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 وما سبيل كل مسلم   إليه؟ ما احلج األكرب؟

 الدكتور نور الدين عرتالشيخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الذي يوفق من أجاب دعوته حلج بيته وعمرته، وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد املبعوث داعياً  احلمد هلل
 إىل هداية اهلل ورمحته، وعلى آله وصحبه، ومن سار على شريعته، وسلك سبيل سنته.

 إليه؟أما بعد: ما احلج األكرب؟ وما سبيل كل مسلم 

وصف )احلج األكرب  هبذا الج األكرب  كما جهت  ألسنة النا  لقد ورد يف كتاب اهلل تعاىل هذا التعبري )يوم احل
إذا وافق يوم عرفة يوم اجلمعة، حىت ليخاله الكثريون هو املعىن يف القرآن حقيقًة، كما يتهم بعضهم أهنا تسمية 

 باطلة ..! فما هو )يوم احلج األكرب ؟

 ف باألكرب يف كتاب اهلل تعاىل؟صوملاذا و 

 النا  صلة باآلية الكرمية؟ وهل جهذا الذي تعارفه

 ذا مل يكن، فهل له أصل َيِصُح به ويُعَتمُد عليه؟وإ

ان أن ينعع يف ثنايا هذا البحث العلمي، ونسأل اهلل تبارك وتعاىل الكرمي املن   أسئلة جنيب عنها بعون اهلل تعاىل
 م الرامحني.كرم األكرمني وأرحإنه أبه، ونسأله سبحانه حسن القبول، ومزيد الثواب خبدمة هذا الركن العظيم، 

 

 

 



 ما احلج األكرب؟ وما سبيل كل مسلم إليه                                        ر الدين عرت الدكتور نو 

    www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                      2
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هو القرآن:األصل 

هذا برجوع إىل املصدر األصلي فمن أجل العصل يف هذا األسئلة السالعة الذكر ال بد وقبل كل شيء من ال
اع أوال تنطبق؟ وذالوصف )احلج األكرب ، ومعرفة داللته، وهل تنطبق تلك الداللة على ما شاع على األلسنة 

 وما هو مسوغ ذلك إذن؟ 

 تعاىل: قولهيف اآلية الثالثة من سورة براءة، إن األصل األصيل يف هذا اإلطالق هو نص القرآن الكرمي 
 }3التوبة:{ وَرَسُولُهُ()وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ  

 

 ما هذا األذان؟ 

النا ، ويتضمن  ليذيعه على طالب سيدنا علي بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصأما األذان فاملراد به اإلعالم، وقد أرسل النيب 
 أربعة أمور: 

 ؛ قال:  أخرج البخاري عن أيب هريرة 
ريان. ويوم احلج يطوف بالبي  عال حيج بعد العام مشرٌك، وال ثين أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر مبىن: )بع

يل: األكرب من أجل قول النا : احلج األصغر. فنبذ أبو بكر إىل النا  يف ذلك األكرب يوم النحر. وإمنا ق
  . مشركٌ  ملسو هيلع هللا ىلصفلم حيج عام حتة الوداع الذي حج فيه النيب العام، 

؛ قال: )ملا نزل  علي  ويعسر الطربي هذا اإلعالم مبا يرويه عن أيب جععر حممد بن علي بن احلسني بن
بعث   ! لوليقيم احلج يف النا ، فقيل: يا رسول اهلل  بعث أيب بكر  ، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص براءة على رسول اهلل

ذ  القصة )اذهب هبملسو هيلع هللا ىلص: من أهل بييت، مث دعا علياً؛ فقال  )ال يؤدي عين إال رجلملسو هيلع هللا ىلص: فقال إىل أيب بكر؟ 
من سورة براءة، وأذن يف النا  يوم النحر إذا اجتمعوا مبىن: أنه ال يدخل اجلنة كافٌر، وال حيج بعد العام مشرٌك، 

على ناقة  . فخرج علي فهو له إىل مدته  ملسو هيلع هللا ىلصوال يطوف بالبي  عريان، ومن كان له عهٌد عند رسول اهلل 
الطريق، فلما رآ  أبو بكر قال: أمرٌي أو مأموٌر؟ فقال: بل  العضباء حىت أدرك أبا بكر يفملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل
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مأمور، مث مضيا، فأقام أبو بكر للنا  احلج، والعرب إذ ذاك يف تلك السنة، على منازجهم من احلج اليت كانوا 
 .1عليها يف اجلاهلية

: يا أيها ، فقالملسو هيلع هللا ىلصحىت إذا كان يوم النحر قام علي بن أيب طالب فأذن يف النا  بالذي أمر  رسول اهلل 
النا  إنه ال يدخل اجلنة كافٌر، وال حيج بعد العام مشرٌك، وال يطوف بالبي  عرياٌن، ومن كان له عهٌد عند 

فلم حيج بعد ذلك العام مشرك، ومل يطف بالبي  عريان، مث قدما على رسول فهو إىل مدته.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 من أهل اعهد العام، وأهل املدة إىل األجل املسمى .فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا هو األذان حىت ما يشك يف ثبوهتا، فهذ عة،األرب وهكذا تضافرت الروايات واستعاض  باألذان هبذ  األمور
  من اهلل ورسوله إىل النا  يوم احلج األكرب. 

    
 ما هو يوم احلج األكرب إذن؟ 

 اآلية القرآنية الكرمية فقد وجدنا  معسراً يف رواية البخاري أنه )يوم النحر )يوم احلج األكرب  املذكور يف أما 
 ووردت أقوال بغري ذلك، حىت تبلغ مجلة املنقول يف ذلك مخسة أقوال، نوضحها فيما يلي:

ر بن اخلطاب وغريمها من موهو منقول ثاب  عن علي وع ل األول: يوم احلج األكرب هو يوم عرفة: القو
 .2ن مجاعة من أكابر التابعني كعطاء وطاوو  وسعيد بن املسيب وغريهم من أئمة الدينالصحابة، وع

مذهب أيب حنيعة وبه قال الشافعي . وقدمه النسعي املعسر من كبار احلنعية  : )وهو3وقال القرطيب يف تعسري 
 .4يف تعسري 

                                                           
يدنا ، لكن أداء املناسك كان على حسب املقرر شرعاً، والذي هو يف أصله من شريعة سأي نزل  قبائل يف مناسك احلج يف املنازل اليت كانوا عليها يف اجلاهلية 1

 إبراهيم عليه السالم. 
                                                                                     114_14/113أخرج ذلك عن مجاعة منهم الطربي بأسانيد  يف تعسري  جامع البيان:  2

.                                                                                     5/17وصرح احملقق بصحة السند عن علي رضي اهلل عنه، وحقق صحته يف: 
 50_4/50وانظر القائلني به عند ابن كثري: 

  8/69اجلامع ألحكام القرآن:  3
 . تصوير دار الكتاب العريب.1/643مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  4
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األعظم، وهو الوقوف بعرفة الذي ، وفيه أداء ركن احلج 5ويشهد جهذا القول أن يوم عرفة هو أفضل األيام
 بعواته يعوت احلج.

بأن أبا بكر بعد أن خطب يف النا  يوم عرفة قد م  6وأيد  قول من ذكرنا أيضاً، كما أيد  ابن عطي ة املالكي
 علياً فأبلغ النا  الرباءة اليت جاء هبا، وأن األحاديث تظاهرت هبذا املعىن، مث رأى أنه مل يعلم النا  باإلمساع

 فتتبعهم باألذان هبا يوم النحر.

أي يوم عيد األضحى، وهو منقول عن اجلمهور، ومنهم املالكية  القول الثاني: يوم احلج األكرب هو يوم النحر:
، وجعله النسعي احتمااًل يف تعسري اآلية الكرمية فقال: 8، وجزم به اآللوسي من احلنعية7والشافعية واحلنبلية

 .9بعرفة معظم أفعال احلج. أو يوم النحر ألن فيه متام احلج )يوم عرفة ألن الوقوف 

ومناسبة تسميته بذلك واضحة، ألن يف يوم النحر معظم أعمال احلج: يف ليلته امتداد وق  الوقوف بعرفة، 
 وفيه رمي اجلمار، وذبح اجهدي، واحللق وطواف اإلفاضة، والسعي ملن مل يقدم السعي.وفيها الوقوف مبزدلعة، 

 يؤيد هذا القول: )وألن اإلعالم كان فيه . 10آللوسيقال ا

: )وال نشك أن يوم احلج 11وهذا الذي قاله ثاب  يف الروايات الصحيحة، حىت قال اإلمام أبو بكر بن العريب
 األكرب يوم النحر  

                                                           
                                                                                                          األيام   أي بالنسبة للسنة. أما حديث )يوم اجلمعة سيد  5

 نه بالنسبة أليام األسبوع.فإ 1/344وابن ماجه: 3/430عند أمحد:
 128:8يف تعسري  )احملرر الوجيز يف تعسري القرآن العزيز   6
 كما حققه اإلمام احلافظ عز الدين من مجاعة يف هداية السالك  7
 . 10/46: يف تعسري روح املعاين 8
 مدارك التنزيل يف املوضع السابق  9

                                                                                                                               10/46روح املعاين:  10
  126-14/116وأطال الطربي بذكر من قال هبذا بأسانيد إليهم:  

  52_4/51وفيه نقله )عن ابن وهب عن مالك أن يوم احلج األكرب يوم النحر  وأورد ابن كثري النقل عمن قال به:  898:2تعسري )أحكام القرآن :  11
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 ية يفجزم به اإلمام أبو بكر اجلصاص من احلنع القول الثالث: املراد بيوم احلج األكرب أيام احلج كلها: 
، 13، وكان إمام احلنعية يف زمنه، ورجحه العالمة احملدث علي بن سلطان القاري احلنعي 12تعسري  أحكام القرآن

  وممن قال به جماهد وسعيان الثوري.

 قال اجلص اص: )وهذا شائع، كما يقال: يوم صعني، وقد كان القتال يف أيام كثرية .

بأن املراد من اليوم مطلق الوق ، فيصدق على أيام احلج كلها، قال ابن  14وكذا قوا  ابن عطي ة يف تعسري 
وكما  15عطية: )وهذا كما قال عثمان لعمر حني عرض عليه زواج حعصة: )إين رأي  أال أتزوج يومي هذا 

 ذكر سيبويه أنك تقول لرجل: ما شغلك اليوم؟ وأن  تريد: يف أيامك هذ  .

عزا  القاري احملدث والعقيه احلنعي إىل التتارخانية من كتب فقه   اإلفاضة:القول الرابع: احلج األكرب طواف 
                      .16احلنعية

وهذا القول يعين أن يوم احلج األكرب هو يوم طواف اإلفاضة، فيؤول إىل القولني السابقني، ألنه جيب أداء 
 ول اجلصاص.ق اليوم األول منها فيصبح مبنزلةطواف اإلفاضة يف أيام عيد النحر عند احلنعية، ويسن يف 

ووجه ذلك أن هذا اليوم قد ظهر فيه : ملسو هيلع هللا ىلصالقول اخلامس: يوم احلج األكرب هو اليوم الذي حج فيه رسول اهلل 
                                ِعُز اإلسالم واملسلمني، وذل  فيه الشرك واملشركون.

                                                           
 3/80أحكام القرآن:  12
 بذيل شرح اللباب له.  318يف رسالته )احلظ األوفر يف احلج األكرب : 13
 129-8/128احملرر الوجيز:  14
 .                                                     14-7/13عرض اإلنسان ابنته أو أخته على أهل اخلري: - النكاح البخاري يف 15

 ويف احلديث قصة طويلة. 6/77/78:  ..عرض الرجل ابنته على من-النسائي و      

 بذيل شرح اللباب يف مناسك احلج للقاري. 317احلظ األوفر يف احلج األكرب:  16
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 .17املسلمني وعيد اليهود وعيد النصارى واملشركنيوعل له بعضهم بأنه اجتمع فيه عيد 
 

 التحقيق يف هذه األقوال:
وحنن بالنظر إىل هذ  األقوال نظر حتقيق وتدقيق جند أن القول الرابع منها يؤول إىل القولني اللذين قبله: الثاين 

، ملسو هيلع هللا ىلصلنيب اقول اخلامس على وجاهته الظاهرية اليت يكسبها من إضافة احلج إىل والثالث كما عرفنا، وجند ال
 ولكنه قول ضعيف واضح الضعف من حيث كونه تعسرياً لآلية الكرمية، ويدل على ضععه أمور، نذكر منها: 

 أنه ليس مثة قيمة وال اعتبار بطاعة الكعرة وعيد أهل الكعر وأمثاجهم، ألن عملهم باطل وهباء منثور،  1
 فال ميكن أن يصف اهلل احلج باألكرب جهذا الذي ذكرو .

)وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أن األذان املذكور يف اآلية الثالثة من سورة براءة:   2

كما   ملسو هيلع هللا ىلصحتة النيب  بكر الصديق سنة تسع قبل إمنا أعلن يف حتة أيب بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِنيَ وَرَسُولُهُ(
     ثاب  جزماً.  هو

أما األقوال الثالثة األوىل أن يوم احلج )يوم عرفة وما بعد  : فقد استند كل واحد منها إىل دليل صحيح من 
 النقل، وإىل مستند مقبول من العقل. 

ل من األو  أي اليومالقول الثاين، وهو أن يوم احلج األكرب هو يوم النحر  18وقد رجح اإلمام الطربي يف تعسري 
 أيام عيد األضحى. 

،  أنه مسى يوم النحر يوم احلج األكرب ملسو هيلع هللا ىلصويؤيد ذلك إضافة ملا سبق أن ذكرنا  ما ثب  من األحاديث عنه 
لنا  على بعرٍي له، وأخذ ا ملسو هيلع هللا ىلصكحديث أيب بكر رضي اهلل عنه؛ قال: ملا كان ذلك اليوم قعد رسول اهلل 

                                                           

ونسب ابن عطية التعليل مبوافقة عيد اليهود والنصارى إىل احلسن البصري وعبد اهلل بن احلارث بن  318-317. واملرجع السابق: 8/129احملرر الوجيز:  17
 عبد الرزاق وابن املنذر وابنمن ابن أيب شيبة، وجعل قول احلسن يف حتة أيب بكر وخرجه من  3/211نوفل وعزا  القاري إىل ابن سريين وخرجه يف الدر املنثور: 

 أب حامت يف تعاسريهم وانظر  لالستزادة.  
  128-14/127جامع البيان، انظر أدلته فيه:  18
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ا . وإسناد  صحيح، قال احلافظ ابن كثري: وهذ؟ )أليس هذا يوم احلج األكرب :ملسو هيلع هللا ىلص خبطامه _أو زمامه_ فقال
 .19إسناد صحيح وأصله خمرج يف الصحيح

لكنا جند أدلة تثب  صحة غري هذا القول وترجحه، كاألحاديث املرفوعة واملوقوفة الواردة يف تسمية يوم عرفة 
م احلج األكرب، مما جيعلنا نصل بالتحقيق إىل ترجيح القول الثالث: أن يوم احلج األكرب هو يوم عرفة وأيام يو 

 النحر، ويدل على ذلك ما يلي: 

، ويتحقق األخذ هبا، وهي أدلة صحيحة، كما أهنا يف احلقيقة غري 20أنه هبذا القول جتتمع األدلة كلها -أ
 هو يوم حج، فصح أن يقال له: يوم احلج األكرب.متعارضة، ألن كل يوم من هذ  األيام 

تسمية يوم عرفة يوم احلج األكرب، وتسمية يوم النحر يوم  أنه ثب  عن سيدنا علي بن أيب طالب  -ب
، فدل على أن املراد به هذ  األيام، ال خصوص يوم 21احلج األكرب أيضاً،ـ فيما وجدنا يف حبث األدلة

 واحد فقط. 
الروايات_ يؤيد ذلك، فإن اإلعالن بالرباءة قد ابتدأ يوم عرفة واستمر أيام النحر يف أن الواقع _كما يف  -ت

 .22اجملاز مع املشركني: يف عكاظ، وجمن ة، وذيمىن ويف جما

، وأحسن عرض املسألة، فقال: )واختصار ما حتتاج إليه هذ  اآلية على 23وقد حقق ذلك اإلمام ابن عطي ة
 افتتح مكة سنة مثان، فاستعمل عليها عتاب ملسو هيلع هللا ىلصتلك احلال: أن رسول اهلل ما ذكر جماهد وغري  من صورة 

ن تبوك فأقام هبا حىت خرج إىل تبوك، مث انصرف م بن أسيد، وقضى أمر حنني والطائف وانصرف إىل املدينة،
ال : ملسو هيلع هللا ىلصيف رمضان سنة تسع فأراد احلج، مث نظر يف أن املشركني حيتون يف تلك السنة ويطوفون عراة، فقال 

 أريد أن أرى ذلك.

فأمر أبا بكر على احلج بالنا  وانعذ ، مث أتبعه علي بن أيب طالب على ناقته العضباء، وأمر  أن يؤذن يف 
فلحق علٌي أبا بكر يف الطريق، فقال له أبو بكر: أمرٌي أم مأمور؟ فقال: بل مأمور.  النا  بأربعة أشياء....

                                                           
 . وانظر رواية البخاري يف حبثنا هذا. 4/52، وتعسري ابن كثري: 14/123جامع البيان:  19
 318احلظ األوفر:  20
 .                         51-4/50وتعسري ابن كثري:  118-116-14/113للطربي: -البيان انظر جامع 21
 .8/129احملرر الوجيز:  22
 . 131-8/130احملرر الوجيز:  23
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، فقام علي ملسو هيلع هللا ىلصفنهضا حىت بلغا املوسم، فلما خطب أبو بكر بعرفة قال: قم يا علي فأدِّ رسالة رسول اهلل 
  فععل.

 .24قال: مث وقع يف نعسي أن مجيع النا  مل يشاهدوا خطبة أيب بكر، فتعل  أتتبع العساطيط يوم النحر 

 ما احلج األكرب؟ وملاذا وصف بذلك؟ 

إِلَى  اهللِ وَرَسُولِهِ أَذنٌ مِ نَوَ)ولننتقل اآلن إىل هذا السؤال، وهو: ملاذا وصف احلج بأنه )احلج األكرب  يف اآلية الكرمية: 

   ؟ (النَ اْسِ يَوْمَ الْحَجِ  األكرب

  : 25مثة أجوبة عن هذا السؤال، نبينها لك فيما يلي

 :اجلواب األول: احلج األكرب هو احلج املعروف
يقابل العمرة، وصف باألكرب لتمييز  عن العمرة اليت تسمى ))احلج األصغر  . وإليه مال اإلمام أبو  الذي

 .26بكر الرازي اجلص اص ورج حه الطربي، وقاله عطاء بن أيب رباح فقيه مكة وحمدثها

  :27اجلواب الثاني: احلج األكرب هو القِران 
ام معاً بإحر وأداؤمها  وهو أن يف القران اإلحرام باحلج العمرة، ظاهر،ووجهه  28وهو قول جماهد بن جرب التابعي

  واحد.

 يوم عرفة مع يوم اجلمعة:                                                                                         اجلواب الثالث: أنه الجتماع

؛ ألن اجتماع يوم عرفة مع يوم اجلمعة كان يف حتة 29ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يلتقي مع قول من قال: ألنه حج  فيه النيب 
 .                                                  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

                                                           
 . 4/50، وابن كثري: 113-14/110انظر تعصيل ذلك يف تعسري الطربي:  24
 . 129-8/128، واحملرر الوجيز: 130-14/128: تعسري الطربي 25
 . 129-128/ 8. واحملرر الوجيز: 14/130، وجامع البيان: 3/80أحكام القرآن للرازي اجلصاص:  26
 أي نية احلج والعمرة معاً.  27
 ابن عطية يف احملرر لوجيز املوضع السابق.  28
 . 318-317احلظ األوفر:  29
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 ووجه الوصف باألكرب هنا ظاهٌر أيضاً ملا فيه من اجتماع العضائل.
     

 األكرب:وجوب التمييز بني إطالقات احلج 
 وحنن بالتحقيق يف هذ  األجوبة نرى لزوم التعصيل والتمييز بني أمرين خيتلف بسببهما اختالفاً بيناً: 

 احلج األكرب املوصوف يف اآلية الكرمية، واملقصود هبا.  األمر األول:
 ة. الكرميجواز إطالق هذا الوصف )احلج األكرب  حبد ذاته، ال على أنه املراد من اآلية  األمر الثاني:

 معىن احلج األكرب يف اآلية الكرمية: 
بناء على هذا التعصيل الدقيق اجهام يف املوضوع، فإنا نقول حبسب االعتبار األول: إن اجلواب الصحيح يف 

 تعسري احلج األكرب يف اآلية هو األول، وهو احلج املقابل للعمرة. والدليل على ذلك ما يلي:  

ما سبق من األدلة يف تعسري )يوم احلج األكرب  يف اآلية، واليت بي نا قو هتا، أنه يوم عرفة ويوم النحر   1
وأيام النحر، فإن هذ  األدلة توجب أن يكون املراد باحلج األكرب يف اآلية احلج املقابل للعمرة؛ لعدم 

 اختصاص القران بشيء منها. 

هذا التأويل من قبل أنه يوجب أن يكون لإلفراد يوم بعينه، وللقران يوم : )وقد ُضعِّف 30قال اإلمام اجلص اص
 بعينه، وقد ُعِلم أن يوم القران هو يوم اإلفراد للحج، فتبطل فائدة تعضيل اليوم للحج األكرب .

كالمها جماف   فيه، ملسو هيلع هللا ىلصأن تعسري اآلية بأن احلج األكرب الجتماع عرفة مع يوم اجلمعة، أو حج النيب   2
، وهي اليت ملسو هيلع هللا ىلص إمنا نزل  يف احلتة اليت كان  قبل حتة النيب ةليت نزل  فيها اآلية، ألن اآليللواقعة ا

يها يوم على احلج، ومل جيتمع ف ملسو هيلع هللا ىلصوأم ر  فيها رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص حتها أبو بكر نيابة عن رسول اهلل
 عرفة باجلمعة. 

د باحلج األكرب يف اآلية هو ، فإنه يقوي كون املرا31ما ورد يف احلديث يف العمرة أهنا )احلج األصغر   3
 احلج املعهود مبناسكه الزائدة على العمرة. 

                                                           
 ، ومراد  من قوله )هذا التأويل  تعسري احلج األكرب بالقران.   3/80أحكام القرآن:  30
: )العمرة احلج األصغر ، وموقوفاً على ابن عبا  قال: )احلج األكرب يوم النحر، واحلج األصغر ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعاً إىل النيب  2/285أخرجه الدار القطين يف سننه:  31

 العمرة .  
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 وهبذا نرى سالمة تعسري اآلية أن احلج األكرب هو احلج، وضعف غري  من التعاسري. 

 وهذا العرف كما تبني بالبحث صحيح لغًة وشرعاً، يدل لذلك ما يلي: 
 ما سبق أن األكرب واألصغر نسبيان. .1
 لتحقيق تسمية القرآن احلج مطلقاً باحلج األكرب، فتسمية احلج بذلك إذا وافق يومأنه قد ثب  من ا .2

 ليت ثبت  فيهاا اجلمعة أوىل وأحرى، الجتماع العضيلتني فيه: فضيلة يوم عرفة وفضيلة يوم اجلمعة
  32مجلة أحاديث كثرية

إذا وافق يوم  قال: )أفضل األيام يوم عرفة ملسو هيلع هللا ىلص أنه أنه ورد احلديث عن طلحة بن عبيد اهلل  .3
ريد . روا  رزين ابن معاوية العبدري يف جتاجلمعة، وهو أفضل من سبعني حتة يف غري يوم اجلمعة 

 .33الصحاح
يوم مجعة غعر اهلل جلميع أهل املوقف  كذا عزا  ابن مجاعة  قال: )إذا كان يوم عرفة ملسو هيلع هللا ىلصوعن النيب 

 .35، ونقله عنه السيوطي وقرر ملسو هيلع هللا ىلصمستنداً إىل النيب  34

                                 

 مزايا هامة لوقفة اجلمعة

 لوقعة اجلمعة االمتياز من مخسة أوجه: 36وذكر اإلمام ابن مجاعة 
  ما ورد يف احلديثني من العضيلتني. األول والثاني:

أن األعمال تشرف بشرف األزمنة كما تشرف بشرف األمكنة، ويوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع،  الثالث:
 فوجب أن يكون العمل فيه أفضل.  

                                                           
 . وانظر رسالة خصائص يوم اجلمعة لإلمام السيوطي. 321-320يف رسالة )احلظ األوفر يف احلج األكرب  للقاري: انر مجلة واسعة منها  32
احلديث للموطأ،  9/264. وقد عزا جامع األصول: 94كما يف هداية السالك إىل املذاهب األربعة يف املناسك لإلمام احلافظ العقيه عز الدين بن مجاعة:   33

 . 1/422وتابعه عليه املخرج. وهو خطأ عتيب، فإن لعظ احلديث يف املوطأ: )أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة...  مل يذكر اجلمعة! املوطأ: 
 يف املرجع السابق وجعله القاري نعس احلديث السابق، وهو نقل غري حمرر.  34
، وفيه تعاصيل ومناقشات حول فضيلة الوقعة يوم اجلمعة. ولينظر احلديث فلم يوجد يف العزو إىل غري رزين. وقال القاري: )ومن القواعد 319احلظ األوفر:  35

 أنه إذا تعددت طرق احلديث يتقوى احلديث . لكن مل يذكر القاري مستنداً صاحلاً لتعدد الطرق هنا.
 هب األربعة يف املناسك لإلمام احلافظ العقيه عز الدين بن مجاعة نقالً عن والد  اإلمام بدر الدين حممد بن إبراهيم رمحهم اهلل.  هداية السالك إىل املذا 36
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 أن يف يوم اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهلل تعاىل خرياً إال أعطا  إيا .  الرابع:
  ، فإن وقعته يف حتة الوداع كان  يوم اجلمعة. ملسو هيلع هللا ىلصموافقة النيب  الخامس:

 

 

 

 احلج املربور حج أكرب حقيقة

ونود بعد هذا أن نعود بالقارئ إىل التعبري القرآين ووصعه احلج بوصف )احلج األكرب  فقد عرفنا أنه وصعه 
كان مربوراً ، وهو   ابذلك ملقابلته بالعمرة ومتييز  عنها، لكن أراد احلج الذي يكون متصعًا باألكرب حقيقة إذ

الذي تأد ى وفق السنة، وسلم من الرفث والعسوق والعصيان، فإنه يكون حداً فاصاًل يف حياة املسلم، ألنه 
: )من حج هلل فلم ملسو هيلع هللا ىلصبه تغعر ذنوبه وخطايا  بالنسبة للماضي، كما يف األحاديث الصحيحة الثابتة، كقوله 

  37يرفث ومل يعسق، رجع كيون ولدته أمه 

 . 38)وليس للحتة املربورة ثواب إال اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

 كذلك يشع احلج املربور باالستقامة وزيادة اخلري والتقوى يف مستقبل احلاج.

 احلج املربور؛ فقال بعضهم: )الذي ال معصية بعد   وقال احلسن البصري:كما ذكر العلماء العارفون يف صعة 
 يف العقىب . )احلج املربور أن يرجع زاهداً يف الدنيا راغباً 

                                                           
                                                                                                      متعق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه: 37
                                                                                                     2/132البخاري يف احلج: )فضل احلج املربور    
  .4/107مسلم )فضل احلج والعمرة:    
 ، وصححه.                                                                  3/175أخرجه الرتمذي )ما جاء يف ثواب احلج والعمرة :  38
                                          .                                                                           116-5/115والنسائي )فضل املتابعة بني احلج والعمرة :    
                                                                                                                       رضي اهلل عنه كالمها عن عبد اهلل بن مسعود و  

 .  حنو  رضي اهلل عنهعن أيب هريرة  2/964وأخرجه بن ماجه: 
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فهيا أخي املسلم إىل )احلج األكرب : احلج املربور، وهيا إىل الصالة األكرب، والصيام األكرب، وكل عبادة أكرب 
 إذا أديتها وفق الشرع خملصاً لربك متعبداً متذلالً لعظمته، متقرباً إليه. 

     

 

 

 ويف اخلتام

نقول للمسلم: هيا أخي إىل كل عمل أكرب يف كل شؤونك يف احلياة، وذلك بإتقان والسمو يف عملك، يف 
حرفتك، يف كل تعاملك مع اخللق، ذلك الذي قرر  القرآن هدفاً للعباد، وحكمة للحياة، وتلك هي النهضة 

 احلق، والتقدمية احلق. 
 (7)الكهف:( زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُ هُمْ أَحْسَنُ عَماَلً رْضِإِنَ ا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَ) :اهلل تعاىلقال 

 ( 2)امللك: (أَيُ كُمْ أَحْسَنُ لِيَبْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الَ ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ)

بدقة وعمق هذا العموم والشمول يف إطالق القرآن كلمة )عماًل  واستيقظ من  -أخي املسلم–واحلظ 
 غعلتك، والزم سبيل االستقامة والتقوى، توالنا اهلل وإياك 

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 
 

     
 

   


