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احلج يف األدب العربي

ن��ا ��ا ب��دا ميق��اُت إح��راِم َحجِّ ول�مَّ

نزلن��ا ب��ه والِْعي��َس في��ه أنْحَن��اُه

��اُج في��ه ويُْحرم��وا لِيْغَتِس��َل احلُجَّ

ِ من��اُه ُحر  ال  ربَّن��ا  نُ�لّب��ي  فمن��ه 

لُِيْحرُم��وا للحجي��ج  ُمن��ادٍ  ون��ادى 

ولّب��اُه أج��اب  َم��ن  إالّ  يَْب��َق  فل��م 

وُج��ّردِت الِقْمص��اُن وال��كلُّ أحرموا

وال لُب��َس ال طي��ب جميع��اً َهَجرناُه

وال له��َو ال صي��ٌد والنَْق��رَُب النِّس��ا

رَفْض�ن��اُه ُكالًّ  ِفس��ٌق  ال  رَْف��َث  وال 

وِصرن��اَ كأم��واٍت لََفْفنا ُجس��وَمنا

مل���والُه ذلي�����ٌل  كلٌّ  بأك�فانِن���ا 

وَكْس��رَُهم الِعب��ادِ  ذُلَّ  يَ��رى  لع��لَّ 

رُْحم���اُه ��وَن  يُرَجُّ ربٌّ  َفَيرَْحُمُه��ْم 

الْ�ُع��الَ ذَا  لَبَّْي��َك  لَبَّْي��َك  يُنادُونَ��ُه 
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رِك َعْنَك نََفْيناُه وَس��ْعَديَْك ُكلَّ الشِّ

َفل��و ُكْنَت يَا ه��ذا تَُش��اِهُد َحالَُهْم

ألَب�ْ��َكاَك ذاَك احْل��اُل في ح��اِل َمرْآُه

ُوُجوُهُه��م ُغْب��ٌر وَُش��ْعٌث رُُؤُس��ُهْم

َف���ال رَأَس إال لإِلِلَ���ِه َكَش���ْفن���اُه

لبس��نا دروع��اً م��ن خض��وع لربن��ا

وََم��ا َكاَن ِمْن دِرِْع املعاِص��ي َخلَْعناُه

ذُنوب�َِن��ا َكثي��رِ  ف��ي  َقلي��ٌل  وَذَاَك 

َعصْين��اُه الِْعب��ادِ  رَبَّ  َطامَلَ��ا  َفي��ا 

َمطيِّن��ا ر ِكاُب  ���ْت  زُمَّ زَْم��زٍَم  إل��ى 

فا ِعيَس الُْوفودِ َصَفْفناُه ونَْحَو الصَّ

ماً نَ���ُؤمُّ َم�َقام���اً لِ�لَْخلِي��ِل ُمَعظَّ

ِّرَكاَب َحَثْثناُه إلَْي�ِه اْس��َتَب�ْق�َنا وَال�

وَنَْح��ُن نُلَبِّ��ي ف��ي ُصُع��ودٍ وََمْهَبٍط

َك�ذا َح�الُ�َنا ف��ي ِكلِّ َمرْقًى رََقْيناُه

وََك���ْم نََش��ز ٍ َع��اٍل َعلَْت��ُه ُوُفودُن���ا

وَتَْعلُ��و ب�ِِه األْص��واُت ِح��َن َعلَْوناُه

ُّرْس��ُل َقْبلََنا ��ُه ال� نَُح��جُّ لَِبْيٍت َحجَّ
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لَِنْش�َهَد نَ�ْفع�اً في الِْكَتاِب ُوِعْدناُه

دََع�انَ���ا إلَ�ْي��ِه اهللُ َق�ْب��َل ب�َِنائِ��ِه

َف�ُقلْ�َن��ا لَ�ُه لَ�بَّْي���َك دَاٍع أَج�ْبَن�اُه

رَبَّ�َن��ا أتَ�ْين��اَك لَبَّ�ْيَن��اَك ِج�ْئن��اَك 

َرْكَن�اُه َ��اَم تَ� إلَ�ْي��َك َه�ربْ�َن���ا وَاألن�

وَوَْجَه��َك نَْبِغي أنْ��َت لِلَْقلْ��ِب ِقْبلٌَة

إذَا َم��ا َحَجْج�َنا أنْ��َت لِلَْحجِّ رُْمن�اُه

فا َفماالَْبْيُت َمااألركانُ َمااحلِْجُرَماالصَّ

وََم��ا زَْم��زٌَم أنَْت الَّ��ِذي َق��ْد َقَصْدناُه

وَأنْ��َت ُمَنانَ�ا أنْ��َت َغ�ايَُة ُس��ْؤل�َِن�ا

أرَدْن��اُه وَأْخ��رى  دُني��ا  الَّ��ذي  وَأنْ��َت 

إلَْي��َك َش��َددْنا الرَّْحَل نَْخَت��رُِق الَْفال

َفَكْم ُسدَّ َسدٌّ في َس���وادٍ َخرَْقن�اُه

َكَذلِ��َك َما زِلَْن���ا نَُح�اوُِل َس��ْي�رَن�ا

َا َم��ا أرَْحن�اُه نََه��اراً ولَْي�الً ِعيَس��ن�

إلَ��ى أْن بََداإْح��َدى امْلََعالِ��ِم ِمْن ِمَنى

ِالِْوَص�ال ِ نَِش��ْقن�اُه وَهبَّ نَِس��يٌم ب�

ونَ��ادَى ب�َِنا َح��ادِي الْبَش��ارَِة وَالَْهَنا
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َفَه���َذا احْلِم�َى َهَذا ثَراُه َغَش��ْيَن�اُه

