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اك  ...إميَان ُِك َقدْ َخ َّل َص ِكِ ،ا ْذ َهبِي ب َِس َ
في بشارة لوقا واألصحاح السابع ،يقول يسوع إلمرأة شريرة " َمغْ ُفو َر ٌة َل ِك َخ َطا َي ِ
ال ٍم ".فألن يسوع
هو اهلل ،فهو لديه كل السلطة والقوة ليغفر كل ذنوبنا من خالل ذبيحته الك َّفار َّية على الصليب وقيامته املجيدة ألولئك الذين يستقبلونه
باإلميان .فلنسبح اسمه القدوس من أجل رحمته! ومع ذلك ،يرفض  ١.٥مليار مسلم في العالم اليوم هذه الرحمة برفضهم ليسوع
كمخلص.
ً
وبدل من ذلك ،يذهبون إلى مكة ألداء مراسم ا َحل ّج ،في اململكة العربية السعودية من أجل احلصول على مغفرة اخلطايا من اهلل .ولننظر
إلى واحد من األحاديث (أقوال محمد) فيما يلي :رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال :سمعت النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول" :من
خال من اخلطايا)"( .البخاري،
حج فلم يرفث (لم ينطق بكالم قبيح) ،ولم يفسق (لم يفعل ش ًّرا) ،رجع كيوم ولدته أمه (أي ٍ
١٤٤٩؛ مسلم)١٣٥٠ ،
أيضا لتعميق والئهم وإخالصهم هلل.
لذلك ،فا َحل ّج هو ذروة احلياة بالنسبة للمسلمني .وهم ال يسعون فقط إلى مغفرة اخلطايا بل ً
مبا أن ا َحل ّج واحد من أركان اإلسالم ،فإن جميع املسلمني مؤهلون ألداء فريضة احلج مرة واحدة على األقل في حياتهم إذا كانوا قادرين.
ويبدأ موسم ا َحل ّج في اليوم الثامن من الشهر الثاني عشر من ذي احلجة في التقومي اإلسالمي الهجري .وخالل هذه األيام ،يزحف حوالي
ثالثة ماليني مسلم من جميع أنحاء العالم إلى مكة ألداء مناسك ا َحل ّج ويتبعون خطوات محمد ،نبيهم.

للح ّج.
هذه دعوة للمسيحيني للصالة من أجل املسلمني وهم يذهبون َ

ِم َنى ،مدينة اخليام

جبل عرفة
املزدلفة

رجم
الشيطان

اإلحرام
الكعبة
املسجد الكبير
ا ُألضحية
الصفا واملروة

البيت

مت تصميم الصفحات التالية لتغذية الصلوات املتمحورة حول املسيح أثناء هذا احلج.
روحيا لوقت الصالة هذا ،خذ الوقت الكافي لقراءة عبرانيني .١٩ :١٠ - ١ :٩
لتحضير نفسك
ً
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التطهير (اإلحرام)

العديد من الناس سيزورون املسجد الكبير
وسيح ّلون في مدينة اخليام

املَ ْن َسك األول :اإلحرام (التنظيف ،يوم احلضير)
يجب على ا ُحل ّجاج الدخول في حالة اإلحرام (النقاء) التي تنطوي على االغتسال ثم ارتداء السربال األبيض السادة.
رسميا أولى مناسك ا َحل ّج .وعند
هذه املالبس تشير إلى أن جميع ا ُحل ّجاج متساوون .بعد هذا االغتسال ،فإن ا ُحل ّجاج يكونوا قد بدأوا
ً
عال" :لبيك اللهم لبيك .لبيك ال
اجتيازهم حدود منطقة ا َحل ّج ،سيبدأ الناس في ترديد الدعاء اإلسالمي املعروف بالتلبية بصوت ٍ
شريك لك لبيك .إن احلمد والنعمة لك واملُلك .ال شريك لك*".
خالل هذا اليوم من االغتسال ،يزور ا ُحل ّجاج الكعبة في املسجد احلرام .بعد مغادرة املسجد احلرام ،سوف يسير العديد من ا ُحل ّجاج إلى
مدينة اخليام " ِم َنى" لقضاء الليل.
املقاطع الكتابية الرئيسية للصالة

