فبأي آالء ربك� تكذبان«وك� يف تكرار 
ر بقدر الرضورة، وال سي� وفيها رابعة ال تأش�ات أن القبلة املكية هي الكعبة املباركة دون القدس، حيث اإلبتالء يقدَّ

ر بقدرها، وما هي الرضورة اإلبتالئية أن يكون القدس هو القبلة منذ  إذا كان فيه حجة عىل املبتَل�، فالرضورات تقدَّ

                                                                                                                                                         
��ل: ا�����دون �� ����� �������� و����� ��� ر���ً ��ة أ�� ��ر ������ن ���� و�� ���� ����� ��  ������ا����م�� ��� ا������� ��� �� ا����� 

 .»أ���� �����ا...«و��: 

 ا����م ������� ���� ��ه ا��ٓ�� �� ا�������� �� أ���ب ا�����  ا����م ����  أ�� ��� ا��ّ� و�ٕ����ده إ�� ���� �� ���ن �� ا����� �� ��� ��ل ��ل

�� و����� و����، ��ل ���� ���� ��اك أ��� أ���  �����ون �� ����� ����ً ������ن ���� و����� ���� �� ا����ب ���ف ا��� وا�� أ�

 أ�����ً؟ ��ل: ا��ي ���� �� ا����ب ���راً.

 .... �� ا�����دون �� ����� وذ�� ��ل ا��ّ� ا����م �������� و�� ��ل أ��� ا�������  ������ا����م����� ا���� ��ل أ�� ���� و��� 

 إ��� ���� ������ �� ���� ا����ان.  أن �� ��م ������ ���� ا��ّ�  �� ا��ٓ��: وذ�� وا��ّ� ا����م ����و�� ا����� ��ل ا���� 

 
١٤٩: ٢).      ١. 

 
٥: ٨).      ٢. 

 
١٣: ٤٧).      ٣. 

 
 .٣و ١ح ٣). و���� ا����� أ��اب ا����� ب     ٤

 
١٥٠: ٢).      ٥. 
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والكتابي�، وصــداً عــن دخــول  ١لحجة عىل املؤمن� من قبل املرشك�بزوغ اإلسالم إىل أشهر يف املدينة، خلقاً الجوِّ ا
وعىل  -م� �ا تخلِّف حجة عىل املسل -يف هذا الدين؟! فابتالئية قبلة القدس  -الها�� إىل الكعبة املباركة  -العرب 

إىل  -لفــرتة  -رسول اإلسالم أيضاً إذ هم عارفون من كتبهم إن قبلة هذا الرسول هــي الكعبــة املباركــة، فلــ� صــىل 
هذه االبتالئية غ� صالحة إالَّ لقضاء اإلبــتالء، وظرفُــه  -القدس أخذوا يحتجون عليه إنه ليس هو الرسول املوعود! 

لصالح املؤمن� عن طالحهم، وما إضافة العهد امل� إىل أشهر اإلبتالء املد�، إالَّ  الصالح هو بداية العهد املد�، بلورةً 
  زيادة لحاجة اليهود، إضافة إىل حجة العرب يف رفضهم لهذا الدين.

هم السفهاء من الناس، مرشك� وكتابي�، فإن كــالً يحــتج  »سيقول السفهاء من الناس«هنا ك� الناس يف » الناس«و
  .»ما والهم..«واملسلم�  عىل الرسول

فــال تخشــوهم «استثناٌء لج�عــة خصــوص مــنهم اســتمراراً لحجــتهم عــىل املســلم�  »إالّ الذين ظلموا منهم«وهنا 
فإن حجتهم راخصة عند ربهم، وذابلة بعد تحوُّل القبلة إىل الكعبة املباركة، ثم ويف ذلك التحويل إضافًة  »وإخشو�

  ام النعمة واإلهتداء.إىل سلبية حجتهم إيجابيُة إ�
إن أّول بيت وضــع للنــاس «  فقبلة الكعبة إ�ام للنعمة، واهتداٌء ك� قال ّهللا  »وألتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون«

  .»للذي �كة مباركاً وهدًى للعامل�
ما تقدم   غفر لك هللاّ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لي«بشارًة لفتح مكة ك� تحملنا آية الفتح:  »ألتم وتهتدون«وقد تحمل 

»من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك..
٢.  

علــيكم إذ كنــتم اعــداًء فــألف بــ� قلــوبكم   وأذكروا نعمــة هللاّ «جميعاً:   ومن أهم النعم التامة اإلعتصام بحبل هللاّ 
  .»فأصبحتم بنعمة أخواناً 

دة هي أوّل بيت وضع للناس، مثابًة وأمناً وهــدى وقيامــاً ثم ومن أهمها يف مظاهر العبودية اإلتجاه إىل قبلة واح
  .»... ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم ّهللا «

  كالم فيه ختام حول القبلة
القبلة هي هيئة خاصة للمقابلة، فهي تعم املستقبل إليه، فإن كلٍّ هيئَة خاصة للمقابلة، فشطر املسجد الحرام نص 

تحلــق عــىل ذلــك  »وحيث ما كنتم« عن مكة املعظمة هي ناحية املسجد الحرام أم ظاهر كالنص يف أن قبلة النا�
اإلستقبال أوالً لسكنة املعمورة كلها، ثم سكان سائر املعمورات، إالَّ أن شطر املسجد الحرام لهم هو الكرة األرضية 

، بل شطره يف العمود الــذي سطح األرضية -فقط  -ككل، وال يخص شطرُه، الناحيَة القاطعة له إىل الكعبة املباركة 
  يربط الكون كله بس�واته وأرضيه، ك� الكعبة املباركة ممتدة من ناحيتها فوق وتحت إىل أع�ق الس�وات.

شطر املسجد الحرام أم عينه؟ طبعاً عينه ما أمكن حيــث  -ك� الخارج  -ثم الداخل يف مكة املكرمة، هل يستقبل 
.... والداخل يف املســجد الحــرام ٣فاالقرب إىل الع� فاألقرب، دون شطره كضابطة الشطر قبلة النائ� كضابطة، وإالَّ

                                                        
�� ���� �� ���� ا���ي �� أ�� ���� �� ا�� ���س و�� ��ة �� أ�� ����د و��س �� ا������ ����ا ���  - ١٤٨: ١). ا��ر ا�����ر      ١ أ��ج أ

�� ��� ���� د��� ����� ������ إ���� و��� أ��� ��� ا����� ��� ����� إ�� ��� ا����س ��ل ا������� �� أ�� ��� �� آ�� و ���� ا��� �����ف ا���� 

 .»���� ���ن ا���س ����� ���«  أ��ى ��� �����ً و���� أن ���� �� د���� ��ٔ��ل ا��ّ�

 
٣).      ٢. 

 
 ).١ح ٦: ���ي ا����ي أ��اً إذا �� ���� أ�� و�� ا����� (ا������ أ��اب ا����� ب������ا����م). �� ����� زرارة �� أ�� ����      ٣

��ل: ���� ���ه ���ه إن  »��ل و��� ��� ا����� ا���ام«�� ���� �����:  ا����م ������� آ����  ا����م ����و�� ����� ا������� �ٕ����ده �� ا���دق 

��داً ��� ����ى ��ن �����ً و�������� وا��ٔ���م إن ��ن ������ً، ��� ���� ا����� و�� ا�������� وا����� وا����� إ����، و�� �� ��� ا����� ����� ��

�� �� ا������ت ا������� وا������ت ا�������، �ٕ�ن ��ل �� ��ه ا����ه ا����ت ���� ��� أن ���� ������ده ��� أ�� وا���ر ��� ���ن ��� ��

 .٤ح ��٦ �� ذ����ه ��� ���� ا���ق ����ً وا���ب ����ً زال ���� ا����ده و��� ��ل ا����ده. ا������ أ��اب ا����� ب
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عة أو فرضها يقتيض صحة صالة الج�عــة الدائريــة حــول يستقبل الكعبة املباركة  من جوانبها، وندب الصالة ج�
البيت بإمام واحد، ولو كانت محظورة لورد فيها نهي، وهل الداخل يف البيت يصيل كالعادة إىل أيٍّ من جوانبها؟ قد 

ل ال تصل املكتوبة يف جوف الكعبة فإن رسو «يقال: ال، النه هو القبلة من خارجه دون جوفه، وقد ورد يف الصحيح: 
� يدخلها يف حج وال عمرة ولكنه دخلها يف الفتح وصىل فيها ركعت� ب� م�ي العمودين ومعه أســامة  آله و عليه هللا صىل  هللاّ 

� خــرج ركــع البيت دعا يف نواحيه كلها و� يصل حتى خــرج منــه فلــ آلـه و عليه هللا صىلملا دخل النبي «ويف آخر  ١»بن زيد
  .٢»ركعت� يف قبل الكعبة وقال: هذه القبلة

ولكن النهي عن الصالة فيها هو أعم من التحريم والتنزيه، وتحر�ه أيضاً أعم من أن جوفها ليست قبلة، مع العلم 
إذا «صل القبلة، وقد يعني النهي رعاية حرمة البيت، ورعاية املاعة القا�ة حول البيت، وك� تدل عليه املوثقة: أنها أ 

فاألحوط إن » قال صل«تعارض نصاً » هذه القبلة«إالَّ أن  ٣»حرضت املكتوبة وأنا يف الكعبة أفاصيل فيها؟ قال: صل
ال تنفي كــون جوفهــا » هذه القبلة«� يكن األقوى ترك الفريضة يف جوفها، وإن كان األشبه صحة الصالة فيها فإن 

كان البيت قبلة يف طرفيــه أيضاً قبلة ك� ظاهرها، كذلك والصالة عىل سطح الكعبة، حيث العمود األسطوا� من م
إىل أعنان الس�ء، واإلستلقاء عىل السطح استلغاٌء لكون األسطوانة قبلة، وتشكيك أو إلغاء لصحة صلوات الساكن� 

  أو الكائن� يف محالت أرفع من البيت!.
ال توافق الكتاب وال  ٤وترى إذا فقد العلم أو والظن بشطر املسجد الحرام، فهل يصيل إىل أربع جهات ملرسلة يتيمة

السنة، مع العلم أنه ليست عليه إالَّ صالة واحدة حتى مع تقص�ه يف اجتهاد القبلة فضالً عن قصــوره! وحتــى إذا 
  الكافية، فإن ب� املرشق واملغرب قبلة!.أريد بذلك درك القبلة فصلوات ثالث هي 

يجزي املتح� أبداً أين ما توجه إذا � : «السالم عليهأم يصيل لجهة واحدة، لذلك، ولصحيحة الفاضل� عن أ� جعفر الباقر 
  أعم من القارص واملقرص.» املتح�«و ٥»يعلم وجه القبلة

ثم وال ريب يف إجزاء صالة واحدة أم أقل من األربع يف تضيُّق الوقت مع اإلحت�ل األّول، وترى حــ� ينحــرف عــن 
قــد مضــت صــالته ومــا بــ� املرشــق «القبلة قارصاً �يناً أو ش�الً أم بينه� ثم تتب� هل يعيد أم تجزيه؟ الظــاهر 

  .٦»قبلةواملغب 

                                                        
� ���� �� وا������ �� ���� � ا����م ����  ������ن �������� ا��ٔو�� �� ���و�� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ١و ٣ح ١٧). ا������ أ��اب ا����� ب     ١

د ��ل ����� ���� �� ��� ��ل ���� �����اً ��ل: أ  �� أ����� ��ل: �� ��� ا������� �� ا�����، وأورده ���� �� ���� ا����ري ����� ����

��� ���  أ�� ��� ���� ��: ��ا ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا ج وأ�� �����ً �����ً ��� ا������ ���ٔ�� �� �� آ�� و ���� ا��� ���د�� ا�����، ���ل ا�� ���: ��ٔ���� وا����  آ

�� و ���� ا��� ��������ً ����: أ��� ا����   �� ا�����؟ ��ل: ��� ر����� ��� ا���ر���� ا����� ��� ���ره إذا د��� �� ��ج ���ّ�. آ

 
 إذا ���ت ا����ة ا�������... ا����م ����  ). ����� ���� �� ����ب ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�     ٢

 
 � ���س ��ل ��� د��...). ���� ا����ري ����� إ���ق �� ��� ��ل ����� ��� ا��زاق ��ل أ����� أن ���� �� ���ء ��ل ���� ا�     ٣

 
��ل ���: ���� ��اك إن ����ء ا�������� ����� �����ن: إذا ���� ا����ء  ا����م ����  ). �� ����� ���� �� ��� أ������ �� أ�� ��� ا��ّ�     ٤

 ����� أو ���� ��� ���ف ا����ء ��� وأ��� ��اء �� ا������د؟ ���ل: ��� ��� �����ن، إذا ��ن ذ�� ����� ��ٔر�� و��ه.

 أ��ل: وأ���� �� ��� ����� ����.» روي ���� �� ����ي إ�� ا����� �� ���زة أ�� ���� إ�� أر�� ��ا��و�� «و�� ا����� 

 
 �ل:...أ�� � ������ا����م). �� ����� زرارة و���� �� ���� ا���و�� �� ا����� �� أ�� ����      ٥

 
��ل ��� ��: ا���� ���م �� ا����ة �� ���� ����� ��غ ���ى أ�� �� ا���ف  ا����م ����  ). ��ل ���� ����� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�     ٦

ر�� ��� ���� ا����ـ�  ا��ـ��م ����  و����� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ�» �� ��� ����� و�� ��� ا����ق وا����ب ����«�� ا����� �����ً أو �����ً؟ ���ل: 
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ا شابه أعادها يف الوقت دون خارجه حيث امليسور يف الوقت � يتجاوز ما أداه  ١وإذا زاد اإلنحراف كأن يستدبرها أمَّ
  فال إعادة خارجه، واملستدبر فيها والوقت باق � يأت �ا عليه مه� أخطأ.

اع، وال يجوز البعيد عنها ما أمكن هو املستط -عيناً أو شطراً أما ب� املرشق واملغرب  -وعىل أية حال فواجب القبلة 
القريب لها، وإذا كنت عىل راحلة متحولة عن القبلة إىل جهات، فلتتحول ما أمكنــك، إالَّ يف عرســ أو حــرج فجهــة 

  واحدة، وال سي� ب� املرشق واملغرب فإنه قبلة املعذور عىل أية حال.
قبلة إالَّ حسب امليسور املتعود ب� عامة الناس، دون ومن الالئح الالمع من الكتاب والسنة عدم وجوب اإلجتهاد لل 

ا هي، التي ال تتيرس إالّ لج�عة خصوص، إالّ إذا شاعت نتــائج هــذه الدراســات  الدراسات الهندسية والنجومية أمَّ
عىل �تناول سائر الجموع، فهي ـ إذا ـ تصبح من امليسور، فهي ـ إذا ـ واجب كل الجموع، اللّهم إالّ من ال يهتدي 

  شياعها.
ولقد بذلت مساعي عدة لتعي� القبلة لساكني املعمورة، بعد ما كان املسلمون يعتمدون عىل الظن والحسبان باي 

ثــم  ٢نحٍو كان، فاستنهض الحاجية العامة يف ذلك الحقل جمعا من العل�ء الرياضي� تقريبــا للقبلــة إىل التحقيــق
وألنها � تخل من الشبهة والنقصان، قام املغفور  ٣عملوا اآللة املغناطيسية املعروفة بالحك وترسيعا وتسهيالً لذلك

ار الكابيل باستخراج اإلنحراف القبيل بأصول حديثة، وحصل ـ من ضمنها ـ عىل استقامة كاملة للمحراب له الرسد
وأخ�ا في� يقرب من  ١ثم استخرجت بعده قبلة أك� بقاع األرض ٤باملدينة املنورة آله و عليه هللا صىلالخاص يف مسجد النبي 

                                                                                                                                                         
����ً ����� و�� �� ا����ة ��� أن ���غ �� �����؟ ��ل: إن ��ن ������ً ���� ��� ا����ق وا����ب �����ل و��� إ�� ا����� ����، وإن ��ن ��

 ).١ح ١٠إ�� د�� ا����� ������ ���ة �� ���ل و��� إ�� ا����� �� ���� ا����ة (ا������ أ��اب ا����� ب

 
إذا ���� وأ�� ��� ��� ا����� وا����ن �� أ�� ���� وأ�� ��� ��� «��ل:  ا����م ����  ). ��ل ���� ����� ��� ا����� �� أ�� ��� ا��ّ�     ١

ا���� ���ن �� ��� �� ا��ٔرض و��  ا����م ����  � �����ن �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�و����» ا����� وأ�� �� و�� ��ٔ�� وأن ���� ا���� ��� ���

إن ��ن �� و�� ����� ����� وأن ��ن ا���� �� ��� ���� «��م ��� ����� ���� ا����� �� ���� ����� أ�� ��� ���� ا����� ��� ����؟ ��ل: 

إذًا  -). أو ���ل: ��� ا����ق وا����ب ���� ��� ا���اف �١٢٦ل: وإ������� ���� ����ٔ���ر ر�� () ا٦�ٔو ٥ح ١١(ا������ أ��اب ا����� ب» ا����ده

��ل: �� ���ة إ�� إ�� ا�����، ��ل ���: أ�� �� ا�����؟ ��ل: ���  ا����م ������ ا����� �� ��� ا�������ر ��� ��ل ���� ����� زرارة �� أ�� ����  -

 ��ل ���: ��� ��� ���� ا����� أو �� ��م ��� �� ��� ا����: ��ل: ����.ا����ق وا����ب ���� ����، 

 
ا�����ت ����ن ��ض ا����د و�����، وا������ا ا���اف ��� �� ���� ا����ب (�� ��� ). ��� ا����دوا �� ا���اول ا������� ��      ٢

در��ت  ا����ر) ����ب ا����ب وا������ت، �� ��ّ��ا ذ�� �� �� ���ة �� ���د ا�ٕ����م ����ا��ة ا������ ا����و�� ا������ ��� ��� ا����ر، ��

 ا�ٕ����اف و�� ا�����.

 
). ��ه ا��ٓ�� �������� ���� ��� ا����ل وا����� ����ب �� ا��ا��ة ا������ �� ����� ���� ا����ب، و������ ��ر�� ا���اف ا���� ����      ٣

 �������� ان ���� ��� ا�����.

 
�وا ��� ان ا�������� ا���� ����� ). و��ٔن ��ه ا��ٓ�� ���� ���� ا������ه �� ا������ �����ـ  ����ً و���� ـ: ��ن ا����ٔ���� �� ا�������� ��     ٤

ا��ٔ�� �� ����� ا���ل، وا��� ���� ���ب ا�ٕ����اف ������ ��� ا�����، وذ�� ان ������ ا�� ����� ��ض ا����د ـ و�� ��� ار���ع 

��� �� ��د�� ���و�� ا���� ا������ ـ ��ن ا��ب ا�� ا������، ����ف ا����� ا�� ����� ا���ل، و�� ��� ا������ ��� ا������� ا������

���� ������ ������ف ����ار ��� ا���� ��� �����، و�� ا������ �������، ��� ��ن ��ا �������� ا������ ����ا و��� ��� د��، ��� ���� ا��

ـ   �����دار ا������ ـ ر��� ا��ّ�و��ب ا��وا�� ا���م �ّ�� ا���� �� ا������ ��� ��ل ا����� ����� ��� ��ق، ��� ��م ا���� ا����� ا���رع ا����� 

���� ����� �� ��ه ا��ٔوا�� ���ا ا���ٔن ������ج ا�ٕ����اف ا����� ����ٔ��ل ا������ و��� ��� ر����� ا����و�� ����� ا��ٔ��� �� ����� ا����� و�� ر

 ��ّ� ���� ���� ��� ا����اج ا����� ������ن ا������، وو�� ���� ��اول ������ ���� ا����د.
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  مساعيهم.  شكر هللاّ  ٢دق منهاألف بقعة من بقاع األرض أ 
ه ـ عند تحول القبلة ـ شطر املسجد الحرام، دون عينه أو عــ� الكعبــة، وجربيــل وىلَّ وجه آله و عليه هللا صىلوترى ان النبي 

  !. هو الذي واله بأمر ّهللا  السالم عليه
إنه ـ بطبيعة الحال ـ وىلَّ وجهه الشطر الخاص الذي يوايف املسجد الحرام والكعبة، لكن املسلمون لهــم أمــر عــام 

إياه، وشطر يتحول اليه َمن سواه، ك�   ن شطر؟ شطر يحوله هللاّ وأين شطر م» وحيث� كنتم فولوا وجوهكم شطره«
  يف املدينة مواجه للقبلة بصورة دقيقة!. آله و عليه هللا صىلثبت بحساب العرض والطول الجغرايف أن محرابه 

ا َويَُزكِّيكُْم َويَُعلِّ « نَا ِفيُكْم رَُسوالً ِمنُْكْم يَتْلُو َعلَيُْكْم آيَاتِنَ ِحْكَمــَة َويَُعلُِّمكُــْم َمــا لَــْم تَُكونـُـوا كََ� أَرَْسلْ ُمُكــْم الِْكتَــاَب َوالْ
»تَْعلَُمونَ 

٣.  
ـــ » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة.. وألتم نعمتي علــيكم ولعلكــم تهتــدون«
ة السامية أصل لت�م النعمــة وكــ� الهدايــة، كــذلك من لود با� القبلة، فان هذه الرسال» ك� أرسلنا فيكم رسوالً«

  ٤.»فَاذْكُُروِ� أَذْكُْركُْم َواْشُكُروا ِيل َوالَ تَْكُفُرونِ «فلتكن قبلتها أهدى قبلة، وأنعم نعمة عىل األمة األخ�ة ـ إذا: 
احــل الــروح، ثــم الجــيل بــاألع�ل، ثــم الجــىل ثالثة، رأس الزاوية فيها هو الذكر الخفي بالقلب وبكلِّ مر   وذكر ّهللا 

وأذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة ودون الجهــر مــن القــول بالغــدو «باألقوال، إذا فالذكر أحوايل وأع�يل وأقوايل: 
»واآلصال وال تكن من الغافل�

هــي . ولكلٍّ درجات حتى تصل اىل القمة العاصمة عن كل عصيان ونسيان وخطأٍ و ٥
تختص باملخلَص� املعصوم�، وأفضل الذكر هو الجمع ب� املراحل الثالث، ثــم أفضــله األوليــان، ومــن ثــم األوىل، 

                                                                                                                                                         
�� و ���� ا��� ������� ـ �� ا��� �� ��ا�� ����ة �����   و�� أ��� �� و�� �� و���� ـ ��� ا��ّ� ��� ����� ���ا�� ا�����ظ �� ���� ا����  آ �� و ���� ا ��������  آ

��ا��� ���� ���اب ا���� د����، و���� ��  ٢٠در�� و ٧٥در�� و��ل  ٢٥ـ وذ�� ان ا������ ��� �� ����� ا�����ء ���� ذات ��ض  ٢٧٥، ٢٥

��� ��� �� و ���� ا �� ����ه، و���� ��ن ا�����ء �� ��ا��ن ������ �� ا�� ���� ا����اب، ور��� ذ��وا �� ا���ا�� و���� �� ������ ����� ا����، آ

�� و ���� ا��� ���د���� ������، وا���� ذ�� ا����اب أ��� ا�ٕ�����ق و��ت ���� ��ا�� ����ة �����  ٤٥وا���اف در��  �� ����� ا��� و�� و��� ا����  آ

 ور����.  و�� �� ا����ة، وذ�� ان ������ ا�� ���ه و��ل و��� إ�� ا�����، ��ق ا��ّ�

 
�� ا�����، و�� ��اول ���� ���� ا�� و������� و��� ���� ر���� �� ���  ). ا������ ا�����س ا����� ا����� ���ا��زاق ا������ي ر��� ا��ّ�     ١

 ���� �� ���ع ا��رض و���� ��� ا����� �� ����� ا�����.

��� ا����ا���� و��ن ا���� ا������ و�� ا���� ا���������� ��� د����، ����� و��وا ان ا������ ا����������� �� ا���ة ا��ٔر��� ��� ������� ��� ا���

������� ا������ ����ً، ��� ا�� ����� ���ور ا����ن، ���� و��� ا���� ا����ا����� ا������ �� ���ب �� أ�� ���، و��� ��ا ����، ��ن ا���� ا��

 ������ �� ���� ا���� ا������ ا����ا�� �����، �� ر��� ��� ا����وت إ�� �� �� ������ ���، ����:

 
����� ����� ��� �� �ـ�ه ا����ـ�� وا�ـ���اج  ١٣٣٢). �� ا��� ��ا، ا�����س ا������ ا����� ا����� ���� ��� رزم آرا �� ���      ٢

���ار ا����وت ��� ا������ ا����ا�� وا��������� ���� ا����ط ا�������، و��ـ��� ا��ـ�اف ا����ـ� �ـ� ا���ـ� ا��������ـ� ���ـ� ��ـ�ب �ـ� 

� �ـ� ��ـ��� ا����ـ�، و�ـ� ا��ـ�م دا�ـ� ���ـ�ل ـ �ـ�� ا��ّـ�ا��  �ـ���   ���� �� ���ع ا��رض، وا���اع �ـ�� ���ـ�� ا�����ـ� ا����ـ� �ـ� ا����ـ�

 ).٣٣٧ـ  ٣٣٥: ١رو�� ج   (ا����ان �����ذ�� ا������ ا��������� ��س ا��ّ�

 
١٥١: ٢).      ٣. 

 
١٥٢: ٢).      ٤. 

 
٢٠٤: ٦).      ٥. 
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  ١». أفضل الذكر ال إله إال هللاّ «وأعدله ما تساوى فيه الخفي والجيل، اللهم إال ذودا عن رئاء الناس، ثم و
»وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا«والذكر ـ أيَّا كان ـ قد يقابل الغفلة: 

وأذكــر ربــك إذا «وأخرى يقابل النســيان:  ٢
»نسيت

ا  ٣ وقد يشرتكان يف غائب العلم فالغفلة عنه والنسيان، إذا فأصل الذكر هو للقلب وأصحابه عقالً وصدرا ولّب
أكرب، وإن   وهللاّ   وال إله إالّ ّهللا   والحمد �ّ   وأما إ� ال أقول: سبحان هللاّ «.. وفؤادا، ثم يتجىل يف القالب أع�الً وأقواالً. 

  ٤».يف كل موطن، إذا هجمت عىل طاعته أو معصيته  لكن ذكر هللاّ كان هذا من ذاك، و 
  فقد ذكــر هللاّ   من أطاع ّهللا : «آله و عليه هللا صىلوالعصيان أيا كان إ�ا هو من حصائل الغفلة والنسيان وك� يروى عن النبي 

  ٥».وإن ك�ت صالته وصيامه وتالوته للقرآن  فقد نيس هللاّ   وإن قلَّت صالته وصيامه وتالوته للقرآن، ومن عىص هللاّ 
إذا علمت أن الغالب عىل عبدي اإلشتغال � نقلت شــهوته يف مســألتي ومناجــا�، فــإذا كــان «ويف حديث قديس: 

بينه وب� أن يسهو، أولئك أوليا� حقا، أولئك األبطال حقا، أولئك الذين إذا أردت عبدي كذلك وأراد أن يسهو ُحلت 
  ٦».أن أهلك أهل األرض عقوبة ذويتها عنهم من أجل أولئك األبطال

)۳(  
  وجوب الحج والعمرة

  اقسام الحج
إِْن أُْحِرصْتُْم فََ� اْستَيَْرسَ ِمْن الَْهْدِى َوالَ تَْحلُِقوا رُُءوَسُكْم َحتَّى يَبْلَُغ الَْهْدُى َمِحلَُّه فََمْن     ِ�ُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمرََة �ّ َوأَ « َكاَن فَ

أَْو نُُسٍك فَإِذَا أَِمنتُْم فََمْن َ�َتََّع بِالُْعْمرَِة إَِىل الَْحــجِّ فَــَ� ِمنُْكْم َمِريضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْديٌَة ِمْن ِصيَاٍم أَْو َصَدقٍَة 
َرشٌَة كَاِملٌَة ذَلَِك لَِمْن لَْم يَُكــْن اْستَيَْرسَ ِمْن الَْهْدِى فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَ�الَثَِة أَيَّاٍم ِيف الَْحجِّ َوَسبَْعٍة إِذَا َرَجْعتُْم تِلَْك عَ 

َشِديُد الِْعَقاِب * الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمــْن فـَـرََض ِفــيِهنَّ    َواْعلَُموا أَنَّ ّهللا    ُه َحاِرضِي الَْمْسِجِد الَْحَراِم َواتَُّقوا هللاّ أَْهلُ 
ُسوَق َوالَ ِجَداَل ِيف الَْحجِّ َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ يَْعلَْمهُ  إِنَّ َخْ�َ الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِ� يَا    هللاّ  الَْحجَّ فَالَ رَفََث َوالَ فُ َوتََزوَّدُوا فَ

ِعنَْد الَْمْشَعِر الَْحَراِم    ذْكُُروا هللاّ أُْوِيل اْألَلْبَاِب * لَيَْس َعلَيُْكْم ُجنَاٌح أَْن تَبْتَُغوا فَْضالً ِمْن َربِّكُْم فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعرَفَاٍت فَا
الَِّ� * ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحيُْث أَفَاَض النَّاُس َواْستَغْ َواذْكُُر  َغُفوٌر    إِنَّ ّهللا    ِفرُوا هللاّ وُه كََ� َهَداكُْم َوإِْن كُنتُْم ِمْن قَبْلِِه لَِمْن الضَّ

ا قََضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم فَاذْكُُروا ّهللا  إِذَ نْيَا َوَما كَِذكْرِكُْم آبَاءَكُْم أَْو أَ    رَِحيٌم * فَ نَا ِيف الدُّ ا آتِ َشدَّ ِذكْرا فَِمْن النَّاِس َمْن يَُقوُل َربَّنَ
نْيَا َحَسنًَة َوِيف االِْخرَِة َحَسنًَة وَ  اِر * أُْولَِئَك لَُهْم لَُه ِيف اآلِخرَِة ِمْن َخالٍَق * َوِمنُْهْم َمْن يَُقوُل َربَّنَا آتِنَا ِيف الدُّ قِنَا َعَذاَب النَّ

يُع الِْحَساِب * َواذْكُرُوا ّهللا    ِم�َّ كََسبُوا َوهللاّ  نَِصيٌب  َر    َرسِ َل ِيف يَْوَمْ�ِ فَالَ إِثَْم َعلَيِْه َوَمْن تَأَخَّ ِيف أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن تََعجَّ

                                                        
��� �ـ� ا�ـ� ا�ـ� ا��ّـ� آ�ـ� و ���ـ� ا��ـ� �ـ��  ���� ر�ـ�ل ا��ّـ�  � �� ���ا��ّ�ـ ا��ج ا���ا��� �� ��� ١٥٤: ١). ا��ر ا�����ر      ١ وا��ـ�   ��ـ�ل: ا��ـ� اـ�

 . ا���� ا���� ��ّ�

 
٢٨: ١٨).      ٢. 

 
٢٤: ١٨).      ٣. 

 
ا��ـ�ف «��ـ� ���ـ�؟ ��ـ�: ��ـ� ـ �ـ�ل:   : أ�� أ���� ��ٔ��� �� ��ض ا��ّـ�ا����م ����  ). �� ا������ �� ا����� ا���از ��ل ��ل �� ا�� ���ا��ّ�     ٤

 ..».�� �� ���� أ�� إ��  ا���س �� ���� و��ا���� ��ٔ��� وذ�� ا��ّ�

 
� ا�ـ� ��ـ� �ـ�ل �ـ�ل ر�ـ�ل ا��ّـ� ١٤٩: ١ر ). ا��ر ا�����     ٥ �ر وا�����ـ� �ـ� �ـ�� ا����ـ�ن �ـ� ���ـ� ـ� � ���ـ�ر وا�ـ� ا��ـ�   ـ ا��ج ���� ـ�

 :...آ�� و ���� ا��� ���

 
 ��ل ��ل ������: اذا ����... آ�� و ���� ا��� ���). �� ��ة ا��ا�� �� ا����      ٦
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  ١.»َرشُونَ َواْعلَُموا أَنَُّكْم إِلَيِْه تُحْ    فَالَ إِثَْم َعلَيِْه لَِمْن اتََّقى َواتَُّقوا هللاّ 
آيات �ان كعدد أبواب الجنة الث�ن، تختص بفرض الحج والعمرة، تعريفا به� حك� وموضوعا ورشوطا وظروفــا، 
وال سي� بالنسبة للحج األكرب وبعده العمــرة، واآليــة األوىل منهــا بيــان فرضــه� إ�امــا، وهــل هــي أّول مــا نزلــت 

  بفرضه�؟.
قد تلمح أن لفرضه� سابقة! حيث اإل�ام لفــرض لــيس لــه دور إال بعــد » فان أحرصتم..  حج والعمرة �ّ وأ�وا ال«

فرضه، واإلحصار يلمح أن له سابقة، وقد احرصوا يف الحديبية سنة ست من الهجرة، أم وسبقت هذه الث�ن آيات 
عىل الناس حج البيت من استطاع   و�ّ «املدينة )، ثم وآل عمران ب۲۷( »واذن يف الناس بالحج«الحج يف الحج املدنية: 

أمر بإ�ام الناقص منها فسادا ملا يفسدها، ام قبل التام يف غ� الفاسد؟ م� يــدل » ا�وا..«) ثم ترى ۹۷( »اليه سبيالً
ء فــيه� مهــ� كانــا  عىل وجوب ا�ام الفاسد منه� مه� وجب يف القابــل كفــارة وعقوبــة، ووجــوب إ�ــام البــادى

ندوب�، فال تدل ـ إذا ـ عىل وجوبه� رأسا، اللهم اال ما دلت عىل وجوب الحج ثم العمرة برشوطها، دون ان تدل م
  هي عىل وجوبها!.

وذلك بعيد كل البعد عن بليغ التعب� وفصيحه إذ � يسبق هنا سابق البدء به� صحيحا او فاسدا حتى يؤمر هنا 
  اإل�ام آيتي فرض الحج. بإ�امه� فيه�! م� قد يؤيد سبق آية

»ابتىل ابراهيم ربه بكل�ت فا�هن«ام انه أمر بإتيانه� تام�، وك� 
»ثم ا�وا الصيام إىل الليل«و ٢

حيث اإل�ام فيه�  ٣
، قد ال يختص اآلية به حيث التعب� الرصيح ٤ان يؤ� به� تام�؟ وهذا عىل صحته يف نفسه وورود السنة املعتربة به

أما شابه، ام وألقل تقدير تشمل اآلية إ�ام النــاقص مــنه� كــ� » عىل الناس..  �ّ «أو » حجوا واعتمروا تام�«عنه 
  تعني اإلتيان به� تام�.

 كأصل يف ترشيع األصل تاما، واألول� إيجابا له� بعد االبتداء فيه� مهــ� فإ�امه� هنا يعني مثلث املعنى، األخ�
  كانا منذ وب� فضالً عنه� مفروض�.

وليس اإلحصار الواجب فيه الهدي إال بعد اإلبتــداء » فان احرصتم ف� استيرس من الهدى«وقد تؤيد اإل�ام األصل 

                                                        
 .٢٠٣ـ  ١٩٦: ٢).      ١

 
١٢٤: ٣).      ٢. 

 
١٨٧: ٣).      ٣. 

