احلمد هلل ،والصالة السالم عىل رسول اهلل ،وبعد:

ختتل�ف عب�ارات الفقه�اء يف توصي�ف أرسار أعمال احلج بني
التعب�د ومعقولية املعنى ،وإن كان أغلب الفقهاء يميلون إىل إضفاء
صف�ة التعبد عىل أعامل احلج ،س�واء كان احلدي�ث عن أعامل احلج
مجلة ،أو احلديث عن كل عمل من أعامل احلج عىل حدة:

فه�ا هو اإلم�ام الغزايل يف صدر ذك�ره أرسار أعامل احلج يقول:
ً
ّ
أعامال ال تأنس هب�ا النفوس ،وال هتتدي
«وظ�ف اهلل على عباده فيها
إىل معانيه�ا العق�ول ،كرمي اجلمار باألحجار ،والتردد بني الصفا
وامل�روة عىل س�بيل التكرار ،وبمث�ل هذه األعامل يظه�ر كامل الرق
والعبودي�ة ،فإن الزكاة إرف�اق ،ووجهه مفهوم والعق�ل إليه أميل،
والصوم كرس للش�هوة التي هي آلة عدو اهلل ،وتفرغ للعبادة بالكف
عز ّ
وجل
عن الش�واغل ،والركوع والس�جود يف الصالة تواضع هلل ّ
ّ
وجل.
عز
ْس بتعظيم اهلل ّ
بأفعال هي هيئة التواضع ،وللنفوس ُأن ٌ

فأما ترددات الس�عي ورمي اجلامر وأمثال هذه األعامل ،فال ّ
حظ
للنف�وس وال ُأنْس فيه�ا ،وال اهتداء للعق�ل إىل معانيها ،فال يكون
يف اإلق�دام عليها باعث إال األم�ر املجرد ،وقصد االمتثال لألمر من
حي�ث إن�ه أمر واجب االتب�اع فقط ،وفيه عزل للعق�ل عن ترصفه،
ورصف للنفس والطبع عن حمل أنسه ،فإن كل ما أدرك العقل معناه
م�ال إليه الطبع ً
ميلا ما ،فيكون ذلك امليل معين� ًا لألمر ،وباعث ًا معه
عىل الفعل ،فال يكاد يظهر به كامل الرق واالنقياد ،ولذلك قال النبي
ﷺ يف احلج عىل اخلصوص« :لبيك بحجة حق ًا ،تعبد ًا ورق ًا» .ومل
يقل ذلك يف صالة وال غريها.

وإذا اقتض�ت حكم�ة اهلل س�بحانه وتعاىل ربط نج�اة اخللق بأن
تك�ون أعامهل�م على خلاف ه�وى طباعه�م ،وأن يك�ون زمامه�ا

حجا ح ًقا ،تعبدً ا ور ًقا» ،وأورده
 أخرجه البزار ( )1090و( )1091بلفظ« :لبيك ًّ
اهليثم�ي يف (جممع الزوائ�د) ( ،)223/3وقال :رواه الب�زار مرفوع ًا وموقوف ًا ،ومل
يسم شيخه يف املرفوع.
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بي�د الرشع ،فيترددون يف أعامهلم عىل س�نة االنقي�اد ،وعىل مقتىض
االس�تعباد ،كان م�ا ال هُيت�دى إىل معاني�ه أبل�غ أن�واع التعبدات يف
تزكي�ة النفوس ،ورصفها ع�ن مقتىض الطباع واألخالق إىل مقتىض
االسترقاق ،وإذا تفطن�ت هلذا فهمت أن تعج�ب النفوس من هذه
األفعال العجيبة مصدره الذهول عن أرسار التعبدات».
ويق�ول اإلمام الن�ووي« :ومن العب�ادات التي ال يفه�م معناها
السعي والرمي ،فكلف العبد هبام ليتم انقياده».

أم�ا يف جمال احلديث عن أعامل احلج كل عىل حدة ،فإننا س�وف
نجد أن تعليقات الفقهاء تنصب عىل عدد من أعامل احلج.

