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التقوى

كلمة التقوى

املرأة  تنعم  أن  قبل  مضت  مديدة  قرون 
هلا  املمنوحة  األصلية  حقوقها  من  حبزمة 
على  النزول  يف  اإلهلي  الوحي  بدء  منذ 
البشر. نعم، فعلى الرغم من أن القاعدة العريضة اآلن 
تقر أبصالة دور األنثى منذ حقبة ما قبل الشرائع، إال 
أن هذا اإلقرار غري كاف إلنساء ما حلق ابألنثى من 
حيف وجور طال حىت حقها يف جمرد احلياة، فكانت 
ُتقتل، بل تدفن حية، كوهنا ال تفي ابملواصفات املطلوبة 

لدى والد غليظ القلب وجمتمع متخلف.
ويف ظل دوران عجلة املقادير، ال يستقر أمر مستقٍو 
وال مستضعف على حال، فمستضعفو األمس أقوايء 
القدمية مين على  اليوم، ذلك ألن هللا تعاىل يف سننه 
وارثني.  وجيعلهم  أئمة  وجيعلهم  استضعفوا،  الذين 
ويشهد العامل أبم عينيه تبدُّل حال األنثى من النقيض 
ضحية  ما  عصور  يف  أن كانت  فبعد  النقيض،  إىل 
جمتمعات  أسواق  يف  رائجة  وسلعة  جمحفة،  لقرارات 
ذكورية، أصبحت هي نفسها اليوم مشاركة يف صنع 

القرار، بل متفردة به أحياان.
اآلن، وتبعا للمتغريات العاملية، أخذ املشايخ يف العامل 
اإلسالمي يعيدون النظر يف رواايت من قبيل »ال يفلح 
قوم َولوا أمرهم امرأة«، وذلك بعد النجاحات امللحوظة 
واملدونة يف سجل إجنازات املرأة بشكل عام، والبادية 
رأستها  حكومات  إجنازات  يف  اخلصوص  وجه  على 
نسوة أمثال »أجنيال مريكل« رئيسة وزراء أملانيا، ورئيسة 
وبدأان  أيضا،  غريها كثريات  وهناك  األوريب،  االحتاد 
نسمع للمرة األوىل عن حراك فقهي كبري ينم عن تغري 
نوعي يف اخلطاب الديين جيري يف بالد احلرمني، حيث 
ضخت اآللة الدعائية سيال من الفتاوى الفقهية تبيح 

يقام  أن  دون  السيارة  قيادة  هناك  للمرأة  مرة  ألول 
املرء  يدفع  له من تغري إىل األفضل  فيا  عليها احلد. 
للضحك سخرية وحتسرا على قرون أضاعها علماء 
السوء يف حترمي حالل نتج عنه حرمان ذي حق من 

حقه األصيل.
مفادها  حقيقة  إىل  األنظار  لفت  ينبغي  أنه  غري 
الساسة  ممارسات  عن  بعيدا  احلقيقي  اإلسالم  أن 
ما  اليت  حقوقها  للمرأة كل  يتيح  السلطان  ومشايخ 
كانت لتحلم هبا من قبل، بل إن ما تطالب به املرأة 
اآلن بنفسها لنفسها من حقوق هلو أقل مما يقره هلا 
اإلسالم احلقيقي يف القرآن الكرمي والتطبيق العملي له 

�ْت
َ
�َئ��ل  ����سُ

�ُت ��وَد �وُْء
َ
م
ْ
��ل ا ا دَذ ��َواَئ
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 . ومسيحه املوعود  ممثال يف سنة النيب اخلامت
فال مينع اإلسالم من أن تتبوأ املرأة موقع الصدارة، بل 
يوجب هلا هذا املوقع يف كثري من األحيان كوهنا الفرد 
  املناسب يف املكان املناسب، حىت أن خامت النبيني
قد أوجب على أمته أخذ نصف العلم الفقهي من 
الصديقة )رضي هللا  عائشة  النبوة كأمنا  بيت  نساء 
عنها(، حني وجه أنظاران إىل أخذ نصف ديننا من 

تلك احلمرياء )رضي هللا عنها(.
األنظمة  يف  املرأة  لوضع  مقارنة  مقام  املقام  وليس 
دورها  حلقيقة  بيان  هو  ما  بقدر  املختلفة،  الدينية 
نتناوله  ما  وهذا  املعاصر،  للمجتمع  ابلنسبة  وأمهيته 

إذ نعرض عليك  التقوى،  العدد من  تفصيال يف هذا 
املوضوع  الصلة هبذا  وثيق  الكرمي خطااب  القارئ  أيها 
للخليفة اخلامس للمسيح املوعود، حضرة مرزا مسرور 
أمحد )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز(، ويف سياق خطاب 
حضرته هذا واملوجه إىل النساء خصوصا، ركز حضرته 
أن  وكيف  املسلم،  اجملتمع  املرأة يف  دور  حقيقة  على 
األمر كذلك،  يكن  مل  لو  وماذا  قدميها،  اجلنة حتت 
أي  النساء يف  توجهت  فحيثما  حتما،  النار  إذا  إهنا 
جمتمع إىل القيام مبسؤولياهتن جتاه أوالدهن كما ينبغي، 
األلفة  تسوده  متماسكا  قواي  ينشأ  اجملتمع  ذلك  فإن 
والتكافل، والعكس ابلعكس. وكان تركيز حضرته على 
دور املرأة َكرَبَِّة أسرة حتديدا، إذ إن األسرة يف حد ذاهتا 
أصغر وحدة بنائية يف اجملتمع ككل، وسالمة اجملتمع 
ككل ال تتأتى دون سالمة وحداته البنائية متمثلة يف 
األسرة اليت تقوم عليها املرأة من الداخل والرجل من 

اخلارج.
هذا وستجد قارئ التقوى الكرمي أيضا يف هذا العدد 
موضوع  يطرق  ما  منها  املقاالت،  من  متنوعة  ابقة 
املرأة من الناحية التارخيية، ومنها ما يطرق موضوعات 
إثراءة  العدد  هذا  ليمثل  أيضا،  وتربوية  لغوية  أخرى 

شهرية جديدة يف طريق التجديد الشامل.
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا إىل إيضاح الصورة وتقريب 
الفكرة قدر املستطاع، وأن يعيننا على نفع اإلنسانية 

مجعاء..
والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد  أن  دعوان  وآخر 
املرسلني سيدان وموالان حممد  والسالم على أشرف 
الصادق األمني وعلى آله وصحبه أمجعني إىل يوم 

الدين، آمني.

حال  ل  تبدُّ عينيه  بأم  العالم  ويشهد 
النقيض،  ــى  إل النقيض  من  األنثى 
ضحية  ما  عصور  في  كانت  أن  فبعد 
في  رائجة  وسلعة  مجحفة،  لقرارات 
أصبحت  ذكورية،  مجتمعات  أســواق 
في  مــشــاركــة  ــوم  ــي ال نفسها  ــي  ه
أحيانا. به  متفردة  بل  القرار،  صنع 



)بين إسرائيل(
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أرى أن هذه الرحلة الكشفية إىل القدس 
النبوية إىل  كانت تتضمن نبًأ عن اهلجرة 
املدينة، وأن رؤية النيب  املسجَد األقصى 
النبوي  املسجد  بناء  إىل  إشارة  كانت 
وتكرميًا  تعظيًما  ينال  أن  له  ر  قدِّ الذي 
صالته  وأما  األقصى.  املسجد  من  أكثر 
فكانت  هلم  إماًما  اآلخرين  ابألنبياء   
يف  منحصرة  تبقى  لن  دعوته  أبن  بشارًة 
الشعوب  العرب وحدهم، بل ستمتد إىل 
اآلخرين  األنبياء  أمم  وستدخل  األخرى، 
يف اإلسالم، وأن هذا االنتشار سيتم بعد 
  النيب  أبن  نبأ  هذا  اهلجرة. كما كان 
ورد  حيث  القدس،  على  احلكم  سينال 
رؤيُة كل  »وتدّل  الرؤى:  تعبري  يف كتب 
مسجد على جهته والتوجه إليها كاملسجد 
دمشق  احلرام ومسجد  واملسجد  األقصى 
ورمبا  ذلك.  شاكل  وما  مصر  ومسجد 
ملوكهم  أو  جهاهتم  علماء  على  دلت 
األانم كلمة  )تعطري  ملوكهم«.  نـُوّاب  أو 

املسجد(.
املعاين  هذه  من  اآلن كالًّ  وسأتناول    
قد  أهنا  ألبني كيف  اآلخر،  بعد  واحًدا 

. حتققت كلها لصاحل النيب

 املعىن األول- لقد قلت آنًفا إن املراد 
هو  الرؤاي  هذه  يف  األقصى  املسجد  من 
املدينة  تعين  القدس  النبوي، وأن  املسجد 
يعين  القدس  إىل    سفره  وأن  املنورة، 

هجرته إىل املدينة. 
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 لقد بدأ هللا تعاىل ذكر هذه الرؤاي بقوله 
ليشري  بعبده﴾   َأْسرَى  الَِّذي  ﴿ُسْبَحاَن 
أي  هللا  سبوحية  سُتجّلي  اهلجرة  أن  إىل 
براءَته من العيوب والنقائص كليًة. فكلمة 
الرؤاي  هذه  أن  تبني  أيًضا  ﴿سبحان﴾  
بيت  رؤية  أن  ذلك  نبأ،  على  انطوت 
الظاهر ال تؤكد سبوحية هللا،  املقدس يف 
على  ساعدت  املدينة  إىل  اهلجرة  ولكن 
حققت كثريًا  اليت  اإلسالمية  الدولة  قيام 
مما  الكرمي،  القرآن  يف  الواردة  األنباء  من 
دل على سبوحية هللا تعاىل. فبقولـه تعاىل 
ِمَن  لَْيال  ِبَعْبِدِه  َأْسرَى  الَّذي  ﴿ُسْبَحاَن 
اأَلْقَصى  اْلَمْسجد  ِإىَل  احْلَرَاِم  اْلَمْسِجِد 
أنه  إىل  أشار  َحْوَلُه﴾   اَبرَْكَنا  الَِّذي 
سيذهب بعبده إىل املسجد األقصى أي 
تلك  تتحقق  لـه، لكي  مماثل  إىل مسجد 
اهلجرة،  من  لتحقُّقها  بد  ال  اليت  األنباء 
وعد  ما  أجنز    أنه  الدنيا كيف  فرتى 
ابجلهاد  املتعلقة  األنباء  من  القرآن  يف  به 
والقتال وقيام الدولة اإلسالمية وغريها مما 

كان متوقًفا على اهلجرة. 
ِمْن آاَيِتَنا﴾     مث إن قولـه تعاىل ﴿لُِنرَِيُه 
إىل  الرؤاي تشري  أن هذه  يدل على  أيًضا 
سفر ستتجلى فيه آايت إهلية خاصة. وال 
الذي كشف  السفر  هي  اهلجرة  أن  غرو 
الستار عن مستقبل مشرق لإلسالم كان 

خافًيا على الدنيا من قبل.
ِميُع    كما أن قولـه تعاىل ﴿إِنَّه ُهَو السَّ
يدعم موقفي، ألن رؤية  أيًضا  اْلَبِصرُي﴾  

القدس يف الكشف وحدها ليست دليال 
على كون هللا مسيًعا بصريًا، ولكن هجرة 
املدينة قد جّلت هذا املعىن أميا جالء. لقد 
حيث  مسيع..  هللا  أن  على  اهلجرة  دلت 
ويستجيب  يسمع  تعاىل  هللا  أن  هبا  تبنيَّ 
دعاء عباده، ودّلت على أنه تعاىل بصري.. 
حيث حتققت للمسلمني االنتصارات اليت 
ُوعدوا هبا بعد اهلجرة. كما دلت محايُة هللا 
إلـًها  هناك  أن  على  اهلجرة  إثر  للمؤمنني 

يبصر ابلعباد وحيفظهم.   
على  النبوي  املسجَد    رؤيته  وكانت 
شكل املسجد األقصى واملدينَة على صورة 
مسجده  أن  إىل  اإلشارَة  تتضمن  القدس 
بورك يف  فيهما كما  سيباَرك    ومدينته 

األقصى والقدس.
  ورمبا يقال هنا: ملاذا مل ُيشبَّه املسجد 
النبوي ابملسجد احلرام بداًل من األقصى؟ 
احلرام  املسجد  إن  أواًل:  واجلواب    
ينفرد- دون مجيع املساجد حىت املسجد 
خبصوصيات  النبوي-  واملسجد  األقصى 
اهلدف  واثنًيا: كان  احلج.  بشعائر  تتعلق 
األقصى  املسجَد    النيب  رؤية  من 
أيدي  يف  ستقع  املنطقة  تلك  أن  إعالَمه 
ليتحقق  ما كان  اهلدف  وهذا  املسلمني، 
أن كشف  فبما  احلرام.  املسجد  برؤيته 
أمرًا  يكن  مل  صراحًة  النبوي  امَلهجر  اسم 
حكيًما بسبب األوضاع السياسية السائدة 
لنبيه هنا ابملسجد    حينذاك فرَمز هللا
األقصى إىل املسجد النبوي وابلقدس إىل 

املدينة املنورة. 
  وحتقُُّق هذا النبأ يف حق املسجد النبوي 
النيّب  أن  هريرة  أيب  عن  روي  مما  ظاهر 
الرحاُل إال إىل ثالثِة  ُتَشدُّ  قال: »ال   
مساجَد: املسجد احلرام ومسجد الرسول 
كتاب  )البخاري:  األقصى.«  ومسجد 
مسجد  يف  الصالة  فضل  ابب  اجلمعة، 

مكة واملدينة(
 فاملسجد األقصى قد ُشّبه هنا ابملسجد 
النبوي، وبتأسيس املسجد النبوي حتقق نبأ 
أداء النيب  الصالَة يف املسجد األقصى.
يتعلق  آخر  نبأ  اإلسراء  رؤاي  يف  وكان   
يف  إليه  املشار  وهو  املنورة،  املدينة  بربكة 
و   .. َحوَله﴾  اَبرَْكَنا  ﴿الَِّذي  تعاىل  قولـه 
وهو  األقصى  حول  ما  يعين  ﴿حوله﴾  
ابرك هللا  النبأ  هلذا  وطبًقا  القدس.  مدينة 
فيما حول املسجد النبوي أيًضا.. أي يف 

املدينة املنورة. وإليكم األدلة على ذلك:
عن  أنس  »عن  احلديث:  يف  ورد   -1
النيب  قال: اللهم اجَعْل ابملدينة ِضعَفي 
)البخاري:  الربكة«.  من  مبكة  جعلَته  ما 
تنفي  املدينة  املدينة، ابب  كتاب فضائل 

اخلبث(
2- وعن عائشة أن رسول هللا  قال: 
إلينا املدينَة كحبنا مكَة أو  »اللهم َحبِّْب 
ان«  وُمدِّ صاعنا  يف  لنا  ابِرْك  اللهم   . أشدَّ
يف  »ابِرْك   : وقوله  السابق(.  )املرجع 
ان« يعين أن يبارك هللا يف زراعة  صاِعنا وُمدِّ

أهل املدينة وجتارهتم. 
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رسول  أن  عاصم  بن  زيد  »عن  و   -3
إبراهيم حرّم مكة ودعا  إن  قال:    هللا 
حرّم  املدينَة كما  حرّمُت  وإين  ألهلها، 
صاعها  يف  دعوُت  وإين  مكة،  إبراهيُم 
ألهل  إبراهيم  به  دعا  ما  مبثَلي  وُمّدها 
مكة.« )مسلم: كتاب احلج، ابب فضل 

املدينة(
  علًما أن الدعاء للمدينة هنا كان من 
الربكة  حيث  من  أما  املادية،  الربكة  أجل 
الروحانية فإن مكة هي األفضل بني سائر 

املدن بدون شك.
َ من هذه األحاديث كلها أن    لقد تبنيَّ
املسجد األقصى الذي بورك حولـه والذي 
منه  املقصود  الرؤاي كان  يف    النيب  رآه 
القدُس حىت  ُتؤَت  مل  إذ  النبوي،  املسجد 

ُعْشَر ما أوتيت املدينُة املنورة من الربكة.
عنها  هللا  رضي  لعائشة  رواية  وهناك    
املدينة بركة  لنا كيف ابرك هللا يف  توضح 
  النيب  قبَل مقدم  قالت:  ظاهرة حيث 
فيها  يتفشى  احلمى  وابء  املدينة كان  إىل 
بكثرة، ولذلك كانت تسمى »يثرب« أي 
البكاء والعويل، فنّجاها هللا  من هذا 
الوابء بربكة دعاء نبيه ، فسّماها املدينة 

)البخاري: فضائل املدينة(.  
  أنه  اإلسراء  يف كشف  ورد    كما 
صّلى ابألنبياء يف املسجد األقصى. وهذا 
إىل    هجرته  بعد  إال  يتحقق  مل  النبأ 
املدينة، حيث كانت املدينة نقطة انطالق 
بل  العامل؛  بقاع  إىل كل  اإلسالم  دعوة 

إال  يتوقف  مل  اإلسالم  ازدهار  أن  الواقع 
اإلسالمية  الدولة  عاصمة  ُنقلت  أن  بعد 
من املدينة. لقد حقق اإلسالم يف الثالثني 
الرسول  مدينة  فيها  اليت كانت   - عاًما 

عاصمة للدولة اإلسالمية - من االنتشار 
واالزدهار ما مل حيققه يف ثالثة عشر قراًن!

