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يف عصر احلداثة هذا ،بلغت طوائف من الناس
مبلــغ النجوميــة الكاذبــة .وتطلــع علينــا اآللــة
اإلعالميــة العامليــة امل َُو َّجهــة كل يــوم بنجــوم مــن
نوع جديد تلوح يف أفق احلدث اإلعالمي ،وعلى صفحات
التواصل االجتماعي ،فهناك جنوم اإلذاعة والتلفزيون ،وجنوم
السياسة واالقتصاد ،وأما عن جنوم السينما واملوسيقى والغناء
والرايضــة فحــدث وال حــرج ،وقــد ابت النــاس يتلمســون
هداايهتــم مــن جنــوم احلداثــة تلــك ،الــي بقــدر ســرعة بزوغهــا
يتالشــى ملعاهنا كلية وبشــكل مفاجئ بني عشــية وضحاها،
فتُمــى ابألفــول حتــت أتثــر تغــر أمزجة النــاس يف هذه احلقبة
التغي الس ـريع واملتســارع
األخــرة مــن عمــر الدنيــا ،والــي يُعد ُّ
أحد أبرز مالحمها .ولعل هذا التغري املتســارع يف مواقع جنوم
احلداثــة يف عصــر احلداثــة يفســر ختبــط النــاس يف الضــاالت
املعاصــرة ،الــي تبــدو جليــة للعيــان متمثلــة يف الفقــر واجلهــل
واملــرض وانــدالع احلــروب الطاحنــة ومــا ختلفــه وراءهــا مــن
كوارث ومآس إنسانية يندى هلا اجلبني.
نعــم ،إن اإلنســانية املعاصــرة اســتهدت جنومــا زائفــة ،فضلَّ ْت
طريقهــا املرســوم حنــو الرقــي احلقيقــي ،ذلــك ألن النجــوم
املتعارف عليها يف هذا العصر مل ترتك هلا عالمات واضحة،
وإن تركــت ،فعالمــات زائفــة متعارضــة ال يلبــث متلمســها
أن يعــود مــن حيــث بــدأ .إننــا ال جنــد غضاضــة يف القــول إن
اإلنســانية املعاصــرة تثبــت كل يــوم فشــلها يف اختيــار مثلهــا
األعلى وقدوهتا الصاحلة ،والعينة بينة ،والواقع املعاش شاهد
إثبات صادق على هذا الفشل الذريع .قد يُلتَمس العذر إزاء
هذا الفشــل اإلنســاين البادي للعيان ،فقط لو أن اإلنســانية
عدمت النجوم احلقيقية ،وهذا ما تنفيه الكثري من الش ـواهد
الــي تؤكــد وجــود جنــوم حقيقيــة أعدهــا هللا ســبحانه وتعــاىل،
وجعلهــا ذريعــة للهدايــة يف حبــر ظلمــات عصــر ضــاالت
التقوى
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احلداثــة .تلــك النجــوم حبــق جتســدت يف أانس ضرب ـوا ُمثُــا
عليا يف التضحية والتفاين وإنكار الذات ،مستمدين قيمتهم
تلــك مــن اتباعهــم التــام لنمــوذج اإلنســان الكامــل  ،حىت
اســتحقوا أن يتبــوؤوا درجــة النجوميــة يف العــامل الروحــاين.
وتســجل الواثئــق التارخييــة حقيقــة أن أزهــى عصــور التاريــخ
اإلنســاين كانــت وقــت التمــاس اهلداية بواســطة تلــك النجوم
الزاهرة املتجسدة يف شخصيات صحابة حضرة خامت النبيني
ُّجــوِم بَِيِّ ِهـ ْـم اْقـتَ َدْيـتُـ ْـم
 الذيــن قــال فيهــم« :أَ ْص َحـ ِـاب َكالن ُ
ا ْهتَ َدْيـتُـ ْـم» ،بغــض النظــر عــن احملــاوالت الكثــرة املســتميتة
لطمس تلك النجوم وتشويه سريهتا النقية ،لغاايت خبيثة.
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قد يُلتَمس العذر إزاء هذا الفشل اإلنساين البادي
للعيان ،فقط لو أن اإلنسانية عدمت النجوم الحقيقية،
وهذا ما تنفيه الكثري من الشواهد التي تؤكد وجود
نجوم حقيقية أعدها الله سبحانه وتعاىل ،وجعلها
ذريعــة للهداية يف بحر ظلامت عرص ضالالت الحداثة،
تلك النجوم بحق تجسدت يف أناس رضبوا ُم ُثال عليا
يف التضحية والتفاين وإنكار الذات ،مستمدين قيمتهم
تلك من اتباعهم التام لنموذج اإلنسان الكامل  ،حتى
استحقوا أن يتبوؤوا درجة النجومية يف العامل الروحاين...

َويف هــذا العــدد مــن جملــة التقــوى تبــدو خطبــة اجلمعــة الــي
ألقاهــا خليفــة الوقــت ســيدان مســرور أمحــد (أيــده هللا تعــاىل
للع َالِ َعلَى َخ ِطيٍَّة ،فإن حضرته
بنصره العزيز) وكأهنا َتـبْ ِك ٌ
يت َ
ال يــكل وال ميــل يف ســبيل إراءة اإلنســانية املعاصــرة جنومهــا
احلقيقيــة الــي هــي أجــدر ابالســتهداء واالتبــاع واختــاذ املُثُــل
العليــا والقــدوة الصاحلــة ،ابعتبــار هــذا االقتــداء هــو الســبيل
األوحــد يف هــذا العصــر وكل عصــر إىل النجــاة مــن اخلطــر
املُحــدق والغــرق احملقــق يف حبــر الضــاالت املعاصرة املتالطم
األم ـواج ،إن دافــع حضرتــه (نصــره هللا تعــاىل) وراء تذكــر
اإلنســانية بتلــك النجــوم احلقــة هلــو تعــرض تلــك النجــوم

للطمــس عمــدا أو تقا ُدمــا ،والتذكــر ابلشــيء ِجـ ُّـد حممــود
حــال نســيانه ،فــري حضرتــه (أيــده هللا) لإلنســانية حقيقــة
حــال قبحهــا يف مــرآة الصحابــة الصافيــة الالمعة ،وقدميا قيل
تتبي األشياء.
بض ِّدها ّ
وألن الشيء ابلشيء يُذكر ،فرتافقا مع احلديث عن صحابة
حضــرة خــامت النبيــن  يف مجاعــة املؤمنني األوىل ،لن يفوتنا
يف عدد شهر يوليو أن نتطرق إىل سري بعض صحابة املسيح
املوعــود (عليــه الصــاة والســام) الذين هــم أظالل الصحابة
األوائــل وأشــباههم (رضــي هللا عنهــم أمجعــن يف األولــن
واآلخرين).
ويف سياق متصل ابلنجوم إىل درجة ما ،يطالع قارئ التقوى
الكــرمي مقــاال عــن ارتبــاط احليــاة اإلنســانية منــذ القــدم حبركــة
ومواقع األجرام الســماوية األخرى ابلنســبة لكوكب األرض،
حبيــث متثــل هــذا االرتبــاط الواضح يف كثــر من مظاهر احلياة
علــى ســطح الكوكــب ،كحركــة الفصول األربعة مثال ،وحركة
املد واجلزر ،وأيضا احلالة املزاجية املتأثرة مبستوى ضغط الدم
الــي تتبــع نفــس قانــون املد واجلزر حبســب أقوال األطباء ،بل
إن ذلك االرتباط املتحدث عنه يبدو حىت يف احلالة املزاجية
العامــة ألهــل األرض مجيعــا يف العصــر الواحد .هذا املوضوع
الــذي يشــغل حي ـزا مــن صفحات التقوى هذا الشــهر يتناول
مصطلــح التنجيــم ،ومــا إذا كان يشــر إىل إج ـراءات وحقائق
علمية ،أو جمموعة طقوس عبثية ال أصل هلا!
ندعــو هللا تعــاىل أن يوفقنــا الســتلهام العــرة والعظــة والقــدوة
احلســنة مــن ســر الصحابــة الك ـرام (رضــي هللا تعــاىل عنهــم
أمجعــن) يف مجاعــة املؤمنــن األوىل والثانيــة ،فنكــون كمــن
اسرتشد هبدي جنم ابزغ غري آفل يف عباب حبر واسع ال تُرى
شواطئه أو بيداء مقفرة ،ال َعل ََم وال عالمة فيها ،وهو اهلادي
إىل سواء السبيل ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي 
التقوى

ـس الَّـ ِـي َحـ َّـرَم َّ
اللُ إَِّل
َ
﴿وَل تَـ ْقُتـ ُلــوا الَّنـ ْفـ َ

ُومــا َفـ َقـ ْـد َج َع ْلنَــا
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ْط ًان َفـ َـا يُ ْس ـر ْ
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شرح الكلمات:
ـلط؛
ـلطان :الســلطان :احلج ـ ُة؛ التسـ ُ
سـ ً
قدرُة امللك (األقرب).
فال يُس ـر ْ
جاوَز َّ
احلد
ِف :أسـ َ
ـرف يف كذاَ :
أفرط (األقرب).
فيه و َ
التفسري:
كان احلديــث يف اآليتــن الســالفتني عــن
اثنني من أســاليب القتل اخلفي ،أما اآلن
حكمــه يف القتــل
فقــد أصــدر هللا تعــاىل َ
النفس اليت
العلــي ،فقــال :جيــب أال تُقتَل ُ
حرم هللا تعاىل قتلَها إال ابحلق.
ّ
لقد قال ﴿إال ابحلق﴾ ،ألن النفس تطلق
علــى كل كائــن متنفــس ،فتنــدرج حتتهــا
أيضــا احلي ـواانت بكافــة أنواعها ،بل تؤكد
ً
البحــوث العلميــة املعاصــرة أن النبــااتت
أيضــا تتنفــس (The Plant World, Vol.
ً
 .)5 P. 19فجيء هبذا االستثناء ألن قتل
ـورا يف حــد
األشــياء األخــرى ليــس حمظـ ً
حيرم
ذاته ،إال يف احلاالت اخلاصة؛ فمثال ُ
قتل أي حيوان يف احلرم الشريف ،كذلك
ُ
ـك ألحــد ،كمــا
حيـ ُـرم قتـ ُـل حي ـوان هــو ِملـ ٌ
حيـ ُـرم قتـ ُـل احلي ـواانت الــي هي حالل أبي
طريق غري طريق الذبح .فقوله تعاىل ﴿إال
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ابحلــق﴾ حقــق هدفــن؛ أوهلمــا ختصيــص
هــذا احلكــم ابلنــاس دون غريهــم مــن
احليواانت ،واثنيهما استثناء أولئك الذين
جيــوز قتلهــم لبعــض األســباب ،كالــذي
يقتــل غــره ،أو الــذي يهاجــم اآلخـ َـر بنيــة
القتل.
كما أُشري بلفظ ﴿إال ابحلق﴾ إىل أن قتل
مثــل هــذا الشــخص جائــز فقــط إذا ُمنــح
احلــق لقتلــه مــن عند هللا تعــاىل .وكأنه 
يقول :كما أن النهي عن القتل صادر من
أيضــا أن يؤخــذ مــي
عنــدي كذلــك جيــب ً
أان اإلذن لقتل أحد .وهذا الشــرط اإلهلي
ـرص احلروب ،كمــا ضيق نطاق
قــد قلــل فُـ َ
خيار احلكومة يف إصدار عقوبة اإلعدام.
وعلى ســبيل املثال لو قتلت القابل ُة الولي َد
أمرتــا بقتلــه ،أو لــو َأمر
حبجــة أن أمــه قــد ْ
ظلما ،فلن ُيـ َع ّد احلاكم
احلاكم بقتل بريء ً
بفضل
أو القابلــة بريئًــا مــن اجلرميــة ،وذلك ِ
شـ ِ
ـرط ﴿إال ابحلــق﴾ ،ألن قتــل نفــس من
النفــوس إمنــا جيــوز ألحــد إذا ُمنــح حـ َّـق
قتلها من قِبل خالقها فقط.
مظلومــا
﴿ومــن قُتــل
ً
أمــا قــول هللا تعــاىل َ
ِف يف
ـلطان فــا يُس ـر ْ
فقــد جعلنــا لوليِّــه سـ ً
القتــل﴾ ،فاعلــم أن ويل املــرء هــو كل َمــن
يرثــه .وكذلــك الــويل َمــن يعيّنــه املــرء لتــويل
أمــوره ،كمــا ُروي أن األعــداء حينمــا
كان ـوا يتآمــرون الغتيــال ســيدان عثمــان
 عـ َـرض عليــه معاوي ـ ُة  أن جيعلــه
وليًّــا لــه ليعــرف الث ـوار أن هنــاك من أيخذ

عدم عقاب القاتل،
إن سالم العامل إمنا ينعدم نتيجة أحد السببني :أولهام ُ
وثانيهام إعدامه بطريقة عشوائية دون روية وتدبر .والحق أن العفو يف
بعض الحاالت هو األدعى واألنجع لتوطيد األمن .ولكن القانون الرائج
ينص عىل قتل النفس بالنفس
حال ًّيا ال مينح ألولياء القتيل خيا ًرا كهذا ،بل ّ
يف كل حال ،مام يقيض عىل أمن البالد ،ويزيد نريان العــداوة لهي ًبا.

