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التقوى

﴿ِفيِه Nَيا5ٌ َبيِّـَنا5ٌ مََّقاHُ ِ+ْبَر�ِهيَم 
َ.َمـن َ&َخَلـُه َكاَ* Nِمنo .ِهللا َعَلى 
 qَِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن �ْسـتََطا tِلنَّـا�
ِ+َلْيِه َسِبيًال َ.َمن َكَفَر َفِإ*َّ �هللا َغِنيٌّ 
(٩٧ Fعمر� *n) ﴾َعِن �ْلَعاَلِمـَني

يتز�مـن صـد.4 هذ� �لعـد6 من 
"�لتقو/" مع موسـم �حلج �ألك5 
.�ـو� �لّزحـف �ألخضـر من 
�لقوميا&  �ملسـلمني من ©تلـف 
 i�6ألمصـا4 مهللني أل�. uألعر��.
 Fهـذ� �لركن �خلامس مـن �4كا
�إلسالB .�لسـنتهم تلهج خاشعة:

 "لبيك �للهم لبيك، 
لبيك ال شريك لك لبيك".

.�ملبا4كة  �ملقدسة  �لتلبية  تلك 
�ألغّر  �إلtي   iلند�� لذلك  �ستجابة 
�لذW 4فعه سيدنا =بر�هيم � بأمر 

:Pهللا تعا�

 zََيْأُتو ِباْلَحجِّ   tِِفي �لنَّـا *ِّ}>َ.َ﴿
Qَِجاًال َ.َعَلـى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتني ِمن 

ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ (�حلج  ٢٧)

 Wلذ� Bلنا¢ �لبيت �حلر�� Bّليؤ iنه ند�=
جعله �هللا مثابة .�منا لتعظيم شعائر� 

�ل% حتقق �لة من �ملقاصد �لعقدية 
.�لتربوية .�لر.حية، .قد خصص �هللا 
©صو�  بزمن   Tلشع�� هذ�   Pتعا
ملا  2د6،  ©صو�   Fمكا. توقيفي 
" -لك من �ملعاz .�ملقاصد .�حلكم 
�لعظيمة �ل% ال يرقى =ليها �W حج 
�ألخر/..  .�مللل   Fأل6يا�  " nخر 
 Fحو* مكا Fفكل �حلجا� يطوفو
©يط،  غ�  لباسا   Fيلبسو. .�حد، 
 "  Fيبيتو. مكانني،  بني   Fيسعو.
 ،Bحلر�� باملشعر   Fيقفو. �ملز6لفة، 
.يرموF �جلمر�&، .يتمتعوF بالتحلل 
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من �إلحر�B، ` يذ�وt� FدW.. .ال 
شك �F مفر�6& شعائر �حلج tا من 
�لرمزية .�لرسالة �لسامية �ل% ترتبط 
.=�اعيل  .L.جه  =بر�هيم  بسيدنا 
عليهم �لسالB- .�لن� �ألكرB 2مد 
شكلية  طقو¢  Áر6  .ليست   ،�

حرفية ال .جه �عتبا4 فيها..
فالطو�R �قق مقصد �النقطا� عن 
�لدنيا .�لتعلق باهللا .توحيد� .تفريد�، 
.فيه من معاz �لوصا* به .�لسجو6 
على عتبته سبحانه " كل Fn .حني، 
 Wلبشر� �لوجو6  غاية   F�  Q�46=.
 Rحتقيق تلك �لعبو6ية �ل% ال تنحر
 ..Pتعا.  Q4تبا �ألجّل  �ملعبو6  عن 
كما �F لبا¢ �إلحر�B �لذW يرتديه 
�حلجيج .�لذW يشبه �لكفن، فيه من 
6اللة �لبساطة .�لتجر6 من �لتكلف، 
�ملحّتم على  باملص�  �نه تذك�  كما 
كل  نفس  .هو �ملو& �لذW �ب 
�الستعد�6 له بإعد�6�L 6 �لتقو/  قبل 
.فيه  �لعا�..  هذ�   T46مغا. �لرحيل 
�يضا من �لرسالة �العتبا4ية �ألخر/ 
 Wللذ  Tجلديد� �لر.حية   T6كالوال
 Bكيو .بّر  بتقو/  من حجه  4جع  

.لدته �مه..
جند  �ننا  �هللا   Rلطا� عجائب  .من 

�لديا4  بتلك   T6ملوجو� �ألماكن 
قد  �هللا  بشعائر  �ملرتبطة  �ملقدسة 
بني  حتمل   iبأ�ا عليها  �صطلح 
"ِمًنى"  مثل  طياִדا 6اللة .مقصد� 
�ملشتق من �ألمنية �W -لك �ملقصد 
�لذW تتمنا� �لنفس .تتشوu =ليه، 
�حلا�   zما�  T.4-  F� غر.  .ال 
 Fملكا� هذ�  يز.4   Wلذ� �لسالك 
فهو  "عرفا&"  �ما  �هللا.   iلقا هو 
قد  �ننا   W� �ملعرفة  من   uشتقا�
عرفنا �هللا تعاP .ظفرنا مبعرفته. . 
�لزُّلفى  "ُمز6لفة" فهي مشتقة من 
.مع¹ �لُقر�، .فيه =شاT4 لقر� 
حتقيق �لغاية �ملنشوT6، �ما "�ملشعر 
بعو�طف  �حلا�  فُيلهم   "Bحلر��
جياشة kو سيدنا =بر�هيم .يذّكر 
لفعل   iلدعا� من  �إلكثا4  بأÓية 
 .Bملقا� هذ�   "  � �هللا  4سو* 
فيه  �جلمر�&"  "4مي   F� كما 
=بد�i بر�Ti من �لشيطاF، .تذكٌ� 
تأث��ته.  من  �لتخّلص  بوجو� 
 P=  T4شا=  "Wدt� "kر   "  `
.kر  �لّنفس  .تزكية  �لتضحية 
�4جاسها   i6ما .سفك  �4جاسها 
.�الستعد�6  .�خلضو�  .�هو�ئها، 
 Bللتضحية " سبيل �هللا .�الستسال

إل6�4ته . 
 F� .هي  �خر/   Tفائد  Qهنا.
�ل% هي  �لقر/   Bبأ �ملشرفة  �لكعبة 
مد�4 طو�R �حلجيج، tا من عمق 
مثابة  �علها  ما   Bلقد�. �لتا4يخ 
للبشرية �عاt=. ،iاB  متدنه .حتّضر� 
منذ Lمن سحيق، =- كانت �لكعبة 
.هذ�  �لقدمي،   Fإلنسا� �نظا4  2ط 
قبل �F يرفع =بر�هيم � قو�عدها 
جتديد� .هو مبعية �بنه =�اعيل � 
�ألخر/  .�لنكتة  �لسنني.   Rبآال
حوtا   Rلطو��  F� �إلطا4  هذ�   "
� ينقطع 4غم �Lمنة �الkر�R عن 
.�لوثنية،   Qلشر� .�بتد��  �لتوحيد 
على  2افظة  �لكعبة  ظّلت   -=
قدسيتها .مكانتها ع5 كل �لعصو4 
قبل �إلسالB .نظر =ليها �لعر� قبل 
من  .تقديس  تقدير   Tنظر �لبعثة 
له   Fّ�. �ميه،  4با  �لبيت  tذ�   F�
.صًال بإبر�هيم �، .من �ملأثو4 
" كتب �لس� �F �برهة ملا �4سل 
 B4سوله مبشر� قريشا بعزمه على هد
�لبيت قا* له عبد �ملطلب: ".�هللا ما 
نريد حرَبُه، .ما لنا بذلك من طاقٍة، 
خليله  .بيت   Bحلر�� �هللا  بيت  هذ� 
فهو  منُه  ميَنْعُه   Fفإ  ،� =بر�هيم 
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بيُته .َحَرُمه..=F ُيَخلِّ بينه .بينه، فو 
�هللا ما عندنا 6فٌع عنه.. .=F للبيت 
4ّبÝ سيمنُعه" (س�T �بن هشاB) .عند 
tا سليل  �عا6   Bإلسال� فجر  طلو� 
�لد.حة �إلبر�هيمية سيدنا 2مد � 
�لوثنية   Lبتطه�ها من 4مو �عتبا4ها 
�ملبتدعة لتحقق مقاصدها �لتوحيدية 
فأشرقت .تألقت بوهج نو4 �لتوحيد 

�خلالص.
�حلج   P= �لنا¢   iند� من  .ُيستفا6 
�ملحد6،  �ملوسم  هذ�   " .توجههم 
على  �ملسلمني  �جتما�   T4.ضر
 T4.حية .�حد T6قيا. Tكلمة .�حد
على 4جل منهم، هو خليفة �هللا " 
 F� Tأل�4، =- ال بد لألمة �لو�حد�
 Rدt� ليتحقق Tاعة .�حد� Fتكو
�ملنشو6 " بناi صرs �إلسالB .=قامة 
.حتقيق  كلمته   iعال=. عمائد� 
يتأتى  ال  .هذ�   ،Tملجيد� سيا6ته 
خليفة  �ملسلمني   ¢�4 .على  =ال 
شعائرهم  tم  .يبني  يزكيهم  �4شد 
.يوطـد عظمـة �ملصطفى � " 

�فئـدִדم..
=F �حلج عباT6 عظيمة له من �ملقاصد 
.هو  حصرها،  يصعب  ما  �جلليلة 
�ل%  �لعظيمة  �لتضحية  لتلك  -كر/ 
 Qبتر  � =بر�هيم  سيدنا  قّدمها 

�هللا  بيت  عند  هاجر  .�مه  =�اعيل 
�حلر�B " .�6 غ� -Ó. �4L Wا " 
حالة �فتقاP= 4 �ألسبا�... .�حلا� 
=منا يستحضر كل هذ� �ملشاهد �مامه 
بأ� .حرقة قلبية مد4كا حقيقة كيف 
ينجي �هللا تعاP  من �tالQ من �لص 
" عزمه للتضحية .يعّز� .ميجد -كر� 
�إلبر�هيمية   T4لبذ� تلك  Áّد  كما 
6.حة  منها  �kد4&   �ل%   Tلطاهر�
�لرسو* �ألعظم 2مد �ملصطفى �. 
�ملوعو6 � من  لقد حّذ4 �ملسيح 
عن  �ملجّر6   Wلظاهر� �حلج   T4خطو
 F� 6ليس �ملقصو F� مقاصد� .�ّكد
ير66ّ �إلنساF بلسانه ما ير66ّ �لنا¢ 
.بّين  �حلا�.  بأنه  .يفتخر  يرجع   `
�لشع�T هي  �F هذ�   � حضرته 
من nخر مر�حل �لعباT6 .�لسلوQ �ل% 

منقطعا   Fإلنسا�  Fيكو  F� تقتضي 
 " u4ّبه، .يغر نفسه، .يعشق  عن 
 Bطو�فه ببيت �هللا �حلر� Fحّبه، .يكو
 F�. iذ� �لتضحية .هذ� �لفد�t 4مز�
ال ينسى �حلا� �نه كما يوجد بيت 
هللا تعاP على �أل�4 فكذلك يوجد 
بيت هللا "  �اi  عليائه .عظمته، 
=ْ- ما � يُطف به �إلنساF ال يصحُّ 

طو�فه.
فهم  �حلجيج   Q4ُيد  F� �هللا  نسأ* 
تتجّلى  ح�  �حلج  مقاصد   Q�46=.
tم عظمة �هللا .جالله، فمن �حا» 
بلغ  حّجه   " .حّققها  �لفو�ئد  ֲדذ� 
�ملقصو6  فاللهم حقق مقاصد �حلج 
سيدنا  على  �هللا  .صلى  �Lئر  لكل 
��عني   .صحبه  nله  .على  2مد 

.�Þ نتم�. Bكل  عا.

واحلاج إمنا يستحضر كل هذه املشاهد أمامه بأ� وحرقة 
قلبية مدركا حقيقة كيف أن اهللا تعاu ينجي من ا�الك 
من �لص M عزمه للتضحية ويعّزه وميجد ذكره كما 
ّ�د تلك البذرة اإلبراهيمية الطاهرة الs ا�درت  
منها دوحة الرسـول األعظم �مـد املصطفى �. 