الَّ ِذي (االبن)َ ،و ُه َو َب َها ُء َم ْج ِد ِهَ ،و َر ْس ُم َج ْوهَ ِر ِهَ ،و َحا ِم ٌل ُك َّل ا َأل ْش َيا ِء ب َِك ِل َم ِة ُقدْ َر ِت ِهَ ،ب ْعدَ َما َص َن َع ِب َن ْف ِس ِه ت َْطهِ ًيرا ِ َل َطا َيانَاَ ،ج َل َس ِفي يَ ِ ِ
ني ا ْل َع َظ َم ِة ِفي ا َأل َعا ِلي.
(العبرانيني )٣ :١
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وس
وع ِب َي ٍد ،أ ِي الذي ل ْي َس م ْن هذه الليقةَ ،ول ْي َس بِدَ ِم ُت ُي ٍ
َو َأ َّما ْالَ ِس ُ
يحَ ،و ُه َو قدْ َجا َء َرئ َ
يس ك َهنَةٍ للخ ْي َرات ال َعتيدَ ة ،فبِال ْسك ِن األ ْعظ ِم َواألك َم ِل ،غ ْي ِر ال ْص ُن ِ
اسَ ،ف َو َجدَ ِفدَ ًاء َأ َب ِد ًّياَ .أل َّن ُه إ ِْن َك َ
وس َو َر َما ُد ِع ْج َلةٍ َم ْرشُ ٌ
وش َع َلى ْالُ َن َّج ِسنيَُ ،ي َقدِّ ُس ِإ َلى َط َها َر ِة
َو ُع ُجولَ ،ب ْل بِدَ ِم ن َْف ِس ِهَ ،د َخ َل َم َّر ًة َو ِاحدَ ًة ِإ َلى ا َأل ْقدَ ِ
ان َد ُم ِثي َر ٍان َو ُت ُي ٍ
َ
ال َس ِدَ ،ف َك ْم ب ْ َ
َْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
وح َأ َز ِل ٍّي قدَّ َم ن َْف َس ُه ِ ِ
هلل ِبال َع ْي ٍبُ ،يط ِّه ُر َض َما ِئ َرك ْم ِم ْن أ ْع َمال َم ِّيتَةٍ ِلت َْخ ِد ُموا اهلل ال َّي! (العبرانيني ١١ :٩ـ )١٤
ِالرِيِّ َي ُكونُ َد ُم ْالَ ِس ِ
يح ،الَّ ِذي ِب ُر ٍ

املثول أمام اآلب

ِّ
ِّ
لنصل أن يعرف املسلمون أن يسوع يقدم
لنصل أن بهاء يسوع سوف يلمع بقوة وإشراق اليوم في مكة.
يسوع املسيح هو بهاء مجد اهلل وهو رسم جوهره.
"تطهيرا للخطايا" .صلوا من أجل رحلتهم الروحية لتشمل أحالم ورؤى بيسوع.
ً
وبينما يدخل هؤالء املسلمون إلى املسجد احلرام ويروا الكعبة ،يشعرون وكأنهم يدخلون أكثر األماكن قداسة على وجه األرض .يتحدث العبرانيني :٩
( ١٤-١١أعاله) عن ْ
ِّ
يعلم احلجاج أنه فقط في يسوع ميكن أن
وع ِب َي ٍد الذي دخله يسوع املسيح ليقدَّ م " ِفدَ ًاء َأ َب ِد ًّيا".
لنصل أن َ
"الَ ْس َك ِن َوا َأل ْك َم ِل"َ ،غ ْي ِر ْالَ ْص ُن ِ
وفداء أبدي .يسوع نفسه هو حتقيق للمكان األكثر قداسة!
يكون لهم ضمير ال تشوبه شائبة
ً
كل ما مينع عنه اإلسالم يصحبه ترهيب من العقاب في هذه احلياة وبالتأكيد في اآلخرة .وباملثل ،فإن كل ما يوصي به يصحبه وعد باملكافأة الشخصية .في
طلبا للعديد من املسلمني هي مغفرة خطاياهم .ولذلك ،فإن العديد
بعض األحيان تكون هذه املكافأة بركة أو عالمة ما على فضل اهلل ،ولكن املكافأة األكثر ً
وتكرارا ،بقدر ما يستطيعون ،على مدار
ا
مرار
ولكن
القادرين)،
من الرجال والنساء ال يقومون باحلج مرة واحدة فقط (كما هو مطلوب من جميع املسلمني
ً
ً
ِّ
ذرعا من الطقوس اجلوفاء،
حياتهم.
لنصل أن ازدياد امليل نحو حتويل احلج إلى جتارة سيؤدي إلى حترر من الوهم بني املسلمني ،وخاصة الشباب .ص ُّلوا أن يضيقوا ً
واألعمال امليتة ،والرياء.