أثره ،فريتدعوا عن قتله ،ولكنه  رفض
عرضه قائالً :إنين أخاف أن تقســو على
املســلمني .ويُســتنبط مــن هــذا أن تعيــن
ويل كهذا جائز.
وأمــا الســلطان فيعــي الغلبــة واحلجــة،
فامل ـراد مــن قولــه تعــاىل ﴿فقــد جعلنا لوليه
سلطان﴾ أننا قد منحنا َّ
اخليار
ويل ِ
ً
القتيل َ
أن يشــتكي إىل احلاكم فيأخذ منه حقه،
مث إذا قضــى احلاكــم يف صاحلــه فلــه اخليار
أن يقتــل القاتــل أو يعفــو عنــه .ولكــن إذا
أدرك احلاكــم أن ويل القتيــل ســيعفو عــن
أيضا احلق أن
القاتل بنية شريرة فللحاكم ً
يرفــض العفــو وينفــذ اإلعــدام .ذلــك ألن
ويل القتيــل إذا فشــل يف أداء واجبــه لشـ ٍّـر
يف نفســه أو خلــوف مــن أحــد فــإن حــق
والية القتيل يرجع إىل احلاكم.
ساري املفعول يف قضااي
هذا احلكم يبقى َ
القصــاص كلهــا ،وجنــد خــر مثــال لــه يف
ق ـرار اختــذه ســيدان علــي  .فلقــد رأى

ـخصا يض ـرِب غــره ،فنهــاه
َ
ذات مــرة شـ ً
املضروب أن
علــي  عــن ذلــك ،مث َأمر
َ
ينتقم من املعتدي ،فقال :ال ،لقد عفوت
عنــه .فــأدرك  أنــه امتنــع عــن ضــرب
ـخصا جبّ ًارا.
املعتــدي خوفًــا منه لكونه شـ ً
ـوت عنــه اترًكا
فقــال علــي  :لقــد عفـ َ
حقــك الشــخصي ،ولكــي أمــارس اآلن
حـ َّـق اجلماعــة .مث أمــر بضــرب املعتــدي
مبثل ما اعتدى على غريه.
ِف يف القتل﴾
أمــا قولــه تعــاىل ﴿فــا يُس ـر ْ
ـوق القاتــل .ذلــك
فقــد محــى بــه حقـ َ
ألن كثـًـرا مــن االعتــداءات تقــع عنــد
القصــاص ،فمثــا يُقتل القاتل بطريق مؤمل
ـاحا غــر
جـ ًّـدا كأن يســتخدم اجلــاد سـ ً
حــا ّد مث ـاً ،أو أن يصــر ُّ
ويل القتيــل علــى
ّ
إعــدام القاتــل بينمــا يكــون العفـ َـو عنه هو
التصرف األمثل.
كمــا أن يف قولــه تعــاىل ﴿فــا يُســرف
يف القتــل﴾ إميــاء ًة إىل أنــه ابلرغــم أن قتــل
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النفــس ابلنفــس هــو القانــون العــام ،إال
أنــه جيــب علــى أوليــاء القتيــل أال يصـ ّـروا
على القتل يف كل حال ،وأال يتما َدوا يف
مسلســل القتــل ،وإمنــا عليهــم العفــو عــن
القاتــل إذا مــا رأوا ابرقــة أمــل ولــو ضئيلــة
إلصالحه.
الواقع أن اإلســام قد أرســى هبذا احلكم
ـاس ألمــن البــاد .إن ســام العــامل
األسـ َ
إمنــا ينعــدم نتيجــة أحــد الســببني :أوهلمــا
ـدم عقــاب القاتــل ،واثنيهمــا إعدامــه
عـ ُ
بطريقة عش ـوائية دون روية وتدبر .واحلق
أن العفــو يف بعــض احلــاالت هــو األدعى
واألجنــع لتوطيــد األمــن .ولكــن القانــون
الرائــج حاليًّــا ال مينــح ألوليــاء القتيــل
ـص على قتــل النفس
ـارا كهــذا ،بــل ينـ ّ
خيـ ً
ابلنفــس يف كل حــال ،ممــا يقضــي علــى
أمــن البــاد ،ويزيــد ن ـران العــداوة هليبًــا.
ولــو أهنــم عمل ـوا بتعليــم اإلســام لقلََّــت
حاالت القتل بشكل ملموس ،ولتالشى
التباغض إىل حد كبري.
شرعا
وال يغي ّ
نب عن البال أنه من احملظور ً
أن يتــوىل اإلنســان بنفســه إدان ـ َة أحــد مث
ينفــذ فيــه العقوبــة مــن تلقــاء نفســه .ومن
يفعــل ذلــك اعتُــر مســرفًا يف القتــل .ورد
ـخصا قال« :اي رســول
يف احلديث أن شـ ً
ا أُم ِهلُــه
ـدت مــع ام ـرأيت رج ـ ً
هللا ،إن وجـ ُ
يت أبربعــة شــهداء؟ قــال :نعــم»
حــى آ َ
(مســند أمحد ج  2ص  ..)465وقوله:
أُمهلــه يعــي هــل أنتظــر وال أقتُلــه ،بل آيت
التقوى

أبربعة شهداء؟! ويف رواية أخرى أن النيب
 قــال ل ــه :لــو قتلتَــه بنفســك الرتكبت
جرمية القتل.
وهــذا مــا يؤكــده قولــه تعــاىل ﴿إنــه كان
ـورا﴾ ،ألن معنــاه أن ويل القتيــل
منصـ ً
سوف يتلقى النصرة من قبل الدولة؛ لذا
عليــه أال يديــن بنفســه أح ـ ًدا ،وال أيخــذ
يقتص بوساطة
بيده تنفيذ اإلعدام ،وإمنا ّ
الدولة.
منصورا﴾
كمــا أن قولــه تعــاىل ﴿إنــه كان
ً
ِف يف
أتكيــد لقولــه تعــاىل ﴿فــا يُس ـر ْ
ذكــر َّ
ويل القتيــل أن
القتــل﴾ ،حيــث ّ
مــن واجبــه هــو اآلخــر إق ـرار األمــن يف
اجملتمــع .فــا ينبغــي لــه أن يعتــدي عنــد
االنتقــام ،متذكـ ًـرا أبن هللا تعــاىل قــد قــام
أيضا أن
حبمايــة حقوقــه ،فمــن واجبه هو ً
يراعــي حقــوق اآلخرين ،وال يعتدي على
خل بنظام الدولة اليت دافعت عن
أحد فيُ ّ
حقوقه.
ْربُــوا َمـ َ
ـال الْيَتِي ـ ِم إَِّل ِبلَّـ ِـي ِهـ َـي
َ
﴿وَل تَـق َ
أَ ْح َسـ ُـن َح َّت يَـْبـ ُل َغ أَ ُشـ َّـد ُه َوأَ ْوفُوا ِبل َْع ْه ِد
ان َم ْسئُ ً
ول﴾ ()36
إِ َّن ال َْع ْه َد َك َ

شرح الكلمات:
ن حيلــف
العهــد :الوصي ـ ُة؛ ال ـ َـموثِ ُق؛ اليم ـ ُ
هبــا الرجــل؛ الــذي يكتبــه ويل األمــر للوالة
إيذان بتوليتهم (األقرب).
ً

التفسري:
أيتامــا على العموم نتيجة
يصــر األطفــال ً
األحــداث املفاجئــة مبا فيها القتل واألوبئة
ذك ـران هللا تعــاىل هنــا حبقــوق
وغريمهــاّ ،
اليتامــى بعــد أحــكام القتــل الــذي جيعــل
األطفـ َ
أيتامــا يف العائلتني :عائلة القتيل
ـال ً
وعائلــة القاتــل بعــد تنفيــذ اإلعــدام فيــه.
تقرب ـوا مـ َ
ـال اليتيــم
فيوصينــا هللا ﴿ :وال َ
أحسن﴾ ..أي هناك طريق
إال ابليت هي
ُ
واحــد فقــط للتصرف يف مــال اليتيم ،وهو
أن يــؤدي هــذا التصــرف إىل زايدة هــذا
املــال حــى ينتفــع منــه اليتيــم .فكأنــه تعاىل
يقــول :ال ننهاكــم عــن التصــرف يف أم ـوال
اليتامــى بطريــق حمــرم فحســب ،بــل أنمركم
ابلتصرف فيها حبيث تزدهر تلك األموال
لصاحل أصحاهبا األيتام.
ـدءا آخــر
لقــد بــن القــرآن الكــرمي هنــا مبـ ً
من مبادئ النظام اإلسالمي مييز اإلسالم
عــن الــدايانت األخــرى .فــكل ديــن آخــر
أيمــر حبســن معاملــة اليتامــى ،ول ــكن ليس
مثــة ديـ ٌـن يوصــي حبمايــة أم ـوال اليتامــى
واســتثمارها .فــكأن هــذه اآليــة توصينــا
بتشــكيل جلنــة عامــة حلمايــة أم ـوال األيتام
غــر البالغــن .إن البــاد الغربية تعمل هبذا
املبــدأ يف هــذه األايم ،ولكــن اإلســام هــو
الذي َو َض َع نواة هذه الفكرة أول مرة قبل
قرن.
ثالثة عشر ً
واعلم أن قوله تعاىل ﴿حىت يبلُغ َّ
أشده﴾
ال يعين أن أكل أموال اليتيم جائز إذا ما
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األول أن
شـ َّ
ـب وتَرعـ َـرَع! ذلــك لســببنيّ :
سن الرشد فلن
البديهي أن اليتيم إذا بلغ َّ
يسمح ألحد أبكل أمواله؛ والثاين أنه ال
يُعقــل أن يُشــرف أحــد علــى أم ـوال اليتيم
ـتثمرا إايهــا مــا دام اليتيــم غــر قــادر
مسـ ً
علــى التصــرف الســليم فيهــا ،مث يبــدأ يف
أكل هــذه األم ـوال وإتالفهــا حــن يصبح
ـادرا علــى التصرف الســليم!
اليتيــم ابل ًغــا قـ ً
احلــق أن اإلســام ال يســمح أبكل مــال
يتيما كان أو غريه ،إذن فهذه وصية
أحد ً
رابنيــة لــويل اليتيــم أو للحاكــم أال يــرح
حمافظــا علــى أم ـوال اليتيــم وال يتخلى عن
ً
أداء هــذا الواجــب قبــل بلــوغ اليتيــم ســن
قادرا
الرشد وكمال الشباب حيث يكون ً
ال ال جيوز
بنفســه علــى محايــة أموالــه .فمث ً
للــويل أن يقــول عنــد بلــوغ اليتيــم الثاني ـ َة
عشــرة مــن عمــره مث ـاً :لقــد كــر هــذا مبا
يكفي ،ولَيـَتـ َو َّل اآلن محاي َة أمواله بنفسه.
كما أن قوله تعاىل هذا يتضمن اإلشــارة
سن الرشد
أيضا إىل أن اليتيم إذا ما بلغ َّ
ً
ـادرا علــى محايــة
والعقــل حبيــث يصبــح قـ ً
أموالــه بنفســه ،فيجــب أال يظــل وليــه
قابضا على أمواله حبجة أنه ما زال صبيًا
ً
غر ًيرا.
إ ًذا فبقولــه تعــاىل ﴿حــى يبلُ ـ َغ أَ ُشـ َّـده﴾
ـارب واحلاكـ َـم مــن أن يســلكوا
هنــى األقـ َ
الضارين ابليتيم.
ًّأي مــن هذيــن الطريقــن َّ
فكثريًا ما نرى أن أقارب اليتيم ميلّون من
مســاعدته بعــد فــرة ويتخلَّــون عنــه ،ممــا

يضــره اقتصـ ًّ
ـادي؛ أو أهنــم ال يعطون اليتيم
َّ
حقــه رغــم بلوغــه ســن الرشــد والشــباب.
ومــا أكثـ َـر مــا نــرى مثــل هذه املشــاهد يف
الــوالايت اهلنديــة ،حيــث يكــون األمــر
اليتيم قد بلغ ســن الرشــد والعقل ،ولكن
كبــار املوظفــن اإلداريــن ال يس ـلّمون لــه
الســلطة حبجــة أنــه ال ي ـزال غــر ابلــغ أو
غــر عاقــل ،وال يريــدون بذلــك إال حتقيق
مآرهبم الشخصية.
وقوله تعاىل ﴿وأَوفُوا ابلعهد﴾ يبدو ألول
وهلة غريَ متناسق يف سياق احلديث عن
اليتامى ،إذ ال نرى يف الظاهر أي شــيء
مــن العهــد يف حــق اليتيــم؛ ولكن احلقيقة
ليست هكذا ،وذلك لألسباب اآلتية:
أيضــا،
ّأوالً :ألن العهــد يعــي املســؤولية ً
يقــال :فــان ُّ
ويل العهــد ..أي ســيتوىل
مســؤولية احلكــم؛ وعليــه فامل ـراد مــن هــذه
اجلملــة :عليكــم أبداء مســؤوليتكم جتــاه
اليتامــى ورعايــة أمواهلــم مــا دام ـوا حباجــة
ورُّدوا إليهــم أمواهلــم يف املوعــد
لذلــكُ ،
املناسب.
كمــا أن قولــه تعــاىل ﴿وأوفُ ـوا ابلعهــد﴾
إمياءة إىل أن محاية أموال اليتامى ليست
منّـ ًة عليهــم وإحسـ ًـان إليهــم ،بــل هــو أمر
مــن أوامــر هللا تعــاىل ومبــدأ مــن مبــادئ
نظــام اإلســام؛ فــا تظن ـوا أنكم تُســدون
بذلــك معروفًــا إىل اليتامــى ،وإمنــا عليكــم
فرضا واجبًا عليكم.
القيام به ابعتباره ً
واثنيًا :مبا أن اليتيم ال يستطيع أن يسأل

