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التقوى

ال شك  �� كر�مة �إلنسا� هي من �هم 
�حلنيف  �لدين  حث   ��ل �لسامية   ���ملبا
بشرية  لبُّ  أل&ا  ()لك  .عايتها،  على 
َبِني  َكرَّْمَنا  ﴿َ(َلَقْد  تعا7:  قا;  )�ته.   �(عما �إلنسا� 
يَِّباِ@  �Gَ َ(َحَمْلَناُهْم ِفي �ْلَبرِّ َ(�ْلَبْحِر َ(َ.Dَْقَناُهْم ِمَن �لطََّHَ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾(١)   ْلَناُهْم َعَلى َكِثSٍ ِممَّ َ(َفضَّ
بل  �حلد  هذ�   7W لإلنسا�   ��لبا. تكرمي  يتوقف   \)
شرفه بأعلى مر�تب �لتكرمي (قلد_ (ساG متثيل سلطته 
لِْلَمَالِئَكِة  َ.بَُّك  َقاَ;   (ْWِ)َ﴿  :b.أل� على  �لر(حية 
�ألمانة  له  فحمَّ َخِليَفًة﴾(٢).    bِ.َْْأل� ِفي  َجاِعٌل  Wِنِّي 
�لعظمى، (�ستخلفه g �أل.b ليقيم �ملو�Dين بالقسط 
فإ�  (هكذ�   خالقه.  من  �إلنسا�  �خا_   kليقر)
به من   lإلنسانية، مبا جا� �لكر�مة   n.هو غا Gإلسال�
�نزله   ��ل �ملqلة  (تqله  كر�مته،  ترعى  سامية   ��مبا
(�لشرعية. �ملدنية   rحلقو� مكفو;   sمكرم Wياها  �هللا 

� �إلسالمية �(g كنف عبو�ية �إلنسا� خلالقه جعلته �ملبا
 b.أل� g ستخلفه �هللا� ،Gمكر rلوv سيد نفسه، فهو
�ألحو�;،  كل   g  @��(�لعبا �لطاعا@   w�بأنو ليعبد_ 
Wحساسه  يستمد  (هكذ�   ._Sضم) (قلبه  yو�.حه 
(�لطمأنينة.  D�باالعتز (شعو._  بالكر�مة،  �لعميق 

يتوقف تكرمي �هللا لإلنسا� على من �ختا.هم �هللا   \)
�G كافة حيث جعل شر} H |لتمثيل سلطته بل �متد لب
بشر�ئعه ((صايا_.  (تقيدها  باهللا،  �إلنسانية g صلتها 
 ��ل للحرية  �حلقيقي   Gملفهو� �نبعث  �ملنطلق  هذ�  (من 
 wهي جوهر �لكر�مة �إلنسانية ()لك من خال; خضو
�إلنسا� لقيو� كما; �هللا �ل� ִדبه كر�مته (عزته ()لك 
على  (تضعه   �(�لركو �لغفلة  مو�طن  عن  تبعد_  أل&ا 

�لطريق 7W �هللا.

�لتكرمي  �.جا@  �على  �لتقو�   Gإلسال� جعل  (لقد 
�هللا  ِعْنَد  َ�ْكَرَمُكْم   َّ�Wِ﴿ تعا7:  قا;  حيث  لإلنسا� 
�َْتَقاُكْم﴾(٣)  ، (هكذ� �صبح (�ضحا �� كر�مة �إلنسا� 
((صايا_.  �ينه  تعاليم   wباّتبا �هللا،   7W تقّربه   g هي 
 ��ل �لتقو�،  هو عني  �لسو�  �ملستقيم  �لسلو�  (هذ� 
ليست مفهوما �ر��، (لكنها Wميا� (عمل (Wقبا; على 
�لطريق  هذ�   g �إلنسا�   Gتقد فكلما  �حلسنا@.  فعل 
�ملؤ�� 7W .ضا �هللا،  نا; �ملزيد من �لكر�مة (�لفيض، 
باهللا. (ثقة  (طمأنينة  (سكينة  .ضا  نفسه  ميأل  �لذ� 

�� ).(� تكرمي �هللا لإلنسا� هي   �لبا;  يغينب عن  (ال 
هد�يته 7W �لتوحيد، �لذ� هو ���� حترير �إلنسا� من 
�لشر� (سقوِ� �ِ�ّمم (Wحبا� �لعز�ئم. (مبا �� كر�مة 
�إلنسا� تكمن g �لتوحيد �لذ� �ر. �إلنسا� من بر�ثن 
لنا مو�ا سنويا تتجسد  �لبعد عن �هللا، فقد جعل �هللا 
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حج بيت اهللا.. ِحكم ودالالت

احلج ومتكنياحلج ومتكني
كرامة اإلنسان كرامة اإلنسان 

هذا من الر$ن يا حزَب العدا
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فيه (حد�نيته  عز (جل حيث تطل من خالله �إلنسانية 
على معا\ �لتوحيد �ال (هو �لركن �لقومي لدينه �حلنيف 

موسم �حلج �ملبا.�.
�لعتيق.. بيت  �لبيت   �� Gملقا� (�د. �إلشا.� g هذ� 
�هللا  بنا_  �حلج  موسم  حوله  يتمحو.  �لذ�   G�حلر� �هللا 
حيا�   7W �لكهو}  حيا�  من  �إلنسا�  ليخر�  تعا7 
 nَِبْيٍت ُ(ِضَع لِلنَّا ;ََّ)�َ َّ�Wِ﴿ 7متحضر� حيث قا; تعا
َة ُمَباَ.ًكا َ(ُهًد� لِْلَعاَلِمنيَ﴾(٤). (هكذ� فإ�  لَلَِّذ� ِبَبكَّ
كر�مة  متكني  كا�  �لبيت   lبنا من   nألسا�  bلغر�
�إلنسا� (توجيهه �و �لتحضر. (ملا بلغ �إلنسا� �شد_ 
مع  �لتعامل  له  �و;  (.(حًيا  عقلًيا  مستو�  بلغ   ��
�G كأ(; ن  عرفته H مفاهيم �لالهو@ بعث �هللا سيدنا
�إلنسانية. ¢ تتالت بعثة �ألنبيا7W l شعوֲדم (قبائلهم، 
(g هذ� �خلضم مت �لتأكيد على مكانة �(; بيت لتعزيز 

كر�مة �إلنسا� مبدئيا (Hخر� (�خS� بيت متكني توحيد 
متكني   �� جليا  بد�  (هكذ�   .b.أل� (جه  على  �هللا 
كر�مة �إلنسا� كا� �للبنة �أل(7 لتمكني توحيد �هللا. 
فال قيمة لتوحيدنا Wال بعد �� نظهر �حتر�منا (تبجيلنا 

لكر�مة �خينا �إلنسا�. 
 �(بطبيعة �حلا; فإ� للحج حكًما عديد� نذكر للقا.
لطاملا   ��ل مال¤ها  �هم  �لسطو.  هذ_  ع¥  �لكرمي 
ُهمشت. فعلينا قبل �� �لم بالدخو; 7W عا\ توحيد 
�هللا حقوقهم  عيا;  هو  �لذ�  �هللا  َخلق  نعطي   �� �هللا 
()لك باحترG كر�مة كل من حولنا، (لنبد� بعشSتنا 
�لعائلية  �ملشاكل   l�جر من  �ملمزقة  فبيوتنا  �ألقربني. 
لو طبقنا فيها مبد� �حتر�G كر�مة �آلخرين من D(جة 
 ��Sجل� مع  باملثل  عملنا   ¢ �لكلمة  مع¨  بأمت   lبنا�)
(�ألخالl،  سنتحصل حتما على تصريح سفر �و; 
لنا Dيا.� بقاw توحيد �هللا. (من �جل �� نقف على 
 ��مقاG �لكر�مة �إلنسانية �لشامخ علينا �� نبحث �ملبا
�إلسالمية �ل� تنص صر�حة بإعطاl حقوr �لناn �(ال 

¢ Wعطاl حقوr �هللا.
 )� جد.�&ا،  جلما;  ُفّضلت  ما  �ملكرمة  �لكعبة   َّ�W
لفخامة كسوִדا �(لثقل (متانة باֲדا، (Wمنا فضلت أل&ا 
شعا. لعتبة بيت �هللا. فهي �لقلب �لنابض لتوحيد �هللا 
تا.يخ �إلنسانية (�ليل شامخ على تأكيد �خلالق  ع¥ 

على قدسية كر�مة �إلنسا�.
جعلنا �هللا (Wياكم ممن يستمعو� �لقو; فيتبعو� �حسنه 
(صحبه  Hله  (على  ¤مد  سيدنا  على  �للهم  (صّلى 

�®عني. Hمني.

١. �إلسر�l ٧١       ٢. �لبقر� ٣١

وهكذا بدا جليا أن متكني كرامة اإلنسان 
كان اللبنة األو! لتمكني توحيد اهللا. فال 
قيمة لتوحيدنا إال بعد أن نظهر اح%امنا 
اإلنسـان.  أخينا  لكرامـة  وتبجيلنـا 


