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المقدمة

ملناسك احلج حكم وأرسار وفوائد كثرية أشار إليها الذكر احلكيم ،قال تعاىل:

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ِ}(احل�����ج ،)28-27:واستعرضت يف
الروايات بيشء من البيان والتفصيل ،غري ّ
أن إدراك مغزاها والوصول إىل بعض

أرسارها قد ال حيصل إالّ ملن أدمن احلج وطبق ما ورد من إشارات يف الروايات عىل
الواقع ،وساعده التوفيق اإلهلي فوصل إىل إدراك بعض تلكم احلكم واألرسار وقد

وفقني اهلل تعاىل إىل حج البيت ما ينوف عىل العرشين واعتامره مرات متعددة ،ويف كل

مرة أجد معنى من املعاين مل أصل إليه يف املرات السابقة ،فأدركت حكمة التعميم يف
قوله تعاىلَ { :منَافِ َع هَل ُ ْم} ،وعزمت منذ البداية ْ
أن أسجل حمارضات احلج التي ذكرت
يف بعضها حكم وأرسار املناسك بيشء من اإليضاح ،ومن ثم أحببت أن أعيد صياغتها
وأبلور بعض األفكار الواردة فيها لتكون كتاب ًا يستفيد منه احلاج ،فجهدت يف ذلك
إلخراجها ناضجة لتكون زاد ًا للحاج واملعتمر ،فتم ذلك و ُطبع كتاب بعنوان (حكم

وأرسار احلج) يف عام 1427هـ ،وقد ملست التفاعل اإلجيايب عند قراء تلك احلكم
واألرسار من احلجاج واملعتمرين وغريهم ،فأحببت أن أضيف إليه حك ًام وأرسار ًا
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أخرى لتزداد الفائدة ويعم النفع ،فتم ذلك بتوفيق من اهلل تعاىل ،فله احلمد والثناء.
أسأله تعاىل أن جيعل عميل خالص ًا لوجهه ،موجب ًا للقرب من رسوله ص وأهل
بيته األطهار ،واحلمد هلل رب العاملني.

حسني صالح العايش
 1434/1/18هـ

القسم األول:
آداب ومقدمات احلج
الفصل األول :آداب الحج

رخآلا يف جحلا داعبأ
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أبعاد الحج في اآلخرة
ِ
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :وَللِهِّ عَلىَ الن ِ ِ
اع
اس َت َط َ
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
إِ َل ْي ِه َسبِي ً
ني}(آل عمران )97:صدق اهلل العيل العظيم.
ال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغنِ ٌّي َع ِن ا ْل َعالمَِ َ

الدين اإلسالمي يقوم عىل دعائم أشارت إليها الروايات تُشكّل كل واحدة منها
ُركن ًا من أركان اإلسالم ،وقد ُأوليت مزيد ًا من العناية رشح ًا وإيضاح ًا وتفصيالً،
ألحكامها تارة؛ ولبيان األمهية الفائقة والكبرية املرتتبة عليها تارة أخرى ،ولرشح
وإيضاح اآلثار الوضعية التي تعود عىل املكلف تارة ثالثة .وروايات النبي ص
واألئمة من أهل البيت إل أبانت مفصحة هذه األنحاء الثالثة التي ذكرهتا .واحلج
هو إحدى الدعائم التي قام عليها الدين ،وتوافرت فيها األنحاء الثالثة املتقدمة.

أهمية احلج يف اإلسالم
احلج ركن من أركان اإلسالم ،وهذا ما أكدته طائفة من الروايات ،منها ما ورد
عن إمامنا الباقر ؛ قالُ « :بنِ َي اإلسالم عىل مخسة أشياء :عىل الصالة والزكاة واحلج
والصوم والوالية»((( أي :الوالية ألهل البيت إل ،إذن هذه الطائفة تويل احلج أمهية
فائقة لكونه ركن ًا ودعامة بنيت عليه الرشيعة .ويعني هذا ّ
أن اإلخالل به أو تركه يؤدي
إىل هتدم األركان األخرى ،وحيسن بنا أن ننبه عىل أمر يف غاية األمهية ،هو ّ
أن اهلل تعاىل
أمر هبذه العبادات وجعلها مرتابطة مع بعضها ،بمعنى ّ
أن اإلتيان بواحدة منها ال يغني
وال يكفي عن اإلتيان بالدعائم األخرى ،فإذا صىل املكلف طوال حياته ومل ُي ِّ
زك مل تفده
((( مستدرك وسائل الشيعة ج 1ص .72
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صالته ،وإذا صام ومل ُي ّ
صل أو مل حيج مل يفده صومه ،فهناك ارتباط وثيق بني الصالة
والصوم واحلج والزكاة والوالية ألهل البيت إل.

احلكمة من احلج
أبان النبي ص يف حديث آخر الع ّلة واحلكمة التي أمر اهلل تعاىل بالصالة واحلج
من أجلها ،وتلك هي احليثية األخرى التي أوضحتها الروايات ،فالطائفة األوىل منها
أن احلج دعامة يرتتب عليها جمموعة من األمور ،من أمهها ّ
ركّزت عىل ّ
أن احلاج يصل
ِ
الص َ
ال َة
{و َأق ِم َّ
إىل إدراك معنى الذكر ،وذلك هو اهلدف من إقام الصالة ،قال تعاىلَ :
لِ ِذك ِْري}( طه )14:فمن كان ذكره لقلقة لسان ومل ينعكس عىل سلوكه من الناحية
العملية ،أي مل يؤثر فيه الذكر سلوكي ًا كمن صىل وعىص فاقرتف الزنا أو تعامل بالربا
فإن صالته مل تؤثر عليه سلوكي ًا ومعنوي ًا ّ
أو كذب ّ
ألن الصالة حقيقتها التأثري اإلجيايب
ال َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوالمُْنك ِ
الص َ
َر}( العنكبوت)45:
يف سلوك اإلنسان ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
وقال ص« :إنام ُفرضت الصالة و ُأمر باحلج والطواف و ُأشعرت املناسك إلقامة ذكر
اهلل(((» ،أيّ ،
إن هذه العبادات توصل املصيل واحلاج إىل إدراك معنى الذكر احلق هلل
تعاىل ،ويؤدي به ذلك إىل أن يكون عبد ًا هلل إلقامة ذكره ،وإذا كان القلب ال يستشعر
عظمة اهلل تعاىل ،وال خيافه ،فام قيمة ذكره هلل ،وأدائه للفرائض؟!

آثار احلج يف عامل اآلخرة
هناك روايات متعددة تؤكد عىل أثر العبادات بعد موت اإلنسان ويف عامل اآلخرة،
حيث تنكشف حقائق العبادة ،التي هي دعائم بنيت عليها الرشائع املقدسة ،خصوص ًا
عبادة احلج ،روى حممد بن مسلم عن اإلمام الصادق أو الباقر إ -الرتدد من
أن له َح َّجة واحدة بالدنيا وما فيها(((» أيّ ،
الراوي -قال« :و َّد من يف القبور لو ّ
أن
((( عوايل اللئايل ج  1ص .323
((( وسائل الشيعة ج  11ص .110
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امليت يود وحيب أن ُيعطي مجيع ما يملك يف عامل الدنيا من أجل أن حيصل عىل األثر
حل ّجة الواحدة يف عامل اآلخرة .وأشارت الروايات أيض ًا إىل الثواب
الذي يرتتب عىل ا َ
اجلزيل واألجر اجلميل ،الذي حيصل عليه احلاج منذ البداية األوىل التي ُيربمج فيها
ذاته للوصول إىل أداء هذه الفريضة املقدسة ،أي بمجرد أن ينوي الذهاب إىل احلج،
وقد أكد ذلك النبي ص يف خطبته التي رويت من الفريقني ،وأبكت مجيع من استمع
حاجا أو معتمر ًا فله بكل خطوة حتى
إليها ،قال ص يف بعض فقراهتا« :ومن خرج ّ
يرجع مائة ألف ألف حسنة ،و ُيمحى عنه ألف ألف سيئة ،وتُرفع له ألف ألف درجة،
وكان له عند اهلل بكل درهم ألف ألف درهم ،وبكل دينار ألف ألف دينار ،وبكل
حسنة عملها يف وجهه ذلك ألف ألف حسنة حتى يرجع ،وكان يف ضامن اهلل ،إن توفاه
اهلل أدخله اجلنة ،وإن رجع رجع مغفور ًا له مستجاب ًا له ،فاغتنموا دعوته فإن اهلل ال يرد
دعاءه إذا قدم»(((ّ ،
إن احلاج أو املعتمر ال حيصل فقط عىل املغفرة بل دعوته مستجابة،
فاغتنموا دعوة احلاج بعد رجوعه من أداء هذه املناسك .فهناك ارتباط خاص بني
احلاج أو املعتمر وبني اهلل تعاىل ،وقد أشار اإلمام الصادق ؛ إىل ذلك ،فقال:
«احلاج واملعتمر وفد اهلل ،إن سألوه أعطاهم ،وإن دعوه أجاهبم ،وإن شفعوا ش ّفعهم،
ّ
ويعوضون بالدرهم ألف درهم»((( ،هناك ضيوف تفد عىل الكرام
وإن سكتوا ابتدأهم ّ
يف عامل الدنيا ،ووفود يفدون عىل الكريم الغني املطلق اهلل تعاىل ،ومن ذهب إىل احلج
فهو وافد وضيف عىل اهلل تصل درجته إىل مراتب عالية ،حيث إنه حتى إذا مل يسأل اهلل
تعاىل يبتدئه بالعطية وجيزل له املوهبة ،وذلك من كرمه الذي ال حد له ،جاء يف بعض
األدعية« :يا من يعطي من سأله ،يا من يعطي من مل يسأله ومن مل يعرفه»((( فكيف إذا
ذهب اإلنسان وافد ًا وضيف ًا عىل اهلل تعاىل« ،وإن ش ّفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم».
((( وسائل الشيعة ج11ص .104
((( وسائل الشيعة ج 11ص .99
((( إقبال األعامل ج  3ص .211
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اإلنفاق يف احلج وخدمة احلاج
يف اخلتام نؤكد عىل نقطتني هامتني أشارت إليهام الروايات:

األوىل :اإلنفاق يف احلج
ّ
إن من مصاديق اإلنفاق يف احلج أن تنفق املال من أجل الرتفيه والراحة التامة
للحجيج الوفود عىل اهلل كي حتصل عىل الثواب اجلزيل ،وهذا ما أكدته الرواية -
«ويعوضون بالدرهم ألف درهم»
اآلنفة الذكر  -التي أوردت مقطع ًا منها يف قوله ع:
ّ
فمن أنفق أو استثمر ال حيصل يف العادة عىل ألف ،وهذا األلف لعله يف احلياة الدنيا
{و َلدَ ْينَا َم ِزيدٌ }(ق )35:ففي عامل
ولكن يف اآلخرة ال حد لعطاء اهلل تعاىل ،قال تعاىلَ :
الدنيا أشار اإلمام ؛ إىل ّ
أن املنفق يف احلج ُيعوض من الدرهم بألف.

الثانية :خدمة احلاج
خدمة احلاج يراد هبا قيام اإلنسان بنفسه خلدمة ضيوف اهلل ،وقد أبانت الروايات
عن النبي ص واألئمة من أهل البيت إل ذلك ،ومل تقترص عىل اجلانب النظري
فحسب بل ّ
أن األئمة إل ط ّبقوا عملي ًا خدمة ضيوف اهلل ،ونلمس ذلك بوضوح من
اإلمام زين العابدين ؛ يف خدمته للحجيج ،كان ؛ يتعمد السفر إىل احلج مع رفقة
ال يعرفونه ،كي يتسنى له القيام بخدمتهم ،ويف إحدى سفرات اإلمام ؛ إىل احلج
مع قافلة ال تعرفه تصدّ ى ؛ لغسل مالبس احلجيج فرآه بعض أصحابه ،وتعجب
من هذا املوقف ،فخاطب احلجيج :هلاّ عرفتم من هو اخلادم لكم؟ قالوا :ال؛ إنام هو
رجل صالح ،فقال هلم :هذا هو اإلمام زين العابدين ابن رسول اهلل ص ،فتأثر اجلميع
واضطربوا وانقلبت أحواهلم ،وصار اجلميع خيدم اجلميع؛ تأثر ًا واقتدا ًء باإلمام ؛ ،ثم
ذهبوا إىل اإلمام قائلني :ماذا تفعل بنا يا بن رسول اهلل؟ واملهم هنا السؤال الذي وجهه
ذلك الشخص لإلمام ،فقال :كيف تفعل ذلك؟ أي تذهب مع من ال يعرفك ،فأجاب
اإلمام ؛« :تعمد ًا لذلك لئال ُأخدم يف احلج وإنام َأ ِ
خدم الوفود والضيوف عىل اهلل».

ولسلا بيذهتو ناميإلا قلطنم جحلا
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الحج منطلق اإليمان وتهذيب السلوك
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(البقرة )197:صدق اهلل العيل العظيم.

التقوى َم ْع َل ُم احلج
احلج مدرسة هتدف إىل تربية اإلنسان وتعليمه القيم واملبادئ اإلهلية ،والسري
باإلنسانية مجعاء إىل شاطئ األمن واألمان ،من هنا ركزت آيات القرآن الكريم عىل
مبدأ األمن واألمان يف احلج ،وقد استعرضنا بعض ًا منها ،ونُؤكد هنا عىل تقاطع احلج
مع معلم اخللق الكريم الذي تنبثق منه اإلنسانية يف تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان
ومع الكون ،وينبثق منه تقوى اهلل تعاىل واالرتباط به واستشعار إحاطته وعلمه ،قال
تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} فهنا توكيد عىل ّ
أن التقوى تُوصل العاقل
إىل خري الدنيا واآلخرة باعتباره س ُعدَ بتقوى اهلل تعاىل ّ
فهذب سلوكه ،وفهم املقاصد
من العبادة ،فتحقق يف شخصيته ما يريده اهلل تعاىل من عباده{ ،ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ}(الذاريات )56:فأصبح عابد ًا سلوك ًا وعم ً
ال هلل تعاىل ،ومن أ ّدى هذه
املناسك مستشعر ًا معانيها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهّ ،
إن أئمة أهل البيت إل
رسخوا هذه املعامل يف كل فئات املجتمع خصوص ًا لدى طالئع األمة انطالق ًا من القرآن
الكريم ،فهم إل مفرسو رشائع أحكام اهلل تعاىل.
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األئمة إل وطالئع األمة يف احلج
هناك شخصيات هلا تأثريها يف األمة كالعلامء واملثقفني والكُتاب وأصحاب
املواهب من املبدعني ،هؤالء هلم التأثري الكبري يف كل عرص ومرص ،من هنا ركّز األئمة
من أهل البيت إل عىل قيم احلج لكل فئات الناس خصوص ًا طالئع األمة فجسدوا
بسلوكهم العميل قيم الرسالة ،واألنموذجان التاليان من سرية األئمة إل شاهدان
عىل ذلك:

األول :اإلمام احلسن ؛
حج اإلمام احلسن املجتبى ؛ عرشين حجة ماشي ًا وكانت النجائب تُقاد بني
يديه ،وقد ُسئل عن كثرة حجه ماشي ًا فأجاب ؛ إين استحي من ريب أن ال أميض
إىل بيته ماشي ًا عىل قدمي((( ،فهو ؛ يستحي من اهلل تعاىل أن ال يكون حجه شعار
التواضع هلل ،بل قمة التواضع له تعاىل ،فكون اإلنسان يف حالة من اخلشوع واخلضوع
بمشيه عىل قدميه حاج ًا ،ليس من فاقة وفقرّ ،
ألن النجائب تُقاد بني يديه يظهر معنى
العبودية.

الثاني :اإلمام زين العابدين ؛
الزم إمامنا زين العابدين ؛ احلج منذ صغر سنه وكان يدعو إىل تكريم احلجاج،
فيذهب ؛ لزيارة احلاج عندما يرجع من حجه و ُيوليه اإلجالل واالحرتام ،وقد
أبان ؛ بعض املعامل التي أملحنا إليها ،فقال ؛« :استبرشوا باحلجاج إذا قدموا،
((( ينابيع املودة لذوي القربى  -القندوزي ج  2ص  :211عن حممد بن احلنفية قال  :إن
احلسن أخي يقول  :إين ألستحي من ريب أن ألقاه و مل أمش إىل بيته .فسار عرشين مرة من
املدينة عىل رجليه .انظر أيضا مناقب أهل البيت إل للموىل حيدر الشريواين و أسد الغابة
البن األثري ج .2

ولسلا بيذهتو ناميإلا قلطنم جحلا
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وصافحوهم وعظموهم تشاركوهم يف األجر قبل أن ختالطهم الذنوب» فاحلاج يرجع
من احلج كيوم ولدته أمه ،وذكر سعيد بن املسيب ّ
أن ُقراء القرآن ال خيرجون إىل احلج
إال إذا خرج اإلمام زين العابدين ؛ ،فإذا خرج خرج معه أكثر من ألف قارئ من
ُقراء القرآن ،و ُقراء القرآن آنذاك هم طالئع األمة ،وهم بمثابة العلامء والشخصيات
الكبرية يف زماننا يشكلون ثق ً
ال كبري ًا يف املجتمع اإلسالمي ،وهلم املهابة واالحرتام،
وإذا نظرنا إىل هذا العدد الكبري الذي خيرج مع اإلمام زين العابدين ؛ تبني لنا
املكانة املرموقة التي يتبوأها اإلمام ؛ لدى شخصيات عرصه ،فالعدد كبري جد ًا
حتى بالنسبة إىل عرصنا احلارض الذي ك ُثرت فيه جامعات ومعاهد التعليم ال نكاد
نرى خروج ألف من القراء مع ٍ
أحد.

الدور التوجيهي لألئمة إل يف احلج
كان اإلمام زين العابدين ؛ يبني قيم احلج لكل املسلمني خصوص ًا ملن حيج
بحجه ،ويوضح ؛ املعامل العرفانية يف احلج هلم ،وكان إذا أراد عقد نية اإلحرام
للحج ،يصفر لونه وال يستطيع أن يلبي من شدة خوفه وخشيته من اهلل تعاىل ،وعندما
ُيسأل ما لك ال تلبي ،يقول ؛« :أخشى أن يقول يل :ال لبيك وال سعديك»(((،
فيخشى ؛ من اهلل أن يأتيه النداء ال لبيك ،وكان ؛ يغشى عليه بعد التلبية من
كثرة البكاء واخلشية من اهلل تعاىل ،وهذا معلم جيعل احلاج يدرك عملي ًا ما يريده اهلل
تعاىل منه فريى إحاطته تعاىل بام يصدر منه من فعل أو قول.

ذكر اهلل تعاىل يف احلج
معنى عظي ًام ومضمون ًا كبري ًا لذكر اهلل تعاىل{ :ﭳ
أعطى القرآن الكريم
ً
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
((( عوايل اللئايل ج  4ص .35
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}(البقرة  )200-198 :اهلل هو املنعم املتفضل عىل اإلنسان
وينبغي له أن يذكر ربه كذكره ألبيه ،وهذا جرس يوصل اإلنسان إىل معنى الذكر
احلقيقي هلل تعاىل ،لذا ع َّقب القرآن عىل هذا املعنى بقوله{ :ﮥ ﮦ ﮧ} ،أي
ّ
أن اإلنسان إذا مل يعي الذكر احلقيقي هلل تعاىل سيتجرد من إنسانيته ،ومن أهداف احلج
إرجاع احلاج إىل املعاين العظيمة لإلنسانية وال يكون ذلك إالّ باالرتباط الوثيق بالباري
تعاىل.

احلج خري الدنيا واآلخرة
يؤكد القرآن الكريم االرتباط الوثيق باهلل تعاىل مبين ًا ّ
أن قس ًام كبري ًا من الناس مهه
الدنيا واالرتباط باملادة وال يستشعر القيم املعنوية ،التي ينبغي هلا أن تتجذر يف وجوده
وترحتل معه إىل عامل اآلخرة{ ،ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}(البقرة )200:فمن ركّز كل جهوده عىل عامل املادة يمكنه باحلج أن
يستشعر املعاين والقيم النبيلة بل يمكنه أن جيذرها يف شخصيته{ ،ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}(البقرة )201:أي
ّ
أن قس ًام من الناس يرتبط بالدنيا كطريق يوصله إىل اآلخرة ،فيخاف من اهلل تعاىل ،فهو
القادر عىل إعطائه اخلري يف عاملي الدنيا واآلخرة.

احلج يف فكر األئمة إل
بينت طائفة من الروايات ّ
أن احلاج حيصل عىل خري الدنيا واآلخرة ،فيوسع له
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رزقه يف الدنيا ،و ُي ِغدق عليه من اخلري يف عامل اآلخرة{ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} أي ّ
أن له خوف
وخشية من العذاب يف اآلخرة ،وهذا ما ظهر عىل أئمة أهل البيت إل يف أدائهم
لنسك احلج{،ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}(البقرة.)202:
هذه معامل احلج التي أكّد األئمة من أهل البيت إل عليها جتسيد ًا آلي القرآن
الكريم ،ومشي ًا عىل سرية جدهم املصطفى ص.
اجلمعة 1428 /11 /12 :هـ
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آداب الحج المبرور
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}(احلج )٢٧ :صدق اهلل العيل العظيم.
وقال نبينا ص «احلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة ،قيل يا رسول اهلل وما بر
(((
احلج؟ قال طيب الكالم وإطعام الطعام»

آداب احلج
احلج فريضة إهلية عظيمة ،بني العلامء أحكامها الفقهية بنحو مسهب وكثري ًا من
أرسارها وآثارها الوضعية ،وهناك كثري من األرسار األخرى ،ونريد أن نوضح بعض
آداب احلج قبل السفر ويف أثنائه كي يصبح مقبوالً مؤثر ًا.
ّ
إن اآلداب البد أن تراعى يف كل العبادات بل يف كل حركة وسكون للمرء كي
يقرتب من اهلل تعاىل.

األول :اإلخالص
قال تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(البينة )5:ومعناه جتريد النية عن
كل ما سوى اهلل تعاىل بأن يكون اهلدف من اإلتيان بالعمل طلب رضا احلق تعاىل
والوصول إليه ،وليس لديه حمرك وباعث وغاية غري اهلل تعاىلْ ،
فإن رأى أنه حيج هلدف
((( مستدرك الوسائل ج 8ص .62
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آخر كقول الناس إنه كثري احلج أو كان هدفه الرفقة بحيث لو مل حيصل عليها ملا أدى
احلج ،فالباعث واملحرك له غري طلب مرضاة اهلل تعاىل ،وهبذا الفارق يتبني املخلص
من غريه ،فاإلخالص حقيقته جتريد النية هلل تعاىل ،وترك ما سواه ،وال خيتص باحلج
بل يشمل كل العبادات واألعامل التي يريد اإلنسان أن تكون مقربة هلل تعاىل.

الثاني :التوبة
قال تعاىل{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}(النور )٣١:ومعناها الرجوع إىل اهلل تعاىل
باإلقالع عن الذنوب واملعايص التي ال تريض احلق تعاىل كالكذب والغيبة والنميمة
وأكل أموال الناس بغري حقّ ،
إن بعض الناس يصدر منه أكثر من ذنب ،وبعضهم
يصدر منه ذنب واحد أو اثنان وقد ال يستطيع اخلالص منها ويرى صعوبة ترك الذنب
وإذا أراد أن يكون حجه مؤثر ًا مربور ًا البد أن يقلع عن الذنب أو عن الذنوب التي
يصعب عليه اخلالص منها ،وإذا أقلع عنها وتاب أقبل عىل اهلل تعاىل ،وعندئذ يقبل
اهلل تعاىل توبته ،قال تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ}(الشورى )٢٥:ويوفق لألعامل الصاحلة بنحو عام وللحج املربور بنحو
خاص ،فتكون أعامله مقبولة إذا كانت توبته نصوحة ،أما إذا أردف الطاعة باملعصية
ّ
فإن طاعته باهتة وقد ال تقبل ،قال تعاىل{:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(املائدة)٢٧:
والتقي هو الذي ال يصدر الذنب عنه بعد أن تاب منه ،فتكون أعامله مؤثرة عىل نفسه.

الثالث :معرفة عظمة العبادة اليت يأتي بها
ّ
إن احلاج إذا أراد أن يؤدي احلج وأن يقبل بكله عليه أن يرى أمهيته ليكون جاد ًا
يف أدائه ،وكي تتضح هذه الفكرة نعطي مثاالً ،إننا إذا رأينا شخصية كبرية وتعرفنا
عليها من ناحية علمية أو أدبية أو اجتامعية ّ
وأن صاحب الشخصية وجيه ،عظيم
بتأثريه حمبوب يف جمتمعه ألنه سخر كل ما لديه من إمكانات يف خدمة املجتمع ،عندئذ
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نقدره ونحرتمه لوجاهته أو لعلمه ،ونقبل عليه ملعرفتنا به ،واحلج كذلك ،فمن مل
يعرف عظمة مناسكه ّ
فإن إقباله عليه بسيط ًا وباهت ًا ،أما إذا تعرف عليه زاد إقباله منه،
ويتحقق ذلك بنحوين:
األول :بإدراك التأثري الكبري للعبادة الذي جيعل اإلنسان يقبل بكله عليها فيأيت هبا،
ّ
إن احلاج إذا تعرف عىل عظمة احلج وشعائره التي يأيت هبا وأدرك أهنا حم ً
ال لرضا اهلل
تعاىل ،وأهنا ختتلف عن سائر العبادات رغم كوهنا مقربة إىل اهلل تعاىل غري ّ
أن احلج له
خصائص وحكم إذا التفت العبد إليها أدرك عظمتها وأقبل بكله عليها.
الثاين :إنه حمل لرضا اهلل تعاىل ،وموئل أنبيائه وخاصته تعاىل ،وقد بينت الروايات
حج إبراهيم وحج موسى وحج األنبياء إل عندما جاءوا إىل هذه األماكن مقبلني
عىل هذه املناسك بخضوع وخشوع إىل اهلل تعاىل بكل وجودهم ،ومن التفت إىل
هذه اآلداب وعرف عظمة تلكم الشعائر واملناسك التي يؤدهيا أقبل عليها بتوجه
وإخالص ،أما من مل يعرف ذلك ومل يعرف عظمة ما يؤديه ّ
فإن إقباله عليه بسيط ًا.

الرابع :االهتمام واالشتغال باحلج
وذلك بجعل اهلم واحد ًا بتلك الفريضة فحسب يف أثناء أدائها ،فال ُيشغل قلبه
إن قلب اإلنسان قد يشتغل بأشياء كثرية يف ٍ
بغريهاّ ،
آن واحد ،وهناك فارق جوهري
وأسايس بني من يشتغل بأمر واحد وبني من يشتغل بأمور كثرية ،ويف حديث املعراج:
«يا أمحد اجعل مهك مه ًا واحد ًا»((( أي إذا كنت تريد شيئ ًا ّفرغ قلبك عام سواه ،واجعل
توجهك إليه وحده كي يكون أداءك مميز ًا ،وحترز قصب السبق فيه وتأيت بالرتبة العليا،
ّ
إن اإلنسان ال يأيت بالرتبة العليا يف اليشء إالّ إذا ّفرغ قلبه عام سواه وجعل توجهه
منحرص ًا به ،وهبذا االهتامم والتوجه اجلم يأيت بالعمل بنحو أعظم ،إذن البد من إخالء
((( بحار األنوار ج  74ص .29
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القلب من الشواغل ،فمن حج مشتغ ً
ال بتجارته ومل يفرغ قلبه أو كان مهه ألوالده
وأمواله التي تركها فلن يستطيع أن يأيت بتلك املرتبة العالية يف أدائه لتلك العبادة،
ّ
فإن القلب إذا اشتغل بأمور متعددة صعب عىل املرء اإلتيان بالعمل بالدرجة املثىل بل
يكون إتيانه منخفض الرتبةّ ،
إن علينا أن نلتفت إىل هذا األدب بجعل اهلم مه ًا واحد ًا
يف أداء العبادة وإفراغ القلب من الشواغل التي تأخذ حيز ًا فال يتفرغ لتلك العبادة التي
يريد أن يأيت هبا.

ً
حالال
اخلامس :أن يكون زاده
ّ
إن من واجب اإلنسان أن حيصل عىل املال احلالل وأن ينفقه يف احلل ،أي يكسب
ماله من حله وينفقه يف حله ،ليطيب مطعمه ومرشبه ،عندئذ جيد تأثري ًا ملموس ًا عىل
عبادته فتكون مؤثرة ،والسبب يعود إىل ِح ِّل أمواله ،وال ينبغي أن يرصف األموال
حصلها يف احلجّ ،
فإن حجه ال يقبل بسبب رصف مال الغري وأخذه اغتصاب ًا
احلرام التي ّ
أو حيلة أو خدعة ،فمن احتال عىل بعض البسطاء فأخذ أمواهلم وذهب إىل احلج أو
الزيارة وأنفق األموال يف أمور حمللة ،فعمله غري مقبول بل يظهر من الروايات أنه
حيسب لصاحب املال أي يكون العمل باملال احلرام يف احلالل خرسان للعمل ومشقة
وعمله ليس له إنام لصاحب املال الذي اختلس منه أو الذي ُخدع فأخذت أمواله ،قال
النبي ص« :من رشف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج يف سفره»((( أي ّ
أن متيز احلاج
يف الرتبة يرتبط بطيب الزاد ،فالرشيف هو املميز يف الرتبة له رتبة سنية متيزه عن غريه
وارتفاع الرتبة رشف للمرء ،فرشيف القوم هو املقدم فيهم ،ويتحقق التميز برصف
األموال الطيبة يف أداء هذه العبادة العظيمة غري ّ
أن بعض الناس يريد فعل اخلري ،غري
ملتفت ّ
بأن أمواله جائية من احلرام أو فيها شبهة ،والنتيجة بدل أن يرتفع رتبة ويكون
رشيف ًا مميز ًا يف أدائه للعمل تنخفض رتبته ،ويكون عمله عىل عكس ما أراد.
((( وسائل الشيعة ج  11ص .423
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السادس :اإلنفاق يف احلج
أكدت الروايات عىل الكرم واجلود واإلنفاق بنحو عام ويف احلج بنحو خاص،
ّ
إن الكريم له ميزة عند اهلل تعاىل وهناك رواية أمر النبي ص اإلمام أمري املؤمنني ؛
أن يرضب أعناق بعض املرشكني الذين تعاهدوا عىل قتله بعد أن أرسهم وملا رضب
أعناق بعضهم أمره جربائيل أن يقف فسأل األسري النبي ص عن السبب ،فأجابه
ّ
أن اهلل تعاىل أمره بذلك ألنه كريم ،والكريم ال يرىض اهلل تعاىل بقتله ويقوده كرمه إىل

اخلري ،وكرم الرجل هنا أحياه وأرشده إىل اإلسالم ،فالتفت إىل رسول اهلل ص ،وقال
أشهد أن ال إله إالّ اهلل ،وأنك يا حممد رسول اهلل ص ،فأسلم ،فالكرم واجلود أوصاله
إىل دين احلق ،وحفظ النفس والنجاة يف اآلخرةّ ،
إن البذل واإلنفاق والعطاء يف سبيل
اهلل تعاىل يوصل إىل اخلري يف عاملي الدنيا واآلخرة وننبه هاهنا عىل أمهية اإلنفاق عىل
األقارب واألرحام واجلريان إذا رآهم فقراء حيتاجونّ ،
فإن إنفاقه عليهم سيكون
تأثريه كبري ًا ،وكذا اإلنفاق يف احلج ،فمن كان معه رفقة بادر لإلنفاق عليهمْ ،
فإن نزلوا
حم ً
ال كان السابق يف تقديم الطعام والرشاب إليهم ،فالدرهم بسبعامئة درهم يف احلج،
يتضاعف سبعامئة مرة.

السابع :األخالق الكرمية يف سفر احلج
أوضح النبي ص ّ
أن احلج املربور يتحقق بأمرين:
األول :إطعام الطعام.
الثاين :اخللق الكريم بالكلمة الطيبة.
أن سفر احلج فيه مشقة وعنت إ ْذ ّ
وذلك ّ
أن السفر بنحو عام كذلك ،والسفر يف
احلج فيه عنت ومشقة تفوق السفر يف غريه ،فقد يغلق الطريق وحيتاج احلاج إىل االنتظار
طوي ً
ال أو قد ُيتعدى عىل يشء للحاج فإن تأثر رسيع ًا وبدت ردود أفعاله غري متناسبة
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مع احلج ،والتعبري الطيب ملن صادف مشقة هو الدعاء باخلري ملن أساء إليه أو ضايقه،
وبذلك ينسجم فعله مع أدائه ملناسك احلج ،قال رسول اهلل ص« :احلج املربور ليس
له جزاء إالّ اجلنة» وملا ُسئل عن بر احلج؟ أجاب ص« :طيب الكالم وإطعام الطعام»
أي أن تكـون الكلمـة طيبة ،ملا هلا من التأثري الكبري عىل كل يشء ،وأكّد ص عىل
طيب الكالم يف احلج ،وعىل إطعام الطعام -أي الكرم -فحسن اخللق ولقاء الناس
ببشاشة يف املحيا عند لقاء اآلخرين ،غري أن بعض الناس إذا أصابته مشكلة بدا عبوس ًا
قمطرير ًا عىل عكس ما أراده النبي صّ ،
إن احلاج حري به أن يكون عىل خلق كريم
طلق املحيا – أي برشه يف وجههْ -
وإن أصابته مشكلة فحزنه يف قلبه.
اجلمعة  1431 - 11 -6هـ
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أسرار الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}(الصافات.)١٠٥-١٠٣:
وقال تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}(الذاريات )58-56:صدق اهلل
العيل العظيم.

غريزة املعرفة :
خلق اهلل اإلنسان وفطره عىل حب املعرفة ،فهو بطبيعته يريد أن يتعرف عىل أرسار
األشياء ،ال يقنع دون أن يتعرف عىل السبب يف كل مفردة من املفردات؛ ّ
ألن اهلل تعاىل
أودع هذه الفطرة فيه منذ أن كان فطي ًام إىل آخر مرحلة يف عمره ..حياول جاد ًا ويكدح
جاهد ًا للتعرف عىل أرسار األشياء ،إال ّ ّ
أن هذه الغريزة وحب اإلطالع واملعرفة التي
ُأودعت يف كنه وجوده ،جعلته يبحث عن كل ٍ
يشء للتعرف عليه وإدراك أرساره،
أن قدراته املحدودة ال تُتيح له الوصول إىل كل ما يريدهّ ،
غري ّ
إن اهلل تعاىل فتح له
نافذة للتعرف عىل بعض احلكم واملصالح املودعة يف األشياء ،وباب ًا للوصول إىل
أرسار وعلل بعضها اآلخر ،و ُأخفي عنه الكثري منها ،فالكثري ال يستطيع عقل اإلنسان
إدراكه ،حتى مع بحثه العلمي الواسع والكبري كام أشار إىل ذلك الذكر احلكيم {ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}(اإلرساء )85:ومهام متتع به من علم فإنّه يبقى قليال ،لذا ّ
فإن
العلامء كلام ازدادوا عل ًام أحسوا بجهلهم.
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واحلق تعاىل أمر املصطفى ص {ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ}(طه ،)١١٤:ويف الدعاء
«اللهم أرنا احلقائق كام هي»((( وإذا كان النبي ص يريد أن يتعرف عىل األشياء كام
هي -اعتقادنا ّ
أن النبي ص يف إحاطته بالعلم واملعرفة ال يدانيه أحد وكذلك األئمة
من أهل البيت إل  -فقد أوجب اهلل عىل اإلنسان أن يكون عابد ًا ليصل إىل معرفته،
ودعاه إىل البحث للتعرف عليه وإدراك أنه املنعم احلقيقي لينصاع ألوامره ويطيعه.

عجز العقل البشري عن التعرف على أسرار العبادات
بيد أن عقل اإلنسان حتى بعد أن يتعرف عىل اهلل يبقى عىل فطرته يريد أن
يتعرف عىل أرسار األشياء ،حتى بعد وضوح بعض املفردات له لن يرتوي ولن
يصل إىل درجة االطمئنان ،إال بالوصول إىل مرتبة عالية من العلم أشار إليها القرآن
الكريم يف قوله تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ}(األنعام.)75:

ّ
إن عقولنا قد تتعرف عىل أرسار بعض األشياء كالصالة نُدرك بعض أرسارها،
وليس كل األرسار واحلكم املرتتبة عىل ترشيعها ،مع أن اهلل تعاىل قد أبان بعض
أرسارها {ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}(العنكبوت )٤٥:إهنا جتعل
اإلنسان سائر ًا يف رصاط عبودية اهلل ،وتعطيه ثواب ًا جزيالً؛ ألنّه خضع فيها هلل وعبرّ عن
عبوديته له ،غري ّ
أن هناك كثري ًا من املفردات ال نعرف أرساره ،كعدد الصلوات -مخس
صلوات كتبهن اهلل يف اليوم والليلة– وال نعرف ملاذا جعل اهلل الصالة هبذه األعداد
املحددة؟ -الصبح ركعتان ،الظهر أربع ،العرص ،املغرب ثالث والعشاء أربع -مهام
بلغ بنا الفكر ،وحاولنا أن نتعرف عىل أرسار هذه األعداد ،لن نعرف ذلك ،وأمره
تعاىل لنا باحلج من هذا القبيل {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران ،)٩٧:فمع وجود منافع وحكم ومصالح

((( عوايل الآليل ج 4ص .132
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مرتتبة عىل احلج يف قوله تعاىل{:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}(احلج )28-27:لكن الكثري
من املفردات لن نعرف أرسارها؛ بل نتعرف عىل بعض احلكم واملصالح وال نستطيع
أن نُدرك كُنه العلل واألرسار التي رتّب اهلل عليها أحكام هذه الفريضة.

أسرار األمر باحلج
أشار أمري املؤمنني ؛ يف خطبة رائعة يف هنج البالغة ّ
وحض
بأن إجياب احلج
ّ
ٍ
الناس عليه لتعبد العقل فاحلق تعاىل ُيريد أن يعبد اإلنسان يف ٍ
متعددة ،هناك عبادة
مناح
للجسد؛ أن ختضع بجسدك هلل ،وهناك عبادة للنفس أن تكون نفسك خاضعة لعبادته
تعاىل ،وهناك عبادة للعقل الذي هو من أعظم ما أودع يف اإلنسان ،إنه الطاقة اهلائلة
واخلالقة العظيمة يتعرف به اإلنسان عىل األشياء ،هذه القدرة اهلائلة الكبرية لإلنسان
ُيريد اهلل تعاىل أن تكون عابدة له ،وعبادة العقل هلل ال تتم إال بالوصول إىل رتبة كاملية،
أشارت طائفة من الروايات يف أصول الكايف إىل ّ
أن اهلل تعاىل ُيريد من عقل اإلنسان
أن يكون عابد ًا له ،وأن ذلك هو منتهى الكامل إالّ ّ
أن عبادة العقل حتتاج إىل معرفة،
وال تتم العبادة للعقل دون املعرفة الرتاتبية؛ أي بالبناء عىل األُسس املوصلة إىل املعرفة
ثم اإليامن بأن العقل لن يستطيع أن يدرك كُنه األشياء ،قال تعاىل{ :ﯵ ﯶ
ومن ّ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}(البقرة )111:يف البدء البد أن يكون لك دليل
حجة عىل ما تؤمن به ،وبعد أن تتم لديك احلجة ويثبت إليك احلق بالربهان ،ال حتتاج
إىل دليل للعقائد واألمور الغيبية الواردة يف الرشيعة .هذه مرتبة أخرى مرتتبة عىل
األوىل تسمى املعرفة الرتاتبية:
األوىل  :أن يقيم اإلنسان األدلة والرباهني عىل وجود اهلل وعىل وجوب طاعته
واالنصياع ألوامره ،وبعد ذلك ُيؤمن أن عقله حمدود ،ال يمكنه إدراك أرسار كل مفردة
من املفردات التي ع ّبد اهلل تعاىل اإلنسان هبا ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ}(الذاريات ،)٥٦:وقال اإلمام الصادق ؛« :خرج احلسني بن عيل إ
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ذات يوم عىل أصحابه فقال بعد احلمد هلل جل وعز ،والصالة عىل حممد رسوله ص:
يا أهيا الناس إن اهلل واهلل ما خلق العباد إال ليعرفوه»((( كيف تعبد رب ًا ال تعرفه؟!.
الثانية :بعد أن تتعرف عىل اهلل تتمكن حينئذ أن تتعرف عىل بعض املفردات
العبادية التي ع ّبدك هبا ،غري أن بعضها اآلخر ال يمكن معرفته؛ كالعبودية للعقل -
أن يكون العقل عابد ًا هلل كاجلسد خاضع ًا له تعاىل– وهكذا النفس خاضعة عابدة له
إن عبودية العقل من احلكم واملصالح املرتتبة عىل حج البيت؛ أي ّ
تعاىلّ ،
أن اهلل تعاىل
أراد من اإلنسان أن جيعل عقله كنفسه وجسده وأفكاره خاضعة ،وعابدة له تعاىل،
ذلك هو التسليم باملصطلح الرشعي أن تس ّلم بحقانية األشياء التي ال يدركها عقلك،
قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ} إبراهيم وإسامعيل إ أسلام هلل ،إ ْذ كيف ُيؤمن من له ولدٌ
وحيد جاءه بعد فرتة من الزمن فـ«ملا بلغ من الكرب عتيا» ُأمر بذبحه هلل تعاىل ،إنه التعبد
العقيلّ ،
إن اهلل تعاىل رفع هذا االبتالء عن إبراهيم ؛ قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ}(الصافات )107:لكنه انصاع ألمر اهلل ،ومل يعرتض عليه.

((( يف مستدرك البحار ج 1ص .177
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مظاهر عبودية اهلل في الحج
{و َأ ِّذن فيِ الن ِ
َّاس بِالحَْ ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َجالاً َوعَلىَ ك ُِّل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريمَ :
ني ِمن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق}(احلج .)27:صدق اهلل العيل العظيم.
َض ِام ٍر َي ْأتِ َ

الطريق الصحيح للعبودية
احلج عبادة عظيمة ترتتب عليها فوائد متعددة ،من أمهها إرجاع اإلنسان إىل
فطرته ،وقد أملحنا فيام تقدم إىل هذا األمر اهلام يف حياة اإلنسان ،باعتبار ّ
أن طبيعة
اإلنسان تتأثر بالظروف القرسية املختلفة ،فتحرف مسار اإلنسان عن مسار التوحيد
اخلالص هلل تعاىل ،ومتركز اهتاممه يف جمال ال يريده احلق تعاىل ،وقد تقرص نظره عىل
املجال املادي فقط ،فتوجهه لتصويب جهده يف جمال القبيلة أو الفئة اخلاصة -االنتامء
الضيق ،-وبالتايل ال يتعرف عىل ما يريده اهلل تعاىل من عباده حني املسري إليه ،غري أنه
بالرجوع إىل الفطرة يعي الربجمة العامة حلياته ويسري يف رصاط عبودية احلق تعاىل،
فيجعل امليزان بينه وبني أخيه اإلنسان ما أفاده اهلل تعاىل يف الذكر احلكيمَ { :يا أَيهَُّا
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ
الن ُ
اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم}(احلجرات ،)13:ال يفرق السائر عىل عبودية احلق بني من ينتمي إىل فئته ومن ال
ينتمي إليها ،فمن ينتمي إىل قبيلته ومن ال ينتمي إليها سيان وامليزان عنده احلق وحده،
من خالل ذلك تتمحور حياة العابد هلل يف نبذه أقرب الناس إليه إذا مل يكن سائر ًا عىل
رصاط العبودية ،وتقريبه أبعد الناس عنه إذا كان حيرم ما حرمه اهلل وحيل ما أحله،
ذلك الدين احلق ،قال تعاىل{ :إِ َّن الدِّ ي َن ِعندَ اللهِّ ِ
ال ُم َو َما ْ
اإل ْس َ
ف ا َّل ِذي َن ُأ ْوتُو ْا
اخ َت َل َ
ا ْل ِكتَاب إِالَّ ِمن بع ِد ما جاءهم ا ْل ِع ْلم ب ْغيا بينَهم ومن ي ْك ُفر بِآي ِ
ات اللهِّ َفإِ َّن ا ِ
يع
ُ َ ً َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ
للهّ سرَ ِ ُ
َْ َ َ ُ ُ
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الحِْ َس ِ
اب}(آل عمران.)19:

معامل العبودية يف احلج
احلج يعيد احلاج إىل رصاط عبودية اهلل من خالل معامل متعددة:

األول :الوحدة
ّ
إن معلم الوحدة قد يكون بني من ينتمي إىل التوحيد ،بني املسلم وأخيه املسلم،
وقد تكون دائرته أوسع ،فيشمل املسلم وغريه إذا كان ال يضمر العداء للمسلمني،
وإنام ضل عن اإلسالم لعدم إطالعه عىل مبادئه احلقة وعدم معرفته بترشيعاته السامية،
احلج ال يوحد بني املسلم وأخيه املسلم فقط ،بل ،يوحد بني اإلنسان وأخيه اإلنسان
السائر عىل طريق الفطرة ،املبتغي للوصول إىل احلق ،اهلادف لالرتقاء إىل عامل القيم
دون من أخلد إىل األرض واتبع هواه ،وضل عن الرصاط السوي.

الثاني :التذكر :
قد يصاب اإلنسان بالرين عىل قلبه نتيجة للذنوب واألهواء وحيتاج إىل التذكري،
الذي يتم عرب شعائر خمتلفة يف أماكن متعددة ،كل منها كفيل بجعله يبرص طريق احلق،
واحلج له الدور األكرب يف ذلك ،فمنذ أن يرتدي احلاج ثويب اإلحرام يبدأ التفكري يف
الرجوع إىل اهلل تعاىل الذي تدعوه فطرته إليه ،ذلك ّ
أن ارتداء الثوبني حيقق أمرين
هامني:
األول :املساواة بينه وبني غريه ،فال فارق بني إنسان وآخر ،بعد ارتداء الزي
املوحد ،اجلميع سواسية لباسهم واحد ،وهو ما حيقق الوحدة يف نفوس الناس ،لذلك،
نجد أصحاب املهن يرتدون ز ّي ًا موحد ًا إلشعار مجيع من ينتمي إىل املهنة بانضوائه
حتت شعار واحد.
الثاين :استشعار املحرم باستمرار بأنه سينتقل من عامل الفناء إىل عامل اخللود

جحلا يف هللا ةيدوبع رهاظم

31

وعليه حماسبة نفسه وتذكُّر مبدأه ،والتعرف عىل إجابة تساؤالت متعددة( :من أين
جاء؟) (إىل أين سينتهي؟) (ماذا عليه أن يفعل؟) ،باإلضافة إىل ّ
أن ارتداءه ثويب
اإلحرام يذكره بالكفن الذي سريتديه وسيوارى به حتت الرتاب يف قربه ،فيتذكر
بأنه ال فرق بينه وبني أخيه اإلنسانّ ،
وأن عوامل االختالف مهام تعددت فإهنا طارئة
عارضة عىل حياته وهي وإن صبغت وجوده بعوارضها املحدودة ،غري أهنا ال تؤطره
بحدودها لكونه يتذكر ّ
بأن مصريه إىل اهلل تعاىل فيحاسب نفسه عىل مجيع ما صدر
منها ،وهو يعلم متعجب ًا عندما ينظر إىل صحيفة أعامله فيجد ما قدمه حارض ًا بني
َاب لاَ ي َغ ِ
ِ
يديه ،مل يغادر كتابه شيئ ًا منه ،قال تعاىل{ :م ِ
اد ُر َص ِغ َري ًة وَلاَ
ال َه َذا ا ْلكت ِ ُ
َ
اها}(الكهف ،)49:يعيد احلج الطابع الفطري لإلنسان فهو يكدح يف
َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْح َص َ
الدنيا برهة حمددة -منذ والدته إىل يوم موته -إالّ ّ
أن عليه أن يتذكر ذلك تذكرة
ُم ّبرصة له لريى ّ
أن أعامله الصادرة منه هل تنطبق عليها موازين الرشع؟ وهل هي هلل
تعاىل ،أم لنفسه أو لفئة خاصة ،فلم ُيرد هبا وجه اهلل تعاىل؟

الثالث :إعادة التوازن يف شخصية اإلنسان باعتبار ّ
أن حياته اصطبغت بمظاهر
الكربياء واالرتفاع عن اخللق الذين عاش وإياهم وتفاعل معهم ،لكنه رأى لنفسه
إن احلج يعيد التوازن يف شخصيته عىل أساس ّ
امتيازات عنهمّ ،
أن مجيع االمتيازات
{و َما بِكُم ِّمن ِّن ْع َم ٍة
التي حصل عليها تعود إىل اهلل تعاىل وليست لذاته ،قال تعاىلَ :
َف ِم َن اللهِّ ُث َّم إِ َذا َم َّسك ُُم الضرُّ ُّ َفإِ َل ْي ِه تجَ ْ َأ ُر َ
ون}(النحل ،)53:ال ينبغي لإلنسان أن يتكرب عىل
أخيه اإلنسان بل عليه أن يتواضعْ ،
وإن حصل عىل ما مل حيصل عليه اآلخرون من
امتيازات اقتضتها احلكمة اإلهلية يف معيشته أو علمه أو يف موهبتهّ ،
إن بعض من
تصطبغ حياته بامتيازات يرى ّ
بأن الدرجة التي تبوأها يف سلم وظيفته أو مكانته
االجتامعية التي وصل إليها نتيج ًة لبعض الظروف أو القدرة املادية التي جعلت بعض
الناس يأمتـر بأمـره موجب ًا له لتحقـري اآلخرين وعدم النظر هلم ،من هنا اهتم أئمة
الدين إل بتذكري الناس بالتواضع ،قال أمري املؤمنني ؛« :احلمد هلل الذي لبس
محى وحرم ًا عىل غريه واصطفامها
العز والكربياء واختارمها لنفسه دون خلقه وجعلهام ً
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جلالله»((( ،ربط ع بني الكربياء هلل وبني احلج ،وذكّر ّ
بأن احلاج عبدٌ  ،أنعم عليه احلق
تعاىل وليس له أن يتكرب عىل من سواه فريى نفسه مركز ًا للكون ّ
وأن عىل اجلميع أن
يدور يف فلكه بل عليه أن يرى احلق أحق باإلتباع ،من هنا ندرك الرس يف جعل احلج
ُأطر بأحكام متعددة ،كل منها ليس ألحد أن يتعدى عليه قائ ً
ال هذا حكم ليس بصالح،
بل عىل اجلميع أن خيضع لعبودية احلق تعاىل ،ويمتثل أوامره ويسري يف رصاطه الذي
ِ
ِ
يم*صرَِ َ
{اهدنَا الصرَِّ َ
اط
دعا الناس إليه وأمرهم بالدعاء ليكونوا من عباده،
اط ا ُملس َتق َ
غض ِ
ني}(الفاحتة ،)6،7:هذا معلم ِجدُّ
ا َّل ِذي َن َأن َع َ
الضا ِّل َ
وب َع َل ِيه ْم َوالَ َّ
مت َع َل ِيه ْم َغ ِري ا َمل ُ
هام ،ينبغي لإلنسان أن يدخره ويتعرف عليه فمن سار يف رصاط عبودية اهلل تعاىل
البد أن يتواضع فال يرى لنفسه امتياز ًا عن سائر اخللق ،وال يأمر أو ينهى بخالف ما
ِ
ِ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِك ُْم َعن
يريده اهلل تعاىلَ ،
{و َأ َّن َه َذا صرَِ اطي ُم ْستَقيماً َفاتَّبِ ُعو ُه َوالَ َتتَّبِ ُعو ْا ُّ
َسبِ ِيل ِه}(األنعام.)153:

الثالث :التضحية :
يذكرنا احلج ّ
بأن أقرب ما يرتبط به من الناس يمكن أن يضحى به يف سبيل احلق
تعاىل ،ونلمس هذا جلي ًا يف تضحية إبراهيم بابنه ،إذ قدمه قربان ًا يف سبيل احلق تعاىل،
هوى عىل اهلل تعاىل فال يشده وال يربطه أو يفصله يشء عن اهلل تعاىل،
لئال يؤثر أي
ً
إ ْذ ّ
أن ذبح اهلدي ذبح للهوى والفداء بالكبش رمز لتقديم أغىل ما يملكه اإلنسان يف
سبيل اهلل ،فالكبش بدل عن االبن الذي يرتبط به اإلنسان لكونه استمرار ًا لوجوده،
تعاىل{:و َفدَ ْينَا ُه بِ ِذ ْب ٍح َعظِي ٍم}(الصافات )107:يتذكر اإلنسان ّ
بأن اخلليل ؛ أراد أن
قال
َ
ثم أبدله اهلل تعاىل بالكبش ،واملعنى رمزي يؤكد أمهية كون اإلنسان عىل
يضحي بابنه ّ
ُأهبة االستعداد لتقديم أقرب الناس إليه يف سبيل اهلل تعاىل ،وقد أكّد أئمة أهل البيت
إل واملقتدون هبم عىل ذلك ،قالت السيدة زينب  Dعندما استشهد اإلمام احلسني
((( هنج البالغة ج  2ص.137

جحلا يف هللا ةيدوبع رهاظم

33

؛« :إهلي! تقبل منّا هذا القربان»((( ،لكوهنا قربت أغىل ما متتلكه يف سبيله تعاىل.
هذه معامل كل واحد منها يشد اإلنسان باحلق تعاىل ويربطه به ويذكره بمصريه
األخروي للوقوف بني يديه والزلفى إليه أو اخلروج من الدنيا مذموم ًا مدحور ًا.
اجلمعة 1427/11/23 :هـ

((( االخالق احلسينية :جعفر البيايت ص .45
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آثار الحج ومرتبته بين العبادات
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ}(احلج ،)٢٨-٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.
احلج من أفضل العبادات عند اهلل تعاىل ،وله خصائص نستعرض منها ثالث ًا:

األوىل :أفضل العبادات
باملقارنة بني احلج وسائر أعامل الرب يتضح فضل احلج ،وقد أفصحت عن ذلك
الروايات عندما ُسئل األئمة من أهل البيت إل عن أفضلية احلج مع بعض األعامل
التي أكد عليها القرآن الكريم ،كالصدقة ،والعتق يف سبيل اهلل تعاىل ،وسائر أعامل الرب،
وأجاب األئمة من أهل البيت إل ّ
بأن احلج أفضل من كل ذلك ،وأنّه ال يعدله يشء.

الثانية :اآلثار الوضعية املرتتبة على احلج
وهي كثرية منها الغنى ،فقد أشارت الروايات ّ
بأن من أراد أن يستغني مادي ًا
فليدمن احلجّ ،
فإن اهلل تعاىل ُيوسع يف رزقه.

الثالثة :احلج ووالية أهل البيت إل
هناك ارتباط وثيق بني احلج والوالية ،وسنستعرض هذه األمور الثالثة بيشء من
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التفصيل والرشح.

األوىل :أفضل العبادات
روايات كثرية وردت فيها املوازنة بني احلج وغريه من أعامل الرب نذكر أنموذجني
منها.