وليَّه عما حيصل يف أمواله من نقصان أو
زايدة ،لــذا اعتــر هللا تعــاىل رعايــة أم ـوال
اليتيــم كعهــد معــه  ،لكيــا أيكلهــا
أحــد ظنًّــا منــه أن ليــس هنــاك مــن يســأله
عنهــا .فقــال  :إذا أكلتموهــا فــأان
سأحاسبكم.
أيضا َمن
واثلثًــا :قــد يندرج ضمن األيتام ً
يتيمــا ابملعــى احلــريف ،ولكــن حالــه
ليــس ً
كحــال اليتامــى ،مثــل األق ـوام الضعيفــة
الــي تضــع نفســها حتــت مظلــة األق ـوام
يذك ـران هنــا حبمايــة
القويــة .فــاهلل تعــاىل ّ
أيضــا ،ويقــول:
حقــوق هــؤالء الضعفــاء ً
إن بعــض األق ـوام يكونــون مبثابــة اليتامى،
فــإذا صــارت حقوقهــم يف قبضتكــم فمــن
واجبكــم اإلش ـراف عليهــا؛ ولكــن ال
تســتولوا عليهــا لألبــد حبجــة اإلش ـراف
عليها ،بل إذا ملستم فيهم الكفاءة حلماية
فردُّوها إليهم.
حقوقهم وأمواهلم ُ
لو أن الدنيا عملت هبذا التعليم لتالشت
كلي ًة هذه الكراهية والتنافر اليت تتولد بني
شــى األقوام يف هذه األايم .ال شــك أن
األق ـوام القويــة تضطــر يف بعــض احلــاالت
ـول أمــور األق ـوام الضعيفــة حفاظًا على
لتـ ّ
حقــوق األخــرة ،ولكــن مــن واجــب
األق ـوام القويــة أن تــرّد إىل الضعيفة أمواهلا
وحقوقهــا لتتصــرف فيهــا حبريــة مبجــرد أن
تتولــد فيهــم الصالحي ـ ُة والكفــاءة إلدارة
تصرف
أمورهم ،وجيب أن ينتهوا عن أي ّ
يف بالد الضعفاء وأمواهلم.
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الُ :قـل ُ ِ
َع ْن أَِب بَ ْك ٍر  قَ َ
َّب َ وأََن ِف الْ َغار :ل َْو أَ َّن أَ َح َد ُه ْم نَ َظ َر َْت َت قَ َد َميْ ِه لََبْ َص َرَن.
ْت للن ِ ِّ
ُّك َي أََب بَ ْك ٍر ِبْثـَنـ ْ ِ
ي َّ
َفـ َق َ
اللُ َثلُِثـ ُه َما( .صحيح البخاري،كتاب املناقب)
الَ :ما َظن َ
اللَ لِ ُع َمر بْ ِن ال َّ
َْط ِ
ـاس َر ِضـ َـي َّ
اللُ َعْنـ ُه َمــا قَـ َ
َعـ ْـن ابْـ ِـن َعبَّـ ٍ
اب َوقَ ْد
ـال :إِِّن ل ََواقِـ ٌ
ـف ِف َق ـ ْـوٍم فَ َد َعـ ْـوا َّ َ
ح َك َّ
ُو ِض َع َعلَى َسرِي ِرِه ،إِ َذا َرُج ٌل ِم ْن َخ ْل ِفي قَ ْد َو َض َع ِم ْرَفـ َق ُه َعلَى َمنْ ِك ِب َيـ ُق ُ
اللُ إِ ْن ُكنْ ُت
ولَ :رِ َ
اللُ َم َع َص ِ
ول َّ
َك َّ
اللِ َ يـ ُق ُ
س ُع َر ُس َ
ولُ :كنْ ُت َوأَبُو
لََ ْرُجو أَ ْن َْي َعل َ
احَبـيْ َكِ ،لَ ِّن َكثِريًا َما ُكنْ ُت أَ َْ
َك
ْت َوأَبُو بَ ْك ٍر َوُع َمر َوانْ َطلَ ْق ُت َوأَبُو بَ ْك ٍر َوُع َم ُر .فَإِ ْن ُكنْ ُت لََ ْرُجو أَ ْن َْي َعل َ
بَ ْك ٍر َوُع َم ُرَ ،وَفـ َعل ُ
َّ
اللُ َم َع ُه َما فَالَْتـ َف ُّت فَإِ َذا ُه َو َعلِ ُّي بْ ُن أَِب طَالِ ٍب( .صحيح البخاري،كتاب املناقب)
ـول َّ
حـ ِـن قــال :قالــت َعائِ َش ـ ُة َر ِضــي هللا َعْنـ َهــاَ :كا َن َر ُسـ ُ
اللِ 
الرْ َ
َعـ ْـن أَِب َس ـل ََم َة بْـ ِـن َعبْ ـ ِد َّ
ُم ْض َط ِج ًعــا ِف َبـيـ ِـي َك ِ
ـك ْ َ
الــال ِ،
اس ـتَْأ َذ َن أَبُــو بَ ْك ـ ٍر فَ ـأَ ِذ َن لَـ ُه َوُهـ َـو َعلَــى تِْلـ َ
اش ـ ًفا َعـ ْـن َســاَقـيْ ِه .فَ ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
اللِ
ْ
َ
ْ
ول َّ
َس َر ُس ُ
َفـتَ َح َّد َث ُث ْاستَأ َذ َن ُع َم ُر فَأذ َن لَُه َوُه َو َك َذل َكَ .فـتَ َح َّد َث ُث ْاستَأ َذ َن ُعثْ َما ُن فَ َجل َ
ـت َعائِ َش ـ ُةَ :د َخـ َـل أَبُــو بَ ْك ـ ٍر َفـلَـ ْـم َتـ ْهتَـ َّ
ـش لَـ ُه َولَْ ُتـبَالِـ ِه ُثَّ َد َخ َل
َ و َسـ َّـوى ثِيَابَـ ُهَ .فـل ََّمــا َخـ َـرَج قَالَـ ْ
َّ
َس َت َو َس َّويْ َت ثِيَابَ َكَ .فـ َق َ
ال  :أََل أَ ْستَ ِحي
ُع َم ُر َفـل َْم َتـ ْهتَ َّش لَُه َولَْ ُتـبَالِِه ُث َد َخ َل ُعثْ َما ُن فَ َجل ْ
ِم ْن َرُج ٍل تَ ْستَ ِحي ِمنْ ُه ال َْم َلئِ َك ُة( .صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة)
ـب َّ
ـال َر ُســو ُل َّ
ـال :قَـ َ
َعـ ْـن أَِب ُه َرْي ـ َـرَة قَـ َ
اللَ َوَر ُس ـول ُه،
الرايَـ َة إَِل َرُجــل ُيِـ ُّ
اللِ َ ي ـ ْـوَم َخْيـَب ـ َـر :لََ ْدَفـ َعـ َّـن َّ
َيـ ْفتَ ُح َّ
اللُ َعلَيْ ِه .قالَ :فـ َق َ
ْت لََا َو ْاستَ ْش َرْف ُت َرَج َاء
ِْم َارَة َقـبْ َل َيـ ْوَمئِ ٍذ َفـتَ َط َاول ُ
ال ُع َم ُر :فَ َما أَ ْحَبـبْ ُت ال َ
أَ ْن يَ ْدَفـ َع َها إَِ َّ
لَ .فـل ََّما َكا َن الْ َغ ُد َد َعا َعلِيًّا فَ َدَفـ َع َها إِلَيْ ِه( .مسند أمحد،كتاب ابقي مسند املكثرين)

التقوى
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ا
�
�
ح
�
�
�
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�
�
�
�
�س��د � ��مر� م��سرور ���م�د
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�أ���ده ا لله ��ت�ع�ا ��ل ��ن��ص ه ا ��ل�ع�ز ��ز
� �
ي
ىب ر ي
�
� � �ف ة ���خل ا ��ل��ل�م���س �
�
��خ
� ا
ا �ل�لي�� �� ا �� �م��س ي �
� ا�لم�و�ع�ود � او �ل�إ� �م�ا �ما�لم�ه�د �ي� �ع��لي��ه ا �ل��س�ل� �م
ح

يوم 2018/06/01

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 ْ

بن ِم َصن 
عكاش ُة ُ
كان مــن أصحــاب النــي  عكاش ـ ُة
بـ ُـن ِم َصــن ،وهــو ِمــنكبــار الصحابــة.
وحضــر غــزوَة بــدر علــى مــن حصان،
ُ
فكســر ســيفه ،فآاته النيب  خشــبة

فكانــت يف يــدهكأهنــا ســيف حديدي
ـاض ،فحــارب به العدو إىل أن كتب
مـ ٍ
هللا النصر للمسلمني .مث شارك عكاشة
يف كل الغــزوات هبــذا الســيف نفســه،
وقــد بقــي معــه إىل أن لقــي ربــه ،وكان
امسه العون.
بشره بدخول اجلنة
وكان رسول هللا ّ 
بغري حساب .يف غزوة بدر قال رسول
هللا  ألصحابــه إن أكــر فرســان
العــرب معنــا اليوم .فقــال الصحابة من
اي رسول هللا؟ قال :عكاشة بن حمصن.
ـال َ ِ
ـول اللَِّ
وعــن أَيب ُه َرْي ـ َـرَة قَـ َ
س ْع ُت َرُسـ َ
َ يـق ُ
ُول يَ ْد ُخ ُل َْ
النَّ َة ِم ْن أُم َِّت ُزْم َرةٌ ُه ْم
ِض َاء َة
ـيء ُوُجوُه ُهـ ْـم إ َ
َس ـْبـ ُعو َن أَلْ ًفــا ،تُ ِضـ ُ
َم ِر لَْيـلَ َة الْبَ ْدرَِ .وق َ
َال أَبُو ُه َرْيـ َرَة َفـقَا َم
الْق َ
اش ـ ُة بْ ُن ِ ْم َص ٍن الَْ َس ـ ِد ُّي َيـ ْرفَ ُع َنِ َرًة
ُع َّك َ
ـول اللَِّ ا ْدُع َّ
ـال َي َرُسـ َ
َعلَيْ ـ ِه َفـ َقـ َ
اللَ أَ ْن
م .ق َ
َال اللَّ ُه َّم ْاج َع ْل ُه ِمْنـ ُه ْم.
َْي َعل َِن ِمْنـ ُه ْ
َال َي َرُس َ
ُثَّ قَا َم َرُج ٌل ِم َن الَْنْ َصا ِر َفـق َ
ول
اللَِّ ا ْدُع َّ
اللَ أَ ْن َْي َعِلَــي ِمْنـ ُهــمَ .فـ َقـ َ
ـال
َسَبـق َ
اش ُة.
َك ِبَا ُع َك َ
سجل حضرة مرزا بشري أمحد 
لقد ّ
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وكان رسول الله ّ 
بشه بدخول
الجنة بغري حســاب .يف غزوة بدر قال
رســول الله  ألصحابه إن أكرب فرسان
العرب معنا اليوم .فقــال الصحابة من
يا رســول الله؟ قال :عكاشة بن محصن.
حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

هذه الواقعة يف كتابه سرية خامت النبيني
حيــث قــال هــذه الواقعــة قــد وقعت يف
جملس الرسول  حيث قال سيدخل
ســبعون ألفــا مــن أمــي اجلنــة بغــر
حســاب ،أي أهنــم ســيتبوأون مكانــة
روحانيــة عاليــة وســيهيج هلــم فضــل هللا
ورمحتــه حبيــث لــن تكــون هنــاك حاجــة
إىل حســاهبم ،وقال رســول هللا  :إن
وجوه هؤالء ستضيءكما يضيئ البدر
يف كبد الســماء يف ليلته الرابعة عشــرة.
فقــال عكاشــة :اي رســول هللا ادع هللا
تعــاىل أن جيعلــي منهــم ،فدعــا لــه النيب
 بذلك .وبعد تســجيل هذه الواقعة
قام حضرة مرزا بشري أمحد بشرح وحتليل

رائع هلا حيث قال :هذه الواقعة العابرة
يف الظاهــر مــن جملس النيب  تنطوي
على كنز من املعارف ،منها :أوال :أهنا
تــدل علــى مــا تفضــل هللا هبــا علــى أمة
النــي  مــن فضــل ورمحــة ،كمــا تـ ّ
ـدل
علــىكمــال الفيــوض الروحانية لرســول
هللا  حيث أخرب ْأن سيكون من أمته
سبعون ألفا ينجون من فزع احلساب يوم
القيامة ملا يتمتعون به من مرتبة روحانية
بفضــل هللا ورمحتــه .ويقال إن الســبعني
ألفــا إشــارة إىل عدد كبــر .واثنيا :تدل
هذه الواقعة على ما حيظى به النيب 
من قرب وزلفى عند هللا تعاىل ،ألنه 
توجــه إىل هللا تعــاىل فكشــف هللا عليــه

ـورا ،مــن خــال الكشــف أو اإلهلــام،
فـ ً
أن عكاشــة مــن بــن ه ـؤالء الســبعني
ألفا .ومن املمكن أن عكاشــة مل يكن
معدودا بني هذه الفئة من قبل ،ولكن
هللا تعــاىلكتــب لــه هذا الشــرف نتيجة
دعاء النيب  .واثلثا :تدل هذه الواقعة
علــى أن النــي  كان شــديد التــأدب
مــع هللا تعــاىل ،وكان يريــد مــن أمتــه أن
يرفعوا مســتوى جماهداهتم ،ذلك أنه ملا
ِب
رجاه شخص آخر أن يدعو له مل ُي ْ
نظرا إىل عظمة املكانة الروحانية
طلبهً ،
اليت تتبوأها تلك الفئة الطاهرة ،وهكذا
لفــت النــي  أنظــار املســلمني إىل
ضــرورة الرتقــي يف التقــوى واإلميــان

المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثالث ،شوال وذو القعدة  143٩هـ ،تموز /يوليو  201٨م

التقوى

12

والعمل الصاحل ،مبينًا هلم أهنم لو اهتموا
هبــذا األمــر لتب ـوأوا تلــك املكانــة العالية.
ورابعا :إن هذه الواقعة تسلط مزيدا من
الضوء على عظمة أخالق النيب  إذ
رفــض طلب الصحــايب اآلخر بدون أن
يكسر خاطره ،إذ رفض طلبه بلباقة.
بعث النيب  عكاشة أمريًا على سرااي
كثــرة .فقــد أ ّمــره  يف ربيــع األول
يف العــام الســادس اهلجــري علــى أربعني
مســلما للقــاء بــي أســد الذيــن كان ـوا
معســكرين ابلقــرب مــن عــن تدعــى
«غمــر» ،وكانــت علــى مســافة بضعــة
أايم انحية مكة .خرجتكتيبة عكاشة
مســرعة واقرتبت من بين أســد لتمنعهم
من شرورهم ،إال أن املسلمني ملا وصلوا
هناك علموا أن خربهم وصل بين أســد
فتفرق ـوا هنــا وهنــاك .فرجــع عكاشــة
وأصحابــه إىل املدينــة ومل يقــع أي قتال،
أي أهنــم مل يســعوا لقتــال العــدو بــدون
داع .ويف ذلــك رد علــى الذيــن يتهمــون
املسملني أبهنمكانوا حيبون القتال وإراقة
الدماء.
وعــن عبــد هللا بــن عبــاس يف قــول هللا
ـاء نَ ْصـ ُـر اللَِّ َوالْ َفتْـ ُـح *
﴿ :إِذَا َجـ َ
ـاس يَ ْد ُخلُــو َن ِف ِديـ ِـن اللَِّ
َوَرأَيْـ َ
ـت النَّـ َ
ِح ِبَ ْم ـ ِد َربِّـ َ
ـك َو ْاس ـَتـ ْغ ِف ْرُه
أَْفـ َو ً
َســبّ ْ
اجــا * ف َ
إِنَّـ ُه َكا َن َت ـ َّـو ًاب﴾ (النصــر) ،قــال :ملــا
التقوى

ـت أمــر حممــد  بــاالً أن ينــادي
نزلـ ْ
ابلصــاة جامعــة .وبعد الصالة خطب
خطبــة بكــت منهــا العيــون ،مث قــال:
ـت لكــم؟»
«أيهــا النــاس أي نــي كنـ ُ
فقال ـوا :ج ـزاك هللا مــن نــي خــرًا ،فلقــد
ـت بنــا كاألب الرحيــم وكاألخ
كنـ َ
ـت رسـ ِ
ـاالت
الناصــح املشــفق ،أديـ َ
هللا  ،وأبلغتَنــا وحيــه ،ودعــوت إىل
ســبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة،
فجزاك هللا عنا أفضل ما جازى نبيًا عن
ِ
«معاش َر املسلمني ،أان
أمته .فقال هلم:
أنشــدكم ابهلل وحبقي عليكم َمن كانت
ُ
فليقتص مين».
لــه قِبَلــي َم ْظلَم ٌة فلَيـ ُقـ ْـم
َّ
يقم إليه أحد .فناشدهم اثنية ،فلم
فلم ْ
يقــم أحــد ،فناشــدهم الثالثــة« :معاشـ َـر
املســلمني أنشــدكم ابهلل وحبقــي عليكــم
َمنكانت له قِبلي مظلمة فليقم فليقتص
مــي قبــل القصــاص يف القيامــة» .فقــام
مــن بــن املســلمني شــيخكبــر يقــال لــه
عكاشة ،فتخطى املسلمني حىت وقف
بــن يــدي رســول َّ
الل  ،فقــال :فداك
أيب وأمــي ،ل ـوال أنــك انشــدتنا مــرة بعــد
أخرى ماكنت ابلذي يُق ِدم على شيء
من هذا .مث قال عكاشــة :كنت معك
يف غزاة فلما كنا يف االنصراف حاذت
انقيت انقتك ،فنـزلت عن الناقة ودنوت
منــك ألقبــل قدمــك ،فرفعت القضيب

