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التقوى

� �حلديث عن فريضة �حلج (فلسفتها � 
(حكمتها ß �إلسالG �صبح هو نفسه 
فريضة (�جبة ß هذ_ �ألياG �ل« حتولت 
�لعظيمة (�لشعائر  �لفريضة  فيها هذ_ 
 7W من �ملسلمني Sنظر �لكث ß لر�ئعة�
 Sشكلية، مما �عطى �لفرصة لغ ��عبا
(من  قريب  من  يلمز(�   �� �ملسلمني 
(لنبد�  �ملبا.كة.   �Sلشع� هذ_  بعيد 

�لقصة من �لبد�ية.
لقد حتدÂ �هللا تعاH g 7يا@ عديد�  
 g هامة   ��عبا (هو  بيته،  حج  عن 
مكة   g سنة  كل  فيجتمع   .Gإلسال�
 nلنا� من  �آلال}  مئا@  �ملكرمة 
ال  (�ألقطا..   kلشعو� vتلف  من 
(ال  �آلخرين  تقاليد  بعضهم  يعر} 
عا��ִדم (ال لغاִדم، (لكنهم يعترفو� 

قد  �إلسالمي  �لتوحيد   �� َعمليًّا 
�&م  لد.جة  �ملسلمني   kقلو (ّحد 
مستعد(� لالجتماg w مكا� (�حد 
�ختال}  .غم  تعا7،  �هللا   l�لند تلبية 
�لسنتهم (مذ�هبهم (�لو�&م (�عر�قهم 
�&م،  كما  (مناخهم.  (�فكا.هم 
عال(� على قيامهم باحلج g �لظاهر، 
يثبتو� َعمليًّا �&م جاهز(� للتضحية 
(�لبيت)  °اية  سبيل   g بأ.(�حهم 
�ملسلمو�   G�� (ما  �ملشرفة.  �لكعبة 
�لعد(  يقد.  لن  �لر(¶  ֲדذ_  متحّلني 
�ملشرفة  �لكعبة  (�لبيت)   7W ينظر   ��
بنية شرير� �( على تشتيت كلمتهم. 

فما هو مفهوG �لبيت ß �إلسالG؟
 sَ�ْمن)َ nَِجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّا (ْWِ)َ﴿
ُمَصلًّى  Wِْبَر�ِهيَم   Gِمََّقا ِمن  َ(�تَِّخُذ(ْ� 

َ(Wِْسَماِعيَل  Wِْبَر�ِهيَم  Wَِلى  َ(َعِهْدَنا 
 َ َ(�ْلَعاِكِفني  َ اِئِفني لِلطَّ َبْيِتَي  َر�  َطهِّ  ��َ

ُجوِ�﴾ (�لبقر�: ١٢٦) ِع �لسُّ َ(�لرُّكَّ

   Uإلسال�  \ &فلسفته  �لبيت  مع^ 
 Gإلسال�  ß (معناها  (�لبيت)  لكلمة 
ميز�@  (فلسفا@ عديد�، �(; هذ_ 
�مليز�@ �� �لناn سو} يتمتعو� فيه 
باحلماية �حلقيقية. Wنه بيت �هللا �لذ� 
 Gجو�� g )ال ميكن �� يفلح �� عد
مكا�  �نه  للبيت  �لثانية  (�مليز�  عليه. 
Wقامة ��ئمة، (ֲדذ� �ملع¨ فإ� بيت �هللا 
هو �لذ� يستحق �� يسمى بيتا، أل� 
�هللا.  بيت   g ُتنا;  Wمنا  �ألبدية  �حليا� 
(�لذين ال يذهبو� 7W بيت �هللا تعا7 
�ما  حلياִדم.  قيمة  (ال  �م،  حيا�  ال 

سامح �لعر�قي

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

حج بيت اهللا..حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb

‡]ŞËç’\;Ô]Œ’b;Ï⁄‚h;ÅËfi�h

�;;Ì�Şë∏\;‡]â’;Ì÷¡;

‡Êfi°\;Àë›;fï∆’\

 ِحكم ودالالتحج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكني
كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا

<Z;ÍÅi·^;‹̨ˆb
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لبيت 
لدنيو� فيقو� 
هللا عنه: ﴿متا� 
�ما عن بيته فيقو� ﴿فا�خلي �قليل﴾ 

لفجر: ) جن%﴾  
�خلي � عبا��   '
 
�� عندما يصبح 
إلنسا) عبد (٣٠
صا�قا هللا تعا4، �يصبح 
ملسجد بيتا 

لبيت  له فإنه يدخل 
جلنة. فهذ
 هو 
Aيا@  
إلنسا)  ُيمّتع   (� ميكن  
لذ� 

�بدية.
 Hنه مكا) ال�ِّخا�
مليز@ 
لثالثة للبيت �
فيه  
لبيت   
�هذ 
ألمتعة. �  �

ألمو
﴿فيه  
لر�حانية،   OكاQل
 Sخائر 
�هو 
لذ� Uفظها. �ما  ﴾Oبينا OياV
غالية  كانت  مهما   Xألخر
 
لذخائر 
�قيِّمة فإZا تضيع، �لكن 
لوقت 
لذ� 
يبذله 
إلنسا) ' عبا�@ 
هللا تعا4 فال 
يضيع، بل كل حلظة يقضيها ' Sكر 