األول :املوازنة بني احلج والصدقة
وقد أوضحت الروايات ّ
بأن احلج حيوي حيثية خاصة ال تُوجد يف الصدقة ،قال
اإلمام الصادق ؛ عندما ُسئل :أهيام أفضل احلج أم الصدقة؟ قال ؛« :ما أحسن
قلت :أجل – أيّ :
إن الصدقة أمر حسن -فأهيام
الصدقة» ثالث مرات ،قال الراويُ :
أفضل ،قال اإلمام ؛« :ما يمنع أحدكم من أن حيج ويتصدق» حيض ؛ السائل
عىل أن ال يكتفي بأحد األمرين ،بل يتصدق وحيج ،والروايات تؤكد عىل ذلك مبينة
ّ
بأن املؤمن ال ينبغي أن يكتفي بأحد أبواب اخلري ،ويعمل خري ًا يف جهة واحدة فقط،
بل ُيعدد فعل اخلري؛ ألنه ال يعلم أي ًا من أبواب اخلري يؤثر تأثري ًا كبري ًا عىل حياته وعىل
عامل املعنى يف وجوده وذاته.
قلت ما يبلغ ماله ذلك وال يتسع  -أي ليس لديه القدرة عىل احلج
قال الراويُ :
والتصدق -فقال ؛« :إذا أراد أن ينفق عرشة دراهم يف ٍ
يشء من سبب احلج أنفق
مخسة ،وتصدق بخمسة ،أو قصرّ يف يشء من نفقته يف احلج ،فيجعل ما حيبس يف
الصدقة ّ
فإن له يف ذلك أجر ًا» حياول اإلمام ؛ أن يربط السائل بالصدقة واحلج؛
قلت :هذا لو فعلناه الستقام – األمر أي:
وال يكتفي باحلج وحده ،فقال السائلُ :
نحن ال نتمكن ،ونريد أن تعني لنا أي العملني أفضل -فقال اإلمام ؛( :وأنّى له
مثل احلج ؟» قاهلا ثالث مرات  -ثم عقب قائالًّ -
«إن العبد ليخرج من بيته ف ُيعطى
قس ًام» أي نصيب ًا أو سه ًام «حتى إذا أتى املسجد احلرام طاف طواف الفريضة ثم عاد إىل
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مقام إبراهيم ؛ فصىل ركعتني؛ فيأتيه ملك يقف عىل يساره ،فإذا انرصف رضب
(((
(امللك) بيده عىل كتفه فيقول :يا هذا أ ّما ما مىض فقد ُغفر لك ،وأما ما يستقبل َفخذ»
أي ّ
أن احلاج خيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

الثاني :املوازنة بني احلج والعتق يف سبيل اهلل تعاىل
يف املايض هناك رقيق ،يمكن عتقهم ،أما يف زماننا فال يوجد عتق رقاب ،غري ّ
أن
ٍ
شخص يف حالة متدنية من الوضع االقتصادي
اإلنسان يتمكن أن يفعل ذلك بعتق
برفع مستواه من العطاء املادي ،فقد وردت روايات متعددة حتض املؤمن عىل العتق
يف سبيل اهلل تعاىل ،ومد يد املساعدة لتحرير ذلك اإلنسان ابتغاء ما عند اهلل تعاىل،
ويف كثري من الروايات تأكيد كبري عىل أمهية العتق يف سبيل اهلل تعاىل ،فعندما سأل
الرواة األئمة من أهل البيت إل عن األفضلية بني احلج والعتق يف سبيل اهلل فضلوا
احلج ،فعن معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل ؛ قال( :قلت له :حجة أفضل أو عتق
رقبة؟ قال :حجة أفضل ،قلت :فثنتني؟ قال :فحجة أفضل ،قال معاوية :فلم أزل
أزيد ويقول :حجة أفضل حتى بلغت ثالثني رقبة ،فقال :حجة أفضل)((( ،ويف رواية
أخرى« :احلج أفضل من عتق سبعني رقبة يف سبيل اهلل» قال الراوي :ما يعدل احلج
يشء؟ فقال اإلمام ؛« :ما يعدله يشء ،والدرهم يف احلج أفضل من ألفي ألف فيام
أن اإلمام ؛ يفصح ّ
سواه يف سبيل اهلل»((( أيّ :
بأن احلج ال يعدله شيئ.

الثانية :اآلثار الوضعية املرتتبة على احلج
وهي متعددة نستعرض بعضها:
((( وسائل الشيعة11ج وجوب احلج ورشائطه ب  42ص .115
((( وسائل الشيعة 11ج كتاب احلج ب43ص .122
((( وسائل الشيعة 11ج وجوب احلج ورشائطه ب 41ص .117
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منها :الوصول إىل جوار اهلل تعاىل
احلج من أفضل أنواع التجارة الرابحة مع اهلل تعاىل ،وهو بمثابة سوق ال خسارة
فيها ،ورد يف الرواية« :احلج والعمرة سوقان من أسواق اآلخرة ،العامل فيهام يف جوار
اهلل» فمن دخل السوق العادي يمكن أن يكون يف جوار اهلل تعاىل فريبح ،ويمكن أن
يكون يف جوار الشيطان فيخرس ،لعدم سريه عىل طبق املوازين الرشعية ،أما إذا ذهب
إىل السوق اإلهلي واجتر مع اهلل تعاىلّ ،
فإن ما حيصل عليه هو الكون يف جوار اهلل تعاىل.
ال مقدر ًا أي دفع شبهة قد ترد فكر اإلنسان ،وهي ّ
ثم دفع اإلمام ؛ دخ ً
أن
اإلنسان قد يذهب إىل احلج ،فيأتيه املوت فال يكمل حجه ،فقال اإلمام ؛ْ :
«إن
أدرك ما يأمل غفر اهلل له» وخرج من الدنيا طاهر ًا مطهر ًا ،واستقبل اآلخرة بغفران
ْ
عز
الذنوب وسرت العيوب والبرشى باجلنة
«وإن قصرّ به أجله وقع أجره عىل اهلل ّ
ّ
وجل»((( ،فاحلج ُيقرب املؤمن إىل اهلل تعاىل بمجرد أن يرشع فيه.

ومنها :السعة يف الرزق
أن من وجد ضيق ًا يف رزقه فل ُيدمن احلج ّ
لقد أكدت الروايات عىل ّ
فإن اهلل تعاىل
ُيوسع يف رزقه ،قال إمامنا زين العابدين ؛« :حجوا واعتمروا ت َُصح أبدانكم
وت ِ
إن اإلنسان قد يبذل ماالً
َتسع أرزاقكم» هذان أثران عظيامن يرتتبان عىل احلجّ ،
كثري ًا ليحصل عىل الصحة يف بدنهٍ ،
ناس للطرق األخرى التي يتمكن من خالهلا
أن حيصل عىل الصحة ،والروايات أشارت ّ
أن من أهم تلك الطرق وأعظمها احلج،
ّ
ُكفون
ألن اهلل تعاىل جعل احلاج معاف ًا يف بدنه ،موسع ًا يف رزقه ،قال اإلمام ؛« :وت ْ
مؤونات عياالتكم» واملؤنة ليست يف الرزق فقطّ ،
ألن اإلنسان قد حيتاج أن يؤمن
بعض األمور لعياله ،فال يستطيع حتى مع توافر املال لديه ،لكنه إذا أدمن احلج رفع

((( وسائل الشيعة 11ج وجوب احلج ورشائطه ب  38ص .101
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اهلل تعاىل عنه العوائق وسهل له األمور ،فتحقق ما حيتاجه يف نفسه وعياله ،قال اإلمام
زين العابدين ؛« :احلاج مغفور له وموجوب له اجلنة ومستأنف له العمل وحمفوظ
يف أهله وماله»((( ،فمن أراد أن حيفظ يف أهله وماله عليه باحلج والعمرة ،فإهنام يطردان
الفقر عن احلاج واملعتمر ،فريى أسباب الرزق متفتحة له من اهلل تعاىل ،قال إمامنا
الباقر ؛« :ثالثة مع ثواهب ّن يف اآلخرة :احلج ينفي الفقر ،والصدقة تدفع البلية،
والبرِّ ُ يزيد يف ال ُعمر»((( ،والرواية ال تتحدث عام حيصل عليه املرء من الثواب يف عامل
اآلخرة فحسب ،بل عن األثر الذي يناله احلاج يف الدنيا ،وعن جابر عن النبي ص:
«ما أم َعر احلاج قط» ،قيل جلابر :وما معنى قوله« :ما اإلمعار»؟ قال جابر :أي ما افتقر
احلاج ((( .فمن أدمن احلج ال يفتقر بل يتسع رزقه.

الثالثة :احلج ووالية أهل البيت إل
أكدت بعض الروايات عىل مضاعفة الثواب الذي حيصل عليه احلاج إذا كان حمب ًا
عارف ًا بحق أهل البيت إل ،وأنّه يكتمل ما نقص من حجه ،ويتم ما قَصرّ فيه من
احلج ،فيصبح حلجه طعم معنوي خاص ،ومتيز فائق ،قال اإلمام الصادق ؛« :من
أتى الكعبة فعرف من حقنا وحرمتنا» أي عرف حق املعصوم حسبام ُفسرَِّ يف الروايات
ّ
بأن اهلل تعاىل افرتض طاعته عىل العباد أما معرفة احلرمة هلم إل فهو أن يعرف
قداسة املعصوم فال يصدر منه ما يوجب نقص ًا ملقام أهل البيت إل ،بل يعتقد بأهنم

{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
(األنبياء )٢٧-٢٦:لذا أكد اإلمام الصادق ؛ عىل هذا املعنى يف قوله« :من أتى الكعبة
فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها مل خيرج من مكة إال وقد

((( وسائل الشيعة 11ج وجوب احلج ورشائطه ب  1ص .9
((( بحار األنوار 96ج ص .15
((( جممع الزوائد – اهليثمي3 :ج باب فضل احلج والعمرة ص .208
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غفر له ذنوبه وكفاه اهلل ما هيمه من أمر دنياه وآخرته»(((ّ ،
إن احلاج يطمع يف احلصول
عىل السعادة يف الدنيا والرضوان يف اآلخرة ،وال يتاح ذلك له إال إذا َعرف حق أهل
البيت إل.
اجلمعة 1426/11/21:هـ

((( بحار األنوار 96ج ص .63
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اآلثار المعنوية للحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ

ﮛ}(احلج )28-27:صدق اهلل العيل العظيم.

آثار احلج
بينت الروايات الواردة يف احلج بعض اآلثار املرتتبة عليه ،وهي كالتايل:

األول :تصاغر الشيطان
قال ص« :ما ُرؤي الشيطان يف يوم هو أصغر وال ادحر وال أحقر وال أغيظ منه

يف يوم عرفة»((( ،والرواية تبني آثار ًا طيبة منهاّ :
أن احلاج يصل إىل مرتبة يف حماربته
للشيطان يصبح الشيطان صغري ًا أحقر ًا مغتاظ ًا ،والتعابري تفصح عن ّ
أن احلاج وصل

يف عبوديته هلل تعاىل إىل السيطرة عىل الشيطان بربكات احلج ،فالشيطان لن يستطيع
السيطرة عىل احلاج ،وذلك بتوفيق من اهلل تعاىل بربكة احلج.

الثاني :تكفري الذنوب
إن احلج يمحو الذنوب الكبائر ويكفرها قال إمامنا الصادق ؛ّ :
ّ
«أن من
((( جامع أحاديث الشيعة للربوجردي ج 11ص .496
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الذنوب ما ال يكفره إالّ الوقوف بعرفة»((( هناك ذنوب تصدر من اإلنسان ال تزول

آثارها إالّ باحلج والوقوف يف عرفة ،ومعنى ذلك ّ
أن للحج أثر ًا ال يوجد يف غريه من
العبادات.

الثالث :تعاظم األجر
قال النبي ص« :حجة مربورة خري من الدنيا وما فيها وحجة مربورة ليس هلا

جزاء إال اجلنة»((( والنبي ص يبني معنيني:

األولّ :
أن احلج يرتتب عليه من الثواب ما لو أنفق اإلنسان مجيع أمواله يف سبيل

اهلل تعاىل مل يدرك ثواب احلج ،فكل الدنيا وما فيها هي أقل يف مرتبتها من احلج عند

اهلل تعاىل.

أن اهلل تعاىل جعل األجر والثواب الدخول يف جناته مع أوليائه أي ّ
الثاينّ :
أن

اآلثار املرتتبة عىل احلج يف الدنيا كالسعة يف الرزق ،واإلنساء يف األجل ،واخلري الكثري

وتوفيقات أخرى ال حدّ هلا ليست هي اجلزاء ،بل اجلزاء هو اجلنة كام قال ص« :اجلزاء

اجلنة» ،فاهلل تعاىل ادخر للحاج دخول جنته.

الرابع :الوفادة على اهلل تعاىل
قال النبي ص« :احلجاج والعامر – الذين يعتمرون – وفد اهلل» ،هم وفد وفدوا

عىل اهلل تعاىل قاصدين وجاءوا إليه زائرين ويرتتب عىل هذه الزيارة للحق تعاىل:

أوالً :قضاء احلوائج ،فمن كانت لديه حاجة سأل اهلل تعاىل حاجته أعطاه إياها،
((( عوايل الآليل ج  4ص .33
((( إحياء علوم الدين للغزايل ج  1ص .240
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«يعطيهم ما سألوا».
ثاني ًا :غفران الذنوب(((.
ثالث ًا :استجابة الدعاء« ،ويستجيب دعاءهم»((( وهلم أكثر من ذلك.

اخلامس :شفاعة احلاج
احلاج له شفاعة يف غريه ،كمن يذهب ألحد الناس فيقدم له الطعام ،وحيجم ال

يأكل حتى تقىض حاجتهَ ،ف ُي َش َّفع فيام جاء ألجله ،احلاج ُي َش َّفع لبعض املذنبني و ُي َش َّفع
يف قضاء حوائج غريه عند اهلل تعاىل ،قال صْ :
«وإن شفعوا إليه شفعهم»(((.

السادس :فتح أبواب اخلري للحاج
قال النبي ص« :من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت»((( ،هناك وسائل هلا

أبلغ األثر يف حتقيق ما ُيراد بعد األخذ باألسباب ،منها ما أكدت عليها الروايات

وبينت أهنا موجبة للسعة يف الرزق والتوفيق للطاعة ،والبعد عن املعصية والوصول
إىل أرقى وأعىل الدرجات كرب الوالدين ،وصلة الرحم ،والصدقة وكذلك احلج،

فمن أراد الدنيا أي سعة الرزق واخلري الكثري يف الدنيا فعليه أن يكون من مدمني
((( يف كنز العامل للمتقي اهلندي ج  5ص  :8احلجاج والعامر وفد اهلل إن دعوه أجاهبم ،وإن
استغفروه غفر هلم.
((( مستدرك الوسائل ج  8ص  : 38قال النبي ص  :احلـجـاج والعـامر وفد اهلل ،يعطيهم
ما سألوا ،ويستجيب دعاءهم ،وخيلف نفقاهتم.
((( يف وسائل الشيعة ج  11ص  :99عن أيب عبد اهلل قال :احلاج واملعتمر وفد اهلل ،إن
سألوه أعطاهم ،وإن دعوه أجاهبم ،وإن شفعوا شفعهم ،وإن سكتوا ابتدأهم ،ويعوضون
بالدرهم ألف درهم.
((( يف وسائل الشيعة ج  11ص .58
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احلج ليوسع اهلل تعاىل له يف رزقه ويوفقه للطاعة ،ومن أراد علو الدرجات يف
اآلخرة فعليه باحلج.

السابعُ :
القرب من اجلنة
قال الصادق ؛ «من حج حجة اإلسالم فقد َّ
حل عقدة من النار من عنقه»،

حجة اإلسالم واجبة وهلا آثار منها ّ
أن من حج حجة اإلسالم فلن يكون من
اخلالدين يف النار بـل ّ
أن اهلل تعاىل سيجعله من أهل اجلنة ،والتعبري الوارد عن

اإلمام ؛ إبانة هلذا املطلب ،ثم قال ؛« :ومن حج حجتني مل يزل يف خري
حتى يموت ومن حج ثالث حجج متوالية ثم حج أو مل حيج فهو بمنزلة مدمن

احلج»((( أي ّ
أن اجلنة هلا درجات بعضها ال يصل إليها ّإال من حج أكثر من حجة،

كمن حج ثالث ًا.

الثامن :األمان من ضغطة القرب
ثم قال ؛« :من حج أربع حجج مل تصبه ضغطة القرب أبد ًا»(((ّ ،
إن ضغطة

القرب من العذاب األليم ويصاب هبا من اقرتف بعض الذنوب ،وهناك أعامل ختلص

املرء من ضغطة القرب التي تصيب بعض املؤمنني لسوء ُخلقه كام أشارت إىل ذلك

بعض الروايات ،فيتالىف سلبيات أعامله باحلج فال تؤثر عليه ضغطة القرب إذا حج أربع

حجات.

((( يف وسائل الشيعة ج  11ص .127
((( يف وسائل الشيعة ج  11ص .127
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التاسع :الوصول إىل مقام رفيع
وعنه ؛« :ملا حج موسى ؛ نزل عليه جربئيل ؛ ...فقال له

موسى ؛ :يا جربئيل ما ملن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال:
فرجع إىل اهلل عز وجل فأوحى اهلل تعاىل إليه :قل له :أجعله يف الرفيق األعىل مع
النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيق ًا»(((ّ ،
إن احلج إذا

اقرتن بصدق النية وصفاء الرسيرة ترتب عليه الكثري من اآلثار منها :التوفيق

لعلو الدرجات واالرتقاء يف املقامات املعنوية فيصل احلاج إىل منازل األنبياء
وإن مل يستشهد يف سبيل اهلل تعاىل ،غري ّ
والصديقني والشهداء ،وهو ْ
أن اهلل تعاىل

جيعله يف درجات األنبياء والشهداء ،اجلنة فيها تفاوت كبري أكثر من التفاوت يف

أن التفاوت يف الدنيا كبري جد ًا ،إال ّ
الدنيا رغم ّ
أن اجلنة ال يستطيع أحد أن يقدر
االختالف والتفاوت يف درجاهتا حتى ّ
أن أهل اجلنة قبل دخوهلا حيصل هلم الغبن

واألسى عىل ما فاهتم من خري قال تعاىل{ :ﯵ ﯶ ﯷ}(التغابن )٩:فريى بعض
أصحاب اجلنة أنه مغبون ملا فوته عىل نفسه يف عامل الدنيا من اخلريات.

العاشر :املراتب املعنوية يف عرفة
يمكن للمرء أن يدرك ما فاته باحلج فيصل إىل مقامات كبرية ودرجات عالية ،إ ْذ

ال ذنوب عليه ،قال ص« :فإذا وقفت بعرفات إىل غروب الشمس فإن كان عليك من
الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السامء أو قطر املطر يغفرها اهلل لك»((( ،أي أنه

لن يبقى ذنب ال ُيغفر بالوقوف بعرفة ،بل ّ
أن من أعظم الذنوب أن يقف احلاج بعرفة
((( يف وسائل الشيعة ج 11ص .144
((( وسائل الشيعة ج  11ص .219

46

حكم وأسرار الحج

وهو يظن ّ
أن اهلل ال يغفر له ،فمن وقف بعرفة ك َّفر اهلل تعاىل عنه الذنوب وحما عنه
اخلطايا ورفع له الدرجات.

اجلمعة1430/10/19 :هـ
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طرق الوصول للبعد المعرفي
قـال اهلل تعـاىل يف القـرآن الكريم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ}(آل عمران.)٩٧:
وقال تعاىل{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}(احلجر.)٩٩:
صدق اهلل العيل العظيم.

الغاية من احلج
احلج عبادة عظيمة شرُ عت يف املنهج اإلبراهيمي ،واكتملت معاملها يف رشعنا
اإلسالمي احلنيف ،وله أبعاد خمتلفة أمهها البعد املعريف.
ّ
إن اهلل تعاىل رشع كل عبادة من العبادات إليصال العابد إىل غاية من الغايات ،وقد
أشار الذكر احلكيم إىل ذلك ،قال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} (البقرة{ ،)١٨٣:ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ}(العنكبوت )٤٥:فلكل عبادة غاية ومن أعظم غايات
احلج ،املعرفة والرتبية للنفس وبذل اجلهد واملشقة يف الوصول إىل اهلل تعاىل.
للحج زوايا متعددة ،كل منها ترينا ُبعد ًا من أبعاده ،أمهها الزاوية املعرفية ،فاحلاج
يصل إىل معرفة اهلل تعاىل بأدائه ملناسك احلج.
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الكدح للوصول إىل البعد املعريف
إن اهلل تعاىل فطر اإلنسان عىل أن ال يصل إىل ما يبتغيه وال حيقق ما يريده إالّ
ّ
ببذل جهد ومشقة ،فيختلف عن احليوانّ ،
ألن احليوان يسهل عليه تناول الطعام من

الطبيعة ،بينام حيتاج اإلنسان إىل بذل املشقة واجلهد الكبريين يف وصوله إىل الطعام
بزرعه وإعداده وتنميته وتربيته وترتيبه وما إىل ذلك من أمور ،أي ّ
أن وصوله إىل ما
يبتغيه حيتاج إىل جهد ،وعىل هذا األساس فلن يصل إىل اهلل تعاىل إالّ بجهد ومشقة،
قال تعاىل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} (االنشقاق )٦:فبذل اجلهد
واستفراغ الوسع يتاح هبام معرفة اهلل تعاىل املفيدة لليقني واالطمئنان ،فاحلج جهد
يوصل إىل معرفة اهلل تعاىل ،وهيدي إىل سواء السبيل ،قال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ}(العنكبوت )٦٩:ونؤكد هنا عىل زاوية البعد املعنوي واملعريف للحج.

الكفر العملي يف ترك احلج
جاءت بعض آيات القرآن والروايات إليضاح هذا املع َلم فرتك احلج يساوق الكفر
باهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ} (آل عمران )٩٧:وحيسن بنا أن نوضح مفردة الكفر لكوهنا مهمة.

تقسيم الكفر:
قسم يساوق اخلروج من الرشيعة ،وقسم آخر كفر عميل ال يحُ كم بكفر الكافر
عملي ًا وال بنجاسته وحتل ذبيحته ،فهو كفر حكمي دون تطبيق أحكام الكافر عليه؛ أي
أنه كافر حك ًام إالّ أن أحكام الكافر من النجاسة وغريها ال تنطبق عليه ،وقد أوضح
الفقهاء ذلك يف تبيان األحكام الرشعية ،قائلنيّ :
إن من اعتقد بالرشيعة اإلسالمية وله
مال وجب عليه احلج ،وإذا عىص بعدم أدائه ال يتعامل معه أنه نجس وال تطلق زوجته
منه ،وحتل ذبيحته ،فهو كافر بالكفر العميل ،ويفيدنا هذا املصطلح يف جماالت متعددة
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منها :الوالية ألهل البيت إل ،حيث وردت بعض التعبريات التي يستفاد منها بأن
من ال يؤمن بوالية أهل البيت إل كافر ،واحلال ّ
أن من تشهد الشهادتني مسلم،
فكيف نجمع بني كفره وإسالمه؟

ِ
إذ املسلم ُيتعامل معه بأحكام اإلسالم و حيرم ماله ودمه وعرضه ،فهو كتارك
احلج ال يسمى باملصطلح الرشعي كافر ًا ،فالكفر هنا اصطالح خاص معناه ّ
أن اهلل
تعاىل أوجب حك ًام فرتك عمد ًا دون إنكار له وال إنكار للرسالة وال يرتتب عىل من

أنكر حك ًام بأنه كافر وال خيرج عن ربقة املسلمني وحتل ذبيحته.

ميزة مكان احلج
هناك عالقة بني أماكن أداء النسك هلذه العبادة ومعرفة اهلل تعاىل تتضح من خالل
الروايات التي حتدثت عن بعض أنبياء اهلل تعاىل ورسله يف إقباهلم عليه تعاىل ووصوهلم
إىل درجة عالية من العرفان والشهود للحق تعاىل ،جاء يف رواية ّ
أن آدم ملا وصل عرفة
قيل له يا آدم اعرتف بذنبك ليتوب اهلل تعاىل عليك ،فاعرتف بذنبه فتاب اهلل تعاىل عليه
يف عرفة((( فازدلف إىل اهلل – تعاىل – متقرب ًا إليه يف مزدلفة –املشعر احلرام.-
وإذا تأملنا هذا املعنى الدقيق وجدنا علقة بني املكان والتوبة قد ال يظهر ذلك
((( وسائل الشيعة ج  11ص  :227عن أيب عبد اهلل ؛ :إن اهلل بعث جربئيل إىل آدم فقال:
السالم عليك يا آدم ،إن اهلل بعثني إليك ألعلمك املناسك ،فنزل غامم من السامء فأظل
مكان البيت ،فقال جربئيل  :يا آدم خط حيث أظل الغامم فإنه قبلة لك ،وآلخر عقبك
من ولدك ،فخط آدم برجله حيث الغامم ،ثم انطلق به إىل منى ،فأراه مسجد منى فحطه
برجله ،وقد خط املسجد احلرام بعدما خط مكان البيت ،ثم انطلق به من منى إىل عرفات
فأقامه عىل املعرف ،فقال  :إذا غربت الشمس فاعرتف بذنبك سبع مرات ،واسأل اهلل
املغفرة والتوبة سبع مرات ،ففعل ذلك آدم ؛ ولذلك سمي املعرف الن آدم اعرتف
فيه بذنبه ،وجعل سنة لولده يعرتفون بذنوهبم كام اعرتف آدم ،ويسألون التوبة كام سأهلا
آدم ؛....
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بادئ ذي بدء بل حيتاج إىل بحث مسهب غري أننا نؤكد عىل وجود خاصية يف املشعر
حيصل عليها احلاج بأدائه للنسك فيعرف ربه ،لذا ُجعلت التوبة آلدم يف هذا املكان
اخلاص ،أما التوبة بمعناها العام فتتحقق يف أي مكان ويف أي بقعة من بقاع األرض
ويتوب اهلل تعاىل عىل من تاب ،قال تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(الشورى )٢٥:غري ّ
أن قمة الذوبان يف معرفة اهلل تعاىل ال
تتأتى إالّ يف هذا املكان اخلاص.

ارتباط احلج بالصوم
ورد يف بعض الروايات إبانة للربط الوثيق بني احلج والصوم يف حصول املغفرة
والرضوان قال اإلمام الصادق ؛« :من مل يغفر له يف شهر رمضان مل يغفر له إىل
مثله من قابل إالّ أن يشهد عرفة»((( أي ّ
أن بعض من صام شهر رمضان ومل حيصل عىل
الغفران فلن حيصل عليه إالّ أن حيرض عرفة ،رغم ّ
أن اهلل تعاىل غفار الذنوب مجيع ًا قال
تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(طه )٨٢:لكن بعض الذنوب
املقرتفة متنع العبد من رمحة اهلل تعاىل وحتجبه عن التوبة وليس أمامه إالّ احلضور يف
عرفة ليتوب إىل اهلل تعاىل ،وهناك أبعاد خاصة للرقي النفيس واملعريف لدى اإلنسان
تتحقق بحضور عرفة.

الدعاء للتوفيق إىل احلج
لذا ورد الربط بني احلج والصوم يف األدعية الواردة عن أهل البيت إل« :اللهم
ارزقني حج بيتك احلرام يف عامي هذا ،ويف كل عام»((( ،إيضاح ملا تقدم ّ
بأن عمق
الوصول إىل بعض التجليات حيصل باحلج وأداء النسك غري ّ
أن أداء احلج دون فهم
((( وسائل الشيعة ج10ص .305
((( إقبال األعامل ج 1ص .79
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للمعاين الدقيقة واألرسار والرموز التي اشتملت عليها مناسكه وشعائره ال يوصل
احلاج إىل تلك التجليات بل يكون كمن صىل ومل ي ِع التكبري ،وقرأ الفاحتة ومل يفقه
املعاين ،وسبح اهلل تعاىل ومل يعرف عظمة ربهّ ،
إن هذا البعد املعريف للحج ال يتاح لكل
ٍ
لبعض ،فيصل إىل درجة من املعرفة حسبام يبذله من جهد وطهارة لنفسه وماله
أحد بل
ٍ
واستعداد للوصول إىل هذا البعد املعريف.
وإخالص لنيته
اجلمعة  1429 /11/1هـ
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البعد الفقهي في فريضة الحج
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران ،)٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

داللة اآلية على وجوب احلج :
الواجبات يف الرشيعة اإلسالمية ُيؤمر هبا بأنحاء خمتلفة ،فتارة يأيت األمر هبا َعرب
الصيغة واهليئة كـ «أقم الصالة ِ
وآت الزكاة» وتارة يكون األمر هبا باملادة ،وثالثة بنحو
يتغاير مع اهليئة واملادة ويدل عىل اإللزام بالواجب ،ورابعة يؤمر هبا بصورة إخبار عن
وجوب يشء عىل املكلفني ،قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ}(آل عمران ،)٩٧:فهذا خرب أخرب به اهلل تعاىل عن استقرار وثبوت وجوب احلج عىل
املكلف املستطيع ،ويرى العلامء ّ
أن هذا النحو من اإللزام بالواجب خيتلف عن النحو
الذي جاء عىل نمط األمر باملادة أو بصيغة افعل ،ذلك ّ
أن اإللزام يشتمل عىل نحو
بالغي يؤكد عىل ثبوت ذلك الوجوب وأمهيته يف ذمة املكلف ،فقوله تعاىل{ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ} معناه ّ
أن حج البيت أمر ثابت ومستقر ،و ُأخذ عىل نحو مفروغ
عنه ،واليشء إذا عرب عنه بنحو اإلخبار كان اإللزام به من التوكيد بمكان ،وأصبح
ثبوته كالشمس يف رابعة النهار ،وقد جاءت بعض تعابري القرآن والسنة املطهرة هبذا
النحو ،كقوله تعاىل{ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}(الواقعة )١:فاآلية عربت بـ {ﮎ ﮏ}
باعتبار ّ
أن يوم القيامة أمر مفروغ حتققه وثبوته ومآل مجيع اخللق إليه ،واحلج كذلك
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ُأخذ كأمر مفروغ منه واإللزام به ثابت عىل مجيع املستطيعني.

احلكمة اإلهلية يف وجوب احلج :
لقد أوجب اهلل تعاىل احلج حلكمة ،وله فوائد ترتتب عليه لألمة اإلسالمية وغريها
من األمم ،ورد عن إمامنا الرضا ؛ قوله« :إنام ُأ ِمروا باحلج لعلة الوفادة عىل اهلل،
وطلب الزيادة واخلروج من كل ما اقرتف العبد تائب ًا مما مىض ،مستأنف ًا ملا يستقبل مع ما
فيه من إخراج األموال وتعب األبدان واالشتغال عن األهل والولد وحظر النفس عن
اللذات شاخص ًا يف احلر والربد ،ثابت ًا عىل ذلك دائ ًام مع اخلضوع واالستكانة والتذلل،
مع ما يف ذلك جلميع اخللق من املنافع جلميع من يف رشق األرض وغرهبا» أيّ :
أن
منافع احلج ال تعود عىل األمة اإلسالمية فقط ،وإنام تشمل مجيع بني اإلنسان ،ومن يف
الرب والبحر ،فتعود الفائدة له عىل عامل احليوان والنبات ومجيع مفردات الكون «ومن
يف الرب والبحر ممن حيج وممن مل حيج» ثم بني اإلمام الرضا ؛ ذلك فقال :و«من بني
ٍ
ومكار وفقري» يستفيد من اإلجارة
تاجر وجالب وبائع ومشرتي وكاسب ومسكن
واإلسكان «وقضاء حوائج أهل األطراف يف املوضع املمكن هلم االجتامع فيه» أي
يتاح لبعض أهل األطراف يف مشارق األرض ومغارهبا أن يعرضوا قضاياهم بشكل
ٍ
بني وواضح عىل املسلمني يف احلج «مع ما فيه من التفقه يف الدين» ،وهذه فائدة عظيمة
أشار إليها إمامنا الرضا ؛ وهي التفقه يف الدين ،فاحلاج يتاح له أن يتعلم بعض
أحكام الرشع الرشيف« ،ونقل أخبار األئمة إل إىل كل صقع وناحية» (((.
ّ
إن هذه فوائد شارحة لقوله تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ}(احلج.» )٢٨:

((( وسائل الشيعة ج  11ص .38
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عاقبة ترك احلج :
فاحلج يتميز عن سائر الفرائض األخرى ،والنصوص القرآنية الواردة فيه مل ترد
يف غريه ،كقوله تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران ،)٩٧:الكفر عىل
قسمني:
األول :اإلنكار واجلحود لثابت من الدين بالرضورة ،كإنكار وجوب الصالة أو
بعض الفرائض من دون شبهة ،ذلك ّ
أن إنكاره حينئذ يستلزم إنكار آية من القرآن
الكريم أو تكذيب ًا لسيد املرسلني ،وهو كالكفر الرصيح ،فمن قال :أجحد وجود اهلل
تعاىل ،أو ال أصدق بنبوة املصطفى صّ ،
فإن كفره رصيح واضح.
أمـا مـن أنكـر كـون النبي خَـاتمِـَ ًا لألنبياء وآخـرهـم ،واعتقـد بـإمـكـانـية
جميء أنبياء ورسل بعده ص ،فإنكاره يستلزم تكذيب نص القرآن ،قال تعاىل{ :ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ}(األحزاب ،)٤٠:فيكون إنكار خامتية النبي ص مستلزم ًا اجلحود واإلنكار
لنص قرآين ،وهو كفر ،لكنه غري مبارش ،ولعله املقصود من الكفر يف ترك احلج أي
أنه من الكفر غري املبارش املستلزم التكذيب بنبوة النبي ص أو إنكار بعض ما جاء به
القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران.)٩٧:
إن احلج واجب وإنكاره يستلزم الكفر ،وقد عربت الروايات عىل ّ
ّ
أن من استطاع
احلج ومل حيج خري عند سكرات املوت بني أن يموت هيودي ًا أو نرصاني ًا ،أي أنه ال
يموت عىل ملة املصطفى ص ،قال إمامنا الصادق ؛« :ومن مات ومل حيج حجة
اإلسالم مل يمنعه من ذلك حاجة تجُ حف به ،أو مرض ال ُيطيق فيه احلج ،أو سلطان
يمنعه ،فليمت هيودي ًا أو نرصاني ًا»((( ،وورد يف الكثري من الروايات ّ
أن من مل حيج ال
((( وسائل الشيعةج  11ص .30
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يوفق يف الدنيا وال يف اآلخرة.

حكم التسويف باحلج :
وهنا مسألة يف غاية األمهية يغفل الكثري عنها ،وهي التسويف باحلج ،من دون أن
ينكر أو جيحد به ،وإنام ُيرجئ ويؤجل أداءهّ ،
إن التسويف ذنب من الذنوب الكبرية
التي توعد اهلل تعاىل عليها بالعذاب األليم والطرد من رمحته وهو كالرسقة ،والزنا،
واللواط ،واإلرشاك باهلل تعاىل ،والظلم ،وعقوق الوالدين .غري ّ
أن هناك قسم من
الناس يتمكن من أدائه ،لكنه يؤخر ذلك ،قائالً :سوف أؤدي احلج يف العام القادم،
وذلك تسويف باحلج ،واملكلف غري معذور يف التأخري ،وقد أكدت الروايات ذلك،
قال إمامنا الصادق ؛ عندما ُسئل عن رجل له مال ومل حيج قط ،فقال ؛« :هو
ممن قال اهلل{ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}(طه - )١٢٤:قال معاوية بن عامر راوي
(((
الرواية  -قلت:سبحان اهلل ،أعمى؟! ،قال اإلمام ؛« :أعامه اهلل عن طريق اجلنة»
ويف رواية أخرى« :أعامه اهلل عن طريق احلق»((( ،وهذا من باب اجلري والتطبيق لقوله
تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(اإلرساء،)٧٢:
ّ
سوف حجة اإلسالم وعنده ما يكفيه للحج.
فكأن اآلية نزلت فيمن ّ

شرائط االستطاعة :
واالستطاعة ال تتحقق إالّ برشائط ذكرها العلامء يف رسائلهم الفقهية ،فإذا توفرت
وجب عىل اإلنسان احلج كالبلوغ والعقل واحلرية ،وعدم العرس واحلرج بأن ال ُيوقعه
حمرم ،فمن كلفه اهلل تعاىل بتكليف
أداء احلج يف العرس ،وال يضطره اإلتيان به الرتكاب ّ
ال يؤديه إذا استلزم أداؤه الوقوع يف احلرام ،حتى إذا كان بالغ ًا عاق ً
ال حر ًا قادر ًا ،وعليه
((( بحار األنوار ج  96ص .6
((( وسائل الشيعة ج 11ص .35
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أن يؤدي احلج دون الوقوع يف حمرم إذا كان مستطيع ًا.

املستطيع :
البد أن يصدق عىل املرء أنه مستطيع كي يؤدي احلج ،وهذا ما نريد إيضاحهّ ،
إن
الكثري من الشباب تتحقق له االستطاعة بتوافر الزاد والراحلة ،فعنده الغذاء الكايف
واملركب الذي يوصله إىل الديار املقدسة ويتوافر لديه املال الذي يكفيه لكل ما حيتاج
ٍ
معاف يف بدنه ،ليس بمريض ،بل يف كامل
إليه من زاد واستئجار مركب يصل به ،وهو
صحته البدنية ويستطيع أداء النسك ،وال مانع عنده من خوف عىل نفسه أو عىل أهله،
مع األمن يف الطريق ،أما إذا خاف عىل نفسه فهو غري مستطيع ،ألنه ال يتمكن من أداء
احلج ليس لعدم الزاد والراحلة ،وإنام لعدم األمن عىل نفسه أو عىل أهله.

كفاية الوقت :
البد أن يكون الوقت متسع ًا ليتمكن من السفر إىل مكة وأداء أعامل احلج ،أما
إذا حتصل عىل مال يف صباح اليوم التاسع من ذي احلجة ،وكان من املعلوم أنه لن
يتمكن من السفر ألداء احلج يف ذلك اليوم ،فمن الواجب عليه تأدية أعامل العمرة
بشكل كامل ،ثم يذهب للوقوف يف عرفة ْ
إن متكن ،وإذا كان الوقت ال يسعه ألداء
األعامل أو كان أداء  23فريضة احلج سبب ًا يف وقوعه يف العوز والضيق والعرس بعد
رجوعه إىل بلده ،أي أنه إذا أدى احلج ثم عاد إىل وطنه لن يقع يف حرج لتوافر ما يكفيه
لتستمر حياته وأوضاعه املادية بنحو طبيعي دون الوقوع يف ضائقة .أما إذا كان أداء
احلج يستلزم وقوعه يف ضائقة مالية وال يتمكن من الرصف عىل من يعوله كالزوجة
والعيال أو من يتكفل باإلنفاق عليهم مل جيب عليه احلج.
وهذه الرشائط الكثري من الشباب ممن لدهيم وظيفة وعمل يستطيعون أداء احلج
يف السنة األوىل من بدء وظيفتهم ،أي بمجرد أن يتوظف يستطيع أداء احلج إذا كان
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سلي ًام معاف ًا ،وعنده متسع من الوقت.
ّ
إن من املؤسف أن ترى بعض الناس يتمكن من أداء الفريضة وال يلتفت إىل أنه
ال جيوز التأخري له وحيرم اإلمهال والتسويف للمتمكن املستطيع ،بل يكون مرتكب ًا
لكبرية من الكبائر ،وبنا ًء عىل هذه النتيجة التي وصلنا إليها ،البد للشاب أن يدرك ّ
أن
ترك احلج أو تأخريه مع التمكن منه تسويف ،وكبرية من كبائر الذنوب التي أكدت
الروايات عىل حرمتها.
ختام ًاّ :
إن احلج فريضة عظيمة من فرائض اإلسالم ،البد أن نحض أبناءنا وبناتنا
واملؤمنني عىل أدائها مادامت الرشائط متوافرة فيهم.
اجلمعة1426 / 10 / 30 :هـ

يعرلا ةعاطتسالل يهقفلا دعُبلا
ش
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البُعد الفقهي لالستطاعة الشرعية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران )٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.
احلج من العبادات التي متتد يف جذورها التارخيية إىل آدم ؛ ،وقد أشارت
الروايات عن أهل البيت ؛ إىل ذلك ،وأكدت عىل أن ّهذه الفريضة هي ن ٌ
ُسك
يف الرشائع الساموية السابقةّ ،
وأن األنبياء إل أدوها عىل أكمل وجه ،وعندما جاء
اإلسالم عدّ ها من أركانه التي ُبني عليها قال اإلمام الباقر ؛ُ « :بني اإلسالم عىل
مخسة دعائم :إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج بيت اهلل احلرام
والوالية لنا أهل البيت»((( .وهذه الرواية وغريها تُقدم الصوم عىل احلج وتربط بينهام
معنوي ًا يف املكتسبات التي حيصل عليها اإلنسان بعد شهر رمضان وتُؤثر عىل مسار
حياته يف ال ُبعد الديني والدنيوي ،وتستمر آثارها.
ّ
إن أشهر احلج العظيمة أوهلا شوال فذو القعدة ،وذو احلجة ،وفيها يستلهم األبعاد
املعنوية املتعددة وكذلك األبعاد االجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها التي تنشأ
من أداء فريضة احلج.

االستطاعة من أهم شروط وجوب احلج :
وحيسن بنا أن ننبه إخواننا املؤمنني -خاصة الشباب -عىل أمهية احلج ّ
ألن كثري ًا
((( أمايل الشيخ املفيد .353
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من الشباب يف عرصنا الراهن يمتلك االستطاعة عىل احلج ،إالَّ أنَّه ُيرجئه ،ولذلك
ارتأينا تسليط الضوء عىل االستطاعة انطالق ًا من قوله تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}( آل عمران.)79 :
ّ
إن االستطاعة التي ُيلزم املكلف بأداء نُسك احلج معها تتحقق بأربعة أمور:

األول :السعة يف الوقت
بأن يتمكن املكلف من الوصول إىل مكة املكرمة يف األيام املخصوصة ألداء
ال لقطع املسافة البعيدة ّ
نسك احلج ،وقد كان اإلنسان -سابق ًا -يستغرق وقت ًا طوي ً
ألن
وسائل النقل يف العصور السابقة كانت بدائية ،أما يف هذه األيام ّ
فإن وسائل النقل
احلديثة وفرت عىل الناس الوقت واجلهد فالكثري يتمكن من قطع املسافات البعيدة
يف وقت قصري جدً ا ،وأدى ذلك إىل متكن اإلنسان من حضور موسم احلج حتى ْ
وإن
خرج متأخر ًا من بلده.

الثاني :الصحة يف البدن
بأن يكون سلي ًام معاىف من األمراض كي يتمكن من أداء نسك احلج.

الثالث :األمن يف الطريق
خيتص
بأن يستطيع الوصول ألداء النُسك من دون عوائق متنعه من ذلك ،وقد
ّ
هذا باألزمنة السابقة ،أما يف زماننا احلارض فالناس يف أمن وأمان يف طريق ذهاهبم
للحج والعودة منه.

الرابع :القدرة املالية
بأن يتمكن اإلنسان من االشرتاك يف قوافل احلج من خالل دفع املتطلبات املالية
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الالزمة ،ويبقى لديه فائض ُيؤ ِّمن به املرصف املا ّيل لنفسه ولعائلته التي يعوهلا بعد
رجوعه من احلج حتى إذا كان الفائض من راتبه الشهري الذي يتقاضاه كل شهر،
أي كام ُيشرتط األمن يف الطريق يشرتط األمن عىل املال والعرض أيض ًا ،فقد يتوافر
لإلنسان مجيع ما ذكرناه من أمور ،لكنه قد ال يستطيع ترك بلده خلوفه عىل عياله أو
خوفه عىل ماله ،فال يكون املرء مستطيع ًا إالّ إذا توافرت لديه األمور السابقة ،وهذه
بأن احلج ال جيب إالّ
«رشائط االستطاعة من الناحية العامة» ،ومن نافلة القول التنبيه ّ
عىل البالغ العاقل احلر ألهنا رشائط عامة لكل تكليف ،وإذا توافرت الرشائط اخلاصة
والعامة وجب احلج عىل املكلف.

عواقب تسويف احلج :
وأجل احلج إىل
فسوف ّ
تسويف احلج من الذنوب الكبائر ،فمن استطاع أن حيج ّ
العام ا ُملقبلّ ،
فإن تسويفه من كبائر الذنوب حتّى إذا كان قادر ًا عىل احلج يف السنوات
املقبلة ،قال اإلمام الصادق ؛ بعد أن سأله أحد أصحابه أرأيت الرجل التاجر ذا
املال حني ُيسوف احلج كل عام وليس يشغله عنه إال التجارة والدَّ ين« :ال عذر له
ُيسوف احلج ،إن مات وقد ترك احلج فقد ترك رشيعة من رشائع اإلسالم»(((.

مسائل هامة يف احلج :
ّ
إن كثري ًا من الناس -يف عرصنا الراهن -يتمكن من أداء هذه الفريضة بعد مرور
أشهر حمدودة من حصوله عىل الوظيفة لتوافر رشوط االستطاعة اآلنفة ّ
الذكر ،وهو

مكلف باملحافظة عىل هذه االستطاعة إىل وقت احلج ،وعىل املؤمن العامل بالفرائض
املؤدي للواجبات -الس ّيام الشاب -أن يلتفت إىل أمهية أداء احلج من خالل ما
نستعرضه من مسائل هامة:
((( وسائل الشيعة ج  11ص.25
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األوىل :أ ّيهما ُي ّ
قدم الزواج أو احلج
يتصور بعض الناس ّ
أن مجع املال للزواج أو لرتتيب أموره الشخصية يؤدي إىل
زوال االستطاعة عنه ،وهنا ينبثق تساؤل ،أهيام ُيقدم احلج أو الزواج؟

أفتى الفقهاءّ :
بأن اإلنسان إذا خيش -برتكه الزواج -الوقوع يف احلرام ،أو
كان ال يتحمل ذلك ساغ له أن جيعل ما لديه من مال لزواجه ،أ َّما إذا مل يكن األمر
كذلك ،فيمكنه التحمل وتأخري الزواج فهو غري معذور يف إرجاء احلج وتأخريه،
بل جيب عليه أن يؤديه ،لذا نلحظ يف تعبري اآلية تشديد ًا{:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ}(آل عمران .)٩٧:أي جعل ترك احلج وعدم أدائه معادالً للكفر.

الثانية :هل جيب احلج على الطالب؟
ّ
إن احلج ليس واجب ًا فقط عىل املوظف لكونه مستطيع ًا من أداء هذه الفريضة ،بل
حتى عىل طالب الكليات واجلامعات ألهنم يستلمون مكافآت ،وبعضهم ال يرصفها
عىل نفسه بل يدخرها ،وعندئذ إذا دخلت أشهر احلج ومل يكن َم ِدين َا؛ َو َجب عليه ،أما
من كان عليه دين تنتفي بأدائه قدرته املالية ،فال جيب عليه احلج.

الثالثة :أ ّيهما ُي ّ
قدم اخلمس أو احلج؟
وننوه هنا عىل ّ
أن البعض يتعلق يف أمواهلم حق رشعي بمرور سنة (حول) عىل
بعض أمواله الزائدة عن حاجته ،وجيب عليه أداء اخلمس املتعلق هبا ّ
ألن اخلمس يف
فاضل املؤنة لكنه يتصور أنه إذا دفع اخلمس زالت استطاعته املالية ،ولن يتمكن من
أداء احلج.
إن هذا تصور بعيد عن الصوابّ ،
ويف احلقيقة ّ
ألن من كانت حالته مثل هذه
احلالة فوظيفته الرشعية وجوب أداء اخلمس ،وال جيب عليه احلج؛ باعتباره ِ
مدين ًا غري
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مستطيع ،واخلمس كالدين لآلخرين جيب أداؤه عليه حتى إذا كان بأدائه ال يستطيع
أن من تعلق بأمواله احلق الرشعي ومل ي ِ
احلج ،أي ّ
ؤده فخرس بعض أمواله وجاء وقت
ُ
للحج إذا أخرج منه اخلمس ،يكون
احلج وليس لديه إالّ القليل من ماله وال يكفي
ّ
فاقد ًا لالستطاعة الرشعية وال جيب احلج عليه.

الرابعة :هل تأخري الرواتب ُيسقط وجوب احلج؟
إن قس ًام من الناس يتمكن من الناحية االقتصادية ،غاية األمر أنه ِ
ّ
أرج َئت رواتبه،
ومل يستلمها لسبب ،فهل تصدق عىل هذا االستطاعة ،وجيب عليه احلج إذا متكن من
االقرتاض وأداء املال بعد أداء احلج؟
قال بعض فقهائنا :ما مل يكن عليه حرج يف ذلك فهو غري معذور يف اإلرجاء
والتسويف عن أداء احلج.

اخلامسة :احلج ومنع ّ
احلق الشرعي
بعض الناس ال ينضبط يف سلوكه ويعمل عىل اقتناء املال يف أي جمال من املجاالت
من غري مراعاة للجهات الرشعية ،فيكون ِقس ًام من ماله من احلرام ،وإذا كان كذلك،
ّ
فإن عليه االنتباه ،فإذا أراد أن حيج فال يعني ذلك سقوط الوظيفة الرشع ّية وهي

حيج من هذه األموال لكنّه
املحرمة إىل أصحاهبا ،وليس له أن ّ
وجوب إرجاع األموال ّ
إذا حج من مال حاللّ ،
حجه صحيح ،وإن َأثِ َم بإمساكه أموال اآلخرين.
فإن ّ

وهنا مسألة ُأخرى هي ّ
أن بعض الناس يتع ّلق بأمواله احلق الرشعي -اخلمس-
ويستثقل ذلك لكون إخراج اخلمس من أمواله الكثرية يصعب عليه ،فال يخُ رجه ،وهو
حمرم عليه وفعله معصية غري أنه يتمكن من اقتطاع جزء من أمواله -بمقدار رسوم
حجه
احلج التي يريد الذهاب معها -ف ُيخرج مخسه ،ثم يقرتضه ليحج به فيكون ّ
قافلة ّ
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حق اهلل أو الغري ،وال يعني هذا تربير عمله
حج من مال حالل مل يتع ّلق به ّ
صحيح ًا ألنّه ّ
املحرم وإنام إيضاح املخرج الرشعي لذلك ،وجيري هذا األمر يف حق أصحاب املزارع
الذين يكون التمر مصدرهم االقتصادي الكبري ،وال يخُ رجون زكاة متورهم ،فمن أراد
احلج منهم عليه أوالً أداء زكاته ثم احلج.
ّ
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اإلنفاق في الحج
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ}(احلج .)28:صدق اهلل العيل العظيم.
بينت الروايات الواردة عن النبي ص واألئمة من أهل البيت إل احلج من
حيثيات خمتلفة منها :ما يرتتب من آثار عظيمة عىل اإلنفاق يف احلج ،إ ْذ ينبغي للمؤمن
واملسلم اإلنفاق يف احلج ،واإلنفاق فيه له أنحاء خمتلفة:
األول :بذل املال ليحج به بنفسه.
الثاين :إعطاء املال للغري ليحج به.
الثالث :أن يساعد يف كل ما يتعلق باحلج فينفق لتيسري وتسهيل أمور احلج ،فيقدم
املال لإلطعام واملاء لإلرواء ،ويساعد بكل ما يستطيع من أجل إنجاح احلج بعلمه
وفكره وثقافته وعمله ،كل هذه األنحاء من اإلنفاق توجب األجر والثواب للمنفق.

خصائص اإلنفاق يف احلج
ورد يف الروايات ّ
أن بر احلج «طيب الكالم وإطعام الطعام»((( ،كلام أنفق املرء
يف حجه َب َّر حجه ،وكان أجره اجلنة ،وطيب الكالم تأكيد منه ص عىل مبادئ اخللق
((( عوايل اللئايل ج  4ص .33

68

حكم وأسرار الحج

الكريم ،من دماثة األخالق يف أداء هذه الفريضة ليكون احلاج لديه سعة يف صدره
ومرونة يف تعامله بخلق مع الطيف املتعدد من الناس.

احلد األدنى ألجر اإلنفاق يف احلج
جاء يف اإلنفاق ّ
أن النفقة يف سبيل اهلل بسبعامئة ضعف ،واإلنفاق يف احلج كذلك
فكل درهم يتحول إىل سبعامئة ضعف ويظهر من الروايات ّ
أن السبعامئة ضعف هي
احلد األدنى من الثواب لإلنفاق يف احلج ،أما اإلنفاق يف غريه فالسبعامئة ضعف هي
احلد األعىل.

متيز اإلنفاق يف احلج
اإلنفاق يف احلج له متيز خاص يف الثواب واألجر يتخطى غريه من وجوه الرب واخلري،
قال إمامنا أمري املؤمنني ؛« :درهم ينفقه الرجل يف احلج يعدل ألف درهم»(((،
وقال إمامنا الصادق ؛« :درهم تنفقه يف احلج أفضل من عرشين ألف درهم تنفقها
يف حق»((( ،فكل أنحاء اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل كمعونة الفقراء واملعوزين ،ال تعادل
اإلنفاق يف احلج ،إ ْذ ّ
أن قوله ؛« :درهم تنفقه يف احلج أفضل -أي ليس يعادل-
عرشين ألف درهم تنفقها يف حق» ،بل أكثر ،وهذا باب من الرمحة فتحه اهلل تعاىل
لعباده ،يستطيع كل فرد أن يقدم جز ًء من أمواله ملساعدة الفقراء ليحجوا ومساعدة
بعض من وجب عليهم احلج واستقر يف ذمتهم لتفريطهم بالتسويف فتحولوا إىل فقراء
ال يستطيعون أن يؤدوا احلج فيعطون شيئ ًا من املال ليحجوا به ولو متسكعني فيذهبون
مع محالت منخفضة الرسوم لتأدية احلج.
((( احلج والعمرة يف الكتاب والسنة للريشهري ص .142
((( وسائل الشيعة ج  11ص .115
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التضاعف التدرجيي لإلنفاق يف احلج
بينت الروايات أن هناك تضاعف ًا تدرجيي ًا لثواب اإلنفاق يف احلج ،قال اإلمام
الصادق ؛« :من أنفق درمه ًا يف احلج كان خري ًا له من مائة ألف درهم ينفقها يف
حق»((( ،تشري الرواية إىل املضاعفات ومضاعفة املال الذي ينفقه املرء يف احلج تبدأ
من سبعامئة ضعف ،ثم تصبح بنحو أعظم وأكرب من اإلنفاق يف غري احلج ،احلج
جهاد فإنفاق املال فيه كإنفاق املال إلعالء كلمة اهلل تعاىل ونرش العدل وإرساء مبادئ
الفضيلة ،واألموال التي تنفق يف ذلك ذخرية عند احلق تعاىل ،وقد جعل اإلنفاق يف
احلج كاإلنفاق يف اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ّ
ألن احلج يربط املؤمنني ببعضهم ،وفيه
إفشاء للسالم يف العامل ،فهو مؤمتر عظيم حيقق فيه كل حاج من أي قطر من أقطار
العامل مصلحة له ولغريه ،مصلحة علمية ومعرفية وثقافية واقتصادية ومصالح أخرى
ترتتب عىل احلج ،لذا ورد عن اإلمام الصادق ؛« :الدرهم يف احلج أفضل من ألفي
ألف فيام سوى ذلك من سبيل اهلل»((( ،ألفي ألف أي يعادل اثنني مليون من اإلنفاق يف
غريه من األنحاء األخرى يف سبيل اهلل تعاىل.

