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مقدمه الناشر
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا على رسوله األمين وآله الطيبين
الطاهرين
في خضم التسارع التكنلوجي وتعدد وسائل األتصال أم�سى القارئ بأمس
الحاجة إلی املناهل الرصينة التي يستقي منها املدد الفكري املتمثل
باملنشورات املكتوبة والتي ال تزال لها الصدارة عند املثقف العربي.

وقد أخذت مؤسسة نور املعارف هذه املسؤولية بالتصدي لنشر الكتب
األخالقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم السيما في هذا الوقت
الذي كثر فيه التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى القارئ أمام
آالف العناوين املطبوعة ال يعلم غثها عن سمينها مع غياب الرقابة العلمية
الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية الشرعية واألخالقية في تقديم
املائدة الفكرية للقراء الكرام.

رشانلا همدقم

مهمة التصدي لتوفير املناهل العلمية واملصادر الفكرية مسؤولية
البد من التصدي لها بشكل مدروس للحفاظ على التراث الفكري
وتطوير األطروحة العلمية وتقديمها بأيسر سبلها وأبهى صورها للقارئ
الكريم.

أ

ان منهج مؤسسة نور املعارف في التواصل مع القارئ الكريم يتمثل في
األمانة بتقديم الكتب الرصينة واالطروحات الفكرية التي تنبثق من فكر
آل محمد ص تحت أشراف دقيق ومراجعة لكل ما يحمله الكتاب املنشور
من أطروحة فكرية.
حيث نقدم في هذا املوسم للقارئ الكريم مجموعة عناوين لكتب جديدة
بأطروحة فكرية سلسة يأنس بها املطلع ويحصد من كنوزها ما يسعه
اناءه.
وبين يدي القارئ الكريم نقدم هذه املجموعة ملؤلفها سماحة املربى
الشيخ حبيب الكاظمي في العناوين التالية :

ب

 -أسرارالحج -أسرارالصاله -أسرارالصیامونعد القارئ الكريم بمزيد من الطبعات األخالقية والفكرية التي
ستقدمها مؤسسة نور املعارف سائلين املولى أن يجعلنا من الذين
يحملون شعلة الفكر املحمدي لطالبيه آملين أن نكون عند حسن ظن
القارئ الكريم.

دارنور املعارف

مقدمة الكتاب
ّ
ً
سواء ملن ُو ِف َق للحج أو لم
إن الحديث عن الحج حديث يهم الجميع،
َ
يوفقَّ ،
ْ
فإن معرفة لذة هذا السفر اإللهي ِلن موجبات انقداح الشوق
ُ
ولو في مستقبل األيام  ،ومن جهة أخرى فإن االطالع على أسرار الحج،
َ
ِل ْن موجبات استيعاب معالم هذا الطريق كما يريده صاحب البيت،
والعمدة في ذلك أن يقصد الحاج صاحب البيت ،وال يقنع بلمس الحجارة
َّ
وتقبيلهاُ ..
وليعلم َّأن بعض بركات الحج ال يتجلى إل عند انكشاف
ُ
الح ُج ِب عن العبد يوم القيامة ،فقد سأل مو�سى؟ع؟ عن ثواب حج
هذا البيت بنية صادقة ،ونفقة طيبة ،فجاء الخطاب اإللهيَ :
«أ ْج َع ُل ُه ِف
َ
يتحقق للحاج اعتكاف
َّإن الهدف من هذا الكتاب  -على اختصاره ْ -أن
روحي  ،ليرجع من الحج وهو إنسان جديد بملكات حميدة ،وصفات
َْ
إيمانية راسخة ،وعزم على إتقان الواجب وترك الحرام بكل صوره.

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.236

باتكلا ةمدقم

ِ
ِ
ِ
الرفِ ِ
نيَ ،و َح ُس َن ُأولئِ َ
ني َو ُّ
ك
الصال َ
الصدِّ يق َ
يق ْالَ ْع َل َم َع النَّبِ ِّي َ
الش َهداء َو َّ
ني َو ِّ
َّ
ِ
(((
َرفيقا» .

ج

الفصل األول:

التهيؤ النفسي للوفادة على الرحمن

أهمية احلديث عن احلج

3

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -1إن الحديث عن الحج حديث يهم الجميعً ،
سواء ملن أراد الحج أو من
لم يرد الحج ،ومن هنا فإن من الطبيعي ْأن يعيش املسلم في َّأية بقعة من
بقاع األرض مع الحجاج بمشاعره ،فيتمنى أن يكون في مواقفهم ..وعليه
فإن الحديث عن الحج حديث ممتعً ،
سواء ملن وفق أو لم يوفق ،أضف
إلى أن معرفة اآلداب الباطنية للحج لهي معرفة نافعة ،ألن اإلنسان من
املمكن إن لم يحج في هذه السنة أن يحج في سنة أخرى ،وما نقوله في
الحج ينطبق أيضا على العمرة ،حيث إن الفارق بين العمرة والحج هو في
َّ
«الوقوف بعرفات ،واملبيت بمنى ،والذبح والرمي» وإال فإن «أداب احلرمني،
والطواف ،والسعي ،والتلبية ،وامليقات ،واإلحرام» لهي نسك مشتركة بين
الحاج واملعتمر.

احلج عملية قصد بوعي
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 -2ال بد من معرفة أن الحج عملية قصدية ،فحج البيت الحرام يعني
قصده ،والذي ال قصد له فإنه ال يسمى ّ
حاجا ..وعليه فإن من يريد أن
يكون ً
حاجا حجة زاكية متقبله ،ال بد له أن يعيش هذه القصد بلوازمها،
فهل يمكن قصد هذه املشاهد العظام من دون أن ينقدح شوق إلی
أصحابها ،واملتمثل بالشوق تارة إلی املبدأ األعلى كما في املسجد الحرام،
وتارة إلى وسائط فيضه كما في املدينة املنورة؟!.
والقصد في كل أمر تعبدي أمر أسا�سي ،حيث َّإنه يجب على العبد أن
يأتي بقصد القربة فيما أمر به املولى ً
تعبدا كالصالة ،و الطهور ،و الحج،
والخمس ،وأمثالهاَّ ،
فإن هذه األمور من دون قصد و إرادة واعية ،ال
تقرب العبد إلى ربه لوضوح َّأن كل �شيء في جنب هللا تعالى ال ُيعبأ به،
ً
منتسبا إليهّ ،
فأي وزن ملا قيس إلى جانب العزة
وإنما يعتد به إذا كان
والجالل؟!.
بل ال بد من الترقي من هذا القصد الذي يتحقق أثناء املناسك إلى ما يعم
ََ
جميع مرافق الحياة ،وذلك عند الرجوع من هذه املشاهد أل وهو رجاء
َ َّ ََْْ َ ْ َ َ ً
ََ ْ َ َ ُ
لقاء رب العاملين ،كما قال تعالى﴿ :فمن كان ي ْرجوا ل ِقاء رب ِ ِه فليعمل عمال
ً
ُْ ْ
َ
بادة ِ َر ّبه َأ َحداً﴾((( َّ
فإن القرآن بذلك يفتح لنا أفقا أعلى
صال ِحا َو ال يش ِرك ب ِ ِع
ِِ
َ
في عالم العبودية بين يدي هللا تعالى ،أل وهو وصول العبد إلى درجة لقاء
ربه في ختام مطاف مسيرته التكاملية ،وهو متيسر بدرجة من الدرجات
في دار الدنيا ،وإن كان معناه األتم إنما يتحقق يوم القيامة.
 .1الکهف.110/

ومن مجموع ما ذكر ُيعلم َّأن الهبات اإللهية للحجاج ليست على درجة
واحدة ،بل هي متفاوتة بحسب قابليات العباد ،كما َّأن األمر كذلك في
جميع األجور املوعودة بها في الروايات.
ومما يدل على هذا املعنى ما روي عن الصادق؟ع؟َْ :
ل
ون َع َ 
«ال ُ
اج َي ْصدُ ُر َ
ث َأصن ٍ
ِ
ْف ُي ْعت َُق ِم َن الن ِ
ْف َ ْ
َّارَ ،و ِصن ٌ
َاف: ِصن ٌ
ي ُر ُج ِم ْن ُذنُوبِ ِه ك ََه ْيئ َِة َي ْو َم َو َلدَ ْت ُه
َث َل  ْ
اك َأ ْدنَى َما َي ْر ِج ُع بِ ِه َْ
ي َف ُظ ِف َأ ْهلِ ِه َو َمالِ ِهَ ،ف َذ َ
ُأ ُّم ُهَ ،و ِصن ٌ
اج»(((.
ال ُّ
ْف ُ ْ

قصد صاحب البيت

ًّ
متعرفا
 -3إن الذي يريد الحج أو العمرة ،عليه أن يقصد صاحب البيت،
عليه قبل الذهاب إلى بيته ،فنحن ال نذهب لنتلمس الحجارة ونقبلها،
َّ
حيث إن األمر أعمق من ذلك ،فعندما جاء األمر اإللهي إلبراهيم؟ع؟ ﴿
ْ
ْ

ُّ
َّ ْ
ً َ
َّ
َ َ ْ ُّ َّ
ْ َ ّ َ ُ َ
تين مِن ك ِل ف ٍج
اس بِالح ِج يأتوك ِرجاال َو على ك ِل ضام ٍِر يأ
َو أذِن ف ِي الن ِ
َ
َّ
يناد ليطوفوا حول هذه الحجارة الصماء التي ال تسمن
عميق﴾((( فإنه لم ِ

 .1ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.48
 .2الحج.27/

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

وال تغني ً
شيئا ،بل أراد إبراهيم؟ع؟  -بطلب من ربه  -أن نتعرف على أسرار
هذا البيت ،مقدمة لألنس بصاحبه.
ً
فاإلنسان عندما يطوف حول الكعبة مثل ،عليه أن يستحضر حقيقة
َّ
َّ
مرجعية أوامره ونواهيه في جميع
مركزية هللا تعالى لعالم الوجود ،بمعنى
ّ
خلقه ،فالطائف حول الكعبة يطوف ببدنه حول مركز واحد ،فليتذكر
محورا ً
ً
ثابتا في حياته ،فال يطوف
حال طوافه ّأن عليه أن يجعل لروحه

5

ً
ً
محورا
يوما حول محور مال أو جاه أو ذات ،بل عليه أن يجعل لنفسه
إلهيا ً
واحدا ،وذلك من أول بلوغه إلى ساعة لقاء ربه.
جذور الكعبة يف التاريخ

6

 -4إن مكة ليست نقطة جغرافية متعارفة كباقي بقاع األرض ،بل َّإنها
بقعة متميزة حتى في التكوين املادي لها في هذه الكرة الدوارة ،حيث إن
هناك يوما في السنة بعنوان يوم دحو األرض وهو اليوم الذي دحيت فيه
األرض ،وتشكلت من تحتها الكعبة ،وقد دلت الدراسات على أن منطقة
مكة هي أقدم بقعة من بقاع األرض ،وفيها حالة من االستقرار والسكون
من حيث الزالزل والبراكين ،وذلك لعدم طروء املتغيرات التي تعتري
الطبقات غير املستقرة فيها.
فإن ملكة تاريخا ً
أضف إلى ذلك َّ
ممتدا مع امتداد تاريخ األنبياء؟مهع؟ وذلك
منذ زمان أبينا آدم؟ع؟ ،فأغلب األنبياء أو كثير منهم لهم مواقف مع هذه
ُ َْ َ َ َ َْْ
َ ْ ََْ ُ ْ
ت
الكعبة كما ُيفهم من قوله تعالى:
﴿وإِذ يرفع إِب َراهِيم القواعِد مِن البي ِ
َ ْ َ ُ
ِيل﴾((( فانه يفيد َّأن هذه القاعدة كانت موجودةَّ ،
وإنما جاء
وإِسماع
إبراهيم الخليل؟ع؟ ليرفع هذا البناء املبارك فوق تلك القاعدة ،ومما
يدل على ِقدم هذا البيت العتيق ،ما روي عن الصادق؟ع؟ََّ « :لا َأ َف َ
اض

كَ ،أ َما إِ َّن ُه َقدْ َح َج ْجنَا َ
آ َد ُم ِم ْن ِمنًىَ ،ت َل َّق ْت ُه ا َْل َلئِ َك ُةَ ،ف َقا ُلواَ :يا آ َد ُمُ ،ب َّر َح ُّج َ
هذا
ا ْل َب ْي َت َق ْب َل َأ ْن َ ُت َّج ُه بِ َأ ْل َف ْي َعامٍ»(((.

 .1البقره.127/
 .2الکافی،ج ،8ص.31

التزود للعمر كله

َّ -5إن الحاج يريد أن يتزود من بركات الحج ال لسنة كاملة ،بل لتمام
العمر ،حيث إن للحج قابلية التأثير على مسيرة العبد مدى عمره كله،
وذلك فيما لو أتى به كما أراده هللا تعالى له ..فالصوم مثال يتجدد في كل
عام مرة واحدة ،والصالة تتجدد في اليوم خمس مرات ،والخمس يتجدد
مرة في كل عام ،مما يفهم من مجموع ذلكَّ ،أنه ال بد من تجديد اإلتيان
بهذه العبادات وتكرارها ،ترسيخا آلثارها في كل مرحلة زمنية ،ولكن
العبادة التي يجب أن يؤديها العبد في العمر مرة واحدة هو الحج ،فلو
أن اإلنسان حج حجة إبراهيمية مقبولة ،فإن أثرها يمتد إلى آخر عمره،
فهي بمثابة دواء الوقاية والتي فيها الحصانة من املرض إلى آخر العمر،
ولو لزمت هذه الجرعة الروحية أكثر من ذلك ،ألوجب هللا تعالى الحج في
العمر أكثر من مرة تحقيقا لكمال عبده.

 .1الکافی ،ج ،9ص.226
 .2الکافی ،ج ،9ص.226
 .3األمالي (للطو�سی) ،ص.668

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

ومع ما قلناه فإن ذلك ال ينافي أن يجعل اإلنسان لنفسه محطات للحج
طوال عمره قدر استطاعته ،فإن ما يكتسبه من البركات فيها ال يمكن أن
يكتسبه في عبادة أخرى ،وطوبى ملن تحول عنده الحج إلى حالة من حاالت
إدمان الروح على شراب الباطن ،فقد روي عن اإلمام الباقر أو اإلمام
ِ
ن حج َث َل َ  ِ ِ
ي َّجَ ،ف ُه َو بِ َمن ِْز َل ِة
ث سن َ
«م ْ َ َ
ني ُمت ََوال َي ًةُ ،ث َّم َح َّج َأ ْو َل ْ َ ُ
الصادق؟ع؟َ :
الج»((( كما ُر ِو َيَ :
الجِ ا َّل ِذي إِ َذا َو َجدَ َْ
ن َْ
ُمدْ ِم ِن َْ
ال َج َح َجَ ،ك َم َأ َّن
«أ َن ُمدْ ِم َ
ال ْم ِر ا َّل ِذي إِ َذا َو َجدَ ُه َ ِ
ُم َْ
ُمدْ ِم َن َْ
ال َج َد ْف َع
ف إِ ْد َمانِك ُ
ش َبه»((( ،كما روي « َفإِ َّن ِ
َمك ِ
َار ِه الدُّ ْن َيا»(((.

7

اتساع الرزق
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 -6إن الذي يتوفق للحج ليتوقع السعة في ماله كما ورد في الروايات:
«ح ُّجوا ت َْس َت ْغنُوا»((( و« َتت َِّس ْع َأ ْرزَا ُقكُم»((( و َْ
ج َين ِْفي ا ْل َف ْقر»((( ولكن قد
«ال ُ
ُ
َّ
يقول قائل :بأنني ذهبت إلى الحج ورجعت وما زاد مالي بل ابتليت بنقص
فيه!.
ُ
و الجوابَّ :إن العبد الغافل عما كتب له في اللوح املحفوظ ال يعلم كم من
البالء الذي ُدفع عنه  -بسبب هذه الحجة  -والذي لو حل به لكلفه الكثير
من املال ،أضف إلى َّأن الرزق في الكتاب والسنة يعم املال وغيره ،فاليقين
ّ
الباطني على رأس األرزاق ،وتتلوه الزوجة الصالحة ،حيث ورد أنه لم
يرزق الرجل بعد اإليمان أفضل من زوجة صالحة ،ثم الذرية الطيبة،
والتوفيق للصدقة الجارية ،والعلم الذي ينتفع به.
وبعبارة جامعة فإن الحج سوق من أسواق اآلخرة ،من دخلها بصدق
ً
وعزم خرج منها بأعظم األرباح ،وهو ما بينه اإلمام الصادق؟ع؟ قائل:
«ال ُّج َو ا ْل ُع ْم َر ُة ُسو َق ِ
َْ
ان ِم ْن َأ ْس َو ِاق ْال ِخ َر ِة ،ا ْل َع ِام ُل ِبِ َم ِف ِج َو ِار اللَّ»(((.
ثم َّإن نية الحج والعمل عليها واملوجب لسعة الرزق ،يعم فيما لو نوى
العبد ْأن يحج غيره بمالهَّ ،
فإن الدال على الخير كفاعله ،فهذا السائل
ّ
ّ
يسأل اإلمام الصادق؟ع؟ قائالِ :إني قد وطنت نف�سي على لزوم الحج كل

 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.12
َ َّ َ َ ُ ُ
َ ُُ
َ
«ح ُّجوا َو ْ
ُ .2
اع َت ِم ُروا ت ِص َّح أ ْب َدانك ْمَ ،و تت ِس ْع أ ْرزاقكم» :الکافی ،ج ،8ص.178
 .3تحف العقول ،ص.7
 .4وسائل الشیعه ،ج ،11ص.101

عام بنف�سي ،أو برجل من أهل بيتي بمالي؟ فقال :وقد عزمت على ذلك؟!..
ت َف َأ ْب ِش بِ َك ْثر ِة ا َْل ِ
ال»(((.
قلت :نعم ،قال« :إِ ْن َف َع ْل َ
ْ َ
الفرار باحلج

َ
َ
 -7لقد أمرنا جميعا أن نفر إلى هللا تعالى حيث قال في كتابه﴿ :ف ِف ُّروا إِلى

ِ
ِ
اء َأ ْن
الر ُج ِ
ل َيك ُ
ُون َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
ي َّ
َّ
الر ُج ِل ِجنَا َي ٌةَ ،ف َي َت َع َّل ُق بِ َث ْوبِه َي ْستَخْ ذي َل ُهَ ،ر َج َ
(((
َ َي َب َل ُه ُج ْر َم ُه» .
 .1مرآه العقول ،ج ،17ص.123
 .2الذاریات.50/
 .3الکافی ،ج ،8ص.190
 .4األمالي (للصدوق) ،ص.369
 .5علل الشرائع ،ج ،2ص.443
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ً
اهللِ﴾((( وعليه فمن املناسب ملن أراد امتثال لهذه اآلية الكريمة ْأن يجعل
عبادة الحج فرا ًرا إلى هللا تعالى بكل معنى الكلمة ،وهو ما فسره اإلمام
ل اهللِ َعز ََّو َجل»(((.وقد جعل
«ح ُّجوا إِ َ 
أبوجعفر؟ع؟ بالحج حيث قالُ :
َّ
اإلمام السجاد؟ع؟ حق الحج على صاحبه  -في رسالة الحقوق  -أنه وفادة
ق َْ
الجِ َأ ْن َت ْع َل َم َأ َّن ُه ِو َفا َد ٌة إِ َل َر ِّب َ
كَ ،و فِ َر ٌار إِ َل ْي ِه ِم ْن
«ح ُ 
وفرار ،حيث يقولَ :
ُذنُوبِك»(((.
ومن الحركات التي يمكن ْأن يأتي بها الحاج  -إظها ًرا لهذا املعنى الباطني -
هو التعلق بأستار الكعبة كتعلق الفقير بأذيال الكريم ،فمن أراد الذهاب
ً
َّ
إلى سلطان يخ�شى من منعه ،أل يتشبث بثوبه استكانة ووجل؟! ..وكذلك
ً
مظهرا ذلته وعجزه بين يدي
األمر عند الكعبة ،فليتشبث بستار البيت،
هللا عز وجل ،وهو ما أشار إليه اإلمام الصادق؟ع؟ عندما سأله أحدهم:
ك َم َث ُل
ل َذلِ َ 
«م َث ُ 
فالرجل يتعلق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ ..فقال؟ع؟َ :

تعريف جامع للحج

 -8إن من تعاريف الحج الجميلة :هو هذا التعريف لفقيه من فقهاء
َّ
الطائفة أال وهو صاحب الجواهر ،حيث يقول عن الحج إنه« :احلج الذي
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هو من أعظم شعائر اإلسالم ،وأفضل ما يتقرب به األنام إىل امللك ّ
العلمَ ،ل ِا
والتغرب عن الوطن،
فيه من إذالل النفس وإتعاب البدن ،وهجران األهل
ّ
ورفض العادات ،وترك اللذات والشهوات واملنافرات واملكروهات ،وإنفاق
املال وشدّ الرحال ،وحتمل مشاق احلل واالرحتال ومقاسات األهوال،
ٍ
حينئذ رياضة نفسانية ،وطاعة مالية
واالبتالء بمعارشة السفلة واألنذال ،فهو
وعبادة بدنية ،قولية وفعلية وجودية وعدمية ،وهذا اجلمع من خواص احلج
من العبادات التي ليس فيها أمجع من الصالة ،وهي مل جتتمع فيها ما اجتمع
يف احلج من فنون الطاعات ،ومن هنا ورد أن احلج املربور ال يعدله يشء وال
جزاء له َّإل اجلنة ،وإنه أفضل من عتق سبعني رقبة» (((.

فالعبد على هذا البيان يقوم بأفعال وجودية كالطواف والسعي ،وأفعال
تروكية عدمية كتروك اإلحرام ،فهل هناك تركيبة أجمع من هذه
التركيبة ،الجامعة ملجاهدات الروح ومشاق البدن؟!.
ومن هنا فإنه ليس هناك عمل يسد مسد هذا السفر اإللهي الذي َّبين
لنا النبي؟ص؟ قد ه ،عندما ّ
تلقاه أعرابي في األبطح فقال :يا رسول هللا!..
ر
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
إني خرجت أريد الحج فعاقني عائق ،وأنا رجل مليء كثير املال ،فمرني أن

أصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ الحاج ،فالتفت رسول هللا؟ص؟ إلى أبي قبيس

 .1جواهر الکالم ،ج ،17ص.214

ح َر ُاء َأ ْن َف ْق َت ُه ِف َسبِ ِ
س َل َ 
فقالَ « :ل ْو َأ َن َأ َبا ُق َب ْي ٍ
ْت َما َب َلغَ
يل اهلل َما َب َلغ َ
ك ِز َن ُت ُه َذ َه َب ٌة َ ْ
َْ
اج»(((.
ال ُّ

الفرق بني امللك وامللكوت

 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.116
 .2االنعام.75/
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ً
ً
وباطنا ،ومن هنا فإن هللا تعالى يبين نعمته على
ظاهرا
َّ -9إن للشريعة
ً
ََ َ َ ُ
﴿وكذل ِك ن ِري
إبراهيم؟ع؟ حيث أراه ملكوت السماوات واألرض قائل:
َ
َ َ ُ َ
ون م َِن ال ْ ُموقِن َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ
ين﴾((( ولهذا فإن
ات َواأل ْر ِض ول ِيك
ِ
إِبراهِيم ملكوت السماو ِ
على العبد املتأمل في وظائف العبودية ،أن ينتقل من عالم امللك إلى
امللكوت في كل صغيرة وكبيرة ،وتطبيقا لذلك نقول :إن للحرام ملكوتا
َ
كأكل امليتة عند االغتياب ،وللصالة ملكوتا أل وهي املعراجية والقربانية،
وكذلك للحج ملكوت بل َّإنها من أكثر العبادات رمزية ،بمعنى َّإنه ال بد من
ُ
العبور من أحكامها ال ـلكية إلى بواطنها امللكوتية ،فإن الحجاج بطوافهم
وبسعيهم ،ورميهم وذبحهم ،وحلقهم وتقصيرهم ،ووقوفهم ومبيتهم
َّ
يبرزون معنى من املعاني ،وإل فإن هذه التلبية لنداء إبراهيم؟ع؟ حيث
يأتي الحجاج من كل فج عميق ليست لهذه األعمال الظاهرية فحسب،
ألنها ال تغير ً
َّ
ساكنا في حياة الكثير منهم سوى إسقاط الواجب ،ومن هنا
قيل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج! .فإجمال الهدف من تشريع الحج
 كباقي العبادات  -هوإفساح املجال للعبد ،ليظهر مشاعر العبودية بكلتفاصيلها لرب العزة والجالل.

االقتصاد من أجل احلج

 -10إن البعض قد ُيحرم من بركات الحج لضيق ذات يده ،ولكنه لو ادخر
ما يسرف به طوال العام ألمكنه أن يذهب به إلى الحج الواجب واملستحب،
ت َأ ْن ت َْأك َ 
ُل
حيث يقول اإلمام الصادق؟ع؟ في حديث الفت« :إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ُْ
ال ْب َز َو ا ْل ِ ْل َحَ ،و َ ُت َّج ِف ك ُِّل َسن ٍَة َفا ْف َعل»((( فإن كل مؤمن مأمور أن يدخر
َّ
ً
شيئا من ماله حتى يوفق للحج ،فإنه لو وفر أمواله واقتصد في معيشته،
ملا ُحرم من هذه البركات في كل عام ..وعليه ،فليجعل العبد في نفسه نية
طلب الحج بنحو صادق ،ويسعى بكل جهده لتحقيقها.
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ومن املالحظ في هذا املجال هو التركيز في أدعية شهر رمضان على طلب
ك َْ
ج َب ْيتِ َ
ال َرا ِمِ ،ف َع ِامي َه َذا
ي َح َ
«و ْار ُز ْقن ِ 
الحج ،حيث تتردد هذه العبارةَ :
َو ِف ك ُِّل َعام»((( والزمة ذلك أنه إذا أراد اإلنسان الحج ،فال بد له من
اإلكثار من التضرع  -وخاصة في ليالي القدر املباركة  -ليكتسب هذه
البطاقة املربحة عند هللا تعالى ،باإلضافة إلى سعيه الدخار املال املوجب
لالستطاعة كما في رواية((( اإلمام الصادق؟ع؟.
وقد ورد عن أئمة أهل البيت؟مهع؟ بعض األعمال العبادية املوجبة
َّ َ
السف ِر العظيم ،فمن املناسب  -ملن اشتد شوقه إلى الحج -
للتوفيق لهذا
ْ
َ
هللُ َأ ْلفَ
اء ا 
أن يعمل بها ،فقد ورد عن الصادق؟ع؟ من قالَ :
«م ْن َق َالَ :ما َش َ
ف د ْفع ٍة و ِ
ٍ
احدَ ٍةُ ،ر ِز َق َْ
هلل َحتَّى َي ْر ُز َقه»(((،
ال َّج ِم ْن َع ِام ِهَ ،فإِ ْن َل ْ ُي ْرز َْق َأ َّخ َر ُه ا ُ
َم َّرة ِ  َ َ َ
«م ْن َق َالَ :أ ْل َ
ف َم َّر ٍة َل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة إِ َّل بِاهللِ،
كما ورد عن الصادق؟ع؟َ :
 .1تهذیب االحکام ،ج ،5ص.442
 .2بحاراالنوار ،ج ،84ص.318
ُ
َ ْ
ْْ َ
ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ
ت أ ْ ن تأك َل الخ ْب َز َو ِالل َح َو ت ُح َّج ِفي ك ِ ّل َس َن ٍة فاف َعل).
 .3تهذیب االحکام ،ج ،5ص(ِ :442إ ِن استطع 
 .4وسائل الشیعه ،ج ،7ص.92

ال َْ
َان َقدْ َق ُر َب َأ َج ُل ُهَ ،أ َّخ َر اهللُ ِف َأ َجلِ ِه َحتَّى َي ْر ُز َق ُه
َر َز َق ُه اهللُ َت َع َ 
ال َج َ ،فإِ ْن ك َ
َْ
ال َّج»(((.

