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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
 الحم���د هلل رب العالمي���ن واأ�س���هد اأن ال اإل���ه اإال اهلل 
المل���ك الح���ق المبين واأ�س���هد اأن �س���يدنا محم���داً عبده 

ور�سوله خاتم النبيين.
الله���م �سل على محمد وعل���ى اآل محمد وبارك على 
محمد وعلى اآل محمد كما �سليت وباركت على اإبراهيم 
وعل���ى اآل اإبراهي���م اإن���ك حمي���ٌد مجي���د، وار����ض الله���م 
بر�س���اك ع���ن اأ�سحاب���ه االأخي���ار المنتجبين وع���ن �سائر 

عبادك ال�سالحين.
بمنا�سب���ة حل���ول فري�س���ة الح���ج قمن���ا باإع���داد ه���ذه 
الم���ادة الثقافي���ة من محا�سرات ال�سي���د ح�سين وال�سيد 
عب���د المل���ك ر�س���وان اهلل عليهم���ا فحت���ى واإن حرمنا اآل 
�سع���ود اأداء ه���ذه الفري�سة اإال اأننا بحاجة ما�سة لمعرفة 
اأهمي���ة ه���ذه الفري�سة وم���ا تتعر�ض له م���ن الموؤامرات 
وم���ا يتعر����ض ل���ه البي���ت الح���رام كذل���ك م���ن موؤامرات 
م���ن اليه���ود واأياديه���م الق���ذرة المتحكم���ة عل���ى البي���ت 
الح���رام المتمثلة في النظام ال�سعودي العميل والخائن 
والتيار الوهابي التكفيري الذين يعملون جاهدين على 
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محاربة هذه الفري�سة العظيمة من خالل عدة اأمور:
تفري���غ هذه الفري�سة المقد�سة م���ن محتواها حتى   -

ال توؤدي الهدف الذي فر�ست من اأجله.
واأكثر من هذا اأنهم يعملون على منع بع�ض الم�سلمين   -
م���ن الح���ج بط���رق مختلف���ة: بارت���كاب مج���ازر بح���ق 
الحج���اج تارة وباخت���الق االأمرا�ض ت���ارة اأخرى وو�سع 
العراقي���ل الكثي���رة اأم���ام الحجاج وا�ستخ���دام الحج في 
ح�ساباته���م ال�سيا�سي���ة وموؤامراته���م على �سع���وب اأمتنا 
فم���ن ن�سبوا له العداء منعوه من الحج ومن وقف في 
وج���ه موؤامراته���م ورف����ض هيمنتهم منع���وه من الحج 
ومن �سخطت عليه اأمريكا واإ�سرائيل منعوه من الحج، 
وهك���ذا، ولك���ن نح���ن على يقي���ن ب���اأن ه���ذه الت�سرفات 
اأداء ه���ذه الفري�س���ة ه���و يب�س���ر  ومن���ع الحج���اج م���ن 

بزوالهم قريباً اإن �ساء اهلل وما ذلك على اهلل بعزيز .
واهلل الموفق

يحيى قا�سم اأبو عوا�سة
1 ذو الحجة 1438ه� 

•••

المقدمة
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 البيت احلرام

الدور المحوري للبيت الحرام
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل : 

االإ�سالم���ي،  للدي���ن  بالن�سب���ة  اأ�سا�سي���ة  الم�ساأل���ة 
الم�س���روع الدين���ي كل���ه، حتى يمك���ن اإقامته ف���ي الواقع 
والنهو����ض ب���ه ف���ي الحياة، ل���ه ركائ���ز اأ�سا�سي���ة، ومعالم 
اأ�سا�سي���ة، وه���ي: المنه���ج اأواًل، الق���ادة والرم���وز ثانًي���ا، 
المقد�س���ات التي ُتمثِّل معالم في االأر����ض ثالًثا.]من ذكرى 

استشهاد اإلمام علي 1434هـ[.

نب��ي اهلل اإبراهي��م وابن��ه اإ�س��ماعيل يكلف��ان برفع 
قواعد البيت الحرام

يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الدر�ض 
ال�سابع من درو�ض رم�سان :

{َو�إِْذ َيْرَفُع �إِْبَر�ِهيُم �ْلَقَو�ِعَد ِمَن �ْلَبْيِت َو�إِ�ْسَماِعيُل 
َنا َو�ْجَعْلَنا  ــِميُع �ْلَعِليُم َربَّ ا �إِنََّك �أَْنَت �ل�سَّ ْل ِمنَّ َنــا َتَقبَّ َربَّ
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ًة ُم�ْسِلَمًة َلَك}]البقرة: من اآلية  ِتَنا �أُمَّ يَّ ُم�ْســِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّ
126-128[ هن���ا يق���دم اإبراهي���م واإ�سماعي���ل �سخ�سيتي���ن 

عندهم���ا حيوية، واهتمام ع���اٍل، وم�ساعرهم كلها مليئة 
بالتوج���ه اإل���ى اهلل، واالإخال����ض هلل، والتق���رب اإل���ى اهلل 
بكل عمل ممكن ينالونه متجهين لبناء البيت فيرفعان 
ــا �إِنَّــَك �أَْنــَت  ــْل ِمنَّ َنــا َتَقبَّ قواع���ده وباإخال����ض هلل: {َربَّ

ِميُع �ْلَعِليُم}... �ل�سَّ
َنــا َو�ْجَعْلَنا ُم�ْســِلَمْيِن َلَك} هم يعرف���ون اأهمية  {َربَّ
البي���ت الحرام كمعلم م���ن معالم توحي���د اهلل، والتوجه 

الواحد كقبلة، يتوجه اإليها عباد اهلل الموحدون .
البيت الحرام اأول بيت و�سع للنا�ض

 يق���ول ال�سي���د ح�سين ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الدر�ض 
الرابع ع�سر من درو�ض رم�سان:

ــَة ُمَبــاَركًا  ـِذي ِبَبكَّ ا�ــِس َللَـّ ــَع ِللنَّ َل َبْيــٍت ُو�سِ {�إِنَّ �أَوَّ
َوُهــدًى ِلْلَعاَلِميــَن}]آل عمـران: اآليـة 96[ ...  يبي���ن اأن اأول 
بي���ت و�س���ع للنا����ض ليكون قبل���ة للنا�ض ليك���ون له الدور 
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الذي اأراد اهلل اأن يكون له كما ذكره في اأكثر من اآية هو 
ذل���ك البيت الذي ببك���ة {بكة} كاأنها ا�سم نف�ض الموقع 
ال���ذي في���ه البي���ت الح���رام، ال���ذي في���ه الكعب���ة، اأعن���ي: 
وكاأن���ه ا�سم لذلك الموقع من مكة، بكة {ُمَباَركًا َوُهدًى 
ِلْلَعاَلِميــَن}]آل عمـران: مـن اآليـة 96[ فيه برك���ة، ومن بركته 
اأنه يت���رك اأثراً في النف�ض عندما ت�ساهد البيت الحرام، 
عندم���ا ي�س���ل الواح���د اإل���ى داخ���ل الم�سج���د ويطل على 
الكعبة تجد حالة اأخرى بالن�سبة لنف�سيتك وم�ساعرك، 
اأجواء دينية تلم�ض وكاأنك في و�سعية قريب من اهلل، ال 
ي�ستطيع االإن�سان اأن يعبر عن الحالة التي تعتريه اأثناء 
م�ساهدته للكعبة {َوُهدًى ِلْلَعاَلِميَن}]آل عمران: من اآلية 96[ 
م���ن خالل المهام التي لهذا البيت التي ذكرها في اأكثر 

من اآية.
فيه اآيات بينات

َنــاٌت َمَقــاُم �إِْبَر�ِهيــَم َوَمــْن َدَخَلــُه  {ِفيــِه �آَيــاٌت َبيِّ
َكاَن �آِمنــًا} ]آل عمـران: مـن اآليـة 97[ الح���ظ هن���ا االن�سج���ام 
الكام���ل بي���ن دور البي���ت الح���رام ودور الق���راآن الكري���م 
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ودور الر�س���ول )�سل���وات اهلل علي���ه وعلى اآل���ه( هذه كلها 
{ُهــدًى ِلْلَعاَلِميَن} وفي القراآن يق���ول اأي�ساً اأنه للنا�ض، 
والنا����ض تعن���ي: للعالمي���ن جميعاً، الب�س���ر، كذلك يقول 
ع���ن الر�س���ول )�سل���وات اهلل عليه وعل���ى اآله( اأن���ه اأر�سله 

رحمة للعالمين.
ربم���ا ق���د يك���ون هن���اك اأ�سي���اء اأخ���رى م���ن الناحي���ة 
العلمي���ة ال نعرفه���ا مم���ا يمكن اأن يكون للبي���ت اأثر فيه، 
تعط���ي ه���دًى فيه �س���واء فيم���ا يتعل���ق باأ�سي���اء جغرافية 
اأو م���ا يتعل���ق باأ�سي���اء علمي���ة اأخرى قد يك���ون للبيت اأثر 
فيها. مما يقال اأن مو�سع البيت الحرام هو يمثل ن�سف 
المعم���ورة تمام���اً، النقط���ة الت���ي تعتبر قل���ب المعمورة، 
المعم���ورة  يك���ون  ق���د  وبال���ذات  االأر�سي���ة  الك���رة  قل���ب 
منه���ا. ربم���ا لو كان���ت الم�ساأل���ة فيما يتعلق بم���ا ي�سمى: 
ب�)خط���وط الطول والعر����ض( بالن�سبة للك���رة االأر�سية 
لو كان���ت الم�ساألة تمت على اأيدي الم�سلمين لربما كان 
موق���ع الكعب���ة موقع البي���ت الح���رام هو نقط���ة البداية 
ب���دل اأن يعمل���وا )قرنيت����ض( ه���ذه المنطق���ة الت���ي حول 
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لن���دن، قد تك���ون الكعب���ة نف�سها كانت هي الم���كان الذي 
ي�سل���ح اأن يكون بداية لر�س���م خطوط الطول والعر�ض، 

لكن االآخرين هم الذين تولوا كل �سيء في االأخير. 
كلم���ة {َوُهــدًى ِلْلَعاَلِميــَن}]آل عمـران: مـن اآليـة 96[ كما 
يق���ول اهلل ع���ن الق���راآن الكري���م ه���دى ق���د تك���ون تهدي 
الأ�سي���اء كثي���رة مم���ا ق���د تجل���ى للنا����ض ومم���ا يمك���ن اأن 
يتجل���ى ول���و ل���م يك���ن اإال مث���ل م���ا يذك���ر البع����ض م���ن 
الموؤرخي���ن باأنه ملح���وظ بالن�سبة لموقع البيت الحرام 
ومك���ة ب�سكل عام عل���ى الرغم من اأنه يب���دو مكاناً �سيقاً 
ومكاناً الجبال محيطة به وادي �سيق لكن ي�ستوعب كل 
ا كانوا. اإذاً ما هذا فيه اآية  م���ن يفدون اإليه فليكون���وا كمَّ
م���ن اآيات اهلل؟ اآي���ة من اآي���ات اهلل ملحوظة هذه، الحظ 
حت���ى على الرغ���م من م�سايق���ة ال�سعوديي���ن لم�ساحات 
مك���ة ي�ستغلونه���ا في بناي���ات �ساهقة ويوؤجرونه���ا باأغلى 
االأثم���ان ما تزال تت�سع للماليين، ماليين النا�ض تت�سع 
له���م مكة وتت�سع له���م تلك الم�ساعر وما ت���زال ترى اأنه 

يوجد مجال!. 
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 ]96 اآليـة  مـن  عمـران:  ]آل  ِلْلَعاَلِميــَن}  {َوُهــدًى  كلم���ة: 
تب���دو م�ساأل���ة وا�سع���ة لي�س���ت فق���ط مث���ل م���ا يقول���ون: 
 ه���دًى للم�سلمي���ن مثاًل اأو ه���دى ل�سكان الجزي���رة اأو... 
{ِلْلَعاَلِميــَن} بالعبارة هذه، بل ربم���ا قد تتجاوز العبارة 

