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مل تكــن األمحديــة كغرهــا 
من اجلماعات اإلسامية 
يف  للســابقني  مقلــدة 
فهمهــم لفلســفة العبــادات، وإمنــا كانــت 
أن  تعــدو  ال  الــيت  اخلاصــة  نظرهتــا  هلــا 
تكــون ترمجــة فعليــة لكتــاب هللا القــرآن، 
وســنة نبيه ، تلك اجلماعة اليت هلا ما 
ليس لغرها، وهو مســيح موعود مهديٌّ 
مــن هللا تعــاىل، يقــدم هلــا آللــئ املعرفــة 
علــى أطبــاق مــن ذهــب حــال، فاحلــج 
عنــد األمحديــة يتطابــق متامــًا مــع املفهــوم 
يعــين  فاحلــج  الكلمــة،  لتلــك  اللغــوّي 
القصد، والقصد ينبعث من النية، والنية 
أســاس كل عمــل، وعليهــا يــدور ُحســنه 
وُقبحه، خره وشره، ويف احلديث األول 
  يف صحيــح البخــارّي يؤكــد الرســول
أن األعمــال ابلنيــات. فــإن أاب األنبيــاء 
الوحيــد  وابنــه  زوجتــه  تــرك  قــد  إبراهيــم 

بــواٍد غــر ذي زرع متكئــًا علــى اليقــني 
يف هللا القيــوم والتــوكل عليــه، وهــو بذلك 
يكــون قــد قصــد هللَا وحــج بيتــه وأدرك 
أمساءه حقًا، فزاده هللا عزاً وشــرفًا وجعل 
لــه لســان صــدق يف اآلِخريــن. وســيدتنا 
هاجر أسلمت وجهها هلل عندما أيقنت 
أن هــذا هــو أمــره، ومــا دام هــذا هو أمرُه 
فهــي  فلــن تضيــع ولــن يضيــع وليُدهــا، 
إميــان  ــت هلل، ومتلَّكهــا  قــد حجَّ بذلــك 

جارف حبفظه وعدله ورعايته.
واحلج هلل قصُده وحده دون إشراك غره 
معــه يف أمسائــه وصفاتــه، وجْعــل كل مــا 
ســواه يف مرتبــٍة هــي دونــه، فهــو وحــده 
الــذي ال يعلــو  املالــك ملراتــب الكمــال 

صهوهَتا غرُه. 
أركان  مــن  األخــر  الركــن  هــو  احلــج 
اإلســام ليشــر إىل بلوغ املرحلة األخرة 
مــن إســام الوجــه والوجهــة هلل وحــده، 

واالنقطــاع عمــا ســواه، واللجــوء إىل بيته 
دون بيــوت غــره مــن العاملــني. إننــا إذا 
ذهبنــا إىل بيتــه فقــد ذهبنــا ولســان حالنا 
يقــول: خلعنــا مابســنا املليئــة ابأللــوان 
املتباينــة، ولبســنا ثــواب ذا لــون واحــد رمــزا 
لتوحيدك وتفريدك، هو أبيض إشارًة إىل 
فطرتك اليت فطرتنا عليها، وأننا أصبحنا 
بــني يديــك أمــوااًت نلبــس أكفاننا، فليس 
لنا إرادٌة إال إرادتك، وليس لنا عمل إال 
مــا أمرَتنــا، ومــا هنيتنــا عنــه، فإننــا أمــوات 

أمامك فكيف نكون لك فاعلني؟ 
أتيناك لنشــهدك أننا نضحي من أجلك 
قبــل كنــا  ومــن  أموالنــا،  قبــل  أبنفســنا 
نضحــي أبســباب حياتنــا ابالنقطــاع عن 
الطعــام والشــراب يف رمضــان، أمــا وقــد 
علمنــا قــدَرك، ورأينــا أنــوارك، فــا يســعنا 
إال أن نتقرب إليك ابلتضحية أبرواحنا، 
وجَعلنــا اهلَــْدَي واألضاحــي ابألنعــام رمزا 

حلمي مرمر

�هيٍ  
ِّ
��ي �ْح��ــــ�ِد

ِأ
��يــــَ�هيٍ ا

��وأ
ُ
�مِ  �ِضر �ل�ِا ���ــــْ أ

�ل��
� ���ض��ي ا   ُّ

ضح
�لـحــ�
� ا



25

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم 1438 هـ، أيلول/ سبتمبر 2017 م

على ذلك ودليا. وحلقنا شــعر رؤوســنا 
يف  رؤوســنا  لنقــدم  مســتعدون  أننــا  رمــزاً 

سبيلك.
احلق أنه ال حيتك اإلنسان مبن ال حيب، 
وال يطوف حول بيت من يكره، إمنا احلب 
أســاس الطــواف ابلبيــت، كما كان يفعل 
الشــعراء العــرب قبــل اإلســام، يطوفــون 
حــول بيــوت النســاء اللــوايت يعشــقوهنن، 
وحيرتقــون شــوقًا وكمــدا للقائهــن، لعلهــم 
يسرتقون شيئًا من أصواهتن، أو خيتلسون 
نظــرًة مــن أعينهــّن، وقد قــال امرؤ القيس 

يف لياه:
أُقبِّــل ذا  الــداير داير ليلــى /  أمــرُّ علــى 

اجلداَر وذا اجلداَر 
ومــا ُحــبُّ الــداير شــغْفَن قلــي / ولكــْن 

حبُّ من سكن الدايَر 
فكيــف هلــذا الشــاعر العــريّب أن ُيدرك أن 
مضمــون الطــواف ابلبيــت هو حب أهله 
العقــاء  يــدرك  وســكانه وأصحابــه، وال 
يف هــذا الزمــان أن مضمــون احلــج ليــس 
الطــواف حبجارة البيت وجدرانه تقديســًا 
هلــا، أو أولئــك الذيــن يعتــربون احلــج لــواًن 
من ألوان الوثنية، ويرون الطواف ابلبيت 
عبــادة  عــن  ختتلــف كثــراً  ال  لــه  عبــادًة 
األصنام قبل اإلســام. نســتطيع أن جُنزم 
أن هــؤالء مــا مــسَّ قلوهَبــم إميــان حقيقــيٌّ 
برب البيت، وما المست عقوهَلم حقيقة 
حــج بيتــه والطــواف بــه وفلســفة شــعائره.  

إن الطــواف ببيــت هللا، حمــوره األساســي 
هــو احلــب والعشــق والشــوق هلل ويف هللا 
ســبحانه وتعــاىل، لعــل الطائــف يقتبــس 
شــيئا مــن صفــات صاحــب البيــت الذي 
يطــوف بــه، ورمبــا انل شــيئًا مــن تكليمــه 
لــه، أو حظــي بشــرف اســتماعه إليــه، أو 
أجاب له سؤاًل، أو وضع عنه وزراً، أو رفع 
له ذكراً، أو رمبا ألبســه من حلله، و زيَّنه 
ره من ِطيبه وشذا أمسائه  من زينته، أو عطَّ
وصفاتــه، الــيت هــي املقصــود احلقيقّي من 
حج بيته، وقصده ابلطواف حوله.  كما 
حُنّك قطعة من احلديد بقطعة مغناطيس 
حكًا شــديدا لنكســبها صفة املغنطة عن 
طريق هذا االحتكاك )وما ذلك إال نوع 
من الطواف أيضًا(، هكذا يذهب العبد 
إىل ربــه، وحيتــك ببيتــه، ويطــوف حولــه، 
طالبــًا صفاتــه وصبغته. لقد أخربان بذلك 
املســيح املوعــود  فقــال »ليــس املراد 
مــن احلــج أن خيــرج أحــد مــن بيتــه ويعــرب 
البحــار، مث يرجــع مــن هنــاك بعــد ترديــد 
فارغــًا  ترديــداً  بلســانه  الكلمــات  بعــض 

فحْســب. احلــق أن احلــجَّ عبــادة عاليــة، 
هي آخر درجة من درجات السلوك إىل 

الكمال«.
ولقــد قــال املصلــُح املوعــود  حضــرُة 
بشــر الديــن حممــود أمحــد اخلليفــة الثــاين 
  املوعــود  واملســيح  املهــدّي  لإلمــام 
يف التفســر الكبــر »وجيــب أال ُيفهــم من 
الطواف أن اإلسام قد رفع بيتًا هو مرد 
مجــاٍد ميّــت إىل مرتبــة هللا تعــاىل. كا ، 
بــل الطــواف عــادة قدميــة ترمــز إىل الفداء 
والتضحيــة . فــكان املــرء يطــوف حــول 
املريــض تعبــراً عــن أنــه يقــدم نفســه فديــًة 

عنه لينجو من املوت.« )1(  
الصفــا  بــني  الســعي  احلــج  شــعائر  ومــن 
عي  واملروة، لنحيي يف القلوب ذكرى السَّ
احلثيــث الشــغوف، الــذي كانــت تســعاه 
هاجــر عليهــا الســام، مضحيــًة بنفســها 
وراحتهــا مــن أجــل رشــفة مــاء تبلــل هبــا 
يقتلــه  أن  الــذي كاد  وليدهــا  جــوف 
الظمــأ. فلــم أتهتــا أفضــال هللا، رغم ثقتها 
الكاملة فيهـ  وهي جالسٌة يف مكاهنا آمنًة 

وســيدتنا هاجر أســلمت وجهها لله عندما أيقنت أن هذا هو أمره، 
ومــا دام هذا هو أمُره فلن تضيع ولن يضيع وليُدها، فهي بذلك قد 
ت لله، وتملَّكها إيمان جارف بحفظه وعدله ورعايته، والحج لله  حجَّ

قصُده وحده دون إشراك غيره معه في أسمائه وصفاته
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مطمئنــة، إمنــا األخــذ ابألســباب من أهم 
دواعــي نظــر هللا تعــاىل إلينــا، كذلــك فإن 
الســعَي بــني الصفــا واملــروة يذكــران ويؤكــد 
الوصــول  أجــل  مــن  ــعي  السَّ أمهيــة  علــى 
إىل القــرب مــن هللا ونــوال عطــاايه، فــا 
الكســاىل  مــن  مــن كان  ُقــرب هللا  ينــال 

املتواكلني.
ومــن شــعائر احلــج املبيــت يف ِمــى، وهــي 
مــا كان  أن  إىل  إشــارة  األمنيــات،  مــن 

حجــه  مــن  املــرء  يرجــوه 
إىل  ســبيله  يف  فإنــه 
التحقــق ويصــر حقيقــًة 
أن  وعليــه  ملموســة، 
يقضــي الليلــة يف الدعــاء 
االســتجابة  أجــل  مــن 

والقبول.  
احلــج  شــعائر  ومــن     
املبيــت يف مزدلفــة، الــيت 

يشــر معناهــا إىل التمــاس القــرب مــن هللا 
تعــاىل، فكمــا أن مشــركي مكــة عندمــا 
اســُتهجنت عبادهتــم لألصنــام قالــوا  )مــا 
زلفــى(،  هللا  إىل  ليقربــوان  إال  نعبدهــم 
األصنــام  إىل  التزلُـّـف  تعــاىل  هللا  فأبــدل 

ابلتزلُّف إليه ألنه أحق به وهو أهله. 
ومــن شــعائر احلــج ذبــح األضحيــة، الــيت 
مــا أدرك العــامل كلــه حقيقــة معناهــا، إال 
بعدمــا نــزل املســيح املوعــود وأهلمــه به ربه 
يف اخلطبــة اإلهلاميــة، وعلَّمــه أن الضحيــة 

يف احلقيقة تشــر إىل ذبح النفس األمارة 
ذلــك،  بعــد  بســوء  أتمــره  فــا  ابلســوء، 
ومــا كان ذبــح األضحيــة إال مــن أجــل 
لفــت أنظــار النــاس وأفهامهــم إىل تلــك 
ديــن  ختتصــر  الــيت  العظيمــة،  الشــعرة 
اإلسام كله فيها، فإذا مل يعد لك نفٌس 
أمــارٌة ابلســوء فلــم يعــد فيــك إال اخلــر، 
فكأمنا أعانك هللا على شــيطانك فأســلَم 
كخــر الربيــة حممد عليه أفضل الصلوات 

والتســليمات، فقــال املســيح املوعــود عن 
مقام هذه الشعرة الرائعة، مشراً إىل يوم 
ــرُوا يِف  عيــد األضحــى »اَي ِعبَــاَد هللِا.. َفكِّ
ــْوِم اأَلْضَحــى، َفِإنَّــُه ُأودَِع  ْوِمُكــْم َهــَذا يـَ يـَ

َأْسرَارًا أُلويِل النـَُّهى.« 
إذن فإن يوم األضحى حيتاج إىل تفكر، 
ألن فيه أسراراً ال ُتنال بظاهر احلال، إمنا 
هــي أســرار دقيقــة يتوجب على اإلنســان 
لؤلئهــا  الصطيــاد  أعماقهــا  يف  الغــوص 

وُدرِّها.

اأَلَضاِحــي  َأنَّ  »َوَظــينِّ    يقــول  مث 
يِف َشــرِيَعِتَنا اْلَغــرَّاِء، َقــْد َخرََجــْت ِمــْن َحــدِّ 
اإِلْحِصــاِء،...... َوَقــْد ُعــدَّ َهــَذا اْلَعَمــُل 
ُســْبَحاَنْه،  هللِا  ِإىَل  َقــرُِّب  يـُ مِمَـّـا  ِملَِّتنَــا  يِف 
ــْرِ  ْرَق يِف السَّ َوُحِســَب َكَمِطيَئٍة حُتَاِكي اْلبـَ
َحــااَي  مُسِّــَي الضَّ َذلِــَك  َفأَلْجــِل  َوُلْمَعانَــْه. 
راًْب َوُلْقَيااًن، ُكلَّ  َها َتزِيُد قـُ راَْباًن، مبَا َورََد أَنـَّ قـُ
َها  َعبًُّدا َوِإميَــااًن. َوإِنـَّ ــرََّب ِإْخَاًصــا َوتـَ َمــْن قـَ
رِيَعِة، َوِلَذِلَك مُسَِّيْت  ِمْن َأْعَظِم ُنُسِك الشَّ
وَالنُُّســُك  اِبلنَِّســيَكِة. 
يِف  وَاْلِعبَــاَدُة  اَعــُة  الطَّ
اللَِّســاِن اْلَعرَِبيَّــِة، وََكَذلِــَك 
َجــاَء َلْفــُظ النُُّســِك مبَِْعــَى 
َهــَذا  فـَ ِبيَحــِة،  الذَّ َذْبــِح 
ااِلْشرِتَاُك َيُدلُّ َقْطًعا َعَلى 
َأنَّ اْلَعاِبَد يِف احْلَِقيَقِة، ُهَو 
وَاُه،  ْفَســُه َوقـُ الَـّـِذي َذبَــَح نـَ
وَُكلَّ َمــْن َأْصبَــاُه، ِلِرَضــى 
َهاَفَت  َربِّ اخْلَِليَقــِة. َوَذبَّ اهْلَــَوى، َحــىَّ تـَ
َحــى، َوَذاَب َوَغــاَب وَاْختـََفى. َوَهبَّْت  وَامنَْ
َذرَّاتِــِه  َوَســَفْت  اْلَفنَــاِء،  َعوَاِصــُف  َعَلْيــِه 

َشَداِئُد َهِذِه اهْلَْوَجاِء.« )3(
ملعــى  الرائعــة  الفلســفة  هــذه  إىل  انظــر 
كالســر  هللا  جعلــه  الــذي  األضاحــي 
ال  الــذي  املصــون  واجلوهــر  املكنــون 
مــن  َيفــكُّ ختَمــه، وال ميلــك زماَمــه إال 
كان منــه ســبحانه وتعــاىل، ليجعلــه هللا 
عاماتــه،  مــن  وعامــة  آايتــه،  مــن  آيــًة 
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ليصــل النــاس منــه إىل يقــني أنــه ـ حقــًا 
ـ مــن هللا، ألن حيــازة تلــك املعــاين ليــس 
مــن قــدرات البشــر، فكــم مــن مليــارات 
مــن النــاس الذيــن ُولــدوا وعاشــوا وماتــوا 
وواراهــم الــرتاب، ومــا َتفتَّقــت قرائحهــم، 
وال نطقت ألسُنهم، وال نبست شفاههم 

بكلمة من هذا البيان الرابيّن. 
أمــا الوقــوف بعرفــة، فقــد عرفنــا هللا بعــد 
كل هــذه الشــعائر الــيت كان هدفهــا أن 
تقربنا منه، فاآلن اقرتبنا منه حى عرفناه، 
العظيــم  بيــوم احلشــر  أنــه تذكــر  إضافــًة 
أيضــًا، حيــث جيتمــع النــاس بكثــرة كثــرة 

يف مكان واحد.
 كذلــك يرمــز صعــود اجلبل إىل االنقطاع 
عــن الدنيــا، ومغادرهتــا، وتــرك مــا فيهــا، 
والتخلــي عنهــا مجيعــًا، والرتقــي إىل هللا 
ببــذل اجلهــد، وإرهــاق النفــس، وحتمــل 
املعــاانة، ممــا يولِّــد يف اإلنســان رغبــة يف 
الســمّو والرتقــي، والرتفــع عــن العيــش يف 

األسافل واإلخاد إىل األرض.
بــدون  شــعائره  تنتهــي  الــذي  احلــج  إن 
معرفــة هللا علــى احلقيقــة فإنــه ليــس حبــجٍّ 
احلــج يف األصــل  علــى اإلطــاق، ألن 
وصفاتــه  أبمسائــه  تعــاىل  هللا  معرفــة  هــو 
ومل  حــج  ومــن  األكمــل.  الوجــه  علــى 
يعــرف هللا فلــم حيــج، وإن طــاف وســعى 
ورمــى اجلمــار وصعد اجلبال، لذلك قال 
رســول هللا  ) احلــج عرفــة ( )4(، أي 

أن املعــى احلقيقــيَّ للحــج هــو معرفــة هللا 
تعــاىل احلــق أنــه َمن حج فطــاف ابلبيت 
فــرأى طرَفــًا من أفضال هللا، فاشــتاق إىل 
املزيــد، فصعــد إىل عرفــة ليســمو ويرتقــى 
ويقــرتب، فســعى لينــال القــرب األقــرب، 
وابت ليزدلف، فأصبح أقرب إىل حتقيق 
ال  الشــيطان  ولكــن  ِمــًى.  يف  أمنياتــه 
يعجبــه ترقيــه فيرتصــد لــه الدوائــر، لكنــه 
ُمصرٌّ على الرتقي ِلما ذاق من حاوته، 
فرجــم الشــيطان ليبعــده عــن طريقــه يف 
أايم التشــريق، حينمــا يُــدرك أن  روحــه 
واليقــني،  اإلميــان  بنــور  ُتشــرق  بــدأت 
فَيحلــق رأســه متحلــًا، متخليــًا عــن كل 
َكــُدورة، ابداًئ حيــاًة مــربأًة مــن اخلطــااي، 
علــى فطــرة اإلســام النقيــة كيــوم ولدتــه 

أمه.
وقد اختذ من مقام إبراهيم ُمصلًَّى، حيث 
أصبح متوكًا على هللا غاية التوكل، وقد 
حــاز اليقــني الكامــل يف صــدق وعــوده، 

مــن  شــائبة  أدىن  دون  حتققهــا  وحتميــة 
شك أو تردُّد، فإنه ما دام قد وعد، فإنه 
ـ حتمًا ـ سوف يفي بوعده، فالكرمي إذا 
. فليتخــلَّ كٌل منــا عــن نفســه  وعــد وفَّ
وأهله وعياله وكل عزيز لديه، يف صحراء 
قاحلٍة ال زرع فيها وال ماء، وال نبت وال 
مناء، وال أثر فيها ألحد من العجماوات 
ونــزواًل  تعــاىل،  إرضــاًء هلل  الُعقــاء،  وال 
علــى أوامــره، وطلبــًا لرضــاه، متيقنــًا مــن 
نــزول غيــث هللا يف وقتــه املناســب متامــًا 
بــا أدىن شــكٍّ أو مــراء. ومــن كان هــذا 
حالــه، كان عنــد هللا إبراهيــم، وجعــل هللاُ 
له لسان صدق يف األولني واآلخرين، مبا 
برَّأ نفسه من الفن والشكوك والوساوس 

واألهواء.
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ومــن شــعائر الحج ذبــح األضحية، التــي مــا أدرك العالم كله 
حقيقــة معناهــا، إال بعدما نزل المســيح الموعــود وألهمه به ربه 
فــي الخطبــة اإللهامية، وعلَّمــه أن الضحية في الحقيقة تشــير 
إلــى ذبح النفس األمارة بالســوء، فال تأمره بســوء بعد ذلك، وما 
كان ذبــح األضحية إال من أجل لفت أنظــار الناس وأفهامهم إلى 
تلك الشــعيرة العظيمة، التي تختصر دين اإلســالم كله فيها...