هللا �عبا�ته Uو`ا 
هللا _V 4ال^ 
لنعم 
�ميّتع   @aخS �Uفظها  
لر�حانية، 

عبدc ֲדا.
مكا)  �نه  للبيت  
لر
بعة  
مليز@ �
 cهذ� كلهم.   dHألقا
 الجتما� 

لكعبة   ' �يًضا  موجو�@  
خلصوصية 
مسلمي  أل)  كاملة.   @Hبصو 
ملشرفة 
 hعا كل   iهنا jتمعو)  �kع   lلعا

باالجتما�  _مياZم   (��يزيد للحج، 

ملشرفة  
لكعبة   (_  o _خو
Zم.  مع 
Vخر.  بشكل   pلنا
 مكا) الجتما� 

إلنسا)  فيه  سيجتمع  
لذ�  فاملكا) 


ملسجد ��حبائه هو 
جلنة، �مع �قاHبه 
ظل للجنة jتمع فيه 
ملسلمو) sس 
�ماH hֲדم،   (�يوميا، �يسجد  O
مر

مليز@ ��يطلعو) على �خباH بعضهم. 

إلنسا) يتمتع فيه  (�
خلامسة للبيت 
يتيسر  �يًضا   
�هذ عموما.  باألمن 
_منا  
ألمن  أل)  
ملشرفة،  
لكعبة   '

منحت كل  
S_ يتيسر لإلنسا) فقط 
هي  
ملشرفة  
لكعبة �  .Oعا

لنـز
 
مركز لكونه  
لذ�  
لوحيد  
ملكا) 
للتوحيد ميكن �) يكو) HSيعة الحتا� 

حد. �
لعاl كله �kعهم حو� مركز 

حلقيقي  
لبيت  هي  
ملشرفة  فالكعبة 
بكل  تتمتع   S_ 
لو
قع،   ' 
لكامل �
تكو)   (� ينبغي  
ل%   Oخلصوصيا

منا  يريد  
{ه  عز  
هللا � 
لبيت.   '
(مساجد)   @aكث  ~Sمنا نستنسخ   (�
�جنعلها تتمتع  ،�Hأل

هللا �  Oبيو
بيوتا  لتكو)  
لسابقة،   O

مليز  cֲדذ
للعائلة 
إلنسانية، �يكو) 
ملسجد هو 
.(
aمثابة للح��منا للخائف � 
Sمال

�لبيت مكا� لتوحيد �لبا�� ��حد� 
 S_��لبشرية: �قوله تعا4 عن 
لبيت  ﴿
�منا﴾؛ �  pللنا مثابة  
لبيت  جعلنا 
بعد   pلنا
 
جتما�  مكا)  
ملثابة هي 
بيت  بأ)  هنا  Sكر
هللا  لقد  تفرقهم. 

هللا  
لذX هو "بيت 
لعائلة 
إلنسانية" 

على  كله   lلعا
 jمع  لكي  �قيم  قد 

لبيت  

حد، �عن طريق هذ�مركز 

لذين  �لئك � �خرX كل  مر@  jتمع 
متعلق  
لبيت   
هذ  (� مبع�   .
تفرقو
بدين عاملي، �_نه سو^ يكو) سببا 

ألنبيا�  (�لتوحيد 
لعاl كله. ال شك 
 
S_ �لكن  �منهم،   '  pلنا
  
�د �حَّ
 �
�فر  (�يوحد جانب  من   
كانو
 
قوh ما، فإZم من جانب Vخر كانو
 Xخر� �مم  مع  
الختال^  يسببو) 
 �H�من 
لعاl. فمثال كا) من 
لضر
يتبعو
 موسى فقط،   (� لب� _سر
ئيل 
 cيتبعو  (� كرشنا  �تبا�  على  �كا) 
 
�) يتبعو pلفر
�كا) على  ،cحد�

 كانو
 قد S_ لذلك ،cحد�
�شت H�
 
�قو
مهم من جهة فإZم تسببو 
��حد
 .Xألخر
  h

ألقو بني  
خلال^   '

ل%  �حدها  
ملشرفة  
لكعبة  �لكن 
ألمم  جامعة  �Zا  خصوصية  حتمل 
فقد  
حد، � مركز  على  كلها   lلعا

�علن 
لن� � بأنه قد بعث للعاملني، 
 cيد على  ُيجمع  سو^  �نه  �علن   o

ملتفرقة ' �ين  Oجلماعا
�كل 
ألمم 

لنبأ  

 كيف حتقق هذ�
نظر�
حد. �

لذ�  
S مدهشة. من�بطريقة عجيبة 

لناp هكذ
 _ال  ينبئه �مع   (�ميكن 

هللا تعا4؟ �ما 
لذ� ُقّدH للن� � ' 
Sلك  من  �كثر  فإنه   hأليا
 مستقبل 
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ملسيح �
. فقد �علن سيدنا 
ملهد� aكث

هللا تعا4 سو^ jمع عن  (�
ملوعو� 
طريقه 
ألمم كلها، �سو^ يأ� �قت 
فقد  كاملنبوSين.   H

ألشر فيه  يصبح 
 iإلهال 
لشيطا)  خطط  "لقد  قا� 

ستئصاله، �طلب من 
هللا 
ملهلة � h�V
�بسبب  .hملعلو

لوقت  hفأمهله _4 يو

ملهلة l يقِض عليه �� ن�. �ما  cهذ
فهو  �هالكه  لقتله   Hقُّد 
لذ�  
لوقت 
�) يقتل على يد 
ملسيح 
ملوعو�. كا) 
ينطلق ' 
أل�H كاللصو� �قطا� 
 4_ 
آل).  هالكه  حا)  �لكن  
لطر� 
�كثر@  Hألخيا