 
ـ أ��ج ا�� ا�� ���� وا�� ���� �� ا������ وا�� ��� ا��� �� ا������ �� ���� �� ا��� ��ل ��ء ر�� ا�� ا����  ٢٠٨: ١ا�����ر ). ا��ر      ٤

��� ��� �� و ���� ا �� و ���� ا��� ���  و�� ������ا�� و���� ��� و���� ا�� ���ق ���ل ��� ��ٔ���� �� ر��ل ا��ّ� آ وا���ا ا��� وا����ة «  �ان ا��� �� ����� ��ٔ��ل ا��ّ  آ

�� و ���� ا��� ���  ���ل ر��ل ا��ّ� » ��ّ� ا��� ا���� وا��� ��� ا�� ا����ق �� �� ��� ����� �� ��� «ا�� ا����� �� ا����ة؟ ���ل: �� أ�� ذا، ��ل:  آ

 ا��ل ������ ��� ا������ت ا���.» ������ �� �����

��� ���  �� ر��ل ا��ّ�و��� ا��ج ا�� ��ي وا������ �� ا�� ����ة  �� و ���� ا  �� ا��ٓ�� ان �� ���م ا��� أن ���م �� دو��ة ا���. آ

����� ����� �� ا�� ���� و����� �� ا��   �� ا����� ���� ��� �� أذ��� ��ل: ���� ا�� ا�� ���ا��ّ� ١٨٢: ١و�� ���� ا������ �� ��ر ا������ 

���� �� ا��� وا����ة ����� ��ٔ���� ���و��ن، و��ٔ��� ��  »��� ا���س �� ا����..  و��ّ�«�� و��   ��ّ�ا����س ���ء ا���اب �����ءه ��ٔ�� �� ��ل ا

 ».���� �������� ادا���� وا���ء �� ���� ا����م �����«��ل:  » وا���ا ا��� وا����ة ��ّ�«�����:   ��ل ا��ّ�

 ».��� ان �� ر�� و�� ���ق و�� ��ال �� ا���ا����«�� ���ن �� ا��ٓ�� ��ل:   و��� �� ا����� �� ���ا��ّ�

����ا و��� ا����م إ�� ���� ��ن �� ���م ا��� وا����ة ان   وذ�� ا��ّ�  إذا أ���� ����� ����ى ا��ّ� ا����م ����  و��� �� ���و�� ���ر ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ�

 .»ا��� ��� ر�� و�� ���ق و�� ��ال �� ا���.. ��� ��ض ����«�����:   ���� ا���ء ����� إ��ّ �� ��� ��� ��ل ا��ّ�
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  بأحده�.
العمرة مه� سبقتها آيات أخرى يف فرضه�، اللَّهم إال يف خصوص العمرة فقد أصبحت اآلية من آيات ترشيع الحج و 

  وسائر ما يف الث�ن أحكام � تذكر من ذي قبل.
ويف تقابل العمرة هنا بالحج دليل فرضها ك� الحج، وه� كالظرف واملجرور اذا اجتمعا افرتقا وإذا افرتقا اجتمعــا، 

حج، ولكن الحج وحده يعني معــه العمــرة، فقــد يــذكر الحــج دون العمــرة اللهم اال يف العمرة إذ ال تعني معها ال
»عىل الناس حج البيت  �ّ «فيعنيه� ك 

»واذن يف الناس بالحج« ١
فانه الزيارة املقصودة للبيت ـ ككل ـ سواء أكانت  ٢

  ع له.يف حج أو عمرة، فانه فرض فيه� أصيل وسائر الفروض فرو 
»يــوم الحــج األكــرب«وقد يذكر الحج مع العمرة ك� هنا فيعنى من كلٍّ نفُسه، او يذكر بقيد يلمح لآلخر ك 

حيــث  ٣
يقابله الحج األصغر وال نعرفه إالّ العمرة إذ ال ثالث لزيارة البيت حجا، اللهم إالّ طوافا واجبا بسبب او ندبا وهو ال 

  يسمى �فرده حجا.
  ٤تفس� الحج األكرب بالحج واألصغر بالعمرة. السالم عليهموا�ة أهل بيته  آله و عليه هللا صىلد يروى عن النبي وق

فهنا تجاوٌب صارح صارخ ب� الكتاب والسنة يف إيجاب العمرة كالحج، ال فقط عمرة التمتع والتي تأ� مع القرآن 
واإلفراد، بل املفردة املحضة عىل من ال يستطيع الحج وا�ا يستطيع العمرة، م� يجعل القول بعدم وجوب العمرة 

والسنة، فالعمرة املفردة املستطاعة مفروضة عــىل البعيــد والقريــب مهــ� اختلفــت املفردة خالفا لرصيح الكتاب 
الفرض بينه� بتمتع للبعيد وقران أو افراد للقريب، فالقريب إذا استطاع الحج تكفيه العمرة املفردة السابقة دون 

  البعيد.
 ٥فرض العمرة �ثلثها كالحج سنادا اىل اآلية عىل السـالم عليهموقد تظافرت الرواية او تواترت عن الرسول وا�ة أهل بيته 

م� يرفض دون ريب القوَل بعدم فرضها مه� كان به إج�ع او شهرة، فح� يرضب الحديث مه� كان متواترا عرض 
  الحائط �خالفة الكتاب، فغ�ه أحرى بهذه النكاية.

                                                        
٩٧: ٣).      ١. 

 
٣١: ٢٢).      ٢. 

 
٣: ٩).      ٣. 

 
ـ� و ���� ا��� ���  �� ا�� ��� ان �� ا����ب ا��ي ���� ر��ل ا��ّ�  ـ ا��ج ا������ �� ا��ٔم �� ���ا��ّ� ٢٠٩). �� ا��ر ا�����ر:      ٤ ����و �� �ـ�م:  آ�

 ���ة �� ا��� ا�����.ان ا�

 
» ان ا��� وا����ة ������ن �� ���ك ������ ��أت آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا����� �� ز�� �� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٢٠٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٥

 أ��ل ���� ا����ة �� ��� �� ا�����، ��أ�� وا��ادا.

��� ���� ���ا����� ا���رى ��ل ��ء ر�� ا�� ا���� و��� ا��ج ���ا��زاق � ���ل إ�� ر�� ���ن و�� ا��� ���ء ا���و ���ل: أ�� أد�� ��� ���د  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  �� ���ل ���؟ ��ل: ��� �� ر��ل ا��ّ�  ��ل: ���� ����� وا����ة. آ

��ل: اذا ا����� ا���� ������ة ��� و�� �� ���� �� ����� ا����ة،  ا����م ����  ��ا��ّ������ ا����� �� ا�� � ٤١ح  ٢٤٣: ١٠و�� و���� ا����� 

) و����� ا�� ��٣ ا����ة أوا��� ��؟ ��ل: ��� ��� ��� ���� ���ي ��� ��ل ��� (ح ������ا����مو����� ا�� أ�� ��� ��ل ��ٔ�� أ�� ا���� 

 ������ا����م��� �ٕ�ذا أدى ا����� ��� ادى ا����ة ا����و��، و�� ����� زرارة �� ا��� �� ا�� ���� ��ل: ا����ة ���و�� ��� ا ا����م �������� ��� 

) ٥٧٠: ١وا������  ٢وا��� ���� �������� (ا������ ح  » وا���ا ا��� وا����ة ��ّ�«����� ���ل:   ��ل: ا����ة وا��� ��� ا���� ������ ا��� ��ٔن ا��ّ�

 ���� ����دة: ��� ��� ���� ������ة إ�� ا��� أ���ي ���؟ ��ل: ���. و�� ����� ���و�� ���ر
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والقولة اليتيمة انه يستبعد  ١بعدم فرض العمرة مطرودة او مأولة بنفس السند آله و عليه هللا صىلواليتيمة املروية عن النبي 
فرض العمرة يف غ� الحج لعدم التعرض يف الروايات لخروجها عن أصل الرتكة كالحج اذا مات مســتطيعا للعمــرة، 
وعدم التعرض لوجوبها عىل األج� وهو يستطيعها! إنها مردوة مرفوضة بشمول آيات الحج ورواياته للعمــرة أداًء 

ال ك� الحج األكرب، وجوبها عىل األج� مستفاد من آية إستطاعة الحج وعىل ضوء آيــة وقضاًء فلتخرج عن أصل امل
  الحج والعمرة هنا، فاستطاعة العمرة كاستطاعة الحج تفرضها ك� تفرضه.

  . يف فرض الحج والعمرة تفرض نية القربة فيه� وهي من إ�امه� وألنه� من العبادات فال يؤ� به� إالَّ �ّ »  �ّ «و
فآية اإل�ام هذه لها �ام الداللة عىل فرض العمرة كالحج فان استطاع إليه� سبيالً فه�، وان استطاع العمرة دون 
الحج فهي الفرض فقط حتى يستطيع الحج، فان استطاعه بعُد فان كان قرانا او افرادا كفاه الحج، وان كان �تعا 

  اشهر الحج يف سنته فكافية عن عمرة التمتع.وجبت العمرة معه، إالَّ اذا كانت املفردة يف 
واما مستطيع الحج دون عمرة فال يأ� به �تعا، اللهم إال قرانا او افرادا نَِظرة أن يأ� بعده بعمرة مفردة، واما الحج 

  دون أية عمرة فغ� مرشوع، اللهم إال يف غ� التمتع.
ي مع زميله، فال يتم حج التمتع إال بعمرة ك� ال تم عمرته ولكلٍّ من الحج والعمرة إ�ام فردي يف نفسه، وآخر جمع

إال به، فاستطاعة التمتع جمعي ال فردي، فمن استطاع حجه دون عمرته او عمرته دون حجة فهو غــ� مســتطيع، 
  اللّهم إال العمرة املفردة إن استطاعها.

مرتها، هو مستطيع بالفعل ألحده�، ثم واما الحجان اآلخران فاملستطيع لعمرة مفردة دون حجها، او حجها دون ع
  ان استطاع اآلخر يتم ما أداه بزميله، وان استطاعه�، مع بعض فاألشبه ان يأ� به� يف اشهر الحج.

وك� ان الحجة األوىل ملستطيعها هي حجة اإلسالم كذلك عمرتها هي عمرة اإلسالم، وكلٌّ يخرج من صلب مالــه إن 
  وقد يسمى املعتمر حاجا مه� كانت العمرة الحج األصغر.مات تاركا له وقد استطاعه، 

ومن استطاع بالفعل العمرة املفردة مه� كان بنيابة الحج وسواها ال يؤخرها نَِظرة استطاعة الحــج، ســواًء برجــاء 
ع اإلستطاعة املستقبلة للحج، ام وبأحرى عدم الرجاء، فان آية االستطاعة تشمله حاليا بحج أصغر، ثــم اذا اســتطا 

  األكرب أ� باألكرب، حيث ال يكفى األصغر عن األكرب.
وإذا استطاع الحج ـ فقط ـ ماليا وهو يستطيع العمرة ماليا وسواه فالظاهر وجوبه� عليه أن يعتمر هــو بنفســه 
 ويستنيب للحج، إالّ اذا يرجوا إمكانية الحج بنفسه فيأ� بالعمرة عند استطاعتها ثم بالحج عند استطاعته، وتكفي

  عن عمرة الحج يف غ� التمتع، وفيه اذا أ� بها يف اشهر الحج.
وعىل اية حال فالحج هو األصل والعمرة فرعه، ومتى زاحمت العمرُة املفردة استطاعَة الحج املرجــوة فهــو ـ إذا ـ 

  مستطيع للحج دون العمرة تقد�ا لألهم عىل املهم والتقسيم الجامع كالتايل:
ة املفردة وال يستطيع الحج إالّ مستقبالً رشَط ان يحتفظ �ال العمرة، فذلك غ� مستطيع قد يستطيع بالفعل العمر 

لعمرة حيث تُزاحم حّجه وهو األهم مه� كان متأخرا، إالّ ان يرجوا الحج أقل من رجاء العمرة فيتســاويان، وهنــا 
  م إذا استطاع الحج أ� به.الخيار بينه� لتساويه�، وقد ال يرجوا املستقبل فعليه العمرة املفردة، ث

  وإن � يتسطع عمرة التمتع مع حجها، صرب حتى يستطيعه� وعند االياس يستنيب.
  والَحّج ـ لغويا ـ هو قصد زيارة البيت فا�امه ـ إذا ـ ا�اٌم لذلك القصد ابتداًء فيه، ثم وا�اما ملا ابتدء.

  لَحجُّ ـ إذا ـ ذريعة للِحجِّ وتقدمه له عزما وتصمي�.والِحجُّ هو الزيارة املقصودة، فهو اسم ملصدر الحج، فا
ثم الَحج يف نطاق اوسع يف لغته هو القصد اىل من يراد تعظيمه أو ك�ته، وهو الكف، وهو الغلبة بالحجــة، وهــو 

                                                        
���ل: ا��� ���د وا����ة ���ع، و��� ا��ج  آ�� و ���� ا��� ���  ا�� ��� ر��ل ا��ّ�  ـ ا��ج ا�� ���� �� ���� �� ����ا��ّ� ٢٠٩: ١). ا��ر ا�����ر      ١

�� ا����ة أوا��� ��؟ ��ل: �� وان �����وا  آ�� و ���� ا��� ���  ان ر���ً ��ٔل ر��ل ا��ّ�  ا�� ا�� ���� و��� �� ���� وا�����ي و���� �� ���� �� ���ا��ّ�

��� ��ول آ�� ا����ة، إ��ّ ان آ�� ا��� ����� ������، ام ���� ��م ��ض ا����ة اذا ا�� ��� �� ����� ����� او ��آ�� او » ��«��� ��� أ��ل: �� ���� 

 �ب.ا��ادا، ام ���ح ������� ا���
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  القدوم، ثم وك�ة الرتدد واالختالف اىل املقصود العظيم.
ـ اىل الكعبة املباركة رمزا لتلك الزيارة، وكّفا   قصدا لزيارة هللاّ  وقد يضم ذلك القصد العظيم كل هذه املعا� الغالية:

  ». ال إله إال هللاّ «حكمة   ، تحقيقا يف سفرتك إىل ّهللا  ح� يقصد زيارة ّهللا   ع� سوى هللاّ 
، بعد  مملكة هللاّ ـ   فان مؤ�ر الحج سند لها وذريعة إليها. وقدوما اىل ساحة ـ بيت هللاّ   وغلبة بالحجة عىل اعداء ّهللا 

  . وك�ة الرتدد إىل هذا البيت العظيم. االنفصال ع� سوى هللاّ 
والعمرة هي الزيارة التي فيها ع�رة الود، فهي كتقدمة للحج الذي هو مؤمرت اسالمي عاملي لعــ�رة الــود وســائر 

  العامل�. املنافع للناس، فالعمرة ـ إذا ـ تعم� ململكة الحج ك� الحج تأم� للمسلم� عىل
  وهنا فوارق ب� اقسام الحج ـ الثالثة

ـ حج التمتع يختص �ن � يكن أهله حارضي املسجد الحرام والباقيان لآلخرين، مه� صح له� التمتع بل وهو  ۱
  افضل.

ن يؤ� بها ـ الحج والعمرة يف التمتع عبادة واحدة ال يؤ� به� إالّ يف اشهر الحج تقد�ا للعمرة، والعمرة يف اآلخري ۲
  ام بعدها او قبلها. يف .ي زمان كان قبل الحج او بعده، يف سنته

ـ االستطاعة يف التمتع واحدة لكال الحج والعمرة، وهي يف اآلخرين قد تكون للحج وأخرى للعمرة وثالثــة لهــ�،  ۳
  لعمرة املفردة.فيقدران قدر االستطاعة بخالف التمتع، حيث ينتقل الفرض عند عدم استطاعة املجموعد إىل ا

  ـ االضحية واجبة يف التمتع، ويف القرآن هي رشيطة انعقاد اإلحرام وال أضحية يف اإلفراد. ۴
  ـ ال يجوز يف التمتع الخروج عن حدود الحرم إالّ برشوط ويجوز يف اآلخرين إذا � يرض باتيان الحج يف أشهره. ۵
  املواقيت األخر إال للمضطر.ـ ميقات التمتع هو مكة املكرمة، وميقات اآلخرين هي  ۶
  ـ يجوز يف اآلخرين قديم الطواف� عىل الوقوف� دون التمتع إالّ عند اإلضطرار. ۷
  ـ يجوز فيه� تأخ� الطواف� والسعي اىل آخر ذي الحجة دون التمتع إالّ عند اإلضطرار. ۸
  ة واإلشعار او التقليد.ـ ينعقد إحرام التمتع واإلفراد بالتلبيات ويخ� يف القرآن ب� التلبي ۹

  ـ يجوز يف اآلخرين ب� اإلحرام والوقوف� الطواف املندوب دون التمتع اال بعد الحلق او التقص�. ۱۰
  ـ األضحية واجبة يف التمتع بأصل الرشع ويف القرآن بسبب اإلشعار، وال أضحية يف اإلفراد. ۱۱
ويجوز يف اإلفراد العدول اىل التمتع للنا� بل يجب النه واجبه ـ ال يجوز يف التمتع العدول اىل اآلخرين إال لعذر  ۱۲

  دون سواه، وان كان دون املسافة يجوز العدول اىل التمتع بل هو أفضل.
ـ ال يستناب يف التمتع إالّ واحد، وتجوز استنابة اثن� لآلخرين واحد لحجة واآلخر لعمرته، ثم الفوارق ب� عمر�  ۱۳

  التمتع واإلفراد:
  يجب طواف النساء بركعتيه يف املفردة دون التمتع وان كان ندبا.ـ  ۱
  ـ ال يصح التمتع إالّ يف أشهر الحج ويصح اإلفراد عىل مدار السنة إالّ الزمن الخاص بالحجة ملستطيعه. ۲
علهــا ـ يجب التقص� يف التمتع بعد السعي ويحرم الحلق، ويجوزان يف املفردة والحلق أفضل، اللّهم إال ملــن يج ۳

  بديلة عن التمتع وهو يف حجة اإلسالم لوجوب الحلق عليه.
  ـ يجب تقديم التمتع عىل حجها، دون اإلفراد فانه بالخيار تقد�ا وتأخ�ا. ۴
ـ يف املفردة التي يؤ� بها مقدمة لحج اإلفراد ال يتحلل بينها وب� الحج، دون التمتع فانه يتحلل ثم يحرم لحجه  ۵

  من جديد.
  ع يف املفردة قبل السعي عمدا يبطلها قوالً واحدا وبطالن التمتع مختلف فيه.ـ الج�  ۶
ـ يف عمرة التمتع يجب اإلحرام من احدى املواقيت الخمس ملن مّر عليها فــان جاوزهــا اىل اد� الحــل � يصــح  ۷

  احرامها، ويف املفردة يصح مه� عىص بالتجاوز عن هذه املواقيت.
األشهر الحرم كفت عن عمرة التمتع، وال تكفى التمتع عن املفردة اطالقــا، إالّ عــن املفــردة ـ اذا أ� باملفردة يف  ۸

  الواجبة عليه حيث تكفي التمتع، ك� دلت عىل ذلك املعتربة.
ـ يجوز الخورج عن الحرم بعد املفردة اطالقا إالّ اذا أرض بحجة قوالً واحدا، وال يجوز يف التمتع عىل بعض األقوال  ۹
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  رشوط.إالّ ب
وال يجــب بــ� املختلفتــ� �تعــا  ١ـ وجوب الفصل ب� العمرت� ـ عىل القول به ـ خاص باملفردت� عــن نفســه ۱۰

عــىل فــرض داللــته� عــىل واجــب » لكل عرشة ايــام عمــرة«أو » لكل شهر عمرة«ام إفراد ألشخاص مختلف�، فان 
لتمتع بعد املفردة بال التحديد الزمني، ال تعنيان ـ قطعا ـ عمرة التمتع التي ال تصح سنويا إالّ مرة واحدة، فتجوز ا

فصل، والنظر يف صحة املفردة بعد التمتع ليس من باب وجوب الفصل حيث ال يجوِّز من �نع حتى مع الفصل، بل 
هو ملشكلة الخروج عن الحرم، وقد ال يستلزم الخروج إحراما عن أد� الحل، ثم داللة ثابتة عىل حظر الخروج إالّ 

  حظرا عن ترك الحج.
رام للمفردة لدخول الحرم اطالقا إال ملن يرتدد، ام � �ض مــن احرامــه املــايض شــهر، وال يجــب يف ـ يجب اإلح ۱۱

  التمتع إالّ يف السنة مرة ملن وجب عليه الحج.
  ـ ال يجوز الفصل الفاصل ب� مناسك التمتع، ويجوز الفصل ب� الحلق او التقص� وب� طواف النساء يف املفردة. ۱۲

أصل اإلحرام والطواف وركعتيه والسعي والتقص�، ويختلفان في� يختلفان يف التخي� ب� الحلق  ثم ه� يشرتكان يف
  والتقص� ويف وجوب طواف النساء بركعتيه.

  .».. فإن احرصتم ف� استيرس من الهدي..«
د لكلٍّ إن كان كع» فإن أحرصتم« مرة التمتع والحج، عن حج أو عمرة، ف� وسعكم اإل�ام ك� يُرام يف الوقت املحدَّ

ام يف الوقت امليسور ك� يف عمرة اإلفراد، حيث البقاء يف حالة اإلحرام نِظَرة اإلفراج حرج ام عرســ، ف بــديالً عنــه 
  ».ما استيرس من الهدى وال تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله..«خروجا عن اإلحرام 

  مة الحج والعمرة ومتى هو يف ذلك الس�ح.وترى ما هو اإلحصار هنا حيث يُسمح ببديل� هذين عن تت
إنه ال يعني اإلحصار ـ أيّا كان ـ إالّ عن اإل�ام، فال واقع له إالّ بعد اإلحرام، فإن أحرص قبله عــن الرشــوع فيــه فــال 

ء منه، ويف غــ�ه  تشمله اآلية، وكذا الذي يعلم أنه يحرص عىل األشبه فالقدر املعلوم من ذلك اإلحصار هو املفاجى
تردد واألصل انه ال يحكم بحكمه، بل هو غ� مستطيع يف منعه عن الرشوع يف حــج او عمــرة حيــث يُحرصــ عــن 
الوصول إىل امليقات املحدد له، ولكنه ال يخرج عن اإلحرام إالّ باإل�ام، ام بديالً عنه ك� يف املفاجــأِ مهــ� � يكــف 

ستطاعة، اللّهم إالّ تفويتا لإلستطاعة املالية يف العالِم بالصد، عنه، فعليه حج أو عمرة بعد ذلك إن استطاع، وإال فال ا
  فيبقى ـ إذا ـ عليه الفرض، فيأ� به متسكعا، ثم يخرج من صلب ماله ـ إن قرصَّ ـ بعد موته.

فاإلحصار يف الحج يتحقق �ا �نع عن املوقف� وان كان اضطراريا، وإالَّ فال إحصار حيث يحرضه� ثم يستنيب في� 
  حرص بعده�.يُ 

  فان أحرص عنه� ولو اضطراريا فهو املحَرص وليس عليه إالَّ حكمه دون استنابة عىل األظهر.
ـ عن خصوص الطواف أو السعي فيستنيب في� أحرص،  وأما املُحرص يف العمرة فيحكمه حكمه، إالّ إذا أحرص ـ فقط 

  املعلوم من املحَرص يف العمرة.وإذا أحرص عنه� فيحكمه حكم املحرص دون استنابة فانه القدر 
ثم اإلحصار ـ أيا كان ـ هو ما يحرص املحرم عن تداوم مناسكه، فهل هو ـ بعد ـ خاص باملوانع املنفصلة كإحصــار 

  العدو؟ وقد تحرص املوانع املتصلة أك� منها كاألمراض التي �نع دون اإل�ام عىل الت�م.
لعدو، حيث األمر أعــم مــن املنفصــل واملتصــل، مهــ� كــان الرجاحــة ليست لتختص اإلحصار با» فإذا امنتم..«ثم 

  للمنفصل.
  هذا ـ ولكن ظاهر األمن ليس إالَّ عن املنفصل، واإلحصار ظاهر ـ كذلك ـ يف املنفصل.

                                                        
) او ��� ��� ���ة ���� ���ن ا��ل؟ ���ل �� �� ���ة ا��م ���ة �� ��ل ا����م ����(�� ��� » �� �� ��� ���ة«). و�� د��� ���� إ��ّ      ١

 ��ل: ��� �� ���� �� ا��ا��� ������� و��ن ���� د�� د��� ���. و��� ��� ��ن �� ���� ��ه ا���� �� ��� ��� و�� ذاك؟

���ح آ�� ��� ��ة » ���� د��..«ا��ل: �ّ� �� �� ��� ���ة �� ��ّ ��ا��� ��� �� ���� ا���م، �� �� �� ���ة ���ح ���� �� ���، و

 ���� ��از ور���� ا������ دون ���.وان ���� ا�� �� ���ة، �� و�� �ّ� �� ا���� �� ا�������ت ا������ �� ا����ة �
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فالحرص هو املنع، وال يصدق إالّ يف القادر عىل فعل ُ�نع عنه بسبب منفصل، ثم هــو الحــبس وكــذلك األمــر، ثــم 
  فعالن ال ينسبان إالَّ اىل فاعل وليس املرض فاعالً. الحبس واملنع

تقســم » فمن كان منكم مريضــا...«ال تناسب اال األمن عن عدوٍّ اختلق الالّ أمن، دون املرض، ثم » فاذا أمنتم«ثم 
فليست لتعنيه�، بل هو اإلحصار املنفصل، ثــم إذا » أحرصتم«املحَرصين اىل مريض وسواه، وه� معا املعنيان ب 

كان املحَرص مريضا أو به أذًى من رأسه، فقد يعذر عن الحلــق، واملــريض ـ أيــا كــان ـ بإمكانــه حضــور املواقــف، 
ما استيرســ مــن «ويستنيب في� ال يشرتط عليه أصله كالطواف� بصالته�، وكالرمي أما شابه، فال مجال إذا لبديل 

  عن كل املناسك املتبقية.» الهدى
» هم الذين صدوكم عن املسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله«يف الفتح بالصد: وقد عرب عن هذا اإلحصار 

ومن معه من املعتمــرين  آلـه و عليـه هللا صىل) وهذا هو الذي حصل بالفعل يف الحديبية عندما حال املرشكون ب� النبي ۴۸(
بية عىل س�ح العمــرة يف الســنة دون الوصول اىل املسجد الحرام سنة ست من الهجرة ثم عقدوا معه صلح الحدي

  القادمة.
ه هللا صـىلمعتمرين فحال كفار قريش دون البيــت فنحــر النبــي  آلـه و عليه هللا صىل  خرجنا مع رسول هللاّ «وقد  ه و علـي َهْديـَـه وحلــق آـل
أنها تختص باملرض، فان  ٢، فآية اإلحصار هي خالف ما اصطلح عليه فقهاء من األمة سنادا اىل بعض الروايات١»رأسه

يُعترب فيها قس� هامشيا من املحَرصين املصدودين، ام وألك� تقــدير اإلحصــاء يشــملهم » فمن كان منكم مريضا«
فرع املرض عىل اإلحصار، ال ان املرىض هــم ـ وسواهم، ولكنه مرض بعد الحرص او معه، ال انه من الحرص، حيث ي

خالف الفصيح والصحيح، وال سي� بــاب اإلفعــال » أحرصتم«ب » مرضتم«هنا ـ قسم من املحَرصين، والتعب� عن 
ا شابه،  الدال عىل ان فاعل اإلحصار غ� املَرص، فال أقل ان الظاهر كالرصيح من اإلحصار هو الصّد منعا او سجنا أمَّ

قرينة أخرى عىل ذلك الظهور لحد ال يكاد يشمل املرض حيث الصحيح فيه: فإذا برئتم، دون » امنتم«ان ال سي� و 
  أمنتم.

أجل قد يلحق املرض باإلحصار اذا كان يُحرص عن اإل�ام ك� يُرام، كمن ال يستطيع عىل حضور املوقف� ـ وال يصح 
� عىل املحرِم� أال يصبحوا محروم� عن فضــيلة الحــج فيه� اإلستنابة ـ حيث القصد من حكم املَُحرص هو التيس

قيامــا   والعمرة فريضًة وسواها، فالهدف األسمى من هذه الشعائر هو استجاشــة مشــاعر التقــوى والزلفــى اىل هللاّ 
بالطاعات املفرتضة عىل العباد، وح� يتم التصميم ويدخل العبد يف صميم الحجاج او املعتمرين باإلحرام، ثم يقف 

م ما استيرســ مــن ا لعدو او املرض يف الطريق، فال يُحرم املحرِم ـ إذا ـ ع� للحاج او املعتمرين من أجر، حيث يقدِّ
  الهدى محله ثم يحلق ويحل، وكأنه أتم بقية مناسكه.

  ىل هللاّ ومن يخرج من بيته مهاجرا إ«وك� املحرم، وال سي� الداخل يف الحرم ح� �وت قبل اإل�ام له أجره كمن أتم: 

                                                        
�� ��� �����   أ���اه ا���� ���� ���ا��ّ�  ��م �� ���ا��ّ�و�  �� ���ا��ّ�  ـ ا��ج ا����ري وا������ �� ���� ان ����ا��ّ� ٢١٣: ١). ا��ر ا�����ر      ١

 ��ل ا���� ���� ا����� ���ل: �� ���ك أ�� ��� ا���م ان ���ف ان ���ل ���� و��� ا���� ���ل: �����...

�� و ���� ا��� ���  و��� أ��ج ا����ري �� ا�� ���س ��ل �� ا��� ر��ل ا��ّ�  ���� ��� ا���� ���� �����ً.���� رٔا�� و���� ���ءه و���  آ

��� ��ه ا������ن ��م ا������� ��� وأ�� ور�� ا�� ا������، وروا��  آ�� و ���� ا��� ���  و���� �� �� ��ق ا������ ��وا�� ���و�� ���ر ان ر��ل ا��ّ�

��� ���  : ان ر��ل ا��ّ�������ا����م���ان �� ا�� ����  �� و ���� ا ا����ود  ا����م ����� وا�� و��� �� ا���ف ����، و��� زرارة ��� ��� ُ�� ��������� ��آ

 ���� ��� ���ء و���� ����� ���ٔ�� ا����ء.

 
وا����ود �� ا��ي ��ده ا������ن ��� ردوا ر��ل ا�����ر �� ا����� «). ������ ���و�� �� ���ر: ا�����ر ��� ا����ود، و��ل:      ٢

وا�����  ١ح  ١٥٠وا����� ا��� ب  ٢٢٢(����� ا�����ر » ��� �� ��ض، وا����ود ��� �� ا����ء وا�����ر �� ��� �� ا����ء آ�� و ���� ا��� ���  ا��ّ�

ا���ا�� وا�������� ���� �� ���ر، وا�� ��� ��� �� ا����ء  ) ا��ل: ��م �� ا����ء ������ر ا����� �������� ���ر٥٨٠: ١وا������  ٣٦٩: ٤

 ان ��ن ������ود.
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  ١.» ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره عىل هللاّ 
وذلك التيس� للمحرِم العس� هو الذي يتفق مع الروحية املرنة اإلسالمية وس�حها، فكل يشء حــبس املحــرم عــن 

  نعا عن اإل�ام.اإل�ام دون تقص� فهو إحصار أيّا كان، مه� كان األصل هو إحصار العدو أما شابهه م
وال بد لكل من اإلحصار واملرض أالَّ يجد سبيالً دون الحرج والعرس إل�ام مناسكه وإالّ فال يصدق اإلحصار املطلــق 

د الطريق، ثم املرض إذا أحَرص إحصارا مطلقا هو الذي يحلق باإلحصار دون سواه.   مه� كان محَرصا من متعوَّ
 يستطيع عليها اما شابه من سلوك طريق ابعد من املتعود املصدود، هو ليس فاملحَرص الذي بامكانه رفعه بنفقة ال

ممن استطاع إليه سبيالً، ك� املريض هكذا، واألحوط له� تطبيق حكم املحَرص ثم اإلتيان من قابل إن كان فرضا، 
  وإالّ فقد يكفيه ما فعل.

صدق عنده وما بعده اإل�ام، فاملحَرص �امــا تشمل اقسام الحج والعمرة منذ اإلحرام حيث ي» فان أحرصتم«وهنا 
عن تداوم املناسك يَْحلِق بعد ان يَحلَّ ما استيرس من الهدى َمِحلَّه فيُحــل، ولكــن املــريض، اذا قــدر عــىل حضــور 
املواقف واإلستنابة في� ال يستطيع، فغُ� محكوم بحكمه، وحتى اذا � يقدر كاملحَرصــ فقــد يختلــف عنــه يف حــل 

  ، بخالف املُحَرص.٢ال تحل له حسب صحيح الرواية النساء حيث
وهل املحَرص له حكمه املذكور يف اآلية وان �كن من اإلستنابة في� قبلها من املناسك ك� سوى الوقــوف�؟ ظــاهر 

إلستنابة عىل من يستطيع مناسك تقبل النيابة اطالق اآلية وكونها يف مقام اإلمتنان والحنان هو اإلطالق، ووجوب ا
هو املقيّد بغ� مورد التمكن، ولكنه قد يختص بغ� حالة اإلحصار، فظاهر اطالق اإلحصار ـ وهو كالنص ـ يخــتصُّ 
ادلة وجوب اإلستنابة بغ� اإلحصار ام وال اطالق فيها فان موردها الحارض العــاجز دون املحصــور، ولكــن ال يــرتك 

بالجمع ب� اإلستنابة وواجبات املُحَرص، ال سي� وأن املعتربة تعترب الوقوف� انهــ� الحــج، فــاملتمكن مــن اإلحتياط 
الوقوف� اختياريا واضطراريا عىل الوجه املعترب يف هذين الركن�، ليس محكوما بحكم املحَرصــ، فعليــه حضــوره� 

  ٣واإلستنابة في� سواه� ان � يستطعه إلحصار او مرض.
اإلحصار، فقد يُحرص حكمه به ثــم املــرض الــذي  واملرض امللحق باإلحصار هو الذي يصد عن حضور املواقف ك�

قد ال تساعد عىل إلحاق املرض كيف� كان، إذا فهكذا مــريض لــيس ممــن » اذا امنتم«يحرصه ك� اإلحصار، ولكن 
استطاع اليه سبيالً، ام يصرب حتى يزول مرضه اضافة اىل اإلستنابة في� يقبلها من تتمة مناسكه، ويف لحــوق حكــم 

تأمل ظاهر، اللهم اال في� ال مجال فيه لإلستنابة، وليس للمحَرص وال عليه ما فرض عليه لحلِّه من  املحرص للمريض
تفرض عليه هديا » إذا أمنتم«إحرامه إالّ عند اإلياس عن إ�ام مناسكه بتضيُّق وقتها، وإالّ � يكن ُمحَرصا، ك� وان 

  طبَّق فرضه اإلّول. آخر إن كان متمتعا إذا أمن بعد اإلياس والوقت باق وقد
ر بقدر إمكانية املُهدي، وألن الهدي هو جمع الهدية ام » ما استيرس من الهدي«ثم  هنا ك� يف هدي املتمتع، يقدَّ

تذك�ا له وافرادا لضم�ه العائد اليه وهي ـ بطبيعة الحال كــ� » حتى يبلغ الهدي محله«هو الهدية ك� تلمح له 
فقراء الحرم زوارا وسواهم، فال بد من امكانية إيصاله اليهم حاالً أم بعــده، وان مبلغــا تدل عليه آياته ورواياته ـ ل

يس�ا من املال ممن ال يتيرس له هدي غ�ه، ام �ن هدي األضحية اذا ال يتيرس هي بنفسها عوزا أم حيث ال مرصف 

                                                        
١٠٠: ٤).      ١. 

 
 ). �� ����� ���و�� �� ���ر ا������.     ٢

 
�� ر�� ��ض �� ����ن ��ٔ��ه ����� �� �ـ�م ���ـ� ��ـ� ان  ������ا��ـ��م). و��ل ��� ذ�� ����� ا���� �� ���� ��ل ��ٔ�� أ�� ا����      ٣

���ف ���� �� إ�� ��� ����� ���� ��ن ��م ا���� ��ّ� ����� ��� ����؟ ��ل: ���� ���� ���� �� ����ف إ�� ��� ����� و���� و���� 

���: ��ن ��ّ� ��� ا���م ا����� ��� ����؟ ��ل: ��ا ���ود �� ا��� ��ن ��ن د�� ������ ������ة ا�� ا��� ����� ������  و�� ��ء ����،

 ا����� و���� أ����� و���� رأ�� و���� ��ة وان ��ن د�� ��� ���دا ���� ���� ذ�� و�� ���.
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  للحومها ك� فصلناه يف آيات الحج.
  .»لَّه..وال تحلقوا رؤوسكم حتَّى يبلغ الهدي مح«
دليل ان الحق هو الواجب املتع�َّ عىل املحَرص حاجا او معتمرا يف كل أقسامه�، وال ينوب عنه » ال تحلقوا.. حتى«

فاملحَرص » صيام او صدقة او نسك«التقص� ـ إالّ للمرأة ـ وحتى عند عدم إمكانيته، حيث ينتقل حسب النص اىل 
عيه مخ�ا ب� الحلق والتقص�، ام يف مناه متعــ� الحلــق او جــائز مطلقا حكمه محصور يف الحلق مه� كان يف س

  التقص�.
ام يف » هديا بالغ الكعبة«حيث جعلت غاية للحلق، هل هو مكانه يف مكة للمعتمر، » محل الهدي«وترى ما هو 

ه، ان يحــل منى للحاج، ذبح أو ملّا؟ وبلوغ الهدى محله ذاك ليس إال ذريعة لذبحه وهو األصل! ام هو محل ذبح
  مذبحه؟ وتعب�ه الصالح حتى يُذبح هديه!.