ً
ومن املناسب أن نعلم هنا َّ
بأن من كان صادقا في نيته إلى حج بيت هللا
ً
الحرامَّ ،
فإن هللا تعالى سيعامله معاملة من حج فعل إلى بيته الحرام،
فإن نية املؤمن خير من عمله ،وهو تعالى مدرك لكل فوت ،وجابر لكل
كسر.
َان
ومما يؤيد ذلك في هذا املجال ما ورد عن الصادق؟ع؟ إنه قال« :إِ َذا ك َ
يرجَ ،قا َل ِ
ن َش ْأنِ ِه َْ
ُل َسن ٍَةُ ،ث َّم َ َت َّل َ
ت ا َْل َلئِ َك ُة
ف ك ِ
ال ُج ِ 
ل ِم ْ
الر ُج ُ 
ف َسنَ ًة َف َل ْم َ ْ ُ ْ
َّ
ض لِ َّلذِ
ِ
ال َب ِ
الَ :ل َقدْ َف َقدْ نَا َص ْو َت ُف َلنٍ،
ين ُه ْم َع َل ِْ
َ
ين ُه ْم َع َل ْال ْر ِ
َ
ا َّلذ َ
َان َح َب َس ُه َد ْي ٌن
الله َّم إِ ْن ك َ
ون :ا ْط ُل ُبو ُه!َ ..ف َي ْط ُل ُبو َن ُه َف َل ُي ِصي ُبو َن ُه َف َي ُقو ُل َ
َف َي ُقو ُل َ
ونُ :
َف َأ ِّد ِه َعنْ ُهَ ،أ ْو َم َر ٌض َف ْ
اش ِف ِهَ ،أ ْو َف ْق ٌر َف َأغْن ِ ِه ْمَ ،أ ْو َح ْب ٌس َف َف ِّر ْج َعن ُْه ْمَ ،أ ْو ُف ِع َل ِبِ ْم
ون َل ِ ْن َ َت َّل َ
ف»(((.
ون ِلَ ْن ُف ِس ِه ْم َو ُه ْم َيدْ ُع َ
َّاس َيدْ ُع َ
َفا ْف َع ْل ِبِ ْمَ ،و الن ُ

 -11إن أثر الحج ال يقتصر على الحاج فحسب! ..وإنما كما ورد عن
الصادق؟ع؟َ « :فإِ َّن َْ
ف ُو ْل ِد ِه َو َأ ْهلِ ِه َو ِج َريانِ ِه»((( فإذا كان
اج َل ُي َش َّف ُع ِ 
ال َ
ُ
املؤمن ّ
مشف ًعا بعنواني اإليماني ،فكيف إذا اجتمعت فيه املزايا األخر من:
العلم ،والوفادة على هللا تعالى ،وغيرها من العناوين املوجبة للشفاعة،
فقد سئل اإلمام الصادق؟ع؟ :عن املؤمن هل يشفع في أهله؟ ..قال:
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،5ص.372
 .2بحاراالنوار ،ج ،96ص.9
 .3مستدرک الوسائل ،ج ،8ص.50
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شفاعة احلاج
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« َن َع ْم ،ا ُْل ْؤ ِم ُن َي ْش َف ُع َف ُي َش َّف ُع»((( فكيف إذا اجتعت صفة الحج مع صفة
عني َح ّج ًة َ
قيل
«من َح ّج أر َب َ
اإليمان؟! ..فقد ورد عن اإلمام الكاظم؟ع؟َ :
اجلن ِّة ،ي ُ ِ
ِ
ِ
ومن
باب ِمن
فيمن أح َب َ
بت ،و ُيفت َُح َل ُه ٌ
دخ ُل من ُه ُه َو َ
أبواب َ َ
َل ُه :اش َفع َ
َيش َف ُع َل ُه»(((.
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والالفت هنا َّإن تكرار التردد على هذه البقاع تعم البهائم ،فإن هللا تعالى
يميزها عن باقي البهائمَّ ،
ألنها كانت في خدمة حجاج بيته الحرام ،بل
َّإن اإلمام السجاد؟ع؟ يو�صي بها خيرا حين الوفاة ،حيث قال لولده
ي َه ِذ ِه ِع ْ ِ
ين َح َّج ًةَ ،ف َل ْم َأ ْق َر ْع َها
ش َ
ت َع َل نَا َقتِ 
الباقر؟ع؟« :إِ ِّن َقدْ َح َج ْج ُ
ِ
بِسو ٍ
فإن رسول اهلل؟ص؟
ط َق ْر َع ًةَ ،فإِ َذا َن َف َق ْ
اعّ ،
الس َب َ
َ ْ
ت َفا ْدفن َْها َل َي ْأك ُْل َْل َم َها ِّ
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ
اللُ
قال :ما ِمن ب ِع ٍير يوقف علي ِه مو ِقف عرفة سبع ِحج ٍجِ ،إل جعله
م ْن َن َعم ْال َج َّنةَ ،و َبا َر َك في َن ْسلهَ ،ف َل َّما َن َف َق ْت َح َف َر َل َها َأ ُبو َج ْع َفر؟ع؟ وَ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
دفن َها)(((.
حلية املال

 -12إن من األمور التي ينبغي االحتياط فيها ،هي حلية املال الذي يصرف في
سبيل الحج ،فإن ما كان ُسحتا فإن هللا تعالى ال ينظر إليه ،وكذلك ما كان
ً
مبغوضا عنده ،والشاهد على ذلك ما قدمه قابيل وهابيل ،حيث قدما
قربانا ُ
فتقبل من أحدهما ولم ُيتقبل من اآلخر ،وهذا القربان الذي كان
فيه مقت�ضى التقرب إلى هللا تعالى ،صار ً
سببا لقتل أخيه؛ وذلك بحسده
له ،وفي خبر عن اإلمام الباقر؟ع؟َ :
«ل َي ْق َب ُل اهللُ َع َّز َو َج َّل َح ّج ًا َو َل ُع ْم َر ًة ِم ْ
ن
 .1املحاسن ،ج ،1ص.184
 .2الخصال ،ج ،2ص.548
 .3املحاسن ،ج.635 ،2

م ٍ
ال َح َرا ٍم»(((واملستفاد من ذلك قاعدة عامة وهيَّ :إن املال الحرام ال ينظر
َ
هللا تعالى إليه ،ولو كان في مصرف الخير كحجة إلى بيته الحرام.

وقد اجاد الشاعر في قوله:
إذا حججـت بمـــال أصلـه سحـت

مـــا يقبــــل اللــــه إال كــــل طيبـــة

فام حججـت ولكـن حجـت العيـر

ما كـــل من حـــج بيـت اللــه مربور

وال بد هنا أن نلفت إلى أن املانع من القبول قد يكون أعم من جهة املال ،بل
قد يكون العبد متورطا بهتك مؤمن ،أو غيبة مسقطة له عن أعين الناس
فيسقطه هللا تعالى من عينه ،ولو كان داعيا في أشرف البقاع في الحج أال
وهي عرفة ،والتي تغمر الرحمة فيها جميع الخلق فقد ورد عن النبي؟ص؟:

 -13إن اإلنسان قد يحج وفي باطنه بعض الشوائب املحبطة للعمل،
ومنه إرادة غير هللا تعالى في حجته :كطلب سمعة ،أو اكتساب مال،
أو كسب عنوان وغيرها مما ال يعود إلى هللا تعالى ،وقد روي عن اإلمام
ِ
ِ
اء
ن َح َ
«و َم ْ
السجاد؟ع؟ أنه قالَ :
ج ُي ِريدُ بِ ه َو ْج َه اهللِ َع َّز َو َج َّلَ ،ل ُي ِريدُ بِه ِر َي ً
ْ
هلل َل ُه ا ْل َب َّت َة»((( و من عالمات العمل الخالص هو أن ال تريد
َو َل ُس ْم َع ًةَ ،غ َف َر ا ُ
 .1األمالي (للصدوق) ،ص.442
 .2ربیع االبرار ،ج ،2ص.840
 .3من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.219

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

أهل عر ٍ
فات ُيباهي ِبِ ُم ا َملالئِ َك َةَ ،ي ُ
قول :يا َمالئِكَتيُ ،ان ُظروا
ّ
«إن اللَّ َت َط ّو َل َعىل ِ َ َ
ِ
ميقَ ،ف ُا ِ
إل ِمن ك ُّل َف ّج َع ٍ
ُربا ،أق َبلوا َي ِ
شهدُ كُم ّأن
رض َ
بون َ ّ
إىل عبادي ُشع ًثا غ ً
بت مسيئَهم ُل ِ ِ
عاء ُهمَ ،
يت
وش ّف ُ
أج ُ
حسن ِ ِهم ،وأع َط ُ
وو َه ُ ُ ُ
عت َرغ َبت َُهمَ ،
َقد َ
بت ُد َ
ُم ِسنَهم جيع ما س َأ َلني غَري ال ّتبِ ِ
عات ا ّلتي َبين َُهم»(((.
ُ َ َ َ
َ
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أن يحمدك عليه أحد إال هللا عز وجل ،وهو ما صار سببا لقبول إنفاق
ُ ُ ْ ُ
ك ْم َج ً
زاء َو
أهل البيت؟مهع؟ حيث قال عنهم القرآن الكريم ﴿ :ال نريد مِن
ُ ُ
ال شكورا﴾((( وقد ذكر هنا صاحب الجواهر؟ق؟ وجوها لتخلل الشرك إلى
فعل العبد في الحج حيث يقول:

16

«ينبغي املحافظة عىل صحة هذه العبادة املعظمة ً
أول بتصحيح النية؛ ألن احلج
موضوع عىل اإلعالن ،ومعدود يف هذه األعصار من أسباب الرفعة واالفتخار
واألهبة واالعتبار ،بل هو مما يتوصل به إىل التجارة ،واالنتشار ومشاهدة
البلدان واألمصار ،واالطالع عىل أحوال األماكن والديار ،ف ُيخشى عليه
من تطرق هذه الدواعي الفاسدة املبطلة للعمل يف بعض األحوال ،وال
خالص من ذلك إال باإلخالص ،وال إخالص إال باخللوص من شوائب
العجب والرياء ،والتجرد عن حب املدح والثناء ،وتطهري العبادات الدينية
عن التلويث باملقاصد الدنيوية ،وال يكون ذلك إال بإخراج حب الدنيا من
وقص حبه عىل حب اهلل تعاىل ،ويكون ذلك هو الداعي إىل العمل،
القلبْ ،
وهو مالك األمر ومدار الفضل» (((.

الربكات احملجوبة

َّ
 -14إن بعض بركات الحج ال يتجلى إل عند انكشاف الحجب عن العبد
يوم القيامة ،فقد طلب مو�سى؟ع؟ أن يسأل جبرائيل؟ع؟ عن ثواب
حج هذا البيت ،بنية صادقة ونفقة طيبة ،فجاء الجواب من هللا تعالى:
ِ
ِ
ِ
َ
الرفِ ِ
ني َو ُّ
ني َو
يق ْالَ ْع َل َم َع النَّبِ ِّي َ
«أ ْج َع ُل ُه ِ 
الصال َ
الصدِّ يق َ
الش َهدَ اء َو َّ
ني َو ِّ
ف َّ

 .1االنسان.9/
 .2جواهر الکالم ،ج ،17ص.216

َح ُس َن ُأو َلئِ َك َرفِيقا»(((ُّ ..
وأي شرف أعظم من أن يكون اإلنسان في جوار
هذه الذوات املقدسة إلى أبد اآلبدين.
ومن هذه البركات أيضا أن يكون الحاج موردا ملحبة هللا تعالى له ،ومن
املعلوم َّإنها أعظم منحة في عالم الوجود ،وهو ما يستفاد من رواية اإلمام
ُّ
الحجر
السجاد؟ع؟ حيث دخل مكة وقد أجدب أهلها ،ورأى العباد في ِ
حول البيت يدعون ،فقال :أما فيكم أحد يحبه الرحمن؟! ..فقالوا :يا
فتى!..علينا الدعاء وعليه اإلجابة ،فقال :ابعدوا من الكعبة ،فلو كان
ً
ساجدا يقول الراوي:
فيكم أحد يحبه الرحمن ألجابه ،ثم أتى الكعبة فخر
ّ
سمعته يقول في سجوده :سيدي! ..بحبك لي إال سقيتهم الغيث ،قال :فما
ْ
استتم الكالم حتى أتاهم الغيث كأفواه ال ِق َرب ،فقلت :يا فتى! ..من أين
ت َأ َّن ُه
علمت أنه يحبك؟! ..قالَ « :ل ْو َل ْ ُيِ َّبنِي َل ْ َي ْست َِز ْر ِ 
َار ِن َعلِ ْم ُ
ن َف َل َّم ْاس َتز َ
ُيِ ُّبنِي َف َس َأ ْل ُت ُه بِ ُح ِّب ِه ِل َف َأ َجا َبنِي»(((.
والالفت في هذه الرواية َّأن اإلمام السجاد؟ع؟ لم يذكر محبته هلل تعالى،

التعبد الشرعي

َّ -15إن َّ
أهم إحساس ينبغي أن يعيشه الحاج هو استشعار حالة التعبد
بأحكام الشريعة ،فال يرى في نفسه تثاقال ،أو حتى استغرابا ملا قد
 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.144
 .2بحاراالنوار ،ج ،46ص.51

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

وإنما ذكر محبة هللا تعالى له ،والتي يكشف عنها توفيقه لزيارة البيت ،ولم
يشر؟ع؟ إلى مقام الوالية واإلمامة عند قوم ال يعرفونه ،حيث خاطبوه
قائلين :يا فتى!.
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ال يعلم حكمته وراء كل منسك من هذه النسك  -وهي ليست قليلة في
الحج  -أضف إلى شعوره بحالة العبودية بين يدي هللا تعالى حيث يتجلى
في مواقف الحج لخواص عباده فيعيش حالة األنس بها ،وإن كان ما يراه
َّ
بعنوانه األول مما ال تألفه النفوس البسيطة ،فقد أبى هللا تعالى إل أن
يجعل بيته في واد غير ذي زرع ،مع اكتناف األعمال والنسك فيه ،بالكثير
من املشاق وخاصة في العصور الغابرة.
ومن الواضح َّأن هذه املعاني غائبة عمن ختم هللا تعالى على قلبه ،ونظر إلى
ظاهر الحج ولم يصل إلى فلسفة وجوبه ،وهو ما نفهمه من خالل ما جرى
بين رأس الزندقة في زمانه  -أعني أبى العوجاء  -وبين اإلمام الصادق؟ع؟
حين قال له معترضا:
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ون ِب َذا َْ
ون َ
ون َ
ت
وس َ
«إِىل ك ْ
هذا ا ْل َب ْي َ
ال َج ِرَ ،و َت ْع ُبدُ َ
هذا ا ْل َب ْيدَ َرَ ،و َت ُلو ُذ َ
َم تَدُ ُ
ور بِال ُّط ِ
ون َح ْو َل ُه َه ْر َو َل َة ا ْل َب ِع ِري إِ َذا َن َف َر؟ إِ َّن َم ْن َفك ََّر
وب َو ا َْلدَ ِرَ ،و ُ َت ْر ِو ُل َ
ا َْل ْع ُم َ
هذا َو َقدَّ َرَ ،علِ َم َأ َّن َ ِ َ
ِف َ
َي َحكِي ٍم َو َل ِذي َن َظ ٍرَ ،ف ُق ْل؛ َفإِن َ
َّك
هذا ف ْع ٌل أ َّس َس ُه غ ْ ُ
هذا ْالَ ْم ِر َو َسن َُام ُهَ ،و َأ ُب َ
َر ْأ ُس َ
وك ُأ ُّس ُه َو تَ َ ُام ُه»(((...فقال أبوعبدهللا؟ع؟:
«إِ َّن َم ْن َأ َض َّل ُه اهللُ َو َأ ْع َمى َق ْل َب ُهْ ،است َْو َخ َم َْ
ال َّق َو َل ْ َي ْس َت ْع ِذ ْب ُهَ ،و َص َار َّ
ان
الش ْي َط ُ
ورده من ِ
ِ
ت ْاس َت ْع َبدَ
َاه َل َْال َلك َِة ُث َّم َل ُي ْص ِد ُر ُهَ ،و َه َذا َب ْي ٌ
َول َّي ُه َو َر َّب ُه َو َق ِرينَ ُهُ ،ي ِ ُ ُ َ
اهللُ بِ ِه َخ ْل َقه لِيخْ ت َِب َطاعتَهم ِف إِ ْتيانِ ِهَ ،فح َّثهم ع َل َتعظِ ِ
يم ِه َو ِز َي َارتِ ِهَ ،و َج َع َل ُه
َ ُ ْ َ ْ
َ
ُ َ َ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ني إِ َل ْيهَ ،ف ُه َو ُش ْع َب ٌة م ْن ر ْض َوانهَ ،و َط ِر ٌيق ُي َؤ ِّدي إِ َل
ََ
م َّل َأ ْنبِ َيائه َو ق ْب َل ًة ل ْل ُم َص ِّل َ
ُغ ْف َرانِه»(((.

 .1الکافی ،ج ،8ص.39
 .2الکافی ،ج ،8ص.39

االعتكاف الروحي

ومما يميز الحج عن باقي العبادات ،إن فترة العبادة فيها أطول من غيرها،
مما يرسخ بركات االعتكاف التي ذكرناها آنفا ،ويشير إلى هذه الحقيقة
ِ
اإلمام الباقر؟ع؟ في قولهَْ :
الص َيامِ ،إِن ََّم ا ُْل َص ِّل
«ال ُج َأ ْف َض ُل ِم َ
الص َلة َو ِّ
ن َّ
ِِ
ِ
اض َي ْومٍَ ،و إِ َّن َْ
الصائِ َم َي ْشت َِغ ُل َع ْن َأ ْهلِ ِه َب َي َ
اج
ال َّ
َي ْشتَغ ُل َع ْن َأ ْهله َسا َع ًةَ ،و إِ َّن َّ

 .1وسائل الشیعه ،ج ،5ص.201
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نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -16من الالزم ْأن يعيش الحاج اعتكافا روحيا في فترة سفره إلى تلك الديار
املقدسة ،فال يكثر من القول ،حيث ُجعل الصمت عدال للحج وذلك في
ِ
،و
ش ٍء ِم ْث ِ
الص ْمت َ
ل َّ
رواية اإلمام الصادق؟ع؟ حيث قالَ :
«ما ُعبِدَ اهللُ بِ َ ْ
ش إِ َل َب ْيتِ ِه»((( وال ينشغل مع الغافلين في أباطيلهم ،وال يكثر من الذهاب
ا َْل ْ ِ
إلى مواطن الغفلة كاألسواق وغيرها ،وليكن الغالب عليه هو الذكر
بأنواعه ،وخاصة التوحيدي منه كسورة التوحيد في مكة ،أو الوالئي
كالصالة على النبي وآله؟مهع؟ في املدينة ،فإن هذا السفر اإللهي نعم
الفرصة ملثل هذا االعتكاف الروحي ،حيث الفراغ من جهة العمل وكذا
من جهة األهل واألوالد ،فهي فرصة قد ال تتكرر ،وللشيطان دور كبير
في ّ
صد الحاج عن التزود من بركات هذا السفر ،حيث ّ
قل من يصدق في
ِ
دعواه َّإنه استخرج رحيق هذا السفر املبارك ،كما أراده املولى منه ..وال
َ
شك إن النجاح النسبي في هذا االعتكاف الروحيِ ،ل ْن موجبات فتح باب
التوفيق لإلتيان إلى هذه املشاهد املقدسة بشكل متكرر ،وذلك من باب
الوعد اإللهي بالزيادة مع الشكر.

ِ
ِ
ِ
يل ا ْل َغي َب َة َع ْن َأ ْهلِ ِهَ ،ل ِف م ٍ
ب َبدَ َن ُهَ ،و ُي ْض ِ
ال
ُيتْع ُ
َ
ج ُر َن ْف َس ُهَ ،و ُينْف ُق َما َل ُهَ ،و ُيط ُ ْ
َي ْر ُجو ُهَ ،و َل إِ َل ِ َت َارة»(((.

ومن املناسب ْأن نقول هنا َّ
بأنه من املمكن أن يخادع العبد شيطانه
فيستمهله هذه األيام املعدودة ،متظاهرا َّ
بأنه سيرجع إلى ما كان عليه قبل
الحج! ..ولكن من املعلوم َّأن من استقر حاله على املراقبة في هذا السفر،
َّ
فإنه يرجى أن يبقي عليها حتى بعد رجوعه من هذا السفر املبارك.
حتمل املشاق
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ّ
 -17إن على الحاج ْأن يوطن نفسه على تحمل �شيء من مشاق هذا
السفر ،فإن هللا تعالى أراد من عبده أن يؤدي هذه الشعائر مقترنة ب�شيء
من تحمل األذى ،إظهارا لكمال عبوديته فيها ..ومن املعلوم َّأن هناك فرقا
بين من يتحمل أذى السفر في هذا السبيل ،وبين من يلتذ بمشاقه ،من
مقرب ملواله ،وموجب ملضاعفة األجر لهَّ ،
باب أنه ّ
فإن من أحب أحدا
تحمل املصاعب من أجل الوصول إليه ،بل أن بعض الحجاج يتعمد
أن ّ
يحمل نفسه شيئا من املشقة  -التي تطاق في هذا السفر -من باب َّأن
أفضل األعمال أحمزها ،بمعنى أشقها على النفس ،ولكن بشرط عدم
النفور من األعمال واملناسك.
واألدب الجامع في هذا الباب  -والذي يدعو الحاج لتحمل املشاق في
سفره  -هو إحساسه العميق َّ
بأنه في ضيافة هللا تعالىَّ ،
وإن كل ما يصيبه
في هذا الطريق َّإنما هو بعينه ،وبالتالي سيقع أجره عليه.

 .1علل الشرائع ج ،2ص.457

ومما يبين لنا هذه الحالة من اإلحساس بالضيافة اإللهية ،ما وصفه أمير
َ ّ َ َ
َ َ َ
عض
املؤمنين؟ع؟ من حال أحدهم ،وذلك
حينما دخل؟ع؟ مكة في ب ِ
ّ ُ َ َّ ً َ
َ
ََ َ َ
َ
َ َُ َ ُ
صاح َب
ستار الكعب ِة وهو يقول :يا ِ
حوا ِئ ِج ِه ،فوجد أعر ِابيا متعلقا ِبأ ِ
ّ ُ
الب ُ
ضيف من َ
ض ُيف َك ،ول ُك ّل َ
يف َ
يتَ ،
َ
ض ِيف ِه ِق ًرى،
يت َب ُيت َك ،والض
الب ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ َ ّ ََ َ
أمير املُؤم َ
َف َ
غف َر َةَ ،ف َ
قال ُ
نين؟ع؟ ِل
اجعل ِقر
صحاب ِه:
اي ِمنك الليلة امل ِ
ِ
ِ
َ
عراب؟! قالواَ :ن َعمَ ،ف َ
أكر ُم ِمن أن َي ُر ّد
َسم َ
قال :اهللُ َ
«أما ت َ
عون كَال َم األ ِ ّ
َضي َف ُه»(((.

أسرار العبادات

 .1األمالي (للصدوق) ،ص.467
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نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -18إن لكل عبادة من العبادات في الشريعة أحكاما ظاهرية ،وهي التي
يتناولها الفقهاء في كتبهم الفقهية ،كالرسائل العملية وغيرها ،ولكن
بموازاة هذه األحكام الظاهرية هنالك أحكام باطنية تسمى أسرار تلك
العبادة ،وهذ ليس من بدع القول ،حيث إن علماءنا السلف كتبوا حول
أسرار الصالة والحج وغيرهما ،مما يفهم من مجموع ذلك ،أنهم أرادوا من
خالل هذه التصنيفات ،أن يؤكدوا على هذه الحقيقة :أي وجود حقيقة
أخرى ما وراء هذا الفقه الظاهري ،وأدل دليل وجداني على هذه الدعوى،
أن البعض ممن يكتفي بالحركات الظاهرية للعبادات ،و الخالية من
ً
الجوهر املعنوي فيها ،ال يرى ً
جوهريا لعبادته ،وال انقالبا ذاتيا في
أثرا
حركة حياته ،فيرجع من الحج من دون تغيير واقعي في سلوكه الخارجي
وملكاته الباطنية ،أضف إلى ذلك أنه ما من شك َّإن للصالة حقيقة
متمثلة باملعراجية املختصة بالعباد الخاشعين ،والنبي؟ص؟ عندما يقارن

بين الحج والصالة ،يرى تقدما للحج من جهة َّأن فيه صالة وزيادة ،فقد
الص َلةَُ ،و ِف َْ
ن َْ
اهنَا
ل ِم َ
ش ٌء َأ ْف َض َ 
ال ِّج َه ُ
الجِ إِ َّل َّ
روي عنه؟ص؟« :إِ َّن ُه َل ْي َس َ ْ
الص َل ِة ِق َب َلك ُْم َحج»(((.
َص َلةٌَ ،و َل ْي َس ِف َّ
وقد ربطت الروايات بين قبول األعمال ،وبين تحقق حالة التقوى
«ما
الباطنية كقاعدة عامة جارية في كل العبادات ،فعن الصادق؟ع؟َ :

َض َب ُه َو
ث ِح ْل ٌم َي ْملِ ُ 
ال َث َل ٌ 
ت إِ َذا َل ْ َيك ُْن فِ ِيه ِخ َص ٌ 
ك بِ ِه غ َ
ُي ْع َب ُأ بِ َم ْن َي ُؤ ُّم َه َذا ا ْل َب ْي َ
حبه و ورع َيج ُزه عن مع ِ
ِ
ُخ ُل ٌق ُ َ ِ ِ
اص اهللِ»(((.
يال ُق بِه َم ْن َص َ ُ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ َ ْ َ َ

وهذا املعنى ورد ذكره في القرآن الكريم بعنوانه الجامع الساري في كل
ْ َّ
العبادات ،حيث قال تعالى ﴿ :إنَّما َي َت َق َّب ُل ُ
الل َّم َِن ال ُمتقين﴾(((.
ِ
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التفقه قبل احلج

 -19من املناسب ْأن يأخذ الحاج دورة علمية وثقافية قبل الذهاب إلى
الحج ،فإن اإلتيان بالنسك حين الحج ،قد يلهيه عن مثل هذا االطالع
الشامل ،وذلك من خالل املصادر املتناولة ألسرار الحج وأحكامها
الفقهية ،وخاصة تلك املصادر الرئيسية املفصلة ،والتي تطرح الكثير
من الروايات املبينة ألسرار هذا السفر املقدس ،وقد يكون من املناسب
لبعضهم أن يأخذ إجازة من عمله قبل املوسم ،وذلك من أجل االطالع على
ما ذكر ،أضف إلى امتالك حالة برزخية قبل السفر ،فيحاول ْأن يقترب
شيئا ً
ً
فشيئا من تلك األجواء املباركة ،وذلك قبل الذهاب إليها.
 .1الکافی ،ج ،8ص.182
 .2تهذیب االحکام ،ج ،5ص.445
 .3املائده.27/

وقد أشار فقيه الفقهاء ،صاحب الجواهر؟ق؟ لهذا األمر في جواهره
ً
قائل:
جم املطالب ،وافر املقاصد،
«كام أنه ينبغي التفقه يف احلج ،فإنه كثري األجزاءّ ،
وهو مع ذلك غري مأنوس وغري متكرر ،وأكثر الناس يأتونه عىل ضجر
وماللة سفر ،وضيق وقت واشتغال قلب ،مع أن الناس ال حيسنون العبادات
املتكررة اليومية مثل الطهارة والصالة مع الفهم هلا ،ومداومتهم عليها ،وكثرة
العارفني هبا ،حتى أن الرجل منهم يميض عليه اخلمسون سنة وأكثر ،وال
ُيسن الوضوء فضال عن الصالة ،فكيف باحلج الذي هو عبادة غريبة غري
مألوفة ،ال عهد للمكلف هبا ،مع كثرة مسائلها ،وتش ّعب أحكامها ،وكوهنا
أطوهلا ذيال ،وخصوصا مع انضامم الطهارة والصالة إليها ،لرشطية األوىل
وجزئية الثانية ،فإن اخلطب بذلك يعظم» (((.
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االستحالل من الغري

 .1جواهر الکالم ،ج ،17ص.216

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -20إن على الحاج قبل أن يخرج من بلده ،أن يقوم بما عليه من
االستحالل أي طلب الحلية من الخلق ،سواء من التبعات (املالية) كما
لو أتلف مال مؤمن ،أو كان هلل تعالى عليه حق في خمس أو زكاة ،أو
(األخالقية) كهتك عرض مؤمن أو غيبته ،فإن عليه االستحالل منهم
 وخاصة األرحام  -ولو بنحو اإلجمال من دون ذكر تفاصيلها ،لئال يثيرضغينتهم ،وأما في موارد الحقوق املالية التي ال يعلم أصحابها ،أو ال يمكن
الوصول إليهم فليراجع وكيل املجتهد ،إلبراء ذمته من هذه الجهة.