��َة َمكَّ يَْقِص��ُد  اهلِل  وَْف��ُد  زَاَل  وَم��ا 

إلَ��ى أْن بَ��َدا الَْبْيُت الَْعِتي��ُق و رُ  كَناُه

عا ْكر ِ والدُّ ْت ُضُيوُف اهلِل بالذِّ َفَضجَّ

رَأيْن���اُه ِح���َن  ��اُج  احْلُجَّ وَكبَّ���رَِت 

َفرَْح��ًة تَزَْه��ُق  األرْوَاُح  َكادَِت  وَق��ْد 

��رور ِ وََجْدناُه... مِلَا نَْحُن ِمْن ُعْظم ِالسُّ

زيارة النيب9

وم��ن بعد م��ا ُطْفَنا ط��واَف و ِداعنا

رحلن��ا ملغن��ى املصطف��ى وُمَصالَّه

أش��رعت األس��نة  أّن  ل��و  واهلل  و 

ماتركن��اه دون��ه  ح��روب  وقام��ت 

وربِّ ال��ورى ل��وال محم��ُد ل��م نكن

لطيب��َة نس��عَى والركاَب َش��ددْناه

ول��واله ما اْش��َت�ْقَنا العقيَق وال ُقبا
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ل��واله املدين��َة  نَْه��َو  ل��م  ول��واله 

وم��ا مك��ة واخليف قل ل��ي وال منى

أران��اه ش��رٍع  قب��ل  عرف��ات  وم��ا 

ب��ه ش��ُرَفْت تل��ك األماك��ن كلُّه��ا

وربُّ��ك ق��د خ��صَّ احلبي��َب وأعطاه

ش��ممنا نسيماً جاء من نحو طيبٍة

فأهالً وس��هالً يا نس��يماً شممناه

فق��د ُملَِئ��ت من��ا القلوُب مس��رًَّة

وأُي س��رورٍ مث��ل م��ا ق��د س��ررناه

إن��ه و  علي��ه  وس��ّلمنا  وقفن��ا 

لََيْس��َمُعَنا م��ن غير ش��ٍك، فديناه

وزرن��ا قب��ا حّب��اً ألحم��د إذ مش��ى

اه عس��ى قدماً يخطو مقاماً تخطَّ

لنبع��ث ي��وم البع��ث حت��ت لوائ��ه

ن��اداه األماك��ن  تل��ك  إذا اهللُ م��ن 

فليتن��ا البقي��ع  م��زارات  وزرن��ا 

رُزْقن��اه واملم��ات  دُِفنَّ��ا  هن��اك 

حول��ه كان  وم��ن  زرن��اه  وحم��زُة 
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ش��هيداً و اُْح��داً بالعيون ش��هدناه

أحم��د زي��ارة  م��ن  بلغن��ا  ومل��ا 

وش��كرناه ربَّن��ا  َحِمْدن��ا  ُمنان��ا 

لوداع��ه املصطف��ى  ن��ؤمُّ  وقمن��ا 

صببن��اه لل��وداع  إال  دم��َع  وال 

محم��د وداع  م��ن  حس��رتاه  ف��وا 

أوَّاه التف��رق  ي��وم  م��ن  وأوَّاه 

عس��ى اهلل يُدنين��ي ألحم��د ثاني��اً

في��ا حب��ذا ق��رُب احلبي��ب وَمْدن��اه

ع��ودًة ملغن��اه  فارزقن��ي  في��اربِّ 

تُضاع��ف لنا في��ه الث��واَب وترضاه

قلوبَن��ا لدي��ه  وخلَّْفن��ا  رحلن��ا 

فكم جس��د م��ن غير قل��ٍب قلَبناه

نعم��ًة هلل لس��نا بش��كرها في��ا 

مَددْن��اه البح��ورِ  م��اَء  ول��و  نق��وُم 

ن��ا فَنْحَم��ُد ربَّ الع��رِش إذ كان حجُّ

خَتْمن��اه اخلت��اَم  كان  َم��ْن  ب��زَوْرَِة 

عليك س��الُم اهلل مادامت الس��ماء
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س��الٌم كما يَْبَغ��ى اإلل��ُه ويَرْضاه)1)

٭  ٭  ٭

ابِْت��كارا �ِ��دُّ  اْلُ َّراك���ُب  ال� أي�َُّه��ا 

َق��ْد َقَض��ى ِم��ْن تَُهاَم��ة األوَْط��ارا

َم��ْن يَُكْن َقلُْب��ُه َصحيحاً َس��لي�ِما

ِاخْلَْي��ِف أْمَس��ى ُمَع��ارا َفُف��ؤادِي ب�

ْه��رِ َكاَن َحْتم��اً َعلَْين��ا لَْي��َت ذَا الدَّ

وَاعتم��ارا ��ٌة  َحجَّ ي�َْوَم��ْنِ  ُك���لَّ 

٭  ٭  ٭

دَن��س أصل��ه  مب��اٍل  َحجْج��َت  إذا 

��ِت العيُر فماحجج��ت ولك��ن َحجَّ

ط�يب��ٍة ك���لَّ  إال  اهللُ  الي�قب���ُل 

م��ا كلُّ َم��ن ح��جَّ بي��َت اهلِل مبرورُ

٭  ٭  ٭

1. مثري الغرام إىل طيبة والبلد احلرام ، للصنعاني 
لل��رتاث،  العقي��دة  دار  46؛   ،45  ،21  �18  :

اإلسكندرية، مصر.




