الحج من القرآن
َج َع َل ّ
س َوال ﱠ
ي َوا ْلقَالَئِ َد َذلِكَ لِتَ ْعلَ ُمو ْا أَنﱠ
ش ْھ َر ا ْل َح َرا َم َوا ْل َھ ْد َ
ﷲُ ا ْل َك ْعبَةَ ا ْلبَ ْيتَ ا ْل َح َرا َم قِيَا ًما لﱢلنﱠا ِ
ض َوأَنﱠ ّ
ّ
َي ٍء َعلِي ٌم ]المائدة[97-
ﷲَ يَ ْعلَ ُم َما فِي ال ﱠ
اوا ِ
س َم َ
ﷲَ بِ ُك ﱢل ش ْ
ت َو َما فِي األَ ْر ِ
كما رأينا فإن ﷲ سبحانه و تعالى يقول لنا ﺑكل وضوح أن الكعبة ھي البيت الحرام كله و
ليست ﻣكعب حجمه  ٨في  ١٠ﻣتر .وﻣثل أي صنم نرى ﺑأعيننا الناس يتمسحون في المكعب
ويقبلونه ويدوسون فوق ﺑعضھم البعض لكي يالﻣسونه .وﺑالتالي المكعب الذي يسمى ﺑاطال
ﺑالكعبة ھو في الواقع رجس ﻣن األوثان و ﺑالتأكيد ھذا ليس الحج الحقيقي:
َذلِكَ َو َمن يُ َع ﱢ
ت ﱠ
ﷲِ فَ ُھ َو َخ ْي ٌر لﱠهُ ِعن َد َربﱢ ِه َوأ ُ ِحلﱠتْ لَ ُك ُم ْاألَ ْن َعا ُم إِ ﱠال َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم
ظ ْم ُح ُر َما ِ
اجتَنِبُوا قَ ْو َل ﱡ
الزو ِر
ان َو ْ
فَ ْ
اجتَنِبُوا ال ﱢر ْج َ
س ِم َن ْاألَ ْوثَ ِ
س َماء فَت َْخ َ
ش ِركْ بِ ﱠ
طفُهُ الطﱠ ْي ُر أَ ْو تَ ْھ ِوي
ين بِ ِه َو َمن يُ ْ
ُحنَفَاء ِ ﱠَ ِRغ ْي َر ُم ْ
ش ِر ِك َ
ا ِRفَ َكأَنﱠ َما َخ ﱠر ِم َن ال ﱠ
يق ]الحج[31-30-
بِ ِه ﱢ
الر ُ
ان َ
يح فِي َم َك ٍ
س ِح ٍ
أيضا كلنا سمعنا ﷲ سبحانه و تعالى يقول ﺑكل وضوح ان الحج أشھر ﻣعلوﻣات )جمع( وليس
شھر واحد:
ض فِي ِھنﱠ ا ْل َح ﱠج فَالَ َرفَ َ
ق َوالَ ِج َدا َل فِي ا ْل َح ﱢج َو َما
ا ْل َح ﱡج أَ ْ
سو َ
ث َوالَ فُ ُ
ش ُھ ٌر ﱠم ْعلُو َماتٌ فَ َمن فَ َر َ
تَ ْف َعلُو ْا ِمنْ َخ ْي ٍر يَ ْعلَ ْمهُ ّ
ب ]البقرة-
ون يَا أُ ْولِي األَ ْلبَا ِ
ﷲُ َوتَ َز ﱠودُو ْا فَإِنﱠ َخ ْي َر ال ﱠزا ِد التﱠ ْق َوى َواتﱠقُ ِ
[197
كما رأينا في ﻣوضوع الصالة فإنه لكي نفھم أي شيء يجب أن نفھم أوالً الھدف ﻣنه .عندﻣا
نعرف الھدف فسوف يمكن أن نقيس ﺑوضوح إن كانت اإلجاﺑات على أسئلة "كيف" و"ﻣتى"
و"أين" صحيحة أم خاطئة .اإلجاﺑة التي تتفق ﻣع الھدف وتساعد على الوصول إليه تكون
صحيحة أﻣا خالف ذلك فال فائدة ﻣنه إال تضليل الناس و إﺑعادھم عن الھدف .الھدف
الرئيسي ﻣن الحج واضح ﻣن اآلية -٢٨الحج:
س َم ﱠ
ت َعلَى َما َر َزقَ ُھم ﱢمن بَ ِھي َم ِة ْاألَ ْن َع ِام
لِيَ ْ
ش َھدُوا َمنَافِ َع لَ ُھ ْم َويَ ْذ ُك ُروا ا ْ
ﷲِ فِي أَيﱠ ٍام ﱠم ْعلُو َما ٍ
س ا ْلفَقِي َر ]الحج[28-
فَ ُكلُوا ِم ْن َھا َوأَ ْط ِع ُموا ا ْلبَائِ َ
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اآلية الكريمة تستخدم حرف الم التعليل لتوضيح أن الھدف األساسي األول ھو :المنفعة
للناس.
