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]سورة البقرة، اآلية:197[



الّلهم  العالمين  رّب  هلل  الحمد 
�صلِّ على محمد خاتم النبيين 
وتمام عدة المر�صلين وعلى اآله 
و�صحبه  الطاهرين،  الطيبين 

المنتجبين.



مقدمة

وتستهدف  مبدأ  من  تنبثق  فيه  حركة  فكل  القصد،  بمعنى  احلج  إنه 

ترسيخ قيمة يف السلوك اإلنساين.

الفاضلة  والقيم  قلبية،  معتقدات  ليست جمرد  اإلهلية  املبادئ  أن  ذلك 

متثل  هو  اإلنسان  حياة  يف  األكرب  التحدي  إن  اخليال،  عامل  يف  مثاًل  ليست 

القيم يف السلوك، والتزام املبادئ يف املواقف واملامرسات.

املقصد  هذا  إىل  اإلنسان  بيد  تأخذ  طريق  خريطة  الدين  وترشيعات 

والغاية، وتساعده عىل النرص والنجاح يف مواجهته للتحديات.

تدعم  التي  اإلسالمية  والترشيعات  الفرائض  طليعة  يف  احلج  ويأيت 

فاعلية القيم، وتعزيز مكانتها يف نفس اإلنسان وانعكاسها عىل سلوكه.

كمبدأ  والقيم،  املبادئ  أصول  حضور  احلج  مناسك  يف  يتجىل  حيث 

العبودية لّله تعاىل واخلضوع ألمره، ومبدأ املساواة واإلخاء بني بني البرش، 

ومبدأ وحدة األمة، وقيمة السعي واحلركة، وقيمة التأيس واالقتداء بأنبياء 
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الّله وأوليائه، ومبدأ التضحية والعطاء..

إن مناسك احلج وشعائره أقرب ما تكون إىل دورة تدريب وتأهيل، 

وورشة عمل وجتربة، الختبار حتويل تلك املبادئ والقيم إىل مشاعر راسخة 

يف النفس، وبرامج مألوفة يف السلوك.

القيم واملبادئ يف  إقرار مركزية  املهمة األساس ملناسك احلج هي  إن 

تلك  خالل  من  ومواقفه  وأعامله  حركاته  كل  يف  لينطلق  اإلنسان،  حياة 

املبادئ والقيم، وليكون سلوكه يف احلياة منسجاًم معها.

وحني يواجه الصعوبة يف االلتزام والتطبيق، فعليه أن يوطِّن نفسه عىل 

مواجهة ذلك التحدي بثقة واطمئنان.

ويف هذه السطور املتواضعة تذكري هبذا اجلانب املهم من فلسفة احلج، 

العظيمة واالستفادة  الفريضة  االحتفاء هبذه  بتقديمها يف  املشاركة  وددت 

من عطائها السخي يف حياة الفرد واألمة.

أسأل الّله تعاىل القبول والتوفيق.

حسن بن موسى الصفار
القطيف

17 رمضان 1432ه
17 أغسطس 2011م



عبادة الرب ووحدة األمة

متثل مناسك احلج ورشة عمل كربى يتدرب فيها احلجيج عىل تطبيق 

القيم واملفاهيم الدينية، وخيتربون حتويلها من عامل األفكار واإليامن القلبي 

إىل أرض املامرسة الفعلية السلوكية.

ومن أهم تلك القيم واملبادئ التي تتمحور حوهلا مناسك احلج مبدأ 

التوحيد وإخالص العبودية لّله تعاىل، ومبدأ وحدة األمة.

وقد قرن الّله تعاىل بني التأكيد عىل وحدة األمة والتأكيد عىل ربوبيته يف 

ُكْم َفاْعُبُدوِن{]سورة األنبياء،  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ قوله تعاىل: }إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ُكْم  ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ اآلية:92[، ويف آية أخرى يقول تعاىل: }َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

َفاتَُّقوِن{]سورة املؤمنون، اآلية:52[.

فاملسلم يؤمن بمبدأ العبودية لّله تعاىل، وما يعنيه هذا املبدأ من اخلضوع 

وسلوكًا  التزامًا  يصبح  املبدأ  هذا  لكن  وجّل.  عز  املوىل  ألوامر  واالنقياد 

عمليًا يطال خمتلف تفاصيل حياة اإلنسان ضمن مناسك احلج، حيث عليه 
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أن يتجرد من مالبسه املعتادة، ويقترص عىل لبس قطعتي اإلحرام، وُيظر 

عليه أن يترصف حتى يف شعرٍة من جسمه، بأن يتعمد إزالتها بنتف أو حلق، 

كام ال يق  له أن يلمس أو ينظر إىل امرأة بشهوة وتلذذ حتى زوجته، وال 

جيوز له شّم الروائح الطيبة حتى يف الفاكهة التي يأكلها، يف الوقت ذاته ليس 

له أن يمتنع عن شّم الروائح الكرهية بأن يمسك عىل أنفه منها.. ويطلب 

منه أن يطوف بالبيت احلرام أشواطًا حمددة العدد واالبتداء واالنتهاء، وأن 

وأن  بعينها،  أماكن  يف  حمددة  أوقاتًا  يقيَض  وأن  جبلني،  بني  كذلك  يسعى 

يلتقط حىص بمواصفات معينة، لريمَي هبا مكانًا معينًا يف زمن حمدد، وأن 

لتمسَّ هذه  اإلهلية  األوامر  تأيت  رأسه يف وقت معني.. وهكذا  يلق شعر 

به رحلة عمل جمهد شاق، يرتجم من  ولتجتاز  احلاج،  التفاصيل يف حياة 

خالهلا معنى اخلضوع ألوامر الّله تعاىل، ويتدرب عىل العبودية املطلقة له.

وإىل جانب جتيل مبدأ التوحيد والعبودية لّله تعاىل يف مضامني مناسك 

احلج وأعامله، هناك حضور ملبدأ آخر هو وحدة األمة، حيث يلتقي احلجيج 

وطبقاهتم،  وبلداهنم،  وألواهنم،  ألسنتهم،  اختالف  عىل  األمة  أبناء  من 

موحد،  زّي  ويف  واحد،  صعيد  وعىل  واحد،  زمن  يف  يلتقون  ومذاهبهم، 

حني يلبسون اإلحرام، وهيتفون ملّبني لّله تعاىل بعبارة واحدة، ويشرتكون 

مجيعًا يف أداء مناسك وأعامل واحدة.

نفس  يف  لتؤكد  فائقة،  إهلية  بعناية  صيغت  احلج  مناسك  مفردات  إن 

اإلنسان املسلم، مبدأ التوحيد لّله ووحدة األمة، عرب برنامج عمل سلوكي، 

يف رحلة عبادية روحية..
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الصفا  بني  والسعي  احلرام،  البيت  حول  الطواف  مشهد  أروع  فام 

واملروة، والوقوف بعرفات ومزدلفة، ورمي مجرة العقبة، وما أروع انتظام 

كتلة  املشاهد  تلك  ترى يف  اجلامعة، حيث  أداء صالة  احلجيج يف  صفوف 

برشية كبرية ختتلط فيها األلوان واألشكال، وتتداخل اللغات واألصوات، 

ومتتزج األعراق واالنتامءات.

ا، إن مناسك احلج متثل ورشة عمل وتدريب عىل انصهار األمة يف  حقًّ

وأجزائها،  األمة  مكونات  بني  التعارف  برنامج  ولتحقيق  اإلسالم،  بوتقة 

فيلتقون عىل صعيد واحد، ليتعارفوا وليتدارسوا شؤوهنم املختلفة، وليتفقوا 

عىل التعاون فيام بينهم خلدمة مصاحلهم العامة وأهدافهم املشرتكة.

إنه مؤمتر عاملي مجاهريي ينعقد يف أجواء روحية سامية، تتعّزز من خالله 

مشاعر الوحدة والتضامن، وتتأكد عربه روح االنتامء للدين واألمة.

يقول فيليب حتي: »ولقد ظل احلج عىل كّر العصور أكرب عامل موحد 

يف اإلسالم، وأقوى رابطة بني خمتلف طبقات املؤمنني. وهو الذي جعل من 

كل مسلم قادر رّحالة ولو مرة يف عمره. واجتامعات كهذه هلا تأثري اجتامعي 

فّعال بني مجاعات املؤمنني الذين يأتون من أقطار املعمورة األربعة.

والرتك  والسوريني  والُفرس  والصينيني  والرببر  للزنوج  أتاح  فاحلج 

ويتآخوا  جيتمعوا  أن  ـ  والوضيع  والرفيع  والغني  منهم  الفقري  ـ  والعرب 

أديان  من  أكثر  وفق  قد  اإلسالم  أن  واحلق  املشرتك.  اإليامن  أساس  عىل 

بني  وخاصة  والقومية  واللون  اجلنس  فوارق  عىل  القضاء  إىل  مجيعًا  العامل 

 أبنائه. وال شك يف أن االجتامع يف موسم احلج له الفضل األكرب يف حتقيق 
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هذه الغاية«)1).

مناسك  مضامني  حتملها  التي  الوحدوية  التوحيدية  الرسالة  هذه  إن 

احلج، جيب االهتامم هبا، والتأمل فيها، والتفاعل معها، لتستفيد األمة من 

أهداف  ما يقق  فإن ذلك هو  احلياة.  إدارة شؤون  وانعكاساهتا يف  آثارها 

وحركات  ممارسات  جمرد  تبقى  ال  حتى  العظيمة،  احلج  فريضة  ومقاصد 

طقوسية.

تأكيد وحدهتا  إىل  ما أحوج األمة اإلسالمية  بالذات  العرص  ويف هذا 

وتعزيز متاسكها، حيث تواجه عواصف الفتن املختلفة، التي أصبحت هتدد 

أوطاهنا وجمتمعاهتا بالتمزق والتشظي واالحرتاب. وخاصة فتنة الرصاعات 

واالنقسامات الطائفية.

أفضل  لألمة  تقدم  العظيمة  مناسكه  ومدرسة  احلج  موسم  إن 

والتضامن  اإليامنية  األخوة  مفهوم  وتعزيز  الوحدة،  روح  لتجديد  فرصة 

اإلسالمي.

احلج  أجواء  يستثمروا  أن  وحدهتا  عىل  واحلريصني  األمة  قادة  وعىل 

املباركة يف حتقيق هذا املقصد السامي واهلدف العظيم.

ونشري إىل بعض اآلليات والربامج خلدمة هذا التوجه النبيل:

بث ثقافة الوحدة 
يتناول  أو  للحجيج  يوجه  حديث  أو  خطاب  خيلو  أن  ينبغي  ال  إنه 

دار  )بريوت:  السادسة 1991م،  الطبعة  تاريخ موجز،  العرب  فيليب حتي.  الدكتور    (1(
العلم للماليني(، ص60-58،.
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انطالًقا  األمة،  أبناء  بني  والتآخي  الوحدة  عىل  احلّث  من  احلج  موضوع 

أفضل  يتيح  د وحدة األمة، كام  ُيظهر وجيسِّ أن احلج مشهد وحدوي،  من 

جمتمعاهتم  إىل  احلجيج  يعود  حتى  أوساطها،  يف  املبدأ  هذا  لتأكيد  الفرص 

مبرشين برسالة الوحدة، داعني إىل االلتزام هبا.

مسؤولية  احلجيج  صفوف  يف  املتواجدون  والدعاة  العلامء  ويتحمل 

كبرية يف تبيني هذا املبدأ اإلهلي القرآين، وخاصة خطباء احلرمني الرشيفني 

واملشاعر املقدسة.

كام أن لوسائل اإلعالم املهتمة بتغطية ونقل أخبار احلجيج دورًا أساسًا 

يف خدمة رسالة احلج التوحيدية الوحدوية.

ن�صر ثقافة الت�صامح والحرتام املتبادل
ألن احلجيج يتنوعون يف أعراقهم وقومياهتم ومذاهبهم، وينتمون إىل 

القيم  التأكيد عىل  فينبغي  ثقافاهتا وعاداهتا وأعرافها،  جمتمعات ختتلف يف 

اإلسالمية املشرتكة، وعدم إثارة ما يسبب نزاعًا أو خالفًا.

وقد نّص القرآن الكريم عىل النهي عن اجلدال ملن أحرم باحلج، لتكون 

أجواء احلجيج بعيدة عن أدنى شائبة خالف، أو إثارة حزازة وحساسية.

يقول تعاىل: }احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ احْلَجَّ َفال َرَفَث 

{]سورة البقرة، اآلية:197[. َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل يِف احْلَجِّ

يقول السيد عبد األعىل السبزواري: »والظاهر أن اآلية املباركة تنهي 

عن أمور كانت متبعة عند العرب يف زيارهتم لبيت الّله احلرام وحجهم له، 
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فقد كانت األسواق يف املوسم تعقد للمفاخرة بني القبائل، وكان جيري فيها 

التنابز باأللقاب، واخلصام واملراء، وغري ذلك من املناهي املتعلقة باللسان، 

مجيع  يف  حمرمة  فهي  وإال   احلج،  يف  األمور  هذه  عن  النهي  ذلك  فناسب 

األحوال، ولبيان أن احلج بطبعه ال يقبل هذه األمور، فإنه السفر إىل الّله، 

واإلقبال عليه لغرض أسمى، وال تناسب بني ما كان كذلك وبني ما هو من 

شأنه البعد والفرقة واالنفصال«)1).

وقال اإلمام مالك يف املوطأ: »واجلدال يف احلج أن قريشًا كانوا يقفون 

عند املشعر احلرام يف املزدلفة بقزح، وكانت العرب وغريهم يقفون بعرفة، 

نحن  هؤالء:  ويقول  أصوب،  نحن  هؤالء:  ويقول  يتجادلون  وكانوا 

ٍة َجَعْلنَا َمنَْسكًا ُهْم َناِسُكوُه َفال ُينَاِزُعنََّك  أصوب. فقال الّله تعاىل: }لُِكلِّ ُأمَّ

يِف اأْلَْمِر َواْدُع إىَِل َربَِّك إِنََّك َلَعىَل ُهدًى ُمْسَتِقيٍم{]سورة احلج، اآلية:67[. فهذا 

اجلدال فيام نرى، والّله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم«)2).

وقال حممد بن كعب القرظي: »إن قريشًا كانوا إذا اجتمعوا بمنى قال 

تعاىل عن  الّله  فنهاهم  أتّم،  بل حجنا  آخرون:  وقال  أتّم.  بعضهم: حجنا 

ذلك«))).

واملنازعة  املامراة  »واجلدال وهو:  السعدي:  الرمحن  عبد  الشيخ  وقال 

الثانية  الطبعة  ج)،  القرآن،  تفسري  يف  الرمحن  مواهب  السبزواري.  عبداألعىل  السيد    (1(
1409ه، )بريوت: مؤسسة أهل البيتB(، ص167.

اإلسالمي(،  املكنز  مجعية  )القاهرة:  1421ه،  طبعة  املوطأ،  أنس.  بن  مالك  اإلمام    (2(
ص142.

)))  الفخر الرازي. التفسري الكبري. ج)، الطبعة الثالثة، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(،  
ص165.
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واملخاصمة، لكوهنا تثري الرش، وتوقع العداوة«)1).

ويف هذه التفاسري إشارة وإياء للنهي عن اجلدال فيام يرتبط بجوانب 

املسألة الدينية، واّدعاء كل طرف بأنه األصوب نسكًا واألتّم حجًا.

تأمالت يف اخلطاب النبوي

تركيزًا  فيها  نرى  الوداع  حجة  يف   Aالّله رسول  خطب  نقرأ  وحني 

إثارة لنزاع  كبريًا عىل رعاية احلقوق واحلرمات بني املسلمني، ورفض أي 

أو خالف كالنزاعات السابقة يف اجلاهلية.

املصادر اإلسالمية:  أوردهتا خمتلف  بعرفة كام   Aفقد جاء يف خطبته

»إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، 

، ودماء اجلاهلية  يف بلدكم هذا، أال كل يشء من أمر اجلاهلية حتت قدميَّ

موضوعة، وربا اجلاهلية موضوع«)2).

رعاية  املسلمني  وأكد عىل  كرر  العارش  اليوم  بمنىA يف  ويف خطبته 

بينهم، ومما جاء  فيام  احلرمات، وحفظ احلقوق وتعزيز األخوة اإلسالمية 

فيها قولهA: »أي شهر هذا؟ أليس بذي احلجة.

 قالوا: بىل.

قال: أي بلد هذا؟ أليس البلدة؟

طبعة  املنان،  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري  السعدي.  نارص  بن  عبدالرمحن    (1(
1418ه، )بريوت: مؤسسة الريان ـ دار الذخائر(، ص126.

1998م،  األوىل  الطبعة  مسلم،  صحيح  النيسابوري.  القشريي  احلجاج  بن  مسلم    (2(
األنوار  بحار  املجليس.  باقر  حممد  الشيخ  وانظر:  ص6)6.  املغني(،  دار  )الرياض: 

ج)7، الطبعة الثالثة )140ه، )بريوت: دار إحياء الرتاث اإلسالمي(، ص49).
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قالوا: بىل.

قال: أي يوم هذا؟ أليس يوم النحر؟

قالوا: بىل.

قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم 

هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا، أال إن املسلم أخو املسلم، فليس يل 

ملسلم من أخيه يشء، إال ما أحل من نفسه، وحتى دفعة دفعها مسلم مسلاًم 

يريد هبا سوءًا حرام. أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

املسلمون من لسانه ويده، واملؤمن  املسلم، من سلم  وسأخربكم من 

من أمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم، واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب، 

واملجاهد من جاهد نفسه يف طاعة الّله تعاىل.

وأنكم  بعض  رقاب  بعضكم  يرضب  كفارًا،  بعدي  ترجعوا  ال  أال 

ستلقون ربكم، فيسألكم عن أعاملكم، أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد«)1).

الّله؟  يا رسول  الناس  الّلهA بمنى: ما خري ما أعطى  وسئل رسول 

قال: »حسن اخللق«.

شهباء  بغلة  عىل  بمنى  الناس  خطب  عرش  احلادي  اليوم   ويف 

وعيلE يبّلغ عنه الناس، فحمد الّله وأثنى عليه، ثم قال: »أي بلد هذا؟ 

أليس املشعر احلرام؟ قالوا: بىل.

)1)  حممد بن إسامعيل البخاري.صحيح البخاري، ج4، الطبعة األوىل1414ه، )بريوت: 
دار الكتب العلمية(، ص60)، حديث7078.
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قال: فأي يوم هذا؟ أليس أوسط أيام الترشيق؟

قالوا: بىل.

قالA: فإن دماءكم، وأعراضكم، وأموالكم عليكم حرام، كحرمة 

يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم.

أهيا الناس: إنام املؤمنون إخوة، فال يل المرئ مسلم مال أخيه إال عن 

طيب نفس منه، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها. أال هل 

بلغت؟ اللهم فاشهد.

أهيا الناس: إن ربكم واحد ، وأن أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من 

إال  عريب  عىل  فضل  لعجمي  وال  عجمي،  عىل  فضل  لعريب  ليس  تراب، 

بالتقوى، وال ألسود عىل أبيض، وال ألبيض عىل أسود، إال بالتقوى، إن 

ُشُعوبًا  َوَجَعْلنَاُكْم  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقنَاُكْم  ا  إِنَّ النَّاُس  َا  َأهيُّ }َيا  يقول:  الّله 

َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد الّلِه َأْتَقاُكْم{]سورة احلجرات، اآلية)1[)1)«.

أيام احلج، ويف كل خطبة  الّلهA يف كل يوم من  هكذا يؤكد رسول 

يوجهها للحجيج، عىل مبدأ الوحدة واألخوة، وعىل أن يرتم الناس حقوق 

بعضهم بعًضا، بغض النظر عن أعراقهم وانتامءاهتم.

لنا سياسة اخلطاب اإلسالمي  النبوية جيب أن ترسم  إن هذه اخلطب 

واألخوة  الوحدة  عىل  يؤكد  توحيديًا  خطابًا  يكون  بأن  احلج،  موسم  يف 

والتسامح، وحفظ احلقوق واحلرمات بني أبناء األمة.

)1)  بحار األنوار. ج)7، ص50).
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ومما يؤسف عليه أن هناك من ييسء إىل أجواء احلج الوحدوية املباركة 

األمة،  أبناء  بني  املذهبية  اخلالفات  قضايا  يركز عىل  متشنج،  ببث خطاب 

بعض  حدوث  إىل  يؤدي  مما  دينها،  يف  األمة  من  وطوائف  فئات  ويتهم 

االحتكاكات، ويعّكر أجواء املودة واإلخاء بني املسلمني.

إن اخلالف يف بعض التفاصيل العقدية والفقهية، وتقويم الشخصيات 

واألحداث التارخيية أمر قديم يف تاريخ األمة، وعىل أساسه تنوعت مذاهبها 

املنطقي  واحلوار  العلمي  البحث  كان  وإذا  والفقهية،  الفكرية  ومدارسها 

مطلوبًا يف موارد اخلالف، للوصول إىل احلق ومعرفة الصواب، فإن ذلك 

ال يتحقق بكيل االهتامات، وترويج الشائعات، والتحريض عىل الكراهية، 

وإساءة التعامل مع ضيوف الرمحن وحجاج بيت الّله احلرام.

ت�صجيع النفتاح والتوا�صل
املسلمني  تعّرف  يف  استثامره  جيب  عاملي،  إسالمي  مؤمتر  احلج  إن 

خيدم  بام  دائم،  وتواصل  برامج عمل  عىل  التوافق  ويف  بعًضا،  بعضهم  إىل 

قضاياهم املشرتكة ومصاحلهم العامة. وال ينبغي أن يتقوقع أهل كل بلد أو 

مذهب من احلجيج عىل أنفسهم، بل جتب  املبادرة إىل االنفتاح والتواصل، 

وخاصة عىل نخبة املجتمعات اإلسالمية، من العلامء والدعاة والقادة وذوي 

الرأي والناشطني االجتامعيني، ممن يتوفقون ألداء فريضة احلج.

ومشاركته  حضوره  بتكثيف  الفرصة  يغتنم  أن  حاج  لكل  ينبغي  كام 

املكرمة،  مكة  يف  احلرام  باملسجد  الرشيفني،  احلرمني  يف  اجلامعة  صالة  يف 

واملسجد النبوي يف املدينة املنورة، وال ينبغي أن يكون االختالف املذهبي 
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عائقًا عن املشاركة يف صالة اجلامعة املقامة يف احلرمني الرشيفني، وقد سئل 

من  الطائفة  أبناء  بعض  خروج  عن  السيستاين  عيل  السيد  الديني  املرجع 

املسجدين الرشيفني حني إقامة اجلامعة فأجاب:

الثانوية  العناوين  لبعض  جيوز  ال  ربام  بل  مناسب،  غري  العمل  »هذا 

كاإلساءة إىل سمعة املذهب ونحو ذلك«)1).

كام سئل سامحته: أهيام أفضل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي 

فرادى أو الصالة يف املنزل مجاعة؟

فأجاب: »الصالة يف املسجدين أفضل«)2).

خلف  الصالة  السيستاين  السيد  أجاز  آخر،  استفتاء  عن  اإلجابة  ويف 

أتباع املذاهب األخرى، عىل أن يقرأ املأموم لنفسه إخفاتًا، وإذا كان هناك 

حرج يف االلتزام ببعض أحكام الصالة بسبب االختالف املذهبي، كالتكتف 

والسجود عىل الفرش، فإنه جيوز ذلك))).

وّجه  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  حج  موسم  أول  ويف 

اإلمام اخلميني بيانًا للحجاج اإليرانيني وجلميع الشيعة بتاريخ 28 شوال 

99)1ه، طالبهم فيه باملشاركة يف صالة اجلامعة مع أهل السنة، واجتناب 

أي عمل يثري حساسيات اخلالف والتفرقة بني السنة والشيعة.

ومما جاء يف ذلك البيان:

)1)  السيد عيل احلسيني السيستاين. مناسك احلج وملحقاهتا، طبعة 1)14ه )دار كميل(. 
ص42).

)2)  املصدر نفسه. ص40).
)))  املصدر نفسه ص42).
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»يلزم عىل األخوة اإليرانيني والشيعة يف سائر البلدان اإلسالمية، أن 

يتجنّبوا األعامل السقيمة املؤدية إىل تفرقة صفوف املسلمني، ويلزم احلضور 

يف مجاعات أهل السنة، واالبتعاد بشدة عن إقامة صالة اجلامعة يف املنازل، 

ووضع مكربات الصوت بشكل غري مألوف، وعن إلقاء النفس عىل القبور 

املطهرة، وعن األعامل التي قد تكون خمالفة للرشع«)1).

املسلمني  وحدة  رعاية  عىل  احلرص  من  تنطلق  الفتاوى  هذه  مثل  إن 

بام  بعًضا،  بعضهم  مع  والتواصل  االنفتاح  من  احلجيج  ومتّكن  وتآلفهم، 

يؤكد االحرتام والثقة املتبادلة، ويبني جسور التعارف والتعاون بينهم عىل 

الرب والتقوى، انسجامًا مع رسالة احلج العظيمة.

)1)  الشيخ جعفر السبحاين. دور الشيعة يف بناء احلضارة اإلسالمية، الطبعة الثانية 1416ه، 
)إيران: معاونية شؤون التعليم والبحوث اإلسالمية(، ص10.



الحج والتربية االجتماعية

هذه  املسلمني  قلوب  عىل  هتّب  املقدسة،  املشاعر  ونسيم  مكة،  أريج 

األيام، فتنجذب القلوب، وتنشّد النفوس، إىل هذا النسك اإلهلي العظيم، 

حّج بيت الّله احلرام، ومن يتوفق للحّج يعيش هذه اللذة املعنوية العظيمة 

بروحه وجسمه، أّما من حرمته الظروف فيبقى متعلقًا بقلبه ومشاعره نحو 

تلك األجواء املباركة.

ولفريضة احلج أبعاٌد كثرية تنعكس عىل خمتلف جوانب حياة اإلنسان 

َمنَافَِع  }لَِيْشَهُدوا  تعاىل:  يقول  كام  عام،  بشكل  اإلسالمية  واألمة  احلاج، 

هَلُْم{]سورة احلج، اآلية: 28[.

ولعل من أبرز أبعاد هذه الرحلة العبادية اإليامنية هو البعد االجتامعي، 

حيث يتوجه احلجيج ألداء مناسك حجهم عىل شكل جمموعات ومحالت، 

وذلك هو األسلوب املتبع من قديم الزمان، ومن شتى املناطق والبلدان.

ألن طبيعة احلج وخاصة ملن يج ألول مرة، تستلزم صحبة اآلخرين، 
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ليساعدوه يف معرفة املناسك، وتفصيالت أحكامها، وأماكن وأزمنة أدائها، 

إضافة إىل أن توفري متطلبات اإلقامة والتنقل واملعيشة خالل أيام احلج، وما 

يكتنفها من زحام يف األماكن املقدسة، تشّق وتصعب عىل احلاج بمفرده، 

وتكون كلفتها عالية، بينام تتهيأ له ضمن احلملة بسهولة ويرس.

لكل ذلك نشأت مؤسسات خاصة تقوم بمهمة نقل احلجاج، وترتيب 

شؤون سفرهم، وأدائهم ملناسك احلج، ويطلق عليها يف جمتمعنا )محالت 

األضواء عىل  نسلط  أن  بد  احلج، ال  االجتامعي يف  البعد  ولبحث  احلج(. 

دور )احلملة( يف توفري األجواء االجتامعية املناسبة للحاج، واملنسجمة مع 

األهداف الرتبوية والروحية لفريضة احلج العظيمة.

اإدارة احلملة
وترصيف  ألعبائها  واملتحملة  هلا  املؤسسة  اجلهة  هي  احلملة  إدارة 

عىل  تتوفر  أن  ينبغي  ناجحة  صاحلة  إدارة  تكون  أن  أجل  ومن  شؤوهنا، 

املواصفات التالية:

1. استحضار اهلدف املعنوي

ا جّراء  صحيح أن من حق مسؤول احلملة أن ينال مصلحة وكسًبا ماديًّ

جهوده وأتعابه، فقد تكون احلملة مصدرًا لرزقه، لكنه يف نفس الوقت يقوم 

بعمل خرّي صالح، يستحق عليه األجر والثواب من قبل الّله تعاىل.

عبادي،  ديني  عمل  أداء  عىل  وإعانة  تشجيع  من  احلملة  وجود  يف  ملا 

الّله تعاىل،  وما تقتضيه من تقديم اخلدمة ألناس مؤمنني، متجهني لطاعة 

ومنشغلني بعبادته.
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مستحقًا  جيعله  املعنوي،  اهلدف  هلذا  احلملة  صاحب  واستحضار 

الّله تعاىل ورضاه، كام يشعره بقيمة العمل الذي يؤديه، وأنه ليس  لثواب 

جمرد حرفة مهنية مادية، بل هو إىل جانب ذلك عمل عبادي خريي يتقرب 

به إىل الّله تعاىل، مما يعطيه اندفاعًا وراحة نفسية، تعينه عىل مواجهة مشاّق 

العمل وصعوباته.

2. اإلدارة بني الفردية واجلماعية

مهام كانت كفاءة الشخص وقدراته، فإنه قد ال ييط بمختلف األمور، 

فإن  لذلك  واجلوانب،  القضايا  بعض  إىل  وااللتفات  االنتباه  يفوته  وقد 

اإلدارة األفضل، والتخطيط األنجح، والقرار األصوب، هو الذي تشارك 

فيه أكثر من طاقة وكفاءة، ويتم عن طريق فريق منسجم.

إن املؤسسات الناجحة هي التي يديرها جملس إدارة، وليس شخصًا 

متفردًا، فينبغي لصاحب كل محلة أن يشكل فريقًا إلدارة محلته، يتناقشون 

من خالله وخيططون ويسرّيون األمور.

للتنفيذ  واندفاعًا  التزامًا  أكثر  يصبح  القرار  صنع  يف  يشرتك  ومن 

والتطبيق، وحتمل أعباء القرار ومسؤوليته.

3. توفري األجواء والوسائل

والربامج  املناسبة،  األجواء  توفري  يف  جتتهد  أن  احلملة  إدارة  عىل 

والوسائل التي تعني احلجيج عىل أداء مناسكهم بسهولة ويرس وإتقان، وأن 

هُتيئ هلم ظروف الراحة واالنسجام.

إن التقصري جتاه احلجاج، أو اإلخالل بالوظائف املتفق عليها بينهم وبني 



احلج قيم وسلوك24

اإلدارة، قد يعّكر أجواء العالقة بني الطرفني، ويسبب املشاكل والنزاعات، 

كام قد يصل يف بعض احلمالت، فييسء ذلك إىل سمعة احلملة وصاحبها، 

ويؤثر عىل األجواء السائدة فيها.

4. حسن التعامل

فاحلجيج الذين ينضمون للحملة، عادة ما يكونون من رشائح وفئات 

والتاجر  والشاب،  والكبري  والرجل،  املرأة  ففيهم  املجتمع،  من  خمتلفة 

ولكٍل عاداته ومزاجه وأخالقياته، كام أن  والعامل، واملثقف واجلاهل… 

طبيعة السفر، ووظائف احلج، قد تسبب للبعض شيئًا من التعب اجلسمي 

أو النفيس، فهم مجيعًا بحاجة إىل استيعاب ومداراة، وحسن تعامل من قبل 

إدارة احلملة، المتصاص املشاكل، ومعاجلة ما قد يدث من إشكاليات.

ويف ذلك أجر كبري، وعون عىل نجاح احلملة.

الإر�صاد الديني
وجود إرشاد ديني ضمن احلملة رضوري لسببني:

ملن  خصوصًا  وتبيني،  توضيح  إىل  بحاجة  احلج  مناسك  أن  األول:  
يجون ألول مرة.

الثاين:  االستفادة من فرصة احلج يف التوجيه والتوعية والرتبية الدينية 
الشاملة، فأثناء رحلة احلج ينقطع احلاج عن ارتباطاته واهتامماته 

املادية املختلفة، ويكون متفرغًا من ناحية الوقت، مهيئًا يف حالته 

النفسية لتقبل التوجيه واإلرشاد، مما يفسح املجال جيدًا للمرشد 
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يف  يدث  وأن  والوعي،  التدين  مستوى  عنده  ي  ينمِّ أن  الديني 

بالقيم واملبادئ، بحيث تصبح رحلة احلج دورة  نفسه االهتامم 

تربوية مكثفة، يتخرج منها احلاج، وهو أكثر وعيًا بدينه، وأشد 

التصاقًا بمبادئه.

إن أغلب الناس ال تتسع أوقاهتم االعتيادية لربامج اإلرشاد والتوجيه، 

بالناس  االلتقاء  يف  والواعظني  املرشدين  وفرص  عليها،  يقبلون  ال  وقد 

فاملجال  احلج  يف  أّما  معينة،  مناسبات  ضمن  حمدودة  معهم  والتخاطب 

متاح، والفرصة سانحة، ومرافقة املرشد للناس ومعايشته معهم يف احلملة، 

جتعله أكثر انفتاحًا عليهم، وإدراكًا حلاجاهتم، وجتعلهم أكثر جتاوبًا وتفاعاًل 

مع إرشاده ووعظه.

الدينية  للحالة  كبريًا  زمخًا  تقدم  أن  يمكنها  احلج  رحلة  فإن  هنا  من 

والرتبوية يف املجتمع، وذلك بمراعاة النقاط التالية:

1. فريق لإلرشاد

األفراد،  كل  استيعاب  من  احلملة  يف  الديني  اإلرشاد  يتمكن  لكي 

وتوفري املستوى املناسب من التوجيه هلم، ال بد وأن يكون هناك عدد كاٍف 

لإلرشاد،  فريق  وجود  يعني  مما  احلجيج،  عدد  مع  يتناسب  املرشدين  من 

املهام، ويتناقشون يف وضع أفضل  يتقاسمون األدوار، وخيططون إلنجاز 

الربامج للتعليم والتوجيه.

والتعاون،  التنسيق  حالة  بينهم  تتوفر  أن  جيب  املرشدين  تعدد  ومع 

وأال يسمحوا للشيطان بأن يبذر بينهم بذور احلساسية والتعارض، وكأهنم 
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يعيشون وضع حتاسد شخيص، وتنافس مصلحي، أو استقطابات فئوية.

2. القدوة احلسنة:

بكالمه  تأثرهم  من  أكثر  وممارساته  املرشد  بسلوك  الناس  يتأثر 

وخطاباته، وعادة ما ينظرون إليه نظرة تقديس واحرتام، ومع معارشهتم له 

يف رحلة احلج، إذا ما رأوه ملتزمًا بالقيم الدينية، متصفًا بمكارم األخالق، 

فستزداد ثقتهم به، واستجابتهم ملواعظه، أّما إذا الحظوا منه ضعف االلتزام 

أعينهم،  يف  اعتباره  فسيسقط  واألخالق،  املعاملة  سوء  أو  واالنضباط، 

لصنف  نظرهتم  عىل  سلبيًا  ذلك  ينعكس  وقد  لدهيم،  مصداقيته  وسيفقد 

املرشدين وعلامء الدين كافة.

3. التوعية والتوجيه الشامل

صحيح أن املطلوب من املرشد بالدرجة األوىل تعليم وتبيني مناسك 

مسؤوليته  يتحمل  أن  عليه  ديني،  وكعامل  رسالة،  كصاحب  لكنه  احلج، 

الرشعية، ما دامت الفرصة متاحة لديه، يف الدعوة إىل الّله، وبث الوعي، 

ا،  وبذل التوجيه الديني الشامل الحتياجات من حولـه من احلجيج، عقائديًّ

وفقهيًّا، وأخالقيًّا.

إن احلج جزء من منظومة الفرائض اإلسالمية، وهو ليس جمرد طقوس 

شخصية  صياغة  تستهدف  أعامل  هو  وإنام  لذاهتا،  مقصودة  وممارسات 

اإلنسان، عىل أساس العبودية لّله تعاىل، وزرع ملكة التقوى يف أعامق نفسه. 

وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عند حديثه عن واجب اهلدي يف احلج، يقول 

تعاىل: }َلْن َينَاَل الّلَه حُلُوُمَها َوالَ ِدَماُؤَها َوَلِكْن َينَاُلُه التَّْقَوى ِمنُْكْم{]سورة 
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احلج، اآلية: 7)[ .

النواقص  تبيني فلسفة احلج، وأغراض مناسكه، ومعاجلة  بد من  فال 

التي يعاين منها احلاج يف املجال الفكري والسلوكي، ليكون احلج منعطفًا 

مهاًم يف حياته، وليرتك تأثريه الروحي عىل شخصيته.

ومراعاة  والتأثري،  للجذب  األساليب  أفضل  اختيار  ينبغي  بالطبع 

املشاعر يف النصيحة واملوعظة، كام هو أدب اإلسالم، }اْدُع إىَِل َسبِيِل َربَِّك 

اآلية:  النحل،  َأْحَسُن{]سورة  ِهَي  تِي  بِالَّ َوَجاِدهْلُْم  احْلََسنَِة  َوامْلَْوِعَظِة  ْكَمِة  بِاحْلِ

. ]125

حماسبة  من  البعض  يفعله  قد  كام  واإلحراج،  والتوبيخ  التعنيف  إّن 

والقراءة  الصالة  وأفعال  الوضوء،  واجبات  يف  أخطائهم  عىل  األفراد 

واألذكار فيها، أمام اآلخرين، قد يسبب نفورًا من اإلرشاد الديني، ويدث 

رّد فعل يف النفوس، وهو إيذاء وإهانة يرمها الشارع املقدس.

اأخالقيات احلاج
يفرتض يف محلة احلج أن تكون أنموذجًا مصغرًا للمجتمع اإلسالمي، 

بني  تسود  أن  جيب  التي  واألخالقيات  األجواء  عن  صورة  تقدم  وأن 

املؤمنني، ذلك أن أفراد احلملة هم جمموعة من املتدينني املستجيبني ألحكام 

دليل ومؤرش  إال  مناسكه،  أداء  للحج وعزمهم عىل  توجههم  وما  الدين، 

عىل تدينهم واستجابتهم ألوامر الّله تعاىل. وهم إذ جيتمعون يف احلملة إنام 

تفرض  املناسك  طبيعة  أن  كام  عبادي.  بعمل  القيام  يف  االشرتاك  جيمعهم 

االبتعاد عن النزعات األنانية والعدوانية، وتشعر احلاج بعضويته واندماجه 
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يف املجتمع اإلسالمي الكبري، عرب ارتداء لباس مّوحد تقريبًا هو اإلحرام، 

والعيش يف زمان ومكان واحد، وتأدية نسك وعمل واحد.

جيوز  ال  حيث  السالح،  من  نوع  أي  محل  اإلحرام  حمظورات  ومن 

للمحرم لبس السالح، وال محله عىل وجه يعد مسّلحًا، كام يرم االقرتاب 

والسب  الكذب  يشمل  وهو  الفسوق،  ويرم  اجلنسية،  الشهوات  من 

واملفاخرة التي تعني التباهي بالنسب أو املال أو اجلاه أو العلم وما أشبهها، 

أمام اآلخرين للحّط من مكانتهم، ويرم اجلدال املشتمل عىل احللف بالّله 

تعاىل إلثبات أمر أو نفيه، وتفاصيل مسائل حمظورات اإلحرام مذكورة يف 

كتب املناسك. يقول الّله تعاىل: }احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض فِيِهنَّ 

{]سورة البقرة، اآلية: 197[ . احْلَجَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَجِّ

إن كل ذلك يستلزم أن تسود احلملة أجواًء إيامنية إجيابية، تنطلق من 

تعاليم اإلسالم وأخالقه وآدابه. 

وُنذّكر هنا ببعض النقاط واملالحظات التي ينبغي أن يتقّيد هبا احلاج 

خالل رحلته العبادية العظيمة:

التوجه لالأهداف املقد�صة
عبادي  برنامج  األصل  يف  هو  وإنام  وتسّوق،  ترفيه  رحلة  ليس  احلج 

تربوي، يستهدف حتقيق القرب من الّله تعاىل، ونيل مغفرته ورضاه، فعىل 

احلاج أن جيعل هذا اهلدف املقدس نصب عينيه، فيختار احلملة التي ينضم 

إليها ليس عىل أساس خدماهتا املادية الرفاهية فقط، وإنام يأخذ بعني االعتبار 

براجمها الروحية الرتبوية.
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وعن تقويم احلملة ونقدها ينبغي االلتفات إىل هذا اجلانب، بالنظر إىل 

مستوى اهتاممها عىل هذا الصعيد.

ومؤسف أن بعض احلجيج يرصفون وقتًا طوياًل يف التسوق والتجوال 

يف املجّمعات التجارية، عىل حساب الربامج الروحية والتوعوية.

إن أيام وساعات إقامة احلاج يف احلرمني الرشيفني واملشاعر املقدسة 

املعنوية  أهدافه  حتقيق  يف  حدٍّ  بأقىص  يستثمرها  أن  عليه  وغالية،  ثمينة 

السامية، من حتصيل املعارف الدينية، واكتساب اآلداب اإلسالمية، وأداء 

السنن واملستحبات من زيارة وطواف وسعي وصالة ودعاء وتالوة قرآن. 

واطالع عىل املعامل وآثار التاريخ اإلسالمي املجيد.

وليس حمظورًا الذهاب إىل األسواق وأماكن الرتفيه، ولكن ضمن حد 

ال يؤثر عىل سائر الربامج الروحية املهمة.

التعامل بني احلجيج
يعيش احلاج ضمن احلملة مع جمموعة من إخوانه املؤمنني، الذين قد 

يكونون من مناطق وأرس ومستويات خمتلفة. وعليه أن هيتم بحسن التعامل 

والتنقل، وطبيعة  السفر  إن ظروف  معهم، وأن يكسب مودهتم وحمبتهم. 

كل  الزحام،  بسبب  والعناء  التعب  من  يشء  يكتنفها  التي  احلج  أعامل 

ذلك قد ُيِْدث عند بعض احلجيج حالة من التوتر النفيس، فيظهر عليهم 

االنزعاج والغضب ألتفه األسباب، وذلك أمر سيئ جيب أن ال يقبله احلاج 

لنفسه، وعليه أن يتحّمل ما قد يبدر من رفاقه يف احلملة، ليساعد عىل هتدئة 

نفوسهم، وامتصاص حاالت التوتر لدهيم.
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إن البعض قد تضيق نفوسهم، فيتحاسدون ويتنافسون عىل امتيازات 

أماكن  اختيار  أو  السيارة،  معينة من  مقاعد  بسيطة، كاجللوس عىل  جزئية 

مواصفات  ذات  غذائية  وجبات  عىل  احلصول  أو  السكن،  يف  مفّضلة 

احلاج،  عليها  يتسامى  أن  جيب  التي  األمور  من  ذلك  أشبه  وما  خاصة، 

ويتخلق باإليثار والتواضع والسامحة.

ومن األخالقيات الرائعة التي يؤكد عليها اإلسالم يف صحبة اآلخرين 

عن  روي  فقد  والعون.  للخدمة  املبادرة  السفر،  يف  وخاصة  ومرافقتهم 

رسول الّلهA أنه قال: »ما اصطحب اثنان إال كان أعظمهام أجرًا وأحبهام 

إىل الّله أرفقهام بصاحبه«)1).

وسبعني  ثالثًا  عنه  الّله  فرج  مسافرًا  مؤمنًا  أعان  »من   :Aوعنه

كربة«)2). 

 Eعن جده اإلمام زين العابدين Eويتحدث اإلمام جعفر الصادق

قائاًل: »كان عيل بن احلسنيE ال يسافر إال مع رفقة ال يعرفونه، ويشرتط 

عليهم أن يكون من خّدام الرفقة فيام يتاجونه إليه«))).

ورضورة  املسافرين  بني  االنسجام  أمهية  عىل  أخرى  رواية  وتؤكد 

عيوهبم  وكشف  أخطائهم  نرش  وعدم  السفر،  رفقاء  أرسار  عىل  املحافظة 

فيام بعد بني الناس، وذلك فيام روي عن اإلمام جعفر الصادقE أنه قال: 

)بريوت:  )199م،  األوىل  ج11الطبعة  الشيعة  وسائل  العاميل.  احلر  )1) حممد بن احلسن 
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث(، ص412، حديث 4)151.

)2) املصدر نفسه. ص429 حديث 15176.

))) املصدر نفسه. ص0)4 حديث 15177.
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»وأما مروءة السفر، فبذل الزاد، واملزاح يف غري ما يسخط الّله عز وجل، 

وقلة اخلالف عىل من صحبك، وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم«)1).

والالفت للنظر أن الفقهاء واملحّدثني، يذكرون مجلة كبرية من آداب 

وأحكامه،  احلج  مقدمات  عن  احلديث  عند  واملعارشة،  والرفقة  السفر 

ويتعجب اإلنسان من ذلك العدد اهلائل من األحاديث حول املوضوع، مما 

يؤكد أمهية حسن التعامل والعرشة مع الناس، وخاصة ضمن رحلة احلج 

العبادية املقدسة.

وهو  الفقهاء،  عليها  يعتمد  التي  املهمة  احلديثية  املصادر  أحد  ففي 

وضمن  الرشيعة(،  مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  )تفصيل  موسوعة 

كتاب احلج خصص 287 بابًا، تقع يف أكثر من 500 صفحة، وتشتمل عىل 

1415 حديثًا، كلها تدور حول آداب السفر وأحكام العرشة والصحبة)2). 

تعامله مع رفاقه احلجيج، كام  يعني أن عىل احلاج أن هيتم بحسن  مما 

هيتم بأداء مناسك حجه وأحكام عباداته.

)1) املصدر نفسه. ص6)4 حديث 15195.
)2) املصدر نفسه. ج12-11.





االستطاعة للحج وتحديد األولويات

احلج عنوان ملوسم روحي اجتامعي، يتفاعل معه كل املسلمني، الذين 

يربو عددهم اآلن عىل املليار نسمة، يف خمتلف أنحاء العامل.

صحيح أن من يشارك فعاًل يف مناسك احلج يف حدود املليوين شخص، 

اإلسالمية،  واملجتمعات  والشعوب  األعراق  ملختلف  ينتمون  لكنهم 

باجتاه مكة واملشاعر  أنظار مجيع املسلمني يف هذا املوسم، تشخص  كام أن 

املقدسة. 

بروحه  املسلم،  اإلنسان  يقوم هبا  مادية معنوية،  لرحلة  واحلج عنوان 

وجسده وأفكاره وأحاسيسه، يقطع فيها مسافات املكان والزمان، ليتعلق 

بأستار الكعبة أول بيت وضع للناس، وليصافح احلجر األسود )يمني الّله 

تعاىل يف األرض(، وليصيل عند مقام إبراهيم أيب األنبياء، وليرتسم خطوات 

رسول اإلسالم حممدA، حيث نشأ يف بطاح مكة وانطلق بدعوته من غار 

حراء.
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ومعناه  التعظيم،  جهة  عىل  القصد  اللغوي:  معناه  احلج  كان  وإذا 

الرشعي: القصد إىل بيت الّله احلرام بأعامل خمصوصة يف أوقات خمصوصة، 

الظواهر  من  األساس  يف  فإنه  الكليات.  يف  البقاء(  )أيب  تعريف  حسب 

احلج  عرف  امليرسة:  العربية  املوسوعة  تقول  والقديمة،  العامة  الدينية 

سائر  يف  عرف  وكذلك  الثالثة،  الساموية  األديان  إليه  ودعت  القدم،  منذ 

الديانات كالديانة اهلندوسية التي من طقوسها الدينية احلج إىل هنر الغانج 

)ganges( الذي يقع يف اجلزء الشاميل من اهلند، خيرج من جبال اهلماليا، 

وجيري جنوبًا برشق ليصب يف خليج البنغال. ولشهرة احلج كظاهرة دينية 

اشتهر تعريفه يف املوسوعات الثقافية ودوائر املعارف العامة بأنه: رحلة إىل 

مكان مقدس لغرض ديني. واألغراض الدينية التي هيدف إليها املتدينون 

من القيام باحلج ختتلف باختالف املعتقد)1).

فل�صفة احلج
فيام  تعاىل،  لّله  اخلضوع  عىل  اإلنسان  تدّرب  ومناسكه  احلج  أعامل  1 .

يأمر به وينهى عنه، وتؤكد يف النفس حالة العبودية واالنقياد ألوامره 

تعب  من  استلزمت  ومهام  وأشكاهلا،  أصنافها  اختالف  عىل  تعاىل، 

وعناء، وحتى لو مل يعرف اإلنسان مقاصدها وأغراضها املبارشة.

اعتاد عليه  ما كان  ينزع احلاج  بدءًا من عملية اإلحرام، حيث 

يتقيد  ثم  ومن  ورداًء،  إزارًا  اإلحرام  قطعتي  لريتدي  املالبس،  من 

حمظورًا،   25 من  يقرب  ما  إىل  تصل  التي  اإلحرام،  بمحظورات 

)1)  الدكتور عبد اهلادي الفضيل، مبادئ علم الفقه ج) ص4.



35 السوللمع حلتج وحااا ااوحوالا

عىل اختالف يف بعضها ويف تفاصيلها بني فقهاء املسلمني. ومرورًا 

اجلامر  ورمي  احللق،  أو  والتقصري  والسعي،  الطواف  بواجب 

وكذلك  حمدد،  زمن  ضمن  بعرفة  والوقوف  النحر،  أو  والذبح 

املزدلفة، واملبيت بمنى، إىل سائر شعائر احلج ومناسكه، التي تشكل 

بمجملها دورة تدريبية، تريب اإلنسان عىل الطاعة واخلضوع خلالقه، 

وسائر  وحركته  بجسده،  يرتبط  وما  واملكان،  الزمان  مسائل  يف 

ترصفاته وممارساته. يقول اإلمام عيلE: »وفرض عليكم حج بيته 

احلرام، الذي جعله قبلًة لألنام… وجعله سبحانه عالمة لتواضعهم 

لعظمته، وإذعاهنم لعزته«)1).

واملكان،  الزمان  بعد  يف  اإليامنية  باملسرية  واتصال  ارتباط  واحلج  2 .

نظرية  عقيدة  جمرد  الدين  يكون  فال  التارخيية،  والقيادات  والرموز 

فكرية، بل حركة مستمرة عرب التاريخ، يرتبط هبا املسلم، فريى موقع 

انطالقها، ويعيش يف رحاب انبثاقها، ويتفقد األماكن التي شهدت 

أحداثها املصريية، وخيرتق الزمان ليتواصل مع حياة األنبياء، وسرية 

مقام  فهنا  الصالح،  والسلف  الصحابة  ومواقف  واألولياء،  األئمة 

النبي  ولد  إسامعيل، وهنا سعت هاجر، وهنا  إبراهيم، وهنا حجر 

الوحي  نزول  بدء  كان  ـ  حراء  غار  ـ  الغار  هذا  ويف   ،Aحممـد

ـ مع صاحبه أيب  ثور  ـ يف غار  الرسول  اختبأ  النبوية، وهنا  والبعثة 

بكر عند هجرته إىل املدينة، وهنا مرسح بطوالت عيل بن أيب طالب 

وشهداء  الصحابة  تضحيات  وهنا  واخلندق،  وخيرب  وأحد  بدر   يف 

)1)  الرشيف الريض املوسوي، هنج البالغة، خطبة1.
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اإلسالم األوائل..

ويشري إىل هذه احلكمة اإلمام جعفر الصادقE يف حديثه عن 

احلج حيث يقول: »ولتعرف آثار رسول الّلهA، وتعرف أخباره، 

ويذكر وال ينسى«)1).

ويف احلج تتجسد أمام املسلم عاملية اإلسالم، ويشعر بانتامئه إىل األمة  ( .

اإلسالمية العريضة، حيث يؤدي مناسك احلج ضمن حشد برشي، 

واملذاهب  والقبائل  والشعوب  والقوميات  األعراق  خمتلف  من 

والتوجهات املتعددة، التي جيمعها إطار اإلسالم، وتوحدها شعائره 

وأصوله وأركانه، فقد يعيش املسلم يف بلده وبني قومه، فال يدرك 

انتامءاهتا  يف  اإلسالمية  املجتمعات  تنوع  وال  اإلسالم،  رقعة  اتساع 

ومذاهبها، لكنه يف احلج يلحظ هذا التنوع والتعدد حتت لواء واحد، 

ويف ظل راية اإلسالم الواحدة، فكلهم مسلمون يطوفون حول كعبة 

االستجابة  هتاف  ويرددون  صالهتم،  يف  إليها  ويتجهون  واحدة، 

ألوامر الّله: لبيك اللهم لبيك، ويقومون بنسك موحد، فنحن جزء 

من أمة كبرية، تعيش تنوعًا وتعددية، ضمن املبدأ الواحد، وال تؤثر 

وحدة  حقيقة  عىل  املختلفة،  واملذهبية  االجتامعية  االنتامءات  تلك 

.Aاألمة، واجتامعها عىل كتاب الّله وسنة رسوله

األمة،  حياة  جماالت  مجيع  يف  العظيمة  ومكاسبه  منافعه  وللحج  4 .

السياسية واالقتصادية واالجتامعية، لذلك يتحدث اخلالق تعاىل عن 

)النجف  )196م،  طبعة  الرشائع،  علل  القمي،  بابويه  بن  حممد  الصدوق.  الشيخ    (1(
األرشف: املكتبة احليدرية(، ص406.
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جِّ  ْن يِف النَّاِس بِاحْلَ منافع احلج بشكل مفتوح مطلق، يقول تعاىل: ﴿َوَأذِّ

َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعىَل ُكلِّ َضاِمٍر َيْأتنَِي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق. لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع 

هَلُْم﴾]سورة احلج، اآلية: 27 ـ 28[. وتنكري}َمَناِفَع﴾ للتعظيم، واملراد منه 

الكثرة وهي املصالح الدينية والدنيوية)1).

تعاىل:  قوله  عن   Eالصادق جعفر  اإلمام  خيثم  بن  الربيع  ويسأل 

}لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع هَلُْم﴾ منافع الدنيا أو منافع اآلخرة؟ فقال: الكل)2).

�صرط ال�صتطاعة
وإذا كانت سائر العبادات والفرائض اإلسالمية يؤدهيا اإلنسان وهو 

يف بلده ومكانه، فإن فريضة احلج تستلزم منه سفرًا وحركة وانتقاالً، لذلك 

العمر، حيث جيب عىل كل مسلم  مرة واحدة يف  تعاىل فرضها  الّله  جعل 

مكلف، أن يؤدي فريضة احلج ولو كان يعيش يف أبعد نقطة من األرض عن 

البيت احلرام، لكن ذلك مرشوط بالتمكن واالستطاعة، يقول تعاىل: }َولّلِه 

َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل﴾]سورة آل عمران: اآلية97[.

الكّف  أو  اليشء  فعل  عىل  االقتدار  تعني  لغة  االستطاعة  كانت  وإذا 

تعني  القدرة  أن  ذلك  القدرة،  من  أخّص  ما هو  هبا  يراد  هنا  أهنا  إال  عنه، 

امتالك القوة عىل إنجاز الفعل أو الكّف عنه، وإن كان ذلك يستلزم العرس 

كام  حرج،  أو  عرس  يشوهبا  ال  التي  املقدرة  هي  االستطاعة  لكن  واحلرج، 

1420ه،  األوىل  الطبعة  ج17،  والتحرير  التنوير  تفسري  عاشور،  بن  الطاهر  حممد    (1(
)بريوت: مؤسسة التاريخ(، ص178.

األضواء(،  دار  )بريوت:  1405ه،  طبعة  ج4   الكايف،  الكليني،  يعقوب  بن  حممد    (2(
ص422.
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تسهيل  عن  عبارة  »واالستطاعة  بقوله:  املرتىض  الرشيف  ذلك  إىل  أشار 

األمر وارتفاع املشقة فيه، وليست بعبارة عن جمرد القدرة«)1).

الذي  العرف، فهو  أن االستطاعة هنا يددها  الفقهاء  ويرى مجع من 

اإلنسان  شأن  حسب  وذلك  مستطيع،  غري  أو  مستطيع  املكلف  أن  يقدر 

ووضعه االجتامعي، »فاملراد من االستطاعة هو املعنى العريف املتفاهم من 

املراد  هذه الكلمة، فليس للشارع معنى خاص، وال اصطالح جديد، بل 

هو املعنى العريف، الذي يطلق يف سائر املوارد«)2).

وتشمل االستطاعة سعة الوقت ليكفي للذهاب إىل األماكن املقدسة 

وإدراك أيام احلج، وصحة البدن وقوته، وتوفر األمن والسالمة، واإلمكانية 

املالية.

حتديد الأولويات
االستطاعة،  موضوع  حول  الفقهاء  يذكرها  التي  املسائل  يف  بالتأمل 

رضورة  هي  مهمة،  قضية  لنا  تتجىل  املكلف،  عىل  احلج  لوجوب  كرشط 

حتديد األولويات يف حياة اإلنسان، فأمام اإلنسان مهام عديدة، وحاجات 

ورغبات خمتلفة، والبعض من الناس ليست له ضوابط يدد عىل أساسها 

أولويات اهتامماته وتوجهاته، بل تستقطبه رغبه معينة، أو يسرّيه جو ييط 

به، فيتجه إىل املهم عىل حساب األهم، أو إىل األمور الثانوية عىل حساب 

اإلنفاق  أو  الفكري،  اجلهد  بذل  الرئيسة، ويصل هذا يف جانب  القضايا 

)1) مبادئ علم الفقه. ج)، ص15.
دار  )بريوت:  1988م،  الثانية  الطبعة  ج8)،  الفقه  الشريازي.  احلسيني  حممد  السيد    (2(

العلوم(، ص10.



39 السوللمع حلتج وحااا ااوحوالا

املايل، أو احلركة العملية.

بينام يوجهنا الرشع إىل تقديم األهم عىل املهم، وهي من القواعد الفقهية 

املستحبة،  النافلة  الواجبة عىل  الفريضة  الفقهاء، وإىل أولوية  التي يعتمدها 

يقول اإلمام عيلE: »ال قربة بالنوافل إذا أرضت بالفرائض«)1) »إذا أرضت 

النوافل بالفريضة فارفضوها«)2).

من  الناس،  بعض  عند  ـ  مثاًل  ـ  االقتصادي  اجلانب  نراه يف  ما  ولعل 

القضايا األساس،  الرفاهية، عىل حساب  الكامليات واألمور  اإلنفاق عىل 

هو نموذج واضح للتغافل عن هذه احلقيقة.

�صرورات املعي�صة
بالدرجة األوىل جيب أن هيتم اإلنسان بتوفري متطلبات حياته املعيشية، 

قد  التي  االحتياجات،  وسائر  وعالج،  وزواج  وسكن  وكسوة  قوت  من 

ختتلف باختالف املجتمعات، ومستوى األفراد وشأهنم. وإذا عجز اإلنسان 

عن توفري يشء من رضورات معيشته، فإن عىل املجتمع أن يساعده يف ذلك 

ويسدَّ حاجته.

عىل  كان  إذا  احلج  ووجوب  االستطاعة  حتقق  بعدم  الفقهاء  أفتى  لذا 

حساب رضورات املعيشة، يقول السيد اليزدي: »يستثنى من ذلك ما يتاج 

الالئقة بحاله، وال خادمه  تباع دار سكناه  إليه يف رضوريات معاشه، فال 

مهنته، وال  ثياب  بحاله، فضاًل عن  الالئقة  ثياب جتمله  إليه، وال  املحتاج 

)1)   هنج البالغة. حكمة 9).
)2) املصدر نفسه. حكمة 279.
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أثاث بيته من الفراش واألواين وغريمها، مما هو حمل حاجته، بل وال حيل 

املرأة مع حاجتها باملقدار الالئق هبا بحسب حاهلا، يف زماهنا ومكاهنا، وال 

كتب العلم ألهله، وال آالت الصنايع املحتاج إليها يف معاشه، وال فرس 

الستلزام  إليه،  يتاج  ما  سائر  وال  سالحه،  وال  إليه،  احلاجة  مع  ركوبه 

الفعلية  احلاجة  فيها  يعترب  وال  واحلرج،  العرس  احلج  يف  برصفها  التكليف 

… نعم لو زادت أعيان املذكورات عن مقدار احلاجة وجب بيع الزائد يف 
نفقة احلج«)1).

ويقول يف مسألة أخرى: »إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته 

نفسه إىل النكاح، األقوى عدم وجوبه ـ احلج ـ مع كون ترك التزويج حرجًا 

عليه، أو موجبًا حلدوث مرض، أو للوقوع يف الزنا ونحوه«)2).

أو  بالفعل  التمكن  وهو  الكفاية  إىل  »الرجوع  اخلوئي:  السيد  ويقول 

أن  يلزم  واضحة  وبعبارة  الرجوع،  بعد  وعائلته  نفسه  إعاشة  من  بالقوة 

يكون املكلف عىل حالة ال خيشى معها عىل نفسه وعائلته من العوز والفقر، 

بسبب رصف ما عنده من املال يف سبيل احلج«))).

حقوق النا�س
ينبغي لإلنسان أن يؤدي ما للناس عليه من حقوق  الثانية  وبالدرجة 

أمر سيئ مزعج، ال  اإلنسان  ذمة  أو حق يف  دين  بقاء  فإن  مالية، وأساسًا 

ممكن،  وقت  بأرسع  ألدائه  املبادرة  وعليه  تقتضيه،  لرضورة  إال  إليه  يلجأ 

)1)  السيد حممد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، املسألة10 من االستطاعة.
)2) املصدر السابق مسألة14.

))) السيد أبو القاسم اخلوئي، مناسك احلج، مسألة22 الطبعة الثامنة 97)1ه.
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ة  ين فإنه همٌّ بالليل ومذلَّ ورد يف احلديث عن رسول الّلهA: »إياكم والدَّ

ين مغلول يف قربه ال يفكه إال قضاء دينه«)2). بالنهار«)1)، »صاحب الدَّ

واملؤسف أن كثريًا من الناس يتساهلون يف موضوع الديون وحقوق 

اآلخرين، بينام ينفقون الكثري من املال يف قضايا الرتفيه واألمور الكاملية.

ين مانعًا عن وجوب احلج، وأن األولوية لوفاء  لقد اعترب الفقهاء الدَّ

ين، يقول السيد السيستاين:  الدَّ

ملا  مستوعب  َدين  عليه  وكان  احلج  بنفقات  يفي  ما  عنده  كان  إذا  � 

اقتطع  لو  لنفقاته  وافيًا  يكن  مل  بأن  ـ  كاملستوعب  أو  املال  من  عنده 

ين  ين ـ مل جيب عليه احلج عىل األظهر. وال فرق يف الدَّ مه مقدار الدَّ

بني أن يكون حاالً أو موجاًل، إاّل إذا كان مؤّجاًل بأجل بعيد جدًا ـ 

كخمسني سنة مثاًل ، مما ال يعتني بمثله العقالء، كام ال فرق فيه بني أن 

يكون سابقًا عىل حصول املال، أو بعد حصوله بال تقصري منه.

إذا كان عليه مخس أو زكاة وكان عنده مقدار من املال ولكن ال يفي  � 

بمصارف احلج لو أّدامها وجب عليه أداؤمها، ومل جيب عليه احلج، 

وال فرق يف ذلك بني أن يكون اخلمس والزكاة يف عني املال أو يكونا 

يف ذمته.

إذا وجب عليه احلج وكان عليه مخس أو زكاة أو غريمها من احلقوق  � 

السفر إىل احلج، ولو  له تأخريه ألجل  أداؤها ومل جيز  الواجبة لزمه 

الطبعة اخلامسة 1405ه، )بريوت:  العامل، ج6،  اهلندي. كنز  املتقي  الدين عيل  )1) عالء 
مؤسسة الرسالة(، ص2)2.

)2) املصدر نفسه.
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كان ساتره يف الطواف أو يف صالة الطواف أو ثمن هديه من املال 

الذي تعّلق به أو نحوه من احلقوق فحكمه حكم املغصوب)1).

احلقوق ال�صرعية
التي تتوجب عىل اإلنسان، كالزكاة واخلمس  املالية  احلقوق الرشعية 

حقوق  وهي  فرضها،  ألنه  ناحية  من  تعاىل  لّله  حقوق  هي  والكفارات، 

للناس من جهة أخرى، ألهنا ترتبط بحاجات الفئات الضعيفة واملستحقة 

فإنه يكون  أداء احلقوق الرشعية،  ما تساهل اإلنسان يف  املجتمع، وإذا  يف 

معتدًيا عىل حقوق الّله، وحقوق الفقراء واملحتاجني.

لذا أفتى الفقهاء بأولوية أداء احلقوق الرشعية عىل أداء فريضة احلج، 

بل لو حج بنفس املال غري املخّمس أو غري املزّكى، ملا صح حجه وما سقط 

الفرض عنه، بل هو مأثوم لترصفه يف حقوق اآلخرين.

هكذا تعلمنا األحكام الرشعية مراعاة سّلم األولويات، وتقديم األهم 

عىل املهم، فمع عظمة احلج ومكانته، حيث اعترب الّله تعـاىل تركـه كفـرًا، 

﴿َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ الّلَه َغنِيٌّ َعْن اْلَعامَلنَِي﴾ إال أنه ال يلغي األولويات األخرى، 

وال يكون عىل حساهبا. اللهم وفقنا حلج بيتك احلرام، ويرّس للحجيج أداء 

مناسكهم، وتقبل منهم أعامهلم، وأرجعهم إىل ديارهم ساملني، وأرشكنا يف 

صالح دعواهتم يا رّب العاملني.

)1) مناسك احلج وملحقاهتا. ص 24-25-26، املسائل 4)-5)-6).
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