ـت خاصــريت ،وال أدري أكان
فضربـ َ
عم ـ ًدا منــك أم أردت ضــرب الناقــة؟
فقــال رســول َّ
الل « :أعي ـذُك جبــال
هللا أن يَتعمــد رســول َّ
الل ابلضــرب.
مث قــال  :اي بــال انطلــق إىل من ــزل
مشــوق»،
فاطمــة وائتــي ابلقضيــب املَ ُ
فخــرج بــال وقــال لفاطمــة :اي بنــت
رسول َّ
الل ،انوليين القضيب املمشوق،
فقالــت فاطمــة :اي بــال ،ومــا يصنــع
أيب ابلقضيــب ،وليــس هــذا يــوم حــج
وال غ ـزاة؟ فقــال :اي فاطمــة مــا أغفلــك
عما فيه ِ
أبوك! إن رسول هللا  يودع
ويفــارق الدنيــا ويعطــي القصــاص مــن
نفســه .فقالــت فاطمة رضي هللا عنها:
اي بالل ،ومن ذا الذي تطيب نفسه أن
يقتــص مــن رســول هللا ؟! اي بــال،
إذن فقل للحسن واحلسني يقومان إىل
هــذا الرجــل ،فيقتص منهما وال يدعانه
يقتص من رسول هللا  .فدخل بالل
املســجد ودفع القضيب إىل رســول هللا
 ،ودفع رسول هللا  القضيب إىل
عكاشة ،فلما نظر أبو بكر وعمر رضي
هللا عنهمــا إىل ذلــك قامــا فقــاال :اي
عكاشــة هــذان حنــن بني يديك فاقتص
منا وال تقتص من رسول هللا  ،فقال
«امض اي أاب بكر وأنت
هلما النيب ِ :
فامض فقد عرف هللا مكانكما
اي عمر ِ
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ومقامكمــا» ،فقــام علــي بن أيب طالب
فقال :اي عكاشة أان يف احلياة بني يدي
رســول َّ
الل  ،وال تطيــب نفســي أن
يُضــرب رســول َّ
الل  ،فهــذا ظهــري
وبطين اقتص مين بيدك واجلدين مائة،
وال تقتــص مــن رســول َّ
الل  ،فقــال
النــي « :اي علــي ،اقعــد فقــد عــرف
هللا  مقامك ونيتك» .وقام احلسن
واحلســن رضي هللا عنهما فقــاال :اي
عكاشــة ،أليــس تعلــم أان ســبطا رســول
َّ
الل؟! فالقصــاص منــا كالقصــاص مــن
رسول َّ
الل  ،فقال « :اقعدا اي قُرة

عيــي» ،مث قــال النــي  :اي عكاشــة
ارب» فقال عكاشة:
اضرب إنكنت َض ً
اي رســول هللا ضربتَــي وأان حاســر عــن
بطــي ،فكشــف عــن بطنــه  ،وصاح
املســلمون ابلبــكاء ،وقال ـوا :أتــرى اي
عكاشــة ضــارب رســول َّ
الل  ،فلمــا
نظر عكاشة إىل بياض بطن رسول َّ
الل
 ،مل ميلــك أنكــب عليــه وقبّــل بطنــه
ـداء لــك أيب وأمــي ،ومــن
وهــو يقــول :فـ ٌ
تطيــق نفســه اي رســول هللا أن يقتــص
منك؟ فقال له النيب  :إمَّا أن تضرب
وإمَّا أن تعفو» فقال :قد عفوت عنك
رجاء أن يعفو هللا عين يوم القيامة ،فقال
ً
النيب « :من أراد أن ينظر إىل رفيقي
يف اجلنة فلينظر إىل هذا الشيخ» ،فقام

فقال له النبي  :إ َّما أن ترضب وإ َّما أن تعفو» فقال :قد عفوت عنك رجا ًء
أن يعفو الله عني يوم القيامة ،فقال النبي « :من أراد أن ينظر إىل رفيقي
يف الجنة فلينظر إىل هذا الشيخ» ،فقام املسلمون فجعلوا يقبلون ما بني عيني
عكاشة ،ويقولون :طوباك طوباك نلت الدرجات العىل ومرافقة رسول ال َّله.

املســلمون فجعل ـوا يقبلــون مــا بني عيين
عكاشة ،ويقولون :طوابك طوابك نلت
الدرجات العلى ومرافقة رسول َّ
الل .
كان هــذا عكاشــة ،فلمــا مسع عكاشــة
أن النــي  خيــر عــن رحيلــه رأى أنــه
رمبــا لــن جيــد مثــل هــذه الفرصــة الحقــا
فاغتنمها ليلمس جســد رســول هللا بل
ليقبّله.
يف عهــد خالفــة أيب بكــر  خــرج
عكاشــة مــع خالــد بــن الوليــد يقاتــل
املرتديــن .يــروي عيســى بــن ُع َمْيـلَ ـ َة عن
أبيــه أن خال ـ ًدا بــن الوليــد كلمــا خــرج
حملاربــة املرتديــن ومســع األذان امتنــع مــن
اإلغــارة عليهــم وإن مل يســمع األذان
أغــار .فلمــا وصــل إىل قــوم كان ـوا يف
اخ ـ َة بعــث خالــد عكاشــة بــن حمصن
ُبـ َز َ
واثبــت بــن أقرم رضي هللا عنهما طليع ًة
أمامه أيتيانيه خبرب العدو ،وكاان فارسني،
عكاشة على فرس يقال له الرزام واثبت

احملب ،فلقيا طليح ًة
على فرس له يقال له َّ
وأخــاه ســلمة اللذيــن ســبقا جيشــهما
الســتطالع أخبــار املســلمني .فانفــرد
طليحــة بعكاشــة وســلمة بثابــت رضــي
هللا عنهما ،فقتل األخوان الصحابيَني.
يقــول أبــو واقــد الليثــي :كنــا يف مائــي
فــارس يف طليعــة اجليــش ،فوقفنــا عنــد
هذيــن املقتولــن عكاشــة واثبــت رضــي
هللا عنهما إىل أن وصل خالد بن الوليد
فأمر بدفنهما ف ُدفنا بدمائهما وثياهبما.
وكان ذلــك يف الســنة الـ ـ  12للهجــرة.
هكذا استشهد عكاشة.
خارجة بن زيد 
وكان هناك صحايب آخر للنيب  وهو
األغر من
خارجة بن زيد ،وكان من بين ّ
اخلــزرج .كانــت بنته حبيبــة تزوجت من
أيب بكــر الصديــق وولدت منه أم كلثوم
بنت أيب بكر الصديق.
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لقــد آخــى رســول هللا  بــن خارجــة
بن زيد وبني أيب بكر  .كان خارجة
زعيــم القبيلــة وُيـ ّعــد مــنكبــار الصحابة،
وقــد ابيــع يــوم العقبــة .وقد أقام أبو بكر
 يف بيت خارجة بن زيد بعد اهلجرة
إىل املدينــة .وقــد اشــرك يف غــزوة أُحــد
واستُشــهد فيهــا بعــد أن قاتــل بشــجاعة
وبسالة كبريتني .أخذته الرماة يوم أُحد،
جرحــا ،فمــر بــه
ُ
فجــرح بضعــة عشــر ً
صفوان بن أمية فعرفه فأجهز عليه ،ومثّل
علي يوم
بــه وقــال :هــذا ممــن أغــرى أبيب ّ
بــدر يعــي أابه أميــة بــن خلف...وقــال:
اآلن شفيت نفسي حني قتلت األماثل
ابن
مــن أصحــاب حممــد ،وقتل صف ـوا ُن َ
قم.
قوقل خارجة بن زيد و َ
أوس بن أر َ
لقد ُدفن خارجة بن زيد وسع ُد بن الربيع
الــذيكان ابــن عمــه يف قــر واحد .وقد
جاء يف رواية :قال عباس بن عبادة يوم
أُح ٍد بصوت عالٍ :اي معشر املسلمني،
هللاَ ونبيَّكم! هذا الذي أصابكم مبعصية
نبيكــم ،فيوعدكــم النصــر فما صــرمت! مث
نــزع مغفــره عــن رأســه وخلــع درعه فقال
خلارجــة بــن زيــد :هــل لــك يف درعــي
ومغفري؟ قال خارجة :ال ،أان أريد الذي
تريــد .فخالط ـوا القوم مجيعاً ،وعباس بن
عبــادة يقــول :مــا عــذران عنــد ربنــا إن
أصيــب رسـ ُ
ن تطــرف؟
ـول هللا ومنــا ع ـ ٌ
التقوى

يقــول خارجــة :ال عــذر لنــا عند ربنا وال
حجة .فأما عباس فقتله سفيان بن عبد
مشــس الســلمي .وقــد تلقــى خارجــة بــن
جرحا من الرماح.
زيد بضعة عشر ً
مر مالك بن ُّ
الد ْخ ُشــم على خارجة بن
زيــد يــوم أُحــد وبــه ثالثــة عشــر جرحــا،
فقــال لــه مالــك :أمــا علمــت أن حممــدا
قــد قُتــل؟ فقــال خارجــةْ :إن قُتل رســول
هللا  فإن هللا حي ال ميوت ،فقد بلّغ
رسـ ُ
ـول هللا  رســالة ربــه ،فقاتِــل عــن
دينك.
وكان خلارجــة ولــدان أحدمهــا زيــد بــن
ـوف يف عهــد خالفــة
خارجــة الــذي تـ ّ
عثمــان  .وكان مــن أوالده حبيبــة
بنت خارجة زوجة سيدان أيب بكر .
ـوف أبــو بكــر  كانت زوجته
عندمــا تـ ّ
«حبيبــة» حامــا ،وقال  :أتوقع أهنا
ستزق بنتا ،فأجنبت بنتا.
ُ
مث هناك صحايب آخر امسه زايد بن لبيد،
وأمه عمرة بنت عبيد بن مطروف .وكان
لزايد بن لبيد من الولد عبد هللا .شهد زايد
العقبة الثانية مع الســبعني من الصحابة
وأسلموا مجيعا .وملا عاد إىل املدينة بعد
أن أســلم كســر أصنــام بــي بياضــة الــي
كانوا يعبدوهنا .وخرج زايد إىل رسول هللا
 ،مبكة فأقام معه حىت هاجر رســول
هللا  إىل املدينــة فهاجــر معــه ،فــكان

ـاري .وشــهد
ـري أنصـ ٌ
يقــال :زاي ٌد مهاجـ ٌ
زايد بدرا وأُحدا واخلندق واملشاهد كلها
مع رسول هللا . ،عندما جاء النيب 
ومر من قبيلة بين بياضة
املدينــة مهاج ـرا ّ
رحــب بــه زايد وقــالَ :ي َرُسـ َ
ـول هللاِ َهلُـ ّـم
ّ
إلَْيـنَا .فقال َ :خلّوا َسب َ
ِيل انقيت ،فَإِّنـ َها
ورةٌ وستجد منـزهلا بنفسها .ويف شهر
َم ْأ ُم َ
حمــرم يف العــام التاســع مــن اهلجــرة عـ ّـن
رسـ ُ
حمصلني مســتقلني جلمع
ـول هللا ّ 
وعي زايدا يف
أم ـوال الــزكاة والصدقاتّ ،
منطقــة حضــر مــوت ،فظل يــؤدي هذه
اخلدمة إىل عهد خالفة عمر .
وقــد ورد يف التاريــخ أنــه عندمــا اشــتدت
فتنــة االرتــداد يف عهــد أيب بكــر 
ورفــض البعــض أداء الزكاة وارتد أشــعث
بــن قيــس الكنــدي أيضــا بعــث أبو بكر
إليــه زاي ًدا ،فغ ـزاه زايد والذ أشــعث يف
حصــن النجــر .فحاصــره زايد بشــدة
األمن على نفسه وولده
فسأله األشعث َ
ومالــه علــى أن يفتــح هلم .فقال له زايد:
جيــب أن تكتــب عقــدا وســأختم عليــه،
مث فتــح هلــم بعــد ذلــك .وعندمــا فُحص
تبي أن األشعث كتب
العقد فيما بعد ّ
أمساء تسع ـ ــة أشخ ـ ــاص آخرين ونـ ـ ـ ـ ـ ــسي
ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر امســه ،وبُعــث بــه إىل أيب بكــر
ابملدينـ ــة.
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شهداء الرجيع 
مث هنــاك صحــايب آخــر هــو معتــب بــن
ابن عمه
عبيد ...وليس له عقب ،وورثه ُ
أســر بــن عــروة .وشــهد معتب بن عبيد
بدرا وأحدا وقُتل يوم الرجيع شهيدا ،وقد
قُتل يوم الرجيع عشرة من املسلمني.
يقــول حضــرة مــرزا بشــر أمحــد  عــن
هــذا احلــدث :هــذه األايمكانــت خطرية
جــدا علــى املســلمني ،إذ كان النــي 
يتلقــى أخبــارا موحشــة مــنكل جانــب،
ولكنــه  كان يواجــه أكــر خط ـ ٍر مــن
قريــش مكــة الذيــن أصاهبــم احلمــاس
والتجاسر بسبب غزوة أُحد.
عند الشعور هبذا اخلطر َّ
شكل النيب 
فريقــا مــن عشــرة مــن صحابتــه يف شــهر
صفــر مــن العــام الرابــع اهلجــري ،و َّأمــر
عليهــم عاصــم بــن اثبــت ،وأمرهــم أبن
يتوجه ـوا سـ ًّـرا إىل قــرب مكة ويســتطلعوا
أوضــاع قريــش ،وخيــروه عــن أعماهلــم
وأنشــطتهم وخططهــم ،لكنــه قبــل أن
ينطلــق هــذا الفريــق ،جاء نفر من عضل
وقــارةُ ،مقريــن ابإلســام فقال ـوا اي رســول
هللا إن فينــا اإلســام فابعــث معنــا نف ـرا
مــن أصحابــك يفقهوننــا فبعــث رســول
هللا  معهم نفس الفريق الذي َّشــكله
لالستطالع لكنهمكما تبني الحقاكانوا
كاذبني وإمنا جاؤوا إىل املدينة مبؤامرة بين

املرسل والـمحسن وكاشف الهموم ،والصالة عىل رسوله
«الشكر لإلله ِ
والسالم عىل إمام اإلنس والجن الذي هو طيب القلب والجاذب إىل
الجنة ،والسالم عىل أصحابه الذين ركضوا إىل ينبوع اإلميان كالظآمن
وتن َّوروا بكاملهم العلمي والعميل يف ليايل ظلــات الضالل».

