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الحج تجربة يمر بها ا لكثير 
من المسلمين و تبدأ بوجود 
النية للقيام بطقوس تشكل 
ركناً من اركان ألدين 
 االسالمي

  
  
 
ليس هناك ما يميزك عن بقية 

ر لفترة زمنية ال تقل عن البش
عشرة أيام لتبدأ رحلة تجاوز 
 عالم المادة نحو عالم الروح

  
  
 
في يومنا هذا نعيش في ظل 
ثقافة عامة نرجسية كثيرة 
التركيز على نجوم الشاشة 
البيضاء و الشاشة الفضية و 
ترى أخبارهم و صورهم  

 تتصدر كل الصحف و المجالت
  
 

 تشكل بطقوس للقيام النية بوجود تبدأ و المسلمين من لكثير ا بها يمر تجربة الحج     

 أما. السحايا لقاح استالم  عليك التأشيرة على الحصول قبل. االسالمي ألدين اركان من ركناً

 عناء بعد المكرمة مكة نحو تتوجه بعدها.  وسيط من أكثر يتطلب فقد التأشيرة على الحصول

 بعيداً حفظها يتم هويتك تثبت وثيقة كل و أحرام لباس ياًمرتد آخر، بعد رسمي أجراء و تنقل

 لتبدأ أيام عشرة عن تقل ال زمنية لفترة البشر بقية عن يميزك ما هناك ليس بعدها.  عنك

  .الروح عالم نحو المادة عالم تجاوز رحلة

 

 ةوقف منة، نحو التوجه المروة، و الصفا بين السعي بالطواف، تبدأ  عديدة الحج مناسك   

 الوداع طواف البعض يسميه أخير لطواف تعود و الرمي طقوس ثم مزدلفة، عند توقف عرفة،

   .النساء طواف االخر البعض و

 

 بعد مقياس  على  هذا يومنا في وضعها خالل من الحج فريضة الى النظر يمكن  

 و ألروحية المقاييس من غموضاً و  تعقيداً أقل المقاييس هذه أن حيث نفسي، اجتماعي

 و الحج لفريضة المظاهر و المعاني بعض تتبع يمكن المقياس هذا ضوء على.   الكونية

 عامة ثقافة بين يتراوح البعد هذا. رحلته أثناء الفرد بها يقوم ان يجب التي المختلفة الطقوس

  .أبوية مسؤولية و نرجسية
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ال تقتصر الثقافة النرجسية 
فن الغنائي او التمثيلي على ال

او عالم الريضة بل هناك االن 
ألفن االسالمي التبشيري 
الحديث الذي وسع من 
حضارتنا العربية النرجسية  
  
  
 
ترى السيد عمرو خالد لديه 
أكثر من ثالثة ماليين معجب 
و معجبة على الفيس بوك، و 
حتى رئاسة االزهر  بدأت 
 تستمع اليه

  
  
 
امتدت عدوى التفكير و 

لوك النرجسي الى فريضة الس
على ألرغم من الرسول . الحج 

الكريم حج البيت الحرام مرة 
 واحدة فقط

  
  
 
أذا كنت في مكة المكرمة 
فاحد االسئلة التي توجه اليك 
عن رقم حجتك ان كانت 
 الثانية أو العاشرة 
  
  
 
تسمع االنسان يتحدث عن 
عدد حجاته الى البيت ألحرام 
بين أصحابه مضيفاً هذه الى 

جازات أخرى ال تعكس اال إن
 عقد نفسية و شخصية نرجسية

  
  
 

يتحدث الجميع  ان أثناء الحج،   
الذنوب جميعاً ، مهما كانت 
أصنافها و درجاتها، سيتم 
 حذفها بعد اتمامك الفريضة 
  

 

 الشاشة نجوم على التركيز كثيرة نرجسية عامة ثقافة ظل في نعيش هذا يومنا في   

.  المجالت و الصحف كل تتصدر  صورهم و أخبارهم ترى و الفضية الشاشة و البيضاء

 حسب و العربي العالم في ليس و لها، حدود ال بمثالية  النجوم هؤالء إحاطة عملية تبدا بعدها

 أحد وال العاطفية مشاكلهم و الشخصية حياتهم قصص تسمع. المعمورة  أرجاء كل في بل

 النرجسي الحفل في المشاركة في تتأخر فلم المتحدة االمم أما. صحتها و صدرهام يعلم

 بعد الرياضي و الفنان تعيين تم و الحسنة للنوايا المتحدة األمم سفراء ظاهرة وولدت و العالمي