ليوh كا) هناi قلة من 
يهلك  سو^  �لكن   ،H

ألشر من 
 H
�ما 
ألشر  ،Hألخيا

لشيطا) �يكثر 
كاملنبوSين..  �Sلة  يصبحو)  فسو^ 

حلكم. (جريد@  لآلخرين".   @Qِع�

 .(١٩٠١/٩/١٧  ،٣٤ عد�   ٥ ¦لد 
عنه  
هللا  
ملوعو� Hضى  
ملصلح  �يتابع 
�) �من حتقق  XH�" :aلكب
 aلتفس
 �
هو  كاملة   @Hبصو  ¨Vلقر
 
لنبأ   
هذ
ألنه  
ملوعو�،  
ملسيح � 
ملهد�  �من 
�بنو  _سحا�  بنو  
جتمع  شخصه   '
يتحقق  
لنبأ   
هذ  (�  Xفنر _{اعيل. 
�يقبل  قرنا،  عشر  ثالثة  بعد  بالفعل 
�با H���يدخل ' 
ألªدية �هل  hإلسال


`ند � �ستر
ليا � �فريقيا � �مريكا �

إلير
نيو) ��سومطر@  
�
لصني �جا�


لباتا) � Oجبو

لر�
ألفغا) �
ملغو� �
�غaهم �غaهم.. فال يوجد ملة �ال 
 hإلسال
مذهب _ال �يدخل �هلها ' 
صد�  �يتحقق  
ألªدية،  طريق  عن 

لبيت  

لنبأ 
لقرV¨ بأننا جعلنا هذ 
هذ


ملتفرقني.(١) pجامعا للنا

�لعائلة  بيت   �� بالنا!  يعو#  �حلج 
�أل�& .

_ِْبَر
ِهيَم  ِملََّة   
َفاتَِّبُعو 
هللا  َصَدَ�  ﴿ُقْل   
 َّ(_ِ  * 
ْلُمْشِرِكَني  ِمَن  َكاَ)  �َما َ َحِنيًفا 
َة  ِبَبكَّ لَلَِّذ�   pِلِلنَّا �ِضَع ُ َبْيٍت   �ََّ��َ
 OٌَياV ِفيِه   * لِْلَعاَلِمَني   Xُهًد�َ ُمَباHًَكا 
َكاَ)  َ�َخَلُه  �َمْن َ _ِْبَر
ِهيَم   hَُمَقا  Oٌَبيَِّنا
َمِن  
ْلَبْيِت  ِحجُّ   pِلنَّا
 َعَلى  �هللا َ Vِمًنا 

ْسَتَطاَ� _ِلَْيِه َسِبيًال َ�َمْن َكَفَر َفِإ)َّ 
هللا 
 .(٩٧ (
َغِنيٌّ َعِن 
ْلَعاَلِمنيَ﴾ (V� عمر
قد  تعا4  
هللا   (� هنا  بالذكر  
جلدير �
�Sلك  
ْلَعِتيِق﴾،  
لَبيِت ﴿ بيته  �صف 
هو  ليس   � _بر
هيم   (�  4_  @Hشا_
ُب�  قد  بل   ،
هذ 
هللا  بيت  ب�  
لذ� 
مع  _بر
هيم   hقا _منا  قبله،  
لبيت   
هذ
 cHثاV متتبًعا  ثانيًة   caبتعم _{اعيل 
 iهيم � عندما تر

لسابقة. فإ) _بر

لتالية  Oاعيل �عا بالكلما}_�هاجر 
 �ٍ
ِبَو HSُِّيَِّتي  ِمْن  �ْسَكْنُت َ _ِنِّي  ﴿Hَبََّنا 
 ﴾hَِّْلُمَحر
 َبْيِتَك  ِعْنَد   �ٍHْ�َ  �Sِ َغْيِر 
على  �ليل   
هذ  '� (_بر
هيم:٣٨).. 

�من  قبل  ُب�  قد  كا)  
هللا  بيت   (�
 

هللا _4 هذ Hشا�_بر
هيم �. �قد 
 �ََّ��َ  َّ(_ِ﴿ تعا4  قوله   ' �يًضا  
ملع� 
ُمَباHًَكا  َة  ِبَبكَّ لَلَِّذ�   pِلِلنَّا �ِضَع ُ َبْيٍت 
 (٩٧:(
عمر  �V) لِْلَعاَلِمني﴾   Xُهًد�َ
 pلنا
 لنفع  ُب�  بيت   ���  (�  ��
Sلك  _منا هو  _مياZم  �حانيًّا �حلماية H
 pللنا فيه  ُجمعت  لقد  مبكة.  
لذ� 
للفضل  سبب  �كل   OكاQل
 kيع 

آلية 
لكرمية يلفت  cهذ '�
لرªة. �

لبشرية  _4 ِقَدh تاHيخ  Hنظا�
هللا تعا4 

ملركز  (�
لكعبة من �جل �) يبني `م 
تعا4 هو  لدين 
هللا  
حلقيقي �
ألصلي 

ملر
كز 
ل% 
´ذها 
ليهو�  (��
لكعبة، 
 4_ تنتمي  _منا  �غaهم   XHلنصا
�
��منة متأخر@. �كما Sكر 
هللا � 
آلية 