حليــان الذيــن وضع ـوا هــذه اخلطــة ألخــذ
الثأر منهم على قتل زعيمهم سفيان بن
خالــد ،زعمــا منهــم أن املســلمني عندمــا
سيخرجون هبذا القصد سوف يقتلوهنم.
وكان بنــو حليــان قــد وعــدوا رجال عضل
وقــارة مقابــل ذلــك كث ـرا مــن اجلمــال.
فلمــا وصــل ه ـؤالء الغــدارون مــن عضــل
وقارة إىل ما بني عســفان ومكة ،أخربوا
بــي حليــان س ـرا أن املســلمني أيتــون معنا
فتعال ـوا ،فخــرج منهــم مائتــا شــاب مائــة
منهم رماة ليلحقوا ابملسلمني وأصابوهم
عند الرجيع .وكيفكان لعشرة أشخاص
أن يقاوموا مائيت مقاتل؟! لكن املسلمني
مل يُعلَّم ـوا االستســام بــل قــد ُعلموا أهنم
إذا حوصــروا فليقاتل ـوا ،لــذا صعــد هؤالء
الصحابــة علــى تلــة واســتعدوا للدفــاع.
فقال هلم الكفار -الذين ال يعاب عندهم
اخلداع -لكم العهد وامليثاق إن نزلتم أن
ال نقتــل منكــم .فقــال هلم عاصم  ال

نثق بعهدكم وميثاقكم ،لذا لن ننـزل هلذا
العهد .مث قال موجها إىل السماء :اللهم
خرب عنا رسولَك.
أنت ترى ما نواجهه فأَ ْ
ابختصار دافع عاصم ورفاقه واستُشــهد
منهم سبع ٌة وبقي ُخبيب بن عدي وزيد
بن ال ِّدثِنَّة وصحايب آخر .استنـزهلم الكفار
مــرة أخــرى ،ووعدوهــم أهنــم لن يضروهم
إذ كان ـوا يتمنــون ْأســرهم أحيــاء ،فاخنــدع
هؤالء املسلمون البسطاء هذه املرة .لكن
الكفــار فــور نزوهلــم اعتقلوهــم ،عندهــا مل
يطــق رفيــق خبيب وزيــد -وذُكر امسه يف
التاريخ عبد هللا بن طارق -الصربَ وقال
للكفار هذا أول نقض للعهد منكم وال
ندري ماذا ســتفعلون بنا الحقا ،فرفض
جروه قليال وضربوه مث
املشي معهم ،وهم ّ
قتلوه وتركوه هناك .فلماكان انتقامهم قد
حصــل قــد أخذوا معهم خبيبــا وزيدا إىل
مكــة إفراحــا لقريــش وطمعــا يف املال ،مث
ابعومها يف مكة ،إذ قد ابتاع خبيبا أوال ُد
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حــارث بــن عامــر بــن نوفل ،ألن خبيبا
كان قــد قتــل حــاراث يف بــدر ،أمــا زيــد
فاش ـراه صفوان بن أمية ،ومها اآلخران
قد استُشهدا فيما بعد.

«  ....كانوا ُأســد ميادين النهار ورهبان الليايل ونجوم الدين،
واملراد من كونهم رهبان الليايل هو أنهم كانوا يعبدون
يف الليايل وهم نجوم الدين ويحالفهم رىض الله تعاىل».

خالد بن بُكري 
مث مــن الصحابــة الذيــن شــهدوا بــدرا،
ســيدان خالــد بــن بُكــر ،وكان ســيدان
خالــد بــن بكــر مــع إخوتــه الثالثــة
ســيدان عاقــل وســيدان عامــر وســيدان
إايس  هــم أول مــن أســلموا معــا
يف دار أرقــم ،وكان رســول هللا 
قــد آخــى بــن ســيدان خالــد بــن بكري
وسيدان زيد ابن الدثنة ،وهو قد شهد
بــدر وأحــدا ،واستُشــهد يف حادثــة
الرجيع املذكورة قبل قليل ،حيث قُتل
عشرة من الصحابة غدرا .وكان خالد
بن بكري ضمن أفراد السرية اليت بعثها
النيب  لقافلة قريش برائسة عبد هللا
بن جحش  ،واستشــهد يف شــهر
صفــر مــن العــام الرابــع بعــد اهلجــرة يف
الرجيع أثناء قتال مع أفراد عضل وقارة
برفقــة عاصــم بــن اثبــت ومرثــد بن أيب
مرثــد الغنــوي .يقــول ابــن إســحاق:
حــن وصــل أف ـراد عضــل وقــارة مــع
ه ـؤالء الصحابــة إىل الرجيــع ،وهــو
اســم نبــع قبيلــة ُه َذيــل ،وعلــى حــدود

فهؤالء ق ّدموا تضحيات حلماية الدين
وإلمياهنــم وأحــرزوا رضــى هللا تعــاىل.
قــال املســيح املوعــود  يف كتــاب
لــه :الشــكر لإللــه ِ
املرســل وال ــمحسن
وكاشف اهلموم ،والصالة على رسوله
والســام علــى إمــام اإلنــس واجلــن
الــذي هــو طيــب القلب واجلاذب إىل
اجلنــة ،والســام علــى أصحابــه الذيــن
ركض ـوا إىل ينبــوع اإلميــان كالظمــآن
وتنـ َّـوروا بكماهلــم العلمــي والعملــي يف
ليــايل ظلمــات الضالل .مث قال 
يف موضــع عــن الصحابــة :كانوا أُســد
مياديــن النهــار ورهبــان الليــايل وجنــوم
الدين ،واملراد من كوهنم رهبان الليايل
هــو أهنــم كان ـوا يعبــدون يف الليــايل
وهــم جنــوم الديــن وحيالفهــم رضــى
هللا تعــاىل .وفقنــا هللا تعــاىل لتحســن
حالتنا العلمية والعملية ولرفع مستوى
عبادات الليايل( .آمني)

التقوى

احلجــاز ،غــدروا ابلصحابــة ،وأاثروا
قبيلــة ُه َذيــل ضــد أولئــك الصحابــة.
كان الصحابة يف خيمتهم إذ الحظوا
أن الناس من اجلهات األربع يتقدمون
إليهم مســلحني ابلسيوف ،فاستعدوا
للدفــاع بشــجاعة ،فقــال هلــم الكفار:
وهللا لن نقتلكم ،وإمنا نريد أن نعتقلكم
ونبيعكم ألهل مكة ،فقال هلم سيدان
مرثــد بــن أيب مرثــد وســيدان عاصم بن
اثبــت وســيدان خالــد بــن بكــر :
وهللا لن نثق أبي عهد من املشرك ،مث
حصل القتال واستُشهدوا كلُّهم .لقد
قال سيدان حسان بن اثبت :
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* كان احلجــاج بــن يوســف الثقفــي يســتحم
يف النهــر فأشــرف علــى الغــرق فأنقــذه أحــد
املسلمني وعندما محله إىل الَبـ ِّر قال له احلجاج:
أطلُــب مــا تشــاء فطلبــك جمُاب .فقــال الرجل:
ومــن أنــت حــى جتيــب يل أي طلب؟ قال :أان
احلجــاج الثقفــى ،قــال لــه :طلــي الوحيــد أنــي
ســألتك ابهلل أن ال ختــر أحــداً أنــي أنقذتــك.
* العلم ما َنـ َفع ،ليس العلم ما ُح ِفظ.
* لكــي يتعلــم اجلميــع أن يقول ـوا احلــق جيب أن
يتعلموا مساعه.
* لســان العاقــل وراء قلبــه وقلــب األمحــق وراء
لسانه.
* تسق ــط الرجولــة عندمــا يرتفــع صوتــك علــى
من تَ ِعب يف تربيتك.
* كلمــا إرتفــع املصبــاح اتســع نطــاق إضاءتــه،

فارتفــع إبخالقــك وبتفكــرك وبقدراتــك لكــي يتســع
نطاق أتثريك اإلجيايب يف من حولك.
* ال ترتك صالتك أبدا ...فهناك املاليني حتت القبور
يتمنــون لــو تعــود هبــم احليــاة ليســجدوا ولــو ســجدة
واحدة.
* ُكن يف الدنيا كعابر سبيل ،واترك وراءك أثرا مجيال،
فما حنن يف الدنيا إال ضيوف ،وما على الضيوف إال
الرحيل.
* كلما ارتفع اإلنسان ،تكاثفت حوله الغيوم واحملن.
* ال حتكــم علــى اآلخريــن مــن أول نظــرة ...فــا فــرق
بــن لــون امللــح ولون الســكر ...ولكن ســتعرف الفرق
بعد التذوق.
فعايِن
*إذا أردت اكتشــاف مســتوى عقل شــخص ما َ
كيف حياور من خيالفه الرأي.

المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثالث ،شوال وذو القعدة  143٩هـ ،تموز /يوليو  201٨م

التقوى

18

بَ َ ةُ ا �ل� ْ � ْ ُ َ �َ ْ � َّ اَ ُة � َّ اَ
� َار �ع��
م���س�
� ا�لم�و� �
عوِد �ع�لي��ِه ا �ل�ص�ل� � �َاو �ل��س�ل� �ِم
ِ
ي
�ُعَ َ�قَ ة ُ � فَ ة ْ �ْعَ
ف ُِ
ح
عَ
رَ
ْ
�� �م��ا
ضَ�ت�ِه ِ�لم��� �ل �ِ� ��طر��� ب�ِن� ا �ل� ب� ِ�د
��
�
ِي�
ِ

تــميم أبو دقة

أ�لّف ا إلمام املهدي وامل�سيح املوعود  زهاء  22كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة ،ق َّدم فهيا مبادئ ا إلسالم احلقة وتعالميه السامية،
َّ
ومضهنا �آالف أالبيات من أالشعار الرائعة يف العرفان ا إلله�ي ومدح النيب  و إ�ظهار مزاايه العظمية ومدح ا إلسالم والقر�آن الكرمي.
لقد جتلت يف هذه الكتاابت �آية عظمية؛ ويه ُّ
تعل حرضته ا إلجعازي ألربعني أ�لفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة ،إ�ذ َّعلمه هللا تعاىل
اجلذور والنحو والرصف و أالساليب والرتاث والشعر و أالدب و أالمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة .ولقد ظهر
التعل يف قوة لغته فتحدى اخلصوم مرارا ل إلتيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل ،كام َّ
هذا ُّ
جتل يف تطعمي كتاابته و أ�شعاره ابلرتاث العريب
وم َُل ِحه ،بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا ،بل ويف إ�نشاء حركة للحفاظ عىل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها معاكسا
بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى إ�ىل تسطيح اللغة بل و إ�هاملها والتخيل عهنا ،بل تق َّدم درجة إبعالن أ�ن هللا تعاىل قد
َّعلمه ب أ�ن العربية يه أ� ُّم أالل�سنة و أ�عظم لغات العامل بال منازع ،وق َّدم أالدةل العديدة عىل ذكل وحتدى هبا.
سي ُّد تلقائيا عىل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعىل ر أ�سها
ويف املقاالت التالية سيتضح جانب من أ�عامل حرضته ومظاهرها ،كام ُ َ
االهتام ابلرسقة من ُكتب أالدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

ذك ـران أن املســيح املوعــود عليــه الصــاة
والسالم كان مبدعا يف شعر املعارضات،
وقــد ابتكــر أيضــا املعارضــة النثريــة كمــا
بينَّــا أمثلتهــا يف احلريــري ،وبينَّــا كيــف ارتقــى حضرتــه
ابلكلمــات واملعــاين والتعابــر ووظفهــا أروع توظيــف.
وســأعرض اآلن جانبا من معارضة املســيح املوعود عليه
الصــاة والســام ملعلقــة طرفــة بــن العبد ،وكيف اســتطاع
بكل براعة توظيف عباراته وكلماته لتخدم غرض حضرته

التقوى

يف إثبات أنه مبعوث ومأمور من هللا ،بينما مل تكن قصيدة
طرفــة بــن العبــد ســوى الغــزل والبــكاء علــى األطــال مث
وصف الناقة مث متجيد اللغو واللهو وشرب اخلمر والدعوة
إىل اإلكثــار منهــا ألن احليــاة فانيــة! فشــتان بــن رســالة
املســيح املوعود الســامية ومواضيع طرفة بن العبد البالية.
ولننظــر اآلن إىل مواضــع َّ
وظــف فيهــا حضرتــه
تعابــر وصــور طرفــة لتخــدم موضوعــه الســامي.
القصيدة هي:
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املسيح املوعود:
معلقة طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
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ي
نَ أْ
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أَ
ن
ُ
����أ ��ل� ا � ا ��ل� رَا ن ����َ
س�� �تُ�ه�ا
� � �مو�ٍ ك� و ِح ِ�إ ِ�
�
�ق �ذُ �ّ� تْ
� �ن ��ف� ��س� ��ت�� ف��ق خ��ا ��لق
�و �د ِ�ل�ل
ي� ب وي�� ��
َ
تُ ا � � ت ا قًا ن ا ا ت َ أ�تَ َ تْ
�� � ،و ����ب�ع�
��ب�� ر ي� ِع�� �� �� جِ���ي� ٍ
ُّ � ا ��
� �ف ق
ح�ت
�َ
ن��م�ا
�
ل
�
�ك
�
�
�
�
ص
�
ل
�
ع
�
�
�
�
�
ل � ٍم ٍح ي ير ي�

تُ � أ�� َ ْ � أ ّ
ف
��ق�م� �و �ل�م � ك�
����
����س�ل �و �ل�م � ت��ب���ل��ِد
أَْ
� ْ � أَتََ َّ
ُ ُ ََ
�
َ
���ع ن�ي�� ت��� ،ف��ل�ْ � ك�����س�ل �و �ل�م� ����ب��ل��ِد
م
زَ
َ
َ
ْ
�
�
�ت �� �أ�ُ�ؤَ ��سْ َ
م ���ط �ل��ؤ �ل��ؤ � ����ب ��د�
�ل �ل ِ �� �ي� ٍ و� ر ج ِ
ُ ظ � ا ُ � َ ُ ُ زَبَ
�َ
�م ���ط� ْ �� �ل�ؤ �� �ل�ؤ �َو �� ْر�
�م ���� �ِ��هر ِ �س
�ج ِ�د
�
ي ٍ
�
� ��تّ� تُ
بـ��ه �م���ثَ ا ��ل���ث�ق� ��ف ا�لم��� نّ
س� ِ�د
�
�
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ي
ِ
ل
�
�لَ َ ا َ ضُ ا ف ق ف ُ َ�نَّ
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� ّ ن ق ّ � ّ ن � �ت ّ
���
ك
��خ�د � ���� ا �ل�� �لو� �ل�م ي��
��خ�د ِد
ٍ
ِ
�
ي
ِ
َ �َ ْ نَق ُّ � ّ ن �لَ ْ َ�تَ َ ّ
�ع�لي��ِه ���� � ،ا �ل�� �لو� ��م ي��
��خ�د ِد
ِ
ي�
ح�ّ ������س�ت�ا �ن �ير � � � ���� ت
�
�غ��د �ي�
�وِِب ي� ب ب
ي� وح وي
َ َ ا َ �ق ا �� تَ� ُ ُ� َ ��تَ� ْ
تَ
�
�بِ�� �
هو ج�� ء �ِمر� ٍل ر �وح �و ��غ� ِ�د ي�
ّ �ف ا تَ ُ ن ا ت تَ ُ ْ ُ
�ع��ل� �م� ���د ر �و� �م� �
ح� ب�ر ج���د �ي�
ي�
َ
َ
�ا
���أ �نّهُ ظَ ��� ْ ُ ُ� ْ�ُ
�
�
ح
�ج ِ�د
ه
�
�
�،
ك
�
�
� ر بر
ِ
�ع��ل�ى �ل� ب ٍ
َ
ف
�� ث �ف قَ َ
���لي����س ك���
م���ل�� ��و�� � �مْور ���م�عبّ� ِ�د
ٍ
ي
ُ عَ َّ
�َ � ��� ��فًا ��فَ �قَ �َ
ْ
�
�
��م
ب� ِ�د
ظ� � �و� �موٍر
و� ي
���أ ش ا َ � ّ � �أ
ّ ة أَ ْ
َ
ك�� ���ج��� ِر � �مو�ل�ي� ا �ل� ����سر� � ���غي� ِ�د
ِِ

المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثالث ،شوال وذو القعدة  143٩هـ ،تموز /يوليو  201٨م

التقوى

20

طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:
املسيح املوعود:
طرفة:

تَ ََّ ت � �قُ َّ ن �ف � شَّ ْ � تَ �تَ
�
� ا � �ل ���ف��ي� �� ا �ل� � � � �
�
� �بر�ع ِ
ِ ي
��و ِل ر �عي�
َ ا ن غ راً ن خ ةً
�ق
�و�
�و��و�م�ي� ي����ع� دي� ��ي� ��ر�و �و��
�فَ ا � أ ن نَ َ ّ َ َ ً
�
��،ا
م�ا �ِ�ل ك�
�م� �ل�ي� � را �ي� � او�ب� ���ع��م� ��
ي
� ّ � �م�ا �أد � �ُ � �ا �م�ا ���سّ���ن
ي��س ب� و ر ي� �عل ي ب �ي�
�َ��ُل �ُ � �م�ا �أد � �َ� �ا �َ �َ��ُل �ُ�م ن
�
ي �و م و ر ي� �عل مي �و �ي�
� ف أ ا ��
َ
� ق � بَ
ل
�
�
ل
�ج�هٍ �م�� �سّود
�
�
�وك��ي ��� � �ع� � و�
ٍ
�ج
نَ
بَ
َ
�أَرَ � �َ ْ�َ �َّا � �خ
����ي�ل ِب��م�اِ��ل�ِه
ى �قب� ر �ح�
ٍم ِ ٍ
ًا �� ّ
� ن ْ صَ �
�
�
�
�
�
�
�م
ك
�
ل
ه
�
�
له�م
�و�ي��ع�ل�و� ِد �ع�� ا �ر ل بر و �
ُ َ نْ أَ �ْ َ
���أَ نَّ ُ نَ َّراً
َتَ
��
�
����س�م �ع� � �ل�مى ك�� � �م و�
� �و�ب ِ

َ ئ قَ َ � ّ � �أ
ّ ة أَ غْ
َ
�
� ا �ل� ���ِ�سر�ِ � ����ي ِ�د
ح��د اِ� ��� � �مو�ل�
ي
ِ
� ت أَ نُ � ًا يَ ْ �أَ � نّ
ُ
م��ى � د � رح�م� ����ن� ع��� �يو��ب���ع ِ�د
ي
ت أَ ْ نُ ن ُ يَ ْ �أَ َ ن يَْ
ُ
�م��ى � د � �م��ه ����ن� �ع��� �و��ب���ع ِ�د؟
ي
��ك َ
�أ�ُ
��ف ُ �م ن �ُ���ع�� ��ل� ا ءَ ��م
�
�
�
ح��م ِ�د؟!
ي ر � ي ل�ي� و
��ا � ا �َم ن ��ف ��لَ ّ ُق ُ � ُ
�مك� �ل� �� �� ا �
� � ْر ��ط ب� ن� �م�عبَ� ِ�د
ح
ي� ي �ي ِ
�غ� ّ �� �ق ّ �ف � � � �ة ف
� ��ي� ا �لب� ��ط�ا �ل� �م�� ِ��س ِ�د؟!
�ب� ���ش��
قَي�ٍ ي ٍ
�ف � َ � ا �َ�ة ُ فْ
َ�� ْ َ
�
�
�
�
��ك����ب �
عِو� �ي� ا �لبِ� ��ط� �ل�ِ م����ِس ِ�د
ِر � يٍ
��َْ َ ث � ش خ� ش ن �جَ ْ �جَ
� � ��ور ا �ل�و�
ك� �
ح��� ي � �
��و� ���د ���د �ي�
برر بِ ِ
تَ�خَ �ََّ ُ َّ �
�ُ
َ
ّ
��ل�ل �
حر ا �لر��م�لِ ،د ��ع�� �ل�ه ���ن ِ�د
ِ
صٍ
(كتاب التبليغ)

وكمــا رأينــا ،فقــد اســتخدم حضرتــه أحيــاان الكلمــات ذاهتــا ،وأحيــاان كلمــات مشــاهبة حمافظــا علــى القالــب
واألسلوب بصورة مذهلة رائعة بديعة.
فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يعــارض فحــول شــعراء اجلاهليــة ســوى مــن علَّمــه هللا تعــاىل اللغــة العربيــة تعليمــا
إعجازاي ،فأصبح كأنه قد عاش هذه العصور وعايش أهلها؟
بقي أخريا أن نقول أبن شعر املعارضات ال يتطلب أن يعلن املعارض أنين سأعارض القصيدة الفالنية!
فهذا مل حيدث قط! بل هو ينظمها وينشرها ويرى الناس هذه املعارضة ويعرفوهنا.
أما إذا قال جهول – بناء على هذه املعارضة – أن حضرته قد سرق من طرفة بن العبد فهذا هو اخلطل
واخلبــل واجلنــون بــا حــدود .فهــل كانــت معلقــة طرفة جمهولة منســية ال يعرفها أحــد ،أم أن حضرته قصد
أن يــرى النــاس هــذه التعابــر ويــروا براعتــه مقابــل طرفــة ويــروا كيف وظف هذه التعابــر والرتاكيب والصور
لتخدم غرضا ساميا وهي بيان املعاين الروحانية السامية.
التقوى
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ا �ل�مَ َ ا �ع ا �ل�َشْ ُ رَ ُة
كو �
���س� ِ �ي� م��� �
�ُ ن
بِ��د �و ِ�

�َ ضَ ا ءٌ �مَ �ْ تُ ٌ�ُ ن� َ ّ� ُ � ه � ا � �أ �ْ َ�ا ا �� َا َ ة
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� َ � ّ خَ
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�� �َو��ا ر ج��ِه
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�ِم� دَا ِ���ِال �ل�ي�� ِ
� ا �ل� ِ ِ ِ ِ

تَ
قَ
َ
ْ
ُ
ٌ
��خ�د � �م��َ
م�ا �ت
ت
ْ
ا
�
�
�ص�دِ ،يم�م� � �
��� ٍ
ِ م ِي ٍ

املاميت أالوىل (معاندون -مرتدون -متكربون -متغطرسون .......إ�خل)
املاميت الثانية (جمهتدون -م�ستفرسون -مؤدبون متواضعون ،ابحثون  .........إ�خل)
تَ َّدعى املاميت أالوىل أ�ن هنر أالمحدية ليس به سوى املاء العكر اململوء ابلقاذورات,
فتذهب املاميت الثانية لتبني أالمر ،فال تلبث أ�ن تكتشف مفاج أ�ة كربى!!
صاف سائغ للشاربنيُ ،يروي القلب احلزين.
إ�نه ماء عذب ٍ
فتهتم ُ
املاميت أالوىل َ
ماميت غبية بلهاء!
املاميت الثانية ابجلهل قائةل :اي كل من ٍ
هذا سطح الهنر فقط ،أ�ما القاذورات قه�ي را�سبة ىف القاع،
ولكنك لو حتريت أالمر لوجدت أالمحديني إ�ما منتفعني أ�و مغفلني.
تسارع ُ
املاميت الثانية ابلبحث والتقىص ،فت أ�يت بفرع جشرة طويل لتبلغ به قاع الهنر،
مث ترشع يف التقليب حبثا عن قاذورات اجلنان و أالذهان املنسوبة للجامعة ا إلسالمية أالمحدية
مبحض الزور والهبتان ،فتجد مفاج أ�ة أ�كرب!!
لكام زاد التقليب زادت عذوبة املياه وتض َّوعت رواحئ زكية.
فال جتد تكل املاميت املنصفة سبيال سوى الغطس ىف هنر أالمحدية ،فتجد املفاج أ�ة أالكرب!!
إ�هنا اجلنة ..إ�هنا اجلنة ..إ�هنا اجلنة
قصدت أ�م مل تقصدي ،شكرا كلِ.
أ�يهتا املاميت أالوىل،
ِ
خاطرة :محدي عبد اهلادي – مصر
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� َّ
ْ
ن
ا �ل���ت���� ُ
ِج ي�م

ْ
�
َ
ْ
�ن
�بَ��ْ نَ ا ��ل� ���ق �َا �ل� � ك�ا
ِر
رَار و ِ�إ
ي� ِ�إ
ِ
سامح مصطفى  -مصر

العلــوم التجريبيــة علــى
الرغــم مــن أهنــا مثلــت
نقلــة نوعيــة يف تقــدم
اإلنســانية ،إال أهنــا مل تكــن وحدهــا
وســيلة تلــك النقلــة ،وإمنــا هــي جمــرد
حلقــة يف سلســلة طويلــة متصلــة عــر
الزمــان مــن العلــوم واملعــارف املرتاكمة
واليت حصلها اإلنسان خالل مسريته
منذ نشأته األوىل.
والبحــث العلمــي مل يتخــذ صفــة
املوضوعيــة والتجريــب إال مؤخ ـرا
علــى يد رينيه ديــكارت يف القــرن
الســابع عشــر امليــادي ،بينمــا ال
ميكــن ألي مثقــف إنــكار أن سلســلة
البحــوث العلميــة ظلــت جاريــة منــذ
نشــأة اإلنســان األول ،وإن كانــت مل
تتخــذ بعــد الصفــة البحثيــة الــي بينها
التقوى

ديكارت ،إذ اختذ حبث اإلنسان عن
احلقيقة وقتذاك طابعا فلسفيا متلبسا
يف كثــر مــن األحيــان بوجهــة النظــر
الدينيــة ،والــي كانــت مــدار حيــاة
اجملتمعــات اإلنســانية القدمية مجيعها.
وقــد ظــل ذلــك الطابــع الفلســفي
والــذي ال ميكــن فصلــه عن الدين هو
املهيمــن منــذ البــدء علــى مجيــع فــروع
املعرفة.
وينشــأ لــدى كثرييــن اع ـراض مفــاده
أن كث ـرا مــن معــارف األقدمــن ال
ينبغي عدها علوما ،وذلك جملرد عدم
خضوعهــا ملبــدأ التجريــب ،ومن تلك
املعارف «التنجيم»..
وعلــى فــرض ســامة هــذا االع ـراض
مــن الزيــغ ،فــإن علومــا كثــرة معتــرة
يف هــذا العصــر مل يكــن أحــد ليعرتف

هبــا علومــا قبــل قرنني أو ثالثة خلت،
كعلم النفس مثال ،إذ مل يكن خيضع
ألســس منهجيــة واضحــة ،كمــا مل
يوضــع علــى حمك التجريــب العملي،
فكان أكثر التصاقا ابلفلســفة .األمر
مشــابه إذا نظ ـران إىل موضــوع «علــم
التنجيــم» مــن نفــس الزاويــة ،وإن
كان موضــوع التنجيــم يبــدو خمتلفــا
أيضــا بعــض الشــيء ......فكثــر
مــن املمارســات مل تكــن فيمــا مضــى
معــدودة ضمــن العلــوم ،مث اكتســبت
صفــة العلميــة فيمــا بعــد حــن أمكــن
إخضاعهــا للمالحظــة والقيــاس،
بينمــا اندرا مــا جنــد علمــا مــا يفقــد
صفــة «العلميــة» فيمســي ض ـراب مــن
ضروب اخلرافة واملمارسة اجلوفاء عند
شــرحية كبرية من املنتســبني لثقافة هذا
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العصــر ..وذلــك ينطبــق متامــا علــى
«التنجيــم» يف الوقــت احلــايل ،ال
سيما يف جمتمعات تشيع فيها اخلرافة
ويعم اجلهل.
أمساء عديدة واملسمى واحد
لــو أننــا ُج ـزان حواجز الزمــن إىل الوراء
رجوعــا إىل العصــور الغابــرة ،لرأينــا أن
لفظــة «تنجيــم» ال تعدو كوهنا وصفا
جلانــب مــن جوانب تلك املمارســات
املتعلقــة مبالحظــة ودراســة األج ـرام
الســماوية وحركتهــا ومواقعهــا ابلنســبة
إىل بعضهــا البعــض ،وأتثــر تلــك
املواقع على البيئة واإلنسان .وغين عن
الذكــر أن هــذه املمارســات اكتســبت
عديــدا مــن األمســاء ،كالتنجيم ،وعلم
اهليئة ،وعلم األجرام السماوية ،وعلم
الفلــك  ،astronomyومؤخ ـرا علــم
الكونيــات  .cosmologyغايــة مــا
يقــال أن كل هــذه األمســاء تشــر إىل
املسمى ذاته ،والذي سنصطلح على
اختيار اسم «علم التنجيم» منها عرب
هذا املقال.
  
احمليــط الفيزايئــي وثنائيــة التأثــر
والتأثر
النظرة إىل احمليط الذي يعيش فيه املرء
ويؤثــر فيــه ويتأثر به تتســع ابســتمرار،

ومل يــدع تعريفنا هذا للبيئة مجاال إلنكار التأثري والتأثر املتبادل بيننا
وبــن جميع ما يحيط بنا مــن مظاهر حية وغري حية ،ومن جملة تلك
املظاهر األجرام الســاوية ،بعدت عنا أم قربت ،كربت حجام وكتلة
أم صغرت .والقول بعكس هذا يجعل من دراسات علوم الفلك يف
الجامعات ومراكز األبحاث واملؤسسات الفضائية كلها محض عبث....

