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�حب   Lحلجا� ستبقى 
كل  قلب   P= �لبال6 
مسلم، مهما كاF حاtا، 
ִדو/  �لنا¢  من  كث�   Tفئد� .ستظل 
 ،Bحلر�� �هللا  ببيت  �ملكّرمة  مكة   P=

!Bبر.ضة خ� �ألنا T4ملدينة �ملنو�.
عن  �حلديث  بصد6  هنا  .لست 
�أل�4  حب  بني  �لفصل  .جو� 
.بني �ستنكا4 بعض مما �د¶ عليها 
من  خ�  قو*  .يكفي¹  سكا�ا،  من 
�ملبا4كة،  �أل�4  هذ�  قدما�  .طأ& 
نفّرu بني ما tا من خصوصية  ح� 
.بني �هلها " حا* � يقّد4.ها حق 
قد4ها، فحني �شتد عليه �-/ كفا4 
بقعة منها ح� هاجر =P �خر/، قا* 
 z=" :ملدينة� P= هو يهاجر من مكة.
�هللا،   P= �هللا  بال6  �حب  �نك  ألعلم 
�هلك   َّF� .لوال  �هللا،  على  .�كرمه 

 ß. خرجت"!  ما  منك   zخرجو�
�أل�4  حب   F� على  6اللة  -لك 
 iستنكا4 ما �د¶ عليها شي�. iشي

nخر!
 Bبيت �هللا �حلر� P= ¢يعت5 حج �لنا.
يقو*   -=  ،Bإلسال�  uصد على  nية 
=بر�هيم   Fلسا على  .جل  عز  �هللا 
عليه �لسالB: ﴿4َّبََّنا =ِنِّي َ�ْسَكنُت ِمن 
ُ-4ِّيَِّتي ِبَو�6ٍ َغْيِر ِ-4ْLَ Wٍ� ِعنَد َبْيِتَك 
َفاْجَعل   Tََال �لصَّ لُِيِقيُموْ�  4َبََّنا   Bَِّْلُمَحر�
َ�ْفِئَدTً مَِّن �لنَّاِ¢ َتْهِوW =ِلَْيِهْم َ.�Lُ4ْْقُهم 

!﴾F.مَِّن �لثََّمَر�ِ& َلَعلَُّهْم َيْشُكُر
�بو  6عا  حني   Fملكا� هذ�  يكن  فلم 
 �4L سو/ .�6ٍ ال iֲדذ� �لدعا iألنبيا�
منه  فجعل  �هللا  فشّرفه   ،iما .ال  فيه 
 Ýمبا4ك Ýمنn بلد�. ،iموطن خامت �ألنبيا
يأتيه �لنا¢ من كل فج عميق، .جعل 
كث�á من �ألفئدT تتوu شوقا =à4 Pية 

=بر�هيم  فيه   Qتر  Wلذ�  ،Fملكا� هذ� 
عليه �لسالB بأمر من �هللا L.جته هاجر 
عليه  =�اعيل   Qنذ�n �لوحيد  �بنه  مع 
�خلامتة  �لرسالة   *.Öل ִדيئة   ،Bلسال�
-4يته،  من   Wلذ�  Zلعر� �لن�   على 
عليه  2مد  سيدنا   iألنبيا� خامت  .هو 
بئر  tاجر  فتفجر   ..Bلسال�.  Tلصال�
ماi من بعد سعيها بني جبلني �ثا عن 
 BمزL بئر Fفكا ،iهذ� �لصحر� " iملا�
�لصفا  بني  سعيها  بعد  تفّجر   Wلذ�
-لك  منذ  �ف   �  Wلذ�.  ،T.ملر�.
�حلني .=P �آلF 4غم ماليني �لو�فدين 

!Bمنه طيلة �لعا Fلذين ينهلو�
 Bحني يهتف حجا� بيت �هللا �حلر�.
 " �فئدִדم  حتّلق  لبيك،  �للهم  لبيك 
 " حتّلق �لطيو4  كما  �لر.حانية   iا�
�لسماi! .ال يوجد مكاF تشتاu =ليه 
 P=  uالشتيا� بقد4   Tألفئد� من  كث� 

