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 إىل جلان احلج مع التحية

 

 احلج موسم جتتمع فيه أعداد كـبرية مـن املسـلمني مـن  تلـف     

العــامل مــن مشــارب شــتح فــيهم املتحضــر وفــيهم القــروي واألعرابــي 

ــوًدا كــبرية تبــذل        ــيهم املــتعلم واجلاهــل, وال شــك أن هنــاك جه وف

ا أن هناك جلان متخصصة, وأحبـام  خلدمة هؤالء جمتمعني, كم

تـــدور طـــوال العـــام لتيســـري هـــذه الشـــعرية علـــح قاصـــدي بيـــت اهلل   

احلرام, ونس ل اهلل التوفيل للعاملني املخلصـني يف هـذا اجملـال وأن    

يسـدد خطــاهم ويـوفقهم للقيــام بــواجبهم علـح الوجــه األكمــل, وال    

شك أن كثرًيا مـن معوقـات احلـج مستعصـية ومرتبطـة بـه ويصـعب        

تذليلها مهما بذل من جهد بل ويستحيل التغلب عليهـا يف كـثري مـن    

ــرتبط منهــا بالزحــام وبتنقــل احلجــاج يف      ــان, وخصوًصــا مــا ي األحي

أوقات  ددة مرتبطة بشعائر احلج نفسه وبتوقيتها الشرعي, مثـل  

االنتقــال لعرفــات أو املبيــت مبنــح أو رمــي اجلمــرات يف وقــت  ــدد  

له يف هذا اجملال, وقد قدر لي احلج وغري ذلك مما ال ميكن جتاه

هذا العام أس ل اهلل أن يتقبل مين ومن املسلمني ورأيـت طـرك بعـ     
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القضــايا املتعلقــة بــه لعلــها حتظــح بعنايــة مــن جلنــة احلــج مــع علمــي  

 مسبًقا أنها رمبا تكون مطروحة علح ساحة البحث قبل ذلك.

ي أن أشــد منــاطل الزحــام يف شــعائر احلــج هــو رمــ    مــن املالحــ

نه نتيجة للزحام الشديد حـول اجلمـرات تقـع    أاجلمرات ومن املعلوم 

إصــابات كــثرية يف كــل عــام, وذلــك راجــع إىل تصــور كــثري مــن    

احلجاج أن رمي اجلمرات يف ثاني وثالث أيـام العيـد مـن الـزوال إىل     

الغروب, وبالتالي فان الزحام خالل هذه الفرتة شديد جـًدا وهـو مـا    

إصابات متعددة لعدد من احلجاج وخصوًصـا   يؤدي بالتالي إىل وقوع

للضعفاء منهم وللنساء, وقد علمـت مـن بعـ  العلمـاء أن الرمـي يف      

الليل بعد الغروب جائز بـل علمـت أن بعـ  العلمـاء يتعمـدون الرمـي       

يف الليل ويـرون أن يف ذلـك ختفيـف علـح املسـلمني, وحبـذا أن تعلـن        

هلا بصـورة علنيـة   وامثل هذه الفتـو  للنـاس يف موسـم احلـج ويـتم تـد      

وطرحهــا عــن طريــل وســائل اإلعــالم وإبالغهــا للمطــوفني إلطــالع       

ــل هــذا العمــل ســيدفع كــثرًيا مــن        ــا, وال شــك أن مث احلجــاج عليه

احلجــاج إىل تعمــد رمــي اجلمــرات بالليــل وهــذا بالتــالي ســيؤدي إىل  

ختفيــف الضــغط علــح اجلمــرات وتقليــل الزحــام حوهلــا واحلــد مــن    

ك, كمــا أنـــه ســـيقلل مــن تعـــرض بعـــ    احلــوادم املصـــاحبة لـــذل 

 احلجاج للشمس يف عز الظهرية.
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ــحية        ــدمات الصـ ــح اخلـ ــإ القـــائمني علـ ــو خيـ ــر وهـ ــرتاك  خـ اقـ

ــة يف       ــاء موســم احلــج, هــذه اخلــدمات الطبي وإســعاف املصــابني أثن

وزارة الصحة وغريها من املرافل احلكومية واليت ال يشـك أحـد يف   

وســـهًرا أثنـــاء  اًلعليهـــا مـــن أكثـــر النـــاس تضـــحية وعمـــ  القـــائمني

املوســـم, حيـــث يبـــذل هـــؤالء جهـــوًدا مضـــاعفة يف إخـــالء املرضـــح  

واملصابني خصوًصا من يتعرضـون لإلصـابة أثنـاء ذروة الزحـام حـول      

اجلمرات أو يف املطاف فسيارات اإلسعاف تعاني صعوبة كـبرية يف  

التحرك إلنقاذ املصـابني وخصوًصـا يف منطقـتني رئيسـتني أحـدهما      

خر  يف منطقة اجلمـرات ليكـون مستشـفح مؤقًتـا     حول احلرم واأل

ولــو لســاعات الــذروة حبيــث جتلــب إليــه احلــاالت الطارئــة الــيت تقــع 

حـــول اجلمـــرات حتـــح إذا خـــف االزدحـــام نقلـــت تلـــك احلـــاالت إىل  

 تاملستشــفيات األخــر  وتــتم إخــالء ذلــك املبنــح أو املستشــفح املؤقــ  

ي خيفف من حتـرك  لساعات الذروة واالزدحام القادمة, وهذا بالتال

ــاذ       ــة بإنقـ ــة املطلوبـ ــل الغايـ ــام وحيقـ ــط الزحـ ــعاف وسـ ــات اإلسـ عربـ

 املصابني ب سرع ما ميكن.

أمـــا املصـــابني داخـــل احلـــرم وخصوًصـــا يف املطـــاف يف ســـاعات 

الذروة فيمكن أن يكون يف سطح املسـجد احلـرام مكـان مؤقـت     

الســتقباهلم وإســعاف احملتــاج مــنهم وحتــني األوقــات األقــل ازدحاًمــا   

ونقلهم بالتدريج إىل املستشفيات املختلفة, وهذا وال شك يساهم يف 
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ــهم إىل     ــر مـــن مشـــكلة نقلـ ــا ييسـ ــابني, كمـ ــعاف املصـ ســـرعة إسـ

املستشفيات, أس ل اهلل أن يعني مجيـع العـاملني يف احلـج علـح أداء     

واجــبهم, وأن يقــي املســلمني كــل شــر فهــو وحــده املســتعان وعليــه    

 التكالن.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


