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 والرتاحماحلج 

 

مــن أركــان اإلســالم وأمــر   االــذي جعــل احلــج ركنـًـ  احلمــد هلل

 وبعد:  خليل الرمحندعوة إبراهيم النا  بإجابة 



 

 

 

 

 

 

 . عبد العزيز بن إبراهيم الُعمريأ. د  
 

 

108 

ــوه    ــى املســـلمني ليتقـ ــاىل فـــرض احلـــج علـ فـــإن اهلل ســـبةانه وتعـ

علـى مـا سـار    واإلخالص وحسـن اخللـش   وليسريوا يف طريش التوحيد 

 ماجميــبني لــدعوته وبقيــة األنبيــاء اخلليــل وحممــد عليــه إبــراهيم 

َعَلــى ُكــلِّ َو اِ  بمــالالَةجِّ َيــرالُتوَك ِرَجــااًلَوَأذِّْن فمــي الن ــالســالم مــاعليه

 . احلج]( 27)اآلية  َضاممٍر َيرالتمنَي ممْن ُكلِّ َفجٍّ َعمميٍش

ــراهيم   ــدع إبـ ــذ أن صـ ــوع   ومنـ ــع اجلمـ ــداء م تنقطـ ــذا النـ بهـ

ــة عــن مّكــ   ــة هلل     املؤمن ــة أصــواتها بالتلبي ــل رافع ــداء اخللي ــة ن ة ملبي

ــ اءة مــن الشــرك.  ــش الرمحــة وحســن التعامــل مــع     وال ســالكة طري

 اآلخرين

 رضــي اهلل)يف حــديث أم املــؤمنني عائشــة   لرســول وقــد بــني ا

ــا ــاد أفضـــل العمـــل, أفـــال   (عنهـ ــا رســـول اهلل نـــرى اجلهـ , قالـــت: يـ

.((ال ولكن أفضل اجلهاد حج م ور))جناهد, قال: 
(31)

  

 العلمـاء, هو الذي ال خيالطه أثم كمـا قـال بعـا     ورواحلج امل 

 زق وحدتهمما يفرق بينهم ونمن ذلك وأذى النا  من أعنم اإلثم و

 .ويسيء إليهم

ــافع للنـــا  مـــن اإل  لفـــة والتعـــارم والبيـــع كمـــا أن يف احلـــج منـ

واإلحســان إىل النــا  ونشــر الرمحــة   والشــراء والتعــاون علــى اخلــري 

                                                           

 .2/553, باب فضل احلج امل ور, ج صةيةه ( رواه البخاري يف31)
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لمَيْشــَهُدوا َمَنــافمَع َلُهــْم َوَيــْذُكُروا اْســَم اللَّــهم فمــي َأي ــاٍم لفــة بيــنهم واإل

 َبِهيَمـةم الالَرْنَعـاِم َفُكُلـوا ممْنَهـا َوَأطالعمُمـوا      َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهـْم ممـنْ  

شـك أن هـذه املنـافع ال تتـرتى      وال ]احلـج . (28)اآليـة  َالالَبائمَس الالَفقمري

بـاالختالط والتعـارم احملـدد بضـوابط الشـرع البعيـد        بني النا  إالَّ

وينشر ذلك يا يفرق النا   وغري وأذى النا  عن الفسوق واجلدال

بل نصـت اآليـة علـى الرمحـة      ويبعد بعضهم عن بعاينهم البغضاء ب

الالَةـجك َأْشـُهر  َمْعُلوَمـات  َفَمـْن َفـَرَض فمـيِهن         واإلحسان ويقول تعـاىل: 

الالَةج  َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا جمَداَل فمي الالَةـجِّ َوَمـا َتفالَعُلـوا ممـْن َخْيـٍر      

  َخْيَر الز ادم الت قالَوى َوات ُقوِن َيا ُأولمي الالَرلالَبـابم َيْعَلْمُه اللَُّه َوَتَزو ُدوا َفِإن 

 , ففعل اخلري منصوص عليه شرًعا كمـا تـدل   البقرة]( 197)اآلية 

 اآلية الكرنة.

 :كما أن اهلل سبةانه وتعاىل حث النا  على التعارم يف قولـه  

   ُْنَثـى َوَجَعلالَنـاُكْم ُشـُعوًبا    َيا َأيكَها الن اُ  ِإن ا َخَلقالَنـاُكْم ممـْن َذَكـٍر َوأ

ــيم       ــَه َعلم ــاُكْم ِإن  اللَّ ــهم َأْتَق ــَد اللَّ ــَرَمُكْم عمْن ــاَرُفوا ِإن  َأكال ــَل لمَتَع َوَقَبائم

 . ]احلجرات  (13)اآلية  َخبمري 

 والرتاحـم  شك أن اجتماع املسلمني يف احلج فيـه مـن الـتالحم    وال

ــه بعضــهم بعضـًـ    هــذا التعــارم   يف ن, ويكــواوالرتابــط مــا يعــرم ب

تواضع وعـدم غطرسـة أو ك يـاء أو تكـ  علـى اآلخـرين فـركرم        

 النا  هم املتقني واهلل أعلم بالنا .
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أســباب الصــةيح يف حــد ذاتــه مــن أهــم العلــم الشــرعي وانتشــار  

هو من أهـم   املسلمني, حيث أن التمسك بهدي الن   الرمحة بني

الم, وللعلمــاء وقلــة اخلــ حســن اخللــش والتعامــل بــني النــا أســباب 

دور بارز يف توجيـه النـا  يف موسـم احلـج سـواء مـن ذلـك مـا يتعلـش          

بإرشاد احلجاج يف مناسـكهم أو مـا يتعلـش بـرخالقهم وتعاملـهم مـع       

الـدعاة   ى, وعلاآلخرين وسائر ما يساعدهم يف أمور دينهم ودنياهم

ــى سبيــب املســلمني بعضــهم      العــاملني بــني احلجــاج أن يركــزوا عل

ــبعا وختلقهـــ  ــاآلخرين     مبـ ــة بـ ــن الرمحـ ــوله مـ ــب اهلل ورسـ ــا حيـ مبـ

 والعطف عليهم وحسن التعامل معهم وزيادة التعاون واحملبة بينهم.

كما أن على احلجاج أنفسهم واجبات عنيمة فيما بينهم سواء  

مـــنهم احلجـــاج مـــن داخـــل اململكـــة أو خارجهـــا فهـــي فرصـــتهم يف 

 اآلخرين مبا يستطيعون. مساعدة

أننـا نـرى يف هـذا املوسـم العنـيم أعمـال بـر         وال يفوتا التذكري

,تلفة يقوم بها املوسـرون مـن أبنـاء هـذه الـبالد خاصـتهم وعـامتهم        

لسقيا احلجاج وتقديم الطعام هلم يا أنعم اهلل به عليهم يا جيعل 

ورمحــتهم لبعضــهم   املســلم حيــس بعمــش بــتالحم إخوانــه املســلمني     

 العنيم.م بعضهم لبعا يف مثل هذا املوس البعا وخدمة
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