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التقوى

Dفتحي عبد �لسال 

قدما�  �طأ&   7� منذ 
�ملصطفى  �حلبيب   f]�
حرمة  شعو[  بد�   �
 rيغز�� Òكر�مة �إلنسا7 يتسلل لقل�
بقوj �جالO. فلم �شعر Àاجة للمز�uة 
خالO �لطو�{ �كرهت �فع �ملسلمني 
0 [مي �جلما[، �[�يت �ن� لو حتتم 
 0 ليس  فاهللا  بعنف  مسلٍم  �فُع  عليَّ 
 jجلما[، �[�يت ع�� rحاجة لرمي هذ
0 غاية �ألÔية 0 خطبة نÒ �هللا صلى 
حجة   0 �سلم  �له  �على  عليه  �هللا 
 l]خا هي  �ل}  عرفا&   0  ،nلو���
�حلر# حيث �قف � مذكر� Àرما& 
ثال�: �ما`كم ��مو�لكم ��عر�ضكم. 
 jبقو �[ساËها  مت  �حلرما&  �توكيد 
خا[l �حلر#،  فهي بالتاÎ هي �حلر#، 
��حلر# هو �ُمنا �مالنا �عرضنا،  �ر# 

 0 حر�#   0 حر�#   �� مكعبا.  حترميا 
�لشهر  �ليو# 0 حرمة  حر�#،  حرمة 
 Òقل  0 ��جد&  �لبلد.   حرمة   0
من �ملعا� �لعميقة ما �كتب به (لد�، 
 7�  nقتنا� مأل�  �قد  عد&  Àيث 
��لبيت  �لطو�{ كا7 حوO كر�متنا، 
 ،#�� بابن  �ملحيط  �لكر�مة  جو  هو 
  ﴾#َ�َ�َ َبِني  لقوله تعاI ﴿َ�َلَقْد َكرَّْمَنا 
�هللا  �جه  ¶و  نتوجه   jلصال�  0 ��ننا 
�� [ضاr،  �[ضاr هو �حتر�# كل منا 
 rبيد ��ألخذ  �ليه  ��إلحسا7  ألخيه، 
يهتد�،  ح±  عليه   rص�� لترقيته، 
�هذr هي كعبة صالتنا �لرمزية، ��7 
�إلنسا7 كامل �حلرمة ��لعصمة مبا هو 
 7�� �ينه.  كا7  مهما  مسا^،  �نسا7 
َبثَّ   #�� �إلسال#   #� هي  �لقر�   #�
�بن  بقتل  ترضى  �ال  حو�ا،  �لسال# 

�ا من �جل [�يه، ��7 حرية �لدين هي 
�ل} ستجلب �خلU لإلسال# ��لشر{ 

لدعاj �لسال#. 
�عظمت 0 عي� حرمة �لد# �لبشر� 
�لدين فعال،   0 rكر�� �نه ال  �عرفت 
�تسلل لقلÒ علم �7 �ملرتد ال yو� قتله، 
بل ال بد من مو�جهة �حلجة باحلجة، 
 0�  ،rيضر �ال  �ملجتمع  يقو�  فهذ� 
قلÒ �ستيقنت �7 �ملعترضني على قتل 
 7� �تيقنت  صو��،  على  هم  �ملرتد 
جها� �لرسوO �  كله كا7 �فاعيا. 

�فكر& �نه عندما نقر� ند�` �هللا لبيت 
من �لبيو& �آل�مية: ﴿َيا َبِني ِ�ْسَر�ِئيَل 
َعَلْيُكْم  �َْنَعْمُت  �لَِّتي  ِنْعَمِتَي  �qُْكُر�� 
َ * َ��تَُّقو�  ْلُتُكْم َعَلى �ْلَعاَلِمني َ��َنِّي َفضَّ
َشْيًئا  َنْفٍس  َعْن  َنْفٌس  َتْجِز�  ال  َيْوًما 
َ�ال ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدOٌ َ�ال َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة 
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َ�ال ُهْم ُيْنَصُر�7َ*﴾
�نفسكم  سجنتم  من  يا   : ينا��  �نه 
جا`  قد  
عنصركم  بيتكم   Rفكر  0
�لنÒ �ملوعو� بتوحيد �لبيو& .. يا من 
�لبيت،   Dهد
 �لقتل  ملسلسل  �نزلقتم 
بيت  يا  �إلنسا7،   �لر�،  بنيا7  �هو 
�سر�ئيل،  كفو� ��qكر�� من �هبكم 
�حلياj ��تاx لكم فرصة �لعمر لتحملو� 

