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  احلج قيم وأخالق

صلى اهلل عليه وسلم، ملا  لزيارة قرب املصطفىو  لفريضة احلج،  القلوب شوقا  ئ متتل حبلول موسم احلج يف كل عام 
 ، عنمن اهلل وانشغال به سبحانه وتعاىل بالقربحساس إمن  خرى،أمتعة  ال تعادهلا ،يف ذلك من متعة روحية
 0م غري ذلكأ عشرية  م أهالا أمجيع خلقه سواء أكانوا 

نه خيرج من احلياة إ ووطنه وعمله، ويتفرغ لعبادة ربه، يرتك ماله وأهله يرتك كل شيء، إن املسافر ألداء فريضة احلج
وتزداد طاعته  خيضع هلل قلبا وقالبا،، يح، ال يكل وال ميلبوتلبية وتس ف وصالة،ليقرتب من اهلل يف طوا اليت ألفها،

ومن فيها  مبا فيها ن الدنياأنسان ويشعر اإل ،العيون وتسيل الدموع من ،فتتنزل الرمحات على القلوب لربه كل يوم،
 0ورضاه مام القرب من اهلل أ قد تضاءلت 

لبيك اللهم : بقوله يبدأ احلاج رحلته ،فرضه اهلل تعاىل على املستطيع الم،ن احلج هو الركن اخلامس من أركان االسإ
 ،ويتجرد من مسائل مادية ألفها ،ن احلاج يرتك اشياء كثريةإ0 وهنيتين مرتين،أو  ي لبيك يامن كلفتين ،أ لبيك،

، مع اجلماد مع النبات، مع احليوان، ،مع بين جنسه مع ربه، مع نفسه،، ويلتزم األدب واألخالق مع الكون كله
  0"فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج: "يف قوله تعاىل يتجلى هذا ع املخلوقات كلها،م

والنهي عن ، تها على السمويتها وعدم اخلضوع لشهواهتا،وتربيفالنهي عن املباشرة واجلماع تأدب مع النفس وتزك
 ل،اوالنهي عن اجلد0 اخلالق القادر القوي املتني تأدب مع اهلل جل وعال، روج عن طاعة اهلل،ق الذي هو اخلو الفس

ال تأدب إهو  ما ،به ذلكاش هم كالتلبية والذكر وماأ واالنشغال عما هو الذي يعين اللجج يف الكالم واحملادثة،
 ، وتدينهم ،وأخالقهم افتهم،وثق ،ولغاهتم ،عميق، باختالف ألواهنم كل فج  أتوا من  الذين  مع بين جنسك  

  0وصربهم وأناهتم

وصف  وهو أحب وصف هلم،بخماطبا إياهم  حرام،إوحينما هنى اهلل جل وعال املؤمنني عن قتل الصيد وهم يف 
وعندما هنى رسول اهلل صلى  0منا هو تأدب مع احليوانإ" منوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرمآأيها الذين  يا" :اإلميان

تأدب مع النبات؛ وعندما أوجب على  الإما ذاك  ك لالستياك،اال شجر األر إي شجر أعن قطع اهلل عليه وسلم 
ىل إفإذا فعل االنسان هذا،  0تأدب مع اجلماد الإماذاك  ،ن امكنإو يشري اليه أن يقبل احلجر األسود أاحلاج 



سيدنا حممد عليه الصالة  وعاد كما ولدته أمه كما قال يكون فعال قد استفاد من هذه الشعرية ،جانب املناسك
  0والسالم

 وال مكانا من العبادات اليت مل تقيد ال زمانا ،و مكاناأما زمانا إن اهلل تعاىل قيد أركان االسالم إ! يها االخوةأ
والصالة قيدها  00000و ضحى أو هنارا أيف طريقه ليال  يف عمله، نسان يف بيته،ن ينطق هبا اإلأميكن  ،لشهادة،كا

والزكاة   حل زمن الصالة ووقتها، نإ يف حقله، ،يف مصنعه ،ن يصلي يف بيتهأفاملصلي قادر  ،مكانا زمانا ومل يقيدها
على خمتلف  رض،الناس من كل بقاع األ يأيت فيهما فقد قيدها اهلل تعاىل زمانا ومكانا، ال فريضة احلج،إ كذلك،

وندعوا ربا  ،بشعار واحد ،احدحد، على صعيد و او  يتساوون أمامه جل وعال بلباس مستوياهتم يف الغىن والفقر،
الزم أدبك وأخالقك مع : ن اهلل تعاىل يقول لكل حاجأوك0 وسيادهتم ،فيتنازل الناس كلهم عن كربيائهم واحدا،

ال إوال حقيقة  ،كربياء اهلل تعاىل   الإكربياء،    وال اهلل تعاىل، سيادة الإفليست هناك سيادة،  ،أجناس الكون
  0الصمد حدفهو األ ه،ليإفكل شيء منه و  حقيقته سبحانه،

، ن هذا البيت وضع هلم من قبل اهلل تعاىلأول األ :ن يتذكر شيئنيأعليه  واإلنسان يطوف بالبيت،! يها االخوةأ
  ن ابراهيم وإمساعيل عليهما السالم حنيأالثاين  وهدى للعاملني، اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركأن إ

على  وهذا يدل تشريفا له وتعظيما، براهيم وتفاىن يف جعل هذا البيت مرتفعا وعاليا،إاجتهد  كانا يرفعان قواعده،
ال خفف اهلل إ ، فكلما عشق االنسان التكليفمر اهلل تعاىل وتشريعهأن جيتهد ويتفاىن يف تعظيم أنسان عليه ن اإلأ

قال تعاىل يف  ،مساعيلإبراهيم عليه السالم وابنه إسيدنا وقع مع  وهذا ما ،ن يعطيه ثواب ذلكأتعاىل عنه بعد 
نه من عبادنا ، إكذلك جنزي احملسنني براهيم،إسالم على  وتركنا عليه يف اآلخرين، وفديناه بذبح عظيم،" :حقهما

 0"ا من الصاحلنيسحاق نبيإوبشرناه ب منني،ؤ امل


