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تع��ّد ه��ذه الس��ورة املباركة من 
السور القرآنية العجيبة ألنها وسورة 
اجلمعة حتمالن امسًا يدل على فريضة 
عبادي��ة، وإذا متعنا أكث��ر لوجدنا أن 
س��ورة اجلمعة تتح��دث عن صالة 
اجلمعة وه��ي فريض��ة واحدة من 
فرائ��ض الص��الة ال ع��ن الصالة 
ككل، وعندئذ نعرف أن سورة احلج 
اليت حن��ن بصددها تف��ردت بأنها 
الس��ورة الوحيدة ال��يت مسيت بهذا 
االس��م »احلج«، ختليدًا لدعوة اخلليل 
للناس حلج  وندائ��ه  إبراهي��م7 
بيت اهلل احل��رام، وذلك بعد انتهائه 
وابن��ه إمساعيل7 م��ن بناء البيت 
العتيق وتطهريه كما يأتينا يف اآليات 

اليت ذكرناها ضمن املقالة هذه:
فتواضعت اجلبال حتى بلغ الصوت 
أرج��اء األرض، وأمسع نداؤه من هم 
يف األصالب واألرحام وأجابوا النداء 
»لبي��ك اللهم لبي��ك..« كما تذكره 

كتب املفس��رين   . وألن احلج فريضة 
عبادي��ة ذات مكانة كب��رية ومنزلة 
رفيع��ة مبناس��كه العدي��دة ومببادئه 
اجلليلة يف الش��ريعة اإلسالمية ويف 
الس��احة اإلميانية .   . فنالت اهتمامًا 
كب��ريًا من قبل املس��لمني وحظيت 
باهتم��ام واس��ع من قب��ل العلماء 
والفقه��اء واملؤرخ��ني واملفكري��ن 
والكت��اب،  والش��عراء  واألدب��اء 
وتوف��رت على الكثري من املدونات 
واملصادر واملؤلف��ات املتحدثة عنها 
فقه��ًا وأحكام��ًا ومفاهي��م وتارخيًا 
وأهدافًا ومنافع.   . قد ال ند مثياًل هلا 

يف الفرائض العبادية األخرى...
وهذا ما جعل لس��ورة احلج قيمة 
مضاعف��ة، فإضاف��ة إىل أن لس��ورة 
احل��ج قيم��ة بذاتها حاهل��ا حال أي 
س��ورة قرآنية، ت��بز قيمة أخرى هلا 
من خالل موضوعه��ا ألن املوضوع 
األساسي للسورة كما هو واضح هو 
احلديث عن ه��ذا الواجب العظيم 
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من واجبات اإلسالم   . وأهمية احلج 
أنه من أمسى العبادات اليت يرتك فيها 
املس��لم كثريًا من عاداته اليت تعّود 
عليه��ا يف حياته ، ليبين نفس��ه من 
جديد ويعودها على االلتزام واجلدية 
والصب واقتح��ام الصعاب وحتمل 
املتاع��ب، وأن جيعل نفس��ه تتذوق 
معان��ي العبودية املطلقة اخلالصة هلل 

وحده تبارك وتعاىل..
وهنا حناول أن نعيش أجواء بعض 
آياته��ا، وهل هناك م��ن ارتباط بني 
م��ا تتضّمنه هذه الس��ورة القرآنية 
من مواضيع متع��ددة وفريضة احلج 
وأجوائها وغاياتها، من خالل تعّرضنا 
لبعض آيات احلج يف السور : البقرة 
وآل عمران واملائدة، وفيما تتوفر عليه 
هذه السورة املباركة من آيات تشكل 
موضوع احلج فيها واليت كانت كما 
يبدو السبب يف تسميتها باحلج، وقد 
العديد من  اس��تفادة  كانت مصدر 
أحكام احلج وأحكام مناسكه وآدابه 

وأهدافه وما يتعلق به   . فش��أن هذه 
السورة شأن سائر السور املدنية اليت 

ُتعنى بأمور التشريع..
ومن األم��ور الالفتة األخرى هلذه 
الس��ورة أنها مع مدنيته��ا إال أنها 
يغل��ب عليها ج��ّو الس��ور املكية 
وموضوعات السور املكية كالتوحيد 
واإِلميان، واإِلن��ذار والتخويف من 
الس��اعة وإثب��ات البع��ث واجلزاء 
القيامة  ومش��اهد  الش��رك  وإنكار 
وأهواهل��ا وآي��ات الك��ون املبثوثة 
يف صفحات الك��ون كلها بارزة يف 
الس��ورة ، حتى ليكاد خييل للقارئ 

أنها من السور املكية .   . 
فيما هناك املوضوعات اليت يغلب 
عليها الطابع املدني التش��ريعي من 
اإِلذن بالقت��ال واألم��ر باجله��اد يف 
س��بيل اهلل، فاملس��لمون مل يؤذن هلم 
بالقتال والقصاص إال بعد اهلجرة، 
لرّد أذى املشركني والدفاع عن حرية 
العبادة .   . كم��ا أنها تتضمن أحكام 
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احل��ج واهلدي ومحاية الش��عائر وما 
وراءها من إثارة مش��اعر التقوى يف 
القل��وب لبناء احلاج بن��اءًا أخالقيًا 
صلبًا .   . ثم تذكر الوعد بنصر اهلل ملن 
يقع علي��ه البغي وهو يرد العدوان، 
وغ��ري ذلك م��ن املواضيع اليت هي 
من خصائص الس��ور املدنية، حتى 
لقد عدها بعض العلماء من السور 

املشرتكة بني املدني واملكي.
نزلت هذه الس��ورة بعد س��ورة 
الن��ور، ترتيبها يف الق��رآن 22 بعد 
س��ورة األنبياء، عدد آياتها 78، عدد 
كلماتها 1279، وعدد حروفها 5196، 
وهي تشكل مع سورة األنبياء اجلزء 
17، ويضّمه��ا ح��زب واح��د وهو 

احلزب 34    . 

فضلها
ع��ن أبي بن كعب أن��ه قال: قال 
النيب9: من قرأ سورة احلج أعطي 
من األج��ر كحجة حجه��ا وعمرة 

اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما 
مضى وفيما بقي.

قال أبو عبد اهلل7: من قرأها يف 
كل ثالثة أيام مل خيرج من سنة حتى 
خيرج إىل بيت اهلل احلرام وإن مات يف 

سفره دخل اجلنة    . 
 وهي تع��ّد أيضًا م��ن أعاجيب 
السور القرآنية كما يقول الغزنوي: 
»وهي من أعاجيب السور نزلت لياًل 
ونهارًا، سفرًا وحضرًا، مكيًا ومدنياً، 
س��لميًا وحربياً، ناس��خًا ومنسوخاً، 

حمكمًا ومتشابهاً، خمتلف العدد«)1(.
إن آي��ات هذه الس��ورة توزعت 
ب��ني ما هو مك��ي وما ه��و مدني، 
فمنهم م��ن يقول: كله��ا مكية إال 
بعض اآليات، فيم��ا يقول غريهم: 
إنها مدني��ة إال بعض اآليات، وهذا 
يع��ين أن االختالف وق��ع بينهم يف 
أصل الس��ورة ب��ني كونها مكية إال 
بعضه��ا وكونها مدني��ة إال بعضها 
فهناك إذن آيات منها نزلت يف مكة 
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فيم��ا نزلت أخرى يف املدينة ، وفيها 
آيات نزلت لياًل وآيات أخرى نزلت 
نهارًا، وآيات نزلت يف السفر وآيات 

نزلت يف احلضر...
ابن عباس يف قول وجماهد يذهبان 
إىل أن الس��ورة مكية س��وى ثالث 

آيات:
}هذاِن َخْصم��اِن اْخَتَصُموا ِفي 
َعْت َلُهْم  َربِِّه��ْم َفالَِّذيَن َكَف��ُروا ُقطِّ
ثِي��اٌب ِمْن ن��اٍر ُيَصبُّ ِم��ْن َفْوِق 
ُرُؤِسِهُم اْلَحِميُم ٭ ُيْصَهُر بِِه ما ِفي 
ُبُطونِِه��ْم َو اْلُجُلوُد ٭ َو َلُهْم َمقاِمُع 

ِمْن َحِديٍد{.
وعن ابن عباس أنهّن أربع آيات 

أي بإضافة اآلية التالية:
ِمْنها  َيْخُرُجوا  َأْن  َأراُدوا  }ُكلَّم��ا 
ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا فِيها َو ُذوُقوا َعذاَب 

اْلَحِريِق{   . 
ويف جممع البي��ان عن ابن عباس 
وعطاء أنها مكية إال آيات   . ومل يذكر 

هذه اآليات.