خص  قد    النيب  أن  هنا  يقال  وقد 
من  والربكات  اخلصوصيات  هبذه  املدينة 
عند نفسه! واجلواب: ليس بوسع اإلنسان 
أن مينح الربكات. مىت يقدر اإلنسان على 
أن يديل مبثل هذه األنباء مث حيققها أيًضا؟ 
احلق أن ما دعا به النيب  للمدينة كان 
مبثابة تصديق منه ملا نّبأه هللا به من قبل. 
وجدير ابالنتباه أن قوله تعاىل ﴿َأْسرَى 
بَعْبِده﴾  يشري إىل أن عبد هللا هذا مل خيرج 
يف هذه الرحلة الليلية خبياره، بل هللا نفسه 
يف  حدث  ما  ابلضبط  وهذا  سرّيه.  قد 
اهلجرة أيًضا حني خرج النيب  من مكة 
حتت ستار الليل، ومل يغادرها برغبته، وإمنا 

اضطر للخروج منها حني حاصر الكفار 
بيته الغتياله. إذن فلم تكن اهلجرة برغبته 
، بل إن املشيئة اإلهلية هي اليت دفعته 

للهجرة. 
  مث كما أن جربيل صاَحَب النيبَّ  يف 
إسرائه إىل القدس، كذلك رافق أبو بكر 
الرسوَل  أثناء اهلجرة، وكان متفانًيا يف 
طاعته كما يطيع جربيل أوامر هللا تعاىل. 
هللِا«، وكذلك  »بطُل  تعين  وكلمة جربيل 
كان أبو بكر عبًدا خمتارًا هلل تعاىل، وبطاًل 

مغوارًا يف سبيل دينه.

 املعىن الثاين- وقد قلت أيًضا إن رؤية 
بين  مسجد  أيًضا  تعين  األقصى  املسجد 
ابلقدس،  اإلسرائيلي(  املعبد  )أو  إسرائيل 
واملراد أن هللا تعاىل سيجعل نبيه  غالًبا 
هذا  حتقق  ولقد  أيًضا.  البلد  ذلك  على 
أيدي  يف  القدس  وقعت  أيًضا حني  النبأ 
 ، املسلمني يف عهد اثين خلفاء الرسول
قراًن.  ثالثَة عشَر  عليها  واستمر حكمهم 
لقد استوىل عليها اآلن املسيحيون، ولكنه 
نبأ  استيالء مؤقت، وقد مت أيًضا حبسب 
من أنباء هللا تعاىل، وسوف تعود القدس 
أتباع  أيدي  إىل    - آجاًل  أم  عاجاًل   -

الرسول  مرة أخرى.
من  املراد  املعىن، كان  هذا  إىل  ونظرًا    
لن  القدس  فتح  أن  تعاىل ﴿لياًل﴾   قوله 
يتم بقوة احلروب املادية، وإمنا بربكة تلك 
ما  وهذا  لياًل.    النيب  رآها  اليت  الرؤاي 

المسجَد    رؤيته  وكانت 
المسجد  شكل  على  النبوى 
صورة  على  والمدينَة  األقصى 
ــارَة  اإلشـ تتضمن  الــقــدس 
  ومدينته  مسجده  أن  إلى 
بورك  كما  فيهما  سيباَرك 
ــدس. ــق ــى وال ــص ــي األق ف
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حدث ابلضبط، إذ مىت كان جنُد العرب 
الصمود  على  قادرًا  والعتاِد  العدِد  القليُل 
أمام جيوش إمرباطور عظيم كقيصر، وإمنا 
الذي  اإلسراء  ليلَة  النازل  هللا  وحي  هو 
بفنون  واخلبرَي  العرمرَم  قيصر  جيَش  جعل 
العدميي  العرب  أمام  يفرُّ  والقتال  احلرب 

العدة والعتاد فراَر احلمري من األسد. 
ُتفَتح  مل  ويقول:  أحد  يعرتض  وقد    
عهد  يف  وإمنا    النيب  زمن  يف  القدس 
أيًضا  النيب  أتباع  أن  واجلواب:  عمر؟ 
يكونون مشمولني يف األنباء اليت يديل هبا. 
وهناك أمثلة كثرية لذلك يف اإلسالم ويف 

كتب األنبياء الذين خلوا من قبل.

رؤية  أن  أخربُت  لقد  الثالث-  املعىن 
املسجد يف املنام تدل على علماء املنطقة 
اليت فيها املسجد. وطبًقا هلذا النبأ جند أن 
على  السياسية  الغلبة  حيققوا  مل  املسلمني 
سكان  معظم  إن  بل  فحسب،  القدس 
تزل  ومل  اإلسالم،  يف  دخلوا  البالد  تلك 
القدس مركزًا لعلماء املسلمني طيلة ثالثة 
بوسع  يكن  مل  أنه  والظاهر  قراًن.  عشر 
إنسان أن حُيدث هذا االنقالب، بل إن 

هللا هو الذي فعل ما فعل.
  والغريب أن النار اليت رآها موسى
أثناء أحد أسفاره قد وصفها القرآن الكرمي 
تعاىل  هللا  قال  حيث  مماثلة  بكلمات 
﴿ُبوِرَك َمْن يِف النَّاِر َوَمْن َحْوهَلَا َوُسْبَحاَن 
اللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )النمل: 9(. فرتى أن 

كلـــــمات ﴿بورك﴾  و﴿َمْن َحْوهَلَا﴾  و 
الواردة هنا  الكلمات  ﴿سبحان﴾  متاثل 

يف سورة اإلسراء. 
املقصود من  أن  يقول  البعض  أن  علًما 
ولكن  )القرطيب(،  تعاىل  هللا  هو  النار 
َمْن  ﴿ُبوِرَك  تقول  اآلية  ألن  خطأ،  هذا 
يِف النار﴾ ، وهللا تعاىل يباِرك وال يباَرك. 
فاحلق أن النار هنا ال تعين هللَا، وإمنا تعين 
الذي  أن  واملراد  تعاىل؛  هللا  حب  لوعَة 
يلقي نفسه يف انر حب هللا يباَرك. وتشبيه 

احلب ابلنار شائع يف لغات العامل كلها. 
احلق أن املكان الذي ُيظهر هللا فيه جالله 
توضع فيه الربكة، وتتجلى فيه سبوحية هللا 
تعاىل؛ وإىل هذا السر الروحاين يشري كل 
 وحادث رؤية موسى  النيب  إسراء  من 

 الناَر. 
وهناك حادث آخر ملوسى  مشابٌه 
السورة  يف  ُذكر  وقد  النبوي  لإلسراء 
َأوُجَه  أعين »الكهف«، وسأبني  الالحقة 

التشابه هذه لدى تفسري سورة الكهف.
يشري  اإلسراء  أن كشف  وأرى  هذا،    

إىل رحلة نبوية روحانية أخرى أيًضا. فقد 
أخرب هللا  يف هذا الكشف أنه سيأيت 
على أهل اإلسالم عصر الظالم، وسيبعث 
هللا عندها رسوله حممًدا  مرة أخرى يف 
لـه،  املطيعني  خدامه  من  أحد  شخص 
العصر  ذلك  يف  للهدى  منارًا  ليكون 
بواسطته  املسلمون  ولينال  املظلم كالليل، 
نفَس الربكات اليت انهلا أنبياء بين إسرائيل 
ذلك  إىل  تعاىل  أشار هللا  وقد  وأتباعهم. 
﴿ُهَو  قال  حيث  أيًضا  اجلمعة  سورة  يف 
ُلوْا  تـْ ُهْم يـَ َعَث يِف اأُلمِّيِّنَي َرُسوال ِمنـْ الَِّذي بـَ
اْلِكَتاَب  َعلُِّمُهُم  َويـُ يِهْم  َويـُزَكِّ آاَيِتِه  َعَلْيِهْم 
َضالٍل  َلِفي  ْبُل  قـَ ِمْن  َوِإْن َكاُنوا  وَاحْلِْكَمَة 
ْلَحُقوا هِبِْم َوُهَو  ا يـَ ُهْم َلمَّ ُمِبنٍي * وَآَخرِيَن ِمنـْ
اْلَعزِيُز احْلَِكيم﴾ )اجلمعة: 3-4(.. أي أن 
النيب  سوف يعلِّم الدين مجاعًة أخرى 
يف  ستظهر  بل  ابملسلمني،  بعد  تلحق  مل 
هللا  على  مبستبعد  ليس  وذلك  املستقبل. 
تعاىل، ألنه العزيز احلكيم.. أي أنه لن يدَع 
أمَة املصطفى  لتهلك هكذا، بل ال بد 

أن يبعثه إلصالحهم بعثًة روحانّيًة.

ولقد تحقق هذا النبأ أيًضا حين وقعت القدس في أيدى المسلمين 
في عهد ثاني خلفاء الرسول ، واستمر حكمهم عليها ثالثَة عشَر 
استيالء مؤقت،  ولكنه  المسيحيون،  اآلن  عليها  استولى  لقد  قرنًا. 
وقد تم أيًضا بحسب نبأ من أنباء الله تعالى، وسوف تعود القدس 

- عاجاًل أم آجاًل -  إلى أيدى أتباع الرسول  مرة أخري.
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األسوة الحسنة

َوَمَنَع  َناِت  اْلبـَ اأْلُمََّهاِت َووَْأَد  َعَلْيُكْم ُعُقوَق  النَّيِبُّ : ِإنَّ اللََّ َحرََّم  َقاَل  َقاَل:  ُشْعَبَة  ْبِن  اْلُمِغريَِة  َعِن 
ؤَاِل َوِإَضاَعَة اْلَماِل. )صحيح البخاري، كتاب يف االستقراض وأداء الديون  رََة السُّ َوَهاِت وََكرَِه َلُكْم َكثـْ

واحلجر والتفليس(

رُُكْم أِلَْهِلي. )سنن ابن ماجه، كتاب  رُُكْم أِلَْهِلِه، وََأاَن َخيـْ رُُكْم َخيـْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: َخيـْ
النكاح(

َقاَل: اْلرِبُّ ُحْسُن اخْلُُلِق،  َعِن النـَّوَّاِس ْبِن مِسَْعاَن اأْلَْنَصاِريِّ َقاَل: َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّ  َعِن اْلرِبِّ وَاإْلِمْثِ، فـَ
ِلَع َعَلْيِه النَّاُس. )صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب( وَاإْلِمْثُ َما َحاَك يِف َصْدِرَك وََكرِْهَت َأْن َيطَّ

بـُوَِّة اأْلُوىَل: ِإَذا ملَْ َتْسَتْحِي َفاْصَنْع  َعْن َأيِب َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل النَّيِبُّ : ِإنَّ مِمَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكاَلِم النـُّ
َما ِشْئَت. )صحيح البخاري، كتاب األدب(
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من كالم اإلمام المهدي
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ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ
* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

ُّ
�مَ�ىت

����شحْ
َّ
���ر

ٱ
��عَ�ت ا ا

َّ
���ر

ٱ
�ُت، ا
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َ
�َت��ْت��ذ ���شْ

ُ
 ��لَم

خطاب 
��حشح�م�د

ئ
ا �م���ر��و� ا ��ذل� ���ح��ذ �د � ��س�ت ����هتل�

ئ
ا

�ترذ
��ل��رذ ����ى �لذ�ذ���ر� ا لل� �لت�هل� � ا ��ت�د

ئ
 ا

�م ��ل����ل�� ��لم�ه�د��ىت �ع��ل�ت�� ا �م ا �مل� ئ
�ل��
� ��وا ��لم�و���ود   ا

ج
�م��� ��ل��ل�م�����ت� ��ل��ذل� ��ل��ذ��ل�ت�هذ��ت ا ا

يف خيمة  النساء يف »حديقة املهدي«  مبناسبة اجللسة السنوية  يف بريطانيا
يوم 2017/7/29م 

أبعاد جديدة ملفهوم »الغد« يعرضها 
القرآن الكرمي

ْنُظْر  ُقوا هللَا َوْلتـَ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّ ﴿اَي أَيـُّ
ُقوا هللَا ِإنَّ هللَا  َمْت ِلَغٍد وَاتـَّ ْفٌس َما َقدَّ نـَ

ْعَمُلوَن﴾  )احلشر: 18( َخِبرٌي مبَا تـَ
واملؤمنات  املؤمنني  يشمل  األمر  هذا 
وهذه اآلية من اآلايت اليت ُتقرأ مبناسبة 
الرجال  تنصح  فهي  القران.  عقد 
مستقبلهم  إىل  ينظروا  أن  والنساء 
أن  نالحظ  عموما  ابلتقوى.  متحلِّني 
السبب األساسي للذنوب واخلطااي هو 
عدم املباالة وعدم الشعور بشناعتها، 
أي عدم الشعور واالهتمام مبا يريده هللا 
مّنا ورسوُله. فال نسعى إلدراك األوامر 
اليت ذَكرها لشئون حياتنا القرآُن الكرمي 
هللا  يقول  لنا.  عمل  خطة  هو  الذي 
 إذا كنتم مؤمنني فيجب أن تضعوا 
يف احلسبان دوما أنه جيب أن تقضوا 
التقوى.  حياتكم سائرين على دروب 
وعليكم أن تنظروا إىل كل عمل لكم، 
بغدكم  الدوام  على  هتتموا  أن  عليكم 
ومستقبلكم حبيث جيب أن ال هتتّموا 
ينبغي  بل  مادية  رغبات  بتحقيق 
بتحسني  اهتمام  لديكم  يكون  أن 
األخالق والتقدم يف الروحانية، وكيف 
من  أبوامر هللا جزءا  االهتمام  جتعلون 
حياتكم مؤمنني إمياان حقيقيا وصادقا 
ابهلل  بكامل الوفاء له . عندما 
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االهتمام جزءا من حياتنا  يكون هذا 
ن عاقبتنا  سنعيش حياة املؤمنني، وحنسِّ
أيضا. إذا كنا نوقن- وكان هذا اليقني 
جزءا من إمياننا- أبن هذه الدنيا فانية، 
وأن احلياة احلقيقية واخلالدة ستبدأ بعد 
القدرات  مالك    هللا  وأن  املوت، 
والشهادة  الغيب  عامل  وأنه  كلها، 
لع على ما يف  وهو عليم أبسراران ومطَّ
قول  نتدبر  أن  فيجب  قلوبنا،  أعماق 
ونضع  لغد«  قدمتم  ما  »انظروا  هللا 
هي  ما  وآن،  حني  احلسبان كل  يف 
األعمال اليت أجنزانها لنيل رضوان هللا 
أجيالنا  لرتبية  أجنزانه  الذي  وما   
غدان  يف  ينحصر  ال  فغُدان  القادمة. 
املوت  بعد  اآلخرة  احلياة  أو  املادي 
ذريتنا  غدان  من  املراد  بل  فحسب 

احلسنة  تربيتهم  كانت  فإذا  أيضا. 
ُكهم  ومتسُّ سامية  أبخالق  وختلُُّقهم 
ومن  أوفياء  مواطنني  وكوهُنم  ابلدين 
حياة  ن  سيحسِّ العايل  السلوك  ذوي 
نيل  من  نهم  وميكِّ وعاقبَتهم  أوالدان 
نفسه  الوقت  ففي    هللا  رضوان 
سُيكسبنا هللا  أجرًا لرتبيتنا احلسنة 
يرتك  ال    هللا  أن  املعلوم  من  هلم. 
أي عمل لنا دون أجر وجزاء، فكيف 
ابتغاء  أجنزْت  أعماال  دون جزاء  يرتك 
ألوامره.  واستجابًة  فقط  هللا  مرضاة 
إحراز  يف  ذريتنا  ستستمر  عندما  مث 
بذلك  سيتحسن  لنا  وتدعو  حسناتنا 
غُدان وهذه األدعية سرتفع درجاتنا يف 

العامل اآلخر أيضا. 
أبن    هللا  أمران  الذي  الغد  فهذا 

ما  انظروا  وقال  له  منا  قدَّ ماذا  ننظر 
الغد  وهلذا  جدا.  واسٌع  لغد،  قدمتم 
العامل  هذا  يشمل  وهو  واسعة،  معاٍن 
والعامل اآلخر أيضا، ويشمل النصيحة 
برتبية أنفسنا وتربية ذريتنا أيضا من كل 
النواحي. إن احملطات اليت ال يتصورها 
ان هللا  على  اإلنسان املادي قد سريَّ
اآلية.  هذه  يف  إليها  املؤدية  الطرق 
املال  لتوفري  يسعى  املادي  فاإلنسان 
العقارات  القتناء  ويسعى  لغده  فقط 
ه الروحانية والسعُي لنيل  فقط، وال ُيهمُّ
ُأمر  فقد  املؤمن  أما   ، هللا  رضوان 
املتاع  أي  الفاين  ابملتاع  يهتم  ال  أبن 
ح  املادي يف هذه الدنيا، وأود أن أوضِّ
ليس  املادي  الفاين  املتاع  أن كسب 
أن  جيب  لكن  جائز  هو  بل  ممنوعا 

�ه�د  �لذ  
ر�ت

��ذ
�ل��آ

� ا �ت  �ل�ح�تل�
� ا ��و 
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ا د��ىت  ��ل�ل� ا ��ذل�  �عذ�د ���ذ�ىت  �ذ�ح���ر  ل�ت �ل�� 
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���ذ ل�.  ��ت���ذ
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����
ُّ

��و�ت�م��� �م�ت��ت  ���ل� ���ت  ��ذ�ل��
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��و�ت ��ت  ��ل�ح��س�ذ ا ر��ذ��ت�ت�ه�م 
�ت
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﴾ ﴿

ال يشغل ابَلكم احلصوُل عليه وحده 
بل جيب أن هتتموا حبياتكم الروحانية 
برتبية صحيحة  تقوموا  مل  وإن  أيضا. 
ألوالدكم فسوف أيكلون املتاع الفاين 
هلم.  تركتم  مهما  وينفدونه  املادي 
وإن مل ترّبوهم تربية صحيحة فسوف 
تورطهم  إثر  القانون  لبطش  يتعرضون 
يف األعمال اخلاطئة السيئة، ولن يغين 

عنهم ذلك املال. 