إضافًة اىل مكانه ومذبحه ما يحله من البائس الفق� والقانع واملعرت، وكــذلك زمانــه، وهــو يــوم » محلَّه«قد يعني 
وسنة الهدية  ١النحر يف الحج ويوم وصول الحاج مكة يف العمرة، فال يُحل ـ إذا ـ قبل ان تحل الهدي مكانه وزمانه

  ألضحى.ان تهدى اىل بيت املهدى اليه يف الزمان املناسب وهو جوار الكعبة عمرة وقتها، وُمنى حجا يوم ا
  فقد يذبح َمِحلَّه الثا� وهو حيــث مــا أحرصــ وكــ� نحــر رســول هللاّ » الهدي معكوفا ان يبلغ محله«أجل إذا كان 

  حيث أحرص يف الحديبية لذلك العكف. آله و عليه هللا صىل
نحر فانه قبل إ�ا يحل محلَّه بالغيا لبيان كاف شاف إذا عنى الذبح في� عناه تجاوبا معه يف منى يوم ال» محله«ف 

  ٢الحلق او التقص�، وال أقل من اإلحتياط بعدم الحلق حتى الذبح، بل والوصول اىل محل اإلستحقاق.
غاية زمانية ومكانية لإلحالل في� أمكن أو رجاه، وإالّ فليهد هديا او ماالً مكانــه ثــم » حتى بلغ الهدي محله«ثم 

»هم الذين صدوكم عن املسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله«يحلق وقد قال تعاىل: 
ومتظــافر الحــديث  ٣

  نه نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان.يجاوب اآلية ا
وقد يلمح تع� الحلق هنا بأصالته كضابطة، وهي قضية كونها بديالً ع� يف منى، فالتجاوب ب� البديل واملبدل عنه 

ىل عنهــا يف تعــا  يحكم ��ثلته� فليكن املبدل عنه ايضا حلقا كالبديل، خرجت العمرة املفردة بدليل، فقد قال هللاّ 
»محلق� رؤوسكم ومقرصين«عمرة القضاء املفردة 

  ثم دليل السنة عىل فرض التقص� يف عمرة التمتع. ٤
فاألصل الكتا� إذا هو وجوب الحلق يف منى بدليل البديل، اللّهم إالّ ان يحوله عنه دليل ك� للعمرت� تعينا للتقص� 

  �.ام تخ�ا ب� الحلق والتقص
قــد تنحيهــا عــن العمــرت�، فــان ذلــك بدايــة » لتدخلنَّ املسجد الحرام محلق� رؤوسكم ومقرصــين«هذا ـ ولكن 

الدخول، وليست حالة الحلق والتقص� إالّ بعد األضحى، فليس بعد إحرام العمرت� إالّ الطواف وصالته ثم السعي 
  فتقص� يف �تعها وتخي� يف إفرادها.

ي التخي�، ثم وال جمع بينه� ألي من الحجاج، فلتكن للجمع ب� » أو«عطفا دون إالّ أن هنا الواو  تخي�ا م� ينحِّ

                                                        
����� ���و�� �� ���ر ��ل: ��ٔ��� �� ر�� أ��� ���� �����ى؟ ��ل: ��ا�� ا����� ����دا  ٣٦٩: ٤وا�����  ٥٦٧: ١ا������  ). ��     ١

 ��ن ��ن �� ا��� ���� ا���ي ��م ا����...

 
��ل: إذا أ��� ا���� ���� ����� ��ٔذاه رأ�� ��� ان ���� ���� �ٕ��� ���� ��ةً �� ا����ن  ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ� ١٨٧: ١). ��ر ا������      ٢

 � و���م او ����ق...ا��ي أ��� ��

 
١٩٦: ٣).      ٣. 

 
٢٧: ٤٧).      ٤. 
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كبديل لعذر، ام سواه ان دل دليل، ثم وعدم جواز الحلق يف عمرة » ومقرصين«كأصل » محلق�«جمعي املكلف� 
ق، ولو � يتع� الحلق عىل الحاج كأصل التمتع معلّل يف السنة بانه يستقبله الحلق، فان حلق � يبق له مكان الحل

مــن كــان «� يتع� عليه يف عمرة التمتع التقص�، فليكن حفاظا عىل واجب الحلق، فمن املعذورين عــن الحلــق 
  فانه يقرص يف الحج، ويفدي فيه ويف العمرة إن كان ُمحَرصا.» مريضا أو به اذًى من رأسه

: الحاج ألّول مرة، إالّ لعذر، ومن سواه فله التقص� ك� يف املوثق وقد دلت السنة عىل وجوب الحلق عىل الرضورة
قال: سألته عن الرجل برأسه قروح ال يقدر عىل الحلق قال: ان كــان قــد  السالم عليه  عن ع�ر الساباطي عن أ� عبدهللاّ 

قد تختص باآلخرين فانها تبرش عــن » محلق�«وآية  ١حج قبلها فليجز شعره وان كان � يحج فال بد له من الحلق
  الحجة األوىل للمسلم�.

فذلك إذا عنوان ثان لوجوب الحلق  ٢ثم قد يجب الحلق عىل غ� الرضورة إذا لبَّد شعره او عقصه لصحيحة مطلقة
  بعد الرضورة.

  .»فمن كان منكم مريضا أو به أذًى من رأسه ففديٌة من صياٍم أو صدقٍة أو نُسكٍ «
هو املرض الجلدي يف الرأس الذي » أذًى من رأسه«املرض هنا �ناسبة الحكم واملوضوع هو الذي يرضه الحلق، ثم 

الحلق، اذا فالعذر منحرص فيه� ون سواه� من مختلَف األعذار، كــأن يهــزء بــه بــ� َجمعــه يعرس معه او يحرج 
، والتحلُّل عن التشخصات  وَصحِبه او سواهم، ام يسقط عن هيبته وسودده، فان موقف الحج هو موقف التذلُّل �ّ 

  واإلنيات واألنانيات املتخيَّلة.
محرص ان يبدله بالتقص� ك� يف منى ام بفدية ك� هنا، بغ� مــرض أو فليس ـ إذا ـ ملن عليه الحلق ُمحرصا وغ� 

  أذًى من رأسه، اللّهم إذا � يجد اىل الحلق سبيالً صالحا، ولكن عليه ان يحرضِّ لحلقه من ذي قبل.
ا، وتفســ�» من صيام أو صدقة او نسك«ثم  ا او نسٍك مَّ  قد تكفي ما صدق من كل واحدة، كصيام يوم، وصدقٍة مَّ

ل » نسك«باطعام ستة مساك� و» صدقة«بثالثة ايام و» صيام« بشــاة يف عديــد مــن الروايــات، علَّــه تعــديل ملعــدَّ
  امليسور، ام تحديد ألك� ما عىل املحَرص، فقد يكفيه من كلٍّ مصداقُه وهذه أفضله.

دي شاة ال انه ـ فقط ـ قد ال تختص ـ ك� الحدود املذكورة ـ بشاة، حيث النسك هي العبادات ومنها ه» نسك«ثم 
ـ إذا ـ عبادات كالتي يؤ� بها يف الحج مثل الصالة وسائر الذكر وال سي� التقص�  النسك وال سي� جمعا، فقد تكفي 
الذي هو من النسك الخاصة يف الحج والعمرة، اضافة اىل ان التعب� عن هدي شاة وسواها بالنسك خالف الفصيح 

إذا فالنسك قد تعمه وسواه من نســك الحــج، املمكــن اإلتيــان بهــا هنــا، » الهدي«والصحيح، فان عبارته الخاصة 
أو أنســك مــ� «..  آلـه و عليـه هللا صـىل  الشاملة للتقص� ك� تشمل شاًة وسواها من نسك ميسورة وك� يروى عن رســول هللاّ 

  ٣».تيرس

                                                        
 . �� ����: و��� ا���ورة ان ����.ا����م ������ ا����� �� ا����� ���  ٥٠٣: ٤وا�������ر  ٥١٥: �١ و�� ٥٨٥: ١). ا������      ١

 
�� «��ل: ����� ���ل:  ا����م ����  �� ا����� �� ��ادر ا��� �� ���� �� ا�� ��� ا������ �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٤٦٦). ا���ا�� ص      ٢

 ».��� ���ه او ���� ���� �� ان ���� و���� ا����، و�� �� ���� ���� إن ��ء ��� وان ��ء ��� وا���� ا���

 ا���ورة دون ر��.وا��� ا��ّول ��� ���� ا������ �� ا����� ���� 

 
� وا�����ي وا�� ���� وا����ا�ـ� وا�����ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� ��ـ� �ـ� ـ أ��ج ا��� و��� �� ���� وا����ري و��� ٢١٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

��������� و��� �����ن و�� ����� ا������ن و���� �� و��ة ����� ا���ام ����� ��� و��� ���  آ�� و ���� ا��� ���  ���ة ��ل: ��� �� ر��ل ا��ّ�

�� و ���� ا��� ����� ا����  � ���ل: أ��ذ�� ��ام رأ��؟ ���: ���  آ ��� ��ن ����� او �� أذًى �� رأ�� ����� �� «������ أن ا��� ��ل: و���� ��ه ا��ٓ�

 �� ����� ا��م او ���ق ���ق ��� ��� او ا��� ��� ����. آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ� »���م او ���� او ���

��� ���و��� �� ���� آ�� ���  �� و ���� ا  �م وا����م ��ق ��� ��� ������.ا���� ��ة وا����م ����� ا� آ

 ا��ل: ��� �����ت روا��ت ا������� ���� ا������ ��� ���� ��� ��� ا����� ����.
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ا بينها، مه� كان األشبه كفاية التقص�.   ولكن األحوط بل األشبه إحدى هذه الثالثة حسب الروايات تخ�ُّ
 استيرس من الهدي فمن � يجد فصيام ثالثة أيَّاٍم يف الحجِّ إذا رجعتم .. فإذا أمنتم فمن �تَّع بالُعمرٍة إىل الحجِّ ف�«

  .»شديد العقاب  واعلموا أنَّ هللاّ   تلك عرشٌة كاملٌة ذلك ملن � يكن أهله حارضي املسجد الحرام واتَّقوا هللاّ 
إذا «دي والحلق فيحل، واما من الحرص، فحيث يستمر الحرص اىل آخر املناسك ف� عىل املحَرص إالّ اله» فاذا امنتم«

بعد اإلحصار واليأس من األمن، فان حكم املحَرص محَرص يف حالة اليأس عن اإل�ام، وقــد يــأ� األمــن بعــد » امنتم
للحج منذ اإلحرام حتى آخر املناسك، فليس النص ليختص باألمن بعد االضطراب مه� » فإذا أمنتم«اليأس عنه، ثم 

  ».فمن �تع..«ألمن الحج موضوعية مطلقة للحكم التايل  يذكر هنا بعد اإلحصار، فان
وإذا أمكن الحصول عىل األمن ـ من عدو او مرض بغ� ما عرس او حرج ـ وجب، فال يجري حكم املحرص إالَّ برشط� 

إزالة اثن� كأصل�: ان يحلق الحرص كل األجل املقرر، ام يطول يف غ� املقرر بقدر يحرج املحرم، وأالّ يستطيع عىل 
  الحرص، وإالّ فال دور لحكم املحَرص.

وهي خاصة بالفعل بحج التمتع، دون القران واإلفراد، او العمرة املفردة، اذ لــيس » فمن �تع بالعمرة اىل الحج..«
ـ إذا ـ محرم مع هديه دو�ا حاجة اىل » ما استيرس من الهدي«فيها  اللهم إال للقارن الذي يقرن هديه باحرامه، فهو 
  آخر. هدى

أترى الهدي األول ح� اإلحصار ال يكفي عن الهدي الثا�، او الثا� ح� األمن ال يكفي عن األول؟ الظاهر ال، حيث 
األول لحالة اإلحصار لكل الحجاج واملعتمرين، والثا� فقط للمتمتع بعمرته إىل حجِّه حالة األمن، مه� عم أمنَه عن 

  � � يكن عليه الهدي األول يف األمن املطلق.إحصار ك� هنا، اىل أمنه املطلق، مه
إذا فالقول بالتداخل باألمن بعد اإلحصار مدخول فيه، فح� يبقى اإلحصار دون أمن فالهدي األول، وح� يأمن عن 
إحصار والوقت باق فهدي ثاٍن بعد األول، وإذا ال إحصار إال األمن الكامل الكافل ملناسكه كلها فثا� الهــدي� دون 

  ول.األ 
ائ�، وكــذلك كانــت حجــة الــوداع وهــي الحجــة األوىل » فمن �تع..«هنا  نصٌّ يف حج املتمتع، املفــروض عــىل النــ

اإلسالمية، بادئة بتمتعها، يدل عىل فضلها يف فرضها عىل زميليها: الِقران واإلفراد ـ وهــ� ملــن كــان أهلــه حــارضي 
ملحة لذلك الس�ح، التي قيدتها الســنة » ملن«متع اىل اإلفراد، واملسجد الحرام، اللّهم إال لرضورة تسمح النتقال الت

  بحالة الرضورة.
  موقف سلبي حادٌّ للخليفة عمر يف املتعت�

ولست أدري ماذا يحمل ثا� الخليفت� عىل معارضة الكتاب والسنة بكــل إرصار، تحر�ــا ملتعتــي النســاء والحــج، 
  والثانية بالتعذيب وكأنها من الكبائر األخرى. مهددا يف األوىل بالرجم وكأنها زنا املحَصن،

وجلوسه عىل عــرش الخالفــة، بــل وقــد ســبق منــه التنديــد  آله و عليه هللا صىلليس فحسب انه حرمه� بعد إرتحال الرسول 
ه هللا صىلكيف يحلِّل متعة الحج، ففي� يخطب الرسول  آله و عليه هللا صىلبالرسول  ه و علـي ما عامــا بســنِّ متعــة يف حجة الوداع اعال  آـل

الحج وانها ثابتة اىل يوم القيامة، ح� يجاوب السائل: ارأيت هذا الذي امرتنا به لعامنا ام لكل عام ـ قائالً: ال بــل 
: إنك لن لهآ  و عليه هللا صىل  نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال له رسول ّهللا  آله و عليه هللا صىل  ألبد ألبد، فيقوم عمر قائالً: يا رسول ّهللا 

لقد جمع الخليفة هنا ب� تفريط الجاهلية ـ اذ � تكن تعرف دمج العمرة يف الحج �تعا بينه� ـ  ١تؤمن بها أبدا،

                                                                                                                                                         
 
��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا���� �� ا�� ���ا��ّ� ١٨٦: ١). ��ر ا������      ١ �� ��� ا��داع ��� ��غ �� ا���� ��م ��� ا���وة  آ�� و ���� ا

ه ا�� ���� ـ ��ٔ���� ان آ�� �� �� ��� ���� ان ��ّ� و�� وا��� ���� �� ��ل: �� ���� ا���س ��ا ������ ـ وأ��ر ���  ���� ا���س ���� ا��ّ�

ا������ �� ا��ي �� ا�����ت ����� ��� ا����� و���� ��� ا���ي و��� ����� ا���ى أن ��� ��� ���� ا���ي ���� ���م ا��� ��ا�� �� 

��� ���  ���� �� ���� ا������ ���ل �� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا   ����� ا���م أرأ�� ��ا ا��ي ار���� �� ������ أم ���� ��م ���ل ر��ل ا��ّ� ����� د���� ���ٔ��� آ

��� ��� �� و ���� ا رواه ا����ري �� » ������ ��ا ام ���ٔ��؟ ��ل: ��ٔ�� ا��ٔ�� آ�� و ���� ا��� ���  ������ ��ه �� ر��ل ا��ّ�«�� �� ��ٔ�� ا��ٔ�� وان ر���ً... و���� ��  آ

ـ ���� ا���  ٢٣٠: ٣ـ ��� ا�� ����  ١٢٦ـ ���ب ا��ٓ��ر ا�� ����  ٣٤٦: �١ ��ب ���ة ا������ ـ ���� ���� ���ب ا�� ١٤٨: �����٣ 
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دخلت العمرة يف الحج اىل يوم القيامــة «آله و عليه هللا صىلففوجئوا بقول الرسول » كانوا ال يعرفون العمرة يف أشهر الحج«و
وكأنه أحوط عىل رشعة » ورؤوسنا تقطر«وب� افراط القداسة املتكلّفة:  ١».وشبك ب� أصابعه يعني يف أشهر الحج..

  يف النساء ويف الحج تسهيالً عىل العباد!.  فال يسمح إذا ملتعة سمح لها هللاّ  آله و عليه هللا صىل  ومن رسول هللاّ   من هللاّ   هللاّ 
هذا الرسول   ان رسول هللاّ «ورسوله يف هذا املجال وسواه، منها قوله:   هذا! ولقد رويت عنه كل�ت الذعة بحق ّهللا 

وأنا أنهى عنه� وأعاتب عليه�.. واألخرى  آله و عليه هللا صىل  وان القرآن هذا القرآن وانه� كانتا متعتان عىل عهد رسول هللاّ 
عىل تطبيقهــا كــ�  آلـه و عليه هللا صىل  ا برجاحتها عى سائر الحج، وليعاتب رسول هللاّ عىل سنِّه  إذا فليعاتب هللاّ  ٢»متعة الحج

 آلـه و عليـه هللا صـىل  عاتب، وقال ارضابه قالتهم الغائلة القالة: أيروح أحدنا اىل عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رســول هللاّ 
وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت   أعلمكم باّ�   تعلمون أيها الناس؟! فأنا وهللاّ   فقام خطيبا فقال: أبا�ّ 

  ما سقت هديا ولحللت ك� أحلوا...
عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء وان القرآن قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم واتبعوا نكاح   إّن هللاّ «وقال 

  ٣».هذه النساء فال أو� برجل تزوج امرأة اىل أجل إالّ رجمته
تويف عنه� و� ينه عنه�  آله و عليه هللا صىل  يف عدم نسخ املتعت�، وان رسول هللاّ   ولقد ورد زهاء أربع� نّصا تُجاوب كتاب هللاّ 

                                                                                                                                                         
» ������ ��ه...«ـ ���� �� ��ا�� �� ���� ��ل:  ١٩: ٥ـ ��� ا������  ١٧٨: ٥ـ ���� ا������  ٢٨٢: ٣ـ ��� ا�� داود  ١٧٥: ٤و ٣٨٨: ٣

�� و ���� ا��� ���  ��ل ا��ّ�و�� ����� ا��ى �� ��ا�� ��ل ��ل ر ـ  ٨٧٥: �����٤ ���ل: أ�� إن ا����ة �� د��� �� ا��� إ�� ��م ا������ ���� ا���  آ

�� و ���� ا��� ���  و�� ����� �� ��� ���� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� ٥٥٢: ٤ـ ��� ا������  ٢٢٩: ���٣ ا�� ����  ���� ������  آ وا�� ������� ���ل:  ا����م ����أ

 �� �� ��ا ا��ادي ا����رك ر����� و��: ���ة �� ��� ��� د��� ا����ة �� ا��� ا�� ��م ا������.�

 
  �� ا����ف ا���س �� ا��� ������ ���ل: ��ج ر��ل ا��ّ� ا����م ����  ). ا����ر �� ا���� �� ا����� �� ���ض ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�     ١

��� ��� �� و ���� ا : ��� ا����م ����  ��و�� ���ل ا�� ���ا��ّ�  ��� ������ة و��ل ����� ��ج ��ر�� و��ل ����� ��ج ����� ا�� ا��ّ������ ����� و��ل ����� �� آ

�� و ���� ا��� ���  �� و�� ا��� ��� �� ��� ر��ل ا��ّ�  ا��ّ� �� ذ�� ��ّ� �� ���ة وا��ة ����ن ���� ذ�� ��� ��ٔ��� ���� ��ف   ����� أ��ا ���� ا��ّ� آ

 »��� ���� ا���ي ����«��� و������ وا���وة أ��ه ������ ان ������ ���ة ا�� �� ��ن ��� ��ي ��� ����س ��� ���� و�� ��� ����� �� و�� ���

�� و�� و��   ����� �� ا����ة وا���، و��ن ��ج ��� ��وج ا���ب ا��ّٔول ��ٔن ا���ب ���� �� ���ف إ��ّ ا��� و�� �� ذ�� ����� ا�� ا��ّ�

� ����ا �ل: ا���س ��� ا�� �������� إ��ّ �� ���ه ا�ٕ����م و����ا �� ��ون ا����ة �� ا��� ا��� ��� ��� ا����� ��� ��ل: ا������ ���ة، ������

�� و ���� ا��� ���  �� �����ن ا����ة �� ا��� ا��� و��ا ا����م �� ر��ل ا��ّ� ل: د��� ا����ة �� إ��� ��ن �� ا���� ا��ي ا���� ��� ���� ا��� ��� آ

�� د��  ا��� ا�� ��م ا������ و��� ��� ا����� ���� �� أ��� ا���، ���: ����� ���ٍء �� أ�� ا�������؟ ���ل: ان ا�� ا������� ����ا �� ��ءٍ 

 ا��ا��� إ��ّ ا����ن وا���و�� وا��� ����� �����ا ��� و�� �������.

��� ���  ���� �� ا�� ��� ��ل: ���� ر��ل ا��ّ�ـ ا��ج ا����ري و ٢١٦: ١و�� ا��ر ا�����ر  �� ��� ا��داع ������ة إ�� ا��� وأ��ى ���ق  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  ��� ا���ي �� ذي ا������ و��أ ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا��� �����ٔ�� ������ة �� أ�� ����� ����� ا���س �� ا����  آ �س ������ة إ�� ا��� ���ن �� ا�� آ

�� و ���� ا��� ����� أ��ى ���ق ا���ى و���� �� �� ��� ���� ��م ا����  ��� ��ل ����س �� ��ن ���� ا��ى ���� �� ��� ���ء ��م ��� ��� ����  آ

���� اذا ر�� ��� و�� �� ��� أ��ى ����� ������ و������ وا���وة و����� و����� �� ��� ����� ��� �� ��� ���� ����� ����� ا��م �� ا��� و

 ا�� ٔا���.

 
 �� �� و�� آ�� �� ���م.�����ً: أ���� ���� �� ا��� ٢٠٦: ٧). ��� ا������      ٢

ن ا��ر ا�����ر أ��ج ا����� و���� �� ���� ����� و���ء �� ���� ��ل: ���ت ا����� �� ا���س ������ ����� ��� إذا �� ��� ����� و��� ا

 ��� إ��ّ ���ل ����� أ�� ���ٕ����ل ����: أ��وح... ��� �� ��� ��� ��ى �����...

 
 .٢٤٧). ���� ا�� داود ا�������      ٣
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قد  آله و عليه هللا صىللمت ان النبي قد ع«. ومن مقاله: آله و عليه هللا صىلوسنة رسوله   مستقبحا أمر ّهللا  ١إالّ الخليفة عمر ملا استحسنه
وهنا يستكره  ٢»فعله وأصحابه ولكني كرهت ان يظلوا معرَّس� بهن يف األراك ثم يروحون يف الحج تقطر رؤوسهم

لعباده!. ولقد نهاه فيمن نهاه عن بدعته هذه أ� بن كعب إذ هم ان ينهى عن متعة الحــج فقــام   ما يستحبه ّهللا 
  ٣».فنزل عمر آله و عليه هللا صىل  واعتمرناها مع رسول هللاّ   ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب هللاّ «اليه فقال: 

وندد به فيمن ندد ابنه إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إىل الحج فقال ابن عمــر: حســن 
وأمــر بــه  آلـه و عليـه هللا صـىل  ويلك فان كان أ� نهى عنها وقد فعله رســول ّهللا «ن ينهى عنها فقال: جميل، قال: فإن أباك كا

  ٤».قم عني آله و عليه هللا صىل  أفبقول أ� آخذ ام بقول رسول ّهللا 
نهى أبو بكر وعمر عن املتعة ـ قال: ما يقول عرية؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر «وابن عباس ـ ملا قال هل عروة: 

  ٥».ويقولون: قال أبو بكر وعمر آله و عليه هللا صىل  عن املتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون، أقول: قال رسول هللاّ 
قائالً مثل ما قال ومنه  آله و عليه هللا صىل  ـ وفرضه عىل النا� ـ وسنه رسول هللاّ   فالخليفة عمر يستنكر ويستقبح ما أباحه هللاّ 

                                                        
�� ا����� �     ١ �� و ���� ا��� ���  وا���� ��� ر��ل ا��ّ�  � ���ب ا��ّ�). �� ا�� ر��ء ��ل ��ل ���ان �� ����: ���� آ �� �� ���ل آ�� ���� آ�� ���� ا���  آ

�� و ���� ا��� ���  و�� ��� ���� ر��ل ا��ّ�  ٣٦٥: ٣٥وا������ �� �����  ٤٧٤: ���١ ��ت ��ل ر�� ��أ�� ��� �� ��ء (ا���� ���� �� �����  آ

وا���وي �� ��ح ا�����: ان ��� ��ن ���� ا���س  ١٦٩: ٤و��ل ا�������� �� ا�ٕ�ر��د  ٢٣٣: �١ ���� و���� ��ل ا����ري ��� �� ����� ا�

: ٣و��� ا���ري  ٤٣٦و ٤٣٤: ٤وا��� �� ����ه  ١٥٥: ٥وا������ �� ����  ٣٤٤: ٤و ٢٠: ��٥ ا�����، وآ�� �� �� ����ه �� ا���� ا����ى 

 ١٥٧: ١وا�����ي �� �����  ٥٢: ٥وا������ �� ا����  ١٩٩: ٧وا������ �� ا��ٔم  ١٤٨: ����١ٔ وا����� �� ا� ٣٥: ٣وا��ار�� �� ����  ٣٣٨

 ).١٥٣: ٨وا��ر���� �� ��ح ا���ا��  ٨٤: ١وا�� ا���� �� زاد ا����د  ٣٣٥: ١و���� وا����ص �� أ���م ا���آن 

 
وا������ ��  ٢٠و ١٧: ٥وا������ �� ����  ٥٠: ١وا��� �� ����ه  ٢٢٩: ٣وا�� ���� �� ����  ٤٧٢: ١). ا���� ���� �� �����      ٢

  �� ا�� ���� ان ��� ��ل: �� ��� ر��ل ا��ّ� ٤٩: ١و��ح ا�����ٔ ���ر����، وا��ج أ��� �� ����ه  ٢٨٨: ١و���� ا����ل  ١٥٣: ����٥ 

��� ��� �� و ���� ا ���ا ��� ��� ا��ٔراك �� ��و��ا ��� �����، و�� ا����د �� ���� ��ل: ����� ا�� وا�� �� ��� ��  آ ـ ���� ا����� ـ و���� أ��� ان ���

� ���ه ���ح ��� ر�� ا���� ���ل �� ���: أ���م أ��؟ ��ل: ���، ���ل ���: �� ���ٔ�� ����ٔه ا ���م ����ب ����� ���� ���� �ٕ�ذا �� ���� ����

�م �ٕ��� �� �إ��� ا����م ا����� ا��ٔ��� ا��ٔذ��، ��ل: إ�� ���� ������ و��ن ��� ا��� وا��� ا���� ا���م ���ل ��� ��� ذ��: ��������ا �� ��ه ا��ٔ 

���ا ��� �� ا��ٔراك �� را��ا ��� �����. (أ���� ا�� ����� ��� �� زاد ا����د  ، ���ل: ��ل ا�� ��م: و��ن ٢٢٠: ١ر��� �� ا����� ��� ���

 ا���.  ��� وا��ّ� ء ���ح ��� ا����ام ����� ��� ���ءِه �� ا��� ����� و�� ���ف ان ا��ط آ�� و ���� ا��� �����ذا؟ و���ا ذ�� و�� ��ف ا���� 

 
وا��ر ا����ـ�ر ���ـ�ً  ٣٣: ٣و��ل ر���� ا�����، وا������ �� ��� ا���ا�� ��� �� ������  ٢٤٣: ٣وا������  ١٤٣: �٥ ). ا���� ا��     ٣

 �� ���� ��ن را���� وا���.

 
 ٢٥٢: �٣ر���� �� ��ح ا���ا�� وا� ١٩٤: ١وزاد ا����د  ١٥٧: ��١ ا��ار���� وأ��ج �� �� ����ه ا�����ي  ٣٦٥: ٣). ����� ا������      ٤

 .١٨٥: ١و���� ا��وا��  ٢١: ٥وا���� ا����ى 

 
. و�ـ� ���ـ� �ـ� ٢١٩: ١ـ وزاد ا���ـ�د  ٥٣: ٣ـ �ـ���ة ا���ـ�ظ ��ـ����  ��٢٦ـ�ب ����ـ� ا���ـ� �ـ��� ��ـ�  ٣٣٧: ١). ��ـ�� ا��ـ�      ٥

�، ���ل: �� ��ن ��ـ� ���ـ� �� ���� ��ل ���� ��م �� ���و�� ���ٔل ��� �� ���� ��� ���ل ������� ������ة إ�� ا���؟ ��ل: ���� ����

 ).٣٥: ٣(�� ا��ار�� » و�� ���ٌ �� ��� آ�� و ���� ا��� ������ ��� ��� و�� ��� ذ�� ا���� «���� ���� ��� �� ���؟ ��ل: 

��� ���  �ّ�و�� ا�� ���س ا�� ��ل ��� ��ن ���ر�� �� ���� ا��� ���� ��� و���: ���� ان ���ل ����� ���رة �� ا����ء، أ��ل ��ل ر��ل ا� �� و ���� ا  آ

 ).٣٢٨: ٣و���� ��ح ا���ا��  ٢١٥: ١و�����ن ��ل ا�� ��� و��� (زاد ا����د 
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افصلوا ب� «وقال:  ١»ـ يعني العمرة يف الحج ـ  وقد فعلها رسول ّهللا   نها لفي كتاب ّهللا إ� ألنهاكم عن املتعة وإ   وّهللا «
  ٢».حجكم وعمرتكم فان ذلك أتم الحج احدكم وأتم لعمرته ان يعتمر يف غ� اشهر الحج

ه و عليه هللا صىل  متعتان كانتا عىل عهد رسول ّهللا «ومن أشهر ما يروى عنه قوله  انا أنهى عــنه� وأعاقــب علــيه� متعــة و  آـل
  ٣».الحج ومتعة النساء

  ٤لبدعته.ويف الحق لو اننا اقتدينا بعمر لكنا محلل� له� ـ ككل ـ تقبالً لشهادته ورفضا 
والخليفــة عمــر يراهــا » فمن �تع بالعمرة اىل الحــج«ثم يذكر أ�ه�: »  وا�وا الحج والعمرة ّ� «تعاىل يقول:   فاّ� 

هع هللا صـىل  فعلتها مع رســول هللاّ «ناقصة، ثم من أتباعه من يعتربها بدعة حسنة! وهو يقول في� يقول:  ه و لـي وأنــا أنهــى  آـل
كــان   جربا للنقص يف تلك املتعة، ويكأن هللاّ » ما استيرس من الهدي«وقد حاول جمع من أتباعه ان يجعل  ٥»عنها..

مجربا عىل استحسانه ملتعة الحج حتى يَجرب نقصها �ا استيرس من الهدي، ظل�ت بعضها فوق بعض إذا أخرج يده 
  ه من نور!.له نورا ف� ل  � يكد يراها ومن � يجعل هللاّ 

ثم التمتع بالعمرة اىل الحج، قد يعني في� يعنيه متعة الرياحة باإلحالل عن العمرة ثم اإلهالل بالحج، وكذلك متعة 
الجنس مع النساء، ولتكون عىل أهبة أك� لعب الحج، فتلك إذا رحمة للحجــاج عــن زحمــة املواصــلة بــ� الحــج 

هو الذي فرضه عــىل   ني الهدي للمتمتع جربانا عن �تعه، فان هللاّ والعمرة بإحرام موصول دو�ا انقطاع، وليس يع
النائ�، وا�ا هو هدي الهدية من هؤالء اآلت� من كل فج عميق، هديًة للفقراء من الحجــاج وســواهم يف مملكــة 

يهدي من يشاء   وّهللا ، احياًء كسنة دائبة ملا ابتيل به الخليل بأمر الجليل،  الحج، وشعارا للتضحية والفداء لزوار ّهللا 
  اىل سواء السبيل.

عىل املتمتع مب�ِّ ما استيرس يف ايات الحج فال نعيد، وإ�ا نعيد أن هدي األضحية غ� » ف� استيرس من الهدي«ثم 
ل بها بديالً عنها من �نها، أم تُت خذ مستيرس ملن ال يجد ُمناه يف ُمنى أن يأكله: من بائس فق� او قانع ومعرت، فليبدِّ

  وسيلة ج�ه�ية لرصفها يف الفقراء أيا كانوا وأيّان.

                                                        
 .١٥٣: ٥). ا��ج ا������ �� ����      ١

 
�ر ا����ـ�ر ٢٧٩: �١ل ����� ا��� ٥: ٥ـ ��� ا������  ٢٥٢: ١). ����ٔ ����      ٢ و���ـ�: �ـ�ل  ٢١٨: ١، وأ���� ا�� ا�� �ـ��� ��ـ� �ـ� اـ�

 ���: ا����ا �� ���� و������ ا����ا ا��� �� أ��� ا��� وا����ا ا����ة �� ��� أ��� ا��� ا�� ����� و������.

 
 ٣٧٠: ٣ـ ����� ا������  ١٨٤ ٣وج  ٣٤٥و ٣٤٢: ١ـ ا���م ا���آن �����ص  ٢٢٣: ٣). ��ل �� ����� ��� �� ا����ن وا����� ������      ٣

ـ  زاد ا���ـ�د �ـ�ٔ�� ا� �ب ا��ـ� و�ـ��� �� ا���ـ�  ٤٤٤: �١ـ�� ـ ا�����ط ������� ا����� �� ��ب ا���آن �ـ� �ـ� ����ـ�ً: ��ـ� �ـ� ��ـ� ـ ���ـ

�� ا�� ���� ا����ي وا�� ����� ـ ��ء  ����٢٩٤ �� ���ب ا�� ���� وا����وي وص  ٢٩٣: ٨ـ ��� ا����ل  ٢٠٢و ٢٠١: ٣و ١٦٧: ٣ا��ازي 

 .٩٤: ٣ا���� 

 
��ل ���� �� أ��� ���� ������ة ��� ا����� �ـ� �ـ�از ا����ـ�؟ �ـ�ل: ���ـ� �ـ� ا���ـ�ب، �ـ�ل:  ٩٤: ٢). ��ل ا��ا�� �� ا������ات      ٤

� ور�ـ��� �ـ� أ��ـ�ّ ��ـ� ����ـ�� وإ�ـ� ������ـ� ��ـ��  ��� و��� ��ن أ�� ا���س ����؟ ��ل: ��ٔن ا���� ا����� ا�� ��� ا����� ��ـ�ل: ان ا��ّـ�

 وا���� ������، ������ ���د�� و�� ���� ������.

 
). �� ���� �� ا����� ان ��� �� ا����ب ��� �� ا����� �� ا��� ا��� و��ل: ������... وذ�� أن ا���� ��ٔ�� �� ا�� �� ا��ٓ��ق ����      ٥

� ��� أ��� إن ����ا ��� ��� إذا ���� ����ا �� ا��� ا��� وا��� ���� و���� و������ �� ����� �� ���م ����ف ������ و��� و���� و����� و��

و��� ��ا  ��ن ��م ا���و�� أ�ّ� ����� و��ج إ�� ��� ���� ���� ����� ���� و�� ��� و�� ����� إ��ّ ���� وا��� ا��� �� ا����ة، �� ����� �����

 �� خ م ن ق). ����ً �� �� ٣٢: ��������٣ ��� ا��ٔراك.. (ذ��ه ا������ �� ���� ا���ا�� ��� �� ������ ا���� 
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  .»فمن � يجد فصيام ثالثة أيَّاٍم يف الحجِّ وسبعٍة إذا رجعتم..«
من ماله، فان هو واجده وال يجد الهدي فهو واجد ليس عليه صيام، فإ�ا يضع املال عند مــن يــذبح اىل » � يجد«

  بل، ام يهدي َ�نه اىل اهله، فا�ا بديل الصوم عىل من � يجد.آخر ذيحجة الحرام من سنته او العام القا
فعدم وجدان الهدي األضحية لعدم وجدان �نة هو الذي يحوله اىل عرشة كاملة، فسواٌء له أكان هناك هدي أم � 

اذ » ما استيرس من الهدى«يعني » من � يجد«يكن، فعدم وجدان �نه هوئ موضوع الحكم هنا، فانه املصداق ل 
، وليس من مستيرس الهــدي »ما استيرس«� يستيرس له �نه فضالً عنه، واما املستيرس له �نه دونه فليس عليه االّ 

مالبس الزينة التي ال رضورة فيها، فانها مندوحة املؤمن، فليس بيعها مستيرسا ألصل هكذا بيع لغضاضته، ثم تعريه 
له مراحل، قد ال يجده بالفعــل يف حجــه وهــو واجــده يف » تيرسما اس«ع� تعوده من مالبس الزينة. ثم وجد ان 

وطنه، فان �كن دون َمنٍّ من اإلستدانة فهو واجد، وإالّ فهل ينتقل إىل الصيام أم عليه ردَّ �ن هديه املستيرس ح� 
  ١وصوله إىل وطنه.