وقد ال يكون في البين حق مالي أو تبعة واضحة ،ولكنه يحتمل وجود أذى في
باطن أحدهم ممن يعاشرهم دائما كالزوجة مثال ،فإن املعاشرة اللصيقة
بها يجعل اإلنسان يستسهل التعدي عليها وعلى حقوقها ،لعدم وجود
رادع في البين ،وذلك من جهة استحيائها من مطالبتها بحقها ،وكذا األمر
بالنسبة للوالدين ..وفي املقابل َّ
فإن الحاج يلتزم في كل املواقف بالدعاء
ملن أحسنوا إليه وأساء إليهم ،وكذلك أصحاب الحقوق وإن أبرأوا ذمته
ظاهرا ،فإن هذا أبلغ في تخفيف األوزار وحط السيئات.
أدعية السفر
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 -21ال بد للمسافر عموما وللحاج واملعتمر خصوصا ،من االلتزام بأدعية
ما قبل السفر :صالة وغسال ودعاء ،فإنها دخيلة في دفع البالء وجلب
التوفيق ،خصوصا في مثل هذا السفر الروحي ،فإن الشياطين الحاسدة
يغيظها توفيق اإلنسان ملثل هذا العمل املقدس ،وخاصة في تلك املشاهد
العظام ..ومن املناسب االلتزام بصدقة يومية طوال السفر  -ولو بأخذ
وكالة من الفقير -ليكون القبض عنه فيصدق أن دفع املال للفقير ال
مجرد العزل له.
ولإلمام الرضا؟ع؟ توصية ملن أراد الخروج للحج ،متمثلة بصالة ركعتين،
ك ا ْل َي ْو َمِ ،دينِي َو َن ْف ِس َو َم ِ
«الله َّم إِ ِّن َأ ْست َْو ِد ُع َ
ال َو َأ ْه ِل
والدعاء بعدها قائالُ :
الش ِ
َو ُو ْل ِدي َو ِج َري ِان َو َأ ْه َل ُحزَانَتِيَّ ،
اهدَ ِمنَّا َو ا ْلغَائِ َب»((( ثم يو�صي بوصية
ك بِ َك ْث َر ِة
«و َع َل ْي َ 
جامعة ،فيها لباب الوصايا ملن أراد الحج حيث قال؟ع؟َ :
ِال ْستِ ْغ َف ِ
ارَ ،و الت َّْسبِيحِ ، َو الت َّْهلِ ِ
م َّم ٍد َو آلِه ،و
الص َل ِة َع َل ُ َ
يلَ ،و ال َّت ْكبِ ِريَ ،و َّ

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.525

ِ ِ
ك ،و َك ْظ ِم ا ْل َغي ِ
ِ
ُح ْس ِن ُْ
ظَ ،و ِق َّل ِة ا ْلك ََلمَِ ،و
ال ُل ِقَ ،و ُح ْس ِن ِّ
الص َحا َبة َل ْن َصح َب َ َ
ْ
إِ َّي َ
اك َو ا ُْل َم َراة»(((.

وليعلم الحاج  -بل كل زائر للمشاهد -إن صدق عنوان الزائر عليه يتحقق
بمجرد خروجه من املنزل ال بوصوله إلى املشاهد ،ويؤيد ذلك قوله تعالى:

َ
َْ ُ َ
َ َ َ ْ ُ ْ
ُ
ُ ُْ ْ ُ َْ ُ ََ ْ َ َ
ج ًرا إِلى اللِ ّ َو َرسول ِ ِه ث َّم يد ِركه الم ْوت فقد َوقع
َ﴿ومن يخرج مِن بيتِ ِه مها ِ
ْ َ
َّ
أج ُرهُ على اللِّ﴾((( .وما روي عن أبي الحسن؟ع؟ أنه قال« :إِ َّن َض ْي َ
ف اهلل
ل َمن ِْزلِه»(((.
َع َّز َو َج َّل َر ُج ٌل َح َّج َو ا ْعت ََم َر َف ُه َو َض ْيفُ اهللِ َح َّتى َي ْر ِج َع إِ َ 

وعليه فإن واقع الحج ال يبدأ من امليقات ،وإنما يبدأ من اللحظة األولى
من الخروج من املنزل ،فليحاول الحاج أن يجعل الحج هي الفترة الزمنية
املحدودة بين خروجه من املنزل والعودة إليه ،وما يؤيد ذلك ما ورد عن
اإلمام الصادق؟ع؟َ :
هللِ َع َّز َو َج َّلَ :ر ُج ٌل َح َّج َو ا ْعت ََم َرَ ،ف ُه َو
فا 
«أن ضي 

ويترتب على هذا املعنى أن يكون مراقبا لنفسه في تمام هذه الفترة ،وإال فإن
الخاسر هو الذي يحاول التوجه إلى ربه في الحرمين الشريفين فحسب،
ناسيا بأن التوفيق الكامل في هذا السفر املقدس ،إنما هي ثمرة ملجموع
خفيه ّ
املجاهدة والذكر املستمرّ :
وجليه.
 .1بحاراالنوار ،ج ،96ص.120
 .2النساء.100/
 .3وسائل الشیعه ،ج ،14ص.586
 .4بحاراالنوار ،ج ،96ص.7

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

َان ِف ص َلتِ ِهَ ،فهو ِف َكن ِ
ِِ
َض ْي ُ
َف اهلل َحتَّى
ُ َ
ف اهلل َحتَّى َي ْر ِج َع إِ َل َمن ِْزلهَ ،و َر ُج ٌل ك َ َ
َار َأ َخا ُه ا ُْل ْؤ ِم َن ِف اهلل َع َّز َو َج َّلَ ،و ُه َو زَائِ ُر اهلل ِف َع ِ
َين َ ِ
اج ِل
ْص َ
فَ ،و َر ُج ٌل ز َ
ِ
ِ
حتِ ِه»(((.
َث َوابِهَ ،و َخزَائ ِن َر ْ َ
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االنتخاب األفضل

 -22لينتخب الحاج تلك القافلة التي تكون أقرب إلى تحقيق أهدافه
وآماله ،وذلك من جهة :من يديرها ،ورفقة السفر ،والعالم املتصدي
لشؤون الحجاج فيها ،فقد يكون هناك من يثير غضب اإلنسان ،فيضطر
ملواجهته ولو بحق ،فيوجب له الدخول في الجدال والغضب الذي يسلب
منه التوفيق.

26

ومن قواعد السفر التي ال بد من مراعاتها  -وخصوصا في هذا السفر -
تحا�شى االختالط غير الالزم مع األغيار ،فإن فراغ الحجاج ُوبعدهم عن
األهل والوطن ،يدفعهم لالجتماع غير الهادف ،والدخول في كل رطب
ويابس مما ال طائل تحته ،فيقع في الهفوات املضرة بحاله.
كما ينبغي تحا�شي الجدل مع من يدعى البحث عن الحقيقة في الحرمين،
فيقع أيضا في النزاع والجدال املذموم ،والقاعدة الصحيحة في هذا
املجال :إن من لم ّ
يفرغ نفسه من كل حكم سابق ،ولم يكن متحيرا في
طلب الحق ،فإن مجادلته ال توصل إلى نتيجة ،بل إنه من موجبات قسوة
القلب أيضا ،وهو مما يضر بأهداف من ّ
تحمل ُبعد البالد وبذل املال،
َ
ليصل إلى الهدف املنشود من الحج ،أل وهو لقاء هللا تعالى.
تقدير احلجاج

 -23ال بد من النظر إلى الحجاج ،على َأنهم ضيوف الرحمن طوال السفر،
فان كل حاج ينسلخ عن هويته الشخصية بمجرد الخروج من منزله،
حيث صار بذلك من شؤون مواله ،وهذا امر خطير! ..الن هتكه يعود

إلى التعدي على حرمات هللا تعالى ،وهو خير املدافعين عن ضيوفه كما
جرت العادة في كرام البشر ،ومن هنا فإن من يرى في قلبه إدبارا في املوسم
وخاصة في عرفة ـ وهو الحج كما نعلم  -فليبحث عن هفواته في هذا
املجال ،فهذا إمامنا السجاد؟ع؟ يذهب في رفقة ال يعرفونه ،لئال يحرم
خدمة زوار البيت العتيق.
وفي املقابل فإن إكرام الزائر بعنوان َّأنه من وفد الرحمن  -ال بالنظر إلى
َ
ذاته ِ -ل ْن موجبات انتساب األمر إلى هللا تعالى ،فيكون إكرام زائر البيت
توقيرا ملقام الربوبية ،وخاصة ببعض األعمال مثل سقي املاء للحجيج،
حيث تمنى جبرئيل؟ع؟ أن يكون بشرا ليتميز بهذا العنوان املبارك ،فقد
روي عن النبي؟ص؟ َّأنه قالَ « :یا َعلِ ُّی! ..تَ َنَّی َج ْبئِ ُ
ُون ِم ْن َبنِی آ َد َم
یل َا ْن َیک َ

بِسب ِع ِخص ٍ ِ
الص َلوه فِی َْ
ی
ال َم َعهَ ،و ُ َ
الص ْل ُح َب ْ َ
ما َل َس ُت ُه ا ْل ُع َل َم َءَ ،و ُّ
ال َو ه َیَّ :
َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یع َْ
اال ْثن َْیَ ،و اک َْرا ُم ا ْل َیتیمَِ ،و ع َیا َده ا َْل ِر ِ
قی ا َْلاء فی
یضَ ،و ت َْشیِ ُ
النَازهَ ،و َس ُ
َْ
اح ُر ْص َع َلی َذلِك»(((.
ال ِّجَ ،ف ْ

 -24من ُحرم التوفيق للحج  -وخاصة مع القيام بمقدماتها وعدم التوفيق
إلتمامها  -فعليه االلتزام بصالة الليالي العشر من ذي الحجة ،ليشارك
الحجاج في ثوابهم ،فان عطاء هللا تعالى واسع يعم الجميع ،حتى الذي
ِ
اج ًا َف َصا َف َح ُه ك َ
َان
«م ْن َلق َي َح ّ
يصافح حاجا حيث ورد عن الصادق؟ع؟َ :
ك ََم ِن ْاس َت َل َم َْ
ال َج َر»((( وال مانع أن يلتزم الحاج بهذه الصالة أيضا ،ليشارك
 .1مواعظ العددیه ،ص.195
 .2األمالي (للصدوق) ،ص.586

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

مشاركة احلجاج
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إخوانه أيضا في ثواب حجهم ،ومن املعلوم أن القيام بهذا العمل بتوجه،
وغيرها من األعمال املوجبة للتوفيق إلى الحج ،من موجبات التيسير لحج
َْ
قادم ،أو للتوفيق إلتقان الحجة التي هو فيها.
ُ
وليعلم هنا أنه باإلضافة إلى الطلب العام وااللتزام باألدعية الخاصة
بالحج ،فإنه ال بد من تحا�شي الذنوب املوجبة لسلب التوفيق ،فكما
أن ذنب النهار يسلب التوفيق لصالة الليل ،فإن ذنوب السنة أيضا مما
يمكن أن تكون أيضا سببا لسلب التوفيق للحج ،فقد يكون الحج مقدرا
ولكن ذنب العبد يوجب حجب هذا التقدير ،وقد ورد عن الصادق؟ع؟:
ج َفت ََه َّي َأ َل ُه َف ُح ِر َم ُهَ ،فبِ َذن ٍ
ن َأ َرا َد َْ
ْب ُح ِر َم ُه»(((.
ال َ
«م ْ
َ
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اخلسارة الكبرية

َّ -25إن البعض يوازن بين ما يكسبه من املال فيما لو ّ
فرط في سفر الحج،
يفوته من األجر ،فيرى َّأن املال املكتسب يحقق له ر ً
وبين ما ّ
بحا أكثر
قياسا إلى مكتسبات الحج ،وهذا هو الذي يتذرع به أهل الدنيا في تفويتهم
سفر الحج ،بدعوى اإلنشغال ،وهو ما وقع في زمان اإلمام الصادق؟ع؟
ّ
حيث قال أحدهم لهِ :إنى أحج سنة وشريكي سنة ،فقال؟ع؟ :ما يمنعك
من الحج يا إبراهيم؟! ..قلت :ال ّ
أتفرغ لذلك جعلت فداك ،أتصدق
بخمسمائة مكان ذلك؟! قال :الحج أفضل ،إلى ْأن رفع الراوي مبلغ
صدقته إلى ألفين ،فقال له اإلمام؟ع؟ :أفي ألفيك املناسك؟! قلت :ال،

 .1املحاسن ،ج ،1ص.71

قال« :احلج أفضل» ((( وبذلك أشار اإلمام؟ع؟ إلی حقيقة الفتة  -لو تعقلها
أهلها َّ -إن ما يقوم به الحاج من املناسك ال يمكن ْأن يقدر بمال!.
كي ًسا ً
والقاعدة العامة في هذا الباب وغيره ،هو ْأن يكون اإلنسان ّ
فطنا
ِ
ْ
ألمر آخرته ،فكما يبذل قصارى جهده ألمر دنياه ،فعليه أن يكون
كذلك بل أكثر حرصا من ذلك في أمر آخرته ،وهو ما يشير إليه اإلمام
ِ
ف َه َذا ا َْل ْس ِ
ج ِد َما ْاس َت َط ْعت ُْم َفإِ َّن ُه َخ ْ ٌي
الص َل َة ِ 
الصادق؟ع؟ بقولهَ « :ف َأكْث ُروا َّ
ُون َك ِّيس ًا ِف َأ ْم ِر الدُّ ْن َيا َف ُي َق ُال َما َأ ْك َي َس ُف َلن ًا
الر ُج َل َقدْ َيك ُ
َلك ُْم َو ا ْع َل ُموا َأ َّن َّ
َان كَاس ِف َأم ِر ِ
َف َك ْي َ
آخ َرتِ ِه»(((.
ف َم ْن ك َ َ
ْ

املآلئكة األوفياء

ت ا َْل َلئِ َك ُة ا َّل ِذين ع َل ْالَر ِ ِ ِ
َقا َل ِ
ال َب ِ
ين َع َل ِْ
الَ :ل َقدْ َف َقدْ نَا َص ْو َت ُف َل ٍن،
ض ل َّلذ َ
َ َ
ْ
َان َح َب َس ُه
الله َّم إِ ْن ك َ
ون :ا ْط ُل ُبو ُهَ ،ف َي ْط ُل ُبو َن ُهَ ،ف َل ُي ِصي ُبو َن ُهَ ،ف َي ُقو ُل َ
َف َي ُقو ُل َ
ونُ :
َد ْي ٌنَ ،ف َأ ِّد َعنْ ُهَ ،أ ْو َم َر ٌض َف ْ
اش ِف ِهَ ،أ ْو َف ْق ٌر َف َأغْن ِ ِهَ ،أ ْو َح ْب ٌس َف َف ِّر ْج َعنْ ُهَ ،أ ْو فِ ْع ٌل
ِ
ون َل ِ ْن َ َت َّلف»(((.
ون ِلَ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،و ُه ْم َيدْ ُع َ
َّاس َيدْ ُع َ
َفا ْف َع ْل بِهَ ،و الن ُ
 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.116
 .2تهذیب االحکام ،ج ،6ص.19
 .3الکافی ،ج ،8ص.211

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

َّ -26إن من صفات املآلئكة املذكورة في القرآن الكريم هو استغفارهم
ملن في األرض ،مما يدل على شفقة هذه املوجودات النورية على بني آدم،
ً
وخصوصا على من كان له أنس بهذه الديار الطاهرة ،حيث َّإنها تفتقد من
ّ
كان موفقا للحج ثم حبسه عنه مانع ،فقد روي عن اإلمام الصادق؟ع؟
َّ
ن َش ْأنِ ِه َْ
ف َسنَ ًةَ ،ف َل ْم َ ْ
ج ك َُل َسن ٍَةُ ،ث َّم َ َت َّل َ
ي ُر ْج،
ال ُ
ل ِم ْ
الر ُج ُ 
أنه قال« :إِ َذا ك َ
َان َّ
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ختليد األولياء

 -27إن املتأمل في مناسك الحج يرى في ضمن تشريعاته تخليدا لذكر
إبراهيم؟ع؟ ومن معه من زوجته هاجر وولده إسماعيل؟ع؟ وذلك في:
البيت وبنائه ،والجمرات ورميها ،واملسعي بهرولته املذكرة بهاجر ،وماء
الحجر الذي فيه مدفن
زمزم املذكر بعطش إسماعيل؟ع؟ ،أضف إلى ِ
هاجر ..وفي مجموع ذلك درس لنا جميعا في أن هللا تعالى إذا أراد أن يخلد
ذكر أحد ،فال يعجزه �شيء ،وقد ورد في الحديث القد�سي« :إِ َذا ُأطِ ْع ُ 
ت
ْتَ ،و َل ْي َس لِ َ َبكَتِي ِنَا َية»(((.
يت َب َارك ُ
يتَ ،و إِ َذا َر ِض ُ
َر ِض ُ
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والسر في كل هذا التكريم ،هو قيام إبراهيم؟ع؟ ومن معه بعمل فيه
مجاهدة عظمى واملتمثلة :بتحطيم األصنام ،وما لزمه من الرمي باملنجنيق
في النار ،وبمحاولته لذبح ولده إسماعيل؟ع؟ ملنام راه ..واملحصلة النهائية
من قصة آل إبراهيم؟ع؟ َّأن هذه العائلة املباركة اشتركت برمتها في
تحقيق معنى العبودية هلل تعالى بأتم صورها ،وفيها الشيخ الكبير ،والولد
الشاب ،والزوجة الغريبة في واد غير ذي زرع ،و في ذلك كله درس للعائلة
املؤمنة طوال التاريخ ،بأن يكون سعي أفرادها جميعا هو تحقيق الخالفة
اإللهية في األرض ،ولو في ضمن هذه الدائرة الصغيرة؟!.
ولنتأمل فيما جرى على هذه العائلة بدءا وختاما ،كما ذكره اإلمام
الصادق؟ع؟ وذلك في قوله « :ثم أمره أن ُيرج إسامعيل وأمه عنها ،فقال:

يا رب إىل أي مكان؟! ..فقال :إىل حرمي وأمني ،وأول بقعة خلقتها من
األرض وهي مكة ،فأنزل عليه جربئيل؟ع؟ بالرباق ،فحمل هاجر وإسامعيل
 .1الکافی ،ج ،3ص.681

وإبراهيم؟ع؟ وكان إبراهيم ال يمر بموضع حسن فيه شجر ونخل وزرع
َّإل وقال :يا جربئيل إىل ههنا إىل ههنا؟! ..فيقول جربئيل :ال ،امض امض،
حتى واىف مكة فوضعه يف موضع البيت ،وقد كان إبراهيم؟ع؟ عاهد سارة
أن ال ينزل حتى يرجع إليها ،فلام نزلوا يف ذلك املكان كان فيه شجر ،فألقت
هاجر عىل ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا حتته ،فلام رسحهم إبراهيم
ووضعهم ،وأراد االنرصاف عنهم إىل سارة ،قالت له هاجر :يا إبراهيم! ..مل َ
تد ُعنا يف موضع ليس فيه أنيس وال ماء وال زرع؟! ..فقال إبراهيم :اهلل الذي
أمرين أن أضعكم يف هذا املكان حارض عليكم»(((.

اغتنام الزيارة

 .1بحاراالنوار ،ج ،12ص.97

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -28من املعروف  -وإن لم يكن من املأثور -أن للحاج في حجته األولى
دعوات مستجابة ،وهذا األمر ليس بغريب ،إذ أن للضيف في أول
ساعات الضيافة إكراما خاصا ،قد ال يتكرر في الزيارات املقبلة ،إذ أن
عدم قيامه بلوازم األدب في بيت املضيف في األسفار السابقة ،قد يحرمه
بعض العطاء في الزيارات الالحقة ،بينما الضيف في زيارته األولى لم
يرتكب أي تقصير في هذا املجال ،وبناء عليه فإن من الالزم على من عليه
حج الصرورة ،أن يبالغ في اتقان مناسك الحج الستجالب هذه الرحمة
الخاصة ،وال ينخدع بقول الشيطان :إن هذه هي زيارته األولى فعليه
التمرين في هذا السفر ،وأما اإلتقان سيكون في حجج قادمة! ..لوضوح أن
هذا الحج هي فرصة مستقلة بنفسها ،واأليام ال ترجع إلى الوراء ،أضف
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َّ
«ح ُّجوا َق ْب َل
إلى أنه من الذي ضمن له التوفيق لحجة قادمة؟! ..وقد وردُ :
َأ ْن َل َ ُت ُّجوا»(((.
التوسعة يف اإلنفاق

َ
 -29إن الحاج مطالب بالبذل وسعة اإلنفاق سواء على نفسه أو على
غيره ،ما دام كل ذلك يصب في كسب السعادة األبدية التي ال تقدر بثمن..
ل ِمن َأ ْل َفي َأ ْل ِ
فقد ورد عن الصادق؟ع؟ِ :
ف َْ
ف ِد ْر َه ٍم
«د ْر َه ٌم ِ 
الجَِ ،أ ْف َض ُ  ْ
ْ
ك ِم ْن َسبِ ِ
فِ َيم ِس َوى َذلِ َ
يل اهللِ»((( .كما ورد عن النبي؟ص؟ أنه قال« :ويبغض
اإلرساف إال يف حج أوعمرة».
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(((

ومن أفضل صور اإلنفاق في الحج ،هي مساعدة إخوانه الحجاج ،ممن
عرضت لهم حاجة طارئة من عالج وغيره ،بل ما املانع أن يغدق اإلنسان
العطاء على كل من معه في القافلة ،من باب أنهم جميعا وفد هللا تعالى،
وخاصة أن الصدقة املستحبة سائغة حتى لغير الفقير أيضا.
إن اإلنفاق على ضيوف الرحمن يبلغ درجة من الفضل ،بحيث أوجب
معاتبة اإلمام؟ع؟ إلستفراد أحدهم بهذه الطاعة بما أوجبت حسرة
إخوانه ،حيث قال الراوي «خرجنا إىل مكة نيف وعرشون رجالً ،فكنت
ٍ
أذبح هلم يف ّ
فلم دخلت عىل أيب عبد اهلل؟ع؟ قال يل :يا
كل منزل شاةًّ ،

حسني!ّ ..
وتذل املؤمنني؟! ..فقلت :أعوذ باهلل من ذلك ،فقال :بلغني أنك
كل ٍ
كنت تذبح هلم يف ّ
منزل شاةً ،فقلت :ما أردت إال اهلل ،فقال :أما كنت ترى
 .1األمالي(للمفید) ،ص.64
 .2وسائل الشیعه ،ج ،11ص.114
 .3الفقيه 183 :2

حيب أن يفعل فعلك ،فال يبلغ مقدرته ذلك ،فتقارص إليه نفسه،
ّ
أن فيهم َمن ّ
فقلت :أستغفر اهلل وال أعود!»(((.

احلرص على التزود

ون إِ َل ْي ِه ُو ُلو َه
 -30من التعابير الرائعة عن الحج ما ورد عن علي؟ع؟َ « :ي ْأ َُل َ
َْ
ال َمم»((( أرأيت أسراب الحمام الظامئة وهي تحط بجانب الغدير؟! ..فكم

يكون حرصها على التزود منها قبل أن تطير إلى القاحل من البقاع؟! ..فعلى
الحاج أن يرى نفسه كمثل هذا الحمام الذي ساقه العطش إلى غدير
الحرمين الشريفين ،ليرجع بزاد العام كله ،وخاصة في ساعة الوداع،
حيث ال يعلم أن هللا تعالى قد غفر له أم ال ،فيكون حاله عندها كحال
العبد ليلة القدر أو ليلة العيد ،حيث ال يقطع بالغفران فيها أو الرضوان،
فيعيش حالة الخجل والوجل من ربه.
وليعلم َّأن الذي له مثل هذا العطش لزيا ة البيتَّ ،
ُ
فإنه سيحظى بعناية
ر

 .1املحاسن ،ج ،2ص.359
 .2وسائل الشیعه ،ج ،11ص.15
 .3وسائل الشیعه ،ج ،13ص.263

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

الكعبة  -ولو باعتبار صاحبها  -سواء وفق للحج أو حبسه عنه عذر،
ً
وخاصة عندما يتوجه إليها مستقبل َّإياها في الصالة ،وهو يعيش حالة
الحنين إليها ،كما عبرت عنه الرواية عن الصادق؟ع؟« :إِ َن لِ ْل َك ْع َب ِة َل َل ْح َظ ًة
ف ك ِ
ِ
ُل َي ْو ٍمُ ،ي ْغ َف ُر َل ِ ْن َطافَ ِ َباَ ،أ ْو َح َّن َق ْل ُب ُه إِ َل ْي َهاَ ،أ ْو َح َب َس ُه َعن َْها ُع ْذ ٌر»((( كما
َّأن هذه الرواية بظاهرها مؤيدة لوجود شعور ما ْ -
وإن لم نفقهها  -للكعبة
وأمثالها كالحجر األسود ،حيث كان يحدثهما املعصوم؟ع؟ عندما كان
يصل إليهما.
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عمارة املشاهد

 -31إن من موجبات إصرار العبد على أن يكون متواجدا في تلك املشاهد
العظام ،هي رغبته أن يرى بيت ربه عامرا بزواره ،وفي ذلك إعزاز لدينه،
وإظهار لكرامة مواطن أوليائه ،حيث عبر عن هذه الحقيقة أمير
املؤمنين؟ع؟ قائالَ « :ف َر َض اهللُ َت َع َالَ ...و َْ
ال َّج َت ْق ِو َي ًة لِلدِّ ين»((( وعبرت
عنها الزهراء؟اهس؟ قائلةَ « :ف َف َر َض اهللُ َع َل ْيك ُُم...و َْ
ج ت َْشيِيد ًا لِلدِّ ين»((( ،و
ال َ
الالفت هنا أن النبي؟ص؟ عندما دخل مكة قبل فتحها ،ظهر بمظهر ال
يوحي بالوهن إعزازا لدينه أيضا ،فقد روي((( أن رسول هللا؟ص؟ أخرج
عضديهّ ،
ثم ر ّمل بالبيت ليريهم ّأنهم لم يصبهم جهد!.

