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التقوى

كلمة التقوى

مــن قبيــل كلمــة احلــق الــي يــراد هبا ابطل 
أحيــاان، طاملــا يــردد البعــض العبــارة الــي 
َتُْصــُل  اَل  َدٍم  َســْفِك  »بِــُدوِن  تقــول: 
رَاِنيِّنَي،  َمْغِفرٌَة«.. تلك العبارة الكائنة يف الرَِّساَلِة ِإىل اْلِعبـْ
والــي تعتــر لــدى بعــض املذاهــب املســيحية جــزءا مــن 
الكتــاب املقــدس.. ومــن مقتضى اإلنصاف القول أبن 
الكتــاب املقــدس هبيئتــه احلاليــة يضــم بــني دفتيــه الكثري 
مــن القيــم واحلكــم والنبــوءات، وإن كان هــذا ال مينعنــا 
مــن القــول بنســخه واســتيعابه ضمــن الكتــاب األمشــل 
واألكمل، أي القرآن اجمليد. فماذا عن مســألة ســفك 
الــدم؟! ومــا عالقتهــا مبغفــرة اخلطــااي؟! وقبــل أن ُيســاء 
فهمنــا، وُيظــن أبننــا ننادي بعقيدة الفداء والكفارة الي 
يعتنقهــا إخوتنــا املســيحيون، نقــول إن مغفــرة اخلطــااي 
مشــروطة ابلتوبــة، وهــي بدورهــا مشــروطة بقتــل أهــواء 
وشــهوات وثوائر النفس األمارة، عمال ابإلرشــاد الذي 
قدمــه ســيدان موســى  لقومــه، والــذي قصــه علينــا 
ُلوا  تـُ ُتوُبوا ِإىَل اَبرِِئُكْم َفاقـْ القرآن اجمليد يف قوله تعاىل: ﴿فـَ
تَــاَب َعَلْيُكــْم  ــٌر َلُكــْم ِعْنــَد اَبرِِئُكــْم فـَ ُفَســُكْم َذِلُكــْم َخيـْ أَنـْ
ــوَّاُب الرَِّحيــُم﴾.. إًذا، فكــف خــوار النفــس  إِنَّــُه ُهــَو التـَّ
األمــارة، الــذي هــو مبثابــة ذحبهــا، يعــد شــرطا أساســيا 
ال بــد مــن تقيقــه لتحصــل املغفــرة، فبــدون ســفك دم 

األمارة ال يطمعن أحد يف مغفرة خطاايه.
ويف هــذه األايم املشــهودة، أي موســم حــج بيــت هللا 
الذنــوب،  غفــران  فكــرة  األذهــان  إىل  تتبــادر  احلــرام، 
ورجــوع املــرء نقيــا منهــا كما ولدته أمه، كما وضح هذا 

رُْفْث  َلْم يـَ سيدان خامت النبيني  بقوله: »َمْن َحجَّ ِلَِّ فـَ
ْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه«.. ْفُسْق رََجَع َكيـَ َولَْ يـَ

وألن تقدمي الذبيحة هو متثيل مادي حلقيقة جمردة هي 
تقدمي التقوى، جند يف القرآن اجمليد موازنة عجــــيبة بني 
الدماء والتقــــــــــــوى، وهذا ما ُيفــــــــــهم من قوله تعـــــــاىل: 
ْقَوى  َناُلُه التـَّ نَــاَل الََّ حُلُوُمَهــا َواَل ِدَماُؤَهــا َوَلِكْن يـَ ﴿لَــْن يـَ
ُوا الََّ َعَلى َما َهَداُكْم  رََها َلُكْم لُِتَكرِّ ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
بنحــر  تعــاىل  هللا  إىل  فالتقــرب  اْلُمْحِســِننَي﴾.  ــِر  َوَبشِّ
اهلــدي واألضاحــي إمنــا هــو رمــز لنحــر النفــس األمــارة 
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واالستســالم التــام بــني يديــه . ويتــم حنــر النفــس 
األمــارة بكبــح ثوائرهــا وكفهــا عــن شــهواهتا وهــذا هــو 
مــدار مجيــع العبــادات والشــعائر الي شــرعها هللا تعاىل 
يف كافــة العصــور ولكافــة األمــم، وآخرهــا أمــة خــامت 
النبيــني الــي انصهــرت يف بوتقتهــا كافــة أمــم النبيــني 
الســابقني.. تلــك كانــت إحــدى حقائــق شــعائر حــج 
بيت هللا احلرام، والي كانت ول تزل غائبة عن كثريين، 
إىل أن جاء من هللا تعاىل من يسر لنا غموضها ويرينا 

دقائق التقوى..

عزيــزي قــارئ التقــوى ومســتقرئها، مواكبــة مــن جملتــك 
هلــذا احلــدث الســنوي املشــهود، نقــدم بــني يديــك ابقة 
هــذه  فلــك  تــدور يف  الــي  املنوعــة  املعرفيــة  املــواد  مــن 
املناسبة املباركة، بدءا من خطبة عيد األضحى حلضرة 
اخلليفة اخلامس للمســيح املوعود  ســيدان مســرور 
أمحــد )أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز( لتحقيق اخلالص 
ال حنتاج إىل أّي دم، وال إىل أّي صليب وال حاجة لنا 
إىل أيــة كّفــارة، بــل حنــن حباجة إىل تضحية واحدة، أال 

وهي ذبح شهوات أنفسنا.
وطوافــا حــول مضامــني احلــج املتعــددة، يطالــع القــارئ 
أيضا مقاالت أخرى ذات صلة هبذا املوضوع، منها ما 
يتناول بشيء من التعمق ماهية بعض الرموز املقدسة، 
كالكعبــة واحلجــر األســود، واحلكمــة مــن تقديســهما، 
وذلك يف ضوء أقوال املسيح املوعود  الذي جاء 

معلما إايان دقائق التقوى. 
كمــا تتطــرق مقــاالت العــدد أيضــا إىل موضــوع احلــج 
بوجــه عــام، مــن حيث كونه مناســبة ينعــم فيها الناس،  
ابألمن املفتقد، ومع ذلك ُتِصرُّ طائفة من الناس على 
حرمــان املســلمني األمحديــني مــن أداء فريضــة احلــج، 

فتصدهم عن املسجد احلرام عدواان وظلما.
هدى هللا تعاىل ســائر املســلمني إلدراك احلكمة من 
جعــل بيتــه احلــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، ووفقهم للســري 
أن  حبــق  فيســتحقوا  الدقيقــة،  التقــوى  دروب  علــى 
ُيدعوا خري أمة أخرجت للناس.. اللهم وفق لذلك، 

آمني.

فالتقــرب إىل الله تعاىل بنحر الهدي واألضاحي إمنا 

هو رمز لنحر النفس األمارة واالستسالم التام بني 

يديه . ويتم نحر النفس األمارة بكبح ثوائرها 

وكفها عن شهواتها وهذا هو مدار جميع العبادات 

والشعائر التي رشعها الله تعاىل يف كافة العصور 

ولكافة األمم، وآخرها أمة خاتم النبيني التي انصهرت 

يف بوتقتها كافة أمم النبيني الســابقني.. تلك كانت 

إحدى حقائق شــعائر حج بيت الله الحرام، والتي 

كانت ومل تزل غائبة عن كثريين، إىل أن جاء من الله 

تعاىل من يسرب لنا غموضها ويرينا دقائق التقوى..