فقط يف يوم األضحى؟ وقد يصح يف ايام الترشيق وما بعدها اىل آخر » ىما استيرس من الهد«وهل املرشوط وجدان 
ذي حجة الحرام! ظاهر االطالق هو األخ�، فمن � يجد، او يعرف من حاله انــه ال يجــد طــول هــذه االيــام منــذ 

  ٣».يصرب اىل يوم النحر فان � يصب فهو ممن � يجده«وإالّ  ٢»فصيام ثالثة ايام يف الحج..«األضحى اىل اآلخر 
وبطبيعة الحال هي البادئة من اليوم التاسع إىل الثا� عرش او الثالث عرش، او اىل آخر » فصيام ثالثة ايام يف الحج«

فهو ظرف للثالثة، » يف الحج«ذي حجة الحرام حيث يبقى مجال تكملة الحج مه� كانت طواف النساء، ف� يصدق 
  هذه األيام حسب السنة الناطقة به، اللهم إال يوم األضحى حيث الصيام فيه محرَّم كيوم الفطر. مه� تفاضلت

فــان الحــج » الحج اشهر معلــوات«ذي حجة الحرام بكل أيامها، أم واشهر الحج كلَّها حيث » يف الحج«وقد يعني 
يعني » الحج اشهر معلومات«حج قصورا، وتشمل العمرة الداخلة فيه يف أشهره، إالّ ان يف التعب� عن أشهر الحج بال

الثالث من أشهره وهو ذي حجة الحرام، وال سي� » يف الحج«انها ظرف زمني للحج بعمرته الداخلة فيه، فقد يعني 
ل بعُد حَجه ل. منذ اليوم التاسع حتى آخر ايام الترشيق، إالّ األضحى، ام واىل آخر الشهر ملن � يكمِّ   ام ومن كمَّ

أن الحج يعني أع�له دون كل زمنه، إذ قــد يرجــع » ثالثة ايام يف الحج«مقابلًة ل » وسبعة اذا رجعتم«وقد تلمح 
  الحاج يف نفس الشهر ويصل اىل بلده فيه.

                                                        
���� ا���� ��� ��� «�� ���ا ا���� و�� ��� ا����؟ ��ل: �� ��� ا����م ����). و��ل ��� ا��ٔ���ر ���� ��� ���� ������� �� ا���دق      ١

: ١وا������  ٥٠٨: ٤(ا����� » أ�� ��� و��ٔ�� �� ����ي �� و���� ��� و�� ���ي ��� ��ن ��� ذوا���� أ�� ذ�� إ�� ���� �� ذي ا����

��. ��� ��� ا���ي او ���� ����� ���� ��� ) ��� ا������د ��� ان ��ل ذي ا���� ا���ام �� ���ل ا��ٔ���� ��� �� ��� ��م ا��٤٥٧�ٔ

 �� ��� ��� ����� ���� إ�� ا����م.

�� ر�� ���� ������ة ٕا�� ا��� ���� ���� ا���� ����� ��� ���� و�� ���� ���  ا����م ����  و���� ��� ا���� �� ��واش ��ل: ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�

���ل: ���� ��� ا���� إ�� �� ����� ���� إن ��ن ���� ا���� ٕا�� أ��� و����� ��� �� ا���ل و�� ���� �� ا����م ��� ����� �� ان ����؟ 

�ه ذي ا����، ����: ���� د��� إ�� �� ����� ��� ��� ���� �� ذي ا���� ���� وأ���� ��� ذ��؟ ��ل: �� ���� ��� أ��ّ �� ذي ا���� و�� ا�

 ا�� ����.

 
� ��ـ�ل �ـ� ا��ـ��م ��ـ���� �� ا�� ا�� ��� ��ل: �ـ�ٔ�� ا�ـ� ا���ـ� �� ا������ ا��� �� �� ١٨٩: ١). ��ر ا������      ٢ �ـ� ا�����ـ� ��ـ�ن ـ�

ا����ة ��� ا��ي ����ج ا��� ����ى ��� ا����ل ���� در�� ���ن ��� ��� ���� ا���ي؟ ���ل: �� ��� �� ��ى و���ـ�، ��ـ�: �ـ� �ـ�اء و�ـ� 

 .»��� �� ��� ����م ����� ا��م...«:  ��� در��؟ ��ا ��� ��ل ا��ّ�����ج ا��� ��� ��ا ا���� �� ا����ة، ��ل: وأي ��ء ���ة ��

 
ا������ ��ـ�م و�ـ��  ا��ـ��م ����ا����� ��ل: ��� �����   ). ا����ر �� ا����� ��� ا������ �� ���� �� ا����� �� ���� �� ���ا��ّ�     ٣

 أ���م �� �� ��� ����؟ ��ل: ����... ��� دي
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والسنة املستفيضة تقرر ان اليوم األول هو قبل الرتوية وهي الثانية والثالث عرفة ثم الرتوية وعرفــة هــ� األّوالن 
وهــي  ١عرش من الترشيق، ثم عرفة ويوم� من الترشــيق، ومــن ثــم الترشــيق إالّ األضــحى ومن ثم اليوم الحادي

وا�ة أهــل بيتــه هــي أيــام أكــل  آله و عليه هللا صىل  واتر الرواية عن رسول هللاّ ان � يستطع عىل صيام غ�ها فانها حسب مت
  ورشب، فصومها محظور إال عند املحظور.

دة لحالة الحج، وثانيا حرمة الصيام يوم األضحى، وانه مرجوع » يف الحج«وهذا الرتتيب يساعد أوالً  فانه األيام املتعوَّ
  األصيلة وهي الثالثة قبل األضحى، أم ومقسمة بينه وب� قسم منها.ايام الترشيق، لذلك فهي كبديلة عن 

فاملحرم بالحج اوّل ذي » يف الحج«ويجوز تقديم الثالثة او بعضها ملن تلبس بالحج من اّول ذي الحجة فانه حينئذ 
  ا.حجة الحرام هو يف الحج، فحائٌز صيامه الثالثة منذ إحرامه إذا يعرف من حاله أنه غ� مستيرس هدي

قد يشمله، ولكن » يف الحج«وهل يجوز تقد�ها عىل ذي حجة الحرام حالة العمرة املحسوبة بحساب الحج؟ اطالق 
بخصوص الحج إضافة اىل ملحة البدلية عن األضحية التي » يف الحج«السنة املتواترة ال تساعده، فهي مقيِّدة ـ إذا ـ 

م عىل ذي الحجة.   ليست لتقدَّ
مكانه ـ فقط ـ او زمانه، بل األصل املعني منها هو مناســك الحــج وهــي تشــمل » يف الحج«فعىل الجملة ال تعني 

  مكانها وزمانها إذ ال يؤ� بها إالَّ فيه�، واوسع ازمنتها طول ذي الحجة، ثم ما قدم من الرتتيب الثال�.
الذي ال يرجع وهو عــازم عــىل  طبعا اىل بالدكم التي كنتم فيها او التي تعزمون إقامتها، فرتى» وسبعة اذا رجعتم«

املقام يف مملكة الحج دون رجوع، ام يرجع بعد ردح بعيد من الزمن، فهالَّ عليــه الســبعة؟ الــنص يخــتص �ــا اذا 
وقد يشكل األخذ به وهو خرب  ٢»ترك الصيام بقدر مس�ه اىل أهله او شهرا ثم صام«رجعتم، والخرب الصحيح يقول 

واحد ال يقاوم ظاهر اآلية املختصة بالسبعة �ا اذا رجعتم، ولكن اإلحتيــاط حســن أم ال يــرتك، حيــث الســبعة اذا 
قيم �كة شهرا أو أك� فال يعدُّ مسافرا، ثــم الظــاهر مــن رجعتم قد تكون تخفيفا عنه النه يف حالة السفر، واما امل

                                                        
��� ���  ـ ا��ج ا��ار���� �� ����� ���� ر��ل ا��ّ� ٢١٥: ١). ��ل ���� �� �� ا��ر ا�����ر      ١ �� و ���� ا ���ل: �� �� ��� ��� ��ي ����� ����� آ

�� ا��ٔ��م ����� ا��م ا������ ا��م ���، و��� ا��ج ا��ار���� �� ���� ا����ي �� ���� �� ا����� ا��م ��� ��م ا���� و�� �� ��� ��م ��� ا����

��� ��م   أ��ه �� ر�� ان �����ا �� ��� �� ��� ا��داع ����دوا ان ��ه ا��م ا�� و��ب وذ�� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  �� ��ا�� ان ر��ل ا��ّ�  �� ���ا��ّ�

������� اذا �� ��� ا���ي و�� ���  آ�� و ���� ا��� ����� ��ي، و��� ا��ج ا�� ���� وا��ار���� وا������ �� ا�� ��� ��ل: ر�� ا���� ���� إ��ّ ���� 

�� ��� ���� ��� ����� ا��م ا���� ان ���م ا��م ا������ ������، و��� ا��ج ���ا��زاق وا�� ا�� ���� و��� �� ���� وا�� ���� وا�� ا�� ���� وا��

 ��ل: ��� ا���و�� ��م و��م ا���و�� و��م ���� ��ن ����� ����� ا��م ا������.» ����م ����� ا��م �� ا���« ا����م ������ ا�� ���� 

� ���� ��� ��ٔ��� �� ����� �� ��� ����؟ ��ل: ���م ����� ا��م �� ا�� ا����م ����و��ل ���� ��� رواه ا������ ���� ���و�� �� ���ر �� ا���دق 

�� ����� ا���و�� و��م ا���و�� و��م ����، ��ل ���: �ٕ�ن ���� ذ��؟ ��ل: ����� ���� ا����� و���م ذ�� ا���م و����� ���ه، ���: ��ن �� ��� ��

�� �� ا����� �����ً وروى �� ٤٥٧: ١وا������  ٥٠٧: ٤ا����� » إن ��ء ����� �� ا����� وان ��ء إذا ر�� ا�� ا���«ا������ �� ا�����؟ ��ل: 

��� �����ل: روى �� ا����  �� و ���� ا  ...ا����م �����وا��ٔ���  آ

 ا��ل: ��م ا����� �� ��م ا����، وذ�� �����ظ ��� ا��م ا������ أ��ّ �ُ��م ���� ����� ��� ا����ص ا��م ا�� و��ب �����ع ������.

 
�� و ���� ا��� ���  ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �ما��� ����  ). ���� ���و�� �� ���ر �� ا�� ���ا��ّ�     ٢ : �� ��ن ������ ��� ��� ���� ����� ����� ا��م �� ا��� آ

ن ��ن �� ���م و���� اذا ر�� ا�� ا��� ��ن ���� ذ�� و��ن �� ���م ��� ا���ر ��م ����� ا��م ���� وإن �� ��� �� ���م ��م �� ا����� او �� أ��� وا

 ���� ��ك ا����م ���ر ����ه ا�� أ��� او ���ا �� ��م.���� ��ٔراد ان ���م ا�

��� ���  ـ ا��ج ا����ري و���� �� ا�� ��� ��ل ���� ر��ل ا��ّ� ٢١٦: ١و�� ا��ر ا�����ر  �� و ���� ا��� ���ـ ا�� ان ��ل  آ�� و ���� ا ـ ��� �� ��� ���� �����  آ

�� و ���� ا��� ����ج ا����� و���� �� ���� ����� و���ء �� ���� ��� ����� ا��م �� ا��� و���� إذا ر�� إ�� ا���، و��� ا�  ����. آ
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ارضة بغ�ها، حيث املرجع إذا ظاهر مه� كانت مع ١هو التتابع إالّ لعذر، ك� تدل عليه املعتربة» ثالثة ـ و ـ سبعة«
دة لصيام الثالثة رصيحة يف التتابع إالَّ لعذر، فإ�ا  إطالق اآلية، ثم التتابع أحوط فال يرتك، ال سي� وان املعتربة املحدِّ

من ثالثة قبل األضحى أم ثالثة الترشيق، ام ثالثة منذ النفر، وهل تجب النيابة عنه �اله إذا مات مقرصا ع� عليه 
  ٢صيام، طبعا نعم، لعموم النصوص وخصوص صحيح معاوية بن ع�ر.

وال سي� ذلك البسيط أن مجموع الثالثة والسبعة عرشة، وهل هناك وترى القرآن كتاب حساب  »تلك عرشٌة كاملةٌ «
  عرشة ناقصة عن كونها عرشة حتى توصف هنا بكاملة؟!.

، حيث الهدي تضــحية ماليــة،  علّها تعني كاملة كبديلة عن الهدى حيث توّيف ما يوفيه من املصلحة يف حساب ّهللا 
، والصيام يف هذه العرشة كاملة تضحية نفسية يف صغوبة سفر  ومن ثم روحية كرمز للتضحية يف سبيل مرضات ّهللا 

ك� وأن عدد العرشة كاملة  ٣»ك� لها ك�ل األضحية«الحج ويف تلك الرمضاء الحارقة، فهي كاملة كبديلة عن الهدي: 
هي إخبار عن الك�ل املعني، كــذلك هــي » كاملة«ـ عىل أية حال ـ ب� األعداد لخلوها عن الكرس والرتكيب، ثم و

» تامــة«دون » كاملــة«ني وجوب تكميل الصيام عرشة حتى تكون كاملة كبديلة عــن الهــدي، وعــّل هنا انشاٌء يع
  هي ك� لُها بديلة عن الهدي.» عرشة كاملة«لإلشارة إىل ان كال� منه� تاٌم يف نفسه مستقل بحكمه، ثم 

ن يرجع خالل ذي الحجة، فهل وترى اذا صام ثالثة أيام زع� منه أنه ال يجد الهدي ثم وجده يوم األضحى ام قبل ا
  يهدي ام يكفيه صيامه؟.

والرواية  ٤»ويكون صيامه الذي صامه نافلة له«هنا عليه الهدي اذ تب� انه يجد وال سي� يف األضحى وايام الترشيق 

                                                        
���م «��ٔ��� �� ��م ����� ا��م �� ا��� أ������ ���ا��� او ���ق �����؟ ��ل:  ������ا����م). ��� ��� �� ���� �� ا��� ���� �� ����      ١

 ).٢٨٠: ٣وا�������ر  ٤٤١: ١(ا������ » �� ���ق ����� وا����� �� ���ق ���� ا������

���� ����اد،  ا����م ����ا�� ��م ا����� و�� ��� ا����� ��� ��ع �� ���� ا�� ���اد ���ل  ������ا����موأ�� ��� ا���ق �� ���ر ا�� ��ٔل ا�� ا���� 

���؟ ��ل: ���، (ا������  ) ��� او��ً ���� ������� و�� ���ز�� ����� و��� ا������، �� �� ���� ����� ��� ٢٨٠: ٣ا�������ر و ٥١٢: ����١: أ���

��   �� ���ا��ّ�ا���ٔ��� و�� ��� ���ه، �� ��� ا���� ��: ��� ���ز ���م ا����� �� ا���� ا��ّ�� ا�� �� �� ���� ا���آن و�� ا������ �� ا���، وا�� �

) ������ ��� ��� ���� �������ء ���م ر���ن ١٤٠: ٤(ا����� » �� ��م ���ق إ��ّ ����� ا��م �� ���رة ا����� ا����م ����  ���ن �� ا�� ���ا��ّ�

 ��.و���ر�� �� اّول ا������ ا���������، ��م ا���ر ا����ا�� او ا���� وا���م ا�����ٔ�� ��� ����، ��� ���� ذ�� ا���� او ���� ا�� ا���

 
) ا��ل: و�ـ�ا �ـ� ��ـ�� ٤٥٧: ١وا������  ٥٠٩: ��٤ ��ت و�� ��� �� ��ي ����� ����� ��� و��� (ا�����  ا����م ����  ). �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

��ٔ��� �� ر�� ���� ������ة إ�� ا��� ��� ��� ��  ا����م ����ا���دق  ا����� او ا����ور ا��ي ��ت ���ورا �� �����. ��� و�� ��� ا����� ��

���ء ��ي ���م ����� ا��م �� ذي ا���� �� ��ت ��� ان ر�� ا�� ا��� ��� ان ���م ا����� ا��ٔ��م أ��� و��� أن ���� ���؟ ��ل: �� أرى ���� 

 ).٥٠٩: ٤(ا����� 

 
�� �����ن   �� ����� ا��ٔ���م ���� �� ا����� �� ���� �� ز���� ا����� �� ��� ا����� �� ����� �� ��� ا��ّ� ١٨٩: ١). ��ر ا������      ٣

أي ��ٍء ���� ������؟ ��ل: ���� و�����، ��ل:  ».. ��� ���ة �����«�����   �����ن ا���ري �� ���ل �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  ا������ ��ل ��ل ���ا��ّ�

ٔ  و���� ذا ��� ذي ��� ان ���� و����� ���ةٌ؟! ��ل: ��ٔي ��ءٍ �� ا���� ا��ّ� ؟ ��ل:  ي ��ٍء �� ا���� ا��ّ�؟ ��ل: ا���، ��ل: �� ��� �� ��

 ا������ ������ ���ل ا��ٔ���� ��اء ا��� ��� او �� ��ٔت ��� ����ٔ���� ������ ���ل ا��ٔ����.

 
���� ���� ان ��م ����� ا��م ��  �� ر�� ���� و��� ��� �� ����ى �� ا����م ����  �� ���� �� ���� ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ� ١٩١: ١). ��ر ا������      ٤

 ��.ا��� أ��� أ����ي ���� �����ه أو ��ع ذ�� و���م ���� ا��م إذا ر�� إ�� أ���؟ ��ل: ����ي ���� �����ه و���ن ����� ا��ي ���� ����� 
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غ� صالحة ملعارضة القائلة بعدمه عرضا عىل اآلية القائلة بن الصيام فرض غ� الواجد وهو واجٌد  ١القائلة باإلجزاء
ما مه� � يكن يعلم، وهل الذي ال يجد الهدي، وهو عارف من ذي قبل انه ال يجد، اذ � يكن عنده استطاعة إالّ 

مــن «تعم عــدم وجدانــه حــال الحــج ام وقبلــه، و» من � يجد«يوصله راجعا، هل انه يرض باستطاعته؟ كالّ! فان 
  يُستثنى عنها استطاعة الهدي.» استطاع اليه سبيالً

  .»ذلك ملن يكن أهله حارضي املسجد الحرام..«
فمن «وهو أقرب يشٍء قبله، فان » الهديما استيرس من «دون ريب اشارة اىل البعيد م� ذكر، فال تش� اىل » ذلك«

  هي من لواحقه.» � يجد ـ اىل ـ كاملة
؟ فكذلك األمر، إضافة إىل أن الحرص ال »فإن أحرصتم«؟ وهي تعم الحارضين والنائ�! ام »وأ�وا..«فرتاه راجعا إىل 

، فلم يبق هنا مشاٌر إليه ل يخص النائ� بل والحارضين، وما اختصاص حكم الحرص بالنائ� إالّ اجحافا بالحارضين
ف� استيرس «وهم فرقة من كل الحجاج واملعتمرين، محَرصين وسواهم، » فمن �تع بالعمرة اىل الحج«إالّ » ذلك«

للداللة عىل اختصاص حج التمتع بالنائ�، مه� جاز لهــم » عىل من«دون » ملن«هو واجب التمتع، و» من الهدى
ن كان اهله حارضي املسجد الحرام فليس لهم حج التمتع، وقد يستدل اإلمام باآلية اإلفراد أحيانا برشوطها، واما م

لها بُعدان، اختصــاص » ملن«إذا ف  ٢»عز وجل: ذلك..  ال يصلح ألهل مكة ان يتمتعوا لقول هللاّ «لذلك الحرص قائالً 
التمتع بهؤالء فال يصلح لغ�هم، وأن الواجب األصيل عليهم هو التمتع اللّهــم إالّ لرضــورة تقتيضــ النقلــة منــه اىل 
اإلفراد ك� تدل عليه النصوص املستفيضة، وقد يجوز تبديل التمتع اىل اإلفراد ح� ال يتمكن مــن تكميــل التمتــع 

حيض اما شابه ويكفيه عن التمتع، إالّ اذا كان امتناعا باإلختيار كمن يعلم ان الوقت ال يساعد  ملانع من مرض او
عىل التمتع بصورة كاملة، فعليه ان يفرد اذا أحرم للتمتع ثم يقضيه من قابل، واما املضطر دون اختيار فقد يكفيه 

  املناسك. اإلفراد، وتفصيل مختلف حاالت االضطرار باحكامها راجع اىل مفصالت
فمن � يكن عليه التمتع ومن كان  ٣»ال يجوز القرآن واإلفراد إالّ ملن كان أهله حارضي املسجد الحرام«ثم كضابطة 

  ه، ك� يستفاد من اآلية سلبا وإيجابا.فعليه غ� 
ويُعنى و » املسجد الحرام«هنا حتى نعرف حارضيه عمن سواهم؟ قد يقال » املسجد الحرام«وترى ما هو حدود 

»شطر املسجد الحرام«ك� هو ك 
  ٥.»أجعلتم سقاية الحاج وع�رة املسجد الحرام«ـ  ٤

                                                        
��م �� ا��� �� ا��ب ���� ��م ��ج �� ���؟ �ـ�ل:  ا��ـ��م ����  ). و�� روا�� ���د �� ����ن ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�     ١ �� ����� ��م ����� أ

��ل ��ٔ��� �� ر�� ���� ��� ���  ������ا����م) و�� رواه ا�� ���� �� ا����� ٣٠٤: ١وا�����  ٢٦: ٢وا�������ر  ٣٨: ٥ا��أه ����� (ا������ 

) ��ا �� ������ ���� ٣٧: �٥ل: �� ���م ��ن ا��م ا���� �� ���. (ا����� �� ���ي ��� اذا ��ن ��م ا���� و�� ��� ��ة أ���� أو ����، �

 �ٕ�ن ا��م ا��� ����� ا�� آ�� ذي ا���� ا���ام.

��ن ��ره ا�����م ا�� ��م ا���� و��� ا�ٕ�����ط » �� ا���«وأ��ل: ا���� إ�� ��م �������� ���ٓ�� �� ���� ��� و�� ا���ى ��م ا����، و�� �����ه 

 � ��� ا���ي و���م ا����� ا������ �� ا����ة، وا����� ��م و�����.�� ا���

 
�� ا��د�� ������� ) و���١٥٧: ٣وا�������ر  ٣٢: ��٥ل:... (ا������  ������ا����م). ����� ��� �� ���� �� أ��� ���� �� ����      ٢

ا����� و�����ن �� ���� وا�� ����   أ��ى ���� ���� ���� ������� ��� �� ��� ا��� ����ي ا����� ا���ام و������، ��� ����� ���ا��ّ�

 ».ذ��...«�� و��:   ��ل: ��� ��ٔ�� ��� و�� ��ٔ�� ��و و�� ��ٔ�� ��ف ���� وذ�� ���ل ا��ّ� ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ�

 
 ��ل: ��ه ��ا�� ا���� ـ إ�� ان ��ل: ـ �� ���ز... ������ا����م�� ���ب ا����ل �� ا��ٔ��� �� ���� �� ����  ١٩٣: ١). ��ر ا������      ٣

 
١٤٩: ٣).      ٤. 

 
١٩: ٩).      ٥. 
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نطقة املسجد الحرام، املحسوبة بحسابه، املتمحورة إيّاه لقدسية املكان، ك� يقال للبلد الذي فيــه وأخرى يعني م
»سبحان الذي ارسى بعبده ليالً مــن املســجد الحــرام«ومن ذلك » القدس«البيت املقدس 

عــىل احــت�ل أن مبــدء  ١
ه و عليه هللا صىلاملعراج بيت من بيوته  نجد ب� الخمسة عرش موضعا ذكر فيها املسجد الحــرام، يُعنــى منهــا إال ولكننا ال  آـل

»هديا بالغ الكعبة«نفسه اللّهم إالّ احت�الً يف آية األرسى، ثم اللهم إالّ 
»ثم محلها إىل البيت العتيق«و ٢

حيث الهدي  ٣
  اللّهم إال مكة او الحرم ككل. ال يبلغ الكعبة املباركة وال املسجد الحرام،

؟ هل هم الذين كان أهلوهم حارضي املسجد الحرام نفسه؟ وليس املسجد »حارضي املسجد الحرام«إذا فَمن هم 
  الحرام بيتا يُسكن وال سي� لألهل�!.

، فح� ال يُعنى من املسجد الحرام نفُسه فليُعَن بلده، فان حرمته من حرمته كــ� ال اقســم « أم هم أهل مكة ككلٍّ
»بهذا البلد

  ٥.»رب اجعل هذا البلد آمنا« ٤
أم هم أهل الحرم كله، فانه حرم املسجد الحرام والكعبة املباركة، وهو اربع فراسخ مربعا، واملجمــوع ســتة عرشــ 

  فرسخا.
� والغالــب عــىل املســ�، فــال يصــدق حاليــا أم إن الحارض هنا يقابل املسافر، والن السفر مس�ة يوم باغلب الســ

بالوسائل الحارضة إال للنا� عن املسجد الحرام الف كيلو مرتا ام زاد، ام وإذا تحجرنا عىل �انية فراسخ فحــارضوا 
  املسجد الحرام هم البعيدون عنه أك� منها.

؟ ولكن الحارض »إىل املسجد الحرام املسافرين«مقابل » حارضي املسجد الحرام«قد يبدو األخ� كأنه هو املقصود: 
دة ل  » حارضي املسجد الحرام«ال يقابل ـ فقط ـ املسافر، بل والغائب والبادي، إذا فليست اآلية لتؤيد األخبار املحدِّ

  �ا دون حد السفر األربعة فراسخ املرجَّعة، فحد السفر يف األصل �انية فراسخ كمس�ة يوم يف زمنه.
بتأويل انها تعني من الجوانب األربعة، حيث الكالم فيها نفس الكالم،  ٦ول انه ستة عرش فرسخاوال األخبار التي تق

  ثم الستة عرش نفسها ليست حّد السفر، بل ِضعفه.
حرَم اعتبارا بان امليقات محسوب بحساب املسجد الحرام يحث يُ » من كان منزله دون امليقات«اجل قد يؤيَّد رواية 

                                                                                                                                                         
 
١: ١٧).      ١. 

 
٩٥: ٥).      ٢. 

 
٣٣: ٢٢).      ٣. 

 
١: ٩٠).      ٤. 

 
٣٥: ١٤).      ٥. 

 
���� أ�� ��� ��� ����� ����، �� �� «���ل:  »ذ�� ���...«�� �����   ��� ��: ��ل ا��ّ� ������ا����م). ���� ����� زرارة �� ا�� ����      ٦

» ن ا��� وراء ذ�� ����� ا�������ن أ��� دون ������ وار���� ����ً ذات ��ق و����ن ��� ��ور ��ل ��� ��� ��� د�� �� ��ه ا��ٓ��، و�� �� ��

 أ��ل: وذات ��ق ��ا�� ��� ��� ����� و�� ��� ز��دة او ����ن ّ��.

��ل: ��� ��ٔ�� ��� و�� ��ٔ�� ��و و�� ��ٔ�� ��ف ���� وذ��  ا����م ����  ا����� و�����ن �� ���� وا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ�  وا����� �� ���ا��ّ�

 ».ذ��...«�� و��   ���ل ا��ّ�

 ا��ل: ��و و��ف ا��� �� ار��� ��ا�� �����.
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منه، واقرب املواقيت الخمسة هي قرن املنازل ـ يلملم ـ والعقيــق، وهــي قرابــة ســتة عرشــ فرســخا، فهــ� ـ إذا ـ 
  متجاوبان.

وقد تقرب أخبار األربعة فراسخ ال كحد السفر، بل هي حد الحرم، ولكنها ليست اربعة فراســخ مــن كــل جوانــب 
ملسطحة وهي ستة عرش فرسخا فتجاوب أخبار الستة عرش فرسخا، املسجد الحرام، اللهم إالّ ان يُعنى كل املسافة ا

هم أهل الحرم، ولكــن » حارضي املسجد الحرام«فالقدر املتيقن من ».. دون امليقات«مه� عارض األربعة حديث 
  األشبه هو من دون امليقات، وأقرب املواقيت الخمسة ستة عرش فرسخا.

وليس هو من الحارضين، ومن كان هو من حارضي املسجد الحرام ثم هناك من كان أهله حارضي املسجد الحرام 
» من � يكن أهله حارضي املسجد الحــرام«وليس أهله حارضين، ام ه� حارضان، ام غ� حارضين، والنص يخص 

  ام ك� هم من الغيَّب عن املسجد الحرام. سواٌء أكان هو نفسه من حارضيه
هو فقط الرجل، بل يعم املرأة اىل جانب الرجل، ثم األهل أعــم مــن ال تخص أهل الرجل، إذ ليس الحاج » أهله«

تعب�ا أدبيا عن موطن املسلم أنه الذي فيه أهله حيث يعيش معهم، وال سي� كلٌّ من » أهله«الزوج�، فقد تكون 
  إذا يعنيه هو زوجا أم زوجة او أعزبا وعزباء.» أهله«الزوج�، ف 

ع األهل� كأصل فيها، مه� سافر اإلنسان لحاجيات طارئة ام قاصدة، فليكن ـ إىل واجب العرشة م» هله«وقد تش� 
ضمن ما قصد » نفسه«دون » أهله«كأصل ـ هو مع اهل واهله معه، دون انعزال عنهم، وهذا هو املقصود هنا من 

ســه مــن منها، فمن كان أهله حارضي املسجد الحرام وهو نفسه ليس من حارضيه يعترب آفاقيا ومن كــان هــو نف
حارضيه دون أهله يعترب من حارضيه، مه� كان متخلفا عن واجب العرشة األصلية مع أهله، وال ســي� الزوجــان، 

  فان واجب العرشة بينه� �نع عن اإلنعزالية يف املوطن.
ا ال ولكن الذي يرتدد إىل أهله قدر الواجب وحسب املكنة يعترب من مواطني أهله، وهذه توسعه يف املواطنية، انه

تختص املواطن عىل طول، بل الذي أهله مواطنون مه� � يكن معهم عىل طول، ما دام يرتدد اليهم حسب الواجب 
  واملستطاع، فان سئل عن وطنه يقال وطن أهله، اذ ال يقيم كمواطن عند غ� أهله مه� طال مكوثه فيه.

لك املساحة، او مجاورين، ك� يعنــي أصــالة انهم من القاطن� يف ت» حارضي املسجد الحرام«وقد يكفي يف صدق 
رشٌط آخر كأن يكون له فيه ملك بيتا » حارضي املسجد الحرام«اآلهل� في� الذين هم من أهلها، ثم ال يرشط وراء 

  وسواه، بل وال بيٌت مستأَجر، فقد يسكن يف أماكن عامة وسواها من غ� ملٍك له وال مستأَجر.
سجد الحرام قبل الحج بأشهر، مجاورا او مقي� لفرتة طائلة، او متوطنا، هل يصدق وترى الذي كان أهله حارضي امل

طبعا ال، فان واقع الحضور ألشهر من الزمن يخرجــه عمــن ال يكــن، » � يكن أهله حارضي املسجد الحرام؟«عليه 
سنة ألقل تقدير، ولكــن سواًء كانوا بقصد التوطن او املجاورة، وهنا أحاديث فرقت بينه� ان رشط املجاورة مقام 

املتوطن له حكمه منذ يقيم متوطنا، وترى الذي أهله حارضوا املسجد الحرام قبل الحج بقدر يصدق، ولكنه هــو 
نفسه � يكن حارضا مثلهم، فا�ا يرتدد عندهم لرضورة الشغل ام سواها، فهل هو آفاقي ام حــارض؟ ظــاهر اآليــة 

أهله، مه� كان حضوره هو فقط يكفيه، حيث املدار رياحته بحضور حضوره، حيث املدار حضور أهله، ال هو مع 
  هله، رشط ان يرتدد إليهم قدر املكنة الواجبة.

وعىل أية حال فالقدر املعلوم ممن � يكن أهله حارضي املسجد الحرام هو غ� املتوطن وال املجاور، ثم يف غ�ه� 
ن، فانه ليس من الحارضين يف أيٍّ من األعراف مهــ� طــال ممن حرض أهله قبل الحج باشهر تردد أشبهه انه � يك

تؤيد رشيطة طول املكــوث توطنــا ام جــوارا، حيــث » أهله«تلمح لسابق املكوث الطائل، ثم و» كان«سفره ك� و
هنا دون نفسه تش� » أهله«الحجاج ال يسافرون باهليهم ـ حسب العادة ـ فقط للحج، وا�ا للتوطن او الجوار، ف 

ارحة صارخة ان النا� هو فقط غ� أهله وال املتوطن وال املجاور، فالخارجون عن هذا املثلث هم النائبون إشارة ص
  الذين فرضهم التمتع.

عن هــذا املثلــث هــم » شديد العقاب  واعلموا أن ّهللا «يف الحج زيادة عىل غ�ه النه موقفها العظيم »  واتقوا ّهللا «
  النائون الذين فرضهم التمتع.

هؤالء املتهتك� حرمات » شديد العقاب  واعلموا أن ّهللا «يف الحج زيادة عىل غ�ه النه موقفها العظيم »  تقوا هللاّ وا«
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  وحج بيته الحرام.  يف حرم هللاّ   هللاّ 
  الحجُّ أشهٌر معلومات فمن فرض فيهنَّ الحجَّ رفث وال فسوق وال جدال يف الحجِّ وما تفعلــوا مــن خــ�ٍ يعلمــه هللاّ «
  ١.»تزوَّدوا فإنَّ خ� الزّاد التَّقوى واتَّقون يا أويل األلبابو 
تعم القران واإلفراد إىل التمتع، دون العمرة املفردة فإنها يف كل أشهر السنة، وأما عمرة التمتع فهــي مــع » الحج«

، وتلك األشهر هي شوال وذو العقدة ال تصح إالّ فيها، حيث دخلت فيه إىل يوم القيامة» يف أشهر معلومات«حجها 
  وذو الحجة.

 ٢؟ ذلك ظاهر الجمع، فلو كان شهرين وعرشة كــ� يف روايــة»ارشه معلومات«وترى و الحجة هو بت�مة داخل يف 
آله و عليه هللا صىلثم مستفيض الرواية عن الرسول » شهرين وعرشة«النص  لكان

السالم عليهموا�ة أهل بيته  ٣
ـ ك� اآليــة ـ تــدل  ٤

عىل الت�م، ثم وكيف تكون ـ فقط ـ عرشة؟ وايام الترشيق لها مناسكها يف منى، ثم وطواف الزيارة وسعيها وطواف 
هو تعجُّل يف النفــر وال يصــدق إالّ إذا كانــا هــ� » ن تعجل يف يوم�فم«النساء، ليست لتختص بيوم األضحى، ثم 

  والثالث من الحج، فتلك الرواية اليتيمة ساقطة بخالفة الكتاب والسنة.
ثم األشهر املعلومات ككلٍّ ليست ظرفا إالّ ملجموعة التمتع، فعمرته بادئة من اّول شوال اىل ذي الحجة، اليوم الذي 

حجه، بحيث يقف بعرفات منذ الزوال ام بعد ساعة منه، ثم يجوز البدء بحجه بعد عمرته يتمكن من الرشوع يف 
مطلقا، فان أ� بعمرته يف غرة شوال، يجوز له عقد اإلحرام لحجه بعــدها دون فصــل، مهــ� � يجــز لــه الوقــوف 

  بعرفات ـ وهو ثا� اع�له ـ إالّ تاسع ذي الحجة.
حرام له� منذ غرة شوال، حيث يجوز تقديم العمرة املفــردة عــىل أشــهر الحــج واما القران واإلفراد فجائز عقد اإل 

  وتأخ�ها عنها.
فهذه األشهر الثالثة هي ظرف ملجموعة الحج إفرادا أو قرانا، ومع العمرة �تعا، ال أنه يجــوز اإلتيــان بكــل اعــ�ل 

  الحج يف كل يوم أو أيام من هذه األشهر الثالثة.
لتمتع او حج اإلفراد والقران غرة شوال، ثم يأ� بطواف الزيارة لحجه يف آخــر ذي حجــة فقد يحرم الحاج لعمرة ا

  مه� جاز له ان يختص اياما منها قالئل ألداء كل األع�ل.» الحج«الحرام، فقد شملت األشهر ككل 
، خالفاً لنيسء الجاهلية، حيث كانــت ٥حرص زمني ألع�ل الحج، انها ال تصح يف غ�ها» الحج أشهر املعلومات«ف 

اً إ�ا زيادة يف الكفر يُضلُّ به الذين كفروا يحلونــه عامــاً ويحرمونــه عامــ«تقدم الحج عنها وتؤخرها فزيفها القرآن 
»ال يهدي القوم الكافرين  زين لهم سوء أع�لهم وّهللا   فيُحلوا ما حرم هللاّ   ليواطئوا عدة ما حرم ّهللا 

٦.  