34

إن هذا اإلحساس لو انتاب العبد ،ألورثه مباركة إلهية خاصة ،وذلك
عندما ينظر إلى قلبه ،فيرى فيه حبا للمولى وملتعلقاته ،ومنها بيته الحرام،
ومما يدل على أن هللا تعالى يحب أن يكون بيته مثابة للناس وعامرا بهم،
ن ِشي َعتِنَا َع َّم ْن
ي ُج ِم ْ
ما روي عن اإلمام الصادق؟ع؟« :إِ َن ا 
للََّ َل َيدْ َف ُع بِ َم ْن َ ُ
ج ُعوا َعىل ت َْر ِك َْ
ال ِّج َل َلكُوا»(((.
ي ُّجَ ،و َل ْو َأ ْ َ
َل َ ُ
االبالغ االهلي

 -32إن من دروس الحج البليغة ،أن هللا تعالى نعم الرافع لذكر عبده،
فيما لو تعلقت مشيئته بذلك ،وهو ما فعله بنبيه املصطفى؟ص؟ حيث
ّ
قرن ذكره به في األذان واإلقامة والتشهد وغيره ،وهو أيضا املوفق ملن يشاء
 .1بحاراالنوار ،ج ،6ص.110
 .2دالئل االمامه ،ص.113
 .3علل الشرائع ،ج ،2ص.412
 .4الکافی ،ج ،4ص.263

من عباده ،ليجعله إماما لعباده ومنارا لبالده ،وهو ما يطلبه عباد الرحمن
من هللا تعالى ،في أن يجعل من ذرياتهم وأزواجهم إماما للمتقين.
وهذان املعنيان تحققا في باني البيت وهو ابراهيم؟ع؟ حيث قرن هللا
تعالى ذكره في الحج بذكره ،فمعالم الحج في أغلبها مذكرة به ،وهو الذي
أيضا بارك في نداء إبراهيم؟ع؟ بالحج لياتي الناس من كل فج عميق ،وقد
وردت الرواية مؤكدة على أن هللا تعالى هو الذي أتم ما فعله إبراهيم؟ع؟
وذلك عندما قال إبراهيم؟ع؟ :يارب! ..وما يبلغ صوتي؟! ..فقال هللا تعالى:
وعيل البالغ»((( فاين نداؤه في واد غير ذي زرع ،واين
«أ ّذن ،عليك األذان
ّ
هذا اإلبالغ اإللهي للحج في كل العصور؟!.
الوصية اجلامعة

ومن هذه الرويات البليغة في إيصال العبد إلی هذه الحقيقة ،ما روي عن
فجرد قلبك هلل من قبل عزمك من
الصادق؟ع؟ حيث قال«:إذا أردت ّ
احلجّ ،
ٍ
ٍ
شاغل ،وحجاب ّ
ّ
وفوض أمورك ك ّلها إىل خالقك ،وتوكّل
كل
كل
حاجبّ ،

 .1تفسير القمي ،ج ،2ص83

نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 -33إن الكثير من روايات أهل البيت؟ع؟ تبين الثمرة العملية للعبادات
بمختلف صورها ،واملتمثلة بتحقق اللقاء اإللهي في دار الدنيا قبل اآلخرة،
واملضامين الواردة في املناجاة الشعبانية ،جلية في فتح شهية العبد على
تلك الدرجات التي لو وصل اليها العبد ،ملا بقي معه ميل إلى شهوات الدنيا
ومالذها ،ومن تلك الروايات ما ورد في خصوص الحج ،فإنه سير آفاقي
وأنف�سي إلى هللا تعالى ،تتضح مالمحه من خالل اآليات البينات التي أودعها
سبحانه في تلك املشاهد العظام.
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عليه يف مجيع ما يظهر من حركاتك وسكناتك ،وس ّلم لقضائه وحكمه
(((
وقدره ،وو ّدع الدنيا والراحة واخللق».

تكرار احلج

36

َّ
َّ -34إن الحج ْ
وإن وجب في العمر مرة ،إل َّأن ذلك ال يعني ْأن ال يكرر العبد
حجته بعد أداء الحج الواجب فيما لو تيسر له ذلك ،فإن الرواية تصفه
ِ ِ
«م ْ
نيَ ،ف َل ْم َي ِفدْ
ن َم َض ْ
ت َل ُه َخ ُْس سن َ
باملحروم ،كما روي عن الصادق؟ع؟َ :
ِ
ِ
وس ،إِ َّن ُه َل ْح ُروم»((( والرواية عبرت عن الحج بالوفادة إلى هللا
إِىل َر ِّبه َو ُه َو ُم ٌ
تعالى لتثبيت معنى الحرمان ،إذ كيف ّ
يفوت العبد مثل هذه الجائزة ،وهو
موسر يمكنه اإلتيان بموجباتها؟!.
والعبد كما يحب ذلك لنفسهَّ ،
فإنه يحبه ألهله وعياله ،فلو كان يرجو
الباقيات الصالحات من وراء ذريته ،فعليه ْأن يقتصد في معيشته
ومعيشة عياله ،ليدخر ما يوجب له مثل هذا التوفيقْ ،
وإن أوجب شيئا
من الضيق لعياله ،كما يفهم من رواية اإلمام الصادق؟ع؟ عندما
ن َْ
ت فِدَ َ
«ما َي ْمنَ ُع َ
اك ا ْل ِع َي ُال
ف ك ِ
الجِ ِ 
ك ِم َ
ت ُج ِع ْل ُ
ُل َسن ٍَة ُق ْل ُ
سأل أحدهمَ :

ك َْ
ك َأ ْط ِع ْم ِع َيا َل َ
ت َف َم ْن لِ ِع َيالِ َ
ت َو ُح َّج ِبِ ْم ك َُّل
ال َّل َو ال َّز ْي َ
َق َال َف َق َال إِ َذا ِم َّ
َسن ٍَة»(((.

بل َّإن بعض الروايات تشير إلى َّأن هللا تعالى يحب ْأن تكون نية العبد
طوال السنة ،هو جمع املال ليحقق به االستطاعة  -ولو لحجة أخرى -
وبذلك يكتسب سعيه لجمع املال ،شيئا من االنتساب إلى هللا تعالى ،وهذا

 .1مستدرك الوسائل ،ج ،10ص .172
 .2الکافی ،ج ،8ص.244
 .3وسائل الشیعه ،ج ،11ص.134

بدوره من موجبات املباركة اإللهية في العبد وفي سعيه ،فقد ورد عن
َّ
ِ
ِ
ب َأ ْن َي َر َ
اك اهللُ َع َّز َو َج َّل ،فِ َيم
اإلمام الصادق؟ع؟ أنه قالَ « :يا عيسى ،إِ ِّن ُأح ُّ
ل َْ
ي َْ
ْت َتت ََه َّي ُأ لِ ْل َحج»(((.
الجِ إِ َ 
الجَِ ،و َأن َ
َب ْ َ
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نمحرلا ىلع ةدافولل يسفنلا ؤيهتلا :لوألا لصفلا

 .1الکافی ،ج ،8ص.249

الفصل الثاني:

اآلداب الروحية يف امليقات

التهيؤ باملستحبات

ومن املناسب أن نلهج بأدعية االغتسال الواردة في مواردها ،وذلك من
«الله َم َط ِّه ْر َق ْلبِي َو َت َق َّب ْل
أجل الوصول إلى ملكوت هذا االغتسال ،فيقولُ :

ِ ِ
ِ
اج َع ْلنِي ِم َن
َس ْعيِ 
اج َع ْلني م َن الت ََّّوابِ َ
اج َع ْل َما عنْدَ َك َخ ْي ًا ِل ُ
ني َو ْ
الله َّم ْ
ي َو ْ
ا ُْل َت َط ِّه ِرين»(((.
 .1املحاسن ،ج ،1ص.45
 .2وسائل الشیعه ،ج ،2ص.254
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قيملا يف ةيحورلا بادآلا :يناثلا لصفلا

ً
استحبابا  -بمرات عديدة من االغتسال وذلك
 -1إن الحاج مأمور  -ولو
في :امليقات ،و قبل دخول الحرم املكي وعند زيارة النبي؟ص؟ وهذا هو
املستحب الذي ورد غالبا في زيارة املعصومين؟ع؟ فهناك غسل بعد
غسل ،و كأن العبد يريد أن يقول :يا رب ،أنا بظاهري أغتسل بهذا املاء
القراح ،وأنت يا رب طهر باطني بماء التوبة ،أنا أتظاهر بمظهر املتطهرين،
«الله َم
وأنت صب على رأ�سي ماء الرحمة ،كما أدعوك في دعاء املسح قائالُ :
ِ
ك َو َب َركَاتِ َك َو َع ْف ِو َك»(((.
حتِ َ 
غ َِّشني بِ َر ْ َ

وقد أشار اإلمام السجاد؟ع؟  -فيما نسب إليه  -إلى بعض ما يناسب أن
يعيشه الحاج في هذه الحالة ،فأدب الغسل أن تنوي به َ
َّك ا ْغت ََس ْل َ 
ت
«أن َ 
ن َْ
ال َطا َيا َو ُّ
الذنُوب»((( وعند خلع الثياب فأدبه أن تنوي به «أنك خلعت
ِم َ
ثياب املعصية» وعند لبس ثياب اإلحرام فإن أدبه أن تنوي به «أنك لبست
ثوب الطاعة».
التذلل يف حالة اإلحرام
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َّ -2إن البعض يجعل عملية اإلحرام حركة مادية مجردة ،فال تعدوا كونها
تغيير لبس كان يلبسه والحال َّأن املطلوب من الحاجْ ،أن يجعله ً
َ
مقترنا
ٍ
ببعض املعاني املهيجة ملشاعر اإلنابة إلى هللا تعالى واستشعار الخشية
منه؛ ألنه بهذا الزي يوضع على املغتسل ،وبه يدخل القبر وبه يخرج إلى
عرصات القيامة ،فتذكر كل هذه املواقف يجعله يحول محطة امليقات
إلى محطة للتأثر الباطني ،ليكون بمثابة الشرارة القادحة لباقي املناسك،
وإلى مثل هذه الحقائق يشير اإلمام الرضا؟ع؟ بقوله« :فإن قيلَ :فلِ َم ُأ ِم ُروا

ل د ُخ ِ
بِ ْ ِ
ال ْح َرامِ؟!ِ ..ق َ
يل ِلَ ْن َ ْ
ول ْم َح َر َم اهللِ َو َأ ْمنَ ُهَ ،و لِئ ََّل َي ْل ُهوا َو
ي َش ُعوا َق ْب َ  ُ
ِ ِ
ِ
َي ْشت َِغ ُلوا بِ َ ٍ ِ ُ ِ
ين فِ َيم ُه ْم
اتاَ ،و َيكُونُوا َصابِ ِر َ
شء م ْن أ ُمور الدُّ ْن َيا َو زينَت َها َو َل َّذ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ل َع َّز َو َجلَّ
ِّ
َ
ْ
ني َعل ْيه ب ُكل َّيته ْمَ ،م َع َما فيه م َن ال َّت ْعظي ِم َِّ
ين ن َْح َو ُهُ ،مقبل َ
فيه َقاصد َ
َو لِ َب ْيتِ ِهَ ،و الت ََّذ ُّل ِل ِلَ ْن ُف ِس ِه ْم ِعنْدَ َق ْص ِد ِه ْم إِ َل اهلل َت َع َالَ ،و ِو َفا َد ِتِ ْم إِ َل ْي ِهَ ،ر ِ
ني
اج َ
ِ
ِ
اهبِ ِ ِ ِ
ِ
ني إِ َل ْي ِه بِ ُّ
الذ ِّل َو ِال ْستِكَان َِة َو
ني ن َْح َو ُهُ ،م ْقبِل َ
ني م ْن ع َقابِهَ ،ماض َ
َث َوا َب ُهَ ،ر َ
ُْ
ال ُضوعِ»(((.

 .1مستدرک الوسائل ،ج ،10ص.167
 .2علل الشرایع ،ج ،1ص.274

األدب عند التلبية

ً
 -3إن الحاج يلبي في امليقات قائال :لبيك اللهم لبيك! ..واملالحظ أن البعض
يبذل قصارى جهده من أجل أن يتقن مخارج الحروف بإعراب صحيح،
وبنسق عربي ال خطأ فيه ،ولكن هل تأملنا املراد من هذه الجملة؟!..
فاإلنسان عندما يقول :لبيك اللهم لبيك ،فإن معنى هذا اإلقرار :أنه يا رب
أطيعك إطاعة بعد إطاعة ،فهل هو صادق فيما يدعي؟! ..وهل تأمل في أن
قبل منه ذلك ،أم أنه في عداد من يقال لهم :ال لبيك وال سعديك؟!..
الرب ِ
وهذا هو الذي كان يبديه أئمة الهدى؟مهع؟ في امليقات ،حيث كانت تتغير
أحوالهم وألوانهم ،وكأنهم بذلك يريدون أن يعلمونا أدب الخجل والوجل
بين يدي هللا عز وجل.
ين العاب َ
فقد روي أنه َح ّج َز ُ
دين؟ع؟َ « :ف َلم َأحرم و استَو ْت بِ ِه ر ِ
اح َل ُت ُه،
َّ ْ َ َ َ ْ َ
َ
ِ

في هذا الخبر ،أن هذه الحالة اعترت اإلمام السجاد؟ع؟ والزمته طوال
حجه.

وعليه ،فإن من املناسب للعبد في امليقات بعد أن يلبي التلبية الواجبة
 سواء في عمرة أو حجة  -أن يذهب إلى زاوية من زوايا امليقات ،وهو في أولمراحل الدخول في حرم هللا تعالى ،ويحاول أن يصلح األمر فيما بينه مع
ربه طلبا لغفرانه ،ليكون السعي بعدها طلبا لرضوانه في باقي مناسكه ،و
 .1عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ،ج ،4ص.35

قيملا يف ةيحورلا بادآلا :يناثلا لصفلا

ِ
الر ْعدَ ةَُ ،و َل ْ َي ْستَطِ ْع َأ ْن ُي َل ِّب َيَ ،ف ِق َ
يلَ :أ َل ُت َل ِّبي؟!..
اص َف َّر َل ْو ُن ُهَ ،و َو َق َع ْ
ْ
ت َع َل ْيه ِّ
ك!َ ..ف َلم َلبى َخر مغ ِْشي ًا ع َليهِ،
َف َق َال َأ ْخ َشى َأ ْن َي ُق َ
ك َو َل َس ْعدَ ْي َ
ول ِل َل َل َّب ْي َ
َّ َّ
َّ َ ّ َ ْ
و س َق َط عن ر ِ
اح َلتِ ِهَ ،ف َل ْم َيز ْ 
َل َي ْع َ ِت ِيه َذلِ َك َح َّتى َق َض َح َّج ُه» ((( .والالفت
َ ْ َ
َ َ
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هذا هو األمر الذي نقوله بعينه في أول شهر رمضان ،حيث يسعى العبد
في أن يكسب غفران هللا تعالى في أوله ،ثم رضوانه في آخره ،فليكن شعاره
في امليقات أيضا طلب الغفران من هللا تعالى ،و يجعل شعاره في الحرم
املكي وما بعده من النسك ،هو الفوز برضوانه.
إتقان بداية الدخول
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 -4إن امليقات  -كما هو معلوم فقهيا  -أول مدخل من مداخل الحرم
اإللهي ،ففيها يصبح العبد محرما ،ويجب عليه االلتزام بتروك اإلحرام
بعده ،وكأنه بذلك دخل رسميا قاعة السلطان ..وعليه فال بد أن يلتزم
بلوازم اإلحرام من أول األمر ،فإن إساءة األدب عند باب السلطان،
ملن موجبات اإلعراض املستمر بعدها ،ومن هنا تتأكد التوصية بلزوم
املشارطة واملعاهدة مع النفس ،من أجل أن يبقى على أفضل صورة من
صور العبودية بعد تحقق اإلحرام ،بينما املالحظ  -في مقام العمل َّ -أن
ً
كثيرا من الحجاج بعد الخروج من امليقات،يعيش حالة الذهول والغفلة
طوال الطريق إلى مكة!
ومما يغتنمه الحاج  -وهو في الطريق إلى مكة  -هو العمل بوصية اإلمام
احتِ َساب ًا،
«م ْن َل َّبى ِف إِ ْح َر ِام ِه َس ْب ِع َ
ني َم َّرةً ،إِ َيمن ًا َو ْ
الباقر؟ع؟ حيث يقولَ :
ف َأ ْل ِ
َأ ْش َهدَ اهللُ َل ُه َأ ْل َ
ف َم َل ٍك بِ َ َب َاء ٍة ِم َن الن َِّارَ ،و َب َر َاء ٍة ِم َن النِّ َف ِاق»((( وال بد من
الوقوف عند القيدين املذكورين في الرواية ،أي محتسبا أجره عند هللا
تعالى ،ومعتقدا بما يقول.

 .1وسائل الشیعه ،ج ،12ص.387

ومما يوجب إقبال الحاج في تلبيته ،هو علمه َّ
بأن الوجود كله مسبح
بحمد ربه عموما ،ولكن يتأكد تسبيح الجمادات ،عندما يكون العبد في
حالة خاصة من الذكر ومنه حالة التلبية ،فقد ورد عن النبي؟ص؟« :ما من
ملب يلبي ،إال لبى ما عن يمينه وشامله من شجر أو حجر»(((.
إشراك الغري يف األجر

وما من شك أن راحة االبوين في عالم البرزخ  -بحج ولدهما  -من موجبات
اإللتفاتة اإللهية له في سفرته ،بما يوجب أن يكتب له مثل ذلك الحج
اضعافا مضاعفة فهو الواسع الكريم!

 .1السنن الکبری للبیهقی ،ج ،5ص.67
 .2بحاراالنوار ،ج ،52ص.155
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 -5إن املؤمن مخلوق ّ
وفي ومتخلق بذلك بأخالق ربه ،فمن صور الوفاء
عنده أن يذكر ذوي الحقوق عليه في امليقات ،سواء في :دعائه ،أو في
إشراكهم في ثواب نسكه ،أو أداء الحج أو العمرة نيابة عنهم ،وخصوصا
الوالدين ممن استقر عليهما الحج ولم يوفقا له ،فإن هذا العمل من
موجبات تخفيف الحساب عنهم ،كما في يفهم من كالم الراوي حين
يحجاّ ،
دخل على اإلمام الصادق؟ع؟ فقال لهّ :إن أبو ّي هلكا ولم ّ
وإن
هللا قد رزق وأحسن ،فما ترى في ّ
الحج عنهما؟ ..فقال« :افعل فإنّه يربد
هلام»(((.

خمالفة اهلوى

ّ
 -6ال بد للحاج أن يوطن نفسه على مخالفة الهوى ،والخروج عن
املألوف ،ليأخذها منهجا ثابتا له في حياته بعد العودة إلى وطنه فإن «إِ َّن
َّ
الش َج َر َة ا ْل َ ِّب َّي َةَ ..أ ْق َوى َو ُقود ًا َو َأ ْب َط ُأ ُخُودا»(((.كماذكره أمير املؤمنين؟ع؟
فالحاج عند امليقات:
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	-يتجرد عن ألصق األشياء ببدنه وأكثرها اعتيادا عليه أال وهو
الثوب الذي كان يستر به عورته ،ولكنه اآلن يسترها بأرخص أنواع
القماش وأيسرها لبسا ،وهو ما يلف به الطفل في مهده ،كما أنه
هو الذي يلف به امليت في قبره ،وكأنه يسمع النداء بمالحظة ما
يلبسه :قم واغتنم الفرصة بين العدمين ،فال هو طفل غير مكلف،
وال هو ميت في قبره قد انتهى تكليفه ،وهذا املعنى األخير يناسب ما
قيل عن الحج بأنه الحشر األصغر.
	-ال يؤذي أحدا حتى هوام األرض.
	-ال يحمل ما يخيف به اآلخرين كالسالح.
ّ
	-ال يلطف بدنه بأنواع الطيب والتدهين.
	-يجتنب الشهوة التي كانت محللة عليه ،فيتحا�شى النساء عقدا
واستمتاعا.
	-يتحا�شى وهو في حال إحرامه ما كان معتادا عليه من ظل
يظله.
	-يتجنب مماراة اآلخرين بالجدال.
	-يتجنب أبسط ما كان يقوم به من النظر إلى املرآة متزينا بها.
 .1نهج البالغه (صبحی صالح) ،ص.418

	-ال يتجنب الرائحة الكريهة بينما يؤمر بتجنب الروائح
الطيبة.
وعليه فإن مجموع هذه القيود ،تجعله في عالم آخر من املراقبة الشديدة
ألفعاله الجوارحية والجوانحية معا ..فكم الدرس بليغ في أنه ال بد
للعبد من السيطرة على نفسه ،وامتالك القدرة في أن يقول لنفسه «ال»
وذلك متى ما أراد ذلك ،ليتحول هذا األمر ملكة مالزمة له في كل مراحل
حياته.
جمانبة العجب

فعليه ال بد للعبد امللتفت ،أن ينظر إلی زوار البيت ،على أنهم ضيوف
الرحمن ،وهو أولى املدافعين عن ضيوفه وإن كانوا من العاصين ،فإن
صاحب البيت ينظر إلی زائره  -فعال  -مع قطع النظر عما كان عليه قبل
ذلك ..فهذا إمامنا السجاد؟ع؟ يفتح لنا هذا األفق الواسع يشمل حالة
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 -7قد تنتاب اإلنسان حالة من ُ
العجب أو استلطاف الذات ،عندما
يعيش عاملا روحيا متميزا في مرحلة من مراحل الحج كامليقات مثال ،ألنها
أول ساعات الدخول في ضيافة املولى  -وخاصة ملن كان في حج الصرورة -
فيبدو له كل شيئ ذات بهجة ،وبالتالي قد يحتقر غيره أو يستنقص
من قدره ،بدعوى أنه ال يعيش مثل مشاعره ،ومن املعلوم إن مثل هذا
اإلحساس قد يوجب له مقت املولى ،ألنه أوال :ال يعلم حقيقة العباد
فلعله يرى مشتمال بطمرين باليين ال يعبؤ به ،وهو ولي من أولياء هللا
تعالى ،وثانيا :ال يضمن خواتيم األعمال ،فلعل الشيطان ينتقم منه بعد
العودة من هذا السفر العظيم!.

الحج وغيره ،وذلك من خالل قولهَ :
ى الدُّ ْن َيا ُك َّل َها بِ َح َذافِ ِري َها َم ْ َل َك َة اهلل َو
«أ َر 
َأ َرى َْ
ال ْل َق ُك َّل ُه ْم َعبِيدَ اهلل َو إِ َم َاء ُه َو ِع َيا َله»(((.

التخطيط من أول الطريق

َّ -8إن لعلمائنا األبرار بيانات شافية في بيان أسرار الحج ،فمن املناسب ْأن
يتأملها الحاج  -وخاصة في امليقات  -ليكون مذكرا ومحفزا له ،وذلك من
أجل ْأن يخطط لتمام حجته وهو في أول الطريق ،فموسم الحج كموسم
شهر رمضان املبارك ،من جهة َّأنه ينق�ضي والعبد يغترف من معينه كما
كان ينبغي ،بل يفاجأ بانتهائه وهو صفر اليدين.
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وكعينة من كلمات السابقين من علماء السلف في هذا املجال ،ننقل ما
ذكره العالمة النراقي ؟ق؟ حيث قال:
َّ
«إن الغرض األصلي من خلق اإلنسان معرفة هللا ،والوصول إلى درجة
محبته تعاال واألنس معه ،وهذا أمر موقوف على صفاء النفس وتجردها،
ّ
وذلك موقوف على اإلبتعاد عن الشهوات الطبيعية ،وكف النفس عن
اللذات الشهوانية ،واإلعراض عن زخارف الدنيا ومتاعها ،ثم توجيه
الجوارح واألعضاء إلى هللا في األعمال الشاقة ،واملداومة على ذكر هللا،
وبناء القلب على التوجه له.
ومن هنا فقد فرض هللا العبادات التي تتضمن هذه األمور ،فبعض
العبادات عبارة عن بذل املال في سبيل هللا ،وهو أمر يبعث القلب على
االنقطاع عن متاع الدنيا ،مثل الزكاة والخمس وسائر الصدقات،
 .1بحاراالنوار ،ج ،46ص.48

وبعض العبادات يتضمن ترك الشهوات واللذات مثل الصوم ،وبعضها
يشتمل على ذكر هللا وتوجيه القلب إليه ،واشتغال األعضاء في العبادة
مثل الصالة.

النيابة عن غريه

 -9من املناسب ْأن يختار الحاج أفضل صيغ النيابة ،فيما لو أراد ْأن يحج
عن غيره متطوعا ،كما َّأن عليه أن يكون أمينا في أداء العمل لغيره فيما
ْ
لو كان مستنابا ،ومما يوجب له إتقان النسك في غيبة من استنابه ،هو
 .1جامع السعادات ،ج ،1ص9
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والحج هو من بين جميع العبادات ،يحتوي على جميع تلك األمور مع
زيادة ،ففيه ترك الوطن ،ومشقة البدن ،وبذل املال ،وقطع اآلمال،
وتحمل املشاق ،وتجديد امليثاق مع هللا ،والطواف ،والدعاء ،والصالة،
وفيه أمور لم يعتد الناس عليها يألفوها ،والتدرك العقول حكمتها ،مثل
رمي الجمرات ،والهرولة بين الصفا واملروة ،وبهذه األعمال تظهر غاية
العبودية ،وكمال التواضع واملذلة هلل تعالى ،أما سائر العبادات فهي
ّ
أعمال تفهم العقول علتها ،ومن هنا يأنس الطبع بها ،وتميل النفس لها،
بينما بعض أعمال الحج أمور ال طريق لعقول أمثالنا إلى فهمها ،ومن هنا
فاإلتيان بها ال يكون إال من جهة الطاعة والعبودية هلل ،وإظهار العبودية
هلل في مثل هذه األعمال أكثر مما في غيرها ،فالعبودية الحقيقية هي أن
ال يصدر الفعل عن سبب سوى اإلطاعة للمولى ،ومن هنا قال رسول
هللا؟ص؟ في خصوص الحج« :لبيك بحجة حقا ،تعبدا ورقا» ولم يقل مثل
(((
ذلك في سائر العبادات».

علمه بأنه ليس شريكا في األجر فحسبَّ ،
وإنما له من األجر أكثر ِمن أجر
َمن ينوب عنه أضعافا مضاعفة؛ ألنه يتعب نفسه في سبيل رفع التكليف
عن غيره ،وهذا بدوره فعل محبوب هلل تعالى ،ومن موجبات التفضل بما
ِ
ِ
ذكرناه آنفا ،فعن عبدهللا بن سنان قالُ « :كن ُ ِ
الس َل ُم
ْت عنْدَ َأ ِب َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ

ل ع َلي ِه رج ٌلَ ،ف َأع َطا ه َث َلثِ  ِ
ي ُّج ِ َبا َع ْن إِ ْس َم ِع َ
ت ْك َش ْيئ ًا
َ
ْ ُ
إِ ْذ َد َخ َ  َ ْ َ ُ
ني دينَار ًا َ ُ
يلَ ،و َل ْ َي ْ ُ
ِ
ِ
الج إِ َّل ْاش َت َطه ع َلي ِه ،حتَّى ْاش َت َط ع َلي ِه َأ ْن يسعى ِف و ِ
ادي
م َن ا ْل ُع ْم َرة إِ َل َْ ِّ
َ ُ َ ْ َ
َ
َ ْ
َ َ ْ
َان ِ ِ
م ِّ ٍ
ت َ
سُ ،ث َّم َق َالَ :يا َ
ل ْس َم ِع َ
يل َح َّج ٌة بِ َم َأ ْن َف َق ِم ْن
ْت َف َع ْل َ
هذا ،إِ َذا َأن َ
َُ
هذا ،ك َ
َان َل َك تِ ْس ٌع بِ َم َأ ْت َع ْب َت ِم ْن َبدَ نِ َك» (((.
َمالِ ِهَ ،و ك َ
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 .1الکافی ،ج ،8ص.324

الفصل الثالث:

اآلداب الروحية يف املسجد احلرام

هيبة الكعبة

على حسب الوعد الذي بشر به اإلمام الصادق؟ع؟ ملن دخل مكة ،فقد
ي َف َظ ِ
َّل اهللُ بِ ِه َم َلك ْ ِ
ورد عنه َّأنه قالَْ :
ان َع َل ْي ِه
ل َم َّك َةَ ،وك َ 
اج إِ َذا َد َخ َ 
«ال ُ
َي َ ْ

 .1والصرورة من الرجال والنساء الذي لم يحج .كتاب العين .83/7
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َّ -1إن البعض عندما يدخل املسجد الحرام  -وخاصة في حج الصرورة((( -
ْ
تنتابه حالة من رهبة البيت من جهة ،وخوف عدم إتقان األعمال من جهة
أخرى ،وهذا بدوره مما قد يشغله عن االلتفات إلى املضامين املعنوية
املقارنة لكل حركة في هذا السفر العظيم ،ولكن من املمكن ْأن يجمع
الحاج بين األمرين ،وذلك بالطلب من صاحب البيت ْأن ّ
يعرفه أسرار
ضيافته ،وكيفية التملي من شراب حبه وعنايته.
ً
دالل حيث هو في بيته ْ -أن ّ
يسدده
وهنا نقول :ما املانع أن يطلب من ربه -
ِ
باملالئكة الحافة بهذه املشاهد املباركة؟! ..بل َّإن األمر في مظان التحقق

َط َوا َف ُه َو َص َل َت ُه َو َس ْع َي ُهَ ،فإِ َذا َو َق َ
ض َبا َع َل َمنْكِبِ ِه ْالَ ْي َم ِنُ ،ث َّم َقاالَ :أ َّما
ف بِ َع َر َف َة َ َ
َما َم َض َف َقدْ ك ُِفي َت ُهَ ،فا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ُون فِ َيم ت َْس َت ْقبِ ُل»(((.
ف َتك ُ

موقع مكة يف القرآن الكريم

ً
ّ
مرة واحدة فقطّ ،
صريحا في القرآن الكريم ّ
ولكنها
 -2ورد اسم مكة
ُ
ّ
ُ
ذكرت في أربع عشرة آية بأسماء وألقاب مختلفة ،هي« :بكة» و«ا ّم
القرى» و«البلد» و«البلد األمين» و«البلدة»و«الحرم»وبكلمات من قبيل:
«قريتك» «من َ
«واد غير ذي زرع»
القريتين» ٍ
ِ
ويكفي إظهارا لجاللة هذا املكان ،وما تحف به من األحكامَّ ،أن مسائله في
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الفقه من أوسع املسائل ،وأكثرها تشعبا إلى درجة لفت نظر زرارة حيث
يقول :قلت ألبي عبد هللا؟ع؟ :جعلني هللا فداك ،أسألك في الحج منذ
أربعين ً
ل آ َد َم بِ َأ ْل َف ْي َعامٍ،
ت ُح َج إِ َل ْي ِه َق ْب َ 
عاما فتفتيني ،فقالَ « :يا ز َُر َارةُ!َ ..ب ْي ٌ
ِ
ِ
ني َعام ًا»(((.
ت ُِريدُ َأ ْن َت ْفنَى َم َسائ ُل ُه ِف َأ ْر َبع َ
معامل األولياء

َّ
 -3ما من بقعة في الحرم املكي إل وهو موطئ قدم لنبي أو و�صي أو ولي،
وخاصة عندما يقف الحاج خلف مقام إبراهيم؟ع؟ فيشعر حينها َّأن هذا
املكان طاملا صلى فيه ولي أمره وأمير الحاج ؟جع؟ وكذلك األمر عندما
يقف عند الحطيم ،وتحت امليزاب ،و عند املستجار ،و الركن اليماني،
فيستشعر حقيقة أنه يقف على موطئ أقدام النبي وأهل بيته؟مهع؟ حيث

 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.103
 .2وسائل الشیعه ،ج ،11ص.12

وقفوا في هذه األمكنة ،وجلسوا على جبلها من الصفا واملروة ،وهرولوا في
موضعها من املسعى ،فكل هذه املعالم في املسجد الحرام ترمز إلی أولياء
هللا وحججه ،وتذكر بهم.
أضف إلى َّأن لهذا البيت األر�ضي صورة في السماء ،قد ال تقل عظمة وبركة
من صورتها في األرض ،حيث َّأن طائفيها من املالئكة املحدقة بالعرش،
سميت الكعبة؟ ..قال؟ع؟ّ :
ألنها ّ
فقد ُسئل الصادق؟ع؟ِ :ل َم ّ
مربعة،
مربعة؟ ..قالّ :
ألنها بحذاء البيت املعمور وهو ّ
فقيل له :ول َم صارت ّ
مربع،
ِ
ّ
ً
َ
فقيل لهِ :ولم صار بيت املعمور مربعا؟ ..قال :ألنه بحذاء العرش وهو
مربعا؟ ..قالّ :
مربع ،فقيل له :ول َم صار العرش ً
ألن الكلمات التي ُبني عليها
ِ
ّ
(((
اإلسالم أربع :سبحان هللا ،والحمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر.
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تكريم األولياء

االرتباط بمبدأ الخلود في هذا الوجود ،وهو الذي يبقى ويفنى كل �شيء
 .1علل الشرایع ،ج ،2ص.398
 .2وسائل الشیعه ،ج ،13ص.353

حلا دجسملا يف ةيحورلا بادآلا :ثلاثلا لصفلا

َّ -4إن املطاف واملسعى يذكران بمواقف آل إبراهيم؟مهع؟ فاملقام وقف
عليه إبراهيم؟ع؟ ليبني هلل تعالى ً
بيتا ،واملسعى ترددت فيه هاجر
مهرولة ً
والحجر منسوب إلى إسماعيل؟ع؟ فيجعله الحاج
طلبا للماءِ ،
خارج مطافه ،فال يدوس تلك القبور الطاهرة إجالال لها ،حيث روي عن
َّ
«و َلكِ َّن إِ ْس َم ِع َ
يل َد َف َن ُأ َّم ُه فِ ِيه َفك َِر َه َأ ْن ُيو َط َأ َف َج َع َ 
ل
الصادق؟ع؟ أنه قالَ :
ِ ِ
ِ ِ
ور َأ ْنبِ َي َاء»(((.
َع َل ْي ه ح ْجر ًا َو فيه ُق ُب ُ
والدرس العملي من كل ذلكَّ :إن الذي يريد خلود الذكر ،ال بد له من

دونه ،وكم من الخسران ْأن يتشبث االنسان بمبادئ البقاء الكاذبة ،من
الجاه واملال بعد علمه بفناء كل ذلك!.
التدرج يف الدخول
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 -5من األمور التي يغفل عنها الكثير من الحجاج واملعتمرينَّ ،إنهم يدخلون
املسجد الحرام ،ثم يتوجهون إلى الكعبة املشرفة من دون تدرج في ذلك،
فإن ما ذكرناه في امليقات يجري بعينه في املسجد الحرام ،فيدخله وهو
يعلم َّأنه دخل قاعة اللقاء الرسمى بعد أن كان خارجها ،وإن صدق عليه
َّ
أنه دخل حرم مواله بعد تجاوزه للميقات ،فعن الباقر؟ع؟َ « :فإِ َذا َد َخ َ 
ل
ا َْل ْس ِ
جدَ َْ
ص ُخ َطا ُه َ َما َف َة اهلل َت َع َال»(((.
ال َرا َمَ ،ق َّ َ
وعليه فإن من الراجح أن يأخذ زاوية من املسجد الحرام ،ليجلس فيها
جلسة العبد اآلبق الذي دخل فناء مواله وهو ال يعلم َّأنه ِأذ َن له بالدخول
أم ال؟! ..وخاصة عندما يتذكر سالف معاصيه ،وهو ما يعلمنا اإلمام
ت ا َْل ْس ِ
جدَ ،
الصادق؟ع؟ من خالل دعاء بليغ حيث يقولَ « :فإِ َذا َد َخ ْل َ

الله َّم إِ ِّن َأ ْس َأ ُل َ
َف ْار َف ْع َيدَ ْي َ
ك ِف َم َق ِامي َه َذاِ ،ف َأ َّو ِل
كَ ،و ْاس َت ْقبِ ِل ا ْل َب ْي َ
تَ ،و ُق ِلُ :
من ِ
َاسكِي َأ ْن َت ْق َب َل ت َْو َبتِيَ ،و َأ ْن َ َت َاو َز َع ْن َخطِيئَتِيَ ،و ت ََض َع َعنِّي ِوز ِْريَْ ،
ال ْمدُ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ُك َْ
لَِّ ا َّلذي َب َّلغَني َب ْي َت ُه َْ
الله َّم إ ِّن أ ْش َهدُ أ َّن َه َذا َب ْيت َ
ال َرا ُم ا َّلذي َج َع ْل َت ُه
ال َرا َمُ ،
َّاس و َأمن ًا ،مبارك ًا و ه ِ ِ
ِ
الله َّم إِ ِّن َع ْبدُ َكَ ،و ا ْل َب َلدُ َب َلدُ َك،
نيُ ،
دى ل ْلعا َل َ
َمثا َب ًة للن ِ َ ْ ُ َ َ ُ ً
َك ،مطِيع ًا ِلَم ِر َك ،ر ِ
حت َ
ت َب ْيت َ
اضي ًا
ُكِ ،جئ ُ
َو ا ْل َب ْي ُ
ْت َأ ْط ُل ُ
ب َر ْ َ
َ
ْ
َكَ ،و َأؤُ ُّم َطا َعت َ ُ

 .1ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.46

الائِ ِ
كَْ ،
ف لِ ُع ُقو َبتِ َ
ك َم ْس َأ َل َة ا ُْل ْض َط ِّر إِ َل ْي َ
بِ َقدَ ِر َكَ ،أ ْس َأ ُل َ
اب
كُ ،
الله َّم ا ْفت َْح ِل َأ ْب َو َ
حتِ َكَ ،و ْاس َت ْع ِم ْلنِي بِ َطا َعتِ َك َو َم ْر َضاتِ َك»(((.
َر ْ َ

االعرتاف بالذنب

 -6املعلوم من مذاق الشارعَّ ،أنه يريد من عبده بعد التوبة النصوح ْأن
ال يذكر ذنبهَّ ،
ألن التائب من الذنب كمن ال ذنب له ،ومن اعتقد سوى
ذلك فإنه من املمكن أن يقع في معصية اليأس من رحمة هللا تعالى وهي
ُ
من الكبائر ،حيث ذكر في عداد املعا�صي الكبيرة ،ولكن عندما يصل
العبد إلى املسجد الحرامَّ ،
فإنه مأمور بتذكر معاصيه وذلك عند امللتزم،
ولعل السر في ذلكْ ،أن تنتابه حالة اإلقبال والتوجه ،وهو في ّ
أجل مواطن
اإلجابة.

 .1الکافی ،ج ،8ص.557
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قال َل ِ ِ
ى َإل ا ُملل َت َز ِم َ
كان إ َذا انتَه 
واليه :أميطوا َعنّي،
فعن الصادق؟ع؟« :أ ّن ُه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هذا ا َمل ِ
َح ّتى ُا ِق ّر لِ َر ّب بِ ُذنويب يف َ
كان َل ُيق ّر َعبدٌ ل َر ّبه بِ ُذنوبِهُ ،ث ّم
كانَ ،فإِ ّن هذا َم ٌ
غت ِمن َطوافِ َ
ك،
استَغ َف َر اللَّ ّإل َغ َف َر اللُّ َل ُه»((( كما روي عنه أنه قال« :إذا َف َر َ
ح ِ
غت م َؤ ّخر الكَعب ِة  -وهو بِ ِ
ذاء ا ُملست ِ
الر ِ
امن بِ َق ٍ
ليل -
َجار َ
ُ َ
َ
كن ال َي ِ ّ
دون ّ
و َب َل َ ُ َ
وخدّ َك بِالب ِ
ِ
يك ع َل الب ِ
وألصق َبطن َ
يت
يت،
يت و ُقل :ال ّل ُه ّم ال َب ُ
َك َ
َ
َ
ابسط َيدَ َ َ
َف ُ
ِ
ِ
ِ
َبيت َ
كان العائذ بِ َك م َن الن ِّار»(((.
ُك ،وال َعبدُ َعبدُ َك ،وهذا َم ُ
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 -7إن بعضهم قد ينتابه �شيء من الرقة في موسم الحج أو خارجه ،ولكن
يدعوه الخجل من رفقته في ْأن ال يسترسل في البكاء ،وبذلك يحرم األجر
العظيم في تلك الساعة ،ومن املعلوم َّإن جريان الدمع مع رقة القلب
من عالمات اإلجابة ..والقاعدة العامة في هذا املجال تقت�ضي ْأن ال يقوم
العبد بما يوجب انقطاع حالة التوجه إلى هللا تعالى ،فلو انتابه هذا الحال
في الطواف فعليه ْأن يبقى في املطاف؛ َّ
ألن الخروج إلى غيره قد يسلبه ما
هو فيه ،وما قلناه ً
آنفا يتأكد في يوم عرفة؛ َّ
ألن البعض وهو في جميع
لصيق ،قد يتعمد كبت البكاء ،بدعوى خوفه من الرياء أو لفت نظر
غيره ،فيخسر كثيرا بذلك.
و مما يؤيد ذلك َّأن اإلمام الباقر؟ع؟  -وهو في املسجد الحرام  -تأتيه
هذه الرقة وال يبالي بمن اعترض عليه ،فعن أفلح مولى الباقر؟ع؟ قال:

حاجا ،فلام دخل املسجد نظر إىل البيت ،فبكى
«خرجت مع حممد بن عيل ّ
حتى عال صوته ،فقلت :بأيب أنت وأمي! ..إن الناس ينظرون إليك ،فلو
رفعت بصوتك قليال ،فقال يل :وحيك يا أفلح! ..ومل ال أبكي ،لعل اهلل تعاىل
ٍ
برمحة فأفوز هبا عنده غد ًا ..ثم طاف بالبيت ثم جاء حتى ركع
إيل منه
أن ينظر ّ
عند املقام ،فرفع رأسه من سجوده ،فإذا موضع سجوده ٌّ
مبتل من كثرة دموع
عينيه»(((.

 .1بحاراالنوار ،ج ،46ص.290

مضمار العاشقني

 -8إن الحج هو املضمار األكبر واألوسع ملن أراد أن يسرح في ميدان
العشق اإللهي ،ومن هنا نقول إن أكثر املنتفعين من الحج ،هم من الذين
عاشوا أجواء القرب اإللهي الخاص ،فعندما يأتي إلى بيت ربه ،يحلق
بعيدا في تلك األجواء التي طاملا كانت مجمعا للعاشقين ..ومن املعلوم أن
ما يجري في هذا الفناء اإللهي ال تصل كل أخباره إلينا ،ولكن بين فينة
وأخرى تترشح هذه النفحات إلى العلن ،ليعلم الناس أن هناك مساحات
من القرب يمكن أن يتنافس فيها املتنافسون ،فمن ذلك ما نقل عن اإلمام
السجاد؟ع؟ حيث يقول الرواي« :رأيت عيل بن احلسني؟ع؟ يف فناء الكعبة

يف الليل وهو يصيل ،فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ عىل رجله اليمنى،
ومرة عىل رجله اليرسى ،ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك« :يا سيدي
تعذبني وحبك يف قلبي؟! ..أما وعزتك لئن فعلت ،لتجمعن بيني وبني قوم
طاملا عاديتهم فيك»(((.

 -9ال بد ملن يريد االنتقال إلى املعاني الباطنية للحجْ ،أن ال يلتفت إلى ما
َّ
يورث له الوسوسة في أداء املناسك ،فالبعض ال يهمه من النسك إل
اإلتيان باملظهر املادي منه ،فتراه في الطواف مثال يبالغ في محاذاة البيت،
ّ
وكان املطلوب منه أن يدور بحركة هندسية دائريةً ،
ناسيا أو متناسيا ّأن
ً
املقياس في كل هذه املوارد هو ما يتحقق به األمر عرفا ،ال هذه الدقة التي
تسلبه روح التوجه إلى هللا تعالى ،وعليه فإن من يوسوس في عبادته ،فإنه
 .1الکافی ،ج ،4ص.549
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ترك الوسوسة
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يفتح ً
بابا للشيطان على نفسه ،والشيطان إذا رأى استجابة للعبد في هذا
املجال ،لم ْ
يدعه حتى يخرجه من الدين ،وقد ورد في الخبرَ :
«ل ُت َع ِّو ُدوا
ْ
َْ
البِيث»((( وعليه فإن على الحاج أن يجمع بين إتقان مناسكه ،وبين أن
يعيش جوهر العبادة فيها.
أسرار العدد
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َّ -10إن عدد السبعة عدد متكرر في مجمل املناسك ،فهو العدد الذي
يتم به الطواف والسعي ورمي الجمار ،وهو العدد نفسه في أيام األسبوع،
وفي عدد السموات واألرض ،وهنا ال بد ْأن نذعن بأن حقيقة األعداد سر
من أسرار هللا تعالى ،فال يصح أن يخترع أحد عددا فيما يتعلق باألذكار
والعبادات ،فالنبي؟ص؟ عندما أهدى ابنته الزهراء؟اهس؟ منحة السماء
املتمثلة بتسبيحاتها ،جعل ذلك ضمن عدد معلوم ،ومن تخطاها لم
أيضاَّ ،
يحقق ما ورد األمر به ..ومن املناسب ْأن نقول هنا ً
بأن أعمال
الحج فيه أعداد توقيفية ال بد من مراعاتها ،كما َّأن هللا تعالى في لقائه
مع الكليم؟ع؟ جعل ذلك ضمن عدد ،حيث تم امليقات معه في أربعين
ليلة.
إننا ال نعلم ما هو هذا السر في عدد السبع املتكرر في الطواف ،والسعي،
ً
تناسبا بينها وبين السماوات السبع واألرضين
ورمي الجمرات ،ولعل هنالك
َ
َّ
السبع ،فعالم التشريع وعالم التكوين مترابطان ،إذ إن صاحبهما واحد
وهو الحكيم املتعال ،ومن الواضح أن الحج مجموعة من األسرار التي

 .1وسائل الشیعه ،ج ،8ص.228

ً
ال نحيط علما بمجموعها ،ومن هناك كان درسا بليغا في التعبد بين يدي
املولى ،الذي بيده نوا�صي الخلق طرا.
املواجهة األوىل

َّ -11إن املواجهة األولى للكعبة يخالطها مشاعر متميزة ملن كان له قلب
باطني ،فمن ناحية َّ
فإن هذا البيت يوازي كعبة العرش التي تحف بها
املالئكة ،حيث ورد عن الباقر؟ع؟ َّأنه قالَ :
ن ا َْل َلئِك َِة،
«أ َم َر اهللُ َم َلك ًا ِم َ

الضاح بِإِز ِ
ِ ِ
ِ
َاء َع ْر ِش ِهَ ،ف َص َّ َي ُه ِلَ ْه ِل
ل َل ُه َب ْيت ًا ِ 
ي َع َ 
الساد َسة ُي َس َّمى ُّ َ َ
َأ ْن َ ْ
الس َمء َّ
ف َّ
ف م َل ٍ
ونَ ،ف َل َّم
الس َم ِءَ ،ي ُط ُ
ون َو َي ْس َتغ ِْف ُر َ
ك ِف ك ُِّل َي ْومٍَ ،ل َي ُعو ُد َ
وف بِ ِه َس ْب ُع َ
ون َأ ْل َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َمء الدُّ ْن َيا ،أ َم َر ُه ب َم َر َّمة َه َذا ا ْل َب ْيتَ ،و ُه َو بإزَاء َذل َ
كَ ،ف َص َّ َي ُه
َأ ْن َه َب َط آ َد ُم إ َل َّ
آلدم و ُذريتِ ِه ،كَم صي َذلِ َ ِ
ِ
الس َم ِء»((( ومن ناحية أخرى فإن هذه
ك لَ ْه ِل َّ
َ َ َ ِّ َّ
َ َ َّ َ

 .1وسائل الشیعه ،ج ،13ص.294
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الكعبة كانت محط أنظار جميع من زار البيت من األنبياء والصالحين،
ومن املعلوم َّأن مشاعرهم إزاء البيت ال تقارن بما نحن فيهَّ ،
ألن العبادة
فرع املعرفة في كل مراحلها ،أضف إلى َّأن اإلنسان عندما يتذكر ِقدم
فإنه يرى نفسه َّ
البيت العتيقَّ ،
وكأنه أمام شيخ كبير مضت عليه السنوات
الطوال ،وقد شهد ما شهد من األحداث الجسام ،ورأى ما رأى من
الصالحين الذين طافوا حوله ،ومن هنا َّ
فإن النبي؟ص؟ يخاطب مكة بما
فيها َّ
وكأنه يخاطب حبيبا له ،حيث يقول مخاطبا إياها« :ما أطيب ِ
ك ِمن َب َل ٍد
ََ
أن َقومي أخرجوين ِم ِ
ِ
َري ِك»(((.
نك ما َسك ُ
إل! ..و َلوال ّ
َ
َ
َنت غ َ
وأح ّبك َ ّ

61

احلرم املكي وحرمته

َّ -12إن الحرم املكي يمثل محط النظر اإللهي بأجلى صورهاَّ ،
فإن هللا
ً
ً
ومطافا ألوليائه ..ومن هنا َّ
فإن كل من دخل
تعالى اتخذه محل لبيته،
فيه اكتسب حرمته وكرامته؛ َّ
ألنه صار مستجيرا به في فنائه  -ولو بلسان
حاله  -ومن هنا َّ
فإن الحاج أو املعتمر ،لو رأى من يطلبه في مكة أو في
َّ
َان َل َ 
ك
حرمها ،فال يفزعه بالقول ،فقد روي عن الرضا؟ع؟ أنه قال« :إِ ْن ك َ
ق َف َو َجدْ َت ُه بِ َم َّك َة َأ ْو ِف َْ
ال َر ِم َف َل ُت َطالِ ْب ُه َو َل ت َُس ِّل ْم َع َل ْي ِه َف ُت ْف ِز َع ُه إِ َّل
ل َح ٌ 
ل َر ُج ٍ
َع َ 
(((
ال َر ِم َف َل َب ْأ َس َأ ْن ُت َطالِ َب ُه ِف َْ
ك ِف َْ
ُون َأ ْع َط ْي َت ُه َح َّق َ
ال َرمِ»
َأ ْن َتك َ
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أضف إلى َّأن البالء الذي يصيب الحاج في سفرهَّ ،
فإنما هو بعين هللا تعالى،
َّ
ألن صاحب الدار يكرم من نزل عنده ،وخاصة عندما يصيبه مكروه في
طريق ضيافته ،فكرام البشر يسارعون من أجل شفاء الضيف الذي نزل
في ساحتهم ،فكيف بأكرم األكرمين!..ومما ورد في هذا السياق ما روي عن
ِ
َان
«م ْن َم ِر َ 
الصالِحِ ا َّل ِذي ك َ
َب اهللُ َل ُه م َن ا ْل َع َم ِل َّ
ض َي ْوم ًا بِ َم َّك َةَ ،كت َ
النبي؟ص؟َ :
ِ
ِ
ب َع َل َح ِّر َم َّك َة َسا َع ًةَ ،ت َبا َعدَ ْت َع ْن ُه الن َُّار
َي ْع َم ُل ُه ع َبا َد َة ست َ
ِّني َس َن ًةَ ،و َم ْن َص َ َ
ت ِم ْن ُه َْ
ال َّن ُة َم ِس َري َة ِمائ َِة َعامٍ»(((.
َم ِس َري َة ِمائ َِة َعامٍَ ،و َت َق َّر َب ْ

املراقبة املشددة

َّ -13إن على الطائف ْأن يشدد املراقبة على نفسه من جهة النظر أو
القولَّ ،
فإن ّ
أي تجاوز في هذا املجال قد يوجب له العقوبة املضاعفة،
َّ
ألنه بذلك يهتك حدا من حدود هللا تعالى وذلك في بيت ضيافته ،وهللا تعالى
 .1بحاراالنوار ،ج ،96ص.74
 .2مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.364

ُف فِ ِ
اتَ ،ل َيك ُّ
ص ُهَ ،و َل
وم ُ
ت َأ َّنَا ْالَ َّيا ُم ا َْل ْعدُ و َد ُ
َعلِ ْم َ
ات َو ا َْل ْع ُل َ
يه َّن َر ُج ٌل َب َ َ
َيك ُّ
ُف لِ َسا َن ُه َو َيدَ ُه ،إِ َّل َكت ََب اهللُ َل ُه ِم ْث َل َح ٍّج َقابِل»(((.

الشعائر اإلهلية

َّ

 -14إن املعالم املوجودة في الحرم املكي من« :املسجد احلرام ،وعرفة،
ومزدلفة ،ومنى» لهي من شعائر هللا تعالى ،بمعنى َّأنها دوال تدل عليه
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،10ص.157
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سريع االنتقام ملن يتجاوز حدوده في مثل هذه املشاهد املباركة ،والشاهد
على ذلكَّ ،أن هللا تعالى أهلك من أراد بهذا البيت ً
سوء ،وهو إبرهة وجيشه
بشر قتلة ،حيث ذهبت مثال في التأريخ ،ومن هنا َّ
ّ
فإن
من الفيلة فأهلكم ِ
من وظائف العبد في الحرم املكي واملدنيْ ،أن يطلب املدد من هللا تعالى
في ْأن ال يرتكب هفوة تسقطه من عينه تعالى ،وخاصة في جهة التعامل
من النساء حيث التالصق املعهود حين الطواف والسعي فليس هناك ما
يفصل الرجال عن النساء ،مما يحقق األرضية لتسلط الشيطان على من
كان في قلبه مرض ،فيصادر مكتسبات الحج بنظرة مريبة.
وقد كان رسول هللا تعالى حريصا على ْأن ينبه مع معه في موسم الحج على
مراقبة النظر ،ألن بالتقوى بمعناها الجامع تتحقق بركات الحج ،ففي
الخبر َّأنه استقبل رسول هللا؟ص؟ أعرابيا وعنده ٌ
أخت له أجمل ما يكون
من النساء ،فجعل األعرابي يسأل النبي ،وجعل الفضل ينظر إلى أخت
األعرابي ،وجعل رسول هللا؟ص؟ يضع يده على وجه الفضل يستره من
النظر ،فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب اآلخر ،حتى إذا فرغ
رسول هللا؟ص؟ من حاجة األعرابي ،التفت إليه وأخذ بمنكبه ثم قالَ :
«أ َما

وتذكر به ،ولكن عندما يصل األمر إلى الصفا واملروةَّ ،
فإن هللا تعالى
َّ َّ َ ْ َ َ
َ َ
يصرح َّ
(((
بأنهما من شعائر هللا تعالى﴿ :إِن الصفا َوالم ْر َوة مِن شعآئ ِِر اللِّ﴾
وفي ذلك إثبات الخصوصية لهذين الجبلين ،واللذين كانا في يوم من األيام
محال ملا ُيعبد من دون هللا تعالى ،ولكن مع ذلك ال بد للحاج امللتفت ْأن
يعيش الحالة املتناسبة مع السعي ،وذلك من خالل استشعار معنى
«أن
التذلل الذي عاشته أمة هللا هاجر في سعيها وهرولتها ،حيث وردَّ :
إبراهيم؟ع؟ ملا خ ّلف إسامعيل؟ع؟ بمكّة عطش الصبي ،فكان يف ما بني
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الصفا ،فقالت :هل
الصفا واملروة شجر ،فخرجت ّأمه حتّي قامت عيل ّ
ّ
بالوادي من أنيس؟! ..فلم جيبها أحد ،فمضت حتّي انتهت إىل املروة،
ثم رجعت إىل الصفا ،و قالت
فقالت :هل بالوادي من أنيس؟!..فلم جتب ّ
حتي صنعت ذلك سب ًعا ،فأجرى اهلل ذلك سنة ،وأتاها جربئيل فقال هلا :من
أنت؟!..فقالت :أنا أم ولد إبراهيم ،قال هلا :إىل من ترككم؟! فقالت :أما
لئن قلت ذلك لقد قلت له حيث أراد الذهاب :يا إبراهيم إىل من تركتنا؟!..
فقال :إىل اهلل عزوجل ،فقال جربئيل؟ع؟ :لقد وكلكم إىل كاف» (((.