ألطعمة  بعض   (�
آلية،  cذ` 
لسابقة 

ملعينة 
ل% 
متنع 
ليهو� عن تنا�`ا من 
عند �نفسهم l تكن ' 
ألصل µرمة، 
بعد، كذلك  فيما  �لكن جا� حترميها 
فإ) قبلتهم l تكن هي 
لقبلة 
ألصلية، 
 (Vقبلة فيما بعد. فالقر Oتُّخذ
�لكنها 
 4�
أل  Oيا

لبد  4_  Hألنظا
 يلفت 

لعائلة  �بيت   ،4�
أل 
لبشرية  لألسر@ 
 (Vلقر
  Hشا�  (� �بعد .4�
أل 
لبشرية 
جانب   ' 
لتاH·ي  
لدليل   4_ 
ملجيد 
�Zا بيت 
لعائلة 
لبشرية، يذكر �
لكعبة 

لعقل �يضا يفر�   (�
لعزيز   dلكتا
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�) تكو) 
لكعبة 
ملشرفة بوصفها بيت 

آلية 
لكرمية  hتقد�
لعائلة هي 
لقبلة. 

لكعبة هي �حق  (��سبابا ثالثة تبني 

هللا  لدين  
ملركز   �� 
لقبلة  تكو)  بأ) 

تعا4.
 Oلكلما
 تومئ  كما  �أل�&  �لسبب 
(مقاh _بر
هيم) هو �) _بر
هيم � قد 
 hمقا�
ملكا) ��عا 
هللا فيه.  
�تى _4 هذ
_بر
هيم موضع خا� عند 
لكعبة، �مر 

هللا 
ملسلمني بأ�
� Hكعتني نفال فيه بعد 
�) _بر
هيم بعد  �
لطو
^ بالبيت. �يبد
 
�) فر¹ من بنا� 
لكعبة صلى ' هذ
 cذ` �_حيا�  هللا،  شكر  صال@  
ملكا) 
 �

لسنة 
إلبر
هيمية �مر 
هللا 
ملسلمني بأ�
قوله   (�  XH� �ن�  _ال   .iكعتني هناH

 من مقاh _بر
هيم مصلى﴾، �
´ذ�﴿

لعبا�@   '  
�لتحو�  
تسعو  (� يع� 

لطاعة مقاما تبوc�َّ _بر
هيم فيهما. _) �
 hمن ﴿مقا �

ملر (�
لناp يظنو) خطأ 
 hملقا
 (�_بر
هيم﴾ موضع ما��، مع 

إلخال�   hمقا هو  إلبر
هيم  
حلقيقي 

لذ� كا) يتمتع  hالستسال
� Xلتقو
�
�H Xبه. �كأنه H لذ� عن طريقه
�به، 

هللا كما �حب  
يقو�: عليكم �) حتبو

هللا  سبيل   '  
�تضحو Hبه،  _بر
هيم 
 O
aخل
كما فعل، �تشتركو
 ' فعل 
 Xلتقو
� 
حلب � 
إلخال�  بنفس 

إلنابة 
لذ� كا) يتمتع به _بر
هيم. �

 �
لو فعلتم Sلك لنلتم مقامه. فليس 
ملر
ما�يا،  موضعا  هنا  _بر
هيم   hمقا من 
�يًضا  لغتنا   '� �حي. H  hمقا �لكنه 
يقولو): "l تعر^ مقامي". �ال يفهم 
منه 
لسامع �نه 
ملكا) 
لذ� jلس فيه، 
�نه يع� مقامه  Hلفو
�_منا يدiH على 
متسكنا  �لو  
ملكانة �  @Hلقد
 Hفعة   '
باملع� 
لظاهر�. �� يقف كل ُمَصلٍّ 
�ما  فهذ
 مستحيل.  _بر
هيم.   hمقا  '
�¼ا� 
لعاl فال  ' (�
ملسلمو) 
آلخر

ملكا) لبعدهم  
ميكن �) يصلو
 ' هذ

لظاهر  
ألمر على  
فلو ªلنا هذ عنه 
 (_ o .(ملسلمو
ما �مكن �) يعمل به 

 من مقاh _بر
هيم �
´ذ�قوله تعا4 ﴿
 ' نؤسس   (� على  حض  مصلى﴾ 
للدعو@  مر
كز  
`امة  
ألماكن � 
ملد) 
تكو) ظال للكعبة 
ملشرفة �سببا لنشر 
 (�يعبد  pلنا
 jلس  حيث  
إلسالh؛ 

هللا، �ينشر�) توحيدc. يقو� 
هللا: يا 

من َتدَّعو) بعشق 
لكعبة 
ملشرفة، �يا 
ما   ،h

حلر 
هللا  بيت  تدينو) Aب  من 
يعجبكم  منظر  كل   (�Hتصّو بالكم 
بصوHته  �حتتفظو)  µل"  "تا~  مثل 
�هلكم  على  �تعرضونه  بيوتكم،   '
�عجبتكم فاكهة �تيتم  
S_��ال�كم؟ ��
�هليكم؟..  �تطعموZا  بيتكم   4_ ֲדا 
 
تأتو  (� حتا�لو)  ال  بالكم  ما  �لكن 
 4_� بال�كم   4_ 
لكعبة   @Hبصو
�حيائكم؟ ما هي 
لكعبة 
ملشرفة؟ _Zا 

لبديهي  �لكن  
هللا.  لعبا�@  �قٌف  بنا� 

لكعبة،  H��نه ال ميكن للعاl كله �) يز
لذلك فإ) 
هللا كما يريد �) يوجد ' 
� ُصَوH إلبر
هيم.. كذلك �
لعاl ُنسخ 
نسخا  للكعبة   
تصنعو  (� تعا4  يريد 

