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الَكْعَب
ف البدء كانت روح الكلمة

الطريــق إىل اللــب عــادة مــا يبــدأ بتســاؤل قــد يبــدو ســاذجا 
ابدي الــرأي، غــري أنــه يــؤدي إىل متعــة غــري معهــودة، إنــا 
متعة التوصل إىل احلقيقة وتذوق لبها، وهي متعة ال جيرهبا 
إال ذووها، الذين وصفوا يف التنزيل احلكيم أبويل األلباب، 
تَِّبُعــوَن َأْحَســَنُه ُأولَئِــَك الَِّذيــَن  يـَ ﴿الَِّذيــَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل فـَ
َهَداُهــُم الَُّ وَُأولَئِــَك ُهــْم ُأولُــو اأْلَْلبَــاِب﴾ )1( وموضــوع اليوم 
ليــس اســتثناء مــن ذلــك األمــر، فلــه من الداللــة الروحية ما 

يدفعنا إىل الغوص بغية اقتنائه، فمثله ُدرٌّ ال ُيضاع.

اإلنســان  احلــرام. روحانيــة،  البيــت  ماديــة،  الكعبتــان: 
)  الكامل )سيدان حممد

مــا مــن مســلم إال يقــر حبــج الكعبــة املشــرفة بيــت هللا احلرام 
مؤداي هبذا ركنا من األركان الي ينبي عليها الدين احلنيف، 
وبطبيعــة احلــال، فمــا مــن شــيء جُيعــل ركنــا أو أساســا إال 
وراءه حكمة ابلغة، حبيث يتوقف عليه رسوخ البناء. وكما 
نعلــم، فاحلــج ركــن ركــني مــن أركان الديــن، بيــد أن موضوع 
املقــال لــن يتنــاول احلــج تفصيــال، وإمنــا يركــز علــى بعــض 
عناصــره مــن منظــور أتصيلــي لســاين روحــاين، حبيــث نــرد 
األلفــاظ إىل معانيهــا األصليــة، فنصــل إىل داللــة مســمياهتا 
الروحانيــة الــي مــن أجلهــا ُوِجــَدت. نتنــاول فيمــا يلــي ذكر 
الكعبــة، وداللتهــا الروحانيــة يف علــم الــرب العليــم احلكيــم، 

وسرا من أسرار تسميتها هبذا االسم، أي »الكعبة«.

لب الدللة اللفظية، ماذا تقول املعاجم؟!
ورد لفــظ »الكعبــة« يف التنزيــل احلكيــم يف موضعــني اثنــني 
متقاربــني مــن ســورة املائــدة املباركــة، وأول مــا يتبــادر إىل 
األذهــان ابدئ األمــر أن املــراد منــه هــو البيــت احلــرام الذي 
رفع حضرة إبراهيم وابنه حضرة إمساعيل )عليهما الســالم( 

قواعده، ليحجه الناس، وليكون هلم مثابة وأمنا.
اســتقراء داللــة  احلســبان حــني  املعلومــة يف  تلــك  فلنضــع 
»الكعبــة« كرمــز روحــاين عميــق ال يتســى للحرفيــني أويل 
القشــور بلوغــه، فلرمبــا ســهَّل علينــا املبــدأ الســالف الذكــر 

مهمة الغوص لبلوغ العمق بعض الشيء.
جاء يف املعاجم العربية من معاين الكعبة أنا:

ة، أّول بناء وضع للنَّاس من أجل العبادة؛   البيُت احلرام مبكَّ
مبّكــة،    إبراهيــم  النَّــّي  بنــاءه  رفــع  الّشــكل،  ُمكعَّــب 
دتــه قريــش، وتســمَّى كذلــك ابلبيــت العتيــق، والبيــت  وجدَّ
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ْيَت احْلَرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس﴾ )2(. احلرام: ﴿َجَعَل هللاُ اْلَكْعَبَة اْلبـَ
واملقصــد، وكل  املُتََّجــه  للَكْعبَــُة،  االســتعارية  املعــاين  ومــن 
مكان يفد إليه الناس هلدف مشرتك فهو كعبتهم على حنو 

تشبيهي، كأن يقال: كانت بغداد كعبة العلماء.
والَكْعــُب كذلــك كّل مــا ارتفــع وعــال، ونقــول: رجــٌل عــايل 