                                                        
١٩٧: ٢).      ١. 
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هذا نيسء، ثم نيسٌء بعده من بعض أ�ة الفقه كأ� حنيفة حيث جوز اإلحرام بالحج يف غ�ها من جميــع الســنة 
فيهــا كــلَّ » الحــج«رغم أنه ال تعــم يف  »ن األهلة قل هي مواقف الحج للناس...يسألونك ع«سناداً إىل اآلية األهلة: 

األهلة، حيث أفرد بعدها، م� يدل بإفراده عنها اختصاصه بقسم منها بيَّنته آية األشهر املعلومات، وحتى لو عمت 
  آية األهلة، فقد حفَّت فآية األشهر.

، فليست لتصح عن عن عمرة التمتــع إذ يجــب ١ىل عمرة مفردةفمن يحرم للحج قبل شوال فقد أبطل، أم يحوِّله إ
قــد «حصــلت منــذ شــوال، إذ: البدء يف إحرامها منذ غرة شوال، والعمرة املفردة التي تكفي عن التمتع هي التــي 

  فهي مشبَّكة يف الحج ال يؤ� بها إالَّ يف أشهر الحج.» دخلت العمرة يف الحج هكذا وشبك ب� أصابعه
فال «وهو فرضه يف غ�هن، فال يحكمه  »فمن فرض فيهم...«واألشبه بطالن العمرة املنوي بها �تعاً قبل شوال حيث 

إضافة إىل أنها نوي بها ما ال تصح من عمرة التمتع، فكيــف تصــح إفــراداً و� تُنَــو  فال يعترب ـ إذاً ـ إحراماً، »رفث...
  وال يكفي من التمتع إال إذا أنشأه يف أشهر الحج. ٢إفراداً، ولكن األحوط تجديد إحرامه إفراداً 

هنا يعني زمنه الخاص به ألع�له، م� يزيد تأكيداً لحرصه يف أشهره وكأنها هي الحج والحج هي، ف� » الحج«ثم 
  ه� كان عمرة مفردة، وإن كان يشملها الحج يف إطالق عام.يؤ� به قبلها أو بعدها ليس حجاً، م

فــال رفــث وال فســوق وال «تعني مناسكه حيث يفرضها إحرامها، ك� هــو يف » فمن فرض فيهن الحج«يف » الحج«و
يف زمن الحج وأع�له، ويف شأن الحج مناسك وأوقاتاً وك� كانوا يجادلون يف األضحى، وعبادة الحج  »جدال يف الحج

متمحوراً األك�ية الساحقة من  »ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس«ادة جمعية وحدودية، فلذلك يأمر يف اإلفاضة عب
  الحجاج دون خالف عليهم وال جدال.

ن  فقد شمل الحج الثالث أوسع م� شمله الثا� يف منسك اإلحرام، ومكان الحرم وكل مناسك الحج، وهذا م� يحسِّ
ه ملكان اختالف املعني منه، فالحج األوَّل هو مناسكه زمناً، والثا� مناســكه دخــوالً فيهــا، تكرار الحج هنا أو يفرض

والثالث عله مجموع املناسك بزمنها، فال تختص ـ إذاً ـ محرمات اإلحرام بحالة اإلحرام، بل وبعد الخروج عنه اللهم 
ـ وهو قطعه بحيث ال يقدر الحــاج عــىل  وليس فرض الحج »فمن فرض فيهن الحج«إال ما استثنته السنة القطعية، 

الرجوع إىل حالته السابقة ـ ليس إالَّ اإلحرام، وركنه األول هو النية ثم التلبية من امليقات املقرر له، والواجب عليه 
خلع مالبسه ولبس ثو� اإلحرام أو ثوبه، فأما بنية اإلحرام فحسب فال تفرض الحج، وكذلك التلبيات دون نيــة، أم 

يف غ�املوقف، فذلك املثلث مع بعض يفرض الحج، مه� ترك محرَّم املالبس ولبس واجب ثوب اإلحرام أم ال، معها 
  فقد ينعقد اإلحرام بهذه الثالثة، ثم يأ� دور الواجب فيه املحرم.

تنوي الصالة إذاً فليس فرض الحج بنية اإلحرام، فإنه بالنسبة للحج ككل ليس إال كتكب�ة اإلحرام للصلوة، فك� أنك 
  فتكرب لها، كذلك تنوي العمرة أو الحج فتلبي ملا نويت.

يعم إحرام عمرة التمتع، وكذلك املفردة يف تلك األشهر ألنها بديلة عن التمتع، وأخ�اً إحــرام الحــج،  »فرض فيهن«و
يف أشــهره يف  فكل هذه الثالثة محسوبة هنا بحساب الحج، إذاً فالعمرة املفردة يف أشهر الحج محكومــة بحكمهــا

  واجبات اإلحرام ومحرماته.
ينايف فرض الحج قبل اإلحرام ملن استطاع إليه سبيالً؟ كال! حيث الفرض هنا فرضان، فــرض أّول  »فرض فيهن«وترى 

  .»فال رفث وال فسوق وال جدال يف الحج«هو ملن استطاع إليه سبيالً ولكنه لحده قبل فرض اإلحرام ال يحكمه 
أصل الرشع ملن استطاع إليه سبيالً دون أن تحرم عليه �جرده هذه الثالثة، والفرض الثا� هو فالفرض األول هو ب

بواجب اإلحرام أو مستحبه، فاألول يختص بحجة اإلسالم أو ما شابه، والثا� يعمه واملندوب، حيث املندوب يُفرض 
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 160

  باإلحرام.
ا� ال يدل عىل وجوب اإلستمرار واألول يدل، فال حيث الث »من أحرم«دون  »فمن فرض«وهنا نعرف مدى البالغة يف 

يف داللته الثانية عىل  » وأ�وا الحج والعمرة ّ� «يخرج املحرم ـ إذاً ـ عن إحرامه إال بإ�ام ما أحرم له، وهنا يأ� دور 
  وجوب إ�امه� عىل من ابتدَء فيه� باإلحرام.

ذا هو النية الواجبة له� وكذلك التلبية برشوطها، فال يُنوى اإلحرام ، وه ففرضه� أيضا �ّ »  الحج والعمرة �ّ «وألن 
ألحده�، وإ�ا يُنوى حج أو عمرة ثم يلبّى عنه، حيث اإلحرام له� موقفه موقف تكب�ة اإلحــرام، ليســت لــه نيــة 

  خاصة بل ال تصح إن امكنت.
إ� اريد ان اصيل «وك� الصالة:  ١»الحج لبيك.. إ� أريد أن ا�تع بالعمرة اىل«والصورة الصحيحة لإلحرام هي مثالً 

  دون نية خاصة لإلحرام ك� ال نيّة خاصة لتكب�ة اإلحرام.» أكرب  املغرب هللاّ 
حرام، فأما أن تنوى خصوص اإلحرام، فان � تنِو معه سائر فح� تنوى حجا او عمرة فقد نويته بكل أجزاِءه ومنها اإل 

املناسك فال إحرام فانه ال يستقل عنها وإ�ا هو مدَخٌل لها مه� كان منها، وان نويتها معه فقد نويــت الكــل دون 
فانه  خصوص اإلحرام، وان نويت معه كل مناسك الحج او العمرة فقد نويت اإلحرام مرت�، ثانيته� مع كل املناسك

ائر املناســك ام هــي  منها، فال نية خاصة ـ إذا ـ لإلحرام ك� يف تكب�ة اإلحرام، بل ال �كن نيته مرة واحدة دون ســ
  باطلة.

فليشــعر املحــرم لِعمــرة أو حــج برفــع صــوته يف  ٣»العج والثج «وكذلك ما فيها من  ٢»وألن التلبية من شعار الحج
ما من ملبٍّ يلبي إالّ لبى ما عن �ينه وش�له من حجر او شجر او «يه من عج وثج ف جموع املحرم� �ا يقدر عل

يومــه يلبــي حتــى تغيــب   ما من محرم يضــحى ّ� «و ٤»مدر حتى تنقطع األرض من ههنا وههنا عن �ينه وش�له
  ٥».غابت بذنوبه فعاد ك� ولدته أمه الشمس إالّ

ك لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك وامللك ال رشي: «آله و عليه هللا صىل  وقد كان تلبية رسول ّهللا 
  وك� رواها عنه عرتته املعصومون بنفس الصيغة. ٦»لك
رضوانه والجنة   اذا فرغ من تلبيته سأل هللاّ  آله و عليه هللا صىلكان «و ٧»ومن مات محرما ملبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا«

                                                        
 ا�� ار�� ان ا��م ������؟ ��ل: ��... ا����م ����  ). ���ٔل ���د ا�� ���ا��ّ�     ١
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  ١».ته من النارواستعاذه برحم
وكل تعلقات األرض وهوها، فال بد ـ إذا ـ لك من تجريــد   وألنك يف حالة اإلحرام تُحرم عىل نفسك كل ما سوى ّهللا 

اإلرتفاع عن دواعي األرض واإلخالد اليها، والرياضة الروحيــة عــىل يف هذه الفرتة، و   من كل ما ينايف حالة التجرد �ّ 
  حيث تزور بيته الحرام رمزا عن زيارته، لذلك:  دون سواه، والتأدب الالئق لك كزائر ّهللا   التعلق با�ّ 

»..   .»فال رفث وال فسوق وال جدال يف الحجِّ
عة اإللهية ملكان نفي الجــنس املســتغرق لكــل رفــث، وال فالرفث هو القبيح ككلٍّ يف األعراف اإلنسانية، او يف الرش 

يختص هنا بالرفث الجنيس األنثوي أّما شابه، مه� كان من أظهر أنواعه، حيث الرفث هنا غــ� مخــتص بالنســاء، 
او مع نساءكم او بهن، ثم وهو هنا يف نطاق نفي الجنس املستغرق لكــل » الرفث اىل نساءِكم«خالف آية الصيام: 

صغ�ا او كب�ا، ُخلقيا او عمليا، جنسيا او يف العرشة اما ذا من قبيح جارحيا او جانحيا، فرديا او ج�عيا، مصاديقه 
فحالة اإلحرام هي حالة تحريم كل قبيح عليك، سواء يف األعراف العادية كالرفث الجنيس �قدماته ومستلزماته، من 

  ى املحللة منها، تدريبا أريبا أدبيا للتقوى والتزّود منها.حالله وحرامه، حيث اإلحرام سياج صارم عىل الشهوات حت
، ثــم والقبــيح يف الحقلــ� او »ال رفــث«بعد عنايتــه مــن » وال فسوق«كذلك وبأحرى الرفث القبيح رشعيا، تعنيه 

، فكل جدال إالّ ما استثني فسوق، وكــل فســوق رفــث، »ال رفث«بعد عنايته من » وال جدال«أحده�، وقد تعنيه 
  فث يحلق عىل الكل حيث القبائح كلها، عرفيا او رشعيا او كليه�.والر 

جانحيا وجارحيا، علميا وعقيديا وُخلُقيا وعمليا،   فكل انحيازه نفسية، وكل إنية وأنانية، وكل اتجاه اىل ما سوى هللاّ 
بوبية التي ال تناسبها إال حرضته: ، يف ساحة حرضة الر ، �ثيالً لزيارة هللاّ  يف الحج، وهو زيارة بيت هللاّ » رفث«كل ذلك 

،  ، وك� لبَّيت �ّ  ، وال تتجه االّ اىل هللاّ  ، وال تتملق إال من هللاّ  ، وال تتعلق إالّ با�ّ  يف ساحة هللاّ   إذا فاترك كل ما سوى ّهللا 
حالة اإلحرام، بل وبأحرى ، إذا فليست املحرمات الظاهرية ـ فقط ـ ممنوعة  تأش�ا عش�ا أنك ال تُلبي أحدا إال هللاّ 

» ال رفــث«ـ فهي هنا محرمة يف فقه املعرفة، ف   الباطنية، فكل انجذابة ـ نفسية ـ مه� كانت محلَّلَة يف رشعة ّهللا 
تعم كل رفث يف الفقه األكرب ك� األصغر وكل رفث يف عرف اإلنسان كإنسان دو�ا اختصاص بهــذه املعــدودات يف 

  منه تأش� عش� اىل ترك رفث مثله يف الفقه األكرب. الفقه األصغر، بل وكل رفث
خصــوص بعــد عمــوم » وال جــدال«خصوص بعد عمــوم الرفــث باملحرمــات الرشــعية، كــ� » وال فسوق«ذلك! ثم 

الفسوق، حيث الفسوق منه فردي ومنه ج�عي، والج�عي منه ما هو يف جدال اعتداًء عىل سائر الحجــيج وهــو 
  ، بل هو جاهر يشجعهم عليه مثله.الجدال، وآخر يف غ� جدال

فذلك الثالوث املنحوس املركوس محبوس عن املحرم امللبي لربه الكريم، حتى يصبح َمحرما لساحة القرب، مزدلفا 
  اليه زلفى.

الرفث الثالوث املنحوس املركوس محبوس عن املحرم امللبي لر� الكريم، حتى يصبح َمحرما لساحة القرب، مزدلفا 
  اليه زلفى.

الرفث جنسيا مع الحالئل حالة اإلحرام حرام، فضالً عنه مع غ�هن من نساء او رجال او حيوان، فطاملا األول ـ عىل 
  رفث عرفيا ـ حالل رشعيا ولكنه يف هذه الحالة الروحية لتجردية حرام، فضالً عن محرمه.

والرفث مع النساء أو بهــن هــو الصــلة لالفضاء، » إىل«الرفث اىل النساء ك� يف آية الصيام هو الج�ع حيث تلمح 
دون نساء، ال إليهن وال معهن وال بهن، فقد تعني إذا ـ في� » ال رفث«الشهوانية بهن ملسا وتقبيالً أما شابه، وهنا 

عنت من سائر الرفث ـ كل صلة جنسية شهوانية اىل النساء او معهن، بحل او حرام، فضــالً عــن الرجــال! وكــذلك 
  او معهم او مع النساء. للنساء اىل الرجال

تعم كل ذكر وانثى من من الحجاج، فك� ال رفث للذكر مع انثى او ذكر، كذلك ال رفث لألنثــى مــع » ال رفث«ف 
ذكر أو انثى، او خنثى، فال رفث ككلٍّ بكل اقسامه ج�عا واستمناًء ونظرا وملسا وتقبيالً او أي عمل من هذا القبيل 

                                                        
 ا�� ��ن... آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا������ �� ����� �� ���� �� ا����      ١
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ال «اح أما شابه، فكل تلذذ جنيس او إعداد له لغ�ك، او مقدمة لــه قريبــة، تشــمله او مقدماته كإجراء صيغة النك
وهي القسم العظيم من محرمات اإلحرام، فتفس�ه يف روايات بالج�ع تفس� بأبرز مصاديقه دون اختصاص، » رفث

  أم تفس� بأهم ما فيه كفارة من الرفث.
  ام مه� اختلفت احكامها وخلفياتها كفارة وسواها.وك� ترى كل هذه املذكورات محرمة يف حالة اإلحر 

هذا هو القسم األول من الرفث الذي تجمعه الشهوة الجنسية، ومن ثم سائر الشهوات البدنية كالتزين والتعطُّــر 
  وأكل او رشب العطريات، واالستظالل عن حرٍّ او برٍد او مطر او ريح.

البس حتى غ� الزينة فضــالً عنهــا، وهــي القســم الثالــث مــن ثم شهوات روحية تشخصا و�يزا ب� الناس ككل امل
الرفث، وقد تكفلت السنة املباركة بيان مثلث الرفث يف أك�ية مطلقة من محرمات اإلحرام، مه� كانت محللة قبله 

  فحرام، أم محرمة فأغلظ وأن�.
بــيح عرفيــا او رشعيــا او يف ســبيل إذا فكل الشهوات غ� الرضورية محللًة ومحرمًة تنتظم يف سلك الرفث وهــو الق

، فانها ككل يف أفق اإلحرام قبيحة مستقبحة الذكر، اتــراك بعــُد تحــاول صــنع نفســك يف مصــنعك  اإلنقطاع اىل ّهللا 
متها  البرشي ك� تشاء، وأنت يف مصنع اإلحرام الربا�، فتَحلل عن كل ما عقدته بنفســك وربطتــه بهــا حتــى ضــخَّ

لَّل عنها وتخلَّ حتى يحلِّيك ربك بحلل النور، خارجا عن ظل�ت الزور والغرور، ملبيا فزعمتك انك هو وهو أنت، تح
، فح� تحرم عىل نفسك نفسياتك يف إحرامك، فأنت تصبح َمحرما يف  دعوت ربك مطلقًة، تاركا دعوة َمن سواة ككلٍّ

  التي هي رمز عن زيارته. محرض الرب، بزلفًى صالحة لحرضة الربوبية، فتليق ـ إذا ـ لزيارته، زيارة بيته
يف كل صغ�ة او كب�ة، فالصغ�ة حالة اإلحرام كب�ة، والكب�ة فيها الكربى،   خروجا عن حدِّ العبودية �ّ » وال فسوق«

  وكيف ال وقد ُحرمت عليك هنا شهوات كانت محللة قبل إحرامك، فضالً ع� حرم عليك.
ب، ويظُن انه الكذب املعروف باللسان، ولكنها مطلق الفسوق وهو ومه� فّرس الفسوق يف احاديثنا بالكذب والسبا
وانت   ام انه تفس� بالفسوق الذي فيه كفارة، فطوق العبودية �ّ  ١كذب يف كل الحقول املعرفية والعملية والقولية

ملبٍّ يف احرامك العبوديَة املطلقَة، ذلك الطوق يطوِّق عليك كل تخلف عن طورك، يف كل حورك وكورك، فالتخلف 
ملعرفة، والتخلف العميل كذب يف حقل العمل، والتخلف القويل كذب يف حقل القول، فلتكن املعريف كذب يف حقل ا

صادقا يف ذلك املثلث، صدقا يحلق عليك ككلٍّ ودون ابقاء، سياجا صارما عىل كل تخلفاتك عن ساحة العبودية فانها 
  ».ال فسوق«كلها فسوق وهنا 

ى مع الحيوان والنبــات، حيــث اإلحــرام هــو حالــة الســلم مع نفسك أم سواك، مع ربك ام سواه، حت» وال جدال«
  والتسليم، فكيف تجادل إذا، وبم تجادل و�َ؟!.

فال تجرح نفسك، وال تحلق او تقرص شعرك، وال تخدش جسمك وال تقلع ِرضَسك وال.. اللّهم إال لرضورة، وهذا جدال 
  مع نفسك.

لّهم إالّ عند رضورة، ثم وال تجادل حيوانا حتــى الهــوام ثم ال تجادل غ�ك، ال يف باطل فحسب، بل ويف حق ايضا ال
  اللهم إال عند إضطرار، وال تجادل صيدا إالّ صيد البحر، فانك اآلن يف صيد ربك فكيف تصيد من ثو مثلك.

ثم ال تجادل حتى األشجار، فقطع شجر الحرم حرام عليك يا محرم، بل وال يحرم لك هنا حمل السالح الشاهر أيــا 
، تفســ� �ــا فيــه كفــارة، ولــيس تفســ�  وبىل وّهللا   كقول ال وّهللا   وتفس� الجدال بالحلف باّ� » ه ال جدالفان«كان 

                                                        
����ا و��� ا����م   وذ�� ا��ّ�  إذا أ���� ����� ����ى ا��ّ� ا����م ����  �� ا����� ����� ���و�� ���ر ��ل ��ل ا�� ���ا��ّ� ١٩٤: ١). ��ر ا������      ١

وا���� ا����ع وا����ق ا���ب  »��� ��ض..«�� و�� ���ل   ���� ��ن �� ���م ا��� وا����ة ان ���� ا���ء ����� إ��ّ �� ��� ��� ��ل ا��ّ�إ�� 
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، النه خالف نفي الجنس املستغرق لكل جدال.   املفهوم من الجدال ككلٍّ
نة املباركة وقد فصلتها الس» فال رفث وال فسوق وال جدال«وترى هنا كل محرمات اإلحرام منتظمة يف ذلك املثلث 

  بكل أبعادها، ما فيه كفارة وما ليست فيه.
فال رفث «مناسك الحج وامكنته وهي الحرم، ف� دمت محرما ويف الحرم » يف الحج«وهذه السلوب الثالثة محددة 
  ».وال فسوق وال جدال يف الحج

حرماتهــا، بعــد مربــع هذه نبذة يس�ة عن مدرسة اإلحرام يف صــفوفها الســلبية الث�نيــة والعرشــين التــي هــي م
ة املحرمــة وهــي لــبس املالبــس املحظــورة حالــة  اإليجابيات، نيًة وتلبية يف امليقات ولبسا ملالبس اإلحرام، وموحــدَّ
اإلحرام، ويا ليت املحرم يطوِّل زمن اإلحرام، ل� يتدرب يف مدرسته أك� وأك�، حتى يتخرج منها ساملا سلي� حنيفا 

  تحرج بعُد يف مضايق الشهوات واإلنيات واألنانيات.مسل� لرب العامل�، فال ي
ذلك اإلحرام بواجباته ومحرماته نرباس عامٌّ هامٌّ ين� الدرب عىل من يعزم السلوك يف مســالك العبوديــة الصــالحة، 
متحلّالً عن كل رفث وفسوق وجدال، متحليا بحلل الك�ل يف كل حلٍّ وترحال، بكــل جارحــة لــه وجناحــة، يف كــل 

ال ارشك بك يا رب وال » لبيك اللهم لبيك لبيك ال رشيك لك لبيك«، صادقا يف تلبياته  مع نفسه وسواه ومع ّهللا سلوكه 
ان الحمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيــك، ذا املعــارج لبيــك لبيــك، تبــدُء «يف تلبيا� هذه، فإ�ا لك وحدك 

  .»واملعاد إليك لبيك لبيك، عبدك وابن عبديك لبيك لبيك
فــان خــ� الــزاد «يف حقــل اإلحــرام ثــم يف ســواه » وتزودوا«ـ »  يعلمه هللاّ «يف احرام وسواه » وما تفعلوا من خ�«

» يــا أويل األلبــاب«انا الرب، » واتقونِ «فال زاد أم� منها وأقوى، ومن تزود من غ�ها فقد أهوى وأغوى، » التقوى
  ها يف أوالك وأخراك.، حيث تقوى ب فلب العقل والعقل اللب يقتيض ّهللا 

 ١ما به يُتَّقى املحاظ�، ومن ذلك الزاد ما يَُكفُّ به وجُهك عن النــاس» التقوى«ماديا ومعنويا هو » خ� الزاد«ثم و
  ٢». فحيث وجدت خ�ا فأقم واتق هللاّ   والبالد بالد ّهللا   العباد عباد هللاّ «و

هنا ال تختص يف حقل الحج ـ فقط ـ باألمور العبادية والنسك الروحية، بل واألزودة املادية التــي » تزودوا«إذا ف 
طقوسها الخاصة، ا�ا  يف  هي زاد الحياة، ما يصان به الوجه عن مسألة الناس، فليس خ� الزاد هو ـ فقط ـ عبادة ّهللا 

هو التقوى مه� كانت يف األزودة املادية، فقد تتفوق انت يف التزود املادي وانت يف حقل الحج، عىل من يواصل يف 
املتمثلة يف مختلــف الــزاد الــذي »  تقوى ّهللا «مندوبات طوافه وذكره، فا�ا املحور األصيل يف هذا الب� هنا وهناك 

  تتزوده، إذا ف:
بِّكم فإذا أفضتم من عرفاٍت فاذكروا ّهللا ليس علي« عند املشعر الحرام واذكروه كــ�   كم جناٌح أن تبتغوا فضالً من رَّ

  ٣.»هداكم وإن كنتم من قبله ملن الّضالِّ�
ال «وال يناســبه  ٤؟ بتقــوى ّهللا   ترى ما هو الفضل هنا الذي ال جناح يف ابتغاِءه؟ أهو الفضل الروحي زلفــى مــن ّهللا 

فانه األمر الذي فيه مظنة الجناح، إذا فهو املكاسب املادية عمالً وتجارة أما شابه، من األشغال التي قد يظن » جناح
تحل محلَّها من ِحــلٍّ املكاســب املاديــة دون » ال جناح«وحالة اإلحرام والحج، فهنا  أنَّ فيها جناحا يف مملكة الحج

                                                        
� ���ل �� ��م ر�� �� ���اء ا������ »و��ودوا..«ـ أ��ج ا�� ا�� ���� �� ����� �� ���ن ��ل: ��� ���� ��ه ا��ٓ��:  ٢٢١: ١). ا��ر ا�����ر      ١

��� ���  �� ��� زادا ���وده ���ل ر��ل ا��ّ�  ر��ل ا��ّ�  ��ود ��� ��� �� و��� �� ا���س و��� �� ��ود�� ا����ى. آ�� و ���� ا

 
 ���ل:... آ�� و ���� ا��� ���  ��� �� ا���ام ���� ر��ل ا��ّ�). ا����ر ا��ج ا�������� �� ا������ �� ا��     ٢

 
١٩٨: ٢).      ٣. 

 
 !.������ا����م). �� ا����� و���: �� ���ح ����� ان �����ا ا�����ة �� ر��� رواه ���� �� ا�� ����      ٤
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، فكسبه عمل قر�  هو حبيب هللاّ   ، فإن الكاسب مكاسَب الحل من فضل هللاّ  ُعطلة وال بَطلة بحجة أنك يف زيارة هللاّ 
ك� حجــه بإحرامــه،   ، فكسبه عمل قر� �ّ  هو حبيب هللاّ   ك� حجه بإحرامه، هذا وقد سمح يف ابتغاء فضل هللاّ   �ّ 

فاذا قضيت الصالة فانترشوا يف األرض وابتغوا «تجارة أماهيه بعد قضاء الجمعة:   هذا وقد سمح يف ابتغاء فضل ّهللا 
وهنا يف الحج سمح فيه خالل املناسك اللهم إالّ في� ال يصح كــ� يف فريضــة الجمعــة، تــدليالً عــىل »  من فضل هللاّ 

  ح الجمع ب� العبودية والتجارة، فان تجارة املؤمن عبادة ك� عبادته تجارة أخروية.س�
، ك� ان املحاوالت الكافرة  فكل املحاوالت اإل�انية من املؤمن عبادٌة تجارًة كانت ام صالًة او جهادا آخر يف سبيل هللاّ 

  . والت أخرى يف سبيل غ� ّهللا او املنافقة الفاسقة معصية مه� كانت حجا وصالًة وصياما او محا
عن  آله و عليه هللا صىل  ولقد كانت عكاظ ومجنة وذو املجاز أسواقا يف الجاهلية فتأ�وا ان يتجروا يف املوسم فسألوا رسول ّهللا 

  ٢فكيف نتجر؟ فنزلت.»  ايام هللاّ «وك� قالوا  ١»ليس عليكم جناح..«ذلك فنزلت 
قد » ال جدال«ثم وحرمة الجدال اذ  ٣: انتم حجاجآله و عليه هللا صىل؟ فنزلت اآلية وقال وقالوا إنا ناس نكرتي فهل لنا من حج

ح� تنفي الجناح » ال جناح..«ته، ولكن تلمح بحرمة التجارة يف الحج فانه لزامها عىل أية حال، فتظن حرَمتها لحرم
وال جدال يف ابتغاء فضل الرب، ثم التجارة حالة اإلحرام بال رفث وال فسوق وال جدال، » فضالً من ربكم«تقيِّده ب 

انها ابتغاء فضل روحي من الرب خالل فضل سواه، فان من الصعب جدا تخيل التجارة وسائر املعامالت عن هذه 
  الثالث.

حلّلها كفضل منه   ملّا يحرم عىل املحرم محلّالت متعّودة يف الحياة فبأن تحرم التجارة أوىل وأحرى، ولكن هللاّ ومن ثم، 
رجال ال تليهم «، وحتى يصبحوا  ورحمة، تدليالً عىل س�ح الجمع ب� عمل الدنيا واآلخرة، اذا كان جامعا لفضل ّهللا 

اإل�ان يف الحج يف بعدين حــ� تتجــر خاللــه، وال تخــّل بواجباتــه، فــرتك فقد يتبلور ...»  تجارة وال بيع عن ذكر ّهللا 
  الفضل املعييش ـ إذا ـ كجناح هو من األوهام.

فلقد ازحمت هذه األوهام عليهم فحرّموا عىل أنفسهم التجارة يف الحج، لحد كانوا يسمون التاجر يف الحج: الداج، 
 التحرز عن كل مكسب دنيوي وحتى عن إغاثــة امللهــوف واطعــام قائل�: هؤالء الداج وليسوا بالحاج، وبالغوا يف

  ».ال جناح..«عنهم ذلك الوهم ب   الجائع، وكأنها امور دنيوية تنايف عبادة الحج، فازال هللاّ 
يعني كل مباح او مندوب او مفروض عليكم سوى الحج خالله من تجارة او اجارة او اعانــة » فضالً من ربكم«ف 

  ، بل هو فضل من هللاّ  مظلوم أّما ذا من محظور متخيَّل، فليس الحج سدا عن سائر فضل هللاّ  ملهوف او ضعيف او
  ».ليشهدوا منافع لهم..: « وك� قال هللاّ   ج�عيا يُبتغى من خالله سائر فضل هللاّ 

ألحــرى، وثــانيه� حصوالً عىل بلغة عيش يف األوىل، وأخرى حصوالً عىل بُلغته يف األخرى وهي ا  قد تبتغي فضل ّهللا 
، فليشعر من يزاول تجارة أّماهيه خالل الحج بإحرامه انه يبتغي عليه�السالمأ� جعفر محمد بن عيل الباقر «يروى عن 

حيث يحج، فهو ـ إذا ـ يف حالة عبــادة كــ�   ح� يتجر او يوجر او يستأجر، ك� يبتغي من فضل هللاّ   من فضل هللاّ 
  ».ال جناح..«س�ة ورسيرة ف   عبادة صورة، فانه� من فضل هللاّ  الحج، مه� اختلفت عبادة عن

  .»عند املشعر الحرام..  فإذا أفضتم من عرفاٍت فاذكروا ّهللا «

                                                        
�� ا����ر وا�� ا�� ���� وا������ �� ���� �� ا�� ���س ��ل: أ��ج ����ن و���� �� ����ر وا����ري وا�� ���� وا ٢٢٢: ١). ا��ر ا�����ر      ١

...���� 

 
 �����...  ). و��� �� ا�� ���س ��ل: ����ا ����ن ا����ع وا����رة �� ا����� وا��� و�����ن: ا��م ذ�� ا��ّ�     ٢

 
ن ). ا����ر �� ا�� ا���� ا������ ��ل ��� ���� ��� إ�� ��س ����ي ��� ��� �� ��؟ ��ل: أ��� �����ن ������ و��� ا���� وا���وة و��ٔ��     ٣

�� و ���� ا��� ����� ا���َ�ف و����ن ا����ر و�����ن رؤو���؟ ���: ��� ـ ���ل ا�� ��� ر�� أ�� ا�� ���ٔ�� �� ا��ي ��ٔ���� ��� ��� ���� ��� ��ل  آ

�� و ���� ا��� ������� ������ ���ه ا��ٓ�� ����ه ا����   ���أ ���� ا��ٓ�� و��ل: ا��� ���ج. آ
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؟ إنها »عرفات«ف� هي » ُمنى«خطوتان يف الحج األكرب بعد اإلحرام ثالثته� » املشعر الحرام«وهناك » عرفات«هنا 
ماٍء وال كالٍء، الوقوف بها م� ب� الزوال والغروب واجب، والقــدر املســمى  ـ كموقف ـ صحراء قاحلة جرداء دون

بينه� ركن، وملاذا هذا الوجوب وذلك الركن وهو وقوف دو�ا عمٍل وال قول، أو وقوف ركني فاٍض، وليست الصالة 
الحــج عرفــة «واملشعر ورمي الج�ر! بل و ١التي هي عمود الدين ركنا بعد الطواف؟! وقد فرس الحج األكرب بعرفة

اس� لليوم التاسع من » عرفة«جمعا ل » عرفات«... إنها  ٣»كل عرفات موقف«و ٢»فمن أدرك عرفة فقد ادرك الحج
األمكنة املتواصلة من تلك الصحراء وكل وصلة منها عرفة، وعرفة هي املعرفة » عرفات«ذي حجة الحرام، ومكانها 

أن تعرف نفسك ونفسياتك وأرضابك من  هي معرفة رسيعة ـ ألقل تقدير ـ مثلثة الجهات،» عرفات«الرسيعة، ف 
الناس والنسناس، ثم تعرف شيطانك الذي يجرُّك من س�ة الناس إىل س�ة النسناس، ثم تعرف ربك الذي يخرجــك 
من ظل�ت النسناس اىل نور الناس، وهذه اصول املعرفيات التي تتوجب عليك يف فقه املعرفة يف مجالة عرفات، ثم 

»  ال إله إال ّهللا «جة يف نفي الشيطان واثبات الرحمن حيث ه� املعنيان من كلمة اإلخالص تُخترص هذه الثالث كنتي
وما � تكمل معرفة الشيطان والشيطنات ال تصح لك معرفة الرح�ن، فانت تخطو يف ذلك السلوك ِسلَك النفي إىل 

، بــل هــو وقــوف جســمك لعرفــات اإلثبات، نفيا، لتكملة اإلثبات، فال يعني وقوفك يف عرفات ببدنك وقوفَك ككــ لٍّ
روحك تعاوَن جزئيك عىل الرب والتقوى، فانت تقف بجسمك ليتحرك روحك يف قلل عرفات، القلل املعرفية يف كــل 

بحاجــة اىل عرفــات روحيــة وقلبيــة، فلتحرضــ نفســك يف   جنبات النفي واإلثبات، حيث الطواف رمزا عن زيارة ّهللا 
  ».منى«ثم » املشعر الحرام«ثم » عرفات«

عىل طول الخط، ولها جمع سابق يتبناها سائر جمعها، ومنه تعارف آدم وحــواء بهــا بعــدما » عرفات«هذه جمع 
أهبطا عن الجنة ملا عصيا، تعارفا يف عرفات بعد تجاهل يف الجنة، ول� ال يتكرر منه� عصيان بتجاهل آخر ونسيان، 

� يضــعا أقــدامه� عــىل رأس الشــيطان وغفلــة النســيان، فليعرف آدم شيطاَن حواء، وتعرف حواء نسياَن آدم، ول
  فيعيشا ـ إذا ـ يف دار البلية واإلمتحان يف كل بعد عن كل شيطان ونسيان.

إن آدم العقل كُسف عقله بحواء العشق فورَّطة يف الغفلة، فليتحول آدم يف عقله حتى ال يُكَسف، ولتتحول حواء يف 
  عشقها حتى ال تُِضل.

  بعضه� البعض، وبعد التجربة املرة يف الجنة، ول� ال يتجدد منه� عصيان بغفلة ونسيان.» عرفات«فليعرف هنا يف 
  ثم إن آدم علَّمه جربئيل مناسك الحج، فل� وقف بعرفات قال له: أعرفت؟ قال: نعم فسمي عرفات.

