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التقوى

كلمة التقوى

َمَع َرِحيِل  2018،

َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه

ابت من املمكن أن تشهد الدنيا أبم عينيها 
آية البعث واخللق اجلديد على نطاق واسع. 
وإنه لعمري خلق أعظم شأان من جمرد إعادة 
جسد مقبور إىل احلياة من جديد، ومثة قاسم مشرتك بني 
خلق األمم وبعثها وخلق النفس الواحدة، ﴿َما َخْلُقُكْم َوَل 
ْفٍس وَاِحَدٍة ِإنَّ اللََّ َسِيٌع َبِصرٌي﴾)1(.. العامل  ْعُثُكْم ِإلَّ َكنـَ بـَ
من حولنا يتغري، وما كان ابألمس من قبيل املستحيالت، 
حثيثة  وخبطى  وبسرعة  منطقية  بكل  يتحقق  اليوم  أصبح 
تتغري،  العاملية  األحداث  وخريطة  للنظر،  لفت  بشكل 
فتذهب أنظمة حاكمة وحتل حملها أنظمة أخرى هتدم ما 
لسنا  اجلذور..  من  وتقتلعه  القواعد  من  سابقتها  عمرته 
بصدد أتييد أي من األطراف على حساب اآلخر، وإمنا 
نرتقب الصراع من مكان بعيد، مسبحني هللا احلي القيوم 
الذي أنبأان من قبل بكل تلك التغريات قبل أن تولد من 
رحم الغيب، وتدهشنا حركة بوصلة األحداث اليت تتجه 
دوما حنو حتقق إرادة هللا تعاىل يف هناية املطاف، وإن كانت 

معطيات الواقع تشري يف الظاهر إىل نقيض ذلك.
من كان ليتصور يوما أن يرتجل مشايخ التكفري عن صهوة 
ظهور الشعوب؟! نعم، كنا نؤمن أبن سطوهتم ستضمحل 
يوما، ولكن ما كان أكثران ليتوقع أن ذلك الضمحالل 

قريب إىل هذه الدرجة.
تكبده  ما  حجم  وحساب  ملوقفه  املرء  تقييم  إعادة  إن 
من خسائر خالل مدة معينة، هلو مدعاة إىل نظرة أتمل 
دون  اخلاطئ  الجتاه  يسري يف  رمبا  إذا كان  عما  وتساؤل 
مواصلة  جمرد  أن  فوره  من  يدرك  من  والعاقل  يشعر،  أن 
السري يف ذلك الجتاه املشؤوم هلو أمر منذر بعاقبة وخيمة. 
احلال ذاهتا جارية على اجملتمعات واألمم. ولقد لوحظت 
منطقتنا  يف  بلد  من  أكثر  يف  تلك  املوقف  تقييم  ظاهرة 

اخلطاب  بتجديد  تنادي  أصواات  نسمع  وصران  العربية، 
بوا  نصَّ من  بعض  وجتعل  بل  اجلهات،  أعلى  من  الديين، 
أنفسهم األوصياء على الدين يف موضع املسؤولية الكربى 
وتضطرهم إىل جتديد يتجرعونه ول يكادون يسيغونه. إننا 
وإن كنا حنمد مساعي التجديد تلك، إل أننا ل نتوقع أن 
تؤيت مثارها املرجوة، ألن فاقد الشيء ل ُيعطيه، فال ُيعقل 
بطنها عسال، هلذا طاملا  ُتْرِج من  إذ ل  الذاببة  ُتالم  أْن 
َد اأْلَْمُر ِإىَل َغرْيِ َأْهِلِه  سعنا التعليم النبوي القائل: »ِإَذا ُوسِّ
الديين من  اخلطاب  أهل جتديد  وليس  اَعَة«،  السَّ َتِظْر  َفانـْ
نصبه  من  أهله  إمنا  نكبته،  القريب سبب  كانوا ابألمس 
هللا تعاىل، وأعلن ذلك بنفسه، وشهد له ول يزال يسجل 
إجنازاته على مدى قرن وربع. فبإجالة النظر يف هذا السجل 
الناصع، أل وهو ِسِجلُّ أحوال مجاعة اخلالفة، أي اجلماعة 
رحاله،  يشد   2018 عام  هو  فها  األمحدية،  اإلسالمية 
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الكثري،  متاعه  من  أهداان  خفيفا  ضيفا  معنا  لبث  وقد 
فلجماعتنا خالل هذا العام جناحات شىت وفتوحات عابرة 
للقارات، أبرزها ما مت إعماره من مساجد يف أورواب وأمريكا 
الشمالية وأمريكا الوسطى، فمن مسجد بيت املقيت يف 
ضاحية وولسول بلندن، إىل مسجد بيت الرحيم يف ألكني 
الصمد يف  وبيت  فيالدلفيا  يف  العافية  بيت  مث  ببلجيكا، 
ابلتيمور، وكالمها يف الولايت املتحدة األمريكية، وصول 
إىل الزايرة التارخيية اليت قام هبا خليفة املسيح إىل مجهورية 
انصر.  مستشفى  لفتتاح  الوسطى  أبمريكا  غواتيمال 
إىل  احلقيقي  اإلسالم  أي  األمحدية  رسالة  ووصل صوت 
أقصى الغرب من املعمورة، ليصدح صوت األذان يف بالد 
على  أما  هللا،  حق  أتدية  اخللق  فيعلم  تسمعه،  تكاد  ل 
صعيد أداء حقوق العباد، فحدث ول حرج، فكم من بئر 
حفرت! وكم من شجرة غرست! وكم من مدرسة شيدت! 

كلها لفائدة خلق هللا مجيعا دون متييز بينهم سواء يف الدين 
فيه  ليعاجل  أقيمت!  املشايف  من  وكم  اللون،  أو  العرق  أو 
-إىل جانب املسلمني األمحديني- خصومهم ومن كانوا ل 
يتورعون عن إزهاق أرواحهم، فلسان حالنا يقول: ﴿لَِئْن 
َلَك  تـُ َليِن َما َأاَن ِبَباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك أِلَقـْ ْقتـُ َبَسْطَت ِإَلَّ َيَدَك لِتـَ

ۖ ِإنِّ َأَخاُف اللََّ َربَّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )2(
كان كل ما سبق جمرد صفحة من سجل أحوال وإجنازات 
الرحيل، فماذا  مجاعتنا خالل عام 2018 املوشك على 
عن سجل اآلخرين، من دول وحكومات ومنظمات؟!  إننا 
ابلنظر بعني املقارنة بني كال السجلني جند أنفسنا مضطرين 
إىل إعادة طرح السؤال التارخيي الذي طرحه املسيح املوعود 

)عليه الصالة والسالم( على معارضيه مرارا، وهو: 

َهْل َكاَن َهَذا ِفْعَل َربٍّ َقاِدٍر؟!
رَاُه َمَكاِئَد اإِلْنَساِن؟!                         َأْم َهْل تـَ

عزيزي قارئ التقوى، تطالع يف عدد آخر شهور 2018 
مبعناه  ابلتجديد  العالقة  ذات  املواضيع  املواد  من  ابقة 
)أيده  املؤمنني  أمري  حضرة  خطبة  على  فارتكازا  األمشل، 
هللا تعاىل بنصره العزيز( ندرك كيف أن الستقامة والتأسي 
ابألسوة احملمدية هلما منبع الكرامات ومظهر اآلايت، وأنَّ 
ُنوها؟! مث  َتوقع جتديد الدين ممن مل ُيددوا أخالقهم ومل ُيَسِّ يـُ
من مقالت العدد نقدم ما يشري فيه الكاتب إىل أن أسقام 
اجملتمعات حباجة إىل األسوة احملمدية لعالجها.نسأل هللا 
ابتغاء  العدد  هذا  يف  ُسطرت  تكون كل كلمة  أن  تعاىل 
مرضاته، وأن تكون سببا يف التقدم إىل األمام.. آمني مث 

آمني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 
1. لقمان 29         2. املائدة 29

ورصنا نسمع أصواتا تنادي بتجديد الخطاب الديني، 

بوا أنفسهم  من أعىل الجهات، بل وتجعل بعض من نصَّ

الكربى  املسؤولية  موضع  يف  الدين  عىل  األوصياء 

وتضطرهم إىل تجديد يتجرعونه وال يكادون يسيغونه. 

إننا وإن كنا نحمد مساعي التجديد تلك، إال أننا ال نتوقع 

أن تؤيت مثارها املرجوة، ألن فاقد اليشء ال ُيعطيه، فال 

ُتْخِرج من بطنها عسال... ُيعقل أْن ُتالم الذبابة إذ ال 
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

البعث اإلسالمي.. حقيقة ثابتة

a j

﴿اْنُظْر َكْيَف َضرَُبوا َلَك اْلَْمَثاَل َفَضلُّوا 

َفَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبيًل﴾ )49(
 

التفسري:
أوضح  قد  ﴿اأْلَْمَثاَل﴾  ابستخدام كلمة 
لكلـــمة املعـــــــان  مجيع  أن  تعاىل  هللا 

السالفة،  اآلية  يف  تنطبق  ﴿َمْسُحورًا﴾ 
وإل لوجب استعمال كلمة )َمثل(.

إذ  القرآن  أن  أيًضا  ذلك  من  واتضح 
عديدة،  مدلولت  ذات  يستخدم كلمة 
فكل تلك املدلولت تنطبق هناك يف آن 
واحد، إل ما كان منها خالًفا للسياق. 

َأِئنَّا  َوُرَفاًت  ِعَظاًما  ُكنَّا  َأِئَذا  ﴿َوَقاُلوا 
ُعوُثوَن َخْلًقا َجِديًدا﴾ )50( َلَمبـْ

شرح الكلمات:
عظاًما: العظام مجُع العْظم )األقرب(.

َر  َتكسَّ ما  احُلطاُم؛ كلُّ  الرُفات:  رُفااًت: 
وَبِلَي )األقرب(.

التفسري:
رقي  عن  السالفة  اآلايت  أنبأت  لقد 
اجلحيم،  يف  الكافرين  ووقوع  املؤمنني 
وتتحدث هذه اآلية عن شبهة قد تدور 
يف َخَلِد الكفار لدى ساع هذا اإلعالن، 
جديد  من  ُنَلق  أن  ميكن  وهي: كيف 

وقد صارت عظامنا رفااًت وذرات.
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َأْو   * َحِديًدا  َأْو  ِحَجارًَة  ﴿ُقْل ُكوُنوا 
ُقوُلوَن  ُر ِف ُصُدورُِكْم َفَسيـَ َخْلًقا ِمَّا َيْكبـُ
َمرٍَّة  َأوََّل  َفَطرَُكْم  الَِّذي  ُقِل  ُيِعيُدَن  َمْن 
ُقوُلوَن  َويـَ رُُءوَسُهْم  ِإَلْيَك  ْنِغُضوَن  َفَسيـُ
َقرِيًبا﴾  َيُكوَن  َأْن  َعَسى  ُقْل  ُهَو  َمَت 

)52 و52(

شرح الكلمات:
حرّكه  رأَسه:  فالن  أنغَض  فسُينغضون: 

كاملتعجب من الشيء )األقرب(.

التفسري:
ييب هللا تعاىل هنا على اعرتاض الكفار 
تنجوا  لن  فيقول:  آنًفا،  ذكره  مّر  الذي 
حىت  تغريمت،  مهما    هللا  عذاب  من 
ولو صرمت حجرًا أو حديًدا أو أي شيًئا 

أصلب من ذلك.
حتّجرْت  مهما  أنه  املعىن  يكون  وقد   
دون  هذا  يول  فلن  وتصّلبت  قلوبكم 
رقي رسولنا وازدهاره، بل ل بد أن يدخل 
كثري منكم يف اإلسالم، وأن ُيدث هللا 

يف قلوهبم انقالاًب عظيًما.
 أستنتج من هذه اآلية أنه من املمكن أن 
املدفون حتت  اإلنسان  يدث يف جسم 
مادة  إىل  يّوله  ٌر  تغيـُّ ملدة طويلة  األرض 
النبااتت  خيص  فيما  أنه  ذلك  جديدة. 
فقد أثبتت البحوث العلمية أن كثريًا من 
أزمنة  منذ  األرض  املدفونة حتت  الشجر 

وبعضها  فحًما،  صارت  قد  سحيقة 
الربيطانية  )املوسوعة  أملاس  إىل  حتولت 
اجلديدة كلمة Coal(. إذن فال غرابة يف 
أن يتحول اجلسم اإلنسان املدفون حتت 
األرض ملدة طويلة إىل احلجر. ل شك 
أننا مل نعثر بعد يف اآلاثر القدمية على ما 
مستحيل  أبمر  ليس  ولكنه  ذلك،  يؤكد 
عقليًّا. لذلك أرى أن هذه اجلملة تنّص 
البعث  من  لإلنسان  مناص  ل  أنه  على 
احلياة  عصر  على  مّرت  ولو  املوت  بعد 
ماليني  إىل  ممتدة  طويلة  فرتٌة  اإلنسانية 
اإلنسانية  األجساُم  فيها  تتبدل  السنني 

املدفونة حتت األرض وتتغري كلّيًة.
أهنم  فاعَلْم  ُيِعيُداَن﴾  ﴿َمْن  قوهلم  وأما 
وإمنا  السؤال،  هذا  يف  جاّدين  يكونوا  مل 
وكأهنم  السخرية.  سبيل  على  هذا  قالوا 
من  سيبعثنا  أنه  يزعم  َمن  َأُروان  يقولون: 
جديد؟ وهذا التعبري مياثل قولنا يف لغتنا: 
َأِرن وجَه َمن يّدعي هذا. فالستفهام هنا 

؟ إنكاريٌّ
إِلَْيَك  ْنِغُضوَن  ﴿َفَسيـُ تعاىل  وقوله 
رُُءوَسُهْم﴾ يعين أهنم سينظرون إليك من 
وقائلني:  رؤوسهم  حمرّكني  السخرية  ابب 

حسًنا، فأنت الذي تعتقد بذلك؟
وأما قوله تعاىل ﴿َعَسى َأْن َيُكوَن َقرِيًبا﴾ 
فاملراد منه أن البعث الذي نعنيه هنا ليس 
نعين  وإمنا  عليه،  تعرتضون  الذي  ذلك 
البعَث الذي سيتم بواسطة املسلمني يف 
هذه الدنيا، واعلموا أنه موشك. وابلفعل 
هذه  به  نّبأت  الذي  البعث  وقع  فقد 
العربية  اجلزيرة  أهل  أسلم  حني  السورة 

بفرتة وجيزة. 

ِبَْمِدِه  َتْسَتِجيُبوَن  فـَ َيْدُعوُكْم  ْوَم  ﴿يـَ
ُتْم ِإلَّ َقِليًل﴾ )53( َوَتُظنُّوَن ِإْن َلِبثـْ

التفسري:
لقد دّلت هذه اآلية أيًضا على أن البعث 
املذكور هنا سيتم يف هذه الدنيا، حيث 
قال هللا تعاىل: إن هذا البعث سيقع يف 
فيه،  رسوُله  أو  هللاُ  يناديكم  الذي  اليوم 
ندائه  جتاه  صامتني  تبقوا  لن  عندها 
معظُمكم  سُيسرع  بل  األموات،  صمَت 
إىل تلبية ندائه، وستفاَجئون بسرعة غلبة 
اإلسالم حىت تقولوا: إان كنا خاطئني إذ 
استبعدان هذه الغلبة، مع أهنا كانت جدَّ 

قريبة. 

مهام  أنه  املعنى  يكون  وقد 

فلن  وتصّلبت  قلوبكم  تحّجرْت 

رسولنا  رقي  دون  هذا  يحول 

وازدهاره، بل ال بد أن يدخل كثري 

منكم يف اإلسالم، وأن ُيحدث الله 

يف قلوبهم انقالًبا عظياًم.
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عندما  الناس  أن  أيًضا  تعين  اآلية  ولعل 
يؤمنون سيندمون على سنوات عمرهم اليت 
أفَنوها يف الكفر، وسريون أهنم قد ُولدوا 
اآلن ولدًة حقيقية. كما أن املؤمنني أيًضا 
سينَسون أايم احملن والشدائد، ويروهنا قد 
ل  إًذا  فاآلية  البصر.  ملح  يف  انقضت 
تتحدث عن طول الزمن أو قصره، وإمنا 
يف  ستنتاهبم  اليت  املشاعر  عن  تتحدث 
ذلك الوقت. ورد يف احلديث الشريف: 
»ليس على أهِل »ل إله إل هللا« وحشٌة 
َمنَشرهم، وكأن أبهل  قبورهم ول يف  يف 
عن  الرتاَب  ينُفضون  هللا«  إل  إله  »ل 
رؤوسهم ويقولون: احلمد هلل الذي أذهَب 
عنا احَلزََن )روح املعان، حتت هذه اآلية، 
للطربان  األوسط  واملعجم  والرتمذي، 
 .)9474 احلديث  رقم  العاشر  اجلزء 
وكأهنم سوف ينسون كل هّم وحزن مبجرد 
أن تتيّسر هلم الراحة والرقي، معتربين فرتة 

ا. احملن واملعاانة قصريًة جدًّ

ُقوُلوا الَِّت ِهَي َأْحَسُن  ﴿َوُقْل ِلِعَباِدي يـَ
ْيَطاَن  ُهْم ِإنَّ الشَّ نـَ يـْ زَُغ بـَ نـْ ْيَطاَن يـَ ِإنَّ الشَّ

َكاَن ِلْلِْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا﴾ )54(

شرح الكلمات:
ينـزِغ: نـزَغه نَـزًْغا: طَعن فيه واغتاَبه وذَكره 
وأفَسَد  أغرَى  القوم:  بني  ونـزَغ  بقبيح. 
ومَحل بعَضهم على بعض، ونـزَغ الشيطاُن 

بينهم )األقرب(.