اإلصرار يف السعي

 -15إن من املعاني التي يناسب ْأن يعيشها الحاج في سعيه ،هو
استشعارحالة اإلصرار فيما يريده من ربه ،وهو في حالة السعي بين
الصفا واملروة في أشواطه السبعة ،فكما َّأن العبد عندما يطلب حاجته
من السلطان َّ
فإنه يتردد في فنائه ذهابا وإيابا  -لخوفه من الرد  -فهكذا
ينبغي ْأن يكون عليه حال الحاج في سعيه متذلال بين يدي ربه ،فقد روي
 .1البقره.158/
 .2سفینه البحار ،ج ،6ص.292

َّ
ٍ
ِ
ى ِلَ َّن ُه
ن ا َْل ْس َع 
ال ِم َ
ل اهللِ َت َع َ 
ب إِ َ 
«ما م ْن ُب ْق َعة َأ َح َ
عن الصادق؟ع؟ أنه قالَ :
َي ِذ ُّل فِ ِيه ك ُُّل َج َّب ٍار»((( وليحاول أيضا ْأن يجعل هذا السعي ختام مسك

ْ
لعمرته إتقانا له ،حيث التقصير ثم اإلحالل بعده من اإلحرام.
باقة عبادية

 .1بحاراالنوار ،ج ،96ص.45
 .2وسائل الشیعه ،ج ،13ص.290
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َّ -16إن على الحاج أن تكون عنده باقة من األفعال العبادية يستثمرها في
مواطن الطاعة كالطواف والسعي وغيره ،وذلك من قبيل« :قراءة القرآن،
أو الصالة ،أو املناجاة ،أو التفكر في نفسه ،وما جرى من األحداث في تلك
البقاع الطاهرة والتي أورثت الخلود ألصحابها» فيختار منها ما يناسب
مزاجه وإقباله الباطني في كل مرحلة ،وبذلك ال يبقى حائرا في أمره كما
يتفق ملن يطوف ويسعى بذهول ،فال يعلم ما يقوله َّ
وإنما يعيش حالة
السرحان الذي كان يعيشه خارج املوسم ،وقد يتفق َّأنه  -إرضاء لضميره -
ّ
يعوض عدم إقباله الباطني برفع صوته في الدعاء مثال ،أو املشاركة في
قراءة جماعية رتيبة ،حيث يكون اهتمام الجميع فيها متوجها إلی اللحن
واألداء اللفظي فحسب.
َُْ
«م ْن
فمن هذه األعمال مثال ختم القرآن بمكة فقد ورد عن الباقر؟ع؟َ :
َْ ِ (((
ت َحتَّى َي َرى َر ُس َ
ول اهلل؟ص؟ َو َي َرى َمن ِْز َل ُه ِم َن النَّة»
َخت ََم ا ْل ُق ْر َ
آن بِ َم َّك َة َل ْ َي ُم ْ
ومنها ْأن يتفنن في أنواع الدعاء ،فيناسب بعد الفراغ من املأثور ،أن
ينطلق بحديث عفوي مع ربه ولو بلغة قومه ،ليبث لواعج نفسه ملواله،
خار ًجا من قيود األلفاظ ،ومن هنا جاء في كتب الفقهَّ :إن من املواطن التي

ّ

ليس فيها دعاء موقت« :الصالة عىل اجلنازة ،والقنوت ،واملستجار ،والصفا،
واملروة ،والوقوف بعرفات ،وركعتي الطواف».

التأمل أمام الكعبة

66

َّ -17إن من األعمال التي يمكن ْأن توجب كماال في العبد ،هو ْأن يعيش
حالة التأمل والنظر الهادف إلى الكعبة ،وهذا ال يكلفه عمال وال ً
جهدا
ً
مضاعفا ،ومن الراجح هنا القولَّ :
بأن الثواب املوعود به ال يكون للنظرة
البلهاء التي تتوجه لكل �شيء ،ومن هنا قيد اإلمام الباقر؟ع؟ النظر بقيد
ل ا ْل َك ْع َب ِة َع ِ
ارف ًا بِ َح ِّق َهاَ ،غ َف َر اهللُ َل ُه ُذنُو َب ُهَ ،و
«م ْن َن َظ َر إِ َ 
خاص حيث يقولَ :
َك َفى ما َأ َهه»((( بل َّإن النبي األكرم؟ص؟ أضاف إلى هذه النظرة قيداً
َ َّ ُ
ً
شعوريا ،وذلك من خالل اإلشارة إلى عنصر الحب حيث روي عنه« :النَّ َظ ُر
ل ا ْل َك ْع َب ِة ُح ّب ًا َلاْ َ ،ي ِد ُم َْ
ال َطا َيا َهدْ م ًا»((( ومن املعلوم َّإن هذا الحب للبيت
إِ َ 
َّإنما سرى من الحب لصاحبه!.
ّ
ومن املناسب حين النظر إلى الكعبة ،تذكر ما كانت عليه الكعبة قبل
تحطيم إبراهيم؟ع؟ األصنام حولها ،فنقول :كما أن إبراهيم الخليل؟ع؟
أمر بتطهير البيت الحرام من األصنام الظاهرية ،فإننا مأمورون أيضا
بتحطيم األصنام الباطنية التي نتوجه إليها في الخفاء ،وإن لم نعلن
عبادتنا لها في الجالء ،أال وهي الشهوات التي ُزّينت لنا والتي ذكرها القرآن
بأصنافها وأنواعها ..فلنتأمل في هذه املقولة إلمامنا الصادق؟ع؟ التي

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.204
 .2وسائل الشیعه ،ج ،13ص.265

ً
ِ
َي
تفتح لك آفاقا من املعرفة وهي« :ا ْل َق ْل ُ 
ب َح َر ُم اهللِ َف َل ت ُْسك ْن َح َر َم اهلل غ ْ َ
اهللِ»(((.
دروس الطواف

َّ -18إن الطواف رغم كونه عملية مادية متمثلة بإطافة البدن حول
َّ
البيت ،إل َّأنه من املمكن ْأن يستلهم منه الحاج درسا جوهريا :فمنها
ضرورة وجود محور واحد لقلب املؤمن في حركة حياته ،ومنها االنتظام
ً
في سعيه املعنوي ،كما أمر باالنتظام الظاهري في سعيه املادي طوافا
ً
وسعيا ،ومنها النظر إلى وحدة مصير الخالئق في عرصات القيامة ،كما هو
األمر كذلك في املسجد الحرام ،فالجميع يظهر بزي واحد ال يتمايز فيه
فقير من غني.

الطواف عن املعصوم؟ع؟

 -19إن البعض قد يظن أن ال داعي للعمل نيابة عن املعصوم ،بدعوى
َّأن األوصياء ال يطاف عنهم ،والحال بأن هذه الدعوى أبطلها املعصوم
بنفسه ،بل إنه أثنى على مثل هذا الطواف ،وجعله من خير ما يقوم به
 .1بحاراالنوار ،ج ،67ص.25
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وعليه فإن الطواف فيه عناصر متمازجة وبليغة من دروس الحياة
حيث َّإن فيه :حركة دائبة ،واتجاها ثابتا ،ومساحة محددة ،ومحورية
حول نقطة واحدة ،ومعايشة للخلق ،وابتداء وانتهاء ،وصالة متعقبة،
وطهارة للثوب ،وعددا ال ينبغي تجاوزه ،وشكوكا مبطلة ،ومنعا للزيادة
والنقيصة ،و اشتراط الطهارة من الحدث والخبث.
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الطائف في املسجد الحرام ..وال عجب في ذلك فإن هذا األمر العبادي
 أعني الطواف  -فيه خاصية التقرب إلى هللا تعالى ،وهو بدوره يوجب نورايصل إلى من نوى الحاج الطواف عنه ،وإن كان الحج لنفسه أو لغيره،
وهذا يفهم من قول الراوي حينما قال لإلمام الجواد؟ع؟ :قد أردت أن
أطوف عنك وعن أبيك ،فقيل لي :إن األوصياء ال يطاف عنهم! ..فقال:
«بىل ،طف ما أمكنك ،فإن ذلك جائز» ،ثم قلت له بعد ذلك بثالث سنين
إني كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ،فأذنت لي في ذلك فطفت
عنكما ما شاء هللا ثم وقع في قلبي �شيء فعملت به ،قال :وما هو؟ فأخذ
الراوي يعدد الطواف عن املعصومين من آبائه؟مهع؟ إلى أن قال :وربما
طفت عن أمك فاطمة؟اهس؟ وربما لم أطف ،فقال« :استكثر من هذا فإنه
أفضل ما أنت عامله إن شاء اهلل»(((.
ميني اهلل تعاىل

َّ -20إن َ
الحجر األسود يمين هللا في أرضه ،حيث ورد عن الصادق؟ع؟:
«إِ َن لِ ْل َح َج ِر لِ َسان ًا َذ ْلق ًا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َي ْش َهدُ َل ِ ْن َوا َفا ُه بِا ُْل َوا َفاة»((( وعليه فالبد
من استحضار معنى املعاهدة مع رب العاملين ،والبناء على عدم اإلخالل
ً
بذلك إلى آخر العمر ،فبدل من مدافعة الحجاج ،علينا أن نتأمل في
مضمون هذا العهد اإللهي.
والالفت هنا َّأن اإلمام املعصوم؟ع؟ رغم علمه بعظمة هذا املوضع،
َّ َّ
ُ
ى أبا
«إن َر ُج ًل أت 
إل أنه كان يعفي نفسه عن استالم الحجر ،فقد وردّ :
 .1الکافی ،ج ،8ص.330
 .2علل الشرایع ،ج ،2ص.425

قال :يا أبا ع ِ
بداهلل؟ع؟ وهو ِف ال ّط ِ
ع ِ
َقول ِف استِال ِم َ
بداللِّ ،ما ت ُ
واف َف َ
احل َج ِر؟!..
َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
أراك اس َت َلم َت ُه!َ ..ف َ
سولاهللِ؟ص؟َ ،ف َ
قال :اس َت َل َم ُه َر ُ
َف َ
قال :ما َ
ي
أكر ُه أن ُأؤذ َ
قالَ :
ِ
سولاهللِ؟ص؟ اس َت َل َم ُه؟َ ..ف َ
أن َر َ
َضعي ًفا أو أت ََأ ّذىَ ،ف َ
قال:
قالَ :قد َز َع َ
مت ّ
سولاهلل؟ص؟ إذا َرأو ُه َع َرفوا َل ُه َح ّق ُه ،وأنَا َفال َي ِ
كان َر ُ
فون يل
عر َ
َبىل ،ولكِن َ
َح ّقي»(((.

الركن اليماني

 .1الکافی ج ،8ص.580
 .2الکافی ،ج ،8ص.557
 .3وسائل الشیعه ،ج ،13ص.338
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 -21إن للكعبة ً
أركانا أربعة ولكن أفضلها ركن الحجر والركن اليماني،
ومن مزايا هذا الركن اليماني َّأنه أيضا من موارد االستجابة ،حيث روي
ن من ُْذ َخ َل َق اهللُ السمو ِ
ات
َّ َ َ
الرك ِْن ا ْل َي َم ِ ِ ُ
عن الصادق؟ع؟« :إِ َن َم َلك ًا ُم َوك ًَّل بِ ُّ
ِ
ِ
ِ
ني َعىل ُد َعائِك ُْم»((( ،بل َّإن اإلمام
نيَ ،ل ْي َس َل ُه ه ِّج ٌري إِ َّل الت َّْأم َ
َو ْالَ َرض َ
الباقر؟ع؟ كان ّ
يميز هذا الركن بفعله ،فقد روى ولده الصادق؟ع؟
قائال :كنت أطوف مع أبي ،وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده ّ
وقبله،
وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه ،فقلت :جعلت فداك تمسح الحجر
ّ
الرك َْن ا ْل َي َم ِ َ
ن
«ما َأ َت ْي ُ
ت ُّ
بيدك ،وتلتزم اليماني؟! ..فقال :قال رسول هللا؟ص؟َ :
إِ َّل َو َجدْ ُ 
يل َقدْ َس َب َقنِي إِ َل ْي ِه َي ْلت َِز ُمه»(((.
بئِ َ 
ت َج ْ َ
بل َّإن النبي؟ص؟ عندما بلغ الركن اليماني ،ذكر الفضل اإللهي في تنصيب
أمير املؤمنين؟ع؟ إماما للخلق داعيا له ،فقد ورد َّأنه؟ص؟ رفع رأسه إلى

ِ
ك َو َْ
الكعبة ثم قالَْ :
ال ْمدُ لَِّ ا َّل ِذي َب َع َثنِي َنبِ ّي ًا،
ك َو َع َّظ َم ِ 
ش َف ِ 
«أل ْمدُ هلل ا َّلذي َ َّ
ِ
ِ
الله َّم ْاه ِد َل ُه ِخ َي َار َخ ْل ِق َ
ش َار َخ ْل ِق َك»(((.
َو َج َع َل َعل ّي ًا إِ َمام ًا ُ
كَ ،و َجنِّ ْب ُه َ

وال عجب في ْأن يلهج النبي؟ص؟ هذا الدعاء في ركن انشق لفاطمة بنت
أسد؟اهس؟ لتجعل وليد البيت فيها ،وهو ما عبر عنه األميني؟ق؟ في موسوعة
الغديرَّ ،أنه مما تسالم عليه الفريقان ،وإليك ما رواه العباس بن عبد
ت ِب َذا الدُّ ع ِ
ٍ
اء،
ت َفاطِ َم ُة بِن ُ
املطلب في هذا املجالََّ « :لا َت َك َّل َم ْ
َ
ْت َأ َسد َو َد َع ْ َ
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ت َع ْن َأ ْب َص ِ
ارنَا،
ت َفاطِ َم ُة فِ ِيهَ ،و غَا َب ْ
ت َق ِد ا ْن َفت ََح ِم ْن َظ ْه ِر ِهَ ،و َد َخ َل ْ
َر َأ ْينَا ا ْل َب ْي َ
ُثم عاد ِ
اب لِ َي ِص َل إِ َل ْي َها
ت ا ْل َفت َْح ُة َو ا ْل َت َز َق ْ
ت بِإِ ْذ ِن اهلل َت َع َالَ ،ف ُر ْمنَا َأ ْن َن ْفت ََح ا ْل َب َ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ابَ ،ف َعل ْمنَا َأ َّن َذل َ
ت
ك َأ ْم ٌر م ْن َأ ْم ِر اهلل َت َع َالَ ،و َبق َي ْ
َب ْع ُض ن َسائنَاَ ،ف َل ْم َينْ َفتحِ ا ْل َب ُ
ك ِف َأ ْفو ِاه السك ِ
َفاطِم ُة ِف ا ْلبي ِ
ون بِ َذلِ َ
َك،
ت َث َل َث َة َأ َّيامٍَ .ق َالَ :و َأ ْه ُل َم َّك َة َيت ََحدَّ ُث َ
َ ِّ
َْ
َ
ِ
(((
ِ
ِ
َو َتت ََحدَّ ُ
ات ف ُخدُ وره َّن» .
ث ا ُْلخَ دَّ َر ُ

اختيار األفضل

َّ -22إن أبناء الدنيا يتفننون في اقتناء أجمل األشياء وأغالها ،ولكن هموم
أبناء اآلخرة تتمثل فيما هو األقرب إلى رضا ربهم ،وبالتالي فيما يوجب لهم
ً
ومصداقا لذلك َّ
فإن الحاج
التزود بالزاد األكبر لذلك السفر الطويل،
وهو في املسجد الحرام يبحث عن أحب البقاع فيها ،بعدما صار في أشرف
البالد وفي أشرف املساجد ،وهو ما يذكره اإلمام الصادق؟ع؟ في جواب
ّ ُ
َ
الح َرم ُك ّل ِه َس ٌ َ َ
الصال ُة
واء؟ فقال« :ياأبا ُع َبيدَ ةَ!َ ..ما ّ
من سأله قائال :الصالة ِفي ِ
ِ
ِ
ِف ا َمل ِ
كون ِف َ
سج ِد َ
واءَ ،فك َ
ي
واء؟!ُ ..ق ُ
َيف َي ُ
لتَ :ف َأ ّ
احل َر ِم ُك ّله َس ً
احلرا ِم ُك ّله َس ً

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.240
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بِ ِ
ِ
الباب َإل َ
َ
سو ِد»((( وهذا املوضع هو
ني
أفض ُل
قاع ِه َ
؟!..قال :ما َب َ
احل َج ِر األَ َ
الذي ُيعبر عنه بالحطيم أيضا ،حيث ذكره الصادق؟ع؟ في رواية أخرى
ِ
َريها ِعندَ َ
ك أن ت َُص ّ َل َص َلواتِ َ
قائال« :إن َ َت ّي َأ َل َ
احلطي ِم
ك ُك ّل َها ،ال َفرائ َض وغ َ
أفض ُل بقع ٍة عىل و ِ
جه األَرض»(((.
َفاف َعلَ ،فإِ ّن ُه َ ُ َ َ َ

بركة ماء زمزم

َّ -23إن من األمور التي اكتسبت الشرف النتسابها إلى أصحاب الشرف،
هو ماء زمزم الذي يجري تحت بيته الحرام إلى يوم القيامة ،فإن هللا
املنة على عبادهْ ،
تعالى جعل ّ
بأن سقاهم مما سقاه ذبيحه إسماعيل؟ع؟
ً
تفضل منه ً
َّ
وكرما  -فمن املناسب ْأن يستحضر الحاج هذه
وأمه هاجر -
املباركة ملاء زمزم ،حيث جعل هللا تعالى فيه خاصية الشفاء ،فقد ورد
عن الصادق؟ع؟ َّأنه قال« :ماء زَم َزم ِش َفاء ِمن ك ُِّل د ٍ
ان ِم ْن ك ُِّل
اء َو َأ َم ٌ
َ
ٌ ْ
َ ُ ْ َ
َخ ْو ٍف»(((.

ومن املناسب أن يصطحب الحاج هذا املاء املبارك معه إلى بلده،
إهداء لآلخرين واسشفاء به وقت الحاجة ،ومما يؤيد ذلك ما رواه
 .1وسائل الشیعه ،ج ،5ص .274
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حلا دجسملا يف ةيحورلا بادآلا :ثلاثلا لصفلا

فعلى الحاج أن يطلب من ربه الشفاء ،ببركة هذا املاء املقدس ،حتى من
أمراض الباطن حيث ذكر اإلمام؟ع؟ في الرواية السابقة أمراض الباطن
لَّ
من الخوف والحزن ،والذي يبتلى بهما عامة الخلق ،إ من استثناهم
القرآن الكريم من أوليائه.
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ِ
اإلمام الباقر؟ع؟ حيث قالَ :
اء ز َْم َز َم َو ُه َو
«أ َّن النَّبِ َّي؟ص؟ ك َ
َان َي ْست َْهدي َم َ
بِا َْل ِدين َِة)(((.

إتقان الصالة يف احلج
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َّ -24إن من صفات املؤمن التي ال تفارقه في سفر أو حضر ،هو إتقانه
لصلواته اليومية ،ألنها تمثل قمة عالقة العبد مع ربه ،ومن خالل اإلقبال
فيها يعلم العبد مدى قربه من مواله ..ومن هنا لزم عليه في موسم الحج
حرصا على اتقان هذه الصالةً ،
ْأن يكون أكثر ً
قياسا إلى غيرها من األزمان،
َ
ً
وخصوصا في صالة الطواف ،حيث َّإنه يصلي خلف مقام أ َم َر هللا تعالى
باتخاذه مصلى ،والحال َّإنه قد فرغ من طوافه ،بينما هو مشتمل بثوبي
اإلحرام ،وكل ذلك متحقق في أيام الحج املباركة ،فإذا لم يتقن صالته في
هذه الحالة فمتى يتقنها؟!..
ُ
وعليه ْأن يتذكر َّأن هناك جائزة كبرى تعطى بعد صالة الطواف مباشرة،
فينبغي الحرص على ْأن التفوته تلك الجائزة الكبرى  -والتي تعطى كقدر
متيقن ملن أقامها بشروطها  -واملتمثلة بالخروج الكامل من الذنب ،وهو
ن َب ْيتِ ِهَ ،ف ُي ْعطِي
ج ِم ْ
ما بشر به اإلمام الصادق؟ع؟ قائال« :إِ َن ا ْل َع ْبدَ َل َيخْ ُر ُ

ى إِ َذا َأتَى ا َْل ْس ِ
جدَ َْ
يض ِةُ ،ث َّم َعدَ َل إِىل َم َقا ِم
ِق ْس ًام َح ّت 
اف ا ْل َف ِر َ
اف َط َو َ
ال َرا َمَ ،ط َ
ِِ
ِ
يمَ ،ف َص ّل َر ْك َعت ْ ِ
َيَ ،ف َي ْأتِ ِيه َم َل ٌ
ض َب
ْص َ
إِ ْب َراه َ
ف َ َ
كَ ،ف َي ُقو ُم َع ْن َي َسارهَ ،فإِ َذا ان َ َ
بِ َي ِد ِه َعىل كَتِ َف ْي ِهَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :يا َ
هذاَ ،أ َّما َما َمىضَ ،ف َقدْ غ ُِف َر َل َ
كَ ،و َأ َّما َما َي ْس َت ْقبِ ُل،
َف ِجد»(((.
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ومما ييهئ العبد لصالة خاشعة خلف املقامْ ،أن يلهج حين طوافه بالصالة
على محمد وآله؟ص؟ َّ
فإنها من موجبات هدم الذنوب من ناحية ،ونزول
البركات على العبد من ناحية أخرى ،وهذه الرواية تؤكد هذه الحقيقة
حيث يقول الراوي :قلت ألبي عبدهللا؟ع؟ :دخلت الطواف ،فلم يفتح لي
�شيء من الدعاء ،إال الصالة على محمد وآل محمد ،وسعيت فكان ذلك،
يت»(((.
«ما ُأ ْعطِ َي َأ َحدٌ ِم َّ ْن َس َأ َل َأ ْف َض َ 
ل ِمَّا ُأ ْعطِ َ
فقال؟ع؟َ :
الطاف اإلمام يف املطاف

وإليكم عينة من عناياته بزائري البيت الحرام ،ممن كان أهال لذلك ،وهو
ما نقله العالمة املجل�سي؟ق؟ في بحا هْ ،
وإن كانت هذه العناية ال تتحقق
ر
إال لألوحدي من العباد ممن لهم حظوة في هذا امليدان« : ..فعن الحسن
بن وجناء النصيبي قال :كنت ساجدا تحت امليزاب في رابع أربع وخمسين
حجة ،بعد العتمة ،وأنا أتضرع في الدعاء ،إذ حركنى محرك فقال :قم يا
حسن بن وجناء! ..قال :فقمت فإذا جارية صفراء نحيفة البدن ،أقول إنها
 .1الکافی ،ج ،8ص.572
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حلا دجسملا يف ةيحورلا بادآلا :ثلاثلا لصفلا

 -25إن املطاف واملقام واملسعى ملن املواضع التي هي في مظان تشريف
اإلمام املهدي؟ع؟ لها ،فمن املناسب ْأن يغلب على الحاج ،الدعاء لفرجه
بإلحاح وتوجه ،لعلمه بأن هذه الغمة ال تنكشف عن هذه األمة إال بفرجه
الشريف ،فلعل دعاءه يصل إلى سمعه الشريف عن قرب فيدعو؟ع؟
له ،وما من شك إن الجتماع أدعية املؤمنين  -وخاصة في املوسم  -تأثيرا
في تقديم الفرج؛ ألن البناء اإللهي على جعل هذا الفرج الشامل مرتبطا
بأسبابه من :الدعاء تارة ،وتهيئة أسباب القوة تارة أخرى.

من أبناء أربعين فما فوقها ،فمشت بين يدي وأنا ال أسألها عن �شيء ،حتى
أتت بي دار خديجة صلوات هللا عليها ،وفيها بيت بابه في وسط الحائط،
وله درجه ساج يرتقى إليه.
فصعدت الجارية وجاءني النداء :اصعد يا حسن! ..فصعدت فوقفت
عيل؟! ..واهلل
بالباب ،وقال يل صاحب الزمان؟ع؟« :يا حسن أتراك خفيت ّ
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ما من وقت يف حجك إال وأنا معك فيه ،ثم جعل يعد عيل أوقايت ،فوقعت
عيل ،فقمت فقال يل :يا حسن
مغشيا عىل وجهي ،فحسست بيده قد وقعت ّ
إلزم باملدينة دار جعفر بن حممد ،وال هيمنك طعامك ورشابك ،وال ما يسرت
عورتك ،ثم دفع إيل دفرتا فيه دعاء الفرج وصالة عليه ،فقال :فبهذا فادع،
وهكذا صل عيل ،وال تعطه إال حمقي أوليائي ،فإن اهلل جل جالله مو ّفقك،
فقلت :موالي ال أراك بعدها؟! ..فقال :ياحسن إذا شاءاهلل»(((.

 .1بحاراالنوار ،ج ،52ص.32

الفصل الرابع:

اآلداب الروحية يف املناسك

اإلكرام املتواصل

سعى بني الصفا واملروة خرج من ذنوبه ،وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه،
وإذا وقف باملشعر احلرام خرج من ذنوبه ،فإذا رمى اجلامر خرج من ذنوبه،
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انملا يف ةيحورلا بادآلا :عبارلا لصفلا

َّ -1إن الضيافة اإللهية في موسم الحج مما ال يمكن تعقلها ،ألن خزائن
املضيف بين الكاف والنون ،فال يعجزه �شيء في األرض وال في السماء ،ومن
هنا فال بد من الحاج ْأن يرفع من مستوى طمعه ،بعد مالحظة هذا العطاء
الذي ال حساب له ،ومن املعلوم أن الكريم ُيكرم في بيته كرامة ال يكرم بها
خارجه ،حيث َّإن لكل قادم كرامة ،ولوال أن هللا تعالى يريد أن يكرم زائره
كرامة خاصة ،ملا سهل له سبيل الوصول إلى تلك الديار املباركة!.
َّ
كاف
واملالحظ في هذه الرواية النبوية ،إن كل موقف من مواقف الحج ٍ
إلخراج العبد من ذنوبه ،فكيف إذا أتقن العبد نسكه في املواقف كلها،
َّ
فقد ورد عن النبي؟ص؟ أنه قال« :وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ،وإذا

فعدّ رسول اهلل؟ص؟ كذا وكذا موطن ًا ،ك ّلها خترجه من ذنوبه ،فأنّى لك أن تبلغ
ما بلغ احلاج؟»(((.

