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مــن احلقائــق الواضحــات 
غــري حاجــٍة إىل  الــي يف 
اإلنســان يف  أن  بّينــات، 
أمــس احلاجــة إىل أن يكــون لــه بيــت، 
فمــن ذا الــذي يزعــم أنــه يطيــق حيــاة 
العــراء، ويهنــأ لــه عيشــه ابختاذ األرض 
فراشــًا والتحــاف الســماء؟ لذلــك قال 
تعــاىل عــن جنــة اإلنســان الــي أودعــه 
فيهــا أول مــرة ﴿ِإنَّ لَــَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها 
ْعــرَى﴾ )1( فمــن ألــزم لــزوم احليــاة  َواَل تـَ
الطيبــة والعيــش اهلــيء، أن يكــون املرء 
مســتوراً عــن األنظــار، يغمــره األمــان، 
وتفه السكينة، وحيل معه االطمئنان، 
مــن  ربــه ومناجاتــه،  لقــاء  لــه  ليتســى 
أجــل ذلــك وضــع هلــم يف األرض بيتــًا 

جيدونه عنده 
أتنــف  الســوية  اإلنســانية  الفطــرة  إن 
الســفور  عيشــة  وأتىب  التشــرد،  حيــاة 

بضــرورة اختــاذ بيــوت ألنفســهم، وهذا 
هللا  أن  إىل  صرحيــًة  إشــارات  يشــري 
تعــاىل يريــد أن يبلــغ اإلنســان مــن فهم 
أمهيــة البيــت وضروراتــه، حبيــث يتســى 
لــه أن يــدرك اســتحالة اســتقامة حياتــه 
لــو اســتغى عــن إقامة بيــت له، فوضع 
لــه بيتــًا ليتخــذه منوذجــًا يبــي بيته على 
غراره، ووفق هندسته املعمارية، وإنك 
بقليــل مــن تدبــر تلحــظ التماثــل التــام 
بــني بيــت هللا وبيــوت النــاس، فــال جتد 
فبيــوت  وبينــه،  بينهــا  اختــالف  أدىن 
الناس مجيعًا قد ُصممت وفق تصميم 
بيــت هللا تعــاىل، فكلهــا أربعــة جــدران 
وسقف، وكذلك هو، من أجل ذلك 
)ُهــدى(  للنــاس  البيــت  هــذا  كان 
يهديهــم كيف يبنــون بيوهتم، ويهديهم 

كيف يصلون لرهبم، وقد اهتدوا.
ذلــك  وفــق  تعــاىل  هللا  بيــت  إن 

والتعــري، وتســعى جاهــدًة مــن أجــل 
ــرت، من أجل ذلك عّلم هللا  تقيق السِّ
تعــاىل اإلنســان منــذ األزل ضــرورة أن 
يكــون لــه بيــت يســكنه، ليكون ســاتراً 
الكــرمي  فقــال يف كتابــه  وحافظــًا،  لــه 
ْيــٍت ُوِضــَع لِلنَّــاِس لَلَّــِذي  ﴿ِإنَّ َأوََّل بـَ
ــَة ُمبَــارًَكا َوُهــًدى لِْلَعاَلِمــنَي * ِفيــِه  ِبَبكَّ
رَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه  يِّنَــاٌت َمَقــاُم إِبـْ آاَيٌت بـَ
َكاَن آِمنًــا﴾ )2( فــكان هلــذا البيت من 
الوظائــف مــا ال حيويــه حــّد، وال حييط 
بــه عــّد، فليــس هــذا البيــت مــن وضــع 
اجتهادهــم،  نتيجــة  هــو  وال  النــاس، 
وإمنــا هــو مــن صنــع هللا تعــاىل، فقــام 
بوضعــه بتفهيمــه وتعليمــه، ليكــون هلم 
بركة، يلتمسون منه عون رهبم ابلتقرب 
إليــه، ودعائــه، والتضــرع يف حضرتــه، 
ويكون أيضًا منوذجًا حُيتذى به عندما 
يرتقى اجلنس البشــري،  ويشــعر الناس 