التفسري:
َر املتعَة اليت يدها املرء يف قراءة   ما أكثـَ
القرآن الكرمي. فرغم أن ترتيبه احلال خيتلف 
عن ترتيبه النـزول - حيث ُوضعْت بعُض 
اليت كانت أسبَق منها  الُسور  َقبل  ُسَورِه 
نـزوًل - فإنك جتد يف مواضيعه انسجاًما 
اتمًّا حبيث خييَّل إليك وكأن سورتني من 
سوره ابابن من كتاب متَّ أتليُفه يف وقت 
السورة  يف  تعاىل  هللا  قال  فمثال  واحد. 
ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك  املاضيِة.. النحِل: ﴿ادُْع 
اِبحْلِْكَمِة وَاْلَمْوِعَظِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت 
وقد   ..)126 )اآلية:  َأْحَسُن﴾  ِهَي 
تناولْت سورُة اإلسراء اآلن هذه املواضيع 
بنفس الرتتيب؛ فبعد بيان حماسن القرآن 
إِلَْيَك  َأْوَحى  مِمَّا  ﴿َذِلَك  تعاىل  هللا  قال 
مشريًا  )اآلية:40(،  احْلِْكَمِة﴾  ِمَن  رَبَُّك 
إىل ﴿احْلِْكَمة﴾؛ مث قال ﴿َوَل جَتَْعْل َمَع 

وما  )اآلية40  آَخَر....إخل﴾  ِإهَلًا  اللَِّ 
بعدها(، مشريًا إىل ﴿اْلَمْوِعَظِة احْلََسَنِة﴾؛ 
ِهَي  الَّيِت  ُقوُلوا  يـَ ِلِعَباِدي  ﴿َوُقْل  قال  مث 
قوله  إىل  مشريًا  )اآلية:54(  َأْحَس﴾ 

﴿َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن﴾.
بعد رؤية هذا الرتتيب احملَكم كيف ميكن 
ألحد أن يزعم أبن ل ربَط ول ترتيَب يف 

القرآن الكرمي.
زَُغ  نـْ يـَ ْيَطاَن  الشَّ ﴿ِإنَّ  تعاىل:  قوله  أما 
ضرورة  إىل  أنظاران  به  فلفت  ُهْم﴾  نـَ يـْ بـَ
القول احلسن حىت لألصدقاء، وأن علينا 
الشأن  هبذا  أكثر  واحلذر  احليطة  أخذ 
النفور  لبذر  العدو  يسعى  حني  خاصة 
والكراهية بني القوم، فنتحدَث أبسلوب 

يلنّي جانَب الناس جُتاهنا.
علًما أنه قد يراد ابلشيطان هنا الشخص 
الكائن  به  يراد  أن  ميكن  الفاسق، كما 
الذي  الذي قد ُخصَّ هبذا السم، فهو 

يوسوس يف صدور الناس. 
رابنية  وصية  اآلية  هذه  تتضمن  كما 
يريدون  فعاًل  إذا كانوا  أهنم  للمسلمني 
اإلسالمي،  البعِث  أايُم  تقرتب  أن 
تعاىل قوله  يف  املوعود  ازدهاره  أايم  أي 

يسلكوا  أي  فعليهم  َيْدُعوُكْم﴾  ْوَم  ﴿يـَ
سلوًكا يؤدي إىل إسالم القوم بسرعة.

تعاىل  قوله  أن  أيًضا  هذا  من  تبني  لقد 
َتْسَتِجيُبوَن حِبَْمِدِه﴾ كان يعين  من قبل ﴿فـَ

دخول القوم يف اإلسالم.

وصية  اآلية  هذه  تتضمن  كام 

كانوا  إذا  أنهم  للمسلمني  ربانية 

البعِث  أياُم  فعاًل يريدون أن تقرتب 

يسلكوا  أي  فعليهم  اإلسالمي.... 

سلوًكا يؤدي إىل إسالم القوم برسعة.
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ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

األسوة الحسنة

ْعَتُه،  ْعُتُه ملَ َصنـَ ، َوَما َقاَل ِلَشْيٍء َصنـَ َعْن أََنٍس، َقاَل: َخَدْمُت النَِّبَّ  َعْشَر ِسِننَي َفَما َقاَل ِل ُأفٍّ َقطُّ
رَْكَتُه. وََكاَن َرُسوُل اللَِّ  ِمْن َأْحَسِن النَّاِس ُخُلًقا َوَل َمِسْسُت َخزًّا َقطُّ َوَل َحرِيرًا َوَل  رَْكُتُه ملَ تـَ َوَل ِلَشْيٍء تـَ
  . َِّوَل مَشَْمُت ِمْسًكا َقطُّ َوَل ِعْطرًا َكاَن َأْطَيَب ِمْن َعرَِق النَِّب ، ًَِّئا َكاَن أَْلنَيَ ِمْن َكفِّ َرُسوِل الل َشيـْ

) جامع الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا(

ُقْلُت: اَي ُأمَّ اْلُمْؤِمِننَي، َأْخرِبِييِن خِبُُلِق َرُسوِل اللَِّ  ْيُت َعاِئَشَة، فـَ  َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: أَتـَ
ْوَل اللَِّ َ: ﴿َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾. )مسند  ْقرَُأ اْلُقرْآَن، قـَ ، َقاَلْت: َكاَن ُخُلُقُه اْلُقرْآَن، َأَما تـَ

أمحد، دلئل النبوة(

ُقْلُت وَاللَِّ َل َأْذَهُب .   ْوًما حِلَاَجٍة فـَ َعْن أََنٍس َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّ  ِمْن َأْحَسِن النَّاِس ُخُلًقا َفَأْرَسَليِن يـَ
وِق  ْلَعُبوَن يِف السُّ َياٍن َوُهْم يـَ ْفِسي َأْن َأْذَهَب ِلَما َأَمَرِن ِبِه َنِبُّ اللَِّ . َفَخرَْجُت َحىتَّ أُمرَّ َعَلى ِصبـْ َويِف نـَ
ْيُس َأَذَهْبَت  َقالَ : »اَي أُنـَ َنَظْرُت إِلَْيِه َوُهَو َيْضَحُك فـَ َبَض ِبَقَفاَى ِمْن َورَاِئي. َقاَل: فـَ َفِإَذا َرُسوُل اللَِّ  َقْد قـَ

َعْم َأاَن َأْذَهُب اَي َرُسوَل اللَِّ .  )صحيح مسلم، كتاب الفضائل( ْلُت نـَ َحْيُث َأَمرُْتَك؟ «    َقاَل: قـُ

َفِإَذا  َأْهِلِه،  ِمْهَنِة  َقاَلْت: َكاَن يِف  َأْهِلِه؟  َيْصَنُع يِف    ُّالنَِّب َقاَل َسَأْلُت َعاِئَشَة: َما َكاَن  َعِن اأَلْسَوِد، 
اَلةِ .     ) صحيح البخاري، كتاب األدب (    اَلُة َقاَم ِإىَل الصَّ َحَضَرِت الصَّ

َنُه َفْصٌل َيَْفُظُه  يـْ َتَكلَُّم ِبَكاَلٍم بـَ َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َما َكاَن َرُسوُل اللَِّ  َيْسرُُد َسرْدَُكْم َهَذا َوَلِكنَُّه َكاَن يـَ
 ) َمْن َجَلَس إِلَْيهِ . )جامع الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول هللا
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��ْن��ك

َأ
ا

َء �ننا
��ن
أ
ن  ا
ر�َت  �م� ن��ن ��ن

أ
��و�ن������ل ��ن�ا  ا

َء ُج�ع�ل�� ن  ��ن
��ل�و��ن��ت�ن  �م� ك  �م����ن مأ�ن�ا ��ن

َء ءَ   ������نن�ا ك�ا ��ن�نّ��ك   ��ت�ا   �ُن
��نّ�ا   �ن اأ

َء رك�ا أ
�ل��ن��ل��ت   ��ل�ل��

� �ك�ت��ك   ا
�
�َ��ى اأ

ْ���
َ
�ت

َء ��ن��ل   �����نن�ا
أ
ن��ل�و�ن ا

�ك�ت��ك ���ت
�
�ه�و��ىت اأ

�لَت

َء ا �ل�نن�ت�د
� ��وا �ن    �ا��ن�د ن��   ا ر�َت   ��و��ن

َّ
�و

�لن

َء ك�ا ن��َ   �ُن ��و�َن  ��و��ن �وأ
�و���ت ����

��ٍن�ا  �لت��ن
�اأ ����

َء را �ع�ْت   ��ل�نن�ا  �ن��نشَ
َ
�ن ا   �كن ��ل�نن�د ��ن��ت�ن  ا

�كأ�ىت   ��ن�ن��   �ن�����ا
َ
�نح ��ن�ا

��كن ��ت�ُت   
أ
ا  را �ن ناأ

���ن

َء �ا �ع���ن
�ل�اأ

� ���تَن�دَ  ا ��كن�ا �ٍل  ن�ُ �ا  كشر��ن �َن ��سْ
َ
��ل

َء ا �ورن ��ل�حن ��ل�نن�ا  ��عن��ك�ى    ا َ
ن
ر َ�نن�ن��ت    �َم�نَه�ا

��ن
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﴾﴿

ُموُّ اأَلْخاَلِقيُّ ُمْعِجَزُة  السُّ

 َنا َخْيِر اأَلَناِم اإِلْساَلِم َوَنِبيِّ

خطبة اجلمعة الت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم 2018/3/2 

أشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهدَن الصِّ ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ إيَّ

الِّني، آمني.  َعْمَت َعَلْيِهْم   َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َول الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

تَفرُُّد اإلسلم ف تعاليمه الخلقية 
على  اإلسالم  به  ركّز  الذي  الَقْدر 
العالية  ابألخالق  التحّلي  تعليمه 
والصفات احلسنة يف كل مناسبة يف 
من  عّلمه  وما  اجملتمع،  ويف  البيوت 
إظهار األخالق الفاضلة على مجيع 
واألغيار،  األحباب  أمام  األصعدة 
أخالقي  جانب  أي  إمهال  وعدم 
آخر  دين  أيُّ  يبينه  مل  صغر؛  مهما 
هبذا التفصيل، ولكن من سوء حظ 
يف  عموًما  َعدُّون  يـُ أهنم  املسلمني 
الناحية،  هذه  من  السفلى  الدرجة 
ألن  املسلمني  غرُي  فيهم  ويطعن 
النب  إن  التعليم.  هذا  تنايف  أعماهلم 
 عّلم أمته أبسوته وبوصاايه املتكررة 
يف خمتلف املناسبات أن يضربوا أمثلة 
عليا يف األخالق. املسلمون يّدعون 
عموما حّب الرسول  ولكن عملهم 
أبقواله وبُسّنته  ِشبه معدوم، ولقد 
  أرسل هللا تعاىل املسيح املوعود
نظرا إىل حال املسلمني هذه ولكنهم 
ينكرون التوجه إليه بل بلغ بعضهم يف 
األماكن  بعض  منتهاها يف  املعارضة 
ويستخدمون  البلدان  بعض  يف  أو 
وأتباِعه    املوعود  املسيح  ضد 
للغاية  وفاحشا  وسيئا  بذيئا  لساان 
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منحّط  شخص  حىت  يستخدمه  ل 
احلد  ُيظهروا  أن  ودونك  أخالقيا 
يلقون  وهم  األخالق.  من  األدن 
أيضا حبيث يطعن  فعلهم هذا  جزاء 
فيهم غري املسلمني يف كل مكان يف 
الدنيا. إن حالة املسلمني هذه ينبغي 
أن  إىل  األمحديني  حنن  توّجهنا  أن 
نسعى كل السعي للتحلي ابألخالق 
للتخلُّق  قدراتنا  العالية، ونبذل مجيع 
إايها  عّلمنا  اليت  احلسنة  ابألخالق 
اإلسالُم وضرب النبُّ  أمثلتها أو 
أوصى هبا بطريقة ما، وإل ل فائدة 
ألْن نكوَن أو نسميَّ أنفسنا مسلمني 

أمحديني. 

ف  الكمل  النموذج    النيب 
الخلق اإلنسانية

لو نظران إىل أسوة الرسول  لتـراءْت 
إىل  نظران  ولو  ُمدهشة.  مناذج  لنا 
أحوال بيوته لتبنّي لنا أنه اترًة ُيبدي 
زوجاته  إحدى  سخرية  من  استياءه 
ألنه  له  أخرى  زوجة  قامة  ِقصر  من 
إنسان،  أّي  جُترح مشاعر  أل  ينبغي 
واترًة أخرى ينصح إحداهن أبنه ل 
تفعل  مما  أبًدا  استياء  إظهار  يوز 
ينصح  أخرى  واترًة  أخرى.  زوجة 
األطفال من أجل رفع أخالقهم أبن 
برمي  الناس  أشجار  مثار  ُيضيعوا  ل 
إن  لطفل  وقال  عليها.  األحجار 

ُيتمل  ل  شديد  جبوع  تشعر  كنت 
فيمكنك أن أتكل من متر انضج وقع 
حتت الشجر، واألفضل أن تدعو هللا
على  وقع  مترا  لتأكل  ُتضطّر  ل  أن 
لك  تعاىل  هللا  يهيئ  وأن  األرض 
الدعاء  وهبذا  دوما،  الرزق  أسباب 
وّجه  الطفَل إىل أن يرجع إىل هللا 
أن  من  بدل  لتحقيق حاجاته  تعاىل 
غري  بطرق  الناس  أموال  من  أيكل 
شرعية. صحيح أن يف بعض احلالت 
الزائدة  يوز أكل مثل هذه األشياء 
  النب  الواقعة على األرض ولكن 
عّلم التحلي أبعلى األخالق، وتلك 
مكرمة. مث قال  لطفل كان أيكل 

نحن  توّجهنا  أن  ينبغي  املسلمني هذه  حالة  إن 

للتحيل  السعي  كل  نسعى  أن  إىل  األحمديني 

للتخلُّق  قدراتنا  جميع  ونبذل  العالية،  باألخالق 

باألخالق الحسنة التي عّلمنا إياها اإلسالُم ورضب 

النبيُّ  أمثلتها أو أوىص بها بطريقة ما، وإال ال 

فائدة ألْن نكوَن أو نسميَّ أنفسنا مسلمني أحمديني. 
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بسرعة وكانت يده تطيش يف الصحفة 
ِبَيِميِنَك  وَُكْل  اللََّ  »َسمِّ  وهناك:  هنا 
البخاري،  )صحيح  َيِليَك«  مِمَّا  وَُكْل 
كتاب األطعمة( فينبغي تربية األولد 
عالية  أخالقا  فيهم  ُينشئ  أبسلوب 

حني يكربون. 
حسنة  والصدق  ذنب  الكذب  مث 
وُخلق حسن، أسدى النب  نصيحة 
منذ  األطفال  قلوب  يف  لتـرسيخه 
حاداث  الصحابة  أحُد  َروى  الصغر. 
من زمن طفولته فقال: »َأاَتاَن َرُسوُل 
ْيِتَنا وََأاَن َصِبٌّ َقاَل َفَذَهْبُت  اللَِّ َ يِف بـَ
َقاَلْت ُأمِّي اَي َعْبَد اللَِّ  َأْخرُُج أِلَْلَعَب فـَ
 َ ََِّقاَل هَلَا َرُسوُل الل َعاَل ُأْعِطَك فـَ تـَ
ْعِطَيُه َقاَلْت ُأْعِطيِه متْرًا  َوَما َأرَْدِت َأْن تـُ
َعَلْيِه  َرُسوُل اللَِّ َصلَّى اللَُّ  َقاَل  فـَ َقاَل 
ْفَعِلي ُكِتَبْت  تـَ ملَْ  َلْو  إِنَِّك  َأَما  َوَسلََّم 
أمحد، كتاب  )مسند  َعَلْيِك َكْذَبٌة« 
مسند املكيني( وبذلك نشأ يف ذلك 
الطفل حب الصدق وكراهية الكذب 
الشيء  هذا  تذّكر  لذلك  ِصغره  يف 
الصدق  حب  ألن  وذكره  حىت كرب 
كان قد رسخ يف قلبه. ذات مرة قال 
 لشخص إن كنت ل تستطيع أن 
تتـرك مجيع السيئات فعليك أن تتخلى 
وهي  األقل  على  واحدة  سيئة  عن 
املسلمون  هل  نرى  واآلن  الكذب. 

الكذب هبذه  يف هذه األايم يتنبون 
الدقة ويتمسكون ابلصدق؟ بل يب 
نبلغ  هل  أيضا  أنفسنا  نفحص  أن 
هذا املستوى؟ جاء يف رواية أن النَِّبّ 
بُِّئ اِبْلَكَباِئِر: اإْلِْشرَاُك  نـَ  قال وهو يـُ
الراوي:  اْلوَاِلَدْيِن، يقول  َوُعُقوُق  اِبهلِل 
ْوُل  َوقـَ َأَل  َقاَل:  فـَ ُمتَِّكًئا  وََكاَن  َجَلَس 
الراوي:  َقاَل  الزور.  شهادة  أو  الزُّوِر 
َتُه  لَيـْ ْلَنا  قـُ َحىتَّ  ُيَكرِّرَُها  زَاَل  َفَما 
البخاري، كتاب  )صحيح  َسَكَت. 

