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التقوى

7ِْبَر�ِهيَم   cُمََّقا Jٌَبيِّـَنا Jٌَياi ِفيِه﴿
 jَِ�هللا َعَلى �لنَّا lِمنi :ََ�َمن َ�َخَلُه َكا
ِحجُّ �ْلَبْيِت َمِن �ْسَتَطاnَ 7َِلْيِه َسِبيًال 
َ�َمن َكَفَر َفِإ:َّ �هللا َغِنيٌّ َعِن �ْلَعاَلِمنيَ﴾ 

 (٩٧ : 2
(Ö= عمر

شع&�  +تعا�  سبحانه  
هللا  فر¡ 
 Êملسلمني +جعلها �حد

حلج على 

لركائز 
خلمس 
ل§ �قيم عليها بنيا2 

إلسالÁ ،7يث من 
ستو
 شر
ئطها 
+Â يقم Áقها يكو2 قد هد7 �كنا 

لذ� + 
إلسال7.  ��كا2  من  هاما 

ل§  
إلسالمية  
لشعائر   � يتأمل 
 2� لعباÜ ¾0د  تعا�  
لبا��  شرعها 
 Ç+للر  2ّ� كما  نصيب  فيها  للبد2 


لر+حي  
جلانب  +لعل  حظا،  فيها 
فيها �عظم ملا له من �ýية قد ûفى 
ْطحيني 
لذين ليس  على كث& من 
لسَّ
حتقق  +ال  
²ه  �ال  
إلسال7  من  Kم 
 Ç�

جلو على  
ملقتصر�  عبا0
ִדم 
للسمو  مقصد   �0� 
حلركا� +

لر+حي أل2 
لعبا0� 
ل§ يغفل 
لقلب 
عن 
ستحضا� �+حها هي صو� ميتة 
خللوها من Ùر� 
لتقوÊ. قا= تعا�:

ْم َشَعاِئَر 
هللا َفِإنََّها   ﴿Dَِلَك َ+َمن ُيَعظِّ

ْلُقُلوِ¿﴾ (
حلج : ٣٢) Êِمن َتْقَو


النتقا=  ظاهر¾  كا2   2�+ 
حلج +

جلسد� من 
لوطن �� مكة 
ملكرمة 
 2ِّD�َ+﴿  :� �بر
هيم  0عو�  +فق 
ِ�َجاًال  َيْأُتوَ�  ِباْلَحجِّ  
لنَّاِ/  ِفي 
ُكلِّ  ِمن  َيْأِتَني  َضاِمٍر  ُكلِّ  َ+َعَلى 

فهو   .(٢٧  : 
حلج ) َعِميٍق﴾  َفجٍّ 
من   �
فر �ليه،   �
+فر 
هللا   �� َسَفر 

ألعلى  
أل²ى  
مللكو�   �� 
لدنيا 

هللا  
لذ� جعله   7

حلر 
لبيت  حيث 
 �

ألنو جتليا�  +مهبط  +�منا  مثابة 

لOكا� لتعظيم شعائر¾ 
ل§ حتقق +

لتربوية + 
لعقدية  
ملقاصد  من  `لة 

لر+حية. +ûصيص 
هللا تعا� هذ¾ +

لشع&� بزما2 +مكا2 "د0 فيه من 

لعظيمة  
حلكم + 
ملقاصد +  �
ملعا
Öخر  حج   �� �ليها  يرقى  ال  
ل§ 
فكل   ..Êألخر
 
مللل + 
أل0يا2   �

حلجاå يطوفو2 حو= مكا2 +
حد، 
+يلبسو2 لباسا غ& ÿيط، +يسعو2 

ملز0لفة،   � +يبيتو2  مكانني،  بني 
+يرمو2   ،7

حلر باملشعر  +يقفو2 

vغز�O vاw

ÏË›]tÂÖ’\;‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;;;ÏË›]tÂÖ’\;‰Åê]ŒŸÂ;r¢\;;;



٢١

التقوىاجمللد اخلامس والعشرون،  العدد السادس-ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٣هـ  - تشرين األول / أكتوبر  ٢٠١٢ م

من  بالتحلل  +يتمتعو2   ،�

جلمر
+ال  
Kد�..  يذÁو2   í  ،7

إلحر
شك �2 مفر0
� شعائر 
حلج Kا من 

لرمزية +
لرسالة 
لسامية 
ل§ ترتبط 
+�²اعيل  +µ+جه  �بر
هيم  بسيدنا 
عليهما 
لسال7، +ليست Ôر0 طقو/ 
شكلية حرفية ال +جه 
عتبا� فيها..