حلمي مرمر - مصر
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حيقــق  آنفــًا  أوردانه  الــذي  املعــى 
والروحانيــة كلتيهمــا،  املاديــة  املنافــع 
العبــادة  فرصــة  لإلنســان  يتيــح  فهــو 
واملناجــاة والتقــرب والدعــاء والوصال، 
ويتيــح لــه أيضــًا نعمــة األمــن واحلفــظ 
واهلــدوء، ذلــك الــذي لــواله ملــا تقــق 
معــى العبــادة كمــا جيــب أن يكــون، 
لذلــك فإنــك تلحــظ أن اآليــة الكرميــة 
قدمــت البيــت كوســيلة جــد هامــة من 
وســائل معرفــة هللا والتعلــق بــه، وليــس 
هــذا ابألمــر املســتغرب، فكلمــا شــعر 
اإلنســان ابألمــان،  كانــت لديــه مــن 
الفــرص الســاحنة مــا ميكنــه مــن التفكر 
وعلــى  واالقــرتاب،  والصــالة  والتدبــر 
النقيــض، فكلمــا كانــت احلياة يشــوهبا 
االضطــراب، ويقطــع هدوَءهــا التوتــُر، 
ويغشاها القلق، كانت أقرب ما تكون 
والضيــاع،  والتفــكك  الفوضــى  إىل 
فوضــع هللا تعــاىل ذلــك البيــت الــذي 
يوفر لإلنســان كال النوعني من املنافع 

الــي ال غــى عنهــا مــن أجــل ضمــان 
حياة ُمثلى للبشرية.  

املوعــود  املصلــح  حضــرة  ذكــر  ولقــد 
رضي هللا عنه يف التفسري الكبري، تت 
ْيــَت َمَثابَــًة  قولــه تعــاىل ﴿َوِإْذ َجَعْلنَــا اْلبـَ
رَاِهيَم  لِلنَّــاِس وََأْمنًــا وَاختَِّــُذوا ِمْن َمَقــاِم إِبـْ
رَاِهيــَم َوِإمْسَاِعيَل  ُمَصلًّــى َوَعِهــْداَن ِإىَل إِبـْ
وَاْلَعاِكِفــنَي  اِئِفــنَي  لِلطَّ ْيــِيَ  بـَ ــرَا  َطهِّ َأْن 
ُجوِد﴾)3( عدة فوائد للبيت  ِع السُّ وَالرُّكَّ

انطالقًا من هذه اآلية الكرمية: 
الوىل: أن البيــت هــو املــكان الوحيــد 
ابألمــن  النــاس  فيــه  يتمتــع  الــذي 
بيــت  ذلــك ألنــه  احلقيقيــة،  واحلمايــة 
هللا الــذي ال ُيفلــح مــن أراد االعتــداء 
عليه، ولنا يف قصة أبرهة احلبشي خري 
النــاس  دليــل، وقــد يقــول قائــل: مــن 
مــن متّكــن مــن التعــدي علــى البيــت 
وأصنــاف  ابملنجنيــق  وقصفــه  احلــرام، 
املتفجــرات األخــرى، فكيــف يســتقيم 
لنا هذا الفهم، نقول له: إن هللا تعاىل 

قــد تكفــل بنفســه حبمايــة بيتــه ملّــا ل 
يكن تكليٌف حبمايته أليٍّ من الناس، 
هــم مكلفــون  منزَّلــة  تكــن شــريعة  ول 
ابتباعهــا، ولكــن، ملَـّـا توافــر ذلك كله، 
وكان املسلمون هم القائمني على أمر 
بيتهــم، ومكلفــني حبمايــة كعبــة رهبــم، 
رفع هللا تعاىل يد محايته عن بيته ابتالًء 
هلــم، واختبــاراً لقــوة بالئهم وجهادهم، 
ومحايتهــم ألقــدس املقدســات عندهم، 
وعلــى ذلــك نفهــم قولــه تعــاىل ﴿َوَمــْن 
َدَخلَــُه َكاَن آِمنًــا﴾ )4( فليــس املقصــود 
إىل  الداخلــني  أتمــني  تكّفــل  هللا  أن 
البيــت علــى الــدوام، وإمنــا ينتقــل هــذا 
التكليــف إىل النــاس عندما ينزل إليهم 
مــن هللا بشــري ونذيــر، ويقبلونــه، فإنــم 
التكليــف  ابنتقــال  أقــرُّوا  قــد  بذلــك 
إليهــم، وهنــا يكــون معــى اآلية الكرمية 
)عليكــم حبمايــة كل مــن دخل البيت، 
وأن مهمة أتمينه هي مسؤوليتكم الي 
ســوف حياســبكم هللا عليهــا( فهــو أمر 