األوالد زرع اليوم وحصاد الغد
  املوعود  املسيح  سيدان  كان 
ويقول:  القبيل  هذا  من  قصة  يذكر 
كان المرأة ولد مدلل وكان من عادته 
أن يقوم أبعمال الشغب والتصرفات 
للناس  ويسبب  البيت  خارج  املشينة 
يقوم  بدأ  مث  أيضا،  بسيطة  خسائر 
الناس  فكان  أيضا،  صغرية  بسرقات 
والدته  إىل  وحُيضرونه  به  ميسكون 
تصرفاته  وتكتم  إليه،  تنحاز  فكانت 
املشينة رغم العلم هبا وتقول مل حيدث 
شيء، وإن ابين ليس من هذا القبيل 
وإمنا الناس يتهمونه مبا مل يفعل. فكرب 
الولد مع هذه العادات السيئة ودالل 
أمِّه غري املربر ورسخت عاداُته وأخريًا 
صار يوما من األايم قاطع طريق وقاتال 
اجلرمية،  هبذه  يوما  فاعُتقل  مشهورا. 
وصدر احلكم إبعدامه، وملا ُسئل قبيل 

أخرية  أمنية  لديه  إذا كانت  اإلعدام 
أن  وهي  فقط  وحيدة  أمنية  قال: يل 
قالت  جاءت  فلما  أمي.  يل  حُتَضر 
له: ما هي أمنيتك األخرية اي ولدي؟ 
فقال إين سُأعَدم بعد قليل ويف هذه 
اللحظات أود أن أقبِّل لسانِك، فلما 
بشدة  ه  لساهنا عضَّ األمُّ  له  أخرجْت 
حىت انقطع اللسان. بدأت األم تصرخ 
وتئّن أبمل عندها الم الناس هذا االبن 
ملاذا  الشقي،  أيها  قائلني:  ولعنوه 
هذه  يف  البشع  الظلم  هذا  ارتكبت 
اللحظات األخرية يف حياتك؟ فقال: 
مشينة  أعماال  أرتكب  عندما كنت 
وكان الناس حُيضرونين إليها ويشتكون 
أن تصلحين  تؤيدين بدال من  كانت 
وتربِّيين وتبدي الغضب على تصرفايت 
السيئة، ولو كانت تنصحين وتعاقبين 
َلما وصلت إىل هذا احلال. فاللسان 
السيئة  أعمايل  يف  يؤيدين  ظلَّ  الذي 
الصحيحة  وتربييت  نصيحيت  من  بدال 
األم جتدر هبما  اللسان وتلك  فذلك 

هذه العاقبة حصرًا.  
جلميع  عربة،  ذات  القصة  فهذه 
األمهات الاليت- عند الدالل واحلب 
وال  غدهّن  إىل  ينظرن  ال  املؤقت- 
املال  ُيهمهّن  وإمنا  أوالدهن،  غد  إىل 
آالف  فقط.  والرفاهية  املادي  واملتاع 
املالحظ  ومن  يوميا،  يفلسون  الناس 

الراهن هنا أن كبار رجال  العصر  يف 
تسديد  على  يقدرون  ال  األعمال 
أيديهم  من  وينفلت  البنوك،  ديون 
املال والعقار- الذي تركه هلم آابؤهم- 
يف  يبقى  فال  الديون،  هلذه  تسديدا 
حمتاجني  ويصبحون  شيٌء  أيديهم 
يف  يتورطون  أو  فينتحرون  لقروش، 
أعمال غري شرعية. فلو كانوا قد تلقَّوا 
تربية حسنة ملا ركضوا وراء الدنيا فقط 
بل كانوا ذوي طبع متوازن. ميكن أن 
أن  الدنيا لكن جيب  ِنعم  تنتفعوا من 
هتتموا ابلرتبية أيضا. إن أوالد مسلمٍة 
مل  إهنم  يقولوا  أن  ميكن  أمحدية  غري 
أما  لرتبيتهم.  نظاَم  ال  إذ  تربيًة  يتلقوا 
املرأة األمحدية اليت آمنت إبمام الزمان 
فيجب عليها أن تسعى لرفع مستوى 
أوالدها  وتريب  شخصيا  روحانيتها 
الدين  إيثار  من  نهم  متكِّ تربية  أيضا 
السعي لكسب  الدنيا بدال من  على 

الدنيا. 
ميکن ألحد أن يقول: كثري من الناس 
يف الدنيا أكثر ماال وسعة من آابئهم 
وأجدادهم وهم ال يزالون يزدادون ثراء 
ويقومون  جتارهتم  يغّشون يف  أهنم  مع 
أبعمال سيئة أخرى أيضا، ولكن مع 
ذلك ال أييت عليهم زوال دنيوي. فلذا 
َهنا هللا تعاىل بقوله »ولتنظر نفس  وجَّ
ما قدمت« إىل أنه ال شك أن حالة 
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ولكنكم  جيدة  املادية  الناس  هؤالء 
الزمان  إبمام  اإلميان  تدَّعون  من  اي 
الصادق  اخلادم  بيعة  تّدعون  من  واي 
للرسول  واي من تّدعون أن البيعة 
هيأت لكم أسباب إصالحكم، ال بد 
أن تنظروا إىل الغد وهتتموا آبخرتكم. 
أما اآلخرون فهم حمرومون من الدين 
حياة  إىل  ينظروا  مل  فإهنم  والروحانية، 
املمات،  بعد  احلياة  يعرفوا  ومل  اآلخرة 
ألهنم  ومعذورون،  مضطرون  فهم  لذا 
ومل  شيء  كل  الدنيا  هذه  حسبوا 
يقول  الروحاين.  الغد  من  يستفيدوا 
هذه  يف  احلياة  تنتهي  لن  تعاىل:  هللا 
اآلخرة  حياة  هناك  بل  فقط  الدنيا 
سيئاهتم  عقاب  ينالوا  مل  فإن  أيضا، 
يف  ينالوه  أن  بد  فال  الدنيا  هذه  يف 
تّدعون  الذين  أنتم  ولكن  اآلخرة، 
تنظروا إىل حياة  أن  الروحانية عليكم 
الذين  الدنيا واآلخرة كلتيهما، فنحن 
نّدعي دخول مجاعة املبعوث من هللا 
الرسول  أبن  نؤمن  الذين  وحنن  تعاىل 
 آخر األنبياء املشرّعني وأبن القرآن 
تعليما  ُيعطينا  عليه  نزل  الذي  الكرمي 
إلصالح  النواحي  مجيع  من  كامال 
نسعى  أن  علينا  وآخرتنا،  دنياان 
أنفسنا  يف  حُمدثني  أبحكامه  للعمل 
نقيم  أن  علينا  وجيب  طيبا،  تغيريا 
مناذج حسنة ألوالدان أيضا لكي تنال 

على  تعاىل  القادمة رضى هللا  أجيالنا 
التوايل. 

جيل  إعداد  عن  املرأة  مسؤولية 
املستقبل  

إن اإلسالم ألقى على املرأة مسؤولية 
وحدها  املرأة  القادم،  اجليل  رعاية 
األجيال  على  حتافظ  أن  تستطيع 
أحكام  املرأة  تفهم  مل  وإذا  املتتالية، 
تْسَع لذلك فال ضمان  تعاىل ومل  هللا 
لرتبية األجيال أبدا، إن النيب  ذكر 
مقام املرأة العايل لتعرف ما هي مكانة 
  النيب  يُقل  مل  احلقيقية.  املسلمة 
قوال عاطفيا عابرا بل قرّر للمرأة هدفا 
حلياهتا من أجل احلفاظ على األجيال 
بني  لقد  وآخرهتم.  دنياهم  وإلصالح 
العظمى  املرأة  مكانة  مجلٍة  يف   
ووّجهها إىل مسؤولياهتا فقال: »اجلنة 
اجلملة  هذه  األمهات.«  أقدام  حتت 

مكانة  ذكر  مع  ببشارة  تصرّح  حيث 
أن  أيضا  إنذار  عن  تنم  املرأة كذلك 
األم اليت ليست حتت قدميها جنة فال 
بد أن يكون هناك جهنم، وقد ذكرُت 
والقاتل.  السارق  قصة  يف  مثاله  آنفا 
الطفل  ألن  األم  قدمي  حتت  فاجلنة 
بسبب الرتبية اليت يناهلا من أّمه يصبح 
م  ويقدِّ قومية  وثروة  صاحلا  مواطنا 
التذكر  ينبغي  الدنيا.  على  الدين 
تدعمها  ما مل  تثمر  الرتبية ال  أن  هنا 
أّمهم  األوالُد  يرى  وحني  األدعيُة، 
الدعاء  إىل  يتوجهون  ابلدعاء  ملتزمًة 
تلقائيا، فالرتبية الظاهرية ال تكفي بل 
ابلدعاء  تلتزم  أن  لألم  الضروري  من 
أن من  تعاىل. وال شك  وتتعلق ابهلل 
هبذه  يهتموا  أن  أيضا  اآلابء  واجب 
يف  املستوايت  أعلى  وُيقيموا  األمور 
األوالد حني  والعبادة. ألن  الروحانية 
يبلغون عمرا معينا ينظرون إىل اآلابء، 

إلى  ووّجه  العظمى  المرأة  مكانة  جملٍة  في    بين  لقد 
مسؤولياتها فقال: »الجنة تحت أقدام األمهات.« هذه 
الجملة حيث تصّرح ببشارة مع ذكر مكانة المرأة كذلك 
تنم عن إنذار أيضا أن األم التي ليست تحت قدميها جنة 
مثاله في  آنفا  وقد ذكرُت  أن يكون هناك جهنم،  بد  فال 

قصة السارق والقاتل.
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وأتلقى من األوالد رسائل كثرية مفادها 
أن لرتبية األم وألعماهلا الصاحلة أتثريا 
وال  بنا  يهتم  ال  أاَبان  ولكن  فينا  طيبا 
الشكاوى اتيت من  أّمنا. وهذه  يراعي 
اآلابء  سلوك  وبسبب  األوالد،  ِقبل 
السيئ َيفسد األوالُد يف بعض األحيان، 
حتميهم  َمن  منهم  عددا كبريا  ولكن 
أدعيُة األمهات، فلو عقْدت األمهاُت 
أوالدهن  سيحمني  أهنن  صميما  عزما 
الدين  على  األوالُد  لثبت  الفساد  من 
ابلرغم من ظروف غري مالئمة وابلرغم 
من عدم تعاون اآلابء واألزواج وابلرغم 

من سلوك الرجال الظامل واخلاطئ. 
أقول هنا للرجال أيضا أن يلعبوا دورهم 
يف جعل بيوهتم جنة، وال ُيلقوا املسؤولية 
كلها على النساء فقط، ألنه إضافة إىل 
اهتمام األمهات برتبية األوالد احلسنة 
يف  والوائم  احلب  الرجال  إظهار  فإن 
يزيد  ملما  مسؤوليتهم  وأداَءهم  البيوت 
ينبغي  ال  ولكن  حسنة،  تربيًة  األوالد 
لألمهات أن جيلسن حبجة أن الرجال 
حنن  نفعل  فماذا  يرام  ما  على  ليسوا 
وكيف نريب األوالد، ألنه كما قلُت يف 
على  األوالد  نشأ  العائالت  من  كثري 
دينّيا وكمواطنني صاحلني  أحسن وجه 
تربية  َيات  املرتبـَّ األمهات  بسبب  أيضا 
حسنة ابلرغم من سلوك اآلابء السيئ. 
تربية  فبسبب  ذكورا  األوالد  إذا كان 

أزواجا  سيصبحون  إايهم  األمهات 
عالية  أخالق  وذوي  صاحلني  وآابء 
وُمعينني زوجاهتم يف خلق اجلنة يف هذه 
الدنيا. فإذا مل تستطع األمهات احلفاظ 
على  حيافظن  أن  فعليهن  جيل  على 
جيل قادم، أعين إن مل يستطعن محاية 
أزواجهن من الفساد فعليهن أن يربني 
حيافظن  وهكذا  حسنة  تربية  أوالدهن 
وإذا  القادمني.  واآلابء  األزواج  على 
تلقي  بسبب  فهن  إاناث  األوالد  كان 
الرتبية احلسنة سيصبحن أمهات يذهْب 
املهمة  فاملسؤولية  اجلنة،  إىل  أبوالدهن 
اليت ألقاها اإلسالم على املؤمنات واليت 
ورائعة  بليغة  بكلمات    النيب  بّينها 
نساؤان  دوما  تتذكرها  أن  ينبغي  للغاية 

وبناتنا. 

رفع العبء عن كاهل املرأة،
والتطبيق النبوي

قضية  عن  أملانيا  يف  صحفية  سألتين 
وهي:  األايم  هذه  يف  أُِثريت كثريا  قد 
ملاذا ال تستطيع املرأة أن تؤمَّ الصالة يف 
املسجد؟ فأخربتـها أبن املرأة معفاة من 
الصلوات والعبادات يف بعض األايم يف 
وزّع  اإلسالم  إن  مث  خاصة،  حاالت 
أعمال  للرجال  اإلسالم  يقول  املهام، 
أبن  هنا  وأخربكم  أعمال.  وللنساء 
النساء  إبعانة  الرجال  أيمر  اإلسالم 

معهن  والعمل  البيوت  يف  أعماهلن  يف 
سرية  يف  لذلك  واضحة  أمثلة  وجند 
النيب  وُسنته ولكن ال أيمر اإلسالم 
الرجال  النساَء أبنه جيب أن يساعدن 
  النيب  أسوة  من  يتبني  أعماهلم.  يف 
يف  زوجاته  يساعد  احلسنة كيف كان 
ابختصار،  البيت.  أعمال  يف  بيوهتن 
يعفي  اإلسالم  أن  الصحفية  أجبُت 
النساء بسبب بعض مشاكلهن اخلاصة 
ما  ومنها  األحكام،  بعض  أداء  يف 
جيب أن يقوم به إمام، وكذلك قد وزّع 
اإلسالم مهام النساء والرجال، ولكنكن 
ُتِثْرَن قضية إمامة املرأة وكأنكن تتأَذْين 
هذه  ُتِثْرَن  لذا  املسلمات،  من  أكثر 
أعطى  فاإلسالم  وتضّخْمَنها،  القضية 
يقول  اإلمامة،  من  أعظم  مكانة  املرأة 
أقدام  حتت  اجلنة    اإلسالم  رسول 
أن  إمام  أي  يستطيع  ال  األمهات، 
يعطي املصلني يف اقتدائه ضماَن اجلنة. 
 بل هناك رواايت مفادها أنه إذا انتابت 
خمتلفة  أفكار  الصالة  أثناء  اإلمام 
أيضا  املقتدين  قلوب  يف  واختلجت 
ُيكتب  أيضا  مقتديه  فإن ذنب  أفكار 
يف حساب اإلمام. فكيف ميكنهم إًذا 
ولكن  اجلنة.  إىل  اآلخرين  يقودوا  أن 
إمام صاحل  منـزلة  حتتل  أن  ميكن  املرأة 
وجتعلهم  اجلنة  إىل  أوالدها  وتقوَد 
مواطنني صاحلني أو علماء ابرعني أو 
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مكانة  إن  إًذا،  ما.  لبلد  أعلى  زعيما 
ملسلمة  حاجة  فال  جدا  عظيمة  املرأة 
أمحدية حقيقية أن تشعر ابلدونية بتاات. 
نطاق  على  خرٌب  مؤخرا  أشيع  لقد    
واسع جاء فيه أن سيدة بنْت يف أملانيا 
بنفسها  الصالة  فيه  وستؤّم  مسجدا 
والنساء  الرجال  سيصلي  أنه  وتقول 
احلجاب  ارتداء  إىل  حاجة  وال  معا، 
شاهبه.  ما  أو  ابلوشاح  الرأس  وتغطية 
واآلن تقول هذه السيدة إهنا ستذهب 
إىل بريطانيا وستبين فيها أيضا مسجدا 

مثلما بنْته يف أملانيا. 
  أقول: كل هذه األمور تدل على عدم 
فهم الدين وعلى الشعور ابلدونية. فما 
فهو  رسوله  وأمر  هللا  أمر  ينايف  كان 
بدعة ُتَدّس يف الدين بسبب اجلهل، أو 
ُتدخلها القوى املعادية لإلسالم حبسب 
الفساد.  فيه  لتعيث  املدروسة  خطتها 
قد  األخرى  األداين  أن  املعلوم  من 
ابقيا  اإلسالم  ملا كان  ولكن  فسدت، 
يؤذيهم  ما  فهذا  األصلية  صورته  على 
الفساد  لعيث  يسعون  وابلنتيجة  كثريا 

فيه. 
حمفوظ  أنه  الكرمي  القرآن  يعلن 
منذ البداية وأن أوامره صاحلة إىل األبد 
وهذا  األبد،  إىل  تعاىل  هللا  وسيحميه 
لإلسالم  املعادية  القوى  تطيقه  ال  ما 
فتسعى جاهدة لعيث الفساد فيه وهي 