املناسك واوصله اىل عرفات قال ك� وان إبراهيم عرفها ح� رآها بنعتها املوصوف له من ذي قبل، وملا علمه جربئيل 
  له أعرفت كيف تطوف ويف اي موضع تقف؟ قال: نعم.

  وملّا وضع ابنه اس�عيل وأمه هاجر �كة ورجع اىل الشام و� يلتقيا سن�، ثم التقيا يوم عرفة بعرفات.
  ثم الحجيج يتعارفون فيها، ك� ويتعرَّف اليهم يف عرفات باملغفرة والرحمة.

من اإلعرتاف، فموقف عرفات موقف اعرتافات، اعرتافا بذل عبوديتــك وعــز الربوبيــة، وأخــرى » ةعرف«وإذا كانت 
تعــاىل: اآلن عــرفت�   فقــال هللاّ » قــاال ربنــا ظلمنــا انفســنا«بواقع املعصية املنسية وك� األبوين األول� اعرتفا فيها: 

  أنفسك�.

                                                        
�� و ���� ا��� ���  ا���� وا����� وا���� ������� �� ر��ل ا��ّ�). رواه ا���ب      ١  .آ

 
�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا��� �� ���� �� ���� �� ا����      ٢ ��ا �� �� ����ت ���� وار���ا �� ���� و�� ��� ���� وار�«��ل:  آ

 ».���� و�� ���ج ��� ���� و�� ا��م ا������ ذ��

 
�� و ���� ا��� ���  ). و��� ا��ج ا����� وا�� ��دو�� وا������ �� ���� �� ا����ر �� ����� ��ل ����� ر��ل ا��ّ�     ٣ وأ��� ���� ��   ����� ���� ا��ّ� آ

 ���ـ  ��ن ��ا ا���م ا��� ا����� أ��...��ل: ا�� ��� ـ و��ن اذا ��� ��ل أ�� 
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ي تلك املجالة الطيبة الرائحة، بَروح الرحمة والرضوان، أم وكانت من العرف وهو الرائحة الطيبة، ومجالة عرفات ه
  وَروح املغفرة عن كل عصيان.

  إذا فهي عرفات يف سابقتها السابقة والحقتها املستمرة، عرفات يف معرفيات واعرتافات، وُروح وَروح ألهلها.
ت الشمس ان تغيب تقول تظل معرتفا يف عرفات بذنوبك، داعيا ربك كل سؤال لك لصالح أوالك وأخراك، فل� هم

اللهم إ� أعوذ بك من الفقر ومن تشتت األمر، ومن رش ما يحدث بالليل والنهــار، أمىســ : «آله و عليه هللا صىلمقال الرسول 
ظلمي مستج�ا بعفوك، وأمىس خويف مستج�ا بأمانك، وأمىس ذيل مستج�ا بعزك، وأمىس وجهي الفــا� مســتج�ا 

ئل ويا أجود من أعطى، جللني برحمتك، وألبسني عافيتــك وارصف عنــي رش جميــع بوجهك الباقي، يا خ� من س
  ١».خلقك

اللهم ال تجعله آخر العهد من هذا املوقف وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا «وتقول: 
مستجابا يل مرحوما مغفورا يل بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام واجعلني اليوم من 

م من الخ� والربكة والرحمة والرضوان واملغفرة وبارك يل في� أكرم وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منه
  ٢».ارجع إليه من أهل أو مال قليل أو كث� وبارك لهم يفّ 

ت فرضا مقضيا ثم اىل املشعر الحرام، تنديدا بقــريش، إذ � يكونــوا وقد يعكس أمره�، حيث اعترب الوقوف بعرفا
يعرفون فضالً للوقوف بعرفات، فكانوا يقفون باملشعر الحرام وبه يفتخرون عىل سائر الناس الواقف� بعرفات قائل� 

  ٣».أن يفيضوا من عرفة  وال يفيضون إالّ من املزدلفة فأمرهم هللاّ «ـ » نحن أوىل الناس بالبيت«
ه� ركنان اثنــان، وُمنــى واجــٌب مه� شملت املشعر وُمنى يف أخرى، فان» الحج عرفة«وهكذا تؤيَّد الرواية القائلة 

بشعائرها بيتوتًة ورميا وذبحا، وحلقا او تقص�ا، ولكن الحج مشعر ك� هو عرفة وأك� حسب قياس وقوفاته الثالث 
يف خطبــة » فان هذا اليــوم الحــج األكــرب«بوقويف املشعر، وقد وردت الرواية تعريفا به انه حج ك� عرفة حج، ثم 

يعني انه بدايته بعد اإلحرام الذي موقفه من الحج موقف تكب�ة اإلحــرام مــن  آلـه و عليه هللا صىلالشفض،ئ ش ت   رسول 

                                                        
� �ـ��  ��ـ�ل ان ر�ـ�ل ا��ّـ� ا��ـ��م ���ـ�  �� ����ن ��ل ���� ا�� ���ا��ّ�  ���� ���� �� ���ا��ّ� ٣١: ١). ا������      ١ ـ� ا�ـ� و�ـ� ����ـ�ت ���ـ�  آ�ـ� و ���

 ...��� ا���� أن ���� ��� ان ����� ��ل:

 
 ��ل اذا ا���� ا���� ��م ���� ���... ا����م ����  ). ا����ر ���� ���� �� ا�� ���� �� ا�� ���ا��ّ�     ٢

 
�ـ�ل: او��ـ�  »�ـ� ا���ـ�ا...«:  ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّـ� ا����م ����  �� ����� ا������ �� ز�� ا����م �� ا�� ���ا��ّ� ١٩٥: ١). ��ر ا������      ٣

 ���� ����ا �����ن:...

  و�� �����ن ���� و�����ن: ��� ا�� ��م ا��ّ� ا�� ��ل: ���� ���� و����ء�� �� ا���� �� ����ن �� ا���س �����ت ا����م ����وروي ���� �� ا����� 

�� و ���� ا��� ���ا�� ��ل �� �� ا����  ا����م ����ان ����ا �����ت و�����ا ����، و�� ا�����   ��� ���ج �� ا���م �����ن ������� و�����ن ��� ������ ا��ّ�  آ

��� ���  ن ا���س ان �����ا ���� ��ٔ��� ر��ل ا��ّ��� ��ا وا���س ��� ���� ���� ���� �� ا���د��� و�� ��� و����� �� و ���� ا و���� ����ا أن ���ن  آ

��� ���إ�����  �� و ���� ا : ����١: إ��ا��� وا������ وا���ق (����� ���ن ا����دة  »�� ا����ا �� ��� أ��ض ا���س«:  �� ��� ����ا �����ن ����ل ا��ّ� آ

١٨٣.( 

��ل: ان ا�� ا���م ����ا ����ن ��� ا����� ا���ام  »�� ا����ا...«  ��ل: ��ٔ��� �� ��ل ا��ّ� ا����م ����  � �� ا�� ���ا��ّ�و�� ����� ا������ �� ر���

�� و��� ا���س ����� و�� �����ن ��� ���� ����� أ�� ���� و��ن ر�� ���� ا�� ���ر و��ن �� ���ر ��ره، و��ن ���� ا�� ���� �ٕ�ذا ��� ���

 ان ����ا ����� �����ا ���.  � ���ر، �� ا����ا ��ٔ���� ا��ّ�����ا: ا�

أ��ج إ������ إ�� ا����� ��ٔ���� ��� �� ان ا���س ����ا  ا����م ������ل: ان ا��ا���  ا����م ����  �� ا�� ا����ح �� ا�� ���ا��ّ� ٢٧: ١٠و�� ا������ 

ض ا���س و���� ���� ���� �� ا���د��� و����ا ا���س ان �����ا ���� إ�� �� �����ن ��� ��� إذا ���ت ���� ����ا: �� ���� �� ��� أ��

�� و ���� ا��� �������ا   ����ت ���� ��� ا��ّ�  أ��ه ان ���� �� ��� ا��ض ا���س و��� ���� إ��ا��� وإ������. آ

 



 167

  ١الصالة.
ه املناسب ساحة الربوبية حيث يحرم ذكر غ� فاملشعر محّل شعار الذكر بشعور » عند املشعر الحرام  فاذكروا ّهللا «.. 
فانه إيجاب يأ� دوره بعد »  فاذكروا هللاّ «، وبعد اإلفاضة عن بحر عرفات، حيث ان املعرفيات الثالث تخترص يف  هللاّ 

  وحده ال رشيك له.  ، سلبا لنفسك ونفسياتك وسلبا للشيطان وكل الشيطنات، فذكرا �ّ  كل سلب لغ� هللاّ 
فيا لعرفة وعرفات من رحمــة ..»:  فاذكروا ّهللا «موقف املشعر الحرام بأس�ءه الثالثة، ك� عرفناه بواجبه قد نشعر 

ما رؤي الشيطان يومــا هــو فيــه : «آله و عليه هللا صىلواسعة وللشيطان فيها من زحمة خاسئة، وك� يروى عن رسول الهدى 
عــن   ما ذاك إالّ م� يرى فيه من تنــزُّل الرحمــة وتجــاوز هللاّ أصغر وال أحقر وال أدحر وال أغيظ منه يف يوم عرفة و 

  ٢».الذنوب العظام إالّ ما رأى يوم بدر، قالوا: وما الذي رأى يوم بدر؟ قال: رأى جربئيل يرعى املالئكة
  ٣».هذا يوم من ملك فيه برصه إالّ من حق وسمعه إالّ من حق ولسانه إالّ من حق غفر له«و

أعرف نفسك من أنت يف أصلك، يف وصلك وفصلك، وقد تجردت من قبل عن تعلقاتك بدنيّاً » عرفات«فيا واقفاً يف 
كوراً، حيث خلعت أثوابك، وتحللت بثو� اإلحرام أشعاراً أنك ميت عن إنياتك ونفسياتك، شاعراً إنك لست شيئاً مذ 

فمن عرف «، وهنا أعرف نفسك ك� يصح  وذلك كله إشعاراً بتخلّيك عن كل التعلقات الروحية والقلبية ع� سوى هللاّ 
  .»نفسه فقد عرف ربه

ثم أعرف شيطانك كذريعة للبعد عنه سلوكاً معرفياً وعبودياً إىل ربك، معرفيات ثالث تؤهلك لزيارة ربك والتطواف 
  بيت.حوله رمزاً من طواف ال

ليس أنك تتعرف إىل هذه الثالث يف عرفات ألنك كنت جاهلها من ذي قبل، فإنك املحرم الحاج عارفها من ذي قبل، 
  وإال � تأت من شقة بعيدة إىل البلد الحرام.

وإ�ا تجدد معرفياتك برسعة ولباقة يف هذه الصحراء التي ليست لتشغلك ع� يتوجب عليك من مراجعــة نفســك 
  بلة لنفاياتها، وإبقاًء لتكامل ما يتبقى منها، ثم إىل املشعر الحرام لغربلة أدق وأقوى.لعرفاتها، غر

تخ� لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهدت فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ من الشــيطان فــإن الشــيطان لــن «ف
النــاس، وأقبــل قِبَــل يذهلك يف موقف قط أحب إليه من أن يذهلك يف ذلك املوطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إىل 

  .٤»نفسك...

                                                        
��ل: �� ادرك ���� وا����م وا�� ���� �� ا�ٕ���م �� أ��ض �� ا���س ��� ادرك  آ�� و ���� ا��� ����� ا����  ٣٧٠: ١). آ��ت ا�����م �����ص      ١

�� ر��ل ا��ّ�ا�� و�� �� ��رك ��� �� � �س �ـ� أ�ـ� ��ـ�  آ�� و ���� ا��� ���  �، و��� �� ���ا����� �� ���� ا������ ��ل: رأ وا��ـ� ����ـ�ت ��ٔ��ـ� ـ�

 ���ٔ��ه �� ا��� ���ل: ا��� ��م ���� و�� ادرك ���� ��� ا���� ��� أدرك ا���.

 
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  ان ر��ل ا��ّ��� ����   ـ أ��ج ���� وا������ وا�ٕ������� �� ا������ �� ���� �� ����ا��ّ� ٢٢٨: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 
���ـ�ه  آ�� و ���� ��ا� �������� و��ن ��� ����� ا����ء ���ل ا����  آ�� و ���� ا��� ���). ا����ر أ��ج ا������ �� ا���� �� ���س ا�� ��ن رد�� ا����      ٣

 ».�� �� ا��! ��ا ��م«���ا و���� ��ل: 

 
�� ��� ا��ّ� ١٥: ١). ا������      ٤ � �ـ�ٔ��  ا����م ����  �� أ �م د�ـ�ء و��ـ�ٔ�� ـ� ��ل: إ��� ���� ا����ة و���� �����ـ� ���ـ�غ ���ـ� ��ـ���ء �ٕ��ـ� ـ�

�� �� «وأ���ه ��ٔة ��ة و���� ��ٔة ��ة وأ��ه:  و���� و���ه وا�� ���� و���ه ��ٔة ��ة، وأ���ه ��ٔة ��ة  ا����� و���� ا������ وا����ر ��ٔ��� ا��ّ�

� �ـ� ا��ـ� ا���ـ��،  »أ��  ا��ّ� � و�ـ�ك وأر�ـ� ��ـ��ي إ�ـ� ��ٔة ��ة و���ّ� �����.... و���� ���� ���ل: ا���� إ�� ���ك ��� �����ـ� �ـ� أ�ـ�

ا���� «درأ ��� �� ���� ا��� وا�ٕ���. و���ل: و���� ���� ���ل: ا���� رب ا������ ���� �� ر���� �� ا���ر وأو�� ��ّ� �� رز�� ا����ل، وأ 

ا���� إ�� أ��ٔ�� ����� و��دك و���� و���� و��� �� أ��� ا������� و�� أ��� ا������� «و���ل » �� ���� �� و�� ������ و�� ����ر���

���� ���ل وأ�� را�� رأ�� إ�� ا����ء و�� أ��ع ا������� و�� أر�� ا��ا���� أن ���� ��� ���� وآل ���� وأن ���� �� ��ا و��ا، و���� 

و���� ���� » ا���� ����� إ��� ا��� إن أ�������� �� ����� �� ������ وا��� أن �������� �� ������ �� أ������، أ��ٔ�� ���ص ر���� �� ا���ر«
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، وموقفــه كــل  ، فال تجعل نفســك تحــت ظــل أحــٍد إال ظــل هللاّ  لتجاهل ع� سوى هللاّ فهنا موقف عرفات، موقف ا
ملــا وقــف جعــل النــاس « آله و عليه هللا صىلفضاً عمن سواه، فإنه  آله و عليه هللا صىل  عرفات، فليس املوقف هناك تحت ظل رسول ّهللا 

اها، ففعلوا مثل ذل ك فقال: أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إىل جانبه فنحَّ
املوقف، ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إىل املوقف وقــال: هــذا كلــه موقــف فتفــرق النــاس وفعــل مثــل ذلــك 

  .٢»كل عرفة موقف« آله و عليه هللا صىلوقال  ١»املزدلفة
اللهم أجعل يف قلبي نوراً ويف سمعي وبرصــي نــوراً، ولحمــي ودمــي وعظــامي وعروقــي ومقــامي «قل في� تقول: 

ذكر وليجتهــد يف الــدعاء والــ ٣»نوراً وأعظم يل نوراً يا رب يوم ألقاك إنــك عــىل كــل يشٌء قــدير¨ومدخيل مخرجى 

                                                                                                                                                         
وأن ����� ��� ������ ا��� أرأ���� ����� ¨ا���� إ�� ���ك و��� ��ك، ������ ���ك وأ��� ����� أ��ٔ�� أن ������ ��� ����� ��� «���ل: 

��ا���  ا���� أ����� ��� ر��� ���� وأ��� ���ه وأ����� ��� ا��ـ�ت ��ـ�ة «و���� ���� ���ل:  آ�� و ���� ا��� ���ود��� ����� ���� ����  ا����م ����إ

 ».و����� أن ���� ���� ���� ������ وا�����» ����

 
� �ـ��  ٕ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ���ل: �� �� ����ة ا���ـ� �ـ ا����م ����  ���� ���� �� ���و�� �� ���ر �� أ�� ��� ا��ّ� ١٣: ١). و���� ا�����      ١ ـ� ا�ـ�  آ�ـ� و ���

 و�� �����ت �� ����ة ا���� ���� ��� ا���س...

 
 ������ وا�������.وذ�� ا� ا����م �������� آ�� و ���� ا��� ���  أن ر��ل ا��ّ�  ـ أ��ج أ�� داود وأ�� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ� ٢٢٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 
 وذ�� ا������� وا�������. ا����م ��������  آ�� و ���� ا��� ���  ��ل ر��ل ا��ّ���ل  ا����م ����  ���� ���� �� أ�� ��� ا��ّ� ١٧: ١٠). ا������      ٣

��� ���  وا����ء ا��ّٔول ��ل ��ل ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا : ��� �� ا����م ����: أ�� أ���� د��ء ��م ���� و�� د��ء �� ��ن ���� �� ا��ٔ����ء؟ ���ل ��� ا����م ��������  آ

�� و ���� ��ا� ���  ر��ل ا��ّ� و��ه �� ���� �� ا���� و�� ا���� ���� و���� و���� و���� و�� �� �� ���ت ���ه ا����   ��ل: ����ل: �� إ�� إ�� ا��ّ� آ

� و�� ��� �� ��ءً ����، ا���� �� ا���� أ�� ��� ���ل و��� �� ���ل ا������ن، ا���� �� ����� ود��� و����ي و����� و�� ��ا�� و�� ���

����، ا���� إ�� أ��ذ �� �� ا���� و�� و��اس ا���ر و�� ���ت ا��ٔ�� و�� ��اب ا���ر �� ��اب ا����، ا���� إ�� أ��ٔ�� �� ��� �� ��ٔ��  و���

 ».�� ا����ح وأ��ذ �� �� �� �� ��ٔ�� �� ا����ح وأ��ٔ�� ��� ا���� و��� ا����ر

���  ا����م ����  ) �� أ�� ��� ا��١٧�ّو��� ص (   �� ��ة إ�� ����ّ�  ��ٔة ��ة و���ل: �� ��ء ا��ّ�  ��ٔة ��ة و��� ا��ّ�  ا����� ������� ا���� و��ّ� ا��ّ���ل: إذا أ

و��ه �� ���� �� �� ا���� و�� ا���� ���� و����� و����� و���� ���ه ا���� و�� ��� �� ��ء ����   ��ٔة ��ة، و���ل: أ��� أن �� إ�� إ�� ا��ّ�

إن ر��� «���ث ��ات و���أ آ�� ا����� ��� ���غ ���� �� ���أ آ�� ا����ة  »أ��  �� �� ا��ّ�«آ��ت �� أّول ��رة ا����ة �� ���أ ��ٔة ��ة، �� ���أ ��� 

� �� ���أ: �� أ��ذ ��ب ا���� و�� أ��ذ � »ا��ي ��� ا����وات وا��ٔرض �� ��� أ��م �� ا���ى ��� ا���ش �ُ��� ا���� ا���� ����� �����ً...  ا��ّ�

�� و�� ��� �� ���� أ��� ����، و���� أ���� وا��ة وا��ة �� أ���� ���� و����ه ��� �� أ��� ����   ا���س ��� ���ع ����، �� ���� ا��ّ�

ذ�� ����� ��� �� أ���ك و���ل: ا���� �� ا���� ��� ������ ا��� �� ���� ���د و�� ����� ����، و����ه ��� آ��   �� أ�� و��ل و���� ا��ّ�

�� ����  ���� ا���� ����� �� ا���آن و����� ��� ����� ذ�� �� ���� �� ا���آن و����ه ��� ����� ��� �� ���� �� ا���آن و����� ��� ����� ���

�� و����ه �� و�� ��� ا�� ��� �� ���� �� ا���آن و��� ا�� ���  �� ا���آن، و���� ��� ���� وآل ���� و���� ��� و����� ��� و���� ا��ّ�

�� ر��� ��� ا�� �� �� وأ��ٔ�� ����� و��ر�� و���� و����� �� أ��ط �� ���� و�����   ��ٔ����� ا��� �� آ�� ا���� و���ل: أ��ٔ�� �� ا��ّ�

و�����  ���� و�ٕ���� ا��ٔ��� ا��ٔ��� و��ٔ��� ا����� ا��ي �� د��ك �� ��ن ���ً ���� أن �� �����  وأر���� ����، و��� ر���� ���ات ا��ّ�

. و���ٔل ا   ��ّ�ا��ٔ��� ا��ٔ��� ا��ٔ��� ا��ي �� د��ك �� ��ن ���ً ���� أ�� ��ده وأن ����� �� ��ٔل أن ���� �� ���� ذ���� �� ���� ���� ���

��ب إ��� ����� ��ة ا���� ����� ��ة و�  ������ ���� �� أ�� ا��ٓ��ة وا����� و���� إ��� �� إ��� �� ا����دة �� ا������� �� �� ��م و���ٔل ا��ّ�

ا���� �ُ���� �� ا���ر وأو�� ��� �� رز�� ا����ل ا���� وأدرء ��� �� ���� ا��� وا�ٕ��� و���� ا���ب وا���� ��ٕن ��� ��ا «و���� �� د���� 

 ».ا����ء و�� ���ب ا���� ��ٔ��ه �� أّو�� إ�� آ��ه و�� ��� �� ا����ء وا����ع وا����ٔ��
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، وليدع لغ�ه قبل نفسه مع الصــالة ١والصالة، ال سي� التي ما شهد هذا املوضع نبي وال ويص إالَّ صىل هذه الصالة
  ٢».من دعى ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش، ولك مأة ألف ضعف مثله«عىل محمد وآله حيث� يدعو ف

بابا يف س�ء الدنيا يقال لــه بــاب الرحمــة وبــاب التوبــة وبــاب   �ّ «وملاذا اإلرصار والتكرار يف الذكر والدعاء؟ ألن 
فو، وال يجتمع بعرفات أحد إال استأهل الحاجات وباب التفضل وباب اإلحسان وباب الجود وباب الكرم وباب الع

  من هذه األبواب الث�ن الرحمة عدد األبواب الث�ن للجنة!. ٣،»يف ذلك الوقت هذه الخصال  من هللاّ 
لك ـ وكان �كة والوليد : لو ركبت إىل الوليد بن عبداملعليه�السالمقيل لعيل بن الحس� «، وقد  أفهل تسأهل هنا غ� هللاّ 

أســأل   : ويحك أيف حرم هللاّ السالم عليه؟ فقال السالم عليهبها ـ لقىض لك عىل محمد بن الحنفية يف صدقات عيل بن أ� طالب 
ألقى هيبته يف قلــب   عز وجل، إ� آلنف ان اسأل الدنيا خالقها فكيف اسأل مخلوقا مثيل؟ فال جرم أن هللاّ   غ� هللاّ 

  ٤تى حكم له عىل محمد بن الحنفية.الوليد ح
وألن اإلفاضة هي الدفع بك�ة، من إفاضة املاء وهي صبه بك�ة، فهي ـ إذا ـ سيل الحجيج بدفعهم انفسهم بدافع 

هــي إفاضــة الحجــيج أنفَســهم » افضــتم مــن عرفــاتفاذا «اإل�ان، فانها إفعال يتعدى فاملفعول هو انفسهم، إذا 
كالسيل الجارف من عرفات، ملحة إىل انهم ال يتجهون اىل املشعر الحرام متفرق� ايادي سبا، بــل كالســيل املنــدفع 

  بقوة وك�ة، وهو هنا اإلندفاع اإل�ا� يف تلك اإلفاضة الج�عية من بحر عرفات اىل مسيل املشعر الحرام.
يج من عرفات عند إفاضة الشمس من أفقها، وليجتمعوا يف الجمع بظالم الليل، ولكنها رغم دفعها هنا إفاضة للحج

  ٥الج�عي ليست حسب السنة إال بكل سكينة ووقار ك� قالها الرسول وفعلها.
وهنا املشعر الحرام يُذكر كمفاٍض إليه ركنا علّه اركن من عرفات، وألقل تقدير روحيا، حيث يُغربل فيه بكل دقــة 

فاذا أفضتم «وشعور ما عرفته بعرفات، فه� ركنان ركينان يف الحج وكأن األول ذريعة للثا� إذ تُذكر عرفات هامشيا 

                                                        
����� أ�� ������ ��اة ���ن ����  ا����م ����  �� إ��ا��� �� أ�� ا����د ��ل ����� أ�� ���ل ا���� ��ل: رأ�� أ�� ��� ا��ّ� ١٨: ١٠). ا������      ١

أ�� ����� ��ٓ�� ا�����، ����: ���� ��اك �� رأ�� أ��اً ���� ��� ��ه ا����ة ����؟ ���ل: ��   �� ا��ّ�أ�� ���� ��ٔة ر��� ���   ��� �� ا��ّ�

...��� 

 
��� ��ل: رأ�� ��� ا��ّ� ���� ٢٠: ١٠). ا������      ٢ ��ا��� �� أ �� ���ب ������� ��� أر �����ً ��ن أ��� �ـ�   �� ����ب �� ��� �� إ

�� ���� �� رأ�� �����ً �� أ�� � �� ����� �� زال ��داً ��ه إ�� ا����ء ود���� ���� ��� ���� ��� ���� ا��ٔرض ���� ا���ف ا���س ���: �� أ

 ».أ����� أ�� �� د��...������ا����مت إ��ّ �ٕ���ا�� وذ�� ��ٔن أ�� ا���� ���� �� ���� �� د��  وا��ّ�«�����؟ ��ل: 

 
� �ـ�ٔي  آ�� و ���� ا��� ���  �� ا������ ��ء ��� �� ا����د إ�� ر��ل ا��ّ� ٢٤). ا����ر      ٣ ���ٔ�� أ����� �� ����� و��ن ���� ��ٔ�� أن �ـ�ل: أ���ـ�

�ـ� و�ـ� ��ـ� أ��ـ�   إن ا���� �ـ� ا��ـ��� ��ـ� ��ـ� آدم ���ـ� ر�ـ� ��ـ�ض ا��ّـ� آ�ـ� و ���� ا��� ����ل ا���� ������ف �����ت ��� ا����؟ ��  ��ٍء ا�� ا��ّ�

 ا����ف وا����ع وا����ء �� أ�� ا���ا��� إ��� و���� ��ـ� �����ـ� وا��ـ��� ا��ـ� ���ـ�ف ��ـ� ا��ـ�س �ـ� ا��ـ��� ا��ـ� ���ـ� ���ـ� آدم �ـ� ر�ـ�

�� �� ا���اب ا�� ��ٔة أ�� ��� �� ��   ����... وإن ا��ّ�  : وا��ي ����� ����� ����ا و����ا إن ��ّ�آ�� و ���� ا��� ������، �� ��ل ا���� ����ت ���ب ���� إ

  ��� أ�� ����ت ر��� ������ ��� ا�� ����ت، �ٕ�ذا ا�����ا أ��� ا��ّ�  ������� ��� أ�� ����ت و��ّ�  ��� ��ٔة و���ون ا�� ��� �����ن �� ا��ّ�

 �� ���� أ�� ����ت �� ا���ر وأو�� ��� ا���� و��دى ���ٍد ا�����ا ����ر�� ��� ار������� ور��� ���� ـ ا�����.�����

 
 �� ا���� ���� ���� �� ا����ي ا�� ���... ٢٩: ١٠). ا������      ٤

 
ـ� و ���� ا��� ���  ـ ا��ج ا�� داود �� ا�� ���س ��ل: ا��ض ر��ل ا��ّ� ٢٢٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٥ ���� و���� ا������ ورد��� ا���� ���ل: ا��ـ�  �� آ�

���� را��� ����� ��د�� ��� أ�� ���� �� اردف ا���� �� ا����س ���ل:  ا���س ����� �������� ��ن ا��� ��� �����ف ا���� وا�ٕ���، ��ل: ��� رأ

 ����� ��� أ�� ���. ا��� ا���س ان ا��� ��� �����ف ا���� وا�ٕ��� ������ �������� ��ل: ��� رأ���� را���
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وهذه االفاضة ك� هي عن املشعر دليل واجب الوقوف بعرفات ك� املعرش الحرام، حيث االفاضــة  ١»من عرفات..
  ليست إالّ بعد جمع ركام.

  وهنا مسائل يف فقه عرفات:
ـ أصل الوقوف بعرفات ركن يبطل برتكه عمدا وهو ب� الظهر او ساعة بعده حتى املغرب واجب، وتجــب فيــه  ۱

الحج «در املسّمى وإالّ بطل الوقوف وال استنابة فيه، وليس مسمى الوقوف هنا ركنا كسائر األركان، بل واليقضة ق
  فال بديل عنها. آله و عليه هللا صىلحسب الرواية املتظافرة عن الرسول » عرفة

حيث جمع ب� الظهرين يف َ�ِرة  آله و عليه هللا صىل  ـ حسب املستفاد من الروايات املعتربة التي تستعرض وقوف رسول هللاّ  ۲
ر الظهــرين يعرف انه ال يجب فيه البدء بالزوال، حيث يجوز التأخ� عنــه قــد ٢ووعظ الناس ثم توجه اىل املوقف،

وعظة قد تشغل ساعة ألقل تقدير، ولكنه منذ الزوال داخل يف الركن مه� � يدخل يف الواجب، فكيفي خالل هذه 
  الساعة الوقوف ركنا ك� يكفي بعدها حتى املغرب.

، قارصا ٣ـ هذا هو الوقوف اإلختياري بعرفات، ثم اإلضطراري منه هو ب� املغرب والفجر للمعذور عن اإلختياري ۳
  يف حكمه او غ� قادر عليه عىل علمه، وأما املقرص فال يفيده اإلضطراري.

فال تجوز االفاضة منه قبلــه، فــان  ٤ـ منتهى الوقوف اإلختياري بعرفات هو مغرب الشمس ك� تدل عليه املعتربة ۴

                                                        
 ».ا����ف ������� ����� وا����ف ����� ���«��ل:  ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ� ٢٦: �١٠ �� ا������ ). ��     ١

�ر ���� ا��ل: ��� ���� ا���� ا�� ������ اذ �� ���� و���� ��� �� ا����ب ا�� ا��رة و��� ا����� ����ر ���، ����ا ا����ح ر����� ان ا����

 �ر �� ا���� ���.�� ا���آن ���� ����� وا����

 
��� ���). ���� ���� ���و�� �� ���ر ا������ ��� ��� �� ا����      ٢ �� و ���� ا ��ل: ��� ا���� ا�� ��ة و�� ��� ُ���َ� ����ل ا��ٔراك ���ب ����  آ

��� ���  و��ب ا���س أ������ ����� ���� زا�� ا���� ��ج ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا و��� ���� و�� ا���� و��� ا������ ��� و�� ������� ���� ا���س  آ

 ).٢٤٥: ٤وا�����  ٤٩٩: ١(ا������ » وأ���� و����� �� ��� ا���� وا���� ��ذان وا�� وا������ �� ��� ا�� ا����� ���� ��

 
�� ا���� ��ٔ�� ��� �� ���� ا���س �� ����ت؟ ���ل: إن ��ن �� ��� ��� ��ٔ�� ����ت  ا����م ����  ). ������ ا����� ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�     ٣

 �� ����� ���� ��� �� ���� ���رك ا���س ������� ��� أن �����ا ��� ��� �ّ�� ��� ��ٔ�� ����ت �� ����� ���� ���.

�� ادرك «(ا���� ا����ا�� �� ا����� ا����� ���� ��� �� ا����� ا����� و��� » �� ادرك ����ت ���� ��� ادرك ا���: «آ�� و ���� ا��� ���و��ل ا���� 

 »).���� ��� ���ع ا���� ��� ادرك ا���

إن ��ن �� ��� ��� ��ٔ�� ����ت �� �����  �� ا���� ��ٔ�� ��� �� ���� ا���س �� ����ت؟ ���ل: ا����م ����  و�� ���� ا����� ��ل ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�

����� أ��ر ����ه ��� �� ��� إذا ادرك ا����� ا���ام ��� ���ع ا���� و��� ان   ���� ��� �� ���� ���رك ا���س �� ا����� ا���ام ��ن ا��ّ�

 ).٣٠١: ٣وا�������ر  ٥٢٩: ����١. (ا������  ���� ا���س. ��ن �� ��رك ا����� ا���ام ��� ����� ا��� �������� ���ة ���دة و���� ا��� ��

 
��� ���  ا���� ������� ر��ل ا��ّ� ). ����� ���و�� �� ���ر ان ا������� ����ا �����ن ��� ان ����     ٤ ��ٔ��ض ��� ��وب ا����،  آ�� و ���� ا

» ��� ���� �� ����ت، ���ل: اذا ذ��� ا����ة �� ���� وا��ر �� ا�� ا����ق وا�� ���� ا����«و��ل �� ���� �� ����ب �� ا�����: 

 ؟.»��� ا�ٕ�����«و���:  ٤٦٧: ٤وا�����  ٤٩٩: ١(ا������ 

�� و ���� ا��� ���  وأ��ج ا����� وا�� ��دو�� وا������ �� ���� �� ا����ر �� ����� ��ل: ����� ر��ل ا��ّ� ٢٢٢: �١ر و�� ا��ر ا����   ����� ���� ا��ّ� آ

وس ا����ل وأ��� ���� �� ��ل: ا�� ��� ��ن ��ا ا���م ا��� ا��ٔ��� أ�� وإن ا�� ا���ك وا��ٔو��ن ����ا �����ن �� ���� ��� ان ���� ا���� �� رؤ

 ��ٔ��� ����� ا����ل �� و����� وا�� ���� ��� ��وب ا����...

�� و ���� ا��� ���  ��ل: و�� ر��ل ا��ّ� ا����م ����و��� أ��ج ا�� داود وا�����ي وا���� �� و���� وا�� ���� �� ���  ����� ���ل: ��ه ���� و�� ا�����  آ

 و���� ���� ���� �� أ��ض ��� ���� ا����...

��� ���  ��� أ��ج ا�� ����� �� ا�� ��� ان ر��ل ا��ّ�و �� و ���� ا و���ّ�� و���ّ�� و����ه ��� ا���� ا��   و�� ��� ���� ا���� ��ٔ��� ���ّ� ا��ّ� آ
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ول�جع عند املكنة، فان � يرجع عىل مكنته عىص وليست عليــه كفــارة  ١أفاض متعمدا فعليه بدنة وال يبطل حجه
  ة.ثانية، وح� يرجع ال تسقط عنه الكفارة األوىل، فان � يستطع بدنة فصيام �انية عرش يوما وإالّ فالتوب

كان رسول «ـ ان ادرك الناس بجمع وظن أنه إن رجع اىل عرفات ال يدرك طلوع الشمس بجمع أجزاءه املشعر ك�  ۵
! ما تقول يف رجل أدرك اإلمام وهو بجمع؟ فقال له: ان ظن انه آله و عليه هللا صىل  يف سفر فاذا شيخ كب� قال: يا رسول هللاّ   هللاّ 

م يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن انه ال يأتيها حتى يفيض الناس من يأ� عرفات فيقف بها قليالً ث
  ٢».جمع فال يأتيها وقد تم حجه

األمر هنا دليل واجب الذكر عند املشعر الحرام، وهل تكفي فريضة العشائ� » عند املشعر الحرام..  فاذكروا ّهللا «.. 
  ولكنها قد تصىل يف عرفات.» وأقم الصالة لذكرى«او احده�؟ قد يقال: نعم، فان الصالة ذكر، بل هي افضله 

ثم ذكر الذكر واردة خصوص الصالة خالف الفصيح والفجر يف وادي محرس قبيل طلوع الشمس واألمر هنا مطلق، 
  يف كتاب الذكر.

  ٣ام جهله. إذا فهو ذكر غ� العشائ�، مه� كانت فيه� الكفاءة عنه اذا نسيه
ذكر ، ام وغ�  فاملشعر الحرام هو محل شعار الذكر بشعوره املناسب لساحة الربوبية، حيث يحرم فيه ذكر غ� هللاّ 

يف فقه املعرفة، وبعد اإلفاضة من بحر عرفات اىل َمْضيَق املشعر الحرام، حيث املعرفيات الثالث تُخترص هناك يف   هللاّ 
، مــن نفســك ونفســياتك، وســلبا  ، سلبا لكل مــا ســوى ّهللا  فانه إيجاب يأ� دوره بعد كل سلب لغ� هللاّ » فاذكروا«

يف عرفات إىل املشعر الحرام، ألنها »  فاذكروا هللاّ «ه ال رشيك له، وعّل ترك وحد  للشيطان وكل الشيطنات، فذكرا �ّ 
  . ساحة غربلة املعرفيات، ثم ساحة املشعر ساحة تحقيقها بذكر ّهللا 

ا بأس�ِءه الثالثة: املشعر الحرام ـ الجمع ـ املزدلفة ـ وك� شعرناه بواجبه:  فاذكروا «وقد نشعر موقف املشعر روحيّ
�وه يف عرفات من معرفيات، والثالثة أولها وأوالها  ..» هللاّ  بينها، وألنه   إذا انتجبه هللاّ » املشعر الحرام«تحقيقا ملا حرضَّ

                                                                                                                                                         
 ا���د���.

