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الج ومنزلته ف السلم

09-11-20

المد ل الذي أكمل لذه المة شرائع السلم ،وفرض على الستطيع منهم حج بيته الرام ،ورتب عليه جزيل
@حابه
@ه وأص@
الفضل والنعام ،والصلةوالسلم علي أفضل من صلى وصام ,وحج بيت ال الرام ،وعلي آل@
البرة الكرام ،وعلى التابعي لم بإحسان
عباد

ال:

الج تلبية لنداء ال -جل وعل -إذ يقول} :وTأPذQن فSي الن_اس ZبZالUحTج] يTأUت\وك TرZجTالYا وTعTلPى كRل QضTامSر WيTأUتSي TمSن كRل QفPجO
عTمSيق (27) {Wسورة ال@ج .قال ابن كثي -رحه ال" :-أي :ناد Sف الناس داعيا Yلم إل الج gإل هذا البيت الذي
@ى
أمرناك ببنائه ,فذRكSر أنgه قال :يا رب ،gوكيف أبلغ الناس وصوت ل يصلهم؟ فقيل :ناد وعلينا البلغ ,فقام عل@
أب قبيس ,وقال" :أيgها النgاس ،إن vربgكم قد اتذ بيتtا فحجrوه ،فيقال :إن vالبال تواضعت حت بلغ الصوت أرجاء
الرض ،وأسع من ف الرحام والصلب ،وأجابه كل} شيء| سعه من حجر ومدر وشجر ،ومن كتب ال أنgه يجg
إل يوم

القيامة".

وما يدل على أن شعائر الج gمن إرث إبراهيم –عليه الصلة والسلم -ما ثبت عن ابن مSر•بTع WالUأPن•صTارZي] –رضي
ال عنه -قPال" :PأPمTا إZن]ي رTس\ول RرTس\ول Zاللƒه- SصTلƒى اللƒه\ عTلPي•ه SوTسTلƒم -TإZلPي•كRم• يTقRول RلPكRم•) :قSفRوا عTلPى مTشTاعSرZكRم• فPإZن_كRم•
@اسZ
عTلPى إZر•ث… مSن• إZر•ث SأPبZيكRم• إZب•رTاهSيم(Tرواه ابوداوود فالج استجابة لدعاء نب ال الليل} :فPاج•عTل UأPفUئSدTة Yم]ن Tالن_@
تTه•وZي

إZلPي•هZم•{ )37

( سورة إبراهيم .أل ترون الناس تر\ف rأعينهم لرؤية ذلك البيت وتTحSن rقلوبم للطواف

@ه,
ب@

واستلم ركنه وتقبيل الجر السود؟ حت ف صلتم يتوجهون إليه؛ لن صلتهم بربم موصولة ب@@ه ,وك@@أنم
@هم
@ب نفوس@
@اء ل@
يسعون لطفاء حر الشوق بتوجههم إليه ولو من بعيد ,إنم ياولون تفيف أشواقهم وإطف@
@كه ف
@ج ومناس@
فتتجمع القطرات ف أعينهم خضوعا ...Yث ما تلبث أن تسيل منها دموعا ,Yوهم يدركون أن ال@
الصل مشاعر ومواقف عاشها إبراهيم الليل نفسه -عليه السلم -أو زوجه أو ولده أو هم جيع@@ا ،Yفيعيش@@ون
بأحاسيسهم ذكرياته ,وامتحان الليل ZلليلSه ,فيكاد اليأس يغمر قلوبم كيف ي\بتTلى الليل Rوهو الليل بذا البلء
البي!! ث تتلئ أساريرهم بعقب ذلك البتلء} ,وTات_خTذ Pاللvه\ إZب•رTاهSيم TخTلSيل (125) {Yسورة

النساء.

