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 جطرائف ولطائف من الح
 ممشاركة: سلي

 د اثنني يف واح *

عندما كنت يف سنوات التعليم العام، كانت إحدى معلمايت يف املدرسة تنتظر موسم احلج بكل  
شوق؛ ألهنا تريد أن حتّج عن أّمها اليت صعب عليها احلج ألهنا من بالد بعيدة، وعندما وصلت 

 !!معلميت إىل مكة، وبدأت طواف القدوم، كانت املفاجأة....لقد وجدت أّمها تطوف معها
........................................................... 

 ي سفر دائر  *

يف الشوط الثالث من طواف الوداع كان جبانيب جمموعة من حجاج شرق آسيا، وكان مطّوفهم 
 . !!! يدعو، وهم يرددون وراءه اللهم إان نسألك يف سفران هذا الرّب والتقوى

........................................................... 

 شحىت اهلام *

أنه رأى جمموعة من النساء يبدو أهنن من  –وقد حج قبل سنتني–حكى يل أحد أصدقائي 
اجلمهورايت السوفيتّية يتقدمهن رجل من بالدهن يقرأ العربية؛ إال أنه ال يفهمها. وذلك أنه كان 

ع، فيقلن: طُبع، فيقول: يف الرايض يقرأ من كتاب األدعية، وهن يرّددن وراءه، حىت صار يقول: طُب
  !!، فيقلن : يف الرايض، فيقول: يف مطبعة، فيقلن: يف مطبعة .....إخل

.......................................................... 
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 رمأزق عم *

 حدثين من أثق به أنه من شدة الزحام والتدافع عند رمي اجلمار رأى حاجا كاد يسقط من أعلى
اجلسر، ولكنه متسك ابحلديد بقّوة، فسقطت ثياب اإلحرام عنه، وكان هذا احلاج إفريقيا شديد  
السواد، ضخم اجلسم، فلما رآه بعض اجلهلة، ظنه الشيطان قد خرج، فصار يهتف بكل محاس:  
خرج الشيطان !! ظهر الشيطان !!، وأخذ يسدد اجلمرات يريد أن يصيب هذا املسكني، وبدأ  

ون هذا املسكني ابحلصى والنعال، حىت أدركته سيارة اإلسعاف وهو على وشك أن اجلهلة يرمج
 .  يفارق احلياة 

........................................................... 
 يخالف لفظ *

أن يؤدوا فريضة احلج بشكل مجاعي، واتفقوا على   –وكان عددهم تسعة عشر–اتفق بعض الزمالء  
 .. نهم عن اجملموعة يتوّجه إىل مكان النداء عن الضائعني وينتظرهم هناكأن الذي يضيع م

ضاع أحدهم، وكما هو االتفاق، فقد ذهب إىل مكان النداء عن الضائعني، وقال للمنادي بكل  
ثقة: هذه أمساء مثانية عشر شخصا أريد أن أعلن عن ضياعهم !!، ففزع املسؤول عن النداء،  

جر ضاحكا، وعبثا صار حياول أن يقنعه أبنه هو الضائع وليس هم،  واستفهم من الرجل، مث انف
وأن عليه تقدمي امسه ال أمساءهم، وأن عليه أن يبقى لينتظر أصحابه، ولكن الرجل بقي مصرا على 
أهنم هم الذين ضاعوا، وعندما جاؤوا ليأخذوه من مكان النداء صار يصيح فيهم : أين كنتم ؟ لقد  

 !!  حبثت عنكم يف كل مكان

........................................................... 
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 ش بدون نقا *

حكى لنا جدي قصة رآها يف احلج قبل أكثر من مخسني سنة، وذلك أن أحد اجلهال جعل من 
نفسه مطّوفا، فأوكل إليه رئيس املطّوفني تطويف اثنيت عشرة امرأة، وبعد أن انتهى معهن من رمي 

 . !! حبلق رؤوسهن ابملوس مجيعا، وعادت النساء إىل أهلهّن بدون شعراجلمار، أمرهن 
........................................................... 

 ل رجال يعين رجا *

كنا نستمع إىل أحد املشايخ وهو يتحّدث عن أحكام احلج، وتطّرق يف احلديث إىل كيفّية حج  
عندها قاطعه أحد كبار السن قائالً: اي شيخ ..كيف تذهب النساء، وما جيب عليهن يف احلج، و 

 !!!. 27النساء إىل احلج، وهللا تعاىل يقول: ]وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال [ احلج: 
........................................................... 

 هال وللا  *

املعتمرين أن ميّر من أمامي، فمددت  كنت أصلي يف احلرم املكي، وبسبب االزدحام أراد أحد
 . !!!!يدي لكي أمنعه فصافحين حبرارة

........................................................... 
 ا  اتئب جد *

حج أحد معارفنا، وأثناء الزحام أحس بشخص يريد أن يسرق منه حمفظته، فأمسك بيده بقّوة، 
ل يرجوه، وحيلف له أنه اتئب، وأنه لن يكّررها، فرمحه صاحبنا  وأراد أن يسّلمه للشرطة، فصار الرج

 . !!!وأطلقه، وبعد أن ذهب السارق وضع صاحبنا يده يف جيبه.....لقد سرقت احملفظة
........................................................... 
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 للا كري  *

.اللهم...اللهم إين أعوذ بك من كنت أطوف حول الكعبة فسمعت رجال يدعو حبماس: اللهم..
اخلبث واخلبائث!!، فقلت له: اي أخي، هذا الدعاء تقوله إذا دخلت دورة املياه، فأجاب بسرعة:  

 !!! ما مشكلة..كله دعاء كوّيس

........................................................... 
 حكالمك واض *

هلا ابإلجنليزية التدخني حرام، وتزداد حرمته يف احلج،   رأيت امرأة عجوز تدّخن يف مىن !! فقلت
 . !!!و.... قّدمت يل سيجارة تفابتسم

........................................................... 
 ةقنبلة موقوت *

كان معنا شخص حيّج ألول مرّة، وال يعرف طباع احلّجاج ومشاكل املتسّولني، فأراد أحد األخّوة  
وكان ذلك بني  –نع معه مقلبا ظريفا، فناوله رايال، وطلب منه أن يعطيه ألحد املتسّولني أن يص

فما هي إال حلظات حىت اختفى هذا األخ بني أكوام الكتل البشريّة  –جمموعة كبرية من املتسّولني
  !!!.اليت طّوقته تريد الصدقة، ومل ينج إال مبساعدة أحد رجال األمن

 ........................................................... 
 مإما *
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أثناء السعي بني الصفا واملروة رأى أحد احلجاج الكامريات اليت تصّور املسعى، فأشار إليها حبماس  
لكي يظهر يف الصورة بوضوح، بعد قليل...صار جمموعة من اجلّهال الذين بعده يقّلدونه ؛ ظنا  

  منهم أنه هذا من مناسك احلجّ 

......................................................... 
  :حد اجلريان أذكر  *

أن مصراي أراد احلج، فأوصاه الناس مبشرتايت أيت هبا معاه من مكة وكانت كثرية .. وعندما عاد 
جاءه أصحاب الوصااي وكان إذا سئل يقول نسيت !! مث يعطي كل واحد حاجته، ويف األخري 

 .. دان نسيت أحج نسيت ليه ؟ قال : أمل كل شوية بتقول سألوه:
 (مع اعتذاري ألبناء النيل الطيبني )ماأدري ترتقع وإال ال

........................................................... 