الھدف األساسي الثاني ھو :ذكر اسم ﷲ على األنعام و األكل ﻣنھا و إطعام البائس الفقير.
إذا ﺑحثنا قليالً فسوف نجد أن  ٪٨٠ﻣن آيات الحج تتحدث عن البدن أو األنعام أو الھدي .وھذا
ﺑالطبع ﻣرتبط ﻣباشرةً ﺑالھدف األساسي للحج .ﻣاذا نسمي شيئا  ٪٨٠ﻣنه له عالقة ﺑإطعام
الناس و خاصة الفقراء ﻣنھم؟ ھذا ﻣا نسميه ﻣائدة الرحمن أو ﻣأدﺑة الرحمن أو العيد .والحج
لم يتم اختراعه في عھد الرسول ولكنه كان ﻣعروفا عند أھل الكتاب ﻣنذ أيام النبي إﺑراھيم .و
لذلك إذا ﺑحثنا عن ﻣعنى كلمة "حج" عند أھل الكتاب في العھد القديم سنجد أن ﻣعناھا "عيد"
أو "ﻣأدﺑة الرب" و ھو ﻣا يتفق ﻣع الھدف ﻣن الحج في القرآن.
وإذا ﺑحثنا سوف نجد أن الصفا والمروة أيضا ً ﻣرتبطان ﻣباشرةً ﺑالھدف األساسي وھو إطعام
الناس والفقراء.
ش َعآئِ ِر ّ
ف بِ ِھ َما
صفَا َوا ْل َم ْر َوةَ ِمن َ
اح َعلَ ْي ِه أَن يَطﱠ ﱠو َ
إِنﱠ ال ﱠ
ﷲِ فَ َمنْ َح ﱠج ا ْلبَ ْيتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَالَ ُجنَ َ
]البقرة[158-
صفَا َو ْال َمرْ َوةَ ِﻣن َش َعآئِ ِر ّ
اآلية الكريمة تقول إِ ﱠن ال ﱠ
ﷲِ .واآلية  36ﻣن سورة الحج تبين لنا ﻣعنى
َش َعآئِ ِر ّ
ﷲِ:
س َم ﱠ
ش َعائِ ِر ﱠ
ص َوافﱠ فَإ ِ َذا َو َجبَتْ
َوا ْلبُد َْن َج َع ْلنَا َھا لَ ُكم ﱢمن َ
ﷲِ لَ ُك ْم فِي َھا َخ ْي ٌر فَ ْاذ ُك ُروا ا ْ
ﷲِ َعلَ ْي َھا َ
ون ]الحج[36-
س ﱠخ ْرنَا َھا لَ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
ُجنُوبُ َھا فَ ُكلُوا ِم ْن َھا َوأَ ْط ِع ُموا ا ْلقَانِ َع َوا ْل ُم ْعتَ ﱠر َك َذلِكَ َ
الواضح أن ﻣن شعآئِ ِر ّ
ﷲِ ھي البدن )أي األنعام( التي سوف نأكل ﻣنھا ونطعم األخرين.
فبالنسبة للصفا ھذا ﻣا تقوله ﻣعاجم اللغة العرﺑية الفصحى:

ھي الناقة الغزيرةُ ،وكذلك الشاة.
صفَ ْ
ت تَصْ فُو ،وكذلك اإلﺑ ُل.
صفِيّا ً ولقد َ
ويقال :ﻣا كانت الناقةُ والشاةُ َ
أﻣا ﺑالنسبة للمروة:
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ال َمرْ وة الحجر األَﺑيض الھَشﱡ يكون فيه النار.
ھي ھذه الق ﱠداحات التي يخرج ﻣنھا النار.
إذاً ال ﱠ
صفَا ھي الناقةُ أو الشاةُ )أي البدن أو األنعام( َو ْال َمرْ َوةَ ھي ﻣا يتم طھيھا عليه وكما ھو
واضح فإن ال ﱠ
صفَا َو ْال َمرْ َوةَ لھا عالقة ﻣباشرة ﺑأھداف الحج التي ھي ذكر إسم ﷲ على األنعام
واألكل ﻣنھا وإطعام األخرين.
