وللحج أيضاً مشكالت دينيّة واجتماعية

د .حممد سعيد رمضان البوطي

وللحج أيضاً مشكالت دينيّة واجتماعيّة
العامل الرباين الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
كنت أدير يف نفسي صياغة سليمة وحكيمة ملعاجلة مشكالت احلج اليت أخذت تتفاقم يف
السنوات األخرية ،عندما رأيت يف العدد  151من جملّة (العريب) مقاالً بعنوان" :الساكت عن احلج
والساكت عن احلق" لألستاذ فهمي هويدي.
وملا قرأت املقال ،وجدته يف إطار العام تعبرياً عن الشعور الذي كان ،وال يزال يساورين جتاه هذه
ّ
الشعرية العظيمة اليت حيل بني املسلمني وتطبيقها على الوجه الذي أمر اهلل به ،بسبب مشكالت
وجل.
هامة ال سبيل ملعاجلتها إال مبزيج من اجلرأة واإلخالص لدين اهلل ّ
ّ
عز ّ
ولكين -يف الوقت ذاته -أخالف األستاذ (هويدي) يف جزييات اقحرحها ،أو أثارها -هبذا
متت إىل املشكلة بشيء ،فال هي تساهم يف إاجادها أو ييادة
الصدد -ليقيين بأهنا -حب ّد ذاهتا -ال ّ
تعقدها ،إن تركت كما هي.
مستها يد التغيري والتبديل.
وال هي تساعد على حلّها ،أو التخفيف من باليها  ،إن ّ
القراء بشيء من التفصيل إن كان مثّة من مل
كل حال بتصوير املشكلة يف أذهان ّ
وألبدأ على ّ
بأهنا فعالً مشكلة ،يُع ّد -
تصور املشكلة مع اليقني ّ
يتصور مشكلة احلج يف هذه السنوات بعد ،فإ ّن ّ
ّ
كما يقولون -اجتياياً لنصف الطريق إىل حلّها.
للمرة الثانية يف حيايت -إىل بيت اهلل احلرام وكانت املناسبة
يف العام املاضي أُتيح يل أن ّ
أحج -و ّ
دعوة تل ّقيتها من جامعة امللك عبد العزيز يف م ّكة إللقاء حماضرة فيها على إثر موسم احلج.
وآثرت أال أتصل أيام احلج بأي جهة رمسيّة يف اململكة ،مفضالً أن أندمج مع سواد الناس يف
أداء املناسك ،متحرراً عن القيود ،بعيداً ما أمكنين -يف تلك األيّام -عن املعارف واملشاغل ،مؤمالً
أتشرف ولو بنصيب من الصفة اليت رغب رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم للحاج أن يتصف هبا
أن ّ
أشعث أغرب".
"احلاج
عندما قال:
ُ
ّ
بكلميت:
لكين ما عرفت إال أخرياً بأن املعىن الذي قصد إليه رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم
و ّ
ّ
متجرداً عن الزينة والرفاهية ،بعيداً عن االهتمام باملظهر
"أشعث أغرب" (وهو أن يكون ّ
احلاج ّ
وجل،
والشكل ،خمشوشناً يف ساير أوضاعه وتقلّباته ،مستغرقاً يف مظاهر ّ
الذل والعبودية ملواله ّ
عز ّ
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ضمن مناخ من النظافة والطهر) مل يعد هو املعىن الذي ميكن حتقيقه يف هذه األيّام ،وإّّنا ميكن
للحاج أن ينقلب اليوم أشعث أغرب مبعىن واحد ،هو أن يربي للناس وكأنّه خارج من حتت أنقاض،
ليتفرغ ملدافعة أمواج العذاب
وأن ينسى كل ما هو بصدده من وظايف العبادة والعبوديّة هلل ّ
وجلّ ،
عز ّ
واهلالك ،وليدخل مع عباد اهلل الوافدين إىل بيته يف مباراة صراع وطعان.
الشعث والغربة فيما مضى من تعاليم املصطفى عليه الصالة والسالم أ ّهنا توقظ
فلئن كانت مزيّة َ
وجل  ،ليس بينه
اإلنسان من سكرة الدنيا وأهوايها ،وتقف به عبداً ذليالً خاشعاً أمام ألوهيّة اهلل ّ
عز ّ
وبينها حجاب ،فإ ّن مزيّة هذه احلال اليوم ّأهنا تشغله عن عبادته كلّها ،وتفسد عليه ُخلُ ُقه وحلمه،
وجل حبجاب صفيق من اخلوف على املصري ،وعواصف
وتضرب بينه وبني حقايق عبوديّته هلل ّ
عز ّ
التربم بساير من حوله من الناس.
الضيق و ّ
فلئن مل يرجع احلاج إىل بيته اليوم بأعباء جسيمة من األويار ،لش ّدة ما ُشغل عن آداب املناسك
وضوابطها ،ولكثرة ما آذى الناس يف سبيل التخلّص من يحامهم وإيذايهم  ،فإنّه جلدير أن يُهنّأ
حّت وإن مل يعد بشيء من املثوبة واألجر ي ّدخرمها لنفسه عند اهلل.
حلظّه العظيم يف حسن اخلالصّ ،
أين أحجمت عن طواف القدوم إىل اليوم الثاين ورّمبا الثالث من قدومي إىل
وإين ألذكر كيف ّ
ّ
مكة املكّرمة ،مثّ اتّكلت على اهلل وغامرت كما يغامر رجل ال حيسن السباحة إذ يرمي بنفسه وسط
ميّ متالطم ال يحراءى له ساحل وال قاع.
كل ما أنا بصدده من طواف وتالوة ودعاء ،فقد
ولقد رأيتُين يف أحد األشواط وقد ذُهلت عن ّ
أين سأغرق خمتنقاً حتت وطأة الزحام ،ولقد رأيتين مشدوداً
علي احلشود املتالطمة ،وبدا يل ّ
أطبقت ّ
(وشر البليّة ما يُضحك) فإنّه ملضحك حقاً أن يكون اإلنسان مقبالً
مع ذلك إىل مشاعر مضحكة ّ
على اهلل تعاىل يف تبتّل وضراعة وخشوع ،وإذا هو ينقلب فجأة إىل حيوان ضار ،يدافع من حوله يف
سبيل البقاء ،وقد ختلّت عنه وداعته وضراعته ونسي أذكاره وأوراده.
التصور،
ّأما خماطر رمي اجلمار واملآسي اليت حت ّدق بأمكنته وما حوله ،فسيء يفوق الوصف و ّ
املرجوة يف األمر ..ال
ومل أجد فيما بدا يل أ ّن شيئاً من الحرتيبات والتنظيمات اجلميلة قد حقق الغاية ّ
أل ّن تلك الحرتيبات أُقيمت على غري وجهها الصحيح ،بل ألن من الطبيعي أن تحراجع آثارها
اإلصالحيّة املفيدة إىل الوراء ما دامت احلشود تتضاعف ،وما دامت السمة الغالبة على هذه احلشود
هي الفوضى والعشوايية املطلقة.
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وإنّه ملبعث للطرافة املؤملة أن تقارن بني ما يذكره علماء الشريعة اإلسالميّة ،من آداب الرمي
أعم
كل مجرة من اجلمرات يف ّ
وكيفيّته واألدعية اليت ينبغي أن تقال بكل خشوع وضراعة بعد رمي ّ
بكل تأكيد أن يفكر اإلنسان آنذاك بشيء آخر غري السعي إىل ختليص
األحوال ،فمن املستحيل ّ
نفسه من االختناق واهلالك.
والشيء الذي هو أخطر من هذا وذاك ،على مستوى النطاق الصحي واالجتماعي واآلثار
السيئة ،القريبة والبعيدة ،على مسعة اإلسالم واملسلمني يف أذهان من نزعم أننا نسعى لدعوهتم إىل
اإلسالم ،منظر آالف من احلجاج وقد انتثروا يف أرض العراء مبىن ،يعومون بأرديتهم وأيرهم وسط
أقذار ومياه آسنة ،ومنظر جثث كثرية ممتدة بينهم ال تدري أهي يف حال موت أو حياة.
التمزق النفسي وأنا أتأمل هذا املشهد ،وأسأل نفسي :أليس هذا من
ولقد انتابين حالة من ّ
املؤكد أنه يوجد بني هذه احلشود الكثيفة أناس ليسوا من اإلسالم يف شيء ،ساقتهم إىل هذا املكان
رياح األغراض واملصاحل ،أو هم وافدون إىل اإلسالم وهديه من جديد فهم ال يزالون من حقايقه ما
بني م ّد وجزر ،فماذا عسى أن خيلف هذا املشهد من اآلثار يف نفوسهم؟
يتصور أن يسدل بينهم وبني اإلسالم حجاب أغلظ وأصفق من حجاب هذه احلالة اليت
وهل ّ
تفرض نفسها باسم اإلسالم ،ويف أقدس بالد اإلسالم؟
فهذه هي املشكلة ..وما أظن أنه يوجد يف دنيا املسلمني كلهم من يزعم بأهنا أمور طبيعية
التحمل.
يقرها الدين احلنيف ،أو أهنا مشكالت بسيطة ال حتتاج إىل أكثر من شيء من الصرب و ّ
ّ
إذن فلنتساءل قبل عرض احللول :ماهي األسباب اليت أوجدت هذه املشكلة أو سامهت
فعالة يف تفاقمها؟
مسامهة ّ
واجلوابّ :أما اجلهود اليت انصبّت على التنظيم والتوسيع والتنظيف ،فال نشك أن اململكة
السعودية قد أجنزت من ذلك ما قد تعجز عن إجنايه أي دولة أخرى .غري أن هذه اجلهود مهما
عظمت واتسعت فهي حمصورة -بطبيعة احلال -يف نطاق مكاين حمدود .فماذا عسى أن حتقق هذه
اجلهود وأضعافها ،إذا ضاق املكان كلّه عن اهلضم واالستيعاب؟ ماذا عسى أن تفعل باإلناء الذي ال
حّت انساح أكثره على األرض؟
متلك غريه ..إذا فاض باملاء ّ
إذن فاملشكلة تكمن يف املتدفقني على املكان ،ومل تعد حمصورة يف سياسة املكان وأمر تنسيقه.
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وهنا ،ال أجد ما يص ّدين عن القول بأ ّن السعي للحج إىل بيت اهلل احلرام قد غدا يف هذه
السنوات األخرية ،عند كثري من الناس لوناً من املتعة ،وفنّاً من فنون السياحة ،كما أصبح لدى آخرين
منهم موسم جتارة وربح.
تيسرت يف السنوات األخرية بشكل مل يكن متوقعاً .وقد عبّدت
ذلك ألن أسباب احلج قد ّ
(إىل جانب خطوطه اجلوية والبحرية ) خطوطاً ّبرية ،فلم يعد عسرياً على كل صاحب سيّارة أن ينظم
مع أصدقايه رحلة حج يفرش طريقها بألوان السرور واملتعة ،وميأل أيامها مبجالس البهجة ،وحييي
لياليها مع أصدقايه حبفالت (التجلّي) والطرب ،مث يعود من رحلته موفور الراحة واملال ،وأمر طبيعي
هلذا الذي ذاق (طعم القرب) أن يشد الرحال إىل احلج يف كل عام.
كما مل يعد جمهوالً أ ّن كثرياً من أصحاب التجارات والصناعات واألعمال اليدويّة املختلفة يرون
يف أشهر احلج مومساً جتارياً هاماً ،ما ينبغي أن يضيع سيما والطريق معبّد ،والسيّارة موفورة ،ولسوف
حتمل اخلسران والنفقات.
يعود الكل بالربح والفايدة بدالً من ّ
يتوهم أنّه الشوق إىل بيت اهلل
ومثّة فريق آخر (يشكل السواد األعظم) يندفع إىل احلج مبا ّ
احلرام ،والرغبة يف األجر والثواب ،ولكنّه لو حمّص النظر لعلم -كما يقول اإلمام الغزايل -أنّه مندفع
حنيين
إىل ذلك بأهواء نفسيّة ورغبات دنيوية ،ولعلم أنه ّ
رب جذوة شوق تشتعل يف الفؤاد على البعد ً
قرب صاحبها إىل اهلل أكثر من الذين أطفؤوا تلك اجلذوة بالوصول
إىل بيت اهلل احلرام أيّام احلجيج ،تُ ّ
إىل املسجد احلرام واالرمتاء على التحطيم واملقام .ألن هؤالء إّّنا أطفؤوها بإعراضهم عن واجبات
حتملوا وطأة الشوق والبعد،
أهم عند اهلل من ّ
حجهم الذي حققوهّ ،أما أولئك فإّّنا ّ
ومصاحل دينية ّ
وجل ،فال جرم أن اهلل يكتب هلم أجر احلج الذي
رغبةً يف حتقيق ذلك األهم يف ميزان مرضاة اهلل ّ
عز ّ
فاهتم ،والصرب الذي اعتلجت ناره يف أفئدهتم ،والقربات اليت حال اهتمامهم بتحقيقها دون االشحراك
جبسومهم وأشباحهم يف يمحة احلجيج.
فمن هذا الفريق :أناس يتربمون بأعماهلم ووظايفهم اليت حيصرون جهودهم يف حميطها املكاين
والرماين على مدار السنة .بقطع النظر عن نوع هذه الوظايف دينية كانت أو دنيوية ،فيلجؤون يف
كل عام تقريباً إىل رحلة احلج ،يتخذون منها نافذ َة تنفس وسبيل إجاية واستجمام ،دون أن يتأملوا
يف املواينة بني مصلحة استمرارهم يف الوظايف اليت أنيطت هبم ومصلحة السعي إىل مناسك احلج،
وجل .
مبقياس صاف دقيق من النظر يف مرضاة اهلل ّ
عز ّ
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ومن هذا الفريق أناس يش ّدهم (الشوق املستعر) إىل االنسياق يف قوافل احلجيج ،وذممهم
مشغولة حبقوق مالية لآلخرين دون أن حيملهم ما يكافئ ذلك الشوق من مشاعر اخلوف من اهلل
تعاىل على أن يسالوا أنفسهم :أاجوي مثل هذا السفر ملثل هذا اإلنسان؟ ولو أهنم فعلوا ذلك لعلموا
يويف دينه أو
أنه ال اجوي للمدين أن يسافر من بلدته إىل أي جهة ،ألي عبادة أو غرض ،إال بعد أن ّ
يستأذن غرميه.
وتعودوا البذل والسخاء يف سبيله،
تعودوا احلج يف كل عامّ ،
ومن هذا الفريق أيضاً أناس آخرون ّ
سن الزواج وأصبحوا يعانون من وطأة العزوبة ومن خماطر االحنراف ،يسحرمحون
مع أ ّن هلم أوالداً بلغوا ّ
آباءهم بلسان القول واحلال أن يوفروا شيئاً من هذا املال الذي ينفقونه يف سبيل إعفافهم ،ولكنهم
عن هذا الواجب معرضون ،فأي قيمة تبقى لوجد هذا احلاج أو تواجده الذي مل يشكل أكثر من
حاجز دخاين كثيف ،صده عن التنبه إىل عظم جريرته وعن مساع قول رسول اهلل صلّى اهلل عليه
فليزوجه ،فإن بلغ ومل
وسلّم فيما روى البيهقي وغريه" :من ولد له ولد فليحسن امسه وأدبه ،فإذا بلغ ّ
يزوجه فأصاب إمثاً فإّّنا إمثه على أبيه".
ّ
أال فليعلم عوام املسلمون وكثري من متعلميهم ،أن من أخطر اآلفات على الدين أن خيلط
يسمى بالتجلّيات
املسلم بني متعة النفس لركوهنا إىل كثري من أهوايها الظاهرة أو اخلفيّة ،وبني ما ّ
الدينيّة أو االنشراحات الروحانيّة ،ولو أهنم أمعنوا ودققوا -كما يوصي بذلك العلماء الربانيّون-
الهتموا أنفسهم يف حتليل هذه التجلّيات وأسباهبا ،ولعلموا أن مداخل الشيطان يف التلبيس على
الفساق واملارقني.
النساك واملتعبدين أخطر من املزالق اليت يضعها حتت أقدام ّ
فإذا جتلّت منابع املشكلة من خالل هذه النماذج اليت ذكرناها فمن الواضح بأن احلل إّّنا
يكمن يف العمل على تنظيم روافد احلج على ضوء املشكالت اليت ذكرناها ،وذلك بأن تفتح سبل
احلج بالدرجة األوىل بل مع ما يزيد من التسهيالت ،أمام هؤالء الذين مل يؤدوا فريضة احلج بعد ،أما
الذين يغاودون احلج نافلة -ولعلّهم يش ّكلون نصف احلجيج على أقل تقدير -فما ينبغي أن يحرك
األمر بالنسبة إليهم -وإن احلال كما وصفناه -طليقاً عن القيود واألنظمة اليت من شأهنا أن ختفف
من وطأة الزحام وتيسر إلخواهنم الذين مل حيجوا بعد سبيل القيام مبناسك صحيحة منضبطة مقبولة .
متشعب طويل الذيل،
وإ ّن احلديث حول رسم هذه القيود واألنظمة وبيان طبيعتها ،حديث ّ
الجمال للخوض يف تفصيالته ،يف مثل هذا املقال .غري أين أجزم بأ ّن العمل على تطبيق هذه االنظمة
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وللحج أيضاً مشكالت دينيّة واجتماعية

د .حممد سعيد رمضان البوطي

والقيود ،على صعيد البلدان اإلسالمية املختلفة -بالتعاون مع اململكة العربية السعودية -ال يتوقف
على جهود كبرية ،وال تعحرضه مشكالت عويصة ،إذا ما توفر حسن النية وسالمة القصد إىل جانب
اجلرأة يف احلق.
على أين أجزم بأن وضع مثل هذه الحرتيبات ،وإن كان اخلطب فيها يسرياً ،حيتاج -كما يقحرح
كثريون -إىل مؤمتر يعقد هلذا األمر خبصوصه ،فليس موضوعه أقل أمهية من املوضوعات األخرى اليت
تتالحق من أجلها املؤمترات -هنا وهناك -ومهما يكن من أمر فإنين أجزم بأنّه لو بعث فينا عمر بن
اخلطاب ،وهو الذي كان يستعجل الناس إذا انقضى احلج أن يرجعوا إىل بالدهم ،وينادي فيهم:
يا أهل الشام شامكم ..ويا أهل اليمن مينكم ..حذراً من عواقب االيدحام املختلفة -ورأى
حالة احلجيج اليوم ملا ترك األمور تسري على سجيّتها ،ولص ّد كثرياً من الناس حج ،خري هلم عند اهلل
تعاىل أن حيبسوا أنفسهم عنه يف بيوهتم ،ليوسعوا على إخواهنم الذين مل يكتب هلم أداء مناسك احلج
بعد.
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