فالطو
× حو= 
لكعبة ºقق مقصد 
باهللا  
لتعلق + 
لدنيا  عن  
النقطا´ 
من  +فيه  +"بته،  +تفريد¾  +توحيد¾ 

لوصا= به +
لسجو0 على عتبته  �معا
 �
سبحانه � كل 2Ö +حني، +��0
�2 غاية 
لوجو0 
لبشر� حتقيق تلك 

لعبو0ية 
ل§ مد
�ها 
ملحبة +
لعشق 
حو=  
لطائف  يستحضر¾  ما   
+هذ

لكعبة بعاطفة جياشة عمال بأمر 
هللا 
 
َ+ْلُيوُفو َتَفَثُهْم   
ْلَيْقُضو ﴿ُثمَّ  تعا�: 

ْلَعِتيِق﴾  ِباْلَبْيِت   
ُفو وَّ َ+ْلَيطَّ ُنُذ+َ�ُهْم 


حلج : ٢٩) )
 
ֲדذ  � 
ملوعو0  
ملسيح  يقو= 

لكعبة  ُجعلت  كذلك  
لصد0: 
للمحبني  ما0يا   
�مز 
ملشرفة 

لصا0قني، +كأ2 
هللا تعا� يقو= Kم: 

حلجر  

لبيت بي§، +هذ 

نظر+
، هذ

هللا  0

ألسو0 حجر عتب§. +لقد ��
تعا� بذلك �2 يتمكن 
إلنسا2 من 
 

لتعب& عن مشاعر حّبه 
جلياشة تعب&

لبيت  
ما0يا، فاُحلجاå يطوفو2 ֲדذ

طو
ف� جسمانيا، ֲדيئة تشبه هيئة من 

شتياقهم  فر�  من  
جلنو2  �صاֲדم 

لزينة،  فيتركو2  تعا�،  هللا  +"بتهم 
ببيت  +يطوفو2   ،/+ëلر
 +ºلقو2 

لو
Kني،  
ملجذ+بني  هيئة   � 
هللا 

حلجر متمثلني �نه عتبة  
+يقبلو2 هذ
 �
لوَله 
جلسما 
بيت 
هللا تعا�. هذ
فاجلسم  �+حانية.  +لوعة  حب�  يوّلد 

لعتبة،  +يقّبل حجر  بالبيت  يطو× 

حلبيب  حو=   Ç+لر
 تطو×  بينما 

حلقيقي، +تطبع 
لُقُبال� على عتبته. 
باهللا  للشر�  �ثر  +ليس � Dلك �� 
�سالة  ُيقّبُل  
لصديق   2�  D� تعا�. 
يتسلمها.  عندما  
حلميم  صديقه 
فاملسلم ال يعبد 
لكعبة 
ملشرفة، +ال 
يستغيث باحلجر 
ألسو0، +�منا يتخذ¾ 
�مز
 ما0يا �قامه 
هللا تعا�...(ينبو´ 
Ôلد٢٣  
لر+حانية  
خلز
ئن ، 
ملعرفة 