الشأن.  هبذا  مساعيها  يف  مستمرة 
بوضوح  النساَء  أمَر  اإلسالم  دام  وما 
فإن  احملتشم  واللباس  احلجاب  ابرتداء 
األحكام  هذه  تنايف  اليت  التصرفات 
الرتداء  حاجة  ال  أبنه  القول  وكذلك 
لباس  الرتداء  حاجة  وال  الوشاح 
سيؤدي  الزينة  إلخفاء  وال  فضفاض 
أن  يصح  وال  الدين.  يف  الفساد  إىل 
إىل  وجنبا  معا  والنساء  الرجال  يصّلي 
يصّلي  أن  تعاىل  هللا  أمر  لقد  جنب. 
كال اجلنسني منفصال فال مربر لنا أن 
خنالف أمره  متأثرين ابلقوى املعادية 
الذين عينهم  املاديون  الناس  لإلسالم. 
الدينية عمياء ال ميكن أن يشعروا أبمهية 

أوامر الدين. 
حزب  زعيم  جاء  مرة  ذات 
زمان  سيأيت  وقال:  ليقابلين  سياسي 
حني يصّلي الرجال والنساء يف املسجد 
قد  بل  قلُت:  واحد.  مكان  ويف  معا 
عليه  وأكل  الزمن  هذا  أتى  أن  سبق 

الدهر وشرب. كانت الصالة يف زمن 
إال  واحد  مكان  يف  تقام    النيب 
الصفوف  يف  يقفون  الرجال كانوا  أن 
األمامية والنساء يف الصفوف اخللفية، 
إذا  أيضا  اليوم  أن حيدث  ميكن  وهذا 
يف  النساء  أن  غري  الضرورة،  اقتضت 
منعزل  مكان  يف  يصّلني  األايم  هذه 
لسهولتهن حىت يستطعن أداء الصالة 
ورداءهن  وشاحهن  وخيلعَن  حبرية 
يف  وذلك  احلاجة  اقتضت  إذا  حبرية 
اجتماعات عادية دون الصالة. وقلُت 
له أيضا إن الرجال يتفننون يف أفكارهم 
عبادة  الصالة  أن  واملعلوم  وتصرفاهتم، 
وإذا كانت النساء أمامهم أو خمتلطات 
بينهم فقد يكون هناك من الرجال من 
العبادة  من  بدال  النساء  إىل  سينظر 
ز على الصالة، فقال مبتسما:  ولن يركِّ
علمُت  مث  متاما.  صحيح  كالمك 
أن  أخرى  مصادر  بواسطة  ذلك  بعد 
األمر  هذا  ذكر  السياسي  الرجل  هذا 

س في الدين  الله وأمر رسوله فهو بدعة ُتدَّ  فما كان ينافي أمر 
بسبب الجهل، أو ُتدخلها القوى المعادية لإلسالم بحسب خطتها 
المدروسة لتعيث فيه الفساد. من المعلوم أن األديان األخرى قد 
فسدت، ولكن لما كان اإلسالم باقيا على صورته األصلية فهذا ما 

يؤذيهم كثيرا وبالنتيجة يسعون لعيث الفساد فيه. 
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هو  هذا  أبن  وقال  خمتلفة  جمالس  يف 
اجلواب الذي تلقيُته على سؤايل وبناؤه 
الذين  إن  إًذا،  واحلقيقة.  املنطق  على 
البدعات  ُينشئون  مث  أبنفسهم  فسدوا 
إهنم  بل  منهم  خطأ  فهذا  الدين  يف 
أيضا  واملسلمون  ابلدين.  يستهزئون 
ابسم  التصرفات  هذه  مبثل  يقومون 
اإلسالم وبذلك يسخرون هم اآلخرون 
علم  يفقهون  ال  الذين  الدين.  من 
أما  منهم،  جهال  ذلك  يفعلون  الدين 
املسلمون فكان مقّدرا أن تبلغ حالتهم 
  النيب  أنبأ  قد  إذ  الدرجة  هذه  إىل 
أن هذا النوع من اجلهل سيتطرق إليهم 

فيقومون بتصرفات من هذا القبيل. 

فلسفة احلجاب وفرضيته على مجيع 
املسلمني ذكورا وإاناث

ومن انحية اثنية يقوم املسلمون ابلظلم 
املرأة  الدين، ويعاملون  واهلمجية ابسم 
بقسوة شديدة لدرجة كأنه ال أمهية هلا 
قط. لذلك أرسل هللا تعاىل إمام الزمان 
أي املسيح املوعود  ليصلح ما جنم 
عن اإلفراط والتفريط اللذين تطرقا إىل 
تعليم اإلسالم نتيجة تصرفات املشايخ. 
تعليم  البدعات يف  ُيدخلون  الناس  إن 
والُيسر،  السهولة  ابسم  اإلسالم 
ويضعون القيود غري املربرة بعذر القسوة 
يف تعليم اإلسالم وُترتكب أعمال سيئة 

بناء على كال املوقَفني، فكان مقدرا أن 
ُيرشد املسيح املوعود  كال الطرفني 
إىل الصراط املستقيم، فأرشدهم وإايان 

فعال. 
آمّنا  ألننا  األمحديني سعداء  إًذا، حنن 
ابلدونية  الشعور  انتابنا  إذا  ولكن  به، 
بعد إمياننا به  أو كان فينا ضعف 
يف تقدمي الدين على الدنيا فهذا يضعنا 
أن  علينا  وخمجلة.  أتملية  وقفة  أمام 
تعاىل هو  قاله هللا  ما  أن  دائما  نتذكر 
الذي سيبقى قائما، وهو بريء من كل 
تكون  أن  ميكن  ال  بينما  وخطأ  ُسقم 
من  بريئة  وقوانينهم  الدنيا  أهل  قواعد 

األخطاء واألسقام. 
لقد جاء يف األخبار من السويد مؤخرا 
أن سيدة تعقد حفالت موسيقية كبرية 
وقد أعلنت أهنا ستقيم حفلة موسيقية 
كبرية هذا العام وستشرتك فيها النساء 
فقط ولن ُيدعى هلا الرجال، وقالت إن 
السبب وراء ذلك هو أنه قد ثبت من 
الرجال  أن  املنصرمة  السنوات  جتارب 
احلفالت  هذه  يف  ابلنساء  يتحرشون 
حىت يبلغ األمر إىل اغتصاهبن أيضا يف 

بعض األحيان. 
نتيجة  للعيان  ظهر  ما  هذا  أقول: 
أما  والنساء.  الرجال  بني  االختالط 
هناك  كانت  لو  أنه  فيعّلم  اإلسالم 
خفيفة-  كانت  مهما  إمكانية- 

لقد  فاجتنبوها.  الئقة  غري  لتصرفات 
يقرّون  اإلسالم  على  املعرتضون  بدأ 
الرجال  بني  الفصل  أن  أبنفسهم 
أفضل.  املواطن  بعض  يف  والنساء 
إلنشاء  تصعد  األصوات  بدأت  وقد 
يف  والنساء  للرجال  منفصلة  مجعيات 
يف  الشعور  نشأ  وقد  احلاالت،  بعض 
الدنيوي  واجملتمع  الدينية  األوساط 
كذلك أن تكون للنساء والرجال هوية 
منفصلتان  الفئتان  تبقى  وأن  مستقلة 
عن بعضهما. والذين يتهموننا ابلفصل 
يقرّون أبنه ال بد  الشرحيتني بدأوا  بني 
من الفصل بينهما يف بعض األماكن. 
أن  األمحدية  املسلمة  السيدة  فعلى 
الذي  هو  وحده  تعليمنا  أن  تستيقن 
املطاف،  هناية  يف  غالبا  سيكون 
حرية  ابسم  اجلارية  املساعي  ومجيع 
املرأة ستبوء ابلفشل واخليبة. لقد شرح 
الفصل  ضرورة    املوعود  املسيح 
تعليم  ضوء  يف  والنساء  الرجال  بني 
من  احلكمة  هي  هذه  فقال:  اإلسالم 
احلجاب اإلسالمي، وهذه هي اهلداية 
الشرعية. مل يقصد كتاُب هللا ابحلجاب 
أسر النساء، ذلك ظن اجلهلة الذين ال 
شيئا.  اإلسالمية  املبادئ  عن  يعلمون 
هو  اإلسالمي  احلجاب  من  املقصود 
إلقاء  النساء والرجال مجيعا عن  كفُّ 
للجانب  زيناٍت  نظراٍت حرة، وكشِف 
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اآلخر، وتربُِّج اجلاهلية، ألن يف الكف 
عن كل ذلك مصلحَة اجلنسني.

غّض  أن  أيضا  نتذكر  أن  جيب  كما 
ينظر  أن  هو  العرب  لغة  يف  البصر 
اإلنسان بعني فاترة حبيث يصون نظرَه 
إىل  إال  ينظر  وال  رؤيته،  حِتّل  ال  عما 
ما جيوز النظر إليه )أي إذا كان هناك 
اضطرار لذلك فلتكن العني فاترة ولكن 
جيب غض البصر بوجه عام، وال تنظروا 
إىل ما ال جيوز رؤيته. هذا هو املراد من 

غض البصر(
وقال  أيضا ما مفاده: هناك من 
عقريهتم  ويرفعون  السفور  على  يرّكزون 
ولكن  املنطلق  هذا  من  النساء  حبرية 
ليعلموا أن ذلك سيؤدي إىل املزيد من 
الفسق والفجور وستبتعدون من الدين 
 : وتتورطون يف السيئات. مث قال
إذا كان هذا النوع من احلرية والسفور قد 
أدى إىل الزايدة يف عفة النساء فسنقّر 
حالة  مبّينا    وقال  خمطئون.  أبننا 
الرجال: عليكم أن تنظروا إىل حالتهم 
الرسن،  خليع  أصبحوا كحصان  فقد 
اإلميان  وال  هللا  خشية  عندهم  تُعد  مل 
الدنيوية  امللذات  اختذوا  وقد  ابآلخرة 
إهلا هلم. فاألهم واأَلوىل يف املوضوع هو 
أن يتم حتسني حالة الرجال األخالقية 
قبل تلك احلرية والسفور. فإذا حتسنت 
أال  على  قادرين  وأصبحوا  حالتهم 

تغلبهم العواطف النفسانية على األقل 
إذا  فيما  قضية  تثريوا  أن  عندها ميكن 
وإال  ال؟  أم  ضروراي  احلجاب  كان 
والسفور  احلرية  على  الرتكيز  َمثل  فإن 
الشياه  تقدمي  الراهنة كمثل  احلالة  يف 
  لألسود. فما قاله املسيح املوعود
قالت الكالَم نفسه السيدُة اليت ذكرهُتا 
قبل قليل واليت تعقد حفالت موسيقية، 
الرجال  بني  اخللط  ميكننا  ال  فقالت: 
والنساء ما مل يدرك الرجاُل أمهية احرتام 
املرأة وكيفية التحكم يف غرائزهم، وما مل 
نتأكد من أهنم فهموا هذا األمر جيدا. 
اليوم  الصوت  هذا  صعد  لقد  أقول: 
من جملس  وإن كان  واحد  مكان  من 
مبدى  يوحي  ولكنه  والغناء،  الرقص 
السيئات- كما  نشوء  ومبدى  اخلطورة 
نتيجة  الواقع-  صعيد  على  احلال  هو 

ما  والرجال.  النساء  بني  االختالط 
نّبهنا به اإلسالم قبل مئات السنني وما 
شرحه لنا املسيح املوعود  قبل قرن 
اآلن  يفهمونه  الناس  هؤالء  بدأ  وربع 
بعد جتارهبم وبعد انتشار السيئات ابسم 
لالعرتاف  يوما  وسيضطرون  احلرية. 
هو  اإلسالم  تعليم  أبن  وضوح  بكل 
اجلدير ابلبقاء، وهذا هو التعليم الذي 
يرشد الناس بوجه أكمل ليبقوا يف دائرة 

اإلنسانية.
فيجب أن ال تشعر أي مسلمة حقيقية 
بشعور الدونية مطلقا، فال نستطيع أن 
ذلك  ألن  سفينتني،  يف  األقدام  نضع 
سيؤدي بنا إىل الغرق. إذا كنا قد قطعنا 
العهد إبيثار الدين على الدنيا فال بد 
من االنتباه ألوامر هللا  فهو قد أمر 
الرجال أوال بغض البصر، وعدم النظر 

أعــالم وفــود الــدول املشــاركة يف اجللســة الســنوية ابململكــة املتحــدة 
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إىل النساء دومنا سبب، وعدم حضور 
جمالسهن. فبالعمل هبذا األمر ميكن أن 
نوا  جيتنب الرجال هذه السيئات وحيسِّ
دنياهم وعقباهم. مث أمر هللا  النساء 
أن يغضضن أبصارهن، وخُيفني زينتهن 
من غري احملارم، وحيافظن على احلياء. 
من  يتمّكّن  فسوف  ذلك  فعلن  وإذا 
إذا  أيضا.  أجياهلن  يف  احلياء  خلق 
ُيقمن  أن  األمهات  على  جيب  كان 
واألخالق  العبادة  يف  ألوالدهن  أسوة 
واملالبس احملتشمة لكي حيمني غَدهن 
هم  يتمسكوا  أن  أيضا  للرجال  فأقول 
أقول  أن  وأود  األمور،  هبذه  أيضا 
للمسؤولني خاصة من الرجال والنساء 
فتقدمي  ألوالدهم.  أسوة  ُيظهروا  أن 
ال  إذ  جدا،  ضروري  املسؤولني  أسوة 
يكفي تلقِّي املسؤولية يف جلنة إماء هللا 
أن  جيب  بل  فقط  شخصيا  والنشاط 
يسعني لرتك أسوة ألوالدهن يف البيت 
العصر  يف  حتتهن.  يعملن  والاليت 
احلاضر تالحظ موضاٌت عجيبة وغريبة 
األزرار  يشددن  فبعضهن  للعباءات، 
إىل البطن فقط وختاط العباءات حبيث 
تبقى بعضها مفتوحة وتظهر منها زينة 
اللباس. فالنساء يشرتين هذه العباءات 
اليت َتكشف مالبسهن. يف زمن سيدان 
صدرت  أيضا    املوعود  املصلح 
قد  فكان  العباءات،  على  اعرتاضات 

قال إن هناك عباءات تظهر منها زينة 
املالبس من األمام وبعضها ضيقة من 
ملحوظة  األمور كانت  فهذه  اخللف. 
حضرته  فقال  أيضا،  العصر  ذلك  يف 
إنين أتلقى االعرتاضات من الناس أن 
العباءات إما تكون من األمام مفتوحة 
اخللف.  من  صحيحة  تكون  ال  وإما 
من  يصمِّ أن  هللا  إماء  جلنَة  ه  وجَّ مث 
عباءات حمتشمة، فهن يعرفن ظروفهن 
من حبيث حيتجب  يصمِّ أن  لذا ميكن 
دون مواجهة أي مشكلة. ففي العصر 
أي  نفسها  احلاجة  تطرأ  أيضا  الراهن 
حق  تؤدي  عباءات  تلبسن  أن  جيب 
احلجاب وال تعرقل أعمالكن بسهولة 

أيضا. 
مالبس  ابرتدائكن  زينتكن  ُت  أرَيـْ وإذا 
لن  الرجال  أن  تتوقْعن  فال  فاضحة 
الرجال  أنظار  إن  بل  إليكن،  ينظروا 
يف هذه احلالة ستفحُصكن كامال من 
األعلى إىل األسفل. وقد بدأت بعض 
بعض  يف  الناحية  هذه  من  املشاكل 
املتزوجني،  وبني  الزوجني  بني  البيوت 
بصراحة  لكن  أقول  أن  أريد  لذلك 
إبظهار  دنيوي  سباق  يف  تشاركن  أال 
الدين  سباق  يف  شاركن  بل  زينتكن 
وحتسني مستقبلكن ومستقبل أجيالكن 
واآلخرة جنة،  الدنيا جنة  هذه  وجعل 
وال ميكن ذلك ما مل يكن هللا تعاىل أوىل 

يف كل أمر، وقد ذكرُت ابألمس أيضا 
أنه    املوعود  املسيح  لسان  على 
أعمالنا  النية يف مجيع  تكون  أن  جيب 

أننا نقوم هبا لوجه هللا تعاىل. 
يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:

َتاِن﴾   َجنـَّ رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  ﴿َوِلَمْن 
املوعود  املسيح  يقول  )الرمحن:47( 
الذين  أن  اعلموا  تفسريها:  يف   
ابلصدق  هللا  سبيل  يف  يتقدمون 
ُيعطون  بل  ُيضاعون،  ال  واإلخالص 
يقول  كما  العاَلمني  كال  يف  النعم 
رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  ﴿َوِلَمْن  تعاىل:  هللا 
َتاِن﴾ ، وذلك لكيال يظن أحد أن  َجنـَّ
هلم  بل  الدنيا.  خيسرون  إليه  القادمني 
يف  وجنة  الدنيا  هذه  يف  جنة  جنتان، 

األخرى. 
فينبغي أن نتذكر أن هللا تعاىل يريد منا 
أن ننظر إىل الغد، لكي حُنرز جنة هذه 
يريد هللا  أيضا. ال  الدنيا وجنة اآلخرة 
بل  امرأة  أية  القضاء على حرية  تعاىل 
يريد من الرجل واملرأة أن يعمل كل يف 
دائرته، لكي يتحسن جمتمع هذه الدنيا 
اجلنة  تنالوا  ولكي  اجلنة  منوذج  ويقّدم 
نتيجة سلوككم درب  يف اآلخرة أيضا 
مرضاة هللا تعاىل. وفق هللا تعاىل اجلميع 
أعمالكم وفق  لذلك وأن تكون مجيع 
رضى هللا تعاىل وأن تنالوا جنة الدارين. 