هذه عالم الب�سر اإلى عوالم اأخرى. 
وم���ن اأغ���رب م���ا ذك���ره �ساح���ب )تاري���خ الحرمي���ن( 
)دح���الن( يحك���ي ق�سة ب���اأن اأنا�ساً �ساهدوا ف���ي وقت لم 
يك���ن يوجد عن���د الكعبة اأنا����ض في زمان قدي���م �ساهدوا 
جم���اًل يتج���ه اإل���ى الكعب���ة حاول���وا يمنعون���ه ل���م ير����ض  
ويتج���ه ويطوف اأربعة ع�سر �سوطاً حول الكعبة ثم يقف 
عن���د مق���ام اإبراهيم عند ال���ذي ي�سمون���ه الملتزم قريب 
من الملتزم وراأوه ودموعه ت�سيل يبكي ثم �سقط ومات.
باً( من تلك الغزالن في   وكانوا ي�ساهدون اأي�ساً )�سِ
ا تدخل اإلى هناك اإلى عند  وق���ت يكون النا�ض قلي���اًل جدًّ
���ن فر�سة اإلى اأن تدخ���ل اإلى عند  الكعب���ة وتح���اول تتحيَّ

الكعبة هذه الغزالن.
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ْبَر�ِهيــَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن  َناٌت َمَقاُم �إِ {ِفيِه �آَيــاٌت َبيِّ
�آِمنًا}]آل عمـران: من اآلية 97[ مقام اإبراهيم ما يزال وا�سحاً 
وعندم���ا يق���ول: {ِفيِه} اأي يب���دو: كان الم���كان الالئق 
بالن�سب���ة لمقام اإبراهيم اأن يكون ملت�سقاً بالكعبة؛ الأنه 
قال���وا فعاًل كان���ت تلك الحج���ر التي فيها اأث���ر الأقدامه 
اأنه���ا حج���ر كان مثلم���ا تق���ول: )�سقالة( مثلم���ا يقولون 
االآن - عندن���ا - ي�سع���د م���ن عليها وهو يبن���ي، يبني من 
فوقه���ا ي�ستعملها فظهر فيه���ا اآثار اأقدامه وهو ي�ستعمل 
 نف����ض ه���ذه الحج���ر لك���ن ف�سلوها الأن���ه عندم���ا يقول: 
َناٌت}]آل عمران: من اآلية 97[ األي�ض هو يتحدث  {ِفيِه �آَياٌت َبيِّ

عن البيت؟.
ــَة ُمَبــاَركًا  ـِذي ِبَبكَّ ا�ــِس َللَـّ ــَع ِللنَّ َل َبْيــٍت ُو�سِ {�إِنَّ �أَوَّ
ْبَر�ِهيــَم  َنــاٌت َمَقــاُم �إِ َوُهــدًى ِلْلَعاَلِميــَن ِفيــِه �آَيــاٌت َبيِّ
ا�ــِس ِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن  ِ َعَلى �لنَّ َوَمــْن َدَخَلُه َكاَن �آِمنًا َوِلَّ
��ْسَتَطاَع �إَِلْيِه �َسِبياًل}]آل عمران: اآلية 96- 97[ هنا ذكر فيما 

يتعلق بكان اآمناً {َوَمْن َدَخَلُه َكاَن �آِمنًا}.



12

فريضة الحج.. األهداف واالستهداف

البيت الحرام هو مثابة للنا�س
ا�ــِس َو�أَْمنًا}]البقـرة:  {َو�إِْذ َجَعْلَنــا �ْلَبْيــَت َمَثاَبــًة ِللنَّ
مـن اآليـة 125[ بمعن���ى م���ن يلوذ بالبي���ت من يك���ون بجوار 

البي���ت يعتب���ر اآمن���اً ال اأح���د عل���ى االإطالق يتع���دى عليه 
مهم���ا كان بين���ه وبين���ه م���ن ع���داوة. تجد ه���ذه الق�سية 
يتجل���ى فيها رحمة اهلل �سبحان���ه وتعالى اأن يكون هناك 
اأماكن اآمنة للنا�ض واأن تكون تلك المواقع اآمنة ما تزال 
ف���ي نف����ض الوق���ت يمكن اأن تك���ون مواق���ع تجارية يمكن 
للنا�ض اأن يذهبوا اإليها فياأخذوا اأغرا�سهم وياأخذوا كل 

حاجياتهم.
يجع���ل اهلل اأماك���ن اآمن���ة ويجع���ل اأزمن���ة اآمن���ة، األ���م 
يجع���ل االأ�سه���ر الح���رم اأربع���ة اأ�سه���ر في ال�سن���ة يجعلها 
ال يج���وز القتال فيه���ا اإال في ظ���روف اأن يح�سل اعتداء 
م���ن ط���رف ممن ال يراع���ون اأي �سيء م���ن حرمات اهلل؟ 
اإذاً هن���ا اأزمن���ة يكون فيها اأمن واأماك���ن يكون فيها اأمن؛ 
الأن الب�س���ر بحاج���ة اإلى هذا بحيث ال يكون هناك �سراع 
بينه���م ال ينته���ي وال له حد ال باعتبار زم���ن وال باعتبار 
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اأن يك���ون هن���اك بالن�سب���ة لالأمكن���ة وبالن�سب���ة  موق���ع، 
لالأزمنة يجعلها اأزمنة اآمنة ومكاناً اآمناً.

لعظم��ة البي��ت عه��د اهلل اإل��ى اإبراهيم واإ�س��ماعيل 
ليكونا خادمين للبيت الحرام

يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الدر�ض 
ال�سابع من درو�ض رم�سان:

َر� َبْيِتَي  ْن َطهِّ ْبَر�ِهيــَم َو�إِ�ْسَماِعيَل �أَ {َوَعِهْدَنــا �إَِلى �إِ
مـن  ُجوِد}]البقـرة:  �ل�سُّ ــِع  كَّ َو�لرُّ َو�ْلَعاِكِفيــَن  اِئِفيــَن  ِللطَّ
اآلية125[ اأن يكونا خادمين لهذا البيت، نبي اهلل اإبراهيم 

وابن���ه اإ�سماعي���ل نبي���ان من اأعظ���م اأنبي���اء اهلل، مهمتهم 
رعاي���ة ه���ذا البي���ت، وت�سهي���ل مهم���ة الط���واف، والركوع 
وال�سجود، اأي اأن يكون هذا البيت بال�سكل الذي ي�ستطيع 
النا�ض اأن ينالوه وبخدمات تتوفر لهم حتى يثوبوا اإليه، 

ويقوموا بتفا�سيل عبادية توؤدى نحوه.
ــِع  كَّ اِئِفيــَن َو�ْلَعاِكِفيــَن َو�لرُّ ــَر� َبْيِتــَي ِللطَّ  {�أَْن َطهِّ
ْن ِفي  ُجــوِد} وهو الذي قال ل�ه ف���ي اآية اأخرى {َو�أَذِّ �ل�سُّ
}]الحج: من اآلية27[ األي�ض هوؤالء النا�ض وهم  ا�ِس ِباْلَحجِّ �لنَّ
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يتجهون اإلى البي���ت الحرام، ويطوفون حوله، وي�سلون 
حول���ه، يجع���ل م���ن مهام���ه الرئي�سي���ة: اأن يك���ون خادماً 
له���وؤالء، يح���اول اأن يك���ون خادم���اً له���ذا البي���ت بال�س���كل 
ال���ذي ي�سه���ل عملي���ة العبادة عن���د هذا البي���ت، واأن يحج 

اإليه النا�ض، ويثوبوا اإليه.
{َو�إِْذ َقاَل �إِْبَر�ِهيُم َربِّ �ْجَعْل َهَذ� َبَلدً� �آِمنا}]البقرة: 
مـن اآليـة126[ الأن���ه يعرف اأن يك���ون هذا الم���كان هو مثابة 

للنا����ض اأن الجان���ب االأمن���ي مهم، الجان���ب االأمني �سواء 
م���ن الجهة التي تعتبر نف�سه���ا قائمة عليه، اأو فيما بين 
النا����ض اأنف�سهم، عندما تلقى م���ن اعتدى عليك، عندما 
تلق���ى قات���ل ابن���ك، اأو قات���ل اأبي���ك، اأو اأي �سخ����ض لي����ض 

محاًل اأبداً اأن تنتقم فيه من اأحد.
وارزق اأهله من الثمرات

َمَر�ِت  {َربِّ �ْجَعْل َهَذ� َبَلدً� �آِمنًا َو�ْرُزْق �أَْهَلُه ِمَن �لثَّ
َمْن �آَمــَن ِمْنُهْم ِباِل َو�ْلَيــْوِم �ْلآِخِر}]البقرة: مـن اآلية126[ 
كي���ف اهتم���ام االأنبياء اأنف�سه���م، اهتمام االأنبي���اء بما هو 
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م���ن معال���م دي���ن اهلل، واهتمامه���م اأي�س���اً فيم���ا يتعل���ق 
بالنا����ض، وبال���ذات النا����ض القريبي���ن م���ن ه���ذا البي���ت 
الح���رام لئ���ال ي�سبحوا اأنا�س���اً ي�ستغل���ون الوافدين اإليه، 
وفر لهوؤالء، اأرزقهم، ولي�ض فقط �سيدعو لهوؤالء فقط؛ 
الأن���ه عندما يك���ون المحيطون لهذا البيت، ومن هم في 
طري���ق الو�س���ول اإلى ه���ذا البيت الح���رام رزقهم متوفر 
ق���د ي�س���كل ه���ذا اأمن���اً بالن�سبة للنا����ض، اأمناًً م���ن ال�سطو 
عل���ى ممتلكاته���م، واأمن���اً م���ن ا�ستغالله���م: ا�ستغالله���م 
ف���ي اأقواته���م، ا�ستغاللهم ف���ي توفير الم�سك���ن والطعام 
بالن�سب���ة  �سدي���دة  عن���ده كراه���ة  لك���ن  له���م،  وال�س���راب 
للكافري���ن بالن�سب���ة للظالمي���ن {َمــْن �آَمَن ِمْنُهــْم ِباِل 
ُه  َطرُّ ُعُه َقِلياًل ُثمَّ �أَ�سْ َو�ْلَيْوِم �ْلآِخِر َقاَل َوَمْن َكَفَر َفاأَُمتِّ

يُر}]البقرة: من اآلية126[. اِر َوِبْئ�َس �ْلَم�سِ �إَِلى َعَذ�ِب �لنَّ
الح���ظ من الناحي���ة االأمنية اأنه حتى ول���و هم اأنا�ض 
عا�س���ون في ذلك المحي���ط قد يهيئ اهلل اأرزاقهم رعاية 
لم���ن؟ رعاية لمن يف���دون اإلى هذا البي���ت؛ ليكون فيما 
يتعلق بالجانب االأمني يتوفر للنا�ض اأمن، ولكن اتركهم 
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ُه �إَِلى َعَذ�ِب  َطرُّ يعتبر متاع بالن�سبة لهم قليل {ُثمَّ �أَ�سْ
يُر} . اِر َوِبْئ�َس �ْلَم�سِ �لنَّ

اإذاً فه���ذه ت���رد على م���ن يقدر باأنه اأولئ���ك النا�ض هم 
عل���ى ح���ق بحج���ة اأنه )الح���ظ كيف الب���اري مده���م!..( 
ــِذْي �أَْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــْوٍع َو�آَمَنُهــْم  كان يم���د قري�س���اً {�لَّ
 ِمــْن َخــْوٍف} وه���م م�سرك���ون لكن عل���ى ه����ذه القاعدة: 
ُعُه َقِلياًل}]البقرة: من اآلية126[ ممكن حتى  {َوَمْن َكَفَر َفاأَُمتِّ

ويتوفر ل�ه رزقه لكن و�سيوؤاخذ موؤاخذة �سديدة.
لم���اذا يوفر له رزقه؟ الأن���ه ع�سى اأن يكون في توفير 
رزق���ه ماأم���ن م���ن اأن ي�سط���و عل���ى االآخري���ن، وي�ستغ���ل 
االآخري���ن الذي���ن يثوب���ون اإل���ى ه���ذا البي���ت، ويتجه���ون 
اإل���ى العب���ادة التي ه���ي مرتبطة باأدائها عل���ى نحو معين 
عن���د ذلك البيت، لي����ض معناه اأنه عندم���ا اأعطاهم اأنهم 
اأه���ل الح���ق، واأنه ق���د اعتبرهم اأه���ل الح���ق؛ الأن الباري 
ق���د اأعطاه���م، واأعطاه���م، واأعطاه���م، واأ�سي���اء من هذه! 
ا، وخط���ورة بالغة  ال، �ستك���ون ه���ذه م�سئولية كبي���رة جدًّ
ا عليهم عندما يتوفر لهم ال���رزق؛ ومن االعتبارات  ج���دًّ

الهامة في توفيره من اأجل االآخرين.
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تحريم ال�سيد على المحرمين يوحي باأهمية البيت الحرام

يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الواحد 
والع�سرين من درو�ض رم�سان:

اأن  ُمْح���ِرم  واالإن�س���ان  ي�س���ح  ال  لل�سي���د  وبالن�سب���ة 
���ا، التاأكي���د بالن�سبة له���ذه الق�سية اأن ال  ي�سط���اد، نهائًيّ
يك���ون هناك ا�سطياد م���ن جانب المحرمين للحيوانات 
الت���ي ع���ادة هي حالل في غي���ر وقت االإح���رام هو يوحي 
باأهمي���ة كبرى لحرم���ة البيت الحرام، وم���ا جاور البيت 
الح���رام، نف�ض تل���ك المنطق���ة، وحرم���ة الفري�سة التي 

تدخل فيها، �سواء حج اأو عمرة بدءاً من اإحرامك.
ث���م ربم���ا نف����ض ه���ذه المخلوقات ق���د يكون له���ا دور 
معي���ن فيم���ا يتعلق بالبي���ت الحرام، وكما يج���د االإن�سان 
اأثناء الحج، األي�ض النا�ض يرون الحمام بين الحجاج وال 
تنف���ر م���ن هم؟ قد يكون عندها فه���م هي، قد يكون هذا 
البي���ت - كما ق���ال اهلل -: {َوُهــدًى ِلْلَعاَلِميــَن}]آل عمران: 
مـن اآليـة96[، قد يك���ون لعوالم كثي���رة غير االإن�س���ان، غير 

االإن����ض، وغير الجن، قد يكون لمخلوق���ات اأخرى، منها 
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ه���ذه المخلوق���ات، ف���اإذا وجدنا باأنه ال ي�س���ح اأن ت�سطاد 
�سي���داً ول���و اأرنب���ة اأو حمامة، فما اأعظم حرم���ة االإن�سان 
الم�سلم في ذلك الوقت، وقت العمرة، ووقت الحج واأنت 
مح���رم ول���و م���ن الميق���ات، ثم في تل���ك الم�ساح���ة كلها، 
البي���ت الح���رام وما جاوره���ا، اأن حرم���ة االإن�سان، عندما 
تجد اأنه لم يبح للنا�ض اأن ي�سطادوا حمامة، في�سفك دم 

حمامة، فكيف بدم اإن�سان.
حت��ى م�سركو قري���س عا�س��وا و�سعًا مريح��ًا ب�سبب 

البيت الحرام
الحوث���ي  الدي���ن  ب���در  عبدالمل���ك  ال�سي���د  يتح���دث 
بمنا�سبة راأ�ض ال�سنة الهجرية  عن بركات البيت الحرام 

حتى على منهم م�سركون فيقول:
ال���ذي كان يعي����ض و�سع���اً مريح���اً  مجتم���ع قري����ض 
ومختلف���اً من بع�ض النواحي عن بع�ض المجتمعات في 
المنقط���ة العربي���ة وغيرها بف�سل �س���رف البيت الحرام 
وكرام���ة البي���ت الح���رام، اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ق���ال في 
كتاب���ه الكريم:{ِلإِيــاَلِف ُقَرْي�ــٍس)1( �إِياَلِفِهــْم ِرْحَلَة 
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ــْيِف)2( َفْلَيْعُبُدو� َربَّ َهــَذ� �ْلَبْيِت)3(  ــَتاء َو�ل�سَّ �ل�سِّ
ْن َخْوٍف)4(} ]قريش[  ن ُجوٍع َو�آَمَنُهم مِّ �لَِّذي �أَْطَعَمُهم مِّ
مجتم���ع قري����ض كان يحظ���ى با�ستق���رار اأمن���ي اأكث���ر من 
غيره من المجتمعات، المجتمعات االأخرى تحترم هذا 
المجتمع لوجود بيت اهلل الحرام هناك في مكة ويحظى 
با�ستقرار اقت�سادي اهلل �سبحانه وتعالى ا�ستجاب لدعوة 
نبي���ه اإبراهيم وبحكمته اأي�ساً �سبحانه وتعالى اأراد لمكة 
اأن يكون فيها الخير ورغد العي�ض و�سعد المعي�سة حتى 
ي�ساع���د ذلك على ا�ستقرار هناك ل�سالح الحجاج الذين 
يوؤم���ون البي���ت الح���رام ول�سال���ح عم���ارة ه���ذا الم�سج���د 
الح���رام بالطاع���ة والعب���ادة والذك���ر هلل �سبحانه وتعالى 
في اأج���واء اآمنة وم�ستقرة عل���ى الم�ستوى االأمني وعلى 

الم�ستوى االقت�سادي والمعي�سي.
كان م�سرك��و مك��ة يعتب��رون لأنف�سه��م الف�س��ل هم 
ولي���س هلل ولبيته الح��رام كما هو الح��ال اليوم من 

نظام اآل �سعود
 وكم���ا هي الع���ادة كما ن�ساهد الي���وم كان البع�ض من 
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اأولئ���ك من كفار مكة ومن م�سرك���ي مكة كانوا يعتبرون 
الأنف�سهم الف�س���ل هم ولي�ض هلل ولبيته الحرام ولوجود 
بيت���ه الح���رام الف�س���ل عليهم الي���وم كما ن�ساه���د النظام 
ال�سع���ودي الذي ي�ستغل البيت الح���رام وي�ستغل فري�سة 
الح���ج وي�ستغ���ل العمرة اأي�س���اً في الح�س���ول على اأموال 
ا باعتباره  اأكبر معلم �سياحي ديني في العالم  هائلة جدًّ
وال يماثله معلم اآخر ربما في التوافد اإليه، وفي الحر�ض 
عل���ى الو�س���ول اإليه في زيارت���ه في الحج اإلي���ه، ي�ستفيد 
منه االأموال الكثيرة ي�ستفيد منه على م�ستويات اأخرى 
يح���اول اأن ي�ستغ���ل �سيطرت���ه وهيمنت���ه علي���ه حتى على 
الم�ستوى ال�سيا�سي وعلى �سائر الم�ستويات مع كل ذلك 
يتمن���ن وكاأن���ه هو من له المّنة في وج���ود البيت الحرام 
في مكة وكاأنه هو الذي يخدم هذا البيت ولي�ض ي�ستغله 
ويك�س���ب من���ه ، والذي يعطيه ال ي�س���اوي �سيئاً اأبداً بقدر 

ما ياأخذُه ويك�سبُه وي�ستفيده، وهذا معلوم.
•••
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من أبرز أهداف احلج 

وحدة الكلمة وتاأهيل الأمة في مواجهة اأعدائها
ف���ي محا�س���رة )ال ع���ذر للجمي���ع اأم���ام اهلل(  يق���ول 

ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه:
الح���ج عب���ادة مهم���ة له���ا عالقته���ا الكبي���رة بوح���دة 
االأم���ة، له���ا عالقته���ا الكبي���رة بتاأهي���ل االأم���ة لمواجهة 

اأعدائها من اليهود والن�سارى. 
ويقول:

ما اأكثر من يحجون وال يفهمون قيمة الحج!. الحج 
ل���ه اأث���ره المهم، ل���ه اأثره الكبير في خدم���ة وحدة االأمة 
االإ�سالمية، األم يج���زوؤوا البالد االإ�سالمية اإلى دويالت 
خم�سي���ن دولة اأو اأكثر؟ وجزوؤوا البالد العربية اإلى عدة 
دوي���الت، لكن بق���ي الحج م�سكلة يلتقي في���ه الم�سلمون 
من كل منطقة. اإذاً ما زال الحج رمزاً لوحدة الم�سلمين 
ويلتق���ي حول���ه الم�سلم���ون ويحمل معاٍن كثي���رة لو جاء 
���ر الم�سلمين بها �ست�سكل خط���ورة بالغة عليهم  م���ن يذكِّ
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على الغربيي���ن، على اليهود والن�س���ارى، ولهم ن�سو�ض 
نح���ن نقراأها ن�سو�ض م���ن وزراء منهم ومفكرين منهم 
يتحدثون عن خطورة الحج واأنه يجب اأن ي�ستولوا على 
الح���ج، واأنه���م يج���ب اأن يهيمن���وا عل���ى ه���ذه البقع���ة.... 
لم���اذا؟  الح���ج.  عل���ى  ي�سيط���روا  اأن  يري���دون  اليه���ود 
ليحول���وا دون اأن ي�ستخ���دم الح���ج م���ن ِقَب���ل اأي فئة من 
الم�سلمي���ن لديه���ا وع���ي اإ�سالم���ي �سحي���ح فيعم���م ف���ي 
اأو�س���اط الم�سلمي���ن في ه���ذا الموؤتمر االإ�سالم���ي الهام 
الح���ج الذي يح�س���ره الم�سلمون م���ن كل بقعة.... والأن 
الح���ج مهم في مجال مواجهة اليهود والن�سارى جاءت 
االآي���ات القراآنية ف���ي الحديث عن الحج متو�سطة الآيات 
الحدي���ث ع���ن اليه���ود والن�س���ارى ف���ي كل م���ن �س���ورة 
)البقرة( و�سورة )اآل عمران والن�ساء( ثالث �سور اأذكرها 
م���ن ال�سور الطوال.  كما جاء الحديث عن والية االإمام 
عل���ي )ع( داخ���ل االآي���ات التي تتحدث عن بن���ي اإ�سرائيل، 
كم���ا ج���اء الحدي���ث ع���ن الوح���دة واالعت�س���ام بحبل اهلل 
جميع���اً �سم���ن الحدي���ث ع���ن بن���ي اإ�سرائي���ل ؛الأن بن���ي 
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اإ�سرائي���ل هم الم�سكل���ة الكبرى في هذا العالم �سد هذه 
االأم���ة و�سد هذا الدين، هم العدو التاريخي للم�سلمين 

من ذلك اليوم اإلى اآخر اأيام الدنيا.
 الحج و�سيلة من و�سائل الهداية والوعي والب�سيرة:
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الدر�ض 

ال�سابع من درو�ض رم�سان: 
ا�ــِس َو�أَْمنًا}]البقرة: من  {َو�إِْذ َجَعْلَنــا �ْلَبْيــَت َمَثاَبًة ِللنَّ
اآليـة125[ يثوب���ون اإليه���ا، يلتق���ون اإليها، هي بي���ت �سميت 

بي���ت اهلل، معلم���اً من معال���م دينه، من معال���م توحيده، 
م���ن معالم ربوبيت���ه، واألوهيته، نف�ض الكعبة يثوب اإليها 
النا�ض بطريقة م�ستمرة، يع���ودون اإليها، يعودون اإليها؛ 
الأن ث���اب اإل���ى ال�س���يء بمعن���ى: رج���ع، ف���كاأن النا�ض وهم 
دائماً يعودون اإلى الكعبة، يعودون اإلى الكعبة با�ستمرار،  

هذا معنى يثوبون اإليها.
ا فيما تعطيه م���ن معاني، فيما  له���ا قيم���ة هامة ج���دًّ
تعطي���ه م���ن م�ساعر، فيما يتعلق ب���اهلل �سبحانه وتعالى، 



24

فريضة الحج.. األهداف واالستهداف

االإن�س���ان عندم���ا يك���ون قريب���اً م���ن الكعبة ي�سع���ر وكاأنه 
قري���ب في اأجواء تجعله قريباً من اهلل، في اأجواء تراها 
ديني���ة، ترى م�ساع���ر النا�ض هن���اك كلها م�ساع���ر دينية، 
م�ساع���ر توجه اإلى اهلل، كل واح���د ي�سعر وكاأنه قد و�سل 
ا. يثوبون  اإل���ى الم���كان الذي قد ه���و قريب من اهلل ج���دًّ
اإليه���ا التقاوؤه���م المتك���رر ه���و و�سيل���ة م���ن و�سائ���ل ب���ث 

الهدى والوعي فيما بينهم بطريقة م�ستمرة .
ا، وم���ا يزال االأع���داء من  له���ذا كان الح���ج مهم���اً جدًّ
ا  اليه���ود والن�سارى ينظ���رون اإليه كق�سي���ة خطيرة جدًّ
اأي: اأن ه���ذه االأم���ة م���ا ت���زال تمتل���ك نقط���ة تمث���ل ق���وة 
بالن�سب���ة له���ا، واإيجابية كبيرة بالن�سب���ة لها، وعامل من 
عوامل اإمكانية توحده���ا، اإمكانية نقل المفهوم الواحد 
فيم���ا بينها، تعمي���م المفهوم الواح���د، والروؤية الواحدة 
فيم���ا بينها، اطالع البع�ض منهم على ما يعاني البع�ض 
االآخ���ر، م���ن خ���الل التقاءاته���م، له���ذا عملوا م���ن زمان 
عل���ى تفري���غ الحج عن محتواه، تفري���غ الحج عما يمكن 
اأن يعطي���ه من اإيجابي���ات بالن�سبة لالأم���ة وبعدما ظهر 
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)االإم���ام الخمين���ي( وح���اول اأن ي�ستغ���ل الح���ج لتذكي���ر 
الم�سلمي���ن، وكان ي�س���در بيان���اً ف���ي الح���ج، وي���وزع الأن���ه 
م���ن هن���ا تنطلق االأ�سياء اإل���ى مختلف بق���اع االأر�ض اأي: 
ا ال ي�ستطيع اأي طرف اأن يمول  تمث���ل موؤتمراً هاماً ج���دًّ
كمثل���ه كل �سن���ة؛ الأنها جاءت ق�سية عبادية ينطلق فيها 
النا����ض ه���م، كل اإن�سان يذهب هو بتموي���ل نف�سه فيلتقي 
الماليي���ن هناك، اأي دولة ت�ستطيع اأن تمول ولو مليون 

كل �سنة اأن يجتمعوا هناك؟ ال ت�ستطيع اأي دولة.
 الحج له عالقة بمو�سوع الت�سليم وال�سراع مع اأهل 

الكتاب
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه ف���ي الدر�ض 

الثامن من درو�ض رم�سان:
كما ذكر �سابقاً البيت الحرام وعمارة اإبراهيم له ذكر 
ــَفا َو�ْلَمْرَوَة ِمْن �َســَعاِئِر �ِل َفَمْن  هن���ا اأي�ساً: {�إِنَّ �ل�سَّ
َف ِبِهَما  وَّ َحــجَّ �ْلَبْيَت �أَِو �ْعَتَمَر َفال ُجَنــاَح َعَلْيِه �أَْن َيطَّ
َع َخْيــرً� َفاإِنَّ �َل �َســاِكٌر َعِليــٌم} ]البقرة:158[  َوَمــْن َتَطوَّ
هن���ا تاأتي ق�سي���ة الحديث عن البيت والحديث عن هذه 
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الم�ساع���ر في اإط���ار االأ�سياء ه���ذه فيما يتعل���ق بمو�سوع 
الهداي���ة فيم���ا يتعل���ق بمو�س���وع ال�س���راع م���ع االآخري���ن 
فيم���ا يتعلق بمو�سوع الت�سليم هلل، تج���د اأنها ق�سية لها 
اإيجابيته���ا في م���اذا؟ في تعزيز هذه االأ�سي���اء في تعزيز 
ا  اأن تهتدي بهدى اهلل باأن ت�سلم نف�سك هلل باأن تكون قويًّ

في مواجهة اأعداء اهلل.
 تج���د اأن له���ا عالق���ة فيم���ا يتعل���ق بالط���رف االآخ���ر 
فعندم���ا تكون هذه لها اأثر اإيجابي بالن�سبة للم�سلمين: 
وت�سري���ع  المقد�س���ة  الم�ساع���ر  وه���ذه  الح���رام،  البي���ت 
الط���واف بي���ن ال�سف���ا والم���روة وغيره���ا م���ن الم�ساعر 
المقد�س���ة ح���ول البيت الح���رام اأنها ق�سي���ة تمثل نقطة 
ق���وة بالن�سب���ة للم�سلمي���ن له���ا اإيجابية كبي���رة  بالن�سبة 
للم�سلمي���ن ف���ي مو�س���وع ال�س���راع م���ع االآخري���ن؛ لهذا 
تج���د االآخرين يتوجهون بجدية �س���د الحج وال�سيطرة 
عل���ى الح���ج واأن يعمل���وا ب���اأي طريق���ة للحيلول���ة بي���ن 
الم�سلمي���ن ب���اأن يتوقف���وا ع���ن الح���ج اأو اأن ياأت���وا باأعداد 
ا وبداأوا فيم���ا يتعلق بم���اذا؟ بالتق�سيد اأعني  قليل���ة ج���دًّ
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كل بلد ال يحج منه اإال ما ي�ساوي واحد في االألف مع اأن 
اهلل �سبحان���ه وتعالى جعل مكة بال�سكل الذي يت�سع الأي 

عدد يحج من النا�ض.
ويق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل  ف���ي ملزمة )ال 

عذر للجميع اأمام اهلل(:
وهكذا اأراد اهلل للحج اأن يكون ملتقى اإ�سالمياً، يذّكر 
النا����ض في���ه بع�سهم بع�س���اَ بما يجب عليه���م اأن يعملوه 

من اأجل دينهم في �سبيل مواجهة اأعدائهم.
االإم���ام الخميني ال���ذي عرف الحج بمعن���اه القراآني 
الكام���ل، ه���و م���ن ع���رف كي���ف يتعام���ل مع الح���ج فوجه 
االإيرانيي���ن اإل���ى اأن يرفع���وا �سع���ار الب���راءة م���ن اأمريكا، 
الب���راءة م���ن الم�سركي���ن، الب���راءة من اإ�سرائي���ل، ونحن 
هن���ا كن���ا نق���ول: لم���اذا يعمل ه���وؤالء، ولم ن���دِر ب���اأن اأول 
ر ببراءة  َعَم���ٍل لتحوي���ل الح���ج اإل���ى ح���ج اإ�سالم���ي َت�َس���دَّ
ٍقراأه���ا االإم���ام علي - اإماُمنا - الع�س���ر االآيات االأولى من 
 �س���ورة )براءة( هي بداية تحويل الحج اإلى حج اإ�سالمي 
ا�ِس َيْوَم �ْلَحجِّ �ْلأَْكَبِر  {َو�أََذ�ٌن ِمَن �ِل َوَر�ُسوِلِه �إَِلى �لنَّ
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مـن  َوَر�ُســوُلُه}]التوبة:  �ْلُم�ْســِرِكيَن  ِمــَن  َبــِريٌء  �َل  �أَنَّ 
اآليـة3[  ور�سوله ب���ريء من الم�سركين وق���راأ البراءة من 

الم�سركين االإمام علي بن اأبي طالب.
ونحن كنا هنا نقول ونحن �سيعة االإمام علي: ما بال 
ه���وؤالء يرفع���ون )الموت الأمري���كا / الم���وت الإ�سرائيل( 
الب���راءة م���ن الم�سركين هذا حج؟ )ح���ج يا حاج(. حجنا 
نح���ن اليمنيي���ن: )ح���ج ي���ا ح���اج ح���ج ي���ا ح���اج( عج���ال، 
عجالي���ن ونحن نطوف ون�سعى ونرمي الجمار: )حج يا 
ح���اج( عجالين نري���د نلهم اهلل ن�سوي م���ن الحج نلحق 

)حنيذ، َوَوَدْك( في البالد.
فاالإم���ام الخميني عندما اأمره���م اأن يرفعوا البراءة 
م���ن الم�سركي���ن في الحج اأنه هك���ذا بداية تحويل الحج 
ر باإع���الن البراءة  اأن ُي�سَب���غ بال�سبغ���ة االإ�سالمي���ة َت�سدَّ
قراأه���ا االإمام علي وهي براءة م���ن اهلل ور�سوله، هذا هو 

الحج.
يعلنه���ا  اأو  االإيراني���ون  يعلنه���ا  الت���ي  الب���راءة  حت���ى 
اأي اأح���د م���ن النا����ض هي ما ت���زال اأقل من الب���راءة التي 
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قراأه���ا االإمام علي )عليه ال�س���الم( كانت براءة �سريحة 
واإع���الن حرب، األ���م تكن اإعالن حرب عل���ى ال�سرك واأنه 
ال يج���وز اأن يح�س���روا بع���د هذا الع���ام اإطالق���اً اإلى هذه 
االأماك���ن المقد�سة، ال يج���وز اأن يح�سر الم�سركون اأبداً 
بع���د هذا الع���ام؟ االإمام علي هو قراأ ب���راءة من نوع اأكثر 
مم���ا يرفعه االإيرانيون في الح���ج، براءة من الم�سركين 
واإع���الن الحرب عليهم، واإعالن باأنه ال يجوز اأن يعودوا 
اأب���داً اإلى هذه المواق���ع المقد�سة. ونحن كنا نقول: ال.. 
نحج فقط، هذه عبادة هلل ما هو وقت اأمريكا واإ�سرائيل.

هكذا نق���ول؛ الأننا ال نفهم �سيئاً، هذه م�سكلتنا نحن 
ال نفهم اإال ال�سطحيات، الحج عبادة مهمة، الحج عبادة 
لها عالقتها الكبيرة بوحدة االأمة، لها عالقتها الكبيرة 
بتاأهيل االأمة لمواجهة اأعدائها من اليهود والن�سارى.

•••
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االستهداف اليهودي للحج
الح���ج هو واحد من اأبرز المبادئ الدينية التي �سعى 
اليه���ود م���ن خ���الل تاآمرهم عل���ى االإ�س���الم والم�سلمين 
وعب���ر عمالئهم في المنطقة وبالذات النظام ال�سعودي 
ب�سقي���ه الدين���ي وال�سيا�سي اإلى تفريغه���ا من م�سمونها 
ول���م يكتف���وا بذل���ك فح�س���ب ب���ل اإنهم ب���كل م���ا يمتلكون 
من مكر وكي���د ي�سعون اإلى منع هذه ال�سعيرة المقد�سة 
���ا لمعرفته���م باأهمي���ة الح���ج وعالقته بع���زة االأمة  نهائيًّ
و�سيادته���ا وقوتها وا�ستقاللها. في الدر�ض )ال�سابع من 
درو����ض رم�س���ان( وف���ي محا�سرة )ال ع���ذر للجميع اأمام 
اهلل( وغيرهم���ا م���ن المحا�سرات تح���دث ال�سيد ح�سين 
ب���در الدي���ن الحوث���ي ر�س���وان اهلل علي���ه ع���ن ا�ستهداف 
ه���ذه  الأهمي���ة  ومعرفته���م  للح���ج  والن�س���ارى  اليه���ود 
الفري�سة العظيمة في وحدة الم�سلمين والنهو�ض بهم 
اإذا اأدي���ت بال�س���كل المطل���وب، فهم يفهم���ون اأهمية هذه 

الفري�سة وبال�سكل الذي لم يفهمه اأغلب الم�سلمين.
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 يق���ول ال�سيد ح�سين ر�سوان اهلل عليه في محا�سرة 
)ال عذر للجميع اأمام اهلل(: 

)لو نقول لكم االآن اأن اإ�سرائيل اأن اليهود والن�سارى 
تقول���ون:  فق���د  الح���ج  عل���ى  لال�ستي���الء  يخطط���ون 
م�ستحي���ل؛ الأن الح���ج ه���ذا الح���ج ال���ذي ال نفهمه نحن 
عندم���ا نح���ج م���ن اليم���ن وم���ن ال�سعودي���ة وم���ن م�سر، 
نح���ن الع���رب االأغبي���اء عندم���ا نح���ج، اليه���ود يفهم���ون 
قيم���ة الح���ج اأكثر مما نفهم���ه، اليهود يعرف���ون خطورة 
الح���ج واأهمي���ة الحج اأكثر مما نفهمه نحن. ما اأكثر من 
يحج���ون وال يفهمون قيمة الحج! الحج له اأثره المهم، 

له اأثره الكبير في خدمة وحدة االأمة االإ�سالمية...
فه���م � فع���اًل � يخطط���ون لال�ستي���الء علي���ه، واإذا م���ا 
ا�ستول���وا علي���ه فهم قد عرف���وا اأننا اأ�سبحن���ا ن�سدق كل 
�س���يء من عنده���م، واأننا اأ�سبحنا اأبواق���اً لالإعالم، نردد 
اأي تبري���ر  ياأتي من قبلهم... واأ�سبحت و�سائل اإعالمنا 
تردده���ا، واأ�سبحن���ا نح���ن ن�ست�سيغه���ا ونقبله���ا ونغم�ض 
اأعيننا عن الواق���ع الملمو�ض نوؤمن بالخدعة وال نلتفت 



32

فريضة الحج.. األهداف واالستهداف

اإل���ى الواقع الملمو�ض ال���ذي با�ستطاعتك اأن تلم�ض من 
ه���م وخطرهم، تغم�ض عيني���ك وتكف يديك  خالل���ه �سرَّ

وت�سدق التبرير الذي يعلنونه.
اليه��ود يعمل��ون عل��ى اأن ي�سيط��روا عل��ى الحرمين 

ال�سريفين
اإذا كان���وا يعمل���ون ه���ذه االأعم���ال ث���م اأن���ت ل���م توؤمن 
بع���د ول���م ت�ستيق���ظ بعد، ول���م ت�سدق بعد ب���اأن هناك ما 
يج���ب اأن يحرك م�ساع���رك ولو درجة واحدة، ماذا يعني 
ه���ذا؟. غفلة �سدي���دة، َتيه رهيب، ذل���ة اإلهية رهيبة. هل 
ي�ستثيرن���ا هذا عندما نقول اأنن���ا فعاًل نلم�ض اأنهم بداأوا 
يتحركون م���ن اأجل الهيمنة عل���ى الحرمين ال�سريفين 

ولي�ض فقط القد�ض؟.
العرب يرددون االآن �سمن اأقوالهم : )من اأجل اإقامة 
دول���ة فل�سطيني���ة وعا�سمته���ا القد����ض(. ه���ل اإ�سرائي���ل 
تلتف���ت اإل���ى ه���ذا ال���كالم . ه���ي لي�س���ت ح���ول اأن ت�سل���م 
القد�ض هي تبحث عن الحرمين االآخرين اإن الحرمين 
االآخري���ن هم���ا الل���ذان ي�س���كالن خط���ورة عليه���ا ولي����ض 
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القد����ض، ارتباطهم بالقد�ض هو ارتب���اط تاريخي فقط، 
لي����ض الأن القد����ض منطق���ة ذات اأهمي���ة عن���د الم�سلمين 
اأو ت�س���كل خط���ورة بالغ���ة عليه���م. ال، واإنم���ا باعتباره���ا 
مدين���ة يقولون باأنه كان هن���اك هيكل �سليمان واأنها هي 
المدين���ة الت���ي كتب اهلل لهم اأن يدخلوه���ا، وعبارات من 
ه���ذه، ارتباط هوية دينية وتاريخية، اأما الحرمين فهم 
الذي���ن ي�سكل���ون خط���ورة بالغة عليهم عل���ى م�ستقبلهم، 
واأك���د له���م ذلك تاأملهم للقراآن � الق���راآن الذي ال نفهمه 
نح���ن � واأك���د له���م ذل���ك اأنهم وج���دوا اأن الح���ج ي�ستخدم 
م���ن قبل اأي حرك���ة اإ�سالمية لتوعي���ة االآخرين.  وهكذا 
ا ،يذك���ر النا�ض  اأراد اهلل للح���ج اأن يك���ون ملتق���ى اإ�سالميًّ
ا بما يجب عليهم اأن يعملوه من اأجل  في���ه بع�سهم بع�سً

دينهم وفي �سبيل مواجهة اأعدائهم.
لماذا يحقد اليهود على البيت الحرام؟

في الدر�ض الراب���ع ع�سر من درو�ض رم�سان يتحدث 
ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل عليه عن بع����ض االعتبارات 
التي جعلت اليهود حاقدين على البيت الحرام فيقول:
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 )ومعن���ى ه���ذا باأنه ه���ذا الموقع وه���ذا البيت، الحج 
والبيت هما محط موؤامرة من قبل بني اإ�سرائيل، وفعاًل 
له���م موقف منه���ا من زمان وم���ا زال���وا م�ست�سعفين ما 
بالك االآن وهم في زمن قوة اأنه مما �سرفهم عن البيت 
عداوته���م الإ�سماعي���ل وبن���ي اإ�سماعي���ل، كارهي���ن لذل���ك 
الموق���ع، كارهي���ن ل���ه لع���دة اعتب���ارات وبالطب���ع عندما 
ي���رون اأنف�سه���م اأقوي���اء ونافذي���ن يتاآم���رون والموؤام���رة 
ب�س���كل  تك���ون  اإ�سرائي���ل ال  بن���ي  فع���اًل موؤام���رة  قائم���ة 
تدمير موقع فقط، بل اأي�ساً يحاولون اأن يكون بال�سكل 
ال���ذي ي�س���رف النا����ض. هنا ج���اء توثيق للزم���ن وتوثيق 
للم���كان. وفري�س���ة اأن يح���ج النا����ض اإلي���ه ف���ي اأي ظرف 
كان اأن يحجوا اإليه واأن هذا البيت والحج اإليه واجتماع 
الم�سلمين حوله يمثل قوة بالن�سبة لهم يمثل معلم من 

معالم القوة بالن�سبة للم�سلمين.
 فعندم���ا يتج���ه بن���و اإ�سرائي���ل اإل���ى الموؤام���رة عل���ى 
الح���ج، على البيت فلعدة اعتبارات لديهم: كراهية لهذا 
البي���ت، كراهية لمن ه���م مرتبطين بهذا البيت من بني 
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اإ�سماعي���ل والإ�سماعي���ل، كراهي���ة الأث���ره اله���ام بالن�سب���ة 
للم�سلمي���ن اأنه يعتبر معلماً يبرهن اأن هذه ال تزال اأمة 

واحدة.
 اليهود يتجهون اإلى تغيير المعالم الإ�سالمية

{مقام �إبر�هيم} يبين هذا اأهمية ما ي�سمى بمعالم 
تاريخي���ة، اأو ت���راث معي���ن هنا {مقــام �إبر�هيم} األي�ض 
مق���ام اإبراهي���م يعن���ي حج���راً كان اإبراهي���م ي�سع���د م���ن 
فوقه���ا وهو يبني الكعبة؟ هذا اأث���ر تاريخي هام له اأثره 
م���ن الناحية التوثيقية، ومن الناحي���ة النف�سية، عندما 
تع���رف باأن���ه ال يزال هن���اك اأثر م���ن اآث���ار اإبراهيم الذي 
رف���ع قواعد ه���ذا البي���ت العظي���م، واأثر لوح���دة الدين؛ 
ِخــُذو� ِمْن َمَقاِم  وله���ذا اأن اهلل قال ف���ي اآية اأخرى:{َو�تَّ
ــّلًى} ]البقـرة : من اآلية 125[ يح���اول اأن ي�سلي  �إِْبَر�ِهيــَم ُم�سَ

النا�ض عنده يتذكرون.
هن���ا تلحظ اأنه لماذا االآخ���رون يحاولون اأن ي�سربوا 
كل االآث���ار، والمعال���م االإ�سالمي���ة، ويغي���روا اآثاره���ا، في 
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نف����ض الوقت ال���ذي يحاولون فيه اأن يبق���وا اآثارهم على 
م���ا ه���ي علي���ه! تج���د ف���ي مك���ة وف���ي المدينة كثي���ر من 
االآث���ار غيروها، هذه ه���ي نف�سها من االأ�سي���اء الرئي�سية 
الت���ي يتج���ه اإليه���ا اليه���ود: تغيي���ر المعال���م، األي�سوا في 
فل�سطي���ن ي�سيح الفل�سطيني���ون اأن اليهود يتجهون اإلى 
تهوي���د القد�ض؟ اأي: لي�ض فق���ط تهويد نفو�ض بل يريد 
تهوي���د المنطقة، معالم معينة يهودية، ويطم�ض معالم 
اإ�سالمي���ة اأو عربية. فهي اآي���ة من اآيات اهلل التي يعرفها 

بنوا اإ�سرائيل لكنهم يكفرون باآيات اهلل .
{ِلــَم َتْكُفُروَن باآَيــاِت �ِل}]آل عمران : من اآليـة 70[ األم 
َناٌت َمَقاُم �إِْبَر�ِهيَم} ]آل عمران  يق���ل هناك:{ِفيِه �آَياٌت َبيِّ
: مـن اآليـة 97[ لكن دائماً هم هك���ذا، الكثير منهم موطنين 

اأو  ي�ساهدونه���ا،  اهلل،  باآي���ات  يكف���روا  اأن  عل���ى  اأنف�سه���م 
م���ن  ه���م  يخطط���ون  م���ا  عل���ى  وينطلق���ون  يعلمونه���ا 
جه���ة اأنف�سه���م وعل���ى اأهوائه���م{َو�ُل �َســِهيٌد َعَلــى َمــا 
َتْعَمُلــوَن}]آل عمـران : مـن اآليـة 98[ توح���ي هذه ب���اأن لديهم 
نظ���رة �سلبي���ة، نظ���رة عدائي���ة بالن�سب���ة للبي���ت الح���رام 
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واالآي���ات ه���ذه البين���ات التي في���ه وللحج، اأنه���م بال�سكل 
ال���ذي طبيع���ي اأن يتاآم���روا اأن يح�س���ل لديه���م موؤامرة، 
لك���ن اهلل {�ســهيد علــى ما يعملــون} هذه فيه���ا تهديد 
له���م، تهدي���د له���م مهما تاآم���روا �سيجع���ل دائ���رة ال�سوء 
عليه���م، يجع���ل مكره���م كم���ا ق���ال في اآي���ة اأخ���رى:{َول 

ُئ �إِلَّ ِباأَْهِلِه} ]فاطر : من اآلية 43[. يِّ َيِحيُق �ْلَمْكُر �ل�سَّ
•••
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دور آل سعود يف تعطيل فريضة احلج
اأ�س���ار ال�سيد ح�سين بدر الدي���ن الحوثي ر�سوان اهلل 

عليه اإلى بع�ض تلك الموؤامرات ومنها: 
م��ن  الح��ج  وتفري��غ  )تعطي��ل  الأول��ى:  الموؤام��رة 

محتواه(
يقول ال�سيد ح�سين في )ال عذر للجميع اأمام اهلل(

الح���ج عب���ادة مهم���ة اإنما عطله���ا اآل �سع���ود، وعطلها 
اليه���ود والن�س���ارى ول���م يكتف���وا بم���ا يعمل���ه اآل �سع���ود، 
ا اإذا كان���ت الق�سية كبيرة  الق�سي���ة عندهم خطيرة ج���دًّ
ا عندهم هم ال يثق���ون بعمالئه���م وال باأ�سدقائهم،  ج���دًّ
مهم���ا كن���ت �سديق���اً لهم ربم���ا يظهر اأح���د فيح�سل كما 
ح�سل في اإيران، ربما يظهر اأحد ي�سيطر على المنطقة 
ه���ذه ث���م تفل���ت م���ن اأيدين���ا، يري���دون ه���م اأن ي�سيطروا 
مبا�س���رة، لم يعودوا يثقون بعمالئهم اأبداً، هم يتنكرون 
لعمالئه���م وي�سربونه���م ف���ي االأخي���ر مت���ى م���ا اقت�ست 
�سيا�سته���م اأن يتخ���ذوا موقف���اً، ه���م يعمل���ون تبري���رات 
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كثي���رة، وكالماً كثيراً �سدك واأن���ت كنت �سديقهم، حتى 
ت�سبح اإن�ساناً ي�ستعجل النا�ُض اأن ُت�سَرب. 