اآلن وقد فھمنا ﻣعنى ال ﱠ
صفَا َو ْال َمرْ َوةَ المتصلين ﻣباشرة ﺑأھداف الحج تعال نرى ﻣعنى
الطواف:
ين لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ا ْل ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ت
ين َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالﱠ ِذ َ
ستَأْ ِذن ُك ُم الﱠ ِذ َ
يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا لِيَ ْ
ث َم ﱠرا ٍ
ص َال ِة ا ْل ِعشَاء ثَ َال ُ
ت
َض ُع َ
ص َال ِة ا ْلفَ ْج ِر َو ِح َ
ير ِة َو ِمن بَ ْع ِد َ
ون ثِيَابَ ُكم ﱢم َن الظﱠ ِھ َ
ين ت َ
ِمن قَ ْب ِل َ
ث َع ْو َرا ٍ
اح بَ ْع َدھُنﱠ َ
ض َك َذلِكَ يُبَيﱢنُ ﱠ
ﷲُ لَ ُك ُم
ط ﱠوافُ َ
س َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِھ ْم ُجنَ ٌ
ون َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
لﱠ ُك ْم لَ ْي َ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ت َو ﱠ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم ]النور[58-
ْاآليَا ِ
نرى ھنا ﺑكل وضوح أن الطواف ال يعني ﺑأي حال ﻣن األحوال الدوران سبع ﻣرات حول أي
شيء وإنما يعنى "كثرة التردد" كما أشار الدكتور ﻣحمد حسن الحمصي في كتاب ﻣفردات
القرآن .ولذلك حين نقرأ في الجريدة ان السيد المحافظ طاف ﺑالحي أو ﺑـالمصنع ال يوجد
إنسان يظن ولو للحظة ان ھذا ﻣعناه انه لف سبع ﻣرات حول الحي أو المصنع أو ھرول سبع
ﻣرات ﺑينھم .ولكن ھذا ﻣعناه ان المحافظ تردد عليه وعاينه وجرب ﺑنفسه ﻣا يحدث فيه.
وزيادة في التأكيد نرى ﻣعنى التردد على شخص ﺑغرض تقديم ﻣا يتم الطواف ﺑه و ھو
الشراب في اآليات التالية:
ين ]الواقعة[18-17-
ب َوأَبَا ِري َ
يَطُوفُ َعلَ ْي ِھ ْم ِو ْلدَانٌ ﱡم َخلﱠد َ
ُون * بِأ َ ْك َوا ٍ
س ﱢمن ﱠم ِع ٍ
ق َو َكأْ ٍ
َويَطُوفُ َعلَ ْي ِھ ْم ِغ ْل َمانٌ لﱠ ُھ ْم َكأَنﱠ ُھ ْم لُ ْؤلُ ٌؤ ﱠم ْكنُونٌ ]الطور[24-
س ْبتَ ُھ ْم لُ ْؤلُؤًا ﱠمنثُو ًرا ]اإلنسان[19-
َويَطُوفُ َعلَ ْي ِھ ْم ِو ْلدَانٌ ﱡم َخلﱠد َ
ُون إِ َذا َرأَ ْيتَ ُھ ْم َح ِ
إذاً نرجع لألية الكريمة:
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ش َعآئِ ِر ّ
ف بِ ِھ َما
صفَا َوا ْل َم ْر َوةَ ِمن َ
اح َعلَ ْي ِه أَن يَطﱠ ﱠو َ
إِنﱠ ال ﱠ
ﷲِ فَ َمنْ َح ﱠج ا ْلبَ ْيتَ أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَالَ ُجنَ َ
]البقرة[158-
ھذا يعني أن البدن أو األنعام وﻣا يتم طھيھا عليه ال جناح على ﻣن حج البيت أو اعتمر أن
يكثر ﻣن التردد عليھا ليأكل ﻣنھا ويقدﻣھا لألخرين ويطعمھم .وذلك كما رأينا ھو أحد ھدفي
الحج.
ﷲ سبحانه وتعالى ال يستخدم أي كالم عفوي غير ﻣتراﺑط .حين يقول ﷲ إن الصفا والمروة
ﻣن شعائر ﷲ ثم يردد نفس الوصف حرفيا ً ويقول إن البدن )أي األنعام( ﻣن شعائر ﷲ إذاً ھذا
ليس ﻣجرد صدفة عشوائية ولكن ﷲ يبين لنا أن ھناك عالقة ﻣؤكدة ﻣا ﺑين الصفا والمروة ﻣن
ناحية والبدن ﻣن ناحية أخرى .إذن فإن المعنى الصحيح ﻣتفق ﻣع كل اآليات وﻣتصل ﺑشكل
ﻣباش ًر ﺑالھدف ﻣن الحج.
ﻣاذا عن المشعر الحرام؟
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ﷲ عند المشعر
الحرام واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ]البقرة[198-
كما رأينا فإن البدن )أي األنعام( ﻣن شعائر ﷲ و الھدف ﻣن الحج ھو ذكر ﷲ عليھا .إذا
المشعر الحرام ھو المكان اآلﻣن الذي نذكر فيه إسم ﷲ على شعائر ﷲ ونأكل ﻣنھا و نطعم
المحتاج.
الحج أو العيد ليس حكراً على فئة أو ﻣلة ﻣعينة ﻣن الناس دون األخرى .و لكن ھو وسيلة
لدعوة كل الناس:
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلي كل ضامر يأتين من كل فج عميق ]الحج[27-
وﺑالطبع وجود ناس ﻣن كل ﻣكان في الحج يخلق فرصا كثيرة للمنفعة ﻣن اﺑتغاء فضل ﷲ ﻣن
خالل تبادل التجارة والتكنولوجيا والتعارف ﺑين الشعوب وﺑالحضارات:
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا ﷲ عند المشعر
الحرام واذكروه كما ھداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ]البقرة[198-
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يأيھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند ﷲ
أتقاكم إن ﷲ عليم خبير ]الحجرات[13-
وھذا ﻣا يؤكده قاﻣوس لسان العرب وھو يقول في ﻣعنى عرفات:
سمي َعرفةَ ألَن الناس يتعارفون ﺑه.

صورة ﻣن قاﻣوس لسان العرب في ﻣعنى لفظ "عرفة"

إذاً فھذا له عالقة ﻣباشرة ﺑأحد السببين األساسيين للحج وھو المنفعة للناس.
ﺑعد إكمال الھدفين الرئيسيين ﻣن الحج نأتي للخطوات التالية ﻣن اآلية  ٢٩ﻣن سورة الحج:
يق ]الحج[29-
ثُ ﱠم ْليَ ْق ُ
ضوا تَفَثَ ُھ ْم َو ْليُوفُوا نُ ُذ َ
ور ُھ ْم َو ْليَطﱠ ﱠوفُوا بِا ْلبَ ْي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
إذاً فبعد المنفعة و إطعام الناس والفقراء يمكن الوفي ﺑالنذر وأخيراً الطواف ﺑالبيت .و كما
أشرت في الساﺑق فإن الواضح ﻣن القرآن أن الطواف ﺑشيء اليعني الدوران  ٧ﻣرات حوله
وإنما يعنى تقديم ﻣا يتم الطواف ﺑه .و في ھذه الحالة ﻣا يتم تقديمه للناس ھو البيت أي المكان
الذي ال يوجد فيه شرك .والناس يترددون على البيت ألن فيه آيات ﺑينات وھي ﻣقام إﺑراھيم،
أي ﻣنزلة إﺑراھيم وھي أنه كان حنيفا ً ال يشرك ﺑا .وحين نتخذ ﻣن الحج وسيلة لكي نقدم
فعل للسالم( الغير ﻣشرك فھذا آية لھم ألنھم سوف
الم ِ
المسلِم )أي ُ
للناس ذلك النظام المجتمعي ُ
يرون آيات ﷲ تطبق فعليا ً وسوف يكون ھذا المجتمع قدوة ونموذجا جيدا لھم يجتھدون لكي
يكونوا ﻣجتمعا ﻣثله.
وھذا يأتي ﺑنا إلى السؤال عن "أين" ،أو ﻣكان الحج .ﺑالطبع ﻣكان الحج ھو ﻣكان البيت .وكما
رأينا الحقا فإن ﷲ سبحانه وتعالى حدد لنا ﺑكل وضوح ﻣكان البيت الحقيقي:
ت أَن ﱠال تُ ْ
الر ﱠك ِع
ش ِركْ بِي َ
ين َوا ْلقَائِ ِم َ
ش ْيئًا َوطَ ﱢھ ْر بَ ْيتِ َي لِلطﱠائِفِ َ
َوإِ ْذ بَ ﱠو ْأنَا ِ ِإل ْب َرا ِھي َم َم َك َ
ين َو ﱡ
ان ا ْلبَ ْي ِ
س ُجو ِد ]الحج[26-
ال ﱡ
39

اآلية تقول ﺑكل وضوح إن ﻣكان البيت ھو الذي ال يشرك فيه ﺑا .إذاً فمكان البيت ھو أي
ﻣكان ال يوجد ﺑه شرك ﻣن تقديس للحجارة أو األشخاص األحياء ﻣنھم أو األﻣوات  ،إلى
آخره.
في ختام ھذا الموضوع تعالوا نلخص الحج ﻣن خالل اآليات التالية:
ين
ار ًكا َو ُھ ًدى لﱢ ْل َعالَ ِم َ
س لَلﱠ ِذي بِبَ ﱠكةَ ُمبَ َ
إِنﱠ أَ ﱠو َل بَ ْي ٍ
ت ُو ِ
ض َع لِلنﱠا ِ
ستَ َ
طا َع
فِي ِه آيَاتٌ بَيﱢنَاتٌ ﱠمقَا ُم إِ ْب َرا ِھي َم َو َمن َد َخلَهُ َك َ
ت َم ِن ا ْ
س ِح ﱡج ا ْلبَ ْي ِ
ان آ ِمنًا َو ِ َّ ِRعلَى النﱠا ِ
ين ]آل عمران[97-96-
سبِيالً َو َمن َكفَ َر فَإِنﱠ ﷲ َغنِ ﱞي َع ِن ا ْل َعالَ ِم َ
إِلَ ْي ِه َ
ﺑإختصار الحج وسيلة لدعوة كل الناس وليس ﻣلة ﻣعينة فقط إلى ﻣكان آﻣن وليس فيه شرك.
وھذه الدعوة ليشھدوا ﻣنافع لھم ويأكلوا ويطعموا المحتاج .وفي ھذا المكان الذي يتخذ الناس
فيه النبي إﺑراھيم اسوة سيرى الناس أيات ﻣقام إﺑراھيم ،أي ﻣنزلة إﺑراھيم وھي أنه كان
حنيفا ً ال يشرك ﺑا .وعلى ذلك ﻣن يريد أن يأذن في الناس ﺑالحج عليه أن يدعو الناس إلى
أي ﻣكان ليس ﺑه شرك ليشھدوا ﻣنافع لھم ﻣن خالل التعارف ويأكلوا ويطعموا المحتاج ﺑدون
ﻣقاﺑل .وإﺑراھيم أسس أول ﺑيت ليس فيه شرك وﻣعنى ذلك ان ھناك ﺑيوت كثيرة ﺑعده .ولذلك
ﷲ يقول أن على الناس حج البيت وليس حج أول ﺑيت إلن المكان ﻣرتبط ﺑعدم الشرك وليس
ﺑالموقع الجغرافي.
السؤال المتبقي ھو "ﻣتى الحج؟"
ﷲ سبحانه و تعالى يقول ﺑكل وضوح ان الحج أشھر ﻣعلوﻣات )جمع( وليس شھر واحد:
ض فِي ِھنﱠ ا ْل َح ﱠج فَالَ َرفَ َ
ق َوالَ ِج َدا َل فِي ا ْل َح ﱢج َو َما
ا ْل َح ﱡج أَ ْ
سو َ
ث َوالَ فُ ُ
ش ُھ ٌر ﱠم ْعلُو َماتٌ فَ َمن فَ َر َ
تَ ْف َعلُو ْا ِمنْ َخ ْي ٍر يَ ْعلَ ْمهُ ّ
ب ]البقرة-
ون يَا أُ ْولِي األَ ْلبَا ِ
ﷲُ َوتَ َز ﱠودُو ْا فَإِنﱠ َخ ْي َر ال ﱠزا ِد التﱠ ْق َوى َواتﱠقُ ِ
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س ا ْلبِ ﱡر بِأَنْ تَأْتُو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمن ظُ ُھو ِر َھا
يَ ْ
س َوا ْل َح ﱢج َولَ ْي َ
سأَلُونَكَ َع ِن ْاألَ ِھلﱠ ِة قُ ْل ِھ َي َم َواقِيتُ لِلنﱠا ِ
َولَـ ِكنﱠ ا ْلبِ ﱠر َم ِن اتﱠقَى َو ْأتُو ْا ا ْلبُيُوتَ ِمنْ أَ ْب َوابِ َھا َواتﱠقُو ْا ّ
ون ]البقرة[189-
ﷲَ لَ َعلﱠ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
اآلية الكريمة تقول ﺑكل وضوح أن األھلة ھي التي نوقت ﺑھا للحج .رغم ذلك فإن ﻣا يسمى
ﺑاطال ﺑالحج حاليا ً يبدأ في  ٨ﻣن ذي الحجة وليس ﻣع الھالل ،وينتھي في  ١٣ﻣن ذي الحجة
وليس ﻣع الھالل .إذاً التوقيت الحالي ﻣنك ًر لكالم ﷲ وال يتبعه ﺑل ويتجاھله تماﻣا.
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