َفر. َرف والظَّ الَكْعب، أي موصوف ابلشَّ
والكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم)3(.  وقد 
أنكــر األصمعــي قــول النــاس مــن أنــه يف ظهــر القدم، وهذا 
اإلنــكار يف حــد ذاتــه يقــودان إىل نتيجــة مفادهــا أن الفكــر 
اجلمعــي منــذ عصــر األصمعــي ورمبــا قبلــه وحــىت أايمنا هذه 

يفهم الكعب على أنه العقب..
وســواء وافقنــا األصمعــي أم اختلفنــا معــه يف تديــد ماهيــة 
معى الكعب، أهو العظم الناشز على جانب القدم أو يف 
مؤخرهــا، إال أن اجلميــع متفقــون علــى أن كعــب أي شــيء 
مــا ارتفــع منــه وبــرز، وعليــه فإننــا منيــل أكثــر إىل أن كعــب 
القــدم هــو العظــم الناشــز يف مؤخرهــا، كونــه أكــر عظامهــا 
كمــا هــو ملحــوظ، أي أننــا خنلــص إىل أن كعب القدم هو 

عقبها. 
)وألمانة الطرح، ألفت نظر القارئ الكرمي إىل أني سأنتقل 
مــن مناقشــة لفظــة »كعــب« إىل لفظــة »عقــب«، األمــر 

الذي قد يغفل عنه البعض حني االسرتسال يف القراءة(
ــر القــدم كذلك، وهو َأكر عظامها.  والَعِقــُب : عظــم مَؤخَّ
والَعِقــُب أيضــا اآلخــُر مــن كّل شــيء، ومــن معانيــه الولــد، 
أثرَهــم،  واقتفــى  تبعهــم  أي  أعقاهبــم،  يف  ســار  ونقــول: 
فاألعقاب هم األتباع املتأخرون. وأعقاب األمور وعواقبها: 
أواخرها ونتائجها املرتتبة عليها. ونكص على عقبيه: رجع 

ا كان عليه من خري. عمَّ
اثنــني،  قســمني  وفــق  العقــب  معــاين  التنزيــل جــاءت  ويف 

أوهلم:ا اآلِخر والذرية واألتباع، حنو قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَلَها 
رِْجُعوَن ﴾ )4( َكِلَمًة اَبِقَيًة يِف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يـَ

والقســم الثــاين ورد فيــه لفــظ العقــب يف ســياق يشــري إىل 
لفــظ  ورد  إذا  احلــق، خصوصــا  عــن  والنكــوص  االرتــداد 
العقــب يف حالــة التثنيــة أو اجلمــع، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا 
تَِّبُع الرَُّســوَل  ْعلَــَم َمْن يـَ َهــا ِإالَّ لِنـَ لَــَة الَـّـِي ُكْنــَت َعَليـْ َجَعْلنَــا اْلِقبـْ

ْيِه ﴾)5(. َقِلُب َعَلى َعِقبـَ نـْ مِمَّْن يـَ
ْبلِــِه  ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل َقــْد َخلَــْت ِمــْن قـَ وقولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا حُمَمَّ
َوَمــْن  َأْعَقاِبُكــْم  تُــْم َعلَــى  َقَلبـْ انـْ ُقتِــَل  َأْو  َمــاَت  َأَفــِإْن  الرُُّســُل 
َوَســَيْجزِي الَُّ  ًئا  َشــيـْ َيُضــرَّ الََّ  لَــْن  فـَ ْيــِه  َعِقبـَ َعلَــى  َقلِــْب  نـْ يـَ

اِكرِيَن﴾ )6( الشَّ
َهــا الَِّذيــَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفرُوا  وقولــه تعــاىل: ﴿اَي أَيـُّ

َقِلُبوا َخاِسرِيَن﴾)7( نـْ تـَ رُدُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَ يـَ
َفُعنَــا َواَل  نـْ وقولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل أََنْدُعــو ِمــْن ُدوِن الَِّ َمــا اَل يـَ

