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  العتبة العلوية المقدسة، العراق ـ النجف األشرف
  )٠٠٩٦٤ (٠٧٨٠٢٣٣٧٢٧٧  :هاتف

   :إلبداء مالحظاتكم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
info@haydarya.com   

  العتبة العلوية املقدسة                  : رشان  ال■

                 الشيخ فارس حسون    : تأليف  ■

  نصري شكر                            : إخراج فني  ■

 نسخة١٠٠٠                         :عدد النسخ  ■
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ّوهللا عىل الناس حج البيت من «: قال تعاىل يف حمكم كتابه الكريم ّ

ّ، تدل اآلية عىل وجوب احلج مع توفر الرشائط )١(»ًاستطاع إليه سبيال ّ

ًاملطلوبة، ثم بعد حصول الرشائط البد وأن يكون العمل خالصا هللا  ّ

ّوأمتوا احلج والعمرة هللا«: تعاىل ال يشوبه يشء، كام قال تعاىل ، ثم )٢(»ّ

  .ّبني سائر اآليات وكذلك الروايات كيفية أداء احلج ومناسكهُت

صعوبة احلج وما يكتنفه من مشاق ومصاعب، افرتضه اهللا ول

تعاىل مرة واحدة يف العمر، وجعل يف تكراره الفضل الكثري، حتى قال 

ّإن «: ، وقال )٣(»احلج جهاد كل ضعيف«: أمرياملؤمنني 

ّما توسل به املتوسلون إىل اهللاأفضل  ّحج البيت واعتامره ...  سبحانهّ
ّفإهنام ينفيان الفقر ويرحضان الذنب اهللا «:  ويف نص آخر يقول )٤(»ّ

  

 .٩٧: آل عمران) ١(

 .١٩٦: البقرة) ٢(

 .١٢٩: هنج البالغة، قصار احلكم) ٣(

 .١٠٩: هنج البالغة، اخلطبة) ٤(



  

 .)١(»ظرواّوه ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناّاهللا يف بيت ربكم ال ختل

ّ يرشح بعض مصاعب احلج، وان اهللا ّثم ان أمرياملؤمنني 

 سبحانه ّأال ترون أن اهللا«: تعاىل اخترب األولني واآلخرين به ويقول

ٍخرين من هذا العامل بأحجار  إىل اآلّاخترب األولني من لدن آدم 

ّ فجعلها بيته احلرام الذي جعله ،ّالترض وال تنفع وال تبرص وال تسمع

ًللناس قياما ً ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجرا،ّ ّ وأقل نتائق الدنيا ،ّ ّ

ٍ بني جبال خشنة ورمال دمثة وعيون ،ً وأضيق بطون األودية قطرا،ًمدرا ٍ ٍٍ ٍ

ٍوشلة وقرى منقطعة ٌو هبا خف وال حافر وال ظلف ال يزك،ًٍ ٌٌّ. 

ً وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة ّثم أمر آدم 

ً وغاية مللقى رحاهلم هتوي إليه ثامر األفئدة من مفاوز ،ملنتجع أسفارهم

ٍقفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة ٍٍ ٍ وجزائر بحار منقطعة،ٍ ّزوا ّ حتى هي،ٍ

ّكبهم ذلال هيللون هللامنا ً حوله ويرملون عىل أقدامهم شعثا غربا لهً  قد ،ً

ّنبذوا الرسابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور حماسن خلقهم ّ ّ، 

ًابتالء عظيام وامتحانا شديدا واختبارا مبينا ومتحيصا بليغا ً ً ً ً ً ً  ، جعله اهللاً

ّسببا لرمحته ووصلة إىل جنته ً ً. 

ٍ يضع بيته احلرام ومشاعره العظام بني جنات ولو أراد سبحانه أن ّ

ٍوأهنار وسهل وقرار ّ جم األشجار داين الثامر ملتف البنى متصل ،ٍٍ ّ ّ ّ
ٍ بني برة سمراء وروضة خرضاء وأرياف حمدقة وعراص مغدقة ،القرى ٍ ٍ ٍ ٍٍ ّ

  

 .٤٧: هنج البالغة، الكتاب) ١(



  

ٍورياض نارضة وطرق عامرة ٍٍ  لكان قد صغر قدر اجلزاء عىل حسب ،ٍ

اس املحمول عليها واألحجار املرفوع هبا  ولو كان األس،ضعف البالء

ّبني زمردة خرضاء وياقوتة محراء ونور وضياء خلفف ذلك مصارعة  ٍ ٍ ٍ ٍ ّ
ّالشك يف الصدور ّ  ولنفى معتلج ، ولوضع جماهدة إبليس عن القلوب،ّ

ّالريب من الناس ّ خيترب عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم ّ، ولكن اهللاّ ّ

ّوب املكاره إخراجا للتكرب من قلوهبم بأنواع املجاهد ويبتليهم برض ّ ً

ّوإسكانا للتذلل يف نفوسهم ّ ً وليجعل ذلك أبوابا فتحا إىل فضله ،ً ً

ًوأسبابا ذلال لعفوه ً«)١(. 

ّ يف هذا النص الرشيف إىل عدة نقاط يشري أمرياملؤمنني 

 :نوجزها فيام ييل

، وجعله منذ زمن آدم ًموجودا ّـ ان بيت اهللا احلرام كان ١

ّاهللا تعاىل موضعا الختبار عباده، يدل عليه قوله تعاىل عن لسان  ً

ٍربنا إين أسكنت من ذريتي بواد غري ذي زرع عند بيتك «: إبراهيم ٍ ّ ّ ّ ّ
ً، حيث تدل عىل وجود البيت آنذاك، وقوله تعاىل أيضا)٢(»ّرممحـال ّ :

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا« ّ ّ ّ ٍ ّ ، وهناك شواهد أخرى )٣(»ّ

  

 .١٩٢: هنج البالغة، اخلطبة) ١(

 .٣٧: إبراهيم) ٢(

 .٩٦: آل عمران) ٣(



  

  .)١(ّوردت يف كتب السرية والتاريخ تؤيد هذا

ّهذا البيت كان معظام وحمرتما عند مجيع األمم، قال ّثم ان  ً ًّ

ّكانت الكعبة مقدسة معظمة عند األمم «: العالمة الطباطبائي يف تفسريه ّ

وهو » سيفا«ّان روح : املختلفة، فكانت اهلنود يعظموهنا ويقولون

ّاالقنوم الثالث عندهم حلت يف احلجر األسود حني زار مع زوجته بالد 

ة من الفرس والكلدانيني يعدوهنا أحد البيوت ئ الصابوكانت. احلجاز

 .ّالسبعة املعظمة، وربام قيل انه بيت زحل لقدم عهده وطول بقائه

ّوكانت الفرس حيرتمون الكعبة أيضا، زاعمني ان روح هرمز  ً

ّحلت فيها، وربام حجوا إليها زائرين، وكانت اليهود يعظموهنا  ّ ّ

م، وكان هبا صور ومتاثيل منها متثال ويعبدون اهللا فيها عىل دين إبراهي

إبراهيم وإسامعيل وبأيدهيام األزالم، ومنها صورتا العذراء واملسيح، 

 .ًويشهد ذلك عىل تعظيم النصارى ألمرها أيضا كاليهود

ًوكانت العرب أيضا تعظمها كل التعظيم وتعدها بيتا هللا تعاىل،  ّ ًّ

ّوكانوا حيجون إليها من كل جهة، وهم يعدون ال بيت بناء إلبراهيم، ّ

  .)٢(»واحلج من دينه الباقي بينهم بالتوارث

ًجعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما «: وهذا مفاد قوله تعاىل

  

 .١٦١: ١٣رشح النهج البن أيب احلديد راجع ) ١(

 .٣٦١: ٣امليزان للطباطبائي ) ٢(



  

