
 مخسون فائدة تربوية من احلج

 
 عقيل بن سالم الشمري

  
  احلمد هلل وكىف ، وصالة وسالم ىلع انليب املصطىف ، وبعد :

 هذه مخسون وقفة تربوية ألثر الركن اخلامس ىلع حياة انلاس ، أسأل اهلل اإلاعنة واتلوفيق والسداد .
  خالل ما ييل :ـ تربية ىلع اتلوحيد قوالً وعمالً، ويظهر هذا من  1

  أ ـ اإلهالل باتللبية، ويه لفظ توحيد " بليك امهلل "
 ب ـ لفظ " ال رشيك لك " .

 ج ـ إن احلمد وانلعمة لك وامللك " أي: وحدك .
 د ـ تكرار لفظ " ال رشيك لك " .

 واملشاهد واملزارات . ، فال يطاف يف عرفة وال اجلمرات، ومثلها القبور _سبحانه وتعاىل_ ـهـ منع الطواف يف غري بيته 
ـ تربية ىلع كرثة محد اهلل ، ويظهر هذا من خالل لفظ احلمد يف اتللبية ويتكرر بتكرارها فيأيت العبد املصا ب  2

 بمصيبة والفقري واملريض والغريب واملبتىل، ولكهم حيمدون اهلل وكأنهم أغنياء وأصحاء وأقوياء .
 ال الرساء والرضاء .وال شك أن محد اهلل مطلوب من املسلم يف ح

  ـ تربية ىلع أن يكون اللسان رطباً من ذكر اهلل ، ويظهر هذا من خالل ما ييل : 3
أ ـ السنة اتللبية إىل وصول احلرم ىلع قول أو رؤية ابليت يف قول آخر أو الرشوع بالطواف يف قول ثالث ، ومجيع 

 األقوال يدل ىلع كرثة اتللبية .
 اعء واذلكر ومحد اهلل ، ولكها ذكر هلل .ب ـ الطواف ، جيوز فيه ادل

 ج ـ السيع كذلك .
د ـ داعء يوم عرفة " ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ، هل امللك وهل احلمد وهو ىلع لك يشء قدير " كما جاء يف سنن 

 . _رمحه اهلل_الرتمذي بسند صححه األبلاين 
  ـهـ أيام مىن أيام أكل ورشب وذكر هلل .

 جلمار إنما رشع إلقامة ذكر اهلل .و ـ ريم ا
 ز ـ السنة اتلكبري مع لك حصاة .

 وغري ذلك من املواطن اليت تريب املسلم ىلع أن يكون لسانه رطبا من ذكر اهلل.



 
 ـ تربية ىلع تذكر املوت، وذلك بلبس الكفن ، فيتذكر املؤمن تلك انلهاية، ويشعر بها فتأثر ىلع قلبه وأعماهل . 4
ناس ىلع الزهد يف ادلنيا ومذلاتها ، فمهما اكن الشخص غنياً أو أمرياً أو وزيراً إال أنه ال يلبس غري ذلك ـ تربية لل 5

 اللباس األبيض ، ولو أراد أن يتفنن بلبس غريه مما يملكه فإنه يمنع .
ما يطرد الكسل ـ تربية للناس ىلع القناعة، وأنها يه الغىن ، فيكيف من اللباس ما يسرت العورة ، ومن انلوم  6

 والعجز، ومن األكل ما يقيم الصلب .
ـ تربية للناس ىلع أن أمور ادلنيا ليس هلا عند اهلل اعتبار حبد ذاتها ، فانلاس متساوون يف اللباس واألعمال ، وأما  7

عة السنة غناهم وفقرهم ومناصبهم وأماكنهم فليس هلا اعتبار أبداً ، إنما االعتبار يف اإلخالص يف األعمال ومتاب
 فقط ال غري ، فيا هلل كم من فقري يف ذلك املاكن هو أفضل من غين وأمري .

ـ تربية ىلع مبدأ الوحدة اإلساليم يف أفعاهلم وأعماهلم وأماكن تواجدهم وأوقات عباداتهم ، وسيأيت للوحدة مزيد  8
 بيان .