(٩٩-١٠١�
فهو  فعله:  من  مشتق    7

إلحر+  

للبـا/،  من   Ç�
للجـو تعطيل 
 � +كذلك  
لنسا¹، + 
لطيب، +

لصال� ºرK 7ُا �� يعّطُل جو
�حه 

حلج للحكيم  �
عن كل شهو� (�سر
يرتديه  
لذ�   .(٣٤  � 
لترمذ� 

حلجيج +
لذ� يشبه 
لكفن، فيه من 
0اللة 
لبساطة +
لتجر0 من 
لتكلف، 

ملحّتم على  باملص&  �نه تذك&  كما 

كل نفس منفوسة +هو 
ملو� 
لذ� 
 Êلتقو
 0
µ 0
Üب 
الستعد
0 له بإعد
..Âلعا
  
هذ +مغا�0�  
لرحيل  قبل 


العتبا�ية  
لرسالة  من  �يضا  +فيه 

جلديد�  
لر+حية  كالوال0�   Êألخر

+بّر   Êبتقو حجه  من  �جع  للذ� 
مناسبة  �مه..باعتبا�¾  +لدته  كيو7 
لتطه& 
لنفس 
ألّما�� +منعها بسعي 

لفسو^ + 
لرفث  من  +Ôاهد� 
تعا�:  قا=  كما   Êلتقو
 لتحصيل 

ْلَحجُّ َ�ْشُهٌر مَّْعُلوَماٌ� َفَمن َفَرَ¡ ﴿
َ̂ َ+َال  ِفيِهنَّ 
ْلَحجَّ َفَال َ�َفَث َ+َال ُفُسو
ِجَد
َ= ِفي 
ْلَحجِّ َ+َما َتْفَعُلوْ
 ِمْن َخْيٍر 
 0ِ

لزَّ َخْيَر  َفِإ2َّ   
َ+َتَز+0َُّ+ْ 
هللاُّ  َيْعَلْمُه 

َألْلَباِ¿﴾  ُ�ْ+ِلي  َيا  
تَُّقو2ِ +َ  Êلتَّْقَو

 � ïلن

لبقر� : ١٩٧) +Kذ
 مّثل )


ملقصو0:  
من حّقق � حّجه هذ
من حّج 
لبيت فلم يرفث +Â يفسق 
�مه.   +لدته  كيو7  Dنوبه  من   åخر
 ïلن
(�خرجه 
لبخا��) ، كما عّد 
َثَنا َعْبُد  
حلج �فضل 
جلها0:  َحدَّ �
َخاِلٌد  َثَنا  َحدَّ 
ْلُمَباَ�ِ�  ْبُن  
لرَّْحَمِن 
"َعْن  َعْمَرَ�  �َِبي  ْبُن  َحِبيُب  َ�ْخَبَرَنا 
 ِّ7�ُ َعاِئَشَة  َعْن  َطْلَحَة  ِبْنِت  َعاِئَشَة 

ْلُمْؤِمِنَني َ�ِضَي 
هللا َعْنَها �َنََّها َقاَلْت: 
َ�ْفَضَل  
ْلِجَها0َ   Êَنَر 
هللاَِّ  َ�ُسوَ=  "َيا 
َلِكنَّ  َال  َقاَ=  ُنَجاِهُد  َ�َفَال  
ْلَعَمِل 
َ�ْفَضَل 
ْلِجَها0ِ َحجٌّ َمْبُر+ٌ�"  (�خرجه 
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التقوى


لبخا��)
جند  �ننا  
هللا  �لطا×  عجائب  +من 

لديا�  بتلك  
ملوجو0�  
ألماكن 
قد  
هللا  بشعائر  
ملرتبطة  
ملقدسة 
من  مشتقة  بأ²ا¹  عليها  
صطلح 
فعلها مثل " ِمًنى" 
ملشتق من 
ألمنية 
�� Dلك 
ملقصد 
لذ� تتمنا¾ 
لنفس 
 �+�D  2� غر+  +ال  �ليه،  +تتشو^ 
يز+�  
لذ�  
لسالك   åحلا
  ��ما

ملكا2 هو لقا¹ 
هللا +
لتجر0 من  
هذ

لذنو¿. �ما "عرفا�" فهو + �
µ+أل


شتقا^ من 
ملعرفة �� �ننا قد عرفنا 
لنا  لينجز  مبعرفته  +ظفرنا  تعا�  
هللا 

+عد¾ +يغفر لنا ما سلف. 