فليس املقصود أن الله تكّفل تأمني الداخلني إىل البيت عىل الدوام، وإمنا ينتقل هذا التكليف إىل الناس عندما 

وا بانتقال التكليف إليهم، وهنا يكون معنى  ينزل إليهم من الله بشــري ونذير، ويقبلونه، فإنهم بذلك قد أقرُّ

اآلية الكرمية )عليكم بحامية كل من دخل البيت، وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي سوف يحاسبكم 

الله عليها( فهو أمر يف صيغة الخرب.
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يف صيغة اخلر. 
الثانيــة: أن البيــت هــو مــكان اإلقامــة 
احليــاة  أن  ذلــك  ومعــى  الدائمــة، 
أن  يصــح  الــي  واملعيشــة  احلقيقيــة، 
ُيطلق عليها معيشة؛ هي التعلق ببيت 
والتشــوق  إليــه،  الذهــاب  وحــب  هللا 
لزايرته، والشــعور القلي أنه هو املأوى 
احلقيقــي، وكأن حيــاة اإلنســان كلهــا 
والرجــوع  غربــة،  هــي  إمنــا  عنــه  بعيــداً 
أخــرى،  وبعبــارة  الوطــن،  مبثابــة  إليــه 
كأن حياة اإلنســان كلها ســعٌي وكّد، 
وأن الرجوع إىل بيت هللا راحة وهدوء 
واســتقرار ونعيــم، ومهمــا كان يف بيــت 
الدنيــا مــن نعــم، فقد مســاه تعاىل)متاع 
قليــل( أمــا بيــت هللا فقــد مســاه تعــاىل 
أيضــًا  ومســاه  وََأْمنًــا(  لِلنَّــاِس  )َمَثابَــًة 

)جني(.
الثالثــة: كمــا أن بيــت اإلنســان هــو 
إليــه،  يطمئــن  الــذي  الوحيــد  املــكان 
وتســرتيح نفســه حبفــظ كافــة مقتنياتــه 
فإنــه  بيــت هللا،  فيــه، كذلــك  الثمينــة 

املكان الوحيد الذي جيد فيه اإلنسان 
أنفــس الفوائــد، وأغلــى املنافــع، مــا ال 
لقولــه  مصداقــًا  أبــداً،  خارجــه  ينالــه 
تعاىل﴿لَِيْشــَهُدوا َمَناِفــَع هَلُــْم﴾ )5( فــإن 
الوقــت الــذي يقضيــه العابــد يف بيــت 
هللا هــو الوقــت احملفــوظ مــن الضيــاع 
والعبــث، وإن األعمــال الــي يقــوم هبــا 
فيــه هــي مــا ســوف ُتدخــر مــن أجلــه 
فتصري له يف اآلخرة أناراً من ماء غري 
آســن، وأنــاراً مــن لــن ل يتغري طعمه، 
وأنــاراً مــن مخــر لذة للشــاربني، وأناراً 

من عسل مصفى.
اجتمــاع  مــكان  البيــت  أن  الرابعــة: 
يشــعرون  الــذي  مجيعــًا،  األقــارب 
وارفــة  أنــم يف جنــة  فيــه  ابجتماعهــم 
الظــالل غــري منقطعــة الثمــار، كذلــك 
الكعبة املشرفة، الي هي مكان اجتماع 
فهــم  عميــق،  فــج  مــن كل  املســلمني 
أقــارب علــى املســتوى األكثــر عمقــًا، 
وهو املستوى الروحاين اإلمياين، حيث 
قــال تعــاىل ﴿إمنا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخوٌَة﴾ )6( 

وإذا كان اإلنســان يف حميــط بيتــه يف 
الدنيــا يعيــش مــع مســلم وغــري مســلم، 
أو رفيع ووضيع، أو كرمي وخبيل، لكنه 
يف بيــت هللا ال يكــون إال مــع مســلم 
جــاء ليتــم أركان دينــه، ورفيــٍع دل على 
رفعته برتك كل ما سوى ربه واالنقطاع 
إليــه، وكــرمٍي ضحــى مباله إرضاء ملواله، 
خليــل  وكل  رفيقــه،  رفيــق  فوجــد كل 
خليلــه، وكأن مــن معــه أخــوه وأختــه، 
وأبــوه وأمــه، وابنــه وابنتــه، وعمه وخاله 

