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جل شأنه يف كتابه الكرميَ  :وأَ َذا ٌن ِم َن اللَِّه َوَر ُسولِِه إِ ََل الن ِ
َّاس يَ ْوَم ا ْْلَ ِّج ْاْلَ ْك َِب
َّأما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا َّ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ َّ
ين
ني َوَر ُسولُهُ فَإِ ْن تُْبتُ ْم فَ ُه َو َخْي ٌر لَ ُك ْم َوإِ ْن تَ َولَّْيتُ ْم فَ ْ
َن اللَّهَ بَِريءٌ م َن الْ ُم ْش ِرك َ
اعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم َيْي ُر ُم ْعز ِيي اللَّه َوبَ ِّش ِر الي َ
َك َفروا بِع َي ٍ
وم النحر
اب أَلِي ٍم وروى
ُّ
وقف ُّ
البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قالَ :
النيب صلى اهلل عليه وسلم ي َ
ُ َ
اْلج اْلكب» ،وروى مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل تعاَل
بني اجلمرات يف اْلزة اليت َّ
يوم ِّ
حج وقال« :هيا ُ
تسع سنني مل حيج ،مث أ ُِذ َن يف الناس يف العاشرة َّ
عنهماَّ :
أن رسول اهلل صلى
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ
مكث َ
اهلل عليه وسلم ٌّ ِ
ُّ
مثل عمله،
حاج ،فَ َقد َم املدينةَ ٌ
بشر كثريٌ ،كلهم يلتمس أ ْن يأمتَّ برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويعمل َ
فأه َّل بالتوحيد –أي :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن اْلمد والنعمة لك وامللك ،ال
فخرجنا معهَ ،
ضربت له بنَ ِمَرة – منرة :مكان فيه
شريك لك  -فأجاز رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت أتى عرفة ،فوجد ال ُقبة قد ُ
مسزد جيءٌ منه يف عرفة ،أي خارج حدود اْلرم ،وجيءٌ منه ضمن حدود منطقة مكة واْلرم -فنيل هبا حىت إذا زايت
الشمس ي دخل وقت زوال ،أمر بالقصواء – الدابة اليت كان يركبهاُ -فر ِّحلَت له ،فأتى بطن الوادي ،فخطب الناس
إن دماءكم وأموالَكم حرام عليكم كحرمة يومكم هيا يف شهركم هيا يف بلدكم هيا .أال كل ش ٍ
يء ِمن أم ِر
ٌ
وقالَ َّ « :
ٍ
اجلاهلية حتت قدمي موضوع ،ودماء اجلاهلية موضوعةَّ ،
دم ابن ربيعة بن اْلارث ،كان
وإن أول دم أضع من دمائنا ُ
ضعاً يف بادية بين سعد فقتلته ُهييل ،وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربِانَا ،ربا العباس بن عبد املطلب فإنَّه
ُم ْس ََت َ
موضوع كلُّه .أيُّها الناس؛ َّ
إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هيه أبداً ،ولكنَّه إن يُطَع يف ما سوى ذلك ،فإنَّه
فروجهن بكلمة اهلل ،ولكم
أخيمتوهن بأمان اهلل واستحللتم
رضي مما حتقرون من أعمالكم ،فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم
َّ
َّ
ِ
كسوهتن
هن و
بوهن ضرباً يري مبحَّ ،
َّ
َ
وهلن عليكم رزقُ َ
فعلن ذلك فاضر َ
ئن ُفر َشكم أحداً تكرهونه ،فإن َ
عليهن أن ال يُوط َ
كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأنتم تُسألون
باملعروف .وقد تركت ما لن تضل بعده أبداً إن اعتصمتم بهَ ،
عين فما أنتم قائلون؟ قالوا :نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ،فقال بأصبعه السبابة  -أي أشار -يرفعها إَل السماء
يصل
وينكتها إَل الناس :اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات ،مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل ِّ
بينهما شيئا مث ركب النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت أتى املوقف –أي صعيد عرفة»-
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أيُّها املسلمون؛ لو ذهبت أشرح أو أعرض حديث جاب ٍر يف وصف حج النيب صلى اهلل عليه وسلم لطال بنا اْلديث،
وملا اتسع الوقت ،ولكين أقف عند مشاهد ما ينبغي أن تغيب عن أذهاننا .ومن الضرورة مبكان أن نتأملها ،وال سيما
عند خطبة الوداع.
اْلمر اْلول :اْلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،وقد فرضه اهلل عي وجل مرة واحدة يف العمر ،وللمرء أن يتنفل.
