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 بقلم: حممد طاهر ندمي
عبادات اإلسالم وشعائره هتدف كلها إىل خري العباد يف الدنيا واآلخرة. وما من عبادة  
شرعها هللا تعاىل إال وغايتها أن يفوز العبد بقرب هللا ورضوانه. ومن هنا كان احلج من 

يتقرب هبا الناس إىل خالقهم، فتصفو نفوسهم وتتطهر  أعظم العبادات والُقُرابت اليت 
 .قلوهبم وابلتايل حيظون ابلسمو الروحاين

 اتريخ احلج
اتريخ احلج قدمي ِقَدم الكعبة املشرفة، واتريخ الكعبة قدمي ِقَدم الزمن. وال توجد  

رواايت تذكر اتريخ إنشاء هذا البيت، ومن بناه ألول مرة. أما األدلة على كون هذا 
بيت قدميا وموجوًدا حىت قبل سيدان إبراهيم عليه السالم فهي كالتايل: قال هللا تعاىل ال 

(. فهنا مل يقل هللا تعاىل: وإذ يضع 128: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت)البقرة: 
إبراهيم القواعد، وإمنا قال: وإذ يرفع، وهذا يدل على أن بيت هللا كان موجوًدا من 

 .د هتّدم، ورفع إبراهيم هذا األساس إبذن هللا، وأقامه من جديدقبل ولكنه كان ق

وهناك آية قرآنية أخرى تؤكد هذا املوضوع أكثر، حيث تقول: )إن أول بيت وضع 
( .. أي أن أول بيت ُبين 97للناس للذي ببكة مبارًكا وهًدى للعاملني()آل عمران: 

 .املكرمةلصاحل الناس ومنفعتهم هو ذلك املوجود يف مكة 

وكذلك ورد يف األدعية اليت دعا هبا إبراهيم عليه السالم ربنا إين أسكنت من ذرييت 
(. ومجلة )عند بيتك احملّرم( تبني أن  38بواد غري ذي زرع عند بيتك احملّرم)إبراهيم: 



بيت هللا احلرام كان موجوًدا هناك من قبل، ألن هذا الدعاء صدر من سيدان إبراهيم  
نه إمساعيل طفال صغريا وجاء به مع أمه هاجر وأسكنهما هناك، وأطلع  عندما كان اب 

 .هللا إبراهيم ابلوحي على هذا املكان وأخربه أن هذا هو أول بيت ُبين هلل تعاىل

كذلك وصف القرآن بيت هللا أبنه البيت العتيق يف قوله تعاىل: وليطَّوَّفوا ابلبيت 
 موغٌل يف القدم، أو بعبارة أخرى إنه أول  ( .. مما يبني أن بيت هللا 30العتيق)احلج: 

معبد ُبين لعبادة هللا يف العامل. فليس إبراهيم ابين هذا البيت، وإمنا جدد بناءه ورفعه  
 .على أسسه األصلية

وتؤكد األحاديث أيًضا وجوَد آاثٍر لبيت هللا قبل قدوم إبراهيم إىل هذا املكان..فقد  
اعيل يف واٍد غري ذي زرٍع قَاَلْت: "اَي ِإبـَْراِهيُم أَْيَن ورد أنه ملا ترك إبراهيم هاجر وإمس

َتْذَهُب َوَتْْتُُكَنا هِبََذا اْلَواِدي الَِّذي لَْيَس ِفيِه ِإْنٌس َوال َشْيٌء؟ فـََقاَلْت َلُه َذِلَك ِمَرارًا،  
ُ الَِّذي َأَمَرَك هِبََذا؟ َها. فـََقاَلْت َلُه: آَّللَّ قَاَل: نـََعْم. قَاَلْت: ِإَذْن ال  َوَجَعَل ال يـَْلَتِفُت ِإلَيـْ

  -َحْيُث ال يـََرْونَُه  -ُيَضيُِّعَنا. ُثَّ رََجَعْت. فَاْنطََلَق ِإبـَْراِهيُم َحىتَّ ِإَذا َكاَن ِعْنَد الثَِّنيَِّة 
ِإينّ َأْسَكْنُت ِمْن  اْستَـْقَبَل ِبَوْجِهِه اْلبَـْيَت ُثَّ َدَعا هِبَُؤالِء اْلَكِلَماِت َورََفَع َيَدْيِه فـََقاَل: َربِّ 

ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم )صحيح البخاري، كتاب أحاديث 
األنبياء(. يؤكد هذا احلديث أيًضا على أن الكعبة مل يـَْبِنها إبراهيُم وإمنا جّدد بناءها 

 يعلمه إال هللا تعاىل، وال  فقط، وأهنا كانت موجودة من قبل، وكانت بدايتها يف زمن ال
 .يذكر التاريخ ذلك

ويعْتف بذلك املستشرق املتعصب "وليم موير" ويقول: "إننا مضطرون إىل إرجاع  
 ....املبادئ الكبرية لدين مكة إىل زمن موغٍل يف القدم



ُث يقول وليم موير: "إن املؤرخ الشهري "ديودورس سكولس" قال وهو يتحدث عن ما  
صف قرن: هناك معبد من احلجر مشيد ابجلزء احملاذي للبحر األمحر من قبل امليالد بن 

 ."اجلزيرة العربية، وهو معبد قدمي جًدا، يؤمه العرب من كل مكان لزايرته

ُث يقول وليم موير: "إن هذه الكلمات تتعلق ابلبيت املقدس مبكة، ألنه ليس هناك  
  2اة حممد، ديباجة، فصل مكان آخر اكتسب هذا االحْتام الكبري من العرب." )حي

