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قمدةم
احلـمد هلل الـذى جذب قلـوب من أسـمعهم ىف البـدء دعاءه إىل دار الـسالم سامع قـبول،
ورشح صدورهم ىف الكون للهجـرة إليه لزيارته سـبحانه ىف بيته ففازوا بـالوصال .أسمعهم ىف
سريهـم أذان اخلليل فلبـوا مرسعني إىل بـيت اخلليل ،دخلـوا مقام إبـراهيم آمـنني ،فأشـهدهم
سـبحانه مجـاله العىل املـبني ،أحرمـوا جترد ًا مـن حميط الكـون الدنـى ،فأشـهدهم اهلل مـلكوته
العىل ،والصالة والسالم عىل حبيب اهلل ومصطفاه وآله وورثته ومن وااله وبعد ،فيقول خديم
الفقراء حممد ماضى أبو العزائم:
احلمد هلل الذى وفق وأعان ،وأسبغ سـوابغ فضله باإلحسان ،ورشح صدرى للعزم عىل أن
أترشف بالدخول ىف مقام خليله عىل نبينا وعليه أتم السالم.
وملا أن يـرس اهلل هذا املقـصد الـعظيم ،ورشح صـدور كثري مـن أحبابـى فقراء آل الـعزائم
بالصحبة ىف السفر ،طـمعاً ىف الفوز بقبول اهلل واإلقبال منه سبحانه وتعاىل علينا ،بمناسبة أن
احلج ــ بـاجلمعة ــ فأحـببت أن أكتب رسالـة ىف املناسك ،مبيـنا فيها آداب الـسفر من خروج
احلاج من بـيته إىل أن يصل إىل مكـة املرشفـة ،وأركان احلج وفـضائله ،مـشري ًا إىل حكم تلك
األركـان والفرائض ،ملمعـاً إىل حج الروح بعد بـيان حج اجلسم ،لـيكون لنا بـذلك حظ أوفر
وقسط أعظم.
وإنى أسـأل اهلل تعاىل أن جيعلها خالصة لوجهه ،وأن ينفع هبا أحبابنا ىف كل اجلهات ،وأن
يصحـبنا بـاملعني املوفق اهلـادى احلفيظ الـسالم ،قابل التـوب وغافـر الذنب ،وصىل اهلل عىل
سيدنا حممد وآله وسلم.
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الباب األول

احلج وآدابه
تعريف احلج
احلج ل ُ َغـةً :القصـد ،وال يقـال حج إال إذا قصـد عـظيامً .وىف االصـطالح :حضـور بعـرفـة
وطواف وسعـى بعد إحـرام ،وهو احلـجة القـائمـة للعبـد عىل كامل إيامنه وتعـظيمه للـرشيعة

املطـهرة ،وحمبته اخلـالصة هلل تعـاىل .قال اهلل تعـاىل( :وَ ِ رَّ ِلل ع هََل eنل ِرَّاس حِجهُّ  eنcل َِ cي مَ ِن eس َcتهَا َع إِ هَلِ cه
ني) آل عمران  ،97فاحلج فـريضة يتعني عىل الفور متى توفرت
سَبِ لً  Pوَ مَن هَكففَرَ ففَإِ َّن eللرَّ َ غ ِ ٌّفَن عَ ِن eلنَ cع^لهَمِ َ
االستطاعة وخصوصاً إذا بلغ الستني من عمره.
االستطاعة عىل احلج
االستطـاعة حمـصورة ىف الـزاد والراحلـة وأمن الطـريق .وهى بحـسب طالـب احلج ،فقد
يكـون الزاد حـرفة أو صنعـة ،وقد تكـون الراحلـة عافـية يمـكنه هبا املـشى ،وقـد يكون أمن
الطريق وجود الرفيق.
ومـن كمل إيامنه فاشـتاق إىل احلج ومل يسـتطيع ،كان شـوقه هذا دلي ًال عـىل حمبته هلل تعاىل
وكامل إيامنه ،ومن اسـتطاع وأخـر احلج حتى مـات فليمت عىل أى دين شـاء ،ألن اهلل تعاىل

يقول( :وَ مَن هَكففَرَ ففَإِ َّن eللرَّ َ غ ِ ٌّفَن عَ ِن eلنَ cع^لهَمِ َ
ني) آل عمران . 97
وىف اخلـرب( :من مل يمنعـه من احلج مرض قـاطع أو سلطـان جائـر ومات ومل حيـج فال ِ
يبال
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أمات هيودياً أم نرصانياً).
وقال عمر بـن اخلطاب :لقد مهـمت أن أكتب إىل األمصار بـرضب اجلزية عىل من مل حيج
ممن يستطيع إليه سبيال.
وعن سعيد بن جـبري وغريه :لو علمت رج ًال غنيـاً وجب عليه احلج ومات قبل أن حيج ما
صليت عليه.
وقـال ابن عباس( :من مات ومل يزك ومل حيج سأل الرجعـة إىل الدنيا .وكان تفسريه ىف هذه

َك) املؤمنني  99و ،100قال أحج .ومثله (ففَ َقُولهَ
اآلية( :ق فَالهَ ر ِ َّب eر ِcجُو ِن 99#لهَ ِ ّ َdل أَعيcمَلُ صَ^لِحًا فِ مَا تفَ نP ُ c
ني) املنافقون  ،10قال أزكى وأحج.
َخ ت ِ َdن إِلهَ  dأَجَلٍ قفَ ِبيٍ ففَأَ رَّصدَّقفَ وَ أَكُن مِّ َن eلصرَّ^لِ ِح َ
ر ِ َّب لهَو هَ cdل أ َّ c
آداب من عزم عىل احلج
 1ــ جيب عليه أن جياهد نفسه ىف جتريد نيته من الشوب حتى ينوى باحلج وجه اهلل تعاىل.
 2ــ أن حيصل زاده ونفقته من حل ،وأن تكون النفقة زائدة عىل من جتب عليه نفقتهم.
الد ْين ومن حقوق العباد.
 3ــ أن يكون طاهر ًا من َّ
 4ــ يسن له أن يزور إخوانه قبل سفره ملتمساً منهم الرضا والدعاء والعفو.
 5ــ أن حيـرص عىل صحبـة األتقيـاء أهل الورع مـن العلامء ،خصـوصاً ىف سفـر احلج فإذا
صحح نيته بلغ أمنيته.
 6ــ يـستحب له عـند خـروجه من داره ومفـارقته ألهله وأوالده أن خيـرجهم مـن قلبه كام
فارقهم بجسمه ،تفريد ًا هلل تعاىل بالقصد دون غريه ،حتى ال يشغله مال وال أمل وال ولد.
 7ــ يــستغــرق كل أنفــاسه من خــروجه من بـيته إىل أن يـتم حجـه ىف حضـور مع اهلل،
واستحضار للفوز بمقصده األعظم الذى هو قبول اهلل عمله ،وإقبال اهلل تعاىل بوجه الكريم
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عليه.
 8ــ يعلم حق العلم أنه ما خرج لـرياضة وتنزه ومشاهـدة الرب والبحر ،ولكنه خرج ليقبل
بكليته عىل اهلل ليزوره سبحـانه ىف بيته ،لرييه ملكوت السـموات واألرض ،بشهود اآليات ىف
الكائنات ،ألنه خرج ليدخل مقام إبراهيم عليه السالم حساً ومعنى.
ومن تفضل اهلل عليه بـالدخول ىف املقام حسا ومعنى أشهده ملكوته األعىل كام قال تعاىل:

(وَ هَك هَذ^لِكَ نُ ِ dى إِب^َ cهِ َم مَلهَكُوتَ

َeلر ِcض وَ لِ َكُو َن مِ َن eلنcمُوقِ ِ َ
َ^ت و نَ c
 eرَّل َم^و ِ
ني) األنعام .75

الفرض والواجب ىف احلج
ال فرق عـند املالكيـة والشافعيـة واحلنابلة بـني الفرض والواجب ىف احلج :فـالفرض ما ال
يقبل احلج إال بـه فيبطل بـرتكه .أما الـواجب فهـو الذى جيرب بـالدم إذا تـرك وال يبطل احلج
يرتكه.
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الباب الثانى

أركـان احلـج

ارلنك األول :اإلرحام
ميقات اإلحرام املكانى
ميقـات احلج والعمـرة املكـانـى للمـدينـة ومـا واالهـا (ذو احلليفـة) وللشـام ومـا واالهـا
(اجلحفة).
ومن سافر بالبحر من مرص وما واالها فميقاته (رابغ).
وميقات اليمن وما واالها (يلملم) وميقات العراق وما واالها (ذات عرق).
وميقات نجد وما واالها (قرن).
ميقات اإلحرام الزمانى
اإلحرام كناية عن أن حيـرم من وجد ىف حرم اهلل من املقبلني عىل بيته ،ماال يليق بأدب من

أقبل عىل اهلل ىف حرمه ،قال سبحانه وتعاىلe( :لنcحَجهُّ أ ُ c
َشرٌ مَّ cل ُو مَ^تٌ ) البقرة  ،197وهى شوال وذو
َف و هََل
القعـدة وثالثـة عـرش من ذى احلجـة عىل أرجح األقـوال (ففَمَن ففَ ََض فِهيِ رَّن eلنcحَجرَّ ف فَلفَ ر فَ فَ
ُفُوقفَ و هََل ِجدفَالهَ ِف eل نَ cح ِّ <ج) البقرة .197
الـرفث اسم جـامع لكل لغـو وخنـى وفجـر مـن الكالم ومغـازلـة للـنسـاء ومـداعبـتهن،
والتحدث ىف شأن اجلامع.
والفسوق مجع فـسق وهو اسم جامع لكل خـروج من طاعة ،ولكل تعـدى حد من حدود
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اهلل تعاىل.
واجلدال وصف مبالغ للخصومة واملراء فيام يورث الضغائن وفيام ال نفع فيه.
تعريف اإلحرام
اإلحرام هو حتـريم احلاج عمل ما ال يباح له رشعاً ،بمـجرد دخوله ىف ميقات اإلحرام فإنه
عـاهـد اهلل تعـاىل أن ال يــرفث وال يفـسق وال جيـادل وال يـصطــاد ،وأن يتجــرد من املحـيط
واملخـيط ،وأن حيرض بقلبه حتى يصغى إىل دعـاء اهلل تعاىل فيلبيه ،فال يغفل عن ذكر اهلل وال
ينساه سبحانه.
واإلحرام كتكبرية اإلحرام التى حيرم هبا عىل املصىل ما يبطل الصالة أو ينقصها تعظيام ً هلل
تعاىل ولشعائره.
تفصيل جممل اإلحرام
الفـرض ىف اإلحـرام هــو النيـة التـى يـتعني هبــا املقصـد ،ويـسمـى ىف اصـطالح الفقهـاء
باإلهالل ،وال يلزم النطق هبـا ألن حملها القلب ،ومن ترك الـنية فال حج له ،والغسل لإلحرام
سنـة ،وصالة الركـعتني سنـة ،والتجـرد من املحيـط واملخيط واجـب ،وكشف الـرأس واجب،
والتلبية واجبة ،وجتديـد التلبية للمقتضيات سنة :كالـيقظة من النوم ،والصعود واهلبوط ،وعند
مالقاة الرفاق ،وبعد السالم من الصالة .فمن تركها زمناً طوي ًال فعليه دم.
إحرام الصبى واملجنون
حيـرم عنهـام الوىل أبـاً أو وصيـاً وجيردمهـا قرب احلـرم ،واألوىل أن يكـون ىف التـنعيم عـند
مساجد عائشة.
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لباس املحرم
ال يلبس املحرم قميصا وال عاممة وال رساويل ،وحيـرم عليه ما فوق ذلك من قفطان وجبة،
ولبـاسه إزار يسرت به من الرسة إىل أسفل الركبـة ،وكساء يسرت به من كتفه إىل أسفل اإلزار،
ويكشف رأسه ،والـرأس تبتـدئ من الشـعر النـازل منهـا عىل الصـدغني إىل منـتهى مـنابت
الشعر من العنق ومن منابت الـشعر من مقدم الرأس إىل منتهى الرأس من اخللف ،فلو سرت
وجهه بعد ذلك ال شىء عليه.
وأكمل األلوان األبيض ،واملكروه اللـون الزعفرانى والورس ،وتـرك غسل ثياب اإلحرام
أوىل خـوفا من قتل احليـوانات هبا ،وال بـأس بتغيريها عـند الرضورة ،وكلام كـان املحرم تفث
الثياب واجلسم كلام كـان أمجل عند اهلل تعاىل ،والتفث األوساخ .قال اهلل تعاىل )( :احلج 29
وقضاء التفث تقليم الظفـر وتقصري الشعر ونتف اإلبط وإزالـة األوساخ البدنية ،ألن املحرم
مقبل عىل اهلل تعـاىل متجمل بحلـة املسكنـة واخلشـية والفقـر واالضطـرار أمام ربه ،لـيكون
مقبـوال لديه سبـحانه ،فاألمجل به عـدم العنايـة بالنظـافة والرتف واخليـالء ،ويلبس نعلني من
نعال أهل البادية ،فإن مل جيـدمها لبس نعلني من النعال التـى يلبسها املرصيون عىل فراشهم
(الشباشب).
آداب اإلحرام
واملحرم يـبتدئ بالغسل ،وصالة ركعتني ،والنـية ،وهى تعيني حج أو عمرة أو مجع بني احلج
والعمرة وهى النية.
ثم يتجرد من املحيط واملخيط ،بعد تقليم ظفره ونتف إبطه ،وحلق عانته وحلق الرأس إن
كـان ممن اعـتاده ومل يـرضه ،وإن مل يكن معـتادا لـبد شعـر رأسه بام اعتـاده النـاس إن خاف
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رضرا.
ثـم هيل ُملبيـاً عقب الـصالة املفروضـة ،أو عقب ركعتـني ،وإن أخر إحـرامه للعـرص عدل
التلـبية عقب صالة العرص ،خشية من أن يؤخر اإلحـرام فيقع ىف كراهية صالة الركعتني التى
يـكون اإلهالل بعدمهـا ،ويلبى بـام أحب أن يلبى به ،واألوىل أن يلـبى بتلبـية رسول اهلل ص

ولفظها( :لبـيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك
لك).
وال جيوز احلل داخ ًال ىف احلرم إال ُحمـرماً ،مالحظاً أنه دخل ىف حـرم اهلل الذى ميقاته ملرص
وما واالها (رابغ) ىف البحر ،فيتجرد جسام ً وروحاً إعظاماً وإجالالً هلل تعاىل وحلرمه الرشيف،

واقتداء بعمل احلبيب املحبوبص حتى يكون حاجاً حقاً عزماً وصدقاً ،ويديم التلبية عقب
الـصلوات وعند تغـيري الشئون من صعـود أو نزول ،بصوت متـوسط ال حيصل له منه الرضر،
ال خافتاً وال جاهر ًا به جهر ًا يؤمل.
جتدد التلبية
يـديم التلبـية كـام قررنـا حتـى يدخل احلـرم ،فيشـتغل بالـطواف ويـرتك التلبيـة حتـى يتم
الطواف والسعى ثـم يعود للتلبية بعد زوال يـوم عرفة ،فإن وصل عرفـة قبل الزوال لبى حتى
يصىل الظهـر ،وإن زالت عليه الـشمس قبل وصـوله ل َبْ َّى حـتى يصىل وتـرك التلبيـة اشتغاالً
بالدعاء والترضع واالبتهال .واملهل بالعمرة يلبى إىل احلرم ثم يرتكها.
دخول مكة
يتعني اإلحرام عـىل الداخل مكة من اآلفاقيني إذا دخلهـا لنسك من حج أو عمرة ،وحيرم
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من دخلها حلاجـة غري النسك ما مل يكن ممن يرتددون علـيها لبيع اخلرض واحلطب وغريه من
الـبالد القريبة منهـا كالطائف وجـدة وقديد فإهنم ال يـطالبون باإلحـرام ،ومن خرج من مكة
لـبلد أخرى فلم يتمكن من الـوصول إليها ورجع إليها يـدخل حالالً كام فعل سيدنا عبد اهلل
بن عمر رضـى اهلل عنهام .واألوىل أن يدخل اإلنسـان مكة من (كداء) خـصوصاً إذا قدم من
طريق املدينة ،وله أن يدخل مكة من أى باب شاء.
وملـا كان احلـاج ىف احلقيقـة إنام يقـصد اهلل تـعاىل ليـزوره ىف بيته وكـان البيت مقـام اخلليل
اجلسامنى ،واخللة مقامه الـروحانى ،فمن قصد اهلل تعـاىل حجاً ورغب أن يدخل مقام اخلليل
جسام وروحا ،لزمه لـدخول املقام اجلسامنـى أن حيرم بالزهد ىف لـذته وشهواته ،وأن يتجرد من
حمـيط الثيـاب وخميطهـا ،كام يتجـرد امليـت للغسل ،ويلـبس ثيـاب اإلحرام املـشرية إىل كفن
امليت ،ويمتنع عن الصيـد ،وجياهد مجيع جوارحه حتى ختضع لـسلطان الرشيعة ،فيحرم عىل
نفسه ىف احلج ما أباحته الرشيعـة له ىف غريه ،ويتم احلج حتى يؤهل كام بينت ىف هذه الرسالة
للدخول ىف مقامه اجلسامنى.
ولـدخول ىف مقامه الـروحانى حيـرم بتوديع حـظه وهواه ،وبزهـده ىف االجتامعات عىل غري
اهلل تعاىل ،وتفريده اهلل تعاىل بالـقصد دون سواه ،ويتم احلج كام يأتى حتى يسعد بالدخول ىف
مقامه الـروحانـى ،ومن قصـد اهلل تعاىل حجـاً حيرم بـالتربئـة من حـوله وقوته ،ومـن الغرض
واملرض والعلـة ،ومن قصـد اهلل من األفراد املحـبوبني يفـرده اهلل تعاىل ،ومـن أفرده اهلل مجله
بجـامل العبودة اخلالصة لـوجهه اجلميل سبحانه ،وأشهده ىف بـيته مجاله العىل ،وهباءه وضياءه
ونوره ،ولدهيا يرى البيت وربه ،وهـو احلج األكرب ،قال سيدنا عبد اهلل بن عمر( :كنا نرتاءى
ربنا لـيلة عرفـة) ومن نظر إىل مجـال امللكوت ،أو إىل مجال املـلك ىف اإلحرام ،الذى حيج اهلل
تعاىل فيه قصد ًا فتن.
واإلحـرام بينـا مكانـه فيام سبق ،إال أن مـكانه ملكـى وملقيم هبـا باحلـج للحج بيته واألوىل
األوىل له أن حيـرم من احلل وتقدم ميقات احلج
احلرم ،وللعمـرة احلل ،وملن أحرم بحج وعمرة ْ
9

والعمرة لآلفاقيني.
دخول احلائض مكة
تدخل احلائـض مكة ولكن ال تـطوف وال تسعـى حتى تطهـر وإن كانت الطهـارة ليست
رشطـا ىف السعى ،ولكن الـسعى متوقف عىل الـطواف والطواف متـوقف عىل الطهارة ،واملرآة
إذا حاضت بمكـة قبل العمرة أو حاضت قبل دخول مكـة هلا أن تنقض رأسها ومتتشط وهتل
باحلج.
بسـند مـالك عن عـبد الـرمحن بـن القاسـم عن أبيه عـن عائـشة أم املـؤمنـني أهنا قـالت:

(خرجنا مع رسول اهلل ص عام حجة الوادع ،فأهللنا بعمرة ثم قال ص :من كان معه هدى
فليهل باحلج مع العـمرة ثم ال حيل حتـى حيل منهام مجيعـاً .قالت :فقـدمت مكة وأنـا حائض
فلـم أطف بالبـيت وال بني الصفـا واملروة ،فـشكوت ذلك إىل رسـول اهلل ص ،فقال :انـقضى
رأسك أو متشـطى وأهىل باحلج ودعى العمرة .قالت :ففعلت ،فلام قضيت احلج أرسلنى رسول

اهلل ص مع عـبد الـرمحن بن أبـى بكر الـصديق إىل الـتنعيـم) ،وظاهـر ذلك استـبدال احلج
بالعمرة ومل يكن ذلك معهوداً.
وقـد تأوله اإلمـام الشـافعى رضـى اهلل عنه بـأن مراد رسـول اهلل ص أن تردف احلج عىل
العمـرة ،ثم تعتمـر بعد احلج بـدليل خروجهـا مع أخيها رضـى اهلل عنهام إىل التـنعيم لإلحرام
بالعمرة ،واملعهود استبدال احلج بالعمرة كام حصل ىف حجة الوداع لكثري من الصحابة رضى
اهلل عنهم وعنا هبم آمني.
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قال رضى اهلل عنه وأرضاه:
ِ
أح ُّج بـــالــــرو ِح للـمـجىل وأشـــواقـــى
اآليــــــات مــــرشقــــــ ٌة
إىل مقـــــــامٍ به
ُ
بـيت هـو الـوجهـ ُة العـظمــى ملن وقفـوا
ٌ
ِ
ـــى قــــد يلـــو ُح ِمل َ ْـن
رمــــز
ٌ
ملعـنــــى َخف ًّ
ً

ِ
الـبيـت ىف حيـطــات آفــاقــى
تـنمــو إىل
طــاف قــد ُت ْــر ِ
أى بــأحــداقــى
ملـن به
َ
ِ
ِ
ِ
والـــراقـــى
بـــاجلــسـ ِم ىف مـــوقف َّ
األواه َّ
طالسـمه بـم َــد ِ
ِ
امــة الــســاقــى
ـت
ُف َّك ْ
ُ ُ
ِ
ِ
الـصفــات ِ
اخلــالق البـاقـى
بنـور
معنـى

أطــوف سـبعــاً هبــا األرس ُار ُتـظهــر ىل
ُ
ِ
ِ
ـــدهـــا
ـــر إىل املـجىل
وتقـص ُ
ُروحـــى َتف ُّ
الشـوق من ُروحى ولـو ظَ َه َر ْت
ال ينتـهى
ُ
ِ
ِ
الـعتـيق فال
لـلبـيت
يــشتــاق
واجلــسم
ُ
ُ

ـــر للـمـبـنـــى بـــأشـــواقـــى
وهـيـكىل َف َّ
ٍ
بـــإمــــداد وإشفـــاق
شـمــس الـتـجىل
ُ
يـــزولُ شـــوقـــى وحتـنَ ِ
ـــانـــى خلالقـــى
عـن اجلـمـيل مــضـيـئــــاً ُك َّل آفـــاقـــى

يــا أهيــا الـــرو ُح ىف األعىل اجلـامل بــدا
ِ
لـب
أبعـــد
مـــاذا
اهلـيـــام َ
احلــسـن ىل َط ٌ
ُ

رزق وقــصـــدى مـنه ر َّزاقـــى
احلــسـن ٌ
ُ
ٍ
ٍ
كـــيـف وأحــــــــداق
شـهــــــــود بـال
إىل
ِ
ِ
بجــامله الــبـــــاقـــــى
الــبقـــــاء بـه
إىل

احلـــسـن َه َّــي َج أشــــواقــــى َّ
وأهلـنــــى
ُ
نـــور وعـن ٍ
إىل الفـنـــا فــيه عـن ٍ
أثـــر

وال الـتـج ّىلَ وال أ ُ ِ
نـــســــى وإغــــراقــــى
بعــد ِ
انم َحــى َر ْس ِمـ َىَ األدنـى وآفـاقـى
ِ
ِ
بـاجـتبـاَ الـواقـى
الـغني ُ ِحم َـيت
ونقـطـ ُة

الـنــور يــش َغلُـنــى عـنه وحيجـبـنــى
ال
ُ
ح ّجَـــى له بعــد حمــوى فـيه عـنَّـــ َىَ َب ْل
هـــــذا هــــــو احل ُّج فــيه االحتــــــا ُد َح َال
ِ
الـــرو ِح ُب ْغ َـيـ ُتهـــا
يـــا
هـيـكىل َ
ذاك ح ُّج ُّ
ِ
ِ
تــشهـــده
الـــرو ِح
ُ
فح َّج مـن بعـــد ح ّجَ ُّ

حـج َك بـــاملـبـنـــى إلغـــداقـــى
وأنـت ُّ
ِ
ِ
آمـــــــاق
بــيــت ُخـل َّ ِــت ِـه مــن غــري
ىف
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من املضنون
ىف الغسل
إنام سـن الغسل هـنا لـيتطهـر املحرم مـن عوائـده التـى اقتضـتها حـياتـه االجتامعيـة بني
إخوانه ،ألنه مسـافر من امللك إىل امللكوت لتكون له جمانـسة بالعامل العلوى ،جتعله يدخل ىف
مقام اخلليل عليه الصالة والسالم الروحانى بمفارقته ملألوفاته وعوائده ،ومن مل يفارق بغسله
ما اعتاده مما يالئمه مل يلـحظ بفكره جانب امللكوت األعىل ،ومل يسح بنفسه ىف رياض حكمة
أحكام الرشيعة املطهرة.
ىف اإلهالل
وإنام وجب اإلهالل والـتلبية بعد صالة مـكتوبة أو غري مكتـوبة لريتقى من مقـام العبودية
والطلب إىل مقام العبـدية واملطلوبية ،فيصىل طـالباً اهلل تعاىل ،فإذا أتم صالته طلبه اهلل تعاىل
ودعاه إىل حرضته ،فسمعت أذن روحه فلبى سامعاً أو مستحرضاً.
ىف التلبية
وإنام وجـبت التلبية وإن كـانت املشاهـد روحانية لـيقظة القلب حلـكمة التلبيـة ،التى هى
إجابة الداعى .وإن مل تصغ أذن روحه ملـن دعاه سبحانه ،استحرض أهنا إجابة ألذان اخلليل

عليه الصالة والـسالم باحلج ،أو تصديق برسول اهلل ص واقتداء به ىف عمله ،ومن قرصت به
روحه عن أن حترض معه فتحرضه ،عىل نفـسه فليبك ،وليتطهـر من رجس احليوانـية ونجاسة
النفس اإلبليسية ،وقاذورات اهلمم والـلمم اإلنسانية حتى يتجىل له ربه جل جالله فيكشف
له احلجاب عن مجـاله العىل ،ويشهد أنوار آياته ىف هذا الكـون الدنى ليفقه حكمة األحكام،
12

أو حيتسى من طهور هذا املدام.
ىف التجريد من املحيط واملخيط
وإنام وجب عىل املحرم التجريد من املحـيط واملخيط حتى يتمثل أنه ميت أدراج ىف كفنه
فارق احلس الذى يشغل قلبه بالكائنات ،فإما أن يكون حمل نظره آيات اهلل تعاىل ،أو حييطه
اهلل بنور وجـهه كام قال سبـحانه( :ففَأَيَ cمَا تُوَ ل هُّو اْ ففَ فَ رَّم وَ cج ُه eللرَّ ِ )Pالبقـرة  ،115فال يرى جتـاهه إال آيات
اهلل تعـاىل أو مجال وجه العىل ،ومن مل يتجرد من احلياة احليـوانية بتجرده من املحيط واملخيط
ليحيـا حيـاة روحـانيـة مل يـر ملكـوت ربه ،وهـو إنام خـرج حـاجـاً ليـدخل ىف مقـام إبـراهيم

َ^ت
الروحانى بدخوله ىف مقامه اجلسامنى ،قال تعاىل( :وَ هَك هَذ^لِكَ نُ ِ dى إِب^َ cهِ َم مَلهَكُوتَ  eرَّل َم^و ِ
ني) األنعام . 75
َeلر ِcض وَ لِ َكُو َن مِ َن eلنcمُوقِ ِ َ
و نَ c
ىف دخول البيت
فالكعـبة مقام اخللـيل اجلسامنى واخلـلة مقامه الـروحانى ،وأقل مـشاهد أهـل اخللة شهود
ملكـوت اهلل األعىل ،وأعظم مشاهـدهم شهود رب البيت ىف بيته .ومـن حرم شهود امللكوت مل
يظفـر بشهود صاحب البيت ىف بيـته ،وبدخوله ىف مقام اخلليل اجلسامنـى سقطت عنه املطالبة
بحجة الـرشعية ،ولكنه حرم ما تسـارع إليه أرواح الصديقني .واحلج إشارة إىل السري إىل اهلل
تعاىل.
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قال رضى اهلل عنه وأرضاه:
ِ
ِ
ضـت
وأمـــرى
كلــت
عىل اهلل
ـــو ُ
الـــيقــني تـــــــو ُ
إلــيه بــــالعـــزيـمـــة َف َّ
ِ
بـــــــاحل ّقَ ِ
َ
ضت
كلت
عىل اهلل باحل ّقَ
وأمرى إليه بالعزيمة ف َّو ُ
اليقني تو ُ
ـت
أنــبــت إلـــيه مــــــوقــنــــــا مـــتحـققــــــا بـنـيل الـــرضـــا وإلـيـه وجهــــى َو َّج ْه ُ
ُ
بنيل الرضا وإليه وجهى َو َّج ْه ُت
أنبت إليه موقنا متحققا
ُ
ِ
أسـنـــدت
وتــبــت إىل اهلل الـعــــظــيــم وإنــنـــــــى إىل اهلل ِ ظهـــرى بـــاإلنـــابـــة
ُ
ُ
أسندت
إىل اهلل ظهرى باإلنابة
وتبت إىل اهلل العظيم وإننى
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
أيقـنت
آى الــذكــر بــالـصــدق
بـــــذلــك قلــبـــــى مــطــمــئــن وكــيف ال
ُ
وبــاآلىِ ِ
ِ
أيقنت
بالصدق
الذكر
مطمئن وكيف ال ٌّ وباآل ِىِ آى
بذلك قلبِى
ُ
ٌّ
ِ
ِ
بـــالفــضل آ َىَ بــشــائ ِ
ِ
ِ
رتلـت
الــذكـــر
ــر
بـــــالقـــــرآن تلـــــو ُته
إهلــــى
هــــدانــــ ِىِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رتلت
هدان ِىِ إهلى بالقرآن تلو ُته
بالفضل آ َىَ بشائر الذكر ِ ُ
ٍ
ِ
أحــــرمـت
وللـحق
ــــر ْ ِر ُت هبــــا مـنــــ ّىَ
األنــــــــــوار ٍ ىف كـل آيــــــــــة ِ َف
ــــت ِ َ َ
ىل
ُ
جتـل َّ ِ ْ
َ
ُ
َ
أحرمت
ف َر ْر ُت هبا من ّىَ وللحق
األنوار ىف كل آية
َ
ىل
جتل َّ ْت
ُ
ُ
َ
ِ
ٍ
ٍ
وهــــرولـت
طــــواىف
خـلعـت خمـيــطــــاً ىف
حمــيـــط أنــــــا ِبه
ســـــور
مــن
جتـــــردت
ُ
ُ
ُ
َ
ِ
سور ٍ
ِ
ٍ
ً
وهرولت
طواىف
ىف
ا
خميط
خلعت
ه
ب
أنا
حميط
من
جتردت
ُ
ُ
ُ
ِ َ
ِ
فـلـــبـــيـــت
ســـمـعـــت
ـــيـــت لـه وبـه
ُدع
ـــــو ُّج ِهــــى
حـــــواىل َمقَـــــا ِمِ خلـيـله ىف َت
َْ
ُ
ُ
ُ
فلبيت
سمعت
يت له وبه
حواىل َمق َْامِ خليله ىف َت َو ُّجهى
َ ْْ
ُ
ُ
َ ُدع ُ
ٍ
ِ
آمـنـت
ســـور مـبـنـــاه
وفـــرق بـمـــرو َة
الـصفــا
وحــالَ الــو َفــا مــا بـني مج ٍع لــدى
ُ
ٍ
وفرق بمرو َة ِ
آمنت
سور مبناه
وحالَ الو َفا ما بني مج ٍع لدى الصفا
ُ
ِ
ِ
أيقـنـت
بــــاحلق
عىل عـــرفـــات الـنفــس
ـــــــراءى لـعـــني الـقـلـــب رس
ُ
ّ
ِ
مـعـــــــاملٍ ِ
َت َتراءى َ
أيقنت
باحلق
عرفات
رس معاملٍ ُّ عىل
القلب
لعني
ُ
النفس ّ
ُّ
َ
ِ
ِ
ْـت
وظـــاهـــر َىَ
ـــى
بـــاطـن
مــشهـــد
اجلـمع
كـــان
و
وقفـت
الفـــرق الـــذى مـنه نُـــ ّوَل ُ
ُ
ُ
َ
وقفت وكان اجلمع ُ
مشهد ِ
ِ
الفرق الذى منه نُ ّوَل ُْت
وظاهر َىَ
باطنى
ُ
ُ
َ
ُ
ِ
ٍ
ـح ُت
وقفـت ونفـســى قــد
عىل
عــــرفــــات والـتـج ّىلَ ُم َ
ُ
ُ
ــــاه ُ
ـــش َ
ــسبَّ ْ
عـــرفت َف َ
ــــد ِ
ٍ
عرفت َف َسبَّ ْح ُت
ونفسى قد
وقفت
عرفات والتج ّىلَ ُم َش َاه ُد
عىل
ُ
ُ
ِ
ِ
ـت
وغـريهــا ولـــوال
فقهـت نَ َع ْـم تــسـبــي ِ َح نفــســى
ـــوق عـــرفـــات ُح ّجـبْ ُ
ـــوىف َف َ
ُ
َ
وق و ُق ِ
عرفات ُح ّجبْ ُت
وغريها
فقهت نَ َع ْم تسبي َح نفسى
ولوال و ُقوىف َف َ
ُ
َ
ِ
صلـيـت
نفــرت إىل مـنــ ًىً وفـيهـــا بجـم ِع اجلـم ِع فـــرضـــ َىَ
ُ
فــأحـيـــا معــالـيـمـــى ِ ُ
صليت
وفيها بجم ِع اجلم ِع فرض َىَ
نفرت إىل من ًىً
ُ
فأحيا معاليمى ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ـت
صال ًة ِ هبــا
فـــــصـىل
مـن ظلـمــة احلــ ّسَ أ ْخــر ْج ُ
عـىل اهلل فـــــضـ ًال ومـــنَّ
ــــــــــ ًةمن ِ
َّ
احل ّسَ أ ُ ْخ ِر ْج ُت
ظلمة
ِ صال ًة هبا
عىل اهلل َّفض ًال ومنَّ ًة
فصىل
َّ
ِ
ِ
ولـيـت
حـيـث
الــــوجه ىف
نـــور
فـــأرشق
بـــــأمـــــره
الــــســامء
وصلــت
ُ
ُ
َ
مالئـكـــــ ُة ِ
ُ
ِ
ِ
ُ
وليت
فأرشق
ه
بأمر
السامء
ة
مالئك
وصلت
نور الوجه ىف ُ
حيث ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
كـلــت
فـأخــرجنـى مـن
ظلـم نفـســى ِ وظُلْـ َمتـى ِ إىل نـــــــوره األعـىل عـلــيـه تـــــــو ُ
ظلم ِ
كلت
نفسى وظُل ْ َمتى
فأخرجنى من
إىل نوره األعىل عليه تو ُ
ِ
أخفـيـت
كـنــت
ــوى ومجــــرة آمــــاىل ومــــا
الــش ّحَ
حـظــوظــى مجــر َة ُ
ُ
ُ
ى وا َهل َ
ر َرم َمي ْـي ُت ُت ِ
أخفيت
كنت
الش ّحَ وا َهل َو
حظوظى مجر َة ُ
ُ
ومجرة آماىل وما ُِ
ََْ
بـــســبع هـــى األعــضـــاء رمـــى بـــراء ٍ
أسـلـــمـــت
ـــــــــو ِىل وهلل
ح
ـــن
م
اهلل
إىل
ة
ُ
َ
أسلمت ْ
بسبع هى األعضاء رمى ُ
إىل َاهلل ِمن َح ْوَ ِىل وهلل
براء ٍة
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
وهــــــرولــت
إلـــيه
بـــاإلفـــاضـــة راغـبـــاً إىل اهلل ِ مـــضـــطــــــرا
نفــســـى
وودعـت
ُ
ِ
باإلفاضة راغباً
وهرولت
إىل اهلل مضطرا إليه
وودعت نفسى
ُ
نــــــوره ِ ٌ
عــايـنت
كـنت
ــم حـ ٌّج به الـــــــوج ُه
ُ
حمــا ُو َج ِهــى التــى ُ
حميـط َ َ
وهـــــــذا نَح َعج ْ
ٌ
عاينت
كنت
نوره
ه
الوج
به
ُ
حما ُو َجهى التى ُ
حميط ُ َ َ
ُ
وهذا نَ َع ْم ٌّ
ُ
ِ
تـبـت
ــض ْـل بفــضـل
أيـــا ظـــاهـــر ًا
رب قـــد ُ
جـنــــاب ُه ِ َت َف َّ
تبتك إنـنـــى ّ
لـلقـــاصـــديـن َت َف َّض ْل َ
إننى
ك
بفضل
ه
جناب
للقاصدين
أيا ظاهر ًا
رب قد ُ
ُ
ّ
َ
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ِ
ِ
قــــابل
غفـــور
وأنـت
ُ
أيقـنـت
والــــرضــــوان يــــارب
الـتـــوب سـيـــدى ِ بفــضلِ ِـك
ُ
ٌ
ِ
أيقنت
بفضلك والرضوان يارب
التوب سيدى
قابل
غفور ُ
ُ
وأنت ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ
حمـمــــد
م
الــــرحـيـ
ؤف
الــــر
عىل
وصـ ّلَ
ِ
ــد ُت
حبـيبــى
ــد َوا ُه أ ْسع ْ
مــرادى ِ مـن ب َج ْ
َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ُ
حبيبى مرادى من ب َج ْد َوا ُه أ ْسع ْد ُت
الر ُءف الرحي ِم حممد
عىل
ل
َ
وص
ّ
َ
َّ
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه:
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
ِ
ِ
فـــوق رسـ ِم الـ ُّط ِ
املـعـــمـــــــور
لـــبـــيـــت ِـه
ُروحـــــــى حتـِ ِ ُّج
ـــور
ـــشهـــد
ي
واجلــسـم
َ
ُ
ُ
ُ
فوق رس ِم ال ُّطورِ
ِ
ُروحى حت ُّج لبيته املعمور
شهد َ
واجلسم ُي ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
إىل
ــت
ج
ح
ـه
ــــــدس
نـفخــــــة ُق
والــــرس
جمىل كــامل الـــــذات حــــــالَ ظهـــــورى
َ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
حال ظهورى
جمىل كامل الذات
والرس ُّنفخة قدسه َح َّج ْت ِ إىل
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َ
حــتـــــى أ ُ َح َ
به
ـتــــى
ف
معــــر
عــــرفــــات
إىل
ــــى
أس َع
والــنـــــور
بـــــوجـه ِه
ـــــاط
ْ
ِ
بوجه ِه والنورِ
اط ِ
ِ
حتى أ ُ َح َ
َ
معرفتى به
عرفات
إىل
ى
ع
أس
ْ َ
ِ
ِ
ِ
بــــالـــــوجه مــــشهـــــود ًا بغـري ُسـتُ ِ
ً
ا
هــ
ــواج
م
احلجــاب
كــشف
ى
َــد
ل
ــى
ــــور
أفنَ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
بالوجه مشهود ًا بغري ُستُورِ
ِ
واجهاً
أفنَ ِى ل ََدى كشف احلجاب ُم َ
ِ
للــبــيــت بــيــتِ
ِ
مجــــــال ِه املـــــشهـــــورِ
عـنــــى ُم ْ ِ
ً
ا
عــــ
ـــرس
أ َ ِرمــــى مجــــار احلــ ّظَ
بيت ِ
للبيت ِ
ِ
مجال ِه املشهورِ
مجار احل َ ّظَ عنى ُم ْ ِ
رسعاً
أَرمى َ
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه:
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
مـنــى أســافــر ال مـن َكــو ِ
أفــــردت َر ّبَــــ ّىَ ال ُح ٍ
انــى
الــد
ــى
ن
ْــــدانــــ ِ ِ
ى
ُ
َّ
ــــور َو ِول َ
ُ
أفردت َر ّبَ ّىَ ال ُح ٍ
ور َو ِول َْدان ِىِ
الد ْانى
منى
ُ
أسافر ال ِمن َك ْو ِنى َّ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ىل
و
ـىل
ع
الـ
اهلل
إىل
ــــــــى
وجـه
وجـهـــت
شـــــوق
عــظــيــم إىل فـــضل ورضـــــوان
ُ
ِ ِ َ ّ َ
ٌ
ِ
عظيم إىل ٌ ٍ
فضل
شوق
ىل
و
ىل
ع
ال
اهلل
إىل
ى
وجه
وجهت
ورضوان
ٌ
ُ
َ ّ َ
ٌ
ِ
ِ
ــــــــر َو َد ّيــــــــانِِ
ِ
ِ
ِ
خلـيل
م
مقــــا
ىف
يــــرى
قلـبـــى
ه
ت
رض
حــ
أنــــــــوار ِنِمـقـــتــــــــدر َب ًّ
خليل حرضِت ِ
ِ
ِ
قلبى يرى ىف مقامِ
مقتدر َب ًّر َو َد ّي َا
أنوار
ه
َ
ِ
ِ
بـجمـيل إحـســانِ
ِ
رب الـبـيــت جل عال ِ ُيعـطــى مجــالَ ال َعـطــاَ
تــشـــاهـــد
ُروحـــى
ُ ِ َّ
بجميل إحسانِ
ِ
مجال ال َعطاَ
رب البيت جل عال
ُروحى
ُيعطى َ
ُ
تشاهد َّ
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه:
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
ِ
ِ
ِ
ِ
وإحـــرامـــى
العـتــيق
للـبـيــت
تـنـقلــت
الــتجــــريـــــد هلل إسالمــــى
يـــشـري إىل
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يشري إىل التجريد هلل إسالمى
ى
وإحرام
العتيق
للبيت
تنقلت
ُ
ُِ
ِ
ُ
ً
ه
ومقـتــضـيـــــات
رسـمـــــى
مـن
جتــــردت
أل ّــبـــــى جمــيــبـــــا مـعلــنـــــا بــكالمـــــى
ُ
ِ
أُل ّبِى جميباً معلنا بكالمى
ومقتضياته
رسمى
من
جتردت
ُ
ِ
ِ
راغـبـــا
احلق
ى
َ
ـــ
داع
تلـبـــى
ـــروحـــى
ُف
أتــــابع فــــر َد الــــذات وهــــو إمــــامــــى
ِ ُ
َ
ِ
أتابع فر َد الذات وهو إمامى
ُفروحى تلبى داع َىَ احلق راغبا
ُ
ِ
الــرو ُح بــالـص َفــا
تـــدخل
أَلـبّــى إىل أن
َ
دار سـالمـــــــــى
مـقـــــــــام
ُّ
خـلـــيـل اهلل َ
َ
ِ
َ
دار سالمى
الرو ُح بالصفا
أَلبّى إىل أن
َ
مقام خليل اهلل َ
تدخل ُّ
َ
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إىل أ َأن َأ َ
وخـري مقــامِ
ألـبــــى
العـ ْظـ َمــى
وخري
الع
الـكعـبـــ َة هى
شهـــد َة التى
الكعب
إىل أن
ألبى
شهد َ
الـــوجهـــ ُةمقامِ ُ
الـتـــىالوجه ُة ُ
ُ
هــى ْظ َمى ُ
ِ
دواعــــى األجسامِ ِ
العنارص ِ
ِ
ج ُ ْقتَ ِ
رتـبـــة األجــســـامِ
ـضــى
بعــد ِر ّه
اتـصــاىل
العـنـــارص
رتبة
دواعى
ى ْمل
بعد ّه ْج
يـص ُّح ُّح اتصاىل
يص
ــر َضىىملُـ ْق َت َ
ِ
ـــــربـــــى ِ
خلــيـله
مقـــــام
فـــــأدخل ُقىف ُق
يــوجـب استــسالمــى
ــو ِاىف
استسالمى
يوجب
بجسمى طَ َو ِاىف
خليله
مقام
فأدخل ىف
ُ
َ
بجــسمــى َط َ
ُ
ربى َ
ِ
ِ
ِ
شهـــودهـــا ِ
مقامِىف ِ
مقـــامِ
الـتـكلــيف واإلحــــرامِ
وحـــى
مقـــامـــان ُر
التكليفــــى ىف
وجـــسـم
واإلحرامِ
وجسمى ىف
ها
شهود
وحى ىف
مقامان ُر
حـــواىل ِ
ِ
وأسعــــى ِ
واجدو ًا ِح واجـــد ًا
الـــر
حواىل َ ْ ْ
ونــــار غــــرامــــى
هبـيـامنــــى
الرو ِ ِ
ونار غرامى
وأسعى هبيامنى
أطـــوف َ ْ ْ
أطوف ُ
ُ
كعـبـــةح ُّ
كعبة ُّ
جتىلِ ِ
أكربأكــرب ِ ِ
ــىل ُبــــــــمــــــــنــعــــــــ ٍم َعــ َّالمِ
شــمــــس
َّ
وح ّجَى ح
يــــــومه َع َ َّىل ُبمنع ٍم َّ َ
شمس يومه ُ
ــــــى ٌّجح ٌّج ٌ ٌ ُ
جتــىلع َّال َعمِ َ َّ
ظالمى ِ
بعرف َة ِعر َف ِانى ِبم ِ
فوق طُ ِ
فـــوق طُ ِ
ـــانـــى ِبـ َم ْح ِ
وقفـــ ٌةمنمـن ِ
ـــور
ـــو ظالمـــى
ـــر َف
ور
َوىل وقف ٌة
َ
بعـــرفـــ َْةح ِوع ْ
حقيقتى حقـيقـتـــى ْ
ِ
ِ
ِ
االزدالف ُزل ْ َف ِ
مقــامـــات ِ
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ِ ِ
وحـــــى ىف ِ
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حقــــــائُ َهلا ر ّبَ
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ــم ِبه ِبهسبعاً رمو َ
أ ُ ِت ُّم ُّ
ِ
مجـــــــال ِ
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فــــض ِ
ــــــى ِ
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بــــظ ّلَ
فـــــــأشـهـــــــد
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وىف ْ
اإلحرام َ
َ
وىف ْ
َ
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ارلنك اثلاىن :اطلواف
تعريف الطواف
الطـواف لغـة :الـدوران ،وله معـان كثـرية .واصطالحـاً :املـشـى حـول الـكعبـة بـرشوط
خمصوصة.
كيفية الطواف
تقدم أن الطـواف هو الدوران حـول الكعبة مـبتدأ من احلجـر األسود إليه سبـعة أشواط،
يفتتح من احلجر وخيتم به ،فيقبله إن أمكنه ،ويـستلمه بيده ويكرب إن مل يتمكن من االستالم

إذا حـاذاه كراهيـة أن يؤذى الـطائفـني معه ،قال رسـول اهلل ص لعمـر( :يا أبـا حفص إنك
رجل قـوى ،فال ُتز ِ
الـضعيف ،ولكن إن وجـدت خلوة فـاستَلِ ْمه
اح ْـم عىل الركن فـإنك تؤذى
َ
َ
وإالَّ ك ّربَ َو ْام ِض ) رواه الشافعى وأمحد وغريمها وهو حديث مرسل قوى اإلسناد .وإذا متكن
الطائف استلم احلجر وقبله.
وىف حـديث البـخارى :سـأل رجل ابن عـمر رضـى اهلل عنهـام عن استالم احلـجر فـقال:
أرأيت أن ُغ ِولبْ َت؟ قال ابن
أرأيت إن ُزومحْ َت؟
(رأيت رسول اهلل ص يستل ُمه ويقبـلُه ،قلت:
َ
َ
ُ
رأيت رسولَ اهلل ص يـستل ُم ُه ويقبل ُ ُه) ،وكالم اإلمـام عمر يدل
عمـر :اجعل أرأيت باليـامنىُ ،
عىل املزامحة لتقبيل احلجـر أو استالمه وذلك ال خيالف ما سبق ،ألن سيـدنا اإلمام ابن عمر
رضى اهلل عنهام له شهود ىف هذا املقام ،ال جيعل له صرب ًا عن تقبيل احلجر األسود.
وقد روى سعيد بن منـصور عن القاسم بن حمـمد قال :رأيت ابن عمـر يزاحم عىل الركن
حـتى يرمـى ،فقيل له ىف ذلك قـال :هويت األفئـدة إليه فأريـد أن يكون فـؤادى معهم ،وهذا
17

دليل عىل شهود ابن عمـر رضى اهلل عنهام يمني ربه ظـاهرة لعيون روحه بـدليل قوله :هويت
األفئـدة إليه فأريد أن يـكون فؤادى معهم .فـاملسألة روحـانية ال جسامنـية ،وعمله رضى اهلل
املواجهـني بوجه اهلل العىل ،واإلمام ابـن عمر رضى اهلل
عنه حجة ألهل الـوجد الصـادق من
َ
عنهام أكمل الـناس خشيـة من اهلل وأدباً مع اهلل سـبحانه ومع خلقه ،وإذا اصـطنع اهلل العبد
أفناه عن حسه ونفسه.
األركان التى ُتستلم ىف الطواف
قال مـالك ابن أنـس بسنـده عن هاشـم بن عروة :إن أبـاه كان إذا طـاف بالبـيت استلم
األركان كلهـا ،وكان ال يدع الـيامنى إال أن يغلب علـيه فيكرب ويمضـى .هذا وكان أخـوه عبد
اهلل يستلمهـا كام علقه البخارى ورواه ابن أبـى شيبة ،عن عبـادة بن عبد اهلل ابن خرض أنه
رأى أبـاه يستلم األركـان كلها وقـال :إنه ليس منه شـىء مهجور ،وعـورض بعمل رسول اهلل

ص ،ومجع بني عمل رسـول اهلل وآل الزبري ما قـاله ابن عمر رضـى اهلل عنهام :أنام ترك ص
الـركنني الـشامـيني ،ألن البيـت مل يتمم عىل قـواعد إبـراهيم عليه الـسالم فلام أمته ابـن الزبري
رضى اهلل عـنهام خرج إىل الـتنعيم واعـتمر وطـاف بالـبيت واستـلم األركان األربعـة واستلم
الطائفون بعد متامه األركان مجيعها حتى قتل ابن الزبري.
واجلمهور أخذوا بحـديث ابن عمر وعمله من أنه ال يستلم إال األسود واليامنى وقد روى
عن بعض الصحابة اسالمهـا مجيعاً ،وقد أجاب اإلمـام الشافعى بأنـا مل ندع استالمها هجر ًا
للبيت ،وكيـف هيجره وهو يطـوف به؟ ولكنا نتبع الـسنة فع ًال أو تركـاً واألمر واسع لالختالف
فيه ،واألوىل الوقـوف عند عـمل رسول اهلل ص ،ما مل يـشهد الطـائف بالبيـت سواطع أنوار
احلضور مع رب البيت سبحانه.
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طواف احلائض
إذا حاضـت املرأة يوم عرفـة بعد رمى العقبـة والطواف ،تتم املنـاسك وترجع إىل أهلها وال
شىء عليهـا ،كام حصل ألم املؤمـنني السيدة صفـية رضى اهلل عنهـا .فإن حاضـت بعد العقبة
قبـل الطواف أو قبل العقبـة بمزدلفة أو فـوق عرفة ،أدت مجيع أركـان احلج وعليها أن متكث
حـتى تطهـر وتطوف ،لـذلك يتعني عىل املـرأة بعد رمـى العقبة أن تـرسع إىل الطواف خـشية
حصول احليض ،وكان النساء يتعجلن الطواف بعد العقبة حتفظاً منه.
تقبيل احلجر األسعد ىف االستالم
بسند مـالك رضى اهلل عنه ىف املـوطأ أن عمـر بن اخلطاب رضـى اهلل عنه قال وهـو يطوف

بالبيت للركن األسـود( :إنام أنت حجر ،ولوال أنى رأيت رسـول اهلل ص يقبل ُ َك ما قبلتُ َك) ثم
قبَّله رضى اهلل عنه.
عمر
حم َّـد َ
خلطـاب أمري املؤمنـني احلجر إشارة غـريبة ،بينهـا قوله ص( :إن منكم ُ َ
ثني وإن َ
ِمنْ ُهم) وقول سيدنا موسـى عليه السالم للحجر( :ثوبى يا حجر) عندما وضع ثوبه عليه ونزل
البحر ليغتسل فأخذ احلجر الثوب وأبعد .وكالمه ص مع قتىل بدر وهم ىف البئر ،فعمر رضى

اهلل عنـه حمدث يـسمع من كـل شىء وخيـاطب كل شـىء .ونقل عـن اإلمام أمحـد :ال بأس

بتقـبيل منـرب النبـى ص وقربه ص .ونقل عن أبـى الصيف جـواز تقبـيل املصحف وقـبور
الـصاحلني ،واسـتنبط بـعض أهل العلم جـواز تقبيل مـن يستحق الـتعظيم مـن آدمى وغريه،
شكـرا هلل تعاىل عىل مـا أنعم ،وتعظيـام له سبحانه وتعـاىل ىف ذات من عظمه سـبحانه بعلم أو
بتقوى أو بوالية أو بفضيلة.
وما ورد من معارضـة سيدنا عىل عليه الـسالم ألمري املؤمنني عمـر بن اخلطاب بقوله( :إن
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ويـرض ألنه يشهد ملن استَل َ َمه) فليـست معارضة ،فإن سيـدنا عمر يقول :ال ينفع
ينفع
احلجر ُ
َ
ُّ
بنفسه ،وسيدنا عىل يقول :ينفع ويرض بإذن اهلل تعاىل.
السهو ىف الطواف
إذا سها الطـائف عن العدد حتى زاد أو نقص ،فـإن ثبتت الزيادة قطع وصىل ،وإن حتقق
النقـص أتم .وإن تـردد بنـى عىل األقل كــالصالة وال شـىء علـيه ىف ذلك كله ،وال حيـسب
الزيادة املـتحققة من سبع آخـر .وجوز قرن األسبـوعني بعض العلامء وجعله خالف األوىل،

وقد أورد ابـن السامك بسـند ضعيف عن أبـى هريرة ،أن رسـول اهلل ص طاف ثالثـة أسابيع
مجيـعا ثـم أتى املـقام فـصىل خلفه ست ركـعات ،يـسلم مـن كل ركعتني ،ولـو صح فـإنه لبـيان
اجلواز.
ركعتا الطواف
معلوم أن حتية مكة الطواف ،والطواف إما أن يكون سنة أو واجباً أو فريضة ،فهو سنة ملن
أهل بالعمـرة ،وواجب عىل من أهل باحلج أو أردف احلج عىل العمرة ،فإنه جيب عليه دخول
مكة لتأدية فريضة السعى ،والـسعى ال يقع فريضة إال بعد طواف واجب ،والسعى يقدم عىل
احلضور بعرفة إال لرضورة كخوف فوات احلج فإنه يؤخر.
ركعتـا الطواف بعـد متام الطـواف والدعاء بعـده بام أحب ،وفيه يبـتدئ بالـركعتني وصالهتام
واجبة (لكل أسـبوع تام) وتسن صالهتام عنـد املقام ،قال مالك ىف املـوطأ عن هاشم بن عروة
(السبْ َع ْني) ال يصىل بينهام ركعتني ولكنه كان يصىل بعد كل سبع
عن أبيه أنه كان ال جيمع بني َّ
ركعتني وربام صىل عند املقام أو غـريه (والسبع) أن يطوف بالكعبـة سبع طوافات ،والسنة أن
يصىل الطائف لكـل سبع ركعتني فال جيمع بني سبعني ويصىل هلام بعـد متامهام ركعتني ألنه ليس
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من السنة.
من سها ىف العدد بعد صالة الركعتني
من سها ىف العـدد بعد صالة الركعتني ،رجع إىل اليقني فـأتم طوافه وصىل الركعتني ،ألنه ال
يعتد هبام قـبل إمتام الطـواف ألن الطواف كـالصالة كام تقـدم ،ومن أحدث ىف طـوافه أو بعده
قبل صالة الركعـتني ،أعاد الطـواف كله وال يبنى وصىل الـركعتني ،بخالف السعـى بني الصفا
واملروة فإنه جيب الوضوء قبله وال يرض احلدث ىف حال السعى.
ومـن طاف بعـد الصبح أو بعـد العرص ،أخـر صالة الركـعتني إىل وقت حل الـنافلـة ،وقد
طـاف عمر بن اخلطاب بعد صالة الـصبح طواف الوداع ،ثم نظر فلـم ير الشمس فخرج من
غري صالة ،ثم ركب راحلته ونزل(بـذى طوى) صىل الركعتني رضى اهلل عنه .وكان ابن عباس
رضى اهلل عنه يصىل الصبح ويطوف ويدخل حجرته من غري صالة الركعتني.
وال جيوز ملن أحب الطواف بعـد صالة الصبح أو بعد صالة العرص أن يـطوف إال أسبوعا
واحدا ،ال يـزيد عليه لكراهية مجع أسبوعني فـأكثر قبل صالة ركعتني متصلة به وال يطوف إال
بعد أن يصليهام بعد حلول النافلة صبحاً أو غروباً ،وصالة الركعتني قبل املغرب سنة عمل هبا
الصحابة وقـد ورد فيها أحاديث كثرية ،قال مالـك بن أنس :ومن طاف بالبيت بعض أسبعه،
ثم أقيمـت صالة الصبح أو صالة العرص فـإنه يقطع وجوبـاً ويستحب كامل الـشوط ويصىل
مع اإلمـام ،ثم يبـنى عىل مـا طاف فـيتمه حتـى يكمل سبعـا ،ثم ال يصـىل ركعتيه حتـى تطلع
الشمـس وترتفع قـيد رمح ،أو حـتى تغـرب فيصلـيهام قبل صالة املغـرب ،قال :وإن أخـرمها
حتى املغرب فال بأس بذلك وهذا كالم مالك ىف املوطأ مع ترصيف ىف البيان.
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أوناع اطلواف
أوالً ــ طواف القدوم
قـدمنا أن اإلنسـان يدخل مكـة من طوى ويغتـسل من بئرهـا ،وإذا قرب من مـكة يدخل
هنار ًا من (كدا) طريق بـني جبلني هيبط عىل املقربة الشهرية بروضة أم املؤمنني السيدة خدجية
عليها السالم.
ثانياً ــ طواف اإلفاضة
ويسمى طـواف الزيارة ،وقـد تقدم الكالم عليه ىف ذكـر الطواف ،ولكن نـورد ما البد منه،
وعن مالك عن نـافع وعبد اهلل بن ديـنار عن عبد اهلل بـن عمر :أن عمر بـن اخلطاب خطب
النـاس بعرفة وعلـمهم أمر احلاج ،وقـال هلم فيام قال ( :إذا جئـتم منى فمن رمـى اجلمرة فقد
حل له مـا حرم عىل احلاج ،إال الـنساء والصيـد والطيب حتى يـطوف بالبـيت) ويعنى طواف
اإلفاضة ،فالـطيب حرام ،وقد ورد عن مالك أن الطـيب مكروه وورد عن الشافعى وغريه أن
الذى حيرم النساء فقط.
وقت طواف اإلفاضة والرمى
وقت طـواف اإلفاضـة بعـد طلـوع الفجـر من يـوم النحـر فال يصح تقـديمه عىل الفـجر،
وكذلك مجـرة العقبة وقتهـا بعد طلوع فـجر يوم النحـر ،ووجب تقديم مجـرة العقبة عىل احللق
وعىل طواف اإلفـاضة ،ووجب تقـديم الرمـى عىل طواف اإلفـاضة ،فمـن حلق أو طاف قبل
الرمـى فعليه فديـة ،وما عدا ذلـك فاألمر فيه واسـع ،فمن ذبح قبل احللق أو حلق وذبح قبل
اإلفاضة فال شىء عليه ما دام رمى.
22

وعمل يوم النحـر أربعة بالرتتيب :الرمى ،فالنحر ،فـاحللق ،فاإلفاضة .ومن قدم شيئا منها

قبل الرمى فعليه دم ،وهـذا معنى حديث( :ما سئل رسول اهلل ص عن شىء قدم أو أخر إال
قـال :افعل وال حرج) وندب الـطواف ىف ثوبى اإلحـرام .وكل حصاة واجبة فـمن أخرها عن
وقـتها فعليه دم ،فمن أخر احللق حتـى قرب من بلده ،أو أخرها إىل غـروب اليوم الثالث بعد
يوم النـحر قيل :عـليه فديـة لقضـائه ىف غري أيام الـرمى واحلـلق ،كام لو أخـر طواف الـزيارة
(اإلفاضـة) للمحرم ،فعليه فديـة لفعل الركن ىف غري أشهر احلج ،ولـو أخر حصاة إىل غروب
اليـوم الثالث بعـد اليوم الـنحر فعليه فـدية حلصـاة أو أكثر ،ومـن ترك الرمـى إىل قبل غروب
اليوم الرابـع قضاها وعـليه فدية ،ووجـب رمى احلاج اجلامر بـنفسه إال لعذر فيـستنيب وعليه
فدية.
ثالثاً ــ طواف الوداع
هو الـطواف الذى يقـوم به اآلفاقى بـعد متام حجه وحـال رجوعه إىل بلده ،يـسمى طواف
الصدر بفتح الدال وهو الطواف الذى يصدر بعده احلاج إىل بلده بعد طواف اإلفاضة .وهذا
َ
الطـواف مستحب عند مـالك وداود وغريمها وال دم عىل تاركه ،ولكنه يـرجع له إن تذكره وهو
ال وهو
بقرب مكة عـىل مسافة ثامنيـة عرش مي ًال تقريبـاً ،ألن سيدنا عمـر رضى اهلل عنه رد رج ً
بمر الـظهران ــ اسـم واد قرب مكـة عىل مسـافة ثـامنية عـرش مي ًال ــ ليـطوف طـواف الوداع،

تـعظيـام لشـعائـر اهلل تعـاىل لقـوله تـعاىل( :وَ مَن ي َ ِ ُّع cم فَش َع^dئِرَ eللرَّ ِ ففَإِنَّ َا مِن تفَ cوَى eلنُ cل ِ
ُوب) احلج ،32
والـشعائـر مجع شعرية يعنـى التـى أشعرهـا احلاج وجـعلها هـدياً قـال سبحـانه وتعاىل( :ثُ رَّم
َي eلنَ cتِي ِق) احلـج  ،33أى :عنـده ،فعـظم الـبيـت ومن
مَحِلهُّ َا )dأى :مكـان حل نحـرهـا (إِلهَ  eنcل ِ c
تعظيمه وداعه قبل اخلروج للسفر ،ومن مل يودع البيت عىل قول أكثر العلامء فعليه دم.
واألوىل الدعاء بام ورد ىف القرآن
ويكـره كالم الطائف مع غريه ،ويكثـر الدعاء ىف طوافـهْ ،

خ ةِ َح َسنَ ًة وَقِ َا عَذهَابَ
والسنة كقوله تعاىل( :رَبرَّ َا dءَاتِ َا ِف eدلهُّنَ cا َح َسنَ ًة وَ ِف نeَ cل ِ َ
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eنل رَّارِ ) البقرة  ،201وقوله

أخرت).
قدمت وما
أرسلت فاغفِر ىل ما
ونبي َك الذى
ص( :إنى آمنت بكتابك الذى
ُ
ُ
َ
َ
أنزلت ّ

من املضنون
إشارات الطواف
ومعـلوم أن البـيت إنام يقصـد لصـاحبه ،وأى حمب قـصد حمبـوبه ىف بيته فـرجع من غري أن
يفوز بمشاهدته ،إنام جعلت املجاهدة للمشاهدة ،والبيت إذا مل يكن فيه صاحبه كيف يقصد؟
قال بعض أهل املحبة:
الـــــــرس ِج
إن بـــيـــتــــــــا أنـــت ســــــــاكـــنـه
غـــري حمـــتـــــــــاج إىل
ُّ ُ
ُ
الرس ِج
إن بيتا أنت ساكنه
غري حمتاج إىل ُّ ُ
ُ
وج ُهـك
ـج ِج
املـــــأمــــــول حجــ ُتــنَـــــا يـــوم يـــأتـــى
ُ
الـنـــاس بـــا ُحل َ
ُ
الناس با ُحل َج ِج
يأتى
يوم
ا
ن
ت
حج
املأمول
وج ُهك
ُ
َ
ُ
ُ
وقال غريه:
وقال غريه:
ِ
ـــــــــــر عـىل ديـ
أمـ
اجلــــــدارا
اجلــــــدار و َذا
ـــــــــــار لــــيـىل أقـــبَّ ُل ذا
َ
َ
ديار ُّ
ِ
َ
اجلدارا
ا
ذ
و
اجلدار
ذا
ل
ب
َ
أق
ليىل
أمر عىل
ُ
ّ
َ
َ
ُّ
ِ
ْ
ـــارا
ي
د
َ
الـــ
سكـن
مــن
حـب
ولكـن
قلـبــى
ـن
ف
غ
ش
الــديـــار
ـب
ح
ومــا
َ
َ
َ
ولكن حب من سكن الْدَيارا ُّ
َ َّ َ
وما ُح ُّب ُ ِ
الديار ُّ َش َغ ْف َن قلبى
ْ ُّ
َ َّ َ

قـال تعـاىل( :إِ َّن أَورَّلهَ ب ٍَ cي وُ ِض َع لِل ِرَّاس ل هَلاَّ ِى بِ اَّ فََك مُ َارَ ك ًا وَ هُدًى لِّلنَ cع^لهَمِ َني 96#فِ ِه ءَايَ^تٌ بَيِنّنَ^تٌ
مَّ فَا ُم إِب^َ cهِ َ >م وَ مَن َدخَلهَ ُ /ك فَا َن ءَامِ ًا< وَ ِ رَّ ِلل ع هََل eنل ِرَّاس حِجهُّ  eنcل ِ c
َي مَ ِن eس َcت هَا َع إِ هَل ِ cه سَبِ لً  )Pآل عمران  96و.97
يعنـى أن اهلل تعـاىل وضع ملـن هم النـاس عنـده من أهل حمـبته ،بيـتاً ىف األرض يـزورونه
سبحـانه فيه ،كام وضع بيـتاً فوق الـسموات للعـامل األعىل يزورونه فيه .ومـن منحه اهلل عيون
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الروح ونـظر عـند الـبيت ،يـرى النـور متـص ًال من بيـت اخلليل للـناس إىل الـبيت املعـمور
املوضوع للعالني فوق السموات.

وقوله تعاىل( :مُ َارَ ك ًا) آل عمـران  ،96كام قال ىف اخلـرب عن موسى علـيه السالم( :أَ cن بُو رِكَ مَن
ِف eنل رَّارِ وَ مَ cن َحوcلهَ َا) النمل .8
(وَ هُدًى لِّلنَ cع^لهَمِ َني) آل عمـــران  ،96من امللك وامللكـوت .وقوله تـعاىل( :فِ ِه ءَايَ^تٌ
عمــران  ،97ملـن بني اهلل تعــاىل هلم من أهـل املشـاهـدة .وقـوله تعـاىل( :مَّ فَا ُم إِب^َ cهِ َ >م) آل عمــران ،97
بَيِنّنَ^تٌ )

آل

الـروحانى واجلـسامنى فـمن دخل مقامه اجلـسامنى آمـن به من أعدائه داخل بـدنه وخارجه،
ومن دخل مقامه الـروحانى آمـن من احلجب بعد الـشهود ومن البـعد بعد القـرب ،ومن الرد
بعد اإلقبـال ،وساحت روحه ىف ملكوت اهلل األعىل بدليل قوله تعاىل( :وَ مَن َدخَلهَ ُ /ك فَا َن ءَامِ ًا<)
آل عمران .97
وهنـالك إشارة غامضـة ىف دخول املقام الروحـانى ألهل مقام اإلحـسان واإليقان ،أن من
دخل هذا املقام منح اخللة ،فنسأله دوام الـشهود ىف الوجود والوصال من غري تفرقة ،فأشهده
اهلل تعاىل بيته اخلـاص به املجمل بآثار اهلل ال بـآثار عبده وخلـيلة وهو قلبـه ،فأراه ما فيه من
عجائـب القدرة وغرائب احلكـمة وبدائع الصـنع ،فشهده بيتـاً معمور ًا بربه ،وعـرشاً الستواء
الـرمحن ،ورأى صدر نفـسه كرسيـاً لذى اجلالل واإلكـرام ،والحت له معـانى صفـاته ىف مرآة
ذاته فوصل واتصل وقرب ومـا انفصل ،ثم أحل املحل األكرب ،فرأى حمـيط السموات السبع
cض)
َeلر ِ P
َ^ت و نَ c
واألرضيني السبع بيتاً هلل منور ًا بنور اهلل ،بمعنى قوله تعاىلe( :للرَّ ُ نُو رُ  eرَّل َم^و ِ

النور

.35
فأحرم بـروحه ىف حرضة اإلطالق ،إحراماً ال حل بعـده ألنه رأى ربه قبل كل شىء وبعد
كل شىء وعند كل شىء وىف كل شىء.
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قـد اختـطفه سبحـانه وتعـاىل من نفـسه وحـسه وحجـب عنه مـا ىف ُوجهه (بـضم الـواو)
وأشهده نـور وجهه .وحمب أكرمه اهلل بتلك املشـاهدة ،فكان سبحـانه معامل بني عينيه كيف ال
يعتنى بفك رموز احلج لريى نور الوجه ىف كل فج؟!.
وبيت مكـة قد يـتمكن اإلنـسان مـن الوصـول إليه وقـد حيرم ،وهـذا البـيت معه أينـام نزل
وحيث حل ،اجلـسم يطـوف حول بـيت اخلليل ىف مكـة ،واحلس يـشهد آثـار اخلليل ،والعقل
يطوف حـول نور اآليـات البينـات وهى كعبـة العاشقـني ،والروح تطـوف حول قـدس العزة
واجلربوت ،ونفخة القدس يزج هبا ىف طوافهـا ىف نور الالهوت حتى تقع العني عىل العني من
البـيت ،ورأيت ىف
فـرأيت
(حججت أوال
غري ريـن وال بني ،كام قـال أبو يـزيد الـبسـطامـى:
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
البيت).
رب
البيت ومل أر َ
ورب البيت ،وىف الثالثة رأيت َّ
الثانية البيت َّ
إشارات أعامل الطواف
يقـبل احلجر األسعد الـذى جيعل اهلل له يوم القيـامة لسـاناً وعينني ،فيـشهد لكل من قبله
جتديد ًا لعهد يوم (أ هََلcتُ ) ،الذى عاهدنا اهلل فيه عىل أن نفرده بالربوبية والقصد دون غريه،
كام يقبل الـرجل يمني متفضل عليه بأفـضل النعم مالحظا كامل التنـزيه ىف مقام التشبيه .وىف
هذا املقام مقام الفناء واجلمع أو السكر تقـوى عيون الروح حتى حتجب عينى البرص ،حتى
تعبد اهلل كأنك ترا ُه).
يكون املقبل أو املستلم كأنه يرى ربه ،قال ص( :اإلحسا ُن أن َ
فـإذا قبل احلجـر قوبل بـالوجه ،فـأقبل بكـليته عىل اهلل طـائفاً بـيته املعمـور به سبـحانه
بروحه ،وطـائفاً بمـقام اخلليل اجلـسامنى بـجسمه وبمـقام اخلليل الـروحانـى بعقله ،بجواذب
العنايـة ىف مقام الشهـود وسرت الوجـود ،فنفذ من أقـطار السـموات واألرض بسلـطان اليقني
احلق ،وكل شوط يقبل اليمني استحـضار واحلجر حضوراً ،وينـفذ من سامء فيكشف احلجاب
بكل شوط عن جـارحة مـن جوارحه املجرتحـة ،حتى يـسمع باهلل ويـبرص باهلل ويـتكلم باهلل
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ويبطش بـاهلل ،حتى يكون ربـانياً فيقع ىف إهلـانية الرب ومـهيمنته بعد اهلـيامن ىف أرقى مراتب

َ^ت
اإلحسـان ومعارج مقـامات اإليقان قـال تعاىل( :وَ هَك هَذ^لِكَ نُ ِ dى إِب^َ cهِ َم مَلهَكُوتَ  eرَّل َم^و ِ
َeلر ِcض وَ لِ َكُو َن مِ َن eلنcمُوقِ ِ َ
و نَ c
ني) األنعـام  ،75فإذا أتـم السبع بأركـانه ىف عيانه بعـد بيانه ،واجهه اهلل
بوجـهه العىل وناده :سل مـا شئت تعـطه ،لدهيـا يأنـس فيقول :أنـت يا رب حمبـوبى ووجهك
اجلمـيل مطلوبـى .فينزل علـيه السكينـة فيحصل له البقـاء بعد الفـناء والصحـو بعد الـسكر

خ ةِ َح َسنَ ًة وَقِ َا
والفرق بعـد اجلمع ،فيـسأل اهلل بـكالمه قائالً( :رَبرَّ َا dءَاتِ َا ِف eدلهُّنَ cا َح َسنَ ًة وَ ِف نeَ cل ِ َ
عَذهَابَ eنل رَّارِ ) البقرة .201
وهـو املحبوب الـذى يتكلم اهلل عنه وهـو يتكلم عن اهلل ،ولـدهيا يـدخل مقام اخللـة روحاً
وجسامً ،وترشف روحه عىل قـدس اهلل األعىل فيقف موقف العبادة بعـد العبودية ،فيجمله اهلل
بجامل العبودة اخلالصة لذاته.
فيصىل ركعتني مؤانساً عىل بساط املنادمة ،ولدهيا يرى اهلل ىف قبلته ما دام ىف صالته ،فليهم
ىف الـركعـة األوىل (ق ُلن cيَ^dأَيهُّ َا eلنcكفَ^فِرُو َن) لـزجـر املنـازعـة الـنفسـانيـة ،وإطفـاء الـشعلـة
اإلبليـسيـة وإمخـاد مجـر الفطـر احليـوانيـة مفكـر ًا ذاكـراً .وىف الثـانيـة بعـد الفـاحتـة (سـورة
اإلخالص) ملا فيها من صفات األحدية والنزاهة ،مستحرض ًا حارض ًا ذاكر ًا مذكوراً .فإذا أتم
صالته وبلغ أمنيته أقبل بكليته عىل السعى بني الصفا واملروة ،واقفاً فوق جبل الصفا ليتجىل
له ربه ،فيـدك جبل برشيته ويـصعق نفس شهوته وحـظه ،لدهيا يـدعو بام شاء ويـنزل مهروالً
حتى يصل إىل املروة فيصعد عليها ،ولـدهيا تسكن نفسه إىل اهلل تعاىل ويتجمل بجامل املروة
فـيسأل اهلل ما شاء ،فـإذا أتم حجه حصلت املشاهـدة ولدهيا يكون الـكون كله معراجه يقربه
إىل اهلل تعاىل ،وإنام كانـت املجاهدة للمشاهدة ومن جاهـد غري مالحظ للمشاهدة ،ومسارع
إىل نيلها غري ناظر إىل جماهدته ىف نظري مشاهدته ،أضاع عمره سدى.
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قال رضى اهلل عنه وأرضاه
وأرضاه:
ِ
األروا ِح ٍ
حواىل ِ
ِ
ِ
مصباح ٍى
صفات ِمن ضيا
كـعــبـــــــة بسبع
األروا ِح
أطـــــــوف َ ْ ْ
كعبة َ ْ ْ
حـــــــواىل
مـصـبــاحــى
صفــات ِمـن ضـيــا
بــسـبع
ُ
أطوف ُ
وح ِ ِ
ىء َع َىل ر ُت ِ
ِ
ـــــىء َع َىل ِ
فــــــأشهـــــد ّ
أنـــــوارجلي ًة ّ
الــتجـىل ُت ِض
ــن الفـتـــــاح
ُ
أنوارُ
الفتاح ُروحـــــى م َ
ُ
فأشهد َ
التجىل َ
جلــيـــــ ًة ُ
ــضى م َن ُ
فوقومـن ٍ
اولُ راحى ٍ
ومن ِ
فأسع َعىــىإىلإىل ِ
نيل ِ
الـصفــاَة الوفاَ
حــالــ َة الــوفــاَ
الصفا حال
نـيل
فــأس
ـــاولُ َراحـــى
عرفات ُينَ َِ
َ
عـــرفـــات ُيـنَ َ
فـــوق َ
بعـــد ِ
الفرق ىف نُ ِ
األشبا ِح
ـــزىل املـنُأح ُّج
اجلــمِع ِعبعد
وىف اجلم
بــــــالــــــروح ال األشــبــــــا ِح
ــم
بالرأحـ
الفـــرق ُزلىف نُاملنُ ُ
وح ُّجالنَ َع ْ
ـــى نَ َع ْم ُّ
ُّ
ـيـت ِ
املبانى ِ
واملعانى ُتلُو ُح ىل
املـبـــانـــى
فــــــأقــــــر ُؤ َهــــــا نـــــــور ًا بال ألــــــواح
َر َم ُ
يت ُ
واملعـــانـــى ُتلُـــو ُح َ
فأقرىل ُؤ َها نور ًا بال ألواح َ
أحـل َص َّح فالحى
ــسـبـتـــىوبعد احل ّلَ
كـــونـــى ِون أحل
كونى ِونسبتى
ك
إحـــرام
وبـعــــــــد احلـ ّلَ َصـ َّح فـالحــــــــى
ُي َف ُّ ُّ
ـكنَعنَ َ ْعم ْـم ُ
إحرام ُ
وهــــذاعمنَعحــمج حج ِ
ِ
ومــن ِح للفتاح
بالرو
ــــو
بـــــالـــــرو ِح لـلفــتـــــاح
أقــبلـــــوا
األئمة من َس َ
وهذا نَ َ ْ َ ْ ُّ ُّ
ومنا أقبلوا ُّ
ُّ
األئـمــــةم ْوامـن َسـ َم ْ
عىلنورنــــور ِ
القلوب َحبِيبِنا ِ
صـال ٌة ٌة َ َ
ـــــالُل نجاح
ـيـبِنَ ُال
عىل
صال
ــــرشى و ُك َّـل نجـــــاح
رشــنَى و ُك َّ
الـقلــــوب َحـبِ نَ
ـنــــاهبا البُ َنَ
هبـــــا الــبُ َ
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
وأرضاه:
تـــســــارع جناب ال ِ
ساطع ِ
تسارع حت ُُّج
اإلطالقروحى
حـــرضةاإلطالق
إىل حرضة
ســـاطع
والـنـــور
ُـــدس
والنورالق ُ
روحــــى ُ
ُ
َ
حتق ُّجُدس َ
جـنـــاب ُ
ُ
وجهةُك ّـل بال ٍ ٍ
احللّقَ ىف ٍ
والقلب هلل خاشع ٍ
ــــاهــــداحل ّقَ
خـــــــاشع
والـقلــب هلل
حــيـــطــــــة
وجـ َهىف ُك ّ
ُت َش َ
ـــش ُ
اهد وج َه ُ
ُ
ُ
وجهــــةحيطة بال ُ
ُ
أحـجج إ إىلَىلَ ِ
القدس ِ
القرب
إىلوهو
إىل
العىل مو ّجَ
القـــــدس
ضــارع
ضارع ىف القــرب
وهـــو
اهللىفوجهــى
ُ
ُ
الـعىلهاًمــــــو ّجَ َ
أح ُّ ُّ َ َ
هـــــاًاهلل وجهى َ
وباآلفاق ِ
وبـــاآلفـــاق ِ
ِ
ِ
َِ
اجلميل مضيئ ًة ِ
لوامع
وه َىَ
أنوار
بنفسى ًة
اجلـمــيل مــضـيـئــــ
أنــــوار
لــــوامع
وهـــ َىَ
ُ
أشاهد ُ
بــنفـــســـى ُ
ُ
أشــــاهــــد َ
ســائــر ِ
إىلتُ ُه وفيه ِ
البيت وج َه
هـــواحل ُّج
هو
مــنـــــــافع
منافعوج َهـــتُ ُه وفـــيه
الــبــيـــت ُ
ُ
الــرو ِح ُ
سائر ُ
واجلسم ٌ
احل ُّجح ُّجح ُّج ُّ
واجلــسـم إىل ٌ
الرو ِح ُّ
ِ
حرضة ِ
حـرضةاإلِاإلِ ِ
طالق ِ
ففـيهـــا ِ
وحــى ِ
فسارعى ِ
ِ
شـمــــوس ُع
القرب ثَ َّم طَ َو ُ ِال
شموس
ففيها
وحى
إىل
فـســارعــى
طالقُر ُر
ــــو ِال ُع
ُ
القـــرب ثَ َّـم طَ َ
عندى م ِ
ِ
ـــى ثَ َّم ىف فــام ثَ ِ
أال َوَو ِ
اج ِ
وان ُ ِع
اجلـمـيلى َتـنَ َّع ِـم فام
اج ِه ِهىـــىالوج َه
ــــــوان ُع
اإلطالق عــنـــــدى َم
الـــوج َه َ
اجلميل َتنَ َّع ِم َ
ـــم ىف َ
اإلطالق َّ
ــار َعيلونح الضيايلــو ِ
وجــسمــىإىلإىل ِ
البيت ِ
ساطع ِ
الـعتـيق ِ
البـيت ِ
العتيق َف َس ِ
ار َفع ْ َن
وجسمى
ســـاطع
خلــة احلـ ّبَ
الـضـيــا
بَ مـن ُ
ـس ِ ْ ُ
ُ
من ُحخلة احل ّ
طهور ًا صفاَ واهلل م ٍ
صفـــــــاَ واهلل م ٍ
ونافع
عط
آثار
ارشبـن
ارشبن هبـــا
ونـــــــافع
عـــط
ُ
تشاهد َ ُ
طهـــــــور ًا ُ
آثــــارهبااخللــيل ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
تـــشـــاهـــد اخلليل َ
ِ
ِ
وفـــيهللقلب
الوجه
النور
حـ ّبه
أحـــنإىلإىلح ّجَ
المع
مــــــرشقمجالُ
ٌ
الـــنــــــــور وفيه ٌ
مجــــــالُ ُ
ُّ
أحن ُّ
المع الــــــوجـه للـقلـــب ُ
جَ بـه ُ
مرشق ُ
الــــــوج ٍ
عىلرور ِوح ِح ِ
ــــــود هبا يتَ ٍ
حممد ِ
حمــمــــــد َ
َ
صال
واملــنـــــــافع
ــــــواىل فـــضـله
واملنافعــتَ
واىل فضلههبــــــا َي ُ
الو ُجود ُ ُ
ُ
َ
صـال ٌة ٌة عىل ُ ُ ُ
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وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
وأرضاه:
جمىلجمىل ِ
الكامل كان ِ
رشاىف
اىفالوج َه للب َها إ
أجتىل
الـكــاملطَ َواىف
حول
ــــــو
حـــــــول
الــــــــوجـ َه لـلـــبـ َهــــــــا إرشاىف
أجـــتـىل
كــــــان طَ َ
قـبل كونى أ َ
كــونــى أُ َ
طوف سبعُاً
بوصفىاً
ال
قبل
طــوف سـبعــ
خاىف ُ ْجت َىل وكـــــونـــــ ِىِ خـــــاىف
ـــت)
َــــس ِىِ ُ
بـــوصفــى(أل َْس ُت) ُال ْجت َىل(ألوكونْ
ساعياً
اىفللصفا به إسعاىف
ـتطَ) َواىف
ــــى َْس ُت
غـيبَـبتَْـ ِنتْ ِىـن (أل
ــــو
َـــس
ســــــاعــيــــــاً للــــصفــــــا بـه إسعــــــاىف
صار ُ
غي َّ
(أل) ْ
صــــار طَ َ
راغــبـــــــاً ِ
ِ
البـتــــدائــــىاً راهباً إىل
راغب
البتدائى
رصت أسعى ُم َه
ــــر ِوال
األلــــطـــــــاف
األلطافراهــبـــــــاً إىل
ُ
أسعـــــى ْر ِوُم َ
اله ْ
ِ
ِ
األعراف
صوبه الوج ُه
للتجىل ووجهى
مقصدى
العو ُدالعـــــو ُد
مقــصـــــدى
األعــــراف
الـــــوج ُه مـــظهــــر
مظهره
صـــــوب
للــتجـىل ووجهــــىُ
ُ
قــبل حجج ِ
ِ
َِ
ـــــ َةالشاىف
للع ّىلَ
ـج َْكج ْعبَ ِ َة
ت
قبل
أهيــــاالرو ُح
أهيا
ـت
الـــــوصـف للـع ّىلَ الــــشـــــاىف
ح َ
الــــرو َ ُ
كونى َ َ ْ
كــــونــــى َح َ
الوصفك ْعــبَ
حـيـث ِ
صاف ِ
عــــودى ِ
ِ
كشف
ـــودى ُث
حجـــى ف ُع َح ْي
حجى ُحف ُعودى
بعـــدكونى يا
بعد
رو ُحيـــا رو
كـــونـــى
صـــاف
كـــشف
للـبـــدء
عودى ْ ُ
للبدء ٌ
ٌ
َ
ِ
ِ
طفـت ِ
ِ
وىل ِ
الــتـجىليا رو ُح
طفت
للصفا َف َح ْو َل
للــــصفــــــا َف َح
وىل
ــــــر
بـــــالقــــريـب الـكــــاىف
الكاىفرو ُح
بالقريبيــــا
ـــــولَ
َه ْر ِْ
التجىل ْ
جـــــرديــنـــــى ِ
مـــنألرقى ِ
أعـىل فـفـــيـه حيـلـــــــــو طَ
أفـق طَ َوا ِىف
حيلو
أفق
املحيط
جردينى من
ألرقـــــى
ـــــــــوا ِىف
املحــيـــط َ
أعىل ففيه َ
َ
حولــــى ِ
هـيـكىل ِ
حــــولم َطاىف ِ
هيكىل ِ
املبانى ِ
أنـت يايــــا ِ
ِ
ِ
بيت
بأفق
أنت
املـبــــان
بـــــأفق
بـيــت
اخللـيـل حيلــــو َمــ َطــــاىف
َِ
اخلليل َ
حيلو َ
تــسعـــى ِلـتَهـنـــا ٍ
ٍ
أسالىفـ
تسعى ِلتَ ْهنا
وحــــىللقدس
خ ّلَ ُروحى
للقـــدس
ــــــــــاد بـه َر َقـــــــــــى أسـالىف
باحتاد به َر َبقـىــــــــــاحت
ْ
مــن (أل َــــس ِ
ِ
(أهـل ِ
ــــــوا(أل َْس ُت) به
ـــص من
العــــــزائخ ُّص
وبــــــاأللـــطــــــاف
ـــت) به
ذاك ح ٌّج ُ
(أهل ُ
العزائم) ِ ُ
وباأللطاف ُ
ــم)وا ُخ ُّ
ْ
مرشق لكل ِ
ِ
القو ُةمِ نور جمىلَ ٍ
نورها ٍ
مواف
كعب ُة
مـــــــواف
مـــــرشق لـكـل
نـــــــورهـــــــا
كــامل ٌ
ٌ
نـــــــور جمـ َىلَُ
الـقـــــــومِكامل ُ
ُ
كـعــبـــــــ ُ َ
ىل ِ
ببعع ِ
ىل ِ
ومنـــبه ّبَإسعا ِىف
ــــــر َّج ِح ّبَ
احلبيب امل ُ َر َّ ِج
صل
قـلـــبــــــــى ومـــن بـه إسـعــــــــا ِىف
ــــــىقلبى ِح
ّ
صـل َر َرّ ّ
احلــبــيــبىامل ُ َ
وقال رضى اهلل عنه وأرضاه
وأرضاه:
ىلِ أ َ ِ ِ
شــوقــاً ِ
إىل إىل ِ
املحبوب قد ِ
ِ
رضا
الذكر قد
شوقاً كأنى به ىف
ما
ذكراقــــد ذكــــرا
املحـبــــوب
ــن
مــــا
ـرضا
كــأنــى َحبه َىف
الــذكــر قــد َح َ
ىلِحأ َ ُّنح ُّ
ِ
مــــذكـــــور ىل أ َ
كراك ُيلَـقدبَّ َع
مللَبَّى ومن ِذ
قلبى ٌُي
لبيك
يــــا
ــرا
قلـبـــى
مذكور ىل أ َ ٌ
لـبـيـك َ
لبيك يا َ
لـبـيـك ُ
مل ُ
ــى ُم َراومـن ذكــراك قــد َعـ ُم َ
واج ْه ِ
وعق ِ
جمالك أم ِ
مـــذكـــور ٍ
ٍ
وعـق ِك ِ
ىلأم ِ
بالبها َس
بـــوجـه يا
بوجه ِك
شجن ذا
ىلر َا بــــالــبهــــا َس ِـكــــر َا
ىل
جمـالك
شجـن َ
ىل َ
ك يـــا ُ
مذكور ذا ُ
املذكورىفقد ظهرا
أرى ىف الصفا
والزمها
حتىهــــا
والزم
الــــدنـيـــــا
ـــسـرت
املـذكـور قـد ظهـرا
الـصفـا
الدنيا ُ
ُ
حتـى أرى َ
َذ ٌ
كر ٌ
َ
كـــــربه ُتبه َ ُت ُ
سرت َ ُ
شهو ُدشهـــو ُد ِ
الوجه مرشق ًة ِ
ومقتدرا
أنوار ُه فأرى َب ًّرا
لـبـيـكحجى
لبيك
الـــوجه مــرشقـــ ًة
حجـــى
ـــــــرا ومـقــتـــــــدرا
أنـــــــوار ُه
فـــــــأرى َب ًّ
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حـــواىل ِ
حواىل ِ
ِ
عزته ِ
امــرئ يــدعــوه مفـتقــرا
طـــافت
طــواف مفتقرا
يدعوه
امرئ
طواف
طافت
قدس
وحـــىلدهيا
ُرُروحى
عـــزته
قـــدس
لـــدهيـــا
َ
َ
أسعــــى ِ
إىل ِ
مدراال أرضــا وال مــدرا
العـني
عـيـنــىال أرضا
العني
الصفا وبه
نيل
لـبـيـكأسعى إىل
لبيك
الـــصفـــــا وبه
نــيل
تـــرىوال َ
عينى ترى َ
ِ
إنـــى ِ
الكشف ُىلِ
الكـــشف ىلِ سـرتا
نــــور
نور
إنى
عرفات حيجبنى
مـنـــىإليك وال
منى
عـــرفــــات
إلــيك وال
حيجـبـنـــى ُ
عـــرفـت سرتا ُ
عرفت ُ
ِ
الـتجىل ِ
الفــرد كـم قهــرا
أرضـــى
قهرا
الفرد كم
وحال
بــــوقفــتهظَ َه َر ْت
بوقفته وقد
كــيفأرضى
ووكيف
وحــالُ
شمـس ُ
شمس التجىل ُ
وقــــد ظَ َه َ
ـــر ْت ُ
ترى األ َ
شــمــــس وال قــمــــــرا
أعىل
نـــوار مــرشقـــىف ًةأفق ىف
وحـــى
أعىل وال
لـبــيك ُر ُروحى
لبيك
شمس وال قمرا َ
نوارأل َمرشق ًةَ
أفـق َ
تـــرى ا َ
تـــشهــــد َسـتَّــــار ًا ومقـتــــدرا
والــــرو ُح
حــــــد
ومقتدرا
والرو ُح
بالأشاهد ُه
تعـــــــاىلحد
وجـ ٌه تعاىل بال
وج
ُ
أشــــــاهــــــد ُه ُ
تشهد َستَّار ًا ُّ
ُّ
والــــذات َ
ــــرا
كمك َْع َهبـب َرــاتُ ُه ْـم
نـــــالـــــوا َحمــبــتَ ُ ُه
ــمج ح
والذات َك ْعبَتُ ُه ْم
مــن َحمبتَ ُه
من ُّجنالوا
هذا نَ َع
والنور ُ
هــــــذا ْمنَ َعح ُّْ
والـنــــور كـم َ َهب َ
ُ
ُ
سارعى ِ
كونك ِ
عنه ِ
وعــن ِ
األدنـــــــى ِ
األدنى ِ
فالوج ُه ىلِ
والز ِم
كــــــونـك
ظهرافـالــوج ُه ىلِ ظهـرا
سـارعـى
حيـطـة
حيطة عـن
والز ِمه
بَبَوعن
للــ ّ ّ
عرفات بمن ٍ
ظـاهـر ًافوقفـوق ٍ
والنظرا ِ
رضــاك ِ
عـرفــات بمـن
القــرب والـنـظــرا
القربأنلـنــا
شهدوا شهـدواهب ىل هـب
رضاكىلأنلنا
يـا ظاهر ًا
يا
ِِ
أشه
والــدررا
رراب جــدواك
أسـبغ
ب جدواك
مجــــــالــك ِح َ ْحت َىَ
أسبغبهعطاياك َه ْ
لألروابه ِح َ ْحتـــــــ َىَ ْ
مجالك لألروا َ
ــــــد َ
أشه ْد ْ
ُّ
عـطــايـــاك ُّ
والد َه ْ
ٍ
والرض َرا
الرش
بعاطفة
الفضل واحلظنا
و ّسَع لنا
َ
َ
وامنح عطاياك وام ُح َّ
حكمة الطواف
eلر ِcض َجِيعًا ِنّم يP ُ cه) اجلـاثيــة  ،13ويقول
َ^ت وَ مَا ِف نَ c
يقـول اهلل تعاىل( :وَ َس َّخرَ لهَكُم مرَّا ِف  eرَّل َم^و ِ

سبحانهe( :عيcمَلُو dاْ ءَالهَ

دَاوَُ /د شُكنً cا )Pسبأ .13

ومعلـوم أن النعـمة تـوجب الشـكر عىل مـن تفضل اهلل علـيه هبا ،واهلل جـل جالله تفضل
علينا بـام ىف السموات ومـا ىف األرض مجيعاً مـنه ،فأوجب علينـا أن نشكره بـقدر تسخري كل
حقـيقة من تلك احلقـائق لنا ،وملـا كانت الصالة جـامعة ألنواع تـسخري املالئكة واحلـيوانات
والنبـاتـات واجلامدات ،كام بـينت ذلـك ىف غري تلك الـرسـالـة ومل يـبق إال العبـادة بـالطـواف
كالكـواكب الدائرة حواليـنا لنفعنا وخرينا ،كـان من شكر النعمة علينـا هبا أن نعبد اهلل تعاىل
بالنـوع الذى سخـرها لنـا ،فجعل الطـواف حول الكعـبة عبـادة هلل تعاىل منـا ،شكر ًا له جل
جالله عىل تسخري الكواكب لنا.
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وجعل السعـى بني الصفا واملـروة عبادة هلل تعـاىل كرشوقها وغـروهبا تسـخري ًا لنا من اهلل
تعاىل.
وجعل رمى اجلمرات كالصواعق التى يرمى هبا النفوس الرشيرة.
وبذلك يكـون اإلنسان شاكر ًا هلل تعـاىل ،يعبده جل جالله بأنواع سخـر لنا هبا مجيع كونه،
وله سبحـانه وتعاىل فـيام منح مـن النعم ومـا وفق له من العبـادة فهو الـذى تفضل بـالنعـمة
وأعان عىل العبادة ،قال تعاىل( :وَِإن تفَ ُدعُّو اْ نِ cمَ فَة eللرَّ ِ هَل ت يُcحُو هَا ) <dالنحل .18
ولـتلك احلكمـة التـى هى عـبادة اهلل بـنوع تـسخري األفالك لـنا أمـر اهلل اخلليل أن يـدعو
الناس بقوله تعاىل( :وَ أَ ِذّن ِف eنل ِرَّاس بِeل نَ cح ِّج يَأcت ُوكَ رِ ج اًَال) احلج .27
قـال اخلليل( :ومـا يبلغ صـوتى يـا ربى؟!) فقـال( :عليك األذان وعىل أن أسـمع عبادى)
وقـال سبحـانه( :يَأcت ُوكَ رِ ج اًَال) احلج  ،27أى :مـتصفـني بصفـات الـرجليـة الكـاملـة ،التـى من
أخـصها تفريد اهلل تـعاىل بالقصد واملـسارعة إليه سبحـانه مشاة فانـني عن األسباب بمسبب
ني مِن ك ُِّل ف فَ ٍّج عَمِي ٍق) احلج  ،27أى :وعىل األسـباب
األسـباب ،وقـال تعـاىل( :وَ ع هََل ك ُِّل ضَامِ ٍ يَأcتِ َ
يأتني ،فـنسب املجىء لإلبل دون الرجال وجعلهم نـائني عنه بقوله تعاىل( :مِن ك ُِّل ف فَ ٍّج عَمِي ٍق)
احلج  ،27وقـال تعاىل( :ل ِ َ ّcيهَدُو اْ مَنَ^فِ َع لهَ ُ cم) احلج  ،28فجعل سبحـانه الغاية األخرية هـى املشاهدة
بعد املجاهدة ،ومن أحرم غاف ًال وطاف حمجوباً وسعى واقفاً عند حسه وحرض عرفات املعرفة

رَّاس وَ مَا يَ cقِلُ َا ِ dاَّ
جاهالً ،فقـد أضاع زمـانه ،قال تـعاىل( :وَ تِلنcكَ نeَ cلمcثَ^ ُل فَ يcنِبُ َا لِل ِ >
إ eل نَ cع^لِمُو َن)
العنكبوت .43
فحظر عىل غري أهل العلم أن يعقلوا إشاراته العليـة ،وحكمة أحكامه القدسية ،وقد شنع
اهلل تعـاىل عىل من مل يـشهـد آيـاتـه العليـة ىف الـرضورى من األكل والـرشب فقـال تعـاىل:

ك ُل نَ c
كلُو َن هَكَا تفَأُ c
eلن َ cع^ ُم) حممد .12
(وَ يَأُ c
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فكيف ال يكـون التشنيع أشد عىل قوم يـقومون بعمل فرائضه التـى افرتضها الهية قلوهبم
مشغـولة بـغريه؟ وقد قـدمت لك أن حكـمة تلك األحـكام واألرسار التـى أخفتهـا اآلثار ،ال
تـنبلج إال بـصحبـة عـارف ربـانــى منحه اهلل تعـاىل البيـان .ومن جهـل شيئـا عـاداه فكيف
يستحرضه أو يراه؟!.
هذا مـا يمكن أن يـسطـر عىل صفحـات األوراق من حكـمة الـطواف ،وهـناك مقـامات
أخـرى تقع فيهـا العني عىل العـني من غري بـني وال رين ،وفيـها يـكون األنـس والصـفا بـعد

املجاهدة والوفا ،ومـن عرف شيئا طلبه ،ومن طلبه وجده ،ومن وجده حتقق بقوله تعاىل( :ق ُلنc
هُوَ eللرَّ ُ أَ َحدٌe 1#للرَّ ُ  eرَّ
صلمَ ُد 2#لهَ  cي ِ َcل وَلهَ  cي ُودلهَ  3# cوَلهَ  cي َُك لاَّ ُُ /كفُوًا أَ َحدٌ ) 4#اإلخـالص ،فإذا مل يكـن له كفؤا
كيف يعدل عنه بغريه ،أو هيمل ويقصد غريه أو ينسى ويذكر غريه؟!
وقد وضع اهلل بيـته ىف مكة الـتى ال نبـات هبا وال معـادن وال حيوانـات ،إشارة إىل أنه إنام
يقصده من جترد ِمـن تعلق قلبه باحلظوظ واألغـراض الدنيوية ،وحتـى يكون جريانه سبحانه
فرغت قلوهبم من التعلق بام يشغلـها من زينة احلياة الدنيـا ،لتشنيعه سبحانه وتعاىل عىل من

شغلـوا باحلـياة الـدنيـا وزينتـها بقـوله تعـاىل( :وَ رَ ضُو اْ بِeلنَ cحيَ^و ةِ eدلهُّنَ cا وَeطنcمَأَنعُّو اْ بِ َا) يـونـس ( ،7وَ مَا
خ ةِ ِ اَّ
eلنَ cحيَ^و ةُ eدلهُّنَ cا ِف نeَ cل ِ َ
إ مَتَ^ ٌع) الرعد .26
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ارلنك اثلاثل :اسلىع
أدلة وجوبه
السعـى واجب وإن مل ترصح اآلية الـرشيفة بوجـوبه نصاً رصحيـاً ،ودل عىل وجوبه عمله
ص ومـواظبته عليه ىف كل نـسك مع قوله صُ ( :خ ُـذوا عنى مـنَ ِ
اس َك ُكم) قـال مالك بـسنده
َ
عن هـشام بـن عروة عن أبـيه أنه قال :قلـت لعائـشة أم املـؤمنني وأنـا يومئـذ حديـث السن:

أرأيت قـول اهلل تعـاىل( :إِ َّن  eرَّصلففَا وَ eلنcمَ  cوَ ةفَ مِن فَشعَاdئِرِ eللرَّ ِ> ففَمَ cن حَجرَّ  eنcل ََ cي أَوِ eعي cفَمَ َ ف فَلفَ جُ َاحَ عَلهَ ِ cه أَن
َياَّو فَرَّف بِ ِمَا )Pالبقرة  ،158فام عىل الرجل شىء أن ال يطوف هبام فقالت عائشة( :كال ،لو كانت كام
تقولـون لكانت :فال جـناح عليه أن ال يـطوف هبام ،إنام أنـزلت هذه اآليـة ىف األنصار ،كـانوا
هيلون ملـناة وكانت منـاة حذو قديـد وكانوا يـتحرجون أن يطـوفوا بني الصفـا واملروة ،فلام جاء

اإلسالم سألـوا رسول اهلل ص عن ذلك فأنـزل اهلل تعاىل( :إِ َّن  eرَّصلففَا وَ eلنcمَ  cوَ ةفَ مِن فَشعَاdئِرِ eللرَّ ِ> ففَمَ cن
حَجرَّ  eنcل َ c
َي أَوِ eعي cفَمَ َ ف فَلفَ جُ َاحَ عَلهَ ِ cه أَن َياَّو فَرَّف بِ ِمَا Pوَ مَن فَتهَورَّ َع خَيً cا ففَإِ َّن eللرَّ َ شفَاكِ ٌ عَلِ ٌم) البقرة .158

بلغت أم املؤمنـني من العلم مبلغاً فهـمت ما ال يفهمه غريهـا من منطوق اآليـة ومفهومها،
وكان إذ ذاك هشام بن عروة مل يبلغ من السن مبلغاً يفهم رس اآلية.
وقد ورد عن السيدة عائشة ىف هذا احلديث روايات أخرى غري رواية مالك ،فقد ورد عن
الزهرى برواية خمالفـة ملالك ومسلم قال :إنام كان ذلك ألن األنصـار كانوا هيلون ىف اجلاهلية
لصنمني عـىل شط البحر ،يقال هلام (إساف ونـائلة) ثم جييئون فيطـوفون بني الصفا واملروة ثم
حيلقـون ،فلـام جاء اإلسـالم كرهـوا أن يطـوفوا بـينهام للـذى كانـوا يصنعـونه ىف جـاهلـيتهم،
فمقتضـاه أن حترجهم إنـام كان لئال يفعـلوا ىف اإلسالم شيئـاً فعلوه ىف اجلـاهلية ،ألن اإلسالم
أبطل أفعاهلم إال ما أذن فيه الشارع فرتكوه خشية أن يكون أبطله.

33

ويمكن أن ال يكـون خالف بني الروايتني فيقـال :إن األنصار كانوا فـريقني ،فريق يطوف
بني الصفا واملروة ىف اجلاهليـة ،وفريق ال يطوف ،فجاءت اآلية شفاء للمرضني فصار ال حرج
عىل من مل يكن يـطوف أن يـطوف ،وال حـرج عىل من كان يـطوف أن يـطوف ،ألن الـفريقني
اشرتكا ىف التوقف عن الطواف بينهام ألنه عمل اجلاهلية.
واحلقيقة أن الصـنمني اللذين كان األنصـار يعبدوهنام كانا عىل الـصفا واملروة ،فكان صنم
منهام جهة البحر.
وىف الصحيحـني عن عاصم :قلنـا ألنس أكنتـم تكرهون الـسعى بني الصفـا واملروة؟ قال:
نعم ألنه كان من شعائر اجلاهـلية ،فاآلية وإن كانت ملنـع احلرج عن الطائف إال أن فريضته

تقررت بأسـباب أخرى مـنها ما تقـدم ومنها قـوله سبحانه( :وَ أَتِ طُّو اْ eلنcحَجرَّ وَeلنُ cم َ cةفَ ِ رَّ ِP
لل) الـبقرة ،196
ومعلوم أن احلج الفرض إحرام وسعى ووقوف بعرفة وطواف.
اآلية إنام منعت احلـرج من صدور األنصـار ،ولو أن رج ًال ترك صالة الـظهر للغروب ،فال
يقتضى أهنا لـيست فريضة وهو يعتقد أهنا فريضة ،وكذلك األنصار كانوا يرون أن السعى بني
الصفا واملروة فريضة ،ولكن كانوا يتحرجون حتى يأذن اهلل سبحانه وتعاىل.
وقـد أمجع مالك والـشافعـى وابن حنبـل عىل فريضـة السعـى ،وقال أبـو حنيفـة وكثري من
السلف :إنه واجب يعصى تاركه وعليه دم.
كيفية السعى
يمشى السـاعى إذا نزل من عىل الـصفا مشى العـادة ،حتى إذا وصل بطن الوادى أرسع
مهروال ،وكذلك كان رسول اهلل ص.
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بسنـد مالك عن اإلمام جعفر الصـادق بن حممد الباقر علـيهام السالم عن جابر رضى اهلل

عنه ،أن رسول اهلل ص كان إذا نزل من الصفا واملروة مشى ،حتى إذا نصبت قدماه ىف بطن
الـوادى سعى حـتى خيـرج منه .ومعنـى ذلك أنه كـان يمشـى كالعـادة من الصفـا إىل بطن
الوادى ويرسع ىف بطن الوادى حتى ينتهى منه ،فيمشى مشى العادة إىل املروة.
وىف حديـث بسنـد اإلمام الـشافعـى وأمحد والـدار قطنـى عن صفيـة بنت شيـبة قـالت:

أخربتنـى نسـوة من بـنى عـبد الـدار أهنن رأيـن رسول اهلل ص وإن مـئزره لـيدور مـن شدة
السعى ،ويقول( :اسعوا فإن اهلل كتب عليكم السعى).
من قدم السعى قبل الطواف
وبطل سعى من سعى قبل الطواف ورجع إىل الطواف ثم سعى ،ولو خرج من مكة وجب
عليه الرجـوع إليها ليـطوف ثم يسعـى ،ولو أنه المس النـساء فعليه أن يطـوف ويسعى ،ألن
إمتام ما فـسد واجب ،وعليه أن يـعتمر عمـرة أخرى قضـاء واهلدى ،وعليه اهلـدى ىف القضاء
جرباً.
عمل الساعى
يبـدأ من الصفا إىل املروة وال يكـون صحيحاً إال بعد طـواف صحيح ،والسعى للحج ملهل
به فهو فـريضة ،وواجبـاته أوالً أن يكون بعـد طواف واجب ،وأن يتـقدم عىل الوقـوف بعرفة.
والطواف الواجب يتحقق بمن أحرم باحلج مفرد ًا أو قارناً من احلل ،فيجب عليه القدوم ملكة
ويكون الطـواف واجباً ومل يضق عليـه الوقت ،فمن أردف احلج عىل العـمرة ىف احلرم ال جيب
عليه دخول مكـة ،فمن قدم سعـى الفريضـة قبل الوقـوف بعرفـة من غري أن تتـوفر الرشوط
الثالثة :وهى أن هيل بـاحلج مفرد ًا من احلل ،أو هيل بالعـمرة واحلج من احلل ،ومل يضق وقته،
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أعاد الـسعى بعد طواف اإلفـاضة ،املسمى بطـواف الزيارة ،مادام بمكـة ،فإن خرج من مكة
فعليه دم ،وال قيود له ألنه مل يرتك فريضة ،وقد تقدم تفصيل السعى بيان جىل.
صيغ أدعية السعى
تقدم لنا قبل بيـان الطواف أن السعى هـو الركن الثالث بعـد اإلحرام ،وذكرنا رشوطه إذا
كـان فرضا أن يكون بعـد طواف فرض أو واجب ،وبينـا متى يكون الطـواف فرضاً أو واجباً،
ومتـى يكون سـنة أو تـطوعـاً ،وهنـا نبني بـعون اهلل تعـاىل السعـى بالـتفصيل ونـبدأ الـسعى
باحلديث الـذى سنده يستـشفى به ،قال مـالك عن جعفر الصـادق بن حممد الـباقر ابن عىل
زين العابدين ،عن والده سـيد شباب أهل اجلنة وسيد الـشهداء احلسني عليهم السالم ،عن

جـابـر بن عبـد اهلل رضـى اهلل عنه أنه قــال :سمعت رسـول اهلل ص يقـول ،حني خـرج من
املسجد -أى -بعد أن طـاف وصىل ركعتني قرأ فيهام قـوله تعاىل( :ق ُلن cيَ^dأَيهُّ َا eلنcكفَ^فِرُو َن) و
(ق ُلن cهُوَ eللرَّ ُ أَ َح ٌد) ،كام ىف احلـديث الطـويل عن جـابر عنـد مسلـم -قال :ثم رجـع إىل الركن
فاستلمه ،ثـم خرج من الباب وهو يـريد الصفا وهو يـقول( :نبدأ ُ بام بدأ اهلل به) فـبدأ بالصفا.
وىف مسلم دنا إىل الصفا قرأ )( :البقرة  158وىف روايـة النسائى( :ابدأوا بام بدأ اهلل به) وهلذا
فإمجـاع املسلمني البـدء بالصفـا عند الـسعى ،ومن بـدأ باملروة أعـاد الشوط .قـال مالك عن
جعفر الـصادق بن حممـد الباقـر بن عىل زين العابـدين ،عن أبيه اإلمـام احلسني بن عىل بن
أبى طـالب عليـهم السالم عن جـابر بن عبـد اهلل( :إن رسول اهلل صلـوات اهلل عليه كان إذا
وقف عىل الصفا يكرب ثالثـاً يقول :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له املـلك وله احلمد وهو
عىل كل شـىء قديـر) يصنع ذلـك ثالث مرات ويـدعوا ويـصنع عىل املـروة مثل ذلـك .هذه
رواية مالك.
والـذى أدركنـاه من األحـاديث التـى رواها األئـمة الـثقاة :أن رسـول اهلل ص رقى عىل
الـصفا حتى رأى الـبيت فاستقـبل القبلة يكرب ثالثـاً ،ويقول( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك
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له ،لـه امللك وله احلمـد حييـى ويـميت ،أنجـز وعـده ،ونرص عبـده ،وهـزم األحـزاب وحـده،
وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم ،إنام هو إله واحد ،قل هو اهلل أحد) كام ورد ىف
صحيح مـسلم وأبى داود :ويـرقى عىل املروة كـام رقى عىل الصفـا ويقول ما قـاله عىل املروة،
ومن أحب األخذ بالسنة فاألمر واسع أمـامه ،وله أن يدعوا بام شاء مما تقتضيه رضورياته أو
كاملياته أو الشؤون الوقتية.

فإن رسول اهلل ص يقـول( :كل واحد من املسلمني عىل ثغر من ثغور اإلسالم فإذا هتاون
إخوانُـك فاشدد ِلئَ َّال ُيؤ َتى اإلسالم ِمن قِبَلِ َك) فإذا وصلت أهيا احلاج فصعدت فوق الصفا أو
فوق املروة ،وحلظت عينا رأسك بيت ربك ،ثم شهدت عيون روحك مجال ربك ظاهرا ىف بيته
قريب َف َس ْل
ربك ٌ
فواجه وجه ربك بعيون ،روحـك ،وأصغ إليه بأذن روحك تسمعه يقـول :أنا ُّ
تعطه .فـإذا اطمأن قلـبك بمواجهـة ربك فارفع إليه الـروح والقلب ،وابسط راحـتيك خاشع
اجلـسم خانع القلب متحققاً بمـرتبتك منه جل جالله ،فأنت العبـد وهو الرب ،ثم سح بفكرك
ىف العـامل اإلسالمى وانظـر حالته ،واسـأل ربك أن جيدد سنن نـبيه وأن يعىل كلمته ،وأن هيب
لك اخلـري ىف الدنيا واآلخـرة لتكون عـام ًال من عامل اهلل بمقتضـى وقتك ،وال تقرص ىف سؤال
ربـك عىل طلب الدنيا وزخـرفها ،بل سله سبحانه وتـعاىل احلسنة ىف الـدنيا واآلخرة ،ثم سله
القرب منه والرضا عنه.
قـال اإلمـام اللـيث ىف روايته هـذا احلـديث :ذكـر اهلل ومحـده ،ودعـا بام قـدر له ،أى :بعـد
صعوده عـىل الصفا واقترص عىل هـذا .ويؤيد ذلـك ما رواه مالك عن نـافع أنه سمع عبد اهلل
أسـتجيب لكم ،وإنك ال
بن عمر وهـو عىل الصفا يـدعو فيقـول( :اللهم إنك قلـت :ادعونى
ْ
ختلف امليعاد ،وإنى أسـألك كام هديتنـى لإلسالم أن ال تنزعه منـى حتى تتوفـانى وأنا سلم).
وإن زاد :تتميام ً لنعمتك العظيمة ألفوز باجلنة والنجاة من النار ،فحسن هذا.
والدعـاء أخص من العبـادة ،وقد دعا أولـو العزم من الـرسل ،قال إبراهـيم عليه السالم:

(وَeجيُ cب ِيcن وَ ب ِ رََّن أَن نَّ cبُ فَد نeَ cل cصنَا َم) إبــراهـيـم  ،35وقـال يـوسف عـليه الـسالم( :تفَوَ ف َِّن ُ cملِمًا وَ أَلنِ cحق ِcن
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أردت بالنـاس فتنـ ًة فاقبـضنى
بِeلصرَّ^لِ ِح َ
ني) يـوسـف  ،101وقال رسـول اهلل ص ىف دعائـه( :وإذا َ
إليك غري مفتون) ،وإذا كان أولو العزم صلوات اهلل عليهم يدعون هبذه احلقائق ،كيف بنا؟!.

من املضنون
إشارات السعى

قـال اهلل تعـاىل ( :هَكَا بَ فَدأcنفَا dأَورَّلهَ

َخل نٍ cق نعُّ ِي ُدهُ )P/األنـبيـاء  ،104وقـد بـدأ اإلنسـان نـوراً ،ألنه خلق

احلقـيقة اإلنـسانيـة قبل أن خيـلق الكون ،واإلنـسان أول مـراد اهلل ،وأول املراد آخـر العمل،
فخـلق اهلل الكون عىل أكمل أبـداع وأحكم صنع ،ألن احلقيـقية اإلنسـانية اقـتضته ،قال اهلل
eلر ِcض َجِيعًا ِنّم يP ُ cه) اجلاثيـة  ،13وقال سبحانه وتعاىل:
َ^ت وَ مَا ِف نَ c
تعاىل( :وَ َس َّخرَ لهَكُم مرَّا ِف  eرَّل َم^و ِ
(وَ أَ cسبَ َغ عَلهَ cكُ cم نِ َمَهُ /ظهَ^هِرَ ةً وَ ب َاطِنَ ً <ة) لقامن .20
لإلنسـان أطوار سـبعة يتـطور فيهـا طور ًا بعـد طور بـدء ًا وختام ً فكـان ىف حرضة العلم ،ثم

خـصصته اإلرادة ،ثم كان حقيقة إنسانيـة أمام اهلل تعاىل بدليل قوله تعاىل( :وَلهَ َ cد َخلهَقcنَ^ ُك cم ثُ رَّم
ِك c eس ُجدُو اْ ِ َل َد َم) األعـــراف  ،11واهلل إنام خيـاطب املـوجـود ال املعـدوم ،ثم
َصورَّ ر cنَ^ ُك cم ثُ رَّم ق ُلنَ cا لِلنcمَلهَ^dئ هَ ِ
تعلقت به كن إجيـادا للحقيقة اإلنـسانيـة أوال التى هـى هو اإلنـسان قبل بـروزه ىف األعيان

الكـونيـة ،ثم واثق األنبيـاء لرسـول اهلل ص ،ثم كـان يوم (أ هََلcتُ

بِ َ ب ِّكُ > cم) األعـراف  ،172ثـم كان

اخلالف بني املالئكة وبني اهلل تعاىل ،وكل هذه األطوار قبل إبرازه ىف الكون املحسوس.
أما األطـوار السبعـة األخرى فكـان اإلنسـان طينـاً ثم كان نـطفة ثم كـان علقة فـمضغة
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فعظامً ،ف ُكسيت العظام حلامً ،ثم أنشأه خلقاً آخر فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
ثم جعل فوقنا سبع طرائق ال يصل الواصل إىل اهلل سبحانه إال بمجاوزهتا ،وهى احلظوظ
الـشهوانية ،ثم حب الـدنيا ،ثم اآلخرة ،ثـم الرؤية ،ثم الشهـود ،ثم الفناء عن كل ذلك يرتكه،

ثم الفنـاء عن الـرتك برتك الرتك ،قـال سبحـانه( :وَلهَ َ cد َخلهَقcنَا نeِ cلن َس^ َن مِن ُسلهَ^لهَ ٍة مِّن طِ ٍني 12#ثُ رَّم
مغَ ًة ففَ فَخلهَقcنَا eل ُ c
ََ
جلنcنَ^ ُه ُننcففَ ًة ِف قفَ َارٍ مرَّكِ ٍني 13#ثُ رَّم َخلهَقcنَا  eطُّلننcففَ فَة عَلهَقفَ ًة ففَ فَخلهَقcنَا eلنَ cلهَقفَ فَة ُ يc
نcمغَ فَة ِعظهَ^مًا ف هَ َفَكو cنفَا
ني ) 14#املؤمنون 12حتى .14
َاخ فهَ َبَارَكَ eللرَّ ُ أَ cح َس ُن eلنcخَ^لِقِ َ
eلنِ cظهَ^ َم لهَ cحمًا ثُ رَّم أَن َشأcنَ^ ُه َخلنcقًا ء َ َP
فالسعى ابتـداء بالصفا وهو فاحتة إجيـاد اهلل اإلنسان كام قال تعاىل( :لهَ َ cد َخلهَقcنَا نeِ cلن َس^ َن ِ dف
أَ cح َس ِن تفَ cوِيمٍ) التني  ، 4ثم ينقل إىل املـروة بحسب التطورات التى قـدرها اهلل لإلنسان ،حتى
خيتم أطواره بـالصفا إعـادة إىل احلق ،ال فرق بني املـؤمن والكافـر ،فإن اإلنسـان إذا قامت
قيامته أيقن بـاحلق فاملؤمن ينفعه إيامنه السابق ،وغريه ال ينتفع بيقينه يوم القيامة ،قال تعاىل:

(يَوَ cم يَأ ِcت ب َُ cع ءَايَ^تِ رَ بِّكَ هَل يَ ففَ ُع نفَ cسًا إِي َم^نُهَا لهَ  cت ُ َcك ءَامَ َتيc

َب ِ d
يcل أَو cكهَ َ يc
مِن قهَ ُ
ف إِي َم^نِهَا خَيً cا<)

األنعام .158
فالـساعى الـذى مل يفقه حكمة الـسعى ،ومل يتفـضل اهلل عليه بشهـود تلك األرسار ،سعى
ولـكن بني اجلبلني ،فكام بـدئ اإلنسان نـور ًا يتطور ىف تلك الـدار الدنيا بـني شهود وحجاب،
وقرب وبعد ،وطاعة ومعصية ،وذكر ونـسيان ،وحضور وغفلة ،حتى خيتم اهلل بام سبق له ىف أم
كتـابه ،ويوم القيامة تكشف احلجب وتـرفع الستائر فيظهر احلق جليـاً وعندها يفرح املؤمنون
وحيزن الكافرون.
أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنـا ممن سبقت هلم احلسنى ،وأن ينعم عيـون أرواحنا بشهود حكمة
أحكام احلج وأنوار آياته البينات ،إنه جميب الدعاء رب العاملني.
وللسعى أرسار غامضة ،فإن السـاعى إذا ارتقى فوق الصفا استحرض وقوف الكليم فوق
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طـور سيـناء ،وحـصل له اهليـامن شوقـاً إىل سامع الكالم أو رؤيـة اجلامل ،فالحت لـه سواطع
أنوار اجلامل واجلالل ،فسعى وهلاناً ومشى بسكـينة ُمشاهداً ،وهرول هائام ليظفر بمراده الذى
أفـرده بالقصد وحبيبه الذى فارق كل شىء شـوقا إىل نيل وصاله ،وعندها يكون احلج وجد ًا
ال تواجـداً ،أو عود ًا للبـدء ال جتدداً .ومن ألقـى السمـع وهو شهيـد سمع وشهـد ،وال يسمع
السـاعى بأذنى رأسه وال يشهد بعينى رأسه ألن السامع والـشهادة لو كانتا باجلوارح الظاهرة
لسمع الكل وشهد ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.
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ارلنك ارلاعب :اولوقف عبرةف
احلضور بعرفة
قلت :احلضور بعـرفة ،بدل الـوقوف بعرفـة ،ألن املراد وجود احلـاج فوق عرفـة سواء أكان
جالسـاً أو مضطجعـاً أو راكباً أو مـار ًا مادام أمكنه الـوجود عىل عـرفة جـزء ًا من النهـار يوم
عـرفة وجزء ًا من الليل ليلـة األضحى ،واحلضور هنار ًا واجـب عند املالكية وفـريضة عند أبى
حـنيفة وبعـض األئمة ،والـركن عند املـالكية الـوقوف ليالً ،ويـكفى احلضـور ىف أى جزء من
أجـزاء ليلـة عيـد األضحـى ولـو قبل الفجـر بقـدر إمسـاك الصـائم ،وجيب ىف هـذا الـركن
االسـتقرار فـوق اجلبل بقـدر اجللسـة بني السجـدتني بعـد الغروب ،ال فـرق بني القـائم فوق
اجلب واجلالس والراكع ،فإن نفر عند الغروب مبارشة فعليه دم.
وال يرض اخلـطأ ىف تـعيني الليلـة ،فإن وقفـوا ىف الليلـة احلاديـة عرشة معتقـدين أهنا الـليلة
العارشة أجزأهم ذلـك ،وال يبطل احلج برتك الوقـوف هنار إذا تعذر ،وجيـرب بالدم ألنه واجب
عند املالكية.
ومن السنة ىف يوم عـرفة خطبتان بعد الـزوال بمسجد عرفة كـاجلمعة يعلمهم اخلطيب هبام
ما علـيهم من املنـاسك وذلك ىف يـوم عرفـة قبل أذان الـظهر ،ثـم يصىل الظهـر والعرص مجع
تقـديـم وقرص بغـري املقيـمني بعـرفـة ،ثـم ينفـرون بعـد الـصالة إىل جبل الـرمحـة عىل طهـارة
مـستقبلني الـبيت حال الـوقوف ،داعني متـرضعني لغروب الـشمس ثم يـدفعون لـدفع اإلمام
بسكينة ووقار وخشوع هلل تعاىل ورمحة بأهل املوقف حتى ال حتصل مرضة لزوار اهلل ىف بيته.
ثـم جيمع ىف مـزدلفـة بني املغـرب والـعشـاء مجع تـأخـري مع قرص الـعشـاء ،ويلتقـط منهـا
اجلمرات قبل صالة الصبح ألنه يبيت هبا ىف ضيافة اهلل تعاىل ويصىل هبا الصبح.
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ويفر إىل املـشعر احلـرام ليقف بـه إىل قرب طلـوع الشـمس فيـسري إىل منـى لرمـى مجار
العقبة ،وعند مروره ببطن حمرس يرسع.
فإذا رمـى اجلامر حلق أو قرص وذبح أو نحر هدية وبذلك حيل اإلحالل األصغر ،فال حيرم
عليه إال الصيد والنساء ،وىف قول :الطيب.
ويرسع إىل مكة فيطـوف طواف اإلفاضة وبه حل له الصيـد والنساء والطيب ،ويرجع إىل
منى ىف اليوم احلادى عرش ليقيم هبا األيام الثالثة املعدودات ،ولرمى اجلمرات الثالثة.
مندوبات الوقوف
األوىل وقوف بعد صالة الـظهرين(أى صالة الظهـر والعرص مجع تقديم) بـجبل الرمحة ــ
وهـو مكان رشقى عـرفة عند القـبة املسامة قبـة أبينا آدم ــ ونـدب الوضوء ،ونـدب الوقوف مع
الـناس وندب الـركوب أو الوقـوف إال لتعب فيجلـس ،وندب رصف األنفاس ىف هـذا الوقت
واملحل بالدعـاء والترضع إىل اهلل تعاىل لـنيل خريى الدنيـا واآلخرة ،ألهنا حلظـات اإلجابة
وأنفاس اإلقبال من اهلل عىل عبيده وجتليه بالغفور التواب املحسن الوهاب.
فإذا غربت الـشمس يدفع إىل مـزدلفة ،وجيمع بني العـشاءين مجع تأخـري ويصىل العشاء
قرص ًا إال أهل مـزدلفة ،واألوىل صالة املغرب والـعشاء ىف هذه اللـيلة بمزدلفـة ،وأعادمها من
قـدمهام قبـل مزدلفـة ندبـاً لغري عـذر ،فيـجمعهام املعـذور ىف أى حمل ،كل ذلك ملن وقف مع
الناس .ومن انفرد بوقوفه عن اإلمام والناس ،صالمها ىف وقتهام ووجب النزول بمزدلفة بقدر
حط الرحال وصالة العشـاءين واألكل والرشب ،ومن مل ينزل فعليـه التقرب إىل اهلل بذبيحة،
وندب البيات هبا وارحتاله منها بغلس بعد صالة الصبح.
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ال اهلل
وندب الوقـوف باملشعـر احلرام ــ حمل بني مـزدلفة ومنـى ــ يقف مستقب ًال الـبيت سائ ً
تعاىل املـغفرة حامـد ًا شاكر ًا فـاكر ًا إىل اإلسفار ،ويـرسع السري ىف بطـن حمرس ــ وهو واد بني
املشعـر احلرام ومنى ــ فـإذا وصل إىل العقبة وعليهـا سور من البنـاء يعينها رمـى مجرة العقبة
ندباً ىف هذا املكان والوقت.
رمى اجلمرات واجب
ويـتعني أن يكون بسبع حصيـات يلتقتها من املزدلفـة للعقبة ويرسع برميهـا ولو كان راكباً
وبتامم رميهـا حل له كل شىء إال النـساء والصـيد ،قيل :والطـيب ،وندب أن يكرب عـند رمى
كل حصـاة وتتابع الـرمى من غري فـصل ،وندب لقطهـا بنفسه من أى أرض إال مجـرة العقبة
فمن املزدلفة ،وجاز أن يلتقطها له غريه.
وبـعد العقـبة يـوم النحـر حيلق ويذبـح ،واحللق واجب ،والنحـر واجب وينـدب أن يكون
عقب العقبة إىل مـا قبل زوال الشمـس ،وصح تقصري الرجل ،واملـرأة تقرص فقط ،وال جيوز
حلق البعض من الرأس ،وال جيزئ تقصري بعض شعر الرجل وإن أجزأ عند بعض املذاهب
كمسح جزء من الرأس أو بعضها.
واملالكية ال يصلون العيد بمنى وال باملسجد احلرام بل يتوجهون إىل مكة لطواف اإلفاضة
بعد احللق والتقصري ،وبه حصل اإلحالل األكرب فحلت له زوجته والصيد والطيب ،إذا كان
قدم سعى الفريـضة قبل الوقوف ،فإن مل يكن قدمه تعني أن يـسعى بعد ركعتى الطواف ،وعند
توجهه للسعى يستلم احلجر األسعد وخيرج للصفا ،وبتامم السعى حيل له كل شىء.
ويرجع إىل مـنى ليقـيم هبا األيـام املعدودات ويـرمى اجلمـرات الثالث ،فيبـدأ باألوىل ثم
الوسـطى ثم العقبة ،وذلك ىف يـوم احلادى عرش ،ويرمـى ىف اليوم الثانـى عرش والثالث عرش،
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فـيكون ما رمـاه من األحجار سبعـني حجراً ،ثالثة أيـام يرمى كـل مجرة بسبع حـصيات يكرب
عند رمى كل حصاة ويرميها بنفسه.
الوقوف حال الرمى
لـيس من السنـة الوقوف عـند رمى مجـرة العقبة بل يـرميها مـرسعاً ،ويمضـى إىل املناسك
األخرى من حلـق وذبح وطواف ،ويقف عند اجلمـرتني األوىل والوسطى بقـدر ما يقرأ سورة
الـبقرة ،يكرب عند رمى كل حصـاة وهو السنة ،وال شىء عليـه عند األئمة إن ترك التكبري إال
الثورى ،وقال :يطعم فإن جرب بدم فأحب إىل.
ويقف عند اجلمرتني بعد العقبة بقدر سورة البقرة مكرب ًا مسبحاً حامد ًا داعياً اهلل بام شاء.
عـن مالك بن أنـس قال :إنه بلغه أن عـمر بن اخلطـاب كان يـقف عند اجلمـرتني األوليني
وقوفا طويال حتى يمل القائم.
وعن مـالك عن نـافع أن عبـد اهلل بن عـمر كـان يقف عنـد اجلمـرتني األولـيني يكرب اهلل
ويسبحه وحيمده ويدعو اهلل سبحانه وتعاىل وال يقف عند مجرة العقبة.
وعن مالك عـن نافع أن عبـد اهلل بن عمر كـان يكرب عنـد رمى اجلـمرة كلام رمـى حصاة،
والسنة املشى ىف رمى اجلامر ىف اليوم الثانى والثالث.
املشى ىف اجلامر
فيمشـون ذاهبني وراجعني ،إال مجـرة العقبة ىف يـوم النحر .واجلـمرة األوىل ىف االصطالح
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هى ما تىل منـى فيبدأ هبا اإلنسـان ىف كل يوم وخيتم بالعقـبة ،وإنام بدئ بالعقـبة ىف يوم النحر
ألهنا تىل بـطن حمرس ،وجاز الـركوب ىف رمى اجلمـرات ملريض أو ضعـيف ،فقد رماهـا معاوية
رضى اهلل عنه راكـباً .وقد اختصت مجرة العـقبة بأمور أربعة :بكـوهنا يوم النحر ،وأن ال يوقف
عندها ،ويرميهـا ضحى ،وترمى من أسفلها ندباً .وال يعيد من رمى أو سعى بني الصفا واملروة
غري متوضئ ولكن ال يعتمد ذلك.
وقت رمى اجلمرتني األولتني
وقتهـا الزوال من اليـوم احلادى عرش ،فـمن رمى قبل الـزوال أعاد .ويسـتحب أن يكون
الـرمى قـبل صالة الظهـر وهذا بـإمجاع األئـمة رضـوان اهلل عليهـم ،وعىل من جتمل هبـدهيم
واقتفى أثرهم وسارع للتشبه هبم.
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من املضنون
إشارات الوقوف
قبل أن نرشح إشـارات الوقـوف ،نبني أحـوال املسـافريـن إىل اهلل تعاىل هجـرة إىل البيت
ملشاهدة ربه جل وعال وفهم رموز احلج.
يبـدأ املسـافـر من بـيته إىل احلج بـأن يسـافـر أوالً من معـاصيه وخمـالفـاته لـلرشيعـة إىل

الطاعـات واخلضوع لسلطان الرشع ،حـتى يكون كامل قال اهلل تعاىل ( :اَّل ي َcعُو َن eللرَّ َ مَا dأَمَ ُ َcه
وَيفَ cعَل ُو َن مَا يُ cمَ ُو َن) التحريم .6
فإذا حتقق سفـره من املعصيـة إىل الطـاعة ،ومن املخـالفة إىل التـسليم للـرشع أشبه عامل
املـلكوت ،فكـوشف بأرسارهـا ،لدهيـا ينتقل ىف كل مـرحلة يقـطعها مـن األرض إىل مقام من
مقـامات القـرب ،فينـتقل من التـوبة مـثال إىل اخلوف ،فـالرجـاء ،فاحلب ،فـاجلمع ،فـالفرق،
فالسكر ،فالصحو ،فالغيبة ،فاحلضور ،حتى حيل ىف مقام الفناء.
فيحـرم جتريـد ًا من نفسه ومـن الدنيـا واآلخرة ،كام أحـرم يتجريـده من املحيـط واملخيط
والنسـاء والصـيد والـطيب ،فـإذا مل يتخل عـن دواعى بـرشيته ومقـتضيـات نفسه الـبهيمـية
والـشهوانيـة ولوازم هـواه وحظه اإلبليـسى ــ كام جتـرد من املحيـط واملخيط ــ فليـس بمحرم،
ولكنه مقلد جاهل بحكمة أحكام اهلل ،وال يكون حمرماً حقاً إال إذا جترد من كل تلك املعانى.
فـإذا صح إحرامه زكت نفسه فجانست العـامل األعىل قرباً من اهلل تعاىل ،فجمله اهلل تعاىل
باجلامل املوسوى ،ومنحه سمعاً يـسمع به من اهلل ،فيسمع دعاء اهلل إياه إىل دار سالمه وبيت
مواجهته ،لـيقف عىل أعراف املعرفـة ،وعرفة الشـوق إىل اهلل تعاىل ،فيقول وجـد ًا ال تواجداً:
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(لبـيك اللهم لبـيك ،لبيك ال رشيك لـك لبيك ،إن احلمـد والنعمـة لك وامللك ،ال رشيك لك)
فيـشهد عنـد التلبيـة مشـاهد املـستجيب هلل احلـارض معه ،فيقـوى وجده ويـنمو شـوقه ويفر
للقرب ،ويقهره حاله فيكرر التلبية مشاهد ًا مستجيباً هلل وجميباً.
فإذا استجـاب احلاج هلل سامـعاً باهلل تعـاىل ومبرص ًا باهلل تـعاىل وصل إىل عرفـات املعرفة،
فوقـف عىل طور املنـاجاة وقـفة حضـور مع اهلل غيبـة عام سواه فقـربه وأدناه ،وتـنزل له جل
جالله وناجاه بعد زوال شمس الكـون وإرشاق شمس املك ّوَن ،فحرض مع اهلل وذكر ،ولبس
حلة العبـودية وشكـر ،وابتهل مترضعـا وخشع قلبه خـانعا .فـآنسه اهلل عىل بسـاط منادمته،
وأطلق لسـانه بالـدعاء ،وعمـر قلبه بـالرضـا ،فكان وهـو فوق عـرفات كـأنه عىل طور سـينا
املناجـاة ،ممنوحاً هيامن الشـوق إىل رؤية ربه ،وكان بني جواذب شهـوده ىف بيته الذى هو مول
وجهه إليه ىف وقفته ،وبني نار االصطالم إىل دار السالم.
ثم يندفع عـند غروب شـمس أفقه املبني بـرشوق شمس أفقه األعىل ،فـار ًا إىل ربه حساً
ومعنى ،فوصل إىل مزدلفة الزلفى ،ونازعته نفسه إىل حظه وهواه فأفرد وجه ربه بالقصد دون
غريه ،وكانـت الزلفى عنده أن يقصـد اهلل وحده ،ومن وصل إىل مزدلفة فلم يفـز بالزلفى فهو
بـاملنزلـة السفىل ،ومـن صىل هبا املغـرب والعشـاء مجعاً وقـرص ًا رفعه اهلل قدر ًا ففـاز باجلمـعية
الكـربيائيـة اخلاصـة مع اهلل واهلل معه ،وسـارع ىف وقت تنـزل احلق جل جالله سحـراً ،فجمع
حصى مجـرة العقبـة لريمى مـن قلبه نسـبه وحسبه ،وجتـرد من حميط األسـوار وخميط الـرسوم
اهليكلية ،ولدهيا ينفجر فجر نور احلقائق فيصىل صالة الصبح بقلب املخلص الصادق.
ويدفع مسارعاً ليـقتحم العقبة ،متربئاً من نسبة جـوارحه املجرتحة إليه فريمى مجرة العقبة
ويـرمى مع كـل حصاة جـارحة مـن السبعـة ،وهى الـسمع والبـرص والشم والـذوق واللمس
والبطن والفرج.

47

فإذا رماها قفلت أبواب النريان وفتحت أبواب اجلنة ،فدعاه ربه لزيارته ،فأرسع إىل إزالة
أخالقه الـبرشية بحلق رأسه ،ونحـر نفسه األمارة بـالسوء بـنحر هديه ،فكـان كام قال تعاىل:
(أَوَ مَن ك فَا َن مَ cتًا ففَأَحيَ cييcنَ^ ُه و ََجَلنَ cا لهَ ُ /ن ُو رًا يفَ ِcش بِهِ\ ِف eنل ِرَّاس) األنعام .122
فلام صار حياً بحى يسعى نوره أمامه وعـن يمينه ،ويسمع ربه يدعوه إليه ،ففر إىل الكعبة
مسارعاً فطـاف تشبيها بـاحلافني حول عرش الـرمحن بالكعبة املـطهرة ،فلحظ رسه مجال ربه
جل جـالله مرشقـا ىف فضـاء التنـزيه من غري تـأويل وال تشـبيه ،فقـبل منه ربه وأقـبل عليه
وأكرمه بكل شـوط من السبع بمواجهته عند احلجـر األسعد روحاً وجسامً ،فقبل احلجر بفمه
احلسـى ،وشهد اليمنى بنفخته القدسـية فدعا وابتهل ،ثم طاف الثـانى فتنزل له سبحانه عن
الركن اليامنى فانجذب قلبه شـوقا إىل مواله ،فمس الركن الثانى متقرباً ودعا موقناً باإلجابة،
وأتـم سبعة عىل هـذا النمط ،فلام أن أتـم طوافه واجهه ربه مـواجهة املحـسن املتفضل غـافر
الذنب وقابل التوب.
فلام أن واجهـه سبحانه بعـد متام سـبعة ،أحب أن تكـون تلك املواجهـة وهو قـائم يصىل ىف
مقام اخلليل فصىل ركعتني انـمحى هبا البني من البني حـتى وقعت العني عىل العني ىف حصون
التنزيه.
فاشتـاق إىل املؤانسة ىف مقام الصـفا ،فقبل احلجر وسارع مهروالً حـتى صعد فوق الصفا،
فتنـزل له ربه فابـتهل ودعا ونـزل ساعـياً ،حتـى إذا وصل إىل وسط الـوادى اشتد بـه اهليام
فهرول هـرولة املشتـاق ،فلام جاوز الوادى حـصلت له السكينـة فسعى سعـى املؤدب ،حتى
وصـل إىل املروة وصعد بعناية اهلل مرتفعاً ودعا ربه متضعاً ،فبسط له بساط األنس ودعاه إىل
الصـفا بعد الوفـا ،فرجع مرسعاً حـتى بلغ مقام الصفـا فزال اجلفا وحل الـوفا ،وأتم سعيه بني
الصفا واملروة فأكرمه مواله وبنزاهة ناجاه.
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وأمر بـالعودة إىل ضـيافته إىل منـى بلوغ املنـى ونيل اهلنا ،فـرجع ىف روض اإلطالق وحلة
اإلحالل ،وصار احلق جل جالله معامل بني عينيه ،ال يغيب إذا غاب الغافلون ،وال حيجب إذا
حجب اجلـاهلون ،متنعام ىف روض املـشاهدة مدة األيـام املعدودات بعد املجـاهدة مدة األيام
املعلومات ،فلام دخل رياض الضيافـة بمنى زال العنا ،واضمحلت الدنيا ىف عينه وترك أمانيه
الباطلة.
وقـام ىف اليوم الثانـى فرمى اجلمرات بعـد صالة الظهر ودعا اهلل ىف اجلمـرة األوىل والثانية
وختم بالثالثة.
وىف اليوم الثالث من يـوم األضحى تقرب إىل اهلل بام حيبه جل جـالله ،ورمى اجلمرات بعد
الظهـر داعياً تائباً منـيباً مستغفرا ىف غيبـة عن الدنيا ومقتضيـاهتا ،فكشف عنه احلجاب فعلم
أن الكـون كلـه بيت اهلل تعـاىل ،وحتقق أن قلبه هـو بـيت اهلل املعمـور بـآثـاره العليـة وأنـواره
الربانية ،وهو البيت الذى ال يفارقه وإن فارقه بيت مكة.
فـأرسع إىل البيـت مودعـاً معتقـد ًا أن ربه معـه حيث وىل وجهه ،ورجع إىل أهـله باملـغفرة
واملثوبـة ،حارض ًا مع ربه ال يغيب ،مراقبـاً عظمته وجالله ال يغيب ،وما تـوفيقى إال باهلل عليه
توكلت وإليه أنيب.
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الباب الثالث

الفدية
الفدية وأنواعها
الفدية أنواعها ثالثة عىل التخيري كام بني اهلل تعاىل( :مِّن ِصيَا ٍم أَوَ cص فَدق فَ ٍة أَو cنُسُكٍ  )Pالبقرة .196
أسباب الفدية
يوجـب الفدية كل عمل يرتفه به اإلنـسان متنعامً ،أو يزيل عـن اإلنسان أذى يرضه حرمه
اهلل عليه فأزاله لغري رضورة ،وسنفصل ذلك ،وقد تتعدد الفدية بتعدد موجبها.
موجبات الفدية
تقدم إحرام املـرأة ىف وجهها وكفيهـا ،فمام يوجب الفـدية عىل املرأة لبـس حميط بكفها إال
اخلاتم فإنـه جائز لبـسه ،وحيرم عليهـا سرت وجهها إال خلـوف الفتنة ،فـيجوز هلا سـرته بخرقة
تضـعها عىل رأسها ،وتـسدهلا عىل وجهـها من غري ربط كـربط الربقع وال غرز بـدبوس ،فان
ربطته أو غرزته فعليها الفدية.
موجب الفدية عىل الرجل
جتـب الفديـة عىل الرجل إن لـبس حميـطاً لغـري عذر ولـو بزر أو بعقـد ،وحرم علـيه لبس
املخيط كـالعباءة واجلـبة ولو مل يـدخل يده بكمه ،مـا مل جيعلها إزار ًا أو جيعل عـاليها سـافلها
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فإنه جائز وال فدية فـيه .ويوجب الفدية سرت الرأس .وملـا كان إحرام الرجل ىف رأسه وقدميه
جاز له أن يلبس اخلفني لفقد النعلني إذا أزال ما عىل عقبه ،وال شىء عليه كام تقدم.
ما ال فدية فيه
ال فديـة عىل من تظلل ببنـاء وغريه مما ليس بـناء كاخليمـة واملحفة وغريها املـوضوعة عىل
اجلمل .والـقاعـدة ىف ذلك كل مـا أظله ممـا هو ثـابت كـالشجـرة واخليـمة ،أو مـا هو مـثبت
باألحبال كاحلامل أو املظلة الثابتة ىف السفر أو إقامة ال فدية عليه.
ال فـديه عليه إذا دفع مـطر ًا أو شـديد حـر عن رأسه ووجه بـأن يتـظلل بثـوب أو بغريه،
برشط أن يكون مرتفعاً عنه وهذا خالف األوىل.

ال فدية عىل من محـل عىل رأسه ما البد له مـنه وإلخوته أو لدوابه ،ولـو محل تلك األمتعة
بأجرة ليستعني عىل احلج.
ال فدية فيام حييط بوسطـه من اهلميون املسمى بالكمـر ،املصنوع حلفظ نفقته ومن معه ولو
من رفقـائه مادام فيه مـال خاص به ،وهـى رخصة حلفـظ املال ،وال يصح اجلـواز إال إذا كان
بسيور ىف أبزيم ال بعقد وربط ،وجيب أن يكون مشدود ًا عىل اجللد ال عىل الثوب.
ال فدية عىل مـن غري ثوبى إحرامـه أو غسلهام باملاء ،وعالج الـدمامل واحلبوب ىف اجلسم
جائز ولو سال ما فيها بشق أو معاجلة باملراهم.
وال حرج عىل من احتاج إىل حـك جلده أن حيكه ،أو احتاج إىل حجـامة أو قصد فله أن
يفعل عند املقتضى بدون عصـابة ،فمن احتاج إىل عصب عضو مـن أعضائه فعليه فدية ولو
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عصب لـرضورة .وربط النفقـة عىل الذراع والفخـذ مكروه بعـد جواز ربـطها عـىل الوسط،
فمن يتأمل من وسـطه جاز له ربطها عىل غريه ،وملا كانت أظـفار اليدين والرجلني من أعضاء
اإلحـرام فيحرم إزالتهـا وكذلك الشعـر إال لرضورة ،ومعلوم أن مجـال احلاج التخـوشن وترك
الرتفه حتـى يكون احلاج أشعـث أغرب ،فيحرم عليـه إزالة أوساخ البـدن التى بإزالـتها يزول
معها الشعر كام حيرم مس الطيب.
فدية الصيد
عن أبى الزبري أن عمر بن اخلطاب قضى ىف الضبع بكبش ،وىف الغزال بعنز ،وىف األرنب
بعناق (أنثى املعز قبل كامل احلول) وىف الريبوع بجفرة (األنثى من ولد الضأن).
وعـن حممد بن سريين أن رج ًال جاء إىل عمر بن اخلطاب فقال :إنى أجريت أنا وصاحب
ىل فرسني نستبق إىل ثغـرة ثنية (طريق ىف اجلبل) فأصبنا ظـبياً ونحن حمرمان فام ترى؟؟ فقال
عمر رضى اهلل عنه لرجل عىل جنبه :تعال حتى أحكم أنا وأنت ،قال :فحكام عليه بعنز.
وقال مالك عن هشام بن عورة :إن أباه كـان يقول :ىف البقرة من الوحش بقرة ،وىف الشاة
من الظـباء شاة .وقال مالك عن حيـى بن سعيد عن سعيد بن املـسيب إنه كان يقول :ىف محام
مكة إذا قتل (شـاه) قال مالك ىف الـرجل من أهل مكة حيـرم باحلج أو العمـرة وىف بيته فراخ
محام مكة فيغلق عليها فتموت ،فقال :أرى بأن يفدى ذلك عن كل فرخ (بشاة).
وقال مالك :مل أزل أرى أن ىف النعامة إذا قتلها املحرم بدنة .ورأى أن ىف بيضها عرش ثمن
البدنة.
وىف كل واحد من النسور أو العقبان أو البزة أو الر َخم فدية ،وىف صغاره مثل ما يكون ىف
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كباره.
جاء رجل إىل عمر بن اخلـطاب فقال :يا أمري املـؤمنني إنى أصبت جزاءات بـسوطى وأنا
حمرم ،فقال له عمر :أطعم قبضة من طعام.
عن كعب بن عجـزة أنه كان مع رسول اهلل ص حمرماً فـآذاه القمل ىف رأسه ،فأمره رسول
اهلل ص أن حيلق رأسه ،وقال( :صم ثالثـة أيام أو أطْ ِع ْم ستة مساكني ُم َّد ْي ِن(امل ُ ُّد :مكيال عند
أى ذلك أجزأ)
انس ْك بشاهُّ ....
العرب ومقداره رطل وثلث بالعراقىُ ).م َّد ْي ِن لكل إنسان ،أو ُ
قال مـالك :ال يصلح للمحـرم أن ينتف من شعـره شيئاً وال حيلقـه وال يقرصه حتى حيل إال

أن يصـيبه ىف رأسه فعليه فـدية ،كام ذكـره اهلل تعاىل( :ففَمَن ك فَا َن مِ كُم مرَّ ِ ضيًا أَو cبِهِ \dأَذًى مِّن ررَّ أِ cسهِ\
ففَ ِ cدي َ ٌة مِّن ِصيَا ٍم أَوَ cص فَدق فَ ٍة أَو cنُسُكٍ  )Pالـبقــرة  .196وال يـصلح أن يـقلم أظـافــره وال يقتـل قملـة وال
يطرحها من رأسه إىل األرض وال من جلده وال من ثـوبه ،فإن طرحها من جلده أو من ثوبه،
فليطعم حفنة من طعام.
قال مالك :من نتف شعر ًا من أنفه أو إبـطه ،أو طىل جسده بنورة أو حيلق عن شجة رأسه
لرضورة ،أو حيلق قفـاه ملوضـع املحاجم وهـو حمرم نـاسياً أو جـاهالً ،إن فعل شيئـاً من ذلك
فعليه الفديـة ىف ذلك كله .وال ينبغى له أن حيلق موضع املحاجم ،ومن جهل فحلق رأسه قبل
أن يرمى اجلمرة افتدى.
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وقال رضى اهلل عنه ىف مشاهد عرفة واحلج:
مـن بعــدهــا ِ
اإلحـتجــاب
مجــار
أرمــى
ْ
َ
حـــاب
ُ
فجـمعـت ىف مج ٍع أل ْفـنَـــى ىف الـــ ّرَ ْ

اإلقـرتاب
بـــدء
ـتـم وهـــى
ُ
ْ
عـــرفـــات َخ ٌ
ُ
ِ
بعــــد شهـــودهـــا مـتــشـــوقـــا
ــــر
َ
َفـــأَف ُّ
ِ
ـــزل َفــى ُحـظــوتــى
َفــأ َ ِب ُ
ـيـت مـــزدلفــاً ل ُ
ــــار َح ْجـبِـــى وا َهلـــوى
مج ُ
وهبــــا َ َ
عـت ِمج َ
ِ
مــن
فــــــأحل
ُّ
بــــــاإلطالق مــن َحـــظ َو ْ

سحــاب
املـضــىء بال
الفجــر
فــأشــاهــد
ُ
ْ
َ
َ
ٍ
بــــاإلنـتـــســــاب
عقـبــــة
ورمـيــتُهــــا ىف
ْ
رتـب الـــو ِ
غـــاب
جـــود ومـن َرآنـــى عـنه
ْ
ُ
ِ
لـلخــطـــاب
بــيقـني َح ًّـق بعــــد فهـمـــى
ْ
مـتقـــربـــاًَ مـن ِ
بـــاملـتـــاب
بعـــد نحـــرى
ْ

ونحـــرت هـــديـــاً بعـــد َرمـــ ِىِ ظالمـتـــى
ُ
وذبحــت نفــــســـــى وهـــــى ىل أمـــــار ٌة
ُ
وحلقـت أخالقِـــى الـــذمـيـمـــ َة م ِ
ـــوقـنـــاً
ُ
ُ
فـــــأالَ َح ىل وجهـــــاً َعلِ ًّـيـــــا مـــرشقـــــاً
لــــزيــــارتــــى ربــــى تـنــــزه ظــــاهــــر ًا

ـــراب
بـحقــيقـتـــى أنـــى
ابـتـــداء مـن ُت ْ
ً
ِ
اب
فج
ُ
ُ
ــــذبـت وهلــــانــــاً إىل رشف الـــرش ْ
مــتــنـــــزالً ىف ِ
املهـــــاب
بــيــتـه العــــــاىل
ْ
بـــارتـيـــاب
الـيـمــني ظهـــور ُه ال
وهـــى
ُ
ْ

ــــــدى
أطـــــــوف ُمقَـــبَّ ًال
وبه
ُ
رمــــــز ا ُهل َ
َ
رمــــز حقــيقـتـــى ىف طـــوفـتـــى
َف ُـيـ َف ُّك
ُ
ـت
وإىل ِمـنـــى عـــودى لـبـــدئـــى أرش َق ْ

نقـــــاب
الـعىل بـال
ويلـــــو ُح ىل الـــــوج ُه
ْ
ُّ
املـتـــاب
بـتـنــــزل املعــطــــى لقــــد ص َّح
ْ
املــآب
ــسنَــى ىف
ْ
ُ
ومتــامهــا الـسـبعــو َن ُح ْ
ِ
اهلـضــاب
بـــأحجــار
رمـيـت أنــا
ولقــد
ُ
ْ
ِ
ــرم ِ
طــاب
ــى نفـســى ثم
وإىل
ْ
الــوصــال َب ْ
ِ
بـالـسحـاب
فـإحـرامـى اسـتتَـارى
وهبـا
ْ
اغرتاب
ــد وال
نَـسبِـى
القــريب أنـا ال ُعـبَ ْي ُ
ْ
ُ
للجـنـــاب
العـبـــد املـــولـ َه
وشهـــد ُت ِـنـــى
َ
ْ
للـثـــواب
كـت َتـــر ِكـــى كـيف َم ْـي ِ َ َ
ـىل
وتـــر ُ
ْ

ٍ
بـــســبعــــة
رمـيـت
وهبــــا مقــــامــــاتــــى
ُ
ِ
كـنـــز حقـيقـتـــى
رمـــز
وهـــى احلجـــار ُة
ُ
ِ
اجلــامل ِب َعـــــ ّدَ َهـــــا
أســامء
فــــشهـــــدت
ُ
َ
ِ
رحلــتـــــى
ُ
فـــــدخلــت ىف اإلطالق حـ ّىلَ ْ
وأ ُ ِح َّـل ىل َس ْـعـــــــــ ٌىٌ إلـــيـه فـــــصـح ىل
ِ
ـــــربـــــة
َـــــر ْب ُ
ــت مـــنه ِبـه بقـــــرب ُق ْ
َفق ُ
حجـــــى بــيـــتَ ُه
وحـججـــتُه مـــن بعــــــد ّ
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اخمتة
الـلهم لـك احلمــد ولك الـشكـر ،أتقـرب إىل حـرضتك الـعليــة بام أنـت أهله مـن العفـو
واإلحـسان والفـضل ،أن تصىل وتـسلم عىل حبـيبك ومصـطفاك وآله أن تـقبل من عبـدك ما
تقـرب به إليك ،فـإنه إذا كـان خري ًا فـمنك وبـك ولك سبحـانك ،وإن كـان غري ذلـك فمنـى
بعجلـتى فاغفـر ىل يا إهلى عـجلتى ،وتقبل مـنى ما هـو منك لك سبحـانك وانفعنى وأوالدى
وإخوانى ،وأهدنا رصاطك املستقيم ،واجعلنا أنصار ًا للسنة والكتاب يا رب العاملني.

خديم الفقراء
حممد ماضى أبو العزائم
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