أعظم الناس جرمًا
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 -2يبلغ اإلكرام اإللهي مداه في موسم الحج ،وذلك عندما يقف اإلنسان
بعرفة ،مقرا بالذنوب بين يدي ربه ،وحينها تغمره الرحمة ،بحيث يرجع
من ذلك الوادي وال ذنب له ..والالفت في هذا املجال أن الذي يشك في
املغفرة بعد عرفة ،فقد أوقع نفسه في الخطيئة الكبرى ،فقد روي عن
النبي َّأنه قال َ
ف َو ُه َو َي ُظ ُّن َأ َّن ُه َل ْ ُي ْغ َف ْر
ل َع َر َف ٍ 
«أ ْع َظ ُم َأ ْه ِ
ْص َ
ات ُج ْرم ًا َم ِن ان َ َ
َل ُه»((( حيث َّإنه استخف برحمة مواله الذي ال يعقل الرجوع من فنائه
بالخيبة والخذالن! ..ومن هنا لزم على الحاج ،أن يبالغ في الدعاء في ذلك
املوقف العظيم ،وال يجعل للشيطان على نفسه سبيال بكثرة الطعام
والشراب ،والحديث مع الغافلين.
التهيؤ ليوم عرفة

َّ -3إن العبد الذي ليس له انس سابق بالدعاء واملناجاة والخلوة مع رب
العاملين؛ فإنه قد يعيش ً
شيئا من الحرمان املعنوي في يوم عرفة ،ألنه ال
يرى ً
شيئا الفتا في وجوده ،فتراه يقرأ دعاء عرفة ،ويسمع بكاء اآلخرين
وأنينهم ،وهو يقف موقف املتفرج منهم ،حيث َّإن من الطبيعي أن ال

 .1ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص.47
 .2مستدرک الوسائل ،ج ،10ص.29

ً
ً
فجائيا إلى عبد منيب ،وذلك من خالل ساعة في عصر
يتحول تحول
عرفة..
ومن هنا نقول َّإنه :البد من التهيؤ قبل الحج ،وفي املدينة ،وفي امليقات ،و
في الطريق إلى مكة ،فمن لم ييهئ نفسه في مرحلة سابقة على املوسم ،عليه
ْأن ييهئ نفسه  -ولو في املوسم  -من أجل أن يأتي بعرفة متميزة.
ومن محفزات الهمة للحاج في هذا املجال ،معرفته َّ
بأن الرحمة غامرة إلى
درجة تشمل من ال يخطر بالبال ،حيث يقول الرضا؟ع؟ كما روي عنه:
ل ما ك َ ِ
ِ
« ُي ْغ َف ُر لِ ْل َج ِمي ِع َح َّتى إِ َن َأ َحدَ ُه ْم َل ْو َل ُي َع ِ
ش ٌء ِمَّا
او ْد إِ َ  َ
َان َع َل ْيه َما ُوجدَ َ ْ
ْ
َْ ِ ِ (((
َقدْ َت َقدَّ َم َو ُك ُّل ُه ْم ُم َع ِ
او ٌد َق ْب َل ُْ
ال ُروجِ ِم َن ال ْوقف» في إشارة ألهل االنحراف

العقائدي.
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شبه عرفة بليلة القدر

 .1بحاراالنوار ،ج ،96ص.11

انملا يف ةيحورلا بادآلا :عبارلا لصفلا

 -4إن هناك ً
شبها بين عصر عرفة ،وبين ليالي القدر ،فليس من املتوقع
ً
ً
مستمرا من أول زوال عرفة إلى غروب الشمس،
ْأن يعيش الحاج إقبال
كما أن هذا األمر ً
أيضا غير متوقع في ليالي القدر من املغرب إلى مطلع
الفجر ،ولكن البد ْأن يسعى ليحوز على تلك الساعة الذهبية ،والتي نعني
بها تلك اللحظة من االنقطاع إلى هللا عز وجل ،حيث يرق القلب وتجري
الدمعة ،فيعيش صاحبها حالة من الرهبة الباطنية ،وقد يقشعر جلده؛
ألنها من آثار الذكر العميق كما ورد ذكره في القرآن الكريم؛ فعليه أن
يستبقي هذه الحالة ولو بالخروج من خيمته  -حيث ال يتميز حاج عن

أخيه  -إن كان الجو الجماعي يشغله ويذهله ،ويسلبه الدمعة ،ويحرجه
أمام إخوانه.
وكم من الجميل ْأن يتوجه العبد إلى ربه في تلك الساعة املباركة ،ليستنزل
لَّ
العفو اإللهي للذنوب التي ال تغفر إ من خالل الوقوف في ذلك املوقف
العظيم ،فعن النبي؟ص؟ َّأنه قال« :و ِمن ُّ
ُوب َل ت ْغ َفر ،إِ َّل
ُوب ُذن 
الذن ِ 

بِعر َف ٍ
ات»(((.
ََ

َ

َ

ٌ

ُ ُ

التوجه لصاحب األمر؟ع؟
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َّ -5إن من أفضل الحاالت التي يمكن ْأن يعيشها الحاج في عرفة  -بعد
االستغفار واملناجاة و دعاء الحسين؟ع؟  -هو التوجه إلى صاحب
األمر؟ع؟؛ ألنه يشهد املوسم بل هو أمير الحجاج ،فمن الالزم ْأن
يستشعر املؤمن قربه ،وخاصة َّأن أضيق منطقة جغرافية تجمعنا معه
ً
ً
وانتهاء ،والحال َّأن
هي أرض عرفة ،وهي محدودة املعالم بعالمات بدءا
اإلمام؟ع؟ هو بين هذه الخيام ،سواء قربت عنه أو بعدت!
فمن املناسب أن يجدد الحاج عهده بإمامه؟ع؟ بمشاعر مختلفة
من:الخجل تارة؛ ألنه طاملا آذاه بفعله وقوله ،ومن الشوق إليه َّ
ألن بفرجه
ً
جميعا ،ومن الحزن لفراقه وطول زمان غيبته،
يتم الفرج عن املنتظرين
ِ
اء
فيحاول أن يبالغ في الدعاء لفرجه ،كما ورد عنه ؟جع؟َ :
«و َأكْث ُروا الدُّ َع َ
بِ َت ْع ِ
ج ِ
يل ا ْل َف َرجِ َفإِ َن َذلِ َك َف َر ُج ُكم»(((.
 .1مستدرک الوسائل ،ج ،8ص.37
 .2کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،2ص.485

َّإن استحضار هذا املعنى أي تواجد صاحب العصر؟ع؟ في هذه املواطن،
ملن موجبات تذكره في كل خطوة ،والدعاء له في كل موقف ،وقد ذكر نائبه
ُ َّ ُ ُ ُ َ َ
مر ّي ،تواجده في املوسم في كل عام ،حيث
الخاص محمد بن عثمان الع ِ
ٍ
ِ
ِ
هذا األَ ِ
ب َ
ّاس
قال« :واللِّ!ّ ..
حض ا َملوس َم ك ُّل َسنَةَ ،ي َرى الن َ
إن صاح َ
مر َل َي ُ ُ
(((
عر ُف ُهم و َي َرو َن ُه وال َي ِ
و َي ِ
وات
«ور َأي ُت ُه َص َل ُ
عرفو َن ُه » وقال في موضع آخرَ :

ستار الكَع َب ِة ِف ا ُملست ِ
اللِّ َع َل ِيه ُم َت َع ّل ًقا بِ َأ ِ
وه َو َي ُ
قول :ال ّل ُه ّم انت َِقم يل ِمن
َجارُ ،
أعدائِ َك!»(((.

اللحظات األخرية من عرفة

ِ ُ ِ ِ
ِ
«اللهم إِن َأعو ُذ بِ َ ِ
يدُ ُ
ث بِال َّل ْي ِل
ُ َّ ِّ ُ
ش َما َ ْ
ك م َن ا ْل َف ْق ِرَ ،و م ْن ت ََشتُّت ْال ُمورَ ،و م ْن َ ِّ
ِ
ِّكَ ،و َأ ْص َب َح َو ْج ِه َي ا ْل َف ِان ُم ْست ِ
ل ُم ْست ِ
َو الن ََّه ِ
َجري ًا بِعز َ
َجري ًا بِ َو ْج ِه َ
ك
ح ُذ ِّ 
ارَ ،أ ْص َب َ

 .1من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.520
 .2وسائل الشیعه ،ج ،13ص.259
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 -6إن من املناسب استغالل اللحظات األخيرة من عصر عرفة ،فكما أنه
ُ
يمكن لإلنسان املقصر في ليلة القدر ،أن تختم له بالسعادة في الساعة
األخيرة فيها ،فكذلك الحاج َّ
فإن بإمكانه ْأن يغتنم اللحظات األخيرة من
يوم عرفة قبل غروب الشمس ،وخاصة إذا كان ممن يعاني من اإلدبار
طوال الوقت متأذيا مما هو فيه ،فمن املمكن ْأن ينفجر عندها بدعاء
بليغّ ،
يعوض ما قد خسره طوال الوقت قبله.
ويفهم من الرواية َّأن في هذه الساعة األخيرة ،كان النبي؟ص؟ يقف فيها
ً
موقفا ً
مميزا ،فقد روي َّأنه قد دعا النبي؟ص؟ يوم عرفة حين غابت
الشمس ،فكان آخر كالمه هذا الدعاء ،وهملت عيناه بالبكاء ّ
ثم قال:

ِ
ِ
َ
َ
َ
ت ِح َمَ ،ج ِّل ْلنِي
ا ْل َباقيَ ،يا َخ ْ َي َم ْن ُسئ َلَ ،و أ ْج َو َد َم ْن أ ْع َطىَ ،و أ ْر َح َم َم ِن ْاس ُ ْ
َكَ ،و ْ ِ
كَ ،و َأ ْلبِ ْسنِي َعافِ َيت َ
حتِ َ
ش َجِي ِع َخ ْل ِق َك»(((.
اص ْ
بِ َر ْ َ
ف َعنِّي َ َّ

حالة احلاج ليلة العيد

 -7من املفروض واملتوقع ْأن يكون الحاج في مزدلفة على أفضل حالة
روحية ،حيث َّإنه بعد إحياء يوم عرفة ،صار أشبه بالصائم الذي خرج
من شهر رمضان ،حيث حظي ببركات الضيافة اإللهية ،ولكن هذا النور
الذي اكتسبه في يوم عرفة ،قد يفقده البعض ليلة العيد ،والحال َّإنها
من الليالي املميزة التي قال عنها النبي؟ص؟ كما روي عنهُ « :ي ْع ِ
ج ُبنِي َأ ْن ُي َف ِّر َغ
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ال َلي َل َة ا ْل ِف ْط ِر و َلي َل َة ْالَ ْضحى -و َلي َل َة النِّص ِ
ِ
ٍ
ف ِم ْن
الر ُج ُ 
ْ
َ
َ ْ
َ ْ
السنَة َأ ْر َب َع َل َي ْ
ل َن ْف َس ُه ِف َّ
َّ
ِ
ٍ
انَ -و َأ َّو َل َل ْي َلة م ْن َر َج ٍ
ب»((( واألوجه في املقام ،أن يحرص الحاج على
َش ْع َب َ

َ
إحياءها جميعا،
ليال ثالث« :ليلة الرتوية ،و ليلة عرفة ،وليلة العيد» فلعل
هو املقت�ضي األتم ألخذ الجائزة ليلة العيد.

فنرى بعض الحجاج يعيش حالة من حاالت الذهول ،بحثا عن املكان
والطعام والشراب ،ناسيا ما كان عليه قبل سويعات من اإلقبال وهو في
عرفات ،واملالحظ بالوجدان َّأن ليلة العيد بالنسبة للحجاج ،ملن الليالي
التي يقل فيها اإلقبال القلبي ،حيث ال يرون فيها تميزا باطنيا ،وقد يكون
حال من هو خارج املوسم في تلك الليلة ،أفضل من حالتهم فيها ،ولعل ما
يالقيه الحاج من االجهاد في يوم عرفة ،وما يليه من النفر إلی مزدلفة من
موجبات هذا اإلدبار!.
 .1بحاراالنوار ،ج ،96ص.251
 .2وسائل الشیعه ،ج ،8ص.109

إراحة البدن يف احلج

َّ -8إن البعض من الحجاج قد يتعمد إرهاق نفسه في سفر الحج  -توفيرا
ل�شيء من املال  -والحال َّ
بأن كل ذلك قد يكون على حساب اإلقبال
والدعاء ،والذي هو قوام الحج وخاصة في يوم عرفة ،وهو ما يذكره اإلمام
الصادق؟ع؟ في مقام ترجيح الركوب على امل�شي  -ولو للبعض  -وذلك
ّ
من جهة توفير القوة للعبادة ،فقد ذكر الراوي لإلمام الصادق؟ع؟ :إنا
ً
�شيء فما ترى؟ ..قال؟ع؟ّ :إن ّ
ّ
الناس ّ
مشاة فبلغنا عنك ٌ
يحجون
كنا نحج
�شيء
مشاة ويركبون ،قلت :ليس من ذلك أسألك ،فقال؟ع؟ :عن أي ٍ
ّ
ّ
إيل،
تسألني؟ ..قلت :أيهما أحب إليك أن نصنع؟ ..قال؟ع؟« :تركبون ّ
أحب ّ
فإن ذلك أقوى لكم عىل العبادة والدعاء» (((..
ّ
وهو ما يستفاد أيضا من عدم رجحان الصوم في يوم عرفة ،ملن يضعفه
وم ُه
ذلك عن الدعاء ،فقد روي عن اإلمام الباقر؟ع؟« :ك َ
َان َأ ِب َل َي ُص ُ

تعدي الربكات للذرية

َّ -9إن بركات الحج تتعدى الحاج لتشمل ذ يته ْ
وإن حصلت له الحقا،
ر
َّ
ُ
عقبه ،وهذا غاية
فإن الحاج  -وخصوصا مع الطلب  -يكرم في نفسه وفي ِ
اإلكرام اإللهي لحجاج بيته الحرام؛ ألن ذلك مما يحقق له صدقة جارية
 .1الکافی ،ج ،9ص.13
 .2وسائل الشیعه ،ج.465 ،10
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اك َق َال إِ َن يو م عر َف َة يو م دع ٍ
ت َو ِل َ َذ َ
ف َأ ْن ُي ْض ِع َفنِي َع ِن
اء َو َم ْس َأ َل ٍة َو َأ َت ََّو ُ
ُق ْل ُ
ََْ ََ َُْ َُ
ِ
ُون َع َر َف ُة َي ْو َم َأ ْض ًحى َف َل ْي َس بِ َي ْو ِم
وم ُه َو َأ َت ََّو ُ
ف َأ ْن َيك َ
الدُّ َعاء َو َأك َْر ُه َأ ْن َأ ُص َ
َص ْومٍ»(((.
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بعد موته ،وهذه العطية التي قد ال تخطر ببال الحاج ،قد ذكرها اإلمام
ّ
ي ُكم
السجاد؟ع؟ عندما نظر يوم عرفة إلى قوم يسألون الناس فقالَ :
«و ْ َ

ل َه َذا ا ْل َي ْو ِم؟! ..إِ َّن ُه َل ُي َجى ِف َه َذا ا ْل َي ْو ِم َل ِا ِف ُب ُط ِ
َ
ف ِم ْث ِ
ون ِ 
َي اهلل ت َْس َأ ُل َ
ون
ْ
أغْ َ
َْ
ال َب َال َأ ْن َيكُونُوا ُس َعدَ اء»(((.

انتقام الشياطني
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 -10من املناسب أن يستحضر الحاج عند رمي الجمرات هذه الحقيقة
وهي :أن صراعه مع الشيطان صراع أبدي ،وهو في موسم الحج يريد
أن يظهر هذا العداء للشيطان وألعوانه من خالل رميه الح�صى ،ولكن
من املمكن ْأن يستهزأ الشيطان بالبعض عند الجمرات قائال :أنتم
رميتموني بالحجارة ،ولكن أنا أرميكم باألهواء والشهوات ،من خالل اتباع
الخطوات التي تبعدكم عن رب العاملين! ..ومن املعلوم أن الشيطان يوم
العيد ،يضمر هذه العداوة للحاج ،لينتقم منه عندما يرجع إلى بالده،
ليصادر هذه املكتسبات التي اكتسبتها من خالل هذا السفر املبارك ،كما
يصادرها من البعض في أول يوم من أيام الفراغ من صيامه!
َّإن موقف الرمي قد ال يجد فيها الحاج ُبعدا شعوريا متميزا ،فترى البعض
يقوم بحركة مادية بحتة ،وجل ّ
همه ْأن يتخلص من الحصيات التي في
يده ،ليخرج بعدها عن اإلحرام ،والحال َّأن التأمل في النصوص املتناولة
ملنسك رمي الجمار ،تشير إلى ُبعد آخر ّ
خفي عن كثير منهم ،أال وهو النور

 .1الخصال ،ج ،2ص.518

ميت ِ
كان َل َ
ك نور
املكتسب من هذا املنسك ،فعن النبي؟ص؟« :اذا َر َ
امرَ ،
اجل َ
ِ
يام ِة»(((.
َيو َم الق َ

درس االستقامة واملواجهة

َّ -11إن التأمل في ما جرى إلبراهيم ؟ع؟ مع الشيطان عند الجمرات،
يفيد درس االستقامة والتهيؤ ملواجهة الشيطان في كل مراحل الحياة،
فهو لم ييأس من األنبياء أولي العزم أمثال إبراهيم؟ع؟ ولهذا كان يبذل
جهده في اإلغواء لعله يحظى منهم ب�شيء ،ولكن الخليل؟ع؟ كان يرميه
كلما برز له معيقا له عن إتمام مناسكه ،فكان الحرص مشتركا بينهما،
حيث حرص الخليل على الطاعة وحريص إبليس على الغواية ،وهذه
املواجهة التاريخية نقلها أمير املؤمنين؟ع؟ بقوله«:إِ َن ِْ
ت
ال َم َر إِن ََّم ُر ِم َي ْ

ولقد بارك هللا تعالى في هذا املوضع كرامة إلبراهيم؟ع؟ حيث آثر فيه
رضا ربه ،وكرامة أيضا لزائري بيته الحرام الذين يظهرون البراءة ألعدائه،
فجعل كفارة الكبائر متحققة في ضمن هذا املنسك  -والذي يخلو عادة

 .1الترغیب و الترهیب ،ج ،2ص.207
 .2وسائل الشیعه ،ج ،14ص.264
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اهيم ا َْل َش ِ
ِ
ِ
ِلَ َّن ج ِ
اعر َ َ-ب َر َز َل ُه إِ ْبلِ ُ َ
بئِ ُ
يل
بئيل َ -ح َ
ني َأ َرى إِ ْب َر َ
َ َْ
يسَ ،فأ َم َر ُه َج ْ َ
ِ
ِ
ٍ
ت ْالَ ْر ِ
َأ ْن َي ْر ِم َي ُه َف َر َما ُه بِ َس ْب ِع َح َص َياتَ ،فدَ َخ َل عنْدَ َْ
ض
ال ْم َرة ْالُ ْخ َرى َ ْت َ
كُ ،ثم بر َز َله ِعنْدَ ال َّثانِي ِة َفرماه بِسب ِع حصي ٍ
ت ْالَ ْر ِ
ض
ات ُأ َخ َرَ ،فدَ َخ َل َ ْت َ
َف َأ ْم َس َ َّ َ َ ُ
َ ََ ُ َ ْ َ َ َ
مو ِضع ال َّثانِي ِةُ ،ثم إِ َّنه بر َز َله ِف مو ِض ِع ال َّثالِ َث ِة َفرماه بِسب ِع حصي ٍ
اتَ ،فدَ َخ َل ِف
َ َّ ُ َ َ ُ َ ْ
َْ َ
ََ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
(((
َم ْو ِضع َها» .
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من دعاء وتضرع -حيث ورد عن اإلمام الصادق؟ع؟ في رمي الجمارَ « :ل ُه
بِك ِ
ُل َح َص ٍاة َي ْر ِم ي ِ َباَ ُ ،ت ُّط َعنْ ُه َكبِ َري ٌة ُموبِ َقة»(((.

الغفلة يف منى
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َّ -12إن ليالي املبيت في منى ،ملن الليالي التي ال يستثمرها الحاج كما هو
حقه ،حيث يتحول األمر إلى مجرد بيتوتة خالية من املعاني املناسبة لها،
وكان غاية الحاج فيها هو إسقاط التكليف ،وخاصة َّأنه وصل إلى آخر
املوسم ،فيشتد شوقه لألهل واملال والولد ..ومن هنا نرى فرقا  -بما ال
يقاس  -بين أيام وقوفه في عرفة ،وبين أيام مبيته في منى ،فاملطلوب منه
أن ُيشغل نفسه بأنواع الذكر اللفظي والعملي ،ويتحا�شى الجلوس مع
الغافلين ،واالنشغال بباطلهم؛ ألن هذا من مورثات القسوة ،فليس كل
من جاء للحج يستحق ان يكون من أهل للمعاشرة.
ومن املناسب ْأن يصغي الحاج املراقب لنفسه لنداء البشارة من صاحب
هذه املشاعر املباركة ،والذي يرعى ضيوفه مرحلة مرحلة  ,ومنها مبيتهم
اجت ََم َع الن ُ 
َّاس
بمنى ،وهو ما يكشف عنه اإلمام الصادق؟ع؟ بقوله« :إِ َذا ْ
بِ ِمنًى نَادى من ٍ
َادَ :أ ُّ َيا َْ
ون بِ َم ْن َأ ْح َل ْلت ُْمَ ،لَ ْي َقنْت ُْم بِا َْلغ ِْف َر ِة َب ْعدَ
ال ْم ُع!َ ..ل ْو َت ْع َل ُم َ
َ ُ
ال َل ِ
َْ
ف»(((.

 .1الکافی ،ج ،9ص.74
 .2املحاسن ،ج ،1ص.66

الفصل اخلامس:

اآلداب الروحية يف املدينة

اهلبات يف املدينة

ينظر إلى أرواحهم الصاعدة إلی املليك األعلى ،فإن أرواحهم واحدة،
وطينتهم واحدة ،وقبورهم في القبور ،وأسماؤهم في األسماء ،وال فرق
 .1وسائل الشیعه ،ج ،14ص.336
 .2الخصال ،ج ،2ص.616
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َّ -1إن من الجفاء ْأن يذهب املؤمن إلی الحج والعمرة ،وال يتشرف بزيارة
املصطفى؟ص؟ واألئمة من أهل بيته ،كما َّأنه من الجفاء أن ال يزور قبر
ن َح ّي ًا َأ ْو
َار ِ 
«م ْن ز َ
عمه سيد الشهداء؟ع؟ وقد ورد عن النبي؟ص؟ أنه قالَ :
ِ
ِ
ِ (((
«أت ِوا بِرس ِ
ول اهلل
َم ِّيت ًاُ ،كن ُ
ْت َل ُه َشفيع ًا َي ْو َم ا ْلق َي َامة» كما روي عن علي؟ع؟ُ َ ُّ َ :
ت اللَّ»(((.
ل َب ْي ِ 
َح َّجك ُْم ،إِ َذا َخ َر ْجت ُْم إِ َ 
ً
وهنيئا ملن توفق في زيارة بضعة الرسول؟ص؟ التي قيل في حقها« :املجهولة
ً
ً
قربا» فيزورها تارة في الروضة ،وتارة في الحجرة املباركة،
ً
قدرا ،واملخفية ً
ً
وتارة في البقيع ،فهب أنه ليس هنالك حرم مشيد وقبة شماء ،ولكن
ً
متأدبا ،وال ينظر إلى هذه الحجارة املتناثرة ،بل
ليدخل الزائر حرمهم

لَّ
بين مشاهدهم في هذه املزية ،وهي َّأنه ما من ساعة إ وفوج يهبط ،وفوج
يعرج!
ول ــو الــتف ــت ال ـزائر إلى ال ــهب ــات التي ت ـ ـصـ ــل إلـ ـي ــه فـ ـي ــما لـ ــو زار بـ ـص ـ ــدق
وإخالص ،النتابه العجب ولتأدب كثيرا في زيارته ،وبالغ في اتقانها ،فقد
َار اللََّ َف ْو َ 
ق
ُسئل الصادق؟ع؟ ما ملن زار رسول هللا؟ص؟ فقال« :ك ََم ْ
نز َ
َع ْر ِش ِه»(((.
عادة الكرام
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 -2جرت عادة كرام الدنيا ْأن يردوا زيارة الزائر لهم بأفضل منها ،وخاصة
إذا كانت تلك الزيارة محفوفة بشوق ولهفة ،وحينئذ نقولَّ :إن زيارة النبي
وآله؟مهع؟ َّإنما هي زيارة ملن عادتهم اإلحسان ،وسجيتهم الكرم ،وهم
الرحمة املوصولة ..وعليه فليتوقع الزائر لهمْ ،أن يردوا هذه الزيارة في
موقف أحوج ما يكون الزائر لزيارتهم ،فقد سأل الحسين؟ع؟ جده قائال:
َ
َار ِن َح ّي ًا َأ ْو َم ِّيت ًا،
يا أبتاه! ..ما جزاء من زارك؟ ..فقال؟ص؟َ « :يا ُبن ََّيَ ،م ْن ز َ

َار َأ َخ َ
َار َأ َب َ
ُور ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و
َار َك ،ك َ
َان َح ّق ًا َع َ َّل َأ ْن َأز َ
اكَ ،أ ْو ز َ
اكَ ،أ ْو ز َ
َأ ْو ز َ
ُأ َخ ِّل َص ُه ِم ْن ُذنُوبِ ِه»(((.

 .1ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ج.85
 .2الکافی ،ج ،9ص.245

حياتهم بعد الوفاة

حيا ً
َّ -3إننا نعتقد أنه ال فرق بين النبي؟ص؟ ً
وميتا ،إال كالفرق بين الراجل
ً
إنسانا ساق دابته ثم ّ
ترجل عنها ،فال يقال إنه صار
والراكب ،فلو أن
إنسانا آخر حيث كان راكبا ،ثم صار مترجال!.
ً
وقياسا صحيحا نقولَّ :إن النبي؟ص؟ كان مع بدنه في هذه الحياة ،وبدن
النبي َّإنما هي دابته ،وقد ترجل عنها بعد وفاته ،وانتقل إلى مقعد الصدق
عند املليك املقتدر ..وعليه فإن روح النبي؟ص؟ تبقى ملتفتة ومتوجهة إلى
كل من يرد تلك البقعة الشريفة ،فتنظر إلى حركات زائريه وسكناتهم،
«الله َّم
وما يقوله الزائر في زيارات األئمة؟مهع؟ يشير إلى تلك الحقيقة:
ُ

«م ْ
َار َق ْ ِب 
ي
نز َ
وقد صرح النبي األكرم؟ص؟ بهذه الحقيقة من خالل قولهَ :
ِ
الس َل َم،
لِ
اج َر إِ َ َ
َب ْعدَ َم ْو ِت ،ك َ
َان ك ََم ْن َه َ
ف َح َي ِاتَ ،فإِ ْن َل ْ ت َْستَطي ُعوا َفا ْب َع ُثوا إِ َ َّل َّ
َفإِ َّن ُه َي ْب ُلغُنِي»(((.

جلسة التأمل

 -4من املناسب أن يجلس اإلنسان أمام قبر النبي؟ص؟ في الروضة جلسة
تأملية بعد الزيارة والصالة عنده ،ويبالغ في االستمداد منه ،وكذلك عند
 .1املصباح للکفعمی ،ص.473
 .2کامل الزیارات ،ص.14
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إِن اع َت َقدْ ُت حرم َة ص ِ
ب َه َذا ا َْل ْش َه ِد َّ ِ
اح ِ
ف َغ ْي َبتِ ِه ،ك ََم َأ ْعت َِقدُ َها ِف
يف ِ 
الش ِ 
َُْ َ
ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ضتهَ ،و َأ ْع َل ُم َأ َّن َر ُسو َل َ
ون،
اء عنْدَ َك ُي ْر َز ُق َ
اء َك َع َل ْي ِه ُم َّ
الس َل ُمَ ،أ ْح َي ٌ
ك َو ُخ َل َف َ
َح ْ َ
ون َس َل ِميَ ،و َأن َ
ت َع ْن
َّك َح َج ْب َ
ون ك ََل ِميَ ،و َي ُر ُّد َ
َي َر ْو َن َم َق ِاميَ ،و َي ْس َم ُع َ
ِ ِ
ِ
َاج ِاتِ ْم»(((.
َس ْم ِعي ك ََل َم ُه ْمَ ،و َفت َْح َ
اب َف ْهمي بِ َلذيذ ُمن َ
ت َب َ

لَّ
قبور أوالده املعصومين؟مهع؟ فما عليه إ ْأن يزيل الحجب عن نفسه،
وذلك من خالل إزالة موانع القرب إلى هللا تعالى ،ومن أهمها حجاب
املعا�صي ،فيجلس بين يدي نبي الرحمة؟ص؟ طالبا منه ما ورد في الخطاب
ُ َ َ ْ ََْ
َ ْ َْ َ َُ
َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ
الل َّ َو استغف َر له ُم
اإللهيَ ﴿ :و ل ْو أنه ْم إِذ ظلموا أنفسه ْم جاؤك فاستغف ُروا
َ َ ً
َّ ُ ُ َ َ ُ
الل َّ ت َّوابا َرحيما﴾((( ..فهنيئا ملن شملته هذه النظرة النبوية
الرسول ل َوجدوا
التي طاملا استنقذت الهالكين من الردى ،سواء في حياته أو بعد وفاته،
وهو ما أشار إليه اإلمام الصادق؟ع؟ عندما مر عليه جماعة من الحجاج
اج بي ِ
ت اهللَِ ،و ز َُّوار َق ْ ِب َنبِي ِه َص َّل اهللُ َع َلي ِه َو آلِ ِهَ ،و ِشي َع ُة ِ
م َّم ٍد؛
آل ُ َ
فقالَ :
ُ
«ح ُ َ ْ
ْ
ِّ
َهنِيئ ًا َلك ُْم»(((.
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دور أئمة أهل البيت

 -5إن املتأمل في تاريخ أئمة أهل البيت؟مهع؟ يرى بأنهم لم يتركوا فرصة إال
ّ
وبينوا فيها معالم الدين لهذه األمة اليتيمة بعد فقد نبيها؟ص؟ واألعداء
لم يكونوا يدعون الفرصة ألبواب علم النبي؟ص؟ ْأن يبثوا هذه العلوم في
أمة جدهم ،ولكن ما ْإن تسنح الفرصة لذلك ،فإنهم كانوا يستغلون تلك
الفرصة َّأيما استغالل!..
ومنهم اإلمام الباقر؟ع؟ الذي عاش وابنه اإلمام الصادق؟ع؟ في مرحلة
انتقالية بين دولتين ظاملتين ،فانتشر منهما ما انتشر ،وهذه الحقيقة
يذكرها اإلمام الصادق؟ع؟عن أبيه قائال« :و كَان ِ
َت ِّ
الشي َع ُة َق ْب َل َأ ْن َيك َ
ُون
َ
ون من ِ
َاس َ
َان
ك َح ِّج ِه ْمَ ،و َح َل َُل ْم َو َح َر َام ُه ْمَ ،حتَّى ك َ
َأ ُبو َج ْع َف ٍرَ ،و ُه ْم َل َي ْع ِر ُف َ َ

 .1النساء.64/
 .2الکافی ،ج ،9ص.247

َأبو جع َف ٍرَ ،ف َفتَح َُلم و بي َُلم من ِ
َاس َك َح ِّج ِه ْمَ ،و َح َل َُل ْم َو َح َر َام ُهم»((( كما
ُ َ ْ
َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
ذكر ابوحنيفة النعمان بن ثابت اإلمام الصادق؟ع؟َ « :ل ْو َل َج ْع َف ُر ْب ُن
مم ٍد ،ما علِ م النَّاس من ِ
َاس َك َح ِّج ِه ْم»(((.
ُ َ
ُ َ َّ َ َ َ

ومن هنا فإنه عندما يزور الحاج مراقدهم الطاهرة في أرض البقيع،
عليه أن يستذكر هذه الحقيقة مبينا شكره وتقديره لهم ،ويتفاعل مع
أصحابها بمستوى دورهم في هذه األمة ،وإن لم تعرف الناس قدرهم،
«أ ْشهدُ َأ َّنكُم َقدْ ب َّل ْغتُم ونَصحتُم ،وصبتُم ِف َذ ِ
ات اهللِ،
كما نقرأ في زيارتهمَ َ :
ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ

وك ُِّذبتُم و ُأيسء إِ َليكُم َف َغ َفرتُم ،و َأ ْشهدُ َأ َّنكُم األَئِم ُة الر ِ
ونَ ،و َأ َّن
ون ا ُْل ْهتَدُ َ
اشدُ َ
َ ْ ْ ْ ْ َ َ
َ ْ ْ َ
َّ َّ
ُ
َطا َع َتك ُْم َم ْف ُر َ
الصدْ ُقَ ،و َأ َّنك ُْم َد ْع َوت ُْم َف َل ْم ُ َتا ُبواَ ،و َأ َم ْرت ُْم
وض ٌةَ ،و َأ َّن َق ْو َلك ُُم ِّ
َف َل ْم ُت َطا ُعوا»(((.

