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قدميا قيل أن الوحدة خري من جليس
السوء ،وقد ثبت ابلتجربة العملية
واملالحظة الواقعية صدق هذا القول ،بل
وأكثر من هذا ،انطباقه التام على حالة اجملتمع والعامل
أمجع كما انطباقه على حالة اإلنسان الفرد بداهة .وطاملا
نشبت حروب طاحنة أابدت شعواب والتهمت ثروات
بسبب تفريط الناس يف مبدأ التعاون على الرب والتقوى،
وختليهم عن فضيلة التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب
واملرمحة .إن هللا العليم احلكيم قضى يف خليقته أن جمالس
العامة ودمهاء الناس إذا فقدت صفة األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر ومواساة اخللق ،وظهرت آاثر هذا
الداء على مستوى مأل الناس األعلى ،املتمثل يف قادهتم
وزعمائهم ووجهائهم ،هذا ألن الرعية على دين ملوكهم،
وكما يكون حال كل قوم َّ
يول عليهم .وهذا قانون
اس يف الكون الروحاين ،وله نظريه يف العامل
أخالقي ر ٍ
املادي امللموس ،وهو ما ابت يُعرف منذ الستينيات
من القرن املاضي بتأثري الفراشة ،وهو مصطلح فيزايئي
مفاده أن رفرفة جناح فراشة يف الصني قد يتسبب عنه
على املدى البعيد فيضاانت وأعاصري ورايح هادرة يف
أبعد األماكن يف أمريكا أو أورواب أو أفريقيا .هذا جمرد
وصف متثيلي لتقريب الفكرة ،على أية حال ،ما ينبغي
علينا فهمه أن سلوكيات األفراد ،كل على حدة ،حتدد
اجتاهات الوضع األخالقي يف اجملتمع ككل ،وال جند
املأل يف أي جمتمع إال ويكون متأثرا مبا يدور يف جمالس
عامته ودمهائه على املستوى األدىن ،إن كان خريا فخري،
وإن كان شرا فشر.
وخلطورة موضوع اجملالس وآاثرها وآفاهتا ،انتقينا لك أيها
القارئ العزيز من خطب اجلمعة حلضرة أمري املؤمنني
التقوى
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خطبة وثيقة الصلة هبذا الصدد ،وفيها نرى حضرته
أيده هللا -حيذران من شيطان العداوة والبغضاء القابعيف جمالسنا مرتصدا ومتحينا الفرصة للتسلل إىل أعماق
قلوبنا .إن أغلب احلروب إمنا ولدت يف حضن جمالس
السوء بني عدد قليل ال يكاد يُذكر من األفراد ،ورمبا كانوا
كلهم من أراذل الناس ممن ال يقام هلم وزن ،وما منشأ
احلرب العاملية األوىل عنا ببعيد ،حني أضرمت حفنة
من األفراد ،ال تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة ،انر
العداوة والبغضاء يف أورواب كلها ،فأفنت ٍ
حبمق املاليني
من سكاهنا ،بل وآخرين من شىت املستعمرات األوروبية يف
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آسيا وأفريقيا ،ولعل العامل ما زال يتجرع مرارة آاثر احلرب
العاملية األوىل إىل وقتنا هذا .وتتنوع جمالس السوء بتنوع
أسباب اجتماع جلسائها ،فمنها جمالس جتمع أخالء
حييكون لغريهم املكائد ،حبيث ال جند تعبريا لوصفها أبلغ
من جمالس اخلمر ،ومنها جمالس جتمع متشاكسني يتحني
كل منهم الفرصة إليقاع أفدح اخلسائر ابآلخر ،إهنا بال
شك جمالس ميسر ومقامرة ابملصائر .وال جند حرجا من
القول أبن جمالس ومؤمترات دول العامل تندرج حتت النوع
الثاين ،إذ تتحني الدول الكربى الفرصة إليقاع الضرر
بدول أخرى قد تكون أضعف منها قدرة ،يف كادر
واحد لقد ابتت
اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف كثري من
جلساهتا ،ال سيما

شعار ومبىن األمم املتحدة بنيويورك،
الوالايت املتحدة األمريكية

اليت تتناول قضااي سياسية أو اقتصادية أو عسكرية،
ابتت تطبيقا واضحا جملالس امليسر املشؤومة تلك .وألن
ما ينفع الناس هو ما يُكتب له عند هللا تعاىل املُكث
يف األرض ،فمن املتوقع جلمعية األمم املتحدة ،إذا ما
أصرت الدول الكربى
على موقفها من الدول
املستضعفة ،أن تلحق
بسلفها منظمة «عصبة
األمم».
وحىت جمالس العلم ،طاملا
شعار منظمة عصبة األمم
عرف الشيطان طريقه
إليها ،وابسم العلم
والدين نشبت الفنت أحياان ،فقدميا نشأت الفتنة الكربى
يف جملس سوء ،وحديثا ما تزال الفتنة تنمو يف جمالس
ما يُسمى مبؤمتر ختم النبوة ،فباسم ختم النبوة يُ َّ
كفر
مسلمون ،وتُنتهك دماؤهم وأمواهلم ،فلطاملا عقدت
مثل تلك اجملالس اليت هي جمالس علم ودين يف الظاهر،
بينما اهلدف احلقيقي من عقدها مصلحة دنيوية سياسية
أو غريها ،فما أكثر تلك اجملالس يف هذه األايم! والنيب
اخلامت  منها براء.
قد ال نستغرب اآلن من التحذير اإلهلي من مثل تلك
اجملالس يف قوله تعاىل﴿ :إَِّنَا يُرِي ُد َّ
الشيْ َطا ُن أَ ْن يُوقِ َع
َبـْيـنَ ُك ُم الْ َع َدا َوَة َوالَْبـ ْغ َض َاء ِف َْ
ال ْم ِر َوالْ َميْ ِس ِر َويَ ُص َّدُك ْم
الص َل ِة َفـ َه ْل أَْنـتُ ْم ُمْنـَتـ ُهون﴾ (املائدة:
َع ْن ِذ ْك ِر اللَِّ َو َع ِن َّ
..)92
وفقنا هللا تعاىل للعمل مبقتضى تعليمه ،وجعلنا من رواد
جمالس ذكره  ،وجنبنا جمالس السوء حبفظه ورمحته..
اللهم آمني.
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(بين إسرائيل)

أ
� �ة ���م �ز ا � ����ش�� ا ��ل��د ��ن ��م
من تفسري� :
���ح�م�ود � ح��م�د
ح �ض ر ر ب ي ر ي
املصلح املوعود 

اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

اب َو َج َع ْلنَا ُه
وسى الْ ِكتَ َ
﴿ َوَآتَـْيـنَا ُم َ
يل أََّل تَـت ِ
ِس َرائِ َ
َّخ ُذوا ِم ْن
ُه ًدى لِبَ ِن إ ْ

ونَ وِك ًيل﴾ ()3
ُد ِ

شرح الكلمات:
يق وإليه وله :بيّنه له
ُه ًدى :هداه الطر َ
فالن :تَ َّ
قد َمه ،تقول:
وعرفه بهَ .ه َدى ً
ّ
جاءت ُ
فرس أشقر..
اخليل يهديها ٌ
أي يتقدمها .هداه هللا إىل اإلميان أي
أرشده إليه( .األقرب)
بين إسرائيل :إسر ُ
لقب ليعقوب
ائيل ٌ
( تكوين  .)28 :32وبنو
إسرائيل هم نسلُه.
وكي ً
ال :الوكيل :فعي ٌل مبعىن مفعول
ألنه موكول إليه ،وقد يكون للجمع
واألنثى؛ ويكون مبعىن فاعل إذا كان
مبعىن احلافظ ،وُوصف به هللاُ تعاىل،
وقيل :الكايف الرازق (األقرب).
التفسري:
تبدأ هذه اآلية بذكر موسى وقومه
 .وهناك أكثر من رابط يربط
هذه اآلية مبا قبلها ،وإليكم بيان
ذلك:
 -1يف اآلية السابقة وعد هللاُ نبيَّه
 وأمته أبنه سيعطيهم القدس .وقد
سبق أن منح هللا موسى وقومه هذه
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البلد َة وما حوهلا حتقيقًا لوعد منه ،
ولكن قوم موسى خالفوا وصااي هللا
فحرموا من األرض املقدسة.
تعاىلُ ،
فاهلل تعاىل حيذّر هنا املسلمني بذكر
األمة املوسوية أبننا سنعطيكم اخلريَ
فحذا ِر أن
من مرياث أمة موسىَ ،
أيضا ،فتهلكوا.
شر املرياث ً
ترِثوا منها َّ
 -2كان يف ختام سورة النحل نبأ
املواجهة بني املسلمني واليهود حيث
نصحهم هللا تعاىل أن جيا ِدلوا اليهود
ابليت هي أحسن ألهنم ُ
أهل كتاب..
أي أن يناقِشوهم على ضوء مبادئهم
وبناء على األدلة املستقاة
ومعتقداهتم ً
من كتبهم ،وأما هنا يف سورة اإلسراء
أسلوب
فقد وضح  للمسلمني
َ
النقاش مع أهل الكتاب بذكر مثال
أنباء
عملي ،حيث عرض على اليهود ً
من كتاهبم حتذرهم أبهنم سيفسدون
فيتعرضون للعذاب .كما حذّر اليهود
هنا أنه ليس أمامهم اآلن إال سبيل
وحيد لالزدهار مرة أخرى وهو أن
يدخلوا مع هللا يف هذا امليثاق اجلديد
لريفع عنهم العذاب .فإذا كانت
األرض املقدسة قد ضاعت من
أيديهم بصفتهم أم ًة يهودية فبإمكاهنم
أن يدخلوها مرة أخرى بصفتهم
مسلمني.

نكروا لنعم الله تعالى ،ولكن
والفرق بين األمتين أن قوم موسى َ ت ّ
رائعا عديم النظير في الشكر لله
أصحاب الرسول  ضربوا مثا ً
ال ً
أيضا تنكروا لنعم الله
تعالى ،وإن كان المسلمون الذين أتوا فيما بعد ً
تحذيرا لهؤالء المسلمين.
تعالى ،وفي واقع األمر قد جاءت هذه اآلية
ً

ان
وح إِنَّ ُه َك َ
﴿ ُذ ِّريَّ َة َم ْن َ َ
ح ْلنَا َم َع نُ ٍ
َع ْب ًدا َش ُكوًرا﴾ ()4
شرح الكلمات:
ذرية :الذرية أصلُها الصغار من
األوالد ،وإن كان قد يقع على الصغار
والكبار م ًعا يف التعارف ،ويُستعمل
للواحد واجلمع وأصلُه للجمع
(املفردات).
َشكوًرا :صيغة املبالغة من الشكر.
شكره َ
َ
وشكر له :أثىن عليه مبا أواله
من املعروف (األقرب).
التفسري:
أي بعد أن أنـزلنا هلم الكتاب على
موسى قلنا هلم :اي أوالد أصحاب نوح،
كان ُّ
نوح عب ًدا ِج َّد شاكر لربه،
جدكم ٌ
كج ِّدكم شاكرين هلل تعاىل.
فكونوا َ
لقد قال بعض املفسرين أن اخلطاب

موج ٌه
هنا يتعلق بعصر النيب  أي َّ
إىل قومه (فتح البيان) ،ولكين أراه
وموج ًها
متعلقًا بزمن موسى َّ 
أيضا
إىل قومه؛ ألن اآلية التالية ً
تتحدث عن هؤالء ،حيث نبّه هللا
نوحا
تعاىل بين إسرائيل أننا كما جنّينا ً
من الطوفان فقد أجنيناكم من البحر،
فكونوا عبا ًدا شاكرين لنا كما كان نوح
وأصحابه.
كما أن هذه اآلية حتذير من هللا
للمسلمني أبننا سننجيكم من طوفان
املعارضة والعداء الذي سيحاصركم
عما قريب ،فعليكم أن تشكروان وال
ّ
تتنكروا لنا.
والفرق بني األمتني أن قوم موسى
 تَ ّ
نكروا لنعم هللا تعاىل ،ولكن
أصحاب الرسول  ضربوا مثاالً رائ ًعا
عدمي النظري يف الشكر هلل تعاىل ،وإن
كان املسلمون الذين أتوا فيما بعد
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أيضا تنكروا لنعم هللا تعاىل ،ويف واقع
ً
حتذيرا
األمر قد جاءت هذه اآلية
ً
هلؤالء املسلمني.
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَ ِ
اب
﴿ َوَق َضْيـنَا إ َِل بَ ِن ْ
ْس ُد َّن ِف َْ
لَُتـف ِ
ض َم َّرتَـ ْ ِ
ي َولََتـ ْع ُل َّن
ال ْر ِ
ُع ُلوًّا َكبِ ًريا﴾ ()5

شرح الكلمات:
أعلمه وبيّنه
قضينا :قضى
َ
الشيءَ :
(األقرب) .راجع ملزيد التفصيل شرح
اآلية رقم  66من سورة ا ِحلجر.
الشيء :ارتفع .عال
لََتـ ْع ُل َّن :عال
ُ
فالن يف األرض :تكَّبـ َر وجتَّبـ َر .عال
فالن ابلسيف:
فالن :غلبَه وق َهره .عال ً
ً
ضربه .عال املكا َن :ص ِعده :عال يف
َ
شرف (األقرب) .فاملراد من
املكارمُ :
ُن﴾ أنكم ستتكربون
قولـه تعاىل ﴿ولتعل َّ
حتما.
وتتجربون ً
التفسري:
حيذر هللا تعاىل هنا املسلمني أبن
رسولكم مثي ٌل ملوسى ،وحتقيقًا هلذه
املماثلة سوف نعطيه القدس وما
حوهلا؛ فحذا ِر أن حيصل معكم
فيما بعد ما حصل بقوم موسى بين
إسرائيل .لقد ح ّذرانهم سل ًفا أهنم
التقوى

سيعيثون يف األرض فسا ًدا ،ويرتكبون
وعقاب
ضد الناس مظامل بشعة مرتنيً ،
أيضا
على جرائمهم سوف ند ّمرهم ً
مرتني .مع العلم أن عقاهبم مل يُ َ
ذكر هنا
صراحة ،ولكنه مذكور يف اآلية التالية
بكل وضوح.
َضْيـنَا إ َِل بَِن
أما قوله تعاىل ﴿ َوق َ
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَاب﴾ فيؤكد أمرين:
ْ
األول أن الكتاب هنا هو كتاب
موسى  ،والثاين أن كتابه سبق أن
أنبأ عن طغيان بين إسرائيل مرتني ،مث
تعر ِضهم لعذاب هللا.
ُّ
لقد وقع املفسرون القدامى
واملعاصرون يف خطأين لدى تفسري
هذه اآلية حيث اكتفت مجاعة
منهم بذكر بعض األحداث التارخيية
عن هالك بين إسرائيل (القرطيب،
والقامسي) ،دون أية إشارة إىل ما يوجد
يف أسفار أهل الكتاب من األنباء عن
فسادهم وهالكهم اليت أشار إليها
القرآن الكرمي هنا ،مما حال دون
انكشاف صدق الوحي القرآين كما
ينبغي .أما املفسرون الذين حاولوا ذكر
تلك األنباء من أسفار أهل الكتاب
(فتح البيان ،والبحر احمليط) ..فلم
ينتبهوا إىل أن الكتاب املشار إليه يف
قوله تعاىل ﴿يف الكتاب﴾ هو كتاب
موسى دون األسفار األخرى .أما

اعيت يف تفسريي األمرين
أان فقد ر ُ
فنقلت هذه األنباء من كتاب
كليهماُ ،
موسى  ،مع تسجيل األحداث
التارخيية اليت حتققت هبا هذه األنباء.
وإليكم ما ورد يف كتاب موسى
 من نبأ عن فساد بين إسرائيل
وبغيهم على الناس« :ولكن إن مل
ِص أن
تسمع لصوت الرب إهلِك لِتَحر َ
تعمل جبميع وصاايه وفرائضه اليت أان
أوصيك هبا اليوم ..أتيت عليك مجي ُع
هذه اللعنات وتُدركك»( .تثنية :28
)15
مث أسهب يف تفصيل هذه اللعنات
وقال« :يَذهب ِ
الرب ومبَلِ ِكك
بك ُّ
الذي تقيمه عليك إىل أُمة مل تعرفها
أنت وال آابؤك»( .املرجع السابق
الفقرة .)36
الرب عليك أُم ًة
ويضيف« :جيلب ُّ
من بعيد ِمن أقصاء األرض كما
النسر ..أم ًة ال تفهم لساهنا..
يطري ُ
الشيخ وال
أُم ًة جافي َة الوجه ال هتاب
َ
ُ
فتأكل مثرَة هبائمك
حتن إىل الولد؛
ّ
ومثرَة أرضك حىت َتلك ،وال تُبقي
نتاج
لك ً
مخرا وال زيتًا وال َ
قمحا وال ً
إانث غنمك ،حىت تُفنيك.
بقرك وال َ
وحتاصرك يف مجيع أبوابك حىت هتبط
أسو ُارك الشاخمة احلصينة اليت أنت تثق
هبا يف كل أرضك .حتاصرك يف مجيع
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يحذر الله تعالى هنا المسلمين بأن رسولكم مثيلٌ لموسى ،وتحقيقًا لهذه المماثلة سوف نعطيه القدس
وما حولها؛ فحذا ِر أن يحصل معكم فيما بعد ما حصل بقوم موسى بني إسرائيل .لقد حذّ رناهم سلفًا أنهم
سيعيثون في األرض فسا ًدا ،ويرتكبون ضد الناس مظالم بشعة مرتين ،وعقابًا على جرائمهم سوف
أيضا مرتين .مع العلم أن عقابهم لم ُيذ َكر هنا صراحة ،ولكنه مذكور في اآلية التالية بكل وضوح.
ندمرهم ً
ّ