قفني � �ال�كم، ���نتم  فيها  جتلسو) 
مكرِّسني حياتكم خلدمة 
لدين. �كما 

لذين سو^ يتبعو) �سو@ _بر
هيم  (�
إلبر
هيم،  �ظالال �  
�ال�� يكونو) 

إال أن� أرى أن قوله ﴿وا�ذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾، 
يع� أن تسعوا لتحوزوا - العبادة والطاعة مقاما تبوَّءه 
إبراهيم فيهما. إن الناس يظنون خطأ أن املراد من ﴿مقام 
إبراهيم﴾ موضع مادي، مع أن املقام احلقيقي إلبراهيم 
كان الذي  واالستسالم  والتقوى  اإلخالص  مقام  هو 
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 ��
لنسخ �ظالال  cكذلك ستكو) هذ
ُتَقم   l ما  �نه  
حلق � للكعبة.   ~Sمنا
 �Hأل
�ظال� للكعبة ' كل �Hجا� 
ال ميكن نشر 
لدين. يقو� 
هللا ناصحا 
 hمقا من   
�
´ذ�﴿ 
إلنسا):  ب� 
_بر
هيم مصلى﴾. قومو
 مقاh _بر
هيم، 
�َنِشئو
 مر
كز  ��
هللا –  
��منه 
عبد
 @Hلدين بصو
 Hنتشا
لنشر 
لدين، أل) 

كاملة لن يتم بد�) Sلك.(٢) 

لكعبة هى  ��لسبب �لثا- أل) تكو) 
_ليه   aتش 
لصال@   �قبلة  
حلا~  قبلة 

آلية ﴿َ�َمْن َ�َخَلُه َكاَ) Vِمًنا﴾،  Oكلما

لكعبة ال تقدh ¦ر� �عد بأ)  (��هو 
 hتقد �لكنها  Vمنا،  يكو)  يدخلها  من 

ألما) فعال. فلم UدÁ َقط �له 
ألمن 
 pنا�للكعبة 
ملشرفة �) سقطت ' �يد� 
 h
ال Uملو) `ا ما ينبغي `ا من 
الحتر

جلاهلية،   hيا�  '  Âح� 
لتقديس. �
 ' 
لوثنية  
لعربية  
لقبائل  كانت  حني 
�حر�d مستمر@، كانت منطقة  �
نز

ل% تقع فيها 
لكعبة تعتQ منطقة  hحلر

بأ�  فيها  ُيسمح  يكن   l� مقدسة، 
قتا�. �من 
لناحية 
لر�حية، هي مكا) 
 aيضا ملن �خلها بالتعب�
ألما) �لألمن 
 ،hإلسال

لر�حي، �� من �خل ' �ين 
فإ) هؤال� يدخلو) ' كنف 
هللا تعا4 
�يتلقو) �فضاله �يكونو) ' مأمن من 

غضبه �عقابه. 


لكعبة  jعل  
لذ�  �لثالث  ��لسبب 
�حق بأ) تكو) هي 
لقبلة، يشa _ليه 
ِحجُّ   pِلنَّا
 َعَلى  �ِهللا َ﴿ تعا4  قوله 
َسِبيًال﴾.  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ�  َمِن  
ْلَبْيِت 
بأ)  نبو�@   Oلكلما
  cهذ �تتضّمن 

لكعبة سو^ تظل �
ئما هي 
ملركز 

لذ� يؤh _ليه 
لناp من Ãتلف 
لبال� 
�من Ãتلف 
ألمم أل�
� فريضة 
حلج. 
يد�  برها)  هو  
لنبو�@   cهذ �حتقق 
 Hختا
 قد  تعا4  
هللا   (� حقيقة  على 
 pلنا

لكعبة لتكو) هي 
لقبلة جلميع 
 ' jد  مسلم  كل  �على  
ألمم. �

حلج _4 مكة،  �
��نفسه 
لقدH@ على 

لفريضة  cهذ �
ينبغي عليه 
لقياh بأ�
ّ�
ها �كثر � 
Sحد@ ' حياته. فإ
�مر@ 
تطوعية  عبا�@  Sلك  يكو)  مّر@،  من 
من جانبه. �يتضمن قوله تعا4 ﴿َمِن 
 :Ä�شر ثالثة  َسِبيال﴾  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ� 
�) تتوفر للحا~ �سائل 
النتقا�  (١)


لال�مة للقياh بالرحلة؛ (٢) �) يتوفر 
 Oلنفقا
 ليتحمل   hلال�
 
ملا�  له 
 hلسال
�
ملطلوبة؛ (٣) �) يتوفر 
ألمن 
 .(��

لرحلة (�بو � �

لطريق طو '

 كا) 
ملر� مريضا فال ينطبق عليه Sفإ
﴿َمِن  تعا4  
هللا  قو�  
حلالة  تلك   '
Sلك  �على  َسِبيًال﴾،  _ِلَْيِه  
ْسَتَطاَ� 

لفريضة.    �
�� 
جب � عنه  يسقط 
�قوله تعا4 ﴿َ�َمْن َكَفَر َفِإ)َّ 
َهللا َغ�ٌّ 
يرفض  من   (� يبني  
ْلَعاَلِمَني﴾  َعِن 
 ،pللنا قبلة  باعتباHها  
لكعبة  قبو� 
 