الموؤام��رة الثاني��ة: )الق�س��اء على المعال��م والآثار 
الإ�سالمية(

في )الدر�ض ال�سابع( من درو�ض رم�سان يقول:  
ــّلًى}]البقرة: مـن  ِخــُذو� ِمــْن َمَقــاِم �إِْبَر�ِهيــَم ُم�سَ {َو�تَّ
اآليـة125[ اأم���ر م���ن اهلل لم���ا له���ذا م���ن اأث���ر نف�س���ي، ولما 

له���ذا من ربط تاريخي، رب���ط روحي، هذه ق�سية هامة، 
ا�ست�سع���ار وح���دة الم�سي���رة االإلهي���ة، واأن تبق���ى اآثار من 
اآثار اإبراهيم، مقام اإبراهيم ال يزال باقياً ت�سلي بالقرب 
من ذل���ك المكان، يربط م�ساع���رك باإبراهيم، هذا يلهم 
فيما يتعلق بماذا؟ باالقتداء، فيما يتعلق بال�سلوك؛ الأن 
ق�سية االآثار، االآثار الدينية التي تمثل معلَما من معالم 

م�سيرة الدين يكون لها اأثرها الروحي في النا�ض.
 هذا يبين اأهمية االآثار، المعالم الدينية فيما تتركه 
م���ن اأث���ر ف���ي النفو����ض، واالأع���داء يفهم���ون ه���ذه؛ لهذا 
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حاول���وا في كثير من االآث���ار الدينية، في مكة والمدينة 
اأن يجردوه���ا تمام���اً م���ن اأي �سكلية يجعله���ا توحي بهذا 
ال�س���كل، م�سج���د معي���ن يحولون���ه، ويغيرون���ه اإلى نمط 
جدي���د م���ن البناء ف���ال تعد ترى فيه اأي اأث���ر اإال اأنه بني 
ف���ي ع���ام األ���ف واأربعمائ���ة وكذا! اأعن���ي قبل ع�س���ر �سنين 

ثمان �سنين لم تعد االآثار االإ�سالمية باقية .
كان المفرو����ض حت���ى م�سج���د ر�س���ول اهلل )�سل���وات 
اهلل وعل���ى اآل���ه( يحافظ���ون علي���ه ب�سكليت���ه، يحافظ���ون 
على نمط المدينة ب�سكليتها، يعملون لهم عمراناً خارج 
محي���ط ه���ذه، ويجعلونه���ا منطق���ة غير قابل���ة اإال فقط 
للترمي���م عل���ى نف����ض النم���ط، كم���ا يعمل���ون ه���م بماذا؟ 
باآثاره���م ه���م: اآل �سع���ود، ق�س���ر )الدي���رة( ف���ي الريا�ض 
ت���راه )يملجونه بطين( ويتركون بابه على ما هو عليه، 
بنف����ض النمط الذي هو عليه م���ن يوم اأن اقتحمه )عبد 
العزي���ز(، الأن عب���د العزي���ز اقتحم���ه وقت���ل االأمير الذي 

كان فيه .
 تالح���ظ كي���ف كانت فعاًل ق�سية توؤكد: باأن االأ�سياء 
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الت���ي تعتب���ر م���ن االأ�سا�سي���ات ف���ي معتق���دات الوهابية: 
معال���م  اأو  اإ�سالمي���ة،  الآث���ار  الديني���ة  االلتفات���ة  ن�س���ف 
ديني���ة، يقول���ون: )�س���رك!( اأن ه���ذه فع���اًل عندم���ا تقراأ 
كت���ب محم���د بن عب���د الوه���اب، وتنظ���ر فعاًل اإل���ى روؤية 
الم�ستعمري���ن، روؤي���ة المحتلي���ن، روؤي���ة االأع���داء الذي���ن 
يحاول���ون اأن يزيل���وا االأ�سي���اء التي هي اآث���ار ت�سد النا�ض 
اإل���ى تاريخه���م الديني اإل���ى بداية حركتهم ف���ي االإ�سالم 

تجد اأنها واحدة كلها.
 يحاول���ون اأن يغي���روا معالمه���ا مهم���ا اأمك���ن، يغيرون 
معالمه���ا تماماً، وال يتركونك ت���رى الكثير منها ليخلقوا 
فراغاً روحيًّا عند النا�ض، فراغاً روحيًّا ين�سف ذلك التاأثر 
الذي ماذا؟ له قيمة اإيجابية، وتربطك بتاريخك الديني.

عندما تدخل المدينة وكاأنك عدت اإلى القرن االأول 
ت���رى م�سج���د ر�سول اهلل )�سل���وات اهلل علي���ه وعلى اآله( 
ترى االأ�سياء وكاأنك �سافرت اإلى ما وراء األف واأربعمائة 
�سنة، األي�ض االأثر �سيكون كبيراً في النف�ض؟ هم يعرفون 
اأهمي���ة الت���راث؛ وله���ذا عنده���م ق�سي���ة هام���ة مو�سوع 
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الت���راث، لك���ن الت���راث الجاهل���ي يهتمون به اأم���ا التراث 
الدين���ي يحاربون���ه، كله���م يحاربون���ه، كله���م يحاربونه، 
االأع���داء، ومذه���ب م���ن داخل االأم���ة تقوم عقائ���ده على 
ن�سف معالم الدين، واآثار الدين ! حتى اأنهم حاولوا في 
مرحل���ة من مراحل حركتهم الوهابيين اأن يدمروا قبة 

ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(!
يحاول���ون ف���ي ترتيب���ات بن���اء الم�سج���د، وزي���ارة قبر 
ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( اأن تكون بال�سكل 
ال���ذي ال تتمك���ن اأن تراه، اأو ت�ستح�سر ف���ي ذهنيتك: اأن 
هن���اك داخل ه���ذا المبنى ر�سول اهلل )�سل���وات اهلل عليه 
وعل���ى اآل���ه( فق���ط ممر واح���د، وممر �سي���ق، ومجموعة 
م���ن المطاوع���ة، والجن���ود يدفعون���ك: )هي���ا، تحرك!( 
ب���اب واحد تدخل من باب، وتخرج من باب ب�سرعة )هيا 
ب�سرع���ة( ال يتركون���ك تلتفت ل�س���يء، ال يتركونك تبقى 
ت�ستح�سر في ذهنيتك، تعود اإلى ما قبل األف واأربعمائة 

�سنة اأبداً!.
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 األ���م يك���ن باالإم���كان اأن تك���ون الزي���ارة ممرين؟ كان 
باالإم���كان اأن تك���ون ممري���ن، لك���ن ال،  مم���ر واحد فقط 
وب�سرع���ة هي���ا! مح���راب النبي )�سل���وات اهلل عليه وعلى 
اآل���ه( ي�سعون فيه مجموعة كرا�سي، يملوؤونه بالكرا�سي 
ال يتركون���ك تجل����ض فيه، اأو ت�سلي فيه كل هذه االأ�سياء 
)بدع���ة، �سرك، هيا، ال تلم�ض �سيئ���اً( عندما تلم�ض �سيئاً 
يب���دو وكاأنك تلم�ض �سيئ���اً يعود بذهنيتك اإلى قرون من 
تاري���خ االأم���ة هذه يقول لك: ممن���وع! وبطريقة وقحة،  
بع����ض المطاوع���ة يركلون النا�ض باأقدامه���م، يركلونهم 
وي�سربونه���م،  بع�سه���م،  ويركل���ون  يدفعونه���م،  فع���اًل، 
والبع����ض يقودون���ه اإل���ى ال�سج���ن؛ الأنه ح���اول اأن يلم�ض 
قب���ة ر�س���ول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآل���ه( ويقبِّلها! 
���ل  ���ل جن���ب االأمي���ر ال يوج���د مان���ع، قبَّ لك���ن اذه���ب لتقبِّ
جنبه، قّبل يده وهو حتى ال يبادلك التقبيل يبقى واقفاً 
ل���ون يده فقط،  وه���م يقومون بتقبيل���ه في جنبه، اأو يقبِّ
وهو ال يبادلهم، ويتبركون بهذا، وتراهم يذهبون لهذا! 

لكن ر�سول اهلل ، ال، ممنوع! .
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ال���م���وؤام���رة ال��ث��ال��ث��ة )ال��ت��ره��ي��ب ع��ل��ى ال��ح��ج��اج 
وم�سايقتهم والعتداء عليهم بال�سرب وبالقتل اإن 

لزم الأمر(
يق���ول ال�سي���د ح�سي���ن ر�س���وان اهلل علي���ه ح���ول هذه 

الموؤامرة في )الدر�ض ال�سابع من درو�ض رم�سان(: 
ا�ــِس َو�أَْمَنًا}]البقرة: من  {َو�إِْذ َجَعْلَنــا �ْلَبْيــَت َمَثاَبًة ِللنَّ
اآليـة125[ ف���ي نف����ض الوقت اأمن���اً ال يجوز الأح���د اأن يعمل 

اأي �س���ر باالآخري���ن في محيط ذلك البي���ت نهائيًّا؛ لهذا 
كان دخ���ول ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( اإلى 
مك���ة بطريق���ة حكيمة يتفادى معه���ا اأي اإ�سرار ب�سخ�ض 
حت���ى من الكافري���ن داخل مكة حتى م���ن اأعدائهم وهم 
ال يزال���ون اأع���داء كافرين داخل مكة. فت���ح مكة ما اأظن 
اأن���ه ح�سل فيه اأي حادث عل���ى االإطالق نهائيًّا، ترتيبات 
ا حقق من خاللها فتحاً لمكة، وانك�سار �سوكة  دقيقة جدًّ
���ا م���ع الحفاظ عل���ى حرمة البي���ت الحرام،  الكف���ر نهائيًّ
وعل���ى ه���ذه القاع���دة االإلهي���ة: اأن���ه جعله مثاب���ة للنا�ض 

واأمناً .
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ا: عندم���ا قتل���وا   وله���ذا كان���ت جريم���ة كبي���رة ج���دًّ
الع�س���رات من الم�سلمين في )ع���ام 1407ه�( ال�سعوديون 
ا قتل فيها اأكثر من  وقع منهم تلك المجزرة الرهيبة جدًّ
اأربعمائ���ة �سخ�ض واهلل قد ح���رم قتل �سيد حمامة جعل 
لها حرمة، حرم �سيدها، وهوؤالء قتلوا اأربعمائة؛ ولهذا 
تراهم من بعد  لم تقم لهم قائمة، الدولة ال�سعودية لم 
يق���م لها م���ن بعد فع���اًل؛ الأن اهلل قال: {َوَمــْن ُيِرْد ِفيِه 
ِليٍم}]الحـج: من اآلية25[  ِباإِْلَحــاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمــْن َعَذ�ٍب �أَ
تدهورت دولتهم من ذلك اليوم اإلى االآن، وال تتوقع لها 
اأن تنه����ض عل���ى االإط���الق اإل���ى االأف�سل، اإنم���ا انحطاط 
اإل���ى اأن تتال�س���ى، وتنته���ي بخ���زي، وع���ذاب األي���م، عذاب 

نف�سي واهلل اأعلم ماذا �سيكون من اأنواع العذاب .
ق�سي���ة لي�س���ت مح���ط اجته���ادات، وال تاأوي���الت على 
االإطالق عندما انطلق مجموعة من جمعية العلماء، اأو 
لجن���ة كبار العلماء، وقالوا بع���د تلك الجريمة الكبيرة: 
اإن الدولة ال�سعودية لم تقم اإال بما وجب عليها! الحظ 
االآن كي���ف ه���م اأُْخ���ُزوا ه���م، تراه���م االآن اأ�سبح���وا ف���ي 
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و�سعي���ة � تقريب���اً � �سيط���ر على م�ساعره���م: اأن يتاأقلموا 
م���ع الكافري���ن، اأن يتاأقلموا م���ع اليه���ود والن�سارى وما 

تمليه اأمريكا عليهم .
الموؤامرة الرابعة: )و�سع العراقيل التي تجعل هذه 

الفري�سة �سعبة وبعيدة المنال(
يقول ال�سيد ح�سين حول هذه الموؤامرة في )الدر�ض 

ال�سابع من درو�ض رم�سان( : 
الأي  يج���وز  ال  للنا����ض،  مثاب���ة  اهلل  جعل���ه  )البي���ت 
ط���رف اأن يتحكم فيه بم���ا يحول دون اأن ي�سلوا اإليه، بل 
واجب���ه اأن يق���دم خدمات، ولي�ض اأن يح���ول ال بفر�سيات 
معين���ة، اأي: اأن المفتر����ض اأن البي���ت الح���رام ف���ي الحج 
اإلي���ه، واعتم���اره يكون له طرق �سالك���ة ال تتوقف ال على 
)ج���وازات(، وال على اأي ترتيبات من ه���ذه االأ�سياء التي 
يعملونها، اإال فقط الجوانب االأمنية التي تعني: خدمة، 
خدم���ة: تفتي����ض ال باأ�ض تفتي����ض، مراقبة الحجاج يعني 
ه���وؤالء م���ن منطقة ك���ذا، وه���وؤالء الحجاج م���ن منطقة 

كذا، اإح�سائية من اأجل ماذا؟ لتقديم خدمة اأمنية .
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عندما يكون هناك مبالغ توؤخذ �سواء في البلد الذي 
اأن���ت تح���ج من���ه، اأو م���ن نف�ض الدول���ة الت���ي تهيمن على 
ه���ذا البي���ت الح���رام، وعل���ى الم�ساع���ر المقد�س���ة، تطلع 
ل���ك تكلفة الحج ف���ي االأخير بحوال���ي )5000 ريال( هنا 
واأن���ت في اأقرب منطقة اإلى البيت الحرام، كيف �ستكون 
التكالي���ف بالن�سب���ة لم�سلمين اآخرين م���ن بلدان اأخرى 
م���ن الهن���د م���ن ال�سي���ن من بل���دان اأخ���رى ك���م �ستكون 

تكاليفهم؟
اإذاً فه���ذه جريم���ة، في نف�ض الوق���ت المفتر�ض اأن ال 
يترتب الأن اهلل جعله للنا�ض، مثابة للنا�ض، ال يجوز الأي 
جهة اأن تهيمن عليه، واإنما تعتبر خادمة له، ولمن يحج 
اإلي���ه، وكان الم�سركون، كان الم�سرك���ون يتناف�سون على 
خدم���ة الحج���اج، وكان البع����ض منه���م يع���دون ال�سراب، 
���ون للحج���اج  واأنا����ض منه���م يع���دون الطع���ام كان���وا يفتُّ
الخب���ز م���ع اللح���م، م���ع غي���ره، يطعمونه���م، يتناف�سون 
عل���ى خدمته���م، وه���وؤالء يقول���ون: �سي���وف الرحم���ن، 
ويختل�سون���ك واأن���ت م���ا زل���ت هن���ا تقط���ع )ج���واز( واأنت 
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م���ا زلت تقطع ج���وازاً هنا مح�سوب حوال���ي )500 ريال( 
�سعودي���ون،   الموح���د  ال���وكالء  لمكت���ب  هن���اك  محول���ة 
اأ�سع���ار  يرفع���ون  اأ�سعاره���ا،  ترتف���ع  واالأ�سي���اء  وتدخ���ل 
االأ�سي���اء: اأ�سع���ار ال�سق���ق ال�سكني���ة، اأ�سع���ار الموا�سالت، 
ال�سي���ارات، اأ�سعار الماأكوالت الم���واد الغذائية، اأ�سعار كل 
اعف بن�سبة هائلة، ال يتركون الو�سعية  �سيء ترتفع وت�سَّ

على اأقل تقدير يتركون الو�سعية و�سعية طبيعية . 
اإحدى المرات في مكة ا�ستاأجرنا )�سقة( باأربعة اآالف 
تقريب���اً وخم�سمائة �ستة اأي���ام، ن�ساأل واحد م�ستاأجر قال 
ه���و م�ستاأجر ال�سه���ر ب�سبعمائة ري���ال، ال�سهر ب�سبعمائة 
ري���ال! لم���اذا حج���اج بي���ت اهلل ت�ستغلونه���م به���ذا ال�سكل 
�ست���ة اأي���ام باأربع���ة اآالف وخم�سمائة ري���ال؟ بينما ال�سهر 
ب�سبعمائ���ة ري���ال ف���ي االأو�س���اع العادي���ة!. يج���ب عندما 
يق���ول اهلل �سبحان���ه وتعال���ى {َو�إِْذ َجَعْلَنا �ْلَبْيــَت َمَثاَبًة 
ا�ــِس َو�أَْمَنًا}]البقـرة: مـن اآليـة125[ يج���ب اأن تكون حركة  ِللنَّ
من يرون الأنف�سهم اأن هناك حقوقاً معينة، اأو اعتبارات 
معين���ة اأن يكون���وا قائمي���ن عل���ى م���ا يتعل���ق بالم�ساع���ر 
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المقد�س���ة اأن يكون كل عملهم في هذا االإطار، اأي: فيما 
ي�سه���ل اأن يكون مثابة للنا�ض واأمن���اً فيثوبون اإليه، فيما 
ي�سه���ل عملي���ة اأن يثوبوا اإليه، اأن يت���رددوا عليه ليحجوا 

ويعتمروا األي�ست تقت�سي اأ�سياء كثيرة وت�سهيالت؟
 يت���رك طريق���اً �سالك���ة هناك )خط( اإذا ه���و يريد اأن 
يقفل على مدن اأخرى حتى ال يدخلها اأحد، يترك خطاً 
�سال���كاً لمك���ة والمدين���ة والم�ساعر المقد�س���ة ال تربطه 
ب���اأي �س���يء، حتى لو تري���د اأن تعمل علي���ه )�سبك( اعمل 
عل���ى بالدك )�سب���ك( اإذا اأنت تريد تهيم���ن عليها، اعمل 
عليه���ا )�سب���ك( حت���ى ل���و تري���د اأن ت�سقفه. ات���رك خطا 
�سال���كاً وال يك���ون مرتبطاً ب���اأي ر�سميات عل���ى االإطالق: 
جوازات معينة، اأ�سياء معينة. لم يكن بهذا ال�سكل مئات 
القرون في تاريخ االأمة هذه، كان يحج من يحج، ويحج 

ا... النا�ض بتكاليف ب�سيطة جدًّ
 يجب على من يرون اأنف�سهم قائمين ب�سوؤون البيت 
الحرام اأن تكون كل اأعمالهم بال�سكل الذي ت�سهل عملية 
اأن يثوب النا�ض اإلى هذا البيت، واأن يكون مكاناً اآمناً تاأمن 
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في���ه عل���ى اأموال���ك، وتاأمن فيه عل���ى نف�س���ك، تاأمن فيه 
على و�سعيتك، ال تكون هناك وال تدري كيف، اأنت تريد 
مثاًل اأن تنام فاأمامك مباني الغرفة � مثاًل � بخم�سمائة 
ري���ال �سعودي اأو باأكثر خالل اأيام معدودة، حتى االإيجار 
يرفعون���ه ب�س���كل كبير، ي�ستغل���ون هذا الم���كان الذي هو 
للنا����ض جميعاً ويبن���ون فيه مباني �ساهق���ة، وفيها مئات 
الغ���رف، ويوؤجروها باأغلى االأثمان، األي�ض هذا ا�ستغالاًل 
لم���ا قد جعل���ه اهلل للنا�ض جميعاً، المهم���ة هذه قال اهلل 
ــَر�  ْن َطهِّ ْبَر�ِهيــَم َو�إِ�ْســَماِعيَل �أَ عنها:{َوَعِهْدَنــا �إَِلــى �إِ
ُجوِد}]البقرة: من  ِع �ل�سُّ كَّ اِئِفيَن َو�ْلَعاِكِفيَن َو�لرُّ َبْيِتَي ِللطَّ
اآلية125[ اأن يكونا خادمين لهذا البيت، نبي اهلل اإبراهيم 

وابن���ه اإ�سماعي���ل اأنبي���اء من اأعظ���م اأنبي���اء اهلل، مهمتهم 
رعاي���ة ه���ذا البي���ت، وت�سهي���ل مهم���ة الط���واف، والركوع 
وال�سجود، اأي اأن يكون هذا البيت بال�سكل الذي ي�ستطيع 
النا�ض اأن ينالوه وبخدمات تتوفر لهم حتى يثوبوا اإليه، 

ويقوموا بتفا�سيل عبادية توؤدى نحوه.
اإلى اأن يقول:
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ث���م مع هذا تراه���م ي�ستغل���ون االآخري���ن، اأي: يتوفر 
له���م الرزق هناك بال�سكل ال���ذي ي�ستطيعون اأن يقدموا 
ا للحجاج، ولي����ض اأن ياأخذوا منك  ت�سهي���الت كبيرة ج���دًّ
خم�سمائ���ة ري���ال �سع���ودي مقاب���ل ا�ستخ���دام )الزفل���ت( 

ا�ستخدام الخطوط!. 
اإذاً م���ا ه���ي االأ�سي���اء هن���اك الت���ي تاأخذه���ا مجان���اً ؟ 
ه���ل هن���اك �س���يء؟ ال يوج���د، ب���ل تاأخ���ذ باأغل���ى االأثمان، 
اأحيان���اً ي�سل نق���ل الحجاج من منى اإل���ى مكة بخم�سين 
ري���ال �سع���ودي فوق �سب���ك البا�س���ات، وه���ي بريالين في 
الو�سعي���ة العادية، ف���ي غير الحج بريالي���ن فقط، تنقل 

من منى اإلى مكة بريالين فقط قالوا(. 
الموؤام��رة الخام�س��ة: )تروي���س النا���س عل��ى عدم 

الهتمام بالحج ليتم منعه في الم�ستقبل( 
وح���ول ه���ذه الموؤامرة يق���ول ال�سيد ح�سي���ن ر�سوان 

اهلل عليه في )الدر�ض الثامن من درو�ض رم�سان(:  
كما ذكر �سابقاً البيت الحرام وعمارة اإبراهيم له ذكر 
ــَفا َو�ْلَمْرَوَة ِمْن �َســَعاِئِر �ِل َفَمْن  هن���ا اأي�ساً: {�إِنَّ �ل�سَّ
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َف ِبِهَما  وَّ َحــجَّ �ْلَبْيَت �أَِو �ْعَتَمَر َفال ُجَنــاَح َعَلْيِه �أَْن َيطَّ
َع َخْيــرً� َفاإِنَّ �َل �َســاِكٌر َعِليــٌم} ]البقرة:158[  َوَمــْن َتَطوَّ
هن���ا تاأتي ق�سي���ة الحديث عن البيت والحديث عن هذه 
الم�ساع���ر في اإط���ار االأ�سياء ه���ذه فيما يتعل���ق بمو�سوع 
الهداي���ة فيم���ا يتعل���ق بمو�س���وع ال�س���راع م���ع االآخري���ن 
فيم���ا يتعلق بمو�سوع الت�سليم هلل، تج���د اأنها ق�سية لها 
اإيجابيته���ا في ماذا؟ ف���ي تعزيز هذه االأ�سياء: في تعزيز 
ا  اأن تهتدي بهدى اهلل باأن ت�سلم نف�سك هلل باأن تكون قويًّ

في مواجهة اأعداء اهلل.
 تج���د اأن له���ا عالق���ة فيم���ا يتعل���ق بالط���رف االآخ���ر 
فعندم���ا تكون هذه لها اأثر اإيجابي بالن�سبة للم�سلمين: 
وت�سري���ع  المقد�س���ة  الم�ساع���ر  وه���ذه  الح���رام،  البي���ت 
الط���واف بي���ن ال�سف���ا والم���روة وغيره���ا م���ن الم�ساعر 
المقد�س���ة ح���ول البيت الح���رام اأنها ق�سي���ة تمثل نقطة 
ق���وة بالن�سب���ة للم�سلمي���ن له���ا اإيجابية كبي���رة  بالن�سبة 
للم�سلمين في مو�سوع ال�سراع مع االآخرين؛ لهذا تجد 
االآخري���ن يتوجه���ون بجدية �سد الح���ج وال�سيطرة على 
الح���ج واأن يعملوا باأي طريقة للحيلولة بين الم�سلمين 
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ا  ب���اأن يتوقف���وا ع���ن الح���ج اأو اأن ياأت���وا باأع���داد قليلة جدًّ
وبداأوا فيما يتعلق بماذا؟ بالتق�سيد اأي: كل بلد ال يحج 
من���ه اإال ما ي�س���اوي واحد في االألف م���ع اأن اهلل �سبحانه 
وتعالى جعل مكة بال�سكل الذي يت�سع الأي عدد يحج من 

النا�ض.
  يذك���ر اأح���د الموؤرخي���ن )دحالن( في كت���اب )تاريخ 
الحرمي���ن( ع���ن ق�سي���ة ي�ساهدونه���ا ه���م بالن�سبة لمكة 
عندم���ا ننظ���ر اإلى مك���ة مع ع���دم وجود الحج���اج: وادي 
يب���دو �سيق���اً والجب���ال محيط���ة به م���ن هنا وهن���ا، لكن 
وق���ت الح���ج ق���ال: يدخل م���ن كل بل���د اإ�سالم���ي، وكانوا 
ي�ساف���رون عل���ى االإبل، على الدواب، لي����ض  هناك و�سائل 
مثل هذا الزمن، يجتمعون من كل بلد في ذلك الوادي، 
���ا، وهم ياأتون باأعداد  ف���ي ذلك المكان فال يمتلئ   نهائيًّ
ا. هذه اآية من اآيات اهلل: اأن يكون ذلك المكان  كبيرة جدًّ

بال�سكل الذي ي�ستوعب النا�ض مهما تكاثروا فيه.
���دون  ق�سي���ة غي���ر �سحيح���ة عندم���ا يقول���ون: يق�سِّ
النا����ض عل���ى اأ�سا����ض اأال يك���ون هن���اك زحم���ة! ه���ذا غي���ر 
ْن ِفي  �سحي���ح. اهلل عندم���ا يق���ول لنبي���ه اإبراهي���م:{َو�أَذِّ
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} ]الحج: من اآليـة27[ اأذن في النا�ض بالحج،  ا�ــِس ِباْلَحجِّ �لنَّ
���ا يح���ج م���ن  واهلل يعل���م بالن�سب���ة للنا����ض اإذاً فليح���ج كمَّ
النا����ض ه���و يعل���م بالمكان اأن���ه ي�ستوعب؛ الأن���ه هو الذي 
} وجعل الحج في وادي  ا�ــِس ِباْلَحجِّ ْن ِفي �لنَّ ق���ال:{َو�أَذِّ
ومل���يء جب���ال، لم يذهب يبحث ل�سعي���د �سحراء �سيناء 
اأو �سعيد م�سر اأو �سحراء اأفريقيا اأو اأي منطقة اأخرى، 
األي����ض يعل���م �سبحانه وتعالى؟ الأنه ه���و الذي جعل ذلك 
الم���كان محاطاً بالكثير من الجبال ليجتمع النا�ض كّما 

اجتمعوا �سيت�سع لهم المكان.
 االأ�سي���اء الت���ي يب���دو اأمامن���ا فيه���ا زحم���ة ق���د تكون 
نتيج���ة من قلة وعي لدى بع�ض الحجاج ولقلة خدمات 
فيم���ا يتعل���ق بتنظيم الحجاج، وهي اأماك���ن محددة، هي 
اأماك���ن �سيح�س���ل فيه���ا زحمة لو لم يح���ج اإال مائة األف، 
االأول���ى )جم���رة  الجم���رة  الجم���رات، عن���د  وه���ي عن���د 
العقب���ة( ي���وم النحر، ي���وم العيد، الزحمة هن���اك تراها؛ 
لي����ض الأنه حج ثالثة ماليي���ن �سخ�ض �سكلوا زحمة، قد 
تراه���م مزدحمي���ن وهم ق���د يكون���ون خم�س���ة اآالف على 

االأكثر، الحجاج المزدحمين قد يكونون خم�سة اآالف .
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اإذاً لي�س���ت الم�سكل���ة اأن هن���اك ثالث���ة ماليين، مكان 
يزدحم���ون فيه نتيجة عدم وع���ي، نتيجة قلة رحمة بين 
الم�سلمي���ن اأنف�سه���م، ياأت���ي اأنا����ض يتجمع���ون ويتكتل���ون 
ق���د ي�سلون اإل���ى حدود خم�سين �سخ�س���اً اأحياناً ثالثين 
�سخ�س���اً ع�سري���ن �سخ�ساً و�سكلوا زحم���ة، و�سروا الذين 
قبله���م، ولي����ض ه���و م���ن اأ�سل���ه، االإ�سكالي���ة لديه���م ه���م 
ولي����ض من اأجل كثرة العدد. اإذا كان الزحمة قد تح�سل 
بح�س���ور األفي���ن في ذل���ك المكان فال يوؤدي ه���ذا اإلى اأن 
تقول: يجب اأن نقلل عدد الحجاج، وكل بلد ال يحج منه 

اإال عدد معين ثم يرفعون تكاليف الحج.
 هذه خطة يبدو اأمريكية تروي�ض للنا�ض اأن يتقبلوا 
تقلي����ض وتقلي���ل ع���دد الحجاج م���ن كل بلد ع���دد معين 
ويك���ون عدداً قاباًل للتخفي�ض وكل �سنة يخف�سون اأكثر 
وكل �سن���ة يفتعل���ون �سيئ���اً فيما يتعل���ق بالكعبة يقولون: 
قد ح�سل وباء اأو ح�سل كذا من كثرة االزدحام، اإذاً قللوا 
الع���دد! حت���ى ي�سبح الح���ج ق�سية ال تع���د محط اهتمام 

عند الم�سلمين اأو في االأخير يوقفوه.
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الموؤام��رة ال�ساد�سة : )ا�ستخدام ه��ذه الفري�سة في 
�سراعاتهم(

فيمنعون من يدخلون معه في خ�سومة اأو يرف�سون 
هيمنته���م م���ن الح���ج كمنعه���م لل�سوريي���ن والعراقيي���ن 

واليمنيين وغيرهم.
يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:

واآخ���ر م���ا فعله النظ���ام ال�سعودي في ه���ذا الم�سل�سل 
الفظي���ع م���ن التدني واالنحط���اط وال�سق���وط والتجرد 
من القيم والمبادئ هو ما فعله تجاه الحجاج اليمنيين، 
حينم���ا منع معظم الحج���اج اليمنيي���ن با�ستثناء القليل 
القلي���ل م���ن الح���ج بغير وجه ح���ق، هذه جريم���ة كبيرة، 
ه���ذه ورط���ة، اأولئك االأغبي���اء هم يتورط���ون في المزيد 
والمزي���د من الجرائ���م الكبيرة التي يتحتم بها في �سنة 
ا  ا جدًّ ا جدًّ اهلل تعال���ى نهايتهم، هذه ق�سية خطي���رة جدًّ

لي�ست �سهلة.
ال�س���د ع���ن الم�سج���د الح���رام، المن���ع للنا����ض ع���ن 
اأداء الح���ج ع���ن اأداء فري�س���ة الح���ج حت���ى وف���ق نظمه���م 
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وقوانينه���م، واالأ�سالي���ب المعتم���دة عنده���م ف���ي كيفي���ة 
الترتيب���ات للح���ج،  وما ياأخذونه من اأم���وال على النا�ض 
بغي���ر وج���ه ح���ق ف���ي �سبي���ل اأن يترك���وا النا����ض ليحجوا 
بالرغ���م م���ن اأن االآالف م���ن الحجاج اليمنيي���ن التزموا 
ب���كل ه���ذه الترتيب���ات، والمقدم���ات الطويل���ة العري�سة 
الت���ي و�سعوه���ا كعراقيل اأمام النا����ض، وجعلوا من الحج 
متج���راً كبي���راً يجمعون من خالله الكثي���ر من االأموال 
ويبت���زون عب���اد اهلل، حت���ى م���ع كل ذلك لم ينف���ع، منعوا 
الكثي���ر م���ن الحج���اج م���ن الح���ج، وه���ذه جريم���ة عل���ى 
الم�ست���وى الدين���ي؛ الأن الح���ج لي����ض لهم، الح���رم لي�ض 
لهم، لي�ض الآل �سعود، هو بيت اهلل الحرام، لي�ض للملك، 
وال لوزرائ���ه، وال لحكومت���ه، ولي����ض ل�سع���ب دون �سع���ب، 
وال لبل���د دون بل���د، وال فئ���ة دون فئة، ه���ذا بيت اهلل لكل 
عباده، اهلل يقول: {�َســَو�ًء �ْلَعاِكُف ِفيــِه َو�ْلَباِد}]الحج: 
25[، ولذل���ك اأب�س���روا بالخزي، اأب�س���روا بعذاب اهلل الذي 

لن تفلتوا منه.
ل���م يفل���ت من���ه اأب���و جه���ل وال اأب���و �سفي���ان، وال م���ن 
كان معه���م حينما كان���وا ي�سدون ع���ن الم�سجد الحرام، 
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ويمنعون النبي والم�سلمين من الم�سجد الحرام، واأنتم 
الي���وم واأنت���م تمنعون االآالف م���ن الم�سلمي���ن اليمنيين 
والحج���اج اليمنيي���ن من الحج، اأنتم ل���ن تفلتوا من هذا 
وَن َعِن  ــدُّ َبُهُم �ُل َوُهْم َي�سُ الخ���زي: {َوَما َلُهْم �أَلَّ ُيَعذِّ
�ْلَم�ْسِجِد �ْلَحَر�ِم َوَما َكاُنو� �أَْوِلَياَءُه}]األنفال:34[، ال�سد 

عنه .
ف���ي  الح���ج  وم�ساأل���ة  الح���ج،  فري�س���ة  اأداء  واإدخ���ال 
الح�ساب���ات ال�سيا�سية والم�س���اكل والق�سايا هذه جريمة 
، ه���ذا خط���اأ كبي���ر، ال يج���وز ال�سكوت عن���ه، يفتر�ض من 
كل العق���الء وال�سرف���اء م���ن كل فئات العال���م االإ�سالمي 
اأن تنتقده���م ف���ي ذل���ك، واأن تحت���ج على ذل���ك، واإال فهي 
ا، ويمك���ن اأن يك���ون له���ا تداعي���ات  �سابق���ة خطي���رة ج���دًّ
كبي���رة م�ستقب���اًل ف���ي غي���ر اليم���ن حت���ى، واأن يتعامل���وا 
بنف����ض الطريقة مع �سعوب اأخرى كلما كان لهم م�سكلة 
�سيا�سي���ة، اأو م�سكل���ة مع بلد يري���دون اأن يحتلوه، اأو لهم 
اأطم���اع في���ه، اأو غ�سبت علي���ه اإ�سرائي���ل اأو اأمريكا قاموا 

اأي�ساً باتخاذ اإجراءات حتى على م�ستوى الحج.
ولالأ�س���ف ال�سدي���د هم هن���اك قاطعوا طري���ق، �سادون 
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ع���ن الم�سجد الحرام، والكيان االإ�سرائيلي هناك في ذلك 
االتجاه ي�ستهدف الم�سجد االأق�سى! وهذه م�ساألة موؤلمة 
ا، ونحن نقول ما كان العدوان االإ�سرائيلي ليجروؤ على  جدًّ
ا بمثل ما يعمل االآن لوال  اأن يدخل في خطوات خطرة جدًّ

هذا العدوان والتحالف ال�سعودي مع اإ�سرائيل.
م���ن اأه���م م���ا ي�سج���ع االإ�سرائيل���ي عل���ى كل م���ا يفعل 
تج���اه المقد�س���ات، وتجاه �سعب فل�سطي���ن، وتجاه االأمة 
ه���و التحال���ف ال�سعودي مع���ه، اليوم يرى ف���ي التحالف 
���ا يطمئن���ه ليفع���ل اأ�سي���اء  ال�سع���ودي مع���ه عام���اًل مهمًّ
كثي���رة ما كان ليجروؤ على فعلها فيما �سبق؛ الأن النظام 
ال�سع���ودي م���ن داخ���ل االأم���ة، ي�ساع���د االإ�سرائيل���ي عل���ى 
اأ�سياء كثيرة، باعتبارات كثيرة منها: اإغراق االأمة اإغراق 
ه���ذه ال�سع���وب ف���ي فتن وح���روب كثيرة ونزاع���ات تحول 
دون اأن تتف���رغ، اأو اأن تتج���ه حت���ى للدف���اع ع���ن االأق�سى، 
وعن ال�سعب الفل�سطيني وعن المقد�سات.  ]الذكرى السنوية  

لثورة 21 سبتمبر[

و�سلى اهلل و�سلم على �سيدنا محمد وعلى اآله الطاهرين.
•••
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