طريقة بذل املال يف احلج
ّ
إن كثري ًا من املؤمنني متر عليه املناسبات دون أن يستفيد منها فيمر عليه موسم
احلج دون أن يقدم شيئ ًا للحج ،مع ّ
أن املرء يمكنه أن يدرك ثواب احلج دون أن حيج
إذا أنفق بعض أمواله للحج فبذل املال ملن يريد أن حيج من الفقراء أو أسهم هلم بقيمة
اهلدي ،ولذلك تأثري عظيم غري ّ
أن الكثري من الناس يمر عليه املوسم فيفوته الثواب
وال يشرتك مع احلاج يف احلج أي ال يقدم شيئ ًا من ماله يف سبيل اهلل تعاىل ليحصل عىل
الثواب اجلزيل واألجر العظيم.
((( وسائل الشيعة ج  11ص .117
((( وسائل الشيعة ج  11ص .111
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االقرتاض للحج املستحب
حضت بعض الروايات عىل اإلسهام يف احلج حتى باالقرتاض ،سدير الصرييف
من أصحاب اإلمام الصادق ؛ أرسله إىل بعض أصحابه وقال سدير لهّ :
إن أبا عبد

اهلل يقرأ عليك السالم ،ويقول لك ما لك ال حتج ،اإلمام ؛ يعرف حاله أنّه يف ضائقة
مالية ،وليس له مال حيج به ومع ذلك يأمره باحلج ،ويقول له« :استقرض وحج»(((،
أي احلج املستحب أما الواجب فال يسقط بالقرض والبد أن يكون له استطاعة ،غري
ّ
أن احلج املندوب لو اقرتض له وحج فذلك طريق للوصول إىل الغنى والسعة يف
الرزق كام يظهر من الروايات ،فمن كان عليه دين يتمكن من قضائه باالستقراض
للحج فيفتح اهلل له بذلك أبواب ًا مغلقة ،و ُييرس له طرق ًا عسرية من الصعب أن تفتح
عليه لوال احلجّ ،
إن اهلل تعاىل يغدق عىل احلاج من عطائه ويفتح له أبواب فضله وينرش
عليه من سعة رمحته ،فيقيض دينه ويضاعف أمواله.

أثر االقرتاض للحج
وقد جاء املعنى السابق يف رواية معاوية بن وهب قلت أليب عبد اهلل ؛ إين
رجل ذو دين أفأتدين وأحج؟ ويسمى ذلك يف االقتصاد احلديث إعادة جدولة
الديون ،فاالقرتاض للحج من قبيل جدولة الدين ،وترتيب أموره ليتاح له أن يقيض
دينه ،قال اإلمام ؛« :نعم هو أقىض للدين»((( ،ويف الرواية تذكري للمؤمنني أن ال
يفوهتم موسم احلج ،إ ْذ بإمكان املرء أن يدفع جز ًء من ماله لإلسهام يف احلج كي ُيوفق
للفضل الكبري واألجر العظيم الوارد يف الروايات.
اجلمعة1430/11/4:هـ
((( وسائل الشيعة ج  11ص .140
((( وسائل الشيعة ج  11ص .140
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سر االستطاعة في الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران )٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

حكم االستطاعة
جيب احلج رشع ًا عىل املستطيع ،وقد اختلف الفقهاء يف حتقق االستطاعة من حيث
السعة والضيق ،هي يف اللغة تساوق االقتدار ،فاملستطيع هو القادر عىل أداء فريضة
احلج ،وتعرف بتعريف تقليدي مشهور ،هو القدرة من الناحية الصحية مع وجود
معاىف ليتمكن من
الزاد والراحلة واألمن يف الطريق ،بمعنى أن يكون املستطيع سلي ًام
ً
أداء املناسك مع أمن الطريق وتوافر املال لديه ليتمكن أن حيج بيرس ،الراحلة هي
السيارة أو الطائرة التي توصله إىل الديار املقدسة.

حتصيل االستطاعة بالقرض
وقد أشبع الفقهاء بحث االستطاعة بإيضاحات وتفصيالت ،منها ّ
أن من عليه
حج ال يسقط احلج الواجب
دين أو استدان ألداء فريضة احلج ليس بمستطيع ،وإذا ّ
من ذمته ،نعم؛ يكون حجه مندوب ًا ،أما الواجب فعليه أداءه إذا متكن ،من هنا نلفت
االنتباه إىل ذلك إ ْذ ّ
أن كثري ًا من الناس يقرتض سلفة للزواج أو لرشاء سيارة أو يبقى
لديه مال من سلفة فيحج به ،واحلال ّ
أن احلج الواجب ال يسقط من ذمته عىل رأي
بعض الفقهاء ،نعم إذا كان أداء الدين بسهولة ويرس سقط احلج الواجب عىل رأي
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بعضهم اآلخر ،كام إذا كان لديه راتب جيد وما يقتطع من راتبه ألداء الدين ال خيل
بوضعه االقتصادي ،عندئذ فال يؤثر الدين يف صدق االستطاعة ،غري ّ
أن ذلك ال يسقط
احلج الواجب عىل رأي البعض اآلخر كام أسلفنا ،وبالتايل فعىل الشباب الذين حجوا
يف السنوات املاضية بدين وهم يرجعون إىل فقيه ال يرى صدق االستطاعة رشع ًا أن
يلتفتوا إىل املسألة ،إالّ أنه يمكن للمقرتض ومن كان لديه سلفة أن حيول حجه إىل
بذيل ،فيهدي املال إىل آخر ليقدمه له فيحج به ،وهذه حيلة رشعية يصبح معها احلج
بذلي ًا ،ويكون املبذول له متمكن ًا وحجه حجة اإلسالم.

احلكمة من اشرتاط االستطاعة
ال نريد أن نسرتسل يف بحث االستطاعة بل نريد أن نسلط الضوء عىل احلكمة
من كوهنا رشط ًا للوجوب الوارد يف اآلية{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
إن النظر يف ذيل اآلية {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} يوضح ّ
ﯕﯖ}ّ ،
أن الغنى
هلل تعاىل فهو الغني املطلق ،والفقر لإلنسان فهو الفقري إليه تعاىل ،وأراد اهلل تعاىل أن
يلفت اإلنسان إىل غناه املطلق عند أدائه هلذه الفريضة ،كي يستشعر فضله تعاىل عليه
ويؤدي مناسك احلج مستحرض ًا الفضل اإلهلي ،وال يتحقق ذلك إالّ باالستطاعة ،أما
إذا حج مقرتض ًا للامل فقد ال يستشعر النعيم اإلهلي النشغاله بالدَّ ين ،بينام إذا مل يفكر
بأداء ٍ
دين لآلخرين حال رصفه املال يف طاعة ربه فإنه يستشعر النعمة ،وذلك ِمالك
أخالقي وحكمة هامة ألداء الفريضةّ ،
إن احلاج عندما يقف املواقف العظيمة وهو
يفكر يف أداء دينه الذي اقرتضه ،لن يتحقق له استشعار نعمة احلق تعاىل عليه ،إ ْذ ّ
أن
االستشعار ال يتحقق إالّ إذا امتلك املال ،من هنا ّ
فإن االستطاعة فيها حكمة أخالقية
بإلفات نظر احلاج أثناء أدائه لنسك احلج إىل النعم التي أعطاها اهلل تعاىل إياها ،وأوىل
تلكم النعم أن مكنه من حضور املشاعر وأداء املناسك ،ليصل إىل احلق تعاىل ولو مل
يتمكن من احلضور ملا كان أن يعيش تلك األرحيية وذلك االستشعار ومل يتحقق له
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ذلك االرتباط يف أداء فريضة احلج.

االستطاعة األخالقية
لذا أكّدت طائفة من الروايات عىل أمور ملن يريد أن يؤدي احلج ،أمهها االستطاعة
باملعنى الفقهي اآلنف كي يتخلص من إشكالياته مع اآلخرين .وكذلك إبراء الذمة ممن
أساء إليه بغيبة أو كالم جارح فال يقبل عىل احلج إالّ بعد التحلل منه ،وهناك إشارات
ولطائف ،منها ّ
أن االستطاعة هلا سعة من الناحية األخالقية تشمل التحرر من كل ربقة
وعهدة تربط املستطيع بغريه ،فال يكون مشدود ًا لغري اهلل تعاىل إ ْذ ليس للغري حق من
احلقوق عليه ،وقد أشارت الروايات إىل البدية التخلص من العهدة املالية واحلقوق
التي يف الذمة ،وإبراء الذمة ممن أساء إليه ،ولعل ذلك هو األعظم ،فمن صدر منه
تقصري جتاه اآلخرين ،بإمكانه أن يتخلص بطلب احلل ،وإبراء الذمة منهم ،وإذا ذهب
إىل احلج حينئذ ٍ
خال من الذنب كان إقباله إىل اهلل تعاىل أعظم وارتباطه به أشد.

التعلق باهلل واالرتباط به
ّ
إن أي تعلق بغري اهلل تعاىل يوجب البعد عنه ،أما اخلالص منه فإنه يقرب زلفى
إليه تعاىل ،وذلك مرشوح بتطبيقات عملية يف الروايات ،وليس جمرد نظرية صدرت
عن النبي ص ،واألئمة من أهل بيته إل فحسب ،بل تطبيقات ُجسدت يف حج
األئمة من أهل البيت إل ،وفيها إشارات وتنبيهات للناسك كي يستشعر أبان أدائه
للمناسك أنه مشدود إىل اهلل تعاىل ،ال يرتبط بأحد سواه حسب درجة قربه منه تعاىل.

الدعاء للتوفيق للعبادة
من هذه التطبيقات ما روي عن إمامنا زين العابدين ؛ ،وقد أبان ؛ حقيقة
التعلق واالرتباط باهلل تعاىل يف الطريق إىل احلج الذي هو مقدمة تدخل يف االستطاعة،
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ففي الرواية عن محاد بن حبيب الكويف القطان قال خرجنا سنة حجاج ًا فرحلنا من
زبالة – اسم موقع -فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة ،فتقطعت القافلة  -الرياح تفكك
القوافل بعضها عن بعضها اآلخر ،ويتيه بعضها يف الصحراء ،وقد اتفق يل ذلك يف
إحدى السنوات فلم استطع أن أهتدي إىل اجلادة سبيالً -قال الراوي :فانتهيت إىل
بشاب عليه
وادي قفر ،وجنّني الليل ،فآويت إىل شجرة ،فلماّ اختلط الظالم إذا أنا
ّ
أحس بحركتي خشيت نفاره،
أطامر بيض ،قلت :هذا و ّيل ومن أولياء اهلل متى ما ّ
ثم وثب قائ ًام يقول:
فأخفيت نفيس فدنا إىل موضع ،فته ّيأ للصالة ،وقد نبع له ماءّ ،
« َيا َم ْن َح َاز ك َُّل شيَ ْ ء َم َلكُوت ًاَ ،و َق َه َر ك َُّل شيَ ْ ء جَبرَ ُ وت ًاَ ،ألِ ْج َق ْلبِي َف َر َح االْ ْق َب َال ع َل ْي َك
دان المُْطِ ِ
وأَلحِْ ْقنِي بِمي ِ
ني َل َك»(((.
يع َ
ََ
َ

ثم قمت خلفه ،وإذا بمحراب م ّثل
ودخل يف الصالة ،فته ّيأت أيض ًا للصالةّ ،
مر بآية فيها الوعد والوعيد ير ّددها بانتحاب وحنني،
يف ذلك الوقت قدّ امه ،وك ّلام ّ
ون َف َأ َصا ُبو ُه ُم ْر ِشد ًاَ ،و َأ َّم ُه الخَْ ِائ ُف َ
الضا ُّل َ
فلماّ ّ
ون
تقشع الظالم قام ،فقالَ « :يا َم ْن َق َصدَ ُه َّ
ِ
َف َو َجدُ و ُه َم ْع ِقال ،وَلجََ َأ اِ َل ْي ِه ا ْل َعابدُ َ
ب لِغَيرْ ِ َك َبدَ َن ُه؟!
اح ًة َم ْن ن ََص َ
ون َف َو َجدُ و ُه َم ْوئال َمتَى َر َ
ومتَى َف ِرح من َقصدَ ِسو َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ال ُم وَلمَ َأ ْق ِ
ض ِم ْن ِخدْ َمتِ َك َو َطر ًا،
َ
َ َ ْ َ
َ َ
اك بنيته؟! اهلي َقد ا ْن َق َش َع ال َّظ َ ْ
َاجاتِ َك َصدْ ر ًاَ ،ص ِّل عَلىَ محَُمد َو ِ
َوالَ ِم ْن ِح َي ِ
آل محَُ َّمدَ ،وا ْف َع ْل بيِ َأ ْولىَ االْ ْم َر ْي َن
اض ُمن َ
َّ
عيل بن
بِ َك .....فقلت :با ّلذي ترجوه يوم األزفة من أنت؟ فقال :أ ّما إذا أقسمت فأنا ّ
احلسني بن عيل بن أيب طالب»(((.
قوله ؛َ « :يا َم ْن َح َاز ك َُّل شيَ ْ ء َم َلكُوت ًاَ ،و َق َه َر ك َُّل شيَ ْ ء جَبرَ ُ وت ًاَ ،ألِ ْج َق ْلبِي َف َر َح
دان المُْطِ ِ
االْ ْقب َال ع َلي َك وأَلحِْ ْقنِي بِمي ِ
ني َل َك»(((.
يع َ
ََ
ْ َ
َ
نلحظ فيه أمرين يطلبهام اإلمام ؛ أثناء سريه إىل اهلل تعاىل:

((( الصحيفة السجادية ص .87
((( بحار األنوار ج 46ص .41
((( الصحيفة السجادية ص .164
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األول :أن يلحقه بالطائعني الذين ال يعصونه طرفة عني« ،وأَلحِْ ْقنِي بِمي ِ
دان
ََ
َ
المُْطِ ِ
ني َل َك».
يع َ
الثاين :أن يدخل يف قلبه فرح اإلقبال إليه ،ذلك ّ
أن طاعات اإلنسان قد يؤدهيا وهو
مصاب بالسأم والضجر ،وليس له إقبال عىل اهلل تعاىل ،واإلمام ؛ يطلب منه تعاىل
أن يؤدي الطاعة جذالن ًا مرسور ًا ،وحيتاج ذلك إىل فهم أمرين:
األول :معرفة ترصم الدنيا وأنهّ ا ال تبقى ،فيفرح بأن قىض بعض آناهتا يف طاعة اهلل تعاىل.

الثاينّ :
أن حقيقة السعادة تكمن يف عبادة احلق تعاىل ،لذا يفرح بقضاء جز ًء من
عمره يف طاعة اهلل تعاىل.
قال الراوي :ثم دخل اإلمام ؛ يف الصالة ،وإذا بمحراب مثل يف ذلك الوقت
أمامه ؛ ،هذه كرامة أخرى لإلمام ؛ ِ
إذ األوىل كانت نبع املاء يف الصحراء،
ّ
وكأن اإلمام ؛ يصيل يف مسجد ،وكلام مر ؛ بآية
والثانية متثل هيئة حمراب،
فيها وعد بالثواب أو وعيد بالعقاب رددها اإلمام ؛ بانتحاب وحنني ،وترديده
؛ استحضار املعاين الكبرية التي تشتمل عليها اآليات وتفاعل وجداين مع الوعد
والوعيد ّ
ألن احلق تعاىل حارض لديه.

اإلنسان ضال ومرشده اهلل
لإلمام ؛ أدعية كثرية ومناجاة متعددة؛ منها املناجاة اخلمسة عرش واملناجاة
االنجيلية ،وكثري من أدعيته ؛ مل يصل إلينا ،كام ّ
أن كثري ًا منها وصل ،وكلها قبس من
الضا ُّل َ
ون َف َأ َصا ُبو ُه ُم ْر ِشد ًا،
مشكاة النبوة ييضء دروب السالكني ،وهذا املقطع « َيا َم ْن َق َصدَ ُه َّ
ون َف َو َجدُ و ُه َم ْع ِقالً» من أروع تلكم األدعية ،ذلك ّ
َو َأ َّم ُه الخَْ ِائ ُف َ
أن احلاج أ ّبان فرتة إقباله عىل
اهلل تعاىل يرى أنه ضال ،وقد قصد احلق فوجده مرشد ًا ،وأ ّمه وهو خائف فوجده معق ً
ال
وحصن ًا وثيق ًا ،فمن التجأ إىل اهلل تعاىل لن يضام ،ولن يصاب بأذى ،قد هيرب اإلنسان من
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اهلل تعاىل جلهله ثم يرجع إليه تعاىل فيجده موئ ً
ال لرجوعه ،ثم بينّ ؛ راحة العابدين
ِ
اح ًة َم ْن ن ََص َب لغَيرْ ِ َك َبدَ َن ُه؟!»
الصادقني مع اهلل تعاىل باستفهام يوضح حقيقة ذلك « َمتَى َر َ
أي ّ
أن من كانت أعامله لغريك ،فلن ينال لذة ولن يصل إىل راحة.

السعادة مرهونة بالسعي هلل تعاىل
أوضح ؛ يف إحدى مناجاته ّ
بأن السعادة يف سعي اإلنسان هلل تعاىل «واستغفرك
ب
اح ًة َم ْن َن َص َ
من كل لذة بغري ذكرك»((( ورشح هذا املعنى باالستفهام هنا « َمتَى َر َ
لِغَيرْ ِ َك َبدَ َن ُه؟! َو َمتَى َف ِر َح َم ْن َق َصدَ ِس َو َ
اك بِن َيتِ ِه؟!» أي ّ
أن من سعى جاد ًا كادح ًا لن
يرتح يف سعيه إذا كان سعيه لغري اهلل تعاىل ،إ ْذ ال تتحقق الراحة التامة إالّ إذا كان
السعي له تعاىل ،ومن أعظم السعي هلل اخلروج إىل احلج ،فهو اجلهاد األصغر.

ِِ ِ
ال ُم وَلمَ َأ ْق ِ
ض ِم ْن ِخدْ َمتِ َك َو َطر ًا» يبدو أن الفجر
ثم قال ؛« :إهلي َقد ا ْن َق َش َع ال َّظ َ ْ
قد اقرتب ،واإلمام ؛ يف مناجاته مع اهلل تعاىل يريد املزيد من القيام بني يديه تعاىل
والترضع له ،واإلقبال عليه.
َاجاتِ َك َصدْ ر ًاَ ،ص ِّل عَلىَ محَُمد َو ِ
«والَ ِم ْن ِح َي ِ
آل محَُ َّمدَ ،وا ْف َع ْل
اض ُمن َ
ثم قال ؛َ :
َّ
بيِ َأ ْولىَ األَ ْم َر ْي َن بِ َك»(((.

«والَ ِم ْن
ما أروعه من مقطع يطلب فيه اإلمام ؛ أن هيبه اهلل تعاىل لذة املناجاة َ
اض من ِ
ِ
ح َي ِ ُ َ
َاجات َك َصدْ ر ًا» أو يفرغه للعبادة لتكون موصلة له إىل تلك الدرجة «وَلمَ ْ
َأ ْق ِ
ض ِم ْن ِخدْ َمتِ َك َو َطر ًا».
اجلمعة 1432/11/2 :هـ

((( الصحيفة السجادية ص .419
((( بحار األنوار ج 84ص .231
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خصائص بيت اهلل تعالى
قال اهلل تعاىل« :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
ني*فِ ِيه
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى ِّل ْل َعالمَِ َ
َّ َ ْ
ِ
يم َو َمن َد َخ َل ُه ك َ
َان ِآمنًا»(آل عمران )97-96:صدق اهلل العيل العظيم.
ات َب ِّين ٌ
آ َي ٌ
َات َّم َقا ُم إِ ْب َراه َ

للبيت احلرام خصائص متعددة منها األمن ،واهلداية وغريمها ،أما األمن فهو
الركيزة األوىل لكل تقدم حيققه اإلنسان ،وإذا اختل فقد اإلنسان مجيع منجزاته ،فله
أمهية فائقة عىل بقية اخلصائص ْ
وإن كان هلا شأن كبري يعود عىل اإلنسان بخري ال يعلمه
إالّ اهللّ ،
إن خصائص البيت احلرام متعددة وكثرية غري أننا اقترصنا عىل ذكر عدة منها.

األوىل :األمن االجتماعي
خلق اهلل اإلنسان وأراد له السعادة واخلري وأودع فيه الغرائز وفطره عىل حبه
ومعرفته ،ومن الغرائز املودعة يف وجود اإلنسان غريزة االنتامء للمجتمع ،فال يمكن
لإلنسان أن يستغني بذاته وقدراته وحده ،فقد جعل اهلل تعاىل بعض الناس يفتقر إىل
بعضهم اآلخر وال غناء مطلق إالّ له تعاىل ،هو الغني املطلق وما عداه من خلقه يفتقر
إليه ،ظاهرة االفتقار إليه تعاىل هلا أنحاء متعددة ،من مجلتها اإلحساس الذي يعيشه
اإلنسان عندما يرى أخاه اإلنسان إىل جنبه ،أو يرى الذين ينتمون إىل عقيدته ويؤمنون
بام يؤمن به من قيم وأهداف ،متجهني نفس االجتاه سائرين عىل نفس اخلُطى ،هذا
اإلحساس هو إحساس األمن اجلامعي ،وال حيصل عليه اإلنسان وحده ،بل قد يعيش
أمراض ًا ومشاكل كاالنعزال؛ بأن يعيش وحده دون اشرتاك مع اآلخرين لتشكيل خلية
بعضه اآلخر؛ لتحقيق مقصد مشرتك وهدف موحد.
بعضه َ
يف جمتمع يعني ُ
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من أهداف احلج؛ إرواء هذه الفطرة التي ُفطر عليها اإلنسان ليعيش األمن
واألمان ،و ُيتاح له أن يشبع هذه الغريزة املودعة فيه ،ليسري باطمئنان؛ لتحقيق هدف
مشرتك يؤمن به مع من يشرتك وإياه يف العقيدة ويسري معه يف اخلُطى يف اجتاه واحد
لتحقيق مطلب مشرتك ،هذا األمن االجتامعي أشار إليه القرآن الكريم يف عدّ ة من
آياته.

ٍ
بجهات أربع
من أروع ما يمثل األمن االجتامعي وجود رقعة جغرافية حمددة
متثل حرم ًا ال جيوز التعدي عليه ،فيه أمن لإلنسان واحليوان ،أكّد ذلك األئمة الكرام
والفقهاء العظام.
ّ
إن من يعيش يف هذا اإلطار ،ويؤمن بتحقيق هذه األهداف املشرتكة التي دعا إليها
اإلسالم إليصال املسلمني إليها أوالً ،وإيصال البرشية مجعاء إليها ثاني ًا فقد اشرتك يف
حتقيق األمن االجتامعي.

عوامل األمن :
يريد اإلسالم لكل الناس أن يعيشوا األمن والطمأنينة واالستقرار؛ ويتأتى ذلك
بعوامل:

ِ
ِ
وب}
األول :االرتباط باهلل وإدمان ذكره ،قال تعاىلَ { :أالَ بِذك ِْر اللهِّ َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
(الرعد )28:الذي يذكر اهلل يصل إىل الطمأنينة ألنّه يرى اهلل مصدر القوة والغنى ّ
وأن غريه
يفتقر إليه وهو ال يفتقر إىل غريه وال حيتاج إليه.

الثاين :هو ما يرتتب طولي ًا (تراتبي ًا) فقد جعل اهلل بعض الناس حيتاج إىل بعضهم
ٍ
جماالت أخرى منها احلاجة النفسية التي
اآلخر ،ليس يف املجال املادي فحسب بل يف
ُعبرِّ عنها باالطمئنان واألمان ،فاإلنسان كي يعيش مطمئن ًا آمن ًا من أخيه اإلنسان بل
ليس مطمئن ًا فقط بأن أخاه لن يرضه فهناك ما هو أعظم وهو ّ
أن أخاه سيلبي ما حيتاج
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إليه ويشبع حاجته املاسة بمساعدته يف حتقيق األمن والغنى.
الغنى :يراد به التكامل يف املجاالت املختلفة ّ
ألن اإلنسان يسعى دائ ًام لتحقيق النمو
امل ّطرد يف معارفه وسلوكه وأخالقه وعلمه و خرباته ،وال يتحقق ذلك له إال بانتامئه
لآلخرين واستقطاب خرباهتم وعلومهم ،فال يتاح له النمو امل ّطرد بشكل مجاعي إال
باألخذ والعطاء مع اآلخرين بمختلف اجتاهاهتم وأفكارهم وانتامءاهتم ،وحيقق ذلك
احلج أي ّ
أن من أبعاده هذا البعد ،وقد أشار أئمة أهل البيت إل إىل هذه احليثية التي
رشحناها ،قال الرضا ع« :فإن قال  :فلم أمر باحلج قيل :لعلة الوفادة إىل اهلل عز وجل
وطلب الزيادة واخلروج من كل ما اقرتف العبد تائبا مما مىض مستأنفا ملا يستقبل مع ما
فيه من إخراج األموال وتعب األبدان واالشتغال األهل والولد وحظر األنفس عن
اللذات شاخص يف احلر والربد ثابت ذلك عليه دائم مع اخلضوع واالستكانة والتذلل
مع ما يف ذلك جلميع اخللق من املنافع يف رشق األرض وغرهبا ومن يف الربد واحلر
ممن حيج وممن ال حيج من بني تاجر وجالب وبائع ومشرتي وكاسب ومسكني ومكار
وفقري وقضاء حوائج أهل األطراف يف املواضع املمكن االجتامع فيها مع ما فيه من
التفقه ونقل أخبار األئمة إل إىل كل صقع وناحية»((( أي جعل اهلل تعاىل من وسائل
اإلعامر ّ
أن يأخذ اإلنسان خربات اآلخرين ليستفيد منهم بتبادل املعرفة معهم ،وليثري
ٍ
حلول كي يستفيد اآلخرون منه ويستفيد هو منهم.
مشاكله ويعطي ما لديه من
احلج حيقق تبادل اخلربات مع اآلخرين ،يف رواية أخرى وردت عنهم إل
بلسان يتناسب مع ذلك العرص غري أنه يمكن أن يطبق عىل عرصنا احلارض.
كان من مجلة ما حيصل للحاج لقاء اإلمام ؛ وينطبق هذا عىل وجود العلامء
والفقهاء واألخصائيني يف خمتلف جوانب احلياة فهم الذين يروون ظمأ األمة ،سأل
ور ُه ْم
شخص اإلمام الصادق ؛ عن قوله تعاىلْ { :ل َي ْق ُضوا َت َف َث ُه ْم َو ْل ُيو ُفوا ن ُُذ َ
((( عيون أخبار الرضا ؛ للصدوق ج 1ص.126
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و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِيق}(احلج )29:ما هو املراد بالتفث؟ فأجاهبم ؛( :لقاء اإلمام
َْ
َ َ َّ
؛)((( ،قوله ؛ :لقاء املعصوم يراد به يف عرص احلضور؛ ّ
ألن اإلمام ؛ يزيل
كل األوساخ واألدران التي تعلق بروح اإلنسان ونفسه ،كل درن علق بوجوده يزيله
اإلمام بمعرفته الكاملة ،ألنه ؛ أكمل الناس ،أما يف عرص الغيبة عندما يلتقي
املسلمون يف موسم احلج برشائحهم املختلفةّ ،
فإن العلامء هم الذين يزيلون ويدرءون
ما علق بأنفس الناس من أدران ،وبالتايل يتاح لألمة مجعاء أن تسري عىل اخلطى التي
رسمها إبراهيم ؛ وجسدها املصطفى ص.

الثانية :الربكة
يسري املسلم عىل خطى اخلليل يف مساره إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت
َّ َ ْ
ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َاركًا} ومن معاين الربكة ،النمو ،واالستقرار ،والطمأنينة،
والزيادة ،كل هذه املعاين جيسدها الطواف ،الطائف ال يطوف وحده ،بل مع اآلخرين
الذين يطوفون يبتغون رضوان اهلل تعاىل ليصلوا إليه عرب جتسيد حي حلقيقة الطواف
حول البيت.

((( تفسري الصايف ج  3ص  376عبد اهلل بن سنان عن ذريح املحاريب قال قلت أليب عبد
اهلل ؛ إن اهلل أمرين يف كتابه بأمر فأحب أن أعلمه قال وما ذاك قلت قول اهلل عز وجل
ور ُه ْم} قال ؛ ليقضوا تفثهم لقاء األمام وليوفوا نذورهم
{ ْل َي ْق ُضوا َت َف َث ُه ْم َو ْل ُيو ُفوا ُن ُذ َ
تلك املناسك قال عبد اهلل بن سنان فأتيت أبا عبد اهلل ؛ فقلت جعلت فداك قول اهلل
تعاىل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال أخذ الشارب وقص األظفار وما أشبه ذلك
قال قلت جعلت فداك إن ذريح املحاريب حدثني عنك بأنك قلت له ليقضوا تفثهم لقاء
األمام وليوفوا نذورهم تلك املناسك فقال صدق وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن
حيتمل ما حيتمل ذريح.
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الثالثة :اهلداية
{إِ َّن َأو َل بي ٍ
ٍ
ت ُو ِض َع لِلن ِ
معان:
ني} اهلداية هلا
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َاركًا َو ُهدً ى ِّل ْل َعالمَِ َ
َّ َ ْ

منها :الداللة عىل املطلوب بمعنى اإلضاءة و إراءة الطريق بوضع منارات تُيضء
للناس دروب الفضيلة والرشاد يف كل عرص ،لذا يرتتب عىل احلج (اجلنة) ،قال ص:
«احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة»((( ألنه يوصل احلاج إىل اهلل تعاىل ويمسح عنه
الذنوب وينقيه من األدران حيث ال يفكر يف بقاء الذنب عليه بل ّ
أن ذلك من أعظم
الذنوب وزر ًا ،فمن حرض عرفة وهو يرى ّ
أن اهلل تعاىل مل يغفر له فقد اقرتف إث ًام عظي ًام.

الرابعة :آيات البيت
َات} ليست آية واحدة ،بل جمموعة من اآليات والعالمات تدلل
ات َب ِّين ٌ
{فِ ِيه آ َي ٌ
ِ
يم هو املوقف الذي وقفه ؛ ،وهو آية من أعظم اآليات
عىل املطلوب ،م َقا ُم إِ ْب َراه َ
التي تدلل عىل احلق سبحانه وتعاىل ،إبراهيم ع قطب التوحيد ،وتنتمي إليه الديانات
الساموية (اإلسالم واملسيحية واليهود) بل ّ
أن كل واحدة منها ترى أهنا أوىل الناس
بإبراهيم ،لقد كان ؛ أمة وحده أخرج الناس من عبادة األصنام وعبادة الطاغوت
وعبادة غري اهلل إىل عبادة اهلل ليحقق هلم جمتمعني األمن باالرتباط باهلل واالستقرار
الوثيق بينهم.

اخلامسة :اجتماع األمن كله يف بيت اهلل
{و َمن َد َخ َل ُه ك َ
َان ِآمنًا}(آل عمران )97-96:لألمن هنا معنيان:
َ

األول :أمن يف الترشيع ،أمجع فقهاء املسلمني عىل ّ
أن من دخل البيت كان آمن ًا،
حتى املحرم املعتدي؛ يضيق عليه كي خيرج من احلرم ليعاقب ،أما ما دام يف كنف احلرم
((( عوايل الآليل ج 1ص .427
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فال جيوز ألحد أن يتعدى عليه ،هذا أم ٌن من الناحية اخلارجية.

الثاين :األمن من الناحية النفسية واملعنوية ،إ ْذ يعيش اإلنسان يف أجواء التوحيد
اخلالص واالنصهار يف بوتقة عبودية اهلل تعاىل بالطواف حول معلم واضح حمدد من
قبل اهلل ليصل إليه تعاىل.
1423-11-14هـ
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ِح َ
كم الحج المعنوية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران )97-96:صدق اهلل
العيل العظيم.
يشتمل احلج عىل الكثري من الرموز واحلكم يتعلق بعضها بعامل الدنيا وعالقات
الناس االجتامعية مع بعضهم ،ويرتبط بعضها بمسار اإلنسان إىل اهلل تعاىل كام ّ
أن
بعضها اآلخر له أرسار وحكم تتعلق بعوامل الغيب وانتقال اإلنسان من عامل الدنيا إىل
اآلخرة.
اآلية اآلنفة تبني بعض احلكم واملصالح املتعلقة باحلج ،وفيها:

ً
أوال :الكعبة أول بيت
مل يقل احلق تعاىل «وضع للمؤمنني السائرين يف طريقه» بل لإلنسانية مجعاء.
وبكة اسم ملكة أو اسم للبيت العتيق ،اسم للخاص أطلق عىل العام ومعنى بكة
الزحام ،فالناس الذين يأتون من أماكن خمتلفة يزدمحون يف الطواف حول البيت،
وهناك داللة يف االسم عىل الفعل -االزدحام -ازدحام الناس بمختلف توجهاهتم
وبلداهنم وثقافاهتم وأفكارهم.
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ً
ثانيا :الربكة
{ﮝ ﮞ ﮟ} فيه بركة وهداية ،وقبل أن نبني املعنى الدقيق للربكة
واهلداية وكيف يتحققان نشري إىل قدم البيت ،لقد حتدث التأريخ والروايات عن الشطر
األول يف اآلية {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ} ويظهر من الروايات والتأريخ
أنّه كان قبل نزول آدم عىل سطح الكرة األرضية حم ً
ال للعبادة ومطاف ًا للمالئكة باعتبار
ّ
أن البيت املعمور فوقه ،قال زرارة :قلت أليب عبد اهلل ؛ :جعلني اهلل فداك ،أسألك
يف احلج منذ أربعني عام ًا فتفتيني! فقال :يا زرارة ،بيت حيج قبل آدم ؛ بألفي عام،
تريد أن تفنى مسائله يف أربعني عاما؟!»((( البيت منذ القدم حمل لعبادة احلق تعاىل،
وقد ال نفهم مغزى ذلك ،وال تصل عقولنا إليه إالّ أنه جاء يف الروايات واآلثار هكذا.
أما ما يتعلق بالشطر اآلخر من اآلية{ﮝ ﮞ ﮟ} ّ
إن اهلل تعاىل مل يقل
«مبارك ًا لإلنسانية فحسب» بل للعاملني -مجع عامل -العامل له إطالقان يطلق عىل اجلن
واإلنس واملالئكة ،وله إطالق آخر يشمل مجيع عوامل الوجود كعامل اجلامد والنبات
واحليوان ،والبيت بركة لكل عوامل الوجود ،الربكة هي احلصول عىل اليشء الكثري
املتعدد بيشء قليل كالصدقة ،اإلنسان يتصدق بقليل من أمواله فتؤثر صدقته تأثري ًا
إجيابي ًا وتصبح أمواله مباركة ،هناك أشياء مباركة كثرية كامء زمزم ودعاء الصاحلني
واملساجد وقرب النبي ص واملعصوم ؛ ،والبيت احلرام إ ْذ يذهب احلاج إليه فيؤدي
النسك بيرس وسهولة مع قليل من املشقةّ ،
إن أكثر الناس يتحمل تلك املشقة وبإمكانه
أن حيج أكثر من مرة ،والعمل قليل غري أنه حيصل به عىل بركة يف املال والولد واحلياة.

ً
ثالثا :اهلداية
{ﮞ ﮟ} كي يتضح ذلك نشري إىل ّ
أن اإلنسان حيمل يف طبيعته الكثري
((( وسائل الشيعة ج  11ص .12
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من التناقضات ،فيه العطف واخللق اجلميل وفيه الرشاسة والظلم والبعد عن القيم،
هناك تضاد حيمله اإلنسان كفرد وحيمله املجتمع كذلك ،ففي اإلنسان الكثري من
السلبيات والتناقضات بسبب املصالح والعوامل الكامنة يف ذاته كالكرب واإلنية وحب
اإلثرة والتسلط عىل الغري وما إىل ذلك من أمور ،وهذه العوامل ترجع إىل اإلنسان،
فهو بفطرته له مصالح كامنة يف ذاته يستطيع من خالل الرصاع بني اجلانب السلبي
واإلجيايب أن يسري إىل اهلل تعاىل ويتكامل يف مساره كفرد وكأمة فيها نفس التناقضات
التي حيملها الفرد ،لذلك نرى الرصاع بني اإلخوة رغم أهنم من أب واحد وأم واحدة،
فيهم وئام من ناحية ورصاع من ناحية أخرى ،وال يستطيع القضاء عىل التناقضات
وحتويلها إىل ما يصب يف صالح اإلنسان واإلنسانية وعوامل الوجود املختلفة إالّ األديان
الساموية وأعظمها الدين اإلسالمي ،فله القدرة يف توجيه خمتلف توجهات اإلنسان
كمجتمع وأمة يف بوتقة واحدة ،وله القدرة يف مالئمة اإلنسان مع ذاته وجمتمعه ومع
الناس كافة وكلام اقرتب اإلنسان من عامل القيم خال من احلقد يف ذاته ،وزال التسلط
عن شخصيته وأصبح حيب الناس كحبه لنفسه ،خصوص ًا عندما يتكامل ويقرتب من
عامل القيم ،وقد عرب القرآن الكريم بتعبريات خمتلفة عن ذلك ،منها ما جاء يف اآلية
{ﮝ ﮞ ﮟ} فعندما يطوف احلاج مع من خيتلف وإياه يف الثقافة واملذهب
واملحيط اجلغرايف والعلم فهو يطوف مع من يتحسس منه وقد ال يميل إليه ،ومع ذلك
جيتمع وإياه ويدعو له ويقرتب منه بام حيقق انسجام ًا وإياه رغم عدم ارتياحه إليه بسبب
اختالفه معه يف اللون أو البلد أو الثقافة ولعل من أهم ما يلغي التمييز العنرصي بني
أمة وأخرى نسك احلجّ ،
إن بعض األمم ترى فض ً
ال لنفسها عىل غريها بل قد تعطي
أرقام ًا لكل أمة رتبة ،والطواف ومناسك احلج يلغي ذلك عملي ًا ويرجع اإلنسان إىل
إنسانيته فقط ،قد ال نستطيع أن نلغي الفوارق بالنظرية فحسب بل نحتاج إىل جتسيد
وعمل وهذا ما يتحقق باحلج والطواف خصوص ًا.
إن االختالف بني الناس سنة طبيعية فبعضهم يتقدم عىل بعضهم اآلخر غري ّ
ّ
أن
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ذلك ال يرجع إىل فارق ذايت بل إىل عوارض ال متثل حقيقة وجود اإلنسان فهو ال خيتلف
يف إنسانيته ،وعندما يرجع إىل فطرته وإنسانيته وال ينظر إىل ما طرأ عليه من عوارض
لن جيد اختالف ًا بينه وبني غريهّ ،
إن إدراك ذلك بركة تأيت من البيت احلرام ،ويظهر لنا
جلي ًا كيف يكون ذلك بركة فهو يلغي السلبيات التي متحق الربكةّ ،
إن اإلنسان لديه
خري كثري لكنه ال يستطيع أن يستفيد منه بسبب الرصاع عىل خريات الدنيا والظن ّ
أن
ما يوجد من خري ال يكفي اجلميع فيظلم غريه بالتعدي عىل حقوقه مع ّ
أن ما جعله
اهلل تعاىل من خري يزيد عن حاجة الناس واملوارد املتوافرة يف الطبيعة تكفي ألكثر من
 50مليار إنسان لوال أهنا هتدر باحلروب والتعدي عىل الطبيعة بسبب الرصاع وحب
التسلط وعدم التقيد بالقانون الذي يفرض حدود ًا ال تتجاوز ،وليس هناك يشء جيعل
ٍ
عندئذ لن
اإلنسان يتنازل إالّ الرجوع إىل الفطرة والتطبيق العميل ملبادئ اإلسالم،
يرى لنفسه امتياز ًا بأمواله أو بمحيطه اجلغرايف أو بتقدمه العلمي أو بعرقه بل يرى
الفضل هلل تعاىل ولن يستطل عىل غريه ،إننا ال نستطيع القضاء عملي ًا عىل الفوارق
املؤثرة سلب ًا واملوجبة لظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان وحمق الربكة ،كام هو حاصل فهناك
أكثر من مليار جائع وهناك املاليني يموتون جوع ًا ،والسبب يف ذلك الظلم وعدم
مراعاة احلقوقّ ،
إن اإلنسان من طبيعته أن يقدس القانون ويضع حقوق ًا لغريه بل حتى
للحيوان ولكنه خيرج عن فطرته ويضطهد أخاه اإلنسان ألمور تطرأ عليه ،فينطلق
بأطر ضيقة تكرست يف وجوده وينتهك قيم اإلنسانية وخيرج عن فطرته ويكون ظامل ًا
لنفسه أشبه باحليوان املفرتس ،إ ْذ ّ
أن االفرتاس ليس هو إزهاق روح حيوان حليوان
فقط ،بل ّ
إن أعظم أنواع االفرتاس أن يكون املاليني من البرش يموتون جوع ًا رغم
الثروات الكثرية التي متكن اإلنسان من العلم والقانون وتتيح له التقدم واحلفاظ عىل
كرامته ومتنعه من الظلم والتعدي عىل غريه ،إننا نرى بعض املسلمني يعتدي عىل غريه
ويظلمه مضطهد ًا إياه ،وما ذلك إالّ لضيق أفقه ،واآلية الكريمة {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ} خترجه عن ذلك الضيق وتزيل عنه تلك الفوارق وترجعه إىل
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فطرته.
ّ
إن اهلل تعاىل جعل الطواف حول البيت يتحقق به الكثري من األشياء بعضها تزول
إذا التفت إىل املعنى واملحتوى وطبق ذلك عملي ًا ،فاإلنسان قد يصيل وال يستفيد من
صالته وقد حيج وال يستفيد من حجه ،ويقرأ القرآن والقرآن يلعنه ،هذه مضامني
رواياتّ ،
إن االستفادة من احلج تتأتى باحلج اإلبراهيمي فهو الذي يرجع اإلنسان
إىل فطرته ويزيل الفوارق املصطنعة التي أ ّطرت فكره ووضعت حجاب ًا سميك ًا عىل
بصريته وحجبت الرؤية عنه.

ً
رابعا :اآليات البينات
{ﮡ ﮢ ﮣ} ّ
إن كل موطأ قدم يف احلج آية من آيات اهلل تعاىل ،ومن أعظم
اآليات التي نراها ما حتقق بدعاء ذلك الشيخ الكبري للمرأة مع ابنها الرضيع يف أرض ال
ماء هبا وال كأل فتحول املكان إىل معلم لإلنسانية مجعاء والناس كافة جاؤوا من أصقا ٍع
خمتلفة ملبني دعوة احلق ،إننا ال نستطيع أن نجمع ماليني البرش من أقىص الرشق إىل
أقىص الغرب بثقافات خمتلفة يف موسم واحد كام عليه احلال يف احلج ،بل لو اجتمعت
ال غري ّ
دول العامل عىل ذلك ملا استطاعت إليه سبي ً
أن النداء اإلبراهيمي جذب الناس
من مشارق األرض ومغارهبا ليس لالجتامع فحسب بل ألداء نسك حمددة يف الكيفية
والوقت رغم زمحة املكان إالّ ّ
أن احلاج يؤدي ذلك بلهفة وشوق وخضوع وخشوع،
وانصهار يف عبودية اهلل تعاىل.

ً
خامسا :مقام إبراهيم
قال تعاىل{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ}(البقرة )١٢٥:إنه بطل التوحيد اخلالد
الذي أراد لإلنسانية مجعاء أن يعرفوا الفارق األساس بني التعلق باهلل تعاىل والتعلق
بغريه ،بتبيان ّ
أن اهلل تعاىل قادر عىل إنجاء اإلنسان من املحن التي تلم به مهام كانت

90

حكم وأسرار الحج

الصعاب ،فمقام إبراهيم مصىل يفهم الناس ما تعرض له من ابتالءات عدة ورصاع
مع اجلبابرة واملتغطرسني وإشكاليات مع أقاربه ومع املجتمع غري أنه استطاع اجتياز
كل تلك العقبات بتوكل عىل اهلل وصرب وصمود فلم يرى إالّ اهلل تعاىل -توحيد عميل
خالص -اإلنسان يمر بابتالءات شتى يف احلياة الدنيا لكنه يستطيع اجتياز االبتالءات
بالقدوة ،وقدوة اإلنسانية هم األنبياء العظام والرسل الكرام الذين جسدوا الدروس
الثرة يف العطاء ،ومقام إبراهيم ؛ يعلمنا ذلك ويبني أيض ًا ّ
أن األمن للعامل كله حتى
ملن نختلف معه يف الرأي ،بل للحيوان إذا دخل احلرم ،وحدود احلرم واسعة فاملشعر
احلرام منه ،واألمن للجميع وليس لإلنسان فحسبّ ،
إن اهلل تعاىل بينّ للناس رضورة
التقيد باحلدود والقوانني التي وضعها تعاىل ليس لإلنسان فحسب ،بل للحيوان أيض ًا
إذا أحرم الناسك من تروك إحرامه حرمة الصيد فال يستطيع أن يتعدى عىل احليوان
بل ّ
أن بعض احليوانات غري الضارة ال يستطيع أن يلقيها عن جسمه إذا كانت تترضر
بذلك ،األمن بدرجة عالية يف نسك احلج وبنحو عميل واملسلم عندما يتحدث عن
األمن يبني قوانني وأطر عملية ال يستطيع أحد أن يتعداها ،بالطبع املسلم امللتزم فهناك
كثري من املسلمني ال يعرف معنى القيم يف الرشائع الساموية وقد يضحك عندما يسمع
أمهية تطبيق أحكام اإلسالم ويرى ّ
أن الغاية تربر الوسيلة ،واإلشكاليات التي ال
حدود هلا يف عاملنا اإلسالمي بل يف العامل كله ترجع إىل انعدام األمن وإىل ظلم اإلنسان
لنفسه وألخيه اإلنسان وتعديه عىل القانون.

ً
سادسا :األمن
ّ
إن مقام إبراهيم ؛ يربط اخللق باحلق{ ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} اهلل تعاىل يريد
أن يعلم الناس دروس ًا يف األمن واألمان من خالل التقيد بالقانون يف مكان وزمان
حمددين ،ومن التزم بذلك فاز وظفر غري ّ
أن بعض الظاملني ال يرى حرمة ملكة ،وينتهك
أقدس املقدسات ويتعدى عىل كل احلرمات لعدم تقيده بالقانون ،الفارق األساس
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بني املسلم وغريه هو التقيد بأوامر احلق تعاىل وأداء املناسك والشعائر عىل وفق ما
ُأمر ،وبذلك تتجسد القيم واملثل ،أما مع عدم التطبيق ألوامر احلق تعاىل فالنتيجة
هي االنسالخ عن اهلويةّ ،
إن اإلنسان إما أن يتقيد بالرشيعة فيسمو أو ينسلخ فيهوي،
ويصبح يف درجة احليوان ،اإلنسان حيوان ناطق أي أنه ذو جنبتني جنبة العقل والفكر
واجلنبة احليوانية وهبا يتعدى عىل غريه وال يتقيد بقانون بل يعيش حياة الغابّ ،
إن
احلج يرجع اإلنسان إىل إنسانيته.
اجلمعة 1431/11/13 :هـ
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االستقامة واألمن االجتماعي في نسك الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
العظيم.

(البقرة)197 :

صدق اهلل العيل

الغاية من تشريع احلج
احلج عبادة من العبادات التي ُبنيت عليها الرشيعة اإلسالمية يف اجلنبة العبادية،

والعبادات بأمجعها شرُ ِّ عت لربط اإلنسان باملبدأ املتعال من خالل الرؤية السليمة التي

جتعل العبد ينظر إىل اهلل تعاىل يف مجيع أعامله وأقواله ،فيصبح عىل تقوى من اهلل تعاىل،

وذلك ظاهر خصوص ًا يف احلج كام أبانت اآلية املباركة ذلك بالرتكيز عىل أمرين:

األوىل  :االنضباط يف السلوك
ففي فريضة احلج تأكيد عىل االنضباط{ ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ} ،واآلية تلزم باالنضباط السلوكي من لدن احلاج ،وتلك هي تقوى اهلل تعاىل،

{ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ}ّ ،
إن اهلل تعاىل عليم وحميط بكل يشء ،والعاقل

يسعى لالرتقاء يف عامل املبادئ والقيم ،وإليضاح هذا املطلب أشار العلامء إىل وجود

أزمة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان من ناحية ،وبني اإلنسان والطبيعة من ناحية أخرى،
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وإذا حتلت اإلنسانية بالقيم زالت تلك األزمة وتالشى جانب الرش يف اإلنسان جتاه

أخيه اإلنسان وجتاه الطبيعة.

الثانية :احلج دافع حنو االستقامة
وال يستقيم اإلنسان إالّ من خالل العقل واالرتباط باحلق تعاىل ،وحيقق ذلك
احلج ،فهو عبادة وسبيل للوصول إىل عامل تسوده القيم لكونه عبادة مجاعيةِ ،
إذ احلاج

ال يرتبط بالتقوى من الناحية الفردية فحسب ،بل يكون تقي ًا مع املجتمع الذي يعيش

فيه ،ومع الناس الذين يتعامل وإياهم ،وبذلك تزول أزمة القيم ،وهذا ما ن ّبه عليه

العلامء يف قوهلمّ :
إن اإلنسان حيتاج إىل انتامء اجتامعي ،فال يمكن أن يعيش بمفرده،

غري ّ
أن هذا االنتامء تار ًة يكون ضيق ًا وأخرى يكون واسع ًا ،والضيق هو الذي يمثله
اإلنسان بارتباطه بمبدأ خاص يدعوه إىل التمحور حول ذاته أو فئته ،فهو انتامء ضيق،

أما الواسع فهو االنتامء إىل الباري تعاىل لكونه خالق الكون الراعي لشؤونه.

نفع اآلخرين من خالل احلج
أشارت أحاديث متعددة عن النبي ص واألئمة إل إىل أمهية نفع اآلخرين

وإيصال اخلري هلم ،قال النبي ص{ :اخللق عيال اهلل ،فأحب اخللق إىل اهلل من نفع

عيال اهلل}((( أي عىل اإلنسان أن يتوجه إىل نفع العباد ،وال يتحقق ذلك ّإال بالتحول

إىل معتقد لدى اإلنسان وال يتحول إىل معتقد إالّ بالعبادة فهي سري عميل يف السلوك

إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
((( وسائل الشيعة ج  16ص .341
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ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} تبني اآلية معنى عظي ًام يستطيع احلاج إذا أدركه
أن حيقق ما يريده اهلل تعاىل منه بالعبادة ،أما من يأيت بالعبادة دون أن يفقه معناها فلن
يستفيد منها ،بخالف من يأيت هبا ويعي معناهاّ ،
فإن ذلك سوف يغري سلوكه وواقعه،
ويرتتب عليه أن يعلم ما يريده اهلل تعاىل منه.

احلج واألمن االجتماعي
التغيري األول يف السلوك من خالل األمن وال يراد هنا باألمن األمن الشخيص

وإنام يراد به األمن اجلامعي لكل املجتمع اإلنساين ،ويبدأ ذلك يف دائرة أضيق ،هي

دائرة املجتمع اإلسالمي ،لذا أكدت آيات متعددة عىل األمن االجتامعي ،قال تعاىل:

{ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(آل عمران )96:أي أنه بعد

ا َمل ْع َلم األول وهو ّ
أن احلج أشهر معلومات سوف ينبثق منه تغيري السلوك النفيس
والتوجه يف مسار اإلنسان.

اإلنسان واألمن االجتماعي
فأول تغيري يتحقق لإلنسان هو توافر األمن للمجتمع اإلسالمي بانتامءاته املتعددة

وأفكاره املختلفة وثقافته املتنوعة ،ويتيح ذلك للمجتمع أن يسهم يف السلم واألمن
لإلنسانية مجعاء من خالل احلج الذي انبثق منه تقوى اهلل تعاىل ،فيكون ذلك سلوك ًا

حيقق األمن االجتامعي والنفيس للمجتمع اإلسالمي ،ومن َث ّم تغيري األمن كسلوك

حضاري يسهم به املسلم يف املجتمع اإلنساين{ ،ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ}.
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البيت احلرام بركة وهداية
وهنا ندرك معنى الربكة واهلداية للعاملني ،وليس للعامل اإلسالمي وحده ،بل لكل

العاملني ،وذلك من خالل ما حيققه البيت احلرام من مكاسب وفوائد نوجزها يف اآليت:

األول :األمن والربكة
احلاج املسلم مسؤول عن أمن املجتمع اإلسالمي بل عن أمن املجتمع اإلنساين،

وعندئذ يمكنه أن يستوعب معنى احلج ،ويعي ما يريده اهلل تعاىل{ ،ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} ،والربكة هي الزيادة والنامء.

الثاني :اهلداية العامة
البيت احلرام هداية لكل العاملني ،واهلداية تأخذ طابع ًا أشمل من اهلداية للمجتمع

اإلنساين بمعنى أن يتقاطع املجتمع اإلنساين مع بقية املجتمعات التي تعيش معه
كعامل احليوان يف عالقة يسودها الوئام ،وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات يف عرص

اإلمام املهدي ؛ ،إ ْذ يسود األمن كل عوامل الوجود حتى عامل احليوان ،وهذا وإن
بدا عجيب ًا غري ّ
أن األمن والعدل كفيالن بتحقيقه ،واحلج يمهد له قال تعاىل{ :ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(آل عمران )٩٧:أي ّ
أن األمن هدف وغاية من

ترشيع احلج.

القرآن واألمن االجتماعي
هناك آيات تركز عىل األمن للمجتمع اإلسالمي أوالً ومن َث َّم للمجتمع اإلنساين

بأكمله ،قال تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ا كسن يف يعامتجالا نمألاو ةماقتسالا
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ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}(املائدة )2:اآلية

مرتبطة باحلج وتوضح ّ
أن التعاون بني أفراد املجتمع عىل الرب والتقوى{ ،ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ} واملسلم
إذا نظر إىل معطيات احلج سريى ّ
أن من أمهها األمن يف املجتمع اإلسالمي ،ويعقبه

اإلسهام بتحقيق األمن بني أفراد املجتمع اإلنساين.

اجلهاد وأمن اجملتمع
حتى اجلهاد يف الرشيعة اإلسالمية شرُ ع لتحقيق األمن ،قال بعض الفقهاء ّ
إن

اجلهاد شرُ ع دفاع ًا عن مبادئها ،بل اجلهاد كله دفاعي ،وال حيق ألحد أن هيجم عىل

غريه ،وإنام له الذود والدفاع عن نفسه فحسبّ ،
إن اهلل تعاىل يريد للمجتمع اإلنساين
أن يعيش األمن واألمان ويتعاون عىل الرب والتقوى ،ليتحقق التعاضد بني أفراد

املجتمعات اإلنسانية مجعاء بالتعاون عىل الرب -العطاء الواسع -ومل ُيقيد يف اآلية

ليسهم يف بناء املجتمع اإلسالمي{ ،ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ} ،ثم أبانت اآلية هني
معطى من معطيات احلج ،أي ّ
أن
الباري تعاىل عن التعاون عىل اإلثم والعدوان ،وهذا
ً

احلج ُيبني لنا ما يريده اهلل تعاىل من احلاج ،قال تعاىل{ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}(النمل )91:واآلية تبني

مقاصد احلج ّ
بأن العبادة هلل تعاىل الذي جعل األمن واألمان هلذا البلد الطيب –مكة،-
وهو مالك مللكوت الساموات واألرض{ ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} أما األمر بأن

يكون من املسلمني فيقصد به االستسالم هلل تعاىل باملعنى الواسع ،وال خيتص باإلسالم
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بمعناه العقدي -تشهد الشهادتني.-

الفهم السليم للحج
حيمل احلج يف جانبه املعنوي روح التغيري عىل املستوى النفيس والسلوكي،

وينعكس عىل فهم احلاج فيعي معناه بل يظهر ذلك يف ألفاظه عندما يقول« :أنا
حججت ولن أفعل حرام ًا ولن أقرتف قبيح ًا» ويعني ذلك ّ
أن مكونه العقدي شكّل

له فه ًام سلي ًام ،مكنه من العيش بوئام مع اآلخرين ،والسري يف رصاط عبودية اهلل تعاىل.
اجلمعة 1428 /11/5 :هـ

القسم الثاين:
أسرار أعمال احلج
الفصل األول :السفر إلى الحج

حلل يونعملا دادعتسالا

101

االستعداد المعنوي للحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ}(آل عمران )٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

للحج أبعاد خمتلفة ،من أمهها البعد املعريف ،فقد أكدت الروايات عىل ّ
أن احلج

البد أن يقرتن بارتباط وثيق باهلل تعاىل وأن يكون جرس ًا ُيوصل إليه تعاىل منذ التهيؤ له

حتى االنتهاء منه.

حقيقة اإلحرام
قال اإلمام الرضا ؛« :إنام ُأمروا باإلحرام ليخشعوا قبل دخوهلم حرم اهلل

وأمنه ،ولئال يلهوا ويشتغلوا بيشء من أمور من الدنيا وزينتها ولذاهتا ،ويكونوا جادين

فيام هم فيه ،قاصدين نحوه ،مقبلني عليه بكليتهم» ،يبني اإلمام ؛ يف هذا احلديث
ّ
أن نسك احلج واإلحرام له يراد به أن خيشع املحرم هلل تعاىل عند إحرامه مقرتن ًا بذكر

اهلل تعاىل ،فإذا دخل احلرم ووصل إىل مرتبة التعلق به تعاىل فال ينبغي له أن يلهو عن

ذكر اهلل تعاىل ،وال يشتغل بيشء من أمور الدنيا وزينتها ولذاهتا ،ثم أبان اإلمام ؛

ّ
أن املحرم بعد خشوعه وانقطاعه إىل اهلل عليه أن يكون جاد ًا مقب ً
ال بكُله ،وبذلك يتاح
له أن يصل إىل درجة عالية يف إقباله عىل اهلل تعاىل واالنقطاع له.
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التهيؤ للحج
قال اإلمام الصادق ؛« :إذا أردت احلج فجرد قلبك هلل من قبل عزمك من كل
وفوض أمورك كلها إىل خالقك ،وتوكل عليه يف مجيع
شاغل وحجاب كل حاجبّ ،
ما يظهر من حركاتك وسكناتك وسلم لقضائه وحكمه وقدره ،ودع الدنيا والراحة
واخللق وأخرج حقوق تلزمك من جهة املخلوقني ،وال تعتمد عىل زادك وراحلتك
وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك ،خمافة أن يصري ذلك عدو ًا ووباالً» ثم قال« :من
أدعى رىض اهلل واعتمد عىل يشء سواه ،صريه عليه عدو ًا و وباالً ليعلم أنه ليس له قوة
وال حيلة وال ألحد ،إالّ بعصمة اهلل وتوفيقه»(((.
ترتبط هذه الكلامت بام ينبغي للحاج أن يكون عليه قبل أن يتوجه إىل احلج ،وفيها
مطالب عدة:

األول :جتريد القلب هلل تعاىل
جتريد القلب هلل تعاىل وإخالئه من كل شاغل بحيث ال يشتغل قلب من أراد احلج
إالّ به تعاىلّ ،
ألن من الواضح ارتباط حصول املعرفة بالتهيؤ هلا ،وقد أكد العلامء عىل
فإن من أراد شيئ ًا استعد لهّ ،
أن حصول املعرفة يتوقف عىل ذلكّ ،
ّ
ألن االشتغال بغريه
ينسيه ،وقوله ؛« :فجرد قلبك هلل من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب كل
ِ
وأخل قلبك منهّ ،
ألن كل حجاب سواء
حاجب» ،أي دع ما ُيشغلك عن اهلل تعاىل
كان من احلجب الظلامتية أو النورانية ،كاحلسد والعلم البد من إزالته عن القلب ليتاح
له أن خيىل هلل تعاىل.

الثاني :تفويض األمور هلل تعاىل
بني اإلمام ؛ مطلب ًا هام ًا هو البدية تفويض األمور إىل اهلل تعاىل واالتكال
((( بحار األنوار ج 96ص .124
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«وفوض أمورك كلها إىل خالقك ،وتوكل عليه يف مجيع ما يظهر من حركاتك
عليهّ ،
وسكناتك»ّ ،
إن تفويض األمر إىل اهلل تعاىل البد أن يقرتن بالكدح واجلد ،فمن يتوكل
عىل اهلل تعاىل سيفوض أموره إليه{ ،ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}
(آل عمران )٩٧:وعندئذ ّ
فإن من يتوكل عىل اهلل تعاىل سيكفيه ،قال تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ} (الطالق ،)3:وسيكون جاد ًا يف مساره مستعد ًا هلذه الرحلة اإلهلية،
وسيصل إىل معرفة اهلل وينال رضوانه تعاىل.

الثالث :التسليم لقضاء اهلل
إن التسليم لقضاء اهلل وحكمه تعاىل ،الذي ال ُيرد إالّ بأمره تعاىل ،أي ّ
ّ
أن ما أنفذ
قضائه يف خلقه ال ينبغي للعبد أن يعرتض عليه ،بل عليه أن يسلم لقضائه وأن يرىض
بحكمه تعاىل.

الرابع :أداء احلقوق
ثم نبه اإلمام ؛ أن احلج طريق لتوديع الراحة وتوديع اخللق وإخراج احلقوق
للناس وهلل تعاىل فمن كان عليه حق هلل أداه ومن كان عليه حق للناس خلص منه،
وو َّدع الدنيا ألنه مقبل عىل اهلل تعاىل وال يعلم أنه سيعود إىل ما كان عليهّ ،
إن احلج
ٍ
حلقوق تلزمك
«وإخراج
وتوديع للدنيا والراحة واخللق ،قال ؛:
رحلة إليه تعاىل،
ٌ
ٌ
من قبل املخلوقني» ،وتأكيد اإلمام ؛ عىل حقوق الناس ألمهيتها وليس بمعنى
عدم تأدية احلقوق اإلهلية بل هي الزمة عىل املكلف.

اخلامس :االتكال على اهلل تعاىل
ثم أبان اإلمام ؛ أنه ال ينبغي للعبد أن يعتمد يف مساره إال عىل اهلل تعاىل ،قال
إن ما لدى اإلنسان من ٍ
؛« :وال تعتمد عىل زادك وراحلتك»ّ ،
مال وطعام ونع ٍم
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أخرى لن يغنيه عن اهلل تعاىل ،فقد تتوافر مجيع األسباب له وال يتاح له أن يصل هبا
ٍ
شخص
إىل اهلل تعاىل ،وقد تصعب عليه األسباب ويسهل الوصول إليه تعاىل؛ فكم
ٍ
شخص مل
هيأ مجيع األسباب لكنه مل يصل إىل احلج ،وحالت دونه األحوال ،وكم
يتوجه ومل يستعد وإذا بالعناية واللطف اإلهلي هييئان له األسباب« ،وال تعتمد عىل
زادك وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك» إن السفر للحج خيتلف عن غريه
وينبغي أن ُيعتمد فيه عىل اهلل تعاىل وأن ُيتوكل عليه فمن اعتمد عىل غريه وكله اهلل
تعاىل إىل ما اعتمد عليه ،أما من توكل عىل اهلل تعاىل واعتمد عليه ه ّيأ اهلل له األسباب
وسهل له العسري« ،خمافة أن يصري ذلك عدو ًا ووباالً ،قال ؛ :من ادعى رىض اهلل
واعتمد عىل يشء سواه» ،أي ّ
أن من أراد أن يصل إىل مقام الرضا ،وأن يكون احلق
ٍ
تعاىل
راض عنه { ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}(التوبة )72:فال يعتمد عىل غريه تعاىل،
وذلك مقام هلي شامخ ورفيع لن يصل إليه من اعتمد عىل غريه تعاىل بل سيكون ما
اعتمده عدو ًا له ووباالً عليهّ ،
«فإن من ادعى رىض اهلل واعتمد عىل يشء سواه صريه
اهلل عدو ًا ووباالً» إلبعاده عن اهلل تعاىل.

السادس :االعتصام باهلل
قال ؛« :ليعلم أنه ليس له قوة وال حيلة وال ألحد إالّ بعصمة اهلل وتوفيقه»ّ ،
إن
السبب الرئيس أن يعلم املرء أنه ليس ألحد ترصف وال قدرة وال حيلة وال حول وال
قوة إالّ باهلل تعاىل ،ووصول الشخص إىل علم ٍ
يقني أنه ليس ألحد حول وال قوة إالّ
بعصمة اهللّ ،
وأن من اعتصم باهلل ُهدي إىل رصاط مستقيم ،ومن هيأ نفسه هذه التهيئة
ٍ
مرتبة عالية من معرفته تعاىل وحيض برضوانه.
وصل إىل
اجلمعة1429 /11/8 :هـ
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التوحيد العملي للحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ}(احلج )28 -27 :صدق اهلل العيل العظيم.

نداء احلج اإلبراهيمي
بعد بناء الكعبة من اخلليل ؛ مع ابنه إسامعيل ُأمر من قبل احلق تعاىل أن ُيعلن
للناس وجوب احلج ومل يكن يف مكة آنذاك إالّ القليل من الناس ،واألمر عام جلميع
الناس{ ،ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}.
األمر اإلهلي باحلج شامل للخالئق أمجعني يف زمان اخلليل ؛ ويف األزمنة
الالحقة من بعده ،ومن املعلوم ّ
أن إيصال البالغ إىل الناس يف زمانه صعب فكيف
بإيصاله إىل اخلالئق عرب األزمنة املختلفة واألحقاب املتعددة ،من هنا استفرس اخلليل
؛ من احلق تعاىل قائ ً
ال إذا ناديت من يبلغ ندائي إىل اخلالئق -األحقاب املتعددة
واألجيال املتالحقة -فجاءه النداء من قبل اهلل تعاىل :يا إبراهيم عليك النداء وعلينا
البالغ ،فصعد اخلليل ؛ فوق صخره وقال أهيا الناس هلم احلج ،و»هلم» يف اللغة
تشمل املفرد واملثنى واجلمع ،فهي للخالئق أمجعني.
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إيصال النداء اإلبراهيمي
أبانت بعض الروايات كيفية إبالغ النداء اإلبراهيمي إىل اخلالئق أمجعني ،وكيف
أجاب بعض اخللق دون بعضهم اآلخر ،قال اإلمام الصادق ؛ فأجابته اخلالئق
والنطف يف أصالب الرجال(((.

حقيقة إجابة اخلالئق
ّ
إن إجابة اخلالئق للنداء يف كالم اإلمام الصادق ؛ هي إجابة تكوينية للوجود
احلقيقي لإلنسان ،وليست بلسان احلال ،واإلنسان يف عرصنا مل يسمع نداء اخلليل ؛
ولكنه أجابه يف عوامل ما قبل اخللق إجابة حقيقية بوجوده.

مغزى تلبية النداء اإلبراهيمي
ثم واصل اإلمام الصادق ؛ حديثه حول إجابة اخلالئق ،فقال« :فمن لبى عرش ًا
حيج عرش ًا ،ومن لبى مخس ًا حيج مخس ًا ،ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ،ومن لبى واحد ًا
حج ثالث ًا ومن زاد كان بحسابه.
حج واحد ًا ،ومن مل يلب مل حيج» أي من ل ّبى ثالث ًا ّ

((( وسائل الشيعة ج  11ص  :10عن أيب عبد اهلل ؛ قال  :ملا أمر إبراهيم وإسامعيل
إل ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم عىل ركن ثم نادى :هلم احلج ،فلو نادى :هلموا
إىل احلج مل حيج إال من كان يومئذ إنسيا خملوق ًا ،ولكنه نادى :هلم احلج ،فلب الناس يف
أصالب الرجال :لبيك داعي اهلل ،لبيك داعي اهلل عز وجل ،فمن لبى عرش ًا حيج عرش ًا،
ومن لبى مخس ًا حيج مخس ًا ،ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك ،ومن لبى واحد ًا حج
واحد ًا ،ومن مل يلب مل حيج.
وفيه :عن أيب جعفر ؛ قال :إن اهلل ملا أمر إبراهيم ينادى يف الناس باحلج قام عىل املقام
فارتفع به حتى صار بإزاء أيب قبيس ،فنادى يف الناس باحلج ،فاسمع من يف أصالب
الرجال وأرحام النساء إىل أن تقوم الساعة.
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النداء اإلبراهيمي إقرار توحيدي
هذا النداء اإلبراهيمي للخليل ؛ فيه حكم ومصالح مرتتبة عىل احلج ،ذلك ّ
أن
اخلليل ؛ هو بطل التوحيد ،يريد من اخلالئق أن توحد احلق تعاىل وأن جتعل مسارها
إهلي ًا توحيدي ًا ،واإلنسان ملحدودية إطالعه وسيطرة األهواء والشهوات عليه يصعب
عليه أن جييب إجابة حقيقية لنداء اخلليل ؛ ،أي أن يكون موحد ًا نظري ًا وعملي ًا.

التوحيد النظري والعملي
التوحيد النظري إيامن ّ
بأن اهلل تعاىل هو الواحد األحد ،الفرد الصمد ،احلي القيوم،
الذي مل يتخذ صاحبة وال ولد ًا ،أما التوحيد العميل فهو اإلطاعة املطلقة والتامة
للموحد ،فال يستعيل وال يستكرب بل ُيس ِّلم بأوامر احلق وجييب إجابة تامة.

التلبية هي الطاعة املطلقة
التلبية معناها اإلجابة املؤكدة ،فإذا نودي شخص وأجاب بالتلبية فإجابته بالتلبية
معناها الطاعة املطلقة دون سؤال واستفسار من الداعي ،أي ّ
أن اإلجابة تتضمن عمق ًا
مضموني ًا فهي إجابة دون سؤال عن الغاية واهلدف من اآلمر.

التلبية تسليم للمطلق
ّ
إن اهلل تعاىل ع ّبدنا بأوامره ،فأمرنا بالصالة والزكاة وسائر العبادات والطاعات
غري ّ
أن كثري ًا من العبادات يعي املمتثل هلا بعض مصاحلها واحلكم املرتتبة عليها ،فمن
صلىّ يعلم ّ
بأن اهلدف من الصالة هو اخلضوع للحق تعاىل بالسجود والركوع له تعاىل،
ومن عرف عظمة احلق تواضع له وسلم تسلي ًامِ ،
إذ املرء ُيس ِّلم إذا عرف الغاية وأدرك
اهلدف لكنه ال ُيس ِّلم إذا مل يعرف ذلك ْ
وإن كان عدم معرفته يبتني عىل معرفة غري أنه
يصعب عليه التسليم بام ال يعرف احلكمة منه مبارشة ،فمن عرف بحكمة حكيم فلن
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يطيعه يف مجيع أوامره دون معرفة ِ
باحلكَم املرتتبة عليها أما إذا بينّ احلكيم بعض ًا من
املصالح وأوضح احلكمة فسوف يمتثل أمره.

الغاية من احلج
ّ
إن غاية احلج وحكمته أن يطيع احلاج طاع ًة عملية وذلك بنحوين:
األول :الطاعة للنسك املعروفة املقاصد الواضحة األهداف.
الثاين :الطاعة العملية لبعض النسك التي ال يعي منها املقاصد.

كيفية الطاعة العملية
الطاعة العملية تتجىل بوضوح يف بعض النسك التي ال يعي منها الناسك
وإن كان يعلم ّ
مقاصدها ،وال يعلم حكمتها ْ
أن هلا ِحكَم ترتتب عليها غري أنه ال يعرف
تلكم احلكم وال يعي تلك املقاصد.

مظاهر الطاعة العملية
تتضح الطاعة العملية من خالل ما ُيشاهد من طاعة اجلنود لقادهتم العسكريني
دون إيضاح ألهداف القادةّ ،
ألن أهدافهم يف بعض األحايني رسية وعىل اجلندي أن
يطيع بطاعة مطلقة ليصل القائد إىل الغايات واملقاصد .والرشيعة كذلك ،بعض أوامرها
ال يعي املتعبد حكمه وأرسارهّ ،
ألن اهلل تعاىل تعبد اإلنسان ببعض األوامر كالصالة التي
يعي احلكم واملصالح املرتتبة عليها وتعبد عقله ببعض الطاعات التي ال يعي العقل
أرسارها واحلكم واملقاصد املرتتبة عليها ،وذلك معنى قوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ}(األحزاب )36:فإذا أمر النبي ص بأمر ال خيطئ أمره فيقال له يا رسول
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اهلل الصواب أن تأمر بغريهّ ،
إن بعض املسلمني أشكل عىل النبي ص عندما أبرم صلح
احلديبية ،فقال يا رسول اهلل وهل نعطي الدنية يف ديننا ،وهل هذا إالّ الذل.

حمدودية العقل البشري
ّ
إن عقل اإلنسان ملحدودية معرفته للمسائل ال يعي بعض احليثيات فال يسلم هبا،
ويريد اهلل تعاىل منه أن خيضع طائع ًا ومتواضع ًا عابد ًا يف عمله بعقله ووجدانه بجوارحه
وجوانحه وكل وجوده ،كام خضع اخلليل ؛ عندما أمر بذبح ابنه{ ،ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ}(الصافات )103:هذا املعنى احلقيقي لإلسالم ،فاإلسالم معناه الظاهري التشهد
بالشهادتني وهو اإلطار القانوين الذي يشمل مجيع املسلمني ،فمن تشهد بالشهادتني فله
حرم ماله ودمه وعرضه ،وهناك معنى حقيقي لإلسالم
ما للمسلمني وعليه ما عليهمُ ،
هو االستسالم واخلضوع هلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}(األنعام )163 -162:ومن مل
ي ِع املقاصد ال يسوغ له أن يستشكل كام ُأشكل عىل النبي .K

االعرتاض على األحكام
بعض الناس قد يمتلك ثقافة ناقصة ومعرفة غري تامة و ُيشكل عىل بعض األحكام،
فقد ُأشكل عىل اإلمام أمري املؤمنني ؛ ،ورد أنه ؛ قال لبعض الع ّباد« :ال ترسف
يف املاء» ،فقال لإلمام ؛ :أتنهاين عن اإلرساف يف املاء وترسف يف الدماء ،هذا
الشخص مل َي ِع مقام العصمة ،ومقام الوالية الربانية من احلق تعاىل ،وقد يتكرر ذلك
عند خروج املهدي ؛ ،كام تشري إىل ذلك الروايات ،فبعض من يدعي العلم يشكل
عىل اإلمام املهدي ؛ يف ترصفه ويقول يا بن رسول اهلل :إنك أخطأت دون وعي
ملقام اإلمامة بخالف من أذعن للحق وتواضع له كاملقداد فإنه أجاب النبي ص قائالً:
يا رسول اهلل ال نقول لك كام قالت اليهود ملوسى ؛ اذهب أنت وربك فقاتال إنا
هاهنا قاعدون ،بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون ،واهلل يا
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رسول اهلل لو خضت بنا جلج هذا البحر خلضناه معك ،املقداد ال يعي حكمة طلب
خوض البحر منه غري أنه يسلم تسلي ًام ليقينه التام وعلمه بركائز األمر اإلهلي.

التشريع قائم على املصلحة واملفسدة
إن اهلل تعاىل ال يأمر إالّ بام فيه اخلري ،وإذا أمر النبي ص باجلهاد فأمره ترتتب عليه
مصالح قد ال يعيها املجاهد ،واحلاج جماهد يف أدائه لنسكه ،يؤدهيا دون علم باألرسار
واحلكم اخلفية املرتتبة عليها إ ْذ يصعب عىل العقل أن يصل إىل كنهها واحلكمة منها،
نعم قد يدرك بعض احلكم دون األرسار اخلفية فمن يرمي اجلمرة بسبع حصيات قد
ال يعي حكمة الرميّ ،
إن احلكمة من رمي اخلليل هي جتيل الشيطان له فرماه بسبع
حصيات غري ّ
أن احلكمة خفية يف رمي احلاج للجامر ،وكذا يف سعيه بني الصفا واملروة،
وأمر اهلل تعاىل للخليل ؛ {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} ،أمر يراد به
ألن اهلل تعاىل يعبد سلوكي ًا وجوارحي ًا وجوانحي ًا ْ
العبودية املطلقة ّ
وإن مل يفقه العابد
حكم وأرسار األوامر ،غري ّ
أن عليه أن يذعن للحق ويسلم تسلي ًام ليصل بالتسليم
واإلذعان واالنقياد التام للحق تعاىل اهلدى إىل الرصاط املستقيم ،وذلك معنى قوله
تعاىل{ :ﭧ ﭨ ﭩ}(الفاحتة.)7:

املؤمن بني التوحيد النظري والعملي
إن املوحد قد يعي معادالت التوحيد النظري ،ويفهم ّ
ّ
أن الكون خلقه اهلل تعاىل
وإليه يرجع ،غري ّ
أن التوحيد العميل هو الذي عليه املدار يف تكامل اإلنسان ورقيه
ووصوله إىل درجات العىل و حيتاج إىل اإلذعان والتسليم.
اإلجابة للنداء اإلبراهيمي تتضمن التسليم والطاعة املطلقة للحق تعاىل ،ويرتتب
عىل ذلك احلج آثار وثمرات ال يعلم هبا إالّ اهلل تعاىل.
اجلمعة1430/10/12 :هـ
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التلبية في آفاقها المعرفية
{و َأ ِّذن فيِ الن ِ
َّاس بِالحَْ ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َجاالً َوعَلىَ ك ُِّل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم َ :
ِ
ِ
ِ
َض ِام ٍر ي ْأتِ َ ِ
م اهلل}(احلج)28-27:
َ
اس َ
ني من ك ُِّل َف ٍّج َعم ٍيق*ل َي ْش َهدُ وا َمنَاف َع هَل ُ ْم َو َي ْذك ُُروا ْ
صدق اهلل العيل العظيم.

التلبية والتوحيد اخلالص
ورد عـن النبي ص يف خطبـة يـوم النحــر قوله« :هذا يوم ال َث ُج وال َعج»(((،
و ُفسرِّ العـج بالتلبية ،إذ َّ
{و َي ْذك ُُروا
أن مـن أهـداف احلج الذكر هلل ،قال تعاىلَ :
اس َم اللهَِّ}(احلج ،)27:وأعظم الذكر التلبية ،فإذا كان من األهداف الكبرية التي من
ْ
أجلها شرُ ِّ ع احلج الذكر الذي يؤدي إىل التوحيد اخلالص عم ً
ال وسلوكًا ،فالتلبية
التي يلبيها احلاج جتسد املعاين الكربى يف توحيد اهلل ،وهو ما جيعلنا ننتبه إىل َّ
أن
األذكار يف العبادات ختتلف من حيث العمق واملضمون ،فكلمة التهليل «ال إله
إال اهلل» من أهم األذكار كام ورد يف الروايات ،وكذلك العج وهو اجلهر بالتلبية ،ملا
يشتمل عليه مضمون التلبية من عمق التوحيد نظري ًة وسلوكًا.

فلسفة التلبية يف أغوار معانيها
أوضـح أهـل البيت إل معـنى التلـبية فـي روايــات متعـددة ،فقد ُسئل
((( مستدرك الوسائل ج  10ص .129
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اإلمام الباقر ؛ لمَِ ُسميت التلبية تلبية؟ قال« :إجابة أجاب موسى ؛ ربه»(((،
ومجيع الرسل واألنبياء ل َّبوا ،إجاب ًة هلل بعد إجابة .قال علامء اللغةَّ :
إن ل َّبى بمعنى استقر
وأقام ومكث و َالتصق باملكان ،ويعطينا هذا َّ
أن مضمون التلبية هي إجابة بعد إجابة
وذكر هلل بعد ذكر والتصاق بالتوحيد بعد التصاق ،وسنستعرض اآلن مجلة من معاين
التلبية من خالل تبيان مخسة مضامني عالية ،أبانتها فقرات التلبية املوجزة:

األول :اإلجابة املستمرة هلل تعاىل
إن «لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيكَّ ،
ّ
إن احلمد والنعمة لك وامللك،
ال رشيك لك لبيك» تعطينا مضمون ًا عميق ًا يف التوحيد حيقق اإلجابة بعد إجابة هلل
تعاىل ،وليس إجابة واحدة ،وهذا معنى عميق يف توحيدنا هلل تعاىل ،نستعني به عىل
منحنا هلذه النعمة الكربى وهي إيصالنا إىل العمق املضموين للتوحيد ،فـ«لبيك اللهم»
تعني :استعني بك يا اهلل إليصايل إىل هذا العمق يف التوحيد؛ َّ
ألن اللهم يف اللغة بمعنى
ادعوا اهلل ،فالياء بدل فعل مقدر حمذوف تقديره أدعو اهلل تعاىل.

الثاني :نفي الشرك بأنواعه
«لبيك ال رشيك لك لبيك» ،أي َّ
أن هذه اإلجابة لك ال رشيك لك لذا يستشكل
بعض العلامء من فقهاء مذهب أهل البيت إل يف إجابة املنادي حال اإلحرام
بالتلبية ،فإذا دعاك شخص يف غري حال اإلحرام جاز من باب االحرتام أن تقول لبيك
جميب ًا لكنك إذا أحرمت ولبيت ال جيوز أن جتيب أحدً ا بالتلبية- ،رأي بعض العلامء.-
وعندما نقول« :ال رشيك لك» ،أي ،ال رشيك لك يف التوحيد ،وال رشيك لك
يف الطاعة ،وال رشيك لك يف احلكم ،وال رشيك لك يف األلوهية ،وال رشيك لك يف
((( وسائل الشيعة ج  12ص .376
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الربوبية ،ويف كل ما يشتمل عليه معنى التوحيد من عمق مضموين ،فال رشيك له يف

توحيدهّ ،
ألن ذاته واحدة ،وعندما نأيت إىل معنى التوحيد والتقاطع بني ما نستفيده

منه والتوحيد يف التلبية ،فالتوحيد يف القرآن الكريم يرتتب عليه وصف الباري بأنه
الواحد القهار ،أي مجيع احلدود مقهورة لوجوب وجوده تعاىل بخالف وجودنا فهو
حمدود بحدود عدمية ،فكل وجودنا حمتاج ،وال توجد جهة للغنى يف وجودنا فلوال

األكسجني ملا وجدنا ،ولوال الغذاء النعدمنا ولوال ..ولوال ..ولوال ..ملا وجدنا ولوال

تعامل اآلخرين وإيانا وتعاملنا وإياهم ملا استمر وجودنا باقي ًا ،وهلم جرا يف حاجات
اإلنسان املدركة بنظرة بسيطة فهو يدرك ما يشتمل عليه فقره وحاجته من ٍ
ربط وثيق

باهلل تعاىل ،وهذا معنى{ :اللهُّ ال إِ َل َه إِالَّ ُه َو الحَْ ُّي ا ْل َق ُّيو ُم}(آل عمران ،)2:فقيومية الباري عىل
مجيع ذرات الوجود فال ذرة وال جزيء يف عامل الوجود إال وهو خاضع لقيومية احلق
فـ«لبيك ال رشيك لك لبيك ال رشيك لك» يف احلاكمية{ ،إِ ِن الحْ ُك ُْم إِالَّ للِهِّ َأ َم َر َأالَّ
َت ْع ُبدُ و ْا إِالَّ إِ َّيا ُه}(يوسف )40:وكذا يف العبودية؛ ال جيوز ألحد أن يعبد غريهّ ،
فإن العبودية
واحلكم هلل تعاىلّ ،
إن مجيع معاين التوحيد هلل متضمنة يف «لبيك اللهم لبيك».

الثالث :احنصار احلمد يف اهلل تعاىل
«لبيك ال رشيك لك لبيك َّ
إن احلمد» الثناء املطلق ،والشكر هلل ،وعندما نمدح

اآلخرين ونثني عليهم فلنعلم ّ
بأن ما لدهيم هو منه تعاىل ،فمن أين هلم أن يقدموا شي ًئا
مل ُي َقدِّ ره اهلل ويريدهَّ ،
إن ما يسديه الغري من نِعم ٍإنام هو بتقدير من العزيز احلكيم{ ،إِنَّا
ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل ْقنَا ُه بِ َقدَ ٍر}(القمر )49:اهلل تعاىل هو املقدر وهو املعطي وهو الرازق اخلالق

وهو احلي القيوم فـ«لبيك ال رشيك لك لبيك إن احلمد» ،فكل الثناء والشكر يرجع
ني}(الفاحتة ،)2:األلف والالم إما للجنس أو
إىل اهلل وهو معنى {الحَْ ْمدُ للهِّ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
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لالستغراق وعىل كال املعنيني ّ
فإن مجيع احلمد والثناء هلل رب العاملني.

الرابع :كل النعم منه تعاىل
َّ
{و َما بِكُم ِّمن
«إن احلمد والنعمة لك وامللك» ،والنعمة مجيعها له ومنه تعاىل َ
ِّن ْع َم ٍة َف ِم َن اللهِّ}(النحل ،)53:فال رشيك له يف عطائه ونعامئه «والنعمة لك ال رشيك لك»،
مجيع ما بكم وما عندكم وما لديكم مما تتمتعون به من نِع ٍم إنام هو هلل رب العاملني.

اخلامس :امللك احلقيقي هلل تعاىل
َّ
«إن احلمد والنعمة لك وامللك» املالك احلقيقي هو اهلل تعاىل ،ومجيع ما نراه يف

عامل الدنيا إنام هو ملك اعتباري ،فهو تعاىل هيلك ملوك ًا ويستخلف آخرينّ ،
إن ملك

غريه اعتباري ال يستطيع من لديه امللك والسلطان أن ُيقاوم القدرة اإلهلية هلل ،وإذا
أراد اهلل تعاىل إبقاء امللك فهو ٍ
باق أو إزالته زال{ ،إِ َّنماَ َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْي ًئا َأ ْن َي ُق َ
ول َل ُه

ُك ْن َف َيك ُ
ُون}(يس ،)82:وإذا أدركنا هذا العمق لكلمة التوحيد أدركنا الرس الذي بينه أهل
البيت إل الرتمجان الصادق للقرآن الكريم ،إ ْذ ال يستطيع أحد أن يفهم هذه املعاين
إال من طريق حممد وآله صلوات اهلل عليهم أمجعني.

املفهوم التطبيقي لذكر اهلل عند أهل البيت
جسد أهل البيت إل اجلانب التطبيقي لذكر اهلل تعاىل من خالل سلوكهم

الدقيق ،حج سفيان ابن عيينه -من أكابر الفقهاء -مع إمامنا زين العابدين ؛

فلام أتيا إىل املوقف ل ّبى سفيان عىل عجالة ،أما اإلمام ؛ فعندما قال« :لبيك اللهم

لبيك» خر باك ًيا؛ ألنه يدرك املعنى العميق للتلبية ،قال سفيان بن عيينة ما زلت مع

اإلمام ؛ هنبط واد ًيا ونقف يف موقف أي نتحرك من موقف إىل آخر واإلمام ؛

ةيفرعملا اهقافآ يف ةيبلتلا
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يلبي وخير مغش ًيا عليه إىل َأن انتهى به احلج(((.

{و َي ْذك ُُروا
إنه درس عظيم يف املعنى العميق لذكر اهلل تعاىل ،املشار إليه يف قولهَ :
اس َم اللهَِّ}(احلج ،)27:وأيض ًا حج مالك بن أنس مع إمامنا الصادق ؛ ،فل ّبى مالك
ْ
ول ّبى غريه ،ووقف اإلمام الصادق ؛ متأم ً
ال يريد أن يلبي إال أنه كلام أراد أن يلبي
تقاطرت دموعه عىل خديه ،فالتفت إليه مالك قائالً :يا بن رسول اهلل البد لك أن
تلبي ،قال اإلمام ؛« :يا ابن أيب عامر ،كيف أجرس أن أقول :لبيك اللهم لبيك؟
وأخشى أن يقول عز وجل :يل :ال لبيك وال سعديك»((( ،نحتاج هنا أن نتعرف عىل
اخلوف من اهلل تعاىل يف السلوك العميل ،بأن نخاف منه يف كل ٍ
عمل نقوم به جتاه أنفسنا
وجتاه اآلخرينّ ،
إن احلاج إذا أ ّدى عباداته ُمدرك ًا هلذا املعنى العميق رجع كيوم ولدته
أمه ال ذنب عليه ،قد أعطي من املنح اإلهلية التي ال يدركها إال الباري تعاىل ،و ُيفهم
ِ
ِ
اس َم اهلل} ،ذلك ّ
أن احلج من أهم
ذلك من قوله تعاىل{ :ل َي ْش َهدُ وا َمنَاف َع هَل ُ ْم َو َي ْذك ُُروا ْ
املنافع التي تبني اإلنسان سلوكًا يطبق تقوى اهلل عمالً.

((( يف عوايل الآليل ج 4ص  :35روى سفيان بن عيينة قال حج زين العابدين ؛ فلام أحرم
واستوت به راحلته اصفر لونه ووقعت عليه الرعدة ومل يستطع أن يلبي فقيل أال تلبي
فقال أخشى أن يقول يل ال لبيك وال سعديك فلام لبى خر مغشيا عليه وسقط عن راحلته
فلم يزل يعرتيه ذلك حتى قىض حجه.
((( يف مستدرك الوسائل ج  9ص .197

ةيبلتلا نيماضم
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مضامين التلبية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}(احلج )28-27:صدق
اهلل العيل العظيم.

أسرار التشريع :
رشعت مجيع العبادات يف اإلسالم لفوائد ومنافع تعود عىل املكلفني ،الصالة
تنهى عن الفحشاء واملنكر ،والصوم يقرب اإلنسان إىل تقوى اهلل تعاىل ،أما احلج فهو
عبادة حتقق جمموعة من املنافع ،أفصحت الروايات الواردة عن هذه املنافع والعوائد
التي تعود عىل البرشية مجعاء باخلري والرفاه وليس عىل املسلمني فحسب.

التلبية حتقق رضوان اهلل تعاىل
«لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيكّ ،
إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال
رشيك لك لبيك».
يف التلبية أرسار كثرية :فهي حتقق التسليم بالرضا ترشيع ًا وتكوين ًا ،أما يف الترشيع
فيتحقق ذلك بالتالؤم واالنسجام بني ما يأمر به اهلل تعاىل وينهى عنه وبني السعادة
احلاصلة لإلنسان ،وأما يف التكوين فيتجسد ذلك باإليقان بأنّه تعاىل إذا قىض أمر ًا
وقدره كاإلحياء واإلماتة وسعة الرزق وتقتريهّ ،
فإن فعله وعطائه وتوسعته وتقتريه
ٍ
ٍ
ٍ
وإيقان
إذعان
ومصالح قد ال ُيدركها الناس فيحتاجون إىل
للرزق عىل عباده حلك ٍم
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وتسليم هلل تعاىل بام قدّ ر وقىض ،ويتحقق هذا بإدراك العمق املضموين للتلبية ،فهي
إجابة هلل ب ْعد إجابة ،وتسليم يف مرتبتي الترشيع والتكوين ينم عن ٍ
عمق عرفاين ملن
أسلم وجهه هلل تعاىل حنيف ًا ،وتشتمل التلبية عىل استعانة باهلل تعاىلّ ،
ألن ا ُمللبي عابد هلل
تعاىل دا ٍع له موقن ًا بأنه الكاشف للرض والبلواء.

مضامني التلبية :
ٍ
معان عظيمة تقود اإلنسان إىل رضوان اهلل تعاىل وتوصله إىل اهلدف
ختتزل التلبية
الذي من أجله وجد يف الدنيا ليعيش يف كبد ،وسنذكر بعض املضامني التي طويت يف
التلبية:

األول :االستعانة واالعتماد على احلق تعاىل
(اللهم) امليم بدل عن ياء النداء ،وهي نائبة عن ٍ
فعل حمذوف تقديره أدعو؛ أي:
أدعوك يا اهلل ،مستعين ًا بقدرتك طالب ًا هلباتك ،مستمطر ًا وابل رمحتك ،كل هذه املعاين
ُأخنزلت يف «لبيك اللهم لبيك».

الثاني :التوحيد واالنقياد هلل تعاىل
باإلضافة إىل تضمن التلبية حقيقة التوحيد واالستسالم واالنقياد الذي جيسده
املسلم يف إطاعته ألوامر اهلل تعاىل ترشيع ًا والرضا بقضائه تكوين ًا ،وذلك هو التوحيد
اخلالص لرب العاملني ،وإذا وصل العبد إىل هذا املقام استسهل مجيع الصعاب يف طاعته
للحق تعاىل ،فالسحرة عندما أدركوا ّ
بأن قدرة اهلل تعاىل ال حد هلا مل يتأثروا بتهديد

فرعون املتغطرس ،بل {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}
تلك هي حقيقة التسليم واالنقياد هلل رب العاملني.

(الشعراء)48-47:
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الثالث :الثناء املطلق هلل تعاىل
ّ
«إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك لبيك» احلمد هو الثناء ،واملنقاد هلل
بأن مجيع الثناء واحلمد يرجع إليه تعاىل ،وإذا أثنى عىل ٍ
تعاىل موقن ّ
مجال رائع فإنام يثني
عىل بديع الصنع وإحكام القدرة هلل تعاىل ،وأيض ًا إذا أثنى عىل عاملٍ لقدراته العلمية أو
ٍ
سلطان جلربوته واقتداره؛ فقد أثنى عىل اهلل تعاىلّ ،
ألن اإلنسان بل اخللق مجيع ًا
عىل
مهام بلغ إليه من علم وقدرةّ ،
فإن علمه وقدرته ومجيع ما لديه من اهلل تعاىل -ال حول
{و َما بِكُم ِّمن ِّن ْع َم ٍة َف ِم َن اللهِّ}(النحل –)53:فالثناء كله هلل
وال قوة إالّ باهلل العيل العظيمَ ،

تعاىل.

الرابع :اهلل مفيض النعم جلوده وكرمه
ّ
«إن احلمد والنعمة» النعم التي نرفل فيها صباح مساء ،ليل هنار ،من أعظمها نعمة
الوجود ،إ ْذ لو مل يكن اإلنسان موجود ًا ملا امتلك القدرات اهلائلة والكبرية.
أوجـدنـا اهلل تعــاىل ال مــن شــيء ،قــال تعـاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱ ﯲ}(اإلنسان ،)2-1:وتلك منة امتن علينا هبا بقدرته التي ال حتد وعلمه الذي ِ
وسع
ّ
كل يشء ،فهو الذي اقتضت حكمته أن نرفل يف النعم لنصل إىل سعادتنا؛ قال اإلمام
الصادق ؛« :إن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلقه عبثا ومل يرتكهم سدى ،بل خلقهم
إلظهار قدرته ،وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه ،وما خلقهم ليجلب منهم
منفعة ،وال ليدفع هبم مرضة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إىل نعيم األبد»(((.
االنقياد ،والطاعـة هلل تعـاىل ،واإلذعـان ،والتسليـم تشـريعـ ًا وتكـوينـ ًا حقائق
عظيمــة جتسـد عمـق التوحيـد يف «لبيك ال رشيك لك لبيكّ ،
إن احلمد والنعمة
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 5ص .313
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لك وامللك» وتظهر ملكيته تعاىل لكل عوامل الوجود ،قال تعاىل{ :للِهَِّ ما فيِ الس و ِ
ات
َّ ماَ َ
َ
َوالأَْ ْر ِ
ض}(لقامن )26:األشياء مجيعها ملكه وخاضعة له تعاىل.

النعمة له وامللك له ،نعمه تعاىل ال تعد وال حتىص ،الوجود هو أوىل النعم
وأعظمها ،أما القدرات التي منحها اهلل تعاىل لعباده ،كي يستفيدون منها صباح مساء
فكثرية ومتعددة منها احلواس السمع والبرص والفؤاد ،وعىل اإلنسان مسؤولية كبرية
يف تسخريها لطاعة اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :إِ َّن السمع وا ْلب وا ْل ُف َؤاد ك ُُّل ُأ ِ
ولئ َك
َ
َّ ْ َ َ َصرََ َ

ك َ
َان َعنْ ُه َم ْس ُؤوالً}(اإلرساء )36:ينبغي لإلنسان يف مساره إىل هلل تعاىل أن يستفيد منها يف
الطاعة وال ينظر إالّ ما سوغ اهلل تعاىل النظر إليه ،وال يسمع إالّ ما أجاز اهلل تعاىل له
حرمه اهلل تعاىل ،ليكون مطيع ًا
أن يسمعه ،ويكُف سمعه وبرصه وسائر جوارحه عماّ ّ
منقاد ًا لترشيعه تعاىل.

اخلامس :ملكية اهلل املطلقة
ّ
«إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك» وإذا استشعر املسلم امللبي
املعاين العظيمة ،ال جرم يعيش العظمة يف عامل امللكوت ويدرك املراد من قوله تعاىل:
ُون ِمن المُْ ِ
ات واألَر ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم َم َلك َ
وقنِ َ
ني}(األنعام)75:
ض َول َيك َ َ
َ
السماَ َو َ ْ
ُوت َّ
{وك ََذل َك ن ُِري إِ ْب َراه َ
إنه عمق املعـرفـة الـتي يستشعـر هبـا عظمـة اهلل تعـاىل فتخـشع جوارحه ويطمئن
قلبه وتنهمر عيناه بالدموع خشي ًة منه تعاىل ،قال تعاىل{ :إِ َّن يخَ َْشى اللهََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه
ْ َ
ماَ
ا ْل ُعلَماَ ء}(فاطر )28:العامل هو من يدرك هذه القيم ،وجيسد هذه املثل ،فيستشعر العظمة
{و ُه َو َم َعك ُْم َأ ْي َن َما كُنت ُْم}(احلديد.)4:
واإلحاطة هلل تعاىل بجميع اخللق ،قال تعاىلَ :
احلج 1423-11-7هـ

عيرشتلاو نيوكتلا يملاع نيب ةيبلتلا رارسأ
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أسرار التلبية بين عالمي التكوين والتشريع
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}(احلج )٢٨-٢٧:صدق
اهلل العيل العظيم.

ارتباط عامل التشريع بعامل التكوين
احلج عبادة ذات أبعاد خمتلفة ،فهناك البعد االجتامعي والبعد االقتصادي والبعد
الرتبوي والبعد العرفاين األخالقي والبعد الترشيعي القانوين ،وسأستعرض أمهية
البعد القانوين والعرفاين يف حياة اإلنسان؛ لوجود التامزج بني جنبة االستقامة من
ناحية قانونية وبني العروج إىل اهلل تعاىل من ناحية عرفانية ،كل العبادات التي رشعها
اهلل تعاىل ،إنام شرُ عت لغرض وهدف؛ فال عبث يف نظامي التكوين والترشيع ،غاية
األمر ّ
أن اإلنسان غري قادر عىل إدراك ما يتحقق يف الكون من الناحية التكوينية ،قدراته
العقلية غري حميطة باألبعاد الترشيعية وما يتوافر من أرسار يف كل مفردة منها ،فهناك
الكثري من األرسار تشتمل عليها هذه العبادات ليس لنا القدرة عىل إدراكها ،ونعلم ّ
أن
اهلل تعاىل رشعها ملا يرتتب من فائدة عليها ،وقد أبان القرآن بعض احلكم املرتتبة عليها،
فبني أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر{ ،ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ} (العنكبوت )45:لك ّن هذه حكمة من حكم الترشيع ،وليس كل األرسار
املرتتبة عىل الصالة منحرصة فيها ،واحلج والصوم وبقية املفردات العبادية ترتتب عىل
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وجودها فوائد وحكم.

أسرار احلج
يف اآلية التي افتتحنا هبا ،خياطب اهلل خليله ؛ {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ  -أي راجلني :ماشني عىل أرجلهم  -ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ}(احلج ،)٢٨-٢٧:هناك جمموعة من
الفوائد مرتتبة عىل أداء هذا النسك أمهها الذكر السم اهلل تعاىل ،وسأوضح باقتضاب
شديد أمهية هذه الشعرية من شعائر احلج بذكر التلبية التي هي جزء من اإلحرام،
اإلحرام كالصالة يف االفتتاح بالتكبري،واالختتام بالتسليم ،التكبري ذكر هلل تعاىل بأنه
أكرب من أن يوصف ،وأكرب من مجيع خلقه ومن قدراهتم فهو املعطي هلم واخلروج
من الصالة بالتسليم ،بيان ملجموعة من الفوائد من أمهها تركيز مبدأ السالم يف الفكر
اإلنساين باعتباره آتي ًا من دعامة يقوم عليها الترشيع ،وهكذا األمر يف احلج ،فإذا أراد
اإلنسان أن يحُ رم يقوم بمجموعة من األعامل ،أوهلُا ارتداء ثويب اإلحرام ،وما أدراك ما
يرتتب عىل ارتداء الثوبني من إلغاء الفوارق االجتامعية واالقتصادية والنفسية وغريها
من األمور التي ترتتب عىل هذه األلبسة التي يرتدهيا كل منّا وإلغاء للبعد اجلغرايف
باعتبار ما يميزه هذا البعد بني اإلنسان وأخيه ،ثم ينوي أن يؤدي هذه النسك وبعد
النية يلبي «لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيكّ ،
إن احلمد والنعمة لك وامللك،
ال رشيك لك لبيك».

حقيقة التلبية عند اإلمام الصادق ؛
جاء عن مالك بن أنس إمام املذهب املالكي قوله:حججت مع الصادق جعفر بن
حممد ؛ ،فلام وصلنا إىل امليقات ارتدى احلجيج ثويب اإلحرام وأرادوا أن ُي َل ُبوا هلل
تعاىل ،فرأيت الصادق جعفر بن حممد ؛ تغري لونه ،إشارة إىل إدراك البعد العرفاين

عيرشتلاو نيوكتلا يملاع نيب ةيبلتلا رارسأ

123

للتلبية ،باعتبار ّ
أن الناس ُي َل ُبون دون إدراك للمحتوى العميق للتلبية ،لك ّن جعفر بن
حممد ؛ اهنمرت دموعه عىل مآقيه ،وكان يبكي فقلت له :يا بن رسول اهلل ،البد أن
تلبي ،فقال اإلمام الصادق ؛ « :يا ابن أيب عامر ،كيف أجرس أن أقول :لبيك اللهم
لبيك؟ وأخشى أن يقول عز وجل :يل :ال لبيك وال سعديك»((( ،إن القرآن الكريم
يركز عىل هذه الرؤية يف حق أهل البيت إل وهي اخلوف منه تعاىل واخلوف من عامل
املعاد واآلخرة ،جاء يف سورة اإلنسان التي نزلت يف حق أمري املؤمنني ؛ واحلسنني
والزهراء إل{ ،ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ}(اإلنسان ،)11-10:وقول اإلمام الصادق ؛« :كيف أجرس أن أقول :لبيك
اللهم لبيك؟ وأخشى أن يقول عز وجل :يل :ال لبيك وال سعديك» ،فيه إشارة رائعة
ومجيلة منه ؛ لبعدين :بعد تكويني وبعد ترشيعي.

األول :البعد التكويين
هو الرضا والتسليم ألمر اهلل تبارك وتعاىل مع اجلد والكدح يف تغيري الواقع الذي
الس َفن عىل اإلنسان أن
يعيشه اإلنسان إىل األفضل ،فإذا سارت الرياح بام ال تشتهيه ّ

ُيس ِّلم أمره هلل تعاىل{ ،ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(اإلنشقاق،)6:
من املهم ّ
أن يعمل اإلنسان يف تغيري واقعه ،لكن إذا جاءت الظروف معاكسة عليه أن
يسلم ألمر اهلل تبارك وتعاىل ،كام حدث للرسول ص عندما بكى عىل ابنه إبراهيم
؛ ثم قال« :تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يرىض الرب ،وإنا بك يا

((( يف مستدرك الوسائل ج  9ص  :197عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،عن أبيه،
عن حممد بن زياد األزدي عن مالك بن أنس  :أنه قال يف حديث  :ولقد حججت معه
أي الصادق ؛ سنة فلام استوت به راحلته عند االحرام ،كان كلام هم بالتلبية انقطع
الصوت يف حلقه ،وكان أن خير من راحلته ،فقلت  :قل يا ابن رسول اهلل ،وال بد لك من
أن تقول ،فقال « :يا ابن أيب عامر ،كيف أجرس أن أقول  :لبيك اللهم لبيك ؟ وأخشى أن
يقول عز وجل  :يل  :ال لبيك وال سعديك».
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إبراهيم ملحزونون»((( ،إشــارة إىل مقــام الرضا والتسليم وهكذا جاء عن إمامنا
الباقر ؛ يف الرضا فيام حيدث تكوين ًا فقد كان يتأمل عىل مرض أحد أبنائه ثم مات
االبن ،قال الراوي :فرأيته مستبرش ًا ،قلت كيف كنت متأمل ًا ملرضه؟ فلام مات رأيتك
مستبرش ًا ،قال :إنّا نحب بعض األشياء فإذا جرى القضاء بام يريده اهلل رضينا وسلمنا
ملا أراده اهلل تعاىل ،أي أن عىل اإلنسان ْ
أن يصل إىل مرتبة من الرضا واالطمئنان النفيس
بام جتري به املقادير اإلهلية ،ومع ذلك حياول جاد ًا ،ويسعى كادح ًا بتغيري وضعه ،بل
ووضع اإلنسانية مجعاء نحو األفضل كام يشري إىل ذلك قوله تعاىل{ :ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(اإلنشقاق.)6:

الثاني :البعد التشريعي.
جيهل اإلنسان كثري ًا من أرسار الترشيع ،لذلك ،يطغى ويتجرب وينىء بنفسه فال
ينصاع ألمر اهلل وال يعرف األمهية الكبرية لألمر الترشيعي كاحلج ،ف ُيسوف يف أدائه
وقد يؤديه لكنه هيمل بعض الواجبات األخرى التي ترتبط به ،ينبغي أن ندرك أمهية
الترشيع واالنصياع لألوامر اإلهلية ،باعتباره حيقق املرتبة األوىل من العبودية هلل تعاىل،
وجيعل اإلنسان يطوي مراحل الرضا بقضاء اهلل وقدره من ناحية التكوين والترشيع.

التلبية بني التشريع والتكوين
يف التلبية أرسار ًا متعددة للرضا بالترشيع والتكوين ،فب ْعد دعوة اخلليل ؛
إىل ضيافة اهلل تعاىل عىل هذه املأدبة الكبرية ،التي يقيمها اهلل تعاىل ،ذلك ّ
أن اهلل تعاىل
له مآدب متعددة وكثرية ،لكن أكربها مأدبتان ،مأدبة رمضان ومأدبة احلج ،جاء يف
الرواية« :من مل يغفر له يف شهر رمضان مل يغفر له إىل قابل إال أن يشهد عرفة»((( ،وجاء
((( حتف العقول البن شعبة احلراين ص .37
((( وسائل الشيعة ج 10ص .305
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أن العطاء اإلهلي يف مأدبة عرفة عظيم وكبري ،لذاّ ،
عنهم إل ّ
فإن قوله تعاىل{ :ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ} ،هو دعوة ألداء هذه الفريضة ،التي تبدأ إجابتنا هلا
عند ارتداء ثويب اإلحرام وقول التلبية« :لبيك اللهم لبيك» ،أي إجابة لك ب ْعد إجابة
جيسد ذلك الصمود واملقاومة والصرب عىل الطاعة هلل تعاىل ،وهو ما أبانته األحاديث،
ورد عن النبي ص مضمون رواية ّ
أن اإلنسان إن استطاع أن ُيوصل قدراته املعنوية إىل
مرتبة الرضا هلل تعاىل فهو املطلوب واملأمول ،وإال ففي الصرب عىل ما يكره خري كثري،
أن متثيل الصمود واالستجابة تلو االستجابة فيه اخلري الكثري ،غري ّ
أي ّ
أن بعض الناس
يتربم ويسأم ويمل من التكاليف املناطة به ،ثم يندم عندما يصل إىل الستني أو السبعني،
أي أرذل العمر ،والندم مفيد غري ّ
أن الشاب الذي يريد أن يبني مستقب ً
ال زاهر ًا مع اهلل
تعاىل فـي عوامل الغيب وعامل املعنى{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}(القمر،)55:
ال بد له أن يدرك األرسار العميقة ملفردات احلج ،وبقية املفردات العبادية.

اآلثار العملية والسلوكية للتلبية
التلبية «لبيك اللهم لبيك» هي استجابة هلل تعاىل بعد استجابة أو تلو استجابة؛
ويعني ذلك ّ
أن اإلنسان خياطب اهلل تعاىل بتبيان صربه عىل الرضا بقضائه وقدره،
ومكم ً
ال لنفسه من ناحية الرضا واستمرار االنصياع
جميب ًا إىل طاعته من ناحية القانون
ّ
ٍ
ٍ
ولطف وكرم،
بعون منه
ألوامره تعاىل من خالل قوله« :اللهم» ،اإلجابة هلل تعاىل هي

قال تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}(الفاحتة ،)5:العبادة باالستعانة بقدرته،
وكذلك التلبية ،وكذلك لفظة «اللهم» ،دعاء يدعو به اإلنسان لتكون االستجابة
تلو االستجابـة ،أي االستمـرار عـىل االستجـابـة ألوامـر اهلل تعاىل لكوهنا موصلة
إىل مرتبة الصمود واالستمرار والتحدي للشيطان ،قال تعاىل{ :ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ}(يس ،)61-60:احلق تعاىل يريد لإلنسان أن يتجه إليه باالستعانة به ،نقرأ
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ذلك يف أدعية أئمة أهل البيت إل «بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني
إليك،ولوال أنت مل ِ
أدر ما أنت»((( ،فكل املفردات العبادية تشري إىل ّ
أن اإلنسان يعبد
اهلل تعاىل ويستعني به يف الوصول إليه ويقف بني يديه ويتوجه به إليه ،هذه املفردات
ٍ
وقدرات هائلة وانصياع ًا واستقام ًة وثبات ًا يف الشخصية،
تُعطي اإلنسان سمو ًا روحي ًا
وهنا نجد ميزة كبرية لدى اإلنسان الذي ر ّبى نفسه عىل القيم ،فبمجرد أن تأتيه هزات
قوية تراه صابر ًا حمتسب ًا مفوض ًا أمره إىل اهلل ،لكونه املرجع إليه ،قال تعاىل{ :ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}(البقرة ،)156:بعد ذلك ُيغدق عليهم
كرمه ،ويعطيهم نعمه ،ويفيض عليهم مواهبه السنية التي ال تنقطع{ ،ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ}(البقرة ،)157:هؤالء الذين
يسريون يف ٍ
درب ملؤه األمل والرجاء والعطاء اإلهلي الذي ال ينضب وال ينفد ،ليس
يف عامل الدنيا من ناحية الكامل النفيس بل يف اآلخرة عندما يندم اإلنسان والت حني
مندم باعتباره مل ِ
يبن ذلك املستقبل بام كان يوجبه اهلل تعاىل عليه ،لنتعلم من هذه الرموز
يف وقفات اإلمام عندما تنهمر الدموع عىل مآقيه بالتلبية ،فإذا أردنا أن نحرم ينبغي أن
نبكي ،وأن نرضع إىل اهلل ،ونتوجه إليه« ،لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك،
ّ
إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال رشيك لك لبيك».
1423-10-29هـ

((( بحار األنوار ج  95ص .82

الفصل الثاين:
ما بعد امليقات
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الطواف يبرز عبودية العقل هلل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} (الصافات )105-103:صدق اهلل العيل العظيم.

