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التقوى

�ألمم  بني  مشتركا  قا�ا  �ألعيا�  ُتعت� 
�عيا�ها  ��ا  �ال  �مة  من  فما  ��لشعو�. 
�جلسا#  �تضحيا&  بأ(ا�ها  فيها  حتتفل 
 0 3تلف  �إلسال#   0 �ألعيا�   7� �الَّ  ألبنائها. 
حجر   � �ملصطفى  �ضع  حيث  �معانيها  مقاصدها 
ألهاليها  �كا7  �ملدينة   I� قد#  عندما   معاملها   Jسا�
يوما7 يلعبو7 فيهما، قاO: ما هذ�7 �ليوما7؟ فأجابو� 
�ننا كنا نلعب فيهما 0 �جلاهلية؟ فقاO �: "�7 �هللا قد 
�لفطر." �يو#  �ألضحى  يو#  منهما   �Uبدلكم ֲדما خ�

�هكذ� �[سى � َمْعَلمني هامني 0 �لتقومي �إلسالمي 
معا^  ��ما_  سنة،  كل   0 مرتني  �ألمة  على  يطال7 
�هللا  �حد�نية  �[سا`  مبعلمي  �عوضهما  ��للعب  �للهو 
من   7� �حد  على  bفى  ال  �كما  عبو�يته.   Oكما�
بني  �لتالحم  تعميق  �إلسال#   0 �ألعيا�  مقاصد  �هم 
�فر�� �ألمة  �ملنتشرين من مشا[g �أل[I� f مغا[ֲדا 
بينهم.  �إلميانية  �لر�بطة  �لدينية �متتني   jألخو� �ترسيخ 
 Uعلى �لكب jلصال� I� 0 يو# �لعيد  lخلر�� nذ� ُشر�
��لصغq Uكو[� ��ناثا،  ليلتقي �جلميع، مهللني مك�ين 
.jلغاية �ملنشو�� rلك لتحقيق هذq� ،Iكرين �هللا تعا�q

�إل�ية   �لذ�&  كيا7  من  يتجز�  ال  جز`  هي   jفالوحد
لذلك �قتضت [uته � �فضله على �لبشر �7 ��جد �م 
�حدj �تكامال مستوحاj من �qته � 0 قالب شعائر 
 0 lحلجا� xا لنجاyعيد �ألضحى تتو zحلج �ل} يأ�

حتقيق مر�مهم �حصو�م على ��د{ �ملنشو�.
�عيه  ��صل  �لكا0  �لرقي  �إلنسا7  بلغ   7� فبعد   
�حلج  موسم  �هللا  سن  �لنضج  مستو�   I� ���[�كه 
لكي جتتمع �إلنسانية كافة �تصلى �اعة 0 مسجد 
من   fلغر� �هللا  �مت  �هكذ�  �حلر�#.  �ملسجد  ��حد.. 

 ،Oحلج �هو �7 تبلغ حلقة �حد�نيته � �لكما� `�]�
على  متو�عة   jUصغ �جز�`   0  jلوحد� �لق  �qلك 
�خلا[طة �لعاملية � yمعها �يعا 0 قالب كتلة متكاملة 

.j]0 �مت صو Iت�� �حد�نيته سبحانه �تعا
�يعاين حاl بيت �هللا �حلر�# هذ� �ملبد� بنفسه �qلك 
 � �خلليل   �بر�هيم  �قد�# سيدنا  �ثا[  عندما bطو 
�ل}  �لقاسية  �لظر�{  �يستحضر   � ��ملصطفى 
 0 n]�  �q  Uغ �لو��  هذ�  من   jلدعو� فيها  بد�& 
ظل �ملعا[ضة �لشديدj ��أل�q ��الضطها� ��لتعذيب 
�ل}  �هللا   j]قد �يا��  قلبه  بعني  ير�   .Uلنظ� �ملنقطع 
 lحلا� �يعيشها  يعاينها  �ملستحيل حقيقة  جعلت من 
خالO �يا# حجه. �ال شك �7 هذr �لتأمال& تبعث 
�7 يشعر  �ميانية ال ميكن   jحال�� jبنضر فيه شعو[� 
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�هكذ�  �ألجو�`.   rهذ  0� �إلطا[  هذ�   0 �ال  ֲדا 
يستوحذ على قلبه �لشعو[ بأ7 ��د{ �ألساJ من 
�حلج هو �7 يصبح عبد� هللا تعاI حقًّا. فيقطع كل 
 ،jلعز� بر�  صلته  عد�  ما  فيها  �ما  بالدنيا  صالته 
حيث ميسك ֲדا متسك �لعاشق �لو�ا7. � يوقن �7 
هذ�  حتقيق  عليه  ليسهل  �حلج  عليه   fفر  Iتعا �هللا 
مشاعر  عن   Uلتعب� من  ميكنه  �لسامي حيث  ��د{ 
بيته.  عتبا&  على  ما�يا   �Uتعب �جليا�  �حبه  عشقه 
بالببيت طو�فا جسمانيا (ذ�بني  فاحلجاl يطوفو7 
كاملجانني ��مرين بعشق خالقهم مقبلني حجر عتبة 
بيته �. �0 �حلقيقة ُتع� هذ �حلركا& ��لسكنا& 
�ل} تطو{ حوO [مز �شعا[   xلر�� عن خلجا& 

�بوֲדا �حلقيقي �ُتقبُِّل ِبَوَلٍه َ[ْمَز عتبة عرشه �.

�بعد هذr �لوقفة �لتأملية �لعاجلة �ذ� �لركن �لشامخ 
لد��عي   gتطر�  7�  ��� �حلنيف  �لدين  �[كا7  من 
�ستقطا� مر�سم �حلج لوسائل �إلعال# �لعاملية حيث 
تغطي فعالياته على نطاg ��سع. ��O� 7 هذ� �ألمر 
على شي` فإمنا يدO على �7 �حلج �و� بني طياته 
 jحليا� #� Oلبشرية قاطبة بأنه ال يز�� I� سالة موجة]
yر� 0 عر�g �هل �إلسال#، �ال يز�O ُعشاg �مد 
صلتهم  عن  مْعِربني  �إلسال#  مركز   0 (تمعني   �
�مد  �هللا  خلق   Uخ �برسوله  �حلنيف  بالدين  �ملتينة 
 7�� ��م  �لعا^  �ما#  يشهد�7  فهم   .� �ملصطفى 
 jكأمة ��حد jكانو� ضعفا` ال يز�لو7 ينبضو7 باحليا
�لر�حانية للمصطفى �   fبالفيو بانتعاشهم  �qلك 
�ل} لن تنقطع �I يو# يبعثو7. �0 هذ� �ألمر تأكيد 

على �7 �لدنيا لن 3لو لألبد من عشاقه �.
�يستحضر� 0 هذ� �ملقا# عزيز� �لقا[� تلك �لو�قعة 
�لشهjU قبل تا[يخ �إلسال# حني عز# �برهة �حلبشي 
�ملطلب  عبد  فأعلن  �قْتِل سكا�ا،  �لكعبة  على هد# 
مقولته �خلالدj: "للبيت [� �ميه" يقينا منه �نه لن 
حيث  فعال  حد�  ما  �هذ�   ،rمكر� للبيت  �د� 
��7 �لقر�7 �لكرمي هذr �حلا�ثة 0 سو[j �لفيل. �بنا` 
�ملن�  هذ�  على  �من  �ملقا#  هذ�   0 يسع�  ال  عليها 
حتديد� �ال �7 نعلن �7 "لإلسال# [� �ميه". حيث 
�لدنيا قاطبة �يا�j عشاg �ملصطفى كل سنة  ستر� 

ا �نوعا [غم �نف �ملاكرين.  كمًّ
�للهم  �تقبل   � ��ياكم 0 �مرj عشاقه  �هللا  ��خلنا 
حج ���[ بيتك �حلر�#. ��خر �عونا �7 �حلمد هللا [� 
�لعاملني ��لصالj ��لسال# على �شر{ �ملرسلني سيدنا 

�موالنا �مد �ملصطفى �على �له �صحبه ��عني.

بالببيت طوافا  احلجاج يطوفـون 
كاجملانـني  �ذوبـني  جسـمانيا 
و)مرين بعشـق خالقهم مقبلني 
حجر عتبة بيتـه �. و* احلقيقة 
ُتع5 هذ احلركات والسكنات على 
خلجـات الروح ال: تطوف حول 
رمز وشعار <بوبها احلقيقي وُتقبل 

بَولٍه رمز عتبة عرشه �.