لزُّلفى  من  مشتقة  فهي  +"ُمز0لفة" 
لقر¿  �شا��  +فيه  
لُقر¿،  +مع¥ 

ملشعر " �ما  
ملنشو0�،  
لغاية  حتقيق 
بعو
طف   åحلا
 فُيلهم   "7

حلر
+يذّكر  �بر
هيم  سيدنا   و  جياشة 
لشعو�  
لدعا¹  من  
إلكثا�  بأýية 
"�مي   2� كما  تعا�.  بربه  
لقلب 
من   �¹
بر  ¹
�بد فيه   "�

جلمر

لشيطا2، +تذكٌ& بوجو¿ 
لتخّلص 
من تأث&
ته +حتصني 
لنفس منه، +من 
ُسمي  +فيه  
حلبس  
لتجم&:   �معا

لنا�  ºبس  ألنه   (ËمرÔ) 
ملجمر 

 فعل Dلك Dلثو¿ فإ
عن �2 ُتحر^ 
0ُعي  +ما  عليه  ما +جب   Ê0� فقد 


حلكيم- للترمذ�  
حلج   �
(�سر له 
" ر   �  í  .(٣٤� 
لعقبة  `ر� 

لتضحية +تزكية   �� �شا��  
Kد�" 

لّنفس + ر ��جاسها +سفك 0ما¹ 

خلضو´ + +�هو
ئها،  ��جاسها 

هللا  سبيل   � للتضحية   0

الستعد+


الستسال7 إل�
0ته . +
+هنا� فائد� �خرÊ +هي �2 
لكعبة 
 ×
طو  �
مد  Êلقر
  7� 
ملشرفة 

حلجيج، Kا عمق � 
لتا�يخ +
لِقد7 
`عا¹،  للبشرية  مثابة  Üعلها  ما 
+"ط  +حتّضر¾.  متدنه  عتبة  فكانت 
�بر
هيم  يرفع   2� قبل   
�نظا�¾. +هذ
مبعية  +هو   
جتديد قو
عدها   �

لسنني.  بآال×   � �²اعيل  
بنه 
عن  
لقدمية  
ألسفا�  حتدثت  كما  
 Êألخر
عظمتها +قد
ستها، +
لنكتة 
حوKا   ×

لطو  2� 
إلطا�   
هذ  �

ال ر
× عن  �µمنة  �غم  ينقطع   Â

 D� ،لوثنية

لشر� + ´

لتوحيد +
بتد
قدسيتها  على  "افظة  
لكعبة  ظّلت 
قبل  
لعصو�  كل   Oع +مكانتها 
قبل  
لعر¿  �ليها  +نظر  
إلسال7 
من  +تقديس  تقدير  نظر�  
لبعثة 
له   2ّ�+ ºميه،  �با  
لبيت   
Kذ  2�

ملأثو�  +من   ،� بإبر
هيم  +صًال 
��سل  ملا  �برهة   2� 
لس&  كتب   �
�سوله مبشر
 قريشا بعزمه على هد7 

لبيت قا= له عبد 
ملطلب:"+
هللا ما 
نريد حرَبُه، +ما لنا بذلك من طاقٍة، 
خليله  +بيت   7

حلر 
هللا  بيت   
هذ
�بر
هيم �، فإ2 ميَنْعُه منُه فهو بيُته 
فو  +بينه،  بينه  ُيَخلِّ   2�+ +َحَرُمه. 

هللا ما عندنا 0فٌع عنه.. +�2 للبيت 
هشا7).  
بن  (س&�  سيمنُعه"  �ّب� 
�عاK 0ا  
نبالå فجر 
إلسال7  +عند 
 � 
إلبر
هيمية "مد  
لد+حة  سليل 

لوثنية   µبتطه&ها من �مو 
عتبا�ها 

وهناك فائدة أخرى وهي أن الكعبة املشـرفة أم القرى 
مدار طواف احلجيج، �ا عمق > التاريخ والِقدم ما dعلها 
مثابة للبشرية �عاء، فكانت عتبة متدن اإلنسان وحتّضره. 
و'ط أنظاره، وهذا قبل أن يرفع إبراهيم � قواعدها 
جتديدا وهو مبعية ابنه إسـماعيل � بآالف السـنني. 
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ملبتدعة لتحقق مقاصدها 
لتوحيدية 
بوهج  +تألقت  �ֲדا  بنو�  فأشرقت 

نو� 
لتوحيد 
خلالص.