ويف ق��ول آخر منس��وب إىل ابن 
عباس ومعه الضحاك وقتادة إىل أنها 

مدنية إال أربع آيات:
}َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل 
...   . َعذاُب َيْوٍم َعقِيٍم{، فهّن  َو ال َنِبيٍّ

مكيات   . 
أخرج ابن املنذر، ع��ن قتادة قال :  
نزل باملدينة من الق��رآن احلج، غري 

أربع آيات مكيات:
}َو ما َأْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل 

...   . َعذاُب َيْوٍم َعقِيٍم{)2(. َو ال َنِبيٍّ
وقال احلسن كما عن جممع البيان : 
هي مدنية غري آيات نزلت يف السفر، 
وقال بعضهم: غري ست آيات، وقال 

بعضهم: غري أربع.
وعد النّقاش ما نزل باملدينة عشر 
آيات   . وقال اجلمهور: السورة خمتلطة 

منها مكي ومنها مدني.
يقول القرطيب يف جامعه: وهذا هو 
األص��ح ألن اآلي��ات تقتضي ذلك، 
ألن }ي��ا َأيَُّها النَّ��اُس{ مكي و }يا 
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َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ مدني)3(.

آيتا السجود
ذكرت بعض الروايات أن س��ورة 
آيتني يس��جد عند  احلج تتضم��ن 
قراءتهم��ا، وقد متي��زت بهما هذه 
السورة بل وفضلت بوجودهما على 
غريها من الس��ور القرآنية، وهاتان 

اآليتان هما:
}َأ َلْم َت��َر َأنَّ اهلَل َيْس��ُجُد َلُه َمْن 
��ماواِت َو َم��ْن ِفي األَْْرِض  ِفي السَّ
��ْمُس َو اْلَقَم��ُر َو النُُّجوُم َو  َو الشَّ
َوابُّ َو َكثِيٌر  َجُر َو الدَّ اْلِجباُل َو الشَّ
ِمَن النَّاِس َو َكثِيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعذاُب 
َو َم��ْن ُيِهِن اهلُل َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ 

اهلَل َيْفَعُل ما َيشاُء{)4(   . 
}ي��ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن��وا اْرَكُعوا َو 
اْس��ُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو اْفَعُلوا 

اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{)5(   . 
ومن هذه الروايات :

وجاء يف فضله��ا ما رواه الرتمذي 

وأبو داود والدارقطين عن عقبة بن 
عامر قال: قلت : يا رسول اهلل فضلت 

سورة احلج بأن فيها سجدتني ؟ 
قال : نعم ومن مل يس��جدهما فال 

يقرأهما    . 
 أخرج أمح��د وأبو داود والرتمذي 
واحلاك��م والبيهقي يف س��ننه وابن 
مردويه، ع��ن عقبة بن عام��ر قال :  
قلت: يا رس��ول اهلل، أفضلت سورة 

احلج على سائر القرآن بسجدتني ؟ 
 قال :  » نعم .  فمن مل يسجدهما فال 

يقرأهما «.
وأخ��رج أب��و داود يف املراس��يل 
والبيهق��ي، عن خالد ب��ن معدان :  
أن رسول اهلل9 قال :  فضلت سورة 

احلج على القرآن بسجدتني  .  
وأخرج س��عيد بن منصور وابن 
أبي شيبة واإلمساعيلي وابن مردويه 
والبيهقي، عن عمر أنه :  كان يسجد 
سجدتني يف احلج .  قال :  إن هذه السورة 
فضلت على سائر السور بسجدتني .  
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وأخرج ابن أبي ش��يبة، عن علي 
وأبي الدرداء :  أنهما سجدا يف احلج 

سجدتني .  
وأخرج ابن أبي ش��يبة من طريق 
أبي العالية، عن ابن عباس قال :  يف 

سورة احلج سجدتان .  
فيما أخرج ابن شيبة من طريق أبي 
العريان اجملاشعي، عن ابن عباس أنه 
قال :  يف احلج سجدة واحدة .  وهو قول 

سفيان الثوري..
إذن وقع االختالف بينهم بس��بب 
الروايات املختلفة يف كونها تتضمن 
سجدتني أو سجدة واحدة    . ولكن 
يب��دو أن فيه��ا س��جدتني وهو ما 
عليه املصحف الش��ريف    . لكنهما 
س��جدتان غ��ري واجبيت الس��جود، 
كم��ا عليه اإلمامي��ة الذين حصروا 
الس��جود الواجب فقط بآيات سور 

العزائم األربع:
السجدة: 15   . فصلت: 37    . النجم: 

62    . العلق: 19   . 

فالسجدة يف س��ورة العلق كانت 
أول آي��ة س��جدة يف الق��رآن وهي 
خاصة بالرس��ول9 وحده، أما آية 
الس��جدة يف آخر س��ورة احلج فهي 
آخر آية س��جدة نزلت وهي موجهة 

للمؤمنني مجيعاً   . 
إن أول ما تتكلم عنه هذه السورة 
هو التق��وى ثم عن ي��وم القيامة، 
فنراها ترّكز من البداية على التقوى 
عب خطاب عام لكل الناس، كما أن 
خط��اب احلج للناس كافة، ثم تنص 
على خطورة الساعة و زلزلتها اليت 
اليوم  ذل��ك  تنتظرهم مجيع��ًا وأنه 
والقيامة«  والنشور  »البعث  العظيم 
قبل أن تنتقل إىل موضوع آخر، وهو 
اجلهاد يف سبيل اهلل، لتنتقل بعده إىل 
العبودية واخلضوع هلل تبارك وتعاىل، 
وتبني بعد ذلك أن اهلل تعاىل يسجد 
له من يف الس��ماوات واألرض وأن 
السجود ليس خمتصًا باإلنسان وحده 
وإنا يع��م مجيع خملوقاته س��بحانه 
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وتعاىل   .
فما هي تل��ك العالقة اليت تربط 
بني هذه األمور ببعضها؟ وما عالقتها 

باحلج ومناسكه ؟
هناك سّر يف هذه املناسك العظيمة 
اليت ش��رعها لنا اهلل تعاىل يف خمزون 
علمه سبحانه وتعاىل، ولكن ميكننا 
أن نس��تجلي م��ن خ��الل قراءتنا 
ألنشطة هذه الفريضة وما ورد فيها 
من آي��ات وروايات وأق��وال وآراء 

وكتابات بعض ذلك السّر.
فالواقع أن احلج ه��و العبادة اليت 
تب��ين األمة؛ ملا فيه من عب ال يعلمها 
إال م��ن حج واستش��عر كل معاني 

احلج احلقيقية.
إن املسلم عندما يؤدي هذه العبادة 
العظيمة، أو يعي��ش مع احلجاج أو 
يتخيل نفسه معهم إن مل يكن فعاًل 
معهم يؤدي ما يؤدونه من مناس��ك 
احلج ، س��يفهم ما يري��ده اهلل تعاىل 
ربنا من السورة، ش��ريطة أن نفهم 

أن احل��ج عبادة هلا دور أساس��ي يف 
بناء الف��رد الذاتي والعقيدي و بناء 
األم��ة وتثبيت وتعمي��ق عقيدتها   . 
وكأن السورة تقول لقارئيها: حجوا 
حجة صحيحة، كما هي احلجة اليت 
حجها رس��ول اهلل9 فه��و القدوة 
واألس��وة وهو القائل : »خذوا عين 

مناسككم«.
الصحيح  البناء  أنفس��كم  لتبنوا 
وتدربوها على محل املعاني الرائعة 
واملفاهيم األساسية، ألن هذه األمور 
مجيعًا تعد عاماًل أساسيًا لبناء األفراد 

واجملتمعات وبالتالي األمة كلها...
فما أن��زل اهلل تعاىل اآليات إال يف 
مكانها املناس��ب بتدبري وحكمة ال 
يعلمه��ا إال هو، ولك��ن إذا ما متعنا 
يف اآليات وتدبرناه��ا واجتهدنا يف 
فلعلنا  ملعانيها  والتح��ري  التقصي 
أهدافها  ونفه��م  نصيب حكمه��ا 
وم��راد اهلل تعاىل منها ..   . وعندئذ قد 
نوفق بلطف من اهلل سبحانه ملعرفة 
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تلك العالقة .   . 
فقوله تعاىل : }يا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا 

َربَُّكُم{   . 
إذن اخلطاب يف بداية السورة جاء 

إىل الناس : 
}يا َأيَُّها النَّاُس..{.

وقد ذك��رت لفظ��ة )الناس( يف 
السورة مخس عشرة مرة ، وهذه تعد 
أعلى نس��بة يف سور القرآن الكريم 
بعد س��ورة الناس اليت ذكرت فيها 
لفظة الناس مخس مرات ، واملقصود 
بأعلى نس��بة نس��بة تك��رار كلمة 
السورة.   .  )الناس( إىل عدد كلمات 
إذن هذا خطاب للناس بأن يتقوا اهلل 
تعاىل ال إىل فئة معينة دون غريها .   . 
فيما جاءت اآلية 97 من س��ورة آل 

عمران وهي توجب فريضة احلج:
ِ َعَل��ي النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت  } ..   . َو هللَّ
َمِن اْس��َتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َو َمْن َكَفَر 

َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{   . 
وقوله تعاىل يف سورة احلج اآلية 27:

 .   }... ْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ }َو َأذِّ
َل َبْي��تٍ ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  }إِنَّ َأوَّ
َة ُمباَركًا َو ُهدًي لِْلعاَلِميَن...{)6(. بَِبكَّ

إن خطاب اإلجي��اب للحج يف آية 
احلج املذكورة من س��ورة آل عمران 
َعَلي النَّ��اِس..{ يدل على أن   ِ }َوهللَّ
فريض��ة احلج هي العب��ادة الوحيدة 
اليت عب عنه��ا بهذه الصيغة، وهذه 
الصيغ��ة ال ندها يف إجياب فريضيت 
الصالة والصيام وأيضًا الزكاة، فقد 
توجه اخلطاب فيهما إىل املؤمنني يف 

سورتي النساء والبقرة:
الَة كاَنْت َعَلي اْلُمْؤِمنِيَن  }إِنَّ الصَّ

ِكتابًا َمْوُقوتًا{)7(   . 
}ي��ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم 
ي��اُم َكما ُكِتَب َعَل��ي الَِّذيَن ِمْن  الصِّ

َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن{)8(   . 
}َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ..   . 
كاَة..{)9(   .  الَة َو آَتي الزَّ َو َأقاَم الصَّ
لِْلُمْش��ِرِكيَن ٭ الَِّذيَن ال  }َو َوْيٌل 

كاَة...{)10(   .  ُيْؤُتوَن الزَّ
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ومل ي��أت اخلطاب : هلل على الناس 
إقامة الصالة أو إيت��اء الزكاة أو هلل 

على الناس أن يصوموا .   . 
)هلل(  اللف��ظ  تقدي��م  أن  كم��ا 

على املبت��دأ املؤخر ي��دل على أن 
الس��ياق يفيد معنى احلصر، أي إن 
هذه العب��ادة هي هلل وح��ده، وهذه 
خصوصية انطوت عليها هذه العبادة 
من بني س��ائر العبادات، وهلذا ند 
بع��ض الروايات تبني أن احلج فرار 
إىل اهلل وحده، فعن أبي جعفر7 يف 

قوله تعاىل :
وا إَِلي اهللِ إِنِّي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر  }َفِفرُّ

ُمبِيٌن{.

قال : »حجوا إىل اهلل«)11(   . 
فاحلاج أسلم نفس��ه وحياته بكل 
حاالته��ا وحلظاتها هلل تعاىل وحده ال 
شريك له، يأمره فيأمتر وينهاه فينتهي، 

وجوده كله يصرفه يف سبيل اهلل وقربة 
إليه وبالتالي فهو يصوغ حياته كلها 
وفق ه��دى اهلل ومنهج��ه ويبعدها 
ع��ن كل ما يصرفه عن ذلك، وحتى 
يصل احلاج إىل هذه النتيجة عليه أن 
يلتزم مبا يقول��ه اإلمام الصادق7: 
»إذا أردت احل��ج فجرد قلبك هلل عز 
وجل من قبل عزمك من كل شاغل 
وحجاب حاجب، وفوض أمورك إىل 
خالق��ك، وتوكل علي��ه يف مجيع ما 
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يظهر من حركاتك وسكناتك وسّلم 
لقضائه وحكم��ه وقدره ودع الدنيا 

والراحة«)12(.
أو كم��ا يف تفس��ري لآلية الكرمية 
ْأن��ا إلِِْبراِهي��َم َمكاَن  26: }َو إِْذ َبوَّ
ْر  اْلَبْيِت َأْن ال ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا َو َطهِّ
ِع  كَّ ائِفِيَن َو اْلقائِِميَن َو الرُّ َبْيتِ��َي لِلطَّ
��ُجوِد{ أي طهر قلبك لدخول  السُّ
الس��كينة فيه ولتحل في��ه األنوار 

اإلهلية..
وقد ق��ال القرط��يب : والقائمون 
هم املصلون، ذك��ر تعاىل من أركان 
القيام  وه��و  وأعظمه��ا  الص��الة 

والركوع والسجود)13(   . 
فبمثل هذه احلالة والتجريد النفسي 
والتطهري القل��يب والتوجه اخلالص 
والتسليم الكامل والتفويض املطلق 
يدخل احلاج الذي يريد أن يس��تفيد 
من فريضة احلج ويبين بها كيانه جبّد 
وصدق، يدخل أيام احلج ومومسه ومبثل 
ذلك خيرج ليستقبل حياته من جديد 

وبتاريخ جديد يس��تأنف نش��اطه.   . 
هلذا ورد عن رسول اهلل9: »للحاج 
واملعتمر إحدى ثالث خصال: إما أن 
يقال له : قد غفر لك ما مضى، وإما 
أن يقال له : ق��د غفر لك ما مضى 
فاس��تأنف العمل، وإما أن يقال له: 
قد حفظ��ت يف أهلك وولدك وهي 

أخسهّن«.
أو كم��ا ج��اء يف احلدي��ث الذي 
يذك��ره الطباني عن ابن عمر عن 
رسول اهلل9: »..   . وأما وقوفك بعرفة 
..   . فلو كان عليك مثل رمل عاجل أي 
متاكم أو مث��ل أيام الدنيا، أو مثل 
قطر السماء ذنوبًا غسلها اهلل عنك   . 
وأما رميك المار فإنه مدخور لك   . 
وأما حلقك رأس��ك، فإن لك بكل 
شعرة تس��قط حس��نة   . فإذا طفت 
بالبيت خرجت م��ن ذنوبك كيوم 

ولدتك أمك«..
أو وكم��ا حتمله لن��ا رواية أخرى 
عن اإلمام الصادق7: »من أّم هذا 
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البي��ت حاجًا أو معتم��رًا مبءًا من 
الكب رج��ع من ذنوب��ه كهيئة يوم 
ولدته أمه، والكب هو أن جيهل احلق 
ويطعن عل��ى أهله، ومن فعل ذلك 

فقد نازع اهلل رداءه«)14(.
املؤمن خيرج من احلج  فاإلنس��ان 
ومن مناس��كه إنس��انًا آخ��ر حبياة 
أخ��رى، وكأن��ه يبدأ عم��رًا جديدًا 
وشوطًا جديدًا حيمل كل معاني اخلري 
وجملتمعه  وألس��رته  لنفسه  والعطاء 

وأمته ولدنياه وآخرته..
ونالح��ظ أن اخلطاب يف آية احلج 
ج��اء للن��اس دون س��ائر األركان 
العبادية األخرى، وهذا يدل على أن 
فريضة احلج كما يظهر هي استحقاق 
رباني، حيث إن التعبري عام كما يف 

اآلية يقول تعاىل :
ِ َعَل��ي النَّاِس ِح��جُّ اْلَبْيِت َمِن  }هللَّ

اْسَتطاَع إَِلْيِه َسبِياًل...{)15(.
وهكذا 

َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس{. }إِنَّ َأوَّ

}..َو ُهدًي لِْلعاَلِميَن{.
}َو َمْن َكَف��َر َف��ِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ َعِن 

اْلعاَلِميَن{.
وحتى البيت نفس��ه مركز فريضة 
احلج هو مثابة للناس كما يف اآلية :

}َو إِْذ َجَعْلَن��ا اْلَبْيَت َمثاَبًة لِلنَّاِس 
َو َأْمنًا..{

وحت��ى األذان باحل��ج كان للناس 
ْن ِفي النَّاِس  كم��ا يف اآلي��ة : }َو َأذِّ

بِاْلَحجِّ َيْأُتوَك...{)16(   . 
فهو للناس وللعاملني وعلى الناس 
وعن العامل��ني .   . كلها ألفاظ متيزت 
به��ا هذه الفريض��ة مكان��ًا وزمانًا 
وتارخيًا ودع��وة، وتدل على عمومية 
اخلطاب وه��ي فضيلة اختّصت بها 

دون سواها .   . 
كنزه:  الس��يوري يف  الشيخ  يقول 
) عل��ى الناس ( عام أبدل منه )من 
اس��تطاع( ب��دل بعض م��ن الكل 
للذك��ور واإلن��اث واخلناثي، خص 
مبنفص��ل إم��ا عقاًل وهو اش��رتاط 
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الفهم للخطاب الس��تحالة تكليف 
غري الفاهم، أو نقاًل وهو قوله9:

 »رفع القلم عن ثالثة، عن الصيب 
حت��ى يبل��غ، واجملنون حت��ى يفيق، 

والنائم حتى ينتبه«.
ومل��ا كان العبد حمج��ورًا عليه ال 
قدرة ل��ه على التصرف يف نفس��ه 
مل يكن مس��تطيعًا فخ��رج أيضًا من 

العموم)17(.
إن��ه اس��تحقاق، وه��و َدين على 
الناس، كل الناس، كيف ال واملسجد 
احلرام هو أول بيت وضع لعبادةاهلل؟! 
كي��ف ال ومكة هي أم القرى، أي أّم 
األمم، فمنها كان انطالق اإلنس��ان 
يف خالفت��ه األرض؟! م��ن هنا كان 

اخلطاب للناس كل الناس   . 
فكم��ا خوطب اإلنس��ان أن يعبد 
رب��ه وحده، وفق ما بّينه اهلل تعاىل يف 
رس��االته، خوطب أيضًا بأن يقصد 
البيت احلرام ال��ذي فيه عبد اآلباء 
األوائل ربه��م، والذي منه انطلقوا 

ليكونوا خلفاء األرض، ومن أراد أن 
يس��تجيب إىل هذا األذان فعليه أن 
يقبل ش��روط أداء هذا االستحقاق   . 
من هن��ا ندرك بعض أس��رار ختم 
اآلي��ة )97( من آل عم��ران بقوله 
تعاىل: }...َو َمْن َكَف��َر َفِإنَّ اهلَل َغِنيٌّ 

َعِن اْلعاَلِميَن{.
ثم إذا عدن��ا إىل قراءة اآلية )96( 
من س��ورة آل عمران، واليت تسبق 

اآلية )97( تقول:
َل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي  }إِنَّ َأوَّ
َة ُمب��اَركًا َو ُه��دًي لِْلعاَلِميَن{  بَِبكَّ

نالحظ:
ُه��دًي   .   .. لِلنَّ��اِس  }ُوِض��َع 

لِْلعاَلِميَن{.
ِ َعَلي النَّاِس..   .  واآلية )97( }..   . َو هللَّ

َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِميَن{.
ونرجع إىل اآلية )27( من س��ورة 
احل��ج وهي آخر آية ذك��ر فيها لفظ 
احل��ج يف الق��رآن الكري��م ند أن 
أذان إبراهي��م7 باحل��ج كان أذانًا 
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عامليًا عامًا للجميع بعد أن هيأته له 
السماء ووطأته كما يف اآلية الكرمية 
ْأنا  26 من الس��ورة نفسها: }َو إِْذ َبوَّ

إلِِْبراِهيَم َمكاَن اْلَبْيِت{   . 
و}َأْن ال ُتْشِرْك ِبي َشْيئًا{.

فهو بيت هلل وحده دون سواه.
ْر َبْيِتَي  ثم يأتي التطه��ري }َو َطهِّ
��ِع  كَّ الرُّ َو  اْلقائِِمي��َن  َو  ائِفِي��َن  لِلطَّ
��ُجوِد{ فلهؤالء أنش��ئ البيت،  السُّ
الذين يعبدون اهلل تعاىل وال يشركون 
يف عبادته��م له أح��دًا يف طوافهم 
بالكعب��ة ويف قيامه��م وركوعه��م 
وس��جودهم .   . كل هذا كان متهيدًا 

لألذان املبارك.
َيْأُتوَك  ْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ  }َو َأذِّ
ِرجااًل َو َعلي ُكلِّ ضاِمٍر َيْأتِيَن ِمْن 

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{.
يأتون يس��عون على أقدامهم من 
ط��رق بعي��دة وعل��ى كل إبل وقد 
والبع��د واجلوع  الس��ري  جهده��ا 
فهزلت وضمرت حت��ى ورد أنه ال 

يدخل بع��ري وال غريه احلرم إال وقد 
هزل..

ويف ثواب السعي إىل البيت املبارك 
روى سعيد بن جبري عن ابن عباس 
أنه قال لبنيه : يا بين حجوا من مكة 
مش��اة حتى ترجعوا إليها مشاة فإني 
مسعت رس��ول اهلل9 يقول: للحاج 
الراكب بكل خطوة ختطوها راحلته 
سبعون حسنة وللحاج املاشي بكل 
خطوة خيطوها س��بعمائة حسنة من 
حس��نات احلرم    . قيل : وما حسنات 
احل��رم ؟ ق��ال : احلس��نة مبائة ألف 

حسنة)18(   . 
ْن فِ��ي النَّاِس...{  وبدالل��ة }َو َأذِّ

و}..   . ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{ .   . 
 أي ناد يف الناس وأعلمهم بوجوب 
احلج وإن تعددت أماكنهم وتباعدت 

بلدانهم وتناءت أمصارهم ..
وال بأس بنقل هذا اخلب: قال حممد 
بن ياسني : قال لي شيخ يف الطواف: 
من أين أنت؟ فقلت: من خراسان    . 
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قال : كم بينكم وبني البيت؟ قلت: 
مس��رية ش��هرين أو ثالث��ة    . قال : 
فأنتم جريان البي��ت    . قلت : أنت 
من أي��ن جئت؟ قال : من مس��رية 
مخس س��نوات وخرجت وأنا شاب 
فاكتهل��ت    . قلت: واهلل هذه الطاعة 

اجلميلة واحملبة الصادقة    . فقال : 
زر من هويت وان شطت بك الدار

وحال من دونه حجب وأس��تار
ال مينعن��ك ُبع��د ع��ن زيارته

إن احمل��ب لن يه��واه زوار)19(
نيب  اهلل  املخاطب  أكان  وس��واء 
حمم��د  رس��ول اهلل  أم  إبراهي��م 
وقع  فقد  عليهم��ا،  صل��وات اهلل 
االختالف بني املفس��رين يف من 

الذي يؤذن باحلج؟
فجمهور املفسرين ذهب إىل أن 
إبراهيم7  املخاطب هو نيب اهلل 
وقال��وا: أمس��ع اهلل تع��اىل صوت 
إبراهيم كل من س��بق علمه بأنه 
حيج إىل يوم القيام��ة ..   . عن ابن 

عب��اس قال : ملا أمر اهلل س��بحانه 
إبراهي��م أن ين��ادي يف الن��اس 
باحلج صعد أبا قبيس »وهو جبل« 
ووضع إصبع��ه يف أذنيه وقال : يا 
أيها الن��اس أجيبوا ربكم فأجابوه 
بالتلبية يف أصالب الرجال وأول 

من أجابه أهل اليمن.
أن  إىل  ذه��ب غريه��م  فيم��ا 
املخاطب باآلية هو نبينا حممد9 
أي وأذن ي��ا حممد يف الناس باحلج 
ف��أذن9 يف حج��ة ال��وداع، أي 

أعلمهم بوجوب احلج)20(.   . 
إن احل��ج إىل البي��ت العتيق كما 
يب��دو ملن تتبع تاري��خ احلج كان يف 
ش��ريعة األنبياء والرس��ل وأنه كان 
عب��ادة مألوفة منذ عصور قدمية، فقد 

صحت آثار على ذلك، منها:
ما ورد من أن هودًا وصاحلًا8 قد 
يلبون وحيجون  بوادي ُعسفان  مروا 
البي��ت العتيق   . .   . وم��ن أن يونس 

وموسى8 قد حجا أيضًا)21(   . 
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وأيضًا ميكن االس��تفادة من اآلية 
) 27( من س��ورة القص��ص التالية 
على أن احلج كان معروفًا هلم حيث 
اعتادوا أن يعدوا السنني باحلج، ويف 
ذلك يقول نيب اهلل ش��عيب ملوس��ى 

الكليم8:
}قاَل إِنِّي ُأِريُد َأْن ُأْنِكَحَك إِْحَدي 
اْبَنَتيَّ هاَتْيِن َعلي َأْن َتْأُجَرِني َثماِنَي 

ِحَجٍج...{.
املقصود هنا مثانية أعوام، وإنا مسي 
العام حجة عل��ى اعتبار أن يف كل 
عام حجة إىل بيت اهلل احلرام، وهذا 
قد يص��ح أن يكون دلياًل على أنهم 
كانوا حيجون   . ويقال يف لغة الشهور: 
»ذو احلجة«؛ لوق��وع حج البيت يف 

هذا الشهر..
وإذا م��ا نظرنا إىل احلديث النبوي 

الشريف:
»احلج عرفة«   . 

وإىل ما عليه الناس من االجتماع يف 
صعيد واحد أرض عرفة وزمن واحد 

يوم عرفة، ندرك عندئذ الطابع اجلماعي 
وه��و ما حيمله اخلطاب اجلماعي هلذه 
الش��عرية والعبادة املباركة الوارد يف 
آياتها، بل إن مناس��ك احلج وأعماله 
ترمز بأمجعها إىل الس��نن الفاعلة يف 
االجتماع اإلنساني أو البشري   . وإذا 
كان باإلمكان أن يصلي اإلنس��ان أو 
يصوم وح��ده فقد ال يكون باإلمكان 
أن حيج اإلنسان وحده أو ال جيد نفسه 
إال وه��و حماط بالكث��ري ممن حيجون 
معه، ومل حيدثنا تاريخ هذه العبادة إال 
عن احلج وهم جمتمعون ، فاحلج عبادة 
مجاعي��ة يرجى أن حتقق آث��ارًا تتعلق 
باجملموع اإلنساني، وهو نفري عام يف 
مجيع املواقف واملناس��ك يف اإلحرام 
ويف التلبي��ة والط��واف والس��عي 
والوقوف يف املشاعر املقدسة عرفات 
واملزدلفة ومنى واجلمرات، يعلن فيه 
اجلميع اس��تجابته ملتطلبات رس��الة 
اإلس��الم وأحكامه وقيم��ه، ورفضه 
لغري اإلس��الم من الكفر واالحنراف 
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ومناهج الشياطني من اإلنس واجلن.
يقول الس��يد الش��هيد حممد باقر 
الصدر+: أال ت��رى أّن أهم ما يبدو 
لإلنس��ان يف هذا املنس��ك الرائع 
منس��ك رمي اجلمار هو هذا الرمي 
اجملموع��ي لرموز الش��يطان واحدًا 
بعد اآلخر تعبريًا حس��يًا عن لزوم 
نفي الش��ر م��ن األرض بعد اتباع 
طري��ق اخلري، والط��واف حول رمز 
اخلري الكعب��ة، واجلميل يف األمر أن 
املسلم يش��عر إذ يطوف حول مركز 
واح��د، ويرمي رموزًا للش��ر ثالثة 
ب��أن طري��ق اهلل واح��د يف حني أن 
وباستحباب  متعددة،  الشيطان  طرق 
التكبري ل��ه عند كل رمية يش��رتك 
اللفظ يف املوقف ليؤكد يف ش��عور 
اإلنس��ان عهده هلل تع��اىل بأن يرمي 
الشر والشيطان وال يتبعهما، ويبقى 
وفيًا لعقيدته بأن اهلل خالق كل شيء 

وفوق كل قوة)22(.
إنه حبق مؤمتر إمياني إنس��اني كبري 

ال نظري له حتت ش��عار واحد ونداء 
واحد واستجابة واحدة : 

»لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 
لك لبيك ...«   . 

ويأمل املخلصون من أبناء اإلميان 
أن يساعد تطور الوعي واملعرفة عند 
الناس خصوصًا األمة اإلسالمية على 
إدراك جوهر احلج ومراميه وأهدافه ، 
لتعود فعالية هذه األمة كما بدأت يف 
محل رسالة اإلسالم احلق إىل البشرية 

مجعاء   . 
هذا فيما يتعل��ق باخلطاب األول 
لسورة احلج }يا َأيَُّها النَّاُس...{ فهو 
خطاب عام وخط��اب احلج خطاب 

عام أيضًا .

التقوى
إن أول ما بدأت به هذه الس��ورة 
املبارك��ة: }ي��ا َأيَُّه��ا النَّ��اُس اتَُّقوا 
َربَُّكُم..{ ويف اآلية الثانية والثالثني 
اليت تتوس��ط تقريب��ًا آيات احلج يف 
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ْم  ه��ذه الس��ورة }ذلَِك َو َم��ْن ُيَعظِّ
َشعائَِر اهللِ َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{ 

وللشعائر تفاسري منها :
إنها معامل دي��ن اهلل واألعالم اليت 
نصبه��ا لطاعته، ثم اختلف يف ذلك 
فقيل: هي مناس��ك احل��ج كلها .   . 
وقيل: هي الب��دن .   . وقيل: دين اهلل 

كله، وتعظيمها التزامها)23(..
وس��واء هي معامل دين اهلل أم هي 
مناس��ك احلج ومنه��ا البدن أم هي 
دين اهلل كله وتعظيمها يعين التزامها، 
ف��إن الغاي��ة منه��ا هو ه��ذا األمر 
العظيم والذي هو أساس كل شيء 
يف حياتنا »التق��وى« أن ال يراك اهلل 
تعاىل حي��ث نهاك وال يفقدك حيث 
أم��رك    . أو احرتس��وا بطاعته عن 
عقوبته ..   . وكل ما نده يف عرصات 
وميادين هذه الفريضة من مناس��ك 
كلها طاع��ة هلل تعاىل ومواضع عبادة 
حتب الس��ماء وجودنا فيه��ا وتثيبنا 
عليه.   . وهي تؤسس للتقوى وتبنيها 

يف النف��وس وتثبته��ا يف القل��وب 
عب طاعة خالص��ة ألوامر وأحكام 
على مجيع احلجيج االلتزام بها وإال 
ترتبت عل��ى خمالفتها عقوبات.   . إن 
احلج مدرس��ة نتيجتها التقوى وهو 
الفوز الكبري .   . وإضافة التقوى إىل 
القلوب }َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{ 
ألن حقيقة التقوى تقوى القلوب ..

وترب��ط بني اهلدي ال��ذي ينحره 
احلاج وتقوى القلوب إذ إن التقوى 
والقول لس��يد قطب هي الغاية من 
مناسك احلج وشعائره . وهذه املناسك 
والش��عائر إن هي إال رموز تعبريية 
عن التوجه إىل رب البيت وطاعته. 
وقد حتم��ل يف طياتها ذكريات قدمية 
من عهد إبراهيم7 وما تاله، وهي 
ذكريات الطاعة واإلنابة والتوجه إىل 
اهلل منذ نشأة هذه األمة املسلمة، فهي 

والدعاء والصالة سواء)24(.   . 
ثم تأت��ي التقوى أيض��ًا يف اآلية 
الس��ابعة  اخلامتة آليات احلج، وهي 
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والثالث��ون: }َلْن َين��اَل اهلَل ُلُحوُمها 
َو ال ِدماُؤه��ا َو لِك��ْن َيناُلُه التَّْقوي 

ِمْنُكْم...{   . 
وهم حني يؤمرون بنحرها باسم اهلل 
}َلْن َيناَل اهلَل ُلُحوُمها َو ال ِدماُؤها{، 
فإن اللحوم والدماء ال تصل إىل اهلل 
سبحانه إنا تصل إليه تقوى القلوب 
وتوجهاتها ال كما كان مشركو قريش 
يلطخ��ون أوثانهم وآهلته��م بدماء 
الش��رك  طريقة  على  األضحي��ات 

املنحرفة الغليظة)25(..   . 
وجاءت اآلية تذكريًا للناس مجيعًا 
وحتذيرًا هلم من هول تلك الس��اعة 
وعظيم حدوثها وشدة خطرها، وأنه 
ال بد هلم من ذل��ك اليوم الرهيب 
يوم احلساب األكب، إنه يوم القيامة   . 
فمن أول آي��ة نقرأ قوله تعاىل: }إِنَّ 

اَعِة َشيْ ٌء َعِظيٌم{. َزْلَزَلَة السَّ
إن فريضة احلج املباركة يف أغلب 
مناسكها ومفاصلها تذكرنا مشاهدها 
بذلك اليوم العظيم وهذه املش��اهد 

جتّسد لنا العالقة بني احلج واحلديث 
عن القيامة .   . 

فلب��اس اإلحرام والغس��ل الذي 
قبله يذكرنا برحلة املوت وقد بدأت 
بالتغسيل ثم التكفني .   . لباس احلج 
البسيط يذكرنا بالكفن الذي يلبس 

للموتى..   . 
يذكرنا بأننا ال خنرج من الدنيا إال 
بهاتني القطعتني .   . وندع كل شيء 
خلف ظهورنا، كل ما جهدنا أنفسنا 
للحصول عليه وكل ما اختلفنا من 
أجله أو تنازعنا عليه أوتقاتلنا بسببه 

وتقاطعنا نذره وراءنا .   . 
إن احلج ولباسه يطلب منا العودة 
إىل حي��ث البداي��ة ، ب��ل إن احلاج 
يتمث��ل احلالة اليت كان��ت أواًل من 

البساطة يف املظهر واللباس .   . 
وزمحة احلج والناس ميألون أرجاء 
أرض املناس��ك وكلهم متجهون إىل 
مكان واح��د يف لباس واحد يف حر 
الشمس، والنزول من عرفة والنفرة 
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من مزدلفة والتوجه لرمي اجلمرات 
تذكرن��ا بزمح��ة ذل��ك الي��وم يوم 
القيامة    . الش��مس الضاربة احملرقة 
والزحام  والع��رق  الش��ديد  واحلر 
اخلان��ق وما يرتتب عل��ى هذا كله 
من متاع��ب وحرج وضيق و أذى .   . 
يذكرنا ببأس يوم القيامة وهوله .   . 

والطواف بالبيت املبارك والسعي 
ب��ني الصفا واملروة وما يرافق ذلك 
والضغط  اخلان��ق  الزح��ام  م��ن 
الشديد ، واالنتظار الطويل والصب 
بالتعليمات  والتقي��د  والتحم��ل 
اخلاصة بكل منسك واالبتعاد عما 
يس��بب األذى لآلخري��ن ومراعاة 
 .   . مريضهم وكبريه��م وصغريهم 
يذكرنا بيوم القيامة ..بل إن القيامة 
لتتجّسم مبثل هذه املواقف املهابة يف 
عمرة احلج ومتعته حيث الصحاري 
اململوءة باحلجيج واملشاعر املكتظة 
به��م ..   . تعل��و أجس��امهم ثياب 
بيض كاألكفان وتصهرهم أش��عة 

الش��مس وترى وجوههم تفيض 
عرقًا وأجس��امهم كادحة وقد عنت 
للحي القي��وم .   . كما هي حالتهم 
حينم��ا يقف��ون ب��ني يدي��ه تعاىل 
للحس��اب وهم ينظرون إىل رمحته 
ولطفه بهم وهم ش��عث غب، قد 
أخذ اجله��د واإلرهاق منهم مأخذه 
والع��رق يتصبب منه��م ينتظرون 
َيخاُفوَن  }َو  ورضوان��ه  مغفرت��ه 
ُه ُمْس��َتِطيرًا{)26(  َيْومًا كاَن َش��رُّ
منتشرًا خيش��ون أن يصيبهم بشّره 
وضرره وخيتم أمرهم إىل نار وقودها 
الناس واحلجارة .   . لكن هذه العبادة 
والصدق فيها تعطي األمل هلؤالء وهم 
جيوبون عرصاتها وهم حيرمون يلبون 
يطوفون يصلون يس��عون يقصرون 
يدعون يذحبون حيلق��ون يرمجون ..   . 
فال يقنطون كم��ا تعطيهم رمحة اهلل 
تعاىل هن��اك يف عرصات يوم القيامة 
األم��ل والرجاء والبش��رى باملغفرة 
والرضوان واجلنة اليت وعدهم إياها 
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رب العزة }َربَّن��ا َو آتِنا ما َوَعْدَتنا 
َعلي ُرُسلَِك َو ال ُتْخِزنا َيْوَم اْلقِياَمِة 
إِنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميعاَد{ وحاشا هلل أن 

خيلف ميعاده ألوليائه..
عن أنس بن مال��ك قال : مسعت 

رسول اهلل9 يقول:
»إن اهلل تعاىل يباهي بأهل عرفات 
املالئكة يق��ول : يا مالئكيت انظروا 
إىل عبادي شعثًا غبًا أقبلوا يضربون 
إل��ي من كل فج عميق فأش��هدهم 
أني ق��د أجبت دعاءهم وش��فعت 
رغبتهم ووهبت مس��يأهم حملسنهم 
وأعطيت حمس��نهم مجيع ما سألوني 

غري التبعات اليت بينهم ...«.
أو كم��ا يف رواي��ة أخ��رى ع��ن 
الطباني:  يذكره��ا  رس��ول اهلل9 
»أما خروج��ك من بيتك تؤم البيت 
احلرام، فإن لك ب��كل وطأة تطؤها 
راحلتك، يكتب اهلل لك بها حسنة، 
وميحو عنك بها سيئة   . وأما وقوفك 
بعرف��ة، إن اهلل عز وج��ل ينزل إىل 

السماء الدنيا، فيباهي بهم املالئكة، 
فيقول: هؤالء عبادي، جاءوني ش��عثًا 
غ��بًا م��ن كل فج عمي��ق، يرجون 
رمحيت، وخيافون عذاب��ي ومل يروني، 

فكيف لو رأوني؟...«.
جاء ذلك بسبب الدعاء املتواصل 
والدموع املنحدرة والقلوب املشدودة 
إىل بارئها واألعناق املشرئبة إىل ربها.   . 
يتوس��لون  اهلل  إىل  يتضرعون  آالف 
إلي��ه، أن ينجيهم من ه��ول املطلع 
ونداؤهم يعلو يؤكدون استجابتهم: 
»لبي��ك الله��م لبي��ك ..   . لبيك ال 
ش��ريك لك لبيك ...«   . يعرتفون له 
أن كل شيء فاٍن إال وجهك الكريم 
وأن كل ش��يء هو ملكك وحدك ال 
شريك لك ليست النعمة و املال إال 
لك وليس��ت القوة إال بك وليس 
الس��لطان إال ل��ك وإن��ك املالك 
احلقيقي الذي يس��توجب منا احلمد 
و الش��كر دون أن يكون هناك أحد 
سواك .   . وهو مشهد حيكي لنا وقوفنا 
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بني يديه تعاىل وحده وحده.
}َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َو ال َبُنوَن ٭ إالَّ 

َمْن َأَتي اهلَل بَِقْلٍب َسلِيٍم{)27(.
وأكثر الرواي��ات تؤكد أن التلبية 
تعب عن اس��تجابة بش��رية كبى 
لن��داء تارخي��ي عظي��م طلب من 
إبراهيم شيخ املوحدين أن يعلنه يف 
األرض وأعطي وعدًا بأن يستجيب 
له املؤمنون    . وهو م��ا وقع بالفعل 
منذ أول أذان باحلج وإىل يومنا هذا..

أما مش��اهد ذل��ك اليوم ووصف 
أهوال��ه فنرتك اآلية تصوره لنا وهل 
هناك تصوير أبلغ منها وأدق وأصدق 

حتى كأنك تراها أمام عينيك:
}يَ��ْوَم َتَرْوَنها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة 
ا َأْرَضَع��ْت َو َتَض��ُع ُكلُّ ذاِت  َعمَّ
َحْمٍل َحْمَلها َو َتَري النَّاَس ُسكاري 
َو ما ُهْم ِبُسكاري َو لِكنَّ َعذاَب اهللِ 

َشِديٌد{.
وما مشاهد احلج إال صورة عملية 
ومصغرة حنياها كل عام من مشاهد 

القيامة.
ثم تنتقل اآلي��ات إىل البعث يوم 
الف��زع األكب حني نفخ��ة البعث 
لتق��ّرر ب��ال أدنى ش��ك وال ريب 
أن تل��ك الس��اعة واقع��ة ال حمالة، 
وأن  اهلل العزي��ز القدي��ر س��يبعث 
املوتى وخيرجهم م��ن أماكنهم اليت 
طال انتظارهم فيه��ا والرتاب يعلو 

وجوههم وأجسادهم.
اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيها َو  }َو َأنَّ السَّ

َأنَّ اهلَل َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر{.
لتذكرنا أن أمر الس��اعة والبعث 
واقع ال حمالة، وإن ارتبنا يف قدرة اهلل 
تعاىل أن يبعث أشالءنا وهي رمة أو 
رميم فإن اهلل القادر يذكرنا أن أصلنا 
كان من تراب، وأن خلقنا األول كان 
من ذلك الرتاب وأننا أبناء األرض 
اليت تكوّنا من ترابها ومنها نش��أنا 
وكذلك عليها عشنا ومن عناصرها 

استفدنا وما زلنا..
}يا َأيَُّها النَّاُس إِْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب 
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ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ُتراٍب{.
إن انتابك��م الش��ك يف بعثك��م 
ونش��وركم فإنا خلقن��ا أباكم وهو 
آدم7 من ت��راب، فمن قدر على 
أن يصرّي الرتاب بشرًا سويًا حيًا يف 
االبتداء، ق��در على أن حييي العظام 
وهي رميم ويعيد األموات وحيشرهم 
إليه .   . أيها الناس وإن من كان قادرًا 
على االبتداء فهو قادر على اإلعادة..
ويف احلج أيضاً، تذكرة لنا يف الدنيا 
عن ذلك اليوم عندما تنظر لنفسك 
بعد يوم أو يومني من ارتداء مالبس 
اإلحرام، ترى أنك أصبحت ش��عثًا 
وقد ع��الك الرتاب والغ��بة   . فإذا 
نويت املبيت يف مزدلفة، ترى الكثري 
م��ن الن��اس تعباً، ال ب��ل كأنه من 
التعب واملشقة واإلعياء ميت فعالً   . 
فمنظر احلجيج يف مزدلفة وهم نيام 
بعد وقوفهم يف عرفة وأداء أعماهلا ثم 
إفاضتهم منها بذلك الزحام الشديد 
وعليه��م آث��ار التع��ب ويعلوهم 

ال��رتاب والغبار والضن��ك    . وما 
أن يؤذن لص��الة الصبح يف املزدلفة 
حتى تراهم يقومون وينفضون عنهم 
الرتاب وينشطون من جديد كما لو 
أنهم بعثوا من قبورهم يوم البعث.
نعم إذا أتى وقت الفجر يس��تيقظ 
الن��اس كأنهم يبعثون م��ن القبور: 
الكل بالثياب البي��ض يتحرك هنا 
وهناك يستعد إىل حركة أخرى وهي 
رمي اجلمرات وما يرافقها من أعمال 

منى...
لذلك تأتي اآلية السابعة لتذكرنا 

بالبعث من القبور:
اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيها َو  }َو َأنَّ السَّ

َأنَّ اهلَل َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر{.
وهكذا نرى أول أثر من آثار احلج 
يف تربية األم��ة: تربيتها على اليوم 
اآلخر واالس��تعداد ل��ه، بأن يعيش 
أف��راد األمة بعض حلظات��ه ومعامله 

العملية أثناء أيام احلج    .    . 
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الكل ساجد هلل
وم��ن روعة احل��ج أن��ه جيعلك 
تستش��عر أن الك��ون كل��ه عبد هلل 
وأن��ك خاضع هلل م��ع من حولك    . 
ففي يوم عرفة تش��عر أنك لس��ت 
وحدك من يسجد هلل يف هذا الكون 
ويدعوه، بل تشعر أن كل شيء ساجد 
فاخليمة اليت تس��تظل حتتها ساجدة ، 
وأن جبل عرفات الذي تعلوه ساجد، 
بل الكون كله ساجد ، فتنضم أنت 
أيه��ا اإلنس��ان الضعي��ف إىل هذه 
املخلوقات وتش��اركها يف سجودها 
وخضوعها هلل تع��اىل   . وهذا ما نراه 

بوضوح يف اآلية 18:
}َأ َلْم َت��َر َأنَّ اهلَل َيْس��ُجُد َلُه َمْن 

��ماواِت َو َمْن ِفي األَْْرِض َو  ِفي السَّ
ْمُس َو اْلَقَمُر َو النُُّجوُم َو اْلِجباُل  الشَّ
َوابُّ َو َكثِيٌر ِمَن  ��َجُر َو ال��دَّ َو الشَّ
النَّاِس َو َكثِيٌر َح��قَّ َعَلْيِه اْلَعذاُب َو 
َم��ْن ُيِهِن اهلُل َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اهلَل 

َيْفَعُل ما َيشاُء{.
يف عرفة اجلمي��ع يف احلج يدعون 
إهلًا واحدًا حتى الش��جر والدواب 
كلهم  واألرض  والسموات  والطري 
يدع��ون ربهم ويس��بحونه لكن ال 

نفقه تسبيحهم.   . 
}..َو إِْن ِمْن َشيْ ٍء إالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه 

َو لِكْن ال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم...{.
بالعبودي��ة  يذكرن��ا  احل��ج  إن 
اخلالص��ة هلل تعاىل فه��ذه حياة األمة 
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املسلمة تقع بني سجدتني يف سورة 
احلج، فأول سورة نزلت فيها سجدة 
مع بداية البعثة كانت سورة العلق، 

اليت جاء فيها قوله تعاىل:
}َكالَّ ال ُتِطْعُه َو اْسُجْد َو اْقَتِرْب{ 
بينما آخر س��ورة نزلت فيها سجدة 
كانت س��ورة احلج، ال��يت نزلت مع 
نهاية البعثة، وال��يت ترى فيها قوله 

تعاىل:
}يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن��وا اْرَكُعوا َو 
اْس��ُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو اْفَعُلوا 

اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن{.
يظهر  الس��جدتني  ب��ني  والفرق 
النقل��ة العظيمة اليت انتقلتها األمة، 
من السجدة األوىل املوجهة للنيب9 

وحده يف س��ورة العلق، إىل السجدة 
األخ��رية اليت وجهت لألمة كلها يف 
سورة احلج   . فهي نقلة نوعية يف فرتة 
حمدودة، من النيب وحده يف غار حراء 
يعبد اهلل تع��اىل ويتفكر يف ملكوته 
ويف أوض��اع قوم��ه وما آل��ت إليه 
أمورهم من عبادة األصنام واألوثان 
والظلم والطغيان والتسلط والقهر 
فاعتزهل��م وما يعبدون،   ، واحلروب 
فنقل��وا نقلة نوعي��ة إىل أمة مؤمنة 

عابدة جماهدة ..
ثم تنتقل اآليات )26-37( إىل ذكر 
مناس��ك احلج املختلفة، لتأتي خالهلا 
ْم  اآلية احملوري��ة: }ذلَِك َو َم��ْن ُيَعظِّ
َشعائَِر اهللِ َفإِنَّها ِمْن َتْقَوي اْلُقُلوِب{.
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وإذا عدنا إىل سورة البقرة إىل اآلية 
197 اليت تنص على أن خري ما يتزود 
ب��ه العبد املؤمن آلخرته هو التقوى 
اِد التَّْقوي  ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ }..   . َو َتَزوَّ
َو اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{ خصوصًا 
إذا عرفنا أن العرب تطلق كلمة الزاد 
على طعام الس��فر ال طعام احلضر، 

وهلذ ند اإلمام عليًا7 يتأوه:
»آه من قل��ة الزاد وبعد الس��فر 

ووحشة الطريق وهول املطلع ..«.
وقد جاء هذا بع��د أن نفت اآلية 
نفس��ها كاًل من الرفث و الفسوق 
واجل��دال، وأن ال تكون هذه األمور 
حاضرة يف س��احة احلج ملا تسببه من 
إفس��اد للحج وآثام وخمالفات حيث 

قالت: 
}َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث 
َو ال ُفُس��وَق َو ال ِج��داَل ِفي اْلَحجِّ 
َو ما َتْفَعُلوا ِمْن َخْي��ٍر َيْعَلْمُه اهلُل َو 
اِد التَّْقوي َو  ُدوا َفِإنَّ َخْي��رَ الزَّ َتَزوَّ

اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{   . 

ولورود هذه الكلمة يف سورة احلج 
حنن نقف فق��ط عند ) وال جدال ( 
الذي يع��ين فيما يعنيه أنه ال خصام 
يف احل��ج وال مم��اراة يف احل��ج وال 
مالحاة يف احلج وال مش��ادة يف احلج؛ 
ملا فيه م��ن خمالفة للتقوى وإفس��اد 
هلذا العمل العظيم.   . إذن فال جدال 
يف احلج   . اجل��دال املنبوذ الذي يرتك 
البغضاء واحلقد يف القلوب والسوء 
يف العالق��ات والغضب الذي متتأل 

به النفوس...
 : واجلدال مصدر جادل.   . واجلدال 
أشد اخلصام وهو مشتق من اجلدالة، 
وه��ي األرض ف��كأن كل واح��د 
من اخلصم��ني أو املتجادلني يقاوم 
صاحبه حت��ى يغلبه فيك��ون كمن 
ضرب ب��ه اجلدالة أو يرميه باجلدالة 

قال الشاعر: 
قد أركب اآللة بعد االله

بالداله العاجز  وأترك 
منعفرًا ليس له ماله
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ومنه األجدل: الصقر لش��دته    . 
واجلدل فت��ل احلبل، ومن��ه زمام 

جمدول أي حمكم الفتل)28(.
وتأتي اآلية نفس��ها لتحبب إلينا 
فعل اجلميل ع��ب: }َوما َتْفَعُلوا ِمْن 
َخْي��ٍر َيْعَلْمُه اهلُل{ ث��م راحت اآلية 
تدعو اجلميع إىل الزاد األكب النافع 
اِد  الزَّ َخْي��َر  َفِإنَّ  ُدوا  }َوَت��َزوَّ عب: 

التَّْقوي َو اتَُّقوِن يا ُأولِي األَْْلباِب{.
وم��ن الالف��ت أن س��ورة احلج 
تتعرض إىل اجلدال اخلالي من الدليل 
واملعرفة .   . جدال التطاول اجملرد من 
واالحنراف  الضالل  جدال  البهان، 
املتبع لشيطان عاٍت متبجح بعيد عن 
احلق خمالف له .   . وقد جاء هذا النوع 
من اجلدال مرتني يف اآلية الثالثة ويف 

اآلية الثامنة من هذه السورة:
}َو ِم��َن النَّاِس َمْن ُيج��اِدُل ِفي 
طاٍن  اهللِ بَِغْي��رِ ِعْلٍم َو َيتَِّبُع ُكلَّ َش��يْ

َمِريٍد...{

}َو ِم��َن النَّاِس َمْن ُيج��اِدُل ِفي 

اهللِ بَِغْي��رِ ِعْلٍم َو ال ُهدًي َو ال ِكتاٍب 
ُمنِيٍر...{

يقول صاحب جممع البيان يف اآلية 
األوىل اليت حتمل رقم 3 : هذا إخبار 
عن املش��ركني الذين خياصمون يف 
توحيد اهلل سبحانه ونفي الشرك عنه 
بغ��ري علم منهم، بل للجهل احملض 
وقيل: إن املراد به النضر بن احلرث 
بأن��ه كان كثري اجل��دال وكان يقول: 
املالئكة بنات اهلل والقرآن أس��اطري 

األولني، وينكر البعث...
وكأن السورة باعتبارها سورة احلج 
حتذرن��ا من اجل��دال وتبني خطورته 
على هذه الفريضة وعلى من يؤديها 
وإن أخذ ش��كاًل آخر ومنحى آخر، 
وأنه منبوذ يف كل األوقات وحمرم إال 
أنه يف موسم احلج أكثر خطورة وأشد 
حرمة حتى ال يش��غلنا عن مناسكه 
وحتى  الس��ليم  بالش��كل  وأدائها 
ال مينعن��ا من االس��تزادة من معاني 
احلج اجلميل��ة وال يبعدنا عن قيمها 
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وحالوتها شيء .   . وهلذا جاءت اآلية: 
}َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ َفال ..   . َو ال 

.} ِجداَل ِفي اْلَحجِّ
إن مناسك احلج تعّد غاية الطاعة  هلل 
تعاىل .   . إنك يف خ��الل احلج، تنفذ 
أوامر وتعليمات حمددة ومشددة من 
اهلل تعاىل، إن مل تنفذها بدقة تفس��د 
احلج   . فاملس��لم يف احلج يطوف سبع 
مرات حول حجر، ويس��عى س��بع 
مرات بني حجري��ن الصفا واملروة، 
ثم عند رمي اجلم��رات، فهو يرمي 
حبج��ر عل��ى حجر ويك��ب مع كل 
حصاة يرميها ..   . فهو يطبق مناس��ك 
عدي��دة ق��د ال يفه��م احلكمة من 
ورائها، لكن��ه ينفذها فقط طاعة هلل 
تعاىل، واستس��المًا ألوامره، وانقيادًا 
ألحكام��ه مع صب رائع وحتمل كبري 
ال يداخل��ه ملل وال ريب.   . ويف هذا 
قمة العبودية والطاعة هلل تعاىل، وقد 
ش��اركت األلفاظ األعمال، ففي كل 
موقف كان اللفظ يشرتك مع العمل 