أو ًال :رمي اجلمار:
مل خيتل�ف أحد من الفقهاء يف إعطاء صف�ة التعبدية لرمي اجلامر
 وإن كنا س�نعرض ل�رأي ابن دقيق العيد فيام بع�د ،والذي حياولفي�ه بي�ان عدد م�ن العلل ألعامل احل�ج ومن ضمنها رم�ي اجلامر -
وس�نلحظ يف ه�ذا الص�دد أن ع�دد ًا م�ن الفقه�اء إنما ين�ص على
التعبدية يف رمي اجلامر تارة ،عندما يقارن بني اس�تعامل األحجار يف
االستنجاء واستعامهلا يف رمي اجلامر ،ففي احلالة األوىل جيوز القياس
عىل األحجار باستعامل بديل هلا؛ ألن استعامهلا يف هذه احلالة معقول
املعن�ى ،بينام ال جيوز اس�تعامل بدي�ل لألحجار يف رم�ي اجلامر؛ ألن
األمر هنا تعبدي غري معقول املعنى.

ويق�ول الس�يوطي« :وتعين احلج�ر يف اجلمار ومل يتعين يف
االس�تنجاء ،والف�رق أن التطهير والتعفير واجلمار تعب�دي،
واالس�تنجاء تعم به البلوى ،ومقصوده قلع النجاسة ،وهو حاصل
بغري احلجر».

وت�ارة أخرى ين�ص الفقهاء عىل التعبدية يف رمي اجلامر بش�كل

مطلق ومن دون مقارنة.

يق�ول يف التاج واإلكليل« :واجبات الرشع ثالثة أقس�ام :قس�م
تعب�د حم�ض ال مدخ�ل للحظ�وظ واألغ�راض في�ه ،كرم�ي اجلامر

يف احلج».

ويقول ابن عابدين يف حاشيته نق ً
ال عن اإلمام البلقيني« :بالنظر
للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل ،كالوضوء وغسل اجلنابة ،فإن
الوض�وء أفضل ،وقد يكون املعقول أفضل كالطواف والرمي ،فإن
الطواف أفضل».

يفهم من كالم البلقيني الس�ابق أن الرمي تعبدي ،وأن الطواف
معقول املعنى كام سيأيت.

ثاني �ًا :اإلس��راع يف الدفع إىل من��ى بالنس��بة للرجل دون
املرأة:
مل يرتدد الفقهاء يف تغليب التعبدية عىل معقولية املعنى فيام يتعلق
بن�دب اإلرساع يف الدفع إىل منى قدوم ًا من املزدلفة بالنس�بة للرجل
دون املرأة.

تسرع املرأة ،وهذا اإلرساع تعبدي ،وقي�ل :معقول املعنى؛ ألن اهلل
تعاىل أنزل فيه العذاب عىل أهل الفيل الذين أتوا هلدم الكعبة».

ثالثًا :الطواف حول البيت:

ي�رى احلنفي�ة أن الط�واف حول البي�ت معقول املعن�ى؛ فها هو
اإلم�ام ابن عابدين ينقل ع�ن البلقيني ما يفيد ب�أن الطواف معقول
ً
مفاضلا بين�ه وبين الرم�ي« :بالنظ�ر
املعن�ى ،وذل�ك حين يق�ول
للجزئيات قد يكون التعبدي أفضل كالوضوء وغس�ل اجلنابة ،فإن
الوض�وء أفضل ،وقد يكون املعقول أفضل كالطواف والرمي ،فإن
الطواف أفضل».

ويكش�ف اإلم�ام الرسخسي ع�ن وج�ه املعقولي�ة يف الطواف،
وذل�ك حني ي�رد عىل الش�افعي يف عدم اعتداده بالط�واف إذا طاف
بالبيت منكوس ًا ،بأن استلم احلجر ثم أخذ عىل يسار الكعبة وطاف
كذلك س�بعة أش�واط ،يقول« :عند الشافعي رمحه اهلل تعاىل ال يعتد
بطواف�ه بناء على أصله أن الط�واف (يف تلك احلال�ة) بمنزلة أنه لو
صىل منكوس ًا بأن بدأ بالتشهد ال جيزئه ،فكذلك الطواف.
ولن�ا :األص�ل ال�ذي قلن�ا أن الثاب�ت بالن�ص ال�دوران ح�ول
البي�ت ،وذلك حاصل من أي جانب أخذ ،ولكن بفعل رس�ول اهلل
ﷺ حين أخ�ذ عىل يمينه عىل ب�اب الكعبة ،تبين أن الواجب هذا؛
فكانت هذه صفة واجبة يف هذا الركن بمنزلة رشط الطهارة عندنا،
فرتك�ه ال يمنع االعتداد به ،ولكن يمكن فيه نقصان ًا جيرب بدم ،وهذا
ألن املعن�ى فيه معق�ول ،وهو تعظيم البقع�ة ،وذلك حاصل من أي
جانب أخذ».(1