وتتناســب طــرداي مــع التقــدم املعــريف
لإلنســانية ككل .ففــي حــن مــن
األحيــان مــا كان لإلنســان أن يــدرك
وجود أقوام تعيش على الضفة الغربية
للمحيط األطلنــي ،حــى أن ذلــك
احمليــط عــرف يف األدبيــات اجلغرافيــة
القدميــة ابســم «حبــر الظلمــات» وقــد
شــكل حــدا وهنايــة جغرافيــة للعــامل يف
اخلرائــط القدميــة ،مث مل تلبــث زاويــة
النظــر الضيقــة أن اتســعت لــرى
اإلنسان حدودا أبعد ،وجتاوزت تلك
احلــدود الكــرة األرضيــة أبســرها ،حىت
بلــغ بصــر ذلــك املخلــوق الضعيــف
إىل أعمــق أعمــاق الكــون الســحيقة،
واتســع مفهــوم البيئــة ابتســاع حــدود
البصــر ،وصــار تعريــف البيئــة اآليت
هــو األمشــل :هــي جمموعــة الظــروف
والعوامــل احمليطــة ابلكائــن احلــي
واملؤثــرة يف مجيــع مظاهــره احليويــة ويف
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تركيبه الداخلي وشــكله اخلارجي ويف
سلوكه.
ومل يــدع تعريفنــا هــذا للبيئــة جمــاال
إلنــكار التأثــر والتأثــر املتبــادل بيننــا
وبــن مجيــع مــا حييــط بنــا مــن مظاهــر
حيــة وغــر حيــة ،ومــن مجلــة تلــك
املظاهــر األج ـرام الســماوية ،بعــدت
عنــا أم قربــت ،كــرت حجمــا وكتلــة
أم صغــرت .والقــول بعكــس هــذا
جيعــل مــن دراســات علــوم الفلــك
يف اجلامعــات ومراكــز األحبــاث
واملؤسســات الفضائيــة كلهــا حمــض
عبث ،األمر الذي ال ميكن أن يتفوه
به عاقل.
أتثــر األج ـرام الفلكيــة بــن اإلق ـرار
واإلنكار
يف اجملتمعــات ذات املســتوى العلمــي
والثقــايف املتــدين كث ـرا مــا يتخــذ
التقوى
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التنجيــم مظه ـرا دجليــا،
ويتمثــل يف ادعــاء مــن
يدعونــه ق ـراءة الطالــع
املســتقبل
واستش ـراف
رمجــا ابلغيــب .بينمــا األمــر
علــى النقيــض مــن ذلــك
يف اجملتمعــات املتحضــرة
والبالغــة مســتوايت عليا يف
العلم والثقافة ،فالتنجيم يف
تلــك اجملتمعــات يتخــذ مظه ـرا جتريبيا
لــه تطبيقاتــه يف خمتلف جوانب احلياة
على مســتوى كل من الفرد واجملتمع،
حىت أن مناذج استفادة اإلنسانية من
علم التنجيم يضيق عنها احلصر  .
  تشهد مالحظتنا املوضوعية للتاريخ
اإلنســاين أن هنــاك اتفاقــا وتشــاهبا
أخالقيــا عامــا بــن مجيــع الشــعوب
اإلنســانية يف احلقبــة الزمنيــة الواحدة،
هــذا االتفــاق األخالقــي علــى الرغــم
من عدم توافر سبل اتصال أو تواصل
ال سيما يف العصور الغابرة ،ال ميكن
تفســره إال أبن مؤث ـرا خارجيــا يؤثــر
يف تلــك اجملتمعــات وحييــط هبــا حبيث
يتحكــم يف أمزجــة أفرادهــا والعقــل
اجلمعي هلا .فلنعترب هذا القول فرضية
حناول إثباهتا عرب هذا املقال.
وإلثبــات تلــك الفرضيــة نطــرح أوال
جزئيــة نتفــق عليهــا مجيعــا ،وهــي أن
التقوى

هنــاك اتفاقــا يف الطبائــع بــن األف ـراد
يف رقعــة جغرافيــة معينة تبعا لدرجات
احل ـرارة أو الــرودة ،وتبعــا ملســتوى
رطوبــة اهل ـواء ،وتبعــا للقــرب أو البعــد
مــن خــط االســتواء ،بــل إن التأثــر
يتعــدى الطبائــع ليطــال أيضــا الصفــة
التشرحيية لألجساد من حيث الطول
واحلجــم وشــكل اجلمجمــة ومالمــح
الوجــه وغــر ذلــك ،فقاطنــو املناطــق
احلــارة يتميــزون ابألنــف األفطــس
خبــاف قاطــي املناطــق البــاردة ذوي
األنف األقىن الضيــق ،كذلــك أهــل
املناطــق املشمســة تبــدو بش ـرهتم أقتــم
من بشرة أهل املناطق اليت حيول فيها
تلبــد الســماء ابلغيــوم دون انتشــار
ضــوء الشــمس .وكمــا نعلــم ،فاحل ـرارة
والرطوبــة ومســتوى االســتضاءة وغــر

تلــك املؤث ـرات الفيزايئيــة منشــؤها
حركــة وموقــع جرم فلكي ابلنســبة إىل
األرض ،إنــه جنــم الشــمس ،كمــا ال
خيفى على أحد.
فــإذا ثبــت وقــوع البشــر يف بقعــة مــا
حتــت أتثــر واحــد عــام لنجــم مــا،
فكــم ابحلــري أن أنخــذ يف احلســبان
التأث ـرات النجميــة وأتث ـرات مواقــع
األج ـرام الفلكيــة -بعــدت عنــا أم
قربــت -يف مجيــع مظاهــر احليــاة على
األرض وما عليها من أحياء!  
والقــرآن اجمليــد مــرع ابإلشــارات إىل
التأث ـرات مــن هــذا القبيــل حنــو قولــه
تعاىل:
﴿ل أُق ِ
َ
ُّجــوِم * َوإِنَّـ ُه
ْسـ ُـم ِبَ َواقِ ـ ِع الن ُ
()1
َمو َن َع ِظ ٌيم﴾
َس ٌم لَ ْو َتـ ْعل ُ
لَق َ
َّج ـ ِم إِذَا َهـ َـوى * َمــا َضـ َّـل
﴿ َوالن ْ
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َص ِ
َوى﴾
احبُ ُك ْم َوَما غ َ
()3
الس َما ِء َو َّ
الطار ِ
ِق﴾
﴿ َو َّ
()4
الس َما ِء ذ ِ
َات ُْ
البُ ِك﴾
﴿ َو َّ
()5
الس َما ِء ذ ِ
وج﴾
﴿ َو َّ
َات الُْبـ ُر ِ
السَــم َاء ُّ
الدْنـيَــا بِزِينَ ـ ٍة
﴿إَِّن َزَّيـنَّــا َّ
الْ َك َو ِاك ِب * َو ِح ْف ًظــا ِمـ ْـن ُك ِّل َشــيْ َطا ٍن
ٍ ()6
َما ِرد﴾
﴿ َو َّ
ُّجــوَم
َمـ َـر َوالن ُ
الشـ ْـم َس َوالْق َ
()7
ُم َس َّخ َر ٍ
ات﴾
ُّجوِم * َفـ َقـ َ
ـال إ ِِّن
﴿َفـنَ َظـ َـر نَ ْظـ َـرًة ِف الن ُ
()8
َس ِق ٌيم﴾
ومل ختل كتاابت املسيح املوعود (عليه
الصالة والسالم) اليت هي بتأييد إهلي
خــاص مــن تلــك اإلشــارات الدقيقــة،
إذ يقول حضرته  :
«إن زمــن النــي  .....هــو األلــف
اخلامــس وهــو يتبــع أتثري املريــخ ،وهذا
هــو الســر الــذي يكمــن يف كــون
النــي  قــد أُمــر بقتــل املفســدين
الذيــن قتل ـوا املســلمني وأرادوا القضــاء
عليهــم وعزم ـوا علــى إابدهتــم .وهــذا
هــو أتثــر املريــخ أبمــر هللا وإذنــه.....
إن التجلــي األعظــم واألكمــل واألمت
يف البعثــة الثانيــة للنــي  هــو جتلــي
اســم أمحــد فقــط ،ألن البعثــة الثانيــة
مقــدرة يف أواخــر األلفيــة السادســة.
وإ ّن عالقــة األلفيــة السادســة هــي
بكوكــب املشــري ،وهــو الســادس من
()2

مجلــة اخلنّــس الكنّــس .وإن أتثــر هــذا
الكوكــب مينــع املبعوثــن مــن ســفك
وينمــي العقــل والــذكاء وموهبــة
الــدمّ ،
()9
االستدالل»
هــذا املقتبــس مــن كتــاابت املســيح
املوعود (عليه الصالة والسالم) جيمل
حزمــة مــن املعــارف داخلــه ،حــى وإن
كانــت هــذه املعــارف تعــد اآلن مــن
مجلــة األســاطري الــي ال تعــدو يف نظــر
كثــر مــن املعاصريــن كوهنا خرافة ،بيد
أن حــى األســاطري تكــون مبنيــة علــى
أســاس أصــل صحيــح ،وهــذا األصــل
الصحيح هو ما ضمن هلا البقاء حىت
وصلت إلينا ،وإن كانت وصلت وهبا
قدر كبري من التشوه .على أية حال،
فــإن احلقيقــة التارخييــة تشــر إىل أن
لكوكــب املريــخ أتث ـرا جالليــا الحظــه
اإلنســان القــدمي ابلتك ـرار ،وإليــه ع ـزا
احلرب ودوافعها وأتثرياهتا ،فكان اسم
مارس  Marchعلمــا علــى إلــه احلــرب
يف املثيولوجيا الرومانية.
املشــري ،Jupiter
كذلــك
ذلــك الكوكــب األضخــم ضمــن
كواكــب النظــام الشمســي ،قــد
ُعـ َّـد يف املثيولوجيا الرومانيــة بوصفــه
إلــه الســماء والــرق ،ويعــد مناظـ ًـرا
لزيــوس يف امليثولوجيــا اإلغريقيــة.
كان جوبيرت راعــي رومــا ،وكان يقــر

القوانــن ويضمــن العدالــة والنظــام
ـر أب إللــه
االجتماعــي .ويعد جوبيـ ً
احلــرب مــارس وابلتــايل يعد ج ًدا لكل
من رومولوس ورمــوس املؤسســن
األسطوريني لروما  .
قــد يثــر احدهــم اعرتاضــا مفــاده
أن القــول بذلــك ال يعــدو ترديــدا
ألســاطري األولــن .فنقــول أن حــى
أســاطري األولــن تكــون مبنيــة علــى
شــيء مــن األصــل الصحيــح ،بدليــل
أن األســطورة قــد تولــد يف شــعوب
خمتلفــة بنفــس التفاصيــل مــع اختالف
األمســاء ،وذلــك علــى الرغــم مــن
التباعــد املــكاين أو الزمــاين بــن تلــك
الشــعوب ،فمثــا ،كوكــب الزهــرة،
هــو رمــز للحــب واجلمــال لــدى
خمتلــف الشــعوب ،ورمــز إليــه يف كثــر
من املثيولوجيات القدميــة آبهلــة ،فهــو
عشــتار عنــد البابليني ،وإانان لــدى
ا لسو مريني  ،و عشــتا رو ت عند
ا لفينيقيني  ،و أ فر و د يت عنــد
اإلغريق ،وفينوس عنــد الرومــان ،بــل
وحــى يف الكتــاب املقــدس رمــز الزهرة
(كوكــب الصبــح) إىل اجملــيء الثــاين
للمســيح  يف الزمــن األخــر،
وع،
ففي رؤاي يوحنا الالهويت« :أََن يَ ُس ُ
ْت َمال َِكــي ألَ ْش ـ َه َد لَ ُكـ ْـم ِب ـ ِذ ِه
أَ ْر َس ـل ُ
ُريَُّة
األُ ُمــوِر َعـ ِـن الْ َكنَائِـ ِ
ـس .أََن أَ ْص ُل َوذ ِّ
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الصبْ ِح الْ ُمنِريُ»
َدا ُوَدَ .ك ْوَك ُب ُّ
نعــود إىل مقتبــس حضــرة املســيح
املوعود ،ولنـ َـر ،مــاذا عــى أصــا بتأثــر
الكوكب؟!
حيــدث أن تكــون األرض واقعــة حتــت
أتثــر جــرم فلكــي مــا بشــكل دوري،
فأحيــاان يتكــرر ذلــك التأثــر بشــكل
ســنوي كمــا هــو احلــال مــع الشــمس
والقمــر ،واترة يتكــرر بعد عقود كتأثري
املذنب هايل والذي يقرتب من األرض
يف مدار بيضاوي شديد االستطالة مرة
كل  72عامــا حمــداث جمموعــة تغ ـرات
فيزايئيــة وجويــة ونفســية لــدى مظاهــر
احليــاة علــى هــذا الكوكــب ،وهكــذا
احلــال ابلنســبة جلميــع عناصــر النظــام
الشمســي املتحركــة مجيعهــا واملؤثــرة
بعضهــا يف بعــض .فــا ميكــن لعاقــل
أن ينفــي ذلــك التأثــر املتبــادل ،فقــول
املســيح املوعــود بوقــوع األرض حتــت
أتثــر املريــخ يف زمــن النــي اخلــامت ،مث
وقوعهــا حتــت أتثــر املشــري يف زمنــه،
أمــر ال غضاضــة فيــه ،ويتفــق والقانــون
السائد يف الطبيعة.
وحلركــة األج ـرام الســماوية ومواقعهــا
ابلنســبة إىل بعضهــا البعــض أتث ـرات
يف مجيــع مظاهــر احليــاة علــى كوكــب
األرض حبيث ال متلك املخلوقات من
تلك التأثريات فكاكا ،ومن أبرز تلك
()10

التقوى

فإن مل نقر بتلك الحقيقة ،فامذا نقول عن ظاهرة املد والجزر
الحادثــة بتأثري جاذبية القمر عىل األرض ،بحيث إن الســوائل
كمياه البحار واألنهار بل وحتى الدماء يف العروق منسوبها يرتفع
تحــت تأثري تلك الجاذبية ،أفال يؤثر هذا عىل األمزجة والحاالت
النفســية كذلك ،بحيث تختلف تلك األمزجــة ليال عنها نهارا؟!   