Hغم kيع 
لدالئل 
ل% جا�O ' هذ
 cهذ (� 

لشأ)، فعليه �) يتذكر جيد

إلنسا)  aخل Oإل`ية قد جا�

مر �
أل
نفسه؛ �على هذ
 _) l يلتزh ֲדا 
ملر� 

هللا  يضر  �ال  نفسه  _ال  يضر  ال  فإنه 
َعِن  ﴿َغ�ٌّ  
هللا  فإ)  بشي�،  تعا4 
�لفت   (�  ��� 
ْلَعاَلِمَني﴾.�لكن� هنا 

لÂ جعل  Oحلكوما
  (� 4_ Hألنظا


واحلق أنه ما P ُتَقم أظالل للكعبة - كل أرجاء األرض 
ال ميكن نشر الدين. يقول اهللا ناصحا ب� اإلنسان: 
﴿وا�ذوا من مقـام إبراهيم مصلى﴾. قوموا مقام 
إبراهيم، ومنه اعبدوا اهللا – أي َأنِشئوا مراكز لنشر الدين، 
ألن انتشار الدين بصورة كاملة لن يتم بدون ذلك.
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 ��
لعائلة 
أل بيت  
هللا ªاية �خدمة 

لكعبة)، �عطت لنفسها 
حلق � منع )

ملسلمني 
ألªديني 
ملساملني 
حلافظني 
لنفسها  �عطت  �قو�  
لبيت،  ألمن 

لبيت،  عن  تصدهم   (�  � 
حلق 
مستطا�   aع 
حلج  Hكن  �جعلت 
على بعضهم، فخلفا� 
جلماعة 
لذين 
 lلعا
  �  hلسال
 Hجا�  �صال  هم 
مينعو) عن بيت 
لعائلة 
إلنسانية، �ال 
من   aتفك _عا�@  
ألمر   
هذ يستحق 


لعقال�.

�حلكمة من بعض مناسك �حلج:
 pللجلو��مع 
لفلسفة 
لعميقة للحج، 

لعائلة  بيت   �  hعا كل  كبشر  معا 
 Oبصال 
لعميق   Hلشعو
�  ،��
أل

لرحم 
إلنسانية 
لقدمية � ظل 
لبيت 
 iهنا d�
لعتيق، حيث ميكن �) تذ

لبعض  hيقو ،Oعا
Åل
� Oخلالفا
كل 
من   �� قريب  من  
حلج  فريضة  بلمز 

لذبح، � Xد`
 @aخاصة شع�بعيد، 
�قد بني 
ملسيح 
ملوعو� � � كتابه 
من  
حلكمة   "hإلسال
 تعاليم  "فلسفة 

أل�ضا� 
لظاهر@ � 
لعبا�
O حيث 
�معنَّا 
لنظر تبني لنا  
S_�قا� حضرته: "
للغاية  
لصائبة  
لصحيحة  
لفلسفة   (�
 Æaتأث 
جلسمانية  لأل�ضا�   (� هي 
�فعالنا  (� Xفإننا نر ..Ç�
لر ' Èقوي


لطبعية، �ِ_) كانت جسمانية، يكو) 

لر�حانية  �ثر �`ا ' حاالتنا 
لنفسية 
 Oْخذ� 
S_ِ يقينا. فالعني مثًال pسوµ
 (� بد  فال   ..Èتصنُّع �لو  
لبكا�   '
 4_ِ تسر�  لوعة  
لدمو�  من  تنبعث 

لقلب، َيخضع `ا �يكتئب. �كذلك 

كتسب  Èيكن تكلُّف (_ِ�لو ضِحكنا 
 Xكذلك نر� .Èنبساط
� Èفرح �

لفؤ

لسجو� 
جلسما¨ يوّلد ' نفس  (�

خلشو�. �
لساجد حالة من 
لتضر� 
مشى  لو  �نه  بالعكس  نشاهد  كما 
 ،cHصد  
�Qم �سه H 
فعا H 
ِإلنسا) 
�غطرسة.  ÆQتولد فيه ك cفمشيته هذ
 (� متاما  يتبني  
ألمثلة   cهذ �من 
 Oحلاال
 ' Æثر�لأل�ضا� 
جلسمانية 
 .(٣) Hيب.)   (�� من  
لر�حانية 
َْ̀د�  

إلنسا) بذبح  hكذلك فإ) قيا
�هو حيو
) عزيز عليه، _منا هو عملية 
فليس   ،@Hألما
 نفسه  لذبح  متثيلية 

لنفس للجبني،  cتتل هذ (�
لذبح 
ال 
 4_ dتتقر�o ִדوX عليها بسكني،  

هللا ֲדا �بأهو
ئها �Hغباִדا، �تستسلم 
 (��
لعاملني �ترضى بقضائه،  dH هللا
 XS��تكو) مستعد
 لقبو� كل Sلة 
عند  عنه  تعر�  ال   (�� سبيله،   �

لشد
ئد، بل متشى �حلو�  
ملصائب 
كلية  للتخلى   
مستعد بل  قدما  _ليه 
بذبح  يفرحو)  فالذين  
لنفس..  عن 

�Zم  ظانني  
لبقر � 
إلبل � 
خلرفا) 
قد �صلو
 بذلك _4 
هللا تعا4، فهم 
 (�
هللا تعا4 هنا  Çقد صر S_ ،(طئوÃ

لقر
بني 
لظاهرية ليست بشي�.  cهذ
�تأكلو)  بأيديكم،   hألنعا
 تذAو) 
 cهللا؟ _) هذ�ا  
للحوh بأنفسكم، فما̀ 