 .)١(»ّللناس

ًـ ان اهللا تعاىل تتميام لالختبار واالبتالء جعل البيت يف أوعر ٢ ّ

ًرض، فهي غري صاحلة للزرع وغري صاحلة أيضا حلياة وأصعب بقاع األ

ّف وال حافر وال ظلف، وهذا مفاد قوله خاحليوان فيها، فال يزكوا هبا 

ٍربنا إين أسكنت من ذريتي بواد غري ذي «: تعاىل عن لسان إبراهيم  ّ ّ ّ ّ
 .)٢(»ٍزرع

ر البيت ـ رغم ما يكتنفه من صعوبات ـ من خصائص وأرسا٣

ّطبيعية مرت اإلشارة إليها وصعوبات املناسك أيضا ـ أنه  ً هتوي إليه «ّ

ّفاجعل أفئدة من الناس «: كام ورد يف دعاء إبراهيم » ثامر األفئدة ً

 .)٣(»هتوي إليهم

:  هذا الشوق يف متثيل رائع حيث قالوقد ذكر أمرياملؤمنني 

ّ أي يشتد شوقهم إليه حتى تكاد تذهب )٤(»ويأهلون إليه ولوه احلامم«

 .ّعقوهلم من شدة االشتياق، كاشتياق احلامم إىل وكرها

ّ سببا لرمحته ووصلة إىل جنتهجعله اهللا«ـ ٤ ً ّ إىل ان شري ي» ً

الغفران والرمحة اإلهلية من ثامر احلج، وهذا ما ورد التأكيد عليه يف 

  

 .٩٧: املائدة) ١(

 .٣٧: إبراهيم) ٢(

 .٣٧: إبراهيم) ٣(

 .١: اخلطبة: هنج البالغة) ٤(



  

عليكم بحج هذا «: ّ أنه قالروايات كثرية، فعن اإلمام الصادق 

عنكم، وأهوال ّالبيت فأدمنوه، فإن يف إدمانكم احلج دفع مكاره الدنيا 

 .)١(»يوم القيامة

ّحق احلج أن تعلم أنه وفادة «: ّ أنه قالوعن اإلمام السجاد 

إىل ربك، وفرار إليه من ذنوبك، وبه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي 

 .)٢(»أوجبه اهللا عليك

: ً أيضا يف ثواب من حج أربع حججوعن اإلمام الصادق 

ّمن حج أربع حجج مل تصبه ضغطة القرب أبدا، وإذا مات صور اهللا « ًّ

احلج الذي حج يف صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بني 

 كب تلعينيه تصيل يف جوف قربه حتى يبعثه اهللا من قربه، ويكون ثوا

ّعلم ان صالة من تلك الصالة تعدل ألف ركعة من صالة االصالة له، و

 .)٣(»اآلدميني

ًـ ان احلكمة يف جعل البيت مكتنفا هبذه الشدائد واملصاعب، ٥ ّ

ًاختبار العباد وإثابة املجيب، زائدا إخراج التكرب من القلوب بالتعبد 

ة من اإلحرام وااللتزام برتوكاته إىل السعي ّألداء املناسك الشاق

ّوالتقصري وأيام عرفات ومنى وغريها من املناسك، وإال فإن اهللا تعاىل  ّ

  

 .٦٦٨: أمايل الطويس) ١(

 .٥٦٦:  للشيخ الصدوقاخلصال) ٢(

 .٢١٥:  للشيخ الصدوقاخلصال) ٣(



  

ًكان قادرا عىل رفع مجيع هذه املشاق بأن جيعل البيت يف أفضل أماكن 

ًاألرض ماءا وكالءا ً. 

نعم هذا هو احلج، وهذه ثامره ونتائجه، ففي الدنيا الرزق 

 . ويف القرب األمن واألمان، ويف اآلخرة املغفرة والرضوانوالشوق،

» سلسلة يف رحاب هنج البالغة«فمعكم يف حلقة أخرى من 

ّبقلم املحقق البحاثة املرحوم الشيخ » احلج يف هنج البالغة«حتت عنوان 
ّحيث رشح ما يتعلق باحلج من اخلطبة ) تربيزيان(فارس احلسون 

هـ، ١٤١٦العدد الرابع عام) ميقات احلج(األوىل، وسبق أن نرش يف جملة

ّثرنا نرشه ضمن هذه السلسلة تتميام للفائدة، ووفاء حلق املؤلف حيث آ ً

، وكان املؤسس ملكتبات العتبات ًكان مهتام بنرش تراث أهل البيت 

ّنته بمنه يف العراق اجلديد، فرمحة اهللا عليه رمحة واسعة، وأسكنه فسيح ج

 .وكرمه

 

 مكتبة الروضة احليدرية

 هـ١٤٣٢ ذو القعدة ٢

 



  



  

 

 

 

 

 

ّالكالم كلام حسن نظمه، وانتظمت مفرداته بأحسن نظام وحتـىل 

ّبالفصاحة، وتزين بالبالغة، يكـون للقبـول أقـرب وبـالنفوس أوقـف 
ًخصوصا إذا مجع بني البالغة والفصاحة، وبني املعنى العميـق الـشامل 

 . املعلومات ودقائق املفاهيمألنواع

 القرآن ومن هذا املنطلق جعل اهللا ـ سبحانه ـ معجزة النبي 

املجيد، ببالغته وحسن عباراته، وبام فيه من األحكام واإلنذار واإلبالغ 

ّوشتى العلوم، حتـى حتـدى بـه العـرب ـ الـذين كـانوا أهـل البالغـة  ّ

 .ن يأتوا بآية من مثلهوالفصاحة ـ أ

القـرآن، والعـرتة، : ّ، خلف الثقلنيوبعد وفاة النبي األكرم 

ّومتثل ثقل العرتة بأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ّ وانتقلـت إليـه ،

ة املحمدية، رشع مواريث األنبياء واألوصياء، وورث الفصاحة والبالغ

ّـ سالم اهللا عليه ـ هبداية األمـة، بخطبـه وحكمـه ومواعظـه ورسـائله 
ّالفصيحة الشاملة ألدق املعاين وأمتنها، حتى ضاهت بالغته وفـصاحته  ّ

بالغة وفصاحة العرب، وصار أمري الفصاحة والبالغة، كـام كـان أمـري 



  

 .الشجاعة والعلم والصرب واحلزم والعبادة

: ّ إىل حد من البالغة وحسن النظم حتى قيلوبلغت خطبه 

 . فوق كالم املخلوق ودون كالم اخلالقّإن كالمه 

ّوقيض اهللا ـ سبحانه ـ الكثري من العلامء ممن مجع كالمه وخطبـه  ّ
الـرشيف : ّ، ودوهنـا يف كتـب مـستقلة، مـنهمورسائله ومواعظه 

الريض ـ رضوان اهللا عليه ـ ، حيث كتب كتابه هنج البالغة، اختـار فيـه 

 وكالمه وحكمه ورسـائله، حتـى أصـبح من خطب أمري املؤمنني 

:  بام له ربـطهنج البالغة وال يكاد جيهله أحد، اختار فيه من كالمه 

ّبالتوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة، واملعاد، ووصف القرآن والنبـي  ّ
 واألحكام الرشعية، واملـسائل األخالقيـة وصـفات وأهل البيت 

املتقني ووصف املنافقني واملنحرفني، وفنـون احلـرب وعجيـب خلقـة 

 .يواناتبعض احل

 يف هنج البالغة ما له صلة باحلج وبيت وانتخبت من كالمه 

اهللا احلرام، وضبطته باالعتامد عىل أقدم نسختني لـنهج البالغـة وسـائر 

ً رشحا شافيا، مستعينا بالرشوح النسخ األخرى، ورشحت كالمه  ً ً

 .مدة لنهج البالغةاملعت



  

 :ّنص اخلطبة
ًوفرض عليكم حج بيته احلرام، الذي جعله قبلـة لألنـام، «: منها ّ ّ

 .»يردونه ورود األنعام، ويأهلون إليه ولوه احلامم

ّجعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته، وإذعاهنم لعزته« ً«. 

