بصائر 89
الحج  ...مؤتمر األ ّمة الكبير
ق
اس بِالحجّ يَأْتُوكَ ِر َج ااًل َو َعلَى ُكلِّ َ
ضا ِم ٍر يَأْتِينَ ِم ْن ُكلِّ فَجٍّ َع ِمي ٍ
قال تعالىَ { :وأَ ِّذ ْن فِي النَّ ِ

} (سورة الحج)72:

الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا وآله وصحبه ومن واًله ،أما بعد،،،
فهاهم المسلمون في هذه األيام المباركات ـ م َمن عقدوا العزم وتهيئوا لحضور المؤتمر اإلسالمي الجامع الذي سُيعقد
في الحج في بيت هللا الحرام  -يحزمون أمتعتهم ويرتبون أمورهم للمشاركة في أنشطة ذلك المؤتمر ،فالحج مؤتمر
عظيم واجتماع مهم ,حيث يلتقي خالله المسلمون من سائر أقطار األرض ,وفي ذلك فوائد منها:
- 1أن اجتماع الناس من كل حدب وصوب على اختالف أجناسهم وألسنتهم وألوانهم من نعم اهلل تعالى
العظيمة ,كيف ال وهم يتعبدون ربًا واحدًا ,في صورة تظهر وحدة هذه األمة الحية ,قال تعالىَ { :وِا َّن َه ِذ ِه
ُم ًة و ِ
اح َدةً َوأََنا َرُّب ُك ْم َفاتَّقُ ِ
ون } (سورة المؤمنون. )25 :
أ َّ
ُمتُ ُك ْم أ َّ َ

- 5في تالقي المسلمين وتعارفهم خير عميم ,حيث تبادل الخبرات ,وتالقح األفكار ,واالستفادة من التجارب
ُّها َّ
اس إَِّنا َخلَ ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُْنثَ ٰى َو َج َع ْل َنا ُك ْم
واألساليب المتبعة في الدعوة إلى اهلل تعالى القائلَ { :يا أَي َ
الن ُ
شعوبا وقَب ِ
ائ َل لِتَ َعارفُوا } (الحجرات)11 :
ُُ ً َ َ
َ

- 1أن هذا المؤتمر السنوي الكبير هو رسالة لكل أعداء اإلسالم ،أن اإلسالم دين حي ،يتكاتف أبناؤه ،ويتوحدون
لنصرته ،وأن محاوًلت اإلساءة لنبيهم محمد صلى هللا عليه وسلم لن تنال من هذا الدين العظيم وأبنائه
المخلصين ،قال تعالىَ { :و ًَل يَ ِحي ُ
سيِّ ُئ إِ ًَّل ِبأَ ْه ِل ِه } (فاطر.)34 :
ق ْال َم ْك ُر ال َّ

- 4التناصح والتعاون على البر والتقوى ,وتبصير رسل األمة إلى هذا المؤتمر بما يدور فيها وحولها ,فبينما
يجتمع الحجيج من كل مكان تجتمع معهم آالمهم وآمالهم ,وحري بحجاج فلسطين أن ينقلوا هموم شعبهم
وقضيتهم ,وأن يبصروا الناس بالمؤامرات التي تحاك وتنفذ ليل نهار لتهويد قبلتهم األولى-المسجد األقصى
المبارك -والمدينة المقدسة ,وما يقوم به االحتالل الصهيوني من جرائم على أرض فلسطين اإلسالم لم يسلم
منها اإلنسان وال الحجر وال الشجر ,وما يعانيه إخوانهم في قطاع غزة من حصار ظالم طال كل مناحي
الحياة ,فليكن حجاج األرض المقدسة خير رسل لشعبهم وقضيتهم.