الشهادات(. 
التحمل  انحية  من  أخالقه  نرى  مث 
وصربه؟  حتمله  مستوى  ما  والصرب، 
َقاَم  بذلك؟  اآلخرين  ينصح  وكيف 
َناَوَلُه  تـَ فـَ اْلَمْسِجِد  يِف  َباَل  فـَ َأْعرَاِبٌّ 
َدُعوُه   : النَِّبُّ  هلم  َقاَل  فـَ النَّاُس 
َماٍء.  ِمْن  َسْجاًل  ْوِلِه  بـَ َعَلى  َوَهرِيُقوا 
َعُثوا  بـْ رِيَن َوملَْ تـُ ُتْم ُمَيسِّ ُبِعثـْ َا  مث قال: ِإمنَّ

البخاري، كتاب  )صحيح  رِيَن.  ُمَعسِّ
يذكر  األعراب  ذلك  الوضوء(. كان 
اليوم  أما  هذا.    النب  رفق  دوما 
وحزب  املسلمني  احلكام  أن  فنرى 
املشايخ أيضا أكثر الناس تعسريا، فال 
أم  ييّسرون يف أي شيء صغريا كان 

كبريا. 
ِإَذا كنتم  مناسبة  يف    النب  قال 
أم  حتسنون  أنكم  تعرفوا  أن  تريدون 
تسيؤون فانظروا ما رأي جاركم فيكم. 

)سنن ابن ماجه، كتاب الزهد(. 
مث قال للمسؤولني: لن ُتعد أخالقكم 
خدام  أنفسكم  حتسبوا  مل  ما  حسنة 
القوم وتدموا العامة جبميع قدراتكم. 
القادة  يف  املعايري  هذه  ُترى  أين 
واملسؤولني؟ ويب أن ينتبه إىل ذلك 

املسؤولون يف اجلماعة أيضا. 
القوة كلها    النب  انل  حني  مث 
فكيف كان  العربية  اجلزيرة  وُفتحت 
منوذج  أبدى  أبداه؟  الذي  النموذج 
فتح  مناسبة  يف  العالية  أخالقه 
الذين  األعداء  عن  عفا  حبيث  مكة 
آذوه  قد  وكانوا  لقتله  يسعون  كانوا 
ابستمرار، وهذا العفو نفسه أّدى إىل 

إسالم الكثريين. 
 يف مناسبة  املوعود  املسيح  قال 
  النب  مستوى  عن  يتحدث  وهو 

الحكام  أن  فرنى  اليوم  أما 

أيضا  املشايخ  وحزب  املسلمني 

ييرّسون  فال  تعسريا،  الناس  أكرث 

كبريا.  أم  كان  أي يشء صغريا  يف 
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الحكام  أن  فرنى  اليوم  أما 

أيضا  املشايخ  وحزب  املسلمني 

ييرّسون  فال  تعسريا،  الناس  أكرث 

كبريا.  أم  كان  صغريا  أي يشء  يف 

األعلى يف مكارم األخالق: 
  نبينا  شأنه  جل  هللا  »خياطب 
َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾،  بقوله: ﴿َوإنََّك 
للشرح  -طبقا  اآلية  هذه  ومعىن 
املذكور- إنك مستوعب جلميع أقسام 
وشجاعة،  سخاء،  من  األخالق 
وصدق،  وإحسان،  ورمحة،  وعدل، 
وما  هبّمة(،  شيء  حتمل  )أْي  ومهة 
شاكلها. واختصار: فإن مجيع القوى 
مثل  اإلنسان  يف  املوجودة  الطْبعية 
احلشمة واحلياء واألمانة واملروءة والغرية 
والعدل  والزهد  والعفة  والستقامة 
والعفو  واجلود  والشجاعة  واملواساة 
والوفاء  والصدق  واإلحسان  والصرب 
وما شاهبها من احلالت الطْبعية.. إذا 
أظهرها اإلنسان يف أوقاهتا ومواضعها 
املالئمة إبعمال الفكر وإمياء العقل، 
إهنا يف األصل  كانت كلها أخالقا. 
وغرائزه،  الطبعية  اإلنسان  حالت 
يتصرف  عندما  أخالقا  ُتسمى  وإمنا 
الزمان  اقتضاء  حسب  ابإلرادة  فيها 
اإلسالم(  تعاليم  )فلسفة  واملكان.« 
وليس كالعادة بل يستخدم كل خلق 
ففي  حسنة،  نتائج  له  تظهر  حبيث 
لعقاب  املرء  ُيضطر  األحيان  بعض 
نتائج  أحد ويكون اهلدف أن تظهر 

حسنة. 

يقول املسيح املوعود  وهو يذكر 
األخالق  إلظهار  املختلفة  احلالت 
إمنا  العالية  األخالق  أبن  العالية 
البتالء  حالة  يف  حالتني،  يف  تظهر 
والنعمة.  السعة  حالة  ويف  والعسر 
فالذي ُيظهر منوذج الصرب يف البتالء 
والعسر ويسعى لنيل رضى هللا تعاىل 
كذلك  عالية،  أخالقا  ميلك  فهو 
ُيبدي  النعمة واحلكم  الذي يف حالة 
التواضع ويقيم العدل ميكن أن ُيسمى 
ذا أخالق عالية. كلتا هاتني احلالتني 
قد ظهرت جبالء يف ذات نبينا الكرمي 
 كما ذكرُت آنفا أنه  كيف عفا 
عن أعدائه الذين كانوا يسعون لقتله. 
تظهر   : املوعود  املسيح  يقول 
حالة  حالتني:  يف  حًقا  املرء  أخالق 
البتالء وحالة اإلنعام. لو عاش املرء 
أخالقه  تعرف  مل  واحدة  حال  يف 

حًقا. وألن نبينا  جاء ليتمم مكارم 
األخالق فلذلك كان جزء من حياته 
لقد صرب  مدنيا.  اآلخر  واجلزء  مكيا 
على أشد األذى على أيدي األعداء 
مبنتهى  عاملوه  أهنم  ومع  مكة،  يف 
القسوة إل أنه حتلى ابحللم والصرب غري 
أتى هبا  اليت  الرسالة  تبليغ  مقصر يف 
من عند هللا تعاىل. مث ملا انل الغلبة يف 
حياته املدنية وُأيِتَ إليه أبولئك األعداء 
أسرى فإنه عفا عن أكثرهم، ومل ينتقم 

منهم رغم قدرته على النتقام.
وهو    املوعود  املسيح  يقول  مث 
 : النب  أخالق  موضوع  يتابع 
إبصغاء.  أقول  ملا  تستمعوا  أن  يب 
ودرست  الناس  أكثر  رأيت  لقد 
أن  فوجدت  النظر  إبمعان  أحواهلم 
يكون  لكنه  سخيا  يكون  من  منهم 
أن  )أي  الغضب.  وسريع  عصبيا 
هؤلء يعطون الناس بسخاء ولكنهم 
على  يسخطون  الغضب  شديدو 
مّنوا  وإذا غضبوا  وكبرية،  كل صغرية 
من  ومنهم  إليهم(  أحسنوا  من  على 
خبيال.  يكون  لكنه  حليما  يكون 
اآلخر  فيضرب  يغضب  من  ومنهم 
ابلعصا ويرحه، ويكون غري متواضع. 
لكنه  جدا  متواضع  هو  من  ومنهم 
ليس شجاعا )أي هو متواضع ولكن 
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أدن  عند  فيجنب  الشجاعة،  تنقصه 
ل  إنسان  أن كل  شك  ل  ابتالء(. 
يكون جامًعا للصفات كلها، لكن ل 

يكون حمروما من كلها كلية أيضا. 
  عن أخالق النب  مث يتحدث
ويقول: إن نبينا  هو أكمل منوذج 
يف مجيع األخالق الفاضلة ومن أجل 

ذلك قال هللا تعاىل 
َلَعلى  فيه: ﴿َوإِنََّك 

ُخُلٍق َعِظيٍم ﴾

ابلخلق  التحلي 
الفاضلة معجزة ف 

حد ذاهتا
زمن  يف  ابألخالق    حتلى  لقد 
وملا  العامل،  حري  صربا  فصرب  الشدائد 
عفا  العرب كلهم  على  احلكم  انل 
فهي  ظلموه.  الذين  أولئك  عن كل 
يب  اليت  لألخالق  احلقيقية  املعايري 
  على املسلم احلقيقي املؤمن ابلنب
حًقا أن يضعها يف احلسبان دائما وأن 

يتحلى هبا دوما. 
املوعود  املسيح  ذلك  إىل  أرشدان  لقد 
. وقال عن أخالق النب : إن 
الناس  أسرت  الفاضلة  األخالق  هذه 

يف حبه وأرت معجزة. 
 : املوعود  املسيح  لنا  يقول  مث 

هبذه  متأسني  أخالقكم  حّسنتم  لو 
يف  خلق  بكل  وحتليتم  النبوية  السنة 
ُيرون  الذين  من  لصرمت  املناسب  حمله 
شأهنا  من  يقلل  اخلوارق  املعجزات. 
وياولون  األعذار  شىت  بتقدمي  الناس 
حتلي  ولكن  تصديقها،  من  التهرب 
املرء ابألخالق الفاضلة كرامة ل ميكن 

أن يطعن فيها أحد، ومن أجل ذلك 
نبينا  ُأعطَيه  إعجاز  وأقوى  أكرب  فإن 
 هو إعجاز األخالق كما قال هللا 
ل  عظيم(.  خلق  لعلى  )وإنك  تعاىل 
شك أن خوارق النب  بكل أنواعها 
هي األقوى ثبوات ودليال من معجزات 
أن  إل  السالم،  عليهم  األنبياء  كل 
معجزة أخالقه  هي يف املقام األول 
نظريًا  العامل  اتريخ  يقدم  ولن  مل  حبيث 

هلا. 
ُيقلع  الذي  أن  أرى   : ويقول 
الذميمة  وعاداته  السيئة  أخالقه  عن 
فهذه  احلسنة  ابخلصائل  ويتحلى 
كرامة له. إهنا لكرامة عظيمة جدا لو 

تليتم عن الرذائل وحتليتم ابحلسنات. 
فمثال إذا كنت عصبيا سريع الغضب، 
وحتليت  القبيحة  العادة  هذه  وتركت 
ابحللم والعفو، أو إذا حتليت ابلسخاء 
خبلق  تلقت  أو  البخل،  من  بدًل 
أهنا  املواساة مكان احلسد، فال شك 

كرامة منك. 
املرء  كان  إذا  أي 
قاسي الطبع عصبيا، 
العادات  هذه  فرتك 
واتصف  املذمومة 
بصفات اللني والرفق 
ترك  أو  والعفو، 
البخل وصار سخيا، أو حتلى ابملواساة 
وميسك  الناس  يسد  أن  من  بدًل 
قام  فلو  عليهم،  اإلنفاق  عند  يده 
منه،  فهذه كرامة  الطيب  التغيري  هبذا 
وسوف تظهر نتائجها. كذلك لو ترك 
املرء الُعجب والعتداد ابلنفس وحتلى 
كرامة  أيضا  فهذه  واحللم  ابلتواضع 
منه. )أي لو تركت مدح نفسك أو مل 
ترغب يف مدح الناس لك وتواضعَت 

لكان هذا كرامة منك(. 
مث يقول حضرته: فمن منكم ل يريد 
أن يكون من أهل الكرامات. أعلُم أن 
كل واحد يريد ذلك. إن هذه كرامة 
يصلح  أن  املرء  على  وخالدة.  دائمة 
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أخالقه، ألن هذه كرامة ل يزول أثرها 
على  املدى.  طويل  نفعها  بل  أبدا، 
عند  صاحَب كرامة  يصري  أن  املؤمن 
هناك كثري  لقد كان  واخلالق.  اخَلْلق 
من الفساق املستهرتين الذين مل يقتنعوا 
يدوا  مل  لكنهم  خارقة،  آايت  برؤية 
مناًصا عند رؤية األخالق الفاضلة من 
والقتناع. ستجدون  واإلقرار  اخلضوع 

يف سوانح كثري من الناس أهنم 
إل  احلق  دين  يف  يدخلوا  مل 

برؤية الكرامات األخالقية. 

الخلق  تبدي  كيف 
الفاضلة أتثريها امُلعِجز؟!

ل شك أن أهل الدنيا أيضا يتخلقون 
أبخالق حسنة يف ظاهر األمر ولكن 
إمنا هو رايء على  أخالقا  يسمونه  ما 
)أي  ابلصالح  يتظاهرون  إذ  العموم، 
منافع  جللب  ابألخالق  يتظاهرون 
تكّن  ما  خالف  وُيبدون  شخصية، 
أمام مسؤول  يتظاهرون  أو  صدورهم( 
كبري أو شخص ثري أبخالق حسنة. 
يفعلون  )أي  مداهنة  هذه  أن  واحلق 
ذلك ضعفا أو خوفا وجبنا منهم( وهذا 
ليس من تعاليم اإلسالم يف شيء، ألن 
هذه ليست أخالق اإلسالم احلقيقية، 
إمنا اخللق السامي أن يصدر كل شيء 

مثاًل  مواسيا  فإذا كان  القلب،  من 
من  انبعة  مواساته  تكون  أن  فيجب 

القلب. 
األمر  هذا    املوعود  املسيح  يبني 
أكثر فيقول: األخالق نوعان، أخالق 
اجلديدة  ابلثقافة  املثقفون  هبا  يتخلق 
يالقون  حني  فإهنم  األايم،  هذه  يف 
ومتملقني،  مداهنني  يالقونه  أحًدا 

ابلنفاق  ملئية  قلوهبم  تكون  حني  يف 
واحلقد. هذه األخالق هي خالف ما 
يعلمه القرآن الكرمي. والنوع اآلخر من 
األخالق أن يواسي املرء غريه مواساة 
صادقة بدون أي نفاق يف قلبه، وبدون 
أن يلجأ إىل املداهنة والتملق وغريمها، 
اللََّ  ﴿ِإنَّ  تعاىل  هللا  قال  وذلك كما 
ِذي  َوإِيَتاِء  وَاإْلِْحَساِن  اِبْلَعْدِل  أَيُْمُر 
الكاملة  الطرق  هي  فهذه  اْلُقْرَب﴾. 
وبّينوا  وأنصفوا  اعدلوا  أي  لألخالق، 
حالت  هناك  مث  هي.  احلقيقة كما 
فأحِسنوا  املرء  من  اإلحساَن  تتطلب 
عندئذ، مث َتقدموا خطوة أخرى وعاِملوا 
ولدها  األم  هبا  تعامل  الناس أبخالق 

أو يعامل هبا القريب أقرب أقاربه. 
يقول حضرته : هذه هي الطريقة 
وهداية  كاملة  طريقة  وكل  الكاملة. 
كاملة توجد يف كالم هللا تعاىل، ومن 
أعرض عنه لن يدها يف مكان آخر. 
إن التعاليم احلسنة يتوقف أتثريها على 
يف  بتعمق  نظرمت  لو  القلب.  طهارة 
ذلك  عن  بعيدون  هم  الذين  أحوال 
فاألمر  الرجس.  فيهم  لوجدمت 
يتطلب طهارة القلب واخلضوع 
والعمل  تعاىل  هللا  لرضا 

أبحكامه. 
 : املوعود  املسيح  يقول 
احلياة ل ضمان هلا، فَتقّدموا يف جمال 
الصالة والصدق والصفاء )أي ارفعوا 
وكونوا  وصدقكم  عباداتكم  مستوى 

صادقني يف كل شيء(.

السنات  أّم  الفاضلة  الخلق 
والعمال الصالة

احلسنات،  هي  ما  البعض  يسأل 
ويظن البعض أن الصلوات والعبادات 
إذا  أبشكاهلا فقط هي احلسنات، أو 
قد  أهنم  ظنوا  عادية  أبخالق  تلقوا 
يبالون  ل  وهم  حسنة كبرية،  عملوا 
يبني  أخرى.  أساسية كثرية  أبخالق 
املسيح املوعود  هذا األمر ويقول: 

األْخالُق ُأمُّ الَحَسَناِت
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األخالق مفتاح احلسنات األخرى. 
أخالقهم  ُيصلحون  ل  الذين  إن 
يصبحون عدميي اخلري تدرييا. إن 
الدنيا  مذهب هو أن كل شيء يف 
انفعان.  والنجاسة  السم  انفع حىت 
يرتك  حيث  انفع  أيضا  والسرتكنيا 
أثره الطيب على األعصاب. ولكن 
للناس  انفعا  نفسه  يعل  ل  الذي 
متخلقا أبخالق فاضلة فال يصلح 
من  أسوأ  ويصبح  مطلقا،  لشيء 
احليوان امليت، ذلك أن جلد احليوان 
امليت وعظامه أيضا تنفع، أما هذا 
هذا  ففي  بشيء،  ِجلده  ينفع  فال 
املقام يصبح هذا الشخص مصداقا 
 .﴾ لقول هللا تعاىل: ﴿َبْل ُهْم َأَضلُّ
األشياء  أحط  من  يصبح  )أي 
شأان( فاعلموا أن إصالح األخالق 
احلسنات  أّم  ألن  جدا،  ضروري 
حتليتم  إن  أي  األخالق.  هي  إمنا 
ابألخالق ُوّفقتم للحسنات األخرى. 