واحلرك��ة توكيدًا للطاع��ة والتزامًا 
بعه��ده هلل تعاىل، بأن يرمي الش��ر 
والش��يطان وال يتبعهما ويبقى وفيًا 
لعقيدته بأن اهلل خالق كل شيء وفوق 
كل قوة .   . إن احلج باختصار ش��ديد 
وبنظ��رة إمجالية وبنظ��رة تفصيلية 
يشكل أروع األساليب الرتبوية اليت 
جاء بها اإلس��الم لتهذيب النفوس 
وتأكيد س��ريها على خط التكامل.   . 
إن احل��اج يط��وف بتلك املش��اهد 
فيها ويعاهدها  ويتمّلى  يس��تقرؤها 
على البق��اء والثبات ويرجم كل ما 

عداها شياطني اإلنس واجلن..
إن احل��ج يع��د دورة تدريبية ألداء 
فريضة أخرى من فرائض اإلس��الم 
حتتاج إىل الصب واحلكمة والتحمل، 

إنه اجلهاد:
واملتدبر لكتاب اهلل العزيز يدرك أن 
مفهوم اجلهاد يش��مل كل جهد يبذل 

من أجل إعالء كلمة ال إله إال اهلل..
اجلهاد يف س��بيل اهلل، اجلهاد الذي 
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يؤدي  الطاعة وبدونها ال  يستوجب 
اجله��اد دوره وال ينتج لن��ا نتائجه 

املرجوة.
لذلك تأتي بعد آيات احلج مباشرة 
آيات اجلهاد يف س��بيل اهلل ، فنالحظ 
أن احلدي��ث حول احلج يف س��ورة 
احلج يبدأ باآلية السادسة والعشرين 
وينتهي باآلية الس��ابعة والثالثني ، 
ومن الالف��ت لالنتباه أن اآلية اليت 

تليها مباشرة هي:
}إِنَّ اهلَل ُيداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ 

اٍن َكُفوٍر{)29(. اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّ
متهي��دًا كما يبدو ل��إلذن بالقتال 
وق��د ج��اء ألول مرة يف التش��ريع 

اإلسالمي:
} ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظلُِموا 
َو إِنَّ اهلَل َعلي َنْصِرِهْم َلَقِديٌر{)30(   . 

سبب نزول آية اإلذن بالقتال
قال املفسرون: كان مشركو أهل مكة 
يؤذون أصحاب رس��ول اهلل9 فال 

يزالون جييئون من مضروب ومشجوج 
فشكوهم إىل رس��ول اهلل9 فيقول 
هلم: اصبوا فإن��ي مل أومر بالقتال، 
حتى هاجر رس��ول اهلل9 فأنزل اهلل 
تعاىل هذه اآلية   . وقال ابن عباس: ملا 
أخرج رسول اهلل9 من مكة قال أبو 
بكر: إنا هلل لنهلكن فأنزل اهلل تعاىل: 
}ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيقاَتُلوَن{ اآلية   . قال أبو 

بكر: فعرفت أنه سيكون قتال.
ويف جمم��ع البي��ان : وهي أول آية 

نزلت يف القتال)31(   . 
ومن هم الذين ينص القرآن على 

أنهم مظلومون؟
ِمْن  ُأْخِرُج��وا  }الَِّذي��َن  إنه��م 
ِدياِرِهْم بَِغْيِر َح��قٍّ إالَّ َأْن َيُقوُلوا 

َربَُّنا اهلُل{)32(   . 
ويف الذين أخرجوا احتماالن كما 

يذكر صاحب جممع البيان:
أخرج��وا إىل املدين��ة فتكون اآلية 
مدنية    . وحيتمل إىل احلبش��ة فتكون 
اآلية مكية، وذلك بأنهم تعرضوا هلم 
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ب��األذى حتى اضطروا إىل اخلروج..   . 
مل خيرج��وا من دياره��م إال لقوهلم: 
ربن��ا اهلل وحده، وقال أبو جعفر7: 
نزل��ت يف املهاجري��ن وج��رت يف 
من  أخرجوا  الذي��ن  آل حمم��د: 

ديارهم وأخيفوا.   . 
ثم يأتي الكالم عن س��ّنة التدافع 
اليت شرعت للدفاع عن احلق وحفظ 

معامله:
}..   . َو َلْوال َدْفُع اهللِ النَّاَس َبْعَضُهْم 
َمْت َصواِم��ُع َو بَِيٌع َو  بَِبْع��ٍض َلُهدِّ
َصَلواٌت َو َمساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم 
اهللِ َكثِيرًا َو َلَيْنُصَرنَّ اهلُل َمْن َيْنُصُرُه 

إِنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعِزيٌز{.
إن قوى الش��ر والض��الل تعمل 
يف ه��ذه األرض، واملعركة بني اخلري 
والصراع  والضالل  واهلدى  والشر 
قائم بني قوى اإلميان وقوى الطغيان 
منذ أن خلق اهلل اإلنسان.   . والصوامع 
أماكن العبادة املنعزلة للرهبان والبيع 
للنص��ارى عام��ة وهي أوس��ع من 

الصوامع، والصلوات أماكن العبادة 
لليه��ود واملس��اجد أماك��ن العبادة 
للمسلمني، وهي كلها معرضة للهدم 
على قداستها وختصيصها لعبادة اهلل 
ال يش��فع هلا يف نظر الباطل أن اسم 
اهلل يذكر فيها، وال حيميها إال دفع اهلل 
الن��اس بعضهم ببعض أي دفع محاة 
ينتهكون  الذين  العقيدة ألعدائه��ا 

حرمتها ويعتدون على أهلها)33(.   . 
وبعد }َوَلَيْنُصَرنَّ اهلُل َمْن َيْنُصُرُه{ 
هذا وعد من اهلل بأنه س��ينصر من 
ينصر دينه وشريعته }إِنَّ اهلَل َلَقِويٌّ 
َعِزي��ٌز{ فوعد اهلل املؤك��د الوثيق 
املتحق��ق ال��ذي ال يتخل��ف يأتي 
ألهل الص��الح يف األرض }الَِّذيَن 
نَّاُه��مْ فِ��ي األَْْرِض َأقاُم��وا  إِْن َمكَّ
كاَة َو َأَمُروا  ��اَة َو آَتُوا ال��زَّ الصَّ
 ِ بِاْلَمْعُروِف َو َنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو هللَّ

عاقَِبُة األُُْموِر{)34(.
»والتمك��ني إعط��اء م��ا يص��ح 
لصاحب  والق��ول  الفع��ل...«  معه 
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جممع  البيان.
فجه��اد معس��كر اإلمي��ان يكون 
ألهداف س��امية تتعلق برفع الظلم، 
وإحق��اق احلق، وإص��الح األرض   . 
وال جيوز أن يكون من أجل التسلط 

واالستضعاف   . 
أّما خامتة سورة احلج فهي اآلية 78:

} جاِهُدوا ِفي اهللِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو 
يِن  اْجَتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
ِمْن َح��َرٍج ِملََّة َأبِيُك��ْم إِْبراِهيَم ُهَو 
اُكُم اْلُمْس��لِِميَن ِمْن َقْبُل َو ِفي  َسمَّ
ُسوُل َشِهيدًا َعَلْيُكْم َو  هذا لَِيُكوَن الرَّ
َفَأقِيُموا  َتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلي النَّاِس 
كاَة َو اْعَتِصُموا  اَة َو آُتوا الزَّ الصَّ
بِاهللِ ُهَو َمْوالُكْم َفنِْعَم اْلَمْولي َو نِْعَم 

النَِّصيُر{.
لق��د ج��اءت آي��ات اجله��اد يف 
الس��ورة بعد آي��ات احلج ألن احلج 
تدريب أساس��ي وقاس على اجلهاد 
يف س��بيل اهلل، ألنه عبارة عن حركة 
ش��اقة وانتقال من م��كان إىل آخر، 

واحلاج كاجملاهد متام��اً كثري االرحتال 
ب��ني األماك��ن واملناس��ك دون أن 
يع��رف االس��تقرار، ويف هذا تعب 
ومشقة والتزام بأوقات ومشاعر أمر 
بها اهلل تعاىل وعلمنا إياها رس��ولنا 

الكريم9..
وختام��ًا إن م��ن يري��د أداء هذه 
الفريضة العظيم��ة، أو على األقل 
العمرة، عليه أن يعّد نفس��ه ويربيها 
على املعاني اليت أتت يف هذه السورة 
الكرمية   . وأن يقرأ س��ورة احلج بنية 
من يريد أن يستفيد من دروس احلج 
ومعاني��ه، حتى لو مل تتح له الفرصة 

بعد   . 
وتلك ه��ي مالمح ق��راءة بعض 
آيات هذه السورة املباركة وارتباطها 
ببعضه��ا وبأنش��طة فريض��ة احلج 

املعطاء .
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