ّواختار من خلقه سامعا أجابوا إليـه دعوتـه، وصـدقوا كلمتـه، « ً ّ
ّوا مواقف أنبيائه، وتـشبهوا بمالئكتـه املطيفـني بعرشـه، حيـرزون ووقف

 .»االرباح يف متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته

ًجعله سبحانه لالسالم علام، وللعائذين حرما« ً«. 

ّفرض حجه، وأوجـب حقـه، وكتـب علـيكم وفادتـه« ، فقـال »ّ

ّوهللا عىل الناس حج البيت من استطاع إليه «: سبحانه ومن كفر  * ًسبيالّ

ٌّفإن اهللا غني عن العاملني ّ«)١(. 

ذكر الرشيف الريض هذا املقطع يف آخر اخلطبة األوىل من كتابـه 

الرشيف هنج البالغة، واعتمدنا يف نقل هذا املقطع من اخلطبة عىل أقدم 

 :نسختني من كتاب هنج البالغة كتبتا يف القرن اخلامس اهلجري

، يف قــم، رقــم يف املكتبــة العامــة آليــة اهللا املرعــيش : األوىل

 هـ ، ويقع هذا املقطـع مـن ٤٦٩ هـ ، أو سنة ٤٩٩، كتبت سنة ٣٨٢٧

  .اخلطبة يف هذه النسخة يف الصفحة الثامنة والتاسعة

يف مكتبة فخر الدين النصريي يف طهران، كتبت يف القرن : الثانية
  

 .٩٧: آل عمران ) ١(



  

امس اهلجري، ويقـع هـذا املقطـع مـن اخلطبـة يف هـذه النـسخة يف اخل

 .الصفحة السادسة

كام ويقع هذا املقطع من اخلطبة يف الصفحة الثانية عرشة من هنج 

 . هـ ١٤١٣البالغة، طبعة مؤسسة هنج البالغة يف طهران سنة 

ويف الصفحة السابعة والعرشين من هنج البالغة برشح األسـتاذ 

 . مؤسسة األعلمي يف بريوتحممد عبده طبعة

ويف الصفحة الثانية والعرشين من هنج البالغـة بـرشح الـدكتور 

 . هـ ١٤١٥صبحي الصالح طبعة دار األسوة يف قم سنة 

ويف اجلزء األول من الصفحة املائة والثالثة والعرشين مـن رشح 

 هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل طبعة دار إحياء الكتب العربية سنة

 . هـ ١٣٧٨

ويف اجلزء األول مـن الـصفحة اخلامـسة والثامنـني مـن منهـاج 

الرباعة يف رشح هنج البالغة لقطب الدين سعيد بن هبـة اهللا الراونـدي 

 . هـ١٤٠٦ يف قم سنة طبعة املكتبة العامة آلية اهللا املرعيش 

لتاسـعة واألربعـني مـن ويف اجلزء األول من الصفحة املائتني وا

كتاب مصادر هنـج البالغـة وأسـانيده للـسيد عبـد الزهـراء احلـسيني 

 . هـ ١٣٩٥اخلطيب طبع مؤسسة األعلمي يف بريوت سنة 

ويف اجلزء األول من الصفحة املائتني واثنتني وعرشين مـن رشح 

هنج البالغة لكامل الدين ميثم البحراين طبعة مطبعة خدمات چـاپى يف 



  

 . هـ ١٤٠٤طهران سنة 

ويف الصفحة الثانية والثامنني من اختيار مصباح السالكني لكامل 

الدين ميثم البحراين طبعة جممـع البحـوث اإلسـالمية يف مـشهد سـنة 

 .هـ١٤٠٨

ويف اجلزء التاسع من الصفحة الثالثامئة واثنتي عـرشة مـن هبـج 

الــصباغة يف رشح هنــج البالغــة للــشيخ حممــد تقــي التــسرتي طبعــة 

 .هـ ١٣٩٠ مكتبة الصدر يف طهران سنة منشورات

ويف اجلزء احلادي عرش من الـصفحة الرابعـة عـرش مـن كتـاب 

ــم  ــديث رق ــشيعة احل ــائل ال ــصيل وس ــسة آل ١٤١٢٧تف ــة مؤس  طبع

 . هـ ١٤١١ يف قم سنة البيت

 

 :اختالف النسخ
أقـدم نـسختني ّذكرنا فيام سبق من نقل نص اخلطبة اعتامدنا عـىل 

ّخطيتني من هنج البالغة، وأرشنا إىل مواضع اخلطبة يف سـائر الطبعـات 

والرشوح، ويف هذا الفصل نذكر االختالفات الـواردة بـني نـسخ هنـج 

ّالبالغة وطبعاته املختلفة ورشوحه، وإن كانت أكثر االختالفات المتس 
ًباملعنى وال تغري مفاد اخلطبة، نذكرها تتميام للفائدة ّ: 

 .منها يف ذكر احلج: يف بعض النسخ: منها: ولهق

وفرض عليهم، : ، يف بعض النسخ»وفرض عليكم«: قوله 



  

 .ّوفرض اهللا عليكم حج بيته: ويف بعض النسخ

، يف بعـض النـسخ مل يـرد لفـظ »ّحـج بيتـه احلـرام«: قوله 

 .احلرام

وجعلـه : ، يف بعـض النـسخ»جعله سبحانه عالمة«: وله ق

 .سبحانه عالمة

 .الذي يردونه: ، يف بعض النسخ»يردونه«: قوله 

: ، يف بعـض النـسخ»ويتبادرون عنده موعد مغفرته«: قوله 

ويتبـادرون عنـد موعـد : يتبادرون عنـد مغفرتـه، ويف بعـض النـسخو

 .مغفرته

جعلـه سـبحانه : ، يف بعض النـسخ»جعله سبحانه«: قوله 

 .وتعاىل

 .والعائذين: ، يف بعض النسخ»وللعائذين«: قوله 

ّفـرض حجـه وأوجـب حقـه«: قوله  : ، يف بعـض النـسخ»ّ

ّفرض حقه وأوجب حجه ّ. 
 

 :رواية اخلطبة
روى هذه اخلطبة الرشيف الريض يف كتابه هنج البالغة مرسـال، 

 .من دون ذكر سنده وهذه طريقته يف كل كتابه هنج البالغة

منهـاج وقال قطب الدين سعيد بن هبـة اهللا الراونـدي يف كتابـه 



  

 :)١(الرباعة

فعن الـشيخ أيب جعفـر حممـد بـن عـيل بـن : ّوأما رواية اخلطبة«

احلسن احللبي، عن الشيخ أيب جعفر الطويس، عن الشيخ املفيد أيب عبد 

اهللا احلارثي، أخربنا أبو احلسن عيل بن حممد الكاتب، أخربنا احلسن بن 

 أبو إسحاق إبراهيم بن حممد الثقفي، أخربنا أبـو عيل الزعفراين، أخربنا

ّالوليد العباس بن بكار الضبي، حدثنا أبـو بكـر اهلـذيل، عـن الزهـري 

ولـو . وعيسى بن زيد، عن صالح بن كيسان، عـن أمـري املـؤمنني 

 .»أردت ذكر ما حذفه الريض من اخلطبة لطال هذا الكتاب

ّم من آخر كالمه أن الرشيف الـريض مل يـورد اخلطبـة يفه: أقول

ًاألوىل التي يف آخرها هذا املقطع بأكملها، بل حذف منها شيئا، ويفهـم 

ّأيضا أن ما حذفه الرشيف الريض من اخلطبة ليس باليشء اليسري ّولعل . ً

الرشيف الـريض روى اخلطبـة مـن غـري الطريـق الـذي رواه القطـب 

 .الطريق الزيادة والنقصانالراوندي، فحدث باختالف 

  

 .١٠٩-١٠٧ : ١منهاج الرباعة ) ١(



  

 

 

 

 

 

 .»ّوفرض عليكم حج بيته احلرام«: قوله *      

 يف كالمه هذا يشري أوجبها، فهو : ًفرض اهللا األحكام فرضا

 .ينإىل وجوب احلج عىل اخللق، وهو معلوم بالرضورة من الد

 .قصد بيت اهللا لزيارته مع مناسك خاصة: ّواحلج

وإضافة البيت إىل اهللا للتفـضيل والتـرشيف والتخـصيص، وإن 

ّكانت الدنيا وما فيها هللا عز وجل ّ. 

