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التقوى

�لكذ�  Nترفو  ينسب 
|} �اعتنا |لغاها �كن 
 � fحلّج |} �لبيت �حلر��
مكة �ملكرمة "قو%ا بوجو� �حلج � 
"ثبت  
يديهم   � ُسقط  "ملا  قا�يا^. 
�لتهمة،  للناÌ كذֲדم غيَّر"� � هذ  
فنسبو� لنا 
ننا نر� 
^ �حلج � �لبيت 
�يا��   ^"� من  يكتمل  ال   fحلر��

ننا 
ضفنا �كنا جديد�  �
قا�يا^.. 
�جللسة   ^| Ñخر"^:  "قا�  للحج. 
 {| �حلج..  عن  بديل  هي  �لسنوية 
 � يتنافسو^  
كا�يب  من  �لك   Rغ

�ختر�عها. 
كما  قا�يا^   {| �حلج  نعت�  كنا  لو 
 Gيزعم �ملفتر"^، ملا �هب �خلليفة �لثا
 fملوعو� � للحج � عا� للمسيح 
خا^  �هللا  ظفر  �هب  "ملا   ،١٩١٢

للجماعة  �لبطل  �لبا�  �البن  -"هو 
ضيًفا  للعمر�  �أل;دية-  �إلسالمية 
فيصل   Rألم�) فيصل  �مللك  على 
كا^  "لو  �لستينيا�.   � عندها) 
�فتر�íهم صحيحا ما �هب �لعديد من 
�أل;ديني للحج �غم منع �حلكوما� 
ُيلقى  حيث  �لك،  من  "�لسلطا� 
�لقبض على بعض �أل;ديني "هم � 
�حلج؛ فأحدهم شو��� Nمد شريف 
من �بو�، باكستا^، �لذ� �هب مع 
�لسبعينيا�  
"�ئل   � للحج  �"جته 
فُألقَي �لقبض عليهما، "ُسجنا شهوً�� 
منفصلْين، "قد ُهّد�� بالقتل "òا من 
�لسجني  هذ�  %م  فقا�  �لسن،  كبا� 
قد  "كا^  شئتم.  ما  �فعلو�   :fملظلو�
معا�ضينا  كبا�  
حد  ֲדما  "شى 
منظو�  �لشيخ  "هو  باكستا^،   �

�لشنيو¸. "قد �عتا� �ملشايخ �لبحث 
ليخ�"�  �حلج،   � �أل;ديني  عن 
فلو  باعتقا%م،  هنا�  �لسلطا� 
ينكر"^  �أل;ديو^  �ملسلمو^  كا^ 
¶ياִדم  ûاطر"^  فهل  �لفريضة  هذ  

"حريتهم؟ 
 � �ملوعو�  �ملسيح  يبتد�  كيف   ñ
 ^
 على  مر���  
كد  �لذ�  "هو  ا  حجًّ
نسخ  "ال  كاملة  �إلسالمية  �لشريعة 
فيها |} �ألبد؟ كيف له � 
^ ينسخ 
حكم   �
  "
 �حلج  يغّير   "
 �جلها� 
 fخر "هو �لذ� نا�� بكما� �إلسالÑ
 ^Ñلقر� "كما�   � �لرسو�  "كما� 

�لكرمي "تنـزيهه عن �لنسخ كله؟
�لصال�  بأ^  ""نعتقد  حضرته:  يقو� 
"�لصوf "�لزكا� "�حلج من فر�ئض �هللا 
�جلليل، فمن تَركها متعمد� غRَ معتذ� 

�ملهندJ هاd طاهر
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�لسبيل."  سو�  ضل  فقد  �هللا  عند 
(٥٦ë مو�هب �لر;ن)

"يقو� حضرته �: ""هنالك نو� 
"لكن  �حلج.  "هو  �لعبا��  من  Ñخر 
ظاهريا  ا  حجًّ �حلج  يكو^  
ال  ±ب 
فقط؛ بأ^ يأخذ �إلنسا^ ما َ�ع ِمن 
حال� "حر�f من �ملا�، "يتجه |} بيت 
"ير��  غRها،   "
 بالباخر�   fحلر�� �هللا 
 ñ ،هنالك Ìبلسانه فقط ما ير�� �لنا
يرجع "يفتخر بأنه �حلا¼. كال، فليس 
�لغر· �لذ� من 
جله "ضع �هللا �حلج 
Ñخر  من  
نه  "�حلق  هكذ�،  يتحقق 
ينقطع   ^
 "�لسلو�  �لعبا��  مر�حل 
�به،  "يعشق  نفسه،  عن  �إلنسا^ 
 �"يغر� � ¶ر حبه. فاملحب �لصا�
يضحى بقلبه "مهجته. "�لطو�À ببيت 
"هذ�  �لتضحية  %ذ   �مز   fحلر�� �هللا 
تعا}  هللا  بيتا  هنا�   ^
 "كما  �لفد�. 
على �أل�· فكذلك هنالك بيت هللا 
�إلنسا^  به  يُطْف  �لسما، "ما §   �
ال يصّح طو�فه". (خطبا� �الجتما� 

�لسنو� سنة ١٩٠٦)

"لئك  �يع  "فيا   :� "يقو� 
لن  �اع�  
نفسكم  حتسبو^  �لذين 
ُتعّد"� من �اع� � �لسما ِ|ّال حني 
لذلك  باحلق،  �لتقو�  تسلكو^ سبل 
باخلشو�  �خلمس  صلو�تكم  فأقيمو� 
�هللا،  تر"^  كأنكم  �لقلب  "حضو� 

"كل   ،�بالصد هللا  صيامكم  
ّمتو� "
من "جبت عليه �لزكا� فْليؤّ�ها، "من 
ُفر· عليه �حلج "ال مانع له فليحّج". 
(سفينة نو¦، �خلز�ئن �لر"حانية Øلد 

(١٥ ë ١٩
ُينسب  ما  تصديق  ميكن  كيف   ñ
�حلج  |لغا  من   �  Gلثا� للخليفة 
 Rلكب�  Rلتفس�  � كتب  �لذ�  "هو 
"�حلكمة  �حلّج  عن   �Rكث صفحا� 
من كل مناسكه بتفصيل ممتع مفيد، 
كما بني جتا�به �لر"حية خال� حجه 
�ملكرمة؟  مكة   �  fحلر�� �هللا  لبيت 
"كيف ûطر بباله 
^ ûالف ما قاله 
"�ملسيح   � "�لرسو�  �لكرمي   ^Ñلقر�

�ملوعو� �؟ 
"فيما يلي نتطر� |} بعض عبا��� 
 fل� يقّدمها �خلصو� � Gخلليفة �لثا�

مبتو�� لنقر
ها � سياقها: 
خالفته  بد�ية   � حضرته   Úيتحد

فيقو�:  قا�يا^،  �يا��  
òية  عن 
فيكم  توّلَد  �لذ�   Ìحلما� "هذ� 
±ب   � �ملوعو�  باملسيح  باإلميا^ 
"|ال  �ستغالال صحيحا،  تستغّلو    ^

�ستغّلو   يدمِّر؛  �خلاطئ   Ìفاحلما
لتعلُّم �لدين....... "
ّ"ُ� طريقة لتعلُّم 
باملركز  عالقة  لكم  يكو^   ^
 �لدين 
هذ�   � تعا}  �هللا  جعله  قد  �لذ� 
 ��لعصر ُ
مًّا لكل �لدنيا. "سو� صد
 §  f
  Àعتر�"  ،�يصد  §  f
 
حد 
يعترÀ، |ال 
^ �لصحيح 
^ �ملولو� ال 
ميكن 
^ يتر� تربية صحيحة |ال بلنب 

مه. ميكن 
^ يتر� بلنب �ملاعز "�لبقر 
"�جلاموÌ، لكن ال ميكن 
^ ينا� به 
�لقو� �لكاملة، |منا ينا%ا بلنب 
مه. لقد 
جعل �هللا تعا} قا�يا^ ُ
مًّا لقر� �لعا§ 
حتيا  لن  لذلك  �لعصر،  هذ�   � كله 

� قرية حياً� �"حانية كاملة |ال �ل� 
فالطريق   .fأل� ثد� هذ   تتغذ� من 

 Yفيـا ¢يع أولئك الذين حتسـبون أنفسـكم ¢اع"
لن ُتعـّدوا من ¢اعY ! السـماء ِإّال حني تسـلكون 
سـبل التقوى باحلق، لذلك فأقيمـوا صلواتكم اخلمس 
باخلشـوع وحضـور القلب كأنكـم تـرون اهللا، وأّمتوا 
صيامكم هللا بالصـدق، وكل من وجبـت عليه الزكاة 
فْليؤّدهـا، ومن ُفرض عليه احلـج وال مانع له فليحّج". 
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التقوى

 ^
�حلق "�لكامل لتعلم �لدين |منا هو 
تأتو� هنا "تتعلمو  من هنا. 

 ^
 ميكن  �حلليب   ^
 
حد  قا�  "لو 
�لُعَلب،   � بعيد�  
ماكن   {| ُيبعث 
�لطريق؟  هذ�  من  نستفيد  ال  فلما�� 
�لطا�¼  �حلليب  بني  شّتا^  فأقو�: 
"غR �لطا�¼. ال شك 
^ هذ� �حلليب 

يًضا ُيبعث |} �خلا�¼ � �لعلب -

بينهما   ��لفر "لكن  �جلر�ئد-   rع

فر� �لطا�¼ "غR �لطا�¼. فإ�� كنتم 
 ^
تريد"^ 
^ تنتفعو� حقيقة فعليكم 
تأتو� هنا "تنتفعو� هنا من هذ� �حلليب، 
"|ال سوÀ نبعث لكم هذ� �حلليب � 

�لعلب على كل حا�. 
 {| 
^ حضو�نا  يقو�  بعضكم  لعل 
يكفينا.  �لسنوية  �جللسة   � قا�يا^ 
 � ألننا  صحيحا،  ليس  هذ�  "لكن 
هذ  �ملناسبة نبني �ألمو� |�اًال "Ôّث 
�لعمل، "ال يكو^ عندنا فرصة  على 
�لفرصة  تتيسر  "|منا  "�لتربية،  للتعليم 
لذلك � 
ياf غR �جللسة، لذلك ±ب 

^ حتضر"� هنا � "قت Ñخر 
يًضا. 
|^ �إلخو� �لذين يأتو^ هنا � 
"قا� 
�حلليب  بني   ��لفر  �"
� قد  
خر� 
�لطا�¼ "�ملعلب، "لذلك ال يضّيعو^ 
هنا.  للمجي  فرصة  "ال  |جا��   �ّ

"يتركو^  
نفسهم  على  يشّقو^  |ªم 
��حتهم "يفا�قو^ 
هلهم، "áضر"^ 

بالفعل.   �Rكث "ينتفعو^  حتما،  هنا 

خر�  بعد  مر�  هنا  حضو�هم   ^|
نفسه �ليل على 
ªم ±د"^ فائد� � 
فاحلق  يأتو^؟  ملا��  �ملجي هنا، "|ال 
لقد  هنا.  ضر"��  هنا  �حلضو�   ^

حث �ملسيح �ملوعو� � على �لك 
áضر"^  ال  �لذين   ^| "قا�   ،�Rكث
هنا مر� تلو مر� 
خاÀ على |مياªم، 
"�لذ� ال يبقى على صلة مع قا�يا^ 
سوÀ ُيقطع. فاحذ�"� من 
^ ُيقطع 


حدكم.
 "ثانيا: |الfَ يبقى هذ� �حلليب طا�جا؟ 

يضا  �ألمها�  حليب   ^
 تر"^  
ال 
±ّف! �1 �ّف �حلليب � ثد� مكة 
يرمي  "قت  سيأ¸  كذلك  �2ملدينة؟ 
عن  بعيد�  �حلليب  ֲדذ�  فيه  تعا}  �هللا 
"±ّف  
يضا  
"ال�هم  "عن  
"ال�نا 
هذ� �حلليب. هذ� �لوقت سيأ¸ حتما، 
تشربو� هذ�   ^
 لذلك فمن "�جبكم 
�حلليب "تنتفعو� منه. |^ Øيئكم |} 
هنا مر� "�حد� � �لسنة لن ينفعكم 
 Ìمعظم �لنا ^
كث�R، "لكن �ألسف 

 ،fلعلو� �نو�
ال يهتمو^ ֲדذ� �ألمر. (
 ،١٣٥-١٣٦ë �لر�بع،  �ملجلد 
�طلبو� �لعلم، خطا� �جللسة �لسنوية 

(٢٧-١٢-١٩١٧
فعبا��: 
§ ±ّف �حلليب � ثد� مكة 
مكة   � يُعْد   § 
نه   :rتع "�ملدينة؟ 
 Ìبانيو^ يعلِّمو^ �لنا�ملدينة علما �"

�ينهم �حلّق.
 

نو� من �حلّج �لظّلّي
"قد �ִדم �خلا�جو^ على �خلليفة ("هم 
�لذين �شتهر"� فيما بعد بغR �ملبايعني 
�عت�  بأنه  حضرَته  �لالهو�يني)   "

قا�يا^   � �لسنوية  �جللسة  حضو� 
ا، فر�َّ عليهم حضرته � خطابه  حجًّ
� �جللسة �لسنوية عاf ١٩٣٣، "قا� 
بعد 
^ بّين ما � بر�مج �جللسة من 
تغي��R "توسيعا� "ما شابه �لك: 
جاهدين  يسعو�   ^
 �إلخو�  "على 
للحضو� |} �جللسة �لسنوية كل سنة 
فحضو�  قبل،   �� من  
كثر  بأعد�� 
هذ  �جللسة ليس 
مر� عا�يا، بل فيه 

فعبارة: أ� }ّف احلليب ! ثدي مكة واملدينة؟ تع§: أنه � 
يُعْد ! مكة واملدينة علماء ربانيون يعلِّمون الناس دينهم احلّق.
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 Rهنا� بيت شعر شه .�Rبركا� كث
�لصغا�  �ملوعو� � ير��   للمسيح 
قد  قا�يا^   ·�
  ^
 "هو  
يضا، 

�ًضا  "صا��  �آل^  Nترمة  صا�� 

َحَرًما من كثر� �خلالئق. 
قبل  خطبة   � قلت   ^
 سبق  لقد 
هذ  �جللسة "
نا 
حّث �إلخو� على 
من  نو�  حضو�ها   ^| حضو�ها 
نشرْ� جريد�  �لظّلّي، "عندما  �حلّج 
كتبْت  فقد  �خلطبة  هذ   "�لفضل" 
�حلّج  من  "نو�  �لرئيس:  �لعنو�^   �
�خلطبة  منت  خال�  "لكن  �لظّلّي"، 
نسو� 
^ يذكر"� كلمة "نو� من" �ل� 
قلُتها. "ح� لو § تكن هذ  �لكلما� 
 rفهنا� كلما� "�حلّج �لظلّي"، مما يع
فإننا  بذ�ته،  قائم  �حلقيقي  �حلج   ^

عندما نقو� 
^ �ملسيح �ملوعو� � 
نçٌّ  ظلّي، فهل يعr هذ� 
^ �سالة 
-"�لعيا�  �نتهت  قد   � �لكرمي   çلن�
باهللا-... |} 
^ قا� حضرته: "فاحلق 

^ �عتر�· غR �ملبايعني فا�
، فنظًر� 
تعا}  �هللا  جعلها  قد  �ل�  لل�كا� 
�ل�  �ل�كا�  سيما  "ال  قا�يا^   �
�عتبا�  فإ^  هنا،  �لسنوية  �جللسة   �
�حلج  من  نوًعا  �جللسة  هذ   حضو� 
�لظلي صحيح متاما. (جريد� �لفضل، 
 ،٥-١-١٩٣٣ �ألما^،   ��� قا�يا^ 

عد� ٨٠ �ملجلد ٢٠)

|�^، �العتر�· كا^ من غR �ملبايعني 
�نشقو� عن �جلماعة �إلسالمية  �لذين 
"هذ�  للخالفة،  �لتابعة  �أل;دية 
 .�  Gلثا� �خلليفة  حلضر�  حلسدهم 
�ملوعو�  �ملسيح   ّ̂ 
 على  يدّ�  هو   ñ
عن  بديل  �جللسة  بأ^  يقل   §�
على  �عترضو�  ما  "|ال  قط،  �حلج 
�خلليفة �لثاG "حا"لو� تشويه عبا�ته. 

يضا  يستدّلو^  �ملفترين   ^
 "�ملشكلة 
�خلا�جني  %ؤال  جريد�   � جا  مبا 
 Gلثا� �خلليفة  حضر�  خالفة  على 
�، "هي: "بيغاf صلح"، ١٩-٤-

 ^
 يريد  �ملقا�  "صاحب   ،١٩٣٣
بأننا نعت� �يا�� قا�يا^ بديًال  يتهمنا 

حد   {| �لقو�  "ينسب هذ�  للحج، 
صا�قا  يكن   § "لكنه  �أل;ديني.. 
�ل�يئة  �لعبا���  شّو   بل  لألسف، 
�خلليفة  حضر�  عبا��  شّوهو�  كما 

 .� Gلثا�
�ل�  كلها   ëلنصو� هذ   �لالفت � 

يلو"^ 
عناقها 
ªا تكو^ � سياقا� 
حضو�  على  �حلّض  مثل  ÷تلفة، 
�جللسة، "لكن هؤال ينـزعو^ كلمة 
من سياقها، كما هو "�ضح من هذ  
مثاال Ñخر،  يلي  فيما   fألمثلة. "نقد�
"هو   �  Gلثا� �خلليفة  يقو�  حيث 
áّث �أل;ديني على حضو� �جللسة 
من  �"حانيا  "�الستفا��  �لسنوية 
 fحلج � هذ  �أليا� �بركاִדا: "قد صا
يبَق   § ألنه   ،Ìلنا� من   Rلكث صعًبا 
�لذ�  �ملنطقة �ألمن "�ألما^  تلك   �
هو ضر"�� للحج 
"ًال، "ثانًيا: ليس 
"�ملنافع  �لفو�ئد  لتحقيق   fنظا هنالك 
للحج،  �حلقيقي  �ملقصو�  هي  �ل� 
"ثالًثا: أل^ �هللا تعا} قد 
��� � �لزمن 
�لر�هن 
^ يستعمل 
هل �%ند 
كثر من 
غRهم � سبيل خدمة �ينه، "حيث 
|ال  للحج  يذهب   ^
 ميكن  ال  |نه 
جهة،  من  "�لثر"�  �ملقد��  
صحا� 
�لذين  �لفقر�  فإ^  
خر�  جهة  "من 

إن حضورها نوع من احلّج الظّلّي، وعندما نشرْت 
جريـدة "الفضـل" هـذه اخلطبة فقـد كتبْت ! 
العنوان الرئيس: "نوع من احلّج الظّلّي"، ولكن خالل 
منت اخلطبة نسـوا أن يذكروا كلمـة "نوع من" ...
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التقوى

يتسببو^ � ���ها� �جلماعا� �لربانية 
بسبب  �حلج  من  شرًعا  معذ"�"^ 
تعا}  �هللا  جعل  قد  "لذلك  فقرهم، 
مسلمو  فيه  يشتر�  لكي  ظليًّا  ا  حجًّ
 ^
�%ند �لفقر� �لذين يريد �هللا تعا} 
هذ�   �  fإلسال� لرقي  يستخدمهم 
 fلإلسال �أل"�  �لعصر   � �لعصر. 
ملقا�   fإلسال� نشر  مسؤ"لية  كانت 
على �لعر� 
كثر من غRهم، "كانو� 
بسهولة،  مكة  يصلو�   ^
 يستطيعو^ 
 �Rكث  ëفر عندهم  كانت  "لذلك 
�لربانية  �خلطة  هذ   إلجنا¦  �حلج   �
يوجد  ال  "لكن   ،(fإلسال� (نشر 
 fنظا �لعصر  �لعر� � هذ�  بال�   �
ال  كما  �إل%ية،  �خلطة  هذ   إلجنا¦ 
�لناÌ �يعا من كل  ميكن 
^ يصل 
�لعا§ هنالك، "لذلك فمع 
^ عبا�� 
�لقيامة،   fيو باقية "ستبقى |}  �حلج 
 fيو  {| �لباقية  �لصال�  فريضة  مثل 
�لقيامة، "|^ 
�� فريضة عبا�� �حلج 
هنالك � �ألياf �ملحد�� "�جب على 
"لكن  سبيال،  |ليه  �ستطا�  من  كل 
�لعصر  هذ�   � �اعة  مكة   � ليس 
ُتعت� مسؤ"لة عن نشر �إلسالf، كما 
ليست حالة �لعر� "ال نظامهم قا�� 
 fمنا هذ� �لنظا|" ،fعلى تبليغ �إلسال
موجو� �آل^ � �%ند، "�لقوf �لذين 
يقومو^ ֲדذ  �ملهمة 
يضا موجو�"^ 

�آل^  تعا}  �هللا  جعل  قد  لذلك  هنا، 
مركز   "جعل  
يًضا،  ظليًّا  ا  حجًّ
قا�يا^. "ما ��f نظاf �لتبليغ هذ� يظل 
� �%ند، "تظل قا�يا^ مركز� له، "ما 
تعا}  �هللا   ^
 يد�كو^  �%ند  
هل   f��
�%د�  
لقى عليهم مسؤ"لية نشر  قد 
 {| يأ¸  من  فكل  �لعا§،  "�لرشد � 
هذ  �جللسة سوÀ ينا� ثو�با، |ضافًة 
|} �ملنافع �لعلمية �ل� يكسبها بسما� 
 ^
 لو  "لكن  �جللسة،   � �خلطب 
مسلمي �%ند نسو� هذ  �لنعمة �إل%ية 
حق  يقد�"ها   §" �هللا-  قّد�  -ال 
مركز�  Ñخر  مكانا  �هللا  "�¤ذ  قد�ها، 
إلجنا� هذ  �ملهمة، فحيث Wنه ليس � 
 0W �W ،هذ� �جللسة �1 شعائر تعبدية
�ملكرمة  مبكة  �لعنصر �صو�  هذ� 
فقط، لذ� سوÀ يصبح هذ� �الجتما� 
(� قا�يا^) Øر� تقليد، "لن يبقى فيه 
 ^
 
;د�  كل  "�جب  فمن  ثو��. 
قد�ها  حّق  �إل%ية  �لنعمة  هذ   يقد� 
"عظمة ثو�ֲדا "يسعى جاهد� إلجنا¦ 
 "
باملا�  �لسنوية؛ سو�  هذ  �جللسة 

باقيـة  احلـج  "عبـادة 
القيامة،  وستبقى إS يوم 
مثـل فريضة الصالة... "

"ليـس ! هذه اجللسـة 
أي شـعائر تعبدية، إذ إن 
العنصر �صوص  هـذا 
مبكـة املكرمة فقـط... "


" بأ�  Àبتقدمي بيته للضيو "
باجلهد 
خدمة 
خر�. (خطبا� Nمو�، Øلد 
 ،٦٢٨ë �جلمعة،  خطبا�   ،  ١٣
�خلطبة  �قم   ،١٩٣٢  -١٩٣١ سنة 

(٢٥-١١-١٩٣٢ f٧٣، يو
على  áث   � حضرته   ^
 "�ضح 
حضو� هذ  �جللسة �لسنوية، "خال� 
�لنّص يبني 
نه ليس هنالك شعائر تعبدية 
� �جللسة، "
ªا |�� فقد� �لر"حانية 

منها فليس � حضو�ها ثو��. 
 �Rملسيح �ملوعو� �كث� Úلقد حتد
عن �حلج، "متÁ مر��� 
^ يز"� مكة 
تلك  عينيه  "كحل  "±عل  "�ملدينة، 
 Gلثا�" �أل"�  �خلليفة   ^|  ñ �لثر�". 
 ��� "ال   ،fحلر�� �هللا  بيت  حّجا  قد 
�ملضايقا�  �غم  áجو^  �أل;ديو^ 
�لكب�R �ل� يو�جهوªا. "هذ  �لفقر� 
 fكا�يب �خلصو
�ألخ�R كافية لنقض 

"توشيهاִדم �ملختلفة. 

(ُكتب �ملقا� بتا�يخ ٣١-١٢-٢٠١٠)