يق�ول اجلويني« :إن األحجار يف رمي اجلامر ال بدل هلا ،وغريها
ال يق�وم مقامه�ا ،واألحجار يف االس�تنجاء هلا ب�دل ،ويقوم غريها
مقامه�ا؛ ألن معنى االس�تنجاء معقول ،وهو ختفيف عني النجاس�ة
ع�ن املح�ل ،وذل�ك حيصل ب�كل عني طاه�رة منش�فة ال حرمة هلا،
ومعنى رمي اجلامر غري معقول».

قال يف كفاية الطالب« :والدافع إىل منى إذا كان راكب ًا حيرك دابته
على جهة االس�تحباب ببطن حمرس ( ..وه�و واد بني مزدلفة ومنى،
والطري�ق يف وس�طه) ،وإذا كان ماش�ي ًا أرسع الرجل يف مش�يه ،وال

ولعلن�ا نلحظ أن هذا التعليل من اإلمام الرسخيس ينس�جم مع
كالم اب�ن دقيق العيد اآليت ،والذي حاول فيه تلمس عدد من العلل
ألعامل احلج.

 إحياء علوم الدين (.)361/1
 املجموع ،للنووي.)243/8( :
 اجلمع والفرق (.)70-69/1

 األشباه والنظائر (.)710/2
 التاج واإلكليل (.)431/2
 حاشية ابن عابدين (.)447/1

 كفاية الطالب (.)680/1
 حاشية ابن عابدين (.)447/1
 (1املبسوط للرسخيس (.)44/4
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رابعًا :االضطباع بالنسبة للرجل يف الطواف:
يمي�ل كل من احلنابلة  -وعىل رأس�هم اإلم�ام أمحد بن حنبل -
واملالكي�ة إىل التعبد املحض وعدم العلة بالنس�بة لالضطباع للرجل
يف الط�واف ،وبالتايل يمنعان القياس عليه يف الس�عي ،خالف ًا لإلمام
الش�افعي ال�ذي جييز قي�اس االضطباع يف الس�عي على االضطباع
يف الطواف.
يقول ابن قدامة موضح ًا مذهب أمحد ومن ورائه احلنابلة« :وال
يضطبع يف السعي لعدم وروده ،وقال أمحد :ما سمعنا فيه شيئ ًا ،وال
يصح القياس إال فيام عقل معناه؛ وهذا تعبد حمض».(1

ويق�ول صاح�ب مرق�اة املفاتيح معرب ًا ع�ن مذه�ب املالكية يف
مقاب�ل مذهب اإلمام الش�افعي« :ق�د أغرب الش�افعي رمحه اهلل يف
قوله يس�ن االضطباع يف الس�عي قياس� ًا عىل الطواف مع تركه عليه
الصلاة والسلام االضطباع يف الس�عي ،وع�دم العل�ة الباعثة عىل
الرمل واالضطباع يف الطواف».(1

ولكن اإلمام الش�افعي له منطلق آخر يقوم عىل اس�تعامل قياس
الشبه الذي ال يرد عند املالكية واحلنابلة ،فنراه يجُ ري عىل االضطباع
يف الطواف هذا النوع من القياس ،الذي ال يس�تلزم معقولية املعنى،
فيقيس عليه االضطباع يف السعي ،يقول« :ويضطبع يف السعي ،ألنه
أحد الطوافني ،فأشبه الطواف بالبيت».(1

والشبه القائم بينهام حينئذ هو ما حيدده الرشواين بقوله« :بجامع
قط�ع مس�افة مأم�ور بتكريره�ا» ،(1وه�و كام ن�رى لي�س بمعنى
مناس�ب جييز قياس املعنى ،إنام هو وصف شبهي جييز قياس الشبه،
وهو النوع من القياس املغلب يف أبواب العبادات.
 (1املغني (.)184/3
 (1مرقاة املفاتيح (.)502/5
 (1املغني البن قدامة.)184/3( :
 (1حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج البن حجر.)90/4( :
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ولعل يف هذا رد ًا كافي ًا عىل ما ذهب إليه كل من املالكية واحلنابلة
من إغالق كل أوجه القياس يف هذا الباب.