ف  املرء  أخلق  تظهر  كيف 
معاملته اليومية؟!

كيف    املوعود  املسيح  يبني 
معامالته  يف  املرء  أخالق  تظهر 

اليومية فيقول: 

من عادة بعض الناس أهنم يستاؤون 
فيهم  وإذا كان  السائل،  رؤية  من 
شيء من ِعرق املشيخة فيشرعون يف 

شرح مسائل السؤال له. 
من  فبدل  سائل  جاءهم  إذا  )أي   
أن يعطوه شيئا يبدأون بشرح مسائل 
السؤال من الناحية العلمية( ويرعبونه 
بعض  يف  أيضا  وينهرونه  مبشيختهم 
أن  حقا  املؤسف  من  األحيان. 
هؤلء ل ميلكون عقال ول قوة على 
طيب  شخص  ُيعطاها  اليت  التفكري 
القلب وسليم الفطرة. ل يفكرون أنه 
إذا سأل السائل وكان سليما معاىف 
فذنبه عليه، )فإن كان لديكم شيء 
له فأعطوه( إذ ل ُيعد إمثا إعطاؤه شيئا 
احلديث كلمات:  يف  وردت  قد  بل 
»لو أاتك راكبا«، أي يب أن تعطي 
مطية.  راكبا  أتى  وإن  شيئا  السائل 

اِئَل  وورد يف القرآن الكرمي: ﴿وََأمَّا السَّ
َهْر﴾ ومل ُيصرَّح يف ذلك حتديد  نـْ َفاَل تـَ
سائل يب هنره وآخر يب أل ُينهر. 
أنه ينبغي أل تنهروا السائل  فاعلموا 
اخللق.  سوء  إىل  يؤدي  ذلك  ألن 
اخُللق يقتضي أل يسخط املرء على 
السائل بسرعة. إمنا يريد الشيطان أن 
يرم املرء احلسنَة هبذه الطريقة ويورثه 

السيئة.
مث قال حضرته: أتملوا يف أن احلسنة 
السيئة  أخرى كذلك  حسنة  ُتنتج 
تؤدي إىل سيئة أخرى. فكما يذب 
هللا  وضع  آخر كذلك  شيئا  شيء 
األعمال  يف  التجاذب  هذا  مثل 
أيضا. فإذا عاملَت السائَل ابللطف 
أخالقية  صدقة  تصدقَت  وابلتال 
أيضا  أخرى  لكسب حسنة  لوفِّقت 
حبيث تعطي السائل شيئا بعد زوال 

أخـــرى.  معجـــزات  تضاهيهـــا  ال  معجـــزة  األخـــالق  منـــوذج  إن 

إىل  اإلنســـان  يرتقـــي  أن  هـــو  الحقيقـــي  اإلســـالم  معيـــار  إن 

مميـــزا، شـــخصا  ويصبـــح  الفاضلـــة،  األخـــالق  مـــدارج  أعـــىل 
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النقباض  سيزول  )أي  النقباض. 
لكسب  اإلنسان  ويوفق  القلب  من 
سيعطي  وهكذا  أخرى  حسنات 
للسائل شيئا أيضا.( )احلكم، جملد4 
1900/7م،  عدد9/  رقم25، 

ص2(

... وصاحبهما ف الدنيا معروفا
عن  جمتمعنا  يف  سؤال  عموًما  ُيثار 
يكوان  مل  إن  الوالدين  احرتام  كيفية 
أمحديني ول سيما إذا كاان يعارضان. 
  حضرته  أقام  كيف  لحظوا 
  احرتامهما. لقد نصح حضرته
الشيخ عبد الرمحن القاداين خبصوص 
تدعو  أن  عليك   : فقال  والده 
الوالدين جهد  قلب  وينبغي جرب  له 
اإلسالم  بصدق  وتقنعه  املستطيع، 
بضرب أمثلة عليا لألخالق الفاضلة 
ذي  من  أكثر  احلسنة  وأبسوتك 
قبل. )ألهنما ما كاان مسلمني، فأمره 
يقتنعا  حىت  حسن  منوذج  بتقدمي 
بصدق اإلسالم( إن منوذج األخالق 
معجزة ل تضاهيها معجزات أخرى. 
أن  هو  احلقيقي  اإلسالم  معيار  إن 
مدارج  أعلى  إىل  اإلنسان  يرتقي 
شخصا  ويصبح  الفاضلة،  األخالق 

مميزا، لعل هللا يلقي يف قلبهما حب 
اإلسالم بواسطتك. اإلسالم ل مينع 
من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهما 
طاعة كاملة يف األمور الدنيوية اليت ل 
تّل ابلدين، فاخُدْمهما قلبا وقالبا.«

اإلنسان  بني  الفارق  هي  الخلق 
واليوان

اإلنسان  بني  تفرق  األخالق  إن 
واحليوان، لقد بنّي حضرته  مرة 
هذا املوضوع فقال: »أول: الدابة ل 
تستطيع التمييز بني الكيفية والكمية، 
وأتكل ما جتد وبقدر ما جتد، كما 
أيكل الكلب كثريًا فيتقيأ أخريا. )أي 
ما هي الكيفية اليت يب أن تكون 
تكون  أن  ينبغي  وكيف  للطعام؟ 
حالته؟ وما هي الكمية املطلوبة منه؟ 
كل ذلك ل يستطيع احليوان التمييز 
فيها، وضرب هنا مثال الكلب ألنه 
بل  أيكل؟  أن  ينبغي  يعرف كم  ل 
أيخذ يف األكل ويستمر فيه إىل أن 
عند  نفسها  احلال  رأينا  ولقد  يتقيأ. 
مطامعهم  تنتهي  ل  إذ  الناس  بعض 
فتستمر حماولهتم ألكل األطعمة أو 
أو غري  بطرق مشروعة  الناس  أموال 

مشروعة.(

احليوان  اثنيا:   : حضرته  قال 
ل يفرّق بني احلالل واحلرام. )األمر 
األول هو أن هؤلء ل يعرفون كيف 
ينبغي أن تكون حالتهم وماذا تقتضي 
الروحانية؟ وإىل أي مدى تسمح هلم 
بكسب العيش ومجع األموال بطرق 
مبلء   يهتم  أل  فيجب  مشروعة، 
أن  ينبغي  بل  فقط  واخلزينة  اجليوب 

يكون هلا حد وقدر مقدور.(
بني  يفرّق  ل  احليوان  أن  هو  والثان 
احلالل واحلرام. )وهنا ضرب حضرته 
 مثال الثور فقال( كما ل يفرّق 
الثور أهنا مزرعة اجلار اليت ل يوز أن 
ترعى فيها، )أي إذا كان الثور خليع 
الرسن وليس هناك حاجز بني احلقول 
ول  أيضا  اجلار  يرعى يف حقل  فإنه 
يفرق بني هذا وذاك.( كذلك ل ينتبه 

إىل أي أمر يتعلق ابألكل. 
ينقضون  الذين  إن  حضرته:  قال 
هلا  يعريون  ول  األخالقية  املبادئ 
أما  أانسا.  ليسوا  كأهنم  اهتماما 
فإن  والنجاسة  ابلطهارة  يتعلق  ما 
العرب كانوا أيكلون امليتة أيضا، بعد 
ذلك ضرب حضرته  مثال َمن 
أيضا.  العصر  هذا  يف  امليتة  أيكلون 
مث يقول أن هؤلء الناس ل يتورعون 
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عن أكل أموال األيتام. كما لو ُوضع 
دون  ألكلته  البقرة  أمام  اليتيم  كأل 
هلؤلء  ابلنسبة  احلال  تردد، كذلك 
الناس، أي هذا هو معىن قوله تعاىل: 
عندما  )أي  هلم﴾.  مثوى  ﴿والنار 
غري  بطرق  الناس  أموال  أيكلون 
يتبوَّءون مقعدهم من  فإهنم  مشروعة 
اجلحيم.( )احلكم، جملد4، رقم25، 

عدد9/ 8/7/ 1900م، ص4(

ُمنافيات الخلق
هامان  جانبان  هناك  حضرته:  قال 
فما خيالفها  اإلهلية؛  العظمة  أحدمها 
واثنيهما  األخالق،  خيالف  فهو 
خيالف  وما  هللا؛  خلق  على  الشفقة 
مصلحة الناس فهو خيالف األخالق 
يؤدون  ل  الناس  فإذا كان  أيضا. 
حقوق هللا تعاىل ول يقيمون عظمته 
ول يعبدونه ول يستمعون ألوامره ول 
يسعون لنيل رضاه فهذا أيضا خيالف 
يؤدون  ل  كانوا  وإذا  األخالق؛ 
حقوق الناس، وأيكلون أموال الناس 
بطرق غري مشروعة وياولون اإلضرار 
بطرق  اخللق  بسوء  يعاملوهنم  أو  هبم 
األخالق  ينايف  ذلك  فإن  أخرى 

أيضا. 
قليل  األسف،  مع  حضرته:  يقول 

من يفكرون يف هذه األمور اليت هي 
اهلدف األساس حلياة اإلنسان.

التكرب،  وهي  أخرى  سيئة  هناك  مث 
واليت حترم املرء من احلسنات بل جتعله 
حمط سخط هللا تعاىل. يقول حضرته 
: يقول الصوفية: إن يف اإلنسان 
)أي  الرذيلة  لألخالق  جنيات كثرية 
كثرية  ِجنيات  اإلنسان  يف  تكون 

لألخالق اهلابطة السيئة(
وعندما تبدأ يف اخلروج فإهنا تستمر، 
واجلن األخري الذي خيرج من اإلنسان 
فيه ول خيرج  يظل  وإنه  التكرب،  هو 
إل بفضل هللا وجماهدة اإلنسان احلقة 

واألدعية.
متواضعني  أنفسهم  يعدون  كثريون 
من  نوع  يكمن  أيضا  فيهم  لكن 
أنواع  أدق  اتقاء  يب  لذا  التكرب، 
من  التكرب  ينشأ  أحياان  التكرب، 

اآلخرين  يرى  الثري  فاملتكرب  الثروة، 
هذا  من  ويقول  معدمني،  فقراء 
الذي ينافسين، وأحياان يظهر التكرب 
بسبب العائلة والنسب، حيث يزعم 
من  وفالن  أكرب،  عائلته  أن  املتكرب 

عائلة صغرية...
العلم أيضا  التكرب من  وأحياان يتولد 
خاطئة  أحدهم كلمة  ينطق  فحني 
الشغب  ويثري  فورا،  ئه  خيطِّ فهذا 
لفظ  يستطيع  ل  هذا  أن  بدعوى 
ابختصار،  صحيحة.  واحدة  كلمة 
حترم  وكلها  كثرية،  أشكال  للتكرب 
نفع  من  ومتنعه  احلسنات،  اإلنسان 
هذه  كل  اجتناب  ويب  الناس، 

األنواع.
قوة  أحد  ُيعط  مل  حضرته:  يقول  مث 
للحسنات  ُوّفق  وقد  إل  أخالقية 
الكثرية، إن ترك األخالق هو السيئُة 

 كذلـــك متامـــا إذا مـــا انضـــم أحـــد إىل هـــذه الجامعـــة ثم ال 

يبـــايل بعظمتهـــا وكرامتهـــا، ويخالـــف تعاليمهـــا، فهـــو مؤاخد 

عنـــد اللـــه، ألنـــه ال يلقـــي بنفســـه فقـــط إىل التهلكـــة، بـــل 

يقـــدم لآلخريـــن مثـــااًل ســـيئا ويحرمهـــم الســـعادة والهدايـــة.
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﴾﴿

والذنب.  إن الذي يزن مثال 
يدري كم  متزوجة ل  ابمرأة 
املرأة من  تلك  يصاب زوج 
ذلك!  بسبب  شديد  أذى 
فلو استطاع الزان أن يدرك 
واملعاانة  األذية  هذه  مدى 
وكان يف نصيبه مسحة من 
هذه  ارتكب  ملا  األخالق 
علم  ولو  الشنيعة.  الفعلة 
كم  الشقي  اإلنسان  هذا 
الشنيعة  الفعلة  هذه  أتيت 
بنتائج سيئة وخطرية للبشرية 
ومن  ارتكاهبا.  من  لمتنع 
هذا  مثل  فإن  بيتا،  يسرق 

اإلنسان الشقي والظامل ل يرتك حىت 
ولقد  البيت.  ليلة ألصحاب  قوت 
لوحظ بوجه عام أنه يدّمر ما اّدخره 
عدة  منذ  املسكني  البيت  صاحُب 

سنوات. 
هذه  قّدر  فلو  حضرته:  يقول 
الظروف ومل يكن أعمى من حيث 
اجلرائد  نقرأ يف  ملا سرق.  األخالق 
األليمة كل  واهلالك  القتل  أخبار 
وكذا  طفال كذا  أن  فيها  مبا  يوم 
احللي،  يف  القاتل  طمع  نتيجة  ُقتل 
أو ُقتلت سيدة يف مكان كذا وكذا 
لو  اآلن،  روا  فكِّ  ... جرا.  وهلم 

مستقيمة  األخالقية  احلالة  كانت 
املصائب.  هذه  مثل  حلت  ملا 
عدد9/  رقم25،  جملد4،  )احلكم، 

1900/7م، ص3 - 4(
يشعر  ل  أن  لإلنسان  ميكن  هل  
تعّرض  إن  اإلنسان  أخيه  مبعاانة 
هذه  مثل  أن  شك  ل  للمصائب. 
انعدام  عند  إل  تنشأ  ل  احلالة 
وعدم  الشعور  وفقدان  األخالق 
فإن كان  وإل  تعاىل،  هللا  خوف 
اإلنسان خياف هللا تعاىل أو يتحلى 
هذه  مبثل  يقوم  فال  ابإلنسانية 

األفاعيل. 
مث يقول املسيح املوعود  انصحا 

مجاعته: 
غرّي  قد  أنه  جارَه  ُيري  »الذي 
متاما،  خمتلفا  إنساان  وصار  أخالقه 
يكون  وسوف  ُيري كرامة،  فكأنه 
لتغيريه هذا أتثري طيب على جاره. 
قائلني  مجاعتنا  على  الناس  يعرتض 
إننا ل نرى أي تطور حققه أبناؤها، 
ويرموننا ابلفرتاء والغيظ والغضب. 
التهم ويقولون  يتهموننا أبنواع  )أي 
إن أفراد مجاعتنا معتادون على الغيظ 
مجاعيت  ذلك  يبعث  أل  والغضب( 
إليها  انضموا  قد  فإهنم  الندم،  على 
)فالذين  صاحلة،  مجاعة  ابعتبارها 
غري  التصرفات  هذه  مبثل  يقومون 
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عليها(  يندموا  أن  يب  الالئقة 
شأن البن الرشيد الذي ُيذيع ُسعة 
املبايع يف حكم  الطيبة، ألن  والده 
يتهمون  الناس  أن  )أي  البن... 
وكذا،  كذا  يفعلون  أهنم  املبايعني 
هُتمهم  فيكم  تتحقق  أل  فعليكم 

أبدا(
املادي  األب  ويقول:    يتابع 
إىل  األولد  إتيان  يف  يتسبب 
أما  الظاهرة،  حياهتم  ويف  األرض 
األب الروحان فريفعهم إىل السماء 
ويرشدهم إىل مقامهم احلقيقي. فهل 
أبيه،  سعة  البن  يشوه  أن  ترضون 
ويلعب  املومسات،  إىل  ويذهب 
يتورط  أو  اخلمر  ويشرب  القمار، 
اليت  القبيحة  األفعال  من  غريها  يف 
ل  أنه  ألعلم  إن  أبيه؟  إىل  تسيء 
ما  إذا  ولكن  بذلك،  يرضى  أحد 
ارتكب البن السيئ هذه املنكرات 
اخلالئق،  عنها  يتحدث  أن  بد  فال 
ويقولوا  أبيه  الناس مع ذكر  ويذكره 
إن ابن فالن يرتكب هذه املنكرات. 
هو  الشرير  البن  ذلك  أن  فاحلق 
الذي يلّطخ سعة أبيه. كذلك متاما 
إذا ما انضم أحد إىل هذه اجلماعة 
وكرامتها،  بعظمتها  يبال  ل  مث 
وخيالف تعاليمها، فهو مؤاخذ عند 

هللا، ألنه ل يلقي بنفسه فقط إىل 
التهلكة، بل يقدم لآلخرين مثاًل 
واهلداية.  السعادة  ويرمهم  سيئا 
سيئا  منوذجا  الناس  رأى  )فلو 
لبتعدوا عن اجلماعة بدل من أن 
منها، وبذلك يرمون من  يقرتبوا 

سعادة النضمام إليها(
استطعتم،  ما  ابهلل  فاستعينوا  لذا 
تقصرياتكم  من  للتخلص  واسعوا 
ومهة،  قوة  من  أوتيتم  ما  بكل 
أيديكم  فارفعوا  عجزمت  وحيثما 
األيدي  ألن  ويقني،  بصدق 
وبدافع  وخضوع  خبشوع  املرفوعة 
الصدق واليقني، ل ترجع خائبة. 
أقول بناء على خربيت: إن آلف 
تزال  ول  استجيبت  قد  أدعييت 
تستجاب. من املؤكد أن الذي ل 
بين  ملواساة  محاًسا  نفسه  يف  يد 
جنسه فهو خبيل. فلو رأيُت طريق 
صالح وخري، لصار من واجب أن 
عاٍل،  بصوت  إليه  الناس  أاندي 
أحد  إذا كان  عما  النظر  بغض 