ماذا يقول الكتاب املقدس؟
*سنجد في تصريحات كالتالية أن املسلمني لن يسمحوا بإفساح املجال لآلب واالبن والروح القدس .متى -١٨ :٢٨
 ،٢٠لوقا  ،٢٣-٢١ :١٠غالطية ٦ :٤
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املَ ْن َسك الثاني :الوقفة (الوقوف على عرفة)

اليوم هو أهم يوم في ا َحل ّج .ملاذا؟ ألن علماء املسلمني يقولون إن هذا هو “اليوم الذي أكمل اهلل فيه دين اإلسالم” يصبح احلج شرع ًّيا فقط عندما يتم االحتفال
بيوم وقفة عرفة .ألنه في هذا اليوم يعتقد املسلمون أن خطاياهم الرئيسية (الكبائر) والثانوية (الصغائر) قد غفرت لهم .إذا فاتهم هذا اليوم ،فإن حجهم ال
معنى له.
في هذا اليوم ،سوف يبتهلون هلل من أجل الرحمة واملغفرة وهم يقفون أو يجلسون بالقرب من جبل عرفة.
يعتقد املسلمون أنه بينما ينتهون من هذا اليوم يتم تطهيرهم من اخلطية مما يجلب أيضا احلرية من العار.
ُسمع أصوات املدفع .يغادر احلجاج جبل عرفات للذهاب إلى مزدلفة ،حيث ينامون أو يظلوا مستيقظني طوال الليل حتت النجوم.
وعند الغروب ،ت َ

املقاطع الكتابية الرئيسية للصالة

ال ِإ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
الُ « :ه َو َذا َح َم ُل ا ِ
وح َّنا َي ُسوعَ ُم ْق ِب ً
هلل الَّ ِذي َي ْر َف ُع َخطِ َّي َة ا ْل َعا َل ِم»( .بشارة يوحنا )٢٩ :١
َو ِفي ا ْلغ َِد ن ََظ َر ُي َ

ِاس ِم ِه ُغ ْف َر َان ْ َ
يع ا َأل ْن ِب َيا ِء َأ َّن ُك َّل َم ْن ُيؤْ ِم ُن ِب ِه َي َن ُ
لش ْع ِبَ ،ون َْش َهدَ ِب َأ َّن َ
هلل َد َّيا ًنا ِل َ
ي ِم َن ا ِ
أل ْح َيا ِء َوا َأل ْم َو ِ
َو َأ ْو َصانَا َأ ْن ن َْك ِر َز ِل َّ
ال َطا َيا.
هذا ُه َو ْالُ َع َّ ُ
اتَ .ل ُه َي ْش َهدُ َج ِم ُ
ال ب ْ
(أعمال الرسل )٤٣-٤٢ :١٠

املثول أمام اآلب

يتوق ا ُحل ّجاج املسلمون أن ُتحى خطاياهم بكبائرها وصغائرها من حياتهم .وتصرخ كلمات يوحنا املعمدان بأن يسوع يرفع خطايا العالم .لنصلي أن ال يشعر
طهر إلى أن يقبلوا ويسعدوا بالعمل املُكت َِمل الذي للمسيح املصلوب نيابة عنا.
املسلمون بقلب ُم َّ
ِّ
لنصل أن حقيقة حياة الرب يسوع وموته وقيامته
عي اهلل يسوع ليكون د َيا ًنا لألحياء واألموات .كل من يؤمن بالرب يسوع املسيح ينال مغفرة اخلطايا.
لقد َّ
ّ
سوف تخترق قلوب املسلمني الت َّواقة .صلوا أن يتم اجتذابهم نحو معطي احلياة وأن يؤمنوا به لينالوا مغفرة اخلطايا باسمه وحده.

ِّ
لنصل أن أكبر عدد ممكن من املسلمني الذين يحرصون على السهر طوال الليل للصالة ،سيكون لديهم أحالم ورؤى بالرب يسوع املسيح (أعمال الرسل :٢
 .)١٧اطلب من اهلل سماء مفتوحة حتى أن الذين يسعون بصدق إلى لقاء مع اهلل أن يقابلوه من خالل يسوع.
الوعي العميق باخلطية الشخصية والرغبة املُستميتة في التحرر منها هي عالمات مؤكدة على عمل الروح القدس في حياة الشخص (بشارة يوحنا .)١٦
معظمهم يبحثون عن السالم من خالل الغفران املجرد ،لكن السالم احلقيقي والدائم ال يأتي إال من خالل إصالح العالقة املُنكسرة بني اهلل واإلنسان .هذه
صل للمسلمني الذين يعودون من ا َحل ّج أن ال يشعروا بالراحةَّ ،
املُصاحلة ال ميكن العثور عليها في ا َحل ّج ،ولكن فقط في املسيح ،إذ مت شراؤها بدمهِّ .
وأل يهنأوا
بالسالم حتى يجدوا املصاحلة من خالل املسيح.

املزدلفة
جمع األحجار

جبل عرفة

ِم َنى ،مدينة اخليام
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بالنسبة للحجاج ،اليوم الثالث هو أطول يوم .فهناك خمسة مناسك مختلفة ألدائها وميكن
القيام بها دون ترتيب محدد.
سوف يرجمون أعمدة الشيطان.
وسوف يحلق الرجال رؤوسهم (فعل ينم عن االتضاع والطهارة)
وسوف يقدمون ُأضحية من احليوانات املسموح بها
سيطوفون بالكعبة سبع مرات
وسيهرولون بني تالل الصفا واملروة

املزدلفة

جمع األحجار

املقاطع الكتابية الرئيسية للصالة

ِهذ ِه ْالَ ِشي َئ ِة ن َْح ُن ُم َقدَّ ُس َ
َفب ِ
يح َم َّر ًة َو ِاحدَ ًةَ .و ُك ُّل َك ِاه ٍن َي ُقو ُم ُك َّل َي ْو ٍم َي ْخ ِد ُم
ون ِبت َْق ِد ِمي َج َس ِد َي ُسوعَ ْالَ ِس ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
طِ
طِ
يع ال َب َّتة أن َت ْنزِعَ ال َّيةَ .وأ َّما هذا ف َب ْعدَ َما قدَّ َم َع ِن
َو ُي َقدِّ ُم م َر ًارا كثي َر ًة تلك الذ َبائ َح َع ْي َن َها ،التي ال ت َْس َت ُ
َْ
ني ا ِ
هللُ ،م ْن َتظِ ًرا َب ْعدَ ذ ِل َك َح َّتى ت َ
ِيح ًة َو ِاحدَ ًةَ ،ج َل َس ِإ َلى ا َأل َب ِد َع ْن يَ ِ ِ
ُوض َع َأ ْعدَ ا ُؤ ُه َم ْو ِط ًئا ِل َقدَ َم ْي ِه.
ال َطا َيا َذب َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َأل َّن ُه ِب ُق ْر َب ٍان َو ِاح ٍد َقدْ أك َمل ِإلى األ َب ِد ال َقدَّ ِسنيَ( .العبرانيني ١٠ :١٠ـ )١٤

		
رجم الشيطان
باجلمرات

ال ِطنيَِ ،م َع ُو َال ِة ا ْل َعا َل ِم َع َلى ُظ ْل َم ِة َ
الس َ
هذا الدَّ ْهرَِ ،م َع
َف ِإ َّن ُم َصا َر َع َت َنا َل ْي َس ْت َم َع َد ٍم َو َ ْل ٍمَ ،ب ْل َم َع ال ُّر َؤ َساءَِ ،م َع َّ
الش ِّر ال ُّر ِ
الس َما ِو َّي ِ
َأ ْج َنا ِد َّ
ات( .افسس )١٢ :٦
وح َّي ِة ِفي َّ

الرجال
يحلقون
رؤوسهم

يم ِم َن ا ْل ِع ِ
وع َونَا َدى ِقا ِئالً«:إ ِْن َعطِ َش َأ َحدٌ َف ْل ُي ْقب ِْل ِإ َل َّي َو َي ْش َر ْبَ ٣٨ .م ْن
يد َو َق َف َي ُس ُ
َو ِفي ا ْل َي ْو ِم ا َأل ِخي ِر ا ْل َعظِ ِ
آ َم َن بِيَ ،ك َما َق َ
َابْ َ ،ترِي ِم ْن َب ْط ِن ِه َأن َْها ُر َماءٍ َح ٍّي»( .يوحنا )٣٨ ،٣٧ :٧
ال ا ْل ِكت ُ

املثول أمام اآلب

يفهم املسلمون أن هناك معارك روحية سببها الشيطان .ورمي احلجارة (اجلمرات) على الشيطان خالل
ِّ
لنصل بأنهم سيعرفون املسيح
يوم الرجم ال معنى له مبعزل عن الصليب والقيامة التي هزمت الشيطان.
وتصبح لديهم أسلحة قوية " َقا ِد َر ٌة بِا ِ
ون"( .كورنثوس الثانية .)٤ :١٠
هلل َع َلى هَ دْ ِم ُح ُص ٍ

ا ُألضحية احليوانية

في العهد القدمي ،كان تقدمي الذبائح احليوانية يعني مغفرة اخلطايا .وبعد أن مات يسوع على الصليب،
ِّ
لنصل أن يفهم املسلمون املعنى
لم يكن هناك حاجة إلى ُأضحية حيوانية ،ألن موته غطى جميع اخلطايا.
يتكملوا ويتقدَّ سوا في املسيح.
الكامن وراء ذبيحة وصليب يسوع .ص ّلوا أن
َّ
بينما يطوف املسلمون حول الكعبة وويهرولون من تل إلى تل ،اطلبوا من اهلل أن يروا عبث هذه األعمال.
صلوا أن يجدوا املاء احلي؛ يسوع.

املسجد الكبير
الكعبة

الهرولة بني
جبلني صغيرين
اليوم الثالث

أيضا البعض الذي
في ظل وجود العديد من الرموز والطقوس في احلج التي ترتكز على أسس وثنية ،هناك ً
متت من قصة إبراهيم في سفر التكوين .األب إبراهيم هو نبي مهم في اإلسالم ،لكن القرآن ليس له إال
إقناعا .األهم
ثراء بكثير ،وأكثر اتِّساقًا ،وأكثر ً
القليل ليقوله عنه .فقصته في الكتاب املقدس هي أكثر ً
من ذلك ،أنه يشير إلى مخلص تتبارك به جميع األمم .وبينما يعيد املاليني من املسلمني سرد قصة ذبيحة
َّ
ستحث الكثيرون على البحث عن املزيد من املعلومات عن القصة
إبراهيم احليوانية ،ص ُّلوا من أجل أن ُي
الكتابية إلبراهيم واملعنى احلقيقي للكبش الذي ُقدِّ م كذبيحة بدلية عن ابنه إسحاق ،إذ أن اهلل لم يدَ ع
إسحاق ُيقتَل فقط ألن ابن اهلل نفسه؛ يسوع ،حمل اهللُ ،ق ِتل نياب ًة عنه!
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