خامس �ًا :الدعاء إثر رمي اجلمرتني الوسطى والصغرى دون
مجرة العقبة:
ينقل العدوي يف حاش�يته عن ابن احلاجب ما يفيد بأنه مل ير هلذا
التخصيص وجه ًا خيرجه ع�ن التعبدية ،ثم ينقل عن الباجي حماولة
للتعلي�ل ،يقول« :قوله( :ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك) مل أفهم هلا
وجه ًا ،ومل يتكلم عليها يف التوضيح ،قوله ( :فتلك السنة ) هذا هناية
كالم اب�ن احلاجب ،أي م�ا ذكر من الدعاء إثر األوليني دون الثالث
أم�ر تعبدي ،وقال الباجي :وحيتمل أن يكون ذلك من جهة املعنى ؛
ألن موضع اجلمرتني األوليني فيه س�عة القي�ام ملن يرمي ،وأما مجرة
العقبة فموضعها ضيق ،ولذلك ال ينرصف الذي يرميها عىل طريقه
؛ ألن�ه يمنع الذي يأيت الرمي ،وإنما ينرصف من أعىل اجلمرة ،أفاده
يف التوضيح». (1

سادسًا  :الرمل يف الطواف:
العز بن عبد السالم « :وقد رشع الرمل يف الطواف إلهيام
يقول ّ
املرشكين ق�وة املؤمنني ،وق�د زال ذل�ك ،والرمل مشروع إىل يوم
الدي�ن  ،ومث�ل هذا ال يق�اس عليه ؛ ألن القياس ف�رع لفهم املعنى،
وجي�وز أن يق�ال :إن�ه ﷺ رم�ل يف حجة ال�وداع مع زوال الس�بب
تذكير ًا لنعمة األمن بعد اخلوف لنش�كر عليها ،فقد أمرنا اهلل بذكر
نعمه يف مواضع من كتابه ،وما أمرنا بذكرها إال لنشكرها».(1
ولعلن�ا نلحظ بعد ذكر األعامل الس�ابقة للح�ج تغليب الفقهاء
جان�ب التعبدي�ة يف أعامل احلج أو التامس عل�ل هي أقرب للحكمة
منه�ا إىل العل�ة القياس�ية ،وأظ�ن أن تل�ك املحـ�اوالت اللتماس
وجوه م�ن احلكمة لبعض أعامل احلج يع�ود إىل األصل العام الذي

 (1حاشية العدوي (. )546/1
 (1حاشية قواعد األحكام (. )4/2
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رجح�ه كثري من الفقه�اء ،وهو أن األصل يف األح�كام الرشعية أن
تكون معللة .
ونظ�را إليامن ابن دقيق العيد هبذا األصل العام نجده مل يرتدد يف
تلم�س وجوه احلك�م والعلل ألعامل احلج ،مس�تبعد ًا الوقوف عند
حافة التعبد التي مل يتجاوزها كثري من الفقهاء قبله.

يق�ول « :وهب�ذه النكت�ة يظه�ر ل�ك أن كثير ًا من األعمال التي
وقعت يف احلج ويقال هلا  :إهنا تعبد ،ليست كام قيل ،أال ترى أنا إذا
فعلناه�ا وتذكرنا أس�باهبا ،حصل لنا من ذل�ك تعظيم األولني ،وما
كان�وا عليه من احتامل املش�اق يف امتثال أم�ر اهلل ،فكان هذا التذكري
باعث ًا عىل مثل ذلك ،ومقرر ًا يف أنفس�نا تعظيم األولني ،وذلك معنى
معق�ول ،مثاله :الس�عي بني الصفا وامل�روة ،إذا فعلن�اه وتذكرنا أن
س�ببه قصة هاجر مع ابنها ،وترك اخلليل  -عليه الصالة والسلام -
هلام يف ذلك املكان املوحش متفردين متقطعي أسباب احلياة بالكلية،
م�ع م�ا أظهره اهلل تعاىل هلام م�ن الكرامة ،واآلية يف إخ�راج املاء هلام،
كان يف ذل�ك مصالح عظيمة ،أي يف التذكير لتلك احلال ،وكذلك
رم�ي اجلامر إذا فعلناه وتذكرنا أن س�ببه رم�ي إبليس باجلامر يف هذه
املواض�ع عن إرادة اخلليل ذب�ح ولده ،حصل بذلك مصالح عظيمة
النفع يف الدين».(1

احلج وأسراره
AXtGihaneLight

الـدكـتــور
عمر حممد سيد عبد العزيز
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1429هـ 2008 -م
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