  ـ تربية للناس ىلع الصرب عن املعصية، وهذا من خالل ما ييل : 9
 صرب املسلم عن حمظورات اإلحرام . أ ـ

ب ـ صرب املسلم عن الفسق كما قال اهلل: " فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق " فريجع املسلم إىل بدله، وقد 
 ترىب ىلع أن يصرب عن املعصية مطلقاً كما صرب عنها يف تلك األيام .

احلج تبني هل ذلك حىت أن من أراد أن يتعجل فال  ـ تربية للمسلم ىلع الصرب ىلع الطاعة ، ومن تأمل مسائل 10
يمكن قبل يوم اثلاين عرش وبعد الريم أيضاً، وبعد طواف الوداع كذلك ولو اكن من بدل بعيد ، فال بد أن يأيت بهذه 

 الطااعت ثم ينرصف .
ويقص أضافره ـ تربية للناس ىلع االستعداد واتلهيؤ للطاعة، وذللك من السنة للمحرم أن يغتسل ويتنظف  11

 . _صىل اهلل عليه وسلم_وحيلق شعر اعنته وأبطيه ويتطيب إلحرامه ، ويتطيب للطواف بابليت كما فعل انليب 
 وال شك أن هذا الفعل هل أثر نفيس يف أداء العبادة واحلضور فيها .

ل عند اهلل ، ويقع املوقع ـ تربية للناس ىلع اإلخالص والصدق الذلين هما رأس األعمال القلبية، وبهما يقبل العم 12
 احلسن .

ـ تربية للناس ىلع اتلولك ىلع اهلل وتفويض األمر إيله يف أداء العبادة وتسهيلها ، فيأيت املسلم وقد ترك أهله  13
واستعان عليه وتكبد مشاق الطريق خاصة وأنهم يأتون من لك  _سبحانه_وأوالده ورزقه، وفوض أمره وأمرهم لربه 

 فج عميق .



: " ليس _تعاىل_تربية للناس ىلع اتلولك احلقييق، واذلي ال يتعارض مع بذل األسباب املأمور بها ، وذللك قال ـ  14
 عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم " نزلت فيمن ظن أن اتلولك ترك اتلجارة يف احلج .

القلوب لكها أو أغلبها مثل احلج،  ـ تربية للناس ىلع حتقيق أعمال القلوب لكها ، فما من عمل تظهر فيه أعمال 15
 فيجمع بني اإلخالص والصدق واالستعانة واتلولك والزهد والورع واملحاسبة وايلقني ...إلخ .

ـ تربية للناس ىلع قهر انلفس عما تشتيه ما دام الرشع حيرمه ، فالطيب وتغطية الرأس ومجيع املحظورا ت  16
 ألجل حتريم الرشع إياها . يرتكها املسلم مع شهوته هلا ال اليشء إال

ـ تربية للناس ىلع اتلقيد بما قيده الرشع وحدده ، ويظهر هذا من خالل املواقيت وحتديدها باملذكورة ووقت  17
 الريم ووقت االنرصاف من عرفة وغري ذلك .

لوا: " إن هذين ألهل العراق ملا قا _ريض اهلل عنه_ـ تربية للناس ىلع فتح املجال للقياس الصحيح؛ لقول عمر  18
 : " خذوا حذوها من طريقكم " متفق عليه ._ريض اهلل عنه_جور عن طريقنا " قال 

فيرتىب املسلم ىلع أن الرشع ليس جامداً ال يترصف، بل يفتح املجال للقياس لكن ملن مجع رشوطه واستكمل 
 متطلباته .

صىل _، وذللك قال  _صىل اهلل عليه وسلم_املتابعة للنيب ـ تربية للناس ىلع الركن اثلاين لقبول األعمال : وهو  19
 : " خذوا عين مناسككم " متفق عليه ._اهلل عليه وسلم

  وقال: " بمثل هذا فارموا "
للحجر: " أعلم أنك حجر ال ترض وال تنفع ، ولوال أين رأيت رسول اهلل يقبلك ما قبلتك  _ريض اهلل عنه_وقول عمر 

 " متفق عليه .
 يف أدق أموره وكبريها . _صىل اهلل عليه وسلم_ملسلم من مدرسة احلج وقد ترىب ىلع متابعة نبيه فيتخرج ا

  ـ تربية للناس ىلع يرس الرشيعة، فيعتقدوا هذا املعىن ويعملوا به ، ويظهر هذا املعىن من خالل ما ييل : 20
 أ ـ تفرق املواقيت وانتشارها تيسرياً ىلع انلاس.

 سك .ب ـ تعدد أنواع الن
 ج ـ ختصيص العجزة والضعفة بأحاكم ختصهم .

ـ تربية للناس ىلع مرااعة الفوارق بينهم فليسوا ىلع درجة سواء ، ويظهر هذا من تعدد أنواع النسك، فمن انلاس  21
من ال يستطيع إال اإلفراد، ومنهم من يستطيع القران وهو أفضل يف حقة وأيرس ، ومن انلاس من يستطيع ىلع أفضل 

 نواع وهو اتلمتع .األ
فهذا املعىن يشعر بمرااعة الرشيعة للناس واستطاعتهم وأمورهم وفوارقهم، وهو رد ىلع من يطالب باحتاد األمة يف لك 



 يشء، سواء يف األعمال أو االهتمامات .
  ـ تربية للناس عملياً ىلع فقه اخلالف ، ويظهر هذا من خالل ما ييل : 22

 النسك . أ ـ اختالف انلاس يف أنواع
 ب ـ اختالف انلاس يف أعمال يوم انلحر .

 ج ـ اختالف انلاس يف اذلكر حال االنرصاف من مىن إىل عرفة " منا املليب ومنا املكرب " .
 د ـ اختالف انلاس حال االنرصاف من مزد لفة إىل مىن من حيث العجز وعدمه .

  ـهـ اختالف انلاس حال اتلعجل من مكة أو اتلأجيل .
 تالف انلاس حال اتلقصري أو احللق .و ـ اخ

فلك هذه مواقف تربوية للناس ىلع فقه اتلعامل مع اخلالف واملخالف ، ولم ينقل نلا أن الصحابة دار بينهم نقاش 
 واتهام يف سبب اختيار نسك ىلع آخر، ولو اكن املختار نواعً مفضوالً وليس فاضالً .

الرشيعة يمكن إدراكه يف العقل ألجل أن يبىق الرشع حاكماً ىلع  ـ تربية للناس ىلع أنه ليس لك ما جاء يف 23
: " تابعوا بني احلج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينيف _صىل اهلل عليه وسلم_العقل وليس حتت حكمه ، فقد قال 

 . _رمحه اهلل_الكري خبث احلديد " رواه أهل السنن وصححه األبلاين 
احلج والعمرة تستلزم كرثة ارتباطات مايلة وإاعشة ، فجاء الرشع بهذه القضية اليت ال  فمن حيث العقل املتابعة بني

يدركها العقل يلقرر أن اذلي يكرث من احلج والعمرة ويتابع بينهما فإن ذلك ينيف الفقر ويطرده ، وإدراك كنه ذلك 
 ، واتهمام نفسه بالعجز والقصور . _سبحانه _وحقيقتة يعلمها اهلل ، فيبىق املسلم دائم االرتباط باهلل وعلمه

  ـ تربية للناس ىلع أن األفضل دائماً ما وافق الرشع وليس ما اكن أشق وأصعب ، فمثالً : 24
اإلحرام من املواقيت أفضل من اإلحرام من ماكن قبلها بمسافة ، وإن اكن ذلك أشق وأصعب ، فينشأ املسلم ويرتىب 

 ىلع تعظيم الرشع والعناية به .
تربية للناس ىلع الرتتيب وانلظام ، وأن هذا من ذا ت اإلسالم وليس من خصائص ديار الكفر ، ويظهر هذا ـ  25

  من خالل ما ييل :
 أ ـ ترتيب أعمال العمرة .

 ب ـ ترتيب أعمال يوم انلحر .
 ج ـ ترتيب ريم اجلمار .

 فمن العجب يف زماننا والعجائب مجة ، أن يصبح اتلنظيم والرتتيب مذمة .
ـ تربية انلاس ىلع إمساك الشهوة باذلات ، وذللك اكن عقد انلاكح من حمظورات اإلحرام ، بل وحرم حىت الرفث  26



 واملبارشة وذات انلاكح ، وال شك أن يف ذلك تربية للمسلم ىلع اتلنبه هلذه الشهوة واحلذر منها .
" فمن فرض فيهن احلج فال  _تعاىل_لك قال ـ تربية للناس ىلع أداء العبادة ىلع أكمل وجه وأحسن صورة ، وذل 27

: " احلج املربور ليس هل جزاء إال اجلنة " متفق _صىل اهلل عليه وسلم_رفث وال فسوق وال جدال يف احلج "، وقال 
 عليه .

  ولك ذلك يلرتىب املسلم ىلع إتقان عبادته وحتسينها والعناية بها.
عادة والوضع اذلي تعود عليه اإلنسان ، فيف خالل العام تعود اإلنسان ـ تربية للناس ىلع اتلكيف يف حال تغري ال 28

ىلع أشياء وألفها ، فيأيت احلج لرييب املسلم ىلع أن يتكيف ويتأقلم مع الوقت والساعة اليت يعيش فيها ، وهذا مصداق 
 " اخشوشنوا فإن انلعم ال تدوم " . _ريض اهلل عنه _توجيه عمر

 اعءـ تربية للناس ىلع ادل 29
  فمثالً : _سبحانه_فيف املناسك أغلب املواطن السنة فيها أن يدعوا املسلم ربه 

 أ ـ الطواف .
 ب ـ الركعتني بعد الطواف .

 ج ـ حني رشب ماء زمزم .
 د ـ يف بداية ونهاية الصفا واملروة .

   ـهأثناء السيع .
 و ـ يوم عرفة بكامله .

 .ز ـ بعد الفجر من يوم انلحر إىل اإلسفار 
 ح ـ بعد ريم اجلمرتني الصغرى والكربى .

 من خالل ادلاعء واالتلجاء إيله . _سبحانه وتعاىل_وغري ذلك من املواطن ، فلك ذلك يريب املسلم ىلع أن يرتبط بربه 
كما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف  _سبحانه وتعاىل_ـ تربيه للمسلم ىلع اتلعبد بصفة السمع وابلرص هل  30

  صفة ومعناها ، ويظهر هذا من خالل ما ييل :إثبات ال
داعء  _سبحانه_أ ـ يف مناسك احلج مجيعها تتعدد اللغات ، وختتلف األصوات ، وتتنوع احلاجات ، ومع ذلك يسمع 

 هذا ، وجييب نداء ذاك ، ويعلم لغة اجلميع .
 ب ـ يطلع ىلع نيات احلجيج ومقدار صدقها ، وإخالصها ، مع كرثتهم .

  ية للناس ىلع تعظيم حرمات اهلل ، وذللك يتكرر يف احلج عدة لكمات منها :ـ ترب 31
 أ ـ ابلدل احلرام .



 ب ـ الشهر احلرام .
 ج ـ حمظورات اإلحرام .

 فيرتىب املسلم ىلع تعظيم ما حرمه اهلل سبحانه وتعاىل من املحرمات .
لاكفرين ، وذللك من السنة أن يقرأ يف الركعتني بعد ـ تربية للناس ىلع تأكيد مبدأ الوالء للمسلمني والرباءة من ا 32

 الطوف سورة " الاكفرون "، واليت أبرزت هذه القضية وأسستها .
 وكذلك من أبرز األدلة خمالفة هدي املرشكني يف ادلفع قبل رشوق الشمس .

حني  _هلل عليه وسلمصىل ا_ـ تربية للناس ىلع السكينة والوقار ، وحتقيق مبدأ اإليثار ، وذللك اكن يقول  33
االنرصاف من عرفة " السكينة السكينة "؛ ألنها مظنة الزتاحم وإيذاء غريه من املسلمني ، والوقار والسكينة صفة 

 الزمة للمسلم كما وصفه اهلل يف كتابه كما قال تعاىل " اذلين يمشون ىلع األرض هونا " .
وتباين األنساك ، وهذا مبدأ عظيم دلت عليه نصوص  ـ تربية للناس ىلع مجع اللكمة رغم اختالف األحوال 34

 الرشيعة ، وأحوال الصحابة ريض اهلل عنهم .
ـ تربية للناس ىلع تذكر يوم القيامة ، بذلك اجلمع اهلائل ، بل جيمع اهلل يف ذلك ايلوم األولني واآلخرين ، وال شك  35

 بادته .أن يف تذكر يوم القيامة حياة لقلب املسلم وأثر يف خشوعه وع
ـ تربية للناس ىلع العناية بالوقت واالهتمام به ، فيوم عرفة فرصة ال تعوض إذا فاتت ، وأيام الترشيق أيام ذكر هلل  36

 ، والعرش من ذي احلجة العمل فيها مضاعف ، ولك ذلك جيعل املسلم يرتىب ىلع حفظ وقته بما ينفعه .
ن خالل اجتماع األبدان واذلي يفيض إىل اجتماع القلوب ، وظهور ـ تربية للناس ىلع األخوة اإليمانية، وذلك م 37

 آثار األخوة يف احلياة والسلوك ايلويم .
  ـ تربية للناس ىلع إجياد ميدان عميل لرتبية انلفس، فمثالً : 38

 احلج ميدان لرتبية انلفس ىلع غض ابلرص .
 احلج ميدان لرتبية انلفس ىلع اإليثار .

 نلفس ىلع ابلذل والصدقة .احلج ميدان لرتبية ا
 احلج ميدان لرتبية انلفس ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر .

 فاحلج يوجد مناخ عميل وميدان تربوي الختبار اذلات .
ـ تربية للناس ىلع حتقيق اتلقوى ؛ ألن حملها القلب ، وأكرث أعمال احلج تعتمد ىلع القلب بادلرجة الكربى ،  39

  : " وأتموا احلج والعمرة هلل ، واتقوا اهلل ... "_سبحانه_اتلقوى يف آيات احلج، فقال وذللك ذكر اهلل 
 : " وتزودوا فإن خري الزاد اتلقوى " ._تعاىل_وقال 



ـ تربية للناس ىلع حسن اخللق ، واليت يه أثقل ما يوضع يف مزيان العبد يوم القيامة ، وذلك من خالل قوهل  40
احلج " فاحلث ىلع ترك املجادلة تربية ىلع حسن األخالق ، وكذلك إذا مجعت هلا احلث ىلع  : " وال جدال يف_تعاىل_

 السكينة تبني ذلك .
ـ تريبة للناس ىلع حمبة مجيع األنبياء ، ويظهر من خالل إجابة نداء إبراهيم حينما أذن يف انلاس ، وزيارة ابليت  41

 حينما اكنت تبحث إلسماعيل عن املاء .اذلي بناه وإسماعيل ، والسيع يف طريق هاجر 
ـ تربية للناس ىلع تعدد أنواع العبادة ما بني طواف وسيع وصالة وذكر ومبيت وريم وحنر وحلق وغري ذلك ،  42

 فيرتىب املسلم ىلع أال يتقرص ىلع نوع واحد من العبادة، بل يعدد األنواع ويتذلذ بها .
  من خالل ما ييل : ـ تريبة للناس ىلع تعظيم اهلل ، وهذا 43

 أ ـ الرأس يطأطأ وحيلق تقرباً هلل وانكساراً هل .
 وحده، ويذكر عليها اسمه . _سبحانه_ب ـ اهلدي ينحر تعبداً هل ، ويراق دمها لوجهه 