   .االخر

 

 و العالمية الرياضة نجوم الى تجاوزتها انما و الفنان على االخيرة الظاهرة تقتصر ال

. االزياء مصممي و الطبخ، محترفي العربية، و العالمية التلفزيونية البرامج مقدمي ة،العربي

 االستعراضية مواهبهم لعرض للناس الفرصة تعطي التي التلفزيونية المسابقات نالحظ بعدها

 و ليلة بين مليونير الى معدم من تحولك قد بمسابقات المشاركة و متعددة، برامج خالل من

 يصيح هو و أحياناً المتبرعين الى تستمع ان  اال عليك فما التبرعات جمع دعن أم. ضحاها

 هي الصدقة  شروط ان روحية قاعدة متناسياً المال بهذا اليوم أتبرع الفالن أنا صوته بأعلى

 النرجسي السلوك عدوى انتشرت. أمكن ان إكثارها و مصدرها، إظهار عدم  إعالنها، عدم

 المهن و الطوائف جميع من النجوم اصبح و نجومه و األعالم خالل من باسره المجتمع في

  .للناس قدوة

 

 االن هناك بل الريضة عالم او التمثيلي او الغنائي الفن على النرجسية الثقافة تقتصر ال  

 ظاهرة مقلداً  النرجسية العربية حضارتنا من وسع الذي الحديث التبشيري االسالمي ألفن

 منتصف في االمريكية المتحدة الواليات في كراهام بلي بدأها التي لتلفزيونيا االنجيلي التبشير

 و معجب ماليين ثالثة من أكثر لديه خالد عمرو السيد ترى. . الماضي القرن من الخمسينيات

 النرجسي  القوة طموح أن. اليه تستمع بدأت  االزهر رئاسة حتى و بوك، الفيس على معجبة

 العربية الساحة على جديدة سياسية قوة عن لنا ستكشف االيام ربما و البعض، عند له حدود ال

   .المستقبل في الديمقراطية

 

 الرسول من ألرغم على.  الحج فريضة الى النرجسي السلوك و التفكير عدوى امتدت  

 ذلك تجاوزوا هذا زمنا حجاج من الكثير لكن و فقط، واحدة مرة الحرام البيت حج الكريم

 ان حجتك رقم عن اليك توجه التي االسئلة فاحد المكرمة مكة في كنت أذا و ات،المر عشرات

 بين ألحرام البيت الى حجاته عدد عن يتحدث االنسان تسمع بعدها.  العاشرة أو الثانية كانت

  .نرجسية شخصية و نفسية عقد اال تعكس ال أخرى إنجازات الى هذه مضيفاً أصحابه
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هنالك من يتحدث بان 
العودة مرة أخرى الى أداء 
الفريضة ربما يعكس استمرار 
الفرد ارتكاب الذنب بعد 

او ربما يصبح تكرار االخر 
الفريضة نوعاً من أنواع 

( الوسواس الغير القهري
ego syntonic 

obsession .( ًأو ربما هروبا
من دنيا محملة بمشاكل و 
 هموم ال عد لها

  
 
يذكره السعي بين الصفا و 
المروة بعزيمة أالم وتفانيها 
. من أجل رضيعها و رعايته

هذا االرتباط األمومي ال 
تعلق صحي يمكن فصله عن 

وسليم للطفل بأمه  حيث توفر 
له  المحيط العاطفي  في 
 داخل روحها

  
 

يذكره الطواف برعايته لبيته   
والحرص من أجل مستقبل 
 أطفاله و رعاية زوجته

  
 

أما خاتمة الحج و الوقوف   
على جبل عرفة فهو عدم 
التضحية باألبناء من اجل 
مطامع شخصية و رعايتهم من 
 كل تطرف و انحراف

  
 

أن ظاهرة غياب األب و      
االم أحياناً كثيرة التكرار 
في أمراض نفسية متعددة 
على راسها القهم العصبي و 
اضطرابات السلوك عند 
االطفال و المراهقين ، 

أو (ألشخصية الحدية
، و االنحراف نحو )الحيادية

 التطرف بكل أنواعه

 

 سيتم درجاتها، و أصنافها كانت مهما ، جميعاً الذنوب الحج، أثناء ان  الجميع يتحدث  

 الى الماضي بذنوب مليئة حقائب يحمل الحاج ان هنا تتصور.  الفريضة اتمامك بعد حذفها

 هناك الحقائب يترك حيث مزدلفة وحشة الى بعدها و عرفة الى متوجهاً المقدس، المكان ذلك

 مرة العودة بان يتحدث من هنالك.  الظالم لولح مع دخلها ان بعد القاسية االرض تلك في

 يصبح ربما او االخر بعد الذنب ارتكاب الفرد استمرار يعكس ربما الفريضة أداء الى أخرى

 أو .(ego syntonic obsession )القهري الغير الوسواس أنواع من نوعاً الفريضة تكرار

  .لها عد ال هموم و بمشاكل محملة دنيا من هروباً ربما

 

  بدأ الذي المحوري العصر منذ. االنسان يعيشه الذي للعصر يخضع فهو االخر البعد أما  

 ممارساً يعيشها، الذي للحياة معنى عن يبحث االنسان و ، عام الف الثالثة يقرب ما منذ

 عن يبحث االنسان كان المحوري العصر قبل. امان و روحية بطاقة  تغذيه التي الطقوس

 بعد و يزرعها، التي األرض نحو توجه بعدها حوله، التي البشرية كائناتال ضمن حياته معنى

  .السماوية الرسائل وصلت ثم. حوله ما و الفضاء  في االمان عن يبحث بدأ   المدن سكن ما

 

 أالم بعزيمة المروة و الصفا بين السعي يذكره أهله عن الحرام اهللا لبيت ألزائر بعد مع   

 صحي تعلق عن فصله يمكن ال األمومي االرتباط هذا. رعايته و رضيعها أجل من وتفانيها

 منذ االرتباط هذا يبدأ. روحها داخل في  العاطفي المحيط  له توفر حيث  بأمه للطفل وسليم

. اللحظة تلك منذ حياتها على يستحوذ ويبدأ سينمو الذي الطفل مفهوم عليه يطلق و الحمل ايام

 تنوفر لكي. زوجته رعاية و أطفاله مستقبل أجل من الحرصو  لبيته برعايته الطواف يذكره

 أيام يصاحب قد الذي الخوف من التخلص من بد ال باألبوين السليم للتعلق الفرصة للطفل

 عائلية وحدة لبناء االحترام و الحب على مبنية زوجية عالقة يتطلب بدوره الذي و االمومة

 وخالياً فوضوياً باألبوين الطفل تعلق كان االم محيط في القلق و الخوف كان  ما متى. سليمة

   .النظام من

 

 مطامع اجل من باألبناء التضحية عدم فهو عرفة جبل على الوقوف و الحج خاتمة أما  

 حياة في االبوين حضور يكون ان ذلك يتطلب. انحراف و تطرف كل من رعايتهم و شخصية

 في وظيفي اختالل النتيجة كانت اال و األمر، بداية في سليماً بهما والتعلق  واضحاً  األطفال

 :وهي التعلق

 . detached بالمرة التعلق حصول عدم    •

 .attached and then detached التعلق من فترة بعد تدريجياً التعلق غياب    •

 .avoidant  الضغط عند التجنب     •
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هذا هو البعد االجتماعي 
النفسي،  المتمثل في حضور 

ب و االم في محيط أبنائهم،  أال
لطقوس الحج كما يجب ان   
نستوعبها، و ليست مكاناً  
لشطب الذنوب و ضمان 
  .االمان بعد الفناء

 .dependent أتكالي تعلق    •

 .ambivalent متناقض تعلق    •

 .reversed    عكسي تعلق    •

 . erotic  شبقي تعلق    •

 .مروعة سلوكية اضطرابات ينتج الذي malignant الخبيث التعلق    •

 

 على متعددة نفسية أمراض في التكرار كثيرة أحياناً االم و األب غياب ظاهرة أن     

 أو(الحدية ألشخصية ، نالمراهقي و االطفال عند السلوك اضطرابات و العصبي القهم راسها

 المتمثل  النفسي، االجتماعي البعد هو هذا.   أنواعه بكل التطرف نحو االنحراف و ،)الحيادية

 ليست و نستوعبها،   ان يجب كما الحج لطقوس  أبنائهم، محيط في االم و أالب حضور في

  .الفناء بعد االمان ضمان و الذنوب لشطب  مكاناً
  
  

***   ***  
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