هيه العبادة عبادة هلا جوانب متشعبة ،فهي عبادة بدنية مالية نفسية ،هلا جوانب متعددة جيدر باإلنسان أن يكون
حريصاً جداً على معرفة أحكامها؛ فثَ َمةَ حمظورات وأركان وواجبات وآداب ،وهناك أخالق أو هي دورة تدريبية مهمة
على حسن اخللق .كو ُن ربنا سبحانه وتعاَل قد فرضها علينا يف السنة مرة أي يكفي املسلم أن يؤديها مرة واحدة لتحقق
أيراضها ومعانيها يف نفسه مبرة واحدة ،ملا هلا من جوانب مهمة ما ينبغي أن نيهل عنها.
كم من الناس حيلوا هلم أن يكرروا اْلج مرات بعد مرات ،خملفني وراءهم مسؤوليات كثرية ،ما هيا هو اليي أمرنا به.
ال مانع من أن يتنفل اإلنسان ،ولكن بعد الفريضة هناك نوافل فما يَُتك الفرض من أجل نافلة ،وال هتمل الواجبات
االجتماعية والواجبات اْلسرية والواجبات الدعوية من أجل نافلة اْلج ،بعد أن أدى اإلنسان حزة اإلسالمَّ .أما إن
مجيل أن حيج االنسان أكثر من مرة .النيب صلى اهلل عليه
كان هيا اإلنسان ليست عنده أولويات أخرى فال حرجٌ ،
وسلم مل حيج يف السنة التاسعة ،حج يف السنة اْلخرية من حياته ،حج مرة واحدة أشار سيدنا جابر إَل أنه حج مرة
واحدة ،واستخلف أبا بكر ليحج بالناس يف السنة التاسعة.
طبعاً كنا قبل أن ُمننع من اْلج بالصفة الرمسية وباْلساليب القانونية الصحيحة ،كنا ُنري دورات لتدريس مناسك اْلج
دورتني يف كل سنة للرايبني يف أداء مناسك اْلج ،وكنا نشرح ذلك شرحاً مستفيضاً ،نويل املسألة البيان الالزم هليه
العبادة.
كم إنسان يعود مأزوراً يري مأجور ،حيمل أوزاراً بدل أن يعود بأج ٍر جييلْ ،لنه حج فارتكب خمالفات وحمظورات وهو
ال يشعر ،وترك أركانا وهو ال يشعر ،فقد رأيت من ترك طواف اإلفاضة ورجع وهو يقول اْلمد هلل حززنا ،ولكين
تركت طواف اإلفاضة ْلننا مل نلحق!! أنت يا هيا الزلت حمرماً وعليك أن تعود فتطوف طواف اإلفاضة ،وأنت يف
كل يوم آمث ْلنه مل يتفقه وْلنه مل يكَتث بتعلم دينه ،الحظوا كيف أن الصحابة كلهم اهتموا بأن حيزوا مع النيب صلى
اهلل عليه وسلم ليأمتوا به وليتعلموا منه أداء مناسكهم ،وقد ُرويت قصة حزة النيب صلى اهلل عليه وسلم عن عدد كبري
كل لفت النظر إَل جانب من اجلوانب اليت فعلها النيب صلى اهلل عليه وسلم أو هنى عنها أو أمر هبا أو
من الصحابة ٌ
حنو ذلك.
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اْلمر اآلخر :أقف عند خطبة حزة الوداع ،خطبة الوداع مل تكن موجهةً إَل الصحابة اليين كانوا معه فقط ،وهم
يييدون على مئة ألف .كانت موجهةً لألمة كلها إَل يومنا هيا من خالل أولئك اليين كانوا معه صلى اهلل عليه وسلم.
فهو كان خياطب اْلمة عب التاريخ القادم من بعده صلى اهلل عليه وسلم وهو يتصور اْلجيال املتالحقة من بعده ،وما
سوف يتعرضون له من أمور ،فلفت النظر إَل خماطر تلك اْلمور ،إنه حديث موجه إَل اْلمة برمتها .امسع اإلعالن:
« َّ
إن دماءَكم وأموالَكم حر ٌام عليكم كحرمة يومكم هيا – يوم عرفة  -يف شهركم هيا – شهر ذي حزة  -يف بلدكم
هيا -مكة الكرمة »-فيقول متعمم دجال يف هي عصر :ليمت ثالثة ماليني( ،وما لُه؟!) وليفيت دجاجلة العصر
بسفك دماء الناس وايتصاب أمواهلم ،بينما يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم « َّ
إن دماءَكم وأموالَكم حر ٌام عليكم كحرمة
أناس ألصقوا أمساءهم باإلسالم واإلسالم منهم بريء،
يومكم هيا يف شهركم هيا يف بلدكم هيا» وليستبيح ذلك ٌ
ينشرون الفتنة هنا وهناك ويستبيحون دماء الناس استباحوا دماء الشعب اجليائري عشر سنوات حىت قُتل منهم نصف
مليون ،وهو يعدون ذلك جهاداً ،وكانت وسيلة القتل عندهم اليبح .مث استباحوا دماء الناس يف بلدنا هيا ،وباسم
االسالم مييقون اإلسالم وحياربون اإلسالم ،فماذا جنوا؟ رماهم اليمن يف ميبلة التاريخ ،وبقي اْلق ناصعاً ،وبقيت كلمة
اْلق املناوئة لباطلهم جتلزل وتنتشر يف اْلرض تنشر اهلدى واْلق.