املواطن األربعة للتخيري

 .1مرآه العقول ،ج ،7ص.111
 .2من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.519
 .3کامل الزیارات ،ص.54
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 -6هنالك تناسب الفت بين املواطن األربعة التي يخير فيها املصلي بين
القصر والتمام وهي :مكة مركز (التوحيد) ،واملدينة مركز (النبوة)،
والكوفة مركز (الوالية) ،وكربالء مركز (الشهادة) .فتظهر السنخية
بينها من خالل أهم حركات العبد ،أال وهي الصالة الخاشعة بين يدي هللا
تعالى في تلك املشاهد املباركة ..ولكن ُليعلم أيضا َّأنه ال ينبغي توقير هذه
املواطن في أوقات الصالة فحسب ،فمن تشرف للمكوث فيها فترة من
الزمن  -كما في موسم الحج والعمرة  -فعليه أن يكون ملتزما بآداب اإلقامة
فيها في كل أوقاتها ،ال في أوقات التواجد في الحرمين الشريفين فحسب..
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فاملالحظ َّإن البعض تدركه رقة فيها ،فإذا عاد إلى املنزل رجع إلى غفلته،
واالسترسال فيما كان فيه من اللغو واملزاح الباطل!.
معامل املدينة
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َّ -7إن املدينة املنورة محفوفة بالذكريات الخالدة واملذكرة بالحبيب
املصطفى؟ص؟ كما َّأن مكة محفوفة بذكريات جده إبراهيم الخليل؟ع؟
فمن املناسب أن يتوجه إليها الزائر مؤديا حقها ،كزيارة حمزة سيد
الشهداء؟ع؟ الذي اشتد بكاء النبي؟ص؟ عليه ،وكان ممن تزوره
فاطمة؟اهس؟ حيث تخرج يومي االثنين والخميس من كل أسبوع إلى زيارته
وباقي شهداء أحد ،فتصلي هناك وتدعو إلى أن توفيت ،وكذلك زيارة من
ُيستحق زيارتهم في البقيع كأم البنين؟اهس؟ وعمات النبي وابنه إبراهيم،
وفاطمة بنت أسد؟اهس؟ وغيرهم.
كما َّأنه من املناسب ْأن يتشرف الزائر بزيارة أول مسجد صلى فيه
النبي؟ص؟ وقد ورد ذكره في القرآن ،وهو مسجد قباء والذي قال عنه
«م ْن َأ َتى َم ْس ِ
اء َف َص َّل فِ ِيه َر ْك َعت ْ ِ
َيَ ،ر َج َع بِ ُع ْم َر ٍة»(((.
النبي؟ص؟َ :
جدَ ُق َب َ

 .1هداية األمة إلى أحكام األئمة عليهم السالم ،ج ،5ص.467

الفصل السادس:

آداب و ّ
تأمالت يف ختام احلج

استغالل اإلجتماع العظيم

اهلدية سنة مباركة

َّ -2إن الهدية سنة حسنة ،ولكن ليحذر الحاج من أن تكون هذه السنة
املحبوبة ملواله ،شاغلة له عن وظائف العبودية في تلك األيام التي تمر َّ
مر
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َّ -1إن من نقاط التأمل في الحج ،هي كيفية تحقق هذا اإلجتماع املبارك،
فقوى األرض جميعا عاجزة  -ولو بذلت ما بذلت  -من ْأن تجمع املاليين
في هذه البقعة التي ال جاذبية لها بحسب مظاهر الطبيعة ،حيث البيئة
ً
مناخا وار ً
ضا ،ولكن نالحظ كيف تهفو النفوس،
الصحراوية القاسية
و يبذل أصحابها املال ،استجابة لنداء إبراهيم الخليل؟ع؟ قبل آالف
ً
السنين ..ومن هنا ليحاول املؤمن أن يستغل هذا اإلجتماع« :نصيحة
ً
أمرا بمعروف ،أو ً
ملسلم ،أو ً
نهيا عن املنكر ،أو تقوية للقلوب» وليتآلف
مع من معه من إخوانه في سفره إلى هذا املكان املبارك؛ ً
تأسيا بأئمة
الهدى؟مهع؟.

السحاب ..وكم من القبيح أن يشتغل العبد بذلك ،واملنادي ينادي «حي
عىل الفالح» وهو في بلد الصالح والفالح!.

هذا من جهة الحاجَّ ،
وأما من جهة من يلقاه الحاج ،فعليه أيضا ْأن يقوم
بوظائف العبودية في استقبال الحاج ،و الذي رجع لتوه ً
نقيا من اآلثام
والذنوب ،وهو ما يبينه لنا أمير املؤمنين؟ع؟ بقوله« :إِ َذا َق ِد َم َأ ُخ َ
وك ِم ْ
ن

ي َع ْينَ ْي ِه َو َفا ُه ا َّل ِذي َق َّب َل بِ ِه َْ
ال َج َر ْالَ ْس َو َد ا َّل ِذي َق َّب َل ُه َر ُس ُ
ول
َم َّك َةَ ،ف َق ِّب ْل َب ْ َ
ت اهلل عزَّوج َّل ،و َقب ْل مو ِضع سج ِ
اهلل؟ص؟ ،و ا ْلعي ا َّلتِي َن َظر ِبا إِ َل بي ِ
ود ِه
َ َْ َ
َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ُ ُ
َْ
َ َ
ِ
ْ
َكَ ،و َرح َم َس ْع َي َ
َو َو ْج ِه ِهَ ،و إِ َذا َهنَّأتُ ُو ُه َف ُقو ُلوا َل ُهَ :قبِ َل اهللُ ن ُُسك َ
كَ ،و َأ ْخ َل َ
ف
َك ،و َل جع َله ِ
آخ َر َع ْه ِد َك بِ َب ْيتِ ِه َْ
َع َل ْي َ
ال َرام»(((.
ك َن َف َقت َ َ َ َ ُ
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خدمة احلجاج

 -3من التوفيقات في الحج أن يكون اإلنسان في خدمة إخوانه من حجاج
بيته الحرام ،ومن هذا املنطلق َّ
فإن أئمة الهدى؟مهع؟ كانوا يخفون
أنفسهم بين الحجاج ،لئال يحرموا مثل هذا التوفيق في هذا السفر
ال َس ْ ِ
َان َع ِ ُّل ْب ُن ُْ
ي؟ع؟ َل ُي َسافِ ُر إِ َّل َم َع ِر ْف َق ٍة َل
 خصوصا  -فقد روي« :ك َْ
يع ِر ُفو َنه ،و ي ْش َ ِت ُط ع َلي ِهم َأ ْن يك َ ِ
الر ْف َقة»((( وإن كانت خدمة
َْ
ُ َ َ
ُون م ْن ُخدَّ ا ِم ِّ
َ ْ ْ َ
ان ُم ْؤ ِمن ًا
ن َأ َع َ
«م ْ
املسافر مطلوبة  -عموما  -حيث روي عن النبي؟ص؟َ :

ِ
ِ
ني ك ُْر َب ًةَ ،و َأ َج َار ُه ِف الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة ِم َن ا ْلغ َِّم
ُم َسافر ًاَ ،ف َّر َج اهللُ َعنْ ُه َث َلث ًا َو َس ْبع َ
و َْالم ،و َن َّفس كَربه ا ْلعظِيم يوم يغَص النَّاس بِ َأ ْن َف ِ
اس ِه ْم»(((.
ُ
َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُّ
 .1الخصال ،ج ،2ص.635
 .2وسائل الشیعه ،ج ،11ص.430
 .3وسائل الشیعه ،ج ،11ص.429

وال شك َّأن أية حركة في هذا السفر ،فإنما هي مرتبطة بشأن من شؤون
صاحب البيت ،فال ينبغي االستخفاف بأي طاعة فلعلها هي املنجية؛
وذلك ألن املقصود في هذا السفر هو أكرم األكرمين ،وقد ورد عن
الصادق؟ع؟ التأكيد على تمريض ذلك الحاج ،حيث يقول الراوي :فلما
دخلنا املدينة اعتللت ،وكان يم�ضي إلى املسجد ويدعني وحدي فشكوت
ك ِعنْدَ ُه
ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد هللا؟ع؟ ،فأرسل إليُ « :ق ُعو ُد َ
ن َص َلتِ َ
ف ا َْل ْس ِجد»(((.
ك ِ 
َأ ْف َض ُل ِم ْ
ومن املمكن  -ملن لم يوفق لحج بيت ربه ْ -أن ّ
يعوض ذلك من خالل خدمة
ً
وخصوصا إذا كانوا ممن يحتاجون ملثل هذه الرعاية في
ذوي الحاج،
«م ْن َخ َل َ
اج ًا
ف َح ّ
غياب ولي أمرهم ،وقد ورد عن اإلمام السجاد أنه قالَ :
َان َل ُه ك ََأ ْج ِر ِهَ ،حتَّى ك ََأ َّن ُه َي ْستَلِ ُم ْالَ ْح َج َار»((( ،وقد جعل
ِف َأ ْهلِ ِه َو َمالِ ِه ،ك َ

وما دام الحديث حول املقارنة بين الغازي والحاج ،فإن بعض النصوص
تشير أيضا إلى َّأن الحج جهاد الضعيف ،بمعنى إن من لم يوفق للجهاد
أو لم يكن له موضوع أصال في زمانه ،فإنه من املمكن أن يعوض ذلك من
 .1الکافی ،ج ،9ص.237
 .2املحاسن ،ج ،1ص.70
 .3عده الداعی و نجاح الساعی ،ص.126
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اإلمام الصادق؟ع؟ الحاج في مصاف الغازين في سبيل هللا تعالى من جهة
َّأن خدمتهما في غيبتهما من موجبات املشاركة في أجرهم ،بل َّإن الرواية
ٌّ
تذكر ً
تعبيرا ،فيه حث كثير على القيام بالخدمة من دون ذكر املصاديق،
وذلك ليجتهد العبد في خدمة من تركه الحاج من األهل والعيال ،فقد ورد
اجَ ،و ا ُْل ْعت َِم ُرَ ،و ا ْلغ ِ
عنه؟ع؟ َّأنه قالَ « :ث َل َث ٌة َد ْع َو ُ ُت ْم ُم ْست ََجا َبةَْ :
َازي ِف
ال ُّ
َسبِ ِ
ونُ ْم»(((.
يل اهللَِ ،فا ْن ُظ ُروا َك ْيفَ َ ْت ُل ُف َ
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خالل الحج ،ففيه بعض ما في الجهاد من تحمل بعض املكاره وخاصة في
األزمنة السابقة.
التأكيد على عنصر اإلمامة
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َّ -4إن التأكيد على عنصر اإلمامة واتباع ُحماة لواء التوحيد ،ال يكاد
يفرغ منه موقف من مواقف الحج ،فإن الحاج بعد الطواف مأمور
بأن يتخذ من مقام إبراهيم؟ع؟ مصلى ،بمعنى َّأنه مأمور  -وهو يريد
مناجاة الرب  -بأن يقف في ذلك املوقف الذي وقف فيه بطل التوحيد،
متحديا طواغيت زمانه ..فالصالة الزاكية هي ما كانت على موقع اإلمامة
والوالية.
ُ
وليعلم هنا كما َّأن ليلة القدر مرتبطة بالوالية ،من جهة تنزل املالئكة
على قلب الولي األعظم؟ع؟ في كل عصر ،فيه فإن الحج ً
أيضا له عالقة
باإلمامة ،من جهة وجوده؟ع؟ في موسم الحج ،فهو أمير الحاج ْ
وأن
يدرك هذا املعنى الكثيرون ،ممن لم يدركوا هذا املعنى في ليلة القدر
أيضا!
وقد ذكر أئمة أهل البيت؟مهع؟ هذه الحقيقة بألسنة مختلفة فمنها ما عن
الباقر؟ع؟« :إِنَّم ُأ ِمر النَّاس َأ ْن ي ْأتُوا ِ
هذ ِه ْالَ ْح َج َارَ ،ف َي ُطو ُفوا ِ َباُ ،ث َّم َي ْأتُونَا،
ُ
َ
َ َ
ِ
(((
ِ
َص ُهم» و في تعبير اخر عنه؟ع؟:
بونَا بِ َو َل َيت ِه ْمَ ،و َي ْعر ُضوا َع َل ْينَا ن ْ َ
َف ُيخْ ِ ُ
«تَ ام َْ ِ
اء ْ ِ
ال َمام»(((.
َ ُ
الجِ ،ل َق ُ
 .1الکافی ،ج ،9ص.246
 .2الکافی ،ج ،9ص.247

بل َّإن املغفرة املوعودة بها في الروايات ،معلقة على تحقق هذه الحقيقة،
ّ
وكأن من أهداف الحج هو التعرف على مقامات اإلمام و اإلمامة ،فإن
الحج ال يخلو من العلماء الواصلين إلى هذه املعرفة ،وهو بدوره سبيل من
سبل إيصال هذه املعرفة لآلخرين ،و األمر كان أجلى في زمان األئمة؟مهع؟
حيث كانوا يحضرون املوسم ،وتجتمع الناس اليهم ،مما كان يثير بدوره
حفيظة خلفاء الجور ،وقد ورد في هذا السياق عن الصادق؟ع؟ َّأنه قال:

ف ِم ْن َح ِّق َها َو ُح ْر َمتِ َها،
«م ْن َأتَى ا ْل َك ْع َب َةَ ،ف َع َرفَ ِم ْن َح ِّقنَا َو ُح ْر َمتِنَاَ ،ما َع َر َ
َ
ِ
ِ
ِ
َل ْ َ ْ
ه ُه م ْن َأ ْم ِر ُد ْن َيا ُه َو
ي ُر ْج م ْن َم َّك َة إِ َّل َو َقدْ غُف َر َل ُه ُذنُو ُب ُهَ ،و َك َفا ُه ا ُ
هلل َما َأ َ َّ
ِ
آخ َرتِ ِه»(((.

وليست من الصدفة ً
أبدا ْأن يقترن البناء الظاهري للكعبة بالوالية أيضا،
حيث مولد أمير املؤمنين؟ع؟ فيها ،لتكون والدة ال سابقة لها وال الحقة
طوال التاريخ ،والشق املوجود في الركن اليماني شاهد صدق على هذه
الحقيقة إلى األبد!

َّ -5إن اإلسالم قائم على الوالية والبراءة ،فكلمة «ال إله إال اهلل» والتي نلقن
بها الوليد بدء ،واملحتضر ختما ،فيها شقان« :ال إله» نفي وبراءة للشرك،
ثم «إال اهلل» والية وإثبات للتوحيد ،والحج أيضا فيه هذان الشقان ،فتارة
نظهر الوالية عند استالم الحجر ،وهو يمين هللا في األرض قائلينَ :
«أ َمانَتِي
َّ
ات،فنتبرأ
َأ َّد ْيت َُهاَ ،و ِمي َث ِاق ي َت َع َاهدْ ُته»((( وتارة نظهر البراءة عند رمي الجمر
 .1املحاسن ،ج ،1ص.69
 .2الشافی فی شرح الکافی ،ج ،1ص.250
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ركنا اإلثبات والنفي
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من مظاهر الكفر والشرك برمي تلك العالمة التي ترمز إلى الشيطان
الغوي ،والذي بسببه انحرف املنحرفون طوال التاريخ!.
استغالل ساعة الوداع
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َّ -6إن من أفضل لحظات الترقي الروحي واالنقطاع إلى هللا عز وجل،
هي ساعة وداع البيت ،فإن الحاج من املمكن أن يعرف موقعه من رب
ً
سريعا إلى بلده
العاملين من خالل مشاعر الوداع ،فالذي يرغب للعودة
وكأنه يرتاح من ثقل على ظهره َّ -
 َّفإنه ُيخ�شى عليه من اإلدبار بعد الرجوع،
ومن هنا يجب على املؤمن في ساعة الوداعْ ،أن يعيش أعلى صور الحزن
والحسرة ،وذلك من جهة تقصيره أيام مقامه في هذا البلد الطاهر.
ومن املناسب ْأن ننقل هنا ما ذكره العالمة املجل�سي في بحاره ملن أراد
وداع البيت« :فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبو ًعا ،ثم صل ركعتني حيث

أحببت من املسجد ،فائت احلطيم  -واحلطيم ما بني باب الكعبة واحلجر -
وتعلق باألستار وأنت قائم فامحد اهلل واثن عليه وصل عىل النبي صىل اهلل عليه
وآله ثم قل :اللهم عبدك و ابن عبدك وابن أمتك ،محلته عىل دابتك ،وسريته
يف بالدك ،وقد أقدمته املسجد احلرام ،اللهم وقد كان يف أميل ورجائي أن تغفر
فإن كنت يا رب قد فعلت فازدد عني رضا ،وقربني إليك زلفى ،فإن مل
يلْ ،
تكن فعلت يا رب فمن اآلن فاغفر يل ،قبل أن تنأى داري عن بيتك غري راغب
عنه ،وال مستبدل به ،هذا أوان انرصايف إن كنت قد أذنت يل ،اللهم احفظني
من بني يدي ومن خلفي ،وحتتي ومن فوقي ،وعن يميني وعن شاميل ،حتى
تقدمني أهيل صاحلا ،فإذا قدمتني أهيل يا رب فال حترمني ،و ِ
اكفني مؤنة عيايل
ومؤنة خلقك ،فإذا بلغت باب احلناطني ،فانظر إىل الكعبة وخر ساجدً ا،

واسأل اهلل أن يتقبله منك ،وال جيعله آخر العهد منك ،ثم تقول وأنت ساجد:
آئبون تائبون ،لربنا حامدون ،وإىل اهلل راغبون ،وإىل اهلل راجعون ،وصىل اهلل
عىل حممد وآله وسلم»(((.

إبقاء الطهارة الباطنية

بعد عودته من الحج ،إذ عليه نور الحج ما لم يلم بذنب((( ،كما ورد في
خبر الصادق؟ع؟َ :
اف بِا ْل َك ْع َب ِة َما َدا َم َح ْل ُق
ف َحدِّ ال َّط َو ِ 
َال ا ْل َع ْبدُ ِ 
«ل َيز ُ 

 .1بحار األنوار ،ج ،96ص .273
 .2بحاراالنوار ،ج ،96ص.125
 .3الكافي :ج  / 4ص.255
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َّ -7إن من األشياء التي ينبغي ْأن يلح عليه الحاج في دعائه هو أن تبقي
معه هذه الطهارة الباطنية املكتسبة من الحج ،فهو يرجع إلى وطنه كيوم
ً
ولدته أمه ،ولكن هذه املزية الكبرى في الحج املقبول ليست لها ضمانة
أبدية وعليه فال بد للحاج أن يحافظ على هذه الغرسة املباركة لتؤتي
ُُ
أكلها كاملة ،وذلك من خالل االستقامة في حركة الحياة..
وكم من املناسب للحاج ْأن يودع عند البيت كل ما يشغله عن ربه ،من
«و َو ِّد ْع َما ِس َوا ُه
مباهج الدنيا وزينتها ،كما يقول اإلمام الصادق؟ع؟َ :
اف ا ْل َو َداع»((( و يا لها من كلمة حاملة للكثير من املشاعر الباطنية!..
بِ َط َو ِ 
وهي التي لو حققها العبد في حياته ،لكان من أسعد السعداء وهو معنى
االنقطاع إلى هللا تعالى.
ولقد دلت بعض األخبار على َّأن الحاج يعيش أجواء الحج وبركاته حتى

س ع َليه»((( بمعنى َّأنه يعد ً
طائفا ،ما دام آثار الحلق عليه بمنى ً
باقيا
الر ْأ ِ َ ْ
َّ
عليه.
خري األومسة
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 -8إن من ثمار الحج الكبرى ْأن يعود اإلنسان من الحج في حالة من
السكينة والطمأنينة ،تبقى معه بعد رجوعه من الحج ،وهذه عالمة من
عالمات تميز حجه ،فكما َّأنه بذكر هللا تطمئن القلوب ،فكذلك األمر في
(((
الحج ،حيث روي عن اإلمام الباقر؟ع؟ َّأنه قالَْ :
ني ا ْل ُق ُلوب»
«ال ُج ت َْسكِ ُ
وعليه ال بد للحاج ْأن يعود بأوسمة دائمة ،حيث َّإن من أهم آثار الضيافة
الكاملة ،أن يرجع اإلنسان إلى وطنه بضيافة ال تفارقه ،وقد جرت عادة
السالطين  -بعد انتهاء الضيافة َ -أنها تعلق األوسمة على صدوراملميزين،
فالضيافة انتهت ،ولكن وسام الشرف يبقى إلى األبد ،حيث يفتخر به
صاحبه.
وخير وسام يمكن ْأن ُيعطى لزائر البيت ،هو وسام اإلحساس باملعية
الدائمية مع صاحب البيت ،فيرى هللا تعالى معه في كل تقلباته ،كما كان
متجليا له في بعض مواقف الحج كالطواف والوقوف بعرفة ،ومن املناسب
ْأن نقول َّ
بأن الحاج تتجدد عنده هذه املشاعر كلما توجه إلى القبلة في
صالته ،حيث يستذكر ما كان عليه في هذا السفر املبارك.
ومن هذه األوسمة ما جاء في هذا الخبر ،حيث قال أحدهم ملن قدم من
ِ
ك بِ َح ِ
الحجَْ :
كَ ،و َأ ْقدَ َم َ
ك َ ،و َهدَ ى َدلِي َل َ
س َسبِي َل َ
ال َعافِ َي ٍةَ ،و
«ال ْمدُ هلل ا َّلذي َي َّ َ
 .1الکافی ،ج ،9ص.241
 .2األمالي (للطو�سی) ،ص.296

ِ
ض َْ
ك َن َف َقت َ
ف َع َل ْي َ
هلل ِمن َ
ْكَ ،و َأ ْخ َل َ
َكَ ،و
الس َع ِةَ ،ف َقبِ َل ا ُ
ال ُّجَ ،و َأ َع َ
ان َع َل َّ
َقدْ ُق َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ
ِ
الل؟ع؟ َف َق َ
ال
ورةًَ ،و ل ُذنُوبِ َك َط ُهور ًا» فبلغ ذ ِلك أبا عب ِد ِ
ب َ
َ َج َع َل َها َح َّج ًة َم ْ ُ
ُ
ت لِ َصدَ َق َة؟!َ ..ف َأ َعا َد َع َل ْي ِهَ ،ف َق َال َم ْن َع َّل َم َ
لهَ « :ك ْي َ
ت
ك َه َذا؟ َف َق َال: ُج ِع ْل ُ
ف ُق ْل َ
ي َأ ُبو َْ
فِدَ َ
ال َس ِن؟ع؟ َف َق َال َل ُه :نِ ْع َم َما َت َع َّل ْمت»(((.
اك َم ْو َل َ

الشوق للعودة

 -9إن من األمور التي أكدت عليها الروايات ،هو ْأن يعود الحاج من سفر
ناو للرجوع إليه  -ولو من باب التلقين الذاتي  -وإال فإن من
الحج وهو ٍ
وصل إلى ملكوت الحج ،وهو اللقاء اإللهي ،فإن هذا الشوق ينقدح منه
ّ
املحب العودة إلى ديار حبيبه ،إن كان قد القاه
قهرا ،إذ كيف ال يشتاق
فعال؟!..
وقد ذكرت الرواية بشارة وإنذارا في هذا املجال ،فقد روي عنه؟ص؟ َّأنه
تَ ،و َم ْن َر َج َع ِم ْن َم َّك َة َو ُه َو
«م ْ
ن َأ َرا َد الدُّ ْن َيا َو ْال ِخ َر َة َف ْل َي ُؤ َم َه َذا ا ْل َب ْي َ
قالَ :

عالمة القبول

ّ -10إن الكثيرين يتمنون عالمة على قبول العمل  -سواء في الحج أو غيره -
فيتوقع عالمة مادية متمثلة بأمر ظاهر للعيان ،وقد يقنع بما ال يوجب له
اليقين كمنام يراه ،أو كالم من ال ُيحتج بكالمه ،والحال َّأن الروايات ّبينت
 .1وسائل الشیعه ،ج ،11ص.447
 .2وسائل الشیعه ،ج ،11ص.151

لا ماتخ يف تالّمأت و بادآ :سداسلا لصفلا

َين ِْوي َْ
ال َّج ِم ْن َقابِ ٍلِ ،زيدَ ِف ُع ُم ِر ِهَ ،و َم ْن َخ َر َج ِم ْن َم َّك َة َو َل َين ِْوي ا ْل َع ْو َد إِ َل ْي َها،
َف َقدْ َق ُر َب َأ َج ُل ُه َو َدنَا َع َذا ُب ُه»(((.
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عالمة واضحة للقبول ،فال داعي لتحير العبد ،وخاصة َّأن تحكيم هذه
العالمة في آخر السفر ،ملن موجبات الحرص على تهيئة موجباتها في أول
السفر وحينه ،فعن النبي؟ص؟ِ :
«من َعالم ِة َق ِ
بول َ
الر ُج ُل َع ّم
احل ّج ،إذا َر َج َع ّ
َ
كان َع َل ِيه ِم َن ا َملعايص ،هذا َعالم ُة َق ِ
احل ّج ،وإن َر َج َع ِم َن َ
بول َ
احل ّجُ ،ث ّم اهنَ َم َ
ك
َ
َ
ناء أو ِخيان ٍَة أو م ِ
كان ِمن ِز ٍ
عص َي ٍةَ ،ف َقد ُر ّد َع َل ِيه َح ّج ُه»(((.
فيام َ
َ

املبادرة للمصافحة
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َّ -11إن الحاج الذي يرجع من الحج ،ال بد له من الحرص على إبقاء
مكاسب الحج بما أوتي من قوة ،مراقبا لنفسه من أول يوم وروده إلى
وطنه ،وذلك ألن الزلة األولى تستتبع الزالت القادمة ،وهذا معنى اتباع
خطوات الشيطان ..ومن هنا جعل اإلمام السجاد؟ع؟ الفرصة مغتنمة
ملصافحة الحجاج أول ورودهم ،قبل أن يفقدوا ذلك النور الذي
ِ
الس َل ِم َع َل َْ
اج َو
ال ِّ
اكتسبوه في الحج بشق األنفس ،حيث قالَ « :باد ُروا بِ َّ
ل َأ ْن ُتَالِ َط ُه ُم ُّ
ُوب»((( وحينئذ نقول :كم
ن َق ْب ِ
ا ُْل ْعت َِم ِر َو ُم َصا َف َحتِ ِه ْمِ ،م ْ
الذن ُ
من املؤسف أن يفقد الحاج مثل هذه املزية العظمى ،بسبب ذنب ذهبت
لذته ،وبقيت تبعته!.

 .1مستدرک الوسائل ،ج ،10ص.166
 .2الکافی ،ج ،8ص.188

