اإلمام الشهيد البوطي

احلج اليوم جزءاً من احلكمة اليت شرع من أجلها؟
هل حيقق ّ

ً
هل يحقق ّ
الحج اليوم جزءا من الحكمة التي شرع من أجلها؟
اإلمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي
كل عام عند بيت هللا
لو كانت العربة من العبادة رمسها ومظهرها ،لكان يف هذا اللقاء احلاشد ّ
حيل مشكالت املسلمني كلّها ،وحيقق هلم اخلري أمجع.
تعاىل ما ّ
كل يوم .وبالؤهم ببعض ال يزال
ولكن مشكالت املسلمني ال تزال قائمةّ ،
وإّنا لتزداد تع ّقداً ّ
وإّنم لَيزدادون
كل حني .وأعداؤهم ال يزالون يرتبّصون هبم الدوائرّ ،
مستحكماً ،وإنّه ليستشري مع ّ

األّيم كثرةً وال ينقصون.
مع ّ

إذن ينبغي أن نتجاوز املظاهر والرسوم إىل مضموانهتا اليت هي مناط احلكمة ومعني الفائدة
للمسلمني كلّهم أفراداً ومجاعات.
أتملنا يف هذه املضموانت وجدان أكثر املسلمني يف غفلة عنها ،قد شغلوا عنها ابملظاهر
وإذا ّ
ٍ
ِ
مشكلة
أي
واألشكال ،ومن مثّ فإنّك قلّما جتد شيئاً من ح َكم ّ
احلج وآاثره ينعكس ابإلصالح على ّ
من مشكالت املسلمني ،وما أكثرها اليوم.
احلج ،أن يتالقى املسلمون من شتات ،ويتعارفوا بعد جهالة،
إ ّن من أوىل الفوائد اليت شرع هللا هلا ّ
ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون}
مثّ حيققوا يف ظالل بيت هللا معىن قوله ّ
وجل{ :إِ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َواح َدةً َوأ ََان َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ
عز ّ
األنبياء  ،92فإذا عادوا إىل بيوهتم جعلوا من أرض هللا الواسعة موئالً لوحدهتم ،ودفنوا يف ابطنها
كل حاجز أو سبب للفرقة والشقاق.
ّ
احلج إىل بيته احلرام قمة ثالثة
أجل ،فإ ّن هللا تعاىل قد جعل  -وهو احلكيم اخلبري  -من شريعة ّ
احلي الواحد
اجتماعات للمسلمني تندرج يف األمهيّة واالتّساعّ .أما ّأوهلا فاجتماع على مستوى أهل ّ

مرات ،وقد شرع هللا له صالة اجلماعةّ ،أما اثنيها فاجتماع على
يتكرر يف اليوم مخس ّ
من البلدّ ،
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كل أسبوع ،وقد شرع له صالة اجلمعة ،و ّأما اثلثها فاجتماع
مستوى أهل البلدة الواحدة ،يتواىل مع ّ
احلج إىل بيت هللا احلرام.
على مستوى العامل
كل عام ،وقد شرع له ّ
اإلسالمي أمجع ،ويتواىل يف ّ
ّ

أهم
وحسبك من أمهيّة الوحدة يف حياة املسلمني أن ترى كيف أقام هللا تعاىل ثالث عبادات من ّ
العبادات اإلسالميّة ،سبيالً لوحدهتم ،ومرقاة إىل تعاطفهم وتضامنهم.
احلج إىل بيت هللا احلرام هذا اهلدف األقدس؟
ولكن ،أفحقق املسلمون من وراء ّ
احلج ،رأيت فيهم حبراً ال ميكن أن تنفصل قطراته ،ومسعت
الرحاب ّأّيم ّ
إذا تالقى املسلمون يف هذه ّ

وهزتك منهم عواطف تذيب مما
هلم هديراً ال ميكن  -على اختالف اللغات  -أن تتخالف نرباتهّ ،

كل بعيد!..
كل حاجز ،وجتمع ّ
بينهم ّ

انفض احلجيج ،رأيت أكثر هؤالء املسلمني قد عادوا شيعاً وأحزاابً،
حّت إذا انتهت املناسك و ّ
ّ
يعرضون عن الكليّات اجلامعة من قواعد اإلسالم وهديه ،ويعكفون على اجلزئيّات اخلالفيّة من

أحكامه وآدابه ،يقطعون ذلك املعتصم العريض من طريقهم ،ويثريون سبالً ضيّقة متخالفة أمام
املفرقة
اإلهلي اجلامع ،ليتنازعوا على مغامن الدنيا ّ
أهوائهم ،أو رأيتهم يعرضون عن االعتصام ابحلبل ّ
الفانية ،ينيمون نبضات التعلّق ابهلل يف قلوهبم ،ليوقظوا لواعج احلقد واحلسد والتهاريج يف نفوسهم!..
تبخر رذاذاً ،وتبحث عن اهلدير اجلامع
وتبحث عن البحر املائج حول بيت هللا ،فإذا هو قد ّ
احلرى ،وإذا هو كلّه قد استحال إىل صيحات خالف ودخان بغي وشقاق!..
والعواطف ّ

احلج إىل بيت هللا احلرام أن تنسكب حقائق العبوديّة هلل يف نفوس املسلمني من
أهم حكم ّ
وإ ّن من ّ

أقرب سبيل فتفيض منها على كياانهتم انصباغاً وسلوكاً .يدور املسلم حول بيت أقيم من حجارة
{ولْيَطََّّوفُوا
األرض وتراهبا ،ال يبحث يف طوافه حوله عن شيء سوى مرضاة هللا تعاىل ،وهو القائلَ :
ِابلْب ي ِ
ت الْ َعتِ ِيق} احلج  ،29يناديه ملء قلبه ولسانه :لبّيك اللهم ح ّقاً وصدقاً ،لبّيك اللهم تعبّداً
َْ
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بكل كيانه أنّه ليس ّإال
كل ثوب ّ
ورقاً .قد ّ
جيمله ،ليعلن هلل تعاىل ّ
كل إشارة متيّزه ،وعن ّ
جترد عن ّ

وجل ،ال يعلو عن سائر عباد هللا يف شيء ،وال يرفعه عليهم قدر.
عبداً فقرياً هلل ّ
عز ّ

انفض احلجيج وطُوي املوسم ،رأيت عبيد هللا قد استحالوا ّ -إال من رحم ربّك -إىل
حّت إذا ما ّ
ّ

عبيد للدنيا ..عبيد للمناصب ..عبيد للمغامن ..عبيد للذة ساعة ..عبيد خلدعة كافر ..عبيد

لتهديد فاجر !..وتعثو هذه اآلهلة الصغرية يف قلوب املسلمني وحياهتم مسخاً ومتزيقاً ،وإ ّن أصداء
ندائهم ال تزال تتماوج حول بيت هللا :لبّيك اللهم ح ّقاً وصدقاً ،لبّيك تعبّداً وِرقّاً!!..
لكل َم ْعلَمة من معامل الفتح
أهم آاثر ّ
وإ ّن من ّ
احلج إىل بيت هللا احلرام أن تستيقظ مشاعر املسلم ّ

السالم ،وعلى أصحابه الربرة الكرام .هذه
حممد عليه ّ
اإلسالمي ،على يد سيد اجملاهدين ّ
الصالة و ّ
ّ
ٍ
الصالة والسالم .منه انطلقت
م ّكة واد غري ذي زرع ،ح ّقق هللا به دعوة أيب األنبياء ابراهيم عليه ّ
إىل العامل حضارة قضت على حضارة الفرس واليوانن والرومان ،وانبسطت يف األرض جتمع إىل
القوة العدل ،وإىل املادة الروح.
مبحمد رسول هللا ،فما
وتلك هي البطحاء ،حتت مشسها كان يشوى جسد بالل ،ليكفر ابهلل و ّ
كان ليفرت عن أنشودته اليت يرددها معه السهل واجلبل :أحد ،أحد ،لقد ارتفع لواء هذا النشيد
فوق ذرا األرض ،واحنسر الطغيان أمام م ّد اإلسالم الصادق والتضحية اخلالصة لوجه هللا.
وذلك هو عَُرنَة ،حيث وقف رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم عند منصرفه من عرفات ،فألقى يف
املودع اجلامع ،يناجي فيه
كل ما متتد إليه العني  -خطابه ّ
مجوع املسلمني  -وقد ملؤوا من حوله ّ

األمة وجاهد يف سبيل إقامة شرع هللا ثالثة
اتريخ املسلمني وأجياهلم ،بعد أن ّأدى األمانة ونصح ّ

ميل .إنّه اليوم يودع ،ويلقي األمانة يف عنق األجيال :أمانة كتاب هللا..
يكل وال ُّ
وعشرين عاماً ال ُّ
أمانة ال ّدفاع عن دين هللا..
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إ ّن هذا الوادي ليشهد أنّه صلّى هللا عليه وسلّم ّأدى أمانة هذا ال ّدين إىل املسلمني :شريعة بيضاء
نقيّة ظاهرها كباطنها ،ال حييد عنها ّإال فاجر.

انفض احلجيج ،وخلت عرفة وما حوهلا من مجوع الداعني والباكني واملبتهلني ،رأيت الكثري
حّت إذا ّ
ّ

احلق عمالً به ،ودعوةً إليه ،معرضني عن كتاب
من أولئك الذين شهدوا تلك املعامل ،وورثوا أمانة ّ
ط كلٌّ منهم
ويغريون أحكام هللا ،قد احن ّ
حرم هللاّ ،
هللا وشرعه ،يلهثون وراء نظم الشيطانُ ،حيلّون ما ّ

يف شؤون دنياه ومصاحلها ،يرى غربة اإلسالم بني أهله ،وكيد األعداء ألحكامه ،وللمخلصني من

هتزه احلميّة التّباع رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يف شيء من اجلهد الذي بذل أو
دعاته ،فال ّ
ذمته بيعة ،ومل يعد يذكر أ ّن عرفة شهدت
حيس أ ّن يف عنقه أمانة وأ ّن يف ّ
اإليذاء الذي ّ
حتمل وال ّ

وجل يف
على هذه األمانة وأ ّن العقبة أخضعته ألحكام تلك البيعة .وماتت ألفاظ التلبية هلل ّ
عز ّ
جمرد صيحات يف جتاويف األفواه!!.
الشفاه ...وعادت ّ

احلج املربور الذي وصفه رسول هللا صلّى هللا عليه
أال ّي عباد هللا! أين هذا الواقع املرير من ّ
وسلّم؟...
املصدر  :مقدمة كتاب "مناسك احلج والعمرة وآداب الزّيرة"

4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