تعالوا اآلن ندُع. 
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� ���ذ�ىت ا ع 
���ت�عذسب� �ئر ���ك��ل��سل� ا �������شل� ��لم�عذسح���و� ���كل� *   ا
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مجيعها  الدين  مقاصد 
قوسني  بني  تنحصر 
على  مها  اثنني، 
اخلالق  مع  العالقة  إصالح  الرتتيب: 
اخللق،  مع  العالقة  إصالح  مث   ،
املوجز  املقال  هذا  يف  احلديث  ويدور 
عن إصالح عالقة املرء خبلق هللا تعاىل.

اء كل ابن آدم خطَّ
ال شك أن كل ابن آدم خطاء، هذا 
واملالحظة  التجربة  عليه  تشهد  أمر 
املوضوعية، وال يشذ عنه إنسان مهما 
والدهاء.  والكياسة  احلكمة  من  بلغ 
أحياان،  املرء  خيطئ  مل  لو  وحىت 
الفهم  سوء  أو  الظن  سوء  فسيصوره 
حال.  أية  على  خمطئا  البعض  لدى 
به  احمليطني  ظن  أو  اإلنسان،  وخطأ 
سوء  عن  يسفر  شيء  خاطئ،  أنه 
وبعضهم    هللا  خلق  بني  العالقة 

العالقة بني اخللق هو  البعض، وسوء 
مرض عضال، ووابء فتاك أابد شعواب 
  هللا  ُينزل  أن  األمر  وَلزََم  وقبائل، 
دواء ملعاجلته، بل والوقاية منه قبل أن 
يتفشى بني اخللق، أتدرون ماذا عسى 
التجاوز عن  إنه  يكون؟!  الدواء  هذا 

أخطاء اآلخرين.
املرور  أي  ي،  التخطِّ من  والتجاوز 
ابلشيء دون التوقف عنده مليًّا، أي 
ختطي هفوات اآلخرين وزالهتم حبقنا، 
مبعىن  الزالت،  تلــــــــك  عن  وتغاضــــــينا 
أخـــــــطاء  عن  التجاوز  وأمشــــــل،  أدق 
الطــــريق  أول  هو  حقنا  يف  اآلخـــــرين 
إىل ُخلــــُق العفــو الذي هو صــفة املوىل 

 وأحد أمسائه احلـــــــسىن. 
 

عن  العفو  إىل  حباجة  حنن  ملاذا 
الناس؟!  

 لو مل يتجاوز املرء أحياان عن أخطاء 

اآلخرين يف حقه ملا وجد حوله أخا أو 
صديقا ذا مودة، وقد أحسن الشاعر 

إذ قال:
�ذسًل�

��ت �م�و� ���هل�
�ل��ئ

� ���ذ�ىت ���ل ا ا ك�ذ�ت  دذ ائ

�ذ���
��ت �ل�� �لت�هل�

��ىت � ��ل��دذ ���م �لت��ل��تَ ا
��ت�هت��ك �              ����د

��ذس��   �ل�ئ
���ذ ك،  ��ذل�

ئ
�لْ ا ��و ���ش�َ

ئ
ا ا ��س�د � ��وا

���ذسب�ع���

�ذس��
��ذ ل�  ��و�م��ذ

ٍ ��شح��ت ��ذ�ذ ����ذ دذ               ���هتل�

��ى ���عت��دذ
� �ٍا �ع����ى ا ر��ذ ��را ���م �ت����

��ذ�ت �
ئ
ا ا دذ ائ

���ذ��؟!
ل� �و �م����

��� ��ت�����ذ ��ل�ذل� ��ىت ا
ئ
، ��وا �م�ئ�ت             ���طحذ

وألن حب املرء ألخيه ما حيبه لنفسه 
هبا،  إال  اإلميان  يكتمل  ال  صفة  هو 
كما قال حضرة خامت النبيني : »اَل 
َما  أِلَِخيِه  حُيِبَّ  َحىتَّ  َأَحدُُكْم  ْؤِمُن  يـُ
ْفِسِه« )1( وإذا كان كل امرئ  حُيِبُّ لِنـَ
يرجو مغفرة هللا تعاىل له وعفوه عنه، 
ونغفر  اآلخرين،  عن  حنن  نعفو  أفال 
ْعُفوا  تقصرياهتم حبقنا؟! يقول : ﴿ليـَ
ْغِفَر اللَُّ َلُكْم  َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِبُّوَن َأْن يـَ

وَاللَُّ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾  )2(.

ٌّ �َ��َم��ت�ٌم
���َ��ت ��َو  �ُ�

��ذَّ
َ�ل�َئ

حسني حممد - مايل



21

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد السادس، محرم وصفر 143٩ هـ، تشرين األول/ أكتوبر 2017 م

العفو، فضيلة بني رذيلتني:
اإلفراط والتفريط

 يقول املسيح املوعود : »عليكم 
أن تعوِّدوا أنفسكم على العفو والصفح 
توجيه  وليس  األحيان«،  معظم  يف 
قبيل  من  هنا    املوعود  املسيح 
انفع  تعليم  وإمنا هو  اجلوفاء،  النصائح 
حكيم يعاجل مرضني اثنني يف آن، فهو 
إسراف  يف  يبدو  الذي  اإلفراط  يعاجل 
املرء يف مؤاخذة الناس على كل صغرية 
الضغائن،  لنفسه  يولد  حبيث  وكبرية، 
فيكون كمن يصنع عدوا له بيديه، أو 
كما يقول البعض: »يكون كمن يطبخ 
مسه، أو حيفر حلده«. كما يعاجل توجيه 
املسيح املوعود  لنا مرضا اثنيا، هو 
التفريط، والذي يبدو يف إمهال العقاب 
األحوال،  يف كل  العفو  والتزام  كلية، 
مفاسد،  من  ذلك  على  ترتب  مهما 
فالتوجيه الرابين الواضح يقول: ﴿َوَجزَاُء 
وََأْصَلَح  َعَفا  َفَمْن  ُلَها  ِمثـْ َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة 
اِلِمنَي﴾   َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّ إِنَُّه اَل حُيِبُّ الظَّ
)3( ، إًذا، فالعفو ال يكون حممودا إال 

إذا ترتب عليه إصالح مرجو، عدا هذا 
وإمنا صورة  عفوا حبال،  يكون  فإنه ال 

من صور الضعف واملداهنة والديوثية.

ملاذا ال يعفو البعض؟!
ال مييل املرء إىل مؤاخذة اآلخرين على 

إال  غالبا  عليها  وحماسبتهم  أخطائهم 
لسوء  اعتقاد لديه مفاده أنه ال خيطئ 
اخلطأ  هذا  يف  يقع  أن  له  ميكن  وال 
حتديدا مهما كانت الظروف.. أو لعل 
رغبة املرء يف مؤاخذة اآلخرين على ما 
منشؤها  يكون  أخطاء  من  منهم  يبدر 
ابألفضلية  الزائف  والشعور  الكرب 
عليهم.. فينبغي على اإلنسان قبل أن 
يفكر  أن  اآلخرين  مؤاخذة  يف  يفكر 
يف نفسه، أال ميكن أن يقع هو نفسه 
فريسة لذلك اخلطأ يوما ما؟! وليفكر 
تصرف  يكون  عساه  ماذا  ساعتها 

اآلخرين معه.
التسلط  هتوى  األمارة  النفس  إن 
فيها  مما  الرغم  على  األحكام  وإصدار 
العيوب، وهلذا كنا مأمورين بكبح  من 
وُعدَّ كبح  النفس كلية،  هذه  أهواء 
احلالة  من  ترقينا  سبيل  ذاك  األهواء 
الطبعية إىل احلالة األخالقية ومنها إىل 

احلالة الروحانية.
مجاح  كبح  مسألة  إىل  وابلعودة    
يسهل  ال  أنه  فمعلوم  النفس،  وأهواء 
العفو على كل إنسان ما مل يبلغ ذلك 
التواضع،  من  خاصة  درجة  اإلنسان 
الرفيعة  الدرجة  تلك  بلوغ  سبيل  ويف 
أن  أتباعه    املوعود  املسيح  علَّم 
يكونوا –وهم حمقون يف قضية –كأهنم 
هم امللومون. اي له من تعليم ال ميكن 

ملدَّع كاذب أن يتلفظ به!

خامت  حضرة  سرية  يف  العفو  مشاهد 
 النبيني

احلميدة  اخلصلة  هذه  استعرضنا  وإذا 
– التجاوز عن أخطاء اآلخرين – يف 
لوجدانها  التاريخ  عرب  العظماء  حياة 
سيدان  حياة  يف  جتلٍّ  أعظم  تتجلى 
ومطاعنا خري األانم حممد ، لقد عفا 
ذلك اإلنسان الكامل عمن بطشوا به 

كسب ذلك اإلنسان الكامل بصفحه صديقا جديدا. بل أصدقاء جددا  
كثيرين كما يروى التاريخ، بحيث انثنى أعداء األمس أصدقاء مقربين 
اليوم، كل هذا بصفح النبي الجميل، مصداقا لقوله : ﴿اْدَفْع بِالَِّتي 

ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذى بَْيَنَك َوبَْيَنُه َعَداَوٌة َكَأنَُّه َولِيٌّ َحِميٌم﴾
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وأبحبائه ومثَّلوا هبم. إننا ال نبالغ لو قلنا 
أن شيطان الثأر القابع يف دخيلة كل 
الكامل  اإلنسان  لذلك  أسلم  قد  منا 
التصورات  أحد  هذا  ولعل  القياد، 
ِمْنُكْم  »َما   : قوله  لفهم  احلميدة 
ِمْن  َقرِيُنُه  ِبِه  َل  وُكِّ َوَقْد  ِإالَّ  َأَحٍد  ِمْن 
َك اَي َرُسوَل اللَِّ. َقاَل:  اجْلِّنِ. َقاُلوا: َوِإايَّ
َي ِإالَّ َأنَّ اللََّ َأَعاَنيِن َعَلْيِه َفَأْسَلَم،  َوِإايَّ
َفاَل أَيُْمُريِن ِإالَّ خِبَرْي.« )4(، لنتذكر معا 
الذي  احلجيب  شيبة  عن  النيب  جتاوز 
قتله  نية  أضمر  بينما  اإلسالم  أظهر 
وكيف كسب  القتال،  غمرة  يف   
صديقا  بصفحه  الكامل  اإلنسان  ذلك 
جديدا. بل أصدقاء جددا  كثريين كما 
يروي التاريخ، حبيث انثىن أعداء األمس 
بصفح  هذا  اليوم، كل  مقربني  أصدقاء 
النيب اجلميل، مصداقا لقوله :﴿اْدَفْع 
َنَك  يـْ بـَ الَِّذي  َفِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي  اِبلَّيِت 

َنُه َعَداوٌَة َكَأنَُّه َويِلٌّ مَحِيٌم﴾  )5(  يـْ َوبـَ
 إن حياة املصطفى االعظم  سجل 

حافل ابلصفح اجلميل والعفو الذي ال 
يصدر إال عن إنسان نبيل. وجدير بنا 

أن نتخلق خبلقه ونقتدي أبسوته. 

يف  العفو  ظلم..  فما  أابه  شابه  من 
 سرية املسيح املوعود

 فقط  املوعود  املسيح  يكتِف   مل 
أبدى  وإمنا  العفو،  إىل  أتباعه  بدعوة 
منوذج العفو يف نفسه وسريته الناصعة، 
مواقف  يف  النموذج  هذا  أبدى  وقد 
من  املتون،  بطون  سجلتها  عديدة 
وغريها  رَي  والسِّ التواريخ  وكتب  اجلرائد 
حضرته  عفو  منها  نذكر  الواثئق،  من 
من  النيل  مرة   عمن حاولوا غري 
وهو  وعرضه،  وشرفه  حضرته  مسعة 
لكلمة  ما  بكل  قتال  يعد  الذي  األمر 
املادي  القتل  إن  بل  معىن،  من  القتل 
ألهون مما كان هؤالء املغرضون يسعون 
املوعود  املسيح  حضرة  عفا  لقد  إليه. 
 عن القس الدكتور »هنري مارتن 

كالرك« الذي سعى مرارا وتكرارا إىل 
وكان  القضاء،  أمام  حبضرته  اإلضرار 
»سالم  حبقٍّ  هو  عنه  حضرته  عفو 
من  التاريخ  أثبته  الذي  الشجعان« 
النبيني خري  قبل يف حق حضرة خامت 
الورى  حني عفا من قبل عن قاتلي 
أهله وصحبه، ومن سعوا إىل قتله هو 
حق  امتلك  ملا  هلم  فقال  شخصيا، 
القضاء: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«، فال 
داعي لالستغراب من اتصاف املسيح 
إمنا  فهو  القومي،  اخُلُلق  هبذا  املوعود 
اكتسبه من أبيه الروحاين حضرة خامت 
النبيني، فلله در الشاعر العريب إذ قال:

��نكح��م ���ذ�ىت ا ��كت�ت��د��ى ��س�د��ىت  ��ذ�� ا
��ذل�ئ

ل�م
��سل� ����ذظل�

��ذ��� ���ذ
ئ
��ذ�� ا                             ��و�م�ذ �ت����سل�

1 صحيح البخاري، كتاب اإلميان
2. )النور: 23(       3.)الشورى: 41(

4.ٍ  صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة 

والنار(       5. )فصلت: 35(

لم يكتِف المسيح الموعود  فقط بدعوة أتباعه إلى العفو، وإنما أبدي نموذج العفو في نفسه وسيرته 
الناصعة ... لقد عفا حضرته  عن القس الدكتور »هنرى مارتن كالرك« الذى سعى مرارا وتكرارا 
إلى اإلضرار بحضرته أمام القضاء، وكان عفو حضرته عنه هو بحق »سالم الشجعان« الذي أثبته 
التاريخ من قبل في حق حضرة خاتم النبيين خير الوري  حين عفا من قبل عن قاتلي أهله وصحبه، 

ومن سعوا إلى قتله هو شخصيا، فقال لهم لما امتلك حق القضاء: »اذهبوا فأنتم الطلقاء«...
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رد مفحم 
هللا. وكان  رمحه  الباقالين  بكر  أبو  اإلمام  التقى 
النصراين:  براهب نصراين...فقال  ابملناظر،  مشهوراً 

أنتم املسلمون عندكم عنصرية.
قال الباقالين: وما ذاك؟

الكتابية  زواج  ألنفسكم  تبيحون  النصراين:  قال 
-اليهودية أو النصرانية- وال تبيحون لغريكم الزواج 

ببناتكم.
قال له االمام: حنن نتزوج اليهودية ألننا آمنا مبوسى. 

ونتزوج النصرانية ألننا آمنا بعيسى.
وأنتم مىت ما آمنتم مبحمد زوجناكم بناتنا.

فبهت الذي كفر.

دهاء يف الرد وحكمة يف التلفظ 
من كبار  تعاىل  هللا  رمحه  الباقالين  بكر  أبو  كان 
علماء عصره، فاختاره ملك العراق وأرسله يف عام 

371 للهجرة ملناظرة النصارى يف القسطنطينية ..

عندما مسع ملك الروم بقدوم أيب بكر الباقالين أمر 
َقّصروا من طول الباب حبيث يضطر  حاشيته أن يـُ
الباقالين عند الدخول إىل خفض رأسه وجسده 

كهيئة الركوع فُيذّل أمام ملك الروم وحاشيته!
ملا حضر الباقالين عرف احليلة فأدار جسمه إىل 
اخللف وركع مث دخل من الباب وهو ميشي للوراء 

جاعاًل قفاه مللك الروم بداًل من وجهه!
هنا علم امللك أنه أمام داهية!

الراهب  إىل  التفت  مث  فحياهم  الباقالين  دخل 
األهل  وكيف  حالكم  “كيف  له:  وقال  األكرب 

واألوالد؟”
غضب ملك الروم وقال: “أمل تعلم أبن رهباننا ال 

يتزّوجون وال ينجبون األطفال؟؟!!”
فقال أبو بكر: هللا أكرب !!! 

واإلنــــجاب  الزواج  عن  رهبانكم  نـَزّهون  تـُ
وأجنب  مـــــــرمي  تزوج  أبنه  ربكم  تتهــــــمون  مث 

عيـــــــــــسى ؟؟!!”

ُ
� َد �وَا

��َو�نَذ �َحَك�ٌم 

���ت�ىت �ل�ح�ىت ��ذ
�  �ع�ذ�د ا

���ذ����ذ ��ل��ل� ا
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مظلومة العصور الغابرة
ال شّك أن معاجلة قضااي املرأة ألمٌر 
شائك حبق، ذلك أن ما تعرضت له 
املرأة اترخييا من ظلٍم اجتماعي وفكري 
ال ميكن بيانه يف بعض السطور. لذا 
الرغم من تعدد الدراسات  فإنه على 
اليت  والفلسفية  والدينية  االجتماعية 
حماور  من  قضاايها  معاجلة  حاولت 
متعددة، إال أننا جند أن املعضلة الرئيسة 
كانت تكمن يف الفهم اخلاطئ الذي 
كان يتبناه بعض املفكرين والفالسفة 
وبيان كنه  تعريف  يستطيعوا  مل  ممن 
حقيقي  بشكٍل  البشري  الكائن  هذا 
أوقعهم  الذي  األمر  وموضوعي، 
املبطن  واالجتهاد  التأويل  شباك  يف 
تتناسب  ال  استنتاجات  على  القائم 
مع معطيات العلم احلديث. وكمثاٍل 

على ذلك وليس على سبيل احلصر 
يقول »بردون« الفيلسوف االشرتاكي 
»إن  النظام«:  »ابتكار  كتابه  يف 
وجداننا،  من  أضعف  املرأة  وجدان 
بقدر ضعف عقلها عن عقلنا«. كما 
و(: »إن املرأة،  يقول الفيلسوف )روسُّ
مل خُتلق للعلم وال للحكمة وال للتفكري 
للفن وال للسياسة، وإمنا خلقت  وال 
بلبنها،  أطفاهلا  تغذي  أمًا  لتكون 
لألب،  ذلك  بعد  وتسلمهم  وتتعهد 
أو للمريب يعتين هبم على حنو ما توحي 
به الطبيعة، وترجع هي للقيام بوظيفة 
وُترضع،  وتضع،  فتحمل،  األمومة 
وُترضع  لتحمل،  أيضًا  لتعود  وتتعهد 
وأطفاهلا  وهي  ـ  جديد  من  وتتعهد 

دائمًا يف عنق الرجل«  )1( 
 

يف  املرأة  لواقع  رمز  املصرية،  هيباتيا 
ظل التعاليم الكنسية

النظرة  على  التارخيية  الشواهد  أحد  إن 
العنصرية اليت تعاملت هبا الكنيسة سابقا 
هو  للمرأة  املستقل  الفكري  الدور  مع 
هيباتيا.  االسكندرية  الفيلسوفة  قصة 
عاملة  مصر كأول  يف  ملعت  اليت  هيباتيا 
رايضيات يف القرن الثالث امليالدي، يف 
الفرتة اليت كانت فيها مصر حتت سيطرة 
هيباتيا  هنلت  الرومانية.  االمرباطورية 
والرايضيات  والفلك  الفلسفة  علوم  من 
األفالطوين  البحث  مبنهج  وأتثرت 
املؤرخ  ويسرد   .)Neoplatonism( احملّدث 
الكنسي سقراط )2( عن هيباتيا يف كتابه 
هناك  »كانت  قائاًل:  الكنيسة(  )اتريخ 
امرأة يف اإلسكندرية تدعى هيباتيا، وهي 
يف  ابرعة  ثيون. كانت  الفيلسوف  ابنة 
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جعلها  ما  املعاصرة،  العلوم  حتصيل كل 
تتفوق على كل الفالسفة املعاصرين هلا، 
وشروحاهتا  تفسرياهتا  تقدم  حيث كانت 
الفلسفية، خاصة فلسفة أفالطون ملُريديها 
ابإلضافة  املناطق،  من كل  قدموا  الذين 
هتوى  تكن  مل  الشديد  تواضعها  إىل 
ذلك كانت  رغم  العامة.  أمام  الظهور 
دون  وحكامها  املدينة  قضاة  أمام  تقف 
أن تفقد مسلكها املتواضع املهيب الذي 
أكسبها  والذي  سواها،  عن  مييزها  كان 
وايل  هلا. كان  اجلميع  وتقدير  احرتامهم 
املدينة )اورستوس( يف مقدمة هؤالء الذي 

كانوا يكنون هلا عظيم االحرتام.«
وعلى الرغم من إسهاماهتا العلمية يف حقبٍة 
النسائية  العلمية  اإلجنازات  فيها  ندرت 
يف  الكنيسة  رجال  أن  إال   )3( املنفردة 
ذلك الوقت استاؤوا من مكانتها وأتثريها 
املسيحيني  وخاصة  طلبتها  على  الفكري 
الالهوتية  لألفكار  خمالفتها  يف  منهم 
يف  بسطها  الكنيسة  حتاول  اليت كانت 
حديد.  من  مبطرقة  الرومانية  اإلمرباطورية 
فرُيوى أن مجوعا من الغوغائيني املسيحيني 
تتبعتها عقب رجوعها لبيتها بعد إحدى 
أسقف  من  مباشر  وبتحريٍض  ندواهتا، 
والسحر  ابهلرطقة  اهتمها  الذي  الكنيسة 
مث  شعرها،  من  جبرها  فقاموا  والوثنية. 
حببل  متاما  عارية  وجرّوها  مالبسها  نزعوا 
ملفوف على يدها يف شوارع اإلسكندرية 

حىت تسلخ جلدها، مث غالوا يف تعذيبها، 
ابألصداف  جلدها  من  الباقي  ليسلخوا 
فتصري جثة هامدة، مث ألقوها فوق كومة 

من األخشاب وأشعلوا هبا النريان.
 من املؤسف حقا أن املصري الذي لقيته 
وصفه  ميكن  ما  أقل  والذي  »هيباتيا« 
ابلوحشية والفحش مل يسجل التاريخ أي 
إشارة إىل أن ُمرتكبيه واحملرضني عليه متت 
هذا  أمام  متعجبني  نقف  بل  حماسبتهم، 
امرأة  حبق  مورس  الذي  الكنسي  العنف 
ومل  أبطروحاهتا  السائد  الفكر  خالفت 

ُتستدَع للحوار، بل ُأسكتت بوحشية. 

اللحظة  من  املوازين  يعدل  اإلسالم 
األوىل

السماوي  الكتاب  ذلك  القرآن  نزل 
التشريعي بنظرية ثورّية وألول مرة مقّدما 
تكوينها  يعّرف  جديدا  طرحا  حبقها 
احلقيقي روحيًّا وجسداًي ويعرتف أببعادها 
احلسية ككائن حي مستقل ذي حقوٍق 
وواجبات تتساوى بل وتتفوق يف أحيان 
الطرح  هذا  الرجل. كان  على  أخرى 
واضحا يف أول خطاٍب خاطب به الروح 
القدس قلب رسول هللا  عندما جاءه 
األمر اإلهلي األول يف غار حراء قائال: 
َخَلَق   * َخَلَق  الَِّذي  رَبَِّك  اِبْسِم  رَْأ  ﴿اقـْ
اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾  )4(. لنجد يف هذه 
اآلية حذًفا بيانيا هدفه تعميم داللة فعل 
األمني  الصادق  حممًدا  ليشمل  )َخَلَق( 
وكأنه  وإاناًث  ذكورًا  عام  بشكٍل  واألمة 
ُمكّلف  »أنت  الكرمي  لنبيه  يقول  تعاىل 
اي حممد بتبليغ رسالة ربك الذي خلق، 
خلق اإلنسان ذكورًا وإاناًث«. كما أن هللا 
تعاىل لفت نظر رسوله الكرمي إىل خاصّية 
إنسانية أخرى وهي خاصية الرجوع إىل 

صورة ألسطرالب ُصنع يف اليمن 690 ه/1291 م. يعترب العصر العباسي العصر الذهيب العلمي للدولة 
اإلسالمية حيث شّكل بيئًة علمية خصبة للمرأة، مما ساعد النساء املسلمات على تطوير مهاراهتن العلمية 
ابملقارنــة مــع العصــور املظلمــة الــيت كانــت تعيــش فيهــا املرأة يف أورواب، والفرتة اليت عاشــت هبا العاملة هيباتيا 
يف اإلسكندرية. وهنا جيدر ابلذكر عاملة الفلك املسلمة مرمي األسطراليب اليت كانت تعمل يف بالط سيف 
الدولة الذي كان أمري حلب ما بني عامي 944 م حىت 967 م وهي أول من اخرتع األسطرالب املعّقد. 
عاشــت يف حلــب، وكانــت بنتــا ألســطراليب معــروف ابســم العجلــي، ويــروي ابن الندمي أبهنــا كانت تلميذة 
نســطولوس. برعــت يف الرايضيــات، وحــل املعــادالت املعقــدة ممــا ســاعدها علــى تطويــر آلــة األســطرالب ، 
Metropolitan Museum of Art, New York  .وكانت مهتمة بتطوير اآلالت الفلكية يف القرن العاشر امليالدي
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خالقه أي التعّلق واالستعانة به، فقال: 
﴿َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾  )5(  فكلمة 
)َعَلق( هنا اسُتعملت ككناية واستعارة، 
»اإلنسان«  أن كلمة  أيضا  العلم  مع 
أنسني  وجود  إىل  واضحة  إشارة  حتمل 
وأنٌس  رهبم  مع  أنٌس  البشر،  عند  اثنني 

مع أزواجهم.
ومبراجعة املعاجم العربية كلها جندها تتفق 
يف تعريف هذا اإلنسان على أنه شاِمٌل 
فنجد  واألنثى(.  )الذكر  اجلنسني  لكال 
أّن املعجم العريب املعاصر يعّرف اإلنسان 
ر  على أنه اسم جنس لكائن حّي مفكِّ
واالستنباط  ل  املفصَّ الكالم  على  قادر 
الذَّكر  على  يقع  العقلّي،  واالستدالل 
واألنثى من بين آدم، ويطلق على املفرد 
واجلمع: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن يِف َأْحَسِن 
املثايّل  اإلنسان  عّرف  ْقِومٍي﴾)6(، كما  تـَ
يكتسبها  بقوى  العادّي  يفوق  أنه  على 

ابلتطّور. )7( 
وعلى هذا النحو جند أن القرآن الكرمي 
بنّي يف أول وحيه الكرمي مِسة هذا املخلوق 
وتركيبه وخصائصه وحّدد مهمته األوىل 
فرض  يف  يقتصر  ومل  احلياة  يف  واألهم 
هذه املهمة على جنٍس حمدد بل جعلها 
يف  األوىل  خطوته  ليتخذ  مشولية  أكثر 
حترير املرأة من القيود اليت فرضتها عليها 
اليت  االجتماعية  واألعراف  الثقافات 

سبقت هذا الدين احلنيف. 

ودون اخلوض يف متاهاٍت اترخيية يعرفها 
البعض عند مقارنة مكانة املرأة يف األداين 
السابقة مع مكانتها يف اإلسالم، ومدى 
خصوصا  حبقها  مورس  الذي  العنف 
دورها  السابقة  األداين  مّهشت  عندما 
اجملتمع  يف  والرايدي  احلقيقي  الفكري 
الفيزيولوجية  الوظيفة  أسرية  لتجعلها 
فقط. ذلك أن هذا القصور يف التعاطي 
مع املرأة على مر العصور خّلف رواسب 
اجتماعية استمرت ابلرتاكم إىل مرحلة ما 
قبل احلرب العاملية األوىل لُتفّجر حركاٍت 
املرأة  بتحرير  تطالب  عاملية  نسائية 
التمثيل  حيث  من  ابلرجل  ومساواهتا 

االجتماعي واحلقوقي مدنيا وسياسيا. 
واقعا  ُتظهر  التارخيية  القرائن  أن  وجند 
يف  وخاصة  اإلسالم  يف  للمرأة  خمتلفا 
نالحظ  حيث  املكي،  العهد  بداية 
والنساء  الرجال  خاطب  تعاىل  هللا  أن 
قائاًل: النــزول،  املكّية  األنعام  سورة  يف 

َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن وَاْلَمْوَتى  ﴿ِإمنَّ
ُ مثَّ ِإَلْيِه يـُرَْجُعوَن﴾ . فال خيفى  يـَبـَْعثـُُهُم اللَّ
الذي  املشّرف  التاريخ  مسلم  أي  على 
األوائل يف  واملسلمات  املسلمون  سّطره 
تلك احلقبة استجابًة للحق، وتلبيًة لذلك 
الصوت السماوي ليكونوا مصداق حتقق 
هذه اآلية على حدٍّ سواء. ويف اآلية 99 
تعاىل  لفت هللا  أيضا  األنعام  من سورة 
أنظار الناس إىل حقيقة تكوين ومساواة 

الرجل ابملرأة وقال: ﴿َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم 
ْودٌَع َقْد  َقرٌّ َوُمْستـَ ْفٍس وَاِحَدٍة َفُمْستـَ ِمْن نـَ
ْفَقُهوَن﴾  فالرجل  ْلَنا اآْلاَيِت ِلَقْوٍم يـَ َفصَّ
واملرأة كالمها من نفس واحدة، متوازانن 
ومتعادالن يف كياهنما الوجودي ليستقرا 
وبعد  ُمسافر  فرتة  الدنيا  احلياة  هذه  يف 
أو  مستوعب،  هناك  منهما  موت كلٍّ 
مستودع إىل يوم البعث األكرب، أي يوم 

احلساب. 
 لقد نّظم هللا تعاىل تكوين األسرة بعقد 
زواٍج مشروط وشهود ومبهر مادي وقد 
أببويهم  األوالد  صلة  تعاىل  هللا  حدد 
بصلة رد اإلحسان إليهما وليس ابلطاعة 
الشرع.  مع  تعارضت  ما  إذا  العمياء 
كما أنه وبدراسة فقهية وقانونية جلميع 
الدين  يف  املرأة  مشلت  اليت  التشريعات 
أحاطها  تعاىل  أنه  نالحظ  اإلسالمي 
ولطافة  مكانتها  ليحمي  آمن  بسياج 
ُمراعيا  األمور  أدق  يف  اإلنساين  كياهنا 
إنه  حيث  أيضا.  الفيزيولوجية  وظائفها 
احليض،  وقت  احلدود  يف  عنها  خّفف 
وتوّسع يف بيان الُعَدد ومسح هلا ابخُللعة 
أو طلب الطالق إذا احتاج األمر. وأمر 
الرجل يف مجيع مراحل حياته سواء أكان 
أاب أو أخا أو زوجا أو ولدا برعاية نساء 
بيته بشكٍل خاص ومل جيربها على العمل 
أو اخلروج للكسب أو املسامهة مباهلا يف 
أعطاها  بل  الرجل،  شأن  شأهنا  البيت 
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أنه  به. كما  حتتفظ  أبن  الكلي  احلق 
يتجرأ ويعبث  فرض عقوابت على من 
الزوج  وأمر  الشرعية.  حبقوقها  أو  هبا 
مبراعاهتا ورفع من مكانتها خصوصا ملا 
عظيمة  جسدية  تضحيات  من  تبذله 
ومل  إخل.  والوالدة  والنفاس  احلمل  عند 
يهمل على الصعيد االجتماعي أن حيرّم 
األعني  وخيانة  القتل  وتعاىل  سبحانه 
قانونية على كل خمالفة.  وفرض عقوبة 
ُتبعد املؤمن عن  وهنى عن كل مفسدة 
وبنّي  ووّضح  اجلنة  مثار  من  وحترمه  ربه 
وطريقة  اخلالق  مرضاة  كسب  ُسبل 
املقصد  حتقيق  وأسلوب  به  االتصال 
اإلنسان ذكورا وإاناث. وشرّع  من خلق 
نظم  املايل كما  الوراثة  نظام  اإلسالم 
عالقة اجلار جباره فوضع اإلسالم بذلك 
كله أساسا متينا جملتمع مسامل ومستقر 

وآمن وروحاين أيضا. 
هّيأ  اإلسالمي  الدين  أن  جند  وبذلك 
من  لتحّسن  جدا  مناسبة  بيئة  للمرأة 
األسري  ومركزها  االجتماعي  وضعها 
خصبة  تربة  فتكون  الفكري،  ودورها 
إسالمية  عظيمة  نسائية  حركة  لبادرة 
مجيع  وعنفواهنا  تضحياهتا  يف  سبقت 
بـ  الغرب  التحررية يف  النسائية  احلركات 
1400 عام على األقل، وقلبت موازين 
لتخلق  مرة،  وألول  الشرق  يف  القوى 
جمتمعا متوازان يراعي حاجات مواطنيه، 

ومؤسسا لنهضة إسالمية خاّلقة أهبرت 
التاريخ اإلنساين على مدى العصور. 

وكما يعلم كل مسلم ومسلمة التضحيات 
العظيمة اليت قدمتها الصحابيات اأُلَول 
كسمّية  ودينه  ورسوله  هللا  سبيل  يف 
من  وكم  عنهما،  رضي هللا  ايسر  امرأة 
صحابية ضّحت مباهلا وأوالدها وزوجها 
يف سبيل هللا! ويؤسفين حقا عدم تعداد 
أمسائهن، إال أن كتب السرية تزخر هبن 
ملا  لوالها  اليت  العظيمة  وبتضحياهتن 

وصل اإلسالم إىل أطراف األرض. 
اإلسالمية  النسائية  احلركة  هذه  إن 
العظيمة كانت نواًة انبثقت عنها حركة 
فكرية وثقافية رائعة مؤسسًة جليل كامل 
يف  واملتضلعات  العاملات  النساء  من 
اإلسالم  أن  ذلك  اإلسالمية،  الشريعة 
الشرعي كل  العلم  طلب  على  حّض 
مسلم ومسلمة ابملستوى نفسه فكانت 
الصحابيات اأُلَول ينهلن من هذا املنبع 

الصايف للعلوم الروحانية اجلليلة. حيث 
أوقاات  خيصص    هللا  رسول  كان 
وليدير  أسئلتهن  على  ليجيب  للنساء 
أنه  ننسى كيف  وال  وليعظهن  شؤوهنن 
ى ابلنساء بشكٍل خاص يف خطبة  وصَّ
الدور  أذهاننا  عن  يغيب  وال  الوداع. 
نقل  يف  اجلليالت  النساء  هلؤالء  الرائد 
فائقة.  وأبمانة  لنا  الديين  اإلرث  هذا 
وأتيت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها 
يف املرتبة األوىل، ملا ُعرف عن فصاحتها 
ابألنساب  ِعلمها  وسعة  وبالغتها 
واألشعار وكانت عائشة رضي هللا عنها 
عرض  من  يستحيي  أباّل  سائلها  حتثُّ 
أمك«.  فأان  »سل  له  وتقول  مسألته، 
 )299( حوايل  العلم  عنها  أخذ  وقد 
 )67( منهم  والتابعني،  الصحابة  من 
يف  تتكرر  أمساًء  هناك  أن  امرأة. كما 
الصحابيات  هؤالء  من  احلديث  كتب 
والتابعيات اجلليالت ممن اشتهرن بكثرة 

مقارنة  عند  البعض  يعرفها  تاريخية  متاهاٍت  في  الخوض  ودون 
مكانة المرأة في األديان السابقة مع مكانتها في اإلسالم، ومدي 
العنف الذى مورس بحقها خصوصا عندما هّمشت األديان السابقة 
أسيرة  لتجعلها  المجتمع  في  والريادى  الحقيقي  الفكرى  دورها 
ُتظهر  التاريخية  القرائن  أن  ونجد  فقط...  الفيزيولوجية  الوظيفة 

واقعا مختلفا للمرأة في اإلسالم
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العلم والرواية، فأم سلمة رضي هللا عنها 
روى عنها كثري من الصحابة والتابعني، 
منهم   ،)101( حوايل  بلغوا  حبيث 
بنت  أمساء  إىل  امرأة. ابإلضافة   )23(
أيب بكر الصديق، وأمساء بنت ُعَمْيس، 
بنت  وحفصة  احلارث،  بنت  وجويرية 
بنت جحش، رضي هللا  وزينب  عمر، 

عنهن.
 ويروي الرحالة ابن بطوطة يف رحلٍة له 
أنه  بدمشق،  األموي  املسجد  فيها  زار 
ذلك  يف  احملّداثت  من  عدٍد  عن  مسع 
عبد  بن  أمحد  بنت  كزينب  العصر 
املسلم  بن  بنت حممد  الرحيم، وعائشة 
يف كتب  جندها  أخرى  أمساء  احلرانية، 
املؤرّخني والرواة عن حمّداثت وفقيهات 
مدارس  أيديهّن  على  تتلمذت  عاملات 
»ابن  اجلليل  والعامل  العلم، كالفقيه  يف 
جتربته  حيكي  حيث  األندلسي«؛  حزم 
النساء،  ِحْجِر  يف  »ربيُت  فيقول: 
، ومل أعرف غريهنَّ  ونشأت بني أيديهنَّ
حّد  يف  وأان  إال  الرِّجال  جالسُت  وال 
َنيِن  الشباب.. وهنَّ علَّْمَنيِن الُقرآن، ورويـْ
َنيِن يف اخلط«. كثريًا من األشعار، ودرَّبـْ

وللمرأة يف البعثة الثانية حصة خاصة، 
على النهج األول

وكما  األول،  اإلسالم  هنج  على  وسريا 
على  النبيني  خامت  حضرة  حيرص  كان 

ختصيص وقت للنساء، يسألنه فيجيب، 
كذلك تعوَّدان أن نرى هذا املشهد يف 
ظل اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج 
املسيح  خليفة  خيصص  حيث  النبوة، 
يوما  سنوي  اجتماع  يف كل  املوعود 
وما  قضاايهن  فيتناول  حصرا،  للنساء 
من  مقتطفات  وتستحضرين  يشغلهن، 
اخلليفة  املؤمنني  أمري  موالي  خطاب 
اخلتامي  العزيز  بنصره  أيده هللا  اخلامس 
يف  بريطانيا  يف  إماء هللا  جلنة  الجتماع 
15 أكتوبر2015 حيث قال حضرته: 
أي  هللا،  إماء  جلنة  عضوات  أنت   «
إبمام  آَمنَّ  اللوايت  والفتيات  السيدات 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  الزمان، 
والسالم، تذكرن دائًما أن اجلماعة اليت 

الصالة  عليه  املوعود  املسيح  أسسها 
أتسست  اليت  اجلماعة  هي  والسالم 
وفقا ألوامر هللا تعاىل وحبسب النبوءات 
وأحاديث  الكرمي  القرآن  يف  الواردة 
الرسول الكرمي  عن األايم األخرية... 
مجاعة  دخلت  اللوايت  أنت  واليوم 
والسالم  الصالة  عليه  املوعود  املسيح 
وفًقا  حياتكن  تعشن  أن  تعهدتن  قد 
تنشرهنا  وأن  احلقيقية  اإلسالم  لتعاليم 
املسيح  قال  والداين...  القاصي  بني 
على  أنَّ  والسالم  الصالة  عليه  املوعود 
أتباعه التخلي عن مجيع أنواع الرغبات 
واألهواء الشخصية، ألهنم كوهنم ادَّعوا 
أهنم  ادَّعوا  وكوهنم  أمحديون،  أبهنم 
فإن  لإلسالم،  احلقيقية  التعاليم  يتبعون 

القرويــني  جامعــة  لباحــة  صــورة 
عــام  أتّسســت  املغربيــة:  فــاس  يف 
يف  جامعــة  أوَل  وُتعــدُّ  م   859
اتريــخ العــامل علــى اإلطــالق حبســب 
القياســية  موســوعة غينيــس لألرقــام 
أســاس  حجــر  وضــع  واليونيســكو. 
هذا الصرح العظيم الســيدة الفاضلة 
فاطمة بنت حممد الِفهري القريواين، 
الــيت كانــت إحــدى قامــات مدينــة 
فاس. تطوعت لبنائه من ماهلا الذي 
ورثتــه عــن أبيهــا. ويقــال أبهنــا ظّلت 
صائمــة قائمــة طوال فرتة بنائه ليبقى 
عامرًا ابلعبادة واملعرفة. وما زال هذا 
الصــرح جامعــة ومعهــًدا دينيــا حــىت 

Flickr  .يومنا هذا
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فاحصة  نظرة  إليهم  سينظرون  اآلخرين 
سوف  اآلخرين  إن  وقال  ابلتأكيد. 
من  لذا  أتباعه،  مستوايت  يقيمون 
واجب املسلمني األمحديني احلفاظ على 
العادات  وعلى  األخالق  معايري  أعلى 
أتباعه  على  إن  وقال  فقط.  اجليدة 
ميكن  ال  حبيث  دائًما  هللا  أوامر  اتباع 
إهنم  يقول  أو  فيهم،  يطعن  أن  ألحد 
يوجد  ال  أنه  أو  جيدين  غري  مسلمون 
وابلتايل،  وغريهم.  األمحديني  بني  فرق 
على كل أمحدي، رجاًل كان أو امرأة، 
فهم مسؤولياته الثقيلة. إذا مل يقدم قدوة 
إجيابية لآلخرين فهذا لن ينعكس سلًبا 
عليه فقط، وإمنا على اجلماعة أبكملها. 
سواء كان هذا األمحدي عضوا يف جلنة 
إماء هللا، أو يف جملس خدام األمحدية أو 
جملس أنصار هللا، جيب أن يسعى دائما 
احلقيقية....  اإلسالم  بتعاليم  لاللتزام 
عيش  يف  النساء  معظم  ترغب  ابلطبع 
ينعمن ابلراحة  وأن  مريح مع عائالهتن 
هناك  تزال  ال  ذلك  ومع  والسكينة، 
كافة  لتحمل  استعداد  على  سيدات 
أشكال املشقة والصعوبة واالضطهاد يف 
املوعود   ابملسيح  وإمياهنن  دينهن  سبيل 
احلقيقي  املؤمن  حال  هو  هذا   .
للتضحية  استعداد  على  يكون  حيث 
بصرب  ويتحمل  الراحة  أشكال  بكل 
إميانه...  الشدائد واحملن من أجل  كل 

ولدن  ممن  منكن  العظمى  الغالبية  إن 
أمحدايت وابلتايل مل تواجهن مثل هذه 
عليكن  لذا  املشاكل.  أو  الصعوابت 
تعاىل  هلل  شاكراٍت  دائما  تكن  أن 
أسبغها عليكن.  اليت  النعمة  على هذه 
والطريقة اليت تشكرن هللا هبا هي بزايدة 
معرفتكن الدينية وأبن تتصرفن بناء على 
تغرسنها  وأن  احلقيقية  اإلسالم  تعاليم 
االمتنان  تظهرن  سوف  أطفالكن.  يف 
فقط  األولوية  تعطني  عندما  احلقيقي 

إلميانكن على مجيع أمور الدنيا«.
 فيتبني من خطاب حضرته أن املسئولية 
األمحدايت  سيداتنا  على كاهل  امللقاة 
اليوم متاثل يف ِعظمها تلك اليت أُلقيت 
اأُلَول  اإلسالم  رائدات  كاهل  على 
على  محل  جديدا  جياًل  أسسن  ممن 
وشريعة  ديٍن مساوي  رسالة  نشر  عاتقه 
القوى  موازين  مجيع  قلبت  مسحاء 
األول  القرن  منذ  األوسط  الشرق  يف 
ِسرن  نساء  هذا.  يومنا  إىل  اهلجري 
السالم  عليها  مرمي  السيدة  ركب  على 
وتضحيتهن  طهارهتّن  يف  فرعون  وامرأة 
وقوهتن اإلميانية األمر الذي نستدل به 
على صدق عهٍد عاهدن به رّب العاملني 
ورسول هللا  يف يوٍم ولد فيه اإلسالم 
وحيدا، مستضعفا، وظّنت فيه األعراب 
إال  قريب،  املسلمني  اندحار  ميعاد  أن 
هلؤالء  استجابت  تعاىل  هللا  نصرة  أن 

الصحابيات شقائق الرجال فأمرت أبن 
ُينجب جنوما روحانية مضيئة ما زلنا ننهل 
من ضيائها حىت يومنا هذا. لذلك فإن 
على املسلمات األمحدايت اليوم تنشئة 
جيٍل جديد يف زمٍن وصف أبنه أشرس 
اخُللقي  واالحنطاط  اجلهل  يف  األزمنة 
أخوايت  اي  حنن  والروحي.  واملسلكي، 
نعيش يف زمٍن عاد فيه اإلسالم غريبا، 
  ولكن يد السماء لن ترتك أمة حممٍد
ألن تبور بل ستمتد لتصقل ريعا جديدا 
سيضحون  ممن  والنساء  الرجال  من 
أبرواحهم وأنفسهم وأوالدهم وأمواهلم يف 
سبيل هللا ورسوله كما ضحى أجدادهم، 
فيه  سيالقون  الذي  اليوم  فيه  ينتظرون 
رهبم فرحني مبا آاتهم، فال خوٌف عليهم 

وال هم حيزنون. 

1. نقال عن كتاب اتريخ الرتبية - االستاذ عبد هللا 
املشنوق

 b. c. 380; d. after 439  ،2. سقراط القسطنطينة
األشهر،  وفيلسوفها  احلكيم  أثينا  سقراط  غري  وهو 

والذي عاش وقضى أجله قبل امليالد بـ 399 سنة
والدها  مع  مشرتكة  علمية  أعمال  هيباتيا  3.قّدمت 
لألجرام  كرسوماهتا  ومستقلة  الكسندروس(  )ثيون 
النوعي  السائل  ثقل  ملقاييس  واخرتاعها  السماوية 
وقيل  السوائل،  ولزوجة  hydrometerلقياس كثافة 

إهنا اخرتعت نوع من االسطرالب.
4. العلق 3-2

5. التني 5
6. معجم اللغة العربية املعاصر/ معجم املعاين

7. األنعام 37



المجلد الثالثون، العدد السادس، محرم وصفر 143٩ هـ، تشرين األول/ أكتوبر 2017 م

30

التقوى

اجلزء الثاين )ح 20(

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

€ÁÅ›;Ö·]ö;Å⁄•;ÏË¡\Å÷’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;„iµÖh;ÃÖå;◊ëtÂشح�م��� �د
�عسح� ��ذ م��ح�ح�م�د ���طل�

�ع�ت��ت:  � ا ��ل��د �لت��ر��ت�ذ ا

1.  العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة »التقوى«

عن صفة لباس املرأة
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -391
ُذكر  أنه  علي  شري  املولوي  حدثين 
  املوعود  املسيح  جملس  يف  مرة 
شيء عن لباس النساء فقال حضرته: 
الضيق  السروال  لبس  ُيستحسن  ال 
يظهر  ذلك  ألن  ابجلسم  امللتصق 
مالمح جسد املرأة وهو ما يتناىف مع 

السرت واحلجاب.
عادة  هو  الفضفاض  السروال  أقول: 
حدود  مع  اإلقليم  يف  املرأة  لباس 
البنجاب  إىل  أثره  وامتد  أفغانستان 
أيضا فهو لباس املرأة فيها عموًما. أما 

يف اهلند فالسروال الضيق هو السائد، 
ففي بيوتنا أيضا بسبب أتثري حضرة 
ُيلبس  دهلي-  من  هي  -اليت  الوالدة 
السروال الضيق عموًما إال أن السروال 
الفضفاض أيضا يستخدم. وال شك 
يف أن السروال الضيق امللتصق جبسم 
املرأة غري الئق إىل حّد ما وال مقارنة 
إال  الفضفاض،  السروال  وبني  بينه 
أن كليهما جيد من أجل الزينة  أي 
على  مجيال  الضيق  السروال  يبدو 
الفضفاض  بعض األجسام والسروال 
على بعضها األخرى. ففي مثل هذه 
احلالة لعّل األفضل هو ترويج السروال 

الفضفاض بشكل عام.
هنا ميكن أن يقال أبن املرأة تبقى يف 
داخل البيت وإذا خرجت فال ختتلط 
إال مع النساء وال تلتقي إال هبن، ففي 
مثل هذه احلالة ليس حمال لالعرتاض 
نوًعا  منافًيا  الضيق  السروال  إذا كان 
ما للسرت واحلجاب، ولكن هذا الرأي 
ليس بصائب، ألن الشريعة قد فرضت 
مثل هذا السرت واحلجاب للنساء عن 
أييت  ذلك  إىل  إضافة  أيضا.  النساء 
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يف البيوت بعض الرجال أيضا الذين 
ال أتمر الشريعة ابحلجاب عنهم إال 
على  حمرًما  بل  ا  جدًّ معيًبا  يبدو  أنه 
املرأة أن تظهر مالمح جسمها هكذا 
املسيح  فإن كراهة  واضحة.  بصورة 
السروال  هذا  ملثل    املوعود 
الذي جيسد  ابلبدن  امللتصق  الضيق 
اجلسم ينبئ عن حكمة عظيمة وهو 
اإلسالمية.  الشريعة  متوافق مع روح 
ما  تلبس  أن  للمرأة  وجيوز  هذا، 
بعُلها  يشاء  ما  أو  بعلها  أمام  تشاء 
أن تلبس، وال حرج فيه البتة. ولكن 
يف املناسبات اليت يطوف على البيت 
النساء  فيها  املرأة  تلقى  أو  رجاٌل 

الفضفاض  فالسروال  األغيار  من 
أفضل.

نوًعا  هناك  أن  هنا  ابلذكر  وجيدر 
ال  وهو  الضيق  السروال  من  آخر 
يكون  بل  ابجلسم  ملتصًقا  يكون 
فضفاًضا نوًعا ما وال ُيظهر مالمح  
جسم املرأة، وال اعرتاض على مثله 
السروال  من  خريا  يكن  مل  وإن 
السروال  هذا  ومثل  الفضفاض. 
الذي  أما  بيوتنا عموًما.  ُيلبس يف 
الضيق  فهو  لالعرتاض  حمل  هو 
ا حبيث يبدو وكأن املرأة َخاَطْته  جدًّ

على اجلسم. وهللا أعلم.

