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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 َذِلَك َوَمْن 
 هللِا يـَُعظِ ْم َشَعائَِر 

 فَِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى 
 اْلُقُلوبِ 
 

 صدق هللا العلي العظيم 
  

 32سورة احلج: 
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 كلمة الناشر
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل..
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 ضض...واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مب
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع..

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـالم ومباقئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت 
تــالزم اإلنســان   كــه شــؤونه وجائيــات حياتــهش وتتــلخه مباشــرة   حــه مجيــع أزماتــه 

 سالم و  كه جوانب احلياة..ومشكالته   احلرية واألمن وال
والــتعطا الشــليل إىل إعــاقة الــروة اإلســالمية األيــيلة إىل احليــاةش وبلــورة ال قافــة 
اللينية احلي ةش وبث الوعي الوكري والسياسـي   أبنـاا اإلسـالم كـي يتمكنـوا مـن رسـم 

 خريطة املستقبه املشرق أبهلاب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمه..
املؤسســــة ألن تقــــوم وعــــلاق ضموعــــة مــــن ا ا ــــرات التوجيهيــــة كــــه ذلــــك قفــــع 

القيمة اليت ألقاهـا ااحـة املرجـع الـليع األعلـ   يـة هللا العظمـ  السـيل ينمـل احلسـيع 
الشـريازي ققــلر ســرر الشــريوف   زــروف وأزمنــة خمتلوــةش حــوا خمتلــو شــؤون احليــاة 

ا  الورقيــة واالجتماعيــةش وقمنــا بطباعتهــا مســا ة منــا    نشــر الــوعي اإلســالميش وســل 
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لــبع. الوـــراق العقائــلي واألخالقـــي ألبنــاا املســـلمض مــن أجـــه  ــل  أفضضـــه ومســـتقبه 
 ضيل..

 وذلك انطالقا  من الوحي اإلهلي القائه:
 َيِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرون لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 

(1). 
ذي هــو أيــه عقالئــي عــام يرشــلان إىل وجــوب التوقــه   الــلين وانــذار األمــةش الــ

 ووجوب رجوع اجلاهه إىل العامل   معرفة أحكامه   كه مواقوه وشؤونه..
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ بَ   ا َِ ولَئِ   َا الَّ   ِذيَن الَّ   ِذيَن َيْس   َتِمُعوَن اْلَق   ْوَت فَ يَ تَِّبُع   وَن َ ْحَس   َنُ   ُ   فَ َبشِ    ْر 
َهَداُهُم هللاُ َوُ ولَِئَا ُهْم ُ وُلو األْلَبابِ 

(2). 
 إن مؤلوات اإلمام الراحه ققلر سررف تتسم بـ:

التنــــو ع والشــــمولية ألهــــم أبعــــاق اإلنســــان واحليــــاة لكو ــــا إنعكاســــا  لشــــمولية   واًل:
 اإلسالم..

علـــوم اإلســـالم  فقـــل أفـــا  قلمـــه املبـــارس الكتـــب واملوســـوعات الضضـــ مة   شـــى
امل تلوةش بلاا  من موسوعة الوقه اليت جتـاوزت املائـة واسمسـض ضلـلا ش حيـث تعـل إىل 
اليــوم أكــس موســوعة علميــة اســتلاللية فقهيـــة مــرورا  بعلــوم احلــليث والتوســري والكـــالم 
واأليــوا والسياســة واالقتصــاق واالجتمــاع واحلقــوق وســائر العلــوم احللي ــة األخــرى.. 

لكتـــب املتوســـطة والصـــنرية الـــيت تتنـــاوا خمتلـــو املوا ـــيع والـــيت قـــل تت ـــاوز وانتهـــاا  اب
 ف مؤلوا .1500مب موعها الـق
األيـــالة حيـــث إ ـــا تتمحـــور حـــوا القـــر ن والســـنة وتســـتلهم منهمـــا الـــر ى  اثني   اً:
 واألفكار.

                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)
 .18-17سورة الامر: ( 2)
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 املعاجلة اجلذرية والعملية ملشاكه األمة اإلسالمية ومشاكه العامل املعاير. اثلثاً:
التحـــلل بلنـــة علميـــة ريـــينة   كتاابتـــه لـــذوي االختصـــاص كــــقاأليواف  بع   اً:را

وقالقـــانونف وقالبيــــعف و ريهــــاش وبلنــــة وا ــــحة يوهمهــــا اجلميــــع   كتاابتــــه اجلماهرييــــة 
 وبشواهل من مواقع احلياة.

هذا ونظرا  ملـا نشـعر بـه مـن مسـؤولية كبـرية   نشـر موـاهيم اإلسـالم األيـيلة قمنـا 
السلســلة القيمــة مــن ا ا ــرات اإلســالمية لســماحة املرجــع الراحــه بطبــع ونشــر هــذر 

والــيت تقــارب التســعة  الف ينا ــرةش ألقاهــا ااحتــه   فــجة زمنيــة قــل تت ــاوز األربعــة 
 عقوق من الامن   العراق والكويت وإيران..

نرجـــو مـــن املـــوىل العلـــي القـــلير أن يوفقنـــا إلعـــلاق ونشـــر مـــا يتواجـــل منهـــاش وأمـــال  
ي مــــن أجــــه قصــــيه املوقــــوق منهــــا وإخراجــــه إىل النــــورش لنــــتمكن مــــن إكمــــاا ابلســــع

سلســـلة إســــالمية كاملـــة وخمتصــــرة تنقـــه إىل األمــــة وجهـــة نظــــر اإلســـالم جتــــار خمتلــــو 
 القضضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب وا ح وبسيط.. إنه ايع ضيب.

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر 

 شوران 13/  6080بريوت لبنان ص ب  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمل هلل رب العاملضش والصالة والسالم عل  نبينـا ينمـل و لـه الطيبـض الطـاهرينش 
 واللعنة اللائمة عل  أعلائهم أمجعض إىل قيام يوم اللين.

 
 

 فلسفة احلج
 

ََُُْ  وََ رَِج  االً قــاا تعــاىل:  ََُِْ  َ  ِم  ْن   َوَ ذِ ْن ِف النَّ  اِس ِْلحْلَ  جِ   َِ  اِمِر  ََلَ  ى ُك  لِ   َو
ََِميِق  ِم َمْعُلوَماتِ  ُكلِ  َفجِ   لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع ََلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم هللِا ِف َ َّيَّ

(3)  . 
اإلنسان بوطرته ملين  الطبعش متيه نوسـه إىل االجتماعـات والتـ لو مـع انخـرينش 

هـــذا هـــو ســـبب تكـــون امللنيـــة وإنشـــاا املـــلن والركـــون إىل اجلماعـــة واالخـــتال   ـــاش و 
واجملتمعــات الكبــرية. وهــذا امليــه عبــارة عــن  ريــاة فطريــة موجــوقة   اإلنســان الســاعي 
ســـعيا  قائبـــا  مســـتمرا  إلشــــباع  رائـــار. فميلـــه ةـــو التــــوط ن  ـــمن ضموعـــة مـــن النــــارش 

رى مــن والعـيا معهــم عبـارة عــن إشــباع لنرياتـه هــذر. وتكـوين األســرة أيضضــا  يـورة أخــ
يــــور إشـــــباع النريــــاة االجتماعيـــــةش و ريـــــاة االجتمــــاع تـــــؤمن ل نســــان حســـــن األلوـــــة 

 واالختال  البشري ومنافع أخرى سوف نتعر  هلا.
ـــلت علـــ  االجتمـــاعش وخـــري  ـــوذ  لـــذلك هـــو  وهلـــذا األمـــرش نـــرى أن الشـــريعة أك 

هــا شـعائر احلـجش ويـالة اجلماعــةش ورواايت تبـض اسـتحباب الســور مـع انخـرينش و ري 

                                                        

 .28 -27سورة احلج:  (3)
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مـــن املـــوارق الـــيت قـــث علـــ  االجتمـــاع أو االشـــجاس مـــع اجلماعـــة املؤمنـــة. ولـــي  هـــذا 
مقتصرا  عل  اإلنسان فحسبش به يبلو وا ـحا    السـلوس اجلمعـي لـلى احليـواانت 
أيضضــا ش إذ أن اهل ــرة اجلماعي ــة للطيــور مــ ال ش مســألة مت ــه  وذجــا  عــا  االنســ ام مــن 

 ل األمر نوسه   جتمعات النمه والنحه و ريها. اذ  الوعالية اجلمعية. وجن
 وكه ذلك برهان عقلي عل  أ ية احلياة االجتماعية و رورهتا. 

إذنش مســــــألة االجتمــــــاع مــــــن أساســــــيات بقــــــاا وقوام امل لوقــــــات وعلــــــ  رأســــــها 
 اإلنسان.

واحلــج مي ــه أرقــ  وأشــرف جتمــع ل نســانية ملــا يتضضــمنه مــن فوائــل ومنــافع روحيــةش 
وي    ذكروا اس    م هللاحت بــــه انيــــة الكرميــــة وهــــذا مــــا يــــر 

ــــي    (4) هــــذا الــــذكر ينم 
 اإلنسان روة التعاون وا بة.

                                                        

 .28سورة احلج:  (4)
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 فائدة احلج
 

الـالم هنـا للتعليـهش واملعـ :  ليْشهدوا منافع َلم ويذكروا اسم هللاقاا تعاىل: 
عش أيتــون لشــهاقة منــافع هلــمش أو: أيتــون فيشــهلوا منــافع هلــمش وقــل أطلقــت كلمــة املنــاف

 ومل تتقيل ابللنيوية أو األخروية.
 واملنافع نوعان: 

منافع قنيويةش وهي اليت تتقلم  ا حياة اإلنسـان االجتماعيـةش ويصـوو  ـا  األوىل:
العــياش وترفــع  ــا احلــوائج املتنوعــةش وتكمــه  ــا النــواقو امل تلوــةش مــن أنــواع الت ــارة 

 ة.والسياسة والوالية والتلبري والتعا لات االجتماعي
فإذا اجتمعت أقوام وشعوب املسـلمض مـن خمتلـو بقـاع األر  وأيـقاعهاش علـ  
مــا بيــنهم مــن اخــتالف   األنســاب واأللــوان والســنن وانقابش م تعــارفوا بيــنهم علــ   
كلمــة واحــلة هــي كلمــة احلــقش وإلــه واحــل هــو هللا ســبحانهش ووجهــتهم واحــلةش وهــي 

 الكعبة املشرفة.
ج يـــــؤقي إىل حالـــــة اقـــــاق املشـــــاعر واألحاســـــي  حينئـــــذ يكـــــون أقاا شـــــعائر احلـــــ

اللينيــةو وبــذلك تتحــل القلــوبش وتتوافــق األقــواا واألفعــااش ويعــيا الكــه حالــة األمــة 
الواحــلةش ولملــون   ــا  واحــلا ش بعــل أن تمــل النعــراتش وتــذوب االختالفــات    ــر 

 من االنس ام واالجتماع.
يـــــة االقتصـــــاقية والتبـــــاقا الت ـــــاريش فنـــــرى أن احلـــــج مـــــ ال ش ينوـــــع ك ـــــريا  مـــــن الناح

 ابنتقاا أنواع السلعش واكتساب جتارب انخرين بعل اإلطالع عليها.
كمـــــا وينوــــــع   إشــــــباع  ريـــــاة حــــــب  االســــــتطالع والســـــياحة واملشــــــاهلة للــــــبالق 
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األخــرى. فضضـــال  عـــن املنــافع األخالقيـــة والووائـــل الروحيـــة الناشــئة مـــن األجـــواا املعنويـــة 
   اليت يسببها احلج.
منـــــافع أخرويـــــةش وهـــــي وجـــــور التقـــــرب إىل هللا تعـــــاىل مبـــــا مي ـــــه عبوقيـــــة  والثاني     ة:

اإلنسان من قوا وفعهش وعمه احلج مبا لـه مـن مناسـك تتضضـمن أنـواع العبـاقاتش مـن 
التوجـه إىل هللا عـا  وجـهش وتــرس لذائـذ احليـاةش وشـوا ه العــياش والسـعي إليـه عاوجــهش 

صـالةش والتضضـحيةش واإلنوـاقش والصـيامش و ــري بتحمـه املشـاق والطـواف حـوا بيتـهش وال
 ذلك. واحلج مبا فيه من مناسك مي ه قورة كاملة   مسرية التوحيل ونوي الشريك.

ومن املنافع األخروية ال واب اإلهلي العظيمش وقـل ورقت األحاقيـث واملـروايت عـن 
 ثواب احلج وعظيم األجر ل نسان احلا .

لقيــه أعــرا  فقــاا  أن رســوا هللا: » ابئـه عــن أبيــه عــن   فعـن أ  عبــل هللا 
ش فمـرين أن أيـنع (5)له: اي رسوا هللاش إين خرجت أريل احلج فوـاتع و أان رجـهمم ليـهمم 
انظـر »فقـاا لـه:    ما  ما أبلغ به م ه أجر احلا ش قاا: فالتوت إليـه رسـوا هللا 
ه هللا مـا بلنـت بـه مــا إىل أ  قبـي ش فلـو أن أاب قبـي  لــك ذهبـة محـراا أنوقتـه   ســبي

يبلــغ احلــا ش م قــاا: إن احلــا  إذا أخــذ   جهــازر مل يرفــع شــيئا و مل يضضــعه إال كتــب 
هللا لــه عشــر حســنات و ينــا عنــه عشــر ســيئات و رفــع لــه عشــر قرجــاتش فــإذا ركــب 
بعرير مل يرفع خوا و مل يضضعه إال كتب هللا له م ـه ذلـكش فـإذا طـاف ابلبيـت خـر  مـن 

بــض الصــوا و املــروة خــر  مــن ذنوبــهش فــإذا وقــو بعرفــات خــر  مــن  ذنوبــهش فــإذا ســع 
ذنوبــهش فــإذا وقــو ابملشــعر احلــرام خــر  مــن ذنوبــهش فــإذا رمــ  اجلمــار خــر  مــن ذنوبــهش 

كذا و كـذا موقوـا إذا وقوهـا احلـا  خـر  مـن ذنوبـهش م قـاا:   قاا: فعلق رسوا هللا 
و ال تكتـب عليـه الـذنوب : » قـاا أبـو عبـل هللا« أىن لك أن تبلغ مـا يبلـغ احلـا   

 .(6)«أربعة أشهرش و تكتب له احلسنات إال أن أييت بكبرية
                                                        

 «.موا»ماقة  476ص 5ليه: أي ياحب ثروة وماا ك ريش انظر ضمع البحرين:   (5)
 .2ة 3ب 20 ص 5األحكام:    هتذيب (6)
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للحــا  واملعتمــر إحـــلى »قـــاا:  قصفعــن رســوا هللا  قعفوعــن اإلمــام الصـــاقق 
ثالل خصـاا: إمـا أن يقـاا لـه: قـل  وـر لـك مـا مضضـ  ومـا بقـيش وإمـا أن يقـاا لـه: 

يقــاا لــه: قــل حوظــت   أهلــك  قــل  وــر لــك مــا مضضــ ش فاســتأنو العمــهش وإمــا أن
 .(7)«ووللسش وهي أخسهن

: كيــــو يــــار احلــــا  ال يكتــــب عليــــه ذنــــب أربعــــة قعفوقيــــه ل مــــام أ  احلســــن 
إن هللا أابة للمشــــركض احلــــرم أربعــــة أشــــهر إذ »أشــــهر مــــن يــــوم للــــق رأســــه  فقــــاا: 

َفِس  يُووا ِف األْرِ  َ رْبَ َع  َة َ ْش  ُهرِ يقــوا: 
زارور جــالا مــن فــأابة للمــؤمنض إذا  (8)

 .(9)«الذنوب أربعة أشهر وكانوا أحق بذلك من املشركض
كمــا ورق حــث  شــليل   ك ــري مــن األقعيــة ألن يلــح  اإلنســان علــ  رب ــه   طلــب 

. كـــه ذلـــك ملـــا للحـــج مـــن أ يـــة عظمـــ    حيـــاة الوـــرق اللنيويــــة (10)التوفيـــق للحـــج
 واألخرويةش وملا له من انعكاسات روحية عل  اجملتمع.

 

                                                        

 .14367ة 38ب 106ص 11وسائه الشيعة:   (7)
 .2سورة التوبة:  (8)
 . 107كتاب العله ة  335ص 2ا اسن:   (9)
   شهر رمضضان املبارس.راجع األقعية اليومية لكه ليلة  (10)
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 مالحظة مهم ة
 

أال تـــرون أن هللا ســـبحانهش اختـــس األولـــض مـــن : »قعفيقـــوا اإلمـــام أمـــري املـــؤمنض 
لــلن  قم يــلوات هللا عليــهش إىل انخــرين مــن هــذا العــاملش أبح ــار ال تضضــر وال تنوــعش 

ش م و ــــعه (11)وال تبصـــر وال تســـمع ف علهــــا بيتـــه احلــــرام الـــذي جعلـــه للن ــــار قيامـــا  
ش وأ ـــيق بطـــون األوقيـــة (13)الـــلنيا مـــلرا   (12)ح ـــرا ش وأقـــه نتـــائق أبوعـــر بقـــاع األر 

 .(15)…«(14)قطرا ش بض جباا خشنةش ورماا قم ة  
نوهــم مــن خــالا هــذر الكلمــات الشــريوة أن هللا تعــاىل جعــه احلــج إىل بيتــه مب ابــة 
امتحـــان واختبـــار للنـــارو ألن عـــاقة اإلنســـان أنـــه يهـــوى األمـــاكن اجلميلـــةش واألشـــياا 

ف عـــه بيتـــه   وســـط الصـــحراا   منطقـــة وعـــرةش بعيـــلة عـــن ميـــه اإلنســـانش  الس اقـــةش
 لريى من يؤمن ومن يكور.

                                                        

 .97سورة املائلة:  َجَعَل هللاُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلََراَم ِقَياماً ِللنَّاسِ اشارة إىل قوله تعاىل:  (11)
 النتائق: مجع نتيقةش وهي البقاع املرتوعةش ومكة مرتوعة ابلنسبة ملا اةط عنها من البللان. (12)
 ه األر  ملرا  ال ينبت إال قليال .امللر: قطع الطض الياب ش وأق (13)
 قم ة: لينة يصعب السري فيها واالستنبات منها. (14)
 ».القايعة« ،192 ج البال ةش اسطبة:  (15)
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 الكعبة وبقاء الدين
 

 .(16)«ال يااا اللين قائما  ما قامت الكعبة»قاا:  قعفعن اإلمام الصاقق 
هـــذر الروايـــة تؤكـــل حالـــة الـــتالزم والـــربط الوثيـــق بـــض الـــلين وبـــض بيـــت هللا احلـــرام. 

مـا بقيـت الكعبـة كلمــا كـان الـلين ابقيــا ش أل ـا جتـذب املســلمض حوهلـا حـى يويقــوا وكل
« لبيـــك اللهـــم لبيـــك»مـــن ســـباهتمش وينوضضـــوا  بـــار اجلبـــت والطـــا وت عـــنهم ابلتلبيـــة 

حيث الوالا احلقو وهلذا جنل مجيع الطوا يت وعل  مر  العصور لـاولون طمـ  معـامل 
 ىب ذلك.بيت هللا احلرام ـ الكعبة ـ وهللا أي

فقــل حــاوا أبرهــة احلبشــي ذلــكش وقــل حكــ  القــر ن قصــته   ســورة الويــه فقــاا 
ََِْص  َواِب اْلِفي  لِ تعـاىل:  ِْ  ِليلِ   َ ََلْ ََ   َر َكْي َف فَ َع  َل رَبأ َا   َ ََلْ ََيَْع ْل َكْي  َدُهْم ِف ََ
  َََلَ   ْيِهْم  َ   رْياً َ َْلبِي   ل َفَرَعَلُه   ْم    يلِ ََ    ْرِميِهْم ِجَِر   ارَِة ِم   ْن ِس   ر ِ  َوَ ْرَس   َل 

َكَعْص   ِف َم   ْ ُكوتِ 
 قعف. م حـــاوا يايـــل بـــن معاويـــة بعـــلما قتـــه اإلمـــام احلســـض(17)

فسريَّ   جيا احلر ة الذي كان يقوقر مسلم بـن عقبـة وعقبـه بعـل هالكـه احلصـض بـن 
 ــري إىل مكــة لقتــاا عبــل هللا بــن الابريشوأتــوا مكــةش فحايــروا ابــن الــابري وقــاتلور ورمــور 

ن نيــقش وذلــك   يــور ســنة أربــع وســتضش واحجقــت بشــرار نــريا م أســتار الكعبــة ابمل
فــأقى  (18)ش وكــاان   الســقوقعفوســقوها وقــران الكــبا الــذي فــلى هللا بــه إااعيــه 

ذلـــك إىل خـــراب أجـــااا ك ـــرية مـــن الكعبـــة املشـــرفةش فأهلـــك هللا تعـــاىل يايـــل   نوـــ  

                                                        

 .1ة 132ب 396ص 2عله الشرائع:   (16)
 .5-1سورة الويه:  (17)
 فصه يايل بن معاوية. 212ص 1انظر أتريخ اسلواا للسيوطي:   (18)
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 .  (19)العامش وأراة النار من شرر
ــا  بــن يوســو ال قوــي أبمــر مــن مــوالر عبــل امللــك بــن  ونوــ  الوعــه قــام بــه احل  

 .(20)مروان
كــه هــذر احلركــات الــيت اســتهلفت الكعبــة الشــريوة كــانش القصــل مــن ورائهــا هــو: 
ــة القضضــاا علــ  احلركــة   ــرب اإلســالم والقضضــاا علــ  مهــل اإلســالم ورمــار اسالــل    

 اليت قامت  ل السلطة احلاكمة. 
اســـية ال تتعلـــق ابلقضضـــاا علـــ  احلركــة املعار ـــة بقـــلر مـــا تتعلـــق إذنش املســألة األس

بضضــرب الكعبــة وهــلمها ونســـوهاش وهــذر هــي املهمـــة األوىل واهلــلف األســارش الـــذي 
يــجبو لــه االســتعمار   كــه فريــة يراهــا جيــلة. إال  أن  هللا عــا  وجــه لــبط كــه هــذر 

ومــن هنــا نــلرس قــوا اإلراقات الضضــعيوة الــيت تريــل أن تقضضــي علــ  الــلين اإلســالميش 
 .(21)«ال يااا اللين قائما  ما قامت الكعبة: »قعفاإلمام الصاقق 

                                                        

 بيان. 63ب 123ص 68ار:  انظر  ار االنو (19)
 . 63ابب 123ص 68أنظر  ار األنوار:   (20)
 .1ة 132ب 396ص 2عله الشرائع:   (21)
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 السفر إىل بيت هللا احلرام
كن ـا جالسـض   بيتنـا حــوا …   زهـرية أحـل األايمش و  ملينـة كـربالا املقل سـة

وكــــان عائــــلا  مــــن الــــلرر واملباح ــــة.   (22)مائــــلة الطعــــامش و  األثنــــاا قخــــه أخــــي
:لقــــل نويـــت الــــذهاب إىل احلـــج هــــذا العــــام (23) ابقر قــــائال  لوالـــلي ققــــلرفف لـــ  م

فأرجو أن أتذن    فأذن له والـلي. وابلوعـه فقـل هيـأ احلقائـب ومسـتلامات السـورش 
 وسافر   عصر نو  اليوم..

والشـــاهل هنـــاش أن الســـور   تلـــك األايم ألقاا فريضضـــة احلـــج كـــان  ـــذر الســـهولة 
ل أقخلــوا تعقيــلات وقيــوق هلــا أوا ولــي  هلــا  خــرش مــن قبيــه والبســاطةش أمــا اليــوم فقــ

العمـــر واجلـــوازات والعـــلق املعـــضش ولـــي  هـــذا فحســـب بـــه تـــلخلوا حـــى   عبـــاقات 
                                                        

هو  ية هللا السيـل حسـن بـن السـيل مهـلي الشـريازيش ينحـلر مـن أسـرة مشـهورة ابلعــلم والوضضـيلة  (22)
ر الســطوة مف. قر 1935هـــ/1354والتقـوى ومكافحــة االسـتعمار . ُولــل   ملينـة الن ــو عـام ق

العليا عل  يل العلمـاا الكبـار أم ـاا والـلر  يـة هللا العظمـ  السيــل مهـلي الشـريازي و يـة هللا العظمـ  
الســـيل ينمـــل هـــاقي املـــيالين و يـــة هللا العظمـــ  الشـــيخ ينمـــل ر ـــا األيـــوهاين. اشـــتهر   األوســــا  

اا والتعــذيب مــن قبــه نظــام العلميــة ابلعلــم والوقاهــة والـــذوق األق  والعمــه الــل وب. تعــر   لالعتقــ
 هـ. 1390العوالقة احلاكم فجس العراق مهاجرا  إىل لبنان وسوراي عام 
هـــش خل ــو   را  مطبوعــة وخمطوطــة 1400ا تيــه بريايــات عمــالا نظــام البعــث العراقــي   لبنــان عــام 

ألعظــمش ضلــلا  تتضضــمن كلمــة هللاش وكلمــة اإلســالمش وكلمــة الرســوا ا 25منهــا: موســوعة الكلمــة   
وكلمة اإلمام املهليش وكتاب خواطــري عـن القـر ن   ثالثـة ضلـلاتش واالقتصـاق اإلسـالمي وقواويـن 
شعريةش والعمه األق ش واألقب املوجهش والشـعائر احلسـينيةش و ريهـا. للتوصـيه راجـع كتـاب قحضضـارة 

 الشاهروقي.   رجهف للسيل عبل هللا اهلامشيش وكتاب قأسرة اجمللق الشريازيف لنور اللين
هــــو  يــــة هللا العظمــــ  الســــيل املــــريزا مهــــلي احلســــيع الشــــريازي ققــــلرف ولــــل   كــــربالا املقلســــة  (23)

هـف عاملا  تقيا ش ورعا  عابلا ش زاهلا  ك ري احلوظ جيل اسطش وكان ياحب كرامـاتش وهـو مـن 1304ق
شـعبان عـام  28تـو    قخرية تالميذ الشـيخ ينمـل تقـي الشـريازي ققائـل ثـورة العشـرين   العـراقفش 

 هـف وقفن   احلرم احلسيع الشريو.1380
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احلــج األخـــرىش والضضــنط علـــ  احل ــا    أمـــاكن العبــاقةش وأخـــذوا يتــلخلون   كـــه 
احلـا ش و ـلا  تـذهب ينرية وكبرية تتعلق  ياة احلا  اليوميةش فهنا ال بـل أن تقـيم أيهـا 

إىل زايرة أ  ذر قر ــوان هللا عليــهفش و  الســاعة الكذائيــة عليــك أن تطــوف. وهكــذا 
فاحلريـــة الـــيت كـــان يتمتـــع  ـــا احلـــا  ســـابقا  قـــل يـــوقرت قـــت ح ـــج وأعـــذار وكـــالم 

لَِيْش َهُدوا ميكـن بعـل ذلـك تطبيـق انيـة الكرميـة:  فـال شمايو لي  وراار إال ما يريب
أنـ ـــه قــــاا:  قصفعــــن رســــوا هللا  قعفوقــــل روى اإلمــــام الصــــاقق  (24)مْ َمنَ    اِفَع ََلُ    

 .(25)«سافروا تصح واش وجاهلوا تننمواش وح  وا تستننوا»
ش أو قصففـــإذا أرقان أن يكـــون احلـــج   يومنـــا هـــذا كمـــا كـــان   زمـــن رســـوا هللا 

علـــ  األقــــه كمــــا كـــان عليــــه   زمــــن  ابئنـــا وأجــــلاقانش في ــــب أن نعمـــه علــــ  نشــــر 
كــــار املتحضضــــرة بــــض املســــلمضش وأن نــــوقظ بعــــ. املســــلمض مــــن ســــباهتمش وذلــــك األف

بتــــوعيتهم وقريــــرهم مــــن األيــــر واأل ــــالا الــــيت و ــــعتها أنظمــــة احلكــــم اجلــــائرة علــــ  
أعناقهمش ومن م نو ح هلـم ونبـض  خطـأ التصـورات واملوـاهيم الـيت تـرو  هلـا السـلطات 

وأيـالتهش وايـمة  إاير بطـابع احلابيـة  اجلائرةش لتطبع اإلسـالم بصـوات بعيـلة عـن روحـه
 الضضي ق وطابع القومية البني... 

فالعمــه أوال  علــ  قريــر إراقة املســلمض فــرقا  فــرقا ش لكــي يكــون اختيــارهم ســليما ش 
وألجــــه أن مييــــاوا بــــض احلكومــــات الباطلــــة واحلقــــةش فــــإن االختيــــار مــــن لــــوازم اإلراقةش 

 ا  وابلعك .وكلما قويت اإلراقة كان االختيار يحيح
فـــاحلج أقــــوى مظهــــر إســـالميش ومــــن خاللــــه يويـــه املســــلمض أفكــــارهم و رااهــــم 
حــوا الكــون واحليــاةش وكــه مــا يتعلــق بعقيــلهتم إىل كــه بقــاع العــامل. واحلــج مــن أعظــم 
الوســائه الــيت يســتطيع خالهلــا املســلمون إزهــار القــوة والعــاة واملنعــةو ألن  إزهــار القــوة 

                                                        

 .28سورة احلج:  (24)
ـــــــــــــــــه:   (25)  ابب مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاا   الســـــــــــــــــور إىل احلـــــــــــــــــج  265ص 2مـــــــــــــــــن ال لضضـــــــــــــــــرر الوقي

 .2387و رير ة
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ى أعـــــلاا اإلســـــالم قـــــوة اإلســـــالم ومتاســـــك األمـــــة أمـــــام العـــــلو واجـــــب شـــــرعيش لـــــري 
اإلســالمية فريتــلعوا عــن  ــي هم ويمــرهم علينــاش والعــوقة إىل اإلســالم واإلميــان احلقيقــي 
هـو الطريـق الوحيــل الـذي يويـه املســلمض إىل منـابع القـوة واهليبــةش ويعلهـم أمـة عايــاة  

حلج عبـاقة تعب ـا املسـلم كرمية تستطيع مواجهة األعلاا وإفشـاا مـؤامراهتم وكيـلهمش فـا
وترفلر وتايلر قوة فال خيش  أية قوة مهما جتـست وطنـتش وكيـو خيشـ  املسـلم تلـك 

 القوى وهو مؤمن أب ا أمام قوة هللا تعاىل ليست شيئا  مذكورا .
 صالة اجلماَة إبمامة املريزا مهدي الشريازي 

.   احلــج ومــن  واألمــر انخــر: والــذي يقــو ي املســلمض هــو اتصــاهلم بعضضــهم بــبع
 كافة اللوا واألقطارش فيؤقي ذلك إىل رفع مستوى الوعي السياسي عنل املسلمض.