�لرسالة، [سالة �لبيت �لعا# �تر�uه.
خطا� قو� �للهجة ملن كا7 له قلب 
 jللهجة، إلنعا� قسم �لذ�كر� jس قو�
0 �ملخ �جال` �لصد� عنه،  �غسله من 
�ثا[ ��ما7 �ملنسيا& �مللهيا&، ليذكر 
�لنعم ��لفضل، �ينفخ 0 صو[ �جلمع 
��للقا` 0 نص �آلية، لعلهم من qكر 
لقا` �هللا يستحو7، لو كا7 0 بعضهم 

 .jبقية حيا` �حيا
 fلنهو� مت  يعقو�  بيت  فشل  �بعد 
 qِ�ِ�َ﴿ :بر�هيم� بيو&  من  �خر  ببيت 
ُهنَّ  َفَأَتمَّ ِبَكِلَماٍ&  َ[بُُّه  �ِْبَر�ِهيَم  �ْبَتَلى 
 Oََقا ِ�َماًما   Jِلِلنَّا َجاِعُلَك  �ِنِّي   Oََقا
َعْهِد�   Oَُيَنا ال   Oََقا qُ[ِّيَِّتي  َ�ِمْن 
�كا7  عا#،   بيت  �هو  اِلِمَني﴾  �لظَّ
كا7  �نه  �ال  للعر�  بيتا  �لظاهر   0
لذكر  ب�  مميز  كبيت  للبشر،  مدخر� 
 rUبتطه �هللا  �مر   ،rحد�� ��قامة  �هللا 
ليعبدr فيه �يعتكف من bتا[ �هللا، يتلو 
حوله qكر [uة �هللا �uدr،  �يوصي 

من معه بتر�حم �لبيو& �إلنسية. بيت 
مركزp هو D6 �لبيو�. 

�لبيت مثل مضر��، ��مر �هللا �بر�هيم 
��لذ[ية    jألسر� بنا`   �� �لبيت  ببنا` 
�قيم �لسال# ��لرعاية، حتت ظل عر� 
�هللا تعاI، ��لبيت هو لبنة �لقرية، �عند 
�النقسا# �خللو� يتناسل �لبيت لتوجد 

منه �ال{ �لبيو& من جديد.
�لفكر  بسبب  �لقتل   7� شك  �ال 
 ،jقو ��لعلم  �جلهل،   jمن شجر  nفر
��لتعليم.  بالكال#  �لقتل  يكافح  ��هللا 
يتلو  بأ7  �حلر�#  �لد#  جريا7  �يوقف 
معلما  �لتا[يخ،  بأسر�[  مصرحا  �ياته 
 ،Oللضالني، خاصة 0 �مر �لقتل ��لقتا
كي يتعلمو� سر �حلج �لذ� �ضر�نه 
مصباحا  �م  �يرفع  مقلدين،  (ر� 
�لبنا`.   jع��  jلبنا�� �لكعبة  سر  مْن 
 ،jبقو  rخذ�� لو  �لعلم  فيزكيهم 

 .jتفاعلو� معه بكل نبل �فتو�
هناÄ عالقة عميقة بني �لبيت ��بر�هيم 
قتل  �نبذ  �لسال#   jفكر �بني  ��لقبلة 
�ملسا^. تبد� بأمر �هللا لنبيه �7 ُيسكن 

 .n]� �q Uبنه 0 ��� غ�
قوية،   بأ��مر  �بر�هيم  �هللا  �متحن  لقد 
�يسلم  باهللا  �يثق  متينا،  �ميانه  ليجعل 

له يقينا.
 �q قاO له [به �سلم: ما عسى �7 تكو7 
 Î �سلم  عطر:   Uغ �لكلما&  [��ئح 

مطيعا مطلقا �سلم Î بوصلة �جهتك 
��نا ��جهك �ثق Ì، تنا�O عن كل 
 Î #نفسية ��جعل �لعفو ��النتقا Oميو
 Äَحَسَب �حلكمة �ل} �[ضى ֲדا؛ �هد�
ألحكم �لتصرفا&، ���مك �لتصر{ 

�لصائب كأنك مالÄ مطيع.
ْه  �جِّ حتركت،  حيثما  ¶و�  توجه   
�جهك ¶و �جهي (�� خططي) 0 
�موتك،   Äيا�� �نسكك  صالتك 
كا7  �ّيا  عينيك  نصب  ��جعل� 
 �� تصنع   ��  n]تز عندما  نشاطك. 
شئو7   0 تكو7   �� تنا#،   �� تأكل 
[غبا&  فانس  �صدقائك،   �� بيتك 
��Àث  يرضي�،  ما  �تذكر  �لنفس 
عن [ضا� 0 (�كر�# �إلنسا7، �فهم 
حياته،  ���ها[  على  للعمل  خططي 
��عوj �إلنساI� 7 منفعته �مصلحته 

�بركته) �يها �أل��r �ملنيب �لعطو{.
 �قاO له �هللا ملا فعل ما معناr:  سأهبك 
ملنفعة �لناJ، سأجعلك للناJ منوqجا 
جلماO �إلنسانية. فما من نفيس عند� 
�لر�  �ن�  للناJ، فصف}  �ال ��هبته 
�عطي  منا7،  حنا7  ��نا  �لرuن، 
 zنا[& صفا� �طيب ما عند�، �قد 
صفاتك، �قد جعلتك �ماما نو[� Ïسا 
لنوn �لبشر، �ما# ير�r �لناJ فيعلمو7 
�ية  �جعلتك  عظيم،  �ها�  �نا  كم 
على فائدj حضو[� �فائدj �ليقظة ملن 
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التقوى

للضالني  ��ليال   ،zيستيقظ 0 حضر
يقو�هم لنبع �لفهم ��لتعلم �لصحيح، 
ليعت���  ال   Î باإلسال#  ليفرحو� 
غنم  هو  بل  علّي،  منهم  منة  �إلسال# 

�م �نعمة عليهم.
 7� �هللا   rعد� لذ[يته  طلب  �حني 
سيكونو7  �حدهم  منهم  �لصاحلني 

�ئمة. 
﴿ qْ�ِ�َ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاJِ َ�َ�ْمًنا 
ُمَصلًّى  �ِْبَر�ِهيَم  َمَقاِ#  ِمْن  َ��تَِّخُذ�� 
 7ْ�َ َ�ِ�ْسَماِعيَل  �ِْبَر�ِهيَم  �َِلى  َ�َعِهْدَنا 
ِع  َ َ��لرُّكَّ َ َ��ْلَعاِكِفني اِئِفني َر� َبْيِتَي لِلطَّ َطهِّ

ُجوِ�﴾ �لسُّ
�بيت  ��من،  مثابة  �نه  �لبيت  �صل 
�ألسرj مثابة ��من، فيه سال# للخائف 
�طعا# للجائع ��حتر�# للساكن. ��هللا 
جعل مكة مثال للبيت، �شرn �ستو[ 
حرمة �لصيد فيها �حرمة صيد �ملحر# 
�لذ� يقصدها، عالمة ��عالنا حلرمة 
بنيا7  هو  �لذ�  �آل�مي   7��  ،jحليا�
�لر� ��ألعظم من بنيا7 �لصيد، �هو 

�ألعظم حرمة بالبد�هة.  
 7� :Iخطة �هللا تعا �� Iجه �هللا تعا�
�تر#   jطاهر �منة  قرية   Äهنا تكو7 
فيها �إلنسا7 �يتلقى �الحتر�#، �تسمى 
�لبلد �حلر�#، �ا مساحة تسمى �حلر#، 
�لرuن،  ضيف  �لقرية  نزيل  �يسمى 
يأz ��ئر� سائحا يتعلم من �لقرية �[قى 

���� �لعمر�7، ��7 بنا` �لقر� yب 
كنسخة،   Oملثا� هذ�  على  يكو7   7�

��لقرية ال يبيت [جل فيها جوعا7.
 �فيها مسجد لعبا�ته يسمى �ملسجد 
�حلر�#، يتعلم �لناJ فيه �7 من �كرمهم 
هو �هللا [ֲדم، �هو �لذ� يدفع �جو[ 
(ثو��) �لعماO ��خلد# �لذين يعملو7 
yعل  �لذ�  هو  ��نه  [�حتهم،  على 
 �  .rعند عظيما  سيد�  هنا  خا�مهم 
منها  تؤخذ  للقر�،  �ما  �لقرية  تكو7 

عينة �تز[n 0 كل مكا7 حو�ا. 
�يفهم من يتعلم �7 �هللا يكر# من يكر# 
�إلنسا7، �تكرمي �إلنسا7 ��لوفا` Àقه 
�هللا،  [ضا  �هو �ط  �لتقو�  لب  هو 
��لتكرمي ال يتم �ال بالتخلي عن �لثو�ئر 
�لغر�ئز  ��لتخلي عن هيجا7  �لنفسية، 
لالنتقا# من �إلنسا7، فطريق �حلق هو 
��لعكو{  �لنفس  عن  �لتا#  �لتخلي 
�هللا  ��اللتفا& حلمد  �هللا،   jعبا� على 

�نشر �امدr، ��لتحر� عن معا� ما 
 ،rملر` [ضا�  Oينا به  �ما  �هللا،    Oيقو
�لتعليم بأ7 يذبح �إلنسا7 باسم  �يتم 
ليأكل  �مه   gيهر� طيبا،  حلما  �هللا 
�إلنسا7، �ليجر� �# �إلنسا7 سائال 

0 بدنه ال �7 يهرg �# �إلنسا7. 
�قوO �هللا تعاI: ﴿َ��تَِّخُذ�� ِمْن َمَقاِ# 
يصلي   7� يع�  ال  ُمَصلًّى﴾،  �ِْبَر�ِهيَم 
�لبشر 0 مكا7 ما�� قا# فيه �بر�هيم  
� على قدمه، ��جهه ¶و �جهة 
جغر�فية، بل �7 يصلي �لبشر 0 نفس 
�بر�هيم  ֲדا  قا#  �ل}  �لر�حية  �ملكانة 
�ما# �هللا، ��عيا 0 صالته لكل �حلكم 
��لع� �ل} من �جلها ب� هذ� �لبيت، 
ترمز  �لذ�  �لعظيم  �لرمز   0 مفكر� 
�ملحر#،  �لبيت  �ستقباO هذ�  هيئة  �ليه 
عا�ما على تنفيذ ما عليه من خطة �هللا 
مطلق  [ضا  حالة   0� �إلنسا7،   rجتا

بأحكامه �كالمه.

ويفهم من يتعلم أن اهللا يكرم من يكرم اإلنسان، وتكرمي 
اإلنسان والوفاء Xقه هو لب التقوى وهو <ط رضا اهللا، 
والتكرمي اليتم إال بالتخلي عن الثوائر النفسية، والتخلي 
عن هيجان الغرائز لالنتقام من اإلنسان، فطريق احلق 
هو التخلي التام عن النفس والعكوف على عبادة اهللا....
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َهَذ�  �ْجَعْل   ِّ�]َ �ِْبَر�ِهيُم   Oََقا  qْ�ِ�َ﴿  
َبَلًد� َ�ِمًنا َ��ْ[gْ�ُ َ�ْهَلُه ِمَن �لثََّمَر�ِ& َمْن 
َ�َمَن ِمْنُهْم باهللا َ��ْلَيْوِ# �آلخر  َقاOَ َ�َمْن 
َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِليال ُثمَّ َ�ْضَطرrُُّ �َِلى َعَذ�ِ� 
�لنَّاِ[ َ�ِبْئَس �ْلَمِصqْ�ِ�َ * Uُ َيْرَفُع �ِْبَر�ِهيُم 
�ْلَقَو�ِعَد ِمَن �ْلَبْيِت َ�ِ�ْسَماِعيُل َ[بََّنا َتَقبَّْل 

ِميُع �ْلَعِليم﴾  ِمنَّا �ِنََّك �َْنَت �لسَّ
 jلبلد� �بر�هيم من �هللا �y 7عل  طلب 
��ا  �هللا  فأجا�  فقط،  للمؤمن  �منة 
تظل �منة من غضب �هللا لساكنها من 
جنس �إلنسا7، ح± �لو كا7 ساكنها 

كافر�، بشر_ �7 يلتز# بأصل 
مساملة  �هي  �لبيت   jفكر

�إلنسا7 ��كر�مه.
للبيت   7� نعلم  سبق  �مما   
 xمفتو ��نه  [�حيا،  كيانا 
 rلكل قاصد من �لعا^، يعمر
�لقاصد�7 مدj �منية، �جعل 
�حلج   �� �لقصد   jلفتر �هللا 
قدسية،  حرمًة  ��ياًبا  qهابا 

 Oاها �ألشهر �حلر#، �ر# فيها �لقتا��
�يا  للقاصدين  �جعل  �لبشر،  بني 
خاصا �عالمة تسمى ثيا� �إلحر�#، 
 Oفيتحو �ملحر#،  يسمى  لبسها  من 
 Oينا� حر#،   I� به  �ملحيط   Oملجا�
صيد  خطر  من  �مانا  �ل��  �لصيد 
�لرجل �ملحر#. ��لقاصد�7 يأتو7 كي 
يتعلمو� هذr �ملعا�، ��7 ملة �بر�هيم 

�نسا�،  بيت  �لقرية   7� �يضا  تع� 
��لطعا#  لألمن  �لبيت   7� كما  ��نه 
ألمن  كذلك  فالقر�  ��لكر�مة، 

مو�طنيها �طعامهم �كر�متهم.
�بر�هيم   ملة  علما`  من  �ليتعلمو� 
�كيف  بثقة،  هللا  �الستسال#  مع§ 
��كيف  ��ثق،  �هو  �هللا  �ملر`  يطيع 
 0 rلد� Äيتر� rثو�ئر� rيهز# خو�طر
�لصحر�` حني يأمرr �هللا �هو مستيقن  
قبُل  من  �خل  كما  يضيع،   ال  �نه 
ناَ[ �لنَّاJ حبًّا 0 �هللا،  ��ثقا �7 �هللا 

�ليجربو�  �سالما،  بر��  سيجعلها 
�لتو�ضع   jبلد  Oحو��  Uتس كيف 

��كر�# كل �أللو�7.
 ،j]7 لَِبنا& �لبيت ^ تكن من �حلجا�
بل كانت من �لفهم ��لعلم ��ملعرفة، 
هائال  [مز�  ��لبيت  �لقرية  كانت 
تطو�  [�ئعة،  بليغة ��لة   j]ستعا��
0 باطنها �ال{ �جلمل ��لفقر�& بل 

 Uكتبا كاملة من �لتأمال&، كلها تش
 ،Oجلما��  Oلكما�  �q �هللا  لصفا& 
��قتالn حجا[j �لبيت ليس هد# �لبنا` 
�لربانية  �خلطة  �ملع§ �حقيقة  بل هد# 
�ملثابة  من  �لبيت   0 �هللا   n��� �ما 

��ألمن لب� �إلنسا7.
�لإلسال#،  للدين  ترمز  �لبيت   jع�
�آلمنة  ��لد�لة  ��لوفا`   j]للحضا�
��ملو�طنة  �لرشيد  ��حلكم  �لعا�لة، 
�لبحث،   0 �لعلمي  ��لنهج  �لصاحلة، 
�كل  �هللا،  بوحي  �ملشاعر  �ضبط 
فقد  �لصحيح  �لدين  معا� 
هؤال`  �صية   0 جا`& 
 jلع�� لبنيهم. �هي  �لرسل 
�ل} مت هدمها حجر� حجر� 
بعث   � �من  qلك،  بعد 
للبيت  ليعيد   � �هللا �مد� 
��[سل   ،rمعنا� طها[ته 
�يضا �خ�U من يعيد للبيت 

   .rطها[ته �معنا
�لقو�عد  ��ضع  هو   � ��بر�هيم 
به  �هللا  �يضر�  ع�ته  ليحيي  للبيت 
بشموله:  �إلسال#  �ينه  �لعظيم.  �ملثل 
�قبلته  هللا،  نسكا  نفسه   Oيبذ  7�
 Oكما هو �حلا Jجهته �لسال# للنا��
0 �لبيـت، ��صيته لذ[يته �مهـما 
�ال  "المتوتن   :rبعد من  تناسلـت 

��نتم 0 حالة �إلسال# �لشامل."   

ال يعـ| أن يصلي البشـر * مكان 
مادي قـام فيه إبراهيـم � على 
قدمه، ووجهه �و وجهة جغرافية، 
بل أن يصلي البشـر * نفس املكانة 
الروحية ال: قـام بها إبراهيم أمام 
اهللا، واعيا * صالته لكل احلكم والع5 
ال: مـن أجلها ب| هـذا البيت...