أما الربا فقد حير النيب صلى اهلل عليه وسلم يف هيه اخلطبة من الربا ،وبني أنه ال ربا بعد اليوم يف اإلسالم ،وال ربا
َّ ِ
ين
أصالً يف اإلسالم ،وأسقط الربا كله فقال« :وأول ربا أضعه ربانا ربا عمي العباس" عمال بقوله تعاَل يَا أَيُّ َها الي َ
ِِ
ني ليقوم دجاجلة من عصرنا هيا فيفتوا بالربا ،ويفتوا بأكل مال
آَ َمنُوا اتَّ ُقوا اللَّهَ َوذَ ُروا َما بَِق َي ِم َن ِّ
الربَا إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
الربا ،وبشراء البيوت بالربا .ومن أفىت بالربا فقد كفر؛ ْلنه أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ،منصوصاً عليه يف
صريح كتاب اهلل عي وجل ،أنا ال أقول فالن كافر ،ولكين أقولَ :من استباح الربا وأفىت به فقد كفر.
أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تلك اخلطبة حبسن معاملة املرأة ،فال جيوز أن يعتدى على حقها ال يف مرياث وال يف
أي حق من حقوقها ،ال جيوز أن يعتدى على حقها ،وال جيوز أن تساء معاملتها ،وقد عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم
ِ
وه َّن
إَل اْلزواج وإلينا مجيعاً بأن حنافظ على حق هيه املرأة وكرامتها وحسن معاملتها ،عمالً بقوله تعاَلَ  :و َعاش ُر ُ
بِالْمعر ِ
وف
َ ُْ
وأخرياً ،نعم أعلن النيب صلى اهلل عليه وسلم انتهاء أسطورة الشرك يف جييرة العرب ،ولكن اخلطر فيما دون الشرك،
سفك الدماء دون الشرك ،وأكل أموال الناس بالباطل دون الشرك ،والنظر إَل احملرمات دون الشرك ،وقطيعة الرحم
دون الشرك .الشيطان مل يعد له أمل يف أن يعيد الشرك إَل جييرة العرب ،لكنه رضي يف أن تيل أقدامنا يف م ٍ
عاص
تفضي إَل ما هو كالشرك بل هي الكفر ،ليلك قال صلى اهلل عليه وسلم« :ولكن رضي فيما دون ذلك» ،وأشار يف
رواية إَل بعضها فقال« :التحريش بني الناس» الفتنة اليت تنتشر بني الناس فيكره بعضهم بعضاً ،هيه مما رضي الشيطان
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به دون الشرك ،هيا يدعي اإلسالم وذاك يدعي اإلسالم مث يقتل هيا ذاك ،يدَّعون اإلسالم ويستبيحون دماء الناس،
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار» ،أما املعتدي؛ َ وَم ْن يَ ْقتُ ْل
مؤِمنا مت ع ِّم ًدا فَزياؤه جهن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يما هل ورد وعيد يف كتاب اهلل
ب اللَّهُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
ُ ْ ً َُ َ
َع َّد لَهُ َع َيابًا َعظ ً
َّم َخال ًدا ف َيها َو َيض َ
َ َ ُُ َ َ ُ
أشد من هيا الوعيد؟ أما املعتدى عليه فألنه كان يريد قتل أخيه .نعم رضي بغري الشرك مما حنقر من اْلعمال ،فلنحير
على ديننا من أن يتسرب إليه الفساد مما ال نعتقد أنه شرك ولكنه لعله أخطر من صريح الشرك.
أسأل اهلل أن يردنا إَل ديننا رداً مجيالً ،وأن يُصلح الراعي والرعية ،وأن يصلح اْلمة حىت تغدو حمط عناية اهلل ورمحته.
أقول قويل هيا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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