لنا/   ¹
ند من  كذلك  +ُيستفا0 

ملوسم  

حلج +توجههم � هذ ��

ملسلمني  
جتما´  ضر+��  
ملحد0، 
�+حية  +قيا0�  
حد� + كلمة  على 
هو  منهم،  �جل  على  
حد� +
بد  ال   D� 
أل�¡،   � 
هللا  خليفة 
`اعة  تكو2   2� 
لو
حد�  لألمة 
 � 
ملنشو0  
Kد×  ليتحقق  
حد� +
عمائد¾  +�قامة  
إلسال7   Çصر بنا¹ 
سيا0ته  +حتقيق  كلمته  +�عال¹ 
�ال +كل  يتأتى  ال   
+هذ  ، 
ملجيد� 

ملسلمني حتت جناÇ خليفة 
ملسيح 

ملوعو0 +
الما7 
ملهد� � 
لذ� 
يزكيهم +يبني Kم شعائرهم +يوطد 

عظمة 
ملصطفى � � �فئدִדم ..
من  له  عظيمة  عبا0�  
حلج   2�

ملقاصد 
جلليلة ما يصعب حصرها، 
+هو DكرÊ لتلك 
لتضحية 
لعظيمة 

ل§ قّدمها سيدنا �بر
هيم � بتر� 

هللا  بيت  عند  هاجر  +�مه  �²اعيل 

0 غ& ý+ ´�µ �Dا � + � 7

حلر
 åحلا
حالة 
فتقا� �� 
ألسبا¿. .. +
�منا يستحضر كل هذ¾ 
ملشاهد �مامه 
حقيقة  مد�كا  قلبية  +حرقة   Âبأ
كيف �2 
هللا تعا� ينجي من 
Kال� 

 � éلص  من 
للتضحية  عزمه 
+ميجد  +يعّز¾ 
Ôّد  كما  Dكر¾ 

لبذ��  تلك 
هيمية  
 بر إل 


ل§  
لطاهر� 
منها  تفّتقت 

لرسو=  0+حة 
"مد  
ألعظم 
 � 
ملصطفى 
 Êبشذ 
لفيحا¹ 
 � لتضحيا 


جلسا7 � سبيله 

تعا�. 
لقد حّذ� 
ملسيح 


حلج  خطو��  من   � 
ملوعو0 

لظاهر� 
ملجّر0 عن مقاصد¾ +�ّكد 

إلنسا2  ير00ّ   2� 
ملقصو0  ليس   2�
يرجع   í 
لنا/  ير00ّ  ما  بلسانه 
حضرته  +بّين   .åحلا
 بأنه  +يفتخر 

لشع&� هي من Öخر  �2 هذ¾   �
مر
حل 
لعبا0� +
لسلو� 
ل§ تقتضي 
�2 يكو2 
إلنسا2 منقطعا عن نفسه، 
+يعشق �ّبه، +يغر^ � حّبه، +يكو2 
Kذ¾   
�مز  7

حلر 
هللا  ببيت  طو
فه 

لفد
¹، +�2 ال ينسى  

لتضحية +هذ

حلاå �نه كما يوجد بيت هللا تعا� 

على 
أل�¡ فكذلك يوجد بيت هللا 
 Â ما Dْ� ،²ا¹  عليائه +عظمته  �
طو
فه.  يصحُّ  ال  
إلنسا2  به  يُطف 
سنة  
لسنو�  
الجتما´  (خطبا� 

(١٩٠٦
فهم  
حلجيج  ُيد��   2� 
هللا  نسأ= 
تتجّلى   Åح 
حلج  مقاصد   �
�0�+
Kم عظمة 
هللا +جالله، فمن �حا� 
حّجه   � +حّققها  
لفـو
ئد  ֲדذ¾ 
على  
هللا  .+صلى  
ملقصـو0  بلـغ 
+صحبه  Öله  +على  "مد  سـيدنا 

�`عيـن .