ّموقتة بوقت معـني، وغـري موقتـة: والفريضة عىل قسمني  فـإذا ;ّّ

ّكانت الفريضة موقتة دل اختصاصها بوقت هلـا عـىل فـضلها ورشفهـا 

ّة حاهلا، يـستدعى مـن املوظـف عليهـا فـضل جهـد يف إقامتهـا، ونباه

 .ّويكون ثواهبا أعظم، فإن أفضل األعامل أمحزها

ّواحلــج مــن الفــرائض املوقتــة بوقــت معــني، ومعينــة بمكــان  ّّ ّ

ّمشخص، مما يستدعي من املوظـف عليهـا إقامتهـا يف وقتهـا ومكاهنـا،  ّ
شاق يف إقامتهـا، ّوذلك يتطلب مزيد جهد لالسـتعداد هلـا، وحتمـل املـ

ّفصارت فريضة احلـج مـن الفـرائض املهمـة يف اإلسـالم، ويثيـب اهللا 



  

 .مقيمها ماال يثيبه يف غريها من الفرائض

ّواحلرام، إما بمعنى املحرم، كقوله تعاىل ، )١(»ّعند بيتك املحرم«: ّ

ّفإن العرب كانت حترم فيه ما تستحل يف غريه من القتل والقتـ ّ ّ وإمـا ;الّ
ًبمعنى احلرم ـ كزمان وزمن ـ لكونه أمنا ملن دخله ومانعا له ّ وإما ألنـه ;ً

ذا حرمة واحرتام حيرم عىل اخللق أن يفعلوا فيه ما ال ينبغي مـن منـاهي 

 .الرشع

ّأال إن مكة حمرمة بتحريم اهللا، مل «:  أنه قالوروي عن النبي  ّ ّ

ّد كان قـبيل، ومل حتـل يل إال مـن سـاعة مـن هنـار إىل أن تقـوم ّحتل ألح ّ

 .)٢(»...الساعة، ال خيتيل خالها، وال يقطع شجرها، وال ينفد صيدها 

 

ًالذي جعله قبلة لألنام«: قوله *       ّ«. 

ً احلرام الذي فـرض حجـه قبلـة جعل اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ بيته ّ
ّفلنولينك قبلة ترضاها فـول وجهـك شـطر «: ّلألنام، فقال عز من قال ً ّ ّ

ّ، وهذا مما يزيد )٣(»ّاملسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
ّبتوجه املسلمني كافة أيـنام كـانوا نحـوه يف : يف رشف هذا البيت العظيم

  

 .٣٧: إبراهيم ) ١(

 .١٦٦٣٤ ح٤٠٦ : ١٢الوسائل ) ٢(

 .١٤٤: البقرة ) ٣(



  

ّ وتوجيه أمواهتم، إىل غري ذلك مما جيـب أو يـستحب صلواهتم وذبحهم
 .فيه استقبال القبلة، والقصد إليه ألداء مراسم احلج

 .ّاسم للمكان املتوجه إليه للصالة وغريها: والقبلة

ّوإنام عرب عن البيت احلرام بالقبلة ّ ألن املصيل يقابلها وتقابله، أو ;ّ

ّألن اهللا ـ تعاىل ـ يقبل صالة من توجه إل  .يهاّ

وجعل اهللا ـ سـبحانه ـ اخـتالف القبلـة سـامت أهـل األديـان، 

ّوأعالما يوقف هبا عىل انتحال املصيل إىل نحلة لزمها من النحـل، فقـال  ً

ّولكل وجهة هو موليها«: ّعز من قائل ٌٍّ«)١(. 

ما عـىل وجـه األرض مـن مجيـع : ّاجلن واإلنس، وقيل: واألنام

  .اخللق

ًىل التفسري األول، يكـون بيـت اهللا احلـرام قبلـة لإلنـس ًوبناء ع

ّواجلن، أما اإلنس فواضح، وأما اجلن، فيدل كالمـه  ّّ ّ : ًجعلـه قبلـة

ّلألنام ـ بناء عىل تفسري األنام باجلن واإلنس ـ عـىل أن بيـت اهللا احلـرام  ّ ً
ّقبلة للجن أيضا، يتوجهون إليه حني  ًّ عبادهتم، وإن كانت ماهية عبادهتم ً

 . لنا جمهولة

ًوبناء عىل التفسري الثاين، يكون بيت اهللا احلرام قبلة جلميع ما عىل  ً
ّوجه األرض من اخللق، ومعلوم أن املخلوقات كلها تعبد خالقها، وإن  ّ

ّكانت كيفية عبادهتا جمهولة لنا، إال أن املفهوم من قوله  ّ : ًجعله قبلة
  

 .١٤٨: البقرة ) ١(



  

ّما عىل وجه األرض من مجيع اخللق ـ أن : ًلألنام ـ بناء عىل تفسري األنام

ّبيت اهللا احلرام قبلـة جلميـع املخلوقـات تتوجـه إليـه يف عبادهتـا لرهبـا  ّ ً

 .وخالقها

 

 .يردونه ورود األنعام: قوله *      

ًورد البعري املاء يرده وردا بلغه ووافاه من : يقالاملوافاة، : الورود

غري دخول، وقد حيصل دخول فيه، وأكثر ما يستعمل ورود األنعام عىل 

 لورود األنام بيت اهللا احلرام، فكام ترد ٌاملاء، فهذا تشبيه لطيف منه 

اء ومدافعـة بعـضهم ّاألنعام بتلهف وظمإ واشتياق وازدحام لرشب امل

ّبعضا، يرد األنام بيت اهللا احلرام وهم عىل أشد الشوق والتلهف لزيـارة  ّ ً

 ليعرتفـوا ;ّبيت رهبم، يزدمحون وهيرولون للوصول إىل بيت اهللا احلـرام

ّبذنوهبم لرهبم فيغفرها هلم، ويتزودوا مـن العرفـان لـرهبم، ويـصوغوا  ّ
ّأنفسهم صياغة ربانية، ويتذكروا إنسانيتهم  ! التي نسوها من أمد بعيدّ

اإلبـل : الـنعم: واألنعام مجع نعم، أكثر ما يقع عىل اإلبل، وقيل

ّذوات اخلف والظلف، وهي اإلبـل والبقـر والغـنم، : خاصة، واألنعام

 .وقيل غري ذلك

ّعدم اطالع اخللق عىل : ّإن وجه الشبه بني األنام واألنعام: وقيل

ّاسك من احلكمة اإلهلية، وملا كـان ّأرسار احلج وعىل ما تشتمل عليه املن

ّالعقل الذي به يتميز اإلنسان عن األنعام وسائر احليـوان معـزوال عـن 



  

إدراك هذه األرسار كاد أن ال يكون بني اإلنسان وبني مركوبـه فـرق يف 

 !الورود إىل البيت

 .ٌويف بعض الوجوه من هذا القبيل بعد

 الفـرتة بـني عيـسى ّأن الكعبة شكت إىل اهللا ـ تعاىل ـ يف: وروي

ّيا رب ما يل قل زواري؟ فـأوحى اهللا إليهـا: ، فقالتوحممد  ّإين «: ّّ
ّمنزل نورا جديدا عىل قوم حينون إليك كـام حتـن األنعـام إىل أوالدهـا،  ّ ً ً ٌ

ّويزفون إليك كام تزف النسوان إىل أزواجها  .)١(ّأمة حممد : ، يعني»ّ

 

 .»ويأهلون إليه ولوه الـحامم«: قوله *      

ًأي حتري، واألصـل ولـه يولـه وهلـا، : ًأله يأله أهلا: قال الراوندي ّ
فاخللق ًأصل اهللا إاله، وأصله واله، فقلبت الواو مهزة، : وقال أبو اهليثم

 .)٢(ّيوهلون إليه يف حوائجهم، ويفزعون إليه يف كل ما ينوهبم

ّشـدة الوجـد، حتـى يكـاد العقـل : الولـه: وقال ابن أيب احلديد

» يـأهلون إليـه ولـوه احلـامم«: ومن روى. ًيذهب، وله الرجل يوله وهلا

عبـد، : أصله ألـهّفرسه بيشء آخر، وهو يعكفون عليه عكوف احلامم، و

ّاملعبود، وملـا كـان العكـوف عـىل الـيشء كالعبـادة لـه : ومنه اإلله، أي

  

 .١٤١٤٣ ح٢٢ : ١١الوسائل ) ١(

 .١٠٦ : ١منهاج الرباعة ) ٢(



  

عكـف عليـه كأنـه : أله فالن إىل كذا، أي: ملالزمته واالنقطاع إليه، قيل

يف هذا املوضع بمعنى يوهلـون، » يأهلون إليه«: وال جيوز أن يقال. يعبده

ّوأن أصل اهلمزة واو، كام فرسه الراوندي  ال جيوز أن يكـون ً فعوالّ ألن;ّ

ًمصدرا من فعلت بالكرس، ولو كان يأهلون هو يوهلون، كان أصـله ألـه 

ّ، وأما عىل ما فرسناه نحن فـال »ولوه احلامم«: بالكرس، فلم جيز أن يقول ّ
دخـل : ّ ألن أله مفتوح، فـصار كقولـك;ًيمتنع أن يكون الولوه مصدرا

 .)١ً(دخوال

ّأما ما قاله من أن معنى : قلت: وقال التسرتي : أي» يأهلون إليـه«ّ

ًأما لفظا. ًيعكفون عليه، فخلط لفظا ومعنى ّ فألنه مل يقل أحد أن معنى ;ّ ّ

يـأهلون : يف قولـه[قلته كناية، يمنعه إليـه : أله عكف، بل عبد، فإن قال

ّوأما معنى، فألن النـاس . ، فلو كان عليه كان له وجه]إليه ً ال يعكفـون ّ

 .ّيف مكة، وإنام يشتاقون إىل زيارهتا اشتياق احلامم إىل وكرها

ّمن أن فعوال ال يكون مصدر فعل بالكـرس، وولـه : ّوأما ما قاله

ّبالكرس، فليس ذلك كليا، بل إذا كان مضارعه يفعـل بـالفتح، وأمـا إذا  ً ّ
ًوثـق وثوقـا، وقـد قـال يف : كان يفعل بالكرس فيجـوز، كـام يف قولـك

ّوأما ما قالـه مـن أنـه إذا كـان . وله مثل ورث ووجل ووعد: اموسالق
ّ ألن أله مفتوح، ;ًيأهلون مهموز األصل، فيجوز أن يكون مصدره ولوها

ّأن مصادر املجرد ليست بقياسـية:  ففيه. ًل دخوالـدخ:  فيكون مثال ّ  ،
  

 .١٢٣ : ١رشح هنج البالغة ) ١(



  

 .)١(ًألوها، بل االهه والوهه: ومل ينقل يف اللغة كون مصدر أله

ّكـل ذي طـوق مـن الفواخـت والقـامري : واحلامم عند العـرب

ّوالقطا والدواجن وأشباه ذلك، الواحدة محامة، والعامـة ختـص احلـامم 
احلامم هـو الـربي والـيامم هـو الـذي : بالدواجن، وكان الكسائي يقول

اليامم محام الوحش، وهـو رضب مـن : يألف البيوت، وقال األصمعي

 .الصحراءطري 

 :ّ ولوه األنام بولوه احلامم عدة وجوهويف تشبيهه 

ّإشارة إىل شـوق اخللـق يف كـل عـام إىل ورود البيـت كـام : منها

 .يشتاق إليه احلامم الذي يسكنه عند خروجه

ّإشارة إىل أن احلامم كام يفزع إىل حمله عند اخلوف، فكذلك : ومنها

 .ّ فإن احلامم يظهر عليه أثر اللوذ بكثرةاألنام،

ومن طبع احلامم أنه يطلـب وكـره ولـو أرسـل مـن ألـف : قالوا

ّفرسخ، وربام اصطيد وغاب عن وطنه عرش حجج فأكثر، ثم هـو عـىل  ّ
 .ثبات عقله حتى جيد فرصة فيطري إىل وطنه

: ًمحام احلرم يلتجئ إليه إهلاما من اهللا هلا أنه املأمن، ويقـال: وقيل

 .إهنا من نسل طري أبابيل

 

  

 .٣١٥-٣١٤ : ٩باغة هبج الص) ١(



  

 .ًجعله سبحانه عالمة لتواضعهم لعظمته: قوله *      

ّأي دليال لتواضعهم، فإن املواقف واألعـامل : عالمة لتواضعهم ً

 .ّتدل عىل التواضع واخلشوع

: ًومن البس عمال ال يالئم صورة التكرب وينايف أعـامل اجلبـابرة

قبال عىل حجر أصم بالتقبيل، وعىل مواطن خالية مـن حـوادث من اإل

ّ فـإن ;ّاالطامع باإلجالل، صار ذلك الفعل أتم رياضة عىل طرح األنفـة

من أطاعته نفسه لوجه اهللا ـ تعاىل ـ يف توقري يشء، ظـاهره ال ينفـع وال 

يؤذي وال يعلم وال يشكر، فهو إىل توقري من هو أعـىل منـه درجـة مـن 

 .املالئكة أرسعاألنبياء و

 

 .»ّوإذعاهنم لعزته«: قوله *      

 .منقادة: انقاد ومل يستعص، وناقة مذعان: ًأذعن إذعانا

الغالـب الـذي : الغلبـة، والعزيـز مـن أسـامئه سـبحانه: ّوالعزة

ّوإنام جعله ـ سبحانه ـ عالمة إلذعاهنم لعزته .اليغلب ً ّ ألن العقل مل;ّ ا مل ّ

يكن ليهتدي إىل أرسار أعامل احلج، مل يكن الباعث عليها يف أكثر اخللق 

ّإال األمر املجرد وقصد امتثاله من حيث هو واجب االتبـاع فقـط وفيـه  ّ

ّكامل الرق وخلوص االنقياد هللا، فمن فعل ما أمر به من إتيـان بيـت اهللا 

ذي ظهـرت عليـه ّوأداء مناسك احلج، فهو املنقاد لعزة اهللا، املخلص ال

 .ّعالمات املخلص املتواضع املذعن جلالل اهللا رب العاملني



  

ّأن ابن أيب العوجاء تلميذ احلسن البرصي انحـرف عـن : وروي

تركت مذهب صاحبك ودخلت فيام ال أصل له وال : التوحيد، فقيل له

ًإن صاحبي كان خملطا، كان يقول طـورا بالقـدر وطـورا : حقيقة، فقال ً ً ّ

ً أعلمه اعتقد مذهبا دام عليه، فقدم مكة متمردا وإنكارا عىل باجلرب، وما ً ًّ
 .من حيج، وكان يكره العلامء جمالسته، خلبث لسانه وفساد ضمريه

يا : ، فجلس إليه يف مجاعة من نظرائه، فقالفأتى أبا عبد اهللا 

ّأبا عبد اهللا، إن املجالس باألمانات، والبد  ّلكل مـن بـه سـعال مـن أن ّ

 .ّتكلم: يسعل، أفتأذن يل بالكالم؟ فقال

إىل كـم تدوسـون هبـذا البيـدر، وتلـوذون هبـذا احلجـر، : فقال

وتعبدون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر، وهترولـون حولـه هرولـة 

ّالبعري إذا نفر، إن من فكر يف هذا وقدر علم أن هذا أسـسه غـري حكـيم  ّ ّّ ّ

ّل فإنك رأس هذا األمر وسنامه، وأبوك أسه ومتامهوال ذي نظر، فق ّ.  