وسائر أهله أمجعني.
اخلامســة: البيت حمل الشــعور ابألمن 
العميم، فال أيمن اإلنسان على نفسه 
وأهله وكل مثني لديه كما أيمن عليهم 
يف بيتــه، كذلــك بيــت هللا، هــو مثابــة 
إليـــــــــــــــهم  أرســـــــــل  للعــال كلــه، حيــث 
حممداً خــــــــامت النبــــــــيني، فقــــــال تعــــــــــاىل

﴿وَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافَّــًة لِلنَّــاِس َبِشــريًا 
َوَنِذيرًا﴾ )7( وقال أيضًا ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك 
﴾ )8( فالكعبــة هــي  ِإالَّ رمَْحَــةً لِْلَعاَلِمــنيَ
املكان الوحيد الذي ُأودِع القدرة على 

فالكعبة هي املكان الوحيد الذي ُأوِدع القدرة عىل جذب الناس من كل حدب وصوب وجهة، وأودع القدرة عىل 

جمع الناس وتوحيدهم عىل بيت واحد ودين واحد وإله واحد، وهو املكان الوحيد الذي من دخله بصدق وأدرك 

معانيه ومراميه تخىل عن كل شعور بالكراهية تجاه اآلخر حتى لو كان اآلخر معارضاً له، معانداً إياه، يسعى لهدمه 

وتشتيته، ولذلك فليس غريبا أن نقول أن الكعبة املرشفة ينبغي أن ينظر إليها العامل عىل أنها قبلة السالم العاملي، 
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جــذب النــاس مــن كل حدب وصوب 
وجهــة، وأودع القــدرة علــى مجع الناس 
وديــن  واحــد  بيــت  علــى  وتوحيدهــم 
واحــد وإلــه واحــد، وهو املكان الوحيد 
الــذي مــن دخله بصــدق وأدرك معانيه 
ومراميه ختلى عن كل شــعور ابلكراهية 
اآلخــر  لــو كان  حــىت  اآلخــر  جتــاه 
معارضًا له، معانداً إايه، يســعى هلدمه 
تشتيته، لذلك ليس غريبا أن نقول أن 
الكعبــة املشــرفة ينبغــي أن ينظــر إليهــا 
العــال علــى أنــا قبلــة الســالم العاملــي، 
الوحيــد  ومــالذه  الشــعوب،  ووحــدة 
لنيــل األمــن واالســتقرار إن كانــوا حقــًا 
يبحثــون عنــه، ويتوقون إليه.  وقد مساه 
هللا بيته ألنه يضم أمساءه وصفاته، كما 
أن كل بيــت حيــوي صفــات أصحابــه 
وســكانه وِشــَيمهم، فيكــون بيــت كــرم 
إن  ُشــحٍّ  بيــت  أو  إن كانــوا كرمــاء، 
كانــوا أِشــّحاء، ويســميه النــاس بيــت 
إميــان إن كان أهلــه مؤمنــني موحديــن، 
بدينهــم مستمســكني، ولــه يف اآلفــاق 
انشــرين، وُيســمَّى بيــت بِــدع إن كانــوا 
مــن أهــل الزيغ والضــالل، كذلك بيت 
هللا تعــاىل، مــن دخلــه وجــد اســم هللا 
شــعور كل  يف  متجليــًا  العاملــني  رب 
زائــر أنــه مســؤول مســؤولية كاملــة عــن 
مجيــع زوار البيــت اآلخرين، وكان اســم 
الرمحــن ظاهــراً علــى اجلميع، فصار كٌل 

منهــم لآلخــر رمحــااًن يعطيه دون ســابق 
عهــد لــه بــه، وال كان يومــًا صاحــب 
فضــل عليــه، وجيــد الرحيم الــذي يثيب 
احملســنني مزيــداً مــن اإلحســان، وجيــد 
املــرء  يشــعر  الــذي  الديــن  يــوم  مالــك 
فيــه نفســه حياكــم نفســه وجيازيها وكأنه 
يبصــر أبم عينيــه مآهلا وُحســن مصريها 

أو سوءه.
يتوجهــوا  أن  املصلّــني  هللا  أمــر  وقــد   
ذلــك  إليــه. واحلكمــة يف  عبادهتــم  يف 
إىل  التوجــه  إىل  النــاس يف حاجــة  أن 
خالقهــم لشــكره والثنــاء عليــه، لكنهــم 
يعجزون عن التوجه إىل »ذات جمردة« 
ال تنحصر يف جهة، فعنّي هللا هلم هذا 
عليــه،  دليــاًل  ليكــون  املقــدس  البيــت 

وعالمًة له.
والبيت للناس، دون متييز بني أتباع أي 
ديــن، فمــن حــق كل مــن جــاء لزايرتــه 
أن يزوره، ألنه هو نفسه سبب مباشر 
وقــد  رهبــم،  إىل  الشــاردين  رجــوع  يف 
جعلــــــــه رهبــم هلــــــــم منــذ فجــر التاريـــــــــخ 
لَلَّــِذي  لِلنَّــاِس  ُوِضــَع  ْيــٍت  بـَ َأوََّل  ﴿إنَّ 
ــَة ُمبَــارًَكا َوُهــًدى لِْلَعاَلِمــنَي﴾ )9( مث  ِبَبكَّ
ْيَت َمَثاَبًة  قـوله تـــــــــعاىل﴿ َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبـَ
مــن  منــاص  فــال   )10( وََأْمنًــا﴾  لِلنَّــاِس 
اعتبــار البيــت كمــا اعتــره خالقــه، وأنه 
للنــاس، وأنــه جامعهــم  ملجــٌأ ومــأوى 
وعلــة توحيدهــم، وهاديهم من ضالهلم 

إن إخواننــا مــن املســلمني املقلديــن قــد 
َا اْلُمْشرُِكوَن  فهموا خطًأ قوَله تعاىل﴿إمنَّ
ْعــَد  ْقرَبُــوا اْلَمْســِجَد احْلَــرَاَم بـَ جَنَــٌس َفــاَل يـَ
َعاِمِهــْم َهــَذا﴾)11( فقالــوا أنــه مــن ليس 
)جَنــس(،  ابلـــ  املقصــود  فهــو  مبســلم 
وليــس مــن حقــه زايرة البيــت، وال أن 
احلقيقــي  املعــى  ولكــن  منــه،  يقــرتب 
للمشــركني  الســماح  عــدم  هــو  لآليــة 
داخــل  الشــركية  عقائدهــم  مبمارســة 
البيــت أمــام احلجيــج لئــال يفتتنــوا هبــم، 
ويظنــوا أن وثنيتهــم تلــك الي ميارســونا 
داخــل البيــت علــى مــرأى ومســمع من 
املسلمني، إمنا هي من شعائر الدين.

  وكل مــن دخــل البيــت أيمــن عقوبــة 
الدنيــا فــال حيــق ألحــد االعتــداء عليه، 
وُيتخطــف النــاس مــن حولــه، وهكــذا 
روي عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا 
أنــه قــال: »لــو وجــدت قاتــل عمــر يف 
احلــرم، مــا هيجتــه« أي مــا أزعجتــه، 
وأيمــن عقوبــة اآلخــرة ألنــه قــد ُعفــي 
عنه، ورجع من حجه كيوم ولدته أمه، 
فباحلــج ُيغفــر كامــل الذنــب، وكانــت 
معيشــة العــرب جبــوار البيــت احلرام أهم 
أسباب شعورهم ابألمن، فلم يكن يغري 
عليهــم أحــد تقديســًا لســكناهم جبــوار 
 )12( َخــْوٍف﴾  ِمــْن  ُهــْم  ﴿وَآَمنـَ البيــت 
وهــذا معــى كونــه بيتًا )حرامًا( أي حيرم 
فيه ما حيل يف غريه، وحيرم فيه القتال، 
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ــاره  وُعمَّ وخدامــه  ســكانه  ويكتســب 
حرمــًة مــن ُحرمتــه مــا داموا فيــه وتطهري 
البيت الوارد يف قوله تعاىل )طهرا بيي( 
يكــون ابلدعــوة إىل هللا وتوحيــده، مبعى 
القضــاء علــى الشــرك والكفــر إبشــاعة 
التوحيــد، وإخــالء القلــب مــن كل مــا 
خــالل  مــن  وحــده،  تعــاىل  هللا  ســوى 
، وهــو إخــالء البيــت مــن  مظهــٍر مــاّديٍّ
األصنــام، وتطهــريه من األوثن، ليكون 
دليــال  الظاهــر،  املــاّدي  اجلانــب  ذلــك 
وهــو  اخلفــي،  الروحــاين  اجلانــب  علــى 

تطهري القلب عن السوى واألغيار. 
ومن معاين )مثابة( وما هبا من إشارات 
دقيقــة، أنــا تعي العــودة، ومعى العودة 
أن البيــت احلــرام ومــا يــؤدي إليــه مــن 
توحيد هللا وتفريده، هو الفطرة الي فطر 
هللاُ النــاَس عليهــا، ومــن تلك الفطرة قد 
انطلــق العــال أمجــع، لكنهم احنرفوا عنها 
مذاهــب  حياهتــم  يف  وذهبــوا  وضلــوا، 
شــىت، ولكــن هللا تعــاىل قــد أنبــأ بقولــه 
)مثابــًة( أنــم مجيعًا ســوف يعودون إليه 
مهمــا شــردوا عنــه، وســوف يتوحــدون 
مهما تفرقوا، وقد جعل هلم بيتًا واحداً، 
ليكــون دليــاًل علــى إلــٍه واحــد، ليعــودوا 

كما بدؤوا أمًة واحدة.  
وخنلص من قوله تعاىل )وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنًا( أن القلب هو مبثابة 
بيت الرب، قال  هللا تبارك وتعاىل: »اي 

داوود »طهــر يل بيتــًا أســكنه،« فقــال: 
اي رب أي بيت يســعك؟ فقال له: لن 
تسعي أرضي وال مسائي، ووسعي قلب 
عبــدي املؤمــن«. فإذا تطهر القلب من 
األغيــار وملــئ ابألنــوار، ومتكنــت فيــه 
املعــارف واألســرار، كان مرجعــًا وملجــأ 
إليــه، وطــاف  َمــن وصــل  للعبــاد، كل 
بــه، كان آمنــًا مــن الزيــغ والعنــاد، ومــن 
ومــن  االعتقــاد،  ســوء  الســوء  خواطــر 
دخلــه ابلــوداد، َأِمن مــن الطرْد والبعاد، 
وكان عنــد هللا مــن أفضــل العبــاد.(13(، 
وهذا هو املعى الذي أكد عليه حضرة 
املســيح املوعــود   يف شــرحه ملعــى 
العــرش، فوضــح أن قلــب املؤمــن الــذي 
تربعــت فيــه الصفات التشــبيهية األربعة 
الــواردة يف الفاتــة أصبــح مبثابــة عــرش 
هــذه  مــن  املقصــود  هــو  وهــذا  هللا، 
كأنــه  القلــب  هــذا  فأصبــح  الروايــة. 
كعبــة هللا وبيتــه، فــكل مــا ضــم أمســاَء 

هللا وصفاتــه وجتلــت فيــه ظاهــرًة للعيــان 
فهــو بيتــه، ألنــه أصبــح ســببًا مباشــراً يف 
تقق اهُلدى للعباد، وعودهتم إىل رهبم، 
فتحقــق فيــه معــى املثابــة، وتقــق فيــه 
معى األمن والســكينة، وكان عرش هللا 
قــد تربــع يف قلــب حممد  يف اجلاهلية 
األوىل، فــكان بيتــًا لــه، وكان عــرش هللا 
  قــد تربَّــع يف قلب املســيح املوعود

يف اجلاهلية الثانية، فكان بيتًا له.   
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فكل ما ضم أسامَء الله وصفاته وتجلت فيه ظاهرًة للعيان فهو بيته، ألنه 

أصبح ســبباً مبارشاً يف تحقق الُهدى للعباد، وعودتهم إىل ربهم، فتحقق 

فيه معنى املثابة، وتحقق فيه معنى األمن والسكينة، وكان عرش الله قد 

تربع يف قلب محمد  يف الجاهلية األوىل، فكان بيتاً له، وكان عرش الله 

قد تربَّع يف قلب املسيح املوعود  يف الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   