( بتصرف من التفسري الكبري ملريزا بشري الدين حممود أمحد اخلليفة  103 - 102ص 
 (168 -166، ص 2الثاين لإلمام املهدي عليه السالم ج 

يسّلط الضوء على   -رمحه هللا  -هذا، ومثة كشف لإلمام حميي الدين ابن عريب 
"أراين احلق تعاىل فيما يراه النائم ..وأان  املوضوع الذي حنن بصدده، فيقول حضرته: 

أطوف ابلكعبة مع قوم من الناس ال أعرفهم بوجوههم. فأنشدوان بيَتني نسيت أحدمها 
 :وأذكر الثاين وهو

 لقد طُْفنا كما طُْفتم ِسِنيَنا هبذا البيت طُرًّا أمجعينا 

من أجدادك.  فتعّجبت من ذلك. وتسمَّى يل أحدهم ابسٍم ال أذكره، ُث قال يل: أان
؟ فقال: يل بضع وأربعون ألف سنة. فقلت له: فما آلدم هذا  قلت: كم لك منذ متَّ

القدر من السنني؟! فقال يل: عن أي آدم تقول؟ عن هذا األقرب إليك أم عن غريك؟  
فتذّكرُت حديثًا لرسول هللا )ص( أن هللا خلق ألف آدم. وقلت: قد يكون ذلك اجلد  

، الفصل اخلامس يف املنازالت، 3ئك.")الفتوحات املكية، ج الذي نسبين إليه من أول 
 ( 309ابب 

ويدل ما سبق على أن الكعبة كانت موجودة من قبل وابلتايل كان الناس حيجون إليها 
حسب التقاليد املرّوجة بينهم. أما املناسك اليت قد أحياها اإلسالم وأمر ابتباعها 

عليه السالم، وفق ما قال تعاىل لسيدان إبراهيم: فريجع اترخيها إىل عهد نيب هللا إبراهيم 



َوَأذِّْن يف النَّاِس اِبحلَْجِّ َيَُْتوَك رَِجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيَِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق)احلج:  
28) 

ولقد استمرت هذه املناسك يف ذرية سيدان إمساعيل عليه السالم إىل عهد اإلسالم  
العرب ملا نسوا التوحيد وداَخَلهم الشرُك، تبع ذلك حتريف وتغيري يف  احلنيف، غري أن 

أعمال هذه العبادة، شأهنم يف ذلك شأن األمم، إذا فسدت سرى الفساد يف كل شيء 
منها. فلما جاء اإلسالم أزال الشوائب العالقة هبذه املناسك، وأحيا تلك السنن اليت  

يد السخيفة واألعراف الباطلة. فاجنلى  كانت قد صارت مطمورة حتت أنواع من التقال 
 .فضل احلج واتضحت أمهيته، وانكشفت مكانته السامية بني العبادات

 فضل احلج  
 :لقد وردت نصوص كثرية يف فضل احلج، ونذكر طائفة منها فيما يلي

 احلج يهدم ما قبله 
قال:"فلما  مثة رواية طويلة وردت يف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه 

جعل هللا اإلسالَم يف قليب أتيُت النيب )ص( فقلت: اْبُسْط مييَنك فألابيعك. فبسط  
ميينه. قال: قبضُت يدي. قال: ما لك اي عمرو؟ قال: قلت: أردُت أن أشْتط. قال:  
تشْتط مباذا؟ قلت: أن يُغفر يل. قال: أما علمَت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله، وأن 

كان قبلها، وأن احلج يهدم ما كان قبله." )صحيح مسلم، كتاب اهلجرة هتدم ما  
 ( اإلميان

 احلج أفضل األعمال بعد اإلميان واجلهاد 



عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: سئل النيب )ص(: أي األعمال أفضل؟ قال: "إميان 
ُث  ابهلل ورسوله." قيل: ُث ماذا؟ قال: "ُث جهاد يف سبيل هللا". قيل: ُث ماذا؟ قال: "

 (حج مربور". )صحيح البخاري، كتاب احلج

 احلج أفضل اجلهاد 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قلت اي رسول هللا: نرى اجلهاد أفضَل األعمال، أفال  
 (جناهد؟ قال: "ال، لِكنَّ أفضَل اجلهاد حجٌّ مربور." )صحيح البخاري، كتاب احلج

 احلج املربور جزاؤه اجلنة

هللا عنه أن رسول هللا )ص( قال:"العمرة إىل العمرة كّفارة ملا  عن أيب هريرة رضي 
 (بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة." )صحيح مسلم، كتاب احلج

 الغاية من احلج 

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل يف  يـَْوَمنْيِ  قال هللا تعاىل مبينا أحكام احلج: )َواذُْكُروا اَّللََّ يف َأايَّ
َشُروَن( َفال ِإُْثَ َعَلْيِه َوَمْن َتََخََّر َفال ِإُْثَ َعَلْيِه ِلَمْن اتّـََقى َواتّـَُقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه حتُْ 

 (204)البقرة: 

 .أن ينال املؤمن التقوى  -كما نالحظ    -هنا حدد هللا الغاية من احلج وهي 

 :عليه السالم يقول سيدان اإلمام املهدي

ليس املراد من احلج أن خيرج أحٌد من بيته ويعرب البحار، ُث يرجع من هناك بعد  "
ترديد بعض الكلمات بلسانه ترديًدا تقليداًي فارًغا فحسب. احلق أن احلج عبادة عالية  
هي آخر درجة من درجات السلوك إىل الكمال. اعلموا أن انقطاع اإلنسان عن نفسه  