الغاية من إجياد اخللق
خلق اهلل تعاىل اخللق من أجل أن يوصلهم إىل السعادة ،وتتحقق سعادهتم
بعبوديتهم للحق تعاىل ،وبطاعته والسري عىل املنهاج الواضح الذي رسمه اهلل يف قرآنه
الكريم وسنة رسوله ص وهدي األئمة إل ،وهذه الطاعة هلا ٍ
مناح وأبعاد متعددة،
فقد افرتضت الطاعة عىل اجلسد وعىل النفس والعقلّ ،
إن اهلل تعاىل ُيريد من اإلنسان
أن يكون عابد ًا له بجسده ونفسه وعقله لتكون طاعته كاملة له تعاىل ،ويعبرّ عن ذلك
بالتسليم التام ،قال تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ}(األنعام ،)163-162:إنه تعاىل أوضح بعض
األرسار واحلكم املرتتبة عىل بعض العبادات ،وأخفى بعضها اآلخر ،ال يستطيع أحد
أن ُيدرك مجيع األرسار املرتتبة عليهاّ ،
ألن اهلل ُيريد لعقل اإلنسان أن ينصهر يف عبوديته،
ٍ
وعندئذ يستطيع حتمل املسئولية التي أشار إليها احلق
كام انصهرت نفسه وجوارحه
تعاىل يف قوله{ :إِ َّن السمع وا ْلب وا ْل ُف َؤاد ك ُُّل ُأ ِ
ولئ َك ك َ
س ُؤوالً}(اإلرساء)36:
َ
َّ ْ َ َ َصرََ َ
َان َعنْ ُه َم ْ
حتمل املسؤولية.
العبودية توأم مع ّ
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املصاحل من تشريع الطواف :
من الطاعات التي ال يستطيع اإلنسان أن ُيدرك احلكمة فيها ،وأن يعرف أرسارها
واحلكم املرتتبة عليها ،الطواف حول البيت ،فله حكم ومصالح أشار إليها احلق تعاىل:
{إﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ }(آل عمران )97-96:فمصاحله ال حييط هبا العقل عل ًام ،وأمهها
اهلداية والربكة واألمن.
ومصالح أخرى منها ّ
أن اهلل تعاىل يريد لعقل اإلنسان أن يكون خاضع ًا مسل ًام دون
أن يعرف السبب والعلة ،العقل اإلنساين قوة هائلة لكنها حمدودة هي كالبرص له حد،
والسمع حده أن يسمع مقدار ًا من الذبذبات ،وما زاد أو نقص عنها من األصوات ال
يسمعها إالّ عرب األجهزة ،وعقل اإلنسان كذلك حمدود ،لذا أراد اهلل تعاىل له أن يكون
مذعن ًا مسل ًام {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ} (الصافات.)105-103:

فافرتض اهلل تعاىل عىل إبراهيم ؛ أن يذبح ابنه ،ملصلحة ألنه تعاىل ال يأمر عبث ًا،
وترشيعه حلكم ومصالح ال حييط هبا عقل اإلنسان ،الطواف بالبيت ونسك احلج نظري
أمره تعاىل للخليل بذبح ابنه ،حكمه ومصاحله ال تُدرك.

مظهر عبودية العقل :
احلج ِ
قال أمري املؤمنني ؛ يف هنج البالغة« :أال ترون أن اهلل سبحانه وتعاىل اخترب
األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه إىل اآلخرين من هذا العامل بأحجار ال ترض وال
األحجار التي نطوف هبا هي البيت الذي بناه إبراهيم ؛ فهو ليس بأشجار
تنفع»
ٌ
مورقة أو حديقة غناء إنام «أحجار ال ترض وال تنفع وال تبرص وال تسمع فجعلها بيته
احلرام الذي جعله للناس قياما ،ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجرا» يف منطقة وعرة
ليست بسهلة «بأوعـر بقـاع األرض حـجــرا وأقـل نتائق األرض مدرا وأضيق
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بطون األوديـة قطـرا بني جبـال خشنـة ورمــال دمثـة وعيـون وشـلـة وقـرى
خف وال حافر وال ظلف .ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم
منقطعـة ال يزكو هبا ّ
نحوه» فقال {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ}(آل عمران« )97:فصار مثابة ملنتجع أسفارهم وغاية مللقى رحاهلم هتوي
إليه ثامر األفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة
حتى هيزوا مناكبهم ذلال ّهيلون هلل حوله ويرملون عىل أقدامهم شعثا غربا له ..قد نبذوا
وشوهوا بإعفاء الشعور حماسن خلقهم إبتالء عظيام وامتحانا
الرسابيل وراء ظهورهم ّ
شديدا واختيارا مبينا ومتحيصا بليغا جعله اهلل سببا لرمحته» إنه ابتال ٌء لعقل اإلنسان
حج فلم يرفث ومل يفسق ُغفر له ما تقدم
جعله تعاىل سبب ًا لرمحته ،قال النبي ص« :من ّ
من ذنبه»((( ويف رواية «يقال له :استأنف العمل»(((.
ّ
إن من أعظم الذنوب أن يرى اإلنسان بأنه ال يغفر له وقد حرض عرفة« ،جعله اهلل
سبب ًا لرمحته ووصلة إىل جنته ولو أراد سبحانه ان يضع بيته احلرام ومشاعره العظام بني
جنات وأهنار وسهل وقرار جم األشجار ِ
دان الثامر» أي ّ
أن اهلل تعاىل لو أراد أن جيعله
ّ
يف روضة،كام هو احلال يف بعض الدول التي فيها مناطق مجيلة ورائعة ،فمن يزورها
يتساءل ملاذا مل جتعل الكعبة فيها؟
واجلواب :بأن اهلل تعاىل أراد أن خيترب العباد ويمتحنهم ،لذا قال اإلمام ؛:
ٍ
وعراص
«ملتّف البناء متصل القرى بني ّبرة سمراء وروضة خرضاء وأرياف حمدقة
((( سنن الرتمذي ج 2ص .153
((( يف تفسري نور الثقلني ج  1ص  :194عن أيب بصري عن أيب عبد اهلل ؛ قال  :إن العبد
املؤمن حني خيرج من بيته حاجا ال خيطو خطوة وال ختطو به راحلته اال كتب اهلل له هبا
حسنة ،وحما عنه سيئة ،ورفع له هبا درجة ،فإذا وقف بعرفات فلو كانت ذنوبه عدد الثرى
رجع كام ولدته أمه ،يقال  :له استأنف العمل يقول اهلل { :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ}.
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مغدقة ورياض نارضة وطرق عامرة لكان قد صغر قدر اجلزاء عىل حسب ضعف
البالء» إذ ًا لو وضع البيت يف تلك املناطق اجلميلة ملا ترتب عىل الطواف به ذلك اجلزاء،
أي ّ
أن اهلل تعاىل ع ّبد عقل اإلنسان ليكون اجلزاء عىل حسب البالء.
ثم قال ؛« :ولو كان األساس املحمول عليها واألحجار املرفوع هبا بني زمردة

خرضاء وياقوتة محراء ونور وضياء خل ّفف ذلك مسارعة الشك يف الصدور» ليعيش
اإلنسان الرصاع النفيس فيصل بجده وكدحه إىل شاطئ السالمة واالطمئنان ،قال

تعاىل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(اإلنشقاق )6:إنه حيتاج إىل
ٍ
جهد ورصا ٍع مع نفسه كي يصل إىل االطمئنان النفيس ،ولو وصل إىل ذلك دون جهد

ملا حتقق االبتالء ،قال ؛« :ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب
من الناس ولكن اهلل خيترب عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع املجاهد ويبتليهم

برضوب املكاره إخراجا للتكرب من قلوهبم» من األهداف أن يكون اإلنسان متواضع ًا،

قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}

(املؤمنون)2-1:

«إخراجا للتكرب من قلوهبم وإسكانا للتذلل يف نفوسهم وليجعل ذالك أبوابا فتحا إىل

فضله وأسبابا ذلال لعفوه»((( ،الذهاب إىل البيت أمان ومثابة ،قال تعاىل{ :ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}(البقرة )125:والطواف حوله تعبد للعقل ،ولعل ذلك هو املعنى العميق

للعبودية التي أشار إليها احلق تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}(الذاريات.)58-56:

((( هنج البالغة ج  2ص  –183اخلطبة القاصعة.
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األبعاد المعنوية للطواف
قال اهلل تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}(آل عمران.)٩٦:
وقال تعاىل أيض ًا{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ}(البقرة .)١٢٥:صدق اهلل العيل العظيم.

الكعبة حمور التوحيد :
الكعبة املرشفة هي أول بيت أمر اهلل تعاىل البرشية بالتوجه إليه وعبادته فيه ،فهي

بيت التوحيد العبودي هلل تعاىل عىل امتداد التاريخ وهي حمور وحدة الناس العقدية

والفكرية واالجتامعية والسياسية ،وقد أكد القرآن الكريم ذلك ،قال تعاىل{ :ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ}(املائدةّ ،)٩٧:
ُقوم حياة الناس يف ٍ
مناح
إن الكعبة ت ّ
وجماالت متعددة عىل املستوى العقدي والفكري واالجتامعي والسيايس .لذا؛ أعطى

اهلل تعاىل الكعبة قدسية وكرامة خاصة ،قال اإلمام الصادق ؛« :ما خلق اهلل تعاىل

بقعة يف األرض أحب إليه منها ،وأومأ بيده إىل الكعبة ،وال أكرم عىل اهلل عز وجل

منها»((( ،وتتجىل عظمة الكعبة باعتبارها من نُسك احلج وأركانه التي ال يصح احلج
إال بالطواف حوهلا ،وتؤكد الروايات الواردة عن النبي ص وأهل بيته إل عىل

القرب اإلهلي الذي حيظى به الطائفون حول البيت ،ورد عن النبي ص قولهّ :
«إن
((( وسائل الشيعة ج  13ص .242
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اهلل يباهي بالطائفني»((( ،وما أعظم كلمة املباهاة التي تبينّ املنزلة العظيمة للطائفني
حول البيت حيث يباهي هبم اهلل تعاىل املالئكة ،ويرهيم ما وصل إليه اإلنسان بطوافه
حول بيته من السمو والرفعة يف مقام عبوديته هلل واالنقياد التام إليه تعاىل مع عدم
إطالعه عىل العلة احلقيقة هلذا الطواف ،إال أنه يؤدي العمل العبادي بمحض الطاعة
والتعبد واالنقياد ألمر اهلل تعاىل والتسليم املطلق له.

األبعاد العرفانية للطواف :
للطواف أبعاد معنوية متعددة أوجزها أمري املؤمنني ؛ بكلمة غاية يف الروعة
واجلامل ،قال ؛« :وتش ّبهوا بمالئكته ا ُملطِ ِيفني بعرشه ،يحُ رزون األرباح يف متجر
عبادته ،ويتبادرون عند م ِ
وعدَ َمغفرتِه(((» ولنا وقفـة حـول هذه الكلامت املضيئة
َ
لإلمام ؛ نتحدث فيها عن األبعاد املعنوية بيشء من البيان:

ال ُبعد األول :التشبه باملالئكة الكروبيني
قوله ؛« :وتشبهوا بمالئكته املطيفني بعرشه» أراد ؛ ّ
بأن الطائفني بالبيت
يشبهون بطوافهم الكروبيني –الذين هم أرشف املالئكة وأعظمهم– بعرش اهلل
لم النازل بقوم ،وذكر علامء
تعاىل .فلفظ (ا ُملطيف) معناه الطائف ،ويأيت بمعنى :ا ُمل ّ
اللغة بأن (ا ُملطيف) هو الذي ُيطِيف نفسه كأنه ّفرغها لذلك فهو بكليته قد اشتغل
بام يطوف حوله ،وكل هذه املعاين التي نص عليها اللغويون هلا معنى عرفاين دقيق
أوضحته الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت إل ،فتش ّبه الطائف باملالئكة يتحقق
يف جهات:
((( مستدرك الوسائل ج  9ص .377
((( يف هنج البالغة ص .27
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األوىل :التش ّبه باملالئكة يف العبودية هلل تعاىل
ّ
إن تشبه الطائف باملالئكة ُيوحي بمعنى عظيم ،حيث تُدْ َرك املعاين األخرى يف
ضمن هذا املعنى الكبري ،الذي أبانه اإلمام ؛ يف قوله« :وتشبهوا بمالئكته ا ُملطيفني
بالذكر َّ
بعرشه» ،فمن اجلدير ّ
أن طواف املالئكة حول العرش هو إبانة وإفصاح عن
حقيقة ترتبط بذوات املالئكة ،أشار إليها القرآن الكريم ،قال تعاىل{:ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(األنبياء،)٢٧-٢٦:
السمة البارزة والالزمة للكروبيني من
فهم جيسدون العبودية املطلقة هلل تعاىل وهي ّ
املالئكة العظامء.

الثانية :التشبه باملالئكة يف التعلق باهلل تعاىل
يشبه اإلمام أمري املؤمنني ؛ الطائف حول البيت باملالئكة الذين يطوفون
بالعرش ،و ُيريد ؛ أن ُيبني حقيقة ّ
أن الطواف حول البيت ُيوصل إىل مقا ٍم سا ٍم
هو مقام املالئكة ،فحياهتم بذكر اهلل تعاىل والتعلق به دون سواه ،وهذا أحد رشوط
السلوك العرفاين إىل اهلل تعاىل ،وقد أبانه إمامنا الصادق ؛ يف كلمة جامعة عندما
قال« :القلب حرم اهلل ،وال تُسكن يف حرمه غريه»((( .وكالمه ؛ ُيؤيد املعنى
امللم النازل ،وفيه إشارة ّ
بأن الطائف بالبيت أنزل نفسه
للمطيف ،فهو بمعنى ُّ
اللغوي ُ
هبذا احلرم اإلهلي وتشبه باملالئكة -الذين اشتغلت قلوهبم باهلل تعاىل -ورغم ما يقرتفه
ٍ
ٍ
وتوجه إىل سواه ،فيطوف بالبيت وقد نيس ما مر
انشغال بغري اهلل تعاىل
الطائف من
عليه من غفلة وهتاون ،وأدرك بطوافه القبلة احلقيقية التي ينبغي أن جيعل وجهته إليها.

((( بحار األنوارج  67ص .25
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الثالثة :التشبه باملالئكة يف التجرد عن املادة
ّ
إن طواف املالئكة حول العرش ُيعرب عن أعىل مراتب التجرد العبودي من جهة،
باإلضافة إىل كوهنم موجودات جمردة يف ذواهتا من جهة أخرى ،لذا قال الفالسفةّ :
إن
معنى دقيق يلحظه الطائف ف ُيجرد
املالئكة من املوجودات املجردة ذات ًا وفعالً ،وهذا
ً
ذاته وأفعاله عن كل معصية ورذيلة ،وجيعل طوافه جتسيد ًا لذلك املعنى املجرد حقيق ًة،
ل ُيعرب عن طموحه يف الوصول إىل التجرد والتخلص من كل ما ُيسخط اهلل تعاىل.

ال ُبعد الثاني :احلصول على الثواب
قال ؛« :يحُ رزون األرباح يف متجر عبادته» ،احلرز هو املكان الذي يحُ فظ
فيه ،واألرباح هي الثواب ،واهلل تعاىل يدخـر الثواب اجلـزيل للطائفني ،قال اإلمام
الصادق ؛« :من طاف بالبيت أسبوع ًا -أي سبعة أشواط -كتب اهلل عز وجل له
ستة آالف حسنة ،وحمى عنه ستة آالف سيئة ،ورفع له ستة آالف درجة وقىض له ستة
آالف حاجة»(((ّ ،
إن هذا لفضل عظيم ُيسبغه الباري تعاىل عىل الطائفني ببيته احلرام،
وتتحقق به التجارة املعنوية مع اهلل تعاىل وهبا حتصد األرباح اهلائلة دون خسارة.
كام أهنا تُوجد الربط الوثيق بني العبد وبني املبدأ املتعال ،مما ُيميز هذه التجارة عن
التجارة يف عامل الدنيا التي هي عرضة للخسارة واالضطراب ،وقد تُبعد اإلنسان عن
اهلل تعاىل وتخُ رجه عن دائرة العبودية.

ال ُبعد الثالث :التسابق يف حتقيق رضوان اهلل تعاىل
قال اإلمام ؛« :ويتبادرون عنده موعد مغفرته»ّ .
إن الطائفني يتسابقون إىل
حتصيل الرضوان اإلهلي ،والفوز برفيع الدرجات وإحراز املغفرة الربانية التي أعدها
((( وسائل الشيعة ج  16ص .363
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اهلل تعـاىل ملـن توجـه إليه يف حمل مغفرته ،قال تعاىل{ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}(احلديد.)٢١:
واإلمام ؛ جعل موضع البيت احلرام أحد مواضع املغفرة التي يتسابق املؤمنون
للحصول عليها لوجود الربكة والرمحة اإلهلية فيها ،قال تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}(آل عمران ،)٩٦:فالبيت فيه الربكة واإلنامء
لكل عمل يقوم به اإلنسان ،وبركته معناها :عدم نفاد ما يقام به من عمل ،قال تعاىل:
ٍ
مطرد فهو ٍ
إن العمل إذا كان يف ٍ
{ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}(النحلّ ،)٩٦:
باق
نمو

يصل به العامل إىل كامله املنشود ،قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}(الشورى.)٥٣:

 تيبلا لوح فاوطلا فادهأ
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أهداف الطواف حول البيت
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}(احلج )29:صدق اهلل العيل العظيم.

من شعائر احلـج الطـواف حـول البيت العتيق -البـيت الـذي بنـاه اخلليل

إبراهيم ؛ يتكون من جمموعة من احلجارة  -افرتض اهلل تعاىل عىل الناس أن
يطوفوا به ،قال تعاىل {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ َ}(آل عمران.)97:

معنى الطواف حول البيت :
الطواف حول البيت وأداء هذا النسك ال يقبل إالّ من املسلم  -الذي يتشهد
بالشهادتني و ُأذن له بحج البيت – ويرمز الطواف حول البيت إىل الطواف حول

اهلل تعاىلّ ،
إن اهلل ليس بجسم وليس بمركب وال حيويه زمان وال حيل يف مكان هو
منزه عن مجيع الصفات التي تدلل عىل النقص واإلحاطة والشمول به واالحتياج

إىل غريه ،بخالف خلقه ،اإلنسان يحُ يط به الزمان ،وحيويه املكان ،ويستوعبه الكم

والكيف ،وما إىل ذلك من األمور املحددة لوجوده ،أما اهلل تعاىل فال زمان له وال
مكان هو خالق للزمان واملكان ،ونسبة البيت إليه- ،بيت اهلل -ليست كنسبة البيت

أن معنى ذلك مكان استقراري ،أما بيت اهلل ّ
لنا يف قولنا :هذا بيتي؛ إ ْذ ّ
فإن النسبة
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رشف هذه البقعة املباركة –الكعبة -بعد بناءها فنسبها إىل
ترشيفية؛ أي أنّه تعاىل ّ

نفسه ترشيف ًا هلا وليس بمعنى أنّه تعاىل يستقر فيها أو أهنا مكان حيويه تعاىل ،ألنّه

تعاىل ليس بجسم.

املعنى الرمزي للطواف :
عـىل املسلـم أن ينزه اهلل تعاىل عن الصفات الدالة عىل النقص {ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ}(التوحيد )4-1وكل ما ال يليق بجالله عىل املسلم أن ينزهه عنه ،فهو جيل

عن االتصاف بنقص {ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ}(الصافات )159:وإذا كان األمر كذلك،

ّ
معنى رمزي يشتمل عليه يمثل ذلك املعنى مصلحة
فإن الطوف بالبيت العتيق له
ً
ٍ
تعود للطائفني ،ألنّه تعاىل ال يأمر ٍ
شـيء إالّ
بأمر إالّ وفيه مصلحـة وال ينهـى عـن
وفيه مفسدة ،أوامــره تعـاىل تشتمـل عىل املصالح ونواهيه ترتتب عليها املفاسد؛

ألنّه حكيم ال يفعل عبث ًا ،قال تعاىل{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ}(املؤمنون ،)115:خلق اخللق حلكمة وفق نظا ٍم ٍ
دقيق ال حييط به عقل اإلنسان
لدقته ،إنه تعاىل حكيم ال حييط به زمان وال حيويه مكان ،ال كيف له وال أين ،وليس له

صاحبة ومل يتخذ ولد ًا.

أهداف الطواف :
ٍ
مكان حمدد ،ويف زمان معلوم
أمره تعاىل بأن نطوف حول جمموعة من احلجارة يف

–احلج -أو يف كل زمان (العمرة) ألهداف معينة:
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منها :التكامل واالرتقاء
قال بعض العلامءّ :
إن اهلدف من الطواف أن يصل اإلنسان إىل إدراك عظمه احلق

لريتقي بفكره ،فقدرات اإلنسان حمدودة ،و ُيربى بالتدريج عىل العبادات التي توصله

إىل اهلل تعاىلّ ،
إن مجيع العبادات هدفها أن يتعرف اإلنسان عىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل:

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}

(الذاريات)56:

تعاىل.

وأن يصل اخللق إىل احلق

ومنها :توحيد الطاقات والقدرات اإلنسانية
باإلضافة إىل ما تقدم حيقق الطواف اإلحتاد بني الناس يف مسارهم إىل اهلل ،وإذا
ٍ
هدف واحد حتقق التعاون والتآزر ،وعندئذ تكتمل
احتدوا جمتمعني بطوافهم حول

نفوسهم ،فيستطيعون أن يصلوا إىل أعىل مستوى يف معرفة اهلل تعاىل -املعرفة التوحيدية

املنزهة للحق عن الزمان واملكان -وتتجمع طاقاهتم وقدراهتم بطوافهم حول البيت،
ّ

فيتحد مسار اإلنسانية مجعاء ،إ ْذ ال يمكن توحيد مسار اإلنسانية إال بتوحيد مسار

املسلمني حول اهلل تعاىل.

الطواف يوصل إىل توحيد الطاقات والقدرات لإلنسانية ،وإذا استطاعت

اإلنسانية أن تصل إىل اهلل عرب هذا الدين {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}(آل عمران )19:سوف تتحد اجلهود

والقلوب ويتحقق التعاون بني الناس فريتقون يف عامل املعنى وتتسع آفاقهم
ٍ
رصاط مستقيم يف مسار واحد قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ
ويصلون إىل اهلل تعاىل عرب
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ}

(األنعام)153:
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يتخلصون من البغضاء والشحناء ويبتعدون عن األنانية فال حيارب بعضهم بعض ًا
ٍ
أهداف ُدن َيا ،بل يلتحمون حول مبدأ واحد هو الكامل املطلق لطهارهتم،
لتحقيق
قال تعاىلُ { :ثم ْلي ْق ُضوا َت َف َثهم و ْليو ُفوا ن ُُذورهم و ْلي َّطو ُفوا بِا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق}(احلج)29:
َْ
َ ُ ْ َ َ َّ
ُ ْ َ ُ
َّ َ
قضاء التفث بخروجهم عن أنانياهتم وضيق أفقهم واجتاههم إىل الكامل املطلق هو

احلق تعاىل.
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السعي مدرسة لتغيير الواقع
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم { :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ}(احلج )28-27:صدق اهلل العيل العظيم.

أهداف فرض احلج :
فرض اهلل تعاىل احلج لينبه إىل جنبتني هامتني :

األوىل :جنبة األحكام الفقهية؛ وهذا اجلانب وهلل احلمد ُأويل من لدُ ن طلبة العلم
واملؤسسات التي تتكفل بإيصال احلجاج إىل الديار املقدسة عناية كبرية ومع ذلك
ينبغي ملن أراد أن حيج أن يتعلم األحكام الرشعية بإتقان.
الثانية :وهي األهم يف نظرنا ،حيث ترتبط بااللتفات بدقة إىل الرموز واملحتويات
التي تشتمل عليها املناسك ،فكل نسك من هذه املناسك يشتمل عىل رمز من الرموز
التي ُأشري إليها يف الروايات الواردة عن أهل البيت ؛ وكذلك ،يف أبحاث العلامء؛
وكل شعرية إنام شرُ ِّ عت هلدف من األهداف ،وسأشري إىل أحد هذه املناسك اهلامة،
وهو السعي بني الصفا واملروة.

عرب من قصة هاجر يف املسعى
قال تعاىل { :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(البقرة ،)158:سبب الترشيع يف هذا النسك َّ
أن اخلليل
؛ هاجر فوضع أهله عند البيت ،كام أشار الذكر احلكيم إىل ذلك قال تعاىل { :ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}(إبراهيم )37:فوضع أهله يف
ٍ
مكان ٍ
خال من املاء والكأل {ﮉ ﮊ ﮋ}.

الرضا والتسليم ألمر اهلل تعاىل
ونجد َّ
أن روح التعبد يف شخصية زوجة اخلليل ؛ ،كانت مستولية عىل كل
كياهنا ،كام َّ
أن روح الرضا والتسليم مهيمنة عىل كل وجودها ،فقد سلمت ألمر اهلل
تعاىل ومل تنازع اخلليل ؛ يف تركها وابنها يف ذلك املكان القاحل ،والتسليم من
األرسار العظيمة والكبرية يف السري يف خطى العبودية هلل تعاىل ،فجنبتا الرضا والتسليم
جناحان يطري هبام السائر يف طريق احلق والكامل.

اجملاهدة لتغيري الواقع
واألمر األهم َّ
أن الرايض بقضاء اهلل تعاىل وقدره ال يقف مكتوف األيدي أمام
الظروف الصعبة التي متر عليه ،بل حياول جاهدً ا أن يغري يف وضعه املعاش من احلسن
إىل األحسن أو من السيئ إىل احلسن كام كان بالنسبة للسيدة هاجر  ،Dرغم أهنا
وجدت نفسها يف صحراء قاحلة وهي بحاجة املاء لنفسها ولوليدها ،فقامت بالبحث
عن املاء ،بد ًأ من الصفا -وهو جبل معروف – وانتها ًء باملروة ،وكررت السعي ذها ًبا
وإيا ًبا ،ومل تظفر باملاء ومل تكلل تلك احلركة الدؤبة واجلادة هلا  Dبالنجاح ،لكن
سعيها مل خيب ،بل كان حلركتها ربط وثيق وهام ،فبعد أن أهنت الشوط السابع من
حرك رجليه بح ًثا عن املاء،
سعيها ،كان وليدها ؛ -وهو جد نبينا حممد ص – قد ّ
مبارشا ،لكنه سوف يكون
أثرا
الذي نبع ما بينهام ،وليس من احلتم أن يكون للسعي ً
ً
أثرا باعتباره من اللوازم البعيدة ،وهذا ما حصل للسيدة هاجر  ،Dعندما رجعت
ً
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لوليدها لتجد ّ
أن املاء قد انبعث من حتت رجليه ،ليصبح هذا املاء سقيا للحجيج
وليستفيد منه الناس عىل مر العصور إىل يومنا هذا ،وأضحى ماء زمزم هو العنوان
لذلك.

البعد التغيريي للسعي
ٍ
إنسان ٍ
درس يمثل عم ًقا مضمون ًّيا لكل
السعي ٌ
سائر نحو اهلل تعاىل؛ فيبقيه مسلماً
ألمره تعاىل ،راضي ًا بقضائه ،جا ًّدا يف السعي لتغيري وضعه املعاش ،والبد أن يكون
التغيري عىل كل األصعدة؛ وليس عىل صعيد واحد ،كام بدأ إبراهيم ؛ وتعلمت منه
السيدة هاجر  Dهذه احلركة الدءوبة يف تغيري الواقع ،من خالل سعيها  Dبني
اجلبلني باحث ًة عن املاء ،ومل تتكلل حركتها بالنجاح يف البدء ،إال ّ
أن اهلل تعاىل مل خييب
سعيها يف النهاية ،بل جعل كل أنبياء اهلل ورسله والصاحلني من عباده عرب هذا التأريخ
الطويل لإلنسان يتعلمون من هذه السيدة  Dالسعي اجلاد.

ماذا نستفيد من سعي هاجر D؟
إن احلركة التي قامت هبا هذه األمة الصاحلة ،تعلمنا أمرين هامني:
األول :أنه مهام بدت الظروف صعبة واألمور قامتة ،ال ُيرى منها فرج ،إالّ أنه ال
يستسلم للظروف ،بل عىل املرء أن يسعى للتغيري.
الثاين :وهو -جدُّ هامّ -
كثريا ودؤب ًا ،وهذا ما يعطينا
أن السعي البد أن يكون ً
إياه رمز (سبعة) ،فالسبعة يف اللغة كالسبعني تدل عىل الكثرة؛ وعىل من أراد التغيري
أن يكون جاد ًا دائماً وأبدً ا مهام بدت الظروف كاحلة أمامه ،هذا ما حصل للسيدة
هاجر  ،Dلذا كان سعيها مشكور ًا ،ذكره القرآن كشعرية من شعائر اهلل تعاىل؛ فقد
كانت راضية بقضاء اهلل تعاىل وقدره غري مستسلمة للظروف الصعبة التي متر عليها،
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فغريت حاهلا ورسمت معل ًام يف التأريخ لإلنسانية ،إذا نظرنا إليه كان دائماً يبدأ من
خالله الرجال العظامء والنساء العظيامت؛ مثلام نرى يف حركة نوح ؛ ،فقد كانت
الظروف ضده ؛ وسخر قومه منه ،ور ّد عليهم {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ}(هود ،)38:وبالتايل فقد صنع الفلك ومشى عىل جلج املاء ،وأصبح ؛
أب ًا للتاريخ البرشي ،وهكذا اخلليل إبراهيم ؛ وبقية الرسل إل ،ولعل الظرف
األصعب واألعظم يف تأريخ البرشية كان مقرتن ًا بحركة نبينا حممد ص ،إال أنه مع
صعوبته ،تغلب عليه ،بام وهبه اهلل تعاىل من عقل راجح وحكمة وتعامل بخلق كريم،
أشار إليه الذكر احلكيم{،ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(القلم.)4:

القرآن الكريم يعلمنا كيف نسري عىل خطاه ص؟ وكيف نحقق ما يريده؟ من
خالل أدائنا هلذه الشعائر التي نأيت هبا يف كل عام.
{ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ}(البقرة )158:وقال اهلل{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ – راجلني
أي ماشني عىل أرجلهم  -ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ }..من أهم املنافع التعلم اجلاد هلذه النسك التي غريت مسار التأريخ
البرشي وأوصلته باهلل تعاىل.
1422/11/18هـ
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األسرار المعرفية في نسك الحج
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ}(احلج .)28-27:صدق اهلل العيل العظيم.

احلج مدرسة متعددة احلقول املعرفية يتعلم منها احلاج العقائد واألخالق والفقه
وكثري ًا من املسائل التي تعود عليه يف دنياه وأخراه باخلري والنفع العميمني ،ومن أهم
ما يتعلمه احلاج يف هذه املدرسة العظيمة تذكر اآلخرة عرب بعض املناسك واملشاهد
التي يقفها احلاج:

األول :اإلحرام تذكري باآلخرة
اإلحرام ا َملع َلم األول الذي يذكِّر املحرم باآلخرة ،فاإلحرام ي ِ
علم درس ًا أخالقي ًا يف
ُ
ُ
ْ
التعامل مع الغري يف الدنيا ويذكِّر بعامل اآلخرة ِ
إذ املرء بعد املوت يكفن ،والكفن كثويب
ُ
اإلحرام (إزار ورداء) وهذه تذكرة وعربة ّ
بأن املرء لن حيصل من هذه الدنيا إالّ عىل
هذين الثوبني ،وعليه أن يلتفت إىل نفسه يف تعامله مع مفردات احلياة الدنيا ،فاملوت
حق ال يمكن الفرار منه ،وقد است ِ
ُعرض يف آيات متعددة من القرآن الكريم قال تعاىل:

{ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ }(ق ،)19:لن يستطيع اإلنسان
أن ُيفر من املوت ،ولو َف َّر ّ
فإن فِراره لن ُيبعده عنه ،قال تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ}(النساء ،)78:ومعنى ذلك أنه لن يستطيع اخلالص من هذا
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احلق الذي ال ِمر َية فيه ،وقد َدربت الرشيعة اإلنسان يف ٍ
نواح متعددة ليصبح لديه أهب ٌة
واستعدا ٌد الستقبال املوت وهبذه األهبة يستعد للموت ،فيهيئ نفسه لألعامل الصاحلة
وذكر اهلل تعاىل ،والتذكر العميل للموت ،ويتحقق ذلك بارتداء ثويب اإلحرام ،فاملحرم
بعد أن يلبسهام يستشعر انتقاله من احلياة الدنيا إىل عامل اآلخرة وعامل الغيب.

الثاني :عرفة مشهد القيامة
عرفة معلم ٍ
ثان يعرب عن احلرش إذ جتتمع اخلالئق منذ آدم إىل آخر إنسان يأيت عىل
ٌ
سطح الكرة األرضية أي جيمع املليارات من الناس ،وهذا االجتامع للبرشية كلها
بشتى أصنافها واختالفاهتا يف مشارهبا وثقافاهتا وواقعها اجلغرايف يكون عىل صعيد
واحد يف يوم القيامة ،وعرفة مشهد مصغر من مشاهد القيامة ،وحمرش مصغر يتعلم فيه
اإلنسان درسني بليغني تشري إليهام الروايات مها:

األول :االعرتاف بالتقصري
عرفة اعرتاف بالذنب والتقصري ،وهذا ما أبانته الروايات حيث ذكرت ّ
أن سبب
تسمية عرفة هو ّ
أن إبراهيم ؛ قيل له اعرتف بذنبك ،عن معاوية بن عامر سألت
أبا عبد اهلل (الصادق) ؛ :لمَِ ُس ّميت عرفات؟ قالّ :
إن جربئيل ؛ خرج بإبراهيم
صلوات اهلل عليه يوم عرفة ،فلماّ زالت الشمس قال له جربئيل ؛« :يا إبراهيم،
اعرتف بذنبك ،واعرف مناسكك .فلذلك ُس ّميت عرفة»(((.

الثاني :معرفة اهلل تعاىل
ّ
إن االعرتاف بالذنب واالستغفار يرتبط بأمر آخر تشري إليه الروايات وهو أيض ًا
سبب تسمية عرفة بعرفة ،إ ْذ ّ
أن احلاج يعرف ربه ويتعرف عىل مبدئه يف عرفة.
((( يف وسائل الشيعة ج  11ص .237
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هناك ربط وثيق بني معرفة اإلنسان لربه واعرتافه بذنبه ،وهذا االرتباط نشأ ّ
ألن
املعرفة ال يصل إىل حقيقتها العارف ما مل يتعرف عىل نفسه ،اعرف نفسك تعرف ربك،
«من عرف نفسه فقد عرف ربه»((( ،معرفة النفس هي البداية األوىل واجلرس ملعرفة
اهلل تعاىل ويتأتى لإلنسان أن يعرف نفسه إذا عرف أنه مقرص وحمتاج وفقري هلل تعاىل،
ّ
إن إدراك اإلنسان لفقره واحتياجه إىل الغني املطلق يدعوه إىل طلب عفوه ورمحته،
واللجوء إليه تعاىل« ،ال ملجأ وال منجأ منك إالّ إليك»((( ،وبلجوئه ورجوعه إىل اهلل
تعاىل يصل إىل ما يريده تعاىل منه ،اهلل يريد من املرء أن َي ُفر إليه ويلجأ له ،قال تعاىل:
{ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ}(الذاريات ،)50:والفرار إىل اهلل واللجوء إليه حيقق
لإلنسان عمق االرتباط به تعاىل.

املعرفة العبودية هلل تعاىل
جتيل مدرسة أهل البيت إل من خالل األدعية واألعامل الواردة يف عرفة عنهم
إل املعرفة احلقة هلل تعاىل ،وأهم األدعية الواردة يف عرفة دعاء اإلمام احلسني ؛
ودعاء اإلمام زين العابدين ؛ يف يوم عرفة ،ويف كليهام ُيظهر الداعي الفقر والفاقة
واللجوء إىل اهلل تعاىل يف مقاطع متعددة وفقرات عدة يتجىل بوضوح وصول الداعي
ف ُي ْس َتدَ ُّل َع َل ْي َك
إىل معرفة اهلل تعاىل واالرتباط به تعاىل ،قال اإلمام احلسني ؛َ « :ك ْي َ
بِام هو يف وج ِ
ُون لِغَيرْ ِ َك ِم َن ال ُّظ ُه ِ
ور ما َل ْي َس َل َك َحتّى َيك َ
ود ِه ُم ْف َت ِق ٌر إِ َل ْي َكَ ،أ َيك ُ
ُون ُه َو
ُ َ ُ ُ
ِ
تاج إِىل َد ٍ
ليل َيدُ ُّل َعل ْي َكَ ،و َمتى َب ُعدْ َت َحتّى َتك َ
ُون اآلثار
المُْ ْظ ِه َر َل َكَ ،متى غ ْب َت َحتّى تحَ ْ َ
ِهي ا َّلتي ت ِ
ُوص ُل إِ َل ْي َكَ ،ع ِم َي ْت عَينْ ٌ ال َت َ
راك َع َل ْيها َرقيب ًاَ ،وخَسرَِ ْت َص ْف َق ُة َع ْب ٍد لمَ ْ تجَ ْ َع ْل
َ
ِ
َل ُه م ْن ُح ِّب َك نَصيب ًا»(((ّ ،
ف
إن غاية العرفان أن يصل العارف إىل اهلل تعاىل إىل معنى « َك ْي َ
((( عوايل اللئايل ج  4ص .102
((( وسائل الشيعة ج  6ص .447
((( بحار االنوار ج  95ص .226
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يستَدَ ُّل َع َلي َك بِام هو يف وج ِ
ود ِه ُم ْفت َِق ٌر إِ َل ْي َك» ،هذه معرفة الصديقني أن يعرف املر ُء
ُ َ ُ ُ
ْ
ُْ
احلق باحلق تعاىل ،أما إظهار جانب الفقر والفاقة واالحتياج يف دعاء اإلمام احلسني
َّ
ِ
ف ال َأك ُ
ُون َفقري ًا يف َف ْقري ،إِهلي َأ َنا
ناي َف َك ْي َ
قري يف غ َ
؛ فيظهر يف قوله ؛َ « :أنَا ا ْل َف ُ
الجْ ِ
(((
ف ال َأك ُ
فقري إىل
اه ُل يف ِع ْلمي َف َك ْي َ
ُون َج ُهوالً يف َج ْهيل»  ،اإلنسان يف حالة غناه ٌ
عفو اهلل تعاىل ورمحتهّ ،
ألن غناه اعتباري ليس بحقيقي ،وال يستغني اإلنسان باألمن
والصحة واملال والولد واجلاه ،والرفقة ،كل ذلك من نعم اهلل تعاىل عليه ،فام لدى
اإلنسان من نعم وآالء من عند اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ}
(النحل.)٥٣:

احلاج يف عرفة يتعرف عىل جانبني هامني مها :االعرتاف بالتقصري واملعرفة هلل
تعاىل ،وهبام يعي االرتباط الوثيق بني فقره وفاقته ويكون ذلك جرس ًا يربطه باحلق
تعاىل ،من أهم املنافع املنفعة املعرفية التي تؤدي باحلاج إىل معرفة اهلل تعاىل ومعرفة
نفسه ،واستذكار عامل اآلخرة عرب موقفه يف إحرامه ووقوفه يف عرفة.
اجلمعة1430/11/25 :هـ

((( بحار االنوار ج  95ص .225
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يوم عرفة في ُبعده الزمني والعرفاني
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}(احلج .)٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.

إن كُل مفردة من مفردات احلج تمُ ثل أرسار ًا ِ
ّ
وح َك ًام متعددة ،تدعو املؤمن إىل

التأمل فيها الستجالء معانيها ،والوصول إىل عمقها؛ ملا يف ذلك من مردود إجيايب كبري
يعود عىل مسار اإلنسان يف حياته الدنيوية واألخروية ،وسنشري إىل بعض أبعاد احلج

من خالل استعراض بعض ن ُُسكه.

الوقوف بعرفة :
من مناسك احلج الوقوف بعرفة ،وما أدراك ما عرفة؟ ورد عن النبي ص:

«احلج عرفة»((( ،وهناك إشارات متعددة يف الروايات لبيان أمهية املوقف يف عرفة،

وكي يتضح لنا ذلك علينا أن نتعرف عىل سبب التسمية ،جاء يف الروايات ّ
أن عرفة
ألن آدم ؛ اعرتف فيها بذنبه ،وورد أيض ًا ّ
ُس ِّميت هبذا االسم ّ
بأن التسمية تعود

إىل ّ
أن اإلنسان يتعرف عىل مبدئه -اهلل تعاىل -يف ذلك املكان ،وهناك أبعاد أخرى

سنتطرق إىل ُبعدين هامني منها:

((( عوايل اللئايل ج  2ص .90
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األول :البعد الزمين
ُفطِ َر اإلنسان عىل حب الكامل والوصول إىل اهلل تعاىل ،إالَّ ّ
أن هناك ُمعوقات حتول
دون وصوله إىل كامله املنشود ،منها صدور بعض الذنوب واخلطايا منه ،وذلك يشكل
عائق ًا نفسي ًا ومعنوي ًا ،وإذا التفت اإلنسان إىل ما اقرتفه من خطايا وقف مكانه دون أن
يستطيع التّقدم إىل األمام يف حتقيق رضوان اهلل تعاىل.
من هنا جاءت الروايات لتُحدد أمهية وقت الوقوف بعرفة الذي يبدأ من زوال
يوم التاسع إىل غروب الشمس ،فهذا التوقيت الزمني ينعكس عىل مسرية اإلنسان يف
الوصول إىل هدفه لكونه يعرتف فيه بام اقرتفه من تقصري رجاء الفوز بمغفرة اهلل تعاىل
ورضوانه.
لذا ذكرت الروايات ّ
بأن عرفة كفيلة بإيصال اإلنسان إىل ما يصبو إليه من املغفرة
أن بعض الذنوب ال تُغفر إال يف عرفة ،قال صِ :
ِ
والرضوان بل ّ
ذنوب
الذنوب
«م َن
ٌ
ال تُغفر إال بعرفات»((( .ونُؤكد هنا عىل ّ
أن احلاج مهام ك ُثرت ذنو ُبه ال ينبغي له أن
يستسلم لليأس و ُيصبح أسري ًا للقنوط ،بل عليه أن يكون عىل درجة عالية من الرجاء
لرمحة اهلل تعاىل ورضوانه ،قال النبي ص« :أعظم أهل عرفات ُجرم ًا من انرصف وهو
يظن أنه لن ُيغفر له»(((.

مميزات ال ُبعد الزمين :
يحُ قق هذا ال ُبعد لإلنسان ميزات متعددة:

األوىلّ :
أن عليه أن يحُ دد وقت ًا للوصول إىل أهدافه وما يصبو إليه من آمال
وطموحات.
((( مستدرك وسائل الشيعة ج  10ص .30
((( مستدرك وسائل الشيعة ج  10ص .29
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الثانية :أن يتيقن بأن من يمتلك القدرة املطلقة واهليمنة التامة التي ال حدود هلا
وهو اهلل تعاىل -قادر عىل غفران ذنوبه وإيصاله إىل ما يرجوه منه تعاىل.الثالثةّ :
إن عىل اإلنسان أن ُيدرك أنه مقرص وال ُيمكنه تاليف أخطائه إال من خالل
حتري األوقات املناسبة لالستغفار والتوبة ،وقد وردت روايات عن النبي ص وأهل
بيته إل تبني تلك األوقات.

الثاني  :البعد العرفاني
ّ
إن أرض عرفة متتاز ب ُقدسية خاصة وطابع معنوي جذاب منذ أزمنة تارخيية بعيدة
ترتبط بجميع األنبياء الذين جاءوا إىل هذه البقعة من آدم ؛ إىل النبي حممد ص
وأهل بيته إل ،وقد ع ّلموا أصحاهبم وأتباعهم الطريقة املثىل يف اإلفادة من تواجدهم
يف هذا املكان املقدس من خالل الدعاء والترضع إىل اهلل تعاىل ،و ُيدلل عىل ذلك ما ورد
من أدعية أهل البيت إل يف عرفة الس ّيام دعاء اإلمام احلسني ؛ ودعاء اإلمام
زين العابدين ؛ .فهذان الدُ عاءان من أبرز أدعية أهل البيت إل عمق ًا معرفي ًا
وتوجيه ًا تربوي ًا وسلوك ًا عرفاني ًا وأسلوب ًا مؤثر ًا جيذب احلاج نحو اهلل تعاىل ويخُ رجه
من عامل املاديات إىل عامل املعنى.

مميزات البعد العرفاني :
هذا ال ُبعد العرفاين يحُ قق ميزات متعددة :

األوىل :إنه يتقاطع ويتصل يف نقطة حمددة مع معرفة النفس ،وقد أشارت الروايات
إىل بيان هذا املعنى ،منها« :من عرف نفسه فقد عرف ربه»((( ،أي ّ
أن من عرف فقره
وتقصريه وعرف الغنى واإلفضال بال حدود من ِق َبل اهلل تعاىل ،وصل إىل معرفة ربه
((( بحار األنوار ج  2ص .32
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بأنه الغني املطلق.

إن خصوصية اجلانب العرفاين فيام يشتمل عليه من ب ٍ
الثانيةّ :
عد معريف يتكفل
ُ
بإيصال اإلنسان إىل اهلل تعاىل ،وما أروع هذا ال ُبعد الذي جيعل اإلنسان يرى اهلل تعاىل
قادر ًا عىل إيصاله إىل ما ُيريد ،ليس يف دار اآلخرة  -بأن جيعله مع النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني -بل يف دار الدنيا بتحقيق ما يصبو إليه من طموحات.
الثالثة :أنّه ُبعد يتقاطع مع وقوف العبد بعرفة خاشع ًا منقطع ًا متبت ً
ال عارج ًا
بوجوده الروحاين واجلسامين إىل اهلل تعاىل ،من خالل األدعية ذات املضامني العالية
التي امتازت هبا مدرسة أهل البيت إل وتفوقت عىل املدارس األخرى واالجتاهات
املغايرة ،ففي هذه املدرسة تركيز كبري عىل أمهية الدعاء ،رغم ّ
أن الصوم من املستحبات
الواردة يف يوم عرفة ،إالَّ ّ
ستحب الصوم للواقف
أن األئمة إل ُيؤكدون عىل أنّه ال ُي
ُّ
بعرفة إذا كان الصوم ي ِ
ضع ُفه عن الدعاء واإلقبال عىل اهلل تعاىلّ ،
ألن يوم عرفة يوم
ُ
دعاء ومسألة وانقطاع إىل اهلل تعاىل.

متى ُتفقد ميزات ال ُبعد العرفاني؟
ّ
إن هذه امليزات التي ذكرناها لل ُبعد العرفاين قد ال تتحقق لإلنسان وال يمكنه
فوت عىل نفسه فرصة االلتحاق بقوافل احلجيج ،فقد
الوصول إليها واإلفادة منها إذا ّ
سأل النبي ص أحد العرب األثرياء بعد أن أهنى النبي ص املناسك يف طريق رجوعه
إىل املدينة ،فالتفت إىل النبي ص قائ ً
ال له :يا رسول اهلل لقد فاتني احلج ،ويل من املال
فمرين يا رسول اهلل ،ماذا أفعل ألدرك ما فاتني من احلج ؟ فأجابه النبي
كذا وكذاُ ...
ص :لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة محراء أنفقته يف سبيل اهلل ما بلغت ما بلغ احلاج(((،
والنبي ص ال ُيشري هنا إىل الثواب بام هو ثواب؛ بل إىل األبعاد املعنوية والعمق املعريف
((( وسائل الشيعة ج 11ص .116
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الذي تتضمنه املشاعر املقدسة يف احلج ،وما تحُ ققه لإلنسان من وقفات مع اهلل تعاىل
ومع نفسه ،ألنه من املعلوم بأنّه قد يصيل اإلنسان ويدرك ثواب احلج ،لكنه ال يصل
إىل ُبعده العرفاين ،املحقق إلدراك فقره واحتياجه الذايت إىل اهلل تعاىل كام وصل إىل ذلك
الواقف بعرفة ،لذا قال ص« :احلج عرفة»((( ،ولعله مضمون ما أشار إليه القرآن
الكريم ،قال تعاىل{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}(احلج .)٢٨-٢٧:وما أروعها وأعظمها من
منافع تتصل باملسرية التكاملية لإلنسان وترتبط بحياته الدنيوية واألخروية.

((( عوايل اللئايل ج  2ص .90
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إشراقات معرفية من دعاء عرفة
قـال اهلل تعـاىل فـي القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ}(احلج )28-27:صدق اهلل العيل العظيم.

الدعاء يف احلج
احلج مدرسة تربوية هدفها رفع مستوى اإلنسان عىل أصعدة متعددة؛ منها:
الصعيد املعريف والعرفاين عرب ٍ
نواح متعددة ،أمهها ذكر اهلل تعاىل ودعاءه ،وقد ُأويل
الدعاء عناية كبرية من النبي ص واألئمة إل يف كل مشهد ومنسك من مناسك

احلج.

أهمية دعاء عرفة
لعل أهم وأعظم األدعية الواردة يف نسك احلج ما جاء عن اإلمامني احلسني

وزين العابدين إل ،وقد اشتهر دعاء عرفة لإلمام احلسني ؛ الذي يشتمل
عىل مضامني يف معرفة احلق تعاىل ،وحيتوي عىل معارف يف السري التكاميل يف
الوصول إىل اهلل تعاىل ،أبان اإلمام ؛ يف هذا الدعاء فقر اإلنسان واحتياجه

لالرتباط باهلل تعاىل.
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مضامني عالية يف دعاء عرفة
عند التأمل يف بعض مقاطع دعاء عرفة نجد اإلمام ؛ يبني الطريق الذي
يرتقي فيه احلاج بنسكه وحجه ُسلم التكامل فيستشعر عظمة احلق ،قال ؛« :ال ّل ُه َّم
واكَ ،وال ت ُْش ِقنِي بِ َم ْع ِص َيتِ َكَ ،و ِخ ْر ليِ فيِ
أس ِعدْ نيِ بِ َت ْق َ
شاك َكأَنيِّ َأ َ
اج َع ْلنِي َأ ْخ َ
ْ
راكَ ،و ْ
ِ
َق ِ
ضائ َكَ ،و ِ
ب َت ْع ِج َيل ما َأ َّخ ْر َتَ ،وال ت َْأ ِخ َري ما َع َّج ْل َت،
بار ْك ليِ فيِ َقدَ ِر َكَ ،حتَّى ال ُأح َّ
َليِ
ِ
ني فيِ َق ْلبِيَ ،و ْ
ُّور فيِ بَصرَ ِ ي،
ناي فيِ َن ْفسيِ َ ،وال َّي ِق َ
اإلخ َ
اج َع ْل غ َ
ال ّل ُه َّم ْ
الص فيِ َعم َ ،والن َ
والب ِصري َة فيِ ِدينِي ،وم ِّتعنِي بِج ِ ِ
اج َع ْل َس ْم ِعي َوبَصرَ ِ ي ِ
الوارثَينْ ِ ِمنِّي»((( هذا
وارحيَ ،و ْ
َ
َ َ ْ
َ َ َ
املقطع الرائع حيوي مضامني رفيعة نوجزها يف اآليت:

األول :اخلشية من اهلل
شاك َكأَنيِّ َأ َ
اج َع ْلنِي َأ ْخ َ
راك» ،بينّ القرآن الكريم ّ
أن من
قال ؛« :ال ّل ُه َّم ْ
خيشى اهلل من عباده هم العلامء{ ،ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}(فاطر )28:فالعامل

باهلل خيشاه ألنه يراه حارض ًا وناظر ًا{ ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(احلديد )4:وهذه املعية
اج َع ْلنِي
هلل تعاىل يف كل موقف يقفه اإلنسان ،ويريد اإلمام ؛ بقوله« :ال ّل ُه َّم ْ
شاك َكأَنيِّ َأ َ
َأ ْخ َ
راك» الرؤية القلبية وجتيل احلق تعاىل لعباده ،ووصول الناسك
بحجه إىل هذا املقام العظيم.

الثاني :التقوى طريق السعادة
أس ِعدْ نيِ بِ َت ْق َ
واك» يبني ؛ ّ
أن طريق احلصول عىل السعادة بتقوى
قوله ؛َ :
«و ْ
اهلل تعاىل ،فال طريق سواه يوصل اإلنسان إىل شاطئ األمان وساحل االطمئنان
((( إقبال األعامل البن طاووس ج 2ص .79
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والنجاة{ ،ﭑ ﭒ ﭓ}(النبأ )31:هم الفائزون كام عرب القرآن ،أما من ال خيشى اهلل

وال يتقيه فهو ْ
وإن ظفر بالدنيا إالّ أهنا متاع أيام قالئل يأفل كام تأفل الشمس ،ويتالشى
كام يتالشى الرساب فليست الدنيا باقية.

الثالث :الشقاء باملعصية
ويبني ؛ ّ
«وال ت ُْش ِقنِي بِ َم ْع ِص َيتِ َك».
أن الشقاء بمعصية اهلل ،واالبتعاد عنه تعاىلَ ،

الرابع :طلب القضاء األحسن
اإلمام ؛ ُيعلم الناس ّ
أن اهلل هو املترصف يف الكون ،والقادر عىل كل يشء

فيه ،وال يتحقق يشء يف الكون إالّ بإذنه وتقديره وقضائه تعاىل ،وعىل اإلنسان أن
يتحىل بمعرفة خاصة ،تتيح له أن يرىض بقضاء اهلل وقدره من ناحية ،وأن ُيف ِّعل

قدراته من ناحية أخرى ،ويدعو اهلل بأن خيتار له األفضل واألكمل ّ
ألن اهلل عىل
كل يشء قدير ،فقوله ؛« :و ِخر ليِ فيِ َق ِ
ضائ َك» أي اجعل ما تقضيه وتقدره
َ ْ

األحسن واألفضل.

اخلامس :طلب الربكة
«و ِخ ْر ليِ فيِ
ّ
إن الدعاء هبذه الكلامت يف يوم عرفة يقرب العباد إىل اهلل تعاىلَ ،
َق ِ
ضائ َك َو ِ
بار ْك ليِ فيِ َقدَ ِر َك» ،وحيقق لإلنسان كامالً معنوي ًا ،إ ْذ ّ
أن الربكة يف تقديره
تعاىل هي نامء وزيادة فيام ُيقدرهّ ،
فإن التقدير قد يؤدي بحياة اإلنسان إىل السوء،

أما التقدير املبارك فيصب يف صالح اإلنسان ويستمتع به ليصل إىل ما يصبو إليه،
«و ِ
بار ْك ليِ فيِ َقدَ ِر َك».
َ
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السادس :الرضا مبا قدره اهلل
«حتَّى ال
ومن الربكة يف تقديره تعاىل وقضائه أن يرىض اإلنسان بام قدَّ ره اهللَ ،
ِ
ب َت ْع ِج َيل ما َأ َّخ ْر َت َوال ت َْأ ِخ َري ما َع َّج ْل َت» ،فالباري تعاىل عامل باملصالح التي جتري
ُأح َّ
يف الكون ،فال يعلم هبا إالّ هو أو من أطلعه عىل ذلك ،والعارف املؤمن السائر يف
رصاط العبودية ال حيب تأخري ما ُعجل له ،وال يبغض تأخري ما أجله اهلل لعلمه ّ
بأن

املقادير جتري بحكمة من لدن احلق تعاىل ،وهو ْ
وإن مل ُيدرك أين تكمن مصلحته؟ غري
ال عليه ،وحينئذ ّ
أنه يبذل قصارى جهده ويتقي اهلل متوك ً
فإن املصلحة ستكون له يف

هناية املطاف ،قال تعاىل{ :ﯴ ﯵ}(القصص.)83:

السابع :غنى النفس
ِ
ني فيِ َق ْلبِي َو ْ
الص فيِ َعمَليِ »
ناي فيِ َن ْفسيِ َوال َّي ِق َ
اإلخ َ
اج َع ْل غ َ
قال ؛« :ال ّل ُه َّم ْ
يطلب ؛ أن يستغني ،موضح ًا ّ
بأن الكثري من الغناء ال يتحقق باملظاهر الزائفة
وإنام بغنى النفس الذي يكمن يف االرتباط باهلل تعاىلّ ،
إن كثري ًا من األشقياء تتوافر

هلم النعم ،إال أهنم يف أشد حاالت الفقر والفاقة وال يستمتعون بيشء منهاّ ،
ألن اهلل

غنى يف أنفسهم ،واإلمام ؛ يركز عىل هذا املحور األساس واملهم يف
مل جيعل هلم ً

شخصية اإلنسان وهو الغنى اخلاص ،املتمثل يف االستغناء باهلل تعاىل ،لكونه مصدر
ِ
ناي فيِ َن ْفسيِ ».
اج َع ْل غ َ
النعم واإلفضال والعطاء« ،ال ّل ُه َّم ْ

الثامن :الوصول إىل االطمئنان
ني فيِ َق ْلبِي» ،االطمئنان
«وال َّي ِق َ
يريد اإلمام ؛ أن يصل الداعي إىل اليقنيَ ،

واليقني درجتان ،ومها الغاية من ترشيع العبادة ،قال تعاىل{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆ}(احلجر )99:العبادة هلل تعاىل ال رشيك له ،وهذا مسلك إبراهيم ؛ يف احلج،
{ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ني فيِ َق ْلبِي َو ْ
الص فيِ َعمَليِ »،
«وال َّي ِق َ
اإلخ َ
ﯤ ﯥ}(األنعام ،)163-162 :ثم قال ؛َ :

َيطلب ؛ أن يصل إىل درجة اإلخالص لتكون أعامله هلل تعاىل ،وهذه الدرجة
توصل اإلنسان إىل االجتباء واالصطفاء فيكون مخُ َلص ًا ـ بفتح الالم ـ هلل تعاىل،

فتصبح توجهاته إهلية{ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}(احلجر )99:أي من الذين استخلصناهم

واجتبيناهم واصطفيناهم.

االستمتاع بالنعم اإلهلية
اإلخالص فيِ َعمَليِ
ِ
ناي فيِ َن ْفسيِ َوال َّي ِق َ
ني فيِ َق ْلبِي َو ْ َ
اج َع ْل غ َ
قال ؛« :ال ّل ُه َّم ْ
ِ
َوالن َ فيِ
ري َة فيِ ِدينِي» ،نعم اهلل تعاىل عىل اإلنسان متعددة ،ومن
ُّور بَصرَ ِ ي َوال َبص َ

نعمه العظيمة البرص ينظر به إىل األشياء فيبرصها ،إالّ أنه يضعف تدرجيي ًا كلام تقدم

ال ُعمر باإلنسان ،واإلمام ؛ يطلب من اهلل تعاىل أن ُيبقيه مستمتع ًا هبذه النعمة

ملا هلا من عظيم األثر يف تكامل اإلنسان عىل األصعدة املختلفة ،ثم قال ؛:
ِ
ري َة فيِ ِدينِي» ،يطلب البصرية يف الدين ،لكوهنا أعظم األشياء التي تدرك
َ
«وال َبص َ
هبا حقائق الدين من جهة ،و ُيعرف املتدين الصالح من جهة أخرى ،وهي توأم
ُعرف اإلنسان عىل حقائق األحكام الرشعية بالنحو
مع الوسطية واملرونة ،ألهنا ت ِّ
الذي يتيح له أن يتفاعل نفسي ًا وعاطفي ًا وعقلي ًا وفكري ًا مع هذه احلقائق فيتجه

نحو اهلل تعاىل ،و َيعرف الصاحلني املتدينني ألنه بصري ،ويمتزج هبم لكونه مرن ًا يف

تعاطيه مع أحكام اهلل تعاىل من ناحية ومع املتدينني من ناحية أخرىّ ،
إن مرونة
الدين كبرية ألنه شرُ ِ ع لسعادة اإلنسان ،غري ّ
أن بعض املتدينني ال بصرية له يف دينه
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فيتزمت يف تدينه ،لعدم وعيه الكايف بحقائق الدين ،أي ليس له بصرية يف دينهِ ،
إذ

الدين كله ُيرس ،أما من زاد عن حده فقد انحرف به املسار وشط به السرُ ى وابتعد
عام يريده اهلل تعاىل.
ّ
إن اإلمام ؛ يركز عىل البصرية يف الدين ،لكوهنا تُعرب عن اخلربة يف التعامل مع

املجتمع بام يريده اهلل دون تزمت ،إهنا تعاليم يصل إليها الداعي يف نسك عرفة.

اجلمعة1428 /11/19 :هـ
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تأمالت في دعاء عرفة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}(آل عمران )٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

البعد املعريف هلل تعاىل أهم األبعاد ،وقد جاء يف حماور متعددة ،كمحور جهاد

النفس ،وحتمل املشقة ،وحمور الصرب ،وحمور اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ،وحمور

االلتزام بالقانون اإلهلي والتعبد هلل تعاىل ،وحمور الدعاء ،وهو مخ العبادة ،نعم؛

لقد جاءت نصوص متعددة من األدعية توضح ما ينبغي للحاج أن يصل إليه من
درجات عالية يف عرفانه للحق تعاىل ،ومن أفضل ما جاء من أدعية احلج دعاء اإلمام

احلسني ؛ ودعاء اإلمام زين العابدين ؛ ،ففي دعاء عرفة إلمامنا احلسني ؛

مقاطع متعددة ،كل مقطع منها يبني ما ينبغي أن يصل إليه احلاج من الرقي العرفاين
واالتصال باملبدأ املتعال ،وحيار من يقرأ هذا الدعاء أي مقطع يأخذ ليدلل به عىل هذا

البعد املعريف ،غري ّ
أن من أروع املقاطع ما جاء يف آخر دعاء عرفة ،قال اإلمام ؛
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ال َأك ُ
اجلاه ُل فيِ ِع ْل ِمي،
ُون َف ِق ًريا فيِ َف ْق ِري ،إِ ِهلي َأنا
نايَ ،ف َك ْي َ
«إِهلي َأنَا ال َفق ُري فيِ غ َ
ِ
واء م ِ
ف ال َأك ُ
ُون َج ُهوالً فيِ َج ْهليِ  ،إِ ِهلي إِ َّن ْ
قاد ِير َك َمنَعا
اختِ َ
َف َك ْي َ
الف َتدْ بِ ِري َك ،وَسرُ ْ َع َة َط َ
س ِمن َْك فيِ ب ٍ
ُون إِىل ع ٍ
ني بِ َك َع ِن السك ِ
ِ
طاء َوال َّي ْأ ِ
الء ،إِ ِهلي ِمنِّي ما َي ِل ُيق
ِعبا َد َك
َ
العارفِ َ
َ
ُّ
ف والر ْأ َف ِة ليِ َقب َل وج ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود
ْ ُ ُ
بِ ُل ْؤمي َومن َْك ما َيل ُيق بِ َك َرم َك ،إِهلي َو َص ْف َت َن ْف َس َك بِال ُّل ْط َ َّ
ت ا َمل ِ
ود َضع ِفي ،إِ ِهلي إِ ْن َظهر ِ
َضع ِفي َأ َفتَمنَعنِي ِمنْهام بعدَ وج ِ
حاس ُن ِمنِّي َفبِ َف ْض ِل َك،
ْ
ُ َْ َ ُ
ْ ُ
ْ
ََ
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فت ِ
ِ
ت ا َمل ِ ِ
و َل َك املِنَّ ُة عَليَ  ،وإِ ْن َظهر ِ
َك ُلنِي
حل َّج ُة عَليَ َّ  ،إِ ِهلي َك ْي َ
َّ َ
َ
ساو ُئ منِّي َفبِ َعدْ ل َكَ ،و َل َك ا ُ
ََ
ْت النَّاصرِ ليِ َ ،أم َكي َ ِ
ْت احلَ ِف ُّي بيِ  ،ها َأنا
َو َقدْ َتو َك ْل ُت ليِ َ ،و َك ْي َ
يب َو َأن َ
ف ُأضا ُم َو َأن َ
ف َأخ ُ
ْ ْ
ُ
َأ َت َو َّس ُل إِ َل ْي َك بِ َف ْق ِ
ف
ف َأ َت َو َّس ُل إِ َل ْي َك بِام ُه َو محَ ٌال َأ ْن َي ِص َل إِ َل ْي َكَ ،أ ْم َك ْي َ
ـري إِ َل ْي َكَ ،و َك ْي َ
ف ُأت َْر ِج ُم بِ َمقاليِ َو ُه َو ِمن َْك َب َر ٌز إِ َل ْي َك،
َأ ْشكُو إِ َل ْي َك حاليِ َو ُه َو ال يخَ ْ َفى َع َل ْي َكَ ،أ ْم َك ْي َ
ب آماليِ َو ِه َي َقدْ َو َفدَ ْت إِ َل ْي َك»((( كلامت عظيمة تبني حقيقة ما يصل إليه
َأ ْم َك ْي َ
ف تخَُ ِّي ُ

احلاج بانقطاعه إىل اهلل تعاىل ومعرفته به.

الفقر الذاتي :
بني اإلمام ؛ ما أفاده القرآن الكريم {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ِ
ِ
ناي» معناه ّ
أن اإلنسان حتى إذا
ﮭ ﮮ ﮯ}(فاطر )١٥:فقوله ؛َ « :أنَا ال َفق ُري فيِ غ َ

توافرت لديه روافد الغناء من الصحة واملال وما حيتاجه يف حياته غري أنه فقري يف غناه،
ألنه لن يغنيه شيئ عن اهلل تعاىلِ ،
إذ املال واجلاه واملنصب والصحة وكل يشء آخر ال
ٌ
يغني عن اهلل تعاىل ،اإلنسان يف صحته قد ُيؤخذ أخد عزيز مقتدر ،وكثري من الناس
مات يف قمة صحته ،وابتيل بمرض عضال يف أوج عافيته ،فخر كام خير الطري من جو
ِ
ِ
ف ال َأك ُ
ُون َف ِق ًريا فيِ َف ْق ِري».
نايَ ،ف َك ْي َ
السامءَ « ،أنَا ال َفق ُري فيِ غ َ

اجلهل بعظمة احلق تعاىل
ِ
ُون َج ُهوالً فيِ َج ْهليِ » ّ
ف ال َأك ُ
إن العامل ال حييط
«إِ ِهلي َأنا
اجلاه ُل فيِ ِع ْل ِميَ ،ف َك ْي َ
بعظمة جالل احلق تعاىل ،وجيهل إحاطة احلق باخللق ،ومهام وصل يف علمه لن يتاح

له أن يصل إىل تلك املعرفة هلل تعاىل ،فال يصل اإلنسان إىل درجات عالية إالّ ويتبني له
((( بحار األنوار ج  95ص .225
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جهله ،وكلام اشتد عرفان ًا هلل تعاىل أدرك أنه جاهل يف معرفته تعاىل.
ال كلام قدمت فكري فيك شرب ًا ّفر مي ً
بك يا أعجوبة الكون غدا فكري كلي ً
ال

فال يصل أحد إىل معرفة احلق تعاىل إالّ ويدرك جهله ،هذا حال العامل فكيف بمن
ف ال َأك ُ
ُون َج ُهوالً فيِ َج ْهليِ ».
ال يعرف اهلل تعاىل ،فالعامل جاهل بمعرفته تعاىلَ « ،ف َك ْي َ

تقلبات األحوال :
ثم بني اإلمام ؛ حقيقة هي غاية الصدق وعرفان احلق تعاىل وهي «إِ َّن ْ
الف
اختِ َ
ِ
واء م ِ
قاد ِير َك» اهلل تعاىل هو املدبر للكون واملغري حلال اإلنسان من
تَدْ بِ ِري َك وَسرُ ْ َع َة َط َ
حال إىل حال ،فال يدوم صاحب النعيم يف نعيمه ،وال صاحب الفقر يف فقره ،وال
صاحب البؤس يف بؤسه وال صاحب السؤدد والعزة يف عزته ،كل يتغري حاله إىل حال،
وبنحو رسيع فال يظن املرء أنه ٍ
باق وماكث ًا يف عزه وسؤدده ،بل يتغري حال اإلنسان

ِ
واء م ِ
من حال إىل حال« ،إِ ِهلي إِ َّن ْ
قاد ِير َك» اهلل تعاىل يطوي
اختِ َ
الف تَدْ بِ ِري َك وَسرُ ْ َع َة َط َ
ني بِ َك َع ِن السك ِ
ِ
ُون إِىل
املقادير من تقدير مقدر إىل تقدير آخرَ « ،منَعا ِعبا َد َك
العارفِ َ
ُّ
ع ٍ
طاء» العارف باهلل تعاىل ال يسكن إىل عطاء ،حتى إذا كانت الدنيا بني يديه غري أنه
َ

يرى فقره وتقلب األحوال فنبي اهلل سليامن ؛ وذو القرنني كانا ملكني عظيمني إالّ

ال منهام يرى ّ
ّ
أن ك ًّ
أن املكنة والعزة هلل تعاىل ال يستطيع أحد أن يكون له ملجئ من دون

اهلل تعاىل  -يا من ال منجأ وال ملجأ منه إالّ إليه  -ولن يقيك أحدٌ وحيجبك عن سطوته
تعاىلَ « ،منَعا ِعبا َد َك ِ
ني» العارف باهلل تعاىل من يصل إىل هذا املقام فال يسكن إىل
العارفِ َ
عطاء ،فمهام أويت من عزة ومن غنى فإنه يرى فقره بل يرى أنه مركوس يف عني الفقر
وإن أصابه بؤس أو شدة فلن ييأس من روح اهلل تعاىل بل يرى ّ
والفاقةْ ،
أن اهلل تعاىل
س ِمن َْك فيِ ب ٍ
«وال َّي ْأ ِ
الء» حتى إذا اشتد البالء
َ
قادر عىل أن حيول بؤسه إىل رخاء ونعيمَ ،
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وادهلم اخلطب ّ
فإن اهلل تعاىل قادر عىل تغيريه.

شح اإلنسان والكرم اإلهلي
بني اإلمام ؛ ّ
أن اإلنسان يعيش الشح يف نفسه ،واللؤم يف ذاته بطبيعة حاله
وحيتاج أن يلتصق بمبدأ الغنى املطلق باهلل تعاىل ِ
«منِّي ما َي ِل ُيق بِ ُل ْؤ ِمي َو ِمن َْك ما َي ِل ُيق
بِك ََر ِم َك» اهلل تعاىل هو الغني املطلق الذي ال حدود لغناه واإلنسان فقري يعيش اللؤم
والشح يف ذاته ،ويبخل هبام عىل نفسه تارة وعىل غريه تارة أخرىِ ،
«منِّي ما َي ِل ُيق بِ ُل ْؤ ِمي
َو ِمن َْك ما َي ِل ُيق بِ َك َر ِم َك».

اللطيف شديد الرمحة خبلقه
ف والر ْأ َف ِة ليِ َقب َل وج ِ
ِ
ِ
ود َض ْع ِفي» فاهلل تعاىل هو
ْ ُ ُ
«إِهلي َو َص ْف َت َن ْف َس َك بِال ُّل ْط َ َّ

اللطيف بعباده ،قبل وجود اخللق وبعد وجود اخللق ،ومع وجود اخللق فقد وصف

نفسه بالرأفة وهي الشدة يف الرمحة ،فهو تعاىل ليس برحيم فقط بل شديد يف رمحته تعاىل
ود َضع ِفي َأ َف َتمنَعنِي ِمنْهام بعدَ وج ِ
ف والر ْأ َف ِة ليِ َقب َل وج ِ
ِ
ِ
ود
ُ َْ َ ُ
ْ ُ
ْ
ْ ُ ُ
«إِهلي َو َص ْف َت َن ْف َس َك بِال ُّل ْط َ َّ
َض ْع ِفي» وهو كذلك ب ْعد خلقه لإلنسان فال يمنعه من لطفه ورأفته ورمحته.

ظهور احملاسن بالفضل والكرم اإلهلي
ت ا َمل ِ
ظهر ِ
ِ
حاس ُن ِمنِّي َفبِ َف ْض ِل َك» ّ
إن اهلل تعاىل هو الذي أظهر حماسن
«إِهلي إِ ْن َ َ َ

اإلنسان ،وإذا قال الناس هذا كريم ولديه خلق طيبّ ،
فإن من أهلم اخللق أن

يتحدث عن املرء بأخالقه الطيبة هو اهلل تعاىل ولوال ذلك ملا حتدث عنه فجميع
ت ا َمل ِ
ظهر ِ
ِ
حاس ُن ِمنِّي َفبِ َف ْض ِل َك َو َل َك املِنَّ ُة عَليَ َّ » اهلل
النعم ترجع إليه تعاىل «إِهلي إِ ْن َ َ َ
ظهر ِ
ت ا َمل ِ
ساو ُئ ِمنِّي َفبِ َعدْ ل ِ َك َو َل َك
تعاىل قدّ ر ذلك وأجراه عىل أيادي خلقهَ ،
«وإِ ْن َ َ َ
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حل َّج ُة عَليَ َّ » اإلنسان إذا هتاوى يف أوحال الرذيلة والعياذ باهلل ،فالسبب يعود إىل
ا ُ
نفسه ،ألنه مل يرس يف طريق اهلدى ،ومل يأخذ بطريق احلق تعاىل ،ومل جياهد نفسه،

فوكله اهلل تعاىل إىل نفسه ،ومن وكله إىل نفسه زالت حماسنه وأصبحت مساوئ

للخلق ،ومهام قدم من َح َسن ،فال يراه الناس إالّ لئي ًام ،والسبب يعود إىل ّ
أن اهلل

تعاىل مل يلهم اخللق بالنطق بالثناء عليه ،بينام قد يفعل بعض الناس القليل ويمدح

كثري ًا ،واملائز هنا كون العمل هلل تعاىل ،وإذا كان العمل هلل تعاىل ادخر له يف {ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(الشعراء )٨٩ – ٨٨ :أما إذا كان للناس

قيل له :خذ جزاءك وثوابك ممن عملت له.

اللجوء إىل اهلل تعاىل
فت ِ
َك ُلنِي» ّ
إن من مال إىل غري اهلل تعاىل وكله اهلل تعاىل إىل ما مال إليه
«إِ ِهلي َك ْي َ
وذلك ّ
ْت النَّاصرِ ُ ليِ »
«و َقدْ َت َك َّف ْل َت ليِ َو َك ْي َ
ف ُأضا ُم َو َأن َ
أن اهلل تعاىل هو املتكفل به َ
واهلل تعاىل هو النارص للخلق ،فال ينبغي أن ينترص بغريه ِ
إذ النرص ال يتأتى إالّ باألخذ
ُ
بأسبابه ،ومن أراد أن يكون اهلل تعاىل نارص ًا له عليه أن يتوجه إليه تعاىل.

حفاوة اهلل تعاىل باخللق
« َأم َكي َ ِ
ْت احلَ ِف ُّي بيِ » ّ
إن اهلل تعاىل له حفاوة بخلقه أعظم من حفاوة
يب َو َأن َ
ف َأخ ُ
ْ ْ
املضيف لضيفه الكريم.

توسل املرء إىل اهلل تعاىل بالفقر والفاقة
«ها َأنا َأت ََو َّس ُل إِ َل ْي َك بِ َف ْق ِ
إن اإلنسان ال يملك شيئ ًا ّ
ـري» ّ
ألن مجيع ما لديه منه
تعاىل ،وبالتايل فغاية ما يملك هو منه ويربزه إليه« ،ها َأنا َأت ََو َّس ُل إِ َل ْي َك بِ َف ْق ِ
ـري إِ َل ْي َك
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ف َأت ََو َّس ُل إِ َل ْي َك بِام ُه َو محَ ٌال َأ ْن َي ِص َل إِ َل ْي َك» ّ
إن الفقر ال يصل إىل اهلل تعاىل ألنّه
َو َك ْي َ

تعاىل غني مطلق ،والفقر يف عامل اإلمكان واهلل تعاىل واجب الوجود ،وال حيد بجهة من
جهات النقص ،فهو الواحد القهار ،قاهر للحدود املمكنة للخلق فال يتاح لإلنسان أن
يتوسل إىل اهلل تعاىل إالّ «بِام ُه َو محَ ٌال َأ ْن َي ِص َل إِ َل ْي َك».

علم اهلل تعاىل حبال اإلنسان
ف َأ ْشكُو إِ َل ْي َك حاليِ َو ُه َو ال يخَ ْ َفى َع َل ْي َك» ّ
إن حديث اإلنسان إىل اهلل تعاىل
« َأ ْم َك ْي َ

معلوم {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}
ف ُأ َت ْر ِج ُم بِ َمقاليِ َو ُه َو ِمن َْك َب َر ٌز
« َأ ْم َك ْي َ
ف َأ ْشكُو إِ َل ْي َك حاليِ َو ُه َو ال يخَ ْ َفى َع َل ْي َك َأ ْم َك ْي َ
إِ َل ْي َك» حتى ما يتاح من ألفاظ يدعو هبا اهلل تعاىل هي بقدرة وتوفيق منه تعاىل ،فهو

(ق)١٦:

الذي أهلم فكان النطق بالثناء عليه.

احلق ال خييب اآلمال الوافدة
ب آماليِ َو ِه َي َقدْ َو َفدَ ْت إِ َل ْي َك» ّ
إن املرء إذا أ ّمل اهلل تعاىل وكانت آماله
« َأ ْم َك ْي َ
ف تخَُ ِّي ُ

وافدة عليه تعاىل ّ
فأن اهلل تعاىل ال خييب تلك اآلمال التي وفدت إليه.

جالل وعظمة احلق تعاىل
قال اإلمام زين العابدين ؛« :أنت الذي ال حتد فتكون حمدود ًا ،ومل متثل

فتكون موجود ًا»((( اهلل تعاىل ال مثل له{ ،ﭡ ﭢ ﭣ}(الشورى )١١:واحلدود
((( الصحيفة السجادية ص  :247أنت الذي ال حتد فتكون حمدودا ،ومل متثل فتكون موجودا،
ومل تلد فتكون مولودا ،أنت الذي ال ضد معك فيعاندك ،وال عدل لك فيكاثرك ،وال ند
لك فيعارضك ،أنت الذي ابتدء واخرتع ،واستحدث وابتدع ،وأحسن صنع ما صنع.
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هي للممكن الناقص ،أما وجود اهلل تعاىل فكامل مطلق ال حد له «أنت الذي ال حتد
فتكون حمدود ًا ،ومل متثل فتكون موجود ًا» أي موجود ًا ممكن ًا ،اهلل تعاىل ليس كسائر
املوجودات بل وجوده مطلق ال حيد« ،ومل تلد فتكون مولود ًا» فهو تعاىل مل يلدّ ،
ألن

الوالدة دليل النقص واحلاجة والفقر ،والذي يتوالد يكثر ،ويستغني بكثرته ،واهلل

تعاىل غني ال يستغني بغريه ،وإذا كان هلل تعاىل َو َلد فيكون له والد يلده ويكون فقري ًا

ناقص ًا تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا« ،أنت الذي ال ضد معك» واهلل تعاىل ال يضاده
يشء من خلقه فاألضداد يف عامل اإلمكان والضد هنا يراد به املعاند وليس الضد باملعنى

املنطقي فقط ،بل األعم بام يشمل النقيض« ،أنت الذي ال ضد معك فيعاندك» ليس
هناك وجود يعاند احلق تعاىل ،وحتى اجلبابرة واملتغطرسني كفرعون الذي قال {ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ }(النازعات )٢٤:يـدرك هـذه احلقيقـة ولـو فـي آخـر حلظة من حياته
عندما تطبق عليه املقادير {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ}(يونس )٩٠:ال يستطيع أحد أن هيرب من اهلل تعاىل «وال عدل لك فيكاثرك».
«وال ند لك فيعارضك» ليس ألحد االعرتاض عىل اهلل تعاىل ،فإذا أراد تعاىل أن يفعل

شيئ ًا عارضه «وال ند لك فيعارضك ،أنت الذي ابتدأ واخرتع» واهلل تعاىل مبتدأ اخللق
وهو الذي اخرتعهم ال من يشء كام قالت الصديقة الزهراء .((( D

«أنت الذي ابتدأ واخرتع واستحدث وابتدع ،وأحسن صنع ما صنع» اهلل تعاىل

ال وال يرى مجال اخللق إالّ من ينظر بنور اهلل تعاىل  -كن مجي ً
جعل ما صنعه مجي ً
ال
ترى الوجود مجي ً
ال  -حتى املآيس واآلالم ينبثق منها كامل اإلنسان ،فيصل إىل كامله

((( يف بحار األنوار ج 29ص  ،221يف خطبة الزهراء :ابتدع األشياء ال من شئ كان قبلها،
وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها ،كوهنا بقدرته ،وذرأها بمشيته ،من غري حاجة منه إىل
تكوينها ،وال فائدة له يف تصويرها ،إال تثبيتا حلكمته ،وتنبيها عىل طاعته ،وإظهارا لقدرته،
وتعبدا لربيته ،وإعزازا لدعوته.
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بتلك املأساة والبؤس ،لذا فمن يسري إىل احلج هبذا املسار الذي أبانه اإلمامان العظيامن

احلسني وزين العابدين ؛ يصل إىل عرفانه تعاىل.

اجلمعة 1429 -11-29هـ
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جوائز الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}
صدق اهلل العيل العظيم.

(آل عمران)٩٦:

عظمة بيت اهلل تعاىل
أوضحت املصادر التارخيية ّ
أن أول بيت ُعبد اهلل تعاىل فيه هو الكعبة ،وأشارت
أيض ًا بأنّه أول ٍ
بيت بنته املالئكة ثم ُدفن واحمت آثاره بام طرأ عليه فجدده آدم أبو البرشية
؛ ،ثم أحمت آثاره فهدى اهلل إبراهيم ؛ إلشادة بناءه.
ّ
إن هذا البيت العظيم موئل األفئدة ومنتجع ألسفار الناس وحمقق ملقاصدهم
ومآرهبم ،وفيه أرسار عظيمة وفوائد كثرية حيسن بالزائر احلاج أن يلتفت إىل كلامت
األئمة من أهل البيت إل التي تشري إليها بعد أن يحُ قق يف نفسه األرضية لتحصيلها،
باإلقرار بالذنوب عند البيت احلرام؛ ورد عن عيل ؛ ّ
إن اإلقرار بالذنب عند البيت
«أقروا عند امللتزم بام حفظتم من
احلرام يوجب غفران الذنوب العظام ،قال ؛ّ :
ذنوبكم» عدد ذنوبك التي أنت ذاكر هلا «وما مل حتفظوا» ثم قال ؛« :فقولوا»
خماطبني هلل تعاىل «وما حفظته علينا» يا ريب «حفظتك ونسيناه فاغفر لنا» ثم أردف
قائ ً
ال ؛« :فإنّه من أقر بذنوبه يف ذلك املوضع وعدده وذكره واستغفر منه كان حق ًا
عىل اهلل عز وجل أن يغفر له»((( اإلقرار بالذنوب ُيزلف إىل اهلل يف القرب منه ورفع
((( وسائل الشيعة ج  13ص .347
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الدرجات يف عامل املعنى.

أسرار الوقوف يف عرفة
وقد أشار ترمجان القرآن واملفرس لكل رشائع اإلسالم واملبني لكل أرسار الرشيعة
عيل ؛« :أنا مدينة العلم وعيل باهبا»((( عندما ُسئل عن الوقوف بعرفة ،ملا مل يكن
ٌ
الوقوف يف احلرم؟  -عرفة خارج احلرم -قال ؛ّ :
«ألن الكعبة بيته ،واحلرم بابه،
فلام قصدوه وافدين أوقفهم بالباب يترضعون» فاملوقف يف عرفة موقف رضاعة
وابتهال ومسألة كام جاء يف الروايات.

أسرار الوقوف يف مزدلفة
وقيل لإلمام أمري املؤمنني ؛ فاملشعر احلرام ملا صار يف احلرم؟ فأجاب« :ألنه
ملا أذن هلم بالدخول أوقفهم باحلجاب الثاين ،فلام طال ترضعهم أذن هلم بتقريب
قرباهنم فلام قضوا تفثهم تطهروا هبا من الذنوب التي كانت حجاب ًا بينه وبينهم» أذن
هلم بالدخول ،فقصدهم للكعبة بعد املشعر احلرام لإلتيان بنسك احلج ُيمثل قرب ًا من
اهلل وصعود ًا بدرجات العىل ،هذا ما يتحدث به أمري املؤمنني ؛« :أذن هلم بالزيارة
عىل الطهارة» نور عىل نور هيدي اهلل لنوره من يشاء.

أسرار التعلق بأستار الكعبة
معنى هو؟ قال ؛« :مثل رجل له
قيل له ؛ :فالتعلق بأستار الكعبة ألي
ً
(((
عند آخر جنايته وذنب فهو يتعلق بثوبه ،يترضع إليه وخيضع له أن يتجاىف عن ذنبه»
فعندما ُيتعلق بأستار الكعبة كام كان يفعل األئمة من أهل البيت إل ومنهم زين
((( ميزان احلكمة ج  1ص .139
((( وسائل الشيعة ج 11ص .226
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العباد ؛ فقد كانوا يتعلقون وجيأرون إىل اهلل بالدعاء ،والرضاعة باملسألة كام ورد
ذلك يف مناجاة التائبني واملستغفرين التي يقول فيها اإلمام زين العابدين ؛« :إهلي
إن كان الندم عىل الذنب توبة ،فإنيِّ وعزتك من النادمنيْ ،
ْ
وإن كان االستغفار من
اخلطيئة حطة فإين لك من املستغفرين ،لك العتبى حتى ترىض» إىل أن يقول «إهلي
عيل ،وبحلمك عني اعف عنِّي وبعلمك يب إرفق يب»(((.
عيل تب ّ
بقدرتك ّ

أسرار النحر يف منى
وورد عن ٍ
عيل سمعت رسول اهلل ص خيطب يوم النحر ويقول« :أهيا الناس
والثج :ما هيرق من الدماء فمن صدقت نيته كانت أول قطرة
والعج»
الثج
ّ
ّ
هذا يوم ّ
ٍ
كفارة لكل ٍ
عندئذ تكون هذه القطرة
ذنب اقرتفه إذا أراد بذلك أن يتخىل عن حيوانيته،
تمُ ثل توبة نصوحة يصل هبا العبد إىل رضوان من اهلل ومغفرة ،فهي كفارة لكل ذنب،
والعج :رفع الصوت بالتكبري والتلبية والدعاء «فعجوا إىل اهلل عز وجل فو الذي نفس
ّ
حممد ص بيده ال ينرصف من هذا املوضع أحدٌ إالّ مغفور ًا له» وكذا احلال يف منى يوم
النحر بعد الذبح والتقصري ُيغفر للجميع.

ثم قال ص« :إالّ صاحب كبرية مرص عليها ال حيدث نفسه باإلقالع عنها»
وجاء يف بعض الروايات «من مل يغفر له يف شهر رمضان مل يغفر له إىل قابل إال أن يشهد
عرفة»((( فاالستفادة من هذا املوسم العظيم الذي جعله اهلل ُمز َدلف ًا إليه يوصل إىل
الدرجات العىل ،واإلتيان هبذه النسك التي جاء هبا األنبياء والرسل وأكدها موضح ًا
هلا املصطفى ص وفرسها عيل ؛ وآله اهلداة ،حيقق خريي الدنيا واآلخرة.

(((

((( الصحيفة السجادية.
((( مستدرك الوسائل ج 10ص .129
((( وسائل الشيعة ج.305 10
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توحيد إبراهيم الخليل عليه السالم
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ }(األنعام )163-162:صدق اهلل
العيل العظيم.

توحيد العبادة :
من أقسام التوحيد :التوحيد يف العبادة بمعنى أن يرصف اإلنسان مجيع ما يصدر منه
من عبادات هلل تعاىل ،فكل مفردة عبادية وكل نسك إذا جاء به اإلنسان هلل ولغريه فهو
مرشك باهلل تعاىل ،وعمله غري خالص ،بل مردود عليه غري مقبول منه ،لذا أفتى العلامء
ّ
بأن املرائي يف عباداته كمن صىل وأظهر انتباه الغري بأنه من اخلاشعني هلل ،صالته باطلة،
وهكذا من ُأعجب بعمله فتحدث عن نفسه بأنه يأيت بصالة الليل ويصوم النهارّ ،
فإن
إعجابه بالعمل يحُ بطه ،وال يكون لعمله ثواب ،إذ ًا اإلعجاب بالعمل واإلتيان به لغري
اهلل يوجبان رده وعدم قبوله ،وتلك نتيجة للتوحيد يف العبادة ،قال تعاىل { :ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ}(الفاحتة )٥:أي أنت املعبود ال رشيك لك.

احلياة واملوت هلل رب العاملني :
حديث اخلليل ؛{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ} بيان ّ
بأن مجيع العبادات واملناسك
أن حياته هلل وحده؛ ِ
إذ املوحد يرى ّ
الصادرة من العبد هلل وحده ،بل ّ
أن وجوده من اهلل،
وما لديه من نعم مرتتبة عىل الوجود منه تعاىل.
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(وممايت) أي رجوعي وعودي إىل املبدأ الذي أتيت منه ،وهو (هلل رب العاملني) ّ
إن
قوله ؛( :هلل رب العاملني) استدالل عىل املطلب ،أي ّ
أن الصالة والنسك واملحيا
واملامت هلل؛ ألنه رب العاملني ،،فهو املريب واملنعم عىل مجيع العاملني ،ليس عىل عامل
اإلنسان فحسب ،بل عامل النبات وعامل احليوان وعامل اهلواء وعامل امللكوت وعامل
اجلربوت ومجيع عوامل الوجود ،وكل ما يف الساموات واألرض فهو ربه ،واملهيمن

عليه ،قال تعاىل{ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}(النساء ،)١٧٠:قوله{ :ﯓ ﯔ ﯕ
ٍ
ٍ
ﯖ ﯗ} معناه ّ
ومرشب ونوم ومجيع الترصفات
مأكل
أن احلياة بكل ما فيها من
هلل تعاىل.
حتدث القرآن بذلك ،وشرُ ح بالروايات ،فقد بينت األحاديث املتواترة ّ
بأن من
رصف صالته أو نسكه لغري اهلل فهو مرشكّ ،
إن األعامل العبادية من املستحبات
والواجبات بل املباحات يمكن أن تكون عبادة ،وعىل املؤمن أن حيول مجيع مناشطه
إىل عبادة.
من خالل اإليامن بالتوحيد العبادي تندفع كثري من الشبهات التي أوردت.

الذبح للضيف والوالد واملعصوم ليس ً
شركا :
الذبح للوالد واألم والصديق والضيف واإلمام املعصوم واألنبياء والرسل
ال يكون ذبح ًا لغري اهلل؛ ّ
ألن هذه مصاديق التكريم أو هي مرصف ملا ُذبح كالذبح
للفقراء ،وليست هذه العناوين التي تطلق ،يذبح املؤمن هلا طاعة بل تكري ًام ،وقد ذكر
ذلك يف الرسائل العملية يف باب الصيد والذباحةّ ،
إن من رشائط التذكية حللية أكل
حلم احليوان أن يكون الذابح مسل ًام وأن يستقبل القبلة بمقاديم الذبيحة ويذكر اسم
اهلل تعاىل عليها ،ويفري األوداج األربعة (العرقان الغليظان واملريء والبلعوم) ،بينّ
مجيع الفقهاء يف رسائلهم العملية تلك الرشوط مؤكدين عىل ّ
أن الذبح البد أن يكون
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هلل تعاىل ،ومع ذلك يكثر يف العرف ّ
بأن فالن ذبح ألمري املؤمنني ؛ أو للنبي ص
أو ألبيه أو لضيوفه ،ويراد بذلك اإلضافة التي تتحقق بأدنى مالبسة ،ومعناه أن يكون
الذبح هلل تكري ًام للضيف ،وأن يكون هلل تعاىل تكري ًام للصديق ،أو تكري ًام للمصطفى
ص أو الصديقة الزهراء  ،Dوهلم جرا؛ أي ّ
أن قول املسلم{ :ﯔ ﯕ ﯖ}
يراد به ما يشمل الذبح ،ومن ذبح لغري اهلل تعاىل كان ذبحه حمرم ًا ،وال حيل أكل ذبيحته،
وهكذا األمر يف الصالة ،فمن صىل ألبيه أو أمه كانت صالته باطلة إالّ إذا أراد بذلك ّ
أن
الصالة هلل وحده وألبيه أو أمه الثواب{ ،ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ} إذن من صلىّ ألمه فقد أهدى ثواب صالته هلا ،بيد ّ
أن هناك من يفهم
ّ
بأن الصالة فيام ُذكر لغري اهلل لضيق أفقهم ،صالة احلبوة -صالة جعفر ؛ -التي
حباها النبي ص جلعفر بن أيب طالب ؛ نسبت إليه كنسبة الدعاء لكميل ،اإلمام
؛ ع ّلم كميل الدعاء ،فنسب له ،والنبي ص ع ّلم جعفر بن أيب طالب ؛ صالة
التسبيح ملا جاء من احلبشة ،فنسبت له ،قال النبي ص :أال أحبوك يا جعفر؟ فحباه(((،
هذه الصالة التي تتكون من ركعات أربع وثالثامئة تسبيحة- ،سبحان اهلل واحلمد هلل
((( وسائل الشيعة (آل البيت) ج  8ص  :49قال رسول اهلل ص جلعفر  :يا جعفر ،أال
أمنحك ؟ أال أعطيك ؟ أال أحبوك ؟ فقال له جعفر  :بىل يا رسول اهلل ،قال  :فظن الناس
أنه يعطيه ذهبا أو فضة فترشف الناس لذلك ،فقال له  :إين أعطيك شيئا إن أنت صنعته يف
كل يوم كان خريا لك من الدنيا ،وما فيها وإن صنعته بني يومني غفر اهلل لك ما بينهام أو
كل مجعة ،أو كل شهر ،أو كل سنة غفر لك ما بينهام تصيل أربع ركعات تبتدأ فتقرأ وتقول
إذا فرغت  :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،تقول ذلك مخس عرشة مرة
بعد القراءة ،فإذا ركعت قلته عرش مرات ،فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته عرش مرات،
فإذا سجدت قلته عرش مرات فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بني السجدتني عرش
مرات ،فإذا سجدت الثانية فقل عرش مرات فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت
عرش مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم ،فذلك مخس وسبعون تسبيحة يف كل ركعة ،ثالث
مائة تسبيحة يف أربع ركعات ،ألف ومائتا تسبيحة وهتليلة وتكبرية وحتميدة إن شئت
صليتها بالنهار ،وإن شئت صليتها بالليل.

178

حكم وأسرار الحج

وال إله إالّ اهلل واهلل أكرب -احلبوة اليشء الثمني الذي يعطى لشخص ،وصالة جعفر
أن بعض الناس يتوهم ّ
نسبت إليه ألنّه ُحبي هبا غري ّ
بأن الصالة املذكورة رشك ،كنّا يف
احلج يف إحدى السنوات نصليها يوم عرفة ونحض احلجاج عليها ،وكان إىل جانبنا
بعض املسلمني ،فاستشكل قائالً :من جعفر هذا الذي تصلون له؟ واحلال ال أحد
يصيل جلعفر بن أيب طالب ،جعفر عبد من عباد اهلل ال يعبد من دونه ،لكن الصالة
نسبت له ؛ ،وهي من الصلوات التي علمها النبي ص جلعفر ،وعندما يقول
املصيل :إين أصيل صالة جعفر أو صالة عيل ؛ فهو ال يقصد أن يعبد جعفر ًا أو علي ًا
بل قصده أن يأتى بتلك الصالة املنسوبة جلعفر أو عيل هلل تعاىل ،لقد أظهر لنا املجاور
يف عرفة سو ًء يف التعامل وبذاءة يف األلفاظ ،فقال :أنتم يف يوم عرفة وال توحدون
اهلل وتصلون جلعفر ،ويقف املرء حائر ًا مرتدد ًا يف كيفية الرد عىل هؤالء الناس الذين
ال يفكرون بعقالنية وال يفهمون املراد من املعاينّ ،
ألن الدخول يف جدل حال احلج
حمرم ،قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} ،وعىل احلاج أن يلتفت إىل ذلك ،لك ّن ترك
اإلشكال دون إجابة ال جيوز أيض ًا ،من هنا يقع املرء يف حرية مع من يفكر بطريقة ضيقة
ويفهم النصوص الرشعية هبذا النحو من الفهم.

خالصة :
ّ
أن من عبد غري اهلل فهو كافر ،لك ّن هذه املفردات التي ذكرناها ليست من مصاديق
العبادة لغري اهلل ،وعلينا أن نفهم ّ
بأن الذبح والصالة والدعاء كلها هلل ،واملدعو هو
تعاىل؛ ّ
ألن غريه ال يملك النفع والرض وكشف الكرب من دون اهلل ،والتوسل بأحد
إنام هو من أجل تقواه ولكونه كريم عىل اهلل ،وليس ل ُيدعى من دونه تعاىل.

القسم الثالث:
آثار ونتائج احلج
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الحج والحب اإللهي
يف علل ابن سنان أن الرضا ؛ كتب إليه( :إنمـا سمـيت منـى منـى ألن
جربئيل ؛ قال :هناك يا إبراهيم متن عىل ربك ما شئت ،فتمنى إبراهيم يف نفسه أن
جيعل اهلل مكان ابنه إسامعيل كبش ًا يأمره بذبحه فداء له ،فاعطي مناه)(((.

أقسام احلب
أوضح اإلمام الرضا ؛ مطلب ًا عرفاني ًا أخالقي ًا كبري ًا ،يتعلق باحلب اإلهلي،
ذلك ّ
أن املرء ينبغي أن يتعلق قلبه باهلل تعاىل ،ويكون ارتباطه وثيق ًا به تعاىل ،قال تعاىل:

{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}(البقرة )١٦٥:ويتضح هذا املعنى بفهم ما أفاده العلامء يف
تقسيم احلب إىل قسمني:
األول :عريض يعرب عنه بحب يف نفس الرتبة.
الثاين :طويل تراتبي يأيت يف املرتبة الثانية.

احلب الرتاتيب
احلب الذي يف نفس الرتبة هو أن يشتغل قلب اإلنسان بأمرين يف رتبة واحدة،
ويكون كال األمرين حمرك ًا لإلنسان ودافع ًا له لإلتيان بالعمل ،فإذا أحب شيئ ًا انطلق
لتحقيق حمبوبه ،وإذا أراد أن يقوم بعمل حركه كال األمرين :قضاء احلاجة ،وحصول
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس  -ج  - 12ص .108
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القرب باإلتيان بالعمل ،فله دافعان وحمركان يف رتبة واحدة وعرض واحد ،أما إذا
كان املحرك له يشء واحد ،قد يكون يف طوله غريه ،لكنه ال حيركه ،وقد عرب الفقهاء
عنه يف مبحث النية بالضميمة التي ال ختل باملقصود ،ويسمى باحلب الرتاتبي ،أي ّ
أن
احلب عىل قسمني :حب يف نفس الرتبة ،وحب يف مرتبة متأخرة.

منطلقات حب اهلل تعاىل :
املؤمن كغريه من الناس حيب أشياء كثرية كاملال واألوالد ،والزوجة ،واألصدقاء،
لك ّن لديه فارق أساس وجوهري ،إ ْذ ّ
أن منطلقات حبه األساسية هلل تعاىل ،واملحرك
األساس والدافع األسمى لتحقيق الغايات لديه هو حب اهلل تعاىل ،أما حبه ألبويه
أو لزوجته أو أبنائه فينبثق من حبه هلل تعاىل ،وذلك هو املعنى العميق لقوله تعاىل:
{ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ}(البقرة.)١٦٥:

خصائص احلب اإلبراهيمي
ّ
إن اإلنسان يمر بمنعطفات يف حياته ،وقد يتعلق باملال فيعتني به أو الولد فال
يلتفت إىل غريه خصوص ًا إذا جاءه عىل كرب سنه ،وذلك ما حصل للخليل ؛ ،فقد
جاءه إسامعيل عىل كرب سنه يف الفرتة احلرجة.

ال يأس من احملبوب
ّ
إن كثري ًا من الناس يصل إىل اليأس قاطع ًا بعدم اإلنجاب يف تلك الفرتة ،غري
ّ
أن إبراهيم ؛ الرتباطه باهلل تعاىل مل ييأس من روح اهلل ،فرزقه اهلل تعاىل ابنه البار
إسامعيل ؛ وأصبح له مزيد عناية وشوق وتوق فكان ؛ مورد ًا الهتاممه.
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جتسيد القيم اإلهلية
غري ّ
أن تعاىل جعل خليله ؛ جيسد القيم ويفصح عن املثل اإلهلية ،قال تعاىل:

{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ}(البقرة )١٣٠:أي ّ
أن الطريق وامللة التي
سار عليها إبراهيم ؛ هي الطريق األمثل والرصاط املستقيم املؤدي إىل اهلل تعاىل،

ال تعلق بغري اهلل
قد يتعجب بعض من يقرأ السرية اإلبراهيمية كيف نتبع إبراهيم ؛ لنصل
إىل حقيقة التعلق باهلل تعاىل رغم كونه ؛ حيمل شوق ًا كبري ًا وحب ًا وعناية فائقة بابنه
حتى يكاد أن يبدو ّ
بأن شوقه وحبه يف رتبة تعلقه باهلل تعاىل ،فأراد اهلل تعاىل أن يكشف
النقاب ويزيل الوهم للسائرين يف الطريق اإلبراهيمي ،فأمره تعاىل أن يذبح ابنه،
فرأى يف املنام أنه يذبحه ،ورؤية األنبياء وحي من اهلل تعاىل ،فأخرب إبراهيم ؛
ابنه إسامعيل قبل الذبح فام كان منه إالّ اإلجابة الصادقة ،قال{ :ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ}(الصافات )١٠٢:أي سأمتثل األمر ،ورغم ّ
أن األمر صوري ليس
بحقيقي ّ
ألن اهلل تعاىل ال يريد ذبح إسامعيل حقيقة لكونه من السلسلة التي يرتتب
عىل وجودها وجود املصطفى ص ،أي ّ
أن اهلل تعاىل ال يريد ذبح إسامعيل ،لكنه يريد
بأن التعلق احلقيقي لقلب إبراهيم ؛ باهلل تعاىلّ ،
أن يبني ّ
وأن عنايته بابنه مل تسيطر
عىل قلبه كسيطرة حب اهلل تعاىل عليه ،واألمر يفصح عن هذا املعنى الدقيق وهو ما
حدث بالفعل ،فقد عزم إبراهيم ؛ عىل تنفيذ أمر ربه ،وعندما جاء إىل منى بعد أن
وقف املوقفني متنى عىل اهلل تعاىل ،أي خطر يف قلبه أن يبدل اهلل تعاىل ذبح ابنه بكبش،
فحقق اهلل له هذه األمنية واستجاب له ما خطر يف فكره ،قال تعاىل{:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ}(الصافات ،)١٠٣:فقد وضع السكني عىل منحر إسامعيل وحركها ،يريد ذبحه
لكنه رأى السكني ال تتحرك عىل منحره فتعجب كيف ّ
أن اهلل تعاىل يأمره من ناحية
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واألسباب ال تؤثر من ناحية أخرى ،ألنّه تعاىل ال يريد ذبح إسامعيل ،قال تعاىل:

{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}(الصافات )١٠٧:فجعل اهلل تعاىل الكبش فدا ًء إلسامعيل ؛
ثم أصبح ذلك سنة

عوامل جتسيد احلب هلل
إن يف ذلك درس ألويل النهى الذين حيبون اهلل تعاىل ح ّب ًا حقيقي ًا ،إ ْذ ّ
ّ
أن معنى احلب
احلقيقي هلل تعاىل أن يصل املحب إىل التجسيد احلقيقي ألوامر اهلل تعاىل ،واالنصهار يف
بوتقة حبه ّ
جل وعال.

األول :الصرب على البالء
يبتىل اإلنسان يف الدنيا بابتالءات كثرية ،فيبتىل يف بره ألبويه خصوص ًا إذا كان
أحد األبوين يسء اخللق ،كيف يتعامل االبن معه؟ وكيف يربه؟ ّ
إن ذلك من االبتالء
العظيم ،فهل ينجح من ابتيل هبذا االبتالء؟ رغم أنه ال يصل يف درجته إىل االبتالء
بذبح االبن ،وهناك ابتالءات كثرية ،لعل منها ابتالء الشاب بأداء صالة الفجر يف الليلة
الشاتية ،فهل يمتثل أمر اهلل تعاىل أم يبقى يف فراشه نائ ًام؟ ّ
إن َمن وعى حقيقة االمتثال
ألمر اهلل تعاىل ،ومعنى السري يف طريق عبوديته وأنه املحقق للسعادة يف الدارين ،سوف
يتعلق قلبه باهلل تعاىل ،وإذا تعلق قلبه باهلل تعاىل ،أصبح مهه األكرب يف امتثال أوامره
واجتناب نواهيه ،أما من مل يصل إىل هذا املعنى الدقيق فقد استحوذ الشيطان عىل قلبه
فصده عن ذكر اهلل تعاىل وعن إقام الصالة ،وجعل أوامر اهلل تعاىل يف املرتبة الثانية بل
الثالثة والعارشة ،فال ينطلق من خالل اإلتيان بأوامر اهلل تعاىل بل يرجح غري اهلل عىل
اهلل تعاىل ،ذلك هو الفارق ،والدرس الرئيس الذي نتعلمه من االبتالء.
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الثاني :احلب اإلهلي هو الدافع األساسي
إن احلق تعاىل ابتىل خليله إلظهار ّ
ّ
أن احلب اإلهلي هو الدافع األساس واملحرك
األكرب له ؛ّ ،
وأن الدوافع األخرى تندك يف تلكم الدافعية ،أي هي يف طول احلب
اإلهلي وليست يف رتبته وعرضهّ ،
إن أكثر الناس يتحركون من أهوائهم ويرجحون
املنطلقات التي يف ذواهتم عىل أوامر اهلل تعاىل ،فإذا ابتيل اإلنسان بابتالءات كثرية يف
نفسه ،وولده ،وأمواله بإخراج حقوق اهلل تعاىل ،عندئذ يظهر معدنه ،فهل يقدم أمر اهلل
تعاىل عىل اهلوى النفيس أم يطيع هواه؟ فيدور يف رشنقة النوازع الذاتية بحيث ال يكون
احلب اإلهلي مسيطر ًا عىل وجودهّ ،
إن هذا الدرس من أعظم الدروس التي نتعلمها يف
املدرسة اإلبراهيمية للحج ،فلم يؤثر إبراهيم ؛ حبه البنه عىل حب اهلل تعاىل ،ومل
يرجح التعلق باالبن عىل أمر اهلل تعاىل بل امتثل أمر اهلل تعاىل ومارس ذلك فع ً
ال دون
تردد ،لكن اهلل تعاىل بحكمته منع اآللة من أن تؤثر.

التقاطع بني احلب اإلهلي واألهواء
إذا سار املكلف يف الرصاط املستقيم وأتى بكل ما يريده اهلل تعاىل ،قد تتحقق له
بعض األماين ،ويصل إىل بعض املقاصد لك ّن ذلك ليس من خالل األهواء واملطامع
الذاتية لنفسه ،بل بقضاء وتقدير إهلي ،أي ّ
أن اهلل تعاىل هييئ له األسباب من حيث مل
خيطر عىل باله ،فتأتيه األمور طواعية وتتحقق له املقاصد الرتباطه العميق باهلل تعاىل،
أي ّ
أن حب اهلل تعاىل قد يتقاطع مع الوصول إىل املقاصد إذا اقتضت حكمته تعاىل
ذلك.

االبتالء سلم االرتقاء
اهلل تعاىل يبتيل العبد ويف االبتالء أرسار عميقة توصل السائر إىل الطريق اإلهلي
والتكامل الذايت والنفيس وتتحقق له املقاصد ،وقد مجع اإلمام الرضا ؛ كل هذه

186

حكم وأسرار الحج

املطالب التي أومأنا إليها شارحني بعض حيثياهتا بقوله ؛« :إنام سميت منى منى
ألن جربئيل ؛ قال :هناك يا إبراهيم متن عىل ربك ما شئت ،فتمنى إبراهيم يف نفسه
أن جيعل اهلل مكان ابنه إسامعيل كبش ًا يأمره بذبحه فداء له ،فاعطي مناه»((( أي أنه ؛
مهه أن يمتثل أمر اهلل تعاىل ،وذلك هو املقدم عنده غري ّ
أن له ؛ أمنية ومقصد ،رغم
أنه مل يرتدد طرفة عني يف ذبح ابنه ،ونتعلم من ذلك أن ال نرتدد يف امتثالنا ألوامر اهلل
تعاىل واجتنابنا لنواهيه ،وجعل احلب اإلهلي يسيطر عىل كل وجودنا ،عىل جوارحنا
وجوانحنا فنتذوق طعم حبه لنصل إىل قربه تعاىل.
اجلمعة 1433 -11 -11هـ

((( بحار األنوار ج  12ص .108
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البعد التهذيبي في الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} (البقرة )١٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

طرق تهذيب النفس
بينا ّ
أن من أهم األبعاد لفريضة احلج البعد املعريف هلل تعاىل وقد جاء هذا البعد يف
آي القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي ص واألئمة من أهل البيت إل
بحيثيات خمتلفةّ ،
إن معرفة اهلل تعاىل حتصل بطرق خمتلفة.

ً
أوال :السيطرة على الغرائز اجلنسية
من الطرق املؤدية للمعرفة جهاد النفس فهو بعد يوصل إىل اهلل تعاىل ،قال تعاىل:

{ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} (العنكبوت )٦٩:وهذا بعد بني واضح يف احلج
فالقرآن الكريم والروايات أبانا ما يلزم احلاج من جهاد لنفسه ليصل إىل مرتبة السيطرة
عىل جوارحه ،واآلية اآلنفة بينت هذه احليثية {ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ} فاحلاج جيب أن يسيطر عىل الغريزة اجلنسية ليتم حجه ،ونفي الرفث إبانة من
القرآن الكريم لسيطرة احلاج عىل غريزته اجلنسية ،ذلك ّ
أن الكثري من االنحراف يعود
إىل هذه الغريزة فقوة تأثريها متيل اإلنسان عن احلق إىل الباطل.
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ً
ثانيا :السيطرة على اللسان
قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} ّ
إن من النواحي املهمة يف شخصية اإلنسان
إثبات األنا لشخصه خصوص ًا إذا كان يمتلك مهارة يف الكالم ويريد التغلب عىل من
حياجه بإظهار التفوق لشخصيته ،واحلج مران لشخصيته فال يامري وال جيادل يف هذه
الفريضة {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} وال يريد الغلبة عىل خصمه باألقسام املغلظة  -ال
واهلل ،وبىل واهلل  -كام جاء يف الروايات ،بل يسري عىل ضوء املقاييس واملعايري الطبيعية،
يبني احلق دون جدال باعتدال.

ً
ثالثا :الشعور بالرقابة
قال تعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(قّ )١٨:
إن إحساس احلاج بمسؤوليته
أمام اهلل تعاىل وعلمه بإحاطته بام يصدر عنه{ ،ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} حيضه
عىل فعل اخلري والوصول إىل الدرجة العالية من الكامل اإلهلي{ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ} وال يتاح ذلك إالّ لصاحب العقل ومن يعلم بعواقب األمور وتقلبات
احلياة الدنيا فال يركن إليها بل يلتجأ إىل اهلل تعاىل معتمد ًا عليه {ﭯ ﭰ
ﭱ} هذا بعد هتذيبي للحج تطهر به النفس ،وتسري يف مسار الطائفني القائمني
مسار اخلليل ؛ {ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ} (احلج.)٢٦:

ّ
إن جهـاد احلـاج لنفسه جاء يف الروايات بتعبريات متعددة ففي خطبة الغدير،
بني ص ل ُيعلم من يأيت من بعده ما ينبغي للحاج أن يستفيده من هذه الفريضة العظيمة
بمعرفة عمقها:

ً
أوال :إدراك مضمون احلج
قال رسول اهلل ص« :معارش الناس ،حجوا البيت بكامل الدين والتفقه ،وال

جحلا يف يبيذهتلا دعبلا

189

تنرصفوا عن املشاهد إالّ بتوبة وإقالع»((( فمن أراد احلج ال ينبغي أن يكون مهه أداء
الفريضة دون الوعي ملضموهنا الكبري وما تشتمل عليه من معاين ،والنبي ص ن ّبه ّ
بأن
هذا األمر حيتاج إىل إمعان نظر يف معاين فريضة احلج العظيمة.

ً
ثانيا :الوعي مبا افرتضه اهلل
قوله ص« :معارش الناس ،حجوا البيت بكامل الدين» إشارة منه ص إىل ّ
أن
بعض الناس يؤمن ببعض الدين ويكفر ببعضه اآلخر ،أو يقرص يف أدائه ملا افرتضه
اهلل تعاىل عليه ،وحينئذ إذا أراد أن يتالىف ذلك فيحتاج إىل ٍ
جهد كبري ومشقة ليكون يف
غاية من الكامل وحيرز أعىل درجات التمسك بام افرتضه اهلل تعاىل عليه ،والتفقه الذي
ورد يف الرواية يراد به الوعي الدقيق لفرائض الدين ،وليس العلم باألحكام الرشعية
فحسب ،بل يشمل الفهم للحيثيات العقدية التي ينبغي للمسلم أن يعتقد هبا ،ويشمل
أيض ًا الوعي للحيثيات األخالقية التي متثل رصاط ًا مستقي ًام يف تعامله مع أخيه اإلنسان
ومع اهلل تعاىل ،ومع املجتمع والكون.

ً
ثالثا :التوبة يف مواطن احلج
ثم قال ص« :وال تنرصفوا عن املشاهد إالّ بتوبة وإقالع» أي أنه يف أثناء أداء
النسك وبعد االنتهاء منه ينبغي للحاج أن جيدد التوبة إ ْذ لعله قصرّ يف بعض األمور
فمنعه ذلك عن الوصول إىل املقام الشامخ والكبري.
ّ
إن احلصول عىل ما يبتغيه احلاج لن يكون إالّ بتوبة {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ}(الشورى )٢٥:خصوص ًا يف عرفة ّ
ألن اهلل تعاىل أمر خليله إبراهيم ؛ بالتوبة
واملعرفة فتاب اهلل تعاىل عليه.
((( مستدرك الوسائل ج 8ص .45
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احلج املربور
أبان النبي ص يف حـديـث آخـر معنى احلـج املربور الذي ليس له جزاء إالّ

اجلنة ،وذلك ْ
بأن يصل اإلنسان إىل نزاهة وطهر يف ذاته ،فعندما ُسئل ص عن بر

احلج ،قال ص« :إطعام الطعام وطيب الكالم»((( وهذان أمران مهامن:

األول :البذل والعطاء
ّ
إن اتصاف احلاج بالكرم والتخلص من رذيلة الشح فالح له {ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}(التغابنّ )١٦:
إن أعامل اخلري خصوص ًا إعطاء املال عىل حبه

تعاىل ،واإلسهام يف سد اجلوع ّ
ألن اإلنسان إذا جاع ُسلبت منه إنسانيته ،والنبي ص

أكّد عىل الكرم بنحو عام واحرتام شخصية اإلنسان بإعطائه ما حيتاج من طعام ،وبني
ّ
أن ذلك مصداق للحج املربور.

الثاني :طيب الكالم
ثم قال ص« :وطيب الكالم» فمن أراد حج ًا مربور ًا البد أن يعي ما ينطق به من
كلامتّ ،
ألن الكلامت السيئة سهام للشيطان ،تؤثر عىل الناس وترض بمن صدرت منه
قال تعاىل {ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}(فاطرّ )١٠:
إن طيب الكالم يزكي اإلنسان وجيعله
ممتث ً
ال لقوله تعاىل {ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة )٨٣:ويتاح به طهارة النفس وهتذيب
السلوك ،قال اإلمام الصادق ؛« :إذا أحرمت فعليك بتقوى اهلل وذكر اهلل»((( أي
((( مستدرك احلاكم ج 1ص .483
((( وسائل الشيعة ج  12ص  :464قال أبو عبد اهلل ؛  :إذا أحرمت فعليك بتقوى اهلل
وذكر اهلل وقلة الكالم إال بخري ،فإن متام احلج والعمرة أن حيفظ املرء لسانه إال من خري كام
قال اهلل عز وجل فإن اهلل يقول { :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ}.
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ال يصدر منك احلرام ،وذكر اهلل تعاىل كثري ًاّ ،
إن بعض الناس حيرم ويلبي إالّ أنه ال ُيرى

عليه آثار اإلحرام ،من خشوع ،وذكر هلل تعاىل ،وسكينة ووقار ،واإلمام ؛ يذكر
بأمهية اإلقالل من الكالم يف األمور املباحة «وقلة الكالم إالّ بخري» ثم قال ؛:

ّ
«فإن من متام احلج والعمرة أن حيفظ املرء لسانه إال من خري» مستشهد ًا بقوله تعاىل
{ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} فالرفث هو اجلامع،
والفسوق الكذب ،والسباب واجلدال قول الرجل( ،ال واهلل ،وبىل واهلل) ليتغلب عىل

خصمه بامتهانه ال َق َسم باهلل تعاىل املستلزم التصغري لعظمة اهلل تعاىل ،مما يتناىف مع احلج
املقرتن باستشعار عظمته تعاىل.

اجلمعة 1429 -11-15هـ
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أثر الحج في تزكية النفس وطهارتها
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ}(احلج )٢٨-٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.

أهمية البعد املعريف يف روايات أهل البيت إل
تبني فيام تقدم ّ
أن من أهم األبعاد هلذه الفريضة العظيمة البعد املعريف هلل تعاىل،
ويرتبط بمجاالت متعددة أحدها جهاد النفس ،والتزكية والتطهري للقلب{ ،ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} (البقرة )١٩٧:وقـد ُعنيت الـروايـات الــواردة عن
النبي ص واألئمة من أهل البيت إل هبذا البعد منذ بدء احلج إىل االنتهاء منه،
وبينت ما ينبغي أن يكون عليه احلاج منذ أن ينوي احلج فيجرد قلبه هلل تعاىل ،وخيليه
من الشوائب إىل أن ينتهي منه بالدخول يف أمن اهلل تعاىل وكالءته.

طهارة املال الذي حيج به
ّ
إن طهارة الوسيلة املؤدية إىل احلج  -الزاد والنفقة -فقد يتاح أن حيج املرء بامل
غري طاهر أو فيه شبهة فال يصل إىل اهلدف من احلج قال رسول اهلل ص« :من حج
بامل حرام فقال لبيك اللهم لبيك ،قال اهلل له :ال لبيك وال سعديك ،حجك مردود
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عليك»((( والنبي ص يؤكد عىل طهارة الوسيلة التي يرتتب عليها احلج ،وطهارة املال
الذي حيج به وقد جاء يف بعض الروايات :ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى ُيسأل
عن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه((( فإنفاق املال احلرام يف طريق مرشوع ال يقرب
إىل اهلل تعاىل والنبي ص يؤكد ّ
أن املال إذا مل حيصل من طريق مرشوع حتى إذا ُأنفق يف
سبيل اهلل تعاىل فلن يكون مقرب ًا إليه تعاىل بل يرد عىل ذلك اإلنسان الذي اكتسبه من
احلرام.

إخالص احلج هلل تعاىل
جاء يف الروايات رضورة إخالص احلج هلل تعاىل ،وأن يكون احلج له وحده ال
رشيك له {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ}(البينة )٥:العبادة إذا كانت هلل تعاىل ،كان هلا األثر الكبري الذي يعود
عىل النفس بالطمأنينة وعىل القلب باالنرشاح وجيعل اإلنسان يسري يف املسار اإلهلي،
قال اإلمام الصادق ؛« :احلج حجان :حج هلل ،وحج للناس ،فمن حج هلل كان
ثوابه عىل اهلل اجلنة ،ومن حج للناس كان ثوابه عىل الناس يوم القيامة»((( واإلمام
الصادق ؛ يبني مطلب ًا هام ًا ،هو أنه ال ُيكتفى بطهارة املال وال بإنفاقه يف طريق
مرشوع ،بل البد أن تكون النية للقيام هبذا العمل العبادي خالصة لوجهه الكريم :قال
اإلمام الصادق ؛« :يقول اهلل عز وجل :أنا خري رشيك ،فمن عمل يل ولغريي،
فهو ملن عمله غريي»((( فالذي يعمل هلل تعاىل حيصل عىل ما يبتغيه وينال ما أراده،
((( ميزان احلكمة ج 1ص .538
((( أمايل الطويس ص  :593عن رسول اهلل ص  :ال تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل
عن أربع  :عن جسده فيام أباله ،وعن عمره فيام أفناه ،عن ماله مما اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن
حبنا أهل البيت.
((( وسائل الشيعة ج 11ص .109
((( ويف وسائل الشيعة ج  1ص .72
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وقول اإلمام الصادق ؛« :حجان :حج هلل وحج للناس» بيان للحج الذي يوصل
إىل اهلل تعاىل؟ وحيصل به الثواب واجلنة وهو احلج هلل تعاىل ،أما احلج للناس فثوابه عىل
الناس يوم القيامة ،ويقال للحاج للناس ُخذ ثوابك ممن حججت له.

حقيقة رموز معاني احلج
إذا التفت احلاج إىل هذه املطالب التي أوضحناها  -البعد التزكوي – واإلخالص
ٍ
طريق مرشوع ،يتاح له حينئذ أن يصل إىل معاين
يف العبادة هلل تعاىل وكسب املال من
احلج ،والرموز التي يشتمل عليها ويفهم املحتوى واملضمون هلذه الفريضة اإلهلية
العظيمة ،وقد أوضح اإلمام الصادق ؛ بعض تلك الرموز واملعاين التي تشتمل
عليها املناسك.

التغلب على الشهوات والرغبات
قال ؛ يف بيان ما يرمز إليه رمي اجلامر« :وار ِم الشهوات واخلساسة والدناءة
واألفعال الذميمة عند رمي اجلمرات» إهنا التزكية ،اإلقبال والوصول إىل اهلل تعاىل،
واحلصول عىل الكامل الذي يريده احلق سبحانه ،نعم؛ فكل مفردة من النسك هلا
معنى عميق هو حمتوى ومضمون ،فالذي يرمي اجلامر يتخلص من
معنى ظاهر وهلا
ً
ً
رذائل األخالق كي ال تؤثر عليه الشهوة ،ويسري يف الرصاط املستقيم «وارم الشهوات
واخلساسة والدناءة واألفعال الذميمة عند رمي اجلامر»(((.
((( ميزان احلكمة ج 1ص  538عن اإلمام الصادق ؛  :إذا أردت احلج فجرد قلبك هلل
تعاىل من كل شاغل ،وحجاب كل حاجب ،وفوض أمورك كلها إىل خالقك ،وتوكل
عليه يف مجيع ما يظهر من حركاتك وسكناتك ،وسلم لقضائه وحكمه وقدره ،ودع الدنيا
والراحة واخللق ،وأخرج من حقوق تلزمك من جهة املخلوقني ،وال تعتمد عىل زادك
وراحلتك وأصحابك وقوتك وشبابك ومالك ،خمافة أن يصريوا لك عدوا ووباال ،فإن
من ادعى رضا اهلل واعتمد عىل شئ صريه عليه عدوا ووباال ،ليعلم أنه ليس له قوة وال
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حلق مجيع العيوب
أما حلق الرأس فهو رمز للخالص من العيوب قال اإلمام ؛« :واحلق
العيوب الظاهرة والباطنة بحلق رأسك» فالوصول إىل الطهارة يرتتب عليه املعرفة
للحق تعاىل ،إذا التفت احلاج إىل هذين الرمزين وسائر رموز احلج حصل عىل معرفة
اهلل تعاىل.

الدخول يف أمان اهلل تعاىل
أما الدخول يف احلرم فله معنى مجيل أبانه اإلمام ؛ فقال« :وادخل يف أمان
اهلل وكنفه وسرته وكالءته من متابعة مرادك بدخول احلرم» فالدخول يف أمان اهلل
واالستمساك بعروته الوثقى والتجلل بسرته عىل كل وجود احلاج ،حيقق العفو
حيلة وال ألحد إال بعصمة اهلل وتوفيقه .واستعد استعداد من ال يرجو الرجوع ،وأحسن
الصحبة ،وراع أوقات فرائض اهلل وسنن نبيه ص ،وما جيب عليك من األدب واالحتامل
والصرب والشكر والشفقة والسخاء وإيثار الزاد عىل دوام األوقات .ثم اغسل بامء التوبة
اخلالصة ذنوبك ،والبس كسوة الصدق والصفاء واخلضوع واخلشوع .وأحرم من كل
شئ يمنعك من ذكر اهلل وحيجبك عن طاعته .ولب بمعنى إجابة صافية زاكية هلل عز وجل
يف دعوتك له متمسكا بعروته الوثقى .وطف بقلبك مع املالئكة حول العرش كطوافك
مع املسلمني بنفسك حول البيت .وهرول هرولة من هواك ،وتربيا من مجيع حولك
وقوتك .فاخرج من غفلتك وزالتك بخروجك إىل منى ،وال تتمن ما ال حيل لك وال
تستحقه .واعرتف باخلطايا بعرفات ،وجدد عهدك عند اهلل بوحدانيته .وتقرب إىل اهلل ذا
ثقة بمزدلفة .واصعد بروحك إىل املأل األعىل بصعودك إىل اجلبل .واذبح حنجريت اهلوى
والطمع عند الذبيحة .وارم الشهوات واخلساسة والدناءة واالفعال الذميمة عند رمي
اجلمرات .واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق رأسك .وادخل يف أمان اهلل وكنفه
وسرته وكالءته من متابعة مرادك بدخولك احلرم .وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه
ومعرفة جالله وسلطانه .واستلم احلجر رضا بقسمته وخضوعا لعزته .وودع ما سواه
بطواف الوداع .وصف روحك ورسك للقاء اهلل يوم تلقاه بوقوفك عىل الصفاء .وكن ذا
مروة من اهلل تقيا أوصافك عند املروة .واستقم عىل رشط حجك هذا ووفاء عهدك الذي
عاهدت به مع ربك وأوجبته إىل يوم القيامة.
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والرمحة واإلبتعاد عام تريده النفس إىل ما يريده احلق.

اكتشاف عظمة اهلل تعاىل عند زيارة بيته
إذا وصـل احلـاج إىل هـذا املقام وحقق هـذه املرتبة وصـل إىل اهلل تعاىل فكانت
زيارته للبيت موصلة للهدف وحمققة للغاية قال اإلمام ؛« :وزر البيت متحقق ًا
لتعظيم صاحبه ومعرفة جالله وسلطانه» {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ}(احلج )٣٢:كل هذه املقدمات للوصل إىل هذه الغاية« ،وزر البيت متحقق ًا لتعظيم
صاحبه» فمن يرى عظمة احلق تعاىل ال يرى عظمة لسواه ،ومن يرى عظمته يستصغر
عظمة ما عداه وال يرى العظمة إالّ له ،وإذا وصل إىل هذا املقام حتقق له معرفة جالله
ٍ
ٍ
وقلب خاشع.
صدق
وسلطانه ودعاه بلسان

معرفة جالل اهلل تعاىل
إن معرفة جالل اهلل هي التنزيه هلل تعاىل فال نقص فيه ،وهو غنى مطلق ،وجالله
يقرتن باهليبة والسلطنة واجلربوت ،حيقق للداعي اإلجابه وأدعية احلج ترتبط بالوصول
ٍ
وحينئذ يرى احلاج جالله سبحانه فيبتهل إليه دا ٍع فيجيبه ألنه
إىل هذا املقام املعريف،
ساه ٍ
دعاه مفتقر ًا إليه عامل ًا بأنه الغنى ومل يدعوه بقلب ٍ
ٍ
لسان.
اله ،ولقلقة
اجلمعة 1429 -11-22هـ
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الحج واألخالق
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
العظيم.

(البقرة)197:

صدق اهلل العيل

األهداف األخالقية للعبادات
للعبادات يف الرشيعة اإلسالمية جنبة أخالقية ،الصالة تنهى عن الفحشاء
واملنكر ،قال تعاىل{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ}(العنكبوت)٤٥:
والصوم يورث التقوى ،قال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(البقرة )183:أي ّ
أن اهلدف من ترشيعه
هو إيصال الصائم إىل تقوى اهلل تعاىل ،أما احلج فقد ُبينِّ فيه املبادئ والركائز التي
تقوم عليها األخالق ،وقبل أن نستعرض ذلك نشري إىل الثمرة املرتتبة عىل اجلانب
األخالقي.

الثمرة املرتتبة على اجلانب األخالقي
ّ
إن اإلشكاليات التي يعيشها اإلنسان مع أخيه اإلنسان أو مع اهلل تعاىل أو مع
مفردات الكون األخرى ،السبب الرئيس هلا هو انعدام اجلانب األخالقي له ،ذلك
ّ
أن األخالق ليست هي تسخري قوى اإلنسان جللب اآلخرين إليه لتحقيق مصاحله،
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ألن ذلك ليس من األخالق األصيلة يف املنظور القرآينّ ،
ّ
إن األخالق األصيلة تقوم
عىل مبادئ طرحها القرآن الكريم تؤدي باإلنسان واإلنسانية مجعاء إىل خريي الدنيا
واآلخرة ،واآلية التي استعرضناها مع آيات أخرى يف القرآن الكريم بينت أمهية احلج
أخالقي ًا وأفصحت عن مبادئ األخالق املرتكزة عىل قيم ،والتي إذا توافرت لإلنسان
استطاع أن يعصم نفسه من الزلل وأن يرتقي إىل آفاق عالية يف سلم التكامل اإلنساين،
ولننظر إىل مفردات اآلية لنتعرف عىل ذلك.

التقوى ربح دائم
قال تعاىل{ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ}
وبعد ذلك قال{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} املبدأ األول :هو السيطرة عىل
الغرائز ،والثاين ّ
أن عىل اإلنسان أن يربح بنحو مستمر ودائم وال يتحقق إالّ بتقوى اهلل
تعاىلّ ،
وأن كل ما عدا ذلك فهو زائل ال ربح فيه ،أما املبدأ الثالث فهو علم اهلل تعاىل
بأفعال اإلنسان ،قال تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} وقد ُبينّ يف هذا املقطع
أن عليه أن يعلم ّ
أن اإلنسان فطر عىل حب اخلري ،غري ّ
ّ
أن أفضل اخلري الذي ينبغي أن
يتزود به هو تقوى اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ}ورغم

ّ
أن اإلنسان ُجبل عىل حب املال ،قال تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}
أن ذلك لنسيانه ّ
أن الكامل به فحسب ،إالّ ّ
ويظن ّ
بأن أعظم الكامل ال يتحقق إالّ بتقوى
اهلل تعاىل ّ
وأن عليه أن يسخر قواه وطاقاته لكسبه بام يعود بالنفع عليه يف عاملي الدنيا
واآلخرة ،وأن يربط ذلك بتقوى اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ }.

(العاديات)8:

العقل يدعو لرتك املرجوح
أما املبدأ الرابع ،فريجع إىل عقل اإلنسان ،فهو دا ٍع له إىل ترجيح الراجح وترك
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املرجوح ،حيضه عىل أخذ ما هو األفضل واغتنام ما هو األحسن ،قال تعاىل{ :ﭯ
ﭰ ﭱ} التقوى هي الزاد األوفر ،حيض العقل عليها ،فهو يدعو إىل ترجيح
الراجح وليس هناك أرجح من كسب اخلري الدائم الذي ال نفاد له وال زوال.

مكاسب رضا اهلل تعاىل
ّ
إن اإلنسان إذا كسب رضا اهلل تعاىل حاز عىل خريي الدنيا واآلخرة ،احلياة الطيبة
يف الدنيا بسريه عىل الرصاط املستقيم ،قال تعاىل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ}(النحل )٩٧:وهو وعد منه تعاىل ،أما خري اآلخرة
فباكتساب جنات اهلل تعاىل ،وهو ما يسعى إليه العاقل ،قال اإلمام الصادق ؛
يف تبيان العقل السليم« :العقل ما ُعبد به الرمحن واكتسب به اجلنان»((( أي ّ
أن عقل
اإلنسان يوجهه إىل عبادة اهلل وكسب رضاه تعاىل األخروي الذي ليس بعده سخط وال
تعب ،بل حياة حقيقية ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}(العنكبوت )64:فاحلياة التي ال شائبة فيها
من الكدر يف اآلخرة ،وحيصل ذلك بتقوى اهلل تعاىل ،غري ّ
أن غرائز اإلنسان يصعب
السيطرة عليها ،وإذا استطاع وسيطر عليها تقدم خطوة إىل األمام ،وعندئذ سوف
يتحكم يف خواطره وأفكاره ،وهي خطوة أعظم يستطيع هبا أن يسخر عقله ومجيع قواه
وقدراته يف سبيل اهلل تعاىل.

العالقة بني احلج والصوم
ّ
إن احلج كالصوم لذا كان االرتباط وثيق ًا بينهام يف مدرسة أهل البيت إل يظهر
من خالل األدعية التي ربطت بني احلج والصوم ،وال نريد الربط يف الدعاء فحسب،
بل الربط التكاميل الذي أشارت إليه األحاديث ،قال اإلمام الصادق ؛« :من مل
((( الكايف ج 1ص .11
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يغفر له يف شهر رمضان مل يغفر له إىل قابل إالّ أن يشهد عرفة»((( ويرجع ذلك إىل ربط
تربية اإلنسان لنفسه بجعل العقل يأخذ زمام املبادرة ويسيطر عىل الغرائز لريتقي إىل
السيطرة عىل اجلوانح ،وذلك منهج القرآن الرتبوي يف إيصال اإلنسان إىل الكامل ،إ ْذ ال
يستطيع أن يصل إىل القمة دفعة ،نعم؛ قلة من الناس يمكنهم ذلك غري ّ
أن األكثرية ال
يستطيعون أن يصلوا إىل مرامهم إالّ بنحو تدرجيي ،يتحقق عرب الرتبية الذاتية بسيطرة
املرء عىل جوارحه أوالً لفرتة زمنية حمدودة ومن ثم يرجع إىل وضعه الطبيعي ،فيتذوق
بعض ما حققه من إنجاز ،ويدعوه ذلك إىل التوق ملراتب العلو ،فإذا سيطر عىل غرائزه
يف شهر رمضان واحلج ،فبإمكانه أن يسيطر عليها بقية أيام السنة ،وتلك قاعدة أفادها
«إن حكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز واحد» أي ّ
الفالسفة ،تقولّ :
أن من متكن من
السيطرة عىل غرائزه بعض الوقت سيتمكن من ذلك كل الوقت ،وسوف يرتقي يف
وصوله إىل اهلل تعاىل.

السيطرة على الغرائز
ّ
إن اهلل تعاىل أكّد عىل السيطرة عىل بعض الغرائز يف احلج ،ومن أمهها الغريزة
اجلنسية ،إ ْذ ّ
أن السيطرة عليها من الصعوبة بمكان ،إ ْذ ال يراد بالسيطرة عليها أن ال
يامرس اإلنسان الزنا فحسب ،بل أن ال ينظر إىل احلرام ،وهذا هو املنظور يف احلج،
فاحلاج ال يستمتع باحلالل جنسي ًا فض ً
ال عن احلرام ،وتلك قمة السيطرة عىل الغريزة
اجلنسية ،فال رفث.

كبح مجاح النفس عن كل حمرم
ثم «وال فسوق» والفسوق يشمل كل نوع من احلرامْ ،
وإن محله الفقهاء عىل
أن لآلية شمول لكل حرام ،وال شك ّ
الكذب غري ّ
أن الكذب من كبائر الذنوب ،وهو
((( مستدرك الوسائل ج  10ص .306
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أم لكثري منها ،كام جاء يف الروايات ،غري ّ
أن احلاج ال يقرتف حرام ًا وال يرتكب حمظور ًا
ملنافاة ذلك مع قربه من اهلل تعاىل ،وسريه يف طريقه تعاىل ،وقد أشري إىل هذا املعنى يف
بعض الروايات «من حج هلل فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه»((( وهو معنى
دقيق عىل احلاج أن يلتفت إليه ،أما إفراد الغريزة اجلنسية وحدها فذلك ألمهية السيطرة
عليها ،إ ْذ ّ
أن السيطرة عىل غريها أسهل بكثري ،واحلاج عليه أن يكبح زمام الغرائز بنحو
عام وأن ال يتيح لنفسه اقرتاف أي حرام.

نكران الذات
ّ
إن اهلل تعاىل فطر اإلنسان عىل حب الكامل ،غري أنه خيطأ يف تشخيص ذلك ،ويظن
ّ
أن من الكامل التعايل عىل الغري ،وإبراز الذات بل يصل إىل قهر الغري بمصادرة حقوقه،
واملشاكل التي تعيشها البرشية منذ آدم إىل أن يرث اهلل تعاىل األرض ومن عليها ترجع
إىل هذه املسألة ،ويشار إليها يف الروايات بالكربياء والعجب ،ومن أبرز مصاديقهام
إبراز الذات بالتعايل عىل الغري ،وهو من املحظورات من الناحية األخالقية والتكاملية
غري أنّه ُأكِّد عليه يف احلج بنحو يرجع إىل نكران الذات ،وحمق اإلنية ،فال يسوغ إبراز
الشخصية وإظهار الذات باجلدال ،وهو فقهي ًا :القسم باهلل -ال واهلل وبىل واهلل -من
إن ذلك ْ
أن احلق له ومعهّ ،
أجل دحض حجة الغري وإظهار ّ
وإن كان هو الواقع غري
أن من فعله ثالث مرات وجبت عليه الكفارةّ ،
ّ
ألن من حمظورات اإلحرام القسم باهلل
حمق ًا فض ً
ال عام إذا كان مبطالً ،وتلك حكمة توصل احلاج إذا التفت إليها إىل مغزى
احلج بفهم ّ
أن العظمة والكربياء هلل وحده تعاىل ،وليس ألحد أن يتغطرس وأن يثبت
وجوده يف قباله تعاىل ،ومن سار يف املسار اإلهلي عليه أن يستفيد من نعم اهلل تعاىل دون
ٍ
تعال ،احلج تدريب يوصل احلاج إىل الكامل بتوجهه إىل اهلل تعاىل ،ونكران ذاته ،أما إذا
كان املرء يف غري احلج جاز له أن يبني ّ
أن احلق معه ،وأن يقسم مائة مرة دون إشكال،

((( صحيح البخاري ج  2ص .141
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لكنه يف احلج يتعلم أن ال يقسم باهلل تعاىل حمق ًا تعظي ًام منه له تعاىل ،وقد هتيأت أرضية
ذلك باستيالء عظمة احلق عىل وجوده ،وعندئذ لن خيرق قانون ًا إهلي ًا ،ولن يظلم نفسه،
بل يسري يف الرصاط املستقيم بانسياب.

إننا عندما ننظر إىل الطغاة واجلبابرة الذين ُأسقطوا من عروشهم ،نرى ّ
أن
السبب الرئيس يف سقوطهم هو التعايل والكربياء بال حدود ،يترصفون يف اإلنسان
كيشء ال قيمة له يف قباهلم ،ال يراعون قانون ًا ،فض ً
ال عن وجود وازع ذايت يردعهم
عام يفعلونّ ،
إن العبادات خصوص ًا احلج تشكل أقوى رادع ،ومن فقه معانيها التي
أرشنا إليها لن حيتاج إىل قانون يف االبتعاد عن الظلم ،إ ْذ يكفي الرادع الذايت {ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}(العلقّ )14:
إن القانون فيه ثغرات ،أما العلم بإحاطة اهلل تعاىل واستحضار
ذلك فال يدع العامل العامل أن يقرتف حمذور ًا العتقاده ّ
أن اهلل تعاىل ال خيفى عليه يشء،
وأنّه ِ
وإن استطاع أن يتخفى عن غريه تعاىل إالّ أنّه لن يتمكن من ذلك ّ
ألن اهلل تعاىل
يعلم الرس وأخفى ،لذا ّ
فإن املبادئ التي ذكرت يف اآلية ترتبط باجلانب األخالقي،
وهو جانب تكاميل يصعد به اإلنسان{ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} بل تواضع هلل تعاىل.

املصاحل االجتماعية للحج
ويرتتب عىل هذا اجلانب فوائد مجة من أمهها ّ
أن من وعاه استطاع أن يغض
الطرف عن حقه للمصالح االجتامعية ،فهناك مصالح اجتامعية حتتاج أن يغض املرء
الطرف ْ
وإن كان حمق ًا ،وعندئذ يفتح اهلل تعاىل لـه أبــواب اخلــري ،ومـن هذا القبيل
صلح النبي ص مع قريش الذي فرسه بعض الصحابة بأنه إعطاء الدنية يف الدين،
لكنه تواضع من رسول اهلل ص يتيح به الفرصة للطرف املقابل أن يتعرف عىل قيم
ومبادئ اإلسالم وحقانيته ليتبعه ،وهذا درس ٍ
غض
باق يف التعامل مع الناس ،فإذا ّ
ال مع وعيه ّ
املحق الطرف عن حقه متغاف ً
بأن احلق له ومعه ،وتنازل للصالح العام
فقد أدرك ثمرة قوله تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} ويستفاد من اآلية يف تربية األرسة
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وحل االختالفات االجتامعية بتنازل البعض عن مصلحته الشخصية رغم كون احلق
له يف سبيل مصالح اجتامعية كربى ،وال يتاح ذلك إالّ هبذه الرتبية األخالقية -نكران
الذات -بأن ال يرى املرء وجود ًا لنفسه يف قبال اهلل تعاىل ،فيتنازل عن حقه يف سبيل
اهلل تعاىل.

املصاحل االقتصادية
قد يتوهم بعض الناس ّ
أن ذلك مثالية أخالقية ،غري مناسبة مع الواقع االجتامعي،
بل جتعل املرء صوفي ًا منعزالً عن واقعه ،إالّ أنّه تصور غري سديد بل ّ
أن ذلك إيثار
ملصلحة املجتمع وتغليب ًا هلا عىل املصلحة الفردية ،واملرء رغم كونه وسط املجتمع
إالّ أنه رمحة له ،ويظهر ذلك من آي القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}(البقرة )١٩٨:فرغم كون احلاج حيلق يف أوج
املعارف اإلهلية غري ّ
أن بإمكانه أن يامرس التجارة ،وأن يتعامل مع اآلخرين بانسيابية
تامة ليس عليه جناح أن يبتغي فض ً
ال من ربه ،وذلك تأكيد عىل اجلانب االجتامعي،
ّ
وأن عىل املرء يف وسط الناس التقدم يف كل جمال لك ّن عليه أن ينتبه إىل وجود اهلل تعاىل

وحموريته وأهنا األساس الذي تُبنى عليه العالقات ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}(البقرةّ )١٩٨:
إن الذكر حال تأدية املناسك هداية وتوفيق

من اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﮆ ﮇﮈ}(البقرة )١٩٨:وذلك تألق مل يكن
لوال فضل اهلل ورمحته ،فهو بتوفيق منه تعاىل ،وعىل اإلنسان أن يكون مع الناس هبذا
النحو -معهم باهلل تعاىل -قال تعاىل{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ}(البقرة )٢٠٠:الناس صنفان أحدمها يوجه كل
قواه ويسخر كل قدراته يف املجال املادي الذي ال ربط له باهلل تعاىل ،وينسى اهلل تعاىل،
واآلخر يتعامل مع الدنيا ويبتغي املزيد من فضل اهلل تعاىل غري أنه يربط مجيع ما لديه
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باهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}(البقرة )201-200:أي ّ
أن عىل املرء أن حيقق تقدم ًا يف عامل
املادة يف الدنيا إالّ ّ
أن عليه أن يربط ما حيصل عليه باهلل تعاىل ،قال تعاىل {ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}(البقرة.)202-201:

هذا اجلانب األخالقي يوصل احلاج إىل التألق يف الدنيا واآلخرة ألنه ربط أعامله
باهلل تعاىل.
اجلمعة 1432/11/23هـ
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الحج ومبادئ األخالق
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}

(البقرة )١٩٧:صدق اهلل العيل العظيم.

دور األخالق يف تقدم األمم
احلج من أهم العبادات يف اإلسالم ،وقد بينّ القرآن الكريم ّ
بأن له منافع كثرية غري
أن من أهم املنافع املرتتبة عليه إرساء القيم وترسيخ مبادئ األخالق ،ذلك ّ
ّ
بأن األمم
بأخالقها ،فإن مهوا ذهبت أخالقهم ذهبوا.
ولعل الرس يف تقدم اليابان هو األخالق كام يظهر مما كتبه ول ديورانت يف قصة
احلضارة ،وغريه من املؤرخني والكتاب ،وقد ظهر ذلك يف أحداث زلزال وتسونامي
توهوكو باليابان بتاريخ  11مارس 2011م ،إ ْذ اتضح ّ
أن هذه األمة تعنى عناية فائقة
باألخالق خصوص ًا األخالق االجتامعية.

حماور األخالق
أرست الديانات الساموية دعائم األخالق يف العبادات واملعامالت ،وقد ركّز
الدين اإلسالمي عىل األخالق يف كل عبادة ،وظهر ذلك يف احلج ،قال تعاىل{ :ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}(البقرة ،)١٩٧:ويف اآلية حماور ثالثة:

208

حكم وأسرار الحج

األول :السيطرة على الغرائز
ّ
إن من أعظم الغرائز الغريزة اجلنسية ،حتى قال بعض علامء النفس أهنا املحرك
األكرب لتوجهات اإلنسان ،فهذه الغريزة تؤثر عىل مناحي اإلنسان وسلوكه واجتاهاته
املتعددة واملختلفة ،واهلدف من الترشيعات بنحو عام هو إيصال املكلف إىل تقوى
اهلل تعاىل وااللتزام بالقانون غري أننا نلحظ تفريعات تؤكد عىل بعض اجلوانب ،منها
ما جاء يف هذه اآلية املباركة {ﭙ ﭚ} الرفث يف اللغة هو اجلنس ،وقوله تعاىل:
{ﭙ ﭚ} نفي ملن تلبس باحلج أو العمرة أن يامرس أي ممارسة جنسية باحلالل
فض ً
ال عن احلرام ،فال يسوغ للمحرم أي نحو من أنحاء اجلنس ال بالضم وال بالتقبيل
وال باللمس وال بالنظرّ ،
إن مقاربة اجلنس باحلرام ترشيع موجود سوا ًء تلبس املرء
باإلحرام أو مل يتلبس به ،غري ّ
أن التعبري بقوله تعاىل{ :ﭙ ﭚ} لبيان حرمة اجلنس
احلالل ،أي ّ
أن احلالل يتحول إىل حرام يف احلج ،فال جيوز للمحرم أن يامرس اجلنس
احلالل ،والغاية من هذا الترشيع جد هامة وكبرية تتضح من خالل فهم مبدأ علمي
أكّده العلامء هوّ :
«أن حكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز واحد» وهذه قاعدة علمية
توضح ّ
بأن املرء إذا استطاع أن يفعل شيئ ًا يف فرتة زمنية فهو قادر عىل فعله يف الفرتات
ٍ
وعندئذ فمعنى قوله تعاىل{ :ﭙ ﭚ} ّ
بأن من يستطيع أن يتجنب اجلنس
األخرى،
احلالل سيستطيع أن يتجنب اجلنس احلرام من باب أوىل ،ومن استطاع أن يتجنب ما
أباحه اهلل تعاىل يستطيع أن يتجنب ما حرمه ،وإذا استطاع احلاج أن يتجنب اجلنس
احلالل يف فرتة احلج ،ألنه يدع تروك اإلحرام ممارسة وتطبيق ًا عملي ًا فلم يامرس اجلنس
احلالل كفرض واجب ّ
فإن النتيجة هي قدرته عىل ذلك يف غري احلج ،أي أنه يستطيع
أن يسيطر عىل الغريزة اجلنسية وهي أعظم دافع وحمرك لإلنسان ،ويستطيع أن يسيطر
عىل بقية غرائزه كبطنه وسمعه وجوارحه وجوانحه بنحو عامّ ،
ألن حكم األمثال فيام
جيوز وفيام ال جيوز واحد ،وهلذا املحور أمهية فائقة وكبرية ترتتب عليها.
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الثاني :وال فسوق
محل العلامء الفسوق عىل الكذب ،وال شك ّ
بأن الكذب من أقبح الذنوب،
وقد جاء يف بعض الروايات ّ
بأن اخلبائث جعلت يف وعاء وجعل مفتاحه الكذب
والرشابّ ،
إن قوله تعاىل{ :ﭛ ﭜ} لنفي أي نوع من أنواع الفسوق ،أي ال
تتلبس أهيا احلاج بأي ذنب من الذنوب ،فكل ذنب يتعني عىل املحرم أن يدعه تارك ًا
له ،ومعنى ذلك ّ
أن عليه أن يسري عىل ضوء القانون ،فيتعني عليه االنضباط القانوين،
وهنا نعطي ملمح ًا عام ًا جيسد الغاية من اآلية املباركة ،يفهم من قوله تعاىل{ :ﭛ
ﭜ} ّ
أن عىل املحرم أن ينضبط يف تطبيق القانون وأن يسري عىل ضوء األحكام
الفقهية وذلك هو التقى ،أما اقرتاف احلرام فهو الفسوق ،قال العلامءّ :
إن العدالة هي
اإلتيان بالواجبات وترك املحرمات ،وال فسوق يساوق العدالة ّ
وأن عىل املحرم أن
يراعي الضوابط الرشعية.
ّ
إن احلياة مملوءة بالتعب والعناء قال تعاىل{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}
أي مشقة وعناء البد أن يتحملهام اإلنسان لكونه يعيش فرتة امتحان ،وإذا مل يتحمل
ذلك أنزل نفسه من رتبته التي هي التكليف اإلهلي والتي يراد هبا ترشيفه وإيصاله
إىل مقام الكاملِ ،
إذ التكليف اإلهلي معناه الكرامة ،قال تعاىل{ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
(البلد)4:

ﮒ}(اإلرساء )70:والتكليف هو األمانة التي أبت اجلبال أن حيملنها وأشفقن منها ،وعىل
احلاج أن يلتفت إىل هذا املعنى الدقيق يف قوله تعاىل{ :ﭛ ﭜ}.

ّ
إن السري عىل وفق القانون مشقة كبرية لإلنسان ،وقلة من الناس يستطيعون أن
ينجحوا يف االنضباط قانوني ًا ،وإذا استطاع اإلنسان أن ينضبط قانون ًا فرتة احلج استطاع
ذلك يف غريه ،فـ(ال فسوق) إعطاء معلم وإبانة ّ
بأن اإلنسان يستطيع االنضباط لفرتة
ومن ثم يستطيع أن ينضبط بنحو كيل.
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الثالث :وال جدال
وهو أهم املحاور يف معناه العمقي وليس يف معناه الظاهري ،سوف نرشح معناه
الظاهري ثم نبني معناه العمقي.
الظاهر هو ّ
أن «ال جدال يف احلج» يراد به القسم باهلل تعاىل إلثبات حق أو لنفي
ال بنحو عام ،غري ّ
باطل ،فاملجادل هو الذي يريد أن يثبت حق ًا أو ينفي باط ً
أن ذلك
حرام عىل احلاج أي ال جيوز له أن يقسم باهلل تعاىل ،فيقول« :ال واهلل ،وتاهلل ،وبىل واهلل»
بل عليه أن يعظم املبدأ املتعال ،أي يعظم احلق تعاىل ،هذا هو معنى {ﭝ ﭞ} من
الناحية الفقهية ،لكننا نريد أن نعي معناه يف مضمونه العمقيّ ،
إن فيه داللة كبرية عىل
إثبات الذات واألنا يف قبال اهلل تعاىل ذلك ّ
أن اإلنسان بطبيعته يرى نفسه إذا منحه اهلل
تعاىل عل ًام أو ماالً أو موهبة أو جاه ًا بأنه أعظم وأفضل من غريه ،فيتمحور حول نفسه،
واحلق تعاىل يريد للمكلف أن ينصهر يف بوتقة العبودية هلل تعاىل ،فال يرى إالّ اهلل تعاىل،
وبمعنى آخر ال يتمحور حول األنا ،وال يرى ذاته يف قبال اهلل تعاىل ،بل يرى اهلل تعاىل،
وهذا املعنى يف غاية الدقة ،ومن يرى اهلل تعاىل هبذا املعنى لديه استعداد أن يتنازل عن
حقوقه بل عن وجوده وعن مجيع ما يملك هلل تعاىل ،وإذا وعينا هذا املعنى بأن ال نقسم
باهلل تعاىل حمقني ،تعظي ًام هلل تعاىل ،إ ْذ ليس هناك يشء من األموال أو غريها يف قبال اهلل
تعاىل ،والتعظيم هنا للحق تعاىل ،فمن أقسم باهلل تعاىل ثالث مرات فعليه كفارةّ ،
ألن
عىل املكلف أن يقدس احلق تعاىل ،وأن يكون لديه استعداد بأن يتنازل عن حقه بأزاء
تعظيم قدسية احلق تعاىل ،وذلك معنى من معطيات اآلية.
ّ
إن من انمحت إنيته ال يقول أنا يف قبال اهلل ،وإنام قوله قال اهلل تعاىل ،وهذا املعنى

هو املشار إليه يف قوله تعاىل{ :ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ}(األنعام( )91:قل
اهلل) أي ال ترى إالّ اهلل تعاىل وهو املعنى الدقيق للتوحيد ،ولكلمة «ال إله إالّ اهلل» بأن
يمحور املرء نفسه حول اهلل تعاىل ،فال يرى لوجوده وجود ًا يف قباله تعاىل وإنام يرى
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الوجود والعظمة والقدسية والكربياء هلل تعاىل ،وعندما يعي احلاج هذا املعنى يصبح
حجه مربور ًا ،ومن حج ومل يرفث ومل يفسق فقد وعى ذلك ،قال النبي ص« :من حج
هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»((( وقال ص« :احلج
املربور ليس له جزاء إال اجلنة» ذلك هو معنى احلج.

أمهات الفضائل األخالقية
االنضباط هو املعنى الدقيق للحج ،ومن حج عىل حسب املوازين وفهم كيف
يستوعب املعاين القيمية الثالثة؟ فقد وعى أمهات الفضائل األخالقية؛
فإن مشاكل اإلنسان واحلضارة ،بل ّ
أما املحور األول :وهو اجلنسّ ،
أن االنحطاط
والسقوط لبعض احلضارات سببه اإلشكاليات يف عامل اجلنس ويف عامل الغرائز
والشهوات بنحو عام.
أما املحور الثاين :وهو الفسوقّ ،
فإن مشاكل األمم يف االنضباط قانون ًا ،والتقيد
القانوين الفتة كبرية يف عامل األخالق.
أما املحور الثالث :فهو حقيقة العرفان النظري والعميل ،وإذا جسد اإلنسان
مبادئ األخالق ،وسار عىل وفق القانون ارتقى معنوي ًا ووصل إىل املعنى الدقيق
للمعرفة ،وهو العرفان النظري والعميل ،فريى اهلل تعاىل حارض ًا ناظر ًا ،واحلج حقيقته
قيم ،ومن حج وفقه هذه املعاين كان حجه مربور ًا.
نسأل اهلل تعاىل أن جيعل حجنا مربور ًا ،وصىل اهلل وسلم وزاد وبارك عىل سيدنا
ونبينا حممد وآله أمجعني الطيبني الطاهرين.
اجلمعة 1433 -11 -4هـ
((( مستدرك الوسائل ج  8ص .41
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مكتسبات الحج
قـال اهلل تعــاىل فـي القـرآن الكـريـم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ}(احلج )٢٨-٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.

خصصت الرشيعة اإلسالمية أيام ًا مباركة ،تُعرب عن الفرح والرسور ،كعيدي
الفطر واألضحى ،ويأيت هذان العيدان بعد مرور اإلنسان بدورة يستطيع من خالهلا
أن حيصل عىل مكتسبات عظيمة ومؤثرة ،فعيد الفطر ُجعل للمسلمني عيد ًا ،كام نقرأ
أن املسلمني أدوا صيا َم ٍ
ذلك يف دعاء صالة عيدَ ْي الفطر واألضحى((( ،إذ ّ
شهر عظي ٍم،
عاد عليهم بمكتسبات كبرية وعظيمة يف ٍ
نواح متعددة ،نفسية واجتامعية واقتصادية
وثقافية وفكرية ،وهكذا األمر يف عيد األضحى ،فقد جعله اهلل عيد ًا للمسلمني بعد ِ
أن
ْ
اجتازت األمة اإلسالمية  -بثلة من أفرادها الذين أدوا فريضة احلج العظيمة  -دور ًة
مؤثر ًة ليس عىل املسلمني فقط ،وإنام عىل اإلنسانية مجعاء ،وهذا العيد يمثل عودة
لإلنسان إىل طبيعته وفطرته بعد إنجازه احلج ،الذي حقق له مكتسبات متعددة أمهها:
((( يف وسائل الشيعة 7ج ص  : 468عن أيب عبداهلل ؛ قال« :تقول بني كل تكبريتني
يف صالة العيدين :اللهم أهل الكربياء ،والعظمة ،وأهل اجلود واجلربوت ،وأهل العفو
والرمحة ،وأهل التقوى واملغفرة ،أسألك يف هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيد ًا،
وملحمد ص ذخر ًا ومزيد ًا ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد كأفضل ما صليت عىل عبد
من عبادك ،وصل عىل مالئكتك ورسلك ،واغفر للمؤمنني واملؤمنات ،واملسلمني
واملسلامت ،األحياء منهم واألموات ،اللهم إين أسئلك خري ما سألك عبادك املرسلون،
وأعوذ بك من رش ما عاذ بك منه عبادك املرسلون».
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األول :الصرب
احلج يريب يف اإلنسان الصرب الذي حيتاجه ألداء هذه الفريضة العظيمة ،فكل
من ذهب إىل احلج رأى كيف ّ
أن الصرب العامل املؤثر والكبري يف اجتياز اإلنسان هلذه
العبادة بنجاح ،ولوال الصرب مل يستطع اإلنسان أن يطوف يف الزحام الكبري ،ولواله
مل يستطع أن يسعىّ ،
فإن حركة املسعى قد تتوقف مما يؤدي باإلنسان أن ينتظر وقت ًا
طويالً ،يتجاوز الساعتني كي يتمكن من اإلتيان بالسعي وحده .إذن الصرب عامل
مؤثر يف تدريب اإلنسان وصقل معنوياته بشكل عميل يف أداءه ملناسك احلج ،ومن
خالله يصل إىل املكتسب الثاين.

الثاني :الثقة يف النفس
ٍ
عمل من األعامل
يو ِّلد الصرب ثقة اإلنسان بنفسه ،فهو ال يستطيع أن يقوم بأي
الكبرية ما مل يثق بنفسه ،فالثقة بالنفس عامل فائق األمهية يكتسبه اإلنسان من احلج،
باعتبار ّ
أن اإلنسان اقرتف ذنوب ًا وموبقات وخطايا ،هتز أركان الثقة بالنفس ،وجاء
يوم عرفة كي ُيرجع لإلنسان ثقته بنفسه من خالل تساقط تلك اخلطايا التي ارتكبها،
ويصبح كيوم ولدته أمه أو يقال له :استأنف العمل من جديد ،أو ي ُغفر له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر ،فيضمن اجلنة أو يحُ فظ يف ماله وولده ويبارك له يف رزقه ،فهذه
مكتسبات عظيمة ،وقد جاء يف أحاديث أئمة أهل البيت إل أهنم عندما ُيسألون
بأن ظ َّن اإلنسان ّ
ما هو أعظم الذنوب لإلنسان الذي يقف يف عرفة؟ جييبون ّ
بأن اهلل
تبارك وتعاىل لن يغفر ذنوبه ،هو أعظم ذنب يرتكبه الواقف يف عرفة((( ،فهنيئ ًا ملن ُو ِّفق
((( وسائل الشيعة 11ج ص  :96عن أيب عبد اهلل ؛ قال  :سأله رجل يف املسجد احلرام:
من أعظم الناس وزر ًا؟ فقال« :من يقف هبذين املوقفني :عرفة واملزدلفة ،وسعى بني
هذين اجلبلني ،ثم طاف هبذا البيت ،وصىل خلف مقام إبراهيم ؛ ،ثم قال يف نفسه
وظن أن اهلل مل يغفر له ،فهو من أعظم الناس وزر ًا».
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للوقوف يف عرفة ودعا اهلل تعاىل ّ
فإن دعاء اإلنسان يف يوم عرفة مستجاب وغري مردود،
وهذا ما يعود عىل اإلنسان بثقة وطمأنينة بنفسه .وذكر اهلل له تأثري كبري إال ّ
أن الذكر
يف هذه األيام العظيمة له من التأثري ما ال يعلم به إالّ اهلل وحده ،وإذا رجع اإلنسان
فتمثل نفسه
مغفور ًا ذنبه ،ليس عليه خطايا ،خرج عن ربقة الذنوب وأغالل اخلطايا ُ
احلرية واالستقالل وتزداد الثقة بالنفس ،فيعمل أي عمل من خالل ثقته يف نفسه ،مما
يعود عليه بالنجاح ،وهذا مكسب عظيم ومؤثر.

الثالث :االنفتاح على اآلخرين
واملكتسب الثالث وهو من املكتسبات العظيمة واملؤثرة ،االختالط الكبري الذي
يمثل اختالط ًا فعلي ًا وعملي ًا بالناس ومبارش يف احلياة اليومية؛ فالنوم واألكل معهم
والتحدث إليهم ،واألخذ والعطاء صباح مساء ،ليل هنار ،مما يعرفنا عىل أخالقهم
ويعرفهم عىل أخالقنا ،وهذا سوف يؤثر يف ازدياد اإلخوان واألصدقاء ،وهو الذي
ورد يف الروايات أنه من النعم اإلهلية ،اكتساب األخ يف اهلل((( وال يكون ّإال من خالل
املعارشة واملخالطة العملية وال تتاح بشكل كبري إالّ يف أيام احلج.

الرابع :العلم
من املكتسبات العظيمة واملؤثرة يف أيام احلج العلم احلاصل باالستامع إىل الدروس
الفقهية والثقافية التي تعود عىل احلاج باألثر الكبري ،فال يتاح للكثري من الناس التفقه يف
((( مستدرك البحار 1ج ص  :71قال اإلمام الباقر ؛« :من استفاد أخ ًا يف اهلل عىل إيامن
باهلل ووفاء باخائه طلب ًا مرضاة اهلل ،فقد استفاد شعاع ًا من نور اهلل ،وأمان ًا من عذاب
ّ
وعز ًا باقي ًا ،وذكر ًا نامي ًاّ ،
وجل ال
عز
اهلل،
ألن املؤمن من اهلل ّ
وحجة يفلج هبا يوم القيامة ّ
ّ
موصول وال مفصول .قيل له :ما معنى ال موصول وال مفصول؟ قال :ال موصول به أنّه
هو وال مفصول منه أنّه من غريه .وقالّ :
إن املؤمن أخو املؤمن ال يشتمه وال حيرمه وال
ييسء به الظن».
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الدين بتعلم مسائل الطهارة ،الصالة واحلج وأحكام احليض واالستحاضة والنفاس
وما إىل ذلك من األحكام الرشعية – إال يف موسم احلج ،فإنه تتسنى له الفرصة للتعرف
عىل كثري من األحكام الفقهية التي جيهلها ،ثم يقوم بتطبيقها عملي ًا بعد معرفتها ،وكم
من الرجال الذين ال يعرفون الوضوء بشكل صحيح وال الصالة استفادوا كثري ًا من
احلج ،كام ّ
أن الكثري من النساء الاليت ال يعرفن أحكام احليض واالستحاضة والنفاس
وما إىل ذلك من األحكام استطاعوا التعرف عليها ،ومن ثم رجعوا من احلج وقد
حصلوا عىل ٍ
زاد فقهي كبري أ ّثر يف مسار حياهتم ،وهذا مكتسب مجيل يعود عىل اإلنسان
يف كل حياته.

اخلامس :تربية روح التسامح
من املكتسبات العظيمة واملؤثرة يف احلج تربية روح التسامح ،فهناك من الناس
من ينزعج بأقل إثارة بسيطة ،وينطلق من عامل رد الفعل ،لكنه من خالل التدريب
إن اإلنسان الذي مل ُي ِ
العميل يف احلج سوف يتسامح بشكل كبريّ ،
رب نفسه عىل روح
التسامح واملودة تراه يف احلج حتى إذا ساء إليه اآلخرون يف حال طوافه حول البيت،
يتسامح ويعفو ،ولو كان يف غري احلج لر ّد رد ًا عنيف ًا لكنه يف احلج يكرر بعض األلفاظ
ُح ّج أو اذكر اهلل وما أشبه ذلك من األلفاظ ،ثم يتجاوز عماّ حصل له ،ويدلل هذا عىل
روح التسامح الكبرية التي يتمتع هبا احلاج ،فإذا حصل اإلنسان عىل هذه املكتسبات
العظيمة واملؤثرة يستحق أن خيرج بعد هذه الدورة ٍ
بعيد ألنه عاد إىل فطرته وإنسانيته
وقيم السامء و ُم ُثل الرسل واألنبياء.
عام 1421هـ

ةدحوو ةدابع جحلا
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الحج عبادة ووحدة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ}(آل عمران )104:صدق اهلل العيل

العظيم.

عناصر مشرتكة لوحدة األمة
استعرض القرآن الكريم يف عدة من آياته مطلب ًا هام ًا رتبه عىل يشء واحد هو

عنوان األمة ،وهو من العناوين الواضحة ،األمة تتشكل من أفراد ،واألفراد هلم

ثقافات خمتلفة ،ورؤى متعددة ،واجتاهات شتى غري ّ
أن عنوان األمة جيمعهم وهو

قاسم مشرتك بينهم ،ويف اآلية أمور توحدهم:
أوالً :الدعوة إىل اخلري.

ثاني ًا :األمر باملعروف ـ املعروف هو املتعارف الذي ال قبح فيه ،بل فيه حسن.
ثالث ًا :النهي عن املنكر.
وإذا اتفقت األمة عىل القواسم املشرتكة الثالثة (الدعوة إىل اخلري ،واألمر باملعروف

والنهي عن املنكر) حتقق هلا الفوز والفالح ،أي ّ
أن فوزها يرتبط بتوافر هذه األمور.
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عناصر ضعف األمة
بينّ القرآن الكريم من جهة أخرى يف طائفة من اآليات ّ
أن ضعف األمة يكمن
يف االختالف والتناحر والبغضاء وتفرقة الكلمةّ ،
وأن واحد ًا من هذه العوامل كفيل

بأن يفت يف عضدها ،قال تعاىل{ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ}(األنفال ،)٤٦:أي ّ
أن
النزاع يؤدي إىل الفشل والوهن.

منطلقات الرقي لألمة
ركّز القرآن الكريم عىل منطلقات من شأهنا الرقي باألمة أمهها أمران :

األول :الدعوة إىل الوحدة
إذا حتققت الوحدة فهي كفيلة بجعل األمة سائرة نحو التطور ،أما إذا اختلفت
وتناحرت وحدث نزاع بني فئاهتا ،فالنتيجة هي الوهن والفشل ،ومل يكتف القرآن
الكريم هبذا فحسب بل جعل وحدة األمة ممارسة يف العبادة كالصالة مجاعة ،ورتب
عىل ذلك ثواب ًا تعجز عن إدراكه العقول ،جاء يف الروايات الواردة يف ثواب صالة
اجلامعة أن العدد إذا كان أكثر من عرشة ال تستطيع املالئكة أن حتيص ثواب صالة
اجلامعة ،رغم أهنا وجودات جمردة ،غري أهنا عاجزة عن إحصاء الثواب ،ترجعه إىل اهلل
تعاىل ،وذلك منطلق عميل للتوحيد.

الثاني :عبادة احلج
احلج وما أدراك ما احلج ،هو مؤمتر عام ،جيمع كل املسلمني ليوحدهم فهو أعظم
تأثري ًا من صالة اجلامعة ،لكونه جيمع قوميات خمتلفة ،وشعوب ًا متعددة ،وأفكار ًا شتى،
تُبعد بعض املسلمني عن بعضهم اآلخر.
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مظاهر تالحم األمة يف احلج
اقتضت حكمة اهلل تعاىل جعل احلج واجب ًا ليصهر تلكم االختالفات املتعددة
والرؤى واالجتاهات املختلفة يف بوتقة واحدة ،بأعامل موحدة يقوم هبا املسلمون من
شتى بقاع األرض فهم ْ
وإن اختلفوا يف قومياهتم وأعراقهم وألسنتهم غري أهنم أبناء
آلدم ؛ ،قال ص« :كلكم آلدم وآدم من تراب»((( ،وليس هناك عرق يتفوق عىل
عرق آخر ،لذا جعلهم اهلل تعاىل عىل صعيد واحد ليذكرهم ّ
بأن اختالفهم يف الدنيا يرجع
إىل ميزات غري طبيعية ،أما الطبيعية فهي تدعوهم إىل االنسجام والتالحم والوحدة
والتعاضد ليتكاتف بعضهم مع بعضهم اآلخر ،قال تعاىل{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(احلجرات ،)١٣:اهلدف
أن يتعرف بعضهم عىل بعضهم ليتعامل وإياه ،ولينسجم معه ويتطور من خالله ،إ ْذ ّ
أن
كل فريق خيتلف عن اآلخر إذا تعاون وإياه ارتقيا.

معيار التفاضل بني أفراد األمة
امليزة التي جتعل بعضهم أفضل من بعضهم اآلخر هي التقوى ،قال تعاىل{ :ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(احلجرات ،)١٣:والتفاضل بالقرب من اهلل تعاىل ،والبعد عن
الذنوب ،ليس األقرب إىل اهلل تعاىل هو صاحب العرق اآلخرّ ،
ألن االعتبارات األخرى
ال شأن هلا يف القرب منه تعاىل ،نعم؛ جعل اإلسالم ميزتني يتحقق هبام التفاضل:
األوىل :ترك املحرمات والقرب منه تعاىل.
الثانية :العلم
إذا حتققت هاتان امليزتان لألمة أصبحت أمة رائدة ذلك ّ
أن تقوى اهلل تعاىل والعلم
((( بحار األنوار ج  73ص .350
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يدعوان إىل التعاون بني أفرادها وفئاهتا ،فتصبح أقوى أمة عىل وجه األرض.

قدرات األمة اإلسالمية
إن اهلل تعاىل هيأ لألمة اإلسالمية قدرات فائقة لتكون أمة شاهدة ،عىل أمم األرض،
تدعو إىل السالم والوئام ،انطالق ًا من وحدهتا الداخلية لتقتدي هبا األمم وتسري يف
مسارها ،غري ّ
أن أعداء اإلسالم ال يروقهم ذلك وال يعجبهم االحتاد بني املسلمني،
ويرون ّ
أن كل اقرتاب بني املسلمني ُيشكل خطر ًا عليهم ،ويؤدي إىل ضعفهم ،وتفوق
واقتدار األمة اإلسالمية ،من هنا نرى أنه ومنذ زمن رسول اهلل ص كانت الدسائس
واملؤامرات حتاك ضد هذه األمة ،والنبي ص يضع الدواء الناجع لدرء األخطار
والفتن ،فعندما قدم إىل املدينة أول خطوة قام هبا هي املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار،
واملصاحلـة بـني األوس واخلزرج بعد تلك احلروب الطاحنة ،إنه ص ألغى الكثري
من الفوارق التي تدعو إىل الترشذم وابتعاد املسلم عن أخيه املسلم ،وعندما قام بعض
اليهود بإثارة النعرات بني األوس واخلزرج وذكّرهم بام كانوا عليه من حروب طاحنة
دارت بني القبيلتني ،قال النبي ص :دعوها إهنا منتنة((( ،أي ّ
أن استعراض ما حدث
يف املايض يعود هبم إىل ما كانوا عليه من تباغض وحرب ،ويؤدي إىل الفتنة والترشذم
وذهـاب املنجـزات التي حققهـا اإلسـالم ،وقـد نجـح ص يف ذلك إالّ أنـه بعـد
وفاته ص جاء حكام يرون ّ
أن مصاحلهم ال تنسجم مع رؤى اإلسالم ،ومههم هو حتقيق
مصاحلهم دون اهتامم بوحدة املسلمني ،أي أن اهلم األكرب هلم املصالح الشخصية ،أما
مصالح األمة فهي يف آخر املطاف وهناية االهتامم ،لذا كانت مصلحة أعداء اإلسالم
وبعض حكام املسلمني تقتيض إثارة الشحناء والبغضاء وتفريق املسلمني عىل أساس
ِ
العرق أو الطائفة واملذهب ،وكان هؤالء ال يدخرون وسع ًا يف إذكاء الفتنة ناسني قوله
تعاىل{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}(البقرة.)١٩١:

((( املصدر :اإلمامة تلك احلقيقة القرآنية ص .110
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مأساة األمة اإلسالمية
وقد حدثت يف املايض أحداث يندى هلا اجلبني ،ويشيب هلا الرضيع ،حيث
استعرت احلرب يف بغداد بني أصحاب املذاهب السنية ،فكان بعضهم يقتل بعضهم
اآلخر ،حتى سالت الدماء بينهم ،وذلك ال يصب يف مصلحة اإلسالم ،غري ّ
أن
مصلحة أولئك اقتضت إثارة الفتنة ليقطفوا ثامر ًا دون أن حيس هبم املسلمون ،وكان
أصحاب الفتنة يدبرون األمور يف غري مصلحة اإلسالم ،بل يف غري مصلحة املذاهب،
ومن أخطر دهاء أعداء اإلسالم يف عرصنا الراهن الرضب عىل هذا الوتر احلساس-
االختالف بني مذاهب املسلمني -نعم؛ هناك اختالف بني مذاهب األمة اإلسالمية،
واجتهادات لكل مذهب وأتباع يقدسون مذهبهم ويأخذون بآرائه ،وال ضري يف ذلك
ّ
ألن الرشيعة اإلسالمية ترى أن التعدد واالختالف إثراء للفكر ،وقد كان ذلك يف
زمن األئمة إل حيث ّ
إن بعض من تتلمذ عىل يد اإلمام الصادق ؛ كأيب حنيفة
صاحب املذهب املعروف ،رغم اختالفه مع اإلمام ؛ ،غري أن اإلمام ؛ ما كان
يدعو إىل االحرتاب معه بل إىل االحرتام ّ
ألن حماسبة اخللق عند اهلل تعاىل.

تعاضد األمة اإلسالمية
إن من املهم أن يتحد املسلمون يف جوانب هلا تأثريها الكبري ،كاجلانب االقتصادي
والثقايفْ ،
وأن يتعاضد املسلمون يف كل الشؤون التي ترجع عليهم باملصلحة ،وتلك
هي دعوة اإلسالم ،إ ْذ ّ
أن من أعظم انجازات اإلسالم بشهادة أعدائه أنه مل يأمر
جسدها عملي ًا قال تعاىل{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
بالوحدة فحسب ،بل ّ
ِ
يكتف بذلك بل جعل الوحدة تتحقق يف مظاهر أعظمها
ﭶ}(آل عمران ،)١٠٣:ومل
احلج ،فاملسلمون حيجون إىل بيت اهلل احلرام بشتى انتامءاهتم واختالف أعراقهم
ولغاهتم وثقافاهتم ،وكل واحد منهم يذهب إىل البيت العتيق ليطوف حوله ،ويؤدي
املناسك كغريه من املسلمني سواسية كأسنان املشط دون فارق ،واهلدف صهر
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االختالفات بل إزالتها كي ال يكون ألعداء األمة القدرة عىل التأثريّ ،
إن األعداء لدهيم
قدرات شيطانية يؤثرون هبا عىل بعض األمة ،غري ّ
أن اإلسالم جعل احلج إلزالة ذلك
أن بعض ضيقي األفق من املسلمني قد يستخدم سالح التكفري ،ويرى ّ
التأثري ،كام ّ
أن
تلك الفئة كافرة ،وتلك مرشكة ،واحلال ّ
أن اجلميع حيج إىل البيت ويطوف به ،فهل
يعقل أن يطوف الكافر بالبيت احلرام؟! ّ
إن أول يشء نستطيع القضاء به عىل ضيق
األفق لدى بعض املسلمني املتزمتني أصحاب فتاوى التكفري هو احلج ،والتأكيد عىل
املفاهيم العامة لوحدة املسلمني ،ككلمة التوحيد (ال إله إالّ اهلل) والشهادتني والتوجه
إىل القبلة واإليامن بالرسالة ،قال تعاىل مبين ًا بعض املفاهيم العامة{ :ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}(البقرة ،)٢٨٥:أما
املسائل اجلزئية فهي ْ
وإن اختلف فيها فمصريها إىل الزوال ،والفوارق التي يؤمن هبا
فريق وال يؤمن هبا الفريق اآلخر ال تؤثر عىل صعيد التالقي بني املسلم وأخيه املسلم،
وذلك أعظم ما يضري األعداء ويرضهم ،لذا كانت الدسائس األوىل من لدن اليهود،
وال زال الناس عىل ما هم عليه إىل يومهم هذا ،هناك دول ال تريد مصلحة املسلمني،
بعضهم اآلخر ،وعلينا كأمة إسالمية واحدة أن
بعضهم َ
تثري النعرات بينهم ليحارب ُ
ال نعري اهتامم ًا ملا يثريه األعداء.

منهج أهل البيت للحفاظ على األمة
إن منهج أهل البيت إل قائم عىل عدم تصديق ما يقوله األعداءّ ،
ّ
وأن عىل املسلم
أن ال يلتفت كي ال يؤثر ما قيل عىل العقل اجلمعي الذي قد يتشكل بثقافة مغلوطة،
غري ّ
أن الزمان كفيل بتصحيحها ،خصوص ًا مع غض الطرف عام يقال وعدم إعارة
فإن ذلك كفيل بجعل الناس تسري يف االجتاه الذي يريده اهلل تعاىلّ ،
االهتامم لهّ ،
إن عىل
املسلمني أن ال يلتفتوا إىل الرتهات ،فإذا سمع املسلم كالم ًا جارح ًا من أتباع املذاهب
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األخرى ،عليه أن ال يرتب أثر ًا عليه ،وعىل الطرف املقابل إذا سمع من بعض من
ينتمي إىل مذهب أهل البيت إل ما ال يعجبه أن ال يصدق بل حيمله عىل االشتباه،
إذ قد يكون القائل ُغ ّرر به ،فال يدري ما يقولّ ،
إن أتباع أهل البيت إل ليسوا كلهم
علامء ،بل فيهم جهال ال يفهمون مذهب أهل البيت إل ،وقد وجه اإلمام الصادق
؛ املؤمنني بقوله« :وكونوا زين ًا لنا وال تكونوا شين ًا علينا»((( ،لذا ّ
فإن املذهب ينبغي
أن ال يؤخذ إالّ من األئمة إل بفهم العلامء الرساليني الذين يمثلون املذهب بحق،
وعلينا أن ال نصدق ما يقال ،ذلك ّ
أن املسلم سني ًا كان أو شيعي ًا عليه أن يرتيث قبل أن
حيكم.

احلج مؤمتر األمة اإلسالمية
احلج مؤمتر يدعو إىل التالحم والتعارف والتواد بني املسلمني ،وهو كفيل بإزالة
خمططات األعداء مهام بلغت ،ولعل ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر منافع احلج،
يشري إىل ذلك ،إن أهم املنافع للحج املحافظة عىل وحدة املسلمني مهام تباعدت اآلراء،
ومهام خطط األعداء لرضب املذاهب ببعضها أو الفئات بأفرادها ،احلج كفيل بإزالة
كل تلكم الرواسب ومجيع خمططات األعداء.
اجلمعة1432/11/16:هـ

((( وسائل الشيعة ج 1ص .76
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الحج منار الوحدة اإلسالمية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ}(احلج ،)٢٨-٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.
احلج عبادة عظيمة افرتضها اهلل تعاىل عىل املكلفني املستطيعني ،وبينّ تعاىل ما
يرتتب عليها من منافع متعددة وكثرية ،واآلية تبني املنافع بشكل عام ،وليس من ناحية
خاصة ترجع إىل ذات الشخص املؤدي هلذه العبادة ،فهذه العبادة تأخذ مضمون ًا أكثر
شمولية يتحقق بذكر اهلل تعاىل وشكره ،قال إمامنا الصادق ؛« :إنام فرضت الصالة
و ُأمر باحلج إلقامة ذكر اهلل»((( ،وإذا مل يكن يف قلب املصيل واحلاج هيبة وال عظمة هلل
تعاىل فام قيمة ذكره؟ أي ّ
أن فائدة احلج ترجع إىل إعطاء طابع لذكر اهلل تعاىل يؤدي
للخشية واستشعار العظمة ،أما إذا كان الذكر جمرد ألفاظ ال يدركها الذاكر وال يعي
معناها وال يستشعر عظمة الباري تعاىل فلن حتصل الفائدة احلقيقية هلذا الذكر ،والبد
للعبادة أن تنعكس بآثارها عىل العابد.

دور احلج يف توحيد املسلمني :
فوائد احلج متعددة وكثرية ،وأبعاده ال حرص هلا ،وسنستعرض البعد التوحيدي
لألمة.
((( عوايل اللئايل 1ج ص .324
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احلكمة من االختالف بني اخللق :
احلديث عن البعد التوحيدي لألمة يستدعي إيضاح حكمة وجود االختالف بني
البرشّ ،
إن اهلل تعاىل خلق اخللق متفاوتني يف ألواهنم وأشكاهلم وعقوهلم وأجسامهم
ومناطقهم وقدراهتم ومواهبهم وما إىل ذلك من أمور ،وجعل االختالف والتفاوت
بني خلقه آية دالة عىل عظمته ،ومل ُيرد تعاىل بالتفاوت أن يصبح عام ً
ال للتنافر واالبتعاد
بل أراد به إيصال املخلوق إىل إدراك عظمته ،وإدراك اهلدف والغاية من اخللق ليتحقق
أن التفاوت بني اخللق عامل إثراء وإغناء للخلقّ ،
للعبد الغنى والتكامل بفهمه ّ
ألن
اخللق حيتاج بعضه إىل بعضه اآلخر وال يستغني أفراده عن بعضهم ،وإذا تنافروا
مبتعدين أصبح االختالف طابع ًا للخالف ،مفرق ًا هلم دون توحيد ،عندئذ سوف
يسبب عوائق وعقبات حتول دون الوصول إىل الكامل املنشود يف مسار احلياة.

االستثمار احلقيقي لالختالف
اهلل تعاىل هو الغني املطلق ويريد خللقه أن يستغنوا بغناه ،بالسري عىل وفق نظام
عبوديته ،وإذا اختار اإلنسان لنفسه ِمنهاج ًا آخر فلن يصل إىل إدراك عظمة اهلل ،ولن
يستشعر اهليبة منه ،وسيؤدي ذلك إىل االفتقار والتنافر والتضاد .إن اهلل تعاىل أبان يف
القرآن الكريم ّ
بأن الطهارة والتزكية طريقان يوصالن العابد الطائف حول البيت إىل
إدراك املعاين الكبرية لالختالف ،وجعلها تصب يف صاحله ،من خالل هتيئة عوامل
االختالف لتؤدي إىل التوحيد ،وجعل عوامل التضاد مؤدية إىل الوحدة ،وحينئذ
سيؤدي االختالف إىل اإلغناء واإلقناء ،أي :إىل الغنى واجلامل.

النيب إبراهيم مؤسس الفكر التوحيدي
ّ
إن القرآن الكريم وصف الدور املناط بالنبي إبراهيم ؛ جتاه البيت احلرام،
قال تعاىل{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ}(احلج ،)٢٦:أي :أن اهلل تعـاىل
أمر اخلليل ؛ أن ُيطهـر البيت ،لكـل طائـف حـوله؛ أو راكـع؛ أو قائـم .وهذه
سمة يشرتك فيها حتى غري املسلمنيّ ،
ألن اهلل تعاىل أمره فقال{ :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ}(احلج ،)27 :والنداء دعوة لإلنسانية مجعاء لنبذ الفرقة واالختالف ،واحتواء
عوامل التفرقة وحتويلها إىل عوامل توحيد.

دور اإلنسان يف رسم مسار الوحدة
ّ
إن التوحيد الذي دعا إليه القرآن الكريم اإلنسانية مجعاء واملسلمني باخلصوص
يتقدم عىل الوحدة ،أي أن القران الكريم رسم مسار التوحيد الذي يوصل إىل الوحدة،
وال يراد بالتوحيد هنا ،التوحيد العقدي ،بأن يتفق اجلميع يف كل اخلصوصيات فهذا
قد ال يتحصل ،لذا أبان النبي ص يف بدء رسالته اإلطار العام للتوحيد بقوله« :قولوا
ال إله إال اهلل تفلحوا»((( فمن تشهد الشهادتني ُحقن ماله وحفظ عرضه ودمه ،فاملراد
بالتوحيد هو التوحيد العام بالدخول يف ال إله إال اهلل حممد ص عبد اهلل ورسوله ،وال
يطلب اإلسالم أكثر من ذلك من املسلمني للدخول حتت عنوان الطائفني والقائمني
والركع السجود ،الذي جاء يف اآلية ،و هذا اإلطار العام يهُ يئ األرضية لكل مسلم بأن
يدخل يف الربنامج العام ،الذي بدأه بشكله التفصييل اخلليل ؛.

معنى التطهري
ّ
إن إبراهيم ؛ عندما ُأمر بإقامة البيت أراد اهلل تعاىل منه أن ُيطهره ،كام أكدت
((( ميزان احلكمة  4ص  : 3228عن طارق املحاريب :رأيت رسول اهلل ص بسوق ذي
املجاز ،فمر وعليه جبة له محراء وهو ينادي بأعىل صوته« :يا أهيا الناس ! قولوا :ال إله إال
اهلل تفلحوا» ورجل يتبعه باحلجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول :يا أهيا الناس!
ال تطيعوه فإنه كذاب .قلت :من هذا ؟ قالوا :غالم من بني عبد املطلب ،قلت :فمن هذا
يتبعه يرميه ؟ قالوا :هذا عمه عبد العزى  -وهو أبو هلب -
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عىل ذلك اآلية السابقة ،والتطهري له معنيان؛ األول :الطهارة من القذارة املادية،
والثاين :الطهارة من القذارة املعنوية ،وهو أنسب وأقرب ألجواء اآلية .ألن اإلنسان
إذا أسود قلبه جتاه أخيه اإلنسان ،ومحل عليه احلقد والضغينة ،وانطلق من خالل
األُطر الضيقة ،فهو بأمس احلاجـة إىل التطهـري ،ألنـه تبنى سلوكـ ًا خيالـف التوحيد
اإلبراهيمي والنبي ص ال يريد للمسلم؛ وال لغريه أن يكون كذلك بل يريد له أن
ينطلق من املعنى الكبري الواسع للتوحيد ،ليتاح له أن يصهر اختالفاته مع أخيه اإلنسان
لربامج عمل توحيدي ،يعود عىل نفسه و عىل اآلخرين بالنفع واخلري العميمني ،وهذا
الرتابط جاء يف أكثر من آية من آيات القرآن الكريم قال تعاىل{ :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}(احلج )٣٤:ومعنى ذلك ّ
أن
اختالفات األمم يمكن أن تنصهر فيام يوحدها وحيقق اخلري والرفاه هلا مجيع ًا ،قال
تعاىل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ}(احلج )٣٥-٣٤:ثم بني يف آيات أخرى ّ
أن اهلدف من املنافع هو الوصول إىل اهلل
تعاىل ،واستشعار عظمته ،كام جاء يف رواية إمامنا الصادق ؛(((.

دور احلج يف صهر عوامل االختالف
االختالف سنة ،جعلها اهلل تعاىل للوصول إىل اإلغناء -عدم الفقر -واإلقناء
اجلامل -لكن املهم هو استثامر األسلوب األمثل لعوامل االختالف وحتويلهاإىل عوامل اتفاق ،كي تصل اإلنسانية مجعاء إىل اخلري والرفاه بوصوهلا إىل اهلل ،فهو

الغاية واهلدف للجميع ،قال تعاىل{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}(الشورى )٥٣:إذا عىل
اإلنسانية مجعاء أال جتعل االختالف يؤدي إىل الترشذم بل إىل الوحدة ،وعىل املسلمني
باخلصوص أن يلتفتوا إىل وحدهتم بإحرتم كل طائفة للطائفة األخرى واالنطالق من

((( يف عوايل اللئايل 1ج ص « :324إنام فرضت الصالة ُ
وأمر باحلج إلقامة ذكر اهلل».
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هذه اآليات التي تتحدث عن هذه الفريضة لتوحد املسلمني يف إطارها ،فاحلج برنامج
عميل يشرتك فيه كل مسلم مهام اختلف يف عباداته؛ أويف معامالته؛ و أسلوب تفكريه.

إنه مؤمتر سنوي يصهر االختالفات يف ٍ
ٍ
توحيدي عام يؤدي إىل الوحدة،
حمور
وهي من أعظم املنافع قال تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ}(احلج )٢٨:فأيام حمددة توصل اإلنسانية مجعاء واملسلمني باخلصوص
إىل إدراك معنى الذكر املؤدي إىل التوحيد والوحدة.
اجلمعة 1426/ 11/14هـ
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فريضة الحج مظهر الوحدة اإلسالمية
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ}(احلج )28-27:صدق اهلل العيل العظيم.

احلج تلك العبادة املهمة التي ترتتب عليها فوائد مجة ال عدّ هلا وال حرص ،ذلك
ّ
أن اهلل تبارك وتعاىل يريد للمسلمني أن يتقدموا يف مجيع املجاالت من خالل ارتباطهم
به بأداء هذا النسك العظيم ،لذا نلحظ القرآن الكريم يبني منافع احلج دون حتديد هلا
باملستوى االقتصادي أو العبادي أو االجتامعي واملعنوي الروحاين يف ربط اإلنسان
املسلم بمبدئه.

وحدة األمة من منافع احلج
إن قوله تعاىل{ :ﮖ ﮗ ﮘ} يعني ّ
ّ
أن هناك أكثر من منفعة ترتتب عىل
هذه العبادة ،وسوف نقترص عىل منفعة عظيمة تعود عىل أمتنا اإلسالمية مجعاء هي
وحدة األمة ،وهي من أهم الركائز التي دعا إليها القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}
وقال أيض ًا{ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
(األنفال)46:

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}(آل عمران )105:حيض القرآن الكريم األمة عىل االعتصام بحبله
الوثيق{ ،ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}

(آل عمران)103:

وآياته تصدح آناء
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الليل وأطراف النهار مذكرة للمسلم بأمهية الوحدة اإلسالمية.

وحدة األمة يف ثوابت اإلسالم
من املستحيل أن نوحد الناس عىل أمور عقدية متفقة باعتبار اختالف األفكار
واالجتاهات والثقافات والقدرات ،فال يستطيع أحد أن يوحد األمة يف منطلقها
العقدي ،وإنام يستطيع أن يقرب بينها بشتى انتامءاهتا ،التقريب ممكن ،أما التوحيد
فمهمة صعبة املنال بل تقرب من االستحالة ،بيد ّ
أن هناك توحيد ًا آخر يراد لألمة
اإلسالمية أن حتققه لنفسها ،هو توحيد األمة من الناحية االجتامعية بأن جتعل قدراهتا
موحدة ،تصب يف صالح كل فئة من فئاهتا وترجع إىل كل طائفة من طوائفها باعتبار
اشرتاك مجيع الفئات والطوائف يف كلمة التوحيد« ،ال إله إالّ اهلل» واالنتامء إىل الرسالة
ُ
رسول اهلل»ّ ،
إن االنطالق من مبدأ التوحيد واإليامن بالرسالة اخلالدة
اخلالدة« ،حممدٌ
ركيزتان مهمتان باإلضافة إىل بقية الركائز ذات األمهية الفائقة ،كاجتاه مجيع املسلمني
نحو الكعبة ،ووجود كتاب مل حيرف ،حفظه اهلل تعاىل واحتفظت به األمة اإلسالمية
بكل فئاهتا ،مؤمنة بأنه املعجزة اخلالدة لرسولنا الكريم ،هذه عوامل توحيد ،ونؤكد
هنا أوالً وبالذات عىل االنتامء إىل احلق تعاىل من خالل كلمة التوحيد واالرتباط به عرب
رسوله الكريم ص ،قال بعض علامءنا :بني اإلسالم عىل دعامتني :كلمة التوحيد،
وتوحيد الكلمة ،يشري بالكلمة األوىل إىل املبدأ العقدي العام الذي يستوعب أفراد مجيع
األمة اإلسالمية ،والثانية يراد هبا الواقع االجتامعي والسلوكي الذي ينبغي للمسلمني
مجيع ًا أن يأخذوا به كربامج عمل تؤدي هبم إىل اخلري وتوصلهم إىل السؤدد والنجاة
من أيدي القوى التي تريد هلم الرش ،آيات القرآن تأمر املسلمني مجيع ًا بأن يتحدوا وال
شك ّ
بأن هذه األوامر تبقى أوالً يف اجلانب النظري ،لكنه تعاىل يريد لإلنسان أن يرتقي
درجات أعىل وخيطو خطوات أكثر باجتاه مبدأ الوحدة لألمة اإلسالمية ،وال يتحقق
ذلك إالّ من خالل برامج عملية وسلوك يؤديه اإلنسان املسلم ،ونلحظ ذلك يف أدائنا
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لنسك احلج وقيامنا بشعائره ،فالكل يقفون عىل صعيد واحد ،ويؤدون شعائر موحدة،
وأعامل يتفق عليها املسلمون مجيع ًا.

عوامل االختالف واالفرتاق
ّ
إن هذه الشعائر واملناسك هي برامج عملية تربط املسلم بأخيه املسلم لوجود
عوامل متعددة ،كل منها يدعوه إىل االفرتاق ،أمهها:
األول :اختالف املسلمني يف العرق ،الذي يؤثر تأثري ًا كبري ًا ،وهذا ما نجده يف
الواقع ،وقد حدث ذلك لدى أمم ٍمتعددة دارت بينها حروب طاحنة ،السبب الرئيس
يف تأجيج تلك احلروب هو االختالف العرقي.
الثاين :االختالف يف اللون واللباس.

الثالث :االختالف اجلغرايف ،كالقارة والبلدة واملنطقة والقرية ونحو ذلك.
الرابع :االختالف يف اللغة.

اخلامس :االختالف الفكري والثقايف.

النظرة اإلهلية لعوامل االختالف
كل هذه االنتامءات  -التي تشد بعض الناس إليها ،وتؤطرهم هبا ،فيطوفون
حوهلا -يرفضها اهلل تعاىل ،ويريد للمسلمني أن يرتكوا تلك االنتامءات املؤطرة بتلك
األطر الضيقة ،وخيرجوا من االنتامء الضيق -العرق أو اللون أو اللغة أو الفكر-
وينتمون إىل اهلل تعاىل من خالل فريضة احلج ،التي تبدأ بالتلبية للحق تعاىل ،ومعناها
اإلجابة للمنهاج الذي رشعه والسري عىل رصاطه املستقيم ،وبرجمة أهداف نسك
احلج يف سلوك املسلم بأن يتحد يف االنتامء اجلامعي إىل هذه األمة الواحدة التي أبان
اهلل تعاىل فضلها{ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ}

(آل عمران )110:

ّ
إن هذه األمة من معاملها الوسطية{ ،ﭪ ﭫ
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ﭬ ﭭ}(البقرة )143:وال تتحقق وسطية مع االختالفات املتعددة والكثرية ،فلن
يستطيع اإلنسان أن يكون وسط ًا وهو يرى تلك االختالفات الكثرية التي تؤطره،
ولعل من أكثر االختالفات تأثري ًا االختالف العقدي يف الدائرة الواسعة وهي اإلسالم
أو ما نسميه بدائرة التوحيد إ ْذ نرى اإلنسان العادي والعامل الكبري واملتألق يف عرفانه
واملثقف واملسلم الذي ال يمتلك إالّ معلومات جدُّ بسيطة ،كل هذه األنامط تدعو إىل
االختالف ،بيد ّ
أن احلق تعاىل يريد للجميع أن ينصهر يف وحدة اجلميع وأن حيقق ما
يرجع عىل اجلميع باخلري والصالح والسؤدد.

نظرة أهل البيت إل الختالف األمة
إننا نجد يف كلامت أئمة أهل البيت إل تنبيهات للمسلم بغض النظر عن انتامئه
العقدي أو االجتامعي والسيايس واملعلومات التي لديه من الناحية الفكرية ،وقد
أبانت الزهراء  Dهذا بقوهلا« :فجعل اهلل اإليامن تطهري ًا لكم من الرشك»((( ،أي
ّ
أن من آمن باهلل فقد طهر نفسه من الرشك ،ثم قالت « :Dواحلج تشييد ًا للدين»

اإليامن يشكل مبدأ للتفاوت بني املؤمن وأخيه املؤمن ،ويدعو اإلنسان أن يتأطر بإيامنه
من خالل ما لديه من معرفة ختتلف يف تفاصيلها الدقيقة عن املعرفة التي لدى اإلنسان

((( بحار األنوار ج  29ص  :223يف خطبة الزهراء « :فجعل اهلل االيامن تطهريا لكم من
الرشك ،والصالة تنزهيا لكم عن الكرب ،والزكاة تزكية للنفس ،ونامء يف الرزق ،والصيام
تثبيتا لالخالص ،واحلج تشييدا للدين ،والعدل تنسيقا للقلوب ،وطاعتنا نظاما للملة،
وإمامتنا أمانا من الفرقة ،واجلهاد عزا لالسالم ،والصرب معونة عىل استيجاب االجر،
واالمر باملعروف مصلحة للعامة ،وبر الوالدين وقاية من السخط ،وصلة األرحام
منامة للعدد ،والقصاص حقنا للدماء ،والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة ،وتوفية املكاييل
واملوازين تغيريا للبخس ،والنهي عن رشب اخلمر تنزهيا عن الرجس ،واجتناب القذف
حجابا عن اللعنة ،وترك الرسقة إجيابا للعفة ،وحرم اهلل الرشك إخالصا له بالربوبية،
فـ{ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} ،وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وهناكم
عنه فإنه {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ }».

مالسإلا ةدحولا رهظم جحلا ةضيرف
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اآلخر ،الصديقة الزهراء  Dتوضح ّ
بأن احلج يتكفل بإشادة الدين الذي يقع
االختالف يف تفاصيله الدقيقة ،قالت « :Dواحلج تشييد ًا للدين» الدين هو االنتامء
من الناحية العقدية ،أما الذي خيتلف فيه العامل عن غريه واملثقف مع غريه واملفكر مع
الغري لك ّن اجلامع املشرتك بني اجلميع -الذي يشاد به الدين -أداء نسك احلج ،من هنا
كان احلج جهاد ًا يف سبيل اهلل لكل إنسان ال يستطيع أن جياهد يف سبيله تعاىل ،عليه أن
جياهد بأدائه للحج ،إ ْذ به يتاح إظهار املسلمني قوة موحدة أمام أعني األمم األخرى،
ومهام أراد أعداء األمة هلا من ترشذم لن يتمكنوا من ذلك بعد وجود هذا املؤمتر الكبري
احلج -ألنه يستطيع أن يصهر كل أنامط االختالف بني املسلم وأخيه املسلم ،وجيعلاملسلم يبتغي الثواب من عند ربه يف أداء النصح وتقديم املشورة والنرصة ألخيه
املسلم ،وهذا معنى اإلشادة للدين يف كالم الصديقة الزهراء  ،Dوهو أيض ًا معنى
اجلهاد الذي يشري إليه قول أمري املؤمنني ؛« :احلج جهاد كل ضعيف »((( من هنا
ندرك معنى قول اإلمام الصادق ؛« :ولو فعلوا –تعطيل احلج -كان ينبغي لإلمام
أن جيربهم عىل احلج ،إن شاؤوا وإن أبوا ،فإن هذا البيت إنام وضع للحج »((( أي أنه
كفيل بتوحيد الطاقات االجتامعية التي ال تتحقق بسواه من الشعائر.
اجلمعة1427/11/17 :هـ

((( وسائل الشيعة ج  11ص .12
((( وسائل الشيعة ج  11ص .119

حلا يف نمألا
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األمن في الحج
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(آل عمران .)٩٧:صدق اهلل
العيل العظيم.

األمن يف الشريعة
يتضمن الترشيع اإلهلي مبادئ متعددة ،ويف القرآن الكريم إشارات ولطائف إىل
تلكم املبادئ ،احلج من العبادات ذات املضامني املتعددة كل نسك من مناسكه فيه
إيامءات ولطائف ترشح املبادئ التي يريد احلق تعاىل أن يفصح عنها.

مبدأ األمن
األمن مبدأ جدُّ هام ،بل هو من أعظم املبادئ التي حيتاجها اإلنسان ،إ ْذ به يتمكن
أن يعيش الدعة واالستقرار ويتمكن أن يطور قدراته وأن يرفع مستواه ،فهو أساس
كل تقدم يطمح اإلنسان إليه ،وإذا افتقد األمن مل يستطع اإلنسان أن يتقدم عىل أي
صعيد من األصعدة ،لذا عني اإلسالم باألمن يف الترشيعات املتعددة ،فال جتد ترشيع ًا
من ترشيعاته إالّ وحيتوي عىل إيامءة أو إشارة إىل األمن من قريب أو من بعيدّ ،
إن
بعض اإليامءات بمقربة جدُّ قريبة وبعضها تشري إىل األمن من مكان بعيد ،احلج من
أعظم الترشيعات اإلهلية الحتوائه عىل إيامءات متعددة لألمن ،منها اآلية التي استهللنا
احلديث هبا ،فهي تشري إىل األمن وأمهيته.
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األمن يف السالم
السالم ترشيع مستحب ،ومعناه الدعاء بالسالمة من األذى ،فمن يسلم
عىل شخص فهـو يدعـو له بالسالمة من األذى ،لذا كان السالم من املستحبات
املؤكدة يف الرشيعة اإلسالمية ،ورغم أنه مستحب غري ّ
أن البادئ به يضاعف أجره
بنحو ال حيصل عليه من رده ،قال تعاىل{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ}(النساءّ ،)٨٦:
إن من يرد السالم ،رغم كون فعله واجب ًا غري أنه ال ينال األجر
الذي يناله البادئ به ،هناك أمور متعددة تشري إىل أمهية مبدأ السالم واألمن يف
الترشيعات اإلهلية ،نشري إىل بعض منها كالسالم.

األمن يف الصالة
االعتداء عىل الغري بسلب حقه أو التعدي عىل حرماته من أعظم املنكر ،ومن تركه
أسهم يف األمن ويتحقق ذلك بالصالة فهي تنهى عن الفحشاء واملنكر.

األمن يف احلج
احلج ركن من أركان اإلسالم جاء يف الروايات املعتربة ّ
بأن اإلسالم ُبني عىل
مخس دعائم منها احلج ،وقد جعله اهلل تعاىل يف بقعة حمدودة ،وجعلها حرم ًا ،وحدّ
الفقهاء حدود ًا للحرم يف مناسكهم لسنا بصدد ذكرها ،ومن دخل حدود احلرم التي
منها املشعر احلرام فهو آمن عىل نفسه وماله ال جيوز التعدي عليه أي ّ
أن من مناسك
احلج األمن املكاين.

األمن التشريعي والتكويين
األمن له جنبتان تكوينية وترشيعية ،وكالمنا يف تبيان اجلنبة الترشيعية ،غري ّ
أن
اهلل تعاىل مزج بني التكوين والترشيع يف هذه البقعة اخلاصة ،فالترشيع تكليف أوجبه

حلا يف نمألا
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اهلل تعاىل عىل من دخلها بأن ال يتعدى وال يتعدى عليه ،حتى عىل امليسء ال جيوز له
معاقبته يف احلرم ،نعم؛ إذا خرج من حدوده جازت حماسبتهّ ،
إن األمن التكويني حيتاج
إىل رشح وبيان مفصل أملحنا له إملاحة ،وقد تعرض له املفرسون كالسيد الطباطبائي

يف ميزانه ورأى ّ
أن اآلية {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(آل عمران )٩٧:خاصة بالترشيع إالّ أنّه
يظهر من آيات القرآن املزج بني الترشيع والتكوين ،قال تعاىل{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}(القصص ،)٥٧:قريش ومن تبعها تعللت ّ
بأن
اتِّباع رسول اهلل يفقدها األمن ،ور ّد اهلل تعاىل عليها ،فقال{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ}(القصص ،)٥٧:أي أنه تعاىل و ّفر األمن بنحو عام وأضاف إليه األمن الغذائي ليأمن
اإلنسان يف رزقه وماله ونفسه.

وبينّ احلق تعاىل األمن يف آيات أخر ،كقوله تعاىل{ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}(العنكبوت ،)٦٧:اآلية
تبني ّ
أن البقعة هلا أثر هو االستقرار واألمن ،بمجرد أن يدخل املرء احلرم يصبح آمن ًا
عىل نفسه وماله ،ليتاح له أن يصل إىل املعاين الكبرية لإلنسانية ويدرك بعض الفوائد
منها ّ
أن اإلنسان جبل عىل اخلري والرش ،قال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ}(البلد،)١٠:
وتركيبه كذلك أساسه الفطرة ليمتحن باتِّباع سبيل اهلدى وطرق اخلري باختياره حلكمة
تقتضيها مصلحته كي يصل إىل سعادته وكامله.

األمن مبدأ اختياري
تنطلق احلكمة من مبدأ حرية اإلنسان أي ّ
أن األمن ليس بالقرس واجلرب ،وإنام
باالختيار ،وبذلك يتعلم اإلنسان ّ
أن أي مصلحة لن تعود عليه إذا افتقد األمن بل قد
يصبح حيوان ًا مفرتس ًا ،إذا رأى اآلخر عدو ًا فينسلخ عن إنسانيته وحياول بكل ما أويت
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من قدرة اإلساءة إليه ،نعم؛ إذا كان يعيش األمن يف حميطه األرسي أو القبيل أو يف حميط
مدينته قد يتوسع فيعيشه يف حميطه العقدي ،فكل من اعتقد باعتقاداته عاش األمن
وإياه ،أما إذا مل يعش األمن مع أخيه اإلنسان فإنه لن يعيشه بكافة أشكاله.

األمن مبدأ أنساني عام
ركّز احلق تعاىل مبد ًأ إنساني ًا عام ًا وع ّلم اإلنسان كيف حيرتم أخاه اإلنسان أوالً
وكيف حيرتم احليوان ثاني ًا فال يتعدى عليه ،بل يراعي حقوق ًا للنبات ،ويتجىل هذا املبدأ

العام يف أمور ثالثة:

األول :عدم التعدي على الغري
التعدي عىل الغري بظلمه أو اإلساءة إليه من أعظم الذنوب واملعايص ،حرمه اهلل
تعاىل وجعل له سبي ً
ال من خالله يصل املرء إىل األمن ،قال تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ}(آل عمران ،)٩٧:ال جيوز التعدي عىل من دخل احلرم حم ً
ال أو حمرم ًا ،وال يراد باألمن
أي يقرص عىل من دخل الكعبة فحسب.

الثاني :االلتزام باحلقوق العامة
األمن للحيوان لغري املحرم دال عىل سعة األمن وحرمة التعدي عىل أي حيوان
من احليوانات وعدم اختصاص األمن باإلنسان فقط ،بل تشمل دائرته احليوان
والنبات أي ّ
أن اهلل تعاىل جعل للحيوان حقوق ًا وللنبات كذلك ،وجيب عىل اإلنسان
أن حيرتمها حال إحرامه ليتعلم مراعاة حقوق احليوان والنبات ،وذلك مبدأ تعليمي
يامرسه الناسك ويتعلمه عند أدائه نسك احلج والعمرة.

حلا يف نمألا
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الثالث :عدم محل السالح
املبدأ الثالث جد هام هو حرمة محل السالح للمحرم إذا كان يعيش األمن ،فال
جيوز له محل السالح ألنه إرهاب للغري ،أي ّ
أن من تروك اإلحرام محل السالح ،نعم
لرجال األمن محله حلفظ األمن واجب وال يشملهم هذا احلكم ّ
ألن بعض الناس قد
ينسلخ عن فطرته ،والبد حينئذ من وجود أمن ،ومحل السالح لرجال األمن يسهم يف
إرسائه ،أما حرمة محل السالح فخاصة ملن أراد أن يؤدي النسك.
هناك أمور جدُّ هامة ،األول -األمن بني اإلنسان وأخيه اإلنسان -فهو يف غاية
األمهية ،ويتعلمه املرء بدخوله احلرم ،وليس ذلك خمتص ًا باإلنسان ،بل يشمل احليوان
بمعنى وجود حقوق للحيوان عىل اإلنسان حال إحرامه ،وهذا مبدأ تعليمي لغرس
جسد
مبادئ السلم يف ذهن املحرم ،فمن دخل احلرم عليه أن يراعي هذه املبادئ ،وإذا ّ
ذلك حال إحرامه فلم يتعدَّ عىل احليوان فسوف يراعي حقوق اإلنسان باألولوية،
وسوف يلتزم باحلقوق لآلخرين وذلك هو األمر الثاين ،أما الثالث فهو جدُّ هام وهو
عدم إرهاب اإلنسان واحليوان بحمل السالح ،أثناء اإلحرام ،وقلنا بإنه ال يشمل
نص الفقهاء عىل حرمة محل السالح حال إرادة أداء النسك ،باإلضافة
رجل األمن إ ْذ ّ
إىل وجود مبدأ تعليمي بحرمة قلع شجر احلرم ،واستثناء بعض النباتات كاألذخر،
وذلك تعليم يتعلق بالبيئة.

األمن التكويين يف احلرم
قوله تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(آل عمران )٩٧:يشري إىل املبادئ التي تريس دعائم
األمن لإلنسان ،ويستطيع هبا أن يؤدي مناسك احلج ،أي ّ
أن من شعائره االستقرار
واألمن يف الترشيع والتكوين ،ومعنى األمن التكويني ّ
أن اهلل تعاىل جعل احلرم آمن ًا
بتهيئته ظروف األمن فيه ،وحيتاج هذا املبدأ إىل رشحّ ،
ألن هتيئة ظروف األمن يف احلرم
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ختتلف عن غريه من األمكنة األخرى يف العامل ،فلم يتحقق ذلك طوال التاريخ يف بقعة
أخرى ،بينام حتقق هذا املبدأ منذ إبراهيم ؛ وال زال مستمر ًا.

الغلظة والعنف تتنافى مع األمن
من طبيعة العرب الغلظة والعنف ،ومها مشاهدان بوضوح ،لذا لدهيم وحشية يف
احلروب التي عاشها اإلنسان العريب ،وال زال ذلك حمسوس ًا يف وضعنا املعارص ،نعم؛
النفتاحه عىل احلضارات األخرى ،عكس األزمنة السابقة التي حدثت فيها مصائب
وعنف يشيب هلا الرضيع ،كقتل املرء أرسة كاملة من أجل أخذ بعض الطعامّ ،
إن ذلك
جترد عن الرمحة والشفقة ،واهلل تعاىل أراد أن يشمل األمن احليوان والنبات ليعيش
اإلنسان استقرار ًا ودفئ ًا يف عالقته مع أخيه اإلنسان ،ال يتأتى ذلك إالّ هبذا التعليم ،ويف
تلك البقعة وهي منفعة من أعظم املنافع املرتتبة عىل أداء النسك يف هذه البقعة املحرمة.
اجلمعة 1432/10/17 :هـ

عامتجالاو ةيداصتقالا هداعبأ يف جحلا
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الحج في أبعاده االقتصادية واالجتماعية
قال اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ}(احلج )٢٨-٢٧:صدق اهلل العيل العظيم.

احلج عبادة عظيمة هلا منافع متعددة ،وقد بحث العلامء عن كثري من فوائده،
والزالت بعض أبعاده األخرى بحاجة إىل تأمل الستظهارها من الروايات ،لقد أراد
األئمة من أهل البيت إل أن يوصلوا الناس إىل فهم غور الرشيعة من خالل هذه
العبادة وأداء مناسكها.

البعد االقتصادي للحج
من األبعاد التي اشتمل عليها احلج الغنى لإلنسان ،فهو يوجب للمرء أن يستغني،
وال خيفى ّ
أن اجلانب االقتصادي له أمهية كبرية يف حياة الناس ،واإلنسان يكدح كثري ًا
من أجل رفع مستواه االقتصادي ،وقد أكدت الروايات عن النبي ص واألئمة إل
ّ
أن من الفوائد املرتتبة عىل احلج الغنى ،وكي نتعرف عىل تأثري احلج يف الغنى ن َُّذ ِكر
إن بعض الناس يتصور ّ
ببعض األمور اهلامةّ ،
أن الغنى املادي يرتبط بالكد واجلهد
فقط ،وينسى اجلانب املعنوي املرتبط بالتوفيق اإلهلي والعالقات املمتازة مع الناس.
ّ
إن احلج حيقق لإلنسان النمو االقتصادي ويرفع من مستواه املعييش يف هاتني
الناحيتني ،فال يتقدم اإلنسان معيشي ًا بكده وجهده فقط ،بل حيتاج إىل توفيق إهلي
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لتيسري األمور ،ولذا؛ نجد بعض الناس يكدح كثري ًا ويتعب دون هوادة ،لكنه ال حيقق
ما يصبو إليه ،وال يصل إىل ما يبتغيه يف االستغناء املادي ،وباملقارنة مع غريه ممن بذل
أن السبب يكمن يف ّ
جهد ًا أقل ،وحصل عىل ما يطمح إليه واستغنى مادي ًا ،نجد ّ
أن
الرقي االقتصادي ال يرتبط بالكدح وبذل اجلهد فحسب ،بل يرتبط بتدخل العناية
اإلهلية أيض ًا.
ّ
إن اهلل تعاىل يبارك للحاج يف ماله ،فيستفيد منه وينميه ،ويتحقق له ذلك من خالل
االرتباط بكثري من احلجيج الذين ذهب وإياهم وتعرف عليهم ،فهناك دور فاعل
للعالقات االجتامعية يف التقدم املطرد اقتصادي ًا.
إذ ًا من اآلثار التي ترتتب عىل احلج الغنى املادي ،وهناك الغنى املعنوي أيض ًا لكننا
نريد أن نؤكد عىل اجلوانب احلسية الظاهرة والتي ذكرت يف الروايات ،وذكرنا بعض ًا
منها فيام سبق ،ونكتفي باإلشارة إليها هنا ،قال اإلمام الباقر ؛« :ثالث مع ثواهبن
يف اآلخرة»((( وذكر منها احلج بأنه يوجب الغنى ،ويف رواية ثانية « :حجوا تستغنوا،
وتُك َف َ
ون مؤونات عياالتكم»((( ويف ثالثة« :من أدمن احلج والعمرة استغنى»(((.

البعد الصحي للحج
ّ
إن من اآلثار الطيبة املرتتبة عىل احلج الصحة يف البدن ،وهي من األمهية بمكان
ثواهبن يف اآلخرة :احلج
((( يف بحار األنوار 96ج ص  :15عن إمامنا الباقر ؛« :ثالثة مع
ّ
العمر».
ينفي الفقر ،والصدقة تدفع البلية ،والبرِّ ُ يزيد يف ُ
((( يف وسائل الشيعة11ج ص  :9عن أيب عبد اهلل ؛ قال :قال عيل بن احلسني ؛:
«حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ،وتتسع أرزاقكم ،وتكفون مؤونات عياالتكم ،وقال:
احلاج مغفور له ،و موجوب له اجلنة ،ومستأنف له العمل ،وحمفوظ يف أهله وماله».
((( يف ميزان احلكمة ج 1ص  535عن اإلمام الصادق ؛« :ما رأيت شيئا أرسع غنى وال
أنفى للفقر من إدمان حج هذا البيت »و يف مستدرك الوسائل ج  8ص 44قال رسول
اهلل ص« :حجوا البيت ،فام ورده أهل بيت إال استغنوا وال ختلفوا عنه إال افتقروا».
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يفوق األثر األول ،ذلك ّ
أن كثري ًا من الناس يسعى لتحصيل الصحة يف بدنه ،وينفق
أمواله الكثرية من أجل صحته ،ونحن نقرأ الصحف ونشاهد يف شاشات التلفاز
أثرياء العامل واملتمولني الذين ينفقون املاليني من أجل العالج والتداوي ألمراضهم يف
املستشفيات الراقية ،كـ(مايو كلينيك)((( وغريه من املستشفيات الرائدة يف العامل ،إذ ًا
الصحة يف البدن هلا أمهية كبرية ،والروايات أشارت ّ
أن هذا األثر يتحقق ويرتتب عىل
احلج كالغنى ،قد يسأل اإلنسان عن كيفية ترتب الصحة يف البدن عىل احلج.

دور اإلعالم وجتارب اآلخرين يف الوعي الصحي :
ولإلجابة عىل هذا السؤال البد من اإلشارة إىل جمموعة من احليثيات التي يظهر
منها كيف يتمكن اإلنسان من الوصول إىل مستوى صحي مجيل يف بدنه؟
هناك عالقة تبادلية بني الصحة البدنية والصحة النفسية ،فالصحة النفسية ترتبط
بالعالقات االجتامعية ،وكلام توسع نطاق العالقات االجتامعية وبني عىل أسس
صحيحة وسليمة كاالرتباط باهلل تعاىل ،أصبحت صحة اإلنسان النفسية يف مستوى
ٍ
عال ،وانعكس تأثريها عىل بدن اإلنسان.
ّ
إن كثري ًا من أمراض اإلنسان اجلسمية والبدنية تعود إىل حالته النفسية التي يعيشها،
واحلج حيقق لإلنسان عالقات اجتامعية رائدة تبتني عىل األخوة واالرتباط باهلل تعاىل،
وينعكس هذا اجلانب املعنوي عىل اجلانب املادي يف صحة اإلنسان ،باإلضافة إىل
أمور حمسوسة ومرئية ،إ ْذ يتاح للحاج فرصة كبرية يتسع أفقه الستطاعته الوصول إىل
مستوى أعىل يف فهم ما حيتاج إليه صحي ًا من خالل عالقاته باآلخرين وما يطلع عليه
من جتارهبم وخرباهتم املتعددة التي ال تتيح الظروف له االلتقاء هبم والتحدث معهم
((( مايو كلينك (باإلنجليزيةM :؛yo Clinic) هي جمموعة طبية وبحثية ،مقرها الرئييس يف
روتشيسرت بوالية مينيسوتا األمريكية.

246

حكم وأسرار الحج

واالستامع إليهم ،أما يف احلج فالفرصة كبرية لالستامع إىل كثري من الربامج التوعوية
الصحية وغريها واالستفادة من جتارب احلجيج الذين يلتقي هبم ويستمع إليهم ،وهي
أمر يف غاية األمهية،
جتارب ق ّيمة ومردودها اإلجيايب ينعكس عىل الصحة البدنية ،وهذا ٌ
ولعل الروايات التي تشري إىل هذا األثر حتتاج إىل تبيني:
ّ
إن احلاج يتاح له ما ال يتاح لغريه؛ يف االطالع واالستامع ملرئيات وجتارب
آلخرين ،ويرفع هذا من مستوى الوعي الصحي لديه ،وينعكس عليه إجياب ًا خصوص ًا
عىل صحته ،وهذا أثر أهم من الغنى املادي ألن اإلنسان ينفق أمواله من أجل صحته.

البعد االجتماعي للحج :
ّ
إن من اآلثار الطيبة التي ترتتب عىل احلج بناء العالقات االجتامعية السليمة مع
خمتلف رضوب املجتمع عىل أساس االرتباط باهلل تعاىل دون تفرقة ،فيتاح للحاج من
خالل أداء هلذه الفريضة أن يلتقي بمختلف من أسلم وجهه هلل وهو حمسن ،وجاء إىل
هذه األماكن املقدسة ممن يشرتك معهم يف اإلسالم ،فريى ّ
أن هناك حقوق ًا عليه أن
يؤدهيا جتاه إخوانه من املسلمني ،كام جيب عليهم أن يؤدوا حقوق ًا له ،والتعرف عىل
هذه احلقوق املتبادلة بني احلاج وإخوانه اآلخرين ،ال يتأتى يف احلالة الطبيعية لدى
الناس ،بينام يتم التعرف عىل هذه احلقوق بأكمل صورة ،وترتفع األطر الضيقة التي
تشكل حاجز ًا سميك ًا ال يتاح للمرء الرؤية الواعية فيها ،فيتجاوز األطر الضيقة التي
تحَ ُ د وتقيد من االنطالق واالنفتاح عىل اآلخر كاألرسة والقبيلة والبلد الذي يسكنه

والطائفة التي ينتمي إليها وما إىل ذلك من األطر ،إنه يتاح للحاج الوافد عىل اهلل تعاىل
أن يزيل احلجب والقيود أو خيفف منها فيستوعب الرؤية الواقعية التي أشار إليها
احلق تعاىل{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ

أصلها اإلسالم
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(احلجرات )١٣:ويبدأ بالتعامل عىل أسس قرآنية ّ
احلنيف ،أمهها عدم الفرق بني اإلنسان وأخيه اإلنسان إال بتقوى اهلل تعاىلّ ،
إن هذه
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النعمة الكربى تتأكد يف احلج ،فال يرى احلاج ما يؤثر يف مساره العميل والسلوكي،
بل يبني عالقات اجتامعية عىل تقوى اهلل تعاىل بأسس سليمة منفتحة عىل خمتلف أفراد
ومجاعات وفئات املسلمني الذين يشرتك معهم يف أداء هذه املناسك ،ولعل األثر
االجتامعي حيدث تأثري ًا يف منحيني:
األول :اجلانب احليس واملادي.
الثاين :اجلانب املعنوي لإلنسان.
ّ
إن بناء العالقات االجتامعية عىل أسس سليمة وروابط مستقيمة ال حتدها األطر
الضيقة ينتج هذين املنحيني ،بينام نجد يف االجتاهات احلديثة االعتامد عىل التعامل احلر
يف املجال االقتصادي فقط ،غري ّ
أن احلاج بعد أداء الفريضة يتاح له أن يعتمد احلرية
يف تعامله وتبادله مع أخيه اإلنسان ليس من الناحية االقتصادية فحسب ،بل يف كل
النواحي األخرى التي ُيعد اجلانب االقتصادي من ضمنها ،قال تعاىل{ :ﮖ

ﮗ ﮘ} (احلج )28:املنافع مجع منفعة ،واآلية ال حتد احلج بمنفعة خاصة يف املجال
املعنوي فقط أو املادي فحسب ،بل تتعدد املنافع لتشمل خمتلف األبعاد التي يتعامل
فيها اإلنسان ،فيجد جمموعة من املصالح حتققت لديه بربكات هذه العبادة العظيمة.
اجلمعة  1426/ 11/28هـ
وصىل اهلل وسلم وزاد وبارك عىل سيدنا ونبينا حممد وآله أمجعني الطيبني الطاهرين.
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