عـامفش والــذي شــاهلته أان بعيـعش كــان عبــارة عـن ينــور القــاق  36إن احلـج قبــه ق
عميـــــق بـــــض املســـــلمضش مب تلـــــو اجلنســـــيات واللنـــــاتش وكـــــانوا متـــــ لوض منســـــ مض 

مهمـا    اطـ الع الـبع. علـ  أحـواا الـبع.  متحلين مـع بعضضـهمش وكـان هـذا عـامال  
انخر. وهناس مظـاهر أخـرى تكشـو عـن روة الـتالحمش ومـن املصـاقيق الواقعيـة الـيت 
ت بــت وجــوق م ــه هــذر الــروة التواقــة للتــواق  واالنســ ام أنــه حينمــا أقــام والــلي قرمحــه 

ع  وـري مـن السـن ة هللاف يالة اجلماعة   قابق مرجانف   امللينة املنـو رة انضضـم  إليـه مجـ
والشيعة واألبي. واألسـوق مـن كـه طوائـو املسـلمض علـ  اخـتالف ألـوا م وبلـلا مش 
وهـــــم يقوـــــون خلوـــــه ألقاا يـــــالة اجلماعـــــةش إال أن  األايقي املعاقيـــــة ل ســـــالم والـــــيت 
هتــلقها وحــلة املســلمضش وقوــت أمــام هــذا االقــاق العظــيمش وعملــت علــ  تقليصــه م 

 خاية عل  احل ا  يب أن يلتاموا  ا.توتيتهش وفر  برامج 
وهناس رواايت تؤكل أن اهللف من احلـج هـو ذكـر هللا أوال ش م التأسـي برسـوا هللا 

ومشــاهلر الكرميــةش فــإ م يســتذكرون ويعيشــون  فحينمـا يشــاهل النــار   رر  قصفش
وا أايم هللاش وبـــاوق أنـــوار الرســـالة اسامتـــةش ويتـــذكرون أتعـــاب وتضضـــحيات وجهـــوق الرســـ

مـــن أجـــه ت بيـــت أسســـها وأركا ـــا. أمـــا التبـــاقا ال قـــا  والتعـــرف علـــ   قصفالعظـــيم 
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مشـــاكه املســـلمض وإيـــاق احللـــوا املناســـبة هلـــاش فهـــي مـــن  ـــرورايت االهتمـــام أبمـــور 
 أنه قاا:  قعفاملسلمض. فعن اإلمام الصاقق 

ن ف عــــه فيــــه االجتمــــاع مــــن املشــــرق واملنــــربش ليتعــــارفوا وليــــجبح كــــه قــــوم مــــ»..
الت ارات من بلـل إىل بلـلش ولينتوـع بـذلك املكـاري واجلمـااش ولتعـرف   ر رسـوا هللا 

وتعـرف أخبـاررش ويـذكر وال ينسـ ش ولـو كــان كـه قـوم إ ـا يت كلـون علـ  بالقهــم  قصف
ومــا فيهــا هلكــوا وخربــت الــبالقش وســقط اجللــب واألرابة وعميــت األخبــارش ومل يقوــوا 

 .(26)«عل  ذلكش فذلك عل ة احلج
فـإن  احلـج انفـذة واسـعة تعطـي « وعميـت األخبـار: »لعه أهم شيا هـو قولـه و 

فرية عظيمة للمسلمض   تباقا األخبـارش ألن عـاقة السـلطات اجلـائرة متنـع األخبـار 
املهمة اليت تو  املسلمض عن شعبها املسلم فتحـاوا التكـتم عليهـا فـاحلج يوـتح هـذر 

عليـــهف لـــوال احلـــج لــــقعميت األخبـــارفش أي الوريـــةش ولـــذلك يقـــوا اإلمـــام قســـالم هللا 
 أليبح هناس مانع من انتشار األخبار إىل املسلمض الباقض.

 فهذر األمور املستواقة من احلج إ افة إىل العباقة والنوران.

                                                        

 .6ة 142ب 405ص 2عله الشرائع:   (26)
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 الت سي ْلحلس  

 
أن  قعفملــا أمــر هللا تبــارس وتعــاىل إبــراهيم »أنــه قــاا:  قعفجــاا عــن اإلمــام الر ــا 

أن يكــون قــل  قعفابنــه إااعيــه الكــباش الــذي أنالــه عليــهش متــ   إبــراهيم يــذبح مكــان 
بيــلرش وأنــه مل يــؤمر بــذبح الكــبا مكانــهش لريجــع إىل قلبــه مــا  قعفذبــح ابنــه إااعيــه 

يرجــع إىل قلـــب الوالـــلش الـــذي يــذبح أعـــا  ولـــلر بيـــلرش فيســتحق بـــذلك أرفـــع قرجـــات 
ليــه: اي إبــراهيمش مــن أحــب خلقــي أهـه ال ــواب علــ  املصــائبش فــأوح  هللا عــا  وجــه إ

. قصفإليــــك  فقــــاا: اي رب مــــا خلقــــت خلقـــــا  هــــو أحــــب إ  مــــن حبيبــــك ينمـــــل 
فـــأوح  هللا عـــا  وجـــه إليـــه: اي إبـــراهيمش أفهـــو أحـــب إليـــك أو نوســـك  قـــاا: بـــه هـــو 
أحب إ  من نوسيش قاا: فوللر أحب إليك أو وللس  قاا: به ولـلر. قـاا: فـذبح 

 جع لقلبكش أو ذبح وللس بيلس   طاعيت وللر زلما  عل  أعلائه أو 
 قاا: اي رب به ذ ه عل  أيلي أعلائه أوجع لقليب.
 قعفســتقته احلســض  قصفقــاا: اي إبــراهيم فــإن طائوــة تــاعم أ ــا مــن أمــة ينمــل 

ابنه من بعلر زلمـا  وعـلواان ش كمـا يـذبح الكـباش فيسـتوجبون بـذلك سـ طي. ف ـاع 
بــه يبكـي. فــأوح  هللا عــا  وجــه إليــه: اي إبــراهيمش لــذلك وتوجــع قلبــهش وأق قعفإبـراهيم 

وقتلـهش قل قبلت جاعـك علـ  ابنـك إااعيـه لـو ذ تـه بيـلسش ىاعـك علـ  احلسـض
وأوجبــت لــك أرفــع قرجــات أهــه ال ــواب علــ  املصــائبش فــذلك قــوا هللا عــا  وجــه: 

 ََِِظيم  َوَفَديْ َناُه ِبِذْبِح 
 .(28)«وال حوا وال قوة إال ابهلل (27)

كانـت أبمـر هللا   قعفك من أن االمتحاانت الصعبة اليت جـرت علـ  إبـراهيموال ش

                                                        

 .107سورة الصافات:  (27)
 .1ة 17ب 209ص   :1عيون أخبار الر ا  (28)
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تعاىل له بذبح ابنـه إااعيـه الـذي أعانـه فيمـا بعـل   بنـاا الكعبـة املشـرفة. وهللا تعـاىل  
ليكــــون ش صــــه وعملــــه قافعــــا  قــــواي   قعفكــــان قائمــــا  يــــذك ر األنبيــــاا مبأســــاة احلســــض 

ال ـــوابش كمـــا مـــر  مـــع شـــيخ األنبيـــاا إبـــراهيمش  حلـــركتهمش وســـببا  لبلـــو هم أعلـــ  مراتـــب
ش فلقــل حصــه إبــراهيم علــ  أعلــ  قرجــات ال ــواب مــن خــالا بكائــه وحانـــه وابنــه 

 .  قعفعل  أ  عبل هللا 
إذن تبقــــ  مأســـــاة احلســـــض فريـــــلة  مـــــن نوعهــــا وال يصـــــه أحـــــل إىل قرجـــــة الصـــــس 

عــ  إىل إبــراهيم ش لــذلك أعلــم هللا ذلــك املقعفواالحتســاب الــيت ويــه إليهــا احلســض 
 ش لكي ال يتصور إبراهيم اسليه أن عمله هذا هو أعظم مصااب  وأثقـه امتحـاان ش بـه

أعظـــم منـــهش لـــذلك فـــلى هللا إااعيـــه بكـــبا عظـــيم مـــن  أن مصـــاب أ  عبـــل هللا 
أشرف بك ري من الكعبةش ولوال حركتـه وثورتـه العظيمـة  قعفجن ته. وأن اإلمام احلسض 

 قيت الكعبةش وملا بقي احلج بصورته الصحيحة إىل يومنا هذا.عل  الباطه ملا ب
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 زَّيرة احلس  

 تعلا كذا ح  ة وكذا عمرة. قعفوجنل   الرواايت أن زايرة احلسض 
فقيــه: تطــرة عنـــه « مــن زار احلســض فقـــل حــج  و اعتمــر: »قــاا اإلمــام الر ــا 
ـة الضض ـعيو حـى  يقـوى ولـج  »ح  ة اإلسالم  قاا:  إىل بيـت اه  احلـرام ـ  ال هي ح  

إىل أن قـاا ـ وإن  احلسـض ألكـرم علـ  اه  مـن البيـتو فإنـ ه   وقـت كـه  يـالة  لينـاا 
عليـه سـبعون ألــو ملـك  شــعث   ـس ال تقـع علــيهم الن وبـة إىل يــوم القيامـةش وإن  البيــت 

 .(29)«يطوف به سبعون ألو ملك كه  يوم
يوم عرفة عارفـا   ق ـه كتـب اه  لـه   من زار احلسض»قاا:  وعن أ  عبل اه  

 .(30)«ألو ح  ة مقبولة وألو عمرة مسورة
فقلـت: جعلـت فــلاس  وعـن أ  سـعيل املـلائع قـاا: قخلــت علـ  أ  عبـل هللا 

 نعـــم اي أاب ســـعيلش فائـــت قـــس احلســـض بـــن رســـوا هللا »  قـــاا:  يت قـــس احلســـض 
ش فــــإذا زرتــــه كتــــب هللا لــــك بــــه  ســــا أطيــــب األطيبــــض وأطهــــر الطــــاهرين وأبــــر األبــــرار

 .(31)«وعشرين ح ة
اي شـهابش كـم ح  ــت »قـاا: سـألع فقــاا:  وعـن شـهاب عـن أ  عبــل هللا 

متمهـا عشـرين ح ـة قسـب لـك » فقلت: تسع عشرة ح ـة فقـاا  : « من ح ة 
 .» (32)باايرة احلسض 

عارفـــا  مـــن أتـــ  قـــس احلســـض : »وعــن يـــاي النيلـــي قـــاا: قـــاا أبـــو عبـــل هللا 

                                                        

 .19586ة 45ب 453ص 14الشيعة:   سائه و  (29)
 .19606ة 49ب 463ص 14الشيعة:    وسائه (30)
 .19571ة 45ب 448ص 14الشيعة:    وسائه (31)
 .3ة 66ب 162الاايرات: ص كامه   (32)
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 . » (33) قه كان كمن حج مائة ح ة مع رسوا هللا
 .(34)« كتب هللا له مثانض ح ة مسورة  من زار احلسض : »وقاا 

  أوا واليـــة أ   وعـــن موســـ  بـــن القاســـم احلضضـــرمي قـــاا: قـــلم أبـــو عبـــل هللا 
اي موسـ  اذهـب إىل الطريـق األعظـم فقـو علـ  الطريـق »جعور فنـاا الن ـو فقـاا: 

ش فإنــه ســيأتيك رجــه مــن انحيــة القاقســية فــإذا قان منــك فقــه لــه: هاهنــا رجــه فــانظر
قــــاا: فــــذهبت حــــى قمــــت علــــ  « ا معــــك يــــلعوس فســــي ي مــــن ولــــل رســــوا هللا

الطريق واحلر شليل فلم أزا قائما حى كلت أعصـي وأنصـرف وأقعـهش إذ نظـرت إىل 
قلــت: اي هــذاش شــيا يقبــه شــبه رجــه علــ  بعــريش فلــم أزا أنظــر إليــه حــى قان مــع ف

يلعوس وقـل ويـوك  ش قـاا: اذهـب بنـا إليـه قـاا:  هاهنا رجه من ولل رسوا هللا
ف ئـــت بـــه حـــى أاني بعـــرير انحيـــة قريبـــا مـــن اسيمـــة فـــلعا بـــهش فـــلخه األعـــرا  إليـــه 

 وقنوت أان فصرت إىل ابب اسيمة أاع الكالم وال أراهم.
أنــت »  الــيمن قــاا: قــاا: مــن أقصــ« مــن أيــن قــلمت :»فقــاا أبــو عبــل هللا 
فبمـــا جئـــت »قـــاا: نعـــمش أان مـــن مو ـــع كـــذا وكـــذا قـــاا: « مـــن مو ـــع كـــذاو كـــذا 

ف ئـــت مـــن  ـــري : » فقـــاا أبـــو عبـــل هللا  قـــاا: جئـــت زائـــرا للحســـض « هاهنـــا 
قــــاا: جئــــت مــــن  ــــري حاجــــة إال أن أيــــلي عنــــلر وأزورر « حاجــــة لــــي  إال للــــاايرة 

قــاا: « ومــا تــرون   زايرتــه : » ل هللا فأســلم عليــه وأرجــع إىل أهلــيش فقــاا أبــو عبــ
نـــرى   زايرتـــه السكـــة   أنوســـنا وأهالينـــا وأوالقان وأموالنـــا ومعايشـــنا وقضضـــاا حوائ نـــا 

قـــاا: « أ فـــال أزيــلس مــن فضضـــله فضضــال اي أخـــا الــيمن : »قــاا: فقــاا أبـــو عبــل هللا 
كيــــة مــــع تعـــلا ح ــــة مقبولـــة زا  إن زايرة احلســــض » زقين اي ابـــن رســــوا هللا قـــاا: 

فتع ب مـن ذلـك قـاا: إي وهللا وح تـض مسورتـض متقبلتـض زاكيتـض مـع « رسوا هللا
ثالثـــض ح ـــة »فتع ـــبش فلـــم يـــاا أبـــو عبـــل هللا ع يايـــل حـــى قـــاا: «  رســـوا هللا 

                                                        

 .5ة 66ب 162الاايرات: ص كامه   (33)
 .6ة 66ب 162الاايرات: ص كامه   (34)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 22 

 .  »(35)مسورة متقبلة زاكية مع رسوا هللا
فقـاا  فمر قـوم علـ  محـري وعن يايل بن عبل امللك قاا: كنت مع أ  عبل هللا 

فمـا ميـنعهم مـن زايرة النريـب »قلـت: قبـور الشـهلاا قـاا: « أين يريـلون هـؤالا » : 
زايرتـــه خـــري مـــن »فقـــاا لـــه: رجـــه مـــن أهـــه العـــراق زايرتـــه واجبـــة  فقـــاا: « الشـــهيل 

ح ــة وعمـــرة وعمــرة وح ـــة ـ حـــى عــل عشـــرين ح ــة وعشـــرين عمــرة ـ مـــسورات 
فقـاا: إين قـل ح  ـت تسـع عشـرة قاا: فو هللا ما قمت حـى أهر رجـه « متقبالت

قـاا: ال قـاا: « فهـه زرت احلسـض »ح ـة فـاقع هللا أن يـرزقع متـام العشـرين قـاا: 
 .  (36)«لاايرته خري من عشرين ح ة»

 

                                                        

 .7ة 66ب 162الاايرات: ص كامه   (35)
 .8ة 66ب 162الاايرات: ص كامه   (36)
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 االستعمار وشعائران الدينية
 

تبـــــض لـ ــــا تقـــــلم أن  مـــــن األهـــــلاف األساســـــية للحـــــج اقـــــاق وتعـــــارف واخـــــتال  
إىل قوة املسلمضش وانتشار أخبـارهم   كـه بقعـة معمـورة املسلمضش وهذا األمر يؤقي 

 يسكنو ا لا يعه التالحم سريعا  والتواقق كبريا  فيما بينهم.
ومــــن هنــــا قــــرس االســــتعمار أمــــام هــــذر التظــــاهرة العباقيــــةش فوقــــو رئــــي  الــــوزراا 

مية السيطــاين أمــام ضلــ  العمــوم وقــاا هلــم: إذا أرقم أن يكــون لكــم   الــبالق اإلســال
 .(37)موطا قلمش في ب أن تعملوا عل  رفع القر ن منهمش وإيقافهم عن احلج

فبــــلأوا بو ــــع العراقيــــه أمــــام هــــذر املســــرية اإلهليــــة العظيمــــة وأمــــام هــــذر الشــــعائر 
اجلليلةش أل م أقركوا املناى البعيل من احلجش فبـلأت القلـوب ترجتـو مـن هـذا الاحـو 

أخـــــرى أن هـــــذر اجلمـــــوع تاحـــــو ةـــــوهمش اإلســـــالمي العظـــــيمش متـــــوقعض بـــــض حلظـــــة و 
لتقضضــي علــ  كــه هياكــه الظــاملض. وعــاقة االســتعمار جاريــة علــ  أن ال يتحــرس هــو 
ـــبه ألجـــه هـــذر األهـــلاف.  بنوســـهش بـــه لـــر س أذانبـــهش ومـــن يـــلور   فلكـــهش ومـــن نص 

 فبلأوا بو ع خمتلو العراقيه أمام فريضضة احلج منها:
تقليو علق احل ا  وفر  رقـم خـاصش   ـة أن األمـاكن العباقيـة م ـه عرفـات 
ال تستوعب أك ر من هذا العلق. بينما تواترت الرواايت الشـريوة علـ  أن عرفـات هلـا 
نقطـــــة مركايـــــة خايـــــة ولكـــــن إذا  ـــــاق املكـــــان ابلنـــــار فـــــال يكلوـــــون فـــــوق طـــــاقتهم 

                                                        

مف زعـــيم حـــاب األحـــرار 1898-1809القائــه هـــو رئـــي  الــوزراا السيطـــاين ولـــيم  القســتون ق (37)
اإلنكليايش رئي  الوزراا مرات علةش املن ل   اإلعالم حـرف ققف. وراجـع   هـذا الشـأن مؤلوـات 

ج  ســون مليــوان  كــه عــامش اإلمـام الراحــه: عبــاقات اإلســالمش طريــق الن ــاةش الصــيا ة اجلليــلةش لــيح
 لكي يستوعب احلج عشرة ماليضش البقيع النرقل.
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ة الوقــوف فيهــا. إ ــافة إىل ووســعهمش فــإن هللا تعــاىل أعطــ  رخصــة عامــة ووس ــع منطقــ
ابقـــي التســـهيالت اإلهليـــة العظيمـــةش م ـــه: مـــن مل يـــل اهلـــلي فبللـــه يـــيام عشـــرة أايم 
ومن مل يستطع رمي اجلمرات  ارا  فلريمها ليال ش و ريهـا الك ـري مـن التسـهيالت فضضـال  
عــــــن تســــــهيه مســــــألة احلــــــج بصــــــورة كليــــــة مــــــن انحيــــــة الــــــرزق والتوفيــــــق. وكــــــه هــــــذر 

رخو اإلهليـــة مـــن قبـــه املـــوىل جـــه وعـــالو نظـــرا  أل يـــة احلـــج وفائلتـــه التســـهيالت والـــ
احلضضــاريةش   انتشــار القــيم وبنــاا هيكــه إســالمي موحــل وحصــضش إ ــافة إىل فوائــلر 

 .(38)الروحية الك رية
واالســـتعمار يـــلرس هـــذا املعـــ  فعمـــه علـــ  خلـــق ويـــيا ة معو قـــات أمـــام مســـرية 

ت جليــلة ابســم اإلســالمش ولكنهــا تعــار   اإلســالم الظــافرةش ف لقــوا مــذاهب وتيــارا
كه املسلمض   كه شي فكرا  وعقيلة وسلوكا  م ه الوهابية ليكونـوا ح ـر ع ـرة أمـام 
اإلســــالم واملســــلمضش إذ قــــاموا  ــــلم قبــــور أئمــــة البقيــــع قيــــلوات هللا علــــيهمفش وقبــــور 
 الصـــحابة واألعـــالم أم ـــاا قـــس عبـــل املطلـــب وأ  طالـــب وخليـــة و منـــة بنـــت وهـــب

بنيــــة خلــــق جــــو  مــــن التــــوتر والتشــــن ج بــــض  (39)و ــــريهم قر ــــوان هللا علــــيهم أمجعــــضف
املســـلمضش وزايقة مظـــاهر التشـــاحن والطعـــن فيمـــا بيـــنهم. إ ـــافة إىل األفكـــار املنل وـــة 

                                                        

راجــع كتــاب لــيحج  ســون مليــوان  كــه عــامش ولكــي يســتوعب احلــج عشــرة ماليــضش وراجــع الوقــه   (38)
 كتاب احلج ل مام الراحه ققلرف.

ذلــك أبمــر مفش و 1935هـــ املوافــق 1344شــواا مــن ســنة ق 8وقـل قــاموا  ــذا العمــه الشــنيع    (39)
هـ املوافق 1220قا ي القضضاة الن لي وامللك سعوقش وقل هلموا القبور   مرة سابقة وذلك سنة ق

للمهنـلر يوسـو اهلـاجري عـن كتـاب عنـوان اجملـل    82مف. راجـع كتـاب البقيـع: ص1805سنة 
. وأخبـار احل ـاز وجنـل   هريـخ اجلـسيت: 7  839ش وهريـخ العـرب: ص137ص 1هريخ جنل:  

 وهـم بــذلك مقتـلين ابلطنــاة األوائـهش حيــث هـلم هــارون العباسـي قــس اإلمـام احلســض ، 104ص
وهلمـه املتوكـه أيضضــا  وحـرل مـا حولــه وسـقار ابملــاا حـى حـار املــاا حـوا القـس الشــريوش ومـن قــبلهم 

 89ص 86ش راجع  ار األنوار:  املنصور اللوانيقي الذي كان أوا من هلم قس اإلمام احلسض 
 يح وتو يحش وراجع كتاب البقيع النرقل ل مام املؤلو ققلرف. تنق
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أب لوـــــة إســـــالمية وابطنهـــــا لـــــي  مـــــن اإلســـــالم   شـــــيا. واهلـــــلف   يـــــناعة هـــــذر 
لــــ  كـــــه مظهـــــر مــــن مظـــــاهر الوحـــــلة التيــــارات واالجتاهـــــات املنحرفــــة هـــــو القضضـــــاا ع

ونـــه مـــن أقـــوى  اإلســـالميةش حـــى وإن كـــان شـــكليا  فضضـــال  عـــن يناربـــة احلـــج الـــذي يعل 
 مظاهر االقاق والتالحم بض املسلمض.
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 ما هو املطلوب؟
 

إن الطريق الذي نستطيع به إزالـة العراقيـه الـيت و ـعها االسـتعمار الكـافر لطمـ  
بيـــــان واسطـــــاب حـــــى يصـــــه يـــــوتنا إىل كـــــه بقـــــاع وتشـــــويه شـــــعائرانش هـــــو القلـــــم وال

املسـلمضش جــاقين خملصــض   القضضـاا علــ  حــاالت اجلهــهش وحالـة عــلم الــوعي عنــل 
املســـلمضش والـــيت يســـتنلها االســـتعمار وأعـــلاا اإلســـالم لتمريـــر خمططاتـــه اسبي ـــة. وأن 

ملســـــؤولية  ــــتم اهتمامــــا  كبــــريا  ابملســــتوى ال قـــــا  وزايقة الــــوعي. وأن يكــــون شــــعوران اب
شـعورا  يتـوازن مــع خطـورة األحــلال الـيت جتــري   احلـج وعلــ  سـاحتنا اإلســالميةش إذ 
أن االهتمـام أبمــور املسـلمض وقضضــاايهم يعــل   ـرورة شــرعية وواجبــا  إسـالميا  تقــع علــ  

مـــن مل يهـــتم أبمـــور املســـلمض : »عـــاتق مجيـــع املســـلمضش فقـــل قـــاا اإلمـــام الصـــاقق 
 .(40)«فلي  مبسلم
مـــن أيـــبح ال يهـــتم أبمـــور املســـلمض فلـــي  مـــنهم ومـــن : »عـــن النـــيب  وقـــاا 

 .(41)«اع رجال  يناقي اي للمسلمض فلم يبه فلي  مبسلم
واملهــــم أن ال يستصـــــنر املســـــلم نوســــهش بـــــه عليـــــه أن خيــــر  مـــــن احلالـــــة اال ااميـــــة 
اللاخليــــةش ويصــــبح ثــــورة علــــ  الواقــــع اســــاوي. وأن يقــــو بوجــــه قركــــات االســــتعمار 

بــهش ال ســي ما   املنــاطق اإلســالميةو ألن االســتعمار مهمــا عمــه مــن عمــه فهــو وأذان
علـــ  املســـتوى القريـــب والبعيـــل ال خيـــلم املســـلمض وال اإلســـالمش وإن كـــان   زــــاهرر 
لمــــه طابعــــا  إســــالميا ش ذلــــك لعــــلم وجــــوق أي نقطــــة اشــــجاس والتقــــاا بــــض اإلســــالم 

                                                        

 . 4ابب االهتمام أبمور املسلمض ة 164ص 2الكا :   (40)
 .5ابب االهتمام أبمور املسلمض ة 164ص 2الكا :   (41)
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وتعبيــل النــار لــه ألنــه خــالقهم ولــه حــق واالســتعمارش فــاألوا يــلعو إىل هللا عــا  وجــه 
الطاعــة وقريــرهم مــن أي ســيطرة اســتعباقية لنــريرش بينمــا االســتعمار يــلعو إىل القضضــاا 
عل  فكرة اللين واسالق والعباقةش ويسع  ةو اسـتعباق النـار لـهش وامتصـاص خـريات 

 بالقهم.
 علــــ  إهلــــي أ نــــع بتــــلبريس   عــــن تــــلبرييش وابختيــــارس عــــن اختيــــاري وأوقوــــع»

ــــرين مــــن شـــكي وشــــركي قبــــه  مراكـــا ا ــــطراريش إهلـــي أخــــرجع مــــن ذا  نوســـيش وطه 
س أســأا ال تي بــع  حلــوا رمســيش بــك أنتصــر فانصــرين وعليــك أتوكــه فــال تكلــع وإاي 

  ق ينم ل و له الطيبض الطاهرين. (42)«و  فضضلك أر ب فال قرمع

                                                        

مـن أقعيـة يـوم  349  يـوم عرفـةش عـن اإلقبـاا: ص مواتيح اجلنان: من قعـاا اإلمـام احلسـض  (42)
 عرفة.
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 من هدي القرآن احلكيم
 

 الشريعة َدَو إىل هللا
 الوحدة واالجتماع: 1

ِإنَّ َهِذِه ُ مَُّتُكْم ُ مًَّة َواِحَدًة َوَ اَن رَبأُكْم فَاَ َُّقونِ قاا تعاىل:
(43)  . 

َوِإنَّ َهِذِه ُ مَُّتُكْم ُ مًَّة َواِحَدًة َوَ اَن رَبأُكْم فَاَ َُّقونِ  وقاا سبحانه: 
(44) . 

يع    اً وَ  وقـــاا عاوجــــه:  َتِص   ُموا ِجَْب    ِل هللِا  َِ َْ الَ ََ َفرَّقُ    وا َواذُْك    ُروا نِْعَم    َة هللِا َوا
ََلَ  ى  ُْ  َواانً وَُكن ْ  ُتْم  َْ  َداًء فَ   َلََّف بَ   ْ َ قُ لُ  وِبُكْم فََ ْص  َبْوُتْم بِِنْعَمتِ  ِ  ِإ ََلَ  ْيُكْم ِإْذ ُكن ْ  ُتْم َ 

ُ هللاُ َلُك  ْم آََّيَِ   ِ  َه  ا َك  َذِلَا يُ بَ    ِ  َلَعلَُّك  ْم ََ ْهتَ  ُدوَن  َش  َفا ُحْف  َرِة ِم  َن النَّ  اِر فَ َنْ َق  ذَُكْم ِمن ْ

(45)  . 

تَ َلُف  وا ِم  ْن بَ ْع  ِد َم  ا َج  اءُهُم وقــاا جــه وعــال:  ُْ َوالَ ََُكونُ  وا َكالَّ  ِذيَن ََ َفرَّقُ  وا َوا
ََِظيمٌ  َََذاٌب  اْلبَ يِ َناُت َوُ ولَِئَا ََلُْم 

(46)  . 

 : احلج2
ََُُْ  وََ رَِج  االً وَ قــاا تعــاىل:  ََُِْ  َ  ِم  ْن  َوَ ذِ ْن ِف النَّ  اِس ِْلحْلَ  جِ   َِ  اِمِر  ََلَ  ى ُك  لِ  

                                                        

 .92سورة األنبياا:  (43)
 .52سورة املؤمنون:  (44)
 .103سورة  ا عمران:  (45)
 .105سورة  ا عمران:  (46)
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ََِميق ُكلِ  َفجِ  
(47)  . 

ِِ    َع لِلنَّ    اِس لَلَّ    ِذي بَِبكَّ    َة ُمَبارَك    اً َوُه    ًد  وقــــاا ســــبحانه:  ِإنَّ َ وََّت بَ ْي    ِت ُو
ََلَ   ى لِْلَع   اَلِمَ   لَ   ُ  َك   اَن آِمن   اً َوِ َِّ  َُ  ِفي   ِ  آََّيٌت بَ يِ نَ   اٌت َمَق   اُم ِإبْ    َراِهيَم َوَم   ْن َ 

ََ     ِن  النَّ    اِس ِح    جأ اْلبَ ْي    ِت َم    ِن اْس    َتطَاَع ِإلَْي    ِ  َس    ِبيالً َوَم    ْن َكَف    َر فَ    ِ نَّ هللاَ  َ    يِن  
اْلَعاَلِم َ 

(48)  . 

 : إيقاظ الفكر3
لَ   َق هللاُ السَّ   َمَواِت َواألْرَ  َوَم   ا قـــاا تعـــاىل:  َُ َ َوََلْ يَ تَ َفكَّ   ُروا ِف  َنْ ُفِس   ِهْم َم   ا 
نَ ُهَما ِإالَ ِْلحلَْ   .  (49)ق ِ بَ ي ْ

َ لِلنَّ   اِس َم   ا نُ    زِ َت ِإلَ   ْيِهْم َوَلَعلَُّه   ْم وقـــاا ســـبحانه:  َو َنْ َزْلنَ   ا ِإلَْي   َا ال   ذ ِْكَر لِتُ بَ     ِ 
يَ تَ َفكَُّرونَ 

(50)  . 
َوَجَع    َل بَ ي ْ    َنُكْم َم    َو ًَّة َوَرمْحَ    ًة ِإنَّ ِف َذلِ    َا اَلََّيِت ِلَق    ْوِم وقــــاا جــــه وعــــال: 

يَ تَ َفكَُّرونَ 
(51)  . 

                                                        

 .27سورة احلج:  (47)
 .97   96سورة  ا عمران:  (48)
 .8سورة الروم:  (49)
 .44سورة النحه:  (50)
 .21سورة الروم:  (51)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 30 

 
 

 ن هدي السنة املطهرةم
 فريِة احلج: 

 َلة فريِة احلج
وفر  عليكم حج بيتـه احلـرامش الـذي جعلـه قبلـة لـ انمش : » قاا أمري املؤمنض 

يرقونــــه وروق األنعــــامش وأيهلــــون إليــــه ولــــور احلمــــامش وجعلــــه ســــبحانه عالمــــة لتوا ــــعهم 
تـهش ويـلقوا كلمتـهش لعظمتهش وإذعا م لعاتهش واختار من خلقه ااعـا أجـابوا إليـه قعو 

ووقوـــوا مواقـــو أنبيائـــهش وتشـــبهوا مبالئكتـــه املطيوـــض بعرشـــهش لـــرزون األرابة   مت ـــر 
عباقتـــــهش ويتبـــــاقرون عنـــــلر موعـــــل منورتـــــهش جعلـــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل ل ســـــالم علمـــــاش 
 وللعائذين حرماش فر  حقه وأوجب ح ـهش وكتـب علـيكم وفاقتـهش فقـاا سـبحانه:

ََلَ ى النَّ اسِ  ََ  ِن  َوِ َِّ  ِح جأ اْلبَ ْي ِت َم ِن اْس َتطَاَع ِإلَْي ِ  َس ِبيالً َوَم ْن َكَف َر فَ ِ نَّ هللاَ  َ يِن  
 اْلَعاَلِم َ 

(52)»(53). 
عرف  ُباره ولتعرف آاثر رسوت هللا   َو
: عــــن العلــــة الــــيت مــــن أجلهــــا كلــــو هللا العبــــاق احلــــج  ســــئه اإلمــــام الصــــاقق 
سلــق ـ إىل أن قـاا ـ وأمــرهم مبــا يكــون مــن إن هللا خلــق ا»والطـواف ابلبيــت  فقــاا: 

أمــر الطاعــة   الــلين ومصــلحتهم مــن أمــر قنيــاهمش ف عــه فيــه االجتمــاع مــن الشــرق 
والنـــرب ليتعـــارفواش ولينـــاع كـــه قـــوم مـــن الت ـــارات مـــن بلـــل إىل بلـــلش ولينتوـــع بـــذلك 

 وتعـــــــــــــرف أخبـــــــــــــاررش ويـــــــــــــذكر  املكـــــــــــــاري واجلمـــــــــــــااش ولتعـــــــــــــرف   ر رســـــــــــــوا هللا 

                                                        

 .97ف سورة  ا عمران: 52ق
 له يذكر فيها بلا اسلق...   خطبة 1ف  ج البال ةش اسطبة: 53ق
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لـــو كـــان كـــه قـــوم إ ـــا يتكلــــون علـــ  بالقهـــم ومـــا فيهـــا هلكـــوا وخربــــت وال ينســـ ش و 
البالقش وسقطت اجللب واألرابة وعميت األخبارش ومل تقوـوا علـ  ذلـكش فـذلك علـة 

 .  (54)«احلج
 الوفا ة إىل هللا

إ ـــا أمـــروا ابحلـــج لعلـــة الوفـــاقة إىل هللا عاوجـــه وطلـــب : »وقـــاا اإلمـــام الر ـــا 
اقجف العبلش هئبا لا مضض ش مستأنوا ملا يسـتقبهش مـع مـا الاايقةش واسرو  من كه ما 

فيه من إخرا  األمواا وتعب األبلان واالشتناا عن األهه والولـل وحظـر الـنو  عـن 
اللـــذاتش شاخصـــا   احلـــر والـــسقش  بتـــا علـــ  ذلـــكش قائمـــا مـــع اسضضـــوع واالســـتكانة 

 شـرق األر  و ر ـا والتذلهش مع ما   ذلك جلميع اسلـق مـن املنـافعش جلميـع مـن  
ومـــن   الـــس والبحـــرش لـــن لـــج ولـــن مل لـــجش مـــن بـــض هجـــر وجالـــب وابئـــع ومشـــج 
وكاســب ومســكض ومكــار وفقــري وقضضــاا حــوائج أهــه األطــراف   املوا ــعش املمكــن 

إىل كــــه يــــقع  هلـــم االجتمــــاع فيــــهش مــــع مـــا فيــــه مــــن التوقــــهش ونقـــه أخبــــار األئمــــة 
ُهْم  َائَِف ٌة لِيَ تَ َفقَُّه وا ِف  وانحيةش كما قاا هللا عا وجـه: فَ َلْوالَ نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقِة ِمن ْ

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ  الدِ 
لَِيْش َهُدوا َمنَ اِفَع  و: (55)

 .(56) »(57)ََلُمْ 

 نداء إبراهيم 
أمـــر إبـــراهيم ينـــاقي   النـــار احلـــج قـــام علـــ   إن هللا ملـــا: » وقـــاا أبـــو جعوـــر 

                                                        

 .14124ة 1ب 14ص 11الشيعة:   ف وسائه 54ق
 .122ف سورة التوبة: 55)
 .28ف سورة احلج: 56)
 .14121ة 1ب 12ص 11الشيعة:   ف وسائه 57ق
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املقـــام فـــارتوع بـــه حـــى يـــار وزاا أ  قبـــي ش فنـــاقى   النـــار ابحلـــجش فـــأاع مـــن   
 .  (58)«أيالب الرجاا وأرحام النساا إىل أن تقوم الساعة

 هذا بيت استعبد هللا ب  ُلق 
ه   ف لـــ  إليـــ وعــن الوضضـــه بــن يـــون  قـــاا: أتــ  ابـــن أ  العوجـــاا الصــاقق 

مجاعة من نظرائه م قاا له: اي أاب عبل هللاش إن اجملال  أماانت وال بـل لكـه مـن كـان 
 به سعاا أن يسعهش فتأذن     الكالم  

 «.تكلم مبا شئت: » فقاا الصاقق 
فقــــاا ابــــن أ  العوجــــاا: إىل كــــم تلوســــون هــــذا البيــــلرش وتلــــوذون  ــــذا احل ــــرش 

وامللرش وهترولون حولـه هرولـة البعـري إذا نوـرش مـن وتعبلون هذا البيت املرفوع ابلطوب 
فكــر   هــذا أو قــلر علــم أن هــذا فعــه أسســه  ــري حكــيم وال ذي نظــرش فقــه فإنــك 

 رأر هذا األمر وسنامه وأبوس أسه ونظامه  
إن مــن أ ــله هللا وأعمــ  قلبــه اســتوخم احلــق فلــم يســتعذبهش : » فقـاا الصــاقق 

لكـــة م ال يصـــلررش وهـــذا بيـــت اســـتعبل هللا بـــه ويـــار الشـــيطان وليـــه يـــورقر مناهـــه اهل
خلقـــــه لي تـــــس طـــــاعتهم   إتيانـــــهش فحـــــ هم علـــــ  تعظيمـــــه وزايرتـــــهش وقـــــل جعلـــــه ينـــــه 
األنبيــــااش وقبلــــة للمصــــلض لــــهش فهــــو شــــعبة مــــن ر ــــوانهش وطريــــق تــــؤقي إىل  ورانــــهش 
منصــوب علــ  اســتواا الكمــاا وضتمــع العظمــة واجلــالاش خلقــه هللا قبــه قحــو األر  

وي عامش وأحق من أطيع فيمـا أمـر وانتهـ  عمـا  ـ  عنـه وزجـر هللا املنشـا لـ رواة أبل
 .  (59)«والصور

 ال َرتكوا احلج
ال تجكـوا حـج بيـت ربكـمش ال : »قعفقاا أمري املؤمنض اإلمـام علـي بـن أ  طالـب

                                                        

 .14125ة 1ب 15ص 11الشيعة:   ف وسائه 58ق
 .1ة 4ب 28ص 96ف  ار األنوار:  59ق
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خيــه مــنكم مــا بقيــتمش فــإنكم إن تركتمــور مل تنظــرواش وإن أقىن مــا يرجــع بــه مــن أهر أن 
 .(60)«له ما سلو ينور

ـ مـن تـرس احلـج حلاجـة  وال تجكوا حج  بيت رب كم فتهلكوا ـ وقـاا : »قعفوقاا 
 .(61)«من حوائج اللنيا مل تق. حى ينظر إىل ا لقض

 ثواب احلاج
إن احلــــا  إذا أخــــذ   جهــــازر مل يرفــــع شــــيئا ومل يضضــــعه إال  : » قــــاا رســــوا هللا 

ســـيئات ورفـــع لـــه عشـــر قرجـــاتش فـــإذا كتـــب هللا لـــه عشـــر حســـنات وينـــا عنـــه عشـــر 
ركب بعرير مل يرفع خوا ومل يضضعه إال كتب هللا له م ه ذلـكش وإذا طـاف ابلبيـت خـر  
من ذنوبهش وإذا سع  بض الصوا واملروة خر  من ذنوبـهش فـإذا وقـو بعرفـات خـر  مـن 
ذنوبــهش وإذا وقــو ابملشــعر خــر  مــن ذنوبــهش وإذا رمــ  اجلمــار خــر  مــن ذنوبــهش فعــل 

كــذا وكــذا موطنــا كلهــا ترجــه مــن ذنوبــهش م قــاا: فــأىن لــك أن تبلــغ مــا   هللا  رســوا
 .(62)«بلغ احلا 

 َتسع  رزاقكم
ح ـوا واعتمـرواش تصــح أجسـامكم وتتسـع أرزاقكــمش : »قعفوقـاا اإلمـام الســ اق 

 .(63)«وينصلح إميانكمش وتكو وا مؤنة عيالكم
ح ـوا واعتمـروا تصـح : قـاا علـي بـن احلسـض : »قاا أبـو عبـل هللا الصـاقق 

أبلانكم وتتسع أرزاقكم وتكوون مئوانت عيالكمش وقـاا: احلـا  منوـور لـهش وموجـوب 

                                                        

 .1157ة 18اجملل   522أما  الشيخ الطوسي: ص (60)
 .14146ة 4ب 23ص 11وسائه الشيعة:   (61)
 .108ة 2ب 25ص 96ف  ار األنوار:  62ق
 ثواب احلج والعمرة. 47ثواب األعماا: ص (63)
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 .  (64)«له اجلنةش ومستأنو له العمهش وينووظ   أهله وماله
 من  م  هذا البيت

مــن أم  هــذا البيــت حاجــا أو معتمــرا مــسأ مــن : » قــاا اإلمــام أبــو جعوــر البــاقر 
َفَم ْن ََ َعرَّ َل ِف يَ  ْوَمْ ِ فَ الَ ِإْ َ هيئة يوم وللته أمهش م قـرأ: الكسش رجع من ذنوبه ك

َََلْيِ  ِلَمِن اَ ََّقى َر َفالَ ِإْ َ  َُّ  .   (65)»(66)َََلْيِ  َوَمْن َتََ
احلــا  يصــلرون علــ  ثالثــة أيــناف: يــنو يعتــق مــن : » وقــاا أبــو عبــل هللا 

مــهش ويــنو لوظــه   أهلــه ومالــهش النــارش ويــنو خيــر  مــن ذنوبــه كهيئــة يــوم وللتــه أ
 .(67)«فذاس أقىن ما يرجع به احلا 

 إذا  ر ت احلج
إذا أرقت احلــج  ف ــر ق قلبــك ه  تعــاىل مــن كــه  شــا ه : »قــاا اإلمــام الصــاقق 

ـــه عليــــه   مجيـــع حركاتـــك وســــكناتكش  وح ـــابش وفـــو   أمــــورس إىل خالقهـــاش وتوك 
نيا والر   احــة واسلـقش واخـر  مــن حقـوق تلامــك وسـل م لقضضـائه وحكمــه وقـلررش وقع الـل 

مـــن جهـــة امل لـــوقضش وال تعتمـــل علـــ  زاقس وراحلتـــك وأيـــحابك وقو تـــك وشـــبابك 
ومالكو خمافة أن يصري ذلـك عـلوا  وواباش فـإن  مـن اق عـ  ر ـ  اه  واعتمـل علـ  مـا 
ر عليـه وابال وعـلوا و لـيعلم أنـ ه لـي  لـه قـو ة وال حيلـةش وال ألحـل إال بعصـم ة سوار يري 

فاســتعل  اســتعلاق مــن ال يرجــو الر جــوعش وأحســن الص ــحبةش وراع أوقـــات  اه  وتوفيقــه.
ش ومــا يــب عليــك مــن األقب واالحتمــاا والص ــس والش ــكر  فــرائ. اه  وســنن نبي ــه 

ــــ اوة وإي ــــار الــــا اق علــــ  قوام األوقــــات.م  ا ســــه مبــــاا الت وبــــة اسالصــــة  ــــوقة والس  والش 

                                                        

 .1ابب فضضه احلج و العمرة و ثوا ما ة 252ص 4ف الكا  :  64)
 .203ف سورة البقرة: 65)
 .2ابب فضضه احلج و العمرة و ثوا ما ة 252ص 4ف الكا  :  66)
 .111ة 2ب 26ص 96ف  ار األنوار:  67ق
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ـــ لق والص ـــوا واسضضـــوع واسشـــوع. وأحـــرم مـــن كـــه  شـــيا ذنوبـــكش والـــب  كســـوة الص 
مينعــك عــن ذكــر اه  ول بــك عــن طاعتــه. ولــب  مبعــ  إجابــة يــاققة يــافية خالصــة 
زاكيــة ه  ســبحانه   قعوتــكش متمس ــكا  ابلعــروة الــوثق . وطــو بقلبــك مــع املالئكــة 
ش حــوا العــرو كطوافــك مــع املســلمض بنوســك حــوا البيــت. وهــروا هــراب  مــن هــواس

 وتس أ من حولك وقو تكش واخر  مـن  ولتـك وزالتـك جروجـك إىل مـ . وال تـتمن  مـا 
ال لــــــه  لــــــك وال تســــــتحق ه. واعــــــجف ابسطــــــااي بعرفــــــاتش وجــــــل ق عهــــــلس عنــــــل اه  
بوحلاني تــه وتقــر ب إليــه وات قــه مباقلوــة. وايــعل بروحــك إىل املــ  األعلــ  بصــعوقس إىل 

ــهوات واسساســة اجلبــه. واذبــح حن ــرة اهلــوى والط مــ بيحــة. وارم الش  ع عنــك عنــل الذ 
ميمــة عنــل رمــي اجلمــار. واحلــق العيــوب الظ ــاهرة والباطنــة  لــق شــعرس.  والــل اناة والذ 
واقخــه   أمـــان اه  وكنوـــه وســـجر وكالاتـــه مــن متابعـــة مـــراقس بـــلخوا احلـــرم وقخـــوا 

ـــــ  البيـــــتش متحق قـــــا  لتعظـــــيم يـــــاحبه ومعرفـــــة جاللـــــه وســـــلطانه. واســـــتلم احل  ـــــر ر  
بقسمته وخضضوعا  لعا ته. وقع ما سـوار بطـواف الـوقاع . وأيـو روحـك وسـر س للقائـه 
ـــوا. وكـــن مبـــرأ ى مـــن اه  نقي ـــا  عنـــل املـــروة. واســـتقم علـــ   يـــوم تلقـــار بوقوفـــك علـــ  الص 
شــر  ح  تــك هــذر ووفــاا عهــلس ال ــذي عوهــلت بــه مــع رب ــكش وأوجبــت لــه إىل يــوم 

ــــه مــــن مجيــــع الط اعــــات ابإل ــــافة إىل القيامــــة. واعلــــم أن  اه  مل ي وــــر  احلــــج  ومل خيص 
ََلَ ى النَّ اِس ِح جأ اْلبَ ْي ِت َم ِن اْس َتطَاَع ِإلَْي ِ  َس ِبيالً نوسهش بقوله تعاىل:  َوِ َِّ 

(68) 
سن ة    خالا املناسك عل  ترتيب مـا شـرعه إال لالسـتعلاق واإلشـارة  وال شرع نبي ه

ــــبق مــــن قخــــوا اجلن ــــة أهلهــــا. إىل املــــوت والقــــس والبعــــث والق يامــــةش وفضضــــه بيــــان الس 
وقخـوا الن ـار أهلهــا مبشـاهلة مناســك احلـج  مـن أو هلــا إىل  خرهـا ألو  األلبــاب وأو  

 .(69)«الن ه 

                                                        

 .97سورة  ا عمران:  (68)
 .11771ة 17ب 172ص 10مستلرس الوسائه:   (69)
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 احلج َلى اجلميع
: احلــــج علــــ  النــــع عــــن عبــــل الــــرمحن بــــن احل ــــا  قــــاا: قلــــت أل  عبــــل هللا 

بـــارهم ويـــنارهم فمـــن كـــان لـــه عـــذر احلـــج علـــ  النـــار مجيعـــاش ك»�والوقـــري  فقـــاا:
 .  (70)«عذرر هللا
 

 ََر احلج بغري َذر
: عن الرجـه يسـوف احلـجش ال متنعـه إال جتـارة تشـنله أو وسئه جعور بن ينمل 

ال عـــذر لـــه لـــي  ينبنـــي لـــه أن يســـوف احلـــجش وإن مـــات فقـــل تـــرس »قيـــن لـــه  قـــاا: 
   .(71)«شريعة من شرائع اإلسالم

لــج ح ــة اإلســالم ومل متنعــه مــن ذلــك حاجــة  مــن مــات ومل»أنــه قــاا:  وعنــه 
جتحـــــــو بـــــــه أو مـــــــر  ال يطيـــــــق فيـــــــه احلـــــــج أو ســـــــلطان مينعـــــــه فليمـــــــت يهـــــــوقاي أو 

 .(72)«نصرانيا
 من  را  احلج

: إن علـــي قينــــا ك ــــريا و  عـــن عبــــل هللا بـــن الوضضــــه قــــاا: قلـــت أل  عبــــل هللا 
 عياا وال أقلر عل  احلجش فعلمع قعاا أقعو به. 

قبر كه يـالة مكتوبـة: اللهـم يـه علـ  ينمـل و ا ينمـلش واقـ. قه   »فقاا: 
فقلــــت لــــه: أمــــا قيــــن الــــلنيا فقــــل عرفتــــهش فمــــا قيــــن « عــــع قيــــن الــــلنيا وقيــــن انخــــرة

 .(73)«قين انخرة احلج»انخرة  فقاا: 

                                                        

 .14130ة 2ب 17ص 11الشيعة:   ف وسائه 70ق
 .85ة 2ب 22ص 96ف  ار األنوار:  71ق
 .86ة 2ب 22ص 96ف  ار األنوار:  72ق
 .1ة 3ب 27ص 96ف  ار األنوار:  73ق
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 مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــاا ألـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــرة: ال حـــــــــــــــــوا »قـــــــــــــــــاا:  وعـــــــــــــــــن أ  عبـــــــــــــــــل هللا 
ن قل قرب أجلـه أخ ـرر هللا   أجلـه حـى وال قوة إال ابهللش رزقه هللا تعاىل احلجش فإن كا

  .(74)«يرزقه احلج
 الشريعة َدَو إىل الوحدة واالجتماع

وألامـوا السـواق األعظـم فــإن يـل هللا مـع اجلماعــةش : »قعفقـاا اإلمـام أمـري املــؤمنض 
وإايكـــــــم والورقـــــــةش فـــــــإن الشـــــــاذ مـــــــن النـــــــار للشـــــــيطانش كمـــــــا أن الشـــــــاذ مـــــــن النـــــــنم 

 .(75)«للذئب
إن الشــــيطان يســــع لكــــم طرقــــهش ويريــــل أن لــــه قيــــنكم عقــــلة : »...قعفوقــــاا 

عقــــلةش ويعطــــيكم ابجلماعــــة الورقــــةش وابلورقــــة الوتنــــةش فايــــلفوا عــــن نا اتــــه ونو اتــــهش 
 .(77)«عل  أنوسكم (76)واقبلوا النصيحة لن أهلاها إليكم وأعقلوها

 إيقاظ الفكر والتنب  من الغفلة
عظ بتنــــري الــــلنيا مــــن حــــاا إىل وأ وــــه النــــار مــــن مل يــــت: »قصفقــــاا رســــوا هللا 

 .(78)«حاا
فـأفق أيهــا السـامع مـن سـكرتكش واسـتيقظ مــن : »قعفوقـاا اإلمـام أمـري املـؤمنض 

 ولتـــكش واختصـــر مـــن ع لتـــكش وأنعـــم الوكـــر فيمـــا جـــااس علـــ  لســـان النـــيب األمـــي 
»(79). 

                                                        

 .3ة 3ب 27ص 96ف  ار األنوار:  74ق
 .127 ج البال ةش اسطبة  (75)
ُيسع: ُيسههش فايلفوا: فاعر واش نا اته: وساوسهش اعقلوها: احبسوها عل  أنوسكم ال تجكوها  (76)

 فتضضيع منكم.
 بعل ليلة اهلرير. قاهلا  121 ج البال ةش اسطبة:  (77)
 .1ابب مع  الناايت ة 195معاين األخبار: ص (78)
 وفيها يعظ النار. 153 ةش اسطبة:  ج البال (79)
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 ُشية هللا
وإ ــم إن هلل عبــاقا كســرت قلــو م خشــية هللا فاســتنكووا مــن املنطــقش : » وقــاا 

ــبالاش يســــتبقون إليـــه ابألعمــــاا الااكيـــةش اليســــتك رون لـــه الك ــــري وال  لوصـــحاا ألبــــاا نـ
 .  (80)«ير ون له القليهش يرون أنوسهم أ م شرار وإ م ألكيار األبرار

 اخلري كل 
مجـــع اســـري  »قـــاا:  أن أمـــري املـــؤمنض  عـــن  ابئـــه  قعفوقـــاا اإلمـــام الصـــاقق 

وت والكــالمش فكــه نظــر لــي  فيــه اعتبــار فهــو كلــه   ثــالل خصــاا: النظــر والســك
ســهوش وكــه ســكوت لــي  فيــه فكــرة فهــو  ولــةش وكــه كــالم لــي  فيــه ذكــر فهــو لنــوش 
فطـــوىب ملـــن كـــان نظـــرر عـــسا ش وســـكوته فكـــرا  وكالمـــه ذكـــرا  وبكـــ  علـــ  خطيئتـــه وأمـــن 

 .  (81)«النار شرر
 اَقوا هللا

فــاتقوا هللا وكوـــوا : » ـ   رســالة إىل أيــحابه ـ وقــاا أبــو عبــل هللا الصــاقق 
ألسـنتكم إال مــن خـري ـ إىل أن قــاا ـ وعلــيكم ابلصـمت إال فيمــا يـنوعكم هللا بــه مــن 
أمــر  خــرتكمش وأيجـــركم عليــهش وأك ــروا مـــن التهليــه والتقــلي  والتســـبيح وال نــاا علـــ  
هللاش والتضضــرع إليــهش والر بــة فيمــا عنــلر مــن اســريش الــذي ال يقــلر قــلرر وال يبلــغ كنهــه 

فاشـــنلوا ألســـنتكم بـــذلك عمـــا  ـــ  هللا عنـــه مـــن أقاويـــه الباطـــهش الـــيت تعقـــب  أحـــلش
 . ف82ق «أهلها خلوقا   النار من مات عليها ومل يتب إىل هللا ومل يناع عنها

 اخلصات احلسنة
: مل يعبــل هللا عــا وجــه بشــيا أفضضــه مــن قــاا رســوا هللا : »قـاا أبــو جعوــر 

                                                        

 .16078ة 120ب 199ص 12وسائه الشيعة:   (80)
 .10122ة 103ب 31ص 9مستلرس الوسائه:   (81)
 .16073ة 120ب 197ص  12الشيعة:   وسائه  (82)
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مع فيه عشر خصاا: اسري منـه مـأموا والشـر العقهش وال يكون املؤمن عاقال حى جتت
 اسس. ف83ق «منه مأمونش يستك ر قليه اسري من  ريرش ويستقه ك ري اسري من نوسه

                                                        

 .184ة 20ب  132ص 1مستلرس الوسائه:  ( 83)
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