تفاىن يف حب هللا تعاىل، وأن يبلغ به حب هللا مبلغًا حبيث ال يتأمل يف  يتطلب منه أن ي 
سبيل ذلك من وعثاء السفر، وال يكْتث حبياته وال مباله، وال يبايل بفراق أعزته  



وأقاربه، وال يْتدد عن التضحية حبياته، شأن العاشق الوهلان الذي يستعد دائما بفداء  
عاىل يف احلج مناذج لكل هذه األمور. فكما أن  نفسه من أجل حبيبه. وقد جعل هللا ت 

ََ هللاُ يف احلج الطواَف. ومثة نكتة لطيفة: كما   العاشق يهوم حول معشوقه كذلك َجَعَل
أن هناك بيت هللا، كذلك مثة من هو فوقه، فما مل تطوفوا حوله ) ال جيديكم هذا 

فون حوله ( مشاهبة  الطواف الظاهري وال تثابون عليه. ينبغي أن تكون حال الذين يطو 
لليت تكون يف الطواف الظاهري الذي يقتصرون فيه على لباس يسري. فعلى الطائفني 

حوله " أن خيلعوا ثياب حب الدنيا ويلبسوا كساء التواضع واخلضوع، ُث يطوفوا  
كالعاشقني. الطواف أمارة من أمارات العشق اإلهلي ويهدف إىل أن يطوف اإلنسان  

 (124 – 123ص  9." )امللفوظات ج حول مرضاة هللا تعاىل

ويقول سيدان مرزا بشري الدين حممود أمحد رضي هللا عنه اخلليفُة الثاين لإلمام املهدي 
عليه السالم يف تفسري اآلية املذكورة أعاله: "الغاية من عبادة احلج أن تتولد التقوى 

 ".يف قلوبكم

بكم حب صادق هلل تعاىل."  ُث يقول حضرته:"كل مناسك احلج هدفها أن يتولد يف قل
 (432ص  2)التفسري الكبري ج 

(. كما إنه موسم دوري يلتقي  فاحلج هجرة إىل هللا استجابة لدعوته تعاىل )َفِفرُّوا ِإىَل اَّللَّ
فيه املسلمون كل عام على أصفى العالقات وأتقاها، وجيتمعون على احملبة واملودة، 

تباعد األقطار واختالف الداير. هكذا فإن يربط بينهم اإلميان رغم تباين األلوان و 
احلج عظيٌم يف مظهره، وعظيٌم يف مناسكه، وعظيٌم يف نتائجه، وعظيٌم يف منافعه  

وآاثره، إذ هو نوع من السلوك الرفيع، ولون من ألوان التدرب العملي على جماهدة  
 .النفس من أجل الوصول إىل املثل العليا

 مة تسمياهتا تعريف ببعض األماكن املقدسة وحك



قد مسيت    -اليت هي من شعائر هللا  -إن مجيع األماكن املوجودة يف الداير املقدسة 
 .أبمساء تنبه اإلنسان إىل هللا تعاىل، وإليكم بيان ذلك

عرفات: هو ذلك املكان الذي جتلى فيه هللا تعاىل لسيدان إبراهيم عليه السالم. ومثة  
، والتقينا به لدى وصولنا إىل هذا املكان. وكأن داللة يف تسميته وهي أننا عرفنا هللا 

هذا املكان ينطق بلسان حال احلاج. وقد جاء يف األحاديث ما يؤكد ذلك حيث قَاَل  
رسوُل هللا )ص(:"َما ِمْن يـَْوٍم َأْكثـََر ِمْن َأْن يـُْعِتَق اَّللَُّ ِفيِه َعْبًدا ِمَن النَّاِر ِمْن يـَْوِم َعَرَفَة،  

و ُثَّ يـَُباِهي هِبُِم اْلَمالِئَكَة فـَيَـُقوُل: َما َأرَاَد َهُؤالء." )صحيح مسلم، كتاب َوِإنَُّه لََيْدنُ 
 (املناسك

ويف رواية أخرى: "إن هللا يباهي مالئكته عشيَة عرفة أبهل عرفة فيقول: انظروا إىل  
 (عبادي، أتوين ُشعثًا ُغربًا." )مسند أمحد بن حنبل، مسند املكثرين من الصحابة

: وهو املقام الذي جرت فيه السيدة هاجر وراء سيدان إبراهيم عليه السالم يف  ِمىن
 .فزع، وملا أخربها أنه تركها أبمر هللا قالت: إذْن ال يّضيعنا

واسم )ِمىن( مشتق من األمنية. وفيه إشارة إىل أن الذي يتوكل على هللا ويفوض أمره 
 .ال أمنيته. وأمنية احلاج لقاء هللا تعاىلإليه، متبعا سنة سيدان إبراهيم والسيدة هاجر، ين

وهذا هو املكان الذي مّت فيه القضاء على الشيطان لألبد، إذ نفّد إبراهيم عليه  
السالم أوامر هللا، وطاوعته يف ذلك زوجته غري مباَلني بوساوس الشيطان هتديده ابلفقر 

 .واهلالك. لذلك يقوم احلاج هناك برجم الشيطان ابجلمرات

فة: وهو املقام الذي وعد هللا فيه سيدان إبراهيم برفع درجاته للتضحية اجلليلة  املزدل 
 .املذكورة آنفا

ولفظ )مزدلفة( فيه معىن القرب والزلفى، وفيه إشارة إىل أن غاية احلاج قد اقْتبت 
 .منه، وهي الفوز بقرب هللا تعاىل