التأث ـرات أتثــر اجلاذبيــة احلافظ لوضع
كوكــب األرض ككل وكذلــك احلافــظ
لوضع األجسام عليه من شجر وبشر
وماء وهواء....إخل ،يقول تعاىل  :
الس َم َاء ُّ
ِيح َو ِح ْف ًظا
﴿ َوَزَّيـنَّا َّ
الدْنـيَا ِبَ َصاب َ
()11
َذلِ َك َتـ ْق ِد ُير الْ َعزِي ِز الْ َعلِي ِم﴾
فــإن مل نقــر بتلك احلقيقة ،فماذا نقول
عــن ظاهــرة املــد واجلــزر احلادثــة بتأثــر
جاذبيــة القمــر علــى األرض ،حبيــث
إن الس ـوائل كميــاه البحــار واألهنار بل
وحىت الدماء يف العروق منسوهبا يرتفع
حتــت أتثــر تلــك اجلاذبيــة ،أفــا يؤثــر
هــذا علــى األمزجــة واحلــاالت النفســية
كذلــك ،حبيــث ختتلــف تلــك األمزجة
ليال عنها هنارا؟!   
كذلــك مــاذا عــن حركــة ال ـرايح
املومسيــة الــي لوالهــا النعدمــت وســيلة
التلقيــح العظمــى مــن علــى وجــه
الكوكب؟! أوليســت الرايح كمــا

يقــول تعــاىل عنهــاَ ﴿ :وأَ ْر َس ـ ْلنَا الـ ّـرَِي َح
لَ َواقِ َح﴾ ()12؟! أوليســت حركة ال ـرايح
مجيعها منشؤها الشمس؟!
واألمثلــة مــن هــذا القبيــل كثــرة حبيــث
يضيق عنها نطاق احلصر  .
وكل أتثــر خفــي حيــدث يف هــذا
الوجود املادي قد أشــار هللا تعاىل إليه
ابملالئكــة ،حيــث إن لفظة «مالئكة»
مشــتقة مــن املــادة اللغوية «م-ل-ك»
والــي مــن معانيهــا املســتفادة ِمــاك
األمــر ومقاليــده .واملالئكــة يف التصــور
اإلســامي يعــزى إليها إج ـراء إرادة هللا
تعــاىل يف اخلليقــة ،فإليهم يشــر التنزيل
احلكيــم﴿ :يََافُــو َن َرَّبـ ُهـ ْـم ِمـ ْـن َفـ ْوقِ ِهـ ْـم
()13
َوَيـ ْف َعلُو َن َما ُيـ ْؤَم ُرو َن﴾
فتأث ـرات األج ـرام الســماوية ،تعــزى
إىل تلــك املالئكــة ،الــي ال حتيــد عــن
أمــر هللا تعــاىل قيــد شــعرة .واملالئكــة
يف التصــور اإلســامي اســم وصفــي
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يطلــق علــى عــدة مظاهــر ،ومجيع تلك
املظاهر مبينة يف القرآن اجمليد و نلمح
إضــاءات عليهــا يف قــول خــامت النبيني
 و كذلــك كالم املســيح املوعــود
(عليه الصالة و السالم) .واألمر برمته
حقائــق غابــت عمــن يتعامــى عنهــا،
وحينمــا عــر املســيح املوعــود عــن مثــل
تلك احلقائق الدقيقة قال  :
« ُذكــرت النفــوس النورانيــة ،املرتبطــة
ابألج ـرام الســماوية ارتبــاط الــروح

ابجلســم ،ابســم املالئكــة أو ا ِجلنــة .ومل
تعتــر املالئكــة النورانيــن  -الذيــن هلــم
مكانــة خاصــة يف الكواكــب والنجــوم
 واســطة بينه  وبــن رســله إىلوخمولني،
درجة اعتبار املالئكة قادرين َّ
بــل بـ ّـن قدراهتــم مقابله كامليت يف
احلي؛ يســتخدمه احلي كما يشــاء.
يد ّ
لــذا فقــد أُطلــق يف بعــض األماكــن
مــن القــرآن الكــرمي علــى كل ذرة مــن
األجســام أيضــا اســم املالئكــة؛ ألن

كل تلــك الــذرات تســمع لرهبــا الكــرمي
وتفعــل مــا تؤَمــر .فمثــا إن امل ـواد الــي
ُتــدث التغي ـرات يف جســم اإلنســان
ابجتــاه الصحــة أو ال ِعلَّــة ،فــإن كل ذرة
من تلك املواد تتقدم أو تتأخر حبسب
()14
مشيئة هللا»
لــن خنــوض يف حبــث وتفصيــل يف
موضــوع املالئكــة ،ولكــن ينبغــي أن
نؤكــد علــى فكــرة أهنــا وســائط إلنفــاذ
إرادة هللا تعــاىل يف خليقتــه ،وإنــكار

فإن مل نقر بتلك الحقيقة ،فامذا نقول عن ظاهرة املد والجزر الحادثة بتأثري
جاذبية القمر عىل األرض ،بحيث إن الســوائل كمياه البحار واألنهار بل وحتى
الدماء يف العروق منســوبها يرتفع تحت تأثري تلك الجاذبية ،أفال يؤثر هذا عىل
األمزجة والحاالت النفسية كذلك ،بحيث تختلف تلك األمزجة ليال عنها نهارا؟!   
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تلــك الوســائط (أي املالئكــة) هــو
ابلضــرورة إنــكار إلرادة هللا تعــاىل،
ومــن هنــا كان إنــكار التأثــر النجمــي
حيمل يف طياته بذرة الكفر ،حيث إن
اإلميــان ابملالئكــة هــو الركــن الثاين من
أركان اإلميان ،يقول تعاىل:
الر ُسـ ُ
ـول ِبَــا أُنْ ـزَِل إِلَيْ ـ ِه ِمـ ْـن َربِّـ ِه
﴿آ َمـ َـن َّ
َوالْ ُم ْؤِمنُــو َن ُك ٌّل آ َمـ َـن ِبللَِّ َوَم َلئِ َكتـِـه
ِ ِ ()15
َوُكتُبِ ِه َوُر ُسله﴾
كذلــك أجــاب حضــرة خــامت النبيــن
حــن ُســئل عـ ْـن ْالِميَــا ِن ف َقـ َ
ـال« :أَ ْن
ُتـ ْؤِمـ َـن ِبللَِّ َوَم َلئِ َكتـِـه َوُكتُبِـ ِه َوُر ُس ـلِ ِه
َوالَْي ـ ْـوِم ْال ِخ ـ ِر َوُتـ ْؤِمـ َـن ِبلْ َق ـ َد ِر َخـ ْـرِِه
َو َشـ ِّـرِه» ( )16فعد  اإلميان ابملالئكة
اثين أركان اإلميان الستة.
  
التأثري املتبادل بني املادة والروح
مــا دمنــا قــد توصلنــا يف العصــر الراهــن
إىل حتميــة وقوعنــا حتــت أتثــر فيزايئــي
ألجسام أخرى رمبا بعدت عنا ماليني
الســنني الضوئيــة ،فــإن مبجــرد تســليمنا
ابلتأثــر الفيزايئــي نكــون مضطريــن إىل
اإلقرار ابلتأثري الروحاين ابلتبعية ،حيث
إن كل أتثــر مــادي يتبعــه أتثر روحاين،
والعكس صحيح ،وهذه احلقيقة أماط
عنها اللثام حضرة املسيح املوعود (عليه
الصــاة والســام) يف مؤمتــر األداين
املنعقــد يف الهــور عــام  ،1896حــن
التقوى

فثبت أن أجسامنا ال ميكن بحال أن تتأثر مبعزل عن أرواحنا ،كذلك
أرواحنا ال ميكن بحال أن تتأثر دون أن يلحق أجسامنا تأثري مناظر،
وبهــذا تؤكد لنا املالحظة الدقيقة مســايرة التأثر والتأثري الروحاين
لنظريه الفيزيايئ خطوة بخطوة ،و كام يتعذر عىل املرء الســر
مســتويا بقدم واحدة ،كذلك ال ميكن فصــل أحد النظريين عن اآلخر.

أُلقي خطابه اجلليل املعنون فيما بعد بـ
«فلسفة تعاليم اإلسالم» ،والذي ذكر
فيه حضرته ما تعريبه:
«وإذا أمعنا النظر تبني لنا أن الفلسفة
الصحيحــة الصائبــة للغايــة هــي أن
ـوي علــى
لألوضــاع اجلســمانية أتثــرًا قـ ً
الــروح ..فإننــا نــرى أن أفعالنا الطبْعية،
وإن كانــت جســمانية ،إال أن هلــا أثـ ًـرا
حمسوسا يف حاالتنا النفسية والروحانية
ً
أخذت يف البكاء
يقينا .فالعني مثال إذا ْ
ولــو تصن ًعــا ..فــا بــد أن تنبعــث مــن
الدموع لوعة تسري إىل القلبَ ،يضع
هلــا ويكتئــب .وكذلــك لــو ِ
ضحكنــا -
فرحا
وإن يكن تكلّ ًفا  -اكتسب الفؤاد ً
وانبســا ًطا .وكذلــك نــرى أن الســجود
اجلسماين يولد يف نفس الساجد حالة
مــن التضــرع واخلشــوع .كمــا نشــاهد
ابلعكــس أنــه لــو مشــى اإلنســان رافعــا
رأســه مــرزا صدره ،فمشــيته هــذه تولد

فيــه ك ـرا وغطرســة .ومــن هــذه األمثلــة
يتبني متاما أن لألوضاع اجلســمانية أثرا
يف احلاالت الروحانية من دون ريب».

()17

فثبــت أن أجســامنا ال ميكــن حبــال
أن تتأثــر مبعــزل عــن أرواحنــا ،كذلــك
أرواحنــا ال ميكــن حبــال أن تتأثــر دون
أن يلحــق أجســامنا أتثــر مناظــر،
وهبــذا تؤكــد لنــا املالحظــة الدقيقــة
مســايرة التأثــر والتأثــر الروحاين لنظريه
الفيزايئي خطوة خبطوة ،و كما يتعذر
على املرء السري مستواي بقدم واحدة،
كذلــك ال ميكــن فصــل أحد النظريين
عن اآلخر.
  
ماذا وراء اإلنكار؟!
كمــا أن الفــرد يتأثــر روحانيــا ومزاجيــا
تبعــا لتأثــره الفيزايئــي ،كذلــك احلــال
نفســه ابلنســبة إىل اجملتمــع ككل ،بــل
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واإلنسانية أبسرها يف كل حقبة زمنية.
وهــذا أمــر ابت مــن املســلمات ،وإن مل
تســتوعبه بعد أفهام كثري منا ،لذا نرى
البعــض ينكــرون حقيقة التأثر الروحاين
مبؤثــر فيزايئــي أو العكــس ،أي التأثــر
الفيزايئي مبؤثر روحاين ،وليس حجتهم
الــي يقدموهنــا علــى نفــي تلــك احلقيقة
إال أهنــم افتقــروا إىل حاســة إدراك أحــد
التأثرييــن .فلــو فقــد املــرء مثــا حاســة
إدراك الطعــم مــن حلــو ومــر وحامض،
فمــن الطبيعــي أن يفقــد ابلضرورة تلك
احلاســة الروحانية املقابلة حلاســة إدراك
احلــاوة وامل ـرارة واحلموضــة .أضــف إىل
أتثرا نفسيًّا حيدث لدى
ذلك أن هناك ً
من يعانون من العشــى الليلي ،ويتمثل
ذلــك التأثــر النفســي (الروحــي) يف
مظاهر عدة كفوبيا الظالم .هلذا مل نعد
نستغرب اآلن حقيقة أن الليايل املقمرة
تكون أكثر إهباجا من تلك اليت يكون
القمــر فيهــا غــر مكتمــل انهيــك عــن
تلــك الــي يغيــب فيهــا القمــر كليــة،
حــى أن هــذا األمــر ارتبــط ابألدب

الرومانســي منذ نشــأته ،فتوصف ليايل
البــدر ابلبهجــة واملســرة ،بعكــس ليــايل
الســلخ ( )18اليت هي رمز شــائع للكآبة
واحلزن والكرب.
وهنــا س ـؤال يلــح يف طــرح نفســه،
ومفــاده :مــا الســر الدفــن وراء إنــكار
البعــض حلقيقــة التأثريات النجمية على
الواقع اإلنساين بشكل عام؟!
كعــادة املنكريــن أليــة حقيقــة ،فإهنم ال
ينكرون شيئا إال ألهنم مل يشهدوه نظرا
إىل بعــده عنهــم مــكاان أو زمــاان ..فقــد
ينكر شخص متثل صحراء الربع اخلايل
حــدود عاملــه وجــود شــيء مــا أو وقــوع
حــدث مــا يف قلــب لنــدن ،جملــرد أنــه مل
يشهده أبم عينه ..وابلقياس على هذا
نــرى البعــض ينكــرون أتث ـرات األج ـرام
الســماوية فينــا وعلينــا نظ ـرا إىل بعدهــا
عنا ،وإن بدا هذا البعد ليس ابلشاسع
يف أايمنا هذه.
كذلــك احلــال فيمــا يتعلــق ابلتباعــد
الزمــاين ،فأغلــب املكذبــن ملبعوثــي
الســماء نشــأ تكذيــب النــاس هلــم مــن

زبدة الكالم أن طائفة منكري تأثريات األجرام الساموية ،والساخرين من
حقائق «علم التنجيم» ليسوا سوى أحد مظاهر منكري الرسل والرساالت،
فكلتا الطائفتني تعتمد يف تكذيبها عىل بعد املؤثر (زمانا أو مكانا).

اليــأس مــن حتقــق النبــوءات عــن أولئك
املبعوثني بسبب طول الفرتة.
زبــدة الــكالم أن طائفــة منكــري
أتثريات األجرام السماوية ،والساخرين
مــن حقائــق «علــم التنجيــم» ليس ـوا
ســوى أحــد مظاهــر منكــري الرســل
والرســاالت ،فكلتــا الطائفتــن تعتمــد
يف تكذيبهــا علــى بعــد املؤثــر (زمــاان أو
مكاان).
اهلوامش:

( .1الواقعة ( .2 )77-76النجم )3-2
( .4الذارايت )8
( .3الطارق )2
( .6الصافات )8-7
( .5الربوج )2
( .7األَع ـراف ( .8 )55الصافــات -89
)90
 .9التحفة الغولرويــة – ص -209حاشــية
رقم.2
وحنَّا َّ
وت )16 : 22
الال ُه ِ ِّ
(رْؤَي يُ َ
ُ .10
( .11فصلت( .12 )13 :احلجر)23 :
(  .13النحل)51 :
 .14اخلزائــن الروحانيــة ،اجمللــد الثــاين ،كتــاب
«فتح اإلسالم».
(  .15البقرة)286 :
( .16صحيح مسلم ,كتاب اإلميان – حديث
رقم)9
 .17فلســفة تعاليــم اإلســام ،فصــل تفاعــل
الروح واجلسد.
 .18األخرية من الشهر القمري واليت مييل فيها
القمــر إىل االحتجــاب كليــة ،وهــي أكثــر ليــايل
الشهر القمري حلكة.
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كشــف هللا للمســيح
املوعــود  ،دون
غــره مــن يف هذا الزمان،
الســر املكتــوم الــذي مل يكــن ســبحانه
ليكشــفه ملن س ـواه يف املواقيت احملددة،
ليكــون برهــاانً انصعاً على أن هللا تعاىل
يكلمــه ويوحــي إليــه ويعلمــه علم ـاً مــن
لدنــه ،وأنــه بــا أدىن م ـراء مبعــوث منه،
وكالمــه الــذي خيــرج مــن فمــه ليــس إال
مــن املشــكاة ذاهتــا الــي هنــل منهــا مــن
ســبقه من املرســلني ،ومل يكن لكل من
حــاول قبلــه رفــع احلجــب أن تُرفــع لــه،
ولكن هللا تعاىل وهبها له وحده لتكون
حربتــه الــي يقتــل هبــا الدجال ،ويكســر
هبا الصليب ،ويقتل هبا اخلنزير ،ويضع
احلــرب ،ليكــون حبــق مســيحا موعــوداً،
التقوى

وإمام ـاً مهــدايً ،ال هــادي وال معلــم
وال ملهــم لــه حبقائــق األشــياء ودقائــق
الكتــاب إال هــو ،هــذا الســر هــو وفــاة
املســيح الناصــري  وفــاة طبيعيــة،
وجناتــه مــن الصلــب ،وهجرتــه إىل بــاد
الشــرق ،وتبليــغ دعوتــه إىل خ ـراف
بيــت إس ـرائيل الضالــة ،الــي جــاء مــن
أجــل هدايتهم وتبشــرهم خبــامت النبيني،
وضــرورة إمياهنــم بــه عندمــا أييت فقــد
انقطعــت سلســلة أنبيــاء بــي إس ـرائيل
مبــا َّفرط ـوا ،لذلــك قضــى أن يُن ـ َزع منهــم
ملكوت هللا ويُ َ
عطى ألمة تعمل أمثارها،
وعاش هناك إىل أن بلغ مائة وعش ـرين
عاماً ،وحاز ما حاز من الوجