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كمــا يعايِــن اإلنســان التاريــخ العريــق يف
كافــة أروقــة املعــارض واملتاحــف ،فإنــه
كذلــك يــرى أبــرز معــاين اإلســام يف
كافــة أركانــه املعروفــة ،بــدءا ابلشــهادتني ومــرورا إبقامــة
الصــاة ،وإيتــاء الــزكاة ،وصيــام رمضــان ،مث وصــوال
إىل حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيال .ومــن أبــرز
معاين اإلســام اليت نعنيها يف هذا املقام نشــر الســام
وإفشــائه بــن خلــق هللا مجيعــا علــى اختــاف أدايهنــم
وألواهنم وقومياهتم ومشارهبم السياسية والثقافية .وكلمة
«سلِم» العربية اليت تعين جنا وعاش يف سكينة ،يفوقها
َ
مجــاال كلمــة «أســلم» ،والــي ال يقتصــر مدلوهلــا علــى
االســتمتاع ابلطمأنينة والســام ،وإمنا يتعداه إىل جعل
اآلخريــن مــن األقــارب واألابعــد يســتمتعون ابلشــعور
ذاتــه ،ذلــك أبن املســلم احلقيقــي هو من يعمل جاهدا
علــى إفشــاء الســام بــن اخللــق ،ففالحــه منــوط حببــه
وحتببه إىل إخوانه الذين هم كلهم خلق هللا تعاىل.
ويقــاس رقــي األمــم واحنطاطهــا مبــدى التزامهــم بــروح
األوامــر اإلهليــة أو ابتعادهــم عنهــا ،وملــا شــرع هللا تعــاىل
احلــج آم ـرا نبيــه إبراهيــم  ابلتأذيــن بــه ،جعــل أوىل
النتائــج اإلجيابيــة املرتتبــة علــى تلبيــة النــاس لذلــك
النــداء هــي﴿ :لِيَ ْش ـ َه ُدوا َمنَافِ ـ َع َلُـ ْـم﴾ (احلــج.)29 :
علــى املســتوى املــادي الدنيــوي البحــت ،كانت املنافع
الدنيوية اليت حتصلت جملاوري البيت احلرام وآ ِّميه هائلة
ويصعــب حصرهــا ،فمناســك احلــج مجيعهــا مــا كانــت
لتــؤدى لــوال جــو الســلم العــام ،فعلــى الرغــم مــن ع ـراك
العــرب وتطاحنهــم املســتمر ،كان ـوا يضطــرون امتثــاال
لألمــر اإلهلــي منــذ أايم جدهــم خليــل الرمحــن ،إىل
التوقــف عــن الضــرب والطعــان ألداء تلــك املناســك،
التقوى
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وبلــغ أمــر تشــديد عــدم ســل الســيوف يف تلــك األايم
أن جعلــت أايم اســتعدادهم للحــج وقيامهــم بــه حمرمــة
عند هللا ،وتلك هي األشهر احلرم .ومن طبيعة النفس
اإلنسانية أهنا متيل إىل املؤانسة واملساملة ،فالبغض ليس
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ومــن طبيعة النفس اإلنســانية أنهــا تميل إلى
المؤانسة والمسالمة ،فالبغض ليس من فطرتها،
وإنما هو وازع شــيطاني ُدعيت اإلنســانية إلى
رجمه ونبذه خالل تلك األيام على األقل ،وذلك
في مشهد مهيب ترمى فيه الجمرات إعالنا من
الحجيج عن رغبتهم في استعادة فطرتهم األولى
واستعاذتهم بربهم األعلى من نزغات الشيطان.

من فطرهتا ،وإمنا هو وازع شيطاين ُدعيت اإلنسانية إىل
رمجــه ونبــذه خــال تلــك األايم علــى األقــل ،وذلك يف
مشــهد مهيــب ترمــى فيــه اجلمرات إعــاان من احلجيج
عــن رغبتهــم يف اســتعادة فطرهتــم األوىل واســتعاذهتم
برهبم األعلى من نزغات الشيطان .ولكن الناظر بعني
املتأمــل ينتابــه اســتغراب عظيــم مــن مــدى التناقض بني
معــاين مناســك احلــج العظيمــة وواقــع العــامل املعاصــر،
فعلــى حــن جعــل هللا تعــاىل البيــت مثابة للنــاس وأمنا،
جنــد أهنــار الدمــاء جتــري مــن حولــه ،وعلــى الرغــم مــن
ط ـواف النــاس ابلبيــت ،إال أهنــم هجــروا قيمــه العليــا،
وبعد كل ذلك ينتظرون حتصيل ثواب حج مربور.
وعدد هذا الشهر من «التقوى» الغراء ُك ّرِست أغلب
موضوعاته لتغطية هذا احلدث اإلنســاين العاملي (حج

الناس أول بيت وضع هلم يف األرض) ،فلتصحبنا أيها
القــارئ الكــرمي خــال تغطيتنــا هــذه ،لتطلــع على خنبة
مــن الكتــاابت الغنيــة ذات الصلــة ابحلــج ومقاصــده.
وعلى رأس ما نقدمه إليك أيها القارئ العزيز يف هذا
الشــهر خطبــة حضــرة أمــر املؤمنــن -أيــده هللا بنصــره
العزيــز  -يف أحــد أايم عيــد األضحــى لنتعلــم منهــا
فلســفة األضحيــة الــي هــي مــن أبــرز مناســك احلــج،
فتقــدمي القرابــن مــا هــو إال متثيــل عملــي ملبــدأ الطاعة.
كذلــك لــن يعــدم القــارئ العزيــز فســحته يف رايض
العربيــة ،وفســحة هــذا الشــهر خنصصهــا للحديث عن
لفــظ ورد يف ســياق اآليــة الكرميــة عــن احلج ..كل هذا
وأكثــر ،جتدونــه يف العــدد الكامــل ،والــذي أنمــل مــن
وراء نشره أن يهب لنا املوىل الكرمي عني بصرية إلدراك
حكمته البالغة من فريضة احلج ،ونرجو منه تعاىل أن
ييســر للعاملــن فرصــة تكحيــل أعيننا بثــرى وطئته قدما
خــر الــورى  ،ولنقرئــه مــن حبيبــه وخادمــه الصــادق
حضرة املسيح املوعود  كل حتية وسالم ،مث لنقرأ
على احملبوب أبيات شعر قال فيها احملب:
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لــكل مــن حظــي بتيســر ظــروف االســتطاعة وشــد
الرحال إىل بيت هللا احلرام ،نقول:
حج مربور ،وذنب مغفور إن شاء هللا تعاىل ..آمني.
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