ـ تربية للناس ىلع حمبة اهلل ، فمن تأمل منظر احلجيج وعددهم واذلي يفوق املليون، وتأمل كيف أن اهلل يرزقهم  44
، وبهذا واذلي قبله جيتمع هلل حمبة وتعظيم  _سبحانه_بأمرهم ، وحيفظهم ، ويتوىل شأنهم ، قاده اتلفكر ملحبته  ويقوم

 وهذا هو حقيقة العبادة .
يف نرش ادلين يف بقاع  _ريض اهلل عنهم_وصحبه  _صىل اهلل عليه وسلم_ـ تريبة للناس ىلع معرفة الفضل للنيب  45

د اهلائلة من بقاع شىت وألوان خمتلفة ، ولغات متعددة تلدرك فضل السابقني يف نرشهم األرض ، وأنت تتأمل األعدا
دلين اهلل ، فانظر كيف وصل إىل بالد رشق آسيا ، ثم أفريقيا ، بل أوربا ، فجزاهم اهلل خري اجلزاء ىلع تلك املهمة 

 ، ونسأل اهلل أن يعيننا ىلع ذلك .الصعبة اليت قاموا بها خري قيام ، وغفر اهلل نلا يف تقصرينا يف إكماهلا 
الرمل يف  _صىل اهلل عليه وسلم_ـ تربية للناس ىلع احلرص ىلع إاغظة املرشكني بكل ما يؤدي إيلها، فقد رشع  46

 الطواف ألجل إاغظة املرشكني فقط ملا قالوا " يأتونكم وقد وهنتهم حىم يرثب " .
حياتهم ، فمع كرثة احلجيج ووجود االزدحام ، وشدة الضيق ، واجلهد ـ تربية للناس ىلع إحساسهم بأثر العبادة يف  47

واتلعب ، إال أن أنفس انلاس يلنة ويندر وجود املشالك ورفع األصوات واملشاجرات ، والسبب يف ذلك ـ واهلل أعلم ـ 
خبالف ما لو اكن ذلك أن العبادات اليت يؤدونها قد أثرت ىلع أنفسهم فجعلتها أنفسا اعيلة ال يهمها سفاسف األمور ، 

املنظر يف سوق مثالً فيكرث الرصاخ وارتفاع األصوات، وتكرث املشالك وغري ذلك مما يريب يف نفس املسلم الفرق ابلني 
 الظاهر .

ـ تربية للناس ىلع إحساسهم باملسؤويلة ، فيف حال وجود األخطاء من احلجيج وبعضها من األمور ابلدهية ، هذا  48
أن حيس باملسؤويلة امللقاة ىلع اعتقه يف تعليم إخوانه ، وتقديم املفيد هلم ، ورفع اجلهل عنهم ، أعتقد يريب يف املسلم 



 أن هذا هو املفيد بدل أن يقف الشخص يستهزء بهذا ، ويتهم ذاك .
يه صىل اهلل عل_ـ تربية للناس ىلع اجلهاد ، لوجود املشقة واتلعب وفوات حظوظ انلفس ، وذللك سماه انليب  49

 جهاداً كما قال : " عليكن جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة " رواه ابلخاري . _وسلم
ـ تربية للناس ىلع العزة باإلسالم وادلين ، وهذا يظهر من خالل حال الشيطان يوم عرفة ، فقد جاء يف موطأ  50

ه أصغر ، وال أحقر وال أدحر وال أنه قال : " ما ريئ الشيطان يوماً هو في _صىل اهلل عليه وسلم_مالك عن انليب 
 . _رمحه اهلل_أغيظ منه يف يوم عرفة" حسنه ابن عبد الرب 

 بعباده كما ثبت يف صحيح مسلم . _سبحانه_ومن خالل مباهاة اهلل 
 

  أخرياً :
نفع بها ، هذه بعض الفوائد الرتبوية للحج وأثره ىلع انلفس البرشية ، وما فاتين أكرث بكثري من ذلك ، أسأل اهلل أن ي

  واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد
 