يلب ندائي أم ل«. 
الغشاوة  تزول  : ل  يقول  مث 
مل  ما  اإلنسان  قلب  تغشى  اليت 
هللا  قال  والدعاء.  ابجملاهدة  يقم 
َغريُِّ َما ِبَقْوٍم  تعاىل:  ﴿ِإنَّ هللَا ل يـُ

ُفِسِهْم﴾، أي: ل  ُوا َما أِبَنـْ َغريِّ َحىتَّ يـُ
يرفع هللا عن قوم أي نوع من اآلفات 
واملصائب ما مل يسعوا إلزالتها. فما 
لذلك  يتشجعوا  ومل  اهلمم  يرفعوا  مل 
كيف يصل التغيري؟ هذه سنة هللا 

تعاىل اليت ل تتغري كما قال:
ْبِدياًل﴾.  تـَ هللِا  ِلُسنَِّة  جَتَِد  ﴿َوَلْن 
غريها،  أو  مجاعتنا  كانت  فسواء 
إل  أخالقهم  تغيري  بوسعهم  فليس 
أن ياهدوا ويدعوا هللا تعاىل، وإل 

فهذا حمال.«
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا لتحسني 
أخالقنا يف كل مناسبة ومكان ويف 
كل األحوال، متأسني أبسوة رسول 
مستوى  علّو  يكون  وأل   ، هللا 
أخالقنا للرايء بل لنيل رضا هللا تعاىل، 
وأن تتولد يف قلوبنا مواساة حقيقية 
لقد  تقواان.  معيار  ويرتفع  خللق هللا 
آمّنا إبمام الزمان، فينبغي أن يكون 
منا  يصدر  أل  دائما  تفكريان  حمور 
عمل يسيء إىل سعة اإلسالم والنب 
 واملسيح املوعود ، بل نكون 
اجلميل،  اإلسالم  تعليم  لنشر  سببا 
ونؤثر يف العامل. وفوق ذلك يب أن 
نسعى دائما لرفع مستوى أخالقنا، 
ونستعني ابهلل تعاىل دائما داعني هللا 

 . وخاشعني له
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اِل َوَصْوُتُه املُْنَكُر جَّ مِحَاُر الدَّ
خاطرة / السيد شلب – مصر

سؤال قــد ل يلتفــت إليــه أو يهتــم بــه الكثــريون ابلرغــم من 
أن هنــاك دقــة غايــة يف الروعــة يف نبــوءة املصطفــى  وراء 
استعماله عليه الصالة والسالم هذا الوصف. لقد وجدت 
تعبــري »محــار الدجــال« يزيــد النبــوءة عظمــة ودقــة، فكيف 

هذا؟! 
جلست أتفكر وأتدبر مستعينا ابهلل  متسائال بيين وبني 
نفســي عــن ســبب وصــف املصطفــى  لتلــك املطيــة اليت 
ســيخرج عليها الدجال، ليعيث يف األرض فســادا وهيمنة 
وتسلطا، ابحلمار، فال هي ابحلصان ول الناقة، برغم كون 
األخريين مها األشــهر واألكثر اســتخداما يف البيئة العربية، 

ل سيما يف األسفار الطويلة يف ذلك الوقت!!
شــريط  مــن  جــدا  قريــب  منــزل  وألن  أتملــي،  غمــرة  ويف 
الســكك احلديديــة، كذلــك قريــب مــن أحــد املطــارات، 
عالوة على كونه ُمطالًّ على ممر مالحي للسفن العمالقة، 
مما جعلنا نعتاد كل حلظة ساع أصوات القطارات املزعجة، 
وأصوات الطائرات املدوية، وكذلك صّفارات الســفن اليت 
تصــم اآلذان، ل شــك أن تلــك األصــوات مجيعهــا ملمــا 

يســتنكره أغلــب النــاس، ل ســيما أولئــك الذيــن مل يعتــادوا 
عليها. 

مث طــرق ابب خاطــري أمــر جــد مذهــل مل أمتالــك دموعــي 
إزاءه، فســالت عــربات مقلــيت ترافقهــا عبــارات تســبيح هللا 
 وقد جرى هبا لسان، حني تذكرت قول هللا  على 
لســان لقمــان احلكيــم : ﴿ِإنَّ أَْنَكــَر اأْلَْصــوَاِت َلَصْوُت 
﴾ )لقمــان: 20(، فأدركــت دقــة تســمية وتوصيــف  احْلَِمــريِ
حبيبنا حممد املصطفى  هلذه املطية  اليت هي من اخرتاع 
ذلــك الدجــال اللعــني والــيت خيــرج عليهــا ليعيــث فســادا يف 
مجيــع بقــاع األرض، تلــك املطيــة ســواء كانــت طائــرة حتلــق 
جــوا، أو قطــارا ينهــب األرض، أو ســفينة تطفــو متحركــة 
ملــاذا  أدركــت  هنــا  املنكــر..  املــدوي  الصــوت  حبــرا مطلقــة 
سيــت مطيــة الدجــال الــيت ســيخرج عليهــا الدجــال حبمــار 
الدجــال، وذلــك يف نبــوءة املصطفــى  الــيت استشــرفت 

الغيب فأطلعتنا عليه إبذن هللا. 
فعليــك نبينــا ورســولنا وحبيبنــا حممــد كل صــالة وســالم بغري 
انتهــاء، وعلــى خادمــك الصــادق الصــدوق املســيح املوعــود 
الصــالة  عليــه  حممــد  وســيدان  ســيده  نبــوءات  نقــى  الــذي 
والســالم مــن اخلرافــات والفهــم الطفول املخجل الذي طاملا 

 . أساء إىل اإلسالم ونبيه العظيم حممد

الَمَساِعي الَمْشُكوَرُة
ُب ِفيِه ِباألْقاَلِم الَواِعَدِة ِمْن َداِخِل الَبْيِت األْحَمِديِّ َوَخاِرِجِه َفَضاٌء َمْفُتوٌحُ نرَحِّ
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تــميم  أبو دقة

الجماعة اإلسالمية األحمدية
 وتجديد الخطاب الديني

ة جتديد اخلطاب الديين حاجة ملحَّ
يف  تتعاىل  الصيحات  أخذت  مؤخرا 
خمتلف البالد العربية واإلسالمية داعية 
الديين، وكان هذا  اخلطاب  إىل جتديد 
السياسيون  تلقاها  اليت  الصدمة  نتيجة 
اخلطاب  هذا  يتويه  مما  الناس  وعامُة 
ب الناس منها  من مفاصل خطرة تعجَّ
وأدركوا أنه ل بد وأن يكون هنالك خطأ 
ما، ول بد من تصحيحه. ومل يربز هذا 
ابلربيع  سي  ما  ثورات  بعد  إل  مؤخرا 
العرب مث ظهور داعش وأخواهتا، وابت 
بل  الرسي  الديين  اخلطاب  أن  واضحا 
وكان  أمامها  عاجزا  وقف  واجلماهريي 
أنه  تبنيَّ  بل  تفنيدها،  على  قادر  غري 
قامت عليها  اليت  املبادئ نفسها  يتبىن 
حركات التمرد، بل خلع عدد من دعاة 
عباءهتا  والدعاة  املشايخ  من  الوسطية 
وأخذوا يدقُّون طبول احلرب ويرِّضون 

وفقا  هؤلء  ومتايز  والفنت،  التمرد  على 
أهنم  رغم  وفئاهتم،  وأحزاهبم  ملصاحلهم 
وأصبحت  بينهم.  فكراي  خالف  ل 
التمرُّدي  الفكر  أن  ابختصار  املسألة 
هو  إمنا  اإلقصائي  التكفريي  النقالب 
ولكن  اجلميع،  بني  املشرتك  القاسم 
اليت  املالئمة  ابلظروف  يرتبط  تطبيقه 
السالم  محامات  تتحول  توفرها  مبجرد 
إىل غرابن سوداء تفتك بكل ما حوهلا.

اجلماعة  ف  الصيل  التجديد 
اإلسلمية المحدية سَبق الاجة

العامل  ليدرك  فرصة  الظرف  هذا  كان 
أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية وحدها 
ذلك  متلك  اليت  هي  منازع  ودون 
اجلميع،  إليه  يتطلَّع  الذي  اخلطاب 
فكرها  يف  متأصال  أصيال  والذي كان 
ظروف  نتيجة  يتولَّد  ومل  البداية،  منذ 

الظروَف،  الفكُر  معينة، بل سبق هذا 
هذه  صدق  ُيثبت  ذاته  حبدِّ  وهذا 
اليت أعدَّها هللا تعاىل قبل أن  اجلماعة 
تظهر آاثر األمراض على جسد األمة 
ما  الفكر  هذا  عندما كان  اإلسالمية 
للناس  يربز  مل  متحوصال  كامنا  زال 

خطرُه على أرض الواقع.

الفكر  ف  والفساد  اخلطر  مصادر 
اإلسلمي الرائج حاليا

أما ما هي مصادر اخلطر والفساد يف 
وكيف  حاليا،  الرائج  اإلسالمي  الفكر 

قدمتها اجلماعة اإلسالمية األمحدية؟
الواقع إن مصادر اخلطر والفساد ميكن 
تلخيصها يف ثالث نقاط أساسية وهي: 
وما  اجلهاد  عليه،  يرتتب  وما  التكفري 
والسعي  السياسي  والنظام  به،  يرتبط 

إلقامة الدولة اإلسالمية.
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إبطال التكفري
اجلماعة  دت  أكَّ التكفري  فبخصوص 
اإلسالمية األمحدية على حقِّ كل من 
أبنه  اإلسالم  إىل  ينتمي  أنه  يدعي 
مسلم، وأنه ل يستطيع أحد أن يسلبه 
يف  خمطئا  مهما كان  وأنه  احلق،  هذا 
فكره أو سلوكه فال يقُّ لنا أن ندعي 
أبنه يتظاهر ابإلسالم أو نقول أبنه ل 
فحقيقة  إليه،  النتماء  ادعاء  له  يق 
هللا  إل  يعلمها  ل  واإلخالص  اإلميان 
فال  عليها.  ياسب  الذي  وهو  تعاىل 
امللَّة،  من  أحًدا  خيرج  أن  ألحد  يقُّ 
كما أنه ل حقيقَة حلكم التكفري املبتدَع 
ول ما يرتتب عليه تقليداي من أحكام 
قتل  حلكم  حقيقة  ول  ابمُلكفَّر،  تتعلَّق 
املرتد جملرد ردته؛ ويف هذا السياق بيَّنت 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية حقيقة ما 
حدث اترخييا، وخاصة فيما يتعلَّق بقتال 
معتدين  أبهنم كانوا  وبيَّنت  املرتدين، 
عوملوا كغريهم من املعتدين دون متييز، 
وُعفي عنهم بعد هزميتهم واستسالمهم. 
وهبذا فقد أسقطت اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية الركن األول من أركان زعزعة 
اإلسالمية  األمة  وكيان  اجملتمع  أمن 

بذريعة التكفري املبتدَع.

حقيقة اجلهاد
أكدت  فقد  ابجلهاد،  يتعلَّق  فيما  أما 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبن اجلهاد 

اإلميان  إلقامة  اجلهد  بذل  هو  إمنا 
مث  أول  النفس  على  والصالح  والتقوى 
تقدميه ابحلكمة واملوعظة احلسنة كهدية 
أو  جرب  دون  أمجع  والعامل  للمجتمع 
ُفرض  إمنا  القتال  أن  دت  وأكَّ إكراه. 
النفس وعن املظلومني لكي  دفاعا عن 
وخاصة  واحلرية  والسالم  ابألمن  يظوا 
الذي  الدين  لكي خيتاروا  الدينية  احلرية 
يشاءون وميارسوه حبرية، وهو ليس سوى 
وضوابط.  شروط  له  اجلهاد  من  فرع 
اخلطأ  من  أنه  على  اجلماعة  دت  وأكَّ
الفادح الظن أن اجلهاد إمنا ُفرض لنشر 
اإلسالم ابلقوة واإلكراه، وبيَّنت حقيقة 
السرية والتاريخ وكيف أن هذا هو املبدأ 
الذي طبقه النب  واخللفاء الراشدون 
العام  الطابع  كان  والذي  بعده  من 

للحروب اإلسالمية يف التاريخ عموما.

ابجلهاد  املرتبطة  الحكام  حقيقة 
كالسيب والسرتقاق واجلزية

أحكام  من  ابجلهاد  يرتبط  ما  أما 

ظلما  اإلسالمية  ابلشريعة  أُلصقت 
والسرتقاق  السب  كمثل  وعدواان، 
أهل  من  املهزومني  على  اجلزية  وفرض 
بينت  فقد  متييز،  الكتاب عموما دون 
بطالهنا  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 
وخطأ الفقه يف إنزاهلا يف غري موضعها. 
ول  ابلسب  يسمح  ل  فاإلسالم 
يتحولون  ل  األسرى  وأن  ابلسرتقاق، 
الكرمي  القرآن  ساهم  بل  عبيد  إىل 
ابألسرى، وأن مصريهم احلتمي هو املنُّ 
أو الفداء حصرا. ولكن مبا أن الُعرف 
الذي كان سائدا يف صدر اإلسالم بني 
األمم والشعوب يقوم على أن املهزومني 
وكان  للمنتصر،  وإماًء  عبيدا  يتحولون 
هذا ما يقوم به أعداء املسلمني ضدهم 
وما كانوا سيقومون به، لذا فقد أجاز 
اإلسالم معاملة األسرى معاملة العبيد 
يف  ابملثل  املعاملة  ابب  من  واإلماء 
ظروف كهذه مع فارق كبري؛ وهو أهنم 
طاقتهم  فوق  يكلَّفون  ول  يهانون  ل 
اجملتمع  يف  ُيكرمون  بل  رون  يسخَّ ول 

الفكر التمرُّدي االنقاليب التكفريي اإلقصايئ إمنا هو القاســـم املشـــرتك 

بني الجميـــع، ولكن تطبيقه يرتبـــط بالظروف املالمئـــة التي مبجرد 

توفرها تتحول حاممات السالم إىل غربان سوداء تفتك بكل ما حولها.



المجلد الحادي والثالثون، العدد الثامن، ربيع األول والثاني - 1440 هـ، كانون األول/ ديسمبر  201٨ م

24

التقوى

وينالون حقوقهم وأجورهم، وأن النساء 
فال  الظروف  تلك  ظل  يف  ُسبني  وإن 
الزواج هبن، مث  بد من  بل ل  ُيغتصنب 
هّن  إذ  الزواج.  على  ُيرغمن  ل  هن 
أهلهن.  يفديهن  أو  املكاتبة  يطلنب 
إذا كان هذا  إمنا يوز فقط  وهذا كله 
املسلمني  أعداء  عند  مطبقا  الُعرف 
مل  الُعرف  هذا  دام  فما  ابملثل،  معاملًة 
اليوم  للمسلمني  يعد سائدا، فال يوز 
السب ول معاملة األسرى معاملة الرقيق 
حراما  التصرُّف  هذا  ويصبح  مطلقا، 
هي  إمنا  األحكام  هذه  ألن  حمضا، 
أحكام عقابية ل ُتنزَل إل بوجود اجلرمية 
أصال، واليت هي يف هذه احلالة وجود 
عرف السب والسرتقاق عند األعداء.

اجلماعة  بينت  فقد  نفسها  وابلطريقة 
اإلسالمية األمحدية أن اجلزية أيضا هي 
حكم عقاب ل يفرض إل على معتدين 
فيها املسلمني  يف حرب دينية ياربون 
بذريعة الدين ويريدون فرض اجلزية على 
أحكام  من  يدَّعونه  ملا  وفقا  املسلمني 
دينهم وأعرافهم. وقد ُذكر أهل الكتاب 
خاصة ألن اجلزية إمنا هي حكم تورايت 
لحقا  واملسيحيني  اليهود  سلوك  َطبع 
يف حروهبم مع غريهم، فما دامت هذه 
الدينية مل تعد قائمة، وما دام  احلروب 
هؤلء قد انتهوا عن فرض اجلزية على 
تقاليدهم،  من  تعد جزءا  ومل  املسلمني 
على  اجلزية  فرض  للمسلمني  يقُّ  فال 

املهزومني من أهل الكتاب اليوم، ألن 
معاملة  إمنا كان  اجلزية  من  النوع  هذا 

ابملثل ل أكثر.
اإلسالمية  اجلماعة  هدمت  فقد  وهبذا 
األمحدية الركن الثان وهو ادعاء الفكر 
ابألساس  يعين  اجلهاد  أن  التقليدي 
اإلسالم،  نشر  ألجل  الكافرين  حرب 
وكذلك كل ما يرتتب عليه من أحكام 

ليست من أصل شريعة اإلسالم.