بقلم: هالة شحاتة عطية
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٢٦

التقوى

 ،T4ملنو� .�ملدينة  �ملكرمة  مكة   Fمكا
ح� ليكا6 يكوF حب هذ� �ألمكنة 
غريزT عند كل مسلم! .كم سكبت 
.كم   ،Bحلر�� �هللا  بيت   " ع�5& 
4.ضة   T4لزيا شوقا  6مو�  فاضت 

!Bخ� �ألنا
�لكتا�  �هل  كتب   "  64. .لقد 
�لبيت  حج  عن   &�iلنبو� من  عد6 
.عن �قد¢ بقا� �أل�4، فمما .64 
"  =جنيل يوحنا (٤ : ١٩- ٢٦)، 
 Bلسال� عليه  مرمي  �بن  �ملسيح  قو* 
صدقي¹   Tمر�� (يا  �لسامرية:   Tللمر�
.ال  �جلبل  هذ�   " ال  ساعة   oتأ �نه 
�.4شليم تسجد.F لأل�)! كما   "
 F64 : (.لكن تأتى ساعة .هى �آل.
 F.يسجد Fحلقيقيو� F.حني �لساجد
�آل�   Fأل .�حلق،   s.بالر لآل� 
 Tiطالب �لساجدين..)! ." -لك نبو
جبل   "  Fيكو لن  �لسجو6   F� عن 
جرLمي �لسامرW .ال " �.4شليم، بل 
ستكوF قبلة �لساجدين =P مكاn Fخر 
بأمر من �هللا ألنه طالب �لساجدين.. 
.قد حتقق -لك بالفعل حني �مر �هللا 
 "  F-يؤ  Fبأ  Bلسال� عليه  =بر�هيم 
.ها  �ملكرمة،  مكة   P= باحلج  �لنا¢ 
ضامر  كل  .على  4جاال   Fيأتو هم 

.من كل فج عميق!
هذ�، .لقد .64 " �ملز�م� نبوTi ترمز 

 ،Bحلر�� �هللا  بيت   P= مرهف  ِ�ٍس 
حلج  �ملسلمني   uشتيا� حالة   P=.
لبيك،  �للهم  لبيك  .هتافهم  �لبيت 
كما �شا4& تلك �لنبوP= Ti �لطيو4 
�لبيت  هذ�   " �ما�ا  .جد&  �ل% 
�لطيو4  .تلك  .�لسنونة،  بالعصفو4 
تشبه بالفعل طيو4 �حلرB.. فلقد .64 
" مزمو4 ٨٤ : "ما �حلى مساكنك 
 uتتو بل   uتشتا �جلنو6،   �4 يا 
.حلمي  قل�  �لر�،  6يا4   P= نفسي 
�يضا  �لعصفو4  �حلي،  باإلله   Fيهتفا
بيتا، .�لسنونة عشا.. مذ��ك  .جد 
 âطو .�tي.  ملكي  �جلنو6،   �4 يا 
يسبحونك  �بد�  بيتك   " للساكنني 
 uإلنا¢ عزهم بك طر âسال�. طو
 W6�.  " عابرين  قلوֲדم.   " بيتك 

�لبكاi، يص�.نه ينبوعا.."!
فأين هى 6يا4 �لر� �ل% يطرقها �لنا¢ 
 � F= يشهد عليه �لعا� ��ع uبشو
  iهؤال .َمن  �ملكرمة؟!  مكة  تكن " 
 P= لذين تدمع �عينهم شوقا .حنينا�

تلك �لديا4 �ملقدسة غ� �ملسلمني؟!
 Tحضر �ملوعو6  �ملسيح   uتا .لقد 
حنينا   Bلسال� عليه  � د   Bغال  �Lم�
 Bقد �.طأته   Wلذ� �لبلد  -لك   P=
�ملقدسة  �لديا4  تلك  ليز.4  �ملصطفى 
�.طأته   �ٍ4�  Fَسّكا "يا  يقو*:   -=
 Fِِعيا  P= َُّ�ِحن  z=. ..ملصطفى� Bَُقَد

 4َ.Lأل سو�6ِكم،  .بركاِ&  بال6كم، 
.�جعَل  �لو4/،  خِ�   Bِقد�� َموِطَئ 
َ�كبا6َ  يا  �لثر/..  تلك  عي°  ُكْحَل 
ب5كاٍ&  �هللا  كم  َخصَّ قد  �لعر�.. 
بيُت  ِفيكم   ..Tٍكث� .َمز�يا   ،Tَث��
.فيكم  �لُقَر/،   ُّB�ُ ֲדا   Qَ4ُِبو �ل%  �ِهللا 
�شاَ�   Wلذ�  Q4ملبا� �لن�ِّ  4.ضُة 
�لتوحيَد " �قطا4ِ �لعاَلِم .َ�ظَهَر جالَ* 

�ِهللا .َجلَّى"
فيا سكاF �4ٍ� �.طأته َقَدBُ �ملصطفى، 
 B6خا �ملوعو6  �ملسيح   F.تكفر ملا-� 
�ملصطفى .قد َحّن =P عياF بال6كم 

ليز.4 َموِطَئ �قد�Bِ خِ� �لو4/؟!
.قد  يكذبو�،   � َمن   F.تكفِّر ملا-� 
.جاهد.�  �آلخر   Bليو�. باهللا  nمنو� 
.تصد.�م  سبيله،   " كب��  جها�6 
�هللا  جعل  .قد   Bحلر�� �ملسجد  عن 
من  فكم  .�منا؟!  للنا¢  مثابة  �لبيت 
� دW فا� 6معه شوقا لزياT4 بيت 
مع  .لكن  عنه..  .ُصّد   Bحلر�� �هللا 
بقاعكم  ستبقى  .صّدكم  تكف�كم 
من  .سيبقي  =ليه،  �لبقا�  �حب  من 

�شد �ملسلمني �شتياقا =ليها! 
جهو6كم  ينكر   F� ميكن  .َمن 
�ملسجد   T4عما. �حلا�  سقاية   "
سقاية  �جعلتم  .لكن،  �حلر�B؟! 
�حلا� .عماT4 �ملسجد �حلر�B كمن 
 " .جاهد  �آلخر   Bليو�. باهللا  nمن 
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سبيل �هللا؟! ال يستو.F عند �هللا .�هللا 
ال يهدW �لقوB �لظاملني!

فكم حتِملوF ظلما بتكف� �ملسلمني 
 B6لذين � يكذبو� �خلا� �أل ديني، 
 Fألمني لسيد �ملرسلني، فهم �ملؤمنو�
 Bباهللا .�ليو Fلذين يؤمنو� Fحلقيقيو�
�آلخر .�اهد.F " سبيل �هللا جها�6 
عن  �لشبها&  كل    i4بد كب�� 
غ�هم  مثل   Fيقولو فال   ،Bإلسال�
من   Fnبالقر نؤمن  �ملسلمني  من 

بالنسخ   Fيقولو  ` �لسني   P=  iلبا�
�هللا  توحيد   Fيزعمو .ال  فيه! 
معه   Fيشركو  ` خالصا،  توحيد� 
على   T4لقد�  " �عو4  .4جال  نبيا 
 Fيّدعو .ال   !Tحليا�  iعطا=. �خللق 
 Fبكما* �ملصطفى ` ينسبو Fإلميا�
.ال  بكماله،  تليق  ال  �باطيل  =ليه 
 Fيؤمنو  ` به   Tلنبّو� يزعموF ختم 
بن� من ب° =سر�ئيل يأo من بعد� 

=�ه عيسى بن مرمي..

تكف�هم  من  بدًال  بكم   Wفحر
=حد/  على  تفاس�كم  تضعو�   F�
 ،Tلنقل .�لعقل .�لفطر� Fطر" ميز�
تفاس�  �آلخر ضعو�   Rلطر� .على 
 Rأل ديني،̀  �نظر.� بعني �إلنصا�
كنتم   F= باألمن  �حق  �لفريقني   W�
 P= يهديكم F� ؟! �سأ* �هللاFتعلمو
صر�طه �ملستقيم، صر�» �لذين �نعم 
�هللا عليهم غ� �ملغضو� عليهم .ال 
�حلمد   F� 6عو�نا  .nخر  �لضالني.. 

مكة �ملكرمة 