 دالالت وِحَكم يف مناسك احلج

سيح املوعود عليه السالم ما تعريبه:" اخلوف واحلب يقول سيدان اإلمام املهدي وامل
شيئان يصعب اجتماعهما ابدئ الرأي، إذ كيف ميكن للمرء أن حيب أحًدا وخياف منه  

أيًضا؟ ولكن خوف هللا وحّبه هلما شأن آخر، ألن املرء بقدر ما خياف هللا بقدر ما  
تعاىل، فنفََّرْته من  يزداد حبًّا له، وكلما تقدم يف حّب هللا، استولت عليه خشيته

السيئات واملوبقات، وأّدت به إىل العّفة والطهارة. ولتحقيق هَذين األمَرين فـََرَض 
اإلسالُم الصالَة اليت هي مظهٌر خلوف هللا، وفرض احلجَّ الذي هو مظهٌر حلّب هللا 
ذّلل تعاىل. وتتجّلى مظاهُر اخلوف كّلها يف أركان الصالة اليت هي غاية يف اخلضوع والت

واالعْتاف ابلعبودية. أما أعمال احلج فتكتنف مجيع جوانب احلب." )امللفوظات ج  
 (300ص  3

اإلحرام: اخلليفة الثاين لإلمام املهدي عليه السالم يقول: "اإلحرام يرمز إىل أمر هام، 
وذلك أن يْتاءى لإلنسان مشهد يوم احلشر. فَكْفُن اإلنسان قطعتان من القماش، 

اجلسم وأخرى ألسفله، ويكون الرأس حاسًرا؛ ونفس املشهد يكون يف  واحدة ألعلى 
عرفات، حيث يْتاءى لإلنسان مشهد كاحلشر. جيتمع هناك الناس ابآلالف على هذه  

اهليئة، وخييل إىل اإلنسان أنه أمام هللا، وأن الناس قد خرجوا من قبورهم يف أكفاهنم 
 (448ص   2 ليمثلوا أمام هللا تعاىل." )التفسري الكبري ج

وهذا ما أشار إليه هللا تعاىل يف قوله بعد ذكر أحكام احلج: ..َواتّـَُقوا اَّللََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم 
(. فينبغي أن جتول يف خاطر احلاج مواقف سيتعرض هلا بعد 204ِإلَْيِه حُتَْشُروَن)البقرة: 

 .وفاته، حىت يعد هلا ُعدَّته وَيخذ الزاد قبل لقاء هللا تعاىل



لطواف: ِمن ِحكمه أن جيعل كل من الطائفني ذاَت هللا تعاىل حموَر حياته ومجيع ا 
أعماله؛ أو بعبارة أخرى، ينبغي أن يكون اهلدف من كل خطوة خيطوها وصاَل هللا 

 :تعاىل. يقول سيدان اإلمام املهدي عليه السالم

ََ هللاُ يف احلج ..." الطواَف. ومثة نكتة  كما أن العاشق يهوم حول معشوقه كذلك َجَعَل
 لطيفة: كما أن هناك بيت هللا، كذلك مثة من هو فوقه، فما مل تطوفوا حوله

 ال جيديكم هذا الطواف الظاهري وال تثابون عليه. ينبغي أن تكون حال الطائفني حوله

مشاهبة لليت تكون يف الطواف الظاهري الذي يقتصرون فيه على لباس يسري. فعلى  
ئفني حوله أن خيلعوا ثياب حب الدنيا ويلبسوا كساء التواضع واخلضوع، ُث الطا 

يطوفوا كالعاشقني. الطواف أمارة من أمارات العشق اإلهلي، ويهدف إىل أن يطوف 
 ( 124 – 123ص  9اإلنسان حول مرضاة هللا تعاىل." )امللفوظات ج 

يبني حكمة كون الطواف   يقول سيدان اخلليفة الثاين لإلمام املهدي رضي هللا عنه وهو
والسعي كالمها سبع مرات: "... ويف ذلك إشارة إىل تكميل املدارج الروحانية السبعة  

اليت جيب أن يسعى اإلنسان لنيلها. وقد جاء تفصيل هذه الدرجات الروحانية يف  
 (449ص  2سورة )املؤمنون(." )التفسري الكبري ج 

الرمل واالضطباع: بعد أن يضطبع الطائف رداءه يرمل ويهرول يف األشواط الثالثة 
األوىل من طوافه، ُث ميشي اهلوينا يف األربعة األخرى. ولقد قام به رسول هللا )ص( 

وأمر أصحابه بذلك إلظهار القوة واجللد أمام كفار قريش. وطبًعا احلكمة فيه أبعد من  
لقوة ضد أعدائه الذين حيولون دون وصوله إىل هللا عز ذلك وهي أن يتحلى املسلم اب

 .وجل، أو يعْتضون سبيله. فال جيوز له أن يضعف أمام أعدائه حبال وليكن دائما قواي

تقبيل احلجر األسود: ال شك يف أن احلجر األسود هو من جنس األحجار اليت ال 
)ص( قد قبَّله. ومثة أثر تضر وال تنفع، ولكن يكفي هذا احلجر شرفًا أن سيد املرسلني  



هبذا اخلصوص ورد عن سيدان عمر كرم هللا وجهه، أنه قال مشريًا إىل احلجر األسود: 
"إين أعلم أنك حجر ال تنفع وال تضر، ولوال أين رأيت رسول هللا قّبلك، ما قّبلُتك."  

 ()صحيح مسلم، كتاب احلج

أن الِسّر يف كل العبادات   يكشف هذا التصريُح احلكمَة يف تقبيل احلجر األسود، وهي
هو إذن هللا وأمره بفعلها. فإن كانت مثة عبادة ختلو من أمر هللا تعاىل وإذنه فال ينتفع 
هبا فاعلها. فالعربة كل العربة ابالنقياد ألمر هللا. وإال فمن املعلوم أن احلجر األسود 

إذٌن إهلي بتقبيله   من جنس األحجار اليت ال تنفع وال تضر، ولكن ملا تعّلق هبذا احلجر
أصبح املؤمن ينظر إليه نظرة اإلجالل واالحْتام، ألنه يتوصل بتقبيله إىل ما يصبو إليه  

 . من حب مواله ورضاه

السعي بني الصفا واملروة: بعد أن يفرغ احلاج من الطواف يبدأ ابلسعي بني الصفا 
مه ملواله حبيث لو  واملروة. واحلكمة يف السعي هي إظهار العبد كامَل خضوعه واستسال 

كّلفه مبا هو أشق من السعي لقام به بدون تردد أو تساؤل، ألن ذلك سوف يضمن 
له عون هللا ونصرته فورًا كما حصل مع هاجر إذ إهنا ما إن انتهت من جرِيها بني 

 .الصفا واملروة حبثًا عن املاء لولدها حىت وجدت املاء ينفجر من حتت قدميه

ليفة الثاين لإلمام املهدي عليه السالم: "الغرض احلقيقي منها  رمي اجلمرات: يقول اخل
هو الرباءة من الشيطان. وهناك حكمة يف أمساء هذه اجلمرات: الدنيا، والوسطى، 

والعقبة، وهذه احلكمة هي: أن يِعد اإلنسان أنه لن يسمح للشيطان أن يقْتب منها  
لًيا من أي َتثري للشيطان على  يف الدنيا، وأنه سوف يدخل عامل الربزخ ُث العقىب خا

 (449ص  2روحه." )التفسري الكبري ج 

ذبح اهلدي: من املعلوم أن هللا تعاىل ليس حباجة إىل حلوم األضاحي وال دمائها. وإمنا 
يريد هللا تعاىل من ذبح العبد لألضحية أن تنشأ يف قلب العبد املؤمن روُح التضحية يف  



هلدي إمنا هو عبارة عن استعداد احلاج لتقدمي كل سبيل هللا. كما أن القيام بذبح ا 
تضحية يطلبها هللا منه. وهذه احلالة إمنا هي نتاج تقوى هللا. فقد نّوه هللا تعاىل إىل 

 :ذلك بقوله

 .(38َلْن يـََناَل اَّللََّ حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم)احلج: ;61533

اين لإلمام املهدي رضي هللا عنه يقول: "... ُث بتقدمي الذابئح وجَّه األنظار  واخلليفة الث
إىل أن على اإلنسان أن يكون دائًما مستعًدا للتضحية بنفسه يف سبيل هللا، فكلما  

يناديه ربه يذعن له على الفور وحيين رأسه يف سبيل هللا، وال يْتدد يف أن يقدم رأسه يف  
 ( 449ص  2لكبري ج هذا السبيل." )التفسري ا 

ولقد بنّي سيدان اإلمام املهدي واملسيح املوعود عليه السالم فلسفة األضحية أميا بيان  
 :حيث قال يف خطبته اإلهلامية الشهرية اليت ألقاها مرجتاًل ومؤيًَّدا إبهلام من هللا تعاىل

فَِإنَُّه ُأودَِع َأْسَرارًا أُلويل النـَُّهى.  اَي ِعَباَد هللِا.. َفكُِّروا يِف يـَْوِمُكْم َهَذا يـَْوِم اأَلْضَحى، "
َوتـَْعَلُموَن َأنَّ يِف َهَذا اْليَـْوِم ُيَضحَّى ِبَكِثرٍي ِمَن اْلَعْجَماَواِت، َوتـُْنَحُر آاَبٌل ِمَن اجلَِْماِل 

عان َوَخَناِطيُل ِمَن اْلبَـَقَراِت، َوُتْذَبُح َأقَاِطيُع ) آابل وخناطيل وأقاطيع كلُّها تعين الُقط
واجلماعات( ِمَن اْلَغَنِم ابِْتغَاَء َمْرَضاِة َربِّ اْلَكائَِناِت. وََكَذِلَك يـُْفَعُل ِمْن ابِْتَداِء َزَماِن 

ِم. َوَظينِّ َأنَّ اأَلَضاِحي يِف َشرِيَعِتَنا اْلَغرَّاِء، َقْد َخَرَجْت ِمْن َحدِّ   اإِلْسالِم، إىل هذه اأَلايَّ
ااَي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل ِمْن ُأَمِم األَنِْبَياِء، َوبـََلَغْت َكثْـَرُة الذَّاَبِئِح  اإِلْحِصاِء، َوفَاَقْت َضحَ 

َعْت ِدَماُؤَها َوُأرِيَد ِإْجَراُؤها جَلََرْت   َماِء. َحىتَّ َلْو مجُِ ِإىَل َحدٍّ ُغطَِّي ِبِه َوْجُه اأَلْرِض ِمَن الدِّ
َها اأَلهْنَاُر، َوَساَلِت اْلِبَحارُ   .، َوفَاَضِت اْلُغْدُر َواأَلْوِديَُة اْلِكَبارُ ِمنـْ

َوَقْد ُعدَّ َهَذا اْلَعَمُل يف ِملَِّتَنا ممَّا يـَُقرُِّب ِإىَل هللِا ُسْبَحانَه، َوُحِسَب َكَمِطيَئٍة حُتَاِكي اْلرَبَْق 
َا َتزِيُد قـُْراًب َولُْقَيااًن ُكلَّ  يف السَّرْيِ َوُلَمَعانَه. َفأَلْجِل َذِلَك مُسَِّي الضََّحااَي قـُْراَباًن، مبَا  َوَرَد َأهنَّ

َّيْت   َا ِمْن َأْعَظِم ُنُسِك الشَّرِيَعِة، َوِلَذِلَك مسُِ َمْن قـَرََّب ِإْخاَلًصا َوتـََعبًُّدا َوِإميَااًن. َوِإهنَّ



َذِلَك َجاَء َلْفُظ النُُّسِك مبَْعىَن  اِبلنَِّسيَكِة. َوالنُُّسُك الطَّاَعُة َواْلِعَباَدُة يف اللَِّساِن اْلَعَربِيَِّة، وَكَ 
بِيَحِة، فـََهَذا ااِلْشِْتَاُك َيُدلُّ َقْطًعا َعَلى َأنَّ اْلَعاِبَد يِف احْلَِقيَقِة، ُهَو الَِّذي َذَبَح  َذْبِح الذَّ

هَتَاَفَت َوامْنََحى،  نـَْفَسُه َوقـَُواُه، وَُكلَّ َمْن َأْصَباُه، ِلِرَضى َربِّ اخْلَِليَقِة، َوَذبَّ اهْلََوى، َحىتَّ 
َوَذاَب َوَغاَب َواْختَـَفى، َوَهبَّْت َعَلْيِه َعَواِصُف اْلَفَناِء، َوَسَفْت َذرَّاتِِه َشَداِئُد َهِذِه  

  .اهْلَْوَجاءِ 

َننْيِ،  َوَمْن َفكََّر يف َهَذْيِن اْلَمْفُهوَمنْيِ اْلُمْشَْتََكنْيِ، َوَتَدبّـََر اْلَمَقاَم بِتَـيَـقُِّظ اْلَقْلِب َوفَـ  ْتِح اْلَعيـْ
َقى َلُه َخَفاٌء َواَل ِمَراٌء، يف َأنَّ َهَذا ِإميَاٌء ِإىَل َأنَّ اْلِعَباَدَة اْلُمْنِجَيَة ِمَن اخْلََسارَِة، ِهيَ    فال يـَبـْ

رَِة، َمَع َذْبُح النـَّْفِس اأَلمَّارَِة، َوحَنُْرَها مبَُدى االْنِقطَاِع ِإىَل هللِا ِذي اآلاَلِء َواأَلْمِر َواإِلَما
  حَتَمُِّل أَنـَْواِع اْلمَرارَِة، لِتَـْنُجَو النـَّْفُس ِمْن َمْوِت اْلَغَرارَِة. َوَهَذا ُهَو َمْعىَن اإِلْسالَِم، َوَحِقيَقةُ 

َوتـَلََّها ااِلْنِقَياِد التَّامِّ. َواْلُمْسِلُم َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َوَلُه حَنََر اَنَقَة نـَْفِسِه 
 .ِلْلَجِبنِي، َوَما َنِسَي احلَْنْيَ يِف ِحنيٍ 

َفَحاِصُل اْلَكاَلِم.. َأنَّ النُُّسَك َوالضََّحااَي يف اإِلْساَلِم، ِهَي َتْذِكَرٌة هِلََذا اْلَمَراِم، َوَحثٌّ 
التَّامِّ. فـََوَجَب َعَلى ُكلِّ  َعَلى حَتِْصيِل َهَذا اْلَمَقاِم، َوِإْرَهاٌص حِلَِقيَقٍة حَتُْصُل بـَْعَد السُُّلوِك 

َتِغي ِرَضاَء هللِا اْلَوُدوِد، َأْن يّـَْفَهَم َهِذِه احْلَِقيَقَة َوجَيَْعَلَها َعنْيَ  ُمْؤِمٍن وَُّمْوِمَنٍة كان يـَبـْ
َيْسُكْن  اْلَمْقُصوِد، َويُْدِخَلَها يف نـَْفِسِه َحىتَّ َتْسِرَي يف ُكلِّ َذرَِّة اْلُوُجوِد، َواَل يـَْهَدْأ َوالَ 

َبْل   قـَْبَل َأَداِء َهِذِه الضَِّحيَِّة ِللرَّبِّ اْلَمْعُبوِد، َواَل يـَْقَنْع بَِنُموذٍَج َوِقْشٍر َكاجْلَُهاَلِء َواْلُعْمَياِن،
يـَُؤدِّي َحِقيَقَة َأْضَحاتِِه، َويـَْقِضي ِبَِميِع َحَصاتِِه َوُروِح تـَُقاتِِه، ُروَح اْلُقْراَبِن. َهَذا ُهَو  

يُع َمَدارِِج األَْتِقَياِء، َوِبهِ ُمنْـ   تَـَهى ُسُلوِك السَّاِلِكنَي، َوَغايَُة َمْقَصِد اْلَعارِِفنَي، َوَعَلْيِه خَيَْتِتُم مجَِ
َتِهي َسرْيُ اأَلْولَِياِء." )اخلطبة   يِقنَي َواأَلْصِفَياِء، َوِإلَْيِه يـَنـْ َيْكُمُل َسائُِر َمَراِحِل الصِّدِّ

 (38-31، ص 16الروحانية ج اإلهلامية، اخلزائن 

 : ُث يقول حضرته



َفاَل تـَْغَفُلوا َعْن َهَذا اْلَمَقاِم اَي َكافََّة اْلرَبَااَي، َواَل َعِن السِّرِّ الَِّذي يُوَجُد يف الضََّحااَي، "
ِه اْلَوَصااَي، َواَل َواْجَعُلوا الضََّحااَي، ِلُرْؤيَِة تِْلَك احْلَِقيَقِة َكاْلَمَرااَي، َواَل َتْذَهُلوا َعْن َهذِ 

ُْم َواْلَمَناايَ    .َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا َرهبَّ

 :َوَقْد ُأِشرَي ِإىَل َهَذا السِّرِّ اْلَمْكُتوِم، يِف َكاَلِم رَبَِّنا اْلَقيُّوِم، فـََقاَل َوُهَو َأْصَدُق اْلَقائِِلنيَ 

 َوحَمَْياَي َومَمَاِت هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي 

(. فَاْنظُْر َكْيَف َفسََّر النُُّسَك بَِلْفِظ اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوَأَشاَر ِبِه ِإىَل  163األنعام:)
ُروا ِفيِه اَي َذِوي احلََْصاِة. َوَمْن َضحَّى َمَع ِعْلِم َحِقيقَ  ِة َضِحيَِّتِه،  َحِقيَقِة اأَلْضَحاِة، فـََفكِّ

َنائِِه َوَحَفَدتِِه، َوَلُه َأْجٌر   َوِصْدِق َطوِيَِّتِه، َوُخُلوِص نِيَِّتِه، فـََقْد َضحَّى بِنَـْفِسِه َوُمْهَجِتِه، َوأَبـْ
ْلُمْجَتىَب، َعِظيٌم، َكَأْجِر ِإبـَْراِهيَم ِعْنَد رَِبِّه اْلَكِرمِي. َوِإلَْيِه َأَشاَر َسيُِّداَن اْلُمْصَطَفى، َوَرُسولَُنا ا 

َوِإَماُم اْلُمتَِّقنَي، َوَخامَتُ النَِّبيِّنَي، َوقَاَل َوُهَو بـَْعَد هللِا َأْصَدُق الصَّاِدِقنَي: ِإنَّ الضََّحااَي ِهَي 
رْيِ  اْلَمطَااَي، ُتوِصُل ِإىَل َربِّ اْلرَبَااَي، َوََتُْحو اخْلَطَااَي، َوتْدَفُع اْلَباَلاَي. َهَذا َما بـََلَغَنا ِمْن خَ 

اْلرَبِيَِّة، عليه َصَلواُت هللِا والرَبَكاُت السَِّنيُة، َوإنَُّه َأْوَمَأ ِفيِه ِإىَل ِحَكِم الضَِّحيَِّة، ِبَكِلَماٍت 
 .َكالدَُّرِر اْلَبِهيَّةِ 

يـَتَِّبُعوَن َهِذِه  فَاأَلَسُف ُكّل اأَلَسِف َأنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُموَن َهِذِه النَِّكاِت اخْلَِفيََّة، َواَل 
اْلَوِصيََّة، َولَْيَس ِعْنَدُهْم َمْعىَن اْلِعيِد، ِمْن ُدوِن اْلُغْسِل َولَْبِس اجْلَِديِد، َواخْلَْضِم َواْلَقْضم 

)اخْلَْضم َواْلَقْضم مبعىن أكل اللحم بشهية ابلغة( َمَع اأَلْهِل َواخْلََدِم َواْلَعِبيِد، ُثَّ اخْلُُروِج  
تَـَهى َطَرهِبِْم يِف َهَذا اْليَـْوِم،  اِبلزِّيَنةِ  ِللتـَّْعِييِد َكالصََّناِديِد. َوتـََرى اأَلطَاِئَب ِمَن اأَلْطِعَمِة ُمنـْ

َوالنـََّفاِئَس ِمَن األَْلِبَسِة َغايََة َأَرهِبِْم إِلرَاَءِة اْلَقْوِم. َواَل َيْدُروَن َما اأَلْضَحاُة، َوأَليِّ َغَرٍض 
 (46-42ص  16البَـَقرَاُت." )اخلطبة اإلهلامية، اخلزائن الروحانية ج يُْذَبُح اْلَغَنُم وَ 

 

 أهداف احلج عموًما



إذا َتملنا يف نصوص الكتاب والسنة اخلاصة ابحلج، ومجعنا معها ما نلمسه يف الواقع  
 :املشاهد خالل أداء فريضة احلج، جتّلت لنا أهداف كثرية، نذكر بعضها فيما يلي

 ا إبراهيم عليه السالماحلج فيه َتسي أببين

لقد أمران هللا تعاىل أبن نتأسى بسيدان إبراهيم عليه السالم والذين معه، وأن جنعلهم 
 :قدوة حسنًة لنا. فيقول تعاىل

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة يف ِإبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه.. إىل قوله تعاىل: َلَقْد َكاَن َلُكْم 
 ( 7إىل  5املمتحنة: )  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجوا اَّللََّ َواْليَـْوَم اآلِخرَ ِفيِهمْ 

يقوم أبعمال كثرية يف أثناء حجه، متأسيا يف ذلك  -امتثاال ألمر هللا  -فإن احلاج 
أبسوة سيدان إبراهيم عليه السالم والذين معه، منها: رمُي اجلمرات، والسعي بني 

واملروة الذي يذّكران حبادث السيدة هاجر، ومنها ذبح اهلدي، وصالة ركعتني  الصفا 
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى(، وما إىل   خلف مقام إبراهيم عليه السالم لقوله تعاىل )َواختَِّ

 .ذلك من أعمال أخرى كثرية

يف تفسري   -نصره هللا   -وابملناسبة، فهناك معىن آخر ذكره إمامنا احلايل أمري املؤمنني 
قوله تعاىل "واخِتذوا من َمقام إبراهيم مصّلى"، حيث قال ما معناه: مل يقل هللا تعاىل هنا  
"ُمقام" اليت هي ِمن أقام يقيم، وتعين حصًرا مكان القيام، بل قال "َمقام" اليت هي ِمن  

يًضا. وعليه فاملراد من  قام يقوم، وتعين مكان القيام، كما تعين املرتبة واملنـزلة والدرجة أ
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى(: عليكم ابلسعي دائًما ألن تؤدوا  قوله تعاىل: )َواختَِّ

الصالة من خالل ذلك املقام الروحاين الرفيع الذي كان إبراهيم يقف عليه أثناء 
شوع  صالته.. مبعىن جيب أن حتاولوا دوًما أن تكون صلواتكم مليئة برحيق اخل

واالبتهال واإلخالص والتفاين يف هللا تعاىل مثلما كان إبراهيم يؤديها، عسى أن تنالوا  
 درجة ومقاًما عند هللا كما حظي به إبراهيم 



والشك أن الوصول إىل ذلك املقام يف الصالة يتطلب من اإلنسان  .;61557
السالم إىل تلك التحلي بتلك األخالق والصفات اليت قد ارتقت إببراهيم عليه 

 .الدرجات العلى. األمر الذي ال حيده حدود الزمان واملكان

والدليل على ذلك هو )أواًل( إن األمر الرابين ابختاذ مقام إبراهيم مصلىًّ عام يشمل 
مجيع املسلمني وال خيّص احلجاج وحدهم. و)اثنًيا( أن "مقام إبراهيم" املوجود يف احلرم 

ميكن للحجاج أن يصّلوا كلهم، والسيما يف عصران   الشريف مكان ضيق لدرجة ال
هذا، عند هذا املقام أايم احلج. فكيف ميكن أن َيمران هللا تعاىل ابلقيام بشيء جيد 

الذين معظمهم وصلوا إىل بيت هللا بعد انتظار طويل، وجهد جهيد،   -حىت احلجاج 
عوبة وأية صعوبة. بينما  يف القيام به ص -ومن أماكن انئية، وألول مرة ولرمبا األخرية 

  .يقول هللا تعاىل: ما جعل لكم يف الدين من حرج

وعليه فإن آية )واخِتذوا من مقام إبراهيم مصّلى( خاصة من انحية، وعامة من انحية  
 .أخرى على النحو الذي بيّـّناه

 

 إعالن عملي ملبدأ املساواة بني الناس 

لناس موقًفا واحًدا بعرفات، حبيث تتجلى املساواة أبمسى صورها يف احلج حني يقف ا 
(، وإمنا التفاضل  25ال تفاضَل بينهم لقوله تعاىل )سواًء العاِكُف فيه والباد()احلج: 

ًدا هذا املنهج السامي يف اإلسالم }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم  ابلتقوى فقط. ولقد قال هللا تعاىل مؤكِّ
لنيب )ص( على أمهية ذلك يف خطبة  (. وقد ركز ا 14ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم{ )احلجرات: 

حجة الوداع قائال: " اَي أَيّـَُها النَّاُس َأال ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد َوِإنَّ َأاَبُكْم َواِحٌد. َأال ال َفْضَل  
َأمْحََر،   ِلَعَريبٍّ َعَلى َأْعَجِميٍّ َوال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَريبٍّ، َوال ألمْحََر َعَلى َأْسَوَد َوال َأْسَوَد َعَلى



ِإال اِبلتـَّْقَوى. َأبـَلَّْغُت؟ قَاُلوا: بـَلََّغ َرُسوُل اَّللَِّ )ص(." )مسند أمحد بن حنبل ابقي مسند  
 ( األنصار

 مجع الناس على مبدأ التوحيد 

يف احلج تتجلى صورة التوحيد لدى املسلمني حيث يتوافدون على الداير املقدسة من  
، وينادون رابًّ واحدا، ملّبني لندائه كل حدب وصوب، وجيتمعون يف مكان واحد

 .ومذعنني ألمره ومرّددين كلمة التوحيد ومعَتصمني ابحلبل املتني

 توثيق ملبدأ التعارف والتعاون 

يتجلى يف احلج حتقيق مبدأ )َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتـَّْقَوى( حيث حيصل التعارف  
جيري تبادل اآلراء والتجارب ويقوى، وتنشأ الصالت وتتوثق، ويتم التشاور، و 

 (29واخلربات. وهكذا يتجلى عمليا قوله تعاىل )لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم( )احلج: 

ومثة أهداف أخرى كثرية لكننا نكتفي مبا ذكران، داعني هللا تعاىل لكل من قام أبداء  
يزيل مجيع  فريضة احلج، حجا مربورًا وسعيا مشكورا. كما ندعو هللا أن يفرج عنا، و 

 .العقبات، فيوفقنا لزايرة الداير املقدسة. آمني

اللهم، قد استبد بنا احلنني إىل بيتك احملرم، وقد بلغ بنا الشوق لرؤية األماكن املقدسة  
ذروَته.. اللهم اسقنا من زالل رمحتك ونصرتك، وأيّدان بتأييدات مساوية. ربنا اْشِف 

تحل عيونُنا برؤية بيتك احملرم، ولتمتلئ قلوبنا  غليَلنا وهّيْئ لنا من أمران رشدا، لتك
أبنوارك املنتشرة وبركاتك الغزيرة وأفضالك العميمة.. ربنا تقبَّْل منا إنك أنت السميع 

 .العليم. اللهم آمني
 