النظام السياسي ف اإلسلم وحقيقة 
الدولة اإلسلمية

وإقامة  السياسي  ابلنظام  يتعلق  ما  أما 
بينت  فقد  املزعومة،  اإلسالمية  الدولة 
ل  أنه  األمحدية  اإلسالمية  اجلماعة 
أو  الفردي  الصعيد  على  السعي  يوز 
أبي  السلطة  إىل  للوصول  اجلماعي 
السلطة  املؤمن  يقبل  ل  بل  وسيلة، 
إل إذا رُمي هبا ل أن يسعى إليها ول 
إسالمي  مبدأ  وهذا  عليها،  أن يرص 
راسخ. وهلذا ل يوز أن يسعى األفراد 
ول األحزاب اليت تلبس لباس الدين إىل 
ل  الديين  النظام  وأن  مطلقا،  السلطة 
بلد  أي  يف  السياسي  النظام  من  يريد 
ه  سيعدُّ وعندها  املعارضة  عدم  سوى 
جزًءا ل يتجزء منه، وإن عارض النظام 
إعاقته  وحاول  الديين  النظام  السياسي 
ولن  األذى  هذا  على  سيصرب  فإنه 
يتمرَّد بذريعة الضطهاد الديين خاصة 

طاعة  وأن  أخرى،  ذريعة  أبي  ول 
النظام السياسي يف كل بلد واجبة إل 
مبنع  أيمر  تعاىل؛ كأن  هللا  معصية  يف 
الصالة أو أيمر مبنكر، وعندها ل يطيع 
املؤمن يف تلك املعصية فقط ولكن ل 
يشقُّ عصا الطاعة عموما هبذه الذريعة.

التمرُّد حمرَّم ف اإلسلم دون شروط
وبينت اجلماعة اإلسالمية األمحدية أبن 
التمرَّد حمرٌَّم يف اإلسالم حىت ولو تعرَّض 
الناس ملظامل ل حدود هلا، وأن الواجب 
هللا  ويسألوا  حقَّهم  احلكام  يعطوا  أن 
سيصلح  تعاىل  وهللا  حقَّهم،  تعاىل 
متادى  لو  منه  سيبدله خبري  أو  احلاكم 
يف ظلمه. أما الثورات والتمردات فإمنا 
تزيل ظاملا لتأيت مبن هو أظلم منه، وهذا 

ما شهده العامل العرب مؤخرا بوضوح.
ول  للسلطة  السعي  اإلسالم  يبِّذ  ل 
املواطنني.  بني  التمييز  بدولة  يقبل 
وابختصار، فال يوجب اإلسالم السعي 
للسلطة بذريعة إقامة الدولة أو النظام 
تقليداي، بل  اإلسالمي كما هو سائد 
الصعيد  على  للسلطة  السعي  يكره 
أو اجلماعي، ول يوجد شيء  الفردي 
نظام  هي  اليت  اإلسالمية  الدولة  اسه 
حبقوق  املسلمون  فيه  يظى  سياسي 
أمام  متساوون  املواطنون  بل  خاصة، 
العتقاد  الفادح  اخلطأ  ومن  القانون. 
على غري  اجلزية  فرض  من  بد  أبنه ل 
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﴾﴿

املسلمني من املواطنني؛ ألهنم مل يكونوا 
يف  املسلمني  ياربوا  ومل  حماربني  أصال 
فرض  فيها  يريدون  دينية كانوا  حرب 
بل  انتصروا،  لو  املسلمني  على  اجلزية 
الوطن كمثل  يف  شركاء  مواطنون  هم 
بعقد  للدين  عالقة  ل  بل  املسلمني، 
املواطنة يف أي بلد. أما املسلم فينبغي 
جمتمعه  خدمة  يف  متفانيا  يكون  أن 
حقوقه  من  ويعطيهم  غريه  من  أكثر 
من ابب ما أيمر به اإلسالم من التزام 
القرب  ذي  وإيتاء  واإلحسان  العدل 
ل  طمعا يف رضا هللا تعاىل، ل أن يفضِّ

نفسه عليهم.
ويدر هنا القول أن ما سبق ل يعين 
أن املسلم سيكون عازفا عن النراط 
يف النظام السياسي أو العمل السياسي 
يف  يكون  ل  أنه  املقصود  بل  بتاات، 
واملناصب  للحكم  ساعيا  النظام  هذا 
اجملتمع  خدمة  هدفه  بل  واملكاسب، 
واألمة واإلنسانية مجعاء، ول يصل إىل 
راغما،  إليها  رُفع  إذا  إل  احلكم  ة  ُسدَّ
ومسئولية  سيتحملها كأمانة  وعندها 
احلقوق  أداء  على  فيها  يرص  ثقيلة 

بكل خشية.
وهبذا فقد سقط الركن الثالث من أركان 
هذا الفكر الذي ل شك يف فساده، 
وأصبحت الصورة واضحة فيما يتعلق 
وعالقتها  والسلطة  السياسي  ابلنظام 

ابلدين.

خطاب إسلمي أصيل
فهذا  م،  تقدَّ ما  إىل  وابلنظر  وأخريا، 
هو اخلطاب الديين اإلسالمي األصيل 
هو  كما  الوقت  مع  تشوَّه  الذي 
، وما التجديد الذي قدمته  ظاهر بنيِّ
اجلماعة اإلسالمية األمحدية إل إعادته 
هبا  تزخر  قاطعة  قوية  أبدلة  أصله  إىل 
اإلمام  من كتاابت  اجلماعة  أدبيات 
الصالة  عليه  املوعود  واملسيح  املهدي 
ما  وهذا  بعده.  من  واخللفاء  والسالم 
وقفت  وما  بشدة  اليوم  األمة  حتتاجه 
اإلسالمية  والقيادات  املؤسسات 
حلِّ  على  قدرهتم  لعدم  أمامه  عاجزة 
جذَّرت  اليت  اإلشكالت  بعض 
الذي يدبُّ يف جسد  العظيم  الفساد 
األمة. ول شك أن عجزهم انبع من 
سوء الفهم من انحية ومن اخلشية أو 
الظن أبن التجديد إمنا يعين أن نتنازل 
تغيريا يف  الدين أو حندث  ثوابت  عن 
أخذوا  البعض  إن  بل  نفسه،  الدين 
عقبة  أنه  يظنون  عما  التنازل  ياولون 

مثال  الشريف  طريقهم كاحلديث  يف 
الذي ل يضعونه يف مكانته الصحيحة 
ويسيئون فهمه ويسيئون التعامل معه. 
ولكن هذا الظن وهذه اخلشية ليست 
وثوابته  العظيم  فاإلسالم  حملها،  يف 
على  قادرة  زالت  ول  كانت  وتراثه 
حلِّ مشكالت املسلمني والعامل أمجع، 
هؤلء  رؤى  يف  هو  إمنا  واإلشكال 

وأفهامهم.
اليوم  اإلسالمية  األمة  تقبل  مل  إن 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية فال أبس 
اإلصالح  هذا  األقل  على  تقبل  أن 
والتجديد الديين التأصيلي، فلو فعلت 
ذلك خلطت خطوات هامة حنو األمن 
والسالم والزدهار. أما أن تقع األمة 
فريسة أعداء اجلماعة ومعارضيها ممن 
يريدون هلا أن تبقى يف هذه الظلمات 
فنسأل  بشدة.  له  يؤسف  ما  فهذا 
تعرف  لكي  األمة  يوفق  أن  تعاىل  هللا 
من  للتخلص  وتتبعه  احلق  اإلسالم 

ويالهتا ومصائبها، آمني.

الجامعة اإلســـالمية األحمدية وحدها ودون منـــازع هي التي متلك 

ذلك الخطـــاب الذي يتطلَّع إليه الجميع، والـــذي كان أصيال متأصال 

يف فكرهـــا منذ البدايـــة، ومل يتولَّد نتيجة ظروف معينة، بل ســـبق 

هـــذا الفكُر الظروَف، وهـــذا بحدِّ ذاته ُيثبت صـــدق هذه الجامعة
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﴾﴿

مطالعة  يف  الكرمي  القارئ  شروع  قبل 
هذه السطور، ننوه إىل أهنا تتمة ملقال 
منشور يف عدد أكتوبر املنصرم، والذي 
اِت يِف  كان بعنوان »احُلرِّيَُّة َوحَتِْقيُق الذَّ

اإِلْسالِم«.

الاجة إىل السوة
الغرّب هي  الغائبة عن اجملتمع  احلقيقة 
لبيئاتنا  مرآًة  إل  لسنا  البشر  حنن  أننا 
األعماق،  حىت  أنفسنا  يف  تؤثر  اليت 
ومبقدورها أن تقودها حنو التسامي أو 
ولكن، كيف  أرادت،  حيثما  التهاوي 
لإلنسان أن أيمن ذلك التأثري من بيئته؟ 
يرره  حميطه  من  يتيقن  أن  له  وكيف 
أو  ذاته،  حتقيق  إىل  بيده حبق  وأيخذ 
أنه يزّج به يف سجن أفكاره، وخيتزله إىل 
خملوق سليب الطاقات والقدرات اليت 

ويسعى  والغاايت،  األهداف  من  ابقة 
يف سبيل ذلك ألن يقتدي مبن يعظمه 

اجملتمع ويوقره.
وقد  الغرب  اجملتمع  يف  اإلنسان  فعلى 
اليت سامهت  املؤسسات  مر عرب تلك 
يف تشكيل وعيه، وخاض غمار هذه 
اخلربات وتلك التجارب، أن يتساءل: 
ما غاييت اليت أسعى جاهدا من أجل 
رفه  على  احلصول  هي  هل  حتقيقها؟ 
هل  الثراء؟  أبغي  أنين  أم  العيش؟ 
أنه  ولو  ُمْغٍر؟  راتب  ذات  وظيفة  هي 
أن  أجل  من  وأجاله  التفكري  أطال 
ل  لتوصَّ تلك  لتساؤلته  أجوبة  يد 
وإميانه،  دينه  خيلق  جمتمع  أن كل  إىل 
أصنامه  ورمبا حنت  عقائده،  وأتسيس 
فأكلها  عجوة،  من  صنعها  أو  بيده، 
وإن  واخلواء،  اجلوع  به  استبد  ما  إذا 

كان هللا تعاىل أودعها فيه، واليت كان 
التطور  إىل  بيده  أتخذ  أن  شأهنا  من 
والرتقي؟ ولكي جنيب على هذا السؤال 
األسلوب  على  نظرة  نلقي  أن  علينا 
جيد  حياة  لنمط  البيئة  حتدده  الذي 
فإنه  وانجح، ويف سبيل حتقيق ذلك، 
من البديهي أن يتاج اإلنسان إىل أسوة 
يتأسى هبا، وقدوًة يقتدي هبا، فأرسل 
سبحانه وتعاىل إلينا األنبياء ليكونوا هم 
نبٍّ شاهدا  النماذج، وجعل كل  تلك 
على أمته، وإماما هلم يهتدون به، وكان 
عليه  النبيني  خامت  »حممد«  ذروهتم 
عنه  فقال  والتسليم،  الصلوات  أزكى 
سبحانه، ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّ 
ُأْسوٌَة َحَسَنٌة﴾)1( وقال أيضا: ﴿َوِلُكلٍّ 
رَاِت﴾  اخْلَيـْ َفاْسَتِبُقوا  ُمَولِّيَها  ُهَو  ِوْجَهٌة 
)2( فال شك أن كل فرد يسعى لتحقيق 

طارق هوبش - أملانيا

تعريب: مازن عقلة

أَْسَقامُ  الُمْجَتَمِع الَغْرِبيِّ
ِديَِّة  والَحاَجُة إَِلى اأُلْسَوِة الُمَحمَّ
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كان دائم التغين أبنه جمتمع متحرٌر ل 
يؤمن أبي دين، إن ذلك الدين الذي 
يدين به الغرب مت بناؤه على تصور أن 
اإلنسان قادر على أن ييا حياة طيبة 
هانئًة، كلما استطاع أن يكون انجحا 
ثراي، غري أن هذا التصور حبد ذاته هو 
والذي  اإلنسان،  حرية  لتقييد  السبيل 
البشرية،  للنفس  استعباد  عنه  ينجم 
من  بدل  املعاانة  إىل  ابلتال  ويقوده 
الراحة، وإىل عبادة أصنام من الشهوة 
الوقت  يف  وامللذات،  والثراء  والشهرة 
الذي يتهم فيه الوثنيني الذين يعبدون 
العقلّي  ابلضعف  حجارة  من  أواثان 

وانعدام الفهم.  

كيف نتخلص من اإلمث؟!
املبدأ األساسي لتحقيق إثبات الذات 
يف تلك اجملتمعات قائم على الرأسالية 
املسيطرة، اليت ترسخت يف كل جنبات 
الشعوب،  تلك  عند  اإلنساّن  الوعي 
التحكم  أو  إدراكها  يصعب  واليت 
فيها، كما هو اعتقاد علماء الجتماع 
التوجيهية  املبادئ  الغربيني، إضافًة إىل 
على  مربيهم  من  األفراد  يتلقاها  اليت 
أن  على  تربيتهم  يتم  فال  ذاته،  النسق 
وإمنا  مشفقني،  حمسنني  رمحاء  يكونوا 
الرتقي  حنو  الدؤوب  السعي  على 
على  والتفوق  والثراء  املناصب  يف 

مرتبة  إىل  اإلنسان  ليصل  اآلخرين، 
والنَّهي، وأينف  األمر  وأرابب  احلكام 
من  الدنيا  الطبقات  ضمن  يبقى  أن 
احملكومني الذين ل  يدر هبم إل أن 
احلماس  فإنه  وابلتال  وأيمتروا،  يطيعوا 
الذي أيخذ صاحبه من نفسه، ويلقي 
به يف أجيج التنافس احملموم، من أجل 
حتقيق الذات ولو على جثث اآلخرين، 
مما يقتل يف النفس الرتاحم واإلشفاق، 
ويولِّد فيها الكرب والزهو والتعجرف.  

يسميه  ما  السابقة  احلالة  من  يتولد 
الكرب  اإلسالم )اإلمث( وهو ذاته ذلك 
اإلنسان  يعل  الذي  والغرور،  والزهو 
إل  وأصمَّ  نفسه،  رؤية  من  إل  أعمى 
ُيعرِّفه  والذي  لصوته،  الستماع  من 
اإلنساَن  ُيبعد  عمل  أبنه كل  اإلسالم 
من  العديد  يف  ويتسبب  ربه،  عن 
من  واجملتمع  للفرد  واملعاانة  األضرار 
حوله، ويستعبدهم ويقّيد حرايهتم، ول 
الذي  والنجاح  السعادة  يصل هبم إىل 
كانوا أيملون، إنه الكرب الذي حذرت 

حتذير،  أميا  منه  السماوية  الكتب 
ابلذم  اإلسالمية  األدبيات  وتناولته 
والتحقري، وضرب هللا له إبليس مثاًل، 
ومآله ل خيفى على العارفني، فقد صار 
مذموما ومن امللعونني، إذ وظَّف سائر 
الذي  الكرب  داء  إللقاء  وقدراته  قواه 
ليهلكهم،  آدم  بين  قلوب  يف  أهلكه 
ليكونوا له يف اجلحيم رفقاء، ول يكون 
وحده من اهلالكني، لكن هللا تعاىل قد 
أكد لنا أن مساعيه إىل بوار، ما أعرض 

عنه اإلنسان وجتنب.

