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 احلج بني العبادة والتقليد 

 الشيخ خاشع حقي 

 

يف هذا الوقت من كل عام يتذكر كل منا احلج إىل بيت هللا احلرام, ويتذكر معه ما  هلذا البيت 
العظيم من حرمة ومهابة وإجالل وقدر على مدى الزمن البعيد والقريب. لكن يطوف ابلذهن خالل  

وعراك إذا لزم األمر, وهم يف عبادة وأداء للمناسك من ما يلقاه احلجاج من مشقة وزمحة وصراع 
شأهنا اخلشوع والسكينة والطمأنينة ال العراك والنزال كما نشاهد يف الطواف والسعي واجلمرات, مما  

 ذهب بكثري من مهابة البيت وحرمته من نفوس الطائفني والعاكفني والركع السجود.
واجباهتم, وألفت نظرهم إىل هذا البيت وحرمته   لذلك رأيت أن أذكر اإلخوة احلجاج إىل بعض

وما له ولزواره من حقوق حيجب مراعاهتا واحلفاظ عليها, وبذلك يوفرون على أنفسهم وعلى غريهم 
 الكثري من املعاانة واملشاق والصعاب ويكون حجهم مربوراً . 

أداء هذه العبادة   فزمحة احلجيج وعراكهم هي املشكلة اليت تدور يف خلد كل منا عند العزم على
 يف املواضع الثالثة اآلنفة الذكر.

وإن كان هذا عمالً  جليالً  ال ينقص من قدره   -وحلها يف نظري ليس بتوسعة احلرم واملشاعر
بل يشاد به ويذكر بكل فخر, وجزى هللا القائمني عليها وحكومة اململكة العربية السعودية   –وأثره 

 ذري للمشكلة.خري جزاء , لكن ليس هو احلل اجل
وأرى أهنا تكمن يف جهل الكثرة الكاثرة من حجاج بيت هللا احلرام أبحكام احلج ومناسكه,  
فهؤالء  ال مييزون بني ما هو ركن أو واجب أو سنة مندوبة ال يرتتب على تركها شيء, بل يرتتب  

ابطالً  حجه, أو   عليها حوادث مؤسفة, وهذا يعين أن التوعية الدينية غائبة عنهم, فكم من حاج عاد
فاسداً , أو عليه دماء واجبة ملخالفاته الكثرية حملظورات اإلحرام بسبب تقليده وعجزهم عن تعلم 
األحكام, وهذا شر على املسلم أن يتالفاه, فلكم حذر كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

كد علماؤان قدمياً  وحديثاً  جزاهم هللا  املسلمني من التقليد األعمى, ال سيما يف العقائد والعبادات, وأ
 خرياً  على هذا يف املبسوطات من كتبهم حىت قالوا: وكل من بغري علم يعمل أعماله مردودة وال تقبل. 

وملا كان جهل الغالبية العظمى  من احلجيج يسبب تلك املشاكل مث ينتج عنه من املآسي 
لم يرى ذلك أو يسمع ويشعر مبرارة شديدة وأسف  واألذى ما هللا به أعلم , مما حيز يف نفس كل مس
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ابلغ على ما وصل إليه حال املسلمني من جهل أبعظم شعرية من شعائر اإلسالم, لذا فإين أتوجه  
بندائي هذا إىل األخوة احلجاج أن يضعوا نصب أعينهم النصائح التالية اليت أزجيها هلم بدافع من  

كثري من األذى وأحسست مبرارة الذعة يف أثناء أدائي إمياين وحرص وشفقة عليهم, فقد عانيت ال
 للمناسك, وال شك أن ذلك شعور كل من يقوم هبا.

 وهذه املالحظات هي : 
أن يتعلم احلاج أحكام احلج من أركان وواجبات وحمظورات إحرام وسنن وآداب وهو يف  – 1

 وطنه وبلده مل يغادره بعد. 
احد منها, وهذا ممكن وميسور واحلمد هلل, إذ يوجد وأن يعرف ما يرتتب على فعل أو ترك كل و 

 العديد من العلماء يف كل بلد.
ويتم ذلك إما حبضور الدروس اليت تلقى يف املساجد هبذه املناسبة يف البالد اإلسالمية, أو ما  

 تقوم به أنشطة اإلعالم واملراكز اإلسالمية يف البالد اليت فيها أقلية مسلمة.
احلج نفسه ابلسؤال عنها من العلماء, والسؤال عن األحكام الدينية  وإما أن يكلف مريد 

وقواعده من األمور الضرورية والواجبة لقوله تعاىل : )) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون (( وال 
 عذر جلاهل أبحكام اإلسالم يف داير اإلسالم. 

 تلبسه ابلنسك.أن يطبق األركان والواجبات ويتقي حمظورات اإلحرام عند  – 2
أن يقوم ابلسنن ما أمكنه ويتحلى ابآلداب اإلسالمية, وال سيما الرمحة ابلضعفاء من  – 3

املسنني والصغار والنساء سواء يف طريقه أو يف املشاعر, فيعلم اجلاهل ويرشد الضال, ويتحمل  
ساءهتم وهذا الضعيف ويقدم هلم كل معونة ممكنة, ويتجنب ويقدم هلم كل معونة ممكنة, ويتجنب إ

أهم ما يف األمر, فإن عدداً  كبرياً  من احلجاج يتسببون يف وقوع هؤالء الضعفاء بني تلك الكتل 
البشرية عن قصد  أو غري قصد, فيكون ضحية مهجيتهم وجهلهم يف أعمال هي من السنن 

يرتتب على  ات وليست من الواجبات فضالً  عن األركان, وال يرتتب على تركها شيء بينما واملستحبّ 
فعل األذى احملرم كتقبيل احلجر األسود, وصالة ركعتني عند مقام إبراهيم بعد الطواف, واهلرولة يف 

 األشواط الثالثة األول. 
فأما تقبيل احلجر األسود واستالمه فهو سنة ابالتفاق وتنوب عنه اإلشارة إليه بباطن اليدين,مث  

قد أخرج مسلم عن أيب طفيل قال : ) رأيت رسول هللا يقبل كفيه وهي أيضاً  سنة, مث يهلل ويكرب, ف
صلى هللا عليه وسلم يطوف ابلبيت ويستلم الركن مبحجن ويقبل احملجن (. واحملجن : عصا معوجة 
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الرأس يتناول الراكب هبا متاعه ويوجه هبا بعريه, فإن غامر وخاض تلك اجلموع اهلادرة كالسيل 
ي وإما أ يتأذى ال حمالة, وكالمها حرام, ألن ترك اإليذاء  اجلارف ليقبل احلجر , فهو إما أن يؤذ

 واجب والتقبيل سنة فال يهمل واجب من اجل سنة. 
ولكن  بعض احلجاج ال يشفي غليلهم وال يروي ظمأهم إال أن يقبلوا احلجر, وإن كلفهم هذا 

كيف يعود إىل جهداً  وسبب إيذاء, ظانني أن مناسكهم انقصة وحجهم غري اتم دون تقبيله, إذ  
وماذا سيقول ألهله عند عودته..!؟ ولذلك فهم يظهرون هذه البطولة ..! وطنه وهو مل يقبل احلجر

النادرة لدى عودهتم إىل أوطاهنم فرتى أحدهم حيدثك عن هذه املغامرة  الشجاعة يف معرض التنويه 
 بنفسه.  

 وشر البلية ما يضحك ...!
 عند املقام ابلذات, بل لو صالمها يف أي جزء من احلرم وأما ركعتا الطواف فال يشرتط أن تكوان

 جاز حىت يف أروقة احلرم. 
فأين هذا الفهم من أولئك الذين يشبكون أيديهم ويعقدون حلقة ليصلي كل منهم يف وسطها  

 ابلتناوب عند املقام متاماً ..؟
اخلضم املتالطم من فيعركلون سري احلجيج ويعوقون الطائفني ويسقط الضعيف منهم وسط هذا 

 األمواج البشرية والكتل اللحمية. 
ومثلهما اهلرولة يف األشواط الثالثة األول  وهم يصيحون حج .. حج .. حج .. فال متلك إال 
أن تفسح هلم  الطريق خوفاً  من أذاهم خوفاً  من وحشيتهم, والبيت أمان للخائفني ) ومن دخله  

 كان آمناً ( وهم خييفون اآلمنني .
عند اجلمرات حيث عليهم أن يلتزموا السكينة واهلدوء حلديث رسول هللا صلى هللا عليه   – 4

وسلم وهو يؤدي املناسك يف تلك اجلموع احلاشدة ... ) أيها الناس اسكينة ... السكينة ..(  
ليذكرهم ويشعرهم أبهنم يف عبادة من شأهنا اخلشوع واخلشية والتواضع والتضرع إىل هللا تعاىل عسى 

 رهبم أن يتقبل منهم نسكهم ويغفر هلم ذنوهبم . 
وأخرياً  على كل حاج يفد إىل بيت هللا احلرام أن يتذكر أبنه ميثل بلده, فهو إن حتلى آبداب 
اإلسالم واقتدى هبدي نبيه العظيم وأخالقه العالية فإمنا يعطي صورة انصعة عن أهله وبلده وصفحة 

من نفسه القدوة ليحذو اآلخرون حذوه, وبذلك يساهم مشرقة عن دينه وفهمه إلسالمه, ويضرب 
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مسامهة فعالة يف أتدية هذه املناسك ابنتظام وهدوء وخري عميم, فيؤوب إىل دايره مربوراً  حجه,  
 مشكوراً  سعيه, قد أفاد واستفاد.

ولعلي هبذا أكون قد شاركت املشرفني على تنظيم مناسك احلج يف التخفيف من أعبائهم بقدر  
 اع وهللا يقول احلق وهو يهدي إىل سواء السبيل واحلمد هلل رب العاملني . املستط