يف  يقدح  ال  االجتهاد  يف  اخلطأ 
صدق النبوءات

392- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
املولوي فضل دين احملامي أنه قد ُوّجه 
قضية  يف    املوعود  املسيح  إىل 
كرم دين اجلهلمي سؤال: هل حتظى 
يف كتابك  ذكرهتا  اليت  املكانة  بتلك 
  كذا؟ وكتب عنه املسيح املوعود
هذا  أن  الوحي«  الحًقا يف »حقيقة 
السؤال كان متعلًقا مبا ورد يف »ترايق 
صحيًحا،  ليس  ولكنه  القلوب«، 
ويبدو أنه حصل نسيان عند حضرته 
 خبصوص اسم الكتاب، أو أنه 
ذكر اسم »ترايق القلوب« سهوًا دون 

حضرة مرزا غالم أمحد القادايين  مع ثلة من صحابته الكرام
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الكتاب  ألن  وذلك  به.  يشعر  أن 
ُقّدم يف احملكمة كان »التحفة  الذي 
عباراته  إحدى  وُقّدمت  الغولروية«، 
وُوّجه إىل حضرته سؤاٌل بناء عليها. 
والدليل على ذلك أن وثيقة جمرايت 
هذه القضية احملفوظة يف احملكمة وهي 
»التحفة  الكتاب  اسم  على  حتتوي 
وضوح  بكل  فيها  وُذكر  الغولروية«، 
السؤال الذي أثري بناء على نّص من 
هذه  يف  ورد  فقد  الغولروية.  التحفة 
  املوعود  املسيح  بيان  الوثيقة 

ابلكلمات اآلتية:
ُنشر  يل  الغولروية.. كتاب  »التحفة 
أُّلف  أول سبتمرب 1902، ولقد  يف 
الكتاب ردًّا على بري مهر علي  هذا 
»السيف  كتاب  على  ردًّا  وليس 

اجلشتيائي«.
السؤال: هل أنت املصداق للصفات 
الواردة يف هذا الكتاب من ص 48 

إىل 50؟
أان  ورمحته  هللا  بفضل  اجلواب: 

املصداق هلا.
السؤال: هل استخدمت هذه القوى 
بني  سابًقا  هبا  مّيزَت  اليت  الروحانية 
األحجار الكرمية والزائفة للتمييز بني 
يف  ورد  ما  أي  دين  لكرم  الرسالتني 
مقال  من  ورد  وما   14 الـ  الصفحة 
األخبار  سراج  جريدة  يف  منشور 

الصادرة يف جهلم وكذلك ما جاء يف 
اهلوامش الواردة يف إعجاز املسيح؟

الصفحات  هذه  يف  أدِع  مل  اجلواب: 
وال يف أي مكان آخر قّط أبنين أعلم 

الغيب.
ما  نفسك  عن  هل كتبت  السؤال: 
يرتشح من مضمون السطر السادس 

يف الصفحة رقم 29؟
إىل  املضمون  هذا  أنسب  اجلواب: 
الصفحة  ورد يف  ما  نفسي، وكذلك 

رقم 89 أيضا كتبته عن نفسي.
كرم  رسائل  اختربت  هل  السؤال: 
من  حسني  حممد  وعبارات  دين 
أدرجتها  اليت  والصفات  املزااي  خالل 
يف صفحات 29، 30، 48، 49، 

50، 89؟
اجلواب: مل أدع حيازة مثل هذه القوة 

بشكل عام.
على  استخدمت  اليت  القوة  السؤال: 
تساوي  ال  اليت  الزائفة  األحجار 
هل كانت  اختبارها،  فتم  مليمات 

هذه القوة خاصة أم عامة؟
خاصة،  القوة  تلك  اجلواب: كانت 
وأحياان  أحيااًن،  اإلنسان  ينخدع 
خالل  من  األمر  يدرك كنه  أخرى 

فراسته.
الغيب  السؤال: هل ميكن أن خيطئ 
الذي يظهر من خالل القوة الروحانية.

هذه  ختطئ  أن  ميكن  ال  اجلواب: 
أن  ميكن  أنه  إال  الروحانية  القوة 
يف  اجتهاداًي  خطأ  اإلنسان  خيطئ 

تبين رأيه.
يتضح من هذا البيان الذي نسخُته 
املصدقة موجودة يف مكتب التأليف 
والتصنيف يف قاداين أن السؤال كان 
الغولروية«  »التحفة  بكتاب  يتعلق 
كتبه  فما  القلوب«،  بـ«ترايق  ال 
حضرته الحًقا يف بعض كتاابته أنه 
كان »ترايق القلوب« فهو يعود إما 
ُيصوِّبه  ألنه  سهو،  أو  النسيان  إىل 
مع  وأرفق  حرّر  الذي  بيان حضرته 
بل  فحسب  هذا  ليس  القضية، 
مضمون هذه األسئلة واألجوبة يثبت 
م هناك كان »التحفة  قطًعا أن ما ُقدِّ
الغولروية« ال »ترايق القلوب«، ألن 
موضوع التمييز بني األحجار الكرمية 
واألحجار الزائفة إمنا ورد يف التحفة 
له  مماثل  مضمون  يرد  ومل  الغولروية 
يف »ترايق القلوب«. وميكن مطالعة 
الكتابني  لكال  املذكورة  الصفحات 
للتحقق من هذا األمر بكل سهولة.
دين  فضل  املولوي  برواية  أقول: 
أتّيدت رواية املولوي شري علي الواردة 
يف اجلزء األول من هذا الكتاب اليت 
»التحفة  كتاب  تقدمي  فيها  ذكر 

الغولروية« يف تلك املناسبة.
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سيدان نور الدين، البهريوي مولدا، والقرشي نسبا؛ إذ يتصل نسبه 
بسيدان عمر بن اخلطاب  ابجليل الثاين والثالثني، واسم أبيه 
احلافظ غالم رسول رمحه هللا، واسم والدته السيدة نور خبت رمحها 
هللا، انل تعليمه االبتدائي يف البيت، مث خرج جيوب البالد طلبا 
هناك سنني  وأقام  واملدينة  مكة  إىل  وقد وصل  املختلفة،  للعلوم 
لتعلم احلديث، ويف عام 1865م تشرف حبج بيت هللا، ورجع 
من هناك يف عام 1870م وعمل طبيبا خاصا عند وايل جامون 
والكشمري بني السنوات 1876 – 1892م. وكان له أول لقاء 
أول  وكان  1885م،  سنة  يف    املوعود  املسيح  سيدان  مع 

املبايعني يف 1889/3/23م.
ومن تفانيه يف حب سيدان أمحد  أنه يف عام 1893م عندما 
أثناء  ويف  »هبرية«،  رأسه  مسقط  يف  عيادة كبرية  يفتح  أن  أراد 
للبناء،  احلاجيات  بعض  لشراء  الهور  إىل  سافر  البناء،  أعمال 
فلم يِطق العودة دون زايرة احلبيب ؛ إذ ال تبعد قاداين عن 

الهور كثريا، فسافر ابلقطار إىل قاداين قاصًدا زايرة عابرة لسيدان 
لألبد  استوطنها  لكنه  عليه،  التحية  وإلقاء    املوعود  املسيح 
إبمياٍء من املسيح املوعود ، وتفصيل ذلك إبجياز شديد جيدد 
اإلميان أن نور الدين  حني نزل يف حمطة »بطالة« - األقرب 
قابل  فلما  وإاياب،  ذهااب  قاداين  إىل  عربة  استأجر  قاداين-  إىل 
سيدان املسيح املوعود  سأله : أما فرغَت اآلن! فتقيَم 
معنا هنا؟ فلم يستطع أن يعتذر أو أن جييب ابلنفي فقال: نعم اي 
سيدي - مع العلم أبنه قد طلب من سائق العربة االنتظار خارج 
  البيت للعودة - وبعدها بقليل خرج من عند املسيح املوعود
وصرف صاحب العربة إىل حيث أتى، إذ مل يكن من الالئق يف 
رُْق له أن  رأيه أن يستأذن املسيح املوعود  يف العودة. مث مل يـَ
يستأذن سيَده حىت بعد أايم أيًضا، مث ذات يوم اقرتح عليه املسيح 
أن  هبرية  مدينة  املوجودة يف  زوجته  من  يطلب  أن    املوعود 
أتيت هي األخرى إىل قاداين، مث بعد أايم قال له: مبا أنك شغوف 
ومولع ابلكتب؛ انقل مكتبتك إىل هنا، فإنك حتتاج كل يوم إىل 
كتبك، مث قال له بعد عدة أايم؛ اطلب زوجتك الثانية، وامُح من 
العودة إىل  لوح ذاكرتك اسم هبرية، وال خيطرّن على ابلك فكرة 
نور  املولوي  عن  تلقيت  لقد  الكرمي:  عبِد  للمولوي  وقال  هناك. 
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املولوي نور الدين وحًيا يقول: 
ال َتْصبـَُونَّ إىل الوطْن     فيه هُتاُن ومتتَحْن

م سيدان نور الدين أي عذر لإلمام  ومل يقدِّ
بلدته،  إىل  ابلعودة  له  ليسمح  املهدي 
واستوطن يف قاداين بصحبة اإلمام احلبيب، 
ُدفن  وقد  إبذنه،  إال  قاداين  من  خيرج  ومل 
بعد املمات جبانب قرب ُمطاِعه وسيِده أمحد 
 كما كان يف احلياة صاحَبه. رضي هللا 
وأسكنه  رمحته  بواسع  وتغمَّده  وأرضاه  عنه 

فسيح جناته.
كان  مثاال يف االمتثال ألوامر سيدان 
العمياء  والطاعة    املوعود  املسيح 
القرآن  وعْشق   ، على هللا  والتوكل  له، 

الكرمي؛ فقد قال ذات مرة: لو ُخرّيُت يف انتخاب ِنَعم اجلنة يوم 
القيامة لطلبُت القرآن. إن بيان سرية نور الدين  يتطلب كتااب 
ضخما، وهو موجود ابسم »حياة نور« وقد صدرت ترمجته العربية 
أيضا، فقد قدمه سيدان املسيح املوعود  أسوة ألفراد اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية؛ حيث قال ابللغة الفارسية ما تعريبه »حبذا لو 
صار كل فرد من األمة نور الدين، وهذا ميكن إذا فاض كل قلب 
بنور اليقني«. لقد مدحه سيده وأثىن عليه وأشاد بطاعته له قائال: 
لو طلبنا من نور الدين أن يرمي بنفسه يف النار املضطرمة أو يقفز 

يف بئر فلن يتلكأ بتنفيذ هذا األمر. 
اليت  1896م  عام  الهور  يف  ُعقدت  اليت  اجللسة    ترأس 
بصورة  بعد  فيما  ونشرت    أمحد  فيها حماضرة سيدان  ُقرئت 
كتاب ابسم »فلسفة تعاليم اإلسالم« واملعروف ابخلطاب اجلليل 
1905/12/20م  ويف  العربية.  منها  عديدة  للغات  ترجم  وقد 
عّينه سيدان املسيح املوعود  أول أمني للجنٍة تعمل ملصاحل 
 يف  ِقبله  من  ُعنيِّ  اجلنة( كما  أهل  )مقربة  مقربة«  »هبشيت 
1906/1/29م أول رئيس هليئة »صدر أجنمن أمحدية« وانتخب 

خليفة أول للمسيح املوعود  بعد وفاته 
يف 1908/5/27م. 

وكفى به مدحا ما قال عنه سيُده ومعشوقه، 
املسيح  القادايين  أمحد  غالم  مرزا  سيدان 
ُمْذ  زِلُت  ما   : املهدي  واإلمام  املوعود 
احلّي  ِمن  وُأحِييُت   ، الربِّ حضرِة  ِمن  ُأِمرُت 
الديِن،  أنصاِر  ِعياِن  إىل  َأِحنُّ  العجِب،  ذي 
الـَمعنِي. وكنُت  املاِء  إىل  الَعْطشاِن  َحننَي  وال 
َمن  َربِّ  اي  وأقول  وهناري،  ليلي  يف  أصرُخ 
أنصاري؟ اي رب من أنصاري؟ إين فرٌد َمهنٌي. 
َر رفُع يِد الدعواِت، وامتأل منه  فلما َتواتـَ
جوُّ السماواِت، ُأجيَب تَضرُّعي، وفارْت 
العاملني. فأعطاين ريب صديًقا  رمحُة ربِّ 
َصدوًقا، هو َعنُي أعواين، وخالصُة ُخْلصاين، وُساللُة أحّبائي يف 
الديِن املَتنِي. امسه كصفاِته النورانيِة نوُر الدين. هو هَبريَِويٌّ موِلًدا، 
النجيبني  ذريِة  وِمن  اإلسالِم  سادِة  ِمن  َنَسًبا،  فاُروقيٌّ  رَِشيٌّ  وقـُ
به  واسَتبشرُت  املفروِق،  اجَلَذِل  إىل  بوصوِله  فوَصلُت  الطيبني. 
كاسِتبشاِر السيِِّد  ابلفاروِق، ولقد أُْنِسيُت أحزاين، ُمْذ جاَءين 
نَفعين  وما  السابقني.  من  الديِن  نصرِة  ُسُبِل  ووَجدُته يف  وَلَقاين، 
ماُل أحٍد كماِله الذي آاته لوجِه هللِا، ويؤيت ِمن ِسننَي. قد سَبق 
ِمن  َأرَسُخ  ِحْلُمه  واجَلْدوى، ومع ذلك  والتربُِّع  الرَباعِة  األقراَن يف 
الُعَلَق هلل تعاىل، وجَعل ُكلَّ اهِتشاشه يف كالِم ربِّ  َبَذ  نـَ َرْضَوى. 
العاملني. رأيُت الَبْذَل ِشرْعَته، والعلَم جُنْعَته، واحِلْلَم سريَته، والتوكَل 
ُخُلِق مِمْالٍق من  العاملني، وال يف  ُقوَته، وما رأيُت مثَله عاِلًما يف 
َقرايًّ مثَله ُمْذ  املنِعمني، وال يف هللِا وهلِل من املنِفقني. وما رأيُت َعبـْ

كنُت من املبِصرين.
ريب،  آايِت  من  آيًة  رأيُته  عليه،  َنَظري  ووَقع  والقاين  وملا جاءين 
وأيقنُت أنه ُدعائي الذي كنُت ُأداِوُم عليه، وُأشِرَب ِحّسي ونبَّأين 

َحْدسي أنه من عباِد هللا املنتَخبني. )التبليغ(

 احلافظ احلاج نور الدين البهريوي
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خاطرة: حازم مصطفى - بريوت

وشفاؤها.  الصدوِر  ونوُر  ودواؤها،  القلوِب  طبُّ   الوحي 
وضحاها،  ومشُسها  ونداها.  وُكنهها  العالقة  لبُّ  الوحي 

ونورها وُهداها.
الوحي ماُء احلياة األبدية، وأنفاُس اإلله عطرة ندّية، طّيبٌة 

نقّية، شافية هنّية. 
الوحي صرُح العلم، وخمزٌن يفيُض ابلنعِم، ويتدّفُق ابلكرِم، 

ونوُر املستيقنني، خبالص الصدِق واليقني. 
الوحي قطوٌف من شجرِة املعطاء، وكرٌم من الربِّ ذي العالء، 
الربُّ  الطبيب،  صيدلية  من  ودواُء  احلبيب،  بستاِن  من  ومثاٌر 
املستجيب، الطيُِّب احلسيب، ربُّ العاملني، وحبيُب احملسنني. 

الوحي فضٌل ونور، وينبوٌع ال يغور، ونعمٌة ال تبور، يف زمن 
اخلري واجلور، أمران بتدوينه يف السطور، ليحظى شاربُه من 

بعدان ابللذة والسرور، والنعيم واحلبور.
ابلتوكلّْ  عليه  لتتعرَّْف  دقيْق،  وأمٌر  عميْق  سرٌّ  الوحي 
ذلك  تسلك  حينما  مث  والتحقيق،  والتمحيِص  والتدقيق، 
يق،  الطريق، سُيخرجك من كلِّ ضّيق، لرتتقِي ملدارج الصدِّ

كصحب خرِي املُرسلني، وخامت النبينّي.
قريبٌة  نعمة  وإنُه  خطورة،  إنقطاعِه  ويف  ضرورة،  الوحي 
بعِد  من  الوصال،  وجنَُّة  االتصال،  خطُّ  وإنه  وميسورة، 
السلوِك يف مضمار الكمال، لرتى جذَب اجلمال، وهيبَة 

اجلالل، فسبحاَن هللِا ربِّ العاملني، معشوُق العاشقني.. 
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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خاطرة: نور الكايف - تونس

بريطانيا   يف  مستشفى  تعمل يف  عربية  لطبيبة  ُمذكرة  قرأت 
بني  لألطفال،  الطيب  الفحص  أثناء  جتربتها  فيها  ذكرت 
سن الواحدة إىل اخلامسة. الحظت شيئا مميزا يف شخصية 
الطفل الربيطاين على خالف ما اعتادت عليه يف بالدها. 
ابلبكاء  الطفل  يبدأ  األم  بلدها  يف  ابلفحص  تبتدأ  فحني 
والصراخ فيكّتفانه والداه بقوة ألمتكن من الفحص. أما يف 
تطلب  وملا  وساكنا  هادائ  الطفل  يكون  ما  فغالبا  بريطانيا 
منه: افتح فمك يفتحه وتدخل خافضة اللسان وتنظر إىل 
اللوزتني والبلعوم. تقول: ينزعج الطفل قليال لكنه ال يدفع 
يدي وال يسحب رأسه للخلف وال شيء من هذا القبيل، 
فغالبا  وغريه؛  والصدر  األذن  فحص  لدى  احلال  وهكذا 
الوالدان للطفل أمامي عن الفحص الطيب وكيفية  ما يشرح 
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التقوى

فيقوالن  أريد.  ال  البداية:  يف  الطفل  يقول  وقد  إجراءه، 
الطفل  له: هذا ليس خطريا وال يسبب لك األمل فيصّدق 
الطيب. الفحص  مع  إبجيابية  ويتفاعل  ويهدأ  والديه   كالم 

هو  ذلك  يف  السبب  أبن  وفهمت  ذلك  يف  تفّكرت 
الطفل  على  يكذابن  ال  فالوالدان  نعم..  الصدق. 
اعتدان  ما  خبالف  بكالمهم،  ويثق  يصدقهم  نراه  وهلذا 
وأان  أمامي  عليه  يكذابن  فالوالدان  بالدان،  يف  عليه 
سأفحصك  مؤمل  شيء  ال  له  ونقول  معهم  عليه  أكذب 
املؤملة  اإلبرة  وأزرقه  بقوة  األهل  ُيكتفه  مث  فقط  ابلسماعة 
ذلك؟!!.. بعد  ويصدقين  يصدقهم  فكيف  اخللف!،   من 

وأرى يف هذا وغريه من التعامالت الراقية مع األطفال تربية عظيمة 
 جدا على الصدق ليتنا نفهمها ونتخلق هبا من أجل ديننا ودنياان.
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خاطرة: أمحد فوزي - القاهرة
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