ْعَد ِإْذ َهَدااَن الَُّ﴾ )8( َيُضرُّاَن َونـُرَدُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا بـَ
ــْيَطاُن َأْعَماهَلُــْم َوَقــاَل اَل  وقولــه تعــاىل: ﴿َوِإْذ زَيَّــَن هَلُــُم الشَّ
ــرَاَءِت  ــا تـَ َلمَّ ــْوَم ِمــَن النَّــاِس َوِإينِّ َجــاٌر َلُكــْم فـَ َغالِــَب َلُكــُم اْليـَ
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ْيــِه َوَقــاَل ِإينِّ بَــرِيٌء ِمْنُكْم ِإينِّ َأَرى  تَــاِن َنَكــَص َعلَــى َعِقبـَ اْلِفئـَ
َرْوَن ِإينِّ َأَخاُف الََّ وَالَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )9( َما اَل تـَ

تُــْم َعَلى  لَــى َعَلْيُكــْم َفُكنـْ تـْ وقولــه تعــاىل: ﴿َقــْد َكانَــْت آاَييِت تـُ
ْنِكُصوَن﴾ )10( َأْعَقاِبُكْم تـَ

ممــا ســبق، تبــني لنــا أن مــن العــرب من يطلقــون على عقب 
القــدم )مؤخرهــا( كعبــا، ولعــل مضمون املعى يشــتمل على 
النكــوص واالرتــداد، فالنكــوص يعــر عنــه حبركــة جســدية، 
وهــي االلتفــاف علــى حمــور العقــب )مؤخــر القــدم والــذي 
يســمى كعبــا يف بعــض هلجــات العــرب املعاصــرة، ومنهــا 
اللهجــة العربيــة املصريــة حــىت اآلن(  أو الرجــوع إىل البدايــة 

بوجه عام.
فالكعبــة )البنــاء املقــدس لدينــا حنــن املســلمني( اســتحقت 
هــذا االســم مــن اببــني، أوهلمــا لتشــريف هللا تعــاىل إايهــا 
وجْعلهــا حرمــا، والثــاين ألنــا ُجعلت مرجعــا للناس )مثابة 
ْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس وََأْمًنا﴾  هلم(، يقول تعال: ﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبـَ
)11( .. فجمعــت هــذه اآليــة املباركــة كال البابني يف تســمية 

البيــت احلــرام هبــذا االســم، حيــث تقــق هلــا معنيــا الشــرف 

والعظمة، وكذلك رجوع الناس إليها.
ل نتجاوز إىل اآلن قشرة اللفظ، ول نبلغ بعد لبه اللذيذ.    
لقــد كانــت الكعبــة قبــل مبعــث النــي اخلــامت ، بــل حــىت 
قبــل مولــده الســعيد غرضــا هلجــوم القائــد النصــراين »أبرهة 
احلبشي«، ل تكن الكعبة كبناء يف حد ذاهتا هدفا ألبرهة، 
وإمنا كان اهلدف من اهلجوم عليها طمس املعى الروحاين 
الكامن وراءها، الذي فسره املصلح املوعود  ببعث ني 

يف العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكريا به. 
يف معــرض تفســريه لســورة الفيــل، ذكــر املصلــح املوعــود 
حضــرة مــرزا بشــري الديــن حممــود أمحد  حقائق من نوع 
غريب، واحلقيقة كما يقال »ُمرَّة«، إال أن ما ذكره اخلليفة 
الثاين يف التفســري الكبري هلو من قبيل احلقائق احللوة بكل 
املقاييــس.  يقــول املصلــح املوعــود مــا تعريبــه: »كان مــن 
ر أن ُيبعــث إنســان عظيــم هلدايــة النــاس وفًقــا لدعــاء  املقــدَّ
إبراهيــم، ولتحقيــق هــذا اهلــدف كانــت هنــاك حاجــة إىل 
مركــز، فجعــل هللا هــذا املقــام مقدًســا ومرجًعــا للنــاس هلــذا 
الغــرض، ولكنــه ليــس مقصــودا حبــد ذاتــه يف كل حال، بل 
املقصــود احلقيقــي هــو ذلــك املبعــوث الــذي كان ســيظهر 
نتيجــة دعــاء إبراهيــم، والــذي كان مــن مهامــه، كمــا قــال 
َعلُِّمُكــُم اْلِكتَــاَب  يُكــْم َويـُ لُــو َعَلْيُكــْم آاَيِتنَــا َويـُزَكِّ تـْ هللا، أنــه يـَ

مل تكن الكعبة كبناء يف حد ذاتها هدفا ألبرهة، وإمنا 

كان الهدف من الهجوم عليها طمس املعنى الروحاين 

الكامن وراءها، والذي فرسه املصلح املوعود ببعث 

نبي يف العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكريا به.
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﴾﴿

وَاحْلِْكَمــَة. هــذا املقــام كان جمــرد عالمــة للمقصود احلقيقي 
الذي سيبعث هناك«)12(..

يتضــح جليــا مــن خــالل ضــم املعى اللغوي الــذي يتضمنه 
لفــظ »الكعبــة« إىل املعــى الــذي أوضحــه املصلــح املوعود 
يف تفســريه، يتضــح أن الكعبــة إشــارة روحانيــة لطيفــة إىل 
حضــرة خــامت النبيــني ، ويزيــد احلقيقــة الروحانية رســوخا 
بيت شعر من نظم املسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( 

: يقول فيه مادحا حضرة نبينا املصطفى

ِ��ى    
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ْ
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فلــكأين ابملســيح املوعــود ينــادي ســيده الني اخلــامت حبقيقته 
الروحانيــة قائــال: »اي كعبــة الــورى الــي إليهــا رجوعهــم يف 

ناية املطاف حبثا عن األمن املفتقد«! 
فحضــرة خــامت النبيــني هــو الكعبــة الروحانيــة الي هــي مثابة 
الــورى وإليهــا مرجعهــم حــني تــذوب الفــوارق بــني األمــم 

وتندمج مجيعها يف أمة واحدة موسومة بشعار اخلامتية. 

فماذا عن »احلجر السود«؟! 
تقبيــل احلجــر األســود، يعــد ســنة مؤكدة حمببــة تبلغ مبلغ 
الوجــوب علــى مــن يســتطيع دون إيقــاع ضــرر أو إحــداث 
مزامحــة، واجلميــع يعلــم مــا ورد يف تقبيــل الصحابــة الكــرام 
إايه، أتســيا حبضرة خامت النبيني ، حىت ورد َعْن حضرة 
لَــُه، َوَقــاَل: إينِّ  َقبـَّ ُعَمــَر  أَنَّــُه َجــاَء إىَل احْلََجــِر اأَلْســَوِد فـَ
َفــُع، َولَــْوال َأينِّ رَأَْيــُت  نـْ أَلْعلَــُم أَنَّــك َحَجــٌر، ال َتُضــرُّ وال تـَ
يقبــل إال  الشــيء ال  ْلتُــَك.. إن  بـَّ قـَ َمــا  َقبِّلُــَك  يـُ   َّ النَّــيِ
جلمالــه، ويبــدو أن احلجــر األســود تكمــن وراءه حقيقــة 
مجاليــة متعلقــة ابلكعبــة الروحانيــة )حضرة ســيدان ومطاعنا 
حممد املصطفى(، فماذا عساها تكون تلك احلقيقة؟! لقد 
بدا نور املعرفة الروحانية يلوح يف األفق خبصوص اكتشافنا 
ملاهيــة احلجــر األســود الروحانيــة، إنــه مــرز مجــال حقيقــة 
كعبته. اآلن أخذت األمور يف االتضاح، أليس كذلك؟!
ولعــل مــن اللطائــف أن الشــيء اجلميــل إىل جانــب تقبيلــه 
ــُح بــه، أو ميَْســُح بــه، أو عليــه، يعطــي تصــورا إضافيا  َتَمسَّ يـُ
عــن الســبب يف أن مظهــر مجــال احلقيقــة احملمدية  يســمى 

مسيًحا.
وهناك وحي ابلفارسية تلقاه املسيح املوعود  وهو: 

ر أن ُيبعث إنسان عظيم لهداية الناس وفًقا لدعاء إبراهيم، ولتحقيق هذا الهدف كانت هناك  »كان من املقدَّ

حاجة إىل مركز، فجعل الله هذا املقام مقدًسا ومرجًعا للناس لهذا الغرض، ولكنه ليس مقصودا بحد ذاته 

يف كل حال، بل املقصود الحقيقي هو ذلك املبعوث الذي كان ســيظهر نتيجة دعاء إبراهيم، والذي كان من 

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة. هذا املقام كان مجرد عالمة  مهامه، كام قال الله، أنه َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّ

للمقصود الحقيقي الذي سيبعث هناك«.
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شــخصے اپۓ َمن بوســيد وَمن گفتم كه ســنگ اسود 
َمَنم. )14(

أي: رأيــت شــخًصا يقبّــل قدمــّي، فقلــُت: نعــْم نعــْم، أان 
احلجر األسود.. لقد مّساين هللا تعاىل يف وحيه »بيت هللا« 
أيًضا، وفيه إشارٌة إىل أن املعارضني كلما سعوا هلدم بيت 
هللا هــذا، خرجــْت منــه كنــوز املعارف واآلايت الســماوية. 

وابلفعل أرى أني كلما تعرضت ألذى ظهر كنـٌز ما.
ويشــري املســيح املوعــود إىل نفســه بوصفــه احلجــر األســود 
ون: إن املــراد مــن احلجــر األســود يف  فيقــول: »قــال املعــرِّ

علم الرؤاي املرُء العال الفقيه احلكيم« )15(
وقــد تــدث املصلــح املوعــود عــن هــذا اإلهلــام، فقــال مــا 
تعريبــه: »واحلــق أن كل مأمــور رابين يف أي زمــن يكــون 
مبثابــة احلجــر األســود جلماعتــه، ألنــم يقّبلونــه ويلتّفــون 
حولــه ممــا يزيــد الديــن قــوة. وإن تقويــة الديــن اليــوم منــوط 
ابملســيح املوعــود وحــده، وهــو احلجر األســود الروحاين يف 
هذا العصر، إضافًة إىل احلجر األســود املادي املوجود يف 
الكعبــة املشــرفة. مث إن آايت ســورة الفيــل قــد أوحيــْت إىل 

املسيح املوعود  أيضا« )16(  
 

وهكذا أحب هللا العامل
إن احلــب اإلهلــي للخلــق انبــع مــن فيــض ربوبيتــه  هلم، 
فهــو ينعــم علــى العاملــني ابلرتبيــة ويتعهدهــم ابلتنمية، حىت 
أن أوىل صفاته الي عرفناه هبا كانت »الربوبية«، فاستحق 
 أن يكــون أول محــدان إايه علــى تلــك الصفة ﴿احْلَْمُد 

ِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )17(
وحبــه تعــاىل للعــال مــا كان أبــدا حباجــة إىل متثيليــة فــداء 
مأســاوية غــري مستســاغة حبــال، بــل إن ذلــك احلــب جتلى 
أعظــم جتــلٍّ يف خطــة إهليــة لبعــث خُمَلِّــص حقيقــي للعــال 

أمجــع، خُمَلِّــص يضطلــع مبهمــة ختليــص اجلميــع مــن براثــن 
الشيطان، حىت من أىب سيناله من احلب ولو شيئا قليال.

لقد أحب هللا العال حىت أنه مع بشــائر اإلنســانية املبكرة  
وضــع اللبنــة األوىل لصــرح يذكــر العاملــني ابخلالص والعفو 
العــام، ذلــك البيــت الــذي هــو مهــد اإلنســانية، وفيــه رىب 
آدم بنيــه علــى أن حيبــوا بعضهــم متخلــني عــن مهجيتهــم 
السالفة، فكان ذلك البيت احلرام أول بيت وضع للناس 
ليتعلموا فيه مبادئ احلب للجميع وال كراهية ألحد، حىت 
جتلى ذلك املبدأ أسطع جتل على يد حضرة خامت النبيني 
حممــد املصطفــى  الــذي هــو روح الكعبــة احلقيقيــة، مث 
تــاله شــاهد منــه ليعيــد إىل حقيقــة التوحيــد مجاهلــا الغابر، 
وألنــه لبنــة مــن لبنــات احلقيقــة احملمديــة وحجــر زاويتهــا، 
كمــا احلجــر األســود مــن لبنــات الكعبــة وحجــر زاويتهــا، 
فاســتحق بكل جدارة أن يقبله الناس، وهل يقبل الشــيء 
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