أبوابك يف كل أرضك اليت يعطيك
ُ
حلم
الرب إهلُك.
ُّ
فتأكل مثرَة بطنكَ ،
بنيك وبناتِك الذين أعطاك الرب إهلك
يف احلصار والضيقة اليت يضايقك هبا
عدوُّك .الرجل املتنعم فيك واملرتفِّ ُه ًّ
جدا
تبخل عينُه على أخيه وامرأ ِة ِح ْضنِه
وبقي ِة أوالده الذين يُبقيهم ..أبن يعطي
أح َدهم من حلم بنيه الذي أيكله ،ألنه
مل يبق لـه شيء يف احلصار والضيقة اليت
يضايقك هبا عدوُّك يف مجيع أبوابك.
واملرأ ُة املتنعمة فيك واملرتفِّه ُة اليت مل
َ
أسفل قدمها على
جترب أن تضع
ّ
ُّ
األرض للتنعم والرتفه تبخل عينُها على
رج ِل ِح ْضنِها وعلى ابنها وبنتها».
ُ
(املرجع السابق الفقرات )56 - 49
الرب لكم
مث يقول« :وكما فرح ُّ
ليحسن إليكم ويكثّركم كذلك
يفرح الرب لكم ليُفنيكم ويُهلككم،
ستأصلون من األرض اليت أنت
فتُ َ
الرب
داخ ٌل إليها لتمتلكها .ويب ّددك ُّ

يف مجيع الشعوب من أقصاء األرض
إىل أقصائها ،وتعبد هناك آهل ًة أخرى
مل تعرفها أنت وال آابؤك من خشب
وحجر»( .املرجع السابق الفقرات 63
و)64
مع العلم أن هذا النبأ يتعلق بفساد
اليهود ودمارهم يف أُوىل املرتني
املذكورتني يف قوله تعاىل ﴿لَُتـ ْف ِس ُد َّن ِف
ض َم ّرت ِ
ني ﴾.
األَ ْر ِ
َضْيـنَا إ َِل بَِن
وأما قوله تعاىل ﴿ َوق َ
إسرائِ َ
يل ِف الْ ِكتَ ِ
اب ﴾...فيعين أن هللا
ْ
تعاىل كان حذّرهم يف وحيه من املصيبة
اليت كانت تنتظرهم ،ولكنهم مل أيخذوا
حذرهم منها.
واعلم أن التحذير يهدف إىل أمرين؛
التجنب من
األول :أن حياول اإلنسان
َ
اخلطر الذي حيدق به ،والثاين :أن
تقام عليه احلجة إذا مل يسع للنجاة.
أيضا أمته قائالً:
ولقد حذّر النيب ً 
«لََتـتّبِ ُع ّن َسنَ َن َمن كان قبلكم»

(البخاري :كتاب االعتصام ،ابب قول
النيب  لتتبعن سنن من قبلكم) ،ويف
رواية :لتتبعن اليهوَد والنصارى؛ ولكن
أيضا استهانوا
املؤسف أن املسلمني ً
هبذا اإلنذار النبوي فوقعوا فرسى هلذه
اآلفة.
﴿ َفإِذَا َجا َء َو ْع ُد أُ َ
َُا بَـ َعْثـنَا
وله
ول َْب ٍس َش ِدي ٍد
َع َل ْي ُك ْم ِعبَا ًدا لَنَا أُ ِ

ان َو ْع ًدا
اسوا ِخ َل َل ال ِّدَي ِر َوَك َ
َف َج ُ

َم ْف ُع ً
ول﴾ ()6
شرح الكلمات:
أبس :أُولو هو مج ٌع مبعىن ذوو،
ول ٍ
أُ ِ
اسم مج ٍع واح ُده
ال واح َد لـه ،وقيلُ :
ذو كالغنم واح ُده شاةٌ (األقرب).
العذاب؛ الشد ُة يف احلرب
والبأس:
ُ
(األقرب).
جوسا:
جاس
ُ
الشيء جيوس ً
جاسواَ :
َ
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اسوا ِخ َ
الل
طلَبه ابالستقصاء﴿ ،فَجـَ ُ
داروا فيها ابلعيث والفساد.
ال ِّدَير﴾ُ :
وفسره اجلوهري بقوله :أي ختللوا
ّ
ُ
الرجل
فطلبوا ما فيه كما جيوس
األخبار أي يطلبها (األقرب).
َ
الداير :مج ُع الدار ،وهوُ :
احملل؛
ال َع ْرص ُة؛ البل ُد .وخالل الداير أي
ما حوايل حدودها وما بني بيوهتا
(األقرب).
التفسري:
يفصل هللا  هنا كيفي َة ُّ
حتقق
ّ
النبأ املتعلق ابلدمار األول ويقول :ملا
حان هذا الدمار سلّطنا عليكم ،اي
بين إسرائيل ،قوًما حماربني ،فاقتحموا
عليكم بيوتكم ود ّمروكم.
واخلراابن املشار إليهما يف هذه اآلية
وما بعدها قد ذكرمها القرآن الكرمي يف
ين
موضع آخر حيث قال ﴿لُ ِع َن الَّ ِذ َ
َك َف ُروا ِم ْن بَِن إ ِْس َرائِ َ
يل َعلَى لِ َسا ِن َدا ُوَد
وعيسى ابْ ِن َم ْريََ﴾ (املائدة.)79 :
َ
فتوضح هذه اآلية أن العذاب حل هبم
مرتني :مرًة بعد عه ِد داود ،ومرًة أخرى
بعد زمن عيسى عليهما السالم.
وما ورد يف التوراة عن هذا الدمار
األول هو أن اليهود ما زالوا بعد
موسى يف الرقي واالزدهار حىت قويت
شوكتُهم ،وقامت هلم دولة قوية يف
التقوى

زمن داود استمرت بعده ملدة من
دب فيها الفساد فأخذت
الزمان .مث ّ
يف االضمحالل شيئًا فشيئًا ،حىت
قضى عليها األشوريون الذين كانت
عاصمتهم نينوى .فصار اليهود يؤدون
هلم اخلراج .مث هزم األشوريني أمريٌ
مصري امسه «نيكو» (،)NECHO
وانتزع منهم احلكم ،فصار اليهود
يعيشون حتت حكم املصريني .مث قبل
املسيح حبوايل  600عام وبعد داود
حبوايل  400عام حذر هللا اليهوَد على
مفاسدهم بواسطة إرميا الذي نبّههم
أهنم لو اتبوا اآلن فسوف يُلغي هللا
وعيد اجلالء ،ولكنهم مل يرتدعوا (ان ُظر
إرميا )7-2 :7
وأخريًا سلّط هللا  عليهم البابليني،
وقد ورد ذكر هذا العذاب يف سفر
ْانص ُر
وخذ َّ
امللوك الثاين كاآليت :جاء َنـبُ َ
اببل هو و ُّ
كل ِ
ملِ ُك َ
جيشه على أورشليم
وحاص َرها ،وطال احلصار؛ وكان ذلك
َ
يف عهد امللِك ِص ْدقِيَّا .وملا اشت ّد اجلوع
وهرب مجي ُع رجال
يف املدينة ث ْ
ُغرتَ ،
القتال لي ًال من أحد األبواب .وهرب
امللِك ولكنه أُسر ،فقتَلوا أبناءه أمامه،
مث قلعوا عينيْه هو ،وذهبوا به إىل اببل
مقيَّ ًدا ابألصفاد .مث أرسل امللِك البابلي
أح َد قواده نبوَزَرادا َن إىل أورشليم،
وبيت امللِك و َّ
كل
بيت الرب َ
فأحرق َ

بيوت أورشليم و َّ
كل بيوت العظماء..
أحرقَها ابلنار .ومجي ُع أسوار أورشليم
مستديرا ه َدمها ُّ
كل جيوش الكلدانيني
ً
الش َر ِط .وبقي ُة الشعب
الذين مع رئيس ُ
الذين ب ُقوا يف املدينة اهلاربون الذين
هربوا إىل ملِك اببل وبقي ُة اجلمهور
ئيس الشرط( .ان ُظر
سباهم نبوزرادا ُن ر ُ
امللوك الثاين )11-1 :25
ويتضح من ِسفر حنميا أن من أكرب
أسباب هذا الدمار َ
انتهاك اليهود حرم َة
«فخاصمت
السبت حيث جاء:
ُ
وقلت هلم :ما هذا
عظماء يهوذا ُ
َ
األمر القبيح الذي تعملونه وتدنّسون
يوم السبت؟ أمل يفعل آابؤكم هكذا،
َّ
الشر وعلى
فجلَب إلـ ُهنا علينا كل هذا ّ
هذه املدينة؟ وأنتم تزيدون غضبًا على
السبت( ».حنميا
إسرائيل إذ تدنّسون
َ
 17 :13و)18
كذلك حذّر النيب حزقيال اليهوَد
حينها ،فقال هلم وهو يع ّدد عليهم
يت أقداسي وجنّ ِ
معاصيهم« :ازَد َر ِ
ست
ُسبويت» (حزقيال  .)8 :22وورد فيه
أيضاَ :
«نَّ َستا َم ْق ِدسي يف ذلك اليوم
ً
وَدنَّ َستا ُسبويت( ».حزقيال )38 :23
زت هنا خاصة على ذكر ما
لقد رّك ُ
السبت ألن هذه
يتعلق مبخالفة اليهود َ
اآلية اليت تتحدث عن عذاب شديد
إمنا تشري إىل قول هللا تعاىل يف سورة
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ين
النحل ﴿إَِّنَا ُج ِع َل َّ
السبْ ُت َعلَى الَّ ِذ َ
اخْتـَلَفُوا فِيه﴾ (اآلية ..)125 :أي
أن عذاب السبت إمنا نـزل على الذين
اختلفوا يف كالم هللا تعاىل وأساءوا إىل
دينه.
وال شك أن هذه اآلية ّ
برهان
تشكل ً
ساط ًعا على وجود ترتيب رائع يف
مواضيع القرآن الكرمي ،فبالرغم من
أن سورة اإلسراء أسب ُق نزوالً من سورة
النحل وأن مكاهنا يف املصحف جاء
بعد سورة النحل ،إال أن مواضيعها
تتالءم مع مواضيع سورة النحل حبيث
يبدو وكأن سورة اإلسراء قد نزلت بعد
سورة النحل ،وأهنا تكملة هلا ،وترّد
على األسئلة اليت نشأت فيها.
ويقول التاريخ إنه يف زمن ضعف
دولة اليهود هجم عليهم األشوريون

وانتزعوا منهم احلكم وأخضعوهم
لسلطاهنم .ولكن بعد فرتة جاء أحد
امللوك املصريني وهو فرعون نيكو
( ،)Pharaoh Nechoفقضى على
حكم األشوريني ،ووقعت فلسطني يف
أيدي املصريني ،وجعل ُ
امللك املصري
الياقيم Eliakim
على أرض فلسطني َ
(ابن يُ ِ
وشيّا) ،الذي َح ّرفوا امسه إىل
«يهويقيم» .وملا رأى امللك البابلي
دمار اململكة األشورية اجملاورة لـه بعث
ابنه نبوخذنصر ()Nebuchadnezzar
حملاربة امللك املصري نيكو ،فقام بغزو
مصر ،وهكذا خضعت فلسطني
لسلطان البابليني .ولكن املَلِك
الفلسطيين «يهويقيم» كان يك ّن
الوالء ملصر ،فأرسل نبوخذنصر قائ َده
نبوزرآدم ملعاقبة «يهويقيم» يف 587

قبل امليالد ،ولكن «يهويقيم» مات
قبل وصول اجليش البابلي إليه .وأما
ابنه «يهويكني» ( )Jehoichinفلم
يستطع الصمود أمام البابليني ،وطلب
منهم العفو عنه .فأخذوه إىل اببل،
وجعل ُ
امللك البابلي على فلسطني
ِص ْدقِيّا ( - )Zed chiahوامسه
احلقيقي متنياه ( )Mattaniahوهو
أيضا احناز إىل
أخو يهويقيم  -ولكنه ً
امللك املصري حوفرا ( .)Hophraفقام
البابليون مبحاصرة العاصمة الفلسطينية
سنة  588قبل امليالدَ ،وتكنوا من
صدع سورها بعد سنتني ،فالذ صدقيا
ابلفرار ،ولكنه أُسر وأُخذ إىل اببل
أبمر امللك البابلي .وقام البابليون حبرق
األماكن املقدسة اليهودية ،وهدموا
سور العاصمة ،ود ّمروها تدمريًا.

َ�نْ � َ َ َ نَ�ا ف ّ نْ �َ َ ْ نَ�ا �َ ُ
�خ�د �ع� ��� ا للِه ا �
�خ�د ��ع� �ل�ه
�م �
ِي
اكن ابن معر  إ�ذا ر أ�ى أ� ً
حدا ِمن عبيده ُيسن صالته يعتقه،
فعرفوا ذكل من ُخلقه ،فاكنوا حي�سنون الصالة مرءاة هل ،فاكن
يعتقهم ،فقيل هل يف ذكل ،فقال :من َخ َد َع َنا يف هللا اخندع َنا َ ُل.
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األسوة الحسنة

�نْ ��نَ�فَ َ�ا ت أَ ْ �مَ � �َ قْ
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ِ
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َّب  ق َ
َال :أَ ْربَ ٌع َم ْن ُك َّن فِي ِه َكا َن ُمنَافِقًا َخالِ ًصاَ ،وَم ْن َكانَ ْت فِي ِه َخ ْصلٌَة ِمْنـ ُه َّن َكانَ ْت فِي ِه َخ ْصلٌَة
َع ْن َعبْ ِد اللَِّ بْ ِن َع ْمرٍو أَ َّن الن ِ َّ
ِم َن النِّ َف ِ
َج َر( .صحيح البخاري،كتاب اإلميان)
اق َح َّت يَ َد َع َها .إِذَا ا ْؤُتِ َن َخا َن َوإِذَا َح َّد َث َكذ َ
َب َوإِذَا َعا َه َد َغ َد َر َوإِذَا َخ َ
اص َم ف َ
َالَ :م ْن أَ َح َّب ُدْنـيَا ُه أَ َض َّر ِب ِخ َرتِ ِهَ ،وَم ْن أَ َح َّب ِ
ول اللَِّ  ق َ
ِي أَ َّن َر ُس َ
آخ َرتَ ُه أَ َض َّر بِ ُدْنـيَا ُه .فَآثِ ُروا َما
وسى الَْ ْش َعر ِّ
َع ْن أَِب ُم َ

َيـْبـقَى َعلَى َما َيـ ْف َن( .مسند أمحد ،كتاب أول مسند الكوفيني)

َال ِل َر ُس ُ
َال :ق َ
َر ق َ
السيِّئَ َة َْ
َّاس ِبُل ٍ
ُق َح َس ٍن.
ول اللَِّ  : اتَّ ِق اللَِّ َحْيـثُ َما ُكنْ َت َوأَتْبِ ْع َّ
ال َسنَ َة ت ُ
َْح َهاَ ،و َخالِ ِق الن َ
َع ْن أَِب ذ ٍّ
(سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا)
َال َّ
َع ْن أَنَ ٍس بْ ِن َمالِ ٍك قَالِ َ :
ُول :ق َ
ول اللَِّ َ يـق ُ
س ْع ُت َر ُس َ
اللُ َتـبَ َار َك َوَتـ َع َالَ :ي ابْ َن آ َد َم إِنَّ َك َما َد َع ْوتَِن َوَرَج ْوتَِن َغ َف ْر ُت
لَ َك َعلَى َما َكا َن فِ َ
الس َما ِء ُثَّ ْاسَتـ ْغ َف ْرتَِن َغ َف ْر ُت لَ َكَ .وَل أَُب ِل َي ابْ َن آ َد َم
يكَ ،وَل أَُب ِل َي ابْ َن آ َد َم لَ ْو َبـلَ َغ ْت ُذنُوبُ َك َعنَا َن َّ
َّ
ُر ِ
ُر ِابَا َم ْغ ِف َرًة( .سنن الرتمذي،كتاب الدعوات
اب الَْ ْر ِ
ض َخ َط َاي ُث لَ ِقيتَِن َل تُ ْشر ُِك ِب َشْيـئًا لَََتـْيـتُ َك بِق َ
إِنَّ َك لَ ْو أََتـْيـتَِن بِق َ
عن رسول هللا)

التقوى
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من كالم اإلمام المهدي
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ُ
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س�ا
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�
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��
�َ قَّ �ة
ل
ا���ح��
َ ��َّ�ا �ن���ي��ّ�ن
رب ِ ِ ِي

ِ
ورسول هللا  ،كان منقسما على
األحكم
فالغرض أن تعليم كتاب هللا
َ

ثالثة أقسام :األول ..أن جيعل الوحوش أانسا ،ويعلّمهم آداب اإلنسانية

اسا ،والثاين ..أن جيعلهم بعد اإلنسانية أكمل
ويهب هلم مدارك وحو ّ
الناس يف حماسن األخالق ،والثالث ..أن يرفعهم من مقام األخالق
إىل ذُرى مرتب ِة ُح ِّب اخلالّق ،ويوصل إىل منـزل القرب والرضاء واملَِعيّة

أثر الوجود واالختيار،
والفناء والذوابن واحملويّة ،أعين إىل مقام ينعدم فيه ُ

ويبقى هللا وحده كما هو يبقى بعد فناء هذا العامل بذاته الق ّهار .فهذه
آخر املقامات للسالكني والسالكات ،وإليه تنتهي مطااي الرايضات ،وفيه
خيتتم سلوك الوالايت ،وهو املراد من االستقامة يف دعاء سورة الفاحتة.
ُّ
يتضرم ِمن أهواء النفس األ ّمارة فتذوب يف هذا املقام حبُكم هللا
وكل ما ّ

ذي اجلربوت والع ّزة ،فتُفتح البلدة كلها وال تبقى الضوضاة لعامة األهواء،
من املُل ُ
ْك اليوم ..هللِ ذي اجملد والكربايء .وأما مرتبة األخالق
ويُقال لِ ِ

الفاضلة واخلصال احلسنة احملمودة ،فال أ ْم َن فيها من األعداء عند الغفلة،

مرزا غالم أ�محد القادايين

فتحهاُ ،وياف عليهم
فإن ألهل األخالق تبقى حصون يتعذّر عليهم ُ
ُ
صول األ ّمارة إذا َض ِرَم لَتْ ُحها ،وال تصفو أايم أهلها من النقع الثائر ،وال

امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 

(جنم اهلدى ،اخلزائن الروحانية جملد  ١٤ص )٣٥- ٣٤

مقتبس من كتاابت �سيدان

يؤمَّنون من السهم العائر.
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يوم 2017/٩/٢٢م
مبسجد بيت الفتوح  -لندن
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك لـه ،وأشهد أن حمم ًدا عبده
ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من

حن
الرْ َ
﴿بسم هللا َّ
الشيطان الرجيمْ .
ني *
َّ
َْم ُد هلل َر ِّب ال َْعالَم َ
الرحيم * ال ْ
الرحيم * َمالك َيـ ْوم ال ِّدين*
الرْ َ
حن َّ
َّ

* العناوين اجلانبية من إضافة «التقوى»

التقوى

دن
ني * ا ْه َ
َّإي َك َنـ ْعبُ ُد َو َّإي َك نَ ْستَع ُ
ين
الص َر َ
ِّ
قيم * ِص َراط الَّ ِذ َ
اط ال ُْم ْستَ َ
أَْنـ َع ْم َت َعلَيْ ِه ْم َغ ْي ال َْم ْغ ُضوب
هم َوال َّ
الضالِّني﴾( .آمني)
َعلَيْ ْ

ِيل َربّ َ
ِك ِب ِْل ْك َم ِة
ا ْدُع إ َِل َسب ِ
َوالْ َم ْو ِع َظ ِة َْ
ال َسنَ ِة َو َجا ِدلُْ ْم ِبلَِّت
ِه َي أَ ْح َس ُن إ َّ
ِن َرب َ
َّك ُه َو أَ ْعل َُم
ِبَ ْن َض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه َوُه َو أَ ْعل َُم
ين( النحل)126 :
ِبلْ ُم ْهتَ ِد َ
ملاذا جيتمعون؟!
جملالس الدنيا أنواع َّ
شت ،وللمجالس
املختلفة أهداف خمتلفة ،فبعضها
للتشاور بغية متاع دنيويِ ،مثل
جمالس الشورى حول طريقة احلكم،
وجمالس رجال السياسة وجمالس
رجال األعمال والتجار وجمالس
األلعاب والتسلية وجمالس العلوم
املزعومة ،وتُ َّ
شك ُل جلان من أجل
ذلك ،وجيتمع الناس ويفكرون يف
وضع الربامج واخلطط َّ
لشت األمور،
حىت النـزهة والتسلية .ابختصار،
ُتـ ْعقَد كل هذه اجملالس وتتشكل
هذه اللجان طمعا يف متاع احلياة
وقربِه،
الدنيا ،ال لنيل رضا هللا تعاىل ْ
وحىت إذا كان مثة جملس لبحث
أمور مصلحة الناس العامة ،فهو
أيضا ال خيلو من أغراض دنيوية وال
يستهدف رضوان هللا تعاىل .غري أن
بعض اجملالس تنعقد خدمة ألغراض
دينية ولرفع ذكر هللا تعاىل وللتخطيط
لتقريب الناس إىل هللا تعاىل أو
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فمناجاة المسلمين ،فيما بينهم أو مع
اآلخرين ،واتفاقياتهم السرية هي في معصية

الله ورسوله وبعيدة عن التقوي ،ولم يعد

فيهم شيء من خشية الله تعالى قط.....

ولن تفيدكم هناك الحكومات والممالك

والثروات وتأييد القُوي الغربية ،ولن تنجو

أيةُ قو ٍة عظيمة من العواقب الوخيمة لمعصية

أحكام الله تعالى ورسوله ونزع لباس التقوي.

اللتماس سبُل الرقي الروحاين ،والذين
حيضرون هذه اجملالس ال يبتغون غري
رضوان هللا تعاىل .ابختصار ،إمنا
الغاية من هذه اجملالس هي أن تكون
مجيع أعمالنا وخططنا وبراجمنا ابتغاء
رضوان هللا تعاىل ،وال تشوهبا شائبة
لغو ،ومثل هذه اجملالس هي اليت
حيبّها هللا تعاىل ،وتظهر مثرات هذه
اجملالس يف هذه الدنيا كما يُكرم هللا
تعاىل املشرتكني يف هذه اجملالس بعد
وفاهتم أيضا.
فمن واجب املؤمن حال حضوره
أي جملس ،سواء كان جملسه يف بيته
مع زوجته وأوالده أو خارج بيته،
أن يلتمس رضوان هللا تعاىل ويفكر
يف كيفية صون روحانيته وترقيتها

وحتسني حاله وحال املؤمنني .إن
جمالس املؤمن ،الدنيوية ظاهراي ،أيضا
ال ختلو من ذكر هللا تعاىل ،فهو جيتنب
اللغو عند أدائه األمور الدنيوية ،وإذا
كان منشغال أبمور الدنيا فال ينسى
يتطرق
قلبُه هللاَ تعاىل وِذ ْك َره أبدا ،وال َّ
إىل تفكريه مسألة خداع الناس أو
غصب حقوقهم ،فمجالس املؤمن،
وإن كانت ملصلحة دنيوية ،ال تكون
مثل جمالس رجال السياسة وأهل
الدنيا يف األايم الراهنة ،بل تكون
خشية هللا وتقواه دوما نصب عينيه
كل حني وآن.
ما ينبغي جتنبه يف اجملالس
ويعظ هللا تعاىل املؤمنني يف القرآن

الكرمي بشأن اجملالس ابجتناب ما قد
يتخللها من البغي والعدوان واإلمث
ومعصية الرسول ،واالستمساك ابلرب
والتقوى ،ولكن لألسف! معظم
جمالس املسلمني اليوم هي النقيض
من ذلك متاما ،واملسلمون منهمكون
يف الكيد لبعضهم البعض ،مع أن
ين
هللا تعاىل يقولَ :
ي أَُّيـ َها الَّ ِذ َ
اج ْوا ِب ْل ِْثِ
اجْيـتُ ْم ف ََل َتـَتـنَ َ
آ َمنُوا إِذَا َتـنَ َ
الر ُس ِ
اج ْوا
َوالْ ُع ْد َوا ِن َوَم ْع ِصيَ ِة َّ
ول َوَتـنَ َ
ْوى َواَّتـ ُقوا هللاَ الَّ ِذي إِلَيْ ِه
ِبلِْبِّ َوالَّتـق َ
ُْت َش ُرو َن( اجملادلة )10 :ولكن
تعليم
كما ُ
قلت قد نسي املسلمون َ
هللا تعاىل هذا ،واتسعت الفجوة فيما
هوة اخلالف ،مع أن
وتعمقت َّ
بينهم َّ
هللا تعاىل ّبي عالمة املؤمنني أهنم
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حيب بعضهم
رََ
ح ُاء َبـْيـَنـ ُه ْمْ 
أي ّ
ُ
بعضا ،ولكننا نرى حال املسلمني
وقد انطبق عليهم وصف هللا تعاىل
حال الكفار يف قولهُ :قـلُوُبـ ُه ْم
َش َّت( احلشر )15 :فمناجاة
املسلمني ،فيما بينهم أو مع اآلخرين،
واتفاقياهتم السرية هي يف معصية هللا
ورسوله وبعيدة عن التقوى ،ومل يعد
فيهم شيء من خشية هللا تعاىل
قط ،يقول هللا تعاىلَ  :واَّتـ ُقوا هللاَ
الَّ ِذي إِلَيْ ِه ُْت َش ُرو َن ،ولن تفيدكم
هناك احلكومات واملمالك والثروات
وأتييد القُوى الغربية ،ولن تنجو أي ُة
قوٍة عظيمة من العواقب الوخيمة
ملعصية أحكام هللا تعاىل ورسوله ونزع
يسمون أنفسهم
لباس التقوى .الذين ّ
مسلمني بينما يلهثون وراء الدنيا
جاعلني إايها غايتهم املنشودة ،ترتجم
أعماهلم حقيقة حالتهم الروحانية،
ويتضح أهنم فقدوا اإلميان واليقني
ابهلل تعاىل ،وإال لو كانت فيهم ذرة
من اإلميان واليقني ابهلل تعاىل ملا
كانت حال رجال السياسة والزعماء
املسلمني على ما هي عليه اليوم وملا
كانت حالة علمائهم املزعومني كما
ترتاءى لنا اليوم.
على أي ِة حال ،من واجبنا يف هذا
الزمن أن نط ّهِر أنفسنا من كل هذه
التقوى

 ....لو كانت فيهم ذرة من
اإليمان واليقين بذات الله تعالى
لما كانت حال رجال السياسة
والزعماء المسلمين على هي
عليه اليوم ولما كانت حالة
علمائهم المزعومين كما تتراءى
لنا اليوم أيضا.

األفكار ،ونرفع من مستوى تقواان
وخشيتنا هلل .وكذلك الواجب على
األمحديني ممن تربطهم عالقات بغري
األمحديني أن يبلغوهم ،كل يف دائرته،
أن حالكم هذه لن جتعلكم يف ربقة
أسر اآلخرين فحسب ،بل ستكونون
مورد عقاب هللا تعاىل أيضا .والدنيا
اليت تسعون وراءها ستنفلت من
أيديكم ،وأما الدين فقد ختليتم عنه
سلفا ،فاآلن واتتكم الفرصة أن
تُنشئوا خشي َة هللا تعاىل وتقواه يف
قلوبكم وإال ستفقدون كل شيء.
فالذين جيتمعون أحياان ويتحدثون
عن نظام اجلماعة على الصعيد
احمللي أو على صعيد املدينة أو البالد
فهم يف بعض األحيان ،بل على
وجه احلقيقة ،واقعون يف ربقة أسر
الشيطان وإغوائه .وألن الشيطان

زي احملب املواسي ،لذا
يهاجم يف ّ
حيضر مثل هذه اجملالس بعض من
ليسوا يف احلقيقة ضد نظام اجلماعة،
بل بسبب شعورهم أبمل للجماعة
يظنون أن الشخص الذي يثري الفتنة،
والذي يتكلم ويبدو كاملواسني يف
الظاهر ،ال يسعى للفتنة بل يقول
احلق ،ويرون ضرورة اإلصالح؛ مع
أنه لو كانت مثة حاجة إىل اإلصالح
َّ
األمر إىل كبار
لبلغ ذلك الشخص َ
املسؤولني على مستوى البالد أو بلّغ
اخلليفة.
مث يعقدون اجملال ــس هنا وهناك،
ويتحدثون فيما بينهم كما لو أهنم
يناقشون أمورا سرية هامة جدا ،وأهنم
حيرصون على نظام اجلماعة ،لكن ذلك
طريق ابطل متاما ،وهو من عالمات
اإلمث والعدوان ومعصية الرسول واالبتعاد
عن التقوى .فقد حذر هللا  املؤمنني
من التورط يف مثل هذه اجملالس .إذا
كانت عندكم شكوى ضد أي مسؤول
يف اجلماعة أو األمري فارفعوها إىل املركز.
أي اكتبوا إىل اخلليفة وبعد ذلك تنتهي
مهمة أفراد اجلماعة ،وتصبح مهمة
اخلليفة كيف ينظر إىل قضية ما وكيف
حيلها ويسويها .غري أنه من الواجب
على كل أمحدي أن يداوم على الدعاء
حبرقة أن يط ّهِر هللا  اجلماعة منكل
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وعقد مؤخرا اجتماعه الذى ألقى فيه الرئيس األمريكي خطابه،
ومن مجالس الدنيا مجلس األمم المتحدةُ ،

الكتاب والمحللون الغربيون أيضا أن هذا الخطاب سيزيد الفتنة والفساد بدال من نشر السالم ،بل
وكتب ُ

باعث اليأس ودافع إلى
أن لعل هذا الخطاب ُيسعد السعودية وبعض البالد المسلمة ،وإال فهو
ٌ
كتبوا صراحة ْ

الفتنة والفساد ،فعلى الحكام المسلمين أن ينظروا إلى أحكام الله تعالى ويجتنبوا كل نوع من الفتنة والفساد.

أنواع السيئة واخلبث ،ويهيئ هلا على
الدوام السالكني على دروب التقوى.
لذا جيب على كل امرئ أن يتذكر هذا
األمر اهلام.
احذروا إيقاع الشيطان بكم
ِّ
حيثما
سيمكن هللا  اجلماعة من
االزدهار والرقي ،كما نالحظ اآلن،
سينشط الشيطان ضدها ،إذ كان يف
أول يوم قد صرح هلل  وأخذ منه
اإلذن يف إغواء املؤمنني .إن معارضي
األمحدية إذا كانوا من انحية حييكون
املكايد ضد اجلماعة علنا ،وسوف
حييكوهنا يف املستقبل أيضا ،فمن انحية
أخرى جيعلون من بعض البسطاء
وضعاف اإلميان أداة إلاثرة الفنت،
ويسعون لذلك م ّدعني أهنم انصحون
هلم .فيجب على كل أمحدي أن أيخذ
حذره من هذا .نسأل هللا  أن حيمي
اجلماعة من كل فتنة داخلية وخارجية

ويوفِّق األمحديني حلضور جمالس
الصاحلني واملتقني دوما وجيعلهم منهم
ويباعد بينهم وبني جمالس اإلمث والعدوان
ومعصية الرسول .هناك أحاديث للنيب
 عن شىت أنواع اجملالس وأوضاعها،
كما تكلم عن ذلك خاد ُمه البار
املخلص سيدان املسيح املوعود 
أيضا وأق ّدمها لكم .لقد قال حضرته
موضحا كيف ينبغي أن يكون
ِّ 
جملسا ومل جيده
جملس املؤمن وإذا حضر ً
يليق بشأنه فكيف ينبغي أن يبدي ردة
فعله ،إن مذهيب وجيب أن يكون دأب
حصرا ،أنه إذا بدأ احلديث
املؤمن ً
أيضا ً
فليقل قوال سديدا أو ليصمت ،فإذا
جملسا يُستهزأ فيه ابهلل ورسوله
رأيتم ً
فإما أن تنصرفوا من هناك ،لكي ال
تُع ّدوا منهم ،أو تردوا عليهم ابلقول
السديد .فعلى املرء إما القول السديد
أو االنصراف ،أما اخليار الثالث حبيث
يظل يف اجمللس ويؤيدهم ويواري عقيدته

فهو ضرب من النفاق .فهذه هي
ردة فعل املؤمن يف جملس يُستهزأ فيه
ابلدين أو حتاك فيه املكايد ضد الدين
أو تصدر فيه على نطاق واسع أقوا ٌل
ختلق يف القلوب وساوس .فينبغي أن
تكون ردة فعل املؤمن أنه إذا مسع أي
كالم ضد هللا ورسوله أو نظام اجلماعة
اليت أقامها  أن يرّده حبزم وليخرب
صاحبه أنه إذا كان ما يقوله صحيحا
يف رأيه فلريفعه إىل خليفة الوقت ونظام
اجلماعة ،أما احلديث ضده هكذا هنا
وهناك فال جيوز .فإذا ظل اإلنسان
جالسا يف مثل هذه اجملالس ورّد هذا
الكالم بصورة مبهمة ومل يتكلم صراحة
فهو يع ّد نفاقا كما قال سيدان املسيح
املوعود  ،وجيب أن حيذر املؤمن
من ذلك .وجيب أن يبدي الغرية دوما
يف أمور الدين ونظام اجلماعة .وإبداء
الغرية يكون على نوعني؛ فإما أن يفنِّد
االعرتاض بصراحة ،أو أن ينصرف من
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ذلك اجمللس.
هذا هو الطريق الذي بيَّنه هللا 
َّ
ووضحه النيب  حيث ورد يف رواية
قال فيها أحد الصحابة :أََتـيْ ُت َرُس َ
ول
ْت َي َرُس َ
ول اللَِّ  أَ ْو ِص ِن
اللَِّ َ فـ ُقل ُ
قَ
َال اتَّ ِق هللاَ َوإِذَا ُكنْ َت ِف َْملِ ِس
َس ِم ْعَتـ ُه ْم َيـ ُقولُو َن َما ُيـ ْع ِجبُ َك
َقـ ْوٍم ف َ
(أي يتكلمون عن الرب والصالح وال
يتكلمون عن املنكرات والفتنة والفساد)
فَ ْأتِ ِه َوإِذَا َ ِ
س ْعَتـ ُه ْم َيـ ُقولُو َن َما تَ ْك َرُه فَاْتـ ُْرك ُه.
ولقد َّ
وضح حضرته  أيضا ُّ
أي جملس
ينبغي أن ال يعجب املؤمن ،أي ينبغي
أن ال تكون هذه املنكرات مما ال يعجبه
شخصيا بل كان يكرهها لكوهنا ضد
نظام اجلماعة ،فليرتكه .وكيف ينبغي أن
يكون عدم اإلعجاب؟! فقد ورد عن
ذلك يف رواية عن عبد هللا بن عباس
 أن رجال سأل النيب  يف أي
اجملالس جنلس؟ فقال له النيب ْ أن
احضر جمالس من ِّ
يذكرونك ابهلل ومن
يزيدك كال ُمهم علما دينيا ومن يذكرك
عملُهم ابآلخرة.
فهذا هو املبدأ اهلادي الذي جيب أن
يضعه املؤمن يف احلسبان عند اختيار
جملسه ،حبيث جيب أن حيب اجمللس
الذي يُذكر هللا  فيه ويدور الكالم
فيه يف دائرة تعظيم دين هللا ،ويزداد فيه
علم الدين .وازدايدكل أمحدي يف علوم
التقوى

إذا كانت عندكم شكوي ضد أى مسؤول في الجماعة أو األمير
فارفعوها إلى المركز .أى اكتبوا إلى الخليفة وبعد ذلك تنتهي مهمة
أفراد الجماعة ،ويصبح من مهمة الخليفة كيف ينظر إلى قضية ما وكيف
يحلها ويسويها .غير أنه من الواجب على كل أحمدي أن يداوم على
يطهر الله  الجماعة من كل أنواع السيئة والخبث.
الدعاء بحرقة أن ِّ

الدين ضروري يف هذا العصر .فهذه
األمور هامة جدا للتبليغ ونشر الدعوة
وأمور الرتبية ،وهي اليت ِّ
تذكر ابآلخرة
أيضا ،وتلفت انتباهه إىل أن يفهم أن
بريق الدنيا ليس كل شيء ،وأن ثرواهتا
ومرافقها ليست كل شيء ،بل جيب
أن تكون الغاية املنشودة للمؤمن الفوز
بقرب هللا  .فقد اتضح هنا من
احلديث األول أن اجملالس إذا كانت
ألانس ماديني فقط فيجب أن يكرهها
املؤمن ولينصرف منها فورا .إذا انتب ْهنا
إىل هذا األمر فسوف جيتنب كباران
وصغاران السيئات والفنت الكثرية.
جملالس الشباب هناك نوع آخر أيضا
ويشرتك فيها الشباب خاصة ،وهي
تقام بغرض الرتفيه واللهو ،وتنشأ الرغبة
يف حضور مثل هذه اجملالس يف قلوب
الشباب األمحديني أيضا أتثُّرا ابجملتمع
الغريب .لكن الشاب املؤمن جيب أن

يتذكر دوما أن عليه أن حيمي حياته من
هذا النوع من اجملالس ،ويبقى ضمن
احلدود .يف اجلماعة أيضا حتدث بعض
األمور ،حيث يقوم بعض الشباب
سن املراهقة
األمحديني عند بلوغهم ّ
متأثرين مبجالس السوء والفساد،
تضر اآلخرين .فقد يؤذون
بتصرفات ّ
أحد اجلريان أو املارة يف الطريق أو
يسببون خسارة للناس بدافع الفضول.
وإذا ُعرف أهنم من أفراد اجلماعة
فيتسببون يف تشويه مسعة اجلماعة أيضا.
فعلى اآلابء أن يراقبوا صحبة أوالدهم
وجمالسهم اليت جيلسون فيها ،حىت
يكون الشباب واملراهقون يف اجلماعة
حمفوظني من صحبة طاحلة وجمالس
سيئة ،وعليهم أن يعقدوا يف بيوهتم
دائما جمالس طيبة وحسنة تفيد من
الناحية الرتبوية.
وقال النيب  مبناسبة أخرىَ :وَما
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وت هللاِ
اجتَ َم َع َقـ ْوٌم ِف َبـيْ ٍت ِم ْن ُبـيُ ِ
ْ
اب هللاِ َوَيـتَ َد َار ُسونَ ُه َبـْيـَنـ ُه ْم
َيـْتـلُو َن ِكتَ َ
الس ِكينَ ُة َوغ ِ
َشَيـْتـ ُه ُم
ِم َّ
إِال َنـ َزلَ ْت َعلَيْه ُ
ح ُة َو َح َّفْتـ ُه ُم الْ َم َلئِ َك ُة( .صحيح
َّ
الرْ َ
مسلم ،ابب فضل االجتماع على
تالوة القرآن وعلى الذكر)
ليست اجتماعاتنا كاجتماعاهتم
إنه ملن فضل هللا تعاىل أن مناسبات
كهذا تتيسر ألفراد اجلماعة ،إذ تعقد
اجلماعة جلساهتا واجتماعاهتا وبرامج
تربوية أخرى يف شىت بلدان العامل
فتزيد هذه الربامج واالجتماعات
أفرا َد اجلماعة علما ومعرفة .إذًا ،تُعقد
هذه الربامج لرتبية اجلماعة ولذكر هللا
تعاىل .فمثال يبدأ اليوم اجتماع جلنة
إماء هللا يف بريطانيا .فيجب أن تتذكر
عضوات جلنة إماء هللا أنه جيب أن
حتتل اجملالس الدينية والعلمية احليّز
األكرب من برامج اجتماعهن .وجيب
أن تتذكر السيدات اللوايت حيضرن
االجتماع أهنن مل حيضرن مهرجاان
دنيواي ،بل عليهن أن حيققن الغرض
من حضورهن اجتماعا دينيا ،وأن
يعقدن جمالس دينية وعلمية .وعندما
ال يكون هناك برانمج رمسي جاراي
فعليهن أال خيُضن يف لغو احلديث،
بل جيب أن يكون حمور أحاديثهن

« تترك الصحبة تأثيرها في المرء في غفلة منه ،فمثال ،إذا كان امرؤ
يلتقي بالمومسات كل يوم ثم يقول :أنا ال أزني ،فيجب أن يقال له
أنك سوف تفعل وستتورط فيه يوما ما ألن الصحبة السيئة تترك تأثيرا
حتما ،كذلك الذى يرتاد المالهي ويقول أنه ال يشرب الخمر،
سيئا ً
فلَسوف يأتي عليه يوم يتج َّرعها مهما كان تقيا وورعا»( .املسيح املوعود)

إجيابيا دائما ،وأال يضيّعن أوقاهتن
يف أحاديث الغية .لقد قال النيب
 مبناسبة أخرى ما مفاده :الذين
جيلسون يف جملس ال يذكرون هللا
فيه كان جملسهم حسرة عليهم يوم
القيامة.
فعلى القادمات لالجتماع أن حيققن
الغرض من جميئهن ويقضني أوقاهتن
يف ذكر هللا والقول السديد بدال
من اخلوض يف اللهو واللعب ولغو
احلديث حىت ال تكون جمالسنا حسرة
يوم القيامة .ماذا نصحنا رسول هللا 
عن صحبة الصاحلني واملتقني؟ فقد
جاء يف رواية ما مفاده :ال جتالسوا
إال املؤمنني وال أيكل طعامكم إال
()١
املتقون.
فلينظر أحدكم من خيالل
من املعلوم أن اإلنسان يتعامل مع

أانس من فئات خمتلفة مبن فيهم
ٍ
املسلمون وغريهم وجيالسهم ،وال
ميكنه أن يتحاشى جمالسة غري
املؤمنني دائما .إذًا ،ما أشار رسول
هللا  إليه هو أن تعقدوا صداقة
محيمة مع األقوايء إمياان وتُكثروا من
جمالسة املتقني حىت تتقدموا أنتم أيضا
يف الربّ والتقوى .يقول املسيح املوعود
:
«السبيل الذي بيّنه هللا تعاىل إلصالح
النفس هوُ :
ني،
كونُوا َم َع َّ
الصا ِدقِ َ
أي كونوا مع القائمني على الصدق
قوال وفعال وعمال وحاال .مث قال :اي
أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ،واملراد
من ذلك أن يؤمن املرء أوال مث ليهجر
( )١لعل احلديث املشار إليه هوَ :ل تُ َص ِ
اح ْب
إَِّل ُم ْؤِمنًا َوَل يَْ ُك ْل َط َعا َم َك إَِّل تَ ِق ٌّي( .سنن
الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول هللا).
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مكان السيئة اتَّباعا للسنَّة و ُ
ليمكث
يف صحبة الصادقني .ترتك الصحبة
أتثريها يف املرء يف غفلة منه ،فمثال،
إذا كان امرؤ يلتقي ابملومسات كل
يوم مث يقول :أان ال أزين ،فيجب أن
يقال له أنك سوف تفعل وستتورط
فيه يوما ما ألن الصحبة السيئة ترتك
أتثريا سيئا حتما ،كذلك الذي يراتد
املالهي ويقول أنه ال يشرب اخلمر،
يتجرعها مهما
فلَسوف أييت عليه يوم َّ
كان تقيا وورعا».
إذًا ،هناك حاجة ماسة إىل اجتناب
الصحبة السيئة .ففي األمور الدنيوية
العادية يضطر املرء إىل التعامل مع
اآلخرين كما قلت من قبل .ولكن
جيب أن يراعي املرء احلدود يف تلك
العالقات وأال يشرع يف حضور
جمالس اللغو لئال يقع يف السيئات
نتيجة لذلك .يشهد بعض األانس
احملليني بل وتذكر بعض السيدات
الربيطانيات أيضا أن أزواجهن كانوا
طيبني وصاحلني ،ولكن حتولت
حالتهم وتطرقت السيئات إىل
أعماهلم نتيجة حضور جمالس اللغو.
فإذا كان غري املسلمني قد بدأوا
يدركون خطورة األمرٌّ ،
فحري بنا أن
نتنبه إىل هذا األمر أكثر منهم بكثري.
لقد قال النيب  لوضع ح ٍّد هلذه
التقوى

أيضا إشارة إلى أن اإلنسان إذا
«وفي الصالة التي تؤدَّي
مرات ً
َ
خمس ّ
لم َي ْح ِم َصال َته من النـزغات واألفكار النفسانية فلن ُت َعدَّ صال ًة حقيقية
وأداءها مجر َد طقس من
نقرات
أبدا بِ ْض َع
ٍ
أبدا .إن الصالة ال تعني ً
ً
َ
الطقوس .كال ،بل الصالة عملٌ ينبغي أن يشعر به القلب أيضا حتى
وتخر على عتبة الله من شدة الخشية( ».املسيح املوعود )
تذوب الروح
ّ

الظاهرة ما مفاده :إن كثرة جمالستكم
امللحدين واألكل والشرب معهم
ستُبعدكم عن الدين والتقوى .غري
أنه ال بد من إنشاء العالقة معهم من
أجل تبليغهم الدعوة ألن تبليغ الدعوة
إليهم مستحيل بغري ذلك .ولكن
جيب ُ
دعوتم إىل جمالسنا وبراجمنا هلذا
الغرض ألن اجملالس املبنية على الربّ
والتقوى ترتك أتثريها على أية حال.
فهناك كثري من الذين يشرتكون يف
تغيت
فعالياتنا ويقولون إن حاهلم قد ّ
متاما نتيجة حضورهم جمالسنا .يقول
املسيح املوعود  يف بيان أتثري
الصحبة:
«حني جيالس اإلنسا ُن صاحلا
وصادقا ،يؤثر فيه الصدق ،أما الذي
خيتار جملس األشرار والسيئني اتركا
صحبة الصاحلني فإن السيئة تؤثر
فيه ،ولذلك تؤكد األحاديث والقرآن

الكرمي أيضا على االمتناع والتحذير
من اجللوس يف جمالس السوء .وقد
ورد أن اجمللس الذي يساء فيه إىل
اخرجوا منه فورا ،أما
هللا والرسول ُ
الذي ال خيرج حىت بعد االستماع إىل
اإلساءة فسيُع ّد منهم.
والذي يصاحب الصادقني واألبرار
يعد منهم .إذًا ،كم حيتاج املرء إىل
أن يعمل أبمر هللا تعاىلُ :
ك ْونُوا
ني .قد ورد يف احلديث
َم َع َّ
الصا ِدقِ َ
الشريف أن هللا  يبعث املالئكة
إىل الدنيا فيحضرون جملس الطيبني
وعندما يعودون يسأهلم هللا ماذا رأيتم
هنالك؟ يقولون قد رأينا أانسا يف
جملس يذكرونك ومل يكن فالن منهم
إال أنه كان جالسا معهم ،فيقول هللا
 كال ،بل هو أيضا منهم ألهنم
قوم ال يشقى جليسهم .يتبني من
هنا جليا كم من فوائد تكمن يف
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صحبة الصادقني! فالذي يبتعد عن
صحبتهم لشقي جدا».
فالذين جيلسون يف صحبة املؤمنني
وجمالسهم حيظون أبفضال هللا تعاىل،
ألن هذه اجملالس تكون مليئة بذكر
هللا تعاىل .يقول املسيح املوعود
« :هناك الكثريون الذين
يقرون بوجود هللا بلساهنم ولكن
ّ
لو فحصتموهم ُلوجد فيهم إحلاد
ألهنم عندما ينهمكون يف أمور
الدنيا ينسون غضب هللا وعظمته
كليا .لذا من الضروري جدا أن
تسألوا هللا املعرفة ألن اليقني ال
يتأتّى بغريها مطلقا .بل يُنال حني
يعرف املرء أن يف قطع العالقة مع
هللا موات .جيب أال ترتكوا األسباب
أيضا من اليد حني تدعون الجتناب
الذنوب ،وابت ِعدوا من كافة اجملالس
واحملافل اليت من شأن االشرتاك فيها
أن جتركم إىل الذنوب .وإىل جانب
ذلك التزموا ابلدعاء أيضا .واعلموا
جيدا أن اآلفات اليت تصيب املرء
نتيجة القضاء والقدر ال تزول قط ما
مل ترافقها نصرة من هللا».
وقال حضرته« :ويف الصالة اليت
أيضا إشارة إىل
مرات ً
تؤدَّى َ
مخس ّ
أن اإلنسان إذا مل َْي ِم َصالتَه من

النـزعات واألفكار النفسانية فلن ُتـ َع َّد
صال ًة حقيقية أب ًدا .إن الصالة ال
ِض َع نقر ٍ
أداءها جمرَد
تعين أب ًدا ب ْ
ات و َ
طقس من الطقوس .كال ،بل الصالة
عم ٌل ينبغي أن يشعر به القلب أيضا
وختر على عتبة هللا
حىت تذوب الروح ّ
من شدة اخلشية.
على املرء أن يسعى بكل ما أويت من
الرقَّة ،ويدعو
قوة حىت تتولد يف قلبه ِّ
مبنتهى الضراعة ليزول ما يف نفسه
من جتاسر وذنوب .وإن صالة كهذه
هي الصالة املباركة ،وإذا داوَم عليها
نورا قد نزل على
اإلنسان لوجد أن ً
قلبه لي ً
ال أو هنارا ،وأن نزعة النفس
األ ّمارة قد َّ
اجعت .وكما
خف ْت وتر ْ
أن يف األفعى ُ ًّ
سا قاتالً ،كذلك
يوجد يف النفس األ ّمارة ُس ّم قاتل،
عالج له إال بي ِد َمن خلَقه».
وال َ
عالجا حملو السيئة
أي إن هللا ميلك ً
لذلك ينبغي أن ختضعوا أمامه
واستعينوا به لينقذكم دوًما من أضرار
الدنيا وجمالس السوء.
لقد ورد يف رواية أن النيب  كان
إذا قام من جملسه قال« :سبحانك
اللهم وحبمدك ،أشهد أن ال إله إال
أنت ،أستغفرك وأتوب إليك».
كما قال َصلَّى َّ
اللُ َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم

«كلمات ال َيـتَكلَّ ُم ِب َّن أح ٌد
مرًة:
ٌ
مر ٍ
ات
يف جملس ِه ،عند قيا ِمه َ
ثالث َّ
فر بِِ َّن عنه ،وال يقُوهلُ َّن يف
إال ُك َ
وجملس ِذ ْك ٍر إال ُختِ َم
جملس خريٍ،
ِ
ِ
هبن عليه ،كما ُْيتَ ُم ابخلامت على
له َّ
هم ِ
وبَم ِد َك،
الصحيفة :سبحانك اللَّ َّ
أتوب
ال إل َه إال أنت ،أستغ ِف ُر َك و ُ
إليك ».أي جنّبين مما يصدر مين
من املنكرات واحفظين من أضرارها.
وهذا الدعاء يُ ِعيذُه من أضرار
املنكرات ويُ ِعينُه على االستفادة من
جمالس اخلري ،كما قال املسيح املوعود
 أن اإلنسان ال يتخلص من
هذه السيئات ما مل ترافقه نصرة من
هللا تعاىل ،لذلك ينبغي أن تداوموا
على االستعانة ابهلل تعاىل .وفقنا
هللا تعاىل لتجنب جمالس السوء،
وحفظنا من أضرارها إن اشرتكنا
فيها غري متعمدين .ينبغي أن تتحروا
دوًما جمالس اخلري ،واجلسوا فيها
واستفيضوا من هذه اجملالس الطيبة
بفضل من هللا تعاىل.
حفظنا هللا تعاىل دوًما من هجمات
الشيطان وأنعم علينا برمحته ومغفرته،
ووفقنا لالرتباط بنظام اجلماعة
واخلالفة وعصمنا من فتنة كل فتان.
آمني.
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� ا تَ� ْ تَ ُ � �أ َّ ةُ َ لَ � اَ � ةَ
��َ
ض�ل� �ل�ٍ�
�ل� ��ج�ِم� ا �ل� ��م�� ���ع���ى�
ع
حممد مصطفى  -مصر

مىت تكون الضاللة املوجبة للعقاب؟
إن املرء عدو ما جيهل ،وإنه دون أن
يدري وكإجراء دفاعي منه عما قد
نشأ عليه من موروث ،أييت ليقاوم
النور مبا يكون يف األصل هو إشارة
إلصالح إميانه .حول ذلك انقشين
صديق مستنري مشريًا إىل قول رسول
هللا « ال جتتمع أميت على ضاللة»
وهو يقصد احلديث« :سألت ريب
عز وجل أرب ًعا فأعطاين ثالاث ومنعين
واحدة سألت هللا عز وجل أن ال
جيمع أميت على ضاللة فأعطانيها،
وسألت هللا عز وجل أن ال يهلكهم
ابلسنني كما أهلك األمم قبلهم
فأعطانيها وسألت هللا عز وجل أن
ال يلبسهم شي ًعا ويُذيق بعضهم أبس
بعض فمنعنيها»( )1وقال صاحيب:
التقوى

أليس هذا احلديث -يقصد اجلزئية
اليت ذكرها منه -بكاف إلثبات أن
دائما
أمة اإلسالم على الصواب ً
وال ميكن أن جتتمع على خطأ
ملست
كنت قد ُ
أب ًدا؟ قلت بلى .و ُ
يف صيغة قوله إرادة النُصح املمزوجة
بشيء من احلرية؛ فبادرت را ًدا عليه
علي ريب وسردت
مبا قد تفضل به َّ
ً
قائل :سأورد هنا مقولة توضيحية
لالسرتشاد فحسب مث أقول ما أريد
قوله .ورد يف اإلجنيل القول التايل:
«على أن اخلطية ال ُتسب إن مل
()2
يكن انموس»
وإذا فهمنا فحوى هذه ا ُ
جلملة
بغض النظر عن قائلها ،فكماأشار حضرة اإلمام علي بن أيب
طالب رضي هللا عنه ً
قائل« :ال تنظر

إىل من قال وانظر إىل ما قال»
فاملقولة اإلجنيلية السالفة تعين أنه
بدون قانون ال ُيكن أن يُعد اخلطاة
شرع القانون لكي
خطا ًة؛ إمنا يُ ّ
مينع من ارتكاب ُجرم مت ارتكابه
ابلفعل يف السابق .فإن أي خطأ
مت ارتكابه قبل إقرار القانون -عرفيًا
كان أم شرعيًا -ال ُيتسب كجرم
يستوجب العذاب .إمنا يُستدل
ابخلطأ أو اجلرم املُرتكب بعد تبيان
ضرره ولعدم تكراره مرة أخرى إىل
احلاجة الستلهام عمل إصالحي ما
أو استصدار قانون رادع للنزعات
اإلنسانية املادية أو املعنوية اليت من
شأهنا أن تدفع الرتكاب األخطاء
األساسية والفرعية عنها ،واليت
ُعهدت من اخلطأ األول السالف.
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ونعلم أنه قد اتفقت املواثيق احلقوقية
الدولية ودساتري* دول العامل على
اختالفها( )4خبصوص ذلك الشأن
وعلى هذا األساس املنطقي واملعقول
أيضا كل ذلك يف
فقد أقر هللا تعاىل ً
القرآن الكرمي ،أبن ال عذاب إال بعد
بعثة رسول منذر؛ فقال تعاىلَ ﴿ :وَما
()5
ني َح َّت َنـْبـ َع َث َر ُس ًول﴾
ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ

فال يمكن أن ُي َّ
عذب من انتظر
المنتظر،
ومات قبل أن يلقى ُ
إال فيما يخص شأنًا غير شأن
المبعوث بالطبع .وإن كان قُدِّ ر
المكذبين إذا عاصره
له كونه من ُ
فموته قبل ذلك يكون رحمة له.

احلد الفاصل بني الضاللة والردى
وعلى ذلك فهاهنا توجد دقيقة قل من
يدركها ،إذ أنه قبل بعثة أي مبعوث
مساوي عموًما مل يكن من املعقول
أن توصف األمم أبهنا على ضاللة
تستوجب العذاب؛ إمنا الصائب يف
القول أهنا قد كانت بع ُد مرتدي ِة احلال
يف أسوء أنواع الرتدي ،وهي تتطلع
بفطرهتا لظهور ُمصلح.
ويف حالة ظهور اإلمام املهدي واملسيح
املوعود  يف هذا الزمان املُ َحدد له
سل ًفا ضمن إشارات واضحة من القرآن
الكرمي ،وفيض من األحاديث النبوية،
فال ميكن كذلك وصف األمة قبله أهنا
كانت على ضاللة ،وقد كانت حينذاك

تنتظر جميئه بصربٍ حارق جراء طول
األمد وبلوغ اهلوان واستطالة الزمان
ودنوه يف انتظار األمل املعقود على جميئ
رمحة منقذة هلم من عند هللا .وكان لسان
صرح ويقول أن األمة
احلال والقال فيها يُ ّ
يف حاجة ُملحة إىل شخص قادر على
التعامل مع هذا القانون الذي بني أيدينا
وأمهلناه ،بعد أن فقدان عمليًا جوهر
معناه اإلصالحي الذي من شأنه أن
يكبح من سرعة اهنيار األمة واحندارها
وترديها وسط أمل انتظار ُمنقذ ومَُلِّص
ومصلح رمح ًة من هللا هبم.
فال ميكن أن يُ َّ
عذب من انتظر ومات
قبل أن يلقى املُنتظر ،إال فيما خيص
شأن غري شأن املبعوث ابلطبع .وإن
ً

* ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال توقع عقوبة إال حبكم قضائي ،وال عقاب إال
على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون» (دستور مصر 2014مادة « ،)95كما ال جيوز
إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي» (دستور الوالايت املتحدة األمريكية ،مادة ،1فقرة)9

كان قُ ِّدر له كونه من املُكذبني إذا
عاصره فموته قبل ذلك يكون رمحة له.
أ َما وقد بعث هللا املسيح املوعود املُشار
إليه ابلعالمات ،فقد حتولت الرتدايت
غري احملسوبة كخطااي وضالالت موجبة
للعذاب سابقًا ،حتولت إىل ضالالت
ُمهلكة اآلن؛ ألهنا صارت مبنية على
عناد رغم االنتظار واملعرفة املعهودة
سل ًفا ،عناد لقانون أصبح ُم ً
فعل بعد
هجرِه لفرتة ،وتغافل عن سنة اثبتة أزلية
عند هللا.
فبعد معرفة اتمة بسنن هللا يف خلقه
يقول املسيح املوعود« :وإن كنتم ال
تعلمون سنن هللا أو تريبون ،فانظروا
إىل سننكم اليت عليها تداومون .وإنكم
تسقون زروعكم على أوقاهتا ،وال
يرضى أحد منكم أن ال يستعمل آالت
احلرث عند حاجاهتا ،وإذا بُ ّشر مثال
أحدكم جبدا ٍر من بيته يريد أن َّ
ينقض
مصفرا ،ويقوم وال يرى برًدا
ظل وجهه
ً
حرا ،ويطلب املعمار ويرم اجلدار،
وال ً
شفقة على نفسه وعلى األهل والبنني.
ظن السوء ابهلل الكرمي الرحيم،
فكيف يُ ّ
ويقول إنه ال يبايل ضعف دينه القومي،
مع رؤيته هذا اخللل العظيم؟ أال ساء ما
()6
حتكمون ،وتظلمون وال تقسطون».
فمن كان ال يعلم السنن اإلهلية فها قد
جاء املُ ِّ
ذكر.
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كما أن ببيان النبوءات الواردة يف
األحاديث النبوية صراحة وجتلي
اآلايت ،وبعد حتققها مجيعا أمسى
إنكار املُنكرين ُظ ًلما ،فضلّوا إبنكارهم
وأصبحوا كافرين .وهذا هو كفر
الضالل الذي يستوجب العذاب .إذ
ليس كل كفر يكون مستوجبا للعذاب،
بل الكفر املبين على معرفة مسبقة
وعناد الحق حني حتقق النبوءات.
لغى هذا احلديث إذا؟!
فهل يُ َ
ولكن إذا كان األمر كذلك فأين
نذهب حبديثنا هذا إذا (إن هللا ال
جيمع األمة على ضاللة) بعد بعثة
هذا املبعوث املسيح املوعود واملهدي
املعهود؟
نريد بداية فقط أن ننوه إىل أنه طبقًا
ملا ورد يف كتب احلديث فإن هذا
احلديث بذلك اللفظ ضعيف من جهة
اإلسناد .لكن حبسب منهج اجلماعة
اإلسالمية األمحدية فال نُضعف مبجرد
شيء يف السند أو ما مل نفهمه من
املنت؛ فال نرفض إال ما خالف القرآن
الكرمي صراحة وبوضوح ومل يوافقه برغم
حماولة التوفيق أو التأويل.
وهلذا اجلزء من احلديث معا ٍن ملن
وعىً ،
فأول هو يبني أن هللا ال يُضيّع
األمة كما هو واضح من سياق متنه
التقوى

كما أن ببيان النبوءات الواردة في األحاديث النبوية صراحة وتجلي
المنكرين ظُ لم ،فضلّوا
اآليات ،وبعد تحققها جميعا أمسى إنكار ُ
بإنكارهم وأصبحوا كافرين .وهذا هو كفر الضالل الذى يكون
مستوجبا للعذاب .إذ ليس كل كفر يكون مستوجبا للعذاب ،بل
الكفر المبني على معرفة مسبقة وعناد الحق حين تحقق النبوءات.

ً
اختبارا
كامل ،فال يصنع سبحانه هلا
ً
بقصد إيقاعها يف اخلطأ والضالل .إذ ال
شيطان يف ثياب
يليق به تعاىل أن يبعث
ً
مالئكية لريى أنكفر أم نؤمن .والعكس
صحيح وهو الالئق بعظمته وجالله
ورمحته ومودته ومجاله ،فامللك العظيم
ال خيترب رعيته ليتصيد هلم األخطاء وهبا
يعذهبمَّ .إن عظمة هللا تعاىل تقتضي أن
يقدم هذا العظيم كل نعمة وخري ورمحة
يزيل هبا ما يعوق جناتنا وييسر وصولنا
آمنني ،فإذا ظهر منا فساد حلقته رمحة
هللا وتداركته ،فمن قب َ
ِل الرمحة كان خريًا
له ومن نبذها فقد حرم نفسه وأضلها.
لذلك قال نبينا  أن هللا ال جيمع األمة
على ضاللة .إذ كما ال جيمع رب البيت
السوي أوالده أمام شاشة التلفاز ملتابعة
ما هو إابحي وخليع ،فكذلك هللا؛ ال
يرسل للخلق ما يُضلهم أب ًدا ،وذلك من
قيوميته تعاىل على خلقه.
اثنيًا وبناء على قول رسول هللا 

«ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
وال يسرق السارق حني يسرق وهو
مؤمن وال يشرب اخلمر حني يشرهبا
وهو مؤمن»( )7ومن هذا املنطلق فإذا
َصنع اجلمع الكثري من الناس ضاللة
وأعجبتهم ودعوا هلا واتبعوها ..فصنعهم
للضاللة هذه أخرجهم من حيز اإلميان
واألمة ً
أصل .فنأوا بذلك عن أن
يقصدهم مثل هذا احلديث .فإذا كان
مبعوث هللا تبعته القلة تصديقًا وفقًا
للعالمات واآلايت ،فإن أصحاب
حصرا،
الضاللة حينئذ هم املكذبون
ً
ألن هللا مل أيمران ابلتكذيب ومن مث
التكفري.
واثلثًا فاحلديث بنصه هذا ُيتم ْأن ال
ضاللة يف األمة يُكتب هلا االستمرار
والشيوع واالنتشار بل واالزدهار!..
فإذا كان من ُم َّدٍع كاذب تك ّفل به هللا
وقضى عليه وبرته وكالمه ودعواه ،ذلك
حىت ال يُفتنت الناس هبا وتكون عليهم
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وابال .وإنه ليُبشر أبنه لن ُتلك األمة
ابلسنني ،ما يعين وقوع سنة هللا الرمحن
حتما والتعامل مع الضالني
فيها ً
املُضلني .يقول املسيح املوعود :
صلحا
«فهذا هو األمر الذي اقتضى ُم ً
بينهم من السماء ،وكذلك جرت
عادة هللا يف السابقني من أهل البغي
والغلواء .وقد كتب هللا قصة قوم نوح
وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم صاحل
يف القرآن ،وأشار إىل أهنم أرسلوا
كلهم عند الفنت والفسوق وأنواع
العصيان ،وما ُع ّطلت هذه السنة قط
وما بُدلت ،وما كان هللا نسيًا كنوع
اإلنسان .فكفاك هذا ملعرفة سنن هللا
إن كنت تطلب ً
دليل ،ولن جتد لسنة
()8
هللا ً
تبديل»
راب ًعا لقد صارت األمة بعد املسيح
املوعود ممثلة فيه والعصبة اليت
اجتمعت عليه؛ ألنه داع لإلميان،
ومبعوث ابآلايت وال يدعو لبدعات،
ً
ومد ٌد له وقت اإلتيان ،وكان يف
ُ
انتظاره الناس أمجعني .فصار هو
للحكم هبذا القرآن
املمثل الشرعي ُ
الذي هجره الناس .فحىت وإن كانت
هذه اجلماعة مكونة من واحد فقط
فإن هللا عز وجل سبق وقال﴿ :إ َِّن
()9
إِْبـ َرا ِه َيم َكا َن أَُّم ًة قَانِتًا ِلَِّ َحنِي ًفا ﴾
فكذلك املسيح املوعود هو عند هللا

«....وقد كتب الله قصة قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم
صالح في القرآن ،وأشار إلى أنهم أرسلوا كلهم عند الفتن والفسوق
وأنواع العصيان ،وما ُعطّ لت هذه السنة قط وما ُبدلت ،وما كان الله
نسيًا كنوع اإلنسان( »....املسيح املوعود )

معىن األمة وهي بدونه ال معىن هلا.
وكل من اجتمع إليه فقد اجتمع إىل
اهلدى ،فال يُقاس اجتماع األمة
ابلقلة أو ابلكثرة العددية.
أما معارضو املسيح املوعود فهم ال
خيصهم وال يقصدهم هذا احلديث
الشريف من قريب .وابختصار ،لقد
انسحب لقب «األمة» عمليًا مبجرد
انبعاث املسيح املوعود عليه واتباعه
ومجاعته سواء كانوا قلة قليلة أو كثرة.
اجتماع الناس على تكفري كاشف
الدجال
ولقد ذكر رسول هللا  يف سياق
أعظم الناس شهادة عند رب العاملني،
أنه يكشف الدجال ويسعى لقتله
فيقول له الناس مبن فيهم عامة
ومشايخ :إىل أين أنت ذاهب فيقول
إىل هذا الذي خرج (يقصد الدجال)
فيقولون له :أو ما تؤمن بربنا؟!

فيسعون جاهدين لتسليمه وقتله
فها هي صورة ص ّدرها رسول هللا تدل
على اجتماع فئة عظيمة من الناس
على التكفري والسعي لقتل شاهد هللا
بل واألعظم شهادة عنده تعاىل .فهذا
ليؤكد أن األمة يف حديثنا األول هي
فئة املُصدقني املُخلصني الطيبني ال
املُكذبني واملُكفرين.
()10

( .1مسند أمحد حديث )27101
( .2العهد اجلديد ،رسالة رومية .)13 :5
(.3مائة كلمة لإلمام علي بن أيب طالب،
الكلمة العاشرة ص)68
(.4اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ـ مادة )11
«ال يُدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو
امتناع عن عمل مل يكن يف حينه يُشكل ُجرًما
مبقتضى القانون» ( .5سورة اإلسراء)16 :
(.6املسيح املوعود كتاب « ّجلة النور» ص)22
(.7صحيح مسلم ،كتاب اإلميان)،
(.8املسيح املوعود كتاب « ّجلة النور»
ص(.9 .)35سورة النحل)121 :
( .10صحيح مسلم كتاب الفنت وأشراط
الساعة ،حديث رقم )113
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مقدمة
بنظرة خاطف ٍة سريعة للمعاانة اليت
يعانيها العامل كله ،من أقصاه إىل
أقصاه ،من أغنيائه إىل فقرائه ،من
قادته إىل املقودين فيه ،من ِجنِّه إىل
ِ
إنسه ،سوف خنرج بنتيجة واحدة ال
لبس فيها وال غموض ،وال شك فيها
وال ِمرية ،أال وهي أن مشكالت العامل
اليت تؤرق نوَمه ،وتقض مضجعه،
وهتدد أمنه ،وهتدم بنيانه ،مرجعها إىل
حمورين اثنني:
 1ـ اإلرهاب واضطهاد األقليات مما
يهدد األمن الداخلي ،والقالقل اليت
نصوص دينية مت التعامل
تؤججها
ٌ
معها خطأ.
 2ـ انعدام السالم اخلارجي بني الدول
بعضها والبعض بسبب مطامع بعض
الشعوب يف َّ
مقدرات شعوب أخرى
التقوى

احملور األول
 1ـ اإلرهاب واضطهاد األقليات مما
الداخلي ،والقالقل اليت
يهدد األمن
ّ
نصوص دينية مت التعامل
تؤججها
ٌ
معها خطأً
احلق أن الدعوة اإلسالمية األمحدية،
انطالقاً من دعوة دين اإلسالم
احلقيقي ،الذي جاء به حممد رسول
ّ
هللا  ،وخادمه املسيح املوعود
 ،هي اليت تضمن حتقيق األسباب
اجلوهرية اليت من شأهنا أن تزيل كل
العوائق أمام السلم االجتماعي،
والعمل املشرتك بني األفراد داخل
اجملتمعي الواحد ،وكذلك على
الكيان
ّ
نطاق الدول بعضها وبعض ،من أجل
حتقيق اهلدف األمسى لإلنسانية ،اليت
خلق هللا هذا العامل كله من أجله ،وهو
لبعض َخدماً،
أن يصري الناس بعضهم ٍ

وأن يكون كل منهم لآلخر ربًّ ،يربيه
وينميه ويعمل على األخذ بيده ،لينتقل
من احلال األدىن إىل املراتب العليا ،وأن
يكون به رمحاانً يرمحه ،ولو مل يكن له
به سابق معرفة ،وليس له عليه سابق
فضل ،مث يكون به رحيماً ،فال مينع
يده أن متتد إليه ابملعونة ،ما دام ُيرز
تقدماً ملموساً يف خدمة اإلنسانية
واملبادئ السامية ،وما دام يزرع ا َحل َّب
رب والناس
والناس أيكلون ،وميأل ال ِق َ
يشربون ،وال يسأهلم جز ًاء وال شكوراً،
وأن يكون َرا ِد ًعا للظاملني ،وانشري
الفساد وسيئي الطبع الظاملني ،ذوي
األرض القاحلة والنفوس املاحلة ،اليت
أمر
مل ينفع معها وعظ وال إرشاد ،وال ٌ
وال هني ،وال هتديد وال وعيد ،فأنبتت
أرضهم كل شوك ،وخلت من أي مثرة
ُ
انفعة.
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كذلك ال أينف أن متتد يده ابملعروف
لصاحب املعروف ،حبيث يضرب له
ال يف حسن اجلزاء ،مل َير له مثي ً
مث ً
ال يف
حياته ،فيكون فأساً لإلفناء ،وأنفاساً
لإلحياء.
أرسل هللا مسيحه املوعود مواسيا
للبشرية
إن املقاصد الرئيسية من اخللق قد
شرحها املسيح املوعود  يف
كتاابته ،ومساها هللا تعاىل يف لفظ
واحد (ليعبدو ِن) ،ومجعتها سورة
الفاحتة اليت أفاض فيها  شرحا
رابنيا ابهرا ،يف كتابه إعجاز املسيح،
وكرامات الصادقني ،والرباهني
األمحدية ،ليعرف الذي يستفتح يف
قراءة القرآن الكرمي أن هذه املقاصد
هي اهلدف األمسى هلذا الكتاب،
وهي مفاتيح فهمه كله ،وبدون فهم
الفاحتة لن يُفتح لك أي ٍ
ابب من
أبواب القرآن الكرمي ،ودون أن تكون
معك تلك املفاتيح اليت يف (الفاحتة)،
فسوف تظل خارج أسوار القرآن
تطوف حوله وال تدخله ،تشتاق
طعمه
رحيقه وال تشمه ،تشتهي َ
وال تتذوقه ،أتتيك أخبار عن ُحوره
وقاصرات طرفه وأبكاره ،وال ُتسك
بذيل ٍ
أنفاس ،وال
ثوب ،وال تُدفئك ٌ

تصري يوماً عريساً يُزف إىل عروسه
أبناء وذرية.
ويكون له منها ٌ
جاء املسيح املوعود ليضع بني أيدينا
كنزاً هو أمثن الكنوز وأغالها ،وأرفعها
قدراً وأعالها ،وأبعدها مناالً وأمساها،
جاء ليمأل جيوبنا بكنز الفاحتة ،جاء
ليشفي نفوسنا إبكسري الفاحتة ،جاء
ليغذي أرواحنا بثمرات الفاحتة ،جاء
ليجرب كسران جببائر الفاحتة ،جاء
ليداوي مرضاان بعقار الفاحتة ،جاء
ليحيي مواتان بدعاء الفاحتة ،جاء
شفاء ملا يف الصدور ِ
بسر الفاحتة،
ً
اليت كشفه هللا عليه ومل يكن ألح ٍد
قبله من العاملني بعد حممد  وعلى
آله أمجعني.
أنقياء الناس وأصفياؤهم
وقد استوعب ُ
ذلك الكن َز َّ
وقدروه ،وسارعوا إىل
املسيح املوعود وابيعوه ،ومحلوا
لواءهم وسعوا إىل كل صوب وجهة
أذى
جماهدين لينشروه ،وحتملوا كل ً
وذل ٍة يف سبيل ذلك واثبروا وصربوا،
وراحوا يدعون الناس إىل السلم
واحللم واحلكمة واملوعظة ،ونبذ الظلم
و َّ
الضيم ،وإفشاء السالم والدعوة إىل
دين اإلسالم ،الذي يكون املرء فيه
ال ميلك قياد جوارحه ،إمنا قيادها يف
فيسيها حيث
يد هللا العزيز الكرميِّ ،
يشاء  ،ويوجهها تلقاء ما يريد.

مالمح الدعوة األمحدية
األمحدي إيل احملبة ،وشعاره
يدعو
ّ
احلب للجميع وال كراهية ألحد ،وال
ضرر وال ضرار ،يرفض العنف وإن
عز إليه
ن ُدر ،ويدعو إىل التسامح ولو َّ
السبيل ،وانقطعت دونه األسباب،
تكمن فيه عقيدة أن هللا مجيل ،ودينَه
مجيل ،وأنبياءه مناذج اجلمال وآايتُه،
وتعاليمه شذية عطرة جتذب إليها
َ
النحل الذي ميتص رحيقها ،فيُخرجه
وشفاء.
من أفواهه شهداً
ً
املرء
كره ُ
ليس اإلسالم ابإلكراه ،فال يُ َ
إال على كل ما استُقبِح وليس يف هللا
وكتبه ورسله إال ما يُشت َهى ،فلن جتد
مسلماً أمحدايً يُكره الناس على قبول
دينه أو معتقده أو أفكاره ،ألنه يعلم
ني أن من كان
قيمتها جيداً ،ولديه يق ٌ
كالنحلة ُيرج عسالً ،البد أن يق ِّدر
قيمة كل زهرة فواح ٍة ذات رحيق وشذا
األمحدي حيب الناس مجيعاً حىت
ّ
أعداءه ،ال يبغضهم ،وال يرجو فناءهم،
إمنا يدعو هلم ابلنجاة رغم أهنم يدعون
عليه ابهلالك.
موقف األمحدية من اإلرهاب
األمحدي ال يُرهب أحداً ،ألنه موق ٌن
ّ
أن ما معه من بضاعة سوف يتكأكأ
عليها الناس ،عندما تسنح الفرصة
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ألعينهم أن ترى ،وآلذاهنم أن تسمع،
وألنوفهم أن تشم ،هو غري متعجل
قطف الثمار ،إمنا هو مشغول ببذر
البذور وغرس الغراس ،وموقن بزمان
سوف أييت ،وسيأكل من عمل يده
من كانوا يلعنونه ،ويدعونه ُمصلحاً
بعدما كانوا يظنونه من أفسد املفسدين
األمحدي يَكره اإلرهاب وميقته،
ّ
وأينف من اإلجبار وال يقربه ،ويظنه
ُ
رسول
جنساً ،ذلك ألن مثلَه حمم ٌد
هللا ،الذي لو كان فظاً غليظ القلب
النفض الناس من حوله ،والذي قضى
حياته ينهى عن ترويع اآلمنني ،وقض
مضاجع املساملني ،وحرق زرع الزارعني،
وإتالف غرس الغارسني ،بل كان
مواسياً حبق لكل خملوق من املخلوقني،
وأوصى بعدم قتال غري املقاتل وإكرام
املرأة والشيخ والطفل ،ألهنم ليسوا من
األمحدي يكذّب
احملاربني املعتدين.
ّ
من َّ
يدعون أن رسول هللا حممداً حارب
الناس ليدخلوا يف اإلسالم ،أو أنه
أعمل فيهم السيف تقتي ً
ال من أجل أن
يعرتفوا به نبيا رسوال ،من أجل ذلك
ال يتبع منهج املكفرين اجملرمني ،وإمنا
يدعو إىل سبيل ربه ابحلكمة واملوعظة
احلسنة ،وجيادل بكتاب هللا وسنة
رسول كما أوصى رب العاملني.
األمحدي يعلم جيداً أنه :من ْ
يعمل
ّ
التقوى

األحمدى يكذّ ب من يدَّ عون أن رسول الله محمدا ً حارب الناس
ال من أجل
ليدخلوا في اإلسالم ،أو أنه أعمل فيهم السيف تقتي ً
أن يعترفوا به نبيا رسوال ،من أجل ذلك ال يتبع منهج المكفرين
المجرمين ،وإنما يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة،
ويجادل بكتاب الله وسنة رسول كما أوصى رب العالمين.

مثقال ذرة خرياً يره مهما كان دينه،
ولو كان ملحداً ،ومن يعمل مثقال
ذرة شراً يره ولو كان مسلماً ،فيمتنع
عن كل شر ،ويُسارع حنو كل خري،
ويشكر الناس على صنائع املعروف
ألنه موقن أنه من مل يشكر الناس مل
يشكر هللا ،وهذه هي حلقة الوصل
املفقودة ألهنا من شأهنا أن تربط برابط
من نور بني أهل األرض بعضهم
وبعض ،وبني رافع السماوات ومثبت
األرضني.
األمحدي وا ُحلكام
ّ
األمحدي يطيع َّ
ويل األمر مهما كان
ّ
دينه وتوجهه وانتماؤه ،ولو كان عبداً
حبشياً رأسه كذبيبة ،فأقوال رسوله
حممد عنده أوامر يشرف بتنفيذها،
وليست جمرد أقوال تُزيَّن هبا اجلدران،
وال شعار ٍ
ات تُلهِب محاس اجلماهري،
وتوجههم حيث أرادوا هلم أن يتوجهوا.

األمحدي له قدوة يف رسوله الذي صرب
ّ
على البأساء حىت شكر على النعماء،
ويف مسيحه الذي ما محل سيفاً ،وما
كون جيشاً ،وما سفك دماً ،إمنا أيتيه
َّ
النصر ابلدعاء وحتريز عباد هللا إىل
ُّ
الطور.
األمحدية ت َدُع ما لقيصر لقيصر ،وما
هلل هلل
ُّ
األمحدي ليس ثورايً ،وال يشجع
الثورات ولو كان من أظلم املظلومني،
وأخبس املبخوسني ،وأكثر الناس
مظلومي ًة واضطهاداً على أرض رب
العاملني ،ألنه يدرك جيدا أن الثورات
ليست عقيدة إسالمية ،ومل ْجي ِن العامل
من مثراهتا إال احلنظل والزقوم ،وألنه
على يقني كامل أن هللا وحده هو
الذي يؤيت امللك وينزعه ،وال ينازعه
يف تلك الصفات أحد من املخلوقني،
وألنه موقن أن هللا قيوم السماوات
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واألرض ما زال ،وأنه هو املدبر
وحده ما زال ،وانه ميسك السماوات
واألرض أن تزوال ما زال ،وأن بيده
وحده ملكوت كل شيء ما زال ،وإليه
وحده يتوجهون ،ومنه وحده يطلبون،
وإىل سواه ال يرجعون.
األمحدي على يق ٍ
ني راسخ من فرضية
ّ
طاعة و ّ
يل األمر ،وأن طاعته من طاعة
هللا وطاعة رسوله ،ولو كان يف تلك
ٌ
إجحاف يف حقه وعقيدته
الطاعة
وحرايته ،فهو يبلغ من التوكل على
هللا واليقني فيه أقصى الدرجات
واملقامات ،فرتاه راضيا إذا سخط
الناس ،صابرا إذا جزع الناس ،مساملاً
إذا تعادى الناس ،مطيعاً إذا كان
الناس كلهم عاصني.
فيا أيتها البلدان احلاملة ابألمن واألمان،
والسكينة واالطمئنان ،ن ِّفضوا عن
دساتريكم قوانني التمييز والعنصرية،
والتفريق بني مواطنيكم ورعاايكم،

األحمدي له قدوة في رسوله الذى صبر على البأساء حتى شكر
ّ
على النعماء ،وفي مسيحه الذى ما حمل سيفاً ،وما ك َّون جيشاً ،وما
سفك دماً ،إنما يأتيه النصر بالدعاء وتحريز عباد الله إلى ُّ
الطور.

وامسحوا لكل صاحب عقيدة أن جيهر
بعقيدته ،ويعلن عن أفكاره ،ويتبع ـ يف
حري ٍة ـ الشريع َة اليت يشاء ،ويعبد اإلله
الذي يريد ،وَد ُعوا َّ
كل ذي بضاعة
يعرض بضاعته ،و َّ
كل ذي متج ٍر
يفتح متجره ،و ٌّ
كل يقدم للطالبني ما
لسم ّو
يشاء ،فإن هذه خري وسيلة ُ
السامي ،وهتاوي املتهاوي ،ورفْع
ووضع الوضيع ،هي الوسيلة
الرفيعْ ،
املثلى حلياة ما يستحق احلياة ،وهالك
وفناء وانعدام ما ال يستحق إال اهلالك
والفناء والعدم ،فإن التجارب احلياتية
قد أثبتت على وجه اليقني أن َح ْجر

ين
الناس وإجبارهم على خطاب دي ٍّ
واحد ،ولغة دعوٍة واحدة ،ورأي مفس ٍر
واحد ،وفِقه فقي ٍه واحد ،مل جيلب على
األمة إال االنغالق والرجعية والسطحية
والتهافت واالضطراابت والقالقل
والتخلف واهلمجية.
وسوف نتبع بقية التفصيل يف العدد
القادم بعون هللا نصري الذين هم به
وحده ينتصرون ،وبلحاف أهل السماء
هم يلتحفون ،لنبني كيف بيَّ هللا
ملسيحه املوعود آايته ،وفهمه غاايته،
ليكون بني الناس حكما فيما هم فيه
خيتلفون واحلمد هلل رب العاملني.

فيا أيتها البلدان الحالمة باألمن واألمان ،والسكينة واالطمئنان ،ن ِّفضوا عن دساتيركم قوانين التمييز
والعنصرية ،والتفريق بين مواطنيكم ورعاياكم ،واسمحوا لكل صاحب عقيدة أن يجهر بعقيدته .....ويعبد
وكل ذى متج ٍر يفتح متجرهٌّ ،
كل ذى بضاعة يعرض بضاعتهَّ ،
اإلله الذى يريد ،و َد ُعوا َّ
وكل يقدم للطالبين
ووضع الوضيع.....
لسم ّو السامي ،وتهاوى المتهاوي ،ورفْع الرفيعْ ،
ما يشاء ،فإن هذه خير وسيلة ُ
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ألف شخص يبايع حضرته يف جهلم يف
يوم واحد
 -393بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
ميان حيات حممد رئيس الشرطة املتقاعد
وقال :كنت أشتغل يف قسم الشرطة ملا
سافر املسيح املوعود  إىل جهلم
ملتابعة القضية املرفوعة من قبل «كرم
دين» ،فأخذت إجازة ثالثة أايم بسبب
قدوم حضرته .فلما وصل قطار حضرته
إىل حمطة جهلم كان الناس قد احتشدوا
هناك أبعداد غفرية إىل مرمى البصر وكان
فيهم الرجال والنساء والولدان والشباب
والعجائز من انتماءات خمتلفة .فإىل
جانب املسلمني كان هناك من اهلندوس
والسيخ واملسيحيني واألوروبيني بل من كل
التقوى

ري ب

ي

�

�

داينة ومن كل شعب ،وكان الزحام قد
بلغ أوجه ومع اختاذ موظفي حمطة القطار
إجراءات خاصة قبل الوقت مل يستطيعوا
احملافظة على النظام وكان هناك خطر كبري
من أن يسقط أحد على السكة احلديدية
إرب حتت القطار أو يهلك
ويُقطع ً
صغري أو امرأة أو ضعيف بسبب شدة
مقتصرا
االزدحام .مل يكن ازدحام الناس
ً
على حمطة القطار فحسب بل كانت
احلالة نفسها يف خارجها إىل مكان بعيد،
مكان
وكان الناس واقفني حيثما وجدوا ً
حىت أهنم كانوا قد صعدوا على أسطح
البيوت وعلى األشجار حىت ُخ ِش َي عليهم
سقوطهم منها .لقد رأيت زوجني إجنليزيَني
واقفني بني احلشد حاملني كامريا للتصوير

ويتحينان الفرصة اللتقاط صورة حلضرته،
إال أن مساعيهما فشلت دون الفوز هبذه
الفرصة ،ولقد مسعت أهنما كاان حياوالن
التقاط صورة حضرته من احملطات السابقة
العديدة إال أهنما مل جيدا هذه الفرصة.
فلما نزل املسيح املوعود  من القطار
وتوجه إىل الدار اليت أعدها حلضرته
ّ
«سردار هري سنغ» الزعيم األكرب جلهلم
أخذ الناس يتزامحون على الطريق إىل أن
وصلت سيارته الدار بصعوبة ابلغة.
ويف اليوم التايل وصل حضرته إىل احملكمة

 .1العناوين اجلانبية من إضافة هيئة جملة «التقوى»
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فوقف القاضي «سنسار جند» احرتا ًما
حلضرته .كان الناس قد اجتمعوا عندئذ
أبعداد هائلة حبيث مل يكن هناك مكان
فارغ لوقوف أانس آخرين ،وبعض الناس
قد صعدوا يف قاعة احملكمة على خزاانهتا
وبعضهم صعدوا منصة القاضي أيضا.
لقد ابيع يف جهلم أانس بعدد هائل حبيث
مل يكن ذلك يف حسباننا قط.
أقول :لقد وردت أحوال سفر حضرته إىل
جهلم مفصلة يف العدد األخري لشهر يناير
عام  1903جلريدة بدر ،وقد ورد فيها
أن املسيح املوعود  قد بدأ سفره هذا
من قاداين يف  15يناير  1903ووصل
إىل جهلم يف صباح  16يناير ،ورجع إىل
قاداين يف  19يناير ،وقد توقف حضرته
قليال يف الهور أيضا .ولقد ابيع يف هذا
السفر قرابة ألف شخص .كانت مجوع
كثرية قد احتشدت يف احملطات الواقعة
على طريق سفره ،واملقتبس التايل مما كتبته
جريدة «بنجه فوالد» لغري األمحديني خري
دليل على ذلك:
مر مرزا غالم أمحد القادايين مبدينة
لقد َّ
وزير آابد يف طريق عودته من جهلم.
وعلى الرغم من أنه مل يكن هناك برانمج
جمليئه إىل هذه املدينة ومل يكن هناك
إشعار بذلك ،ومل يكن بوسعه التوقف
يف حمطة القطار إال لدقائق معدودة،
مع كل ذلك كانت احملطة مزدمحة
ابلناس حىت مل يعد هناك مكان لقدم.
و لوال أن مدير احملطة ذلك الشخص

اخللوق واخلدوم أحسن النظام ،لوقع
من احلوادث جراء هذا االزدحام ما ال
ُْت َمد عقباه .لقد توافد كل من املسلمني
واهلندوس على حد سواء طمعا يف لقاء
مرزا صاحب( .انظر جريدة احلكم عدد
 31يناير )1903

ُيـتْ ِقنها ويُثىن على إجنليزيته أيضا ،لذلك
فقد انصرف تركيزان عن هذا املوضوع.

تواضع حضرته الكبري وإكرامه لنزالء
ُ
بيته وضيوفه
 -394بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أنه كلما أراد املسيح
املوعود  أن يستفسر عن شيء
من املولوي حممد علي كان يذهب إىل
غرفته بدال من أن يدعوه إليه.
أقول :كان املولوي حممد علي يقيم يف
جزء من بيت املسيح املوعود  خالل
حياته ،وكان مكتبه للعمل أيضا يف هذه
الغرفة الصغرية اليت كان يقيم فيها وكانت
شرق املسجد املبارك.
هذه الغرفة تقع َ

إنشاء “بيت الدعاء” يف دار املسيح
املوعود
 -396بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن املسيح املوعود
 كان يقول يف أواخر سين حياته:
لقد أجنزان مهمتنا يف التبليغ والتأليف،
وعلينا اآلن أن منضي األايم الباقية
منشغلني يف الدعاء ليقيم هللا تعاىل احلق
والصدق يف العامل بفضله اخلاص وبذلك
يتحقق الغرض من بعثتنا .وألجل ذلك
فقد جعل حضرته جزءا من داره «بيت
الدعاء».
أقول :يقع «بيت الدعاء» ملتصقًا
مع غرفة حضرته اليت كان يسكن فيها
ومساحة هذه الغرفة صغرية فهي 4.10
غرب.
جنوب و 5.7أقدام شرقًا ً
أقدام مشاالً ً

رغبة حضرته يف تعلم اإلنكليزية خلدمة
الدعوة
 -395بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن املسيح املوعود 
قال مرة :خطر ببالنا أن نتوجه حنو تعلم
اللغة اإلنكليزية ،وكنا على أمل أن هللا
تعاىل بفضله اخلاص ينعم علينا بعلم هذا
اللسان ،وليس األمر حباجة إىل أكثر من
دعاء حار يف ليلة أو ليلتني ،ولكن بعد
ذلك خطر ابلبال أن املولوي حممد علي

من بركات صحبة املسيح املوعود عليه
الصالة والسالم
 -397بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولوي شري علي أن اجللوس يف جملس
املسيح املوعود  ويف صحبته كان
سرورا وبشاشة وطمأنينة.
ميأل القلوب ً
ومهما كان اإلنسان َحزينًا أو مهموًما
أو قنو ًطا إال أنه كان يشعر بتيار املسرة
والسكينة يسري يف قلبه فور مثوله بني
يدي حضرته.
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 -2املولوي عبد الكرمي السيالكويت 
كان امسه «كرمي خبش» وحني تشرف ابلبيعة
على يد سيدان املسيح املوعود  مساه عب َد
الكرمي .كان يتقن اللغة األردية والعربية والفارسية
كتابة وحمادثة.
بعد االنضمام إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية
وفقه هللا  إلسداء خدمات جليلة للجماعة.
وقد لُ ِّقب فيما أوحي إىل سيدان املسيح املوعود
 بـ ـ «قائد املسلمني» كما انل شرف قراءة
حماضرة سيدان املسيح املوعود  يف مؤمتر
األداين الذي ُعقد يف الهور عام 1896م اليت
كتبها املسيح املوعود  خصيصا للمؤمتر وقد
اشتهرت بـ «اخلطاب اجلليل» وقد ترمجت بصورة
كتاب إىل عدة لغات منها اللغة العربية بعنوان
التقوى
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«فلسفة تعاليم اإلسالم».
كان  أنيق امللبس عذب احلديث رخيم
الصوت ،كان إذا قرأ القرآن اجتمع حوله املسلمون
واهلندوس واملسيحيون يرتحنون وكان يبدو املشهد
حينها وكأن املالئكة نزلت من السماء وتنشد
أانشيد حب هللا .
لقد كتب سيدان املسيح املوعود  يف مدحه
قائال :املولوي من أصحاب هذا العبد املتواضع
املخلصني ويتعلق يب أبواصر احلب الصادق ،وقد
كرس جزءا كبريا من أوقاته الثمينة خلدمة الدين.
كالمه يتسم حبماس يؤثر يف النفوس ،وبركة
اإلخالص وأنواره ترشح من وجهه.
ويقول يف موضع آخر ابللغة العربية« :وحيب يف هللا
املولوي عبد الكرمي السيالكويت -سلّمه هللا  -الذي
أيدين وأم ّدين يف ترمجة مكتويب هذا ،وهو من احملبّني
املخلصني ،وهو يف هذه األايم عندي .كان لَِ َوى
َب يف االغرتاب،
مالقايت واستحسا ِن مقامايت أَرغ َ
السفر الذي هو قطعة من العذاب،
َب
واستَعذ َ
َ
ِ
الصدق والصو ِ
حه
سبيل
فجزاه هللا وثبّته على ِ
ورِ َ
ابَ ،
وهو خري الرامحني( ».التبليغ)
كان سيدان املسيح املوعود  يبادله احلب،
وحدث ذات مرة أن مرض ومل يستطع أن ميشي إىل
فتمن أن يكون له لقاء مع حبيبه،
سيده للزايرةَّ ،
فلما عرف  هذا األمر؛ أكرمه ابلذهاب إىل
بيته ليعوده ،ومكث عنده وقتا ال أبس به.
توف  يف حياة سيدان املسيح املوعود  يف
ِّ
عام 1905م ودفن يف «هبشـ ـ ــيت مـ ــقربة» بقاداين.

 -3نواب حممد علي خان 

كان  زعيما يف والية «مالري كوتله» وصاحب عقار
ضخم يف الوالية .كان أول األمر شيعيا ،وتشرف ببيعة
سيدان املسيح املوعود  يف عام 1890م يدا بيد،
وتقدم على دروب اإلخالص واحلب للمسيح املوعود

 لدرجة ّ
مكـنتْه من مصاهرة حضرته؛ إذ زّوجه -
 -كرميته الكربى السيدة مباركة بيغم رضي هللا عنها.
وقد ق ّدم د ْع ًما ماداي كبري من أجل نشر اإلسالم وتبليغ
دعوة املسيح املوعود  .وقد كتب  مرة يف مدحه
«إنين أُغب ُ
ِط الوالدين اللذين أجنبا هذا الولد الذي هو يف
أايم الشباب اجلامح مائل إىل هللا ودينه».
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أصل اللغات :من فطرة اإلنسان أنه جمبول على البحث عن أصل
األشياء .ورمبا يفسر هذا رغبته الدائمة يف فهم أصل وجوده ومبدئه،
ومن مث معاده ومصريه .فتساؤالت اإلنسانية مجيعها ميكن اختزاهلا
يف سؤالني اثنني بني قوسني( :كيف البداية؟! وإالم املصري؟!)،
وما بني هذين السؤالني الكبريين متتد حياة نوع اإلنسان أبكملها.
وألن جواب السؤال الثاين (إالم املصري؟!) يعد أمرا مستحيال ما
مل يكن مبدد من الوحي ،لذا كان توجه اإلنسان منذ أمد بعيد
إىل البحث يف أمور املبدأ (بداية اخلليقة ،وعلى رأسها اإلنسان).
واحلضارة اإلنسانية قطعا مل تنشأ فجأة بني عشية وضحاها ،وإمنا
استلزم األمر قروان إن مل نقل آالف السنني لكي يتم وضع حجر
األساس األول للحضارة اإلنسانية األوىل .وكما نعلم اآلن يقينا أن
احلضارة إجناز تراكمي ،يظهر حني يكون أفراد أي جمتمع قادرين
على نقل معارفهم وخرباهتم إىل األجيال الالحقة ،األمر الذي
يبدو مستحيال دون وجود وعاء انقل خلربات اآلابء ليستفيد منها
األبناء ،لقد كان هذا الوعاء هو اللغة حصرا ،املنطوقة أوال ،مث
املكتوبة فيما بعد.
اآلن من التساؤالت اإلنسانية الكربى ،اليت مل تنل بعد حقها من
التقوى

البحث واجلواب ،مسألة أصل اللغات ،ولغة اإلنسان األوىل ،وهذا
التساؤل (ما أصل اللغات؟!) هو نفسه املبحث الذي قررت
اجلمعية اللغوية يف ابريس ،عدم مناقشته هنائيا ،أو قبول أي حبث
فيه لعرضه يف جلساهتا ،األمر الذي فسره البعض حبجة أنه «ال
وجود ألي آاثر يف خملفات املاضي للغة املنطوقة يستدل منها على
()1
كيف كانت حال اللغة قبل معرفة البشرية لتقنية الكتابة؟»
وكثرية هي األلفاظ األجنبية الشائعة بشكل كبري ،ليس يف بالدها
فحسب ،بل يف بالد أخرى أيضا مل تكن لغتها أما لتلك األلفاظ،
كبالدان اليت ابت استخدام اإلنكليزية فيها مسألة عادية بل
ومستحسنة يف كثري من األحيان ،ولو على حساب العربية (لغتنا
األم) .قد يدهش املرء إذا علم أن عددا ضخما من املفردات
اإلنكليزية هو عريب األصل يف احلقيقة ،وإن مل يدرك العرب أنفسهم
تلك احلقيقة ،نظرا إىل ابتعادهم املستمر عن قرآهنم.
ومجيل أن يضع املرء يده على أصل الشيء وأول اخليط ،ولكم
يشعران هذا األمر بنوع من السعادة اليت مكمنها أن املرء خيطو
خطوة جديدة على درب اكتشاف الغاية من وجوده!
قد ال يدهش املرء أمام القول الذي ابت سائدا بني أوساط
املثقفني الناطقني ابلضاد ،والقائل أبن األلسنة اإلنسانية تفرعت
مجيعها من أصل واحد ،بل إن العديد من السجاالت يف هذا
الشأن كان سببها ميل كل طرف إىل القول أبن القدم يف نصيب
لسان قومه ،وعلى هذا األساس قيل أن العربية أصل األلسنة،
وقال آخرون إن بعض اللغات األفريقية هي األصل ،كاحلبشية
مثال .لقد كانت حجة كل طرف ودليله األوحد تشابه ألفاظ يف
لغات أخرى مع لفظ ظن أنه أصيل يف لغته ،غري أن احلقيقة كانت
خميبة للتوقعات.
وانطالقا من مبدأ أساسي آخذ يف االنكشاف على يد حضرة
مرزا غالم أمحد القادايين  منذ هناايت القرن التاسع عشر
امليالدي ،ومفاده أن العربية أصل األلسنة مجيعها ،فسنقص أثر
العربية يف األلسنة احلية ،وابلتحديد يف اإلنكليزية اليت ابتت لسان
العامل كله تقريبا منذ بضعة قرون خلت وإىل وقتنا هذا ،مستنريين
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ابألسس اليت أوردها حضرة املسيح املوعود يف كتاب «منن الرمحن»
لبلوغ مبتغاان .على أننا قبل الشروع يف قص أثر العربية يف اإلنكليزية
املعاصرة ينبغي علينا أوال تبيان أمر هام ،وهو أن املسيح املوعود
حني أثبت كون العربية أم األلسنة مجيعها مل يستند يف إثباته إىل
جمرد التشابه بني مفردات عربية ومفردات يف لغات أخرى ،وإمنا َّبي
أن القدم يف نصيب اللغة اليت متلك تسلسل اللفظ وأصله ،وهذا
هو حتديدا موضوع مقال الشهر ،إذ نصحب القارئ يف رحلة مع
مفردة واحدة أو اثنتني ،لنرى كيف شدت تلك املفردات رحاهلا
من املشرق لتجوب األصقاع فيتلفظ هبا أانس يف أقصى الغرب.
املفردة  closeابنة الصحراء :وراء كل لفظ عريب قصة يكتسب
منها هذا اللفظ بنيته ،حبيث لن نكون مبالغني لو قلنا أن اللفظ
العريب ليس جمرد رمز صويت ملعىن ذهين معني ،وإمنا هو اختزال بليغ
لقصة طالت أو قصرت حلياة مفردة عربية أو صوت عريب ما.
فالقاموس اللفظي العريب من هذا املنطلق ليس جمرد قائمة طويلة
من األلفاظ ومدلولتها ومرادفاهتا ،وإمنا هو كتاب ِ
«س َيٍ» خيتصر
قصة كل لفظ واشتقاقاته عرب الزمان ليقدمها أمامنا خمتصرة يف
بضعة أسطر .فهو يقدم لنا قصة اللفظ وخمتصر حكاية وصوله
إىل هذه احلال اليت هو عليها؟ دعوان نضع هذا القول على حمك
التقصي.
االختبار و ِّ
اللغة مرآة بيئتها ،وإذا كانت املظاهر اجلغرافية والطبوغرافية للبيئة من
مظاهرها املرئية ،فاللغة وأصواهتا هتد من املظاهر البيئية املسموعة،
من املفردات اليت طاملا نراها مكتوبة على الالفتات اإلرشادية على
أبواب الطرق أو احملال التجارية إشارة إىل كوهنا مغلقة ،املفردة
 ،closeاليت قد يصاب املرء بنوبة من االندهاش ولو لوهلة إذا
علم بعروبتها من حيث األصل .صحيح أهنا يف العربية مل تستخدم
بنفس املعىن اجلاري استخدامه يف اإلنكليزية ،ولكن لنر..
استعمل العرب للتعبري عن ركب التجارة الذي جيوب الفيايف
ألفاظا عدة ،كان أبرزها لفظ «القافلة» تفاؤال منهم بقفوهلا ،أي
عودهتا إىل الوطن حيث خرجت أول مرة .وقد ظهرت هلذا اللفظ

استعماالت عدة ،أمهها «القفل» الذي يعين «الدائرة املغلقة»،
فعىن العرب من القفول قدميا العودة ،مث تطور استعمال اللفظ
ليدل على اإلغالق.
ويف اإلنكليزية احلديثة شاع استخدام املفردة  closeمبعىن أغلق.
وال جيد املتوسم صعوبة يف إدراك التطابق اللفظي بني هذه اللفظة
اإلنكليزية ،ولفظة «قلوص» العربية ،اليت تعين الواحدة من اإلبل،
واليت تشكل يف جمموعها القافلة ،فيبدو واضحا أن اإلنكليزية
استعارت من العربية ليس جمرد لفظة «قلوص» فحسب ،وإمنا
استعارت كذلك قصة داللة اللفظ أيضا ،فنجد يف اإلنكليزية:
 =closeأغلق /اقرتب َّ /
سد  /انتهى  /ضيَّق
يالحظ أن املعاين اليت تتحملها املفردة اإلنكليزية  closeهي ذاهتا
املعاين اليت تقدمها املادة اللغوية العربية «ق ل ص» ،حيث جاء
َاف َو َّ
َص) الْق ُ
يح يَ ُد ُّل
الل ُم َو َّ
يف املعاجم مثالَ( :قـل َ
الصا ُد أَ ْص ٌل َص ِح ٌ
ض ...ومن هذه املادة اشتقت
َعلَى انْ ِض َما ِم َش ْي ٍء َبـ ْع ِض ِه إ َِل َبـ ْع ٍ
ُوص ِم َن ْالِب ِِلَ ،وِه َي الْ َفتِيَُّة الْ ُم ْجتَ ِم َع ُة
ُوص»َ ،وِبَا ُ ِّ
«الْ َقل ُ
سيَ ِت الْ َقل ُ
َْ
الل ِْق ( )2وجاء يف احلديث النبوي عالمة على نزول املسيح آخر
()3
ص ف ََل يُ ْس َعى َعلَْيـ َها»
الزمانَ « :ولَُتـْتـ َرَك َّن الْ ِق َل ُ
خامتة :اللغات يف حركتها ومداوالهتا تسلك مسلك األجسام
املادية ،فيكون انتقال املفردات من اللغات ذات القوة واحلصانة
والثراء إىل اللغات األضعف واألفقر ،وليس العكس ،األمر الذي
ميكن به تفسري انتقال مفردات كثرية من العربية إىل اإلنكليزية،
واستقرار املفردات الدخيلة تلك يف مستودع اإلنكليزية حىت ظن
الظانون أهنا إنكليزية األصل ،غري أننا يف هذا املقال حاولنا إبجياز
رد املال إىل أهله ،ونرجو أن نكون قد وفقنا يف مسعاان هذا ،ولعلنا
نتابع ما بدأانه يف مقاالت قادمة ،ومع مفردات جديدة إنكليزية
من أصل عريب.
 .١ثراي عبد هللا ،اللغة واجملتمع ،ص  .٢ 8مقاييس اللغة البن فارس
 .٣صحيح مسلم ،ابب نزول عيسى ابن مرمي حاكما بشريعة نبينا حممد .
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خاطرة :سلمى ودعة  -األردن

كل يوم نغفو ،لنستيقظ يف اليوم التايل ،وهذه عادة
احلياة فـال غريب فيها عدا ذاك اليوم! ذاك اليوم
ابلتحديد!! غفوان صغاراً لنستيقظ بغت ًة!! يف الصباح
لنشهد أننا صران كباراً وحنن الزلنا يف مقتبل العمر،
والربيع الذي مل ينته؟ اخلريف بدأ ابخرتاقه ليحل
ابت
مكانه ،يرعات األحالم مازالت انئمة ،والتفكري َ
صغرياً وعليه أن يصبح كبرياً ال بيده بل إنه جمرب....
حتت مسمى «النضج» توقعنا طفول ًة ممتعة ،وشباابً
التقوى

مشرق ،ولكن ما ابليد حيلة!! منضي حائرين ما بني
حن ٍ
ني إىل الطفولة و شغف يناعة الشباب و كهولة
املشيب ،،فأيها أمجل؟! هذا جوابه لدينا عندما نعش
كل مرحلة ،،ولكن املراحل تتداخل بسرعة فالدنيا
متقلبة و قلبت كل شيء معهاِ ،عش نضجاً يف عمرك
حبر جتارب ،وقلبك جب ً
ال
الصغري ،و دع عقلك يصبح َ
من العواطف،اكتسب صالبة الدهر وعطف األم
وحنني الطفل ،فقط!! لتستمر على قيد احلياة ،وعليك

أن تكون متفهماً ،واعياً ،تتحمل مسئولية نفسك،
وإن صغرت احلياة يف عينيك وشهدت حرابً وأنت
تقول لنفسك إن مازلت صغرياً على هذا ،فـلماذا ايرب
حيدث كل هذا معي؟ ألنه يريدك أقوى ،ما من موقف
تقول عنده كفى إال و جتاوزته بعزٍم من هللا وقوة
إميانك أبنك ستتخطى كل شيء بنجاح وإرادة وتكن
هلا وتعيش هبا وخترج منها ،فال خوف مادام يف الليل
ظلمة وأييت بعد ظلمة الليل مشس النهار ليطغى نورها
العامل أبسره ،وأنت نور قلبك اخلافت هذا ،سوف
يكون ساطعاً ولكن عندما يشاء هللا.
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َ �ذَ ب�ا ُت �ل�
َ
�ج� �� � ا �
��
��حب�ي�� ب�

خاطرة :حازم مصطفى  -لبنان
َ �ذَبَ ن خ َ�ا ُ ��لَ
�جَ �ْ�ذ بـــــَ �ة
�ج� � ��� ِ���م ر ا �
�
��
�
� بِ�� �� ٍ�
حب
َ� َ ي
أَ ي ب ِ �َّ
�أ ��نْ�ع شَ���تْ�� ن� لَ��مَ س�ا ُت � ���ا د � �ه ا �ل�ت
َ �ي� ��� � ي ��ي ِ �ي�
أ �فـُ
�نُ ُ ل�َُ ْ َ ْ َ ةً
� ��نــَ�ا َر ���ؤ ا د �ي� � �ور ام��يه��م�ن ر�
��ح�م��
َِ ِ
ُ ُ ٌ تَ
أ
ُ
� ُّ
حْ�ـ �قَ�نَّ � �ـْه� ا ءَ ��ن ف� �� ��سنــ�ا
نـَ�ا
�
ح ��ب�ه �� ر ِر
و وِ
َ
أ �فْ ��َ ْ ُت ُ�ش َْ �ة َ �َ ْ تُ فَـ�ا ��
� ����طر� بِ��� �ر��ب�ٍ �و�ل��س� ��بِ �� ط�ِــــــٍر
�شَ ْ ُ جَ
� َ�ا �ًا َ م�ا �ز �ـْ تُ
� �صَ�اِئ��مًــــــ�ا
�� �ر� ت� ��م �ل� �و�� ِ �ل
ب
ف ِ �شَ َ ن َ ُ � �أَ شـْ ق �لَ ْ ةً
�� او �ِ� �ـ�ه��فَــــ��
��ي� �� ار��ي��ي��ي� د �م ا �ل� � �
تَ َ ُّ
�ُّ
أَ ْ َ�ا ن �بَ َ َ ْ ت تَ كَ
حً
�م�ا
�ا
ً
�
��
ح��ي ��ي� ���ع�د � �مو��ي� ���ر��م �و�ر �
ِ
ِ
�َ ْ �جَ� �َ�ا � � َ�ا َ تْ ُ � ْ َ
� �
ح�ي� �ُم��سر�ع��ةً	
�بِفَ ��غ�يِر �ن ٍح ���ط ر� ر �وِ
ِ
� ُ ح�ا نَ َ�نْ َ �ذَ بَ � قُ ُ بَ �َ ََّةً
�ج� � ا � �ل��� �لو� �م
�� �ب
حب���
� � �م ��
�س�
�َ ا َ ْ �أَ سَ�نَّ َ ْ � َ ٌ
حِــــــ�ِه
ش�ا ن� �ِم�نْ ُر �و�
�ف�ل� ��ي��ي� �� �ع ��ط ����
َ �ُ ���ْ� ن ��نَ��فْ َ هُ �ف ا ��ْت��َ�ا َ �ْ
�ـ��ه�ِه
ف
ء
�وي ِ ��ي� �� َ�س� ِ�ي� بِ��غ ُِ �و ج ِ
ْ
ّ ْ
�جَ ْ
� ��َه�ا
�َو ��ل�ا ي��َنْ �ُ������ظ َر ن� ِ��لنَ���ف ���س�ِه �َو���ع
�
ي ب ِْب�
ِ
َ � ا ُ َ � َّ ُ نْ ُ ُ ْ أ
ن
�ي�اه �م��س�تَ�� ���سًــــــــ�ا
�ج�ا �ل��سَ�ن د ���َ
�و �ل� ي �� ِ
ِ
ُ
� نَ�نَّ � َ ث �نَ ْ
ُْ
�َو ��ل�ا �َي���ك � ِ �
ل
�
�
� � ��ف �� ِ�س�ِه �م�
�
�د
�ص��ِ�غي�ً�ا	
�
ح
و
يِ
ُ � بَ �َ ْ �ذُ ُ ْ �ذَ َّ جَ �ذْ
طو��ى ِل�م
�ج� �و ب � �بَ�ن �
�
��� ���ب�ِه
�� �
ٍ
� ي ��ج� بِ ِ

فَ� ْ فَ جَ
� م�ا �ُ ��لَ
�ُ ْ تَ ْ
�
� ك�
ا
�
ح
��
�
� ال�م��س���ت�ــِر!
�����ي� �� ل ب ي ب ِ
�نََّ َ ْت نَ�ا ظ � َ َّ ن ه�ا ��ُنْتَ ش ْ
� �ور� �� ِ ���ر�ي� بِ�� ��ور��
الم������ِ�ـر
نْ
� �نَ ا ��ل ّ���َس �ا �َ َ َ �ف�َّقُ
�ه�م ْ
��َ
��
ِم
���م ِء �ي��ت�د �� �يو � ِ ر
ْ
� َ �ْ ُ َنْ
�َو��ف� ��نـَ�ا ر ُ�
�
�
ـــــــ
صَ
ه
ح ��ِّب�ِه ا �لـ�
�ق�ل ب� ي�� ِ� ر
ِي ِ
َ
َ
ْ
�
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
��ُ�ص�م ت� �َ �ل�� ت� ���صَ�ا �ئ ���ع��ت� ْ
�َو�
و �س بِ ِ ٍم ي ِ
�صر
أَ�ثَْ
��ُ ْ كَ
َ َْ
جَ �فـُ
� ْ
ن
�
� ���ل �ؤ
� �� ا د �ي� �و��ق�ل�ب�ي� الم�����سِـــــــر
�
ُ
ْ
ْ
أ
ُ
ُ
تَ
�
َ
َ
� تْ
َج � ْ � � ،
ُ � � ف قْ
��
��رى و
حِي�ي��� ��ِ�ب�ِه ر �وح الم��ِ���ر
فَ َ �ذَبَ ن جَ
� َ�ا �ُ َ �ْ ه َ � � ُّ �قْ َ ْ
��
�
�ج� ِ� ��ي� �م �ل �و ��ج�ِ �مِ�لي�� ٍك � �م ��ت ِ�د ر
� �َّ
�شْ ُ ُ �ف �قَ �ْ ُ ْ تَ� ْ
�ذ
�
ِ�إ �ل�ى ا �ل� �ي� ِ�ع�� ��
�ق�ه ِ�ي� �ِبل��ي��م��س ��ِ��قر
َ �ْ ُ ُ � ّ ��َنْ��فَ� ْ
�َ �نْ جَ �ْ�ذ
�
�
ه
ي
�
�
ح
�
�
جَـــــ
��فِ�م �� �ِ�ب�ِ ي نب ��وع ِ ِب ��ي� � ر
�فَ �لْ َْ �� �ُ�بَ�نَّ َ ْ� َ هُ َ ْ مًـ�ا �َ ْ َ
�ص ���ط�� ْ
�ي����ط�ل� �و�ج ��ه� د �و� �وي��
�� بِ ر
فَ�جَ �ْ�ذ ُ ُ َ لَ � �أ ْ تَ�ا َ نْتَ ظ � ْ
� �ي�������ِــــر
�� ���ب�ه ��ع���ى ا �ل� �عـ� ب ِ
فَ� ُ ُّ ��لَ
�نَ � �ْ َنْ�قَ ْ
�
ا�
�
��
�
�
�
ا
�
م
ـــ
ل
��
ع
�
ل
�
� ِ �
�ي ِ ر
�ق ب ِ
ح� ب� حب ي ب ِ
فَ �ُْ ْ ضَ�نَّ َ �ْ ه�ا قُ َّ ة ��َ�ا ��ُ ْ تَ ْ
��لي��عر��� �ع�ن� ��بِ � ��و�ٍ ك� لم�ه�ِ�
�صــر
ِْ ُ َّ �ُ
ْ
ه�هُ �َ ��ل�ا �َ��ْ�عتَ��� ْ
����ب�ل ي��
حِو�ل �و�ج� ��َ و ي � بِ ر
�تَ ْ ً�ا � َ �ْ �ف � ّ � �ن َ نَْ � ْ
� �ي� ا � �
�و��ع���س ِ� �ل�
ل��ِط�ي�ِ ي����د �ِ��ثر
�ق�ل ب ٍ
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� َ ٌ َ �نََ ُ
حك�م �و� � او ِد ر
ِ
* احلياة ُسلَّ ٌم ال تستطيع تسلقه ويداك يف جيبك.

لكن ما
* صميت ال يعين جهلي مبا يدور حويل ،و ّ
يستحق الكالم.
يدور حويل ال
ّ

جيملها
* صديقك من يصارحك أبخطائك ال من ّ
ليكسب رضاك.
* اِلتمس العذر قبل أن يدور الزمان فتعرف أن
غريك كان على حق ..
* ال حتتاج كل املشاعر إىل حبيب  ..فبعضها
* اختصر لنا أبو العتاهيه الدنيا ىف  ٦أبيات
ن
�ة
�أ �ت ��
ا ��ل�� ن
د����ي�ا �و�
ل
ح�ن ��س� او ���س ي��
�
��ن� ي� �إ ى
ن
�
� ��ن���غ�ا د ا ��ل�� ن
د����ي�ا �و�
ح�ن ك�م�ا ���تر�ى
ر
و
تَ
نأ
أ
ُ
ش�� ����ن�ا
� �ع�م�ا ��ل��ن�ا ��ت��ع��ل� �و خ� ��
��ف��ض� ���
ي�
�ٌ أ ٌ
ٌ ع�ا � �ة
حور� � ،و �ن��ه�ا ر�� ،ق�ص�ور ��� �ل��ي�
�
ُ
ت
ت �ت غ
�ف�ا �� �ت �� ن �ف � م�ا �
�خ� ر ل�� س����ك �� ح ب� �و�� ��ب� ���ي�
� ً
�
��ص�ي�رك �ل�ا ت� ار ��
��ج� �ب���ع�ده
�و��غ�د ا �م�
ع

التقوى

� � ت
ا ��ل
ح�ا �ف ظ� �����عب��د ا ��ل
�
ح�ي� ب��ه��ي�

حتتاج إىل رفيق ال خيذل ..وصديق ال يُوجع .وأخ
صادق ال ينساك  ..وإنسان صدوق ال ميل مساع
شكواك و مهومك..
زيدوا مساحة العذر للناس
معلما
..فانتقدت معلمي
كنت طالبًا
ُ
ُ
* ُ
..فصرت ً
فعرفت أنه كان على حق!
ُ
* كنت صغرياً ..فغضبت من حرص أيب  ..فصرت
ًأب ..فظهر يل أين مل أُقَ ِّدرُه حقا!
� ة
���ط�ف���ُ ال���م��ل�وك �ه�ن�ا� ،
��ك ���ط�ف��� ا ��ل
ح�ا �ش�� ي���!!
ل
ل
ف ة
ق
� ت � ش�ا � ن
هو� ��ع��ل� �ب ��ور�
ح�ا ���ي�� !!
م����� ب�� �
ى
�
�ق � �� غ�ا �� ة
� ُ
ش��� !!
ح��س�ا ب����ن�ا ��ب�ا �ل�
�و
ح� ي ��و�م ا ل�� �� ي
� ٌ تُ
ٌ
ة
�و�ج� �ه��ن�م�
��ص��ل� � � ،و�ن�ا ر �
�
ح�ا �م��ي�� !!
�
ى
� ق ة
�
ُ
��م�ا د ا �م �ي ��و�م��ك � او �ل��ل��ي�ا �ل�ي� ��ب�ا ���ي�� !!
� ة
�ج�ن�ا ن� ا ��خل
�إ ��م�ا ��
���ل��د � �إو ��م�ا ا �ل�ه�ا � �وي�� ..
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ُ ُّ َ� َ هي
ك��ل ن رك�ٍ
�ُمَ َّ
ْ
�م ن
�
�
ح
�
�
�د
م
َ� � ٍ



�نَ يَ ا َ َ �َ نْ
ف�ن�� �ك م�
ََّ َيَ ََّ
��ل�ا
ق�ال� � ����َ
َ
�
�
و
ع م ع م

ن
ح �ي��ل�ي��ا ه ��س��د �ن�ا �م ن ا �ن � �ا � اأ � �ي
� ا
ح��م�د ا � �ل�ق�ا د �ي�ا ��ي� ع���لي��ه ا �لس����ل� �م
ي ر� �قل م
�و��ي�

