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التقوىاجمللد الثامن والعشرون،  لعدد اخلامس - ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣٦هـ  أيلول / سبتمبر  ٢٠١٥ م

من كال� �إلما� �لمهد�

”كا7 للعبا�j جز`�7: �أل�b 7� Oشى �إلنسا7ُ �هللا تعاI كما هو حق �خلشية، ��جلز` �لثا� للعبا�j هو �7 �ّب �إلنسا7 
�َهللا كما هو حق �ملحبة. هذ�7 حّقا7 يطلبهما �هللا تعاI لنفسه من �إلنسا7. �أل��ئهما جعل �إلسال# ��ال �لصالjَ �ل} 
ُ�ضع فيها جانب �خلو{، ��ما إلظها[ �حلّب فقد جعل �حلج..... ُ�جد 0 �حلج �يع �[كا7 �حلب �0 شدj �حلب ال 
�تاl �ملر` ح± للمالبس، فإ7 �لعشق نوn من �جلنو7. ال ميكن 0 حالة �لعشق �بقا` �ملالبس مرّتبة... �حلاصل �7 �ملثل 
 0 jٌُيسعى، ��لُقْبلة 0 �حلب �يضا موجو�� Jُيحلق �لر� q� ،ب �7 يكو7 0 �ّ� �حلب يكو7 موجو�� 0 �حلجy لذ��
�حلج كما كانت موجو�j 0 �يع �لشر�ئع بشكل صو[�، � بد� كماO �لعشق 0 �ألضحية �يًضا. �7 �إلسال# عّلمنا 

تكميل هذr �حلقوg بأكمل �جه.“ (�مللفوظا& (لد ٣ صفحة ٢٩٩) 

”�لو شا` �هللا ملا ب§ �لكعبة �ما �ضع فيها �حلجر �ألسو�، �لكن ملا كا7 من سنة �هللا �جلا[ية �نه � yعل ���` �ألمو[ 
 x�] 7� نَّة..... فكما ست �لكعبة Àسب هذr �لسُّ �لر�حانية [مو�� ما�ية متثِّلها، �تكو7 شاهد� ��ليال عليها، فقد ُ�سِّ
�لـمحب تطو{ 0 حالة �حلب حوO �لـمحبو� كل حني، �تقبِّل عتبة ��[r، كذلك ُجعلت �لكعبة �ملشرفة [مًز� ما�يًّا 
 �q� م: �نظر��، هذ� بي}، �هذ� �حلجر �ألسو� حجر عتب}. (كتب �ملعبِّر�7 �نه� Oيقو Iللمحّبني �لصا�قني، �كأ7 �هللا تعا
[�� �حد 0 �ملنا# �نه قّبل �حلجر �ألسو� فسيناO �لعلو# �لر�حانية أل7 �ملر�� من �حلجر �ألسو� هو منبع �لعلم ��لفيض) 

�لقد �مر �هللا تعاI بذلك ليتمكن �إلنسا7 من �لتعبU عن مشاعر عشقه �حّبه �جلياشة تعب�Uً ما�يا. فاُحلجاl يطوفو7 ֲדذ� 
�لبيت طو�ًفا جسمانيا نشو�نني �كأ�م (انني �سكا[� 0 حب �هللا، فيتخلو7 عن �لزينة، ��لقو7 �لرJ�Ë، �يطوفو7 
ببيته كالعشاg 0 هيئة �ملجذ�بني، �يقّبلو7 هذ� �حلجر حاسبني �ياr حجر عتبته. �هذ� �لَوله �جلسد� يولد لوعة �حبا 
[�حانيني. فاجلسد يطو{ بالبيت �يقّبل حجر �لعتبة، بينما تطو{ �لر�x حوO �حلبيب �حلقيقي، �تطبع �لقبال& على 

عتبته �لر�حانية. 

ليست d 8لك شائبة من �لشر]، �q �7 �لصديق ُيقبِّل [سالة صديقه �حلميم عند �ستالمها. فاملسلم ال يعبد �لكعبة، �ال 
يطلب مر���ته من �حلجر �ألسو�، ��منا يتخذr [مًز� ما�يا �قامه �هللا تعاI ليس �ال. كما �ننا نسجد على �أل[f، �لكن 
�لسجو� ليس لأل[f؛ كذلك نقّبل �حلجر �ألسو�، �ال يكو7 هذ� �لتقبيل من �جله. فاحلجر حجر Àت ال ينفع �حد� 

�ال يضر، �لكنا نقّبله ألنه من qلك �حلبيب �لذ� جعله [مز� لعتبته.“ (ينبوn �ملعرفة، �خلز�ئن �لر�حية (لد ٢٣) 
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