مراد هللا لعباده  
يصطبغوا  أن  لعباده  هللا  مراد  إن كل 
وَيِسُموا  بصفاته،  ويتحلوا  بصبغته، 
الشيطان  ولكن  ِبِسماته،  أنفسهم 
يف  العراقيل  يضع  أن  جاهدا  ياول 
اإلنساّن،  الكمال  ذلك  حتقيق  سبيل 
من  واحد  يكون كل  أن  إل  وأيب 
هللا  رمحة  من  متكربا،  إبليسا  الناس 
املسيح  تناول  وقد  مدحورا،  طريدا 

وبالتايل فإنه الحامس الذي يأخذ صاحبه من نفسه، ويلقي به يف أجيج 

التنافس املحموم، من أجل تحقيق الذات ولو عىل جثث اآلخرين، مام 

يقتل يف النفس الرتاحم واإلشفاق، ويولِّد فيها الكرب والزهو والتعجرف.  
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ابلشرح  اجلزئية  تلك    املوعود 
تعاليم  فلسفة  كتاب  يف  والتفصيل، 
النار  أهل  لطعام  شرحه  يف  اإلسالم، 
والذي  الزقوم،  شجرة  من  هو  الذي 
صوره حضرته ابلِكرب والزهو الذي كلما 
وأهلكه، كما  قتله  اإلنسان  من  متكن 
أن طريح النار كلما أكل من مثرة الزقوم 
حُناسا  أحشائه  يف  ُيلقي  كان كمن 
مذااب يغلي غليان املاء يف ِقدر حتته انر 
اللَِّ  ﴿اَنُر  إهنا  أزيزها،  يفرت  ل  مستعرة 
ِلُع َعَلى اأْلَْفِئَدِة﴾ )3(  اْلُموَقَدُة * الَّيِت َتطَّ
بسبب العصيان وارتكاب اآلاثم والكرب 
والغرور، وإن هليبها يّطلع على القلوب، 
أي أنه يصيبها أول ما يصيب، نظرا إىل 
وغمٍّ  همٍّ  من  القلوب  تلك  يصيب  ما 
آلم  منشؤها  النفس،  يف  وظلمة  وفزٍع 
تنتقل  مث  أوًل،  القلب  تصيب  روحيٌة 
يف  وذلك كله  واألعضاء،  اجلسد  إىل 
فالنار  اآلخرة،  يف  فقط  وليس  الدنيا، 
اليت يدخلها املذنب يف اآلخرة ما هي 
إل امتداد لنار كانت تغشاه يف حياته 
تغشاه  فسوف  اآلخرة  يف  أما  األوىل، 
ْوَمِئٍذ  يـَ ﴿َوُوُجوٌه  وكاملة  اتمة  بصورة 

تـَرٌَة﴾ )4(   رَْهُقَها قـَ رٌَة * تـَ َها َغبـَ َعَليـْ

حتقيق الذات، واملكُرمة بني املنقصتني
هدف  نفسه  إلثبات  املرء  وسعي   
مشروع يف حد ذاته ما مل يتضخم ويؤول 

إىل رغبة جارفة يهون إزاءها كل شيء، 
فتتحول إىل ِكرب وازدهاء ابلنفس، وانر 
متأججة حترق كل ما من شأنه اعرتاض 
طريقها. وقد بني النَِّبِّ َ تلك الشعرة 
للذات  احملمود  التحقيق  بني  الدقيقة 
وبني الكرب والُعجب فَقاَل: »َل َيْدُخُل 
ِمْن  َذرٍَّة  َقاُل  ِمثـْ ْلِبِه  قـَ يِف  َمْن َكاَن  اجْلَنََّة 
َأْن  ُيِبُّ  الرَُّجَل  ِإنَّ  رَُجٌل:  َقاَل:  ِكرْبٍ. 
َقاَل:  ْعُلُه َحَسَنًة.  َونـَ ْوُبُه َحَسًنا  ثـَ َيُكوَن 
َبَطُر  ُر  اْلِكبـْ اجْلََماَل  مَجِيٌل ُيِبُّ  اللََّ  ِإنَّ 

احْلَقِّ َوَغْمُط النَّاِس« )5(  
وََكاَن    النَِّبَّ  أََتى  رَُجاًل  َأنَّ  ويروى 
َقاَل: »اَي َرُسوَل اللَِّ ِإنِّ  رَُجاًل مَجِياًل، فـَ
رَُجٌل ُحبَِّب ِإَلَّ اجْلََماُل وَُأْعِطيُت ِمْنُه َما 
ُفوَقيِن َأَحٌد ِإمَّا  تـَرَى َحىتَّ َما ُأِحبُّ َأْن يـَ
ْعِلي  ْعِلي َوِإمَّا َقاَل ِبِشْسِع نـَ َقاَل ِبِشرَاِك نـَ
َر  َأَفِمْن اْلِكرْبِ َذِلَك؟ َقاَل: َل َوَلِكنَّ اْلِكبـْ

َمْن َبِطَر احْلَقَّ َوَغَمَط النَّاَس« )6(  
يتضخم  قد  الذات  حتقيق  ولكن 
البشر  فيجعل  َمَرِضّيا  هلااث  ليستحيل 

ينجم  نفسانية  ضغوط  حتت  مقيدين 
الدائم  ابلشعور  الُعقد  من  حزمة  عنها 
النهاية  يف  يتسبب  والذي  ابلنقص، 
مزمنة، كالحرتاق  نفسية  أمراض  يف 
والفصام،  والكتئاب  والكبت  النفسّي 
فيشغل اإلنسان نفسه مبا يتكلم به عنه 
ُيهد  فتجده  يرونه،  وكيف  اآلخرون، 
خفيف  مبظهر  أمامهم  للظهور  نفسه 
حماوًل  الذكّي،  الثرّي  الوسيم،  الظل، 
املصطنعة  الكاملة  الصورة  يكون  أن 
اليت يرضاها اجملتمع، مما يبسه قسرا يف 
الصورة اليت يريدها اجملتمع، ل ما يريدها 
املرء لنفسه يف احلقيقة، مصداقا للمقولة 
الشهرية للفيلسوف جان جاك روسو: 
تراه  أنك  غري  حرا،  اإلنسان  »ُخلق 
دائما مقرَّان يف األصفاد«، فرتى الثرّي 
الثراء حّد،  من  مزيد  رغبَته يف  يّد  ل 
والشهرة  والسلطان  اجلاه  وأصحاب 
يتعاطون  زالوا  ما  الصيت،  وذيوع 
املخدرات حىت اإلدمان الذي أسكنهم 
املشايف، وكانت هناايهتم مأساويًة ألهنم 
ولوا وجوههم وقواهم مجيعها حنو حتقيق 
هدف  أي  من  خاوية  فارغة،  أهداف 
ساٍم ومضمون راٍق، وهذا ما اختصره 
قال  حينما  هللا(  )رمحه  الرابع  اخلليفة 
»وليس حمض الصدفة كذلك أن نعيش 
املكتئبني  أعداد  فيه  جمتمع وصلت  يف 

إىل أرقام قياسية«. 

املذنب  التي يدخلهـــا  فالنـــار   

امتداد  إال  مـــا هـــي  اآلخرة  يف 

لنـــار كانـــت تغشـــاه يف حياته 

األوىل، أمـــا يف اآلخرة فســـوف 

تغشـــاه بصورة تامـــة وكاملة...
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وسائل التواصل الجتماعي وعلقتها 
ابلمراض النفسية  

اخلليفة  حضرة  حذَّر  سنوات  قبل 
من  مجاعته  أفراد  هللا(  )أيده  اخلامس 
خماطر وسائل التواصل الجتماعي، ول 
فيما  أكده  ما  وهو  »فيسبوك«  سيما 
بعد مقال منشور يف إحدى الصحف، 
يسبب  »الفيسبوك  عنوانه  والذي كان 
الكتئاب« وبعد مطالعة املقال قد تبنيَّ 
أمناط  على  الطالع  سببه  ذلك  أن 
مبقدور  ليس  املستوى،  رفيعة  حياتية 
نفسه  هذا  يققها،  أن  العادي  الفرد 
الذي يقود املرء إىل الشك يف الذات، 
والشعور مبركبات النقص يف داخله، وأنه 
اتفه وأقل أمهيًة من آخرين وجهاء أثرايء 
براثن  يف  الوقوع  ولتالشي  حمظوظني. 
املهلكات،  إىل  املؤدية  املظاهر  تلك 
أكد حضرة املسيح املوعود عليه السالم 
يف شروط البيعة على أن يتخلى املبايع 
عن الزهو والكرب وكافة املظاهر الفارغة 
والتقاليد الزائفة، فليس هناك داٍع حلفل 
زفاف ضخم يكلفك آلف اجلنيهات، 
اليت رمبا استدنتها لتحقيق مظهر زائف 
ينم عن الغىن والرتف، ورمبا كانت صالة 
َلَتني، خريا  العريس ابلعروس ركعتني ُمَتقبـَّ
من ُعرس فاخر يشكل عليهما ضغوطا 
تعاىل  هللا  منحنا  وقد  مدمرة،  نفسية 
من  السلوكيات  تلك  على  احلصول 

واتباعه  الكرمي  الرسول  أبسوة  التأسي 
يف مسالكه، حيث قال تعاىل ﴿الَِّذيَن 
وقد   )7(﴾ اأْلُمِّيَّ النَِّبَّ  الرَُّسوَل  تَِّبُعوَن  يـَ
شرح املصلح املوعود  هذه اآلية مبا 
مفهومه أن التقاليد الجتماعية تشكل 
من  اإلنسان مكرها، خوفا  عبئا يمله 
الستهزاء به، وتلك التقاليد الجتماعية 
يف  اآلاثم  ارتكاب  على  الناس  ُترغم 
جتعلهم  نفس  عزة  لتحقيق  سعيهم 
متساوين مع اآلخرين أو يفوقوهنم، مما 
على  احلفاظ  أجل  من  نفوسهم  يدمر 
من  ذلك  إن  اتفهة،  خارجية  مظاهر 
شأنه أن يقود املرَء إىل الشرك، وتقديس 
ليجد نفسه يف سجٍن قضباُنه  النفس، 
زَجْجنا  من  وحنن  والزهو،  الكرب  من 
إلرادات  تبعًا  قضبانه  خلف  أبنفسنا 
الناس ل إراداتنا، وابلتال فإن ما يصوره 
إىل  الفتقار  إل  هو  ما  حريًة،  الغرب 
اليت  احلرية  هي  فما  احلقيقة،  احلرية يف 

تسعى الفطرة اإلنسانية لتحقيقها؟ 

 الرية ف اإلسلم         
عندما أراد املسيح املوعود  أن يضع 
تعريفا للحرية قال »هي أن تكون عبدا 
متناقضا  التعريف  هذا  يبدو  وقد  هلل« 
يف الظاهر، لكنه يف احلقيقة ذو مغزى 
اهلدف  أدركنا  إذا  وخصوصا  عميق، 
أعيننا،  نصب  اإلسالم  وضعه  الذي 
والذي يرسم لنا خارطة الطريق الواضحة 
الذات بصورة رائعة، ولكي  حنو حتقيق 
منا  الواحد  على  رمبا كان  ذلك  نفهم 
تساؤلت،  عدة  نفسه  على  يطرح  أن 
الذي  األعظم  الشيء  هو  ما  منها: 
حياته؟  يف  يققه  أن  لإلنسان  ميكن 
ودودة،  أسرة  يف  هادئة  حياٌة  هو  هل 
هل هي حياة الرتف والثراء واملتعة؟ هل 
أم  اجلنس  أم  السلطة  أم  الشهرة  هي 
املخدرات، اليت جتعل اإلنسان يعيش يف 
عامل خيال خاٍل من الضغوط النفسانية، 
حياته  يف  وطأهتا  حتت  يرزح  اليت 
الواقعية؟ كال، ليس شيئا من ذلك كله، 

فتجده ُيجهد نفسه للظهور أمامهم مبظهر خفيف الظل، الوسيم، الرثّي 

الذيّك، محاواًل أن يكون الصورة الكاملة املصطنعة التي يرضاها املجتمع، 

مام يحبسه قرسا يف الصورة التي يريدها املجتمع، ال ما يريدها املرء 

جاك  جان  للفيلسوف  الشهرية  للمقولة  مصداقا  الحقيقة،  يف  لنفسه 

روسو: »ُخلق اإلنسان حرا، غري أنك تراه دامئا مقرَّنا يف األصفاد«، 
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لإلنسان  ميكن  اليت  الغاايت  أجّل  إمنا 
نواهلا هي التوحد مع خالقه، والتواصل 
معه، وشهود آايته، فيحّس تربَُّع ربه يف 
أدّق عصب من أعصاب فؤاده، ويشعر 
د حمامد اجلمال واجلالل يف ذات  بتوحُّ
أنه  ويدرك  شيء،  ليس كمثله  عظيمة 
هو الكائن الوحيد يف هذا العامل الذي 
مهد هللا له الطريق ليلتقيه، ويتشبه به، 
هذا  يف  املميزة  الرفيعة  مبكانته   فيشعر 
العامل، ومن هنا أتتيه الثقة، وميأله الرضا، 
وحتفه السكينة، وترفرف عليه الطمأنينة 
أنه كائن ذو قيمة حقيقية، وليس سقط 
متاع أو كّما مهمال كما صورت له نظم 
هو  وذلك  احلديثة،  املدنية  اجملتمعات 
الغرض الذي من أجله ُخلق اإلنسان، 
َآَدَم﴾)9(  َبيِن  تعاىل ﴿وَلَقْد َكرَّْمَنا  فقال 
فإذا استشعر اإلنسان هذا التكرمي ملعت 
خافتة،  كانت  ضوء  بقعة  نفسه  يف 
فكانت شرارة متوهجًة ولَّدت فيه شغفا 
دؤواب ابحلب والطاعة والرضا والتسليم، 
واليت تكون بدورها قادرًة على حمو كافة 
الشهوات والرغبات الدنيئة من داخله، 
قطعت كل  نضجت  إذا  متاما كالثمرة 
على  مقبلة  وتركتها،  القدمية  العالئق 
نشأة أخرى يف طور جديد، لتصبح كل 
ماليني  تثمر  شجرًة  بذورها  من  بذرة 
خالصا  نفعا  فتكون  أمثاهلا،  الثمرات 

لكل كائن حيٍّ وغري حّي.  

 حملة من حياة املسيح املوعود
صورة  تقدم  اللمحة  تلك  أن  احلق 
حضرته كان  فإن  احلياة،  لتصوُّر  حية 
ابلقضااي  أظفاره  نعومة  منذ  مهمومًا 
أنه  يشعر  وكان  اإلميانية،  اإلسالمية 
حماسن  بيان  يف  عليه عبء كبري  يقع 
أعني  عن  املكنونة  وجواهره  اإلسالم، 
الذهب  إل  يرى  يعد  مل  الذي  العامل، 
واللهاث خلف  الرفاهة  والرتف وحياة 
متاع احلياة، فكان يسعى جاهدا ألن 
يتسلح أبسلحة العلم والتقوى، ليواجه 
بظالله  ألقى  الذي  املادية  غول  هبما 
من  البشرية  وينقذ  العوامل كلها،  على 
املوغلة يف حتطيم كل قيم  املادية  براثن 
اجلمال واجلالل اليت أودعها هللا فيها، 
انشغل  اليت  الغاية  تلك  جالل  ورغم 
مل  أنه  إل   ، املوعود  املسيح  هبا 
أداء  له  ر  ُتيسِّ اليت  السبل  على  يعوِّل 
اليت  النفقات  لنفسه  يؤمِّن  ومل  مهامه، 
تعينه على القيام ابألعباء اليت ألزم هبا 
نفسه، وكان اعتماده يف ذلك كله على 
بدأ  ولكن،  يكفله،  الذي كان  والده 

شبح املوت يوم حول والده، مما أقلق 
تلك  انقطاع  احتمال  بشأن  حضرته 
عرقلة مشروعه  وابلتال  عنه،  النفقات 
له،  نفسه  نذر  الذي  العاملي  التنموي 
به  واستبدت  اهلاجس،  هذا  وشغله 
أن  وكاد  مهُّه،  ثقل  حىت  األفكار، 
فوضع  أدركه  هللا  لكن  ظهرُه،  ُينقض 
له  وقال  صدره،  له  وشرح  وزره،  عنه 
احلقيقي  التحرر  معىن  يسد  إهلام  يف 
املادية،  اجملتمعات  منه  ُحرمت  الذي 
والذي يضعه اإلسالم كحد فاصل بني 
احلياة  تفرضه  الذي  اخلبيث  الستعباد 
اخلالق،  الواحد  هلل  والعبودية  املادية، 
احلرية  فيها  تكمن  اليت  العبودية  تلك 
احلقيقية، هذا اإلهلام رمبا يعرفه اجلميع، 
به  يزينون  خامت  على  نقشا  ويملونه 
أصابعهم، إنه إهلام »أليس هللا بكاٍف 
عبده« إنه اليقني يف هللا، وقطع العالئق 
هللا  وكأن  األرضية،  األسباب  مع كل 
من  حترْرت  عندما  له:  يقول  تعاىل 
يفرضها  اليت  واملظاهر  القيود  كافة 
عليك اجملتمع احمليط، فلم تكن تعتقد 

مـــن هنـــا نخلـــص إىل أن الحرية يف اإلســـالم هي أن يحـــرر املرء 

نفســـه من طبـــاع البرشية املنحطـــة، وقيودها الحيوانيـــة الرذيلة، 

ويحـــاول جاهـــدا الوصول بذاتـــه إىل الوجـــود الربـــاين الطاهر...
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ول  دانوا،  مبا  تدين  ول  اعتقدوا،  ما 
سلَّمت مبا سلموا به، ومل يكن لك أن 
تقول قوهلم )هذا ما وجدان عليه آابءان( 
النقية  بفطرتك  نفسك  وهبت  لكنك 
فبإمكان  لذا  ومرضايت،  سبيلي  يف 
لتكون  أبسرها  الدنيا  لك  ر  أسخِّ أن 
لك خادمة، كأهنا أعضاؤك اليت ليس 
هلا  تكون  أو  تعصيك،  أن  بوسعها 

تلك  مراداتك،  خالف  مرادات 
مثرات احلرية احلقيقية اليت عرب عنها 
القرآن الكرمي بقوله ﴿َوَما َخَلْقُت 

ْعُبُدوِن﴾ )8(  اجْلِنَّ وَاإْلِْنَس ِإلَّ لِيـَ
من هنا نلص إىل أن احلرية يف اإلسالم 
طباع  من  نفسه  املرء  يرر  أن  هي 
احليوانية  وقيودها  املنحطة،  البشرية 
بذاته  الوصول  الرذيلة، وياول جاهدا 
بذلك  الطاهر،  الرابن  الوجود  إىل 
يتحرر اإلنسان من الضغوط اجملتمعية، 
ويعل هللَا هو املصدر الوحيد للهداية 
ياول  ما  صحيحا  وليس  حياته،  يف 
دين  اإلسالم  أبن  له  الرتويج  البعض 
التحرمي، وأنه يعل من كل متعة ميكن 
لإلنسان أن يستمتع هبا ُجرما يعاَقب 
أوامر  دين  اإلسالم  أن  عليه، صحيح 
أن  شأهنا  من  اليت  هي  لكنها  ونواٍه، 
وتصل  تفسدها،  أن  ل  احلياة  ُتصلح 
خالل  من  احلقيقية  املتعة  إىل  ابملرء 
قيمته،  على  والوقوف  ذاته،  إدراك 

الذي  الركني  الركن  من كونه  والتيقن 
يقوم عليه هذا الكون، فلوله ما كان 
إمنا  املخلوقات كلها  تلك  وأن  كائن، 
على  له عوان  لتكون  له،  رة  هي مسخَّ
ربه،  لقاء  احلياة، وهي  أداء مهامه يف 
والفناء فيه، وحماولة التشبه به غاية ما 
التطور  قمة  هي  وتلك  التشبه،  يكون 
يناهلا بشر، وما  اليت ميكن أن  والرتقي 

تلك التحرميات اليت فرضها اإلسالم إل 
يلتزم  اليت  الحرتازية،  التدابري  من  نوع 
لتنمو،  بذرته،  على  حفاظا  املزارع  هبا 
وتورق، وتزهر، وتثمر، ودفعا لآلفات 
اليت ميكن أن تضيع سعيه كله ُسدى. 
من  قصًة  عليكم  نقص  دعوان  وأخريا 
ُيري   ، املوعود  املسيح  واقع حياة 
من خالهلا حضرة املسيح املوعود أسوة 
واليت تشرح بكل بساطة اهلدف الذي 
والغاايت  البشرية،  أجله خلق هللا  من 
وأنزل  الرسل  أرسل  لتحقيقها  اليت 
  أن حضرته  الكتب، وخالصتها 
بعض  مع  رحلة  أجل  من  جتهز  قد 
هللا،  رضوان  عليهم  الكرام  صحابته 
التقليد  وكان  يركبها،  عربًة  له  فجهزوا 
هناك  يكون  حينما  أنه  آنذاك  الشائع 

»مل ُأبَعث ألجعل من الناس بهائم، 
وإمنا ألجعل من البهائم أناساً«.

شخص موقر ذو مكانة رفيعة، ويظى 
بتقدير كبري يف جمتمعه، أن ير عربته 
من  بدًل  األقوايء،  الشبان  من  عصبٌة 
اخليول، إجالًل له، وتقديراً ملكانته، وملَ 
ل وهو مبعوث السماء؟ ومل ل وليس 
أحٌد أرفع منه مكانًة وأجّل قدرًا؟ لكنه 
رج   َلما رأى الشبان معلَّقني يف السُّ
الشريفة  نفُسه  عافت  اخليول  مكان 
هذا املنظر، واستنكر هذا احلال، 
أن  إل  العربة  يستقل  أن  ورفض 
رج،  السُّ الشبان عنهم تلك  خيلع 
فتلك  مكاهنم،  اخليول  ويربطوا 
وذلك  احلقيقية،  العادلة  القسمة  هي 
وضع الشيء يف حمله، فليس من شيمه 
إهدار كرامة اإلنسان ولو كان إلظهار 
جاللة قدره، وسو مكانته، فقال قولًة 
شهرية ليت البشرية تنصت إليها: »مل 
أُبَعث ألجعل الناس هبائم، وإمنا ألجعل 
البهائم أانسًا«. هذا هو اإلسالم الذي 
البهيمية،  خمالب  من  اإلنسان  يرر 

ليجعل منه إنساان مكرَّما حرا.  

1. )األحزاب 22(   2. )البقرة 149(
3. اهلمزة 8-7   
4. عبس 42-41
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6. سنن أب داوود،كتاب اللباس
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8. الذارايت 57     9. اإلسراء 71
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اجلزء الثاين )ح 34(
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عموما  نفسه  املوعود  املسيح  ضبط 
وبكاؤه  خصوصا،  الصلة  وأثناء 

 ف غري صلة التهجد
الرحيم. الرمحن  هللا  بسم   -436

وقال:    صادق  حممد  مفيت  حدثين 
يبكي     املوعود  املسيح  رأيت  ما 
إل مرة واحدة، وكان ذلك حني خرج 
مرة للنـزهة مع أصحابه ويف ذلك اليوم 
كان معهم احلاج حبيب الرمحن املتزوج 
الذي كان  بوره«  »حاجي  منطقة  يف 
عنه  قيل  قاداين.  يزور  األايم  تلك  يف 
بصوت  القرآن  يقرأ  أبنه    حلضرته 
  حضرته  فجلس  ا،  جدًّ مجيل 

هنالك يف جانب من الطريق وطلب من 
حبيب الرمحن أن يقرأ ما يتيسر له من 
وعندها  القرآن  من  قليال  فقرأ  القرآن، 

 . رأيت أنه قد اغرورقت عيناه
ولقد حّدقت فيه النظر عند وفاة املولوي 
عبد الكرمي السيالكويت إل أنين مل أجده 
أنه أصيب بصدمة  الدموع رغم  يذرف 
هذا  أقول:  وفاته.  عند  ا  جدًّ قاسية 
صحيح أن حضرته مل يكن يبكي كثريا، 
النفس  ضبط  من  ميلك كثريًا  بل كان 
والتحكم هبا، وعندما كان يبكي فكان 
تغرورق  أن  من  يتجاوز  يكن  مل  بكاؤه 

عيناه، مل أَر بكاءه يتجاوز هذا احلد. 

رأي حضرته فيما وقع من شجار بني 
بعض صحابته واآلخرين

437- بسم هللا الرمحن الرحيم. أخربن 
الدين  إله  مفيت حممد صادق أن ميان 
العرب«  »الفيلسوف  بـ   - املعروف 
الذي كان ل يتمالك لسانه يف بعض 
األحيان - أساء إىل املولوي عبد الكرمي 
الشيء فاستشاط األخري غضبا  بعض 
ولطمه. فاحتد الفيلسوف أكثر وازداد 
الناس  بعض  ضربه  عندها  إساءًة. 
بشدة، فأخذ املضروب يبكي ويصيح 
مرتفعا  الطريق. وكان صوته  يف مفرتق 
املوعود  املسيح  ُأُذَن  إىل  تناهى  حىت 
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الصالة  قبل  املسجد  إىل  فجاء   ،
عبد  املولوي  فيه. كان  يتمشى  وأخذ 
 : فقال  حينها.  موجودا  الكرمي 
إن ضرب أحد هبذه الطريقة فعل جد 
مكروه وقد كرهُت هذه الفعلة بشدة. 
يقول  أن  الكرمي  عبد  املولوي  حاول 
شيئا عما قام به الفيلسوف من تصرف 
املسيح  فقال  ساحته.  ليربئ  مسيء 
املوعود بغضب شديد: على أية حال، 
ما حدث كان أمرا سيئا جدا. إذا كان 
رسول هللا موجوًدا بينكم فما كان يليق 
بكم أن تقوموا بشيء برأيكم، بل كان 
ذلك  غري  وقال  تسألون.  أن  ضروراي 

أيضا.
بكى املولوي عبد الكرمي إثر ساع كالم 
حضرته هذا، واعتذر إليه ، وطلب 
الضاربون  اسرتضى  مث  له،  الدعاء  منه 
وسقوه  إليه  معتذرين  »الفيلسوف« 

حليًبا أيضا.

املؤمنني  أّم  لزوجته  حضرته  استقبال 
بنفسه حني عودهتا من سفرها

438- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
القاداين  مث  امللتان  الدين  فخر  ميان 
إىل  سافرت    حضرته  حرم  أن 
لهور يف عام 1907، وملا تلقى خرب 
لستقباهلا.  بطاله  إىل  ذهب  رجوعها 
سيد  بواسطة  حضرته  استأذنت  لقد 

حممد أحسن للمرافقة. فأِذن ل حضرته 
قل  أحسن:  حممد  لسيد  قال  أنه  إل 
لفخر الدين أل خيرب اآلخرين وميكنه أن 
هناك أشخاص  يرافقنا بصمت. وكان 
هذا  يف  حضرته  رافقوا  أيضا  آخرون 
احملفة  به  جالًسا يف  قام  الذي  السفر 
على  يتناوبون  محالني  مثانية  اليت كان 

محلها. *

حضرته  فتح  قاداين  من  خروجه  فور 
 القرآن الكرمي ووضعه أمامه وأخذ 
أراقبه  وبقيت  منه.  الفاحتة  سورة  يتلو 
إىل بطاله فرأيت أنه ظل ميعن النظر يف 
سورة الفاحتة ومل يقلب صفحة أخرى. 
لقد نزل حضرته يف الطريق قرب النهر 
وقضى حاجته هنالك مث توضأ وجلس 
الفاحتة.  تالوة  يف  واستغرق  احملفة  يف 
حضرته  تناول  بطاله  إىل  وصوله  بعد 
ذهب  مث  الصحابة  مجيع  مع  الطعام 
قد  القطار  كان  القطار.  حمطة  إىل 
وكانت  قبل وصوله،  احملطة  إىل  وصل 
القطار  من  نزلت  قد  حضرته  حرم 
حضرته  كان  عنه،  تبحث  وأخذت 
وما  املسافرين  بني  عنها  يبحث  أيضا 
اندت:  حضرته  على  بصرها  وقع  أن 
أاب حممود! وهكذا اسرتعت انتباــــــــــــــهه، 
وصافح حضــــــــــــــــــــــرته زوجته على احملطة 
إىل  واصــــــــــــطحبها  الناس  أمــــــــــــــــــام 

مكان اإلقامة.

سيدن مرزا غلم أمحد القاديين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

بّــة لــه، أو ســرير لــه ذراعــان مــن كّل انحيــة، يملــه أربعة نفر، يســتلقي فوقه املريُض  * امِلَحّفــة: هــودج ل قـُ
أو امُلِســنُّ العاِجــز عــن املشــي. واحملــاف مشــهد مألــوف يف موســم احلــج مــن كل عــام. وجديــر ابلذكــر أن 
  محــل حضرتــه علــى احملفــة كان بدافــع مرضــه وتقدمــه يف الســن، لســيما وأن ذلــك كان قبيــل وفاتــه

ببضعة أشهر..
ويستفاد من هذه الرواية فائدة عظيمة، وهي أن حضرته ، وعلى الرغم من مرضه وعدم قدرته على 
املشــي حينــذاك، خــرج بنفســه لســتقبال حضــرة أم املؤمنــني )رضــي هللا عنهــا( حــىت أنــه مُحِــَل علــى حِمَفَّة، 
وهذا يف حد ذاته درس عظيم لنا يف إكرام النساء، وهن الاليت قال حضرة خامت النبيني  بشأهنن: »ما 

أكرم النساء إل كرمي، ول أهاهنن إل لئيم«. )التقوى(
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

7. ايك غلطى كا ازاله )إزالة خطأ(
هذا الكتيب الصغري ألفه سيدان املسيح املوعود  يف عام 
اإلسالمية  اجلماعة  أفراد  أحد  أن  ذلك  وسبب  1901م، 
األمحدية قد ُسئل: هل تعتقدون بنبوّة الرجل الذي تؤمنون به 
  إماما مهداي ومسيحا موعودا؟ فأجابه ابلنفي. فكتب
وشرح دعواه وقال: هذا اجلواب غري صحيح وغري مناسب 
ويتسبب يف سوء فهم؛ فإذا كان هللا الذي أرسلين، خياطبين 
أبلقاب تصرّح بنبّويت ورساليت، فكيف ل أن أأوِّهلا من عندي 
نبويت غري مستقلة، وليست  أن  نبيا؟ غري  وأقول أبن لست 
مبنأى عن نبوّة سيدي ومرشدي خامت النبيني ، إذ أنين نب 

من جهة، وُأّمتـيٌّ )أي من أمة النب ( من جهة أخرى.
وكتب : إن هللا تعاىل قد أطلعين على غيبه وكشف علّي 
أمور الغيب بكثرة، ونشرُت نبوءايت بني الناس قبل أن تتحقق، 
العيان، ويبلغ عدد  مث حتققْت، وهلا ألوف مؤلفة من شهود 
هذه النبوءات آلفا، وإن هللا ل يكشف الغيب بكثرة إل على 
األنبياء والرسل كما يقول : ﴿َعاملُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعَلى 

َغْيِبِه َأَحًدا * ِإل َمِن ارَْتَضى ِمْن َرُسوٍل﴾ )اجلن: 28-27(
النب  بلقب  خاطبين  إّل،  أوحى  ما  يف    هللا  إن  وكتب: 
معه  والذين  هللا  رسول  »حممد  وحيه:  يف  قال  إذ  والرسول؛ 

أشداء على الكفار رمحاء بينهم« وقال »ل يظهر على غيبه 
وقال »جريُّ هللا يف حلل  ارتضى من رسول«  إل من  أحدا 
وما  أهلـها  فأنكروه  الدنيا،  يف  نذير  »جاء  وقال:  األنبياء« 
شديٍد،  قويٍّ  بصوٍل  صدقه  وُيظهر  يقبله،  هللا  ولكن  قبلوه، 

صوٍل بعد صول«

﴾﴿
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8. سرمه جشم آريه )كحل  لعيون اآلري(
كان سيدان املسيح املوعود  ما زال يف مدينة هوشيار بور بعد 
نشر نبوءته عن املصلح املوعود يف 2/20/ 1886م، إذ طلب أن 
ياوره أستاذ الرسم لله ُمرل دهر من اآلراي، فقِبل  طلبه. ويف 
هذا الكتاب تفاصيل ذلك احلوار وشروطه ونتائجه. واملواضيع اليت 
نوقشت يف هذا احلوار هي: تقمص األرواح، وخلق األرواح، ومعجزة 
شق القمر. ولقد أثبت  يف هذا احلوار صدَق اإلسالم ورسوِل 
اإلسالم  والقرآِن الكرمي بدلئل ساطعة، ودحض معتقدات اآلراي 
اليت تقول أبن األرواح غري خملوقة، وهي أزلية. كما أثبت معجزة شق 
القمر، وقال للذين يّدعون أنه خيالف سنن الكون: هل أحطتم بسنن 
الكون كلها علما حىت تقولوا هذا يوافقها وذاك خيالفها؟! وقدم أمثلة 

كثرية اثبتة أن أمورا كثرية ظهرت خالفا للمعتاد.

9.  ست بـتشن )القول الق(
هذ الكتاب أثبت فيه  أن الشيخ غورو اباب اننك - الذي 
يف  ولد  أنه  مع  صاحلا  مسلما  السيخ- كان  داينة  مؤسس  ُيعّد 
من  فخرج  اهلندوسية،  الطقوس  ُتعجبه  مل  ولكن  هندوسي؛  بيت 
اإلسالم.  يف  ستجدن  إنك  إليه:  فأوحي  ربه،  عن  يبحث  بيته 
فأسلَم وابيع شيخا مسلما، مث ذهب إىل مكة ليحّج البيت العتيق، 
وقد ُعثر على مصحف صغري ضمن مقتنياته املباركة، وقد كشف 
 أن العباءة اليت كان يلبسها »اباب اننك« دائما، هي األخرى  
عليها  مكتوب  ألنه  وذلك  مسلما،  أنه كان  على  ساطع  برهان 
يَن ِعْنَد اللَِّ اإْلِْساَلُم﴾ )آل عمران: 20(  آايت قرآنية مثل ﴿ِإنَّ الدِّ
وشهادة »ل إله إل هللا حممد رسول هللا« وما إىل ذلك من التعابري 
اإلسالمية اليت تبني جبالء أنه كان من صلحاء اإلسالم. ومعلوم أن 
السيخ كانوا يعرضون هذا القميص يف املؤمتر السنوي هلم، لكنهم 
الصورة،  تلك  ونَشر    املوعود  املسيح  سيدان  صّوره  أن  بعد 
وأعلن أن صاحب ذلك القميص كان مسلما، توقفوا عن عرضها. 
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ِحَكم ونوادُر

الافظ عبد الي هبت

دمعتك ألّنه سيعرف كيف  بسّر  تفصح ألحد  * ل 
يبكيك.

* انتظار الّنجاح بدون العمل الشاق لتحقيقه، يعادل 
انتظار احلصاد بدون بذر البذور.

 * قيل: ّسي اجلار لتجريه، والصديق لتصدقه، والرفيق 
لرتفق به.

* مرَّ رجل بقصور وأموال فقال لصاحبه: أين كّنا حني 
ُقسمت هذه األموال؟ فأخذه للمستشفى وقال: وأين 

كّنا حني ُقسمت هذه األمراض؟

* الظروف تكشف لنا معادن الناس، بعضهم خاب 
الظن فيهم والبعض اآلخر أمجل بكثري مما كنا نظن.

* يف املدارس نتعلم الدروس مث منر ابلمتحاانت. أما 
يف احلياة فنمر ابلمتحاانت مث نتعلم الدروس.

عامل  جترح.  أن  دون  وعاتب  تفضح،  ول  انصح   *
الشخص على حاضره ليس على ماضيه. 

أرض  قطعة  إل  تعطيه  لن  للدنيا  نفسه  وهب  من   *
ُيدفن فيها. ومن وهب نفسه هلل سيعطيه جنة عرضها 

السماوات واألرض.

* إذا فشلت يف رفع أحد ملستوى أخالقك فال تدعه 
ينجح يف إنزالك ملستوى أخالقه.

يف  اإلنسان  سيستخدمه  اّلذي  الّسالح  أعرف  ل   *
احلرب العاملّية الثالثة، لكيّن أعرف أّنه سيستخدم العصا 

واحلجر يف احلرب العاملّية الرابعة. )ألربت أينشتاين(

من أقوال اإلمام الشافعي:

ا ينتهي إليه. ا ينتهي إليه كما أن للبصر حدًّ  * إّن للعقل حدًّ
*  من َنَّ لك َنَّ بك، ومن نقل إليك نقل عنك، ومن 
إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك وإذا أغضبته قال فيك 

ما ليس فيك.

بقلبه كان  َأْصَغى  * من سع أبذنه صار حاكيًا، ومن 
واعيًا، ومن َوعَظ بفعله كان هاداًي.

الحافظ عبد الحميد