ّإن من أضله اهللا وأعمى قلبه، واسـتوخم احلـق ومل «: فقال  ّ ّ

ّيستعذ به، فصار الشيطان وليه وربه، يورده مناهل اهللكة ثم ال يصدره،  ّ ّ
ّ إتيانه، فحثهم عـىل وهذا البيت استعبد اهللا به خلقه، ليخترب طاعتهم يف

ّتعظيمه وزيارته، وجعله حمل أنبيائه وقبلة للمصلني إليه، فهو شعبة من  ًّ

ّرضوانه، وطريـق يـؤدي إىل غفرانـه، منـصوب عـىل اسـتواء الكـامل، 
 .)١(»...وجمتمع العظمة واجلالل، خلقه اهللا قبل دحو األرض بألفي عام

  

 .١ ح١٩٨ : ٤الكايف ) ١(



  

ًواختار من خلقه سامعا أجابوا إليه دعوته: قوله *       ّ. 
ّالسامع مجع سامع ـ كسامر وسامر ـ وهم احلـاج يف قولـه تعـاىل ّ :

ٍّوأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعىل كل ضامر يأتني من كـل فـج « ّّ ٍّ ً ّ ّ

 .)١(»ٍعميق

هللا » دعوتـه«للبيـت، ويف » أجابوا إليـه«: والضمري يف قوله 

 .تعاىل، أي أجابوا ـ قاصدين إىل البيت ـ دعوته تعاىل

  ّملا أمر إبراهيم وإسامعيل«: وروي عن اإلمام الصادق

ّهلم احلج، فلـو : ّد إبراهيم عىل ركن ثم نادىّببناء البيت، وتم بناؤه، قع ّ
ّهلموا إىل احلج، مل حيج إال من كان يومئذ إنـسيا خملوقـا، ولكنـه : نادى ً ً ٍ ّ ّ ّ
ّهلم احلج، فلبى الناس يف أصـالب الرجـال: نادى ّلبيـك داعـي اهللا، : ّ

ًلبيك داعي اهللا عز وجل، فمن لبى عرشا حيج عرشا، ومـن لبـى مخـسا  ً ًّ ّ ّ ّّ ّ
ّا، ومن لبى أكثر من ذلك، فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حـج ّحيج مخس ّ ًّ ً

ّواحدا، ومن مل يلب مل حيج ّ ً«)٢(.  
 

 .»ّوصدقوا كلمته«: قوله *      

إشارة إىل مطابقة أفعاهلم، ملـا جـاءت بـه األنبيـاء مـن كـالم اهللا 

  .م خمالفتهم وتكذيبهم هلمسبحانه، وعد

  

 .٢٧: احلج ) ١(

  .١٤١١٥ ح١٠ : ١١الوسائل ) ٢(



  

 .»ووقفوا مواقف أنبيائه«: قوله *      
 استدراج حسن للطباع اللطيفة املتـشوقة إىل يف كالمه هذا 

 .لقاء اهللا، وجذب هلا إىل هذه العبادة، بذكر التشبيه باألنبياء

ّوإنام شبه ّ ألن األنبيـاء قـد حجـوا ; مـواقفهم بمواقـف األنبيـاءّ ّ

ًبالبيت احلرام أيضا، ووقفوا يف تلـك املواقـف، فهـي مواقـف إبـراهيم 

 .وإسامعيل وآدم واألنبياء وحممد ـ صلوات اهللا عليهم ـ 

وطافـت ... كان طول سفينة نـوح «: فروي عن أيب جعفر 

ّت بني الـصفا واملـروة سـبعة أشـواط ثـم اسـتوت عـىل بالبيت، وسع
  .)١(»اجلودي

ّأن إبراهيم ملـا أذن يف النـاس بـاحلج، حـج هـو وأهلـه : وروي ّ ّّ

 .)٢(وولده

ّ تلقتـه ّملـا أفـاض آدم مـن منـى«: وروي عن أيب عبـد اهللا 

ّيا آدم، بر حجك، أما إنا قد حججنا هذا البيت قبل أن : املالئكة، فقالت ّ ّ
 .)٣(»ّحتجه بألفي عام

ّأكـان حيـج قبـل أن :  عـن البيـتسئل أبو عبداهللا : وروي
 ؟يبعث النبي 

  

 .١٤١١٠ ح٨ : ١١الوسائل ) ١(

 .١٤١١٠ ح٨ : ١١الوسائل ) ٢(

 .١٤١١٢ ح٩ : ١١الوسائل ) ٣(



  

 حـني قـال نعم، وتصديقه يف القـرآن قـول شـعيب «: الق

: ، ومل يقـل)١(»ٍعىل أن تأجرين ثـامين حجـج«: ّ حيث تزوجملوسى 

ّامن بن داود قد حج البيت ّ حجا، وسليّثامين سنني، وأن آدم ونوح 
ّباجلن واإلنس والطري والريح، وحج موسى عىل مجل أمحر، يقول لبيك : ّ

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكـة مباركـا «: ّلبيك، وأنه كام قال اهللا ّ ّ ّ ٍ ّ ّ
 .)٣(»)٢(»ًوهدى للعاملني

 بـصفاح ّمـر موسـى النبـي «:  وروي عن أيب عبد اهللا

ّومر يـونس : قال. لبيك يا كريم لبيك: وهو يقول... الروحاء عىل مجل 
. لبيك كشاف الكرب العظام لبيك: ّبن متى بصفاح الروحاء وهو يقول

لبيك عبدك ابـن : و يقولّومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وه: قال

ّومر حممد . أمتك ّلبيـك ذا املعـارج :  بصفاح الروحاء وهو يقـول

 .)٤(»لبيك

 يف ّمـر موسـى بـن عمـران «: وروي عن أيب جعفـر 

 .)٥(»لبيك عبدك ابن عبديك: يقول... ًسبعني نبيا عىل فجاج الروحاء 

  

 .٢٧: القصص ) ١(

 .٩٦: آل عمران ) ٢(

 .٨٩٢٢ ح٩ : ٨مستدرك الوسائل ) ٣(

 .١٦٥٧٣ ح٣٨٥ : ١٢الوسائل ) ٤(

 .١٦٥٧٤ ح٣٨٥ : ١٢الوسائل ) ٥(



  

 .»ّوتشبهوا بمالئكته الـمطيفني بعرشه«: قوله *      

ّهــم الكروبيــون، وهــم أرشاف : »املالئكــة املطيفــني بــالعرش«
 .املالئكة وعظامؤهم

ّامللـم النـازل : ًبمعنى الطائف، واملطيـف أيـضا: طيف هاهناوامل
ّأن املطيـف، : أي دار حوله، وحقيقة أطاف: ًبقوم، وطاف بالبيت طوفا

ّهو الذي يطيف نفسه كأنه فزعها لذلك، فهـو بكليتـه مـشتغل بـه مـن 

 .أفعال القلوب وأفعال اجلوارح

هللا تعـاىل، ّوالتشبه باملالئكة من طريق األفعال التي هـي عبـادة ا

ّوالتنزه عن الرفث والفسوق واجلدال وقـضاء الـشهوات يف اإلحـرام، 
ّفمن أعرض عـن قـضاء الـشهوات وهـو مقبـل عـىل عبـادة اهللا تـشبه 
ّباملالئكة، فإن املالئكة يسبحون الليل والنهـار ال يفـرتون وال يقـضون  ّ

 .شهوة

وتـرى «: ّوحيتمل أن يكون التشبه باملالئكة من حيث قال تعـاىل

 .، وكذلك احلجاج حول الكعبة)١(»ّاملالئكة حافني من حول العرش

ّوحيتمل أن يكون التشبه باملالئكة إشـارة إىل أن البيـت املعمـور  ّ
ّبإزاء الكعبة يف الـسامء، وأن طـواف اخللـق هبـذا البيـت يـشبه طـواف 

ئكة يف ّاملالئكة وإحداقهم بالبيت املعمور والعرش، فهم متشبهون باملال

  

 .٧٥: الزمر ) ١(



  

ّالطواف من طريق التعبد، والغاية أن يرتقى من أخذ العناية بيده من هذا  ّ
 .الطواف إىل أن يصري من الطائفني بالعرش والبيت املعمور

ّواعلم، أن الطواف املطلوب هو طواف القلب بحرضة الربوبية، 

ّوأن البيت مثال ظاهر يف عامل الـشهادة لتلـك احلـرضة التـي هـي عـامل 

ّكام أن اإلنسان الظاهر يف هذا العامل مثال لإلنسان الباطن الـذي الغيب، 

ّال يشاهد بالبرص وهو يف عامل الغيب، وأن عامل الشهادة مرقـاة ومـدرج 

ّإىل عامل الغيب ملن فتح له باب الرمحة، وأن أولياء اهللا املقربني ملا يطوفون  ّ ّ

ت املعمـور حول بيت اهللا احلرام ناظرون يف طوافهم الطواف حول البي

ّالذي هو بإزاء الكعبة، متشبهون بطواف املالئكة حول البيـت املعمـور 
ًوالعرش بحسب اإلمكان، وعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم، وكثريا  ّّ ّ

ّما يزداد ذلك التشبه إىل أن يصري املتشبه يف قوة املتشبه به ّ ّ ّ.  

ّأن اهللا قال : ّعلة الطواف بالبيت«: وروي عن اإلمام الرضا 

ًإين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها من يفسد فيهـا «: للمالئكة ٌ ّ
ــدماء ــسفك ال ــالعرش )١(»...ّوي ــالذوا ب ــدموا، ف ــىل اهللا، فن ــردوا ع ّ، ف

ّواستغفروا، فأحب اهللا أن يتعبد بمثل ذلـك العبـاد، فوضـع يف الـسامء  ّ
ًيتا بحذاء العرش يسمى الرضاح، ثم وضع يف السامء الدنيا بيتـا الرابعة ب ًّ ّ

ّيسمى البيت املعمور بحذاء الرضاح، ثم وضـع البيـت بحـذاء البيـت  ّ
 فطاف به فتاب عليه، وجرى ذلك يف ولده إىل ّاملعمور، ثم أمر آدم 

  

 .٣٠: البقرة ) ١(



  

 .)١(»يوم القيامة

ّملا أفاض آدم مـن منـى «: ًوروي أيضا عن اإلمام الصادق 

ّيا آدم بر حجك، أما إنا قد حججنا هـذا البيـت : ّتلقته املالئكة، فقالت ّ ّ
 .)٢(»ّقبل أن حتجه بألفي عام

 

 .حيرزون االرباح يف متجر عبادته: قوله *      

جعلته يف احلـرز، : املكان الذي حيفظ فيه، وأحرزت املتاع: احلرز

إذا سـبق إليهـا : ضممته، أحرز قصب السبق: ًوأحرزت اليشء إحرازا

  .ّفضمها دون غريه

  .الثواب: مجع ربح، واملراد به هاهنا: واألرباح

ج يف مكـة وحواليهـا متجـر ّحمل التجارة، ومواقف احل: واملتجر

ّ ألهنا متجر العبادة والطاعـة، ال املـال ;حيصل اإلنسان فيها عىل الثواب
 .واملادة

 لفــظ املتجــر للحركــات يف العبــادة، ولفــظ فقــد اســتعار 

 .األرباح لثمرهتا يف اآلخرة من كرامة اهللا

ً هاهنا الربح استدراجا لطباع اخللق بـام يفهمونـه وقد ذكر 

  

 .١٧٧٨٨ ح٢٩٦ : ١٣الوسائل ) ١(

 .١٤١١٢ ح٩ : ١١الوسائل ) ٢(



  

ّويميلون إليه من حب األرباح يف احلركات، ليشتاقوا فيعبدوا، وإال فهو  ّ
 ،قسم العبادة إىل ثالثة أقسام، وعـد هـذه العبـادة عبـادة التجـار ّ ّ ّ

اهللا هو أهـل للعبـادة، فيحـذف ّوأحسن للعبد إذا نظر يف عبادته إىل أن 

مجيع األغراض واخلواطر عن درجة االعتبار، وجيعلها خالصة لوجهـه 

 .تعاىل

 

 .»ويتبادرون عنده موعد مغفرته«: قوله *      

 .ًيسابق بعض احلجاج بعضا: املسارعة واملسابقة، أي: املبادرة

ّعند املحل الـذي وعـد : ، أي»عند موعد مغفرته«: وقوله 

 . اهللا الغفران فيه

ــاألعامل الــصاحلة، كــام قــال اهللا ســبحانه ــام هــو ب ــادر إن : ّوالتب

ّوسارعوا إىل مغفرة من ربكم« ّ، كأن من يعمـل أكثـر، يكـون أكثـر )١(»ٍ

 .ةًمسارعة لتحصيل املغفرة واملثوب

ّإنام أمروا باحلج لعلة الوفادة إىل «: وروي عن اإلمام الرضا  ّ ّ

ًاهللا ـ عز وجل ـ ، وطلب الزيادة، واخلروج من كل ما اقرتف العبد تائبا  ّ ّ ّ
ًمما مىض، مستأنفا ملا يستقبل، مع ما فيـه مـن إخـراج األمـوال، وتعـب  ّ

هل والولد، وحظـر الـنفس عـن اللـذات، األبدان، واالشتغال عن األ

  

 .١٣٣: آل عمران ) ١(



  

ًشاخصا يف احلر والربد، ثابتا عىل ذلك دائام، مـع اخلـضوع واالسـتكانة  ً ًّ
 .)١(»...ّوالتذلل 

 

 .»ًجعله سبحانه لإلسالم علام«: قوله *      
طريق إىل اهللا سـبحانه، اسـتعار ّوملا كان اإلسالم وأحكامه هو ال

ّ ألن به يكون سلوك طريق اهللا والـرصاط ;لفظ العلم للحج بالنسبة إليه

املستقيم، كاألعالم التي ختفق للعسكر فيأوي إليها اجليش واملـارة عـىل 

 .مقاصدهم

اجلبل، فهو كاجلبل األشم الـذي : وحيتمل أن يكون املراد بالعلم

 .لربد وسائر املخاوفّيلوذ بكنفه الناس من احلر وا

ًال يزال الدين قائام مـا قامـت «: وروي عن اإلمام الصادق 

 .)٢(»الكعبة
 

 .»ًوللعائذين حرما«: قوله *      
 .وهو املستجري: مجع عائذ» العائذين«

ّحرما أي حمل أمن وسالمة، حتـى إن الـويل للـدم : وقوله  ًّ

اليتمكن من أن ينال املجرم بسوء وهو عائذ بـاحلرم، فمـن دخـل مـن 

  

 .١٤١٢١ ح١٣ : ١١الوسائل ) ١(

 .١٤١٤٢ ح٢١ : ١١الوسائل ) ٢(



  

ًالناس احلرم مستجريا به فهو آمن، ومن دخله من الوحش والطري كـان 

ّآمنا من أن هياج أو يؤذى حتى خيرج من احلرم ً. 

 

 .»ّفرض حجه«: له قو*      
  .أي أوجب: فرض

واحلج مستجمع لعبادة النفس، وعبادة املال، وعبادة البدن، وهو 

الطهور األكرب، والنسك األعظم، وبه يفارق املسلم أهل امللل، ولذلك 

ّمن مات ومل حيج حجة اإلسالم«: قال  إن : ّ فليمـت عـىل أي حـالّ

ًشاء هيوديا، أو نرصانيا ً«. 

عـىل : بني اإلسالم عىل مخـس«:  قالوروي عن أيب جعفر 

  .)١(احلديث» الصالة، والزكاة، واحلج، والصوم، والوالية

 

 .»ّوأوجب حقه«: قوله *      
 .ّحق البيت باحلج واالحرتام: أي

ّوحق احلج«: روي عن اإلمام السجاد  ّأن تعلم أنه وفـادة : ّ

ّإىل ربك، وفرار إليه من ذنوبك، وفيه قبـول توبتـك، وقـضاء الفـرض 
  .»الذي أوجبه اهللا تعاىل عليك

 
  

 .١ ح١٣ : ١الوسائل ) ١(



  

 .»وكتب عليكم وفادته«: قوله *      

 .فرض وألزم: كتب

الزيادة، والقدوم لالسرتفاد واالنتفاع ولفظه مـستعار : والوفادة

ً ألنه قدوم إىل بيت اهللا طلبا لفضله وثوابه;للحج ّ. 

 

ّوهللا عـىل النـاس حـج... «: فقال سـبحانه: قوله *       ّ 
ٌّ ومن كفر فإن اهللا غني عن العاملنيًالبيت من استطاع إليه سبيال ّ«)١(. 

:  هبذه اآلية عـىل وجـوب احلـج، حيـث قـال ّاستدل 

ّفرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته« ّ«. 

ّ عىل النـاس حـج البيـتوهللا«: وقوله تعاىل ّحـق هللا عـىل : ، أي»ّ

 .ّالناس أن حيجوا بيته

ّمتكن من املسري إليـه : ، أي»ًمن استطاع إليه سبيال«: وقوله تعاىل

 .بالزاد والراحلة والنفقة وما أشبه ذلك

ٌّومن كفر فإن اهللا غني عن العاملني«:  ه تعاىلـوقول ، فجعل مـن »ّ

ّ، وإنام يـرض نفـسه ّ وأنه ال يرض اهللا، ًافراـو مستطيع كـّمل حيج وه ّ، ألن  ّ

ّاهللا ـ سبحانه ـ غني عن العاملني، واملراد بالكفر هنا إمـا مطلـق الكفـر،  ٌّ
ًفتجري عىل من عرف وجـوب احلـج وهـو مـستطيع ومل حيـج طغيانـا  ّ ّ

  

 .٩٧: آل عمران ) ١(



  

 . أو الكفر العميل ال مطلق الكفر;أحكام الكفار

من مـات ومل حيـج حجـة «: ّ أنه قالفروي عن أيب عبد اهللا 

اإلسالم، مل يمنعه من ذلك حاجة جتحـف بـه، أو مـرض ال يطيـق فيـه 

 .)١(»ًاحلج، أو سلطان يمنعه، فليمت هيوديا أو نرصاين

يـة، وأن  حني سئل عن هـذه اآلوروي عن اإلمام الكاظم 

لـيس هـذا هكـذا : ال، ولكن من قال«: ّمن مل حيج فقد كفر، فقال 

 .)٢(»فقد كفر

ًإن أول بيت وضع للناس للذي ببكـة مباركـا «: وقبل هذه اآلية ّ ّ ّ ٍ ّ ّ
ٌفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل* ًوهدى للعاملني  .»ًه كان آمناٌّ

 

* * * 

  

 .١٤١٦٢ ح٢٩ : ١١الوسائل ) ١(

 .٤١٢٨ ح١٦ : ١١الوسائل ) ٢(



  

 

 

 

 

 

 . ـ القرآن الكريم١

 ـ هنـج البالغـة، الـرشيف الـريض، رشح الـدكتور صـبحي الـصالح، دار ٢

 . هـ ١٤١٥األسوة، قم، 

، يف املكتبـة ٣٨٢٧ ـ هنج البالغة، الرشيف الريض، نسخة خمطوطـة، رقـم ٣

 .العامة آلية اهللا املرعيش، قم

ف الـريض، رشح األســتاذ حممـد عبــده، مؤســسة  ـ هنـج البالغــة، الــرشي٤

 .األعلمي، بريوت

 ـ هنج البالغة، الرشيف الـريض، نـسخة خمطوطـة، يف مكتبـة فخـر الـدين ٥

 .النصريي، طهران

 ـ هنج البالغة، الرشيف الريض، حتقيق الشيخ عزيز اهللا العطاردي، مؤسسة ٦

 . هـ ١٤١٣هنج البالغة، طهران، 

 أيب احلديـد املعتـزيل، دار إحيـاء الكتـب العربيـة،  ـ رشح هنج البالغة، ابن٧

 . هـ ١٣٧٨

 ـ منهاج الرباعـة يف رشح هنـج البالغـة، قطـب الـدين سـعيد بـن هبـة اهللا ٨



  

 . هـ ١٤٠٦الراوندي، املكتبة العامة آلية اهللا املرعيش، قم، 

 ـ مصادر هنج البالغة وأسانيده، الـسيد عبـد الزهـراء احلـسيني اخلطيـب، ٩

 . هـ ١٣٩٥لمي، بريوت، مؤسسة األع

 ـ معارج هنج البالغة، ظهري الدين عيل بن زيـد البيهقـي فريـد خراسـان، ١٠

 . هـ ١٤٠٩املكتبة العامة آلية اهللا املرعيش، قم، 

 .هـ١٤١٤ّ ـ املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، دار اهلجرة، قم، ١١

م البحـراين، مطبعـة  ـ رشح هنج البالغة، كامل الدين ميثم بن عيل بن ميـث١٢

 . هـ ١٤٠٤خدمات چاپى، 

 ـ هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة، حممد تقي التسرتي، مكتبة الـصدر، ١٣

 . هـ ١٣٩٠طهران، 

، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة )نسخة املعجم املفهرس( ـ هنج البالغة ١٤

 . هـ ١٤٠٨ّجلامعة املدرسني، قم، 

غة، إدريس كريم حممـد، جممـع البحـوث  ـ املعجم املوضوعي لنهج البال١٥

 . هـ ١٤٠٨اإلسالمية، مشهد، 

 ـ املعجم املفهرس أللفاظ هنج البالغة، كاظم حممدي وحممد دشـتي، دار ١٦

 .األضواء، بريوت

، كامل الدين ميثم )رشح هنج البالغة الوسيط( ـ اختيار مصباح السالكني ١٧

 . هـ ١٤٠٨مية، مشهد، بن عيل بن ميثم البحراين، جممع البحوث اإلسال

 . ـ توضيح هنج البالغة، السيد حممد احلسيني، دار تراث الشيعة، طهران١٨

ّ ـ تفصيل وسائل الشيعة، الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل، مؤسسة آل ١٩



  

 . هـ ١٤١١إلحياء الرتاث، قم، : البيت 

:  ـ مستدرك الوسائل، احلاج مريزا حـسني النـوري، مؤسـسة آل البيـت ٢٠

 . هـ ١٤٠٧إلحياء الرتاث، قم، 
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