يراه حبيبنا الصطفى -صلى ال عليه وسلم -ليلة العراج ف السماء السابعة مسندا Yظهره إل البيت العمور جزاءœ
وفاقا ,Yوهل جزاء الحسان إل الحسان؟
أيها

السلمون:

وتبدأ قصة الذكريات بقوله} :ر_ب_نTا إZن]ي أPس•كPنت\ مSن ذRر]ي_تSي بZوTاد… غPي•ر ZذSي زTر•ع WعSند TبTي•تSك TالUم\حTر_م ( 37) {Zسورة
@ال
@ك الب@
@ه بي تل@
إبراهيم .إنك تعجب من هذا الرجل ...راسخ اليان؛ يترك ابنه الذي ر\زZقPه على كب ,Wوأم_@
الظلمة وف ذلك الوادي الوحش! فل ترى إل قوة تعجز عن حلها جبال ذلك الوادي استسلما Yوتسليما ,Yوربا

اعتذر بأنه الليل فما ظنكم بالرأة ,تلك الخلوق الضعيف تسي خلف زوجها بعد أن تركها وول ,وهي ل تدري
ما هذا الكان ,ول ترى أحدا Yف هذا الكان ,تسأله ول ييب ,تلحق به ول يلتفت ,فتقول بقوة اليان وعظم@@ة
التسليم) :آل أمرك بذا؟ آل أمرك بذا؟( فيشي إليها أن نعم ,فبماذا تيب؟ إنا تقول :إذن ل يضيعنا .ل اله إل
@لمون ,ل
@م مستس@
ال ...كم ف هذه الشاعر من مثي للمشاعر! تال إنا بيوت اليان :زوج وزوجة وابن كله@
@ا أPس•@لPمTا وTتTل@ƒه\
اعتراض ول تردد ول ضعف ,ولكن تنفيذ لكل أمر يأمر به الول ,واستسلم له وانقياد} :فPلPم_@
لSلUجTبZي *ZوTنTادTي•نTاه\ أPن UيTا إZب•رTاهSيم\* قPد• صTد_قUت Tالرrؤ•يTا إZن_ا كPذPلSك TنTج•زZي الUم\ح•س©نZي (105-103) {Tسورة
أيها

الصافات.

السلمون:

وتر بنا الذكريات ,باجر وابنها ولف الªم وسعيها بي الصفا والروة ،هد_ها الPهد ,وأضناها الوف\ على نفسها
وعلى فلذة كبدها ,فهي تبحث عن الغوث ف مكان ل أثر للغوث فيه ,بل حر_ا Yملتهبا ,Yوواد… أجرد ,لكن يأتيه@@ا
الغوث من حيث ل تتسب وتتفجر زمزم ماء مباركا Yمنذ ذلك الي طعام طعم وشفاء سقم ,دليل Yعلى أن رحة
ال تنزل ولو ف الصحراء القاحلة ,والرض الدبة بل هي ف تلك الظروف أقرب وأكثر تنزل} YإZن ƒرTح•مTت TاللvهS
قPرZيب -م]ن TالUم\ح•س©نZي (56) {Tسورة

العراف.

قال ابن عبgاس –رضي ال عنهما -ف قصة وضع إبراهيم -عليه السلم -لزوجته هاجر وابنه إساعيل عند

البيت:

)وTجTعP Tلت• أRم rإZس•مTاعSيل Pت\ر•ضSع\ إZس•مTاعSيل PوTتTش•رTب\ مSن• ذPلSك TالUمTاء© حTت_ى إZذPا نTفSد TمTا فSي الس]قPاء© عTطSشTت• وTعTطSشT

اب•ن\هTا,

وTجTعTلPت• تTن•ظRر\ إZلPي•ه SيTتTلPو_ى -أPو• قPال PيTتTلPب_ط -RفPان•طPلPقPت• كPرTاهSيTة PأPن UتTن•ظRر TإZلPي•ه ,SفPوTجTدTت• الص_فPا أPقUرTب TجTبTل Wف@@Sي الUأPر•ضZ
يTلSيهTا ,فPقPامTت• عTلPي•ه SثRم_ اس•تTقUبTلPت• الUوTادSي TتTن•ظRر\ هTل UتTرTى أPحTدtا فPلPم• تTر TأPحTدtا ,فPهTبTطPت• مSن• الص_فPا حTت_@@ى إZذPا بTلPغ@@Tت•
@امTت•
@ر•وTة PفPق@P
الUوTادSي TرTفPعTت• طPرTف TدSر•عSهTا ,ثRم_ سTعTت• سTع•ي TالUإZن•سTان SالUمTج•ه\ود SحTت_ى جTاوTزTت• الUوTادSي ,TثRم_ أPتTت• الUم@T
عTلPي•هTا وTنTظPرTت• هTل UتTرTى أPحTدtا فPلPم• تTر TأPحTدtا ,فPفPعTلPت• ذPلSك TسTب•ع TمTر_ات… ,قPال Pاب•ن\ عTب_اس WقPال Pالن_بZي- rصTلƒى اللƒه\ عTلPي•@@هS
وTسTلƒم) :-TفPذPلSك TسTع•ي\ الن_اس ZبTي•نTه\مTا( فPلPم_ا أPش•رTفPت• عTلPى الUمTر•وTة SسTمSعTت• صTو•تtا فPقPالPت• صTه… ت\رZيد\ نTفUسTهTا ثRم_ تTس@Tم_عTت•
@الP
فPسTمSعTت• أPي•ضtا فPقPالPت• قPد• أPس•مTع•ت TإZن UكPان PعSن•دTك TغSوTاث¯ ,فPإZذPا هSي TبZالUمTلPك SعSن•د TمTو•ضSع ZزTم•زTم TفPبTحTث PبZعTقSبZه SأPو• ق@P
بZجTنTاحSه SحTت_ى ظPه Tر TالUمTاء ªفPجTعTل Pت• ت\حTو]ض\ ه\ وTتTقRول RبZي TدSهTا هTك PذPا وTجTعTلPت• تTغ• رZف\ م Sن• الUمTاء© فSي س SقPائSهTا وTه\ و TيTفRور\ ب• Tع دT
مTا تTغ•رZف\ ,قPال Pاب•ن\ عTب_اس WقPال Pالن_بZي- rصTلƒى اللƒه\ عTلPي•ه SوTسTلƒم) :-TيTر•حTم\ اللƒه\ أRم_ إZس•مTاعSيل PلPو• تTرTكPت• زTم•زTم TأPو• قPال Pل@@Pو•
لPم• تTغ• Zرف• مSن• الUمTاء© لPكPانTت• زTم•زTم\ عTي•نtا مTعSينtا( قPال :PفPشTرZبTت• وTأPر•ضTعTت• وTلPدTهTا فPقPال PلPهTا الUمTلPك\ :لPا تTخTافRوا الض_@@ي•عTةP
فPإZن ƒهTا ه\نTا بTي•ت Tاللƒه SيTب•نZيه هTذPا الUغ\لPام\ وTأPب\وه\ وTإZن ƒاللƒه TلPا ي\ضSيع\ أPه•لPه\(رواه البخاري
كم ف تلك الشعائر من قصص تعلق القلوب بذي اللل والكرام,و تستسلم له ولكمته ,وتض@@حي ل@@ه ل
بالكبش القرن ,بل بفلذة الكبد الذي جاء على كب ,وتعلقت به النفس أي_ما تعل}ق ,حت مل شغاف TقلبZها ,وسكن
سويدا́ء فؤادSها فيقال لا اذبيه بيدك ل بيد غيك ،كيف أتمل موته بيدي أن أذبه بنفسي ،لكنه اليان ل تردد
فيه.

ويعود إليك العجب ل من الب يطأ قلبه ويمل سكينه ليذبح ثرة فؤاده فحسب ,ولكن من الغلم اليافع ي\صب]ر
أباه ويدعوه لتنفيذ أمر ربه} :قPال PيTا أPبTت SافUعTل UمTا ت\ؤ•مTر\ سTتTجZد\نZي إZن شTاء اللƒه\ مSنT

@ابZرZين102) {T
الص_@

@ورة
( س@

الصافات.

إننا بأداء هذه الفريضة نسي سي الليل ونت_بع ملتTه ,ونقتفي أثره عند كل مشعر ,مققي التوحيد مت@@بئي م@@ن
@ن
الشرك وأهلSه ,وان ل نعقل بعض مظاهره لننا قلنا )لبيك( فسلمنا أمرنا ,واستسلمنا بعقولنا لمر ربنا ,فلم يك@
ف صدورنا حرجا Yمن ما قضى وسلمنا
أيها

تسليما.Y

الناس:

كم غفل عن هذا الفهوم أقوام ل يققوا معن السلم ,ول يشعروا بقيمة

الستسلم,

وهذا هو التسليم ال@@ق

والتباع الق ,ومن اتبع ممدا- Yصلى ال عليه وسلم -فقد اتبع ملة إبراهيم حنيفا Yفإن ال تعال قال لنبيه -ص@لى
ال عليه وسلم} :-ثRم_ أPو•حTي•نTا إZلPي•ك TأPن Sات_بZع• مSلƒة PإZب•رTاهSيم TحTنZيفYا وTمTا كPان PمSن TالUم\ش•رZكSي (123) {Tسورة

النحل.

قال ابن القيم -رحه ال تعال" :-وأما الج فشأن آخر ل يدركه إل النفاء الذين ضربوا ف البة بسهم ,وش@@أنه
أجل} من أن تيط به العبارة ,وهو خاصة هذا الدين النيف حت قيل ف قوله تعال )حنفاء ل غي مش@@ركي( أي
حجاجا ,Yوجعل ال بيته الرام قياما Yللناس فهو عمود العال الذي عليه بناؤه ,فالج هو خاصة النيفة ,ومعون@@ة
@وب
الصلة ,وسر قول العبد ل إله إل ال ,فإنه مؤس_س -على التوحيد الض والبة الالصة ,وهو اس@تزارة Rالب@
لحبابه ودعوتم إل بيته ومل كرامته ,ولذا إذا دخلوا ف هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة م@@ب
لدعوة حبيبه ,ولذا كان للتلبية موقع عند ال ,وكلما أكثر العبد منها كان أحب إل ربه وأحظى فهو ل يل@@ك
نفسه أن يقول لبيك لبيك حت ينقطع نفسه
هذه بعض حكم وغايات الج وهذا هو الفهوم الق للحج ،نسأل ال أن يعلمنا الكمة والفقه ف الدين ،والتوبة
إليه ف كل حي ..نستغفر ال ونتوب إليه إنه هو الغفور
الطبة

الرحيم.

الثانية:

المد ل رب العالي ,والعاقبة للمتقي ,ول عدوان إل على الظالي ,والصلة والسلم على من أرسله ال رح@@ة
للعالي ,وعلى آله وصحبه
أما

والتابعي.

بعد:

فإن من تأمل ف عبادة الج وجد أنا عبادة جامعة لعمل )البدن والال( فصار جهادا Yل قتال فيه ,وم@@ن تأم@@ل
مناسك الج وجدها تبدأ وتعود إل التسليم والنقياد ل رب العالي ,فمنذ أن ينزع الاج ملبسه العتادة فه@@و
@ه
@م ,ووص @لPته ب@
يلع معها التفكي النطقي كما يقولون ,فقد ربته أركان السلم على أن ال تعال حكيم علي@
@ول
وجعلته صابرا Yشاكرا ,Yوجاء الج بابتلء العقل وامتحان صدق تسليمه واستسلمه ل ,ولذا فانه أول ما يق@

@لى ال
الاج )لبيك اللهم لبيك ,لبيك ل شريك لك لبيك( معلنا Yتام تسليمه لن آمن به ربا ,Yومتبعا Yلرسوله -ص@
عليه وسلم -القائل) :خذوا عن مناسككم( وف كل مشعر هو ل موحد وله ذاكر ,وإذا أنى مناسكه ذك@@ر ال
أبلغ ما يكون الذكر ,مستشعرا Yأنه يقتدي بإبراهيم خليل الرحن الذي كان حنيفا Yول يك\ من الشركي

نسئل ال حجامبوراوسعيامشكوراوالمدل رب العلمي