 
���� ���� ������ ��م «��ٔ��� �� ر�� ا��ض �� ����ت �� ��� ان ���� ا����؟ ��ل:  ������ا����م�� ). ��ل ���� ���� ���� �� ا�� ��     ١

 ).٤٩٩: ١وا������  ٤٦٧: ٤(ا����� » ا���� ��ن �� ���ر ��م ������ ��� ���� ���� او �� ا����� او �� أ���

ء ���� وان ��ن  ان ��ن �����ً ��� ���«�� ��وب ا����؟ ��ل: ا��ل: وذ�� ���رة ا����� ��� �� ���� ���� �� ر�� أ��ض �� ����ت �

 ).٤٩٩: ١(ا������ » �����ا ����� ����

 
� ا��ـ� �ـ��  �ـ�ل: �ـ�ن ر�ـ�ل ا��ّـ�ا��ـ��م ���ـ�  ���� ���و�� �ـ� ��ـ�ر �ـ� ا�ـ� ���ا��ّـ� ٣٠٢ـ  ٣٠١: ٣وا�������ر  ٥٢٩: ١). ا������      ٢ �ـ�  آ�ـ� و ��ـ�

...��� 

 
�ـٕ�ذا أ�ـ�ض ا���� ا��ٔ���� وا���أة ا������ ��ـ�ن �ـ� ا��ّ�ـ�ل ا�ـ�ٔ��ا��   : أ���� ا��ّ�ا����م ����  ). ���� �� ���� ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�     ٣

  �ـ���وا ا��ّـ�«��� �� ����ت �ّ� ��� ��� �� إ�� ��� و�� ���ل ���� ���؟ ��ل: أ��� �� ��ّ�ا ���؟ ��� أ��أ��، ���: ��ن �ـ� ��ـ��ا، �ـ�ل: 

 .٢٩٥: ١وا�����  ٢٨٣: ٣وا�����  ٣٦٠: ٣وا�������ر  ٢٩٣: ٥ا������ » ���� ��� أ��أ��  ���� �ٕ�ن ����ا ذ��وا ا��ّ�

���� ��اك إن ����ّ� ���� ���� أن ���� �����د��� ���ل: �����ن ������� �����ن ������� ����،  ا����م ����  ا�� ���� ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�وروا�� 

��  ����: �� ������� أ�� ��� ��ن ا���م و�� ��� ا���س، ��ل: ���� رأ�� �� ��ل: أ���� �� ���� ا���اة �����د���؟ ���: ���، ��ل: �� ���

 �������؟ ���: ���، ��ل: �� �� ����� �� ��ل ا��� ������� ا����� �� ا����ء.

�� أرى «���ءٍ او ����ا؟ ���ل:   �� ر�� و�� ������� ��ٔ��ه ��� أ��� ��� ان ���� ا��ّ� ا����م ����وروا�� ز���� ا������ ��ل: ��ٔ�� ا���� ا����� 

) ١٨٤: ٥(ا������ » �� ��� ��ٔ��ض �� ا����� �����ت ا�� ا����� �� ��� ان ���� �� ������� ���� ، ا�� ���� ���� و�� أ��ء �������� ا��ّ�

 و����� روا��ت أ�� ��ل ��� �� د�� ���� �� وا�� ا���� �� ا����.
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كان يقف عند املشــعر الحــرام  آلـه و عليه هللا صىل  ان رسول هللاّ «ك� »  فاذكروا ّهللا «يشعرنا بركنه يف فقه املعرفة، وأركنه هو 
  ١».ويكربونه ويهللونه و�جدونه ويعظمون حتى يدفع اىل منى  ويقف الناس يدعون هللاّ 

هو محل الشعور، اشعارا إىل أنه مكان غربلة املعرفيات التي حصلَت عليها يف عرفات، اذا كانت خليطة » املشعر«
 ذلك العجال ب� كل غثٍّ وسم�، وخائن وأم�، فلتَُغربلها بدقة الشعور، استخالصا لكاملها ك� يصلح يف حقــل يف

  تحقيقها: ُمنى.
هي إضافة اىل حرمة اإلحرتام، قد تعني تحريم ما دون الشعور والدقة يف تلك املجالة التحض�ية األخ�ة » الحرام«و

  ملُنى ثم الزيارة.
لك بعد اإلنتشار يف فسح بحر عرفات، اذ يفيضون منها اىل مْضيَق الجمع، فيجمعهم مع بعضهم وذ» جمع«ثم هو 

بذكره، ثم يجمعهم اىل منى فانه من مشارفها، ثم والحجيج يجمعــون ُحصــالة عــ�   البعض، ك� ويجمعهم اىل هللاّ 
العشائ� يف الجمع وليكون  حصلوا علهى من معرفيات يف عرفات حيث غربلوها بكل دقة وشعور، ك� ويجمع ب�

  ٢فيه جمع الجمع.
حيث الوقوف بها يف مزدلف الليــل،  ٣»رفات: إزدلف إىل املشعر الحرامألن جربئيل قال إلبراهيم بع» «املزدلفة«ثم 

حظوة التقرب  بذكره، ويحظون بذلك املثلث  ك� وهم يزدلفون مع بعض خلطا شامالً بعد تفرق، ويزدلون اىل هللاّ 
، حيث الزلفي هي القرب، واالزدالف هو التقارب، كــ� الزلفــة هــي الحظــوة، فاملزدلفــة  ، مع جمع عباد هللاّ  اىل هللاّ 

يجمعها كلها، ألنها جمع، وبكل دقة وشعور، ألنها مشعر الحرام، اضــافة اىل ازدالف قــربهم مــن ذلــك املضــيَق إىل 
  . ، وتضحية �ّ  ّهللا  فسيح ُمنى حيث تحقق ُمناهم تقربا اىل

هنا تتحول الك�ة الواسعة يف عرفات اىل وحدة مضيقة متداخلة يف الجمــع املضــيَق املضــيَّق، وتتحــول عرفــات اىل 
  شعورات، تحض�ا إىل ُمنى لتحقيق األمنيات الربانية.

  ٤».� الضيق�للناس ليلة مزدلفة عند املأزم«وترى كيف يسع مضيَق الجمع واسَع عرفات؟ إن هناك تفريجا 
ــ ٥واملشعر الحرام هو ب� مأزم� إىل وادي محّرس  ، واذا ضاق بالجمع فعىل جبل مأزم�، ومــن ثــم يف وادي محرسَّ

  حيث موضع الفيل املحرسَّ عن هدم البيت الحرام.
 الطلــوع� وتجــوز والوقوف به فريضة أك� من عرفات، فهو أركن من ركنه، حيث يذكر يف القرآن، فواجبه هو ب�

والركن منه مس�ه ب� املغرب وطلوع  ٦اإلفاضة قبل طلوع الشمس ام هي أحوط ك� تدل عليه احاديث الفريق�

                                                        
 ��ن ���... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا��ر ا�����ر أ��ج ا�� ����� �� ا�� ��� ان ر��ل ا��ّ�     ١

 
� �ـ��  ��ـ� ر�ـ�ل ا��ّـ�«). ا����ر أ��ج ا�� داود وا�����ي وا������ �� ا�� ��� ��ل:      ٢ ـ� ا�ـ� ـ� و ��� �ـ�� ا���ـ�ب ا���ـ�ء ���ـ� �ـ�� ا���ـ�ب  آ�

 ».����� وا����ء ور����� ������ وا��ة

 
 .ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ� ١٢١: ٣و�� ا����  ا����م ������ ا�� ا����  ١٢٧: ٣). رواه �� ا�����      ٣

 
 ��ل: ����ن �����ن ا���س... ا����م ����  �� ا�� ���ا��ّ� ٣٥: ١). ا������      ٤

 
�� و ���� ا��� ���ـ أ��ج ا��� �� ���� �� ���� �� ا����  ٢٢٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٥ �� و�� ��� ���� ��ل: �� ����ت ���� وار���ا �� �� آ

 وار���ا �� ���� و�� ���ج ��� ���� و�� ا��م ا����� ذ��.

 
�� و ���� ا��� ���). ��� �� ���� ا����ل      ٦ .. و����ا �����ن �� ا����� ا���ام ��� ان ���� ا���� إذا ���� ا���� �� رؤوس ا����ل ��ٔ��� آ

) و��� ا��ج ا�� داود وا������� وأ��� ٢٢٣: ���١ ا���� ������ ����� ���ي ا���ك (ا��ر ا�����ر ����� ا����ل �� و����� وا�� ���� ��� ان �



 173

  الشمس، وال دليل واضحا عىل ان بداية الواجب منه قبل الفجر أم ومنذ اول الليل واإلحتياط حسن.
وال تجوز اإلفاضة من املشعر قبل الفجر إالّ للمعذورين، ومن يصبحهم رضورَة الحفاظ عليهم، ولكن ال يرمون قبل 

  .آله و عليه هللا صىل  الشمس إالّ لرضورة ك� تدل عليه املعتربة عن رسول هللاّ  طلوع
وللمشعر الحرام وقوفات ثالث هي اختياري ب� اضطرارين، اوله� قبل طلوع الفجر والثا� بعد طلــوع الشــمس 

  حتى الزوال، ويكفي فيه� مسمى الوقوف فسواء فيه له� الركني والواجب.
 ١»اذا فاتك املزدلفة فقد فاتك الحج«� الطلوع�، الواجب كله والركن مس�ه، وقد وردت املعتربة ويف اإلختياري ب

وقياسا ب� اختياري عرفات واضطراريِّه وب� اختياري املشعر واضطرارييه تأ� الفروض التالية، ب� مــا يصــح فيــه 
حج اج�عا وحسب النصوص كاألول�، وما يبطل اج�عا وحسب النصوص كالثامن، وما اختلفــت فيــه الفتــاوى ال

  كالخمسة الباقية والرتجيح مع الدليل.
  ـ إن ادرك اختياري املشعر صح حّجه عىل اية حال، مه� ادرك عرفة اختياريا ام اضطراريا. ۱
  .٢حجه دون ريب. ـ إن ادرك اختياري عرفة واضطراري املشعر صح ۲
ـ إن أدرك ـ فقط ـ اضطراري املشعر ـ النهاري ـ بطل حجه عىل األظهر، ولكن أن أدركه قبل طلوع الشمس صح  ۳

  .٣ألنه من اختياريِّه
  ٤ـ إن أدرك اضطراري عرفة واملشعر صح حجه عىل األظهر، وينبغي أن يعيده يف القابل. ۴

                                                                                                                                                         
وا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���� �� ���و �� ����ن ��ل ���� ��� �� ا����ب ���� ��� �� ��� ا���� و�� ���ل: ان 

��� ���  أ��ق ���� وإن ر��ل ا��ّ� ا������� ����ا �� �����ن ��� ���� ا���� و�����ن �� و ���� ا  ������ ��ٔ��ض ��� ���ع ا����. آ

ـ ��ل ا�� ���ا��ّ� ا����م ����  �� ���و�� �� ���ر �� ا�� ���ا��ّ� ٤٦٩: ٤وا�����   ا����م ����  ��ل: �� أ�� ��� ���ق �� ���� و��ى ا�ٕ��� ���� أ������ 

��� ���  ��� ���� وا��� ا��ض ر��ل ا��ّ� ��ن ا�� ا������� �����ن ا��ق ���� �� و ���� ا ���ف ا�� ا������� ����ا �����ن �����ف ا���� وا���ح ا����  آ

�� و ���� ا��� ���  ��ٔ��ض ر��ل ا��ّ�  وا�������ر و��ّك �� �����.  ���ف ذ�� �������� وا����ر وا���� ��ٔ�� ���� ا��ّ� آ

اي ���� أ�� ا��� أن ا���  ا����م ����ن ا������ ��� ���ع ا���� و���� ا���ق �� ���ر ��ل ��ٔ�� ا�� ا��ا��� د��� ��� ا» و��ى ا����..«ا��ل: 

 �� ���؟ ��ل: ��� ان ���� ا���� ����� ��� ا�� ا�����ت ا��، ��� ��ن ����� ��� ���� ا����؟ ��ل: �� ��ٔس.

��ل: ����� ��ٕ���م ان ��� ���� ��� ���� ا���� و����  ا����م ����  � ا�� ���ا��ّ�و�� ���م �� ا���� �� ا����� او ا���� � ٤٧٠: ٤ا����� 

: وا��ك ان ���� ���� ��� ا����م ����) و�� ���� ����ر���� ـ ��� ـ �� �� ا���� ا����ي ٥٠١: ١ا���س ان ��ءوا ����ا وان ��ءوا ا��وا (ا������ 

 ).١٧: ٣ا��م (ا�����رك  ���ع ا���� و�� �� ����ت ��� ��و��� ������

 
 و��� �� ادرك ���� ��� ادرك ا���. ٦٣،: ١٠). ا������      ١

 
���� ���ٔ�� ����ً «�� ���ل �� ر�� ا��ض �� ����ت ��ٔ�� ���؟ ��ل:  ا����م ����  ). ��� �� ����� ���و�� �� ���ر ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ�     ٢

� ����ت ��ـ� �����ـ�� ر�� أ��ض � ا����م ����  و����� ���� �� ����ب ��ل ��� ��ٔ�� ��� ا��ّ�» ���� ��� وأن ��ن ا���س �� أ����ا �� ���

 ��� ��� ��� ا���� إ�� ��� ���� ا����ة و�� ���� ��� ار��� ا����ر؟ ��ل: ���� إ�� ا����� ���� �� �� ���� و���� ا����ة.

�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا������ �� أ�� ���س أن ر��ل ا��ّ� ٢٢٣: ١و�� ا��ر ا�����ر  � �� ��� و�� ���� ��� ��ل: �� أ��ض �� ����ت ��� ا���� �� آ

 ���� ا���.

 
���ر�ـ�ن وا����ـ�ن أ�ـ�ح، أم ). ��� �� ���ص ا���اري ا����� ا����� أ���ر �����ة ��� ������، و������� �����ار�� ا����ري ��ـ�ان �     ٣

 و��ٔ�� ����� �������ن وا��ٔ�� ـ إذاً ـ ا�����ن.

 
�رك �ـ�ل: إذا أدرك ا��ـ�ج ���ـ�ت ��ـ� ��ـ�ع ا� ا��ـ��م ����  ). ��� �� ����� ا���� ا����ر �� أ�� ��� ا��ّ�     ٤ ��ـ� ��ٔ��ـ� �ـ� ���ـ�ت و�ـ� ـ�

 ء ����. ا���س ���� وو���� �� ا����ا ����� �����ً ������� ا���ام و����� ا���س ���� و�� ���
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  ـ إن ادرك اإلضطراري اللييل من املشعر مع اختياري عرفات صح حجه عىل األظهر. ۵
  ـ وكذلك ان ادراكه مع اضطراري عرفة. ۶
  واإلحتياط حسن.» الحج عرفة«عرفة صح حجه عىل األظهر حيث ـ إن ادرك فقط اختياري  ۷
  ـ وإن ادرك ـ فقط ـ اضطراري عرفة بطل حجه قوالً واحدا. ۸
  ١.»عند املشعر الحرام واذكروه ك� هداكم وإن كنتم من قبله ملن الّضالِّ�  .. فاذكروا هللاّ «
» كــ� هــداكم«الثانية هي تؤكد األوىل، مزودة بكيفية الذكر، » اذكروا«األوىل دليل واجب الذكر عنده، و» اذكروا«

ملا هداكم، فاذكروه شكرا » ك� هداكم«لذكره، دون ان تذكروه مع من سواه، او تذكروه بغ� اس�ءه الحسنى، ثم 
  ».والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم«ملا هداكم ل� يزيدكم هدى 

ما هداكم كضالل اول قبل اإل�ان، ام وقبل اإلحرام، كذلك ومن قبل املشعر الحرام، فقد قبل » وان كنتم من قبله«
وال ســي� ضــالل الكفــر إذ كانــت وال شــك تتواكــب عــىل خيــالهم » من الضال�«تنسلك الضالالت الثالث يف سلك 

انت تطبع تاريخهم كله، ثم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم السابقة عىل اإل�ان، الضالة املزرية الهابطة، التي ك
هم يتلفتون عىل أنفسهم ل�وا مكانهم الجديد الذي رفعهم اليه اإلسالم، فيدركون عمق هــذه الحقيقــة وأصــالتها 

  الحالية يف كيانهم بال جدال.
ثم ضالل ثان قبل اإلحرام وقبل وقوف عرفات، فان ذكره يف عرفات � يكن كامــل الــذكر، وهــو يف املشــعر الحــرام 

ه املغربل ع� يف عرفات، حيث تغربل فيه كل املعرفيات املستحرضة يف عرفات، فح� يطــل الحــاج مــن تلــك كامل
القمة الشامخة من شعور املعرفة يف املشعر الحرام، يعرف قيمة اإل�ان القمة، ويدركه العجب من انشــغال هــذه 

تمل قويا ان الذكر الثا� مطلقه الواجب، البرشية �ا هي فيه من عبث وعنت وشقوة ورذالة وضآلة ضالة، هذا ويح
واألول هو الصالة، تلميحا بوجوبها عند املشعر الحرام، ام عىل من � يصلها يف عرفات، ام وألقل تقدير وجوب فرض 

  الفجر يف املشعر الحرام لواجب الوقوف بينه وب� طلوع الشمس.
  ٢.»غفوٌر رحيم  ّهللا إنَّ   ثمَّ أفيضوا من حيث أفاض النّاس واستغفروا ّهللا «
م� يدل عىل واجب املكوث يف » ثم«دليل واجب الوقوف فيه ك� فيها، و» أفضتم من عرفات«هنا ك� » أفيضوا«

الوقوف، مه� كفى مس�ه عند اإلضطرار وهو الركن، فا�ا واجبه هو متعود الوقوف حسب السنة القطعيــة، ثــم 
من عرفات واملشعر الحرام، وتراها إفاضــة مــن عرفــات؟ وقــد » حيث أفاض«ون بيانا ل أن تك» ثم«معنًى ثان ل 

  املراخية لهذه اإلفاضة ع� سلفت من عرفات!.» ثم«ذكرت، ثم تنافيها 
أم تعني اإلفاضــت�، مهــ� » ثم«أم هي ـ فقط ـ اإلضافة من املشعر الحرام ـ وطبعا ـ إىل ُمنى؟ وهي الظاهرة من 

زمانــا ومكانــا وكيفــا، اســتنانا بســنة النــاس وهــم » من حيث أفــاض النــاس«، حيث اإلفاضة هنا ذكرت األوىل أوالً
املوحدون السابقون، املؤ�ون أ�تهم املرسل�، دون النسناس التارك� اإلفاضة من عرفات، واملنحرف� يف إفاضتهم من 

معه عرفات؟ قد يؤيد ثالــث ثالثــة حيــث هنا مطلقة عن املشعر الحرام قد تشمل » أفيضوا«املشعر الحرام، وألن 
  ٣تتحمله اآلية، وتدل عليه صحيح الرواية.

                                                                                                                                                         
 
١٩٨: ٢).      ١. 

 
١٩٩: ٢).      ٢. 

 
�� ا����ا «����� ���ل   ��ل: اذا ���� ا���� �� ���� ��ٔ�� �� ا���س... ��ن ا��ّ� ا����م ����  ). ������ ���و�� �� ���ر �� ا�� ���ا��ّ�     ٣

 .ا����م ����) ورواه �� ا����� �� ا����� ٢٩٤: ١وا�����  ١٨٧: ٥ا������   »�� ��� ا��ض ا���س..

�� ا��ٓ�� ��ل: او��� ���� ����ا �����ن: ��� او�� ا���س ������ و�� �����ن إ��ّ ��  ا����م ����  و�� ����� ا������ �� ز�� ا����م �� ا�� ���ا��ّ�

 ان �����ا �� ����.  ا���د��� ��ٔ���� ا��ّ�
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» أفيضــوا«هنا في� تعنيهم، بحــر عرفــات ومضــيق املشــعر الحــرام، وهنــا » الناس«ثم ويف وجهة أخرى قد تعني 
األقلية أمام األك�ية الساحقة من فرق املسلم� املفيض�، مه� كانوا شيعة ام من السنَّة، فلــيس لهــم ان تخاطب 

باإلفاضة من الجمع، فهــي تشــمل اإلفاضــة مــن » ثم أفيضوا«يستقلوا يف زمان اإلفاضة او مكانها وحتى إذا عنت: 
ون تخلف عنهم فيها، فح� يثبــت الهــالل عنــد عرفات ألنه� يف واجب االفاضة سيان أن تكون ك� أفاض الناس د

إخواننا، فهم يفيضون حَسبَه يومه التاسع من عرفات، ويومه العارش من املشعر الحرام، ليس ألقلية سواهم ـ وهم 
الشيعة اإلمامية أم َمن سواهم ـ أن يستقلوا يف زمانها او مكانها، استقالالً باستغالل رؤيتهم أنفسهم، فضالً عــ� � 

ا، فان شائر الحج هي الج�عية الجامعة لشتات املسلم�، ليس يحق لقليلهم مجابهة كث�هم يف تلك الشعائر يرو 
  العاملية.

فافض حيث أفاض الناس، وال تتخلف عنهم فتصبح من النسناس، معارضا رشعة إله الناس، منحرفا عن مسيل الناس، 
وهــم يحســبون أنهــم يحســنون «نحرفا إىل سقاط الناس منحرفا عن مسيل الناس إىل مضيق املشعر واىل منى، وم

  ».صنعا
ة مــن دون النسناس وهم الذين كانوا يتأنفون مــن اإلفاضــ ١األول هم ا�ة الناس كإبراهيم وإس�عيل» الناس«ف 

  عرفات، أم واإلفاضة الصالحة من املشعر الحرام.
األَخر هم املسلمون عىل مختلف فرقهم، وبأحرى الرسول وا�ة اهــل بيتــه الطــاهرين الــذين هــم أوىل » الناس«و

  ٢الناس، فإنهم أ�ة الناس الشامل ملثل إبراهيم وإس�عيل.
  فالناس األول املعصومون هم الناس، واملسلمون ككل عىل مراتبهم هم أشباه الناس، وسائر الناس هم النسناس.

فمن خالف إفاضة الناس ليس هو ال من الناس وال من أشباه الناس، فإن رشعة إله النــاس هــي الرشــعة الجمعيــة 
اختلفت آراءهم ونظراتهم حول الهالل وسواه، فانهم  الج�عية الوحدوية، دون تفرق يف شعائرهم أيادي سبا، مه�

  يقدمون الواجب األهم، وهو الحفاظ عىل شعائرية الحج بكل مناسكه.
أال يا عارفا يف عرفات، ويا شاعرا دقيقا رقيقا يف املشعر الحرام، قف حيث وقف الناس، ثم أفض حيث أفاض الناس، 

عن سواهم فال يقفون يف عرفات ألنها خارج الحرم، ام ألقلية خاصــة دون استقاللية لك، وال استقاللية ألهل الحرم 
الختالف يف الهالل أماهيه، فإن اإلسالم وال سي� يف هذا املوقف الجمعي، ليس ليعرف حرمــا عــن ســواه، وال ُحرَمــا 

  متخيلة، بل وال نظرات واقعية، حيث تذوب كلها يف تلك الشعائر الج�ه�ية، رعاية لألهم األتم.
ملسلمون كلهم أمة واحدة، سواسية كأسنان املشط، وقد كلفوا يف حقل الحج ـ التدريبي التجريبي لكلِّ اإلسالم ـ فا

إخوانا دون أّي �يُّز وال �ييز، فهل هم يتجردون عن   ان يتجردوا عن كل ما �يزهم من الثياب، ليلتقوا يف زيارة هللاّ 
من تلك الكربة الجاهلية الحمقاء، والرعونة »  ثم افيضوا.. واستغفروا هللاّ «بل: ثيابهم ليتخايلوا باملفاخر واملآثر؟ كال! 

الجهالء، واستغفروه من كل ما �س الحج من مخالفات وخالفات تهجس يف النفس فرتجسها، وقد حلقت عىل كلها: 

                                                                                                                                                         
 ��ا ا����� ��� ������. ا��ل: �� ��ت روا��ت ا��ى ��

�� و ���� ا��� ���روا��ت ������ة �� ا����ل  ٢٢٧ـ  ٢٢٦: ١و�� ا��ر ا�����ر   .ا����م �����وا������ ����� �����ه �� ���� ا�� ا����  آ

 
 �� ا��ٓ�� ��ل: ���� ا��ا��� وا������. ا����م ����  �� ���و�� ���ر �� ا�� ���ا��ّ� ١٩٦: ١). ��ر ا������      ١

 
 ������ا��ـ��م���ـ� �ـ� ا��ـ� �ـ� �ـ��� �ـ� ا���ـ�� �ـ�ل �ـ��� ��ـ� �ـ� ا���ـ��  ��  ). ا����ر �� رو�� ا����� �� ����ب �� ���ا��ّ�     ٢

 ا����م �������ل: أ����� ان ��� ����� �� ا���س و�� ا���ه ا���س و�� ا�����س؟ ���ل ا��� ا�������  ا����م �������ل: إن ر���ً ��ء ا�� ا��� ا������� 

�� ا����ا �� ��� «���رك و����� ذ��ه �� �����   � أ����� �� ا���س ���� ا���س و���� ��ل ا��ّ�أ�� ��� ا����م ������ ���� أ��، ���ل ا����� 

 و������ ا���ه ا���س و���� ا���س ����س. »ا��ض ا���س

 ».س��� ا���س و������ ا���ه ا���س و���� ا���س ����«دون ا�����ل ����ٓ�� وا���  ا����م ����و�� روي ����� �� ا����م ا���� 
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  ».فال رفث وال فسوق وال جدال يف الحج
ح� سئل عن الوقوف بالجبل ولـِـَم  السـالم عليهارف� عيل أم� املؤمن� والرس املعريف يف ذلك الرتتيب تجده عند امام الع

، فل� قصدوه وافدين وقفهم بالباب يترضعون، قيل: يا  ، والحرم باب هللاّ  و� يكن يف الحرم؟ قال: ألن الكعبة بيت ّهللا 
الثا� وهو املزدلفة، فل� أن طال أم� املؤمن� فالوقوف باملشعر؟ قال: ألنه ملّا أذن لهم بالدخول وقفهم بالحجاب 

ترضعهم أذن لهم بتقريب قربانهم �نى فل� ان قضوا تفثهم وقربوا قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت 
  .١لهم اذن لهم بالوفادة إليهم عىل الطهارة...

ويغفر هناك كل الذنوب يف تلكم املواقف الكر�ة، حتى التي بينك وب� عباد » غفور رحيم  ان هللاّ   واستغفروا هللاّ «
 ٤»نهم التبعات التــي بيــنهموكفلت ع« ٣»ا� قد غفرت«ثم اللهم بىل وك� يروى يف أخرى  ٢، اللهم ال ك� يروى هللاّ 

  ٥». رأسه الرتابأهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو عىل«وهنا الشيطان 
نيا ومالــه يف   فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا هللاّ « كذكركم آباءَكم أو أشدَّ ذكرا فمن النّاس من يقول ربَّنا آتِنــا يف الــدُّ

  ٦.»اآلخرة من خالق

                                                        
ل ����� �� �ـ�ا ا��ـ�م ���ـ�   ا��� ا���س ان ا��ّ�«��م ����  آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ���دة ������ ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ١ ����

�ـ� ��ـ�   ، ���ـ� �ـ�ن ���ـ� �ـ�ل: ان ا��ّـ� ��� إ�� ا�����ت ���� ��ـ��� وو�ـ� �ـ���� ����ـ��� وا��ـ� ���ـ��� �ـ� �ـ�ٔل، �ـ�د���ا ���ـ� ا��ّـ�

� ��ـ� ��ـ� ��ـ��� و�ـ�ه وا��ـ�� و��ـ�ده �����ـ� �������� �� ������� ���ل ا����� ������ �� ���ق ا�����ة �� ا��ٔرض  ���� ��� �ـ� ��ـ�

 وا����ر.

 
�� ا��� �� ���� ��ل: ��� ��� �� ا�� ���� ��   �� ا�� �����ن ا��ارا�� �� ���ا��ّ� ـ أ��ج ا������ �� ا���� ٢٢٩: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 ا����ف ������...

 
 ��م ����... آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ا����ا�� �� ���دة �� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٣

 
�� أ��� �ـ� زوا�ـ� ا���ـ�� وا�ـ� ���ـ� وا����ا�ـ� وا�����ـ� �ـ�   ). ا����ر أ��ج ا�� ���� وا����� وا�����ي �� ��ادر ا����ل و���ا��ّ�     ٤

�� و ���� ا��� ���  وا����ء ا������ �� ا�����رة �� ا����س �� ��داس ا����� ان ر��ل ا��ّ� ���� ��ٔ��� �������ة وا����� ��ٔ��� ا����ء ��ٔو��  د�� ���� آ

�� إ��� إ�� �� ���� إ�� ��� ����� ����، وا�� ذ����� ���� ���� و����� ��� ������، ���ل: �� رب إ�� ��در ��� ���� ��ا ا�����م ���ا   ا��ّ�

���ٔ��  آ�� و ���� ا��� ���  إ�� �� ���ت ����� ر��ل ا��ّ�  ا����ء ��ٔ���� ا��ّ� ������ و���� ���ا ا�����؟ ��� ���� ��� ا����� ���� ��ن ��اة ا���د��� ا��د

 �� ا����ب �� �� أ��� أ��ى ���� ������ وا����ر و���� ا���اب ��� رأ��.  ا���� ا�� ��� ��� ان ا��ّ�  أ����� ��ل ����� �� ��ّو ا��ّ�

 
���ل ��� ا�� ����ت �����   ���ل: ان ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر ا��ج ا�� ا�� ا����� �� ا��ٔ���� وا�� ���� �� أ�� ���� ر��ل ا��ّ�     ٥

�� �� ا��� د��ء�� و���� ر����� ��� ا������� ����ل �� ������� ا���وا ا�� ���دي ���� ���ا أ����ا �����ن إ�� �� �� �� ���� ��ٔ����� أ 

���، �ـٕ�ذا أ�ـ�ض ا��ـ�م إ�ـ� ��ـ� وو��ـ�ا و�ـ�دوا �ـ� ا����ـ�  وو��� ������ ������� وأ���� ������� ���� �� ��ٔ���� ��ـ� ا����ـ�ت ا��ـ� �ـ�

� ��ـ���� ����ل �� ������� ���دي و���ا ���دوا �ـ� ا����ـ� وا���ـ� ��ٔ�ـ���� أ�ـ� �ـ� أ��ـ� د�ـ�َء�� و�ـ�  وا���� إ�� ا��ّ� �� ر��ـ��� وو�ـ�

 ������� وأ���� ������� ���� �� ��ٔ���� و���� ���� ا�����ت ا��� �����.

�����ت و�� ��دت ا���� ان ��ب ���ل �� ���ل ا��� �� ا���س ���م ���ل  آ�� و ���� ا��� ���و��� أ��ج ا�� ا����رك �� أ�� �� ���� ��ل و�� ا���� 

�� و ���� ا��� ���  ���ل ا����ا ����ل ا��ّ� �� و�� ��� ��ٔ��   ���� ا���س ���ل �� ����� ا���س أ���� ������ آ��� ��ٔ��أ�� �� ر�� ا����م و��ل: ان ا��ّ� آ

��� ��ا ��� ����؟ ��ل ��ا ��� و��� أ�� �� �� آ�� و ���� ا��� ���  ����ت وأ�� ا����� و��� ���� ا�����ت ���م ��� �� ا����ب ���ل �� ر��ل ا��ّ�

 و��ب.  إ�� ��م ا������ ���ل ��� �� ا����ب ���� ��� ا��ّ�

 
٢٠٠: ٢).      ٦. 
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 يبقى منسك إالّ مقضــيا، فلــيس إالّ بعــد ايــام معــدودات والطــواف� قضاء املناسك هو اإلنتهاء عنها كلها حيث ال
تقيض بوجوب الطواف والسعي قبل أيام الترشيق ملكان » قضيتم«والسعي بينه�، ام هي أصول املناسك ـ إذا ـ ف 

  ».قضيتم«بعد » يف أيام معدودات..  واذكروا هللاّ «
مــع »  فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا ّهللا «منحرسا ع� سواه   ا يف هللاّ ، منحرص  فقبل قضاء املناسك ال ذكر إالّ ذكر ّهللا 

  سائر الذكر التي تتطلبها حياتكم املتعودة حسب الحاجة.
، بل ال أقل من  ، وال دون ذكر ّهللا  ، وال دون ذكر هللاّ  ال أن تذكروهم ـ فقط ـ دون ّهللا » كذكركم آباءَكم  فاذكروا ّهللا «

ك� يحق لساحة قدســه، وذكــر   ألنه ّهللا   يف عديده، ال يف مادته وكيفه ومديده، بل ذكر ّهللا » كمكذكركم آباَء «ذكره 
  اآلباء ك� يحق ساحة عبوديتهم، دون إفراط هنا وال تفريط هناك.

ه، وشدا يف سؤال، ويف شدا يف حب حيث » أو اشد ذكرا« بكل  فهو ـ إذا ـ شدٌّ »  الذين آمنوا أشد حبا ّ� «شّدا يف عدِّ
ة وعّدة، ودون ارشاك باّ�  .  معانيه، يف كل اسبابه مغازيه، مادة وُمدة وِعدَّ   يف ذكرهم فانه محظور مه� كان قليالً

قوله عىل ضوء اآلية، انهم كانوا إذا فرغوا من الحــج يجتمعــون هنــاك ويعــدون  السـالم عليـهوقد يروى من باقر العلوم 
سبحانه ان يذكروه مكان ذكرهم   القد�ة وأياديهم الجسيمة فامرهم ّهللا  مفاخر آباءهم ومآثرهم ويذكرون ايامهم

ســبحانه ويعــدوا آالئـَـه ويشــكروا   او يزيدوا عىل ذلك بان يذكروا نعــم هللاّ » أو اشد ذكرا«آباءهم يف هذا املوضع 
أياديه عندهم أفخم، وألنه سبحانه عليهم أعظم، و   نع�ئَه، ألن آباَءهم وإن كانت لهم عليهم أياٍد ونعم، فنعم هللاّ 

  ١سبحانه املنعم بتلك املآثر واملفاخر عىل آباِءهم وعليهم.
،  أشد ذكرا، كارشاٍك با�ّ   سوية أو ان ّهللا   ال تعني ان يذكروا اآلباء مع ّهللا » أو اشد ذكرا«بل و» كذكركم آباءَكم«هنا 
  ا يحمل طابع التنديد بذكرهم آباِءهم كأن ال إله يُذكر، ولنئ تذكرون آباءَكم ال كرشكاء، فليكن أقل من ذكر هللاّ وا�
، وقــد يحتمــل  عىل أية حال، يف كل حلٍّ وترحال، ف� آباءكم أو أبناءكم إالّ من خلــق هللاّ » ذكرا كث�ا  اذكروا ّهللا «ف 

الواحد منكم ان انتسب اىل ابوين متشاكس� إستاَء وذكر والده الواحد وان  ذكر الوحدانية، فان» كذكركم آباءَكم«
  كذلك بوحدته استياًء عن رشكاء له، فانه الخالق احرى بوحدته من الوالد.  � يكن به، فاذكروا ّهللا 

ل ذكــر هو تعريف يف توحيده أك� من األب، فأين وحدة من وحدة، فالذكر هنا يحلِّــق عــىل كــ» أو اشد ذكرا«ثم 
  لآلباء، ذكرا لوحدتهم، وذكرا لرحمتهم، وذكرا لسؤددهم وذكرا لهم ح� يغضبون او يرضون، فلتغضب لغضــب هللاّ 

  ».أو أشد ذكرا«ولرتض لرضاه ك� لوالديك 
  .»فمن النّاس من يقول ربَّنا آتنا يف الّدنيا وماله يف اآلخرة من خالق«

اسبة انها انسب املواقف للدعاء، فهذه تحمل أنحــس دعــاء، والتاليــة تخلُّل هذه الجملة ب� آيات املناسك هو �ن
يجمع بينه� حسنًة فيها ودون قيد يف األوىل ام ام  ٢أحسن دعاء وبينه� عوان، كالذي يخص دعاَءه بحسنة اآلخرة

                                                                                                                                                         
 
��ؤ��«). �� ���� ا����ن      ١  ������ا����م... و�� ����� ا������ �� زرارة �� ا�� ���� ������ا����م����ه �� روي �� ا�� ���� ا����� » ������ آ

. ا��ل و��ا �� ��� ا���ال ����  و��� وا��ّ�  أن �����ا: �� وا��ّ�  ������ �����ن: �� وا��� �� وأ�� ������ ا��ّ��� ا��ٓ�� ��ل: ���� ا���ب إذا و���ا �

 ����ع ���� ا�ٕ���ام.

 
ـ أ��ج ا�� ا�� ���� وا��� و��� �� ���� وا����ري و���� وا�����ي وا������ وا�� ���� وا�� ���ن وا�� ا�� ����  ٢٣٣: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

  �� ��� ���� ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ��د ر���ً �� ا������� �� ��ر ��� ا���خ ا�����ف ���ل �� ر��ل ا��ّ�آ�� و ���� ا��� ���  �� �� أ�� ان ر��ل ا��ّ��� ا��

�� و ���� ا��� ���  ًء؟ ��ل: ��� ��� أ��ل: ا���� �� ��� ������ �� �� ا��ٓ��ة ����� �� �� ا�����، ���ل ر��ل ا��ّ� ���� إذن �� ���� ذ��   : ����ن ا��ّ�آ

 . و�� ������� ���� ���: ر��� آ��� �� ا����� ���� و�� ا��ٓ��ة ���� و��� ��اب ا���ر ود�� �� ����ه ا��ّ�

��ءه �� ا���� �� ��� �� ا���  �� و ���� ا��� ���  ��ّ���ل: ����� ر��ل ا ا����م �����ورواه ا������ �� ا�ٕ�����ج �� ���� �� ���� �� ا��� �� آ ���� إذ  آ

�� و ���� ا��� ���ا�� �� ��ر �� ا����د ����� ا���خ �� ر�� ���� ��ٔ��ه   ��ٔل �� ر�� �� أ����� �����ا �� ر��ل ا��ّ� �ٕ�ذا �� ����� ا���خ �� ر�� ���� ��  آ

 ��ة ا����ء ���ل ��: �� ��� ���� �� ���� د��ًء؟ ��ل: ��� ��� ا��ل...
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ربنا آتنا يف «، ومن يقول: »من يقول ربنا آتنا يف الدنيا«يطلب حسنة الدنيا دون اآلخرة أّماهيه من دعاء عوان ب� 
  ».الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

ومنه تطلب الدنيا وانت يف عمل اآلخرة، وألن من آداب الدعاء شامالً لكل ذكر ودعاء، ..»  فاذكروا ّهللا «  فل� قال هللاّ 
  ..». اذكروا هللاّ «تفريعا عىل » فمن الناس..«بربوبيته وذكر نفسك بعبوديتك وذنوبك، تأ�   ان تكون بعد ذكر هللاّ 

  ســعي قبلهــا، ثــم ذكــر �ّ ثم الدعاء، فال بد يف الدعاء من   ويا له ترتيبا مثلثا رتيبا رفيقا، ذكر املناسك، ثم ذكر هللاّ 
  ينضجه، ومن ثم الدعاء فالدعاء قبله� فارغة مه� بلغت من اإلرصار والتكرار.

مناسكنا، ثم علمنا ذكره، هكذا يعلمنا بعده� كيف ندعوه، تنديدا بطالح الدعاء و�جيدا لصالحها،   وك� علمنا هللاّ 
  قسم� رئيسي� يعرف منه� سائر األقسام.يقسم الذاكرين له الداع� إياه إىل   وهنا أخذ هللاّ 

ودون تقيد بحسنة، وا�ا ايتاًء يف الدنيا مــن مــال ومنــال عــىل ايــة حــال، أرضت » من يقول ربنا آتنا يف الدنيا«ف 
  إذ � يدع لها وال سعى سعيها.» وماله يف اآلخرة من خالق«باآلخرة ام نفعتها، فا�ا القصد هو الدنيا ال سواها 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها «هنا النسناس الذين ال يسعون لآلخرة ك� ال يدعون لها ك » الناس«وقد يشمل 
»نوف إليهم أع�لهم فيها وهم فيها ال يبخسون

يف لفظة » ربنا«فدعاء هؤالء النسناس وهم ب� كافر ومرشك ليس  ١
  . ال، دون اتجاه فيها اىل هللاّ قول، بل يف ه�مة تشمل الحال والفعال والق

ك� يشمل أشباه الناس الذين هم لحدٍّ ما مؤمنون ولكنهم ال يسألون حسنة اآلخرة فــي� يســألون، وا�ــا يســألون 
هنا يخص نصيب الداع� دون كل العامل�، ودعاء هؤالء » وماله يف اآلخرة من خالق«الدنيا ودون تقيد بحسنتها 

ه اىل الرب األشباه للناس وان كان ي فيمن يدعوه من الداع�، وك� كانوا » ربنا..«عم مثلث الدعاء، ولكنه أحيانا موجَّ
يدعون يف الحج مرشك� وموحدين: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والد حسن، ال يــذكرون مــن حســنة 

يذكر الدنيا وحدها حتى ح� يتوجه  اآلخرة شيئا!، وليس هؤالء كشأن لنزول اآلية إالَّ �اذج مكرورة عىل مر األجيال،
  ، ألنها التي تشغله عن اآلخرة و�أل فراغ نفسه ووفاق سؤله، وتحيط كل حياته وتغلقه عليه. إىل هللاّ 

وال تعني الدنيا هنا ـ فقط ـ شهواتها املادية، بل واملناصب الروحية التي يراد منها نصيب الدنيا وحظوتهــا، مهــ� 
  او مرجعية أّماهيه، بل هي أشهى وأرغب من سائر نصيب الدنيا. كانت قيادة روحية إمامة

نا حسنًة ويف اآلخرة حسنًة وقنا عذاب النّار * أولئك لهم نصيٌب مــ�َّ كســبوا وهللاّ «   ومنهم من يقول ربَّنا آتنا يف الدُّ
  ٢.»رسيع الحساب

ربنا آتنا يف «ل إىل القال، فهو يف مثلث األحوال يطلب مثنّى سؤله هناك تعم الحال والفعا» يقول«هنا ك� » يقول«
؟ إنها ـ دون ريب ـ صفة ملحذوف معروف، وال »حسنة«، وما هي »الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  ف!.وال أشمل منها يف حسنة او سيئة، فلو كان املوصوف خاصا لخص بالذكر ألنه غ� معرو » حياة«أعرََف من 
تعاىل التي تجمع كافة الحسنات، فحسنة الحياة يف الدنيا   فيه� هي الحياة الحسنة، وهي املرضية �ّ » حسنة«ف 

هي التي يُصلح ـ في� يُصلح ـ اآلخرة، ك� حسنتها يف اآلخرة ال تناحر حسنة تناسبها وتعّد لها يف الدنيا، فإن دنيــا 
ته، و� يبرص إليها » الدنيا مزرعة اآلخرة«حيث املؤمن آخرة، وآخرته ال تصده عن دنياه،  ومطيَّتها ملن أبرص بها فبرصَّ

ملن يشاء ويرىض، فاإلسالم ال   يف األخرى، بل وعرش أمثالها، ثم يزيد ّهللا » حسنة«يف األوىل هي » حسنة«فأعمته. ف 
ا املحســورين عــن اآلخــرة عــن يحرص حسنة الحياة يف اآلخرة وهي األصيلة فيها، ا�ا يُخرج املحصــورين يف الــدني

حرصهم بأرسهم، ويطلق اإلنسان من أسوار هذه الحياة الفانية، اىل فســيح الحيــاة األخــرى، جمعــا بــ� حســنى 
  الحيات�.

                                                                                                                                                         
 
١٥: ١١).      ١. 
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وزوجة صالحة وُولد صالحون، ثم واملنال من قيادة   فمن حسنة الدنيا العلم النافع واملال الذي يرصف يف مرضاة ّهللا 
  ١. رع بها اىل رضوان من هللاّ زمنية او روحية يتذ

ا يقا بــل الحســنات اإليجابيــة ك� ومن حسنة الدنيا الفقر ون الغنى التي تبعث اإلنسان اىل عيث الفساد، وكل مــ
  املذكورة وما أشبهها، اذا كانت يف سلبيتها حسنة تحافظ عىل كيان اإل�ان يف الدنيا، والرضوان يف اآلخرة.

ورضوانه عىل طول الخط، فكل ما يصيب   فهي ـ إذا ـ أجمع دعاء وأجملها، حيث تضم حسنة الحياة يف ميزان هللاّ 
حسنة مه� كانت سيئة يف الظاهر، وك� نرى اإلبتالءات ترتى عىل الصالح�  املؤمن بعد هذه الدعاء املستجابة هو

  هي املعنية يف ميزان ّهللا » حسنة«األمثل منهم فاألمثل، وهي يف الحق حسنة لهم يف األوىل، مه� كانت تؤملهم، فا�ا 
  دون أهوائنا ورغباتنا.

النورين فيه�، فك� أن من نار الدنيا » حسنة«ك� شملت تشمل النارين يف الدنيا واآلخرة، » وقنا عذاب النار«ثم 
  العمل السوء الذي هو نار يف اآلخرة، كذلك مزيد النعم التي تُغفله وتُرتفه فتورده موارد السوء.

وكذلك النقم بنفس القياس، فالفقر الذي كان أن يكون كفرا أّما أشبه، هو كذلك من نــار الــدنيا التــي تــؤجح نــار 
  اآلخرة.

لها من دعاء عد�ة النظ�، لحد يكررها البش� النذير عىل أية حال كخ� دعاء، ف كان أكــ� دعــاٍء يــدعو بهــا  ويا
آلـه و عليه هللا صىل  رسول هللاّ 

، هذه أفضل دعاء وتلك ارذلها وبينه� عوان، ٣في� ب� الركن الي�� والحجر«ويف أقدس مكان  ٢
ان تطلب ـ فقط ـ حسنة الدنيا دون اآلخرة، او حسنة اآلخرة دون الدنيا، واآلخرة خ� وأبقى، وا�ا حســنة الــدنيا 

  تعبِّد لها.
  ٤.»رسيع الحساب  أولئك لهم نصيٌب م�َّ كسبوا وهللاّ «
من دعاٍء وسواها، ك� اولئك الذين يطلبون الدنيا » لهم نصيب م� كسبوا«الذين يطلبون الحسنة فيه� » اولئك«
، فال نصيب لدعاٍء »كال� �دُّ هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا«ف » لهم نصيب م� كسبوا«

وان لــيس لإلنســان إالّ مــا «� الدارين إالّ بسعي معه دعاء دون كسب، ك� ال يكفي كسب دون دعاء، فال يؤ� خ
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...���  آ
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»للذين احسنوا يف هذه الدنيا حسنة ولــدار اآلخــرة خــ�«كسبا ودعاًء، وهو االحسان الذي يخلِّف حسنة: » سعى
١ 

  ٢.»غفور شكور  ومن يقرتف حسنة نزد له فيها حسنا إن ّهللا «
، وعدل النصيب هو قدر الكسب؟ » نصيُب ما كسبوا«دون » صيٌب م� كسبوان«وملاذا  هنا قد تكون » نصيب«ككلٍّ

قدر الكسب دعاءً وعمالً او زاد كنصيب اآلخرة، ام قدره او نقص او زاد كنصيب الدنيا، فانه ليس إالّ قدر املصلحة 
لها، ونصيب اآلخــرة يف مثنــى » ما كسبوا« والحكمة الربانية، إذا فنصيب الدنيا يف مثلث حسب الحكمة من جراء

يشمل ذلك املخّمس » نصيب«و» من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها«  ثانيه� قضية الفضل وهو دائب ك� وعد ّهللا 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها «ف ». وال يظلمون نق�ا«يف النشأت� وك� تشمل النصيب� ألهلذ الدنيا واآلخرة 

ملن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا. ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك ما نشاء 
  ٣.»كان سعيهم مشكورا. كال� �دُّ هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاَء ربك محظورا

خــرى، اذ ال مــانع لحســابه، وال رادع لعدلــه حساب نصيب الكسب دو�ا تأخ� هنا ويف األ » رسيع الحساب  وّهللا «
  وفضله، فل�ذا التباطوُء يف حساب الكاسب�: الساع� الداع�.

تعاىل كل حساب، حساب العدل والفضل يف كلٍّ من الكسب والجزاء، دو�ا ظلم وال نقــ�، ودون أي   ولحساب هللاّ 
ب األخرى هو يف األخرى، وحساب األوىل يف األوىل، تأخ� عن أجله اآلجل او العاجل قضية الحكمة الربانية، فحسا

  إالّ ما يجازي به يف األخرى.
رسيع الحساب يف أصل الدعاء، حيث يجيب دعوة الداع بحسابها وحساب املصلحة، واقعية وزمنية،   ذلك وك� هللاّ 

  دون إجابة فوىض ألنك دعوت، فإذا كانت اإلجابة صالحة فال تأخ� عن وقتها الصالح.
ع جاهل، ام تباطى فهي   ٍء قاحل. ـ إذا ـ رسعة عليمة حكيمة قديرة جديرة بساحة الربوبية، دون ترسُّ
»من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصــيب«ف 

٤ 
  وكل برسيع الحساب.

ربنا آتنا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة «ي حرث اآلخرة ك� يتطلبها الصالحون يف وحسنة الدنيا واآلخرة ـ ككل ـ ه
  ».حسنة وقنا عذاب النار

والحياة الدنيا بأرسها دون حسنة صالحة هي حرث الدنيا، مه� كانت يف صورتها روحية ربانية، كمن يريدون علوا 
وَة املقام، إذا فبّقال او حّ�ل او كنّاس مؤمن يريد وجــه يف األرض بقيادة روحية ال يريدونها إالَّ شهوَة الرئاسة وزه

  »!.وماله يف اآلخرة من خالق«هو من أهل الدنيا   هو من أهل اآلخرة، وقائد روحي عظيم ال يبتغي وجه هللاّ   هللاّ 
ر فــال إثــم عليــه ملــن  واذكروا هللاّ «   اتَّقــى واتَّقــوا هللاّ  يف أيّاٍم معدوداٍت فمن تعجَّل يف يوم� فال إثم عليه ومن تأخَّ

  ٥.»واعلموا أنَّكم إليه تحرشون
هنا يف ايام معدودات هي ثالثة الترشيق؟ هل هي ـ فقط ـ صــالة العيــد؟ وهــو قبــل األيــام   ترى وما هو ذكر ّهللا 
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علّــه هــي، ولكنــه  ١ت؟املعدودات: يوم األضحى، ثم ونصها الصالة دون مطلق الذكر! ام هو التكب�ات َدبْر الصلوا
  اشمل منها، وهي القدر املعلوم من ذلك الذكر.

جمع أقلة ثالثة، » أيام«وألن  ٢ىل اآليةوترى التكب�ات واجبة؟ ظاهر األمر هو الوجوب، ومتعارض الرواية معروضة ع
تعني عن يوم�، فلتكن هذه األيام ثالثة، » ومن تأخر«تعني من هذه األيام املعدودات، » عجل يف يوم�من ت«ثم 

يكرب أيام الترشيق  آله و عليه هللا صىل  كان رسول ّهللا «وهي حسب مستفيض الرواية أيام الترشيق الثالثة بعد يوم النحر، وقد 
 ٣»أكرب اللهم أجعله حجاً مربوراً وذنباً مغفوراً وعمالً مشــكوراً   أكرب هللاّ   ّهللا «رمى يقول كل�  آلـه و عليه هللا صىلك� كان » كلها

فال صيام فيها إالَّ ملن � يستطع عىل صيام ثالثــة أيــام يف  ٤» أيام الترشيق أيام أكل ورشب وذكر هللاّ : «آله و عليه هللا صىلوقال 
  لحج إالَّ فيها.ا

  لكلٍّ ممن تعجل يف يوم� أو تأخر، إن كان االحج مخ�اً بينه�؟.» ال إثم عليه«وكيف 
مراحل عدة، أوالها إزاحة الشك عمن كان يتعجل ويرى املتأخر عن يوم� آ�اً تاركــاً ســنة الحــج، » ال إثم عليه«ل

تاً لإلثم عىل من تعجل قبل يوم�، فال يجــوز النفــر يف وعمن كان يتأجل ويرى املتعجل آ�اً تراكاً سنة الحج، وتثبي
اليوم، اللهم إال خروجاً للطواف وأفضله يوم النحر، ثم إزاحًة لكلٍّ إثم سابق للحاج، سواء تعجــل أو تــأخر، حيــث 

إىل الثالث، وإالَّ آثم ال خ�ة له بينه�، بل يتأخر » ملن اتقى«ينفر يوم نفره مغفوراً له، ومن ثم حرص التخ� بينه� 
  ولفظ اآلية يتحمل كل هذه الثالثة.

  ملحة إىل سعة التخ� ب� التعجل والتأخر.» ملن اتقى«والالم يف 
  و� يسبق ذكره بخصوصه!. ٥؟ هل إنه إتقاء الصيد والنساء حالة اإلحرام ويف الحرم؟»ملن اتقى«وترى ما هي حدود 

  وكذلك األمر!. ٦أم هو ـ فقط ـ إتقاء املحرمات يف الحرم وحالة اإلحرام؟

                                                        
 ...آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا���وزي �� ا����ي ��ل: ��ن ر��ل ا��ّ� ٢٣٤: ١). ا��ر ا�����ر      ١

�� ا��ٓ�� ��ل: ا������ �� ا��م ا������ �� ���ة ا���� �� ��م ا���� ا��  ا����م ����  ���� ���� �� ���� ��ل: ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ� ٣٠٦: ١و�� ا����� 

 : ا������ �� ا��م ا������ �� د�� ا����ات.ا����م ����و���� زرارة ��� ��ٔ�� ����  ا����م ����ا���م ا�����. وروي ���� ����� �� ��� ���ة ا���� �� 

 
��ل: ��ٔ��� �� ا������ أ��م ا������ أوا�� �� أو ��؟ ��ل: ����� وإن ��� ���  ا����م ����). ��������� ���ٓ�� ����� ��� �� ���� �� أ���      ٢

� د�� ��� ���ة ����� أو ����� أ��م ��ل: ��ٔ��� �� ا������ ���ل: وا�� � ا����م ����  ��ء ����، وا���ا��� ��� �� رواه ���ر ا������� �� أ�� ��� ا��ّ�

��ل: ��ٔ��� �� ا���� ���� أن ���� �� أ��م ا������؟ ��ل: إن ��� ��� ��م �� ����� ��� ��ء ����.  ا����م ����ا�َ�����، وروا��� ا��ٔ��ى ��� 

 ).٢٧٠: ٥وا��ٔ����ن ���  ٤٨٨: ٥(ا��ٔو�� �� ا������ 

 
أ���... و��ل:   �� ��� أ�� ر�� ا����ة ���� ����ت ���� �� �� ���ة ا��ّ�  ). ا����ر أ��ج ا������ �� ���� �� ���� �� ��� ا��ّ�     ٣

��� �������� أ�� أن ا����  �� و ���� ا  ���� ر�� ����ة ���ل ��� �� ���. ��ن آ

 
 :...آ�� و ���� ا��� ���  ). ا����ر أ��ج ���� وا������ �� ����� ا����� ��ل ��ل ر��ل ا��ّ�     ٤

 
��ل: إذا أ��ب ا���ـ�م ا��ـ�� ��ـ�� �ـ� أن ���ـ� �ـ�  ا����م ����  ��� ����� ا��ٔ���م ����� ���د �� أ�� ��� ا��ّ  ٢٠١: ١). ��ر ا������      ٥

روى ���ـ�  ٣٠٨: ١و�� ا�����  »��� ����...«  ا���� ا��ٔول، و�� ��� �� ا���� ا��ّٔول ���� �� إن ���� ا���� ��� ���� ا���س و�� ��ل ا��ّ�

 ��ا�� �� ��� �� أن ���� �� ا���� ا��ٔول.��ل: �� أ�� ا����ء �� إ  ا����م ����  �� ا������� �� أ�� ��� ا��ّ�

 أ��ل: و��ان �� ��ب ���ن ���ا��� �� أ�� ���د�� �����ت ا�ٕ���ام.

 
 �� و��.  �� ا��ٓ��: ��� ا��� ا��ّ� ��م������ا��). ا����ر �� ا����� �� روا�� ��� �� ���� �� أ��� �� أ�� ����      ٦
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»فال رفث وال فسوق وال جدال يف الحج«بل هو ما سبق ذكره من محظورات اإلحرام 
. فمن اتقى هذه الــثالث فــال ١

  ٣فهو مطلق يف إنطالقه ونفره أياً من اليوم�. ٢إثم عليه يف ذلك التخ�، ك� ال أثم عليه إطالقاً 
ومن � يتق، فعليه أ�ة رفثا او فسوقا او جداالً يف الحج، ثم ال خ�ة له ب� اليوم�، فلــيجلس يومــا ثالثــا يف ُمنــى، 

دا عىل يومي ع� أخطأ، حيث يظلُّ يف تلك املزبلة العنفة النتنة يوما زائ  تغربا عن أهل النفر املتق�، وتقربا إىل هللاّ 
أهل النفر، ف�مي الجمرات الثالث مرة ثالثة علَّه يتقي، إذ � تكفــه تجربــُة اإلحــرام، ومعرفيــات عرفــات، وشــعور 

) علَّه يتقي من ذلك الدرس ۲۱) مرة، فليزد رميات أخرى هي (۴۹املشعر، وال الرميات السبع يف كلٍّ سبعا، بجمع (
فال ينفر يف النفر األول وهو زوال » ملن اتقى«ر إمر، وليس التحلل عنه إالَّ املرير، حيث البقاء يف ثالث الترشيق أم

  الثا� عرش، وا�ا النفر الثا� وهو نهار الثالث عرش يف أية ساعة كان.
من مات قبل ان �يض «ثم التعجل والتأخر هنا ال يختصان حالة حياة الحاج يف النفرين، بل ونفرا عن الحياة، ف 

  ٤».ومن تأخر فال إثم عليه ملن اتقى الكبائرفال إثم عليه 
و كل األيام املعدودات الثالثــة، وإالّ فــال دور دليل عىل ان أصل املقام يف ُمنى بعد يوم النحر ه» فمن تعجل«هنا 

للتعجل، ثم س�ح التعجل ليس إال ملن اتقى، انطالقا وتحررا عن ذلك السجن العفن ألنه اتقى، واذا تأخر فله أجره 
ل فيه بديله بديالً عن التقى.   فانه األصل والتعجَّ

ثا� الترشيق، فإذا غربت الشمس فقد مىض اليوم، فاىل  ٥وال يصدق التعجل يف يوم� إالّ اذا نفر قبل غروب الشمس

                                                        
�� ��ل: ��� ا��� ا�� ������ا����م). ا����ر �� ا���� �� روا�� ا�� ����ب �� أ�� ���� ا��ٔ��ل �� ���م �� ا������� �� أ�� ����      ١ �� أ

 ���� �� إ��ا��.  وا����ق وا���ال و�� ��م ا��ّ�

 
�� ���ج �� ذ���� ����� ��م و���� أ��، وروي �� و�� و�� ا��ّ�     ٢ �� ا��ٓ��:  ا����م ����  ��، و��� �� أ�� ��� ا��ّ�  ). ا����ر �� ا����� وروى أ

��ل: إن ا���� ا����� ��� ���ج �� ���� ����ً �� ���� ���ة و��  ا����م ����  ���� �� ��ب ��، و�� ����� ا������ �� أ�� ���� �� أ�� ��� ا��ّ�

�� ��� ا��ّ� ��ى ر�� ��� و���� أ�ـ�، �� ��� ���� و��� ��� ���� ور�� ��� در��، �ٕ�ذا و�� �����ت ��� ���� ذ���� ��د ا�  ���� �� را���� إ

 .»��� ����...«  ���ل ��: ا���ٔ�� ا���� ���ل ا��ّ�

 
�� ��ه ا��ٓ�� ��ل: ������� �� ��� أن ذ�� وا�� إن ��ء ��� ذا وإن ��ء ��� ذا،  ا����م ����ا����� ��ل و��� ا���دق  ٢٢٣: ١٠). ا������      ٣

 � ���� ����را �� �� ا�� ���� و�� ذ�� ��.���

 
��ا ا���� ��ـ�؟ ��ـ�ل   ��ل: ��ٔل ر�� أ�� ��� ������ �� ا����� ���ل: أ��ى ���� ا��ّ� ا����م ����  ). ا����ر �� ا����� �� ا�� ���ا��ّ�     ٤

�� ���م ��   ���� ��� ���ث ���زل ـ ا�� ���� ـ: ���� �� ��� ا��ّ���، ����� او ����ا إ��ّ ا��� �� ���  ا��: �� و�� ���ا ا����� أ�� إ��ّ ��� ا��ّ�

 ���� �� ��ت. »��� ���� �� ����� ��� إ�� ���� و�� ��ٔ�� ��� إ�� ����«ذ��� و�� ��ٔ�� و��� �� أ��� ���� ��� �� ���ك وذ�� ���� �����: 

 
��ل: �� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��ول ا���� ��ن ادر�� ا����ء  ا����م ����  ����� ا����� �� ا�� ���ا��ّ� ٢٢٤: ١٠). و���� ا�����      ٥

 ��ت و�� ����.

�ل و��ل: إذا ��ء ا���� ��� ا���� ��ل: إذا ���ت �� ا���� ا��ّول ��ن ��� أن ���� ���� و���� ��� ��� ��ٔس ����، � ا����م ����و������ ا������ ��� 

 ا��ول ��� ���� ���� �� ان ���ج ���� ��� ����.

�� ا���� ���� �� ا���� ا��ول؟ ��ل: �� أن ���� �� ���� و��� ان ���� ا���� ��ن �� �� ���� ���  ا����م ����  و�� ����� ا�� ���� ��ٔ�� ا�� ���ا��ّ�

 ��� اذا أ��� و���� ا���� ������ ��� ��ء. ���ن ��� ��و��� ��� ���� و���� ����
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وقد يكون التأخر ملن اتقى أرجح، رياضة زائدة عىل  ١،» فاذا ابيضت الشمس فانفر عىل بركة هللاّ «اليوم الثالث عرش، 
إذا قىضــ أحــدكم « آلـه و عليـه هللا صـىلواجبه، وقد تكون التعجل أرجح رعاية ألهله الذين ينتظرونه وك� يروى عن الرسول 

  .٢»ه أعظم ألجرهحجة فليعجل الراحلة إىل أهله فإن
يف التخ� ملن أتقى وسواه لسواه، وجوب البيتوتة أيام الترشيق �نى، فال يجوز النفر » ال إثم عليه«ثم املستفاد من 

  املناسك أم لرضورة محرجة مخرجة.فيها إالَّ خروجاً ألداء سائر 
عىل أية حال إحراماً وسواه، رقابة كاملــة كافلــة لتقــواكم عــن »  إتقوا ّهللا « »وأعلموا أنكم إليه تحرشون  وأتقوا هللاّ «

  ».تحرشون«ال إىل سواه » إليه«جميعاً يتقواكم وطغواكم » وأعلموا أنكم«طغواكم 
لتأخذوا مناسككم فإ� ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي «قوله:  آله و عليه هللا صىلذلك قسم عظيم من الحج وقد يروى عنه 

  وقدر روى صورًة منها جابر مه� سقط منها ما هو بحاجة» هذه
  .٣إىل جابر كطواف النساء والحلق ورميات أيام الترشيق أما شابه

                                                        
ا���� ـ و���� ���� ا���� ��� ��ٔ��� ـ ��ي  ا�� ���� ان ����� ا����م ����  �� ا����� �� ا�� ا��ب ��ل ��� ��ٔ�� ���ا��ّ� ٢٠٢: ١). ��ر ا������      ١

��� «����� ���ل:   ���� ����؟ ���ل ��: �� ا���م ا����� ��� ���� ��� ��ول ا���� ـ و���� ���� ا���� ـ وا�� ا���م ا����� �ٕ�ذا ا����... ��ن ا��ّ�

ا��� �� ��� وا���س ��اد وا���  »��� ا���« »أ�� �� ا�� ����« »و�� ��ٔ�� ��� ا�� ����...«��� ��� �� ��� ا�� ا�� ���� و���� ��ل »����..

 ا���ج.

 

 
 ��ل:... آ�� و ���� ا��� ���  ـ أ��ج ا����� و���� �� ����� أن ر��ل ا��ّ� ٢٣٧: ١). ا��ر ا�����ر      ٢

 
 آ�� و ���� ا��� ���  �ل: رأ�� ر��ل ا��ّ�ـ أ��ج ���� وأ�� داوود وا������ �� ���� � ٢٢٥: ١). ا��ر ا�����ر      ٣

 ��� ��ل:  ا����م �������ى ��� را���� ��م ا���� و���ل: ���ٔ��وا... و��� أ��ج أ�� أ�� ���� وأ�� داوود وا������ وا�� ���� �� ���� �� ���� �� أ

��� ���  ����: أ����� �� ��� ر��ل ا��ّ�  د���� ��� ���� �� ��� ا��ّ� �� و ���� ا��� ���  إن ر��ل ا��ّ�«���ل:  آ�� و ���� ا ��� ��� ���� �� ��� �� أذن ��  آ

�� و ���� ا��� ���  ��ج، ���م ا������ ��� ���� ���� ����� أن ��ٔ�� ����ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���س �� ا�����ة أن ر��ل ا��ّ� و���� ���� ����، ���ج  آ

�� و ���� ا��� ���  ر��ل ا��ّ�   �� ا����� �� ر�� ا����اء ��� ا���ت �� ����� ��� ا����اء ور��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���و����� ��� ��� أ���� ذا ا������ ����  آ

��� ��� �� و ���� ا � ���� �� ���� أن ��� أ����� و���� ���ل ا���آن و�� ���� ��ٔو���، ��� ��� �� �� ��ء ����� �� ��ٔ�� ��������: ���� ا���� ���� � آ

��� ���  ����ً ��� و��م ر��ل ا��ّ� آ�� و ���� ا��� ���  ا���� وا����� �� وا���� �� ���� ��، أ�� ا���س ���ا ا��ي ����ن �� ��� ��د ����� ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا  آ

���� ا����م ���� و���  »وأ���وا �� ���م إ��ا��� ����«إ��ا��� ���أ ������ ��� أ���� ا���� ��� ا���� ا���� ���� �����ً و��� أر���ً �� ���م إ�� ���م 

أ�� و�� �� أ��� ا�����ون، �� ر�� إ�� ا���� ������ ا���� �� ��ج �� ا���ب إ�� ا���� ���� د�� ��   ا���� ��� ر����� ���أ ���� ��� �� ا��ّ�

و��ه ��   �� إ�� إ�� ا��ّ�«و��ه ��ل:   �� ���أ ������ ���� ���� ��� رأى ا���� ���� ا��ّ�  �أ ا��ّ����أ ��� �» إن ا���� وا���وى �� ����� ا��ّ�«ا���� ��أ: 

، �� د�� ��� »و��ه أ��� و��ه و��� ���ه و��م ا��ٔ��اب و��ه  ���� �� �� ا���� و�� ا���� ���� و���� و�� ��� �� ��ءٌ ���� �� إ�� إ�� ا��ّ�

ت �� ��ل إ�� ا���وة ��� ا���� ��ا�� َرَ�� �� ��� ا��ادي ��� إذا ��� ��� ��� أ�� ا���وة ���� ��� ا���وة ذ�� و��ل ��� ��ا ���ث ��ا

 ��� �� ��� ��� ا���� ��� إذا ��ن آ�� ا���اف ��� ا���وة ��ل: إ�� �� ا������ �� أ��ي ا�����ت �� ا�� ا���ى و������� ���ة ��� ��ن

� ا���� ���� ��� ��� ��ى ������ و�� �� و ���� ا��� �������� ���ة ��� ا���س ���� و���وا إ�� و�� ��ن ��� ��ى ���� ��ن ��م ا���و�� و���ا إ�� ���  آ

��� ���  أ���ا ����� ���� ر��ل ا��ّ� ��� ���� ا���� وا���� وا����ب وا����ء وا���� �� ��� �����ً ��� ���� ا���� وأ�� ���� �� ��  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  �� ����� ����ة ���ر ر��ل ا��ّ�� ��� ���  و�� ��� ���� أن ر��ل ا��ّ� آ وا�� �� ا����� ا���ام �����د��� ��� ���� ���� ����  آ�� و ���� ا

�� و ���� ا��� ���  �� ا������� ��ٔ��ر ر��ل ا��ّ� ا ���� ا���� أ�� ا����اء ����� ���� ��� أ�� ���� ��� ����� �� ���� �� ����ة ���ل ��� ��� إذ آ

��� أ�� ��� ا��ادي ���� ا���س ���ل: إن د��ء�� وأ��ا��� ����� ��ام ����� ����� ��ا �� ����� ��ا �� ����� ��ا، أ�� إن �� ��َء 

�� ا����ء   ���ع ���، ا���ا ا��ّ��� أ�� ا������� ��� ���� ����ع ود��ء ا������� ������ وأّول دم أ��� ر�� ���س �� ��� ا����� ��ٕ�� �

� ����� ����� أ��اً ������� �ٕ�ن ���� ��ٔ������ ����ً ��� ���ح   وا������� ��و��� ����� ا��ّ�  ��ٔ��� أ������� ��ٔ���� ا��ّ� وإن  ��� ����� أ��

وأ��� ���و��ن ��� ��� أ��� �����ن؟ ����ا   ��ب ا��ّ�و��� ����� رز��� و������ ������وف وإ�� �� ���� ���� �� �� ����ا ���ه أن أ������ �� �
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أ���� أ�� �� ���� وأد�� و���� ��ل: ا���� أ��� �� أذن ���ل �� أ��م ���� ا���� �� أ��م ���� ا���� و�� ��� ������ ����ً �� ر�� 

� ������� ا����� ��� ��ل وا���ً ��� ���� ا���� ا����اء ��� أ�� ا����� ���� ��� ����� ا����اء إ�� ا����اء و��� ��� ا���ة ��� ���

�� و ���� ا��� ���  وذ��� ا����ة �����ً ��� ��ب ا���ص وأردف أ���� ���� ���� ر��ل ا��ّ� و�� ��� �����اء ا����م ��� أن رأ��� ����� ���ك ر���  آ

��� �����ً ��� ��� ��� أ�� ا���د��� ���� ��� ا����ب وا����ء ��ٔذان  و�� ���ل ���ه ا����� ا������ أ��� ا���س ���� أ�� ����ً �� ا����ل أر��

��� ��� ا���� ���� ا���� ��� ���� �� ا���� �� ر�� ا����اء ��� أ��  آ�� و ���� ا��� ���  وا�� وإ������ و�� ���� ���� ����ً �� ا���� ر��ل ا��ّ�

و���ه و��ه ��� ��ل وا���ً ��� أ��� ��اً �� د�� ��� أن ���� ا���� ��� أ�� ����اً ���ك   �ا����� ا���ام ���� ���� ������� ا����� ���� ا��ّ 

� �����ً �� ��� ا����� ا����� ا��ي ����� إ�� ا����ة ا����ى ��� أ�� ا����ة ا��� ��� ا����ة ������ ���� ����ن ���� �� �� ���ة ���

��� ���  ���� ��� ا��ادي �� ا���ف ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا إ�� ا����� ���� ���ه �����ً و���� وأ�� ����ً ���� �� ��� وأ���� �� ���� �� أ�� �� �� ����  آ

��� ���  ����� ����� �� ��ر ����� ��ٔ��� �� ����� و���� �� ����� �� ر�� �� أ��ض ر��ل ا��ّ� �� و ���� ا إ�� ا���� ���� ���� ا���� �� أ�� ���  آ

 ».و�� ����ن ��� ز��م ���ل: أ����ا ��� ��� ا����� ��� �� أن ������ ا���س ��� ������� ����� ���� ��ٔد��ا د��اً ���ب ������ ا����� 

 