لذبائح _منا هي تعبa عن حقيقة بلغة 

�c حكمة عميقة. H�تصويرية تكمن 
�لكن   ،Hلصو
 يرسم  مثًال   hفالرسا
بل  فقط،   Hلصو
 Hسم  ليس  هدفه 
Uا�� ֲדا _يصا� بعض 
ملعا¨ 
لعظيمة 

لسلسلة،  يرسم   @Hفتا  .hلقو
  4_
�يرمز ֲדا _4 
لوحد@ 
لقومية، �حيًنا 
يرسم منظر طلو� 
لشمس، �يقصد 

لقر
بني  فإ)  �باملثل   .hلقو
 Hقي  ֲדا 
لغة  قبيل  من   Xألخر
 هي  
لظاهر@ 

لذ�  (�
لتصوير، �مضموZا �
لرسم 

حليو
) هو جاهز �مستعد  
يذبح هذ

، فالذ� Sً_ .يًضا�أل) يضحي بنفسه 
 ' سيضحي  بأنه  يقر  
لقربا)   hيقد
سبيل 
هللا تعا4 بنفسه �نفيسه. �كأ) 
كل _نسا) يقّر من خال� �ضحيته �نه 
بنفسه �  للتضيحة  
ألمر  
قتضى   
S_
سبيل 
هللا، �لشفقة على 
خللق َلفَعل، 

لقر
بني على  hمع� تو�يع حلو 
�هذ

آلخرين، �كأ) 
إلنسا) يعطى نفسه 
 � @aآلخر. فكل شع
كاملة خلدمة 
 aلتأث
�� جوهر، �
إلسالh قشر �لب 
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لشعائر  cلذ� يتولد من هذ

لر�حا¨ 

لقر
بني �يًضا  '�
جلوهر. �هو 
للب 
يكو) لب �قشر، فذبح 
حليو
) هو 

إلخالُ� 
لذ� يكو) �مبثابة 
لقشر، 
قا�  �لذلك  
للب،  هو  
لذبح   �
H�
ُلُحوُمَها َ�ال  َيَناَ� 
َهللا  
هللا تعا4 ﴿َلْن 
ِمْنُكْم﴾.   Xلتَّْقَو
 َيَناُلُه  �َلِكْن َ ِ�َماÊَُها 
 Xلتقو

 كانت S_ :�قائل يقو dH�
هي 
لغاية ' تقدمي 
لقربا) فما 
لد
عي 

جلو
d على �
حليو
ناO؟  cلذبح هذ
بيانه  سبق  ما  �ًال: � كاآل�:  Sلك 
�ثانًيا: _) قشر  .
بأ) لكل لب قشًر
 (�
لقربا)، �� Sبح 
حليو
)، ليس بد
 �
فالفقر  .�

لفقر ينفع  _نه  بل  فائد@، 
 hلطعا
 من  عا�@  µر�مني  يظلو) 

هللا على  
ملغّذ� ألجسامهم، ففر� 
فيها   h ُتقدَّ 
لصدقة  من  نوًعا   pلنا

 dقلو تعا¨  لكيال   Oنا

حليو قر
بني 
 

لفقر
� من 
حلسر@ 
لد
ئمة �ال يظلو
  �H�
لضر  �

لغذ  
هذ من  µر�مني 
نتيجة ضيقهم 
ملا�� �من �جل Sلك 
 cهذ �هبناكم  قد  _ننا  هنا  
هللا  يقو� 
عليها كما  
هللا  
سم   
�لتذكر  hألنعا


ملساكني،  برعاية   
�تقومو �مركم، 
 hبأحكا يعملو)  
لذين   (�  

علمو�
 
�هذ .@aئز كب

هللا تعا4 ينالو) جو
مابينه  
لنفس هو  لذبح  
لعظيم  
ملع� 

ئعة 
ملسيح 
ملوعو� � � H بطريقة


خلطبة 
إل`امية.حيث يقو� حضرته: 

للَِّساِ)  
ْلِعَباَ�ُ@ ِ' �َ اَعُة  
لطَّ 
لنُُّسُك �َ"

لنُُّسِك  َلْفُظ  َجاَ�  �َكَذِلَك َ 
ْلَعَرِبيَِّة، 
 iُ

ِالْشِتَر  
َفَهَذ ِبيَحِة،  
لذَّ Sَْبِح  ِبَمْعَنى 

ْلَعاِبَد ِ' 
ْلَحِقيَقِة،  َّ(�َيُد�ُّ َقْطًعا َعَلى َ
�ُكلَّ َ  ،cُ
�ُقَوَ َنْفَسُه  Sََبَح  
لَِّذ�  ُهَو 

ْلَخِليَقِة.   ِّdHَ ِلِرَضى   ،cُْصَبا�َ َمْن 

ْنَمَحى، �
ْلَهَوX، َحتَّى َتَهاَفَت َ َّdSَ�َ
َعَلْيِه  �َهبَّْت َ 
ْخَتَفى. �َ  dََغا�َ  dَ
Sَ�َ

ِتِه َشَد
ِئُد َّHSَ َسَفْت�َعَو
ِصُف 
ْلَفَناِ�، َ
َهَذْيِن   'ِ َر  َفكَّ �َمْن َ 
ْلَهْوَجاِ�.   cَِهِذ
 hَْلَمَقا

ْلَمْفُهوَمْيِن 
ْلُمْشَتَرَكْيِن، َ�َتَدبََّر 
ِبَتَيقُِّظ 
ْلَقْلِب َ�َفْتِح 
ْلَعْيَنْيِن، َفَال َيْبَقى 
�)َّ َهَذ
 ِ_ميَاٌ�، _َِلى َ 'ِ ،�ٌ
َلُه َخَفاٌ� َ�َال ِمَر

ْلِعَباَ�َ@ 
ْلُمْنِجَيَة ِمَن 
ْلَخَساHَِ@، ِهَي  َّ(�َ
 Xِبُمَد �َنْحُرَها َ  ،@ِHََألمَّا
 
لنَّْفِس  Sَْبُح 

َألْمِر �َ 
آلَالِ�   �Sِ 
ِهللا  _َِلى  
الْنِقَطاِ� 
 ،@ِHَ

ْلِمَر  �ِ
�َْنَو ِل  َتَحمُّ َمَع   ،@ِHَِإلَما
�َ
 
�َهَذَ .@ِHَ

ْلَغَر Oِلنَّْفُس ِمْن َمْو
لَِتْنُجو 

ِالْنِقَياِ�  �َحِقيَقُة َ  ،hِِإلْسَال
 َمْعَنى  ُهَو 
ِهللا  �ْجَهُه َ �ْسَلَم َ َمْن  
ْلُمْسِلُم �َ  .ِّhلتَّا

َنْفِسِه  َناَقَة  َنَحَر  �َلُه َ 
ْلَعاَلِمَني،   ِّdHَ
 'ِ 
ْلَحْيَن  َنِسَي  �َما َ لِْلَجِبِني،  �َتلََّها َ

ِحٍني.

لنُُّسَك   َّ(�َ  ..hِْلَكَال
 َفَحاِصُل 
َتْذِكَرٌ@  ِهَي   ،hِِإلْسَال
  'ِ َحاَيا  
لضَّ�َ
 
�َحثٌّ َعَلى َتْحِصيِل َهَذَ ،hِ

ْلَمَر 
ِلَهَذ
�ِ_Hَْهاٌ� ِلَحِقيَقٍة َتْحُصُل َبْعَد َ ،hِْلَمَقا



لتَّاhِّ. َفَوَجَب َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمٍن  iُِلو 
لسُّ
 ،�ِ�ُمْوِمَنٍة َكاَ) َيْبَتِغي Hَِضاَ� 
ِهللا 
ْلَوُ� َّ�

ْلَحِقيَقَة َ�َيْجَعَلَها َعْيَن  cِيَّْفَهَم َهِذ (ْ�َ
َحتَّى  َنْفِسِه   'ِ �ُيْدِخُلَها َ 
ْلَمْقُصوِ�، 
 �
ْلُوُجوِ�، َ�َال َيْهَدْ @َِّHSَ َِّتْسِر� ِ' ُكل
ِحيَِّة  
لضَّ  cَِهِذ  �ِ
�َ�َ َقْبَل  َيْسُكْن  �َال َ
 ~ٍSَِبَنُمو َيْقَنْع  �َال َ 
ْلَمْعُبوِ�.   ِّdَّلِلر

ْلُعْمَياِ)، َبْل ُيَؤ�ِّ� ��ِقْشٍر َكاْلُجَهَالِ� ََ
ِبَجِميِع  �َيْقِضي َ �ْضَحاِتِه، َ َحِقيَقَة 

ْلُقْرَباِ).  Çَ�Hُ ،ُتَقاِتِه Çِ�Hُ�َحَصاِتِه، َ
اِلِكَني،  
لسَّ  iُِسُلو ُمْنَتَهى  ُهَو   
َهَذ
َيْخَتِتُم  �َعَلْيِه َ 
ْلَعاHِِفَني،  َمْقَصِد  �َغاَيُة َ
َيْكُمُل  �ِبِه َ 
َألْتِقَياِ�،   ~ِHِ
َمَد َجِميُع 

َألْصِفَياِ�، �َ  َ يِقني دِّ 
لصِّ َمَر
ِحِل  َساِئُر 

�_ِلَْيِه َيْنَتِهي َسْيُر 
َألْ�لَِياِ�.َ
َبلَّْغَت  َفَقْد   
َهَذ _َِلى  َبَلْغَت   
Sَ_ِ�َ
ِبَمْرَتَبِة   Oَُفْز�َ 
الْنِتَهاِ�،  _َِلى   iَُجْهَد
ُسُلوِكَك  َشَجَرُ@  َتْبُلُغ  َفِحيَنِئٍذ  
ْلَفَناِ�، 
�ِحَك Hُ ُعُنُق  �َتِصُل َ 
لنََّماِ�،  �ََتمِّ  _َِلى 

ْلِكْبِرَياِ�، �َ  pِْلُقْد
 �َضِة ْHَ ُلَعاِ�  _َِلى 
ُعُنَقَها  �َصَلْت ْ�َ  
Sَ_ِ 
ْلَعْنَقاِ�،  َكالنَّاَقِة 

(٤) .�ِ
_َِلى 
لَشَجَرِ@ 
ْلَخْضَر

�ملر�جع

ملجلد 
لثاÎ صفحة ١٥٠ �ما بعدها  aلكب
 aلتفس
 -١

بتصر^ 

ملجلد 
لثاÎ صفحة ١٥٧ بتصر^ aلكب
 aلتفس
 -٢

٣- كتاd فلسفة تعاليم 
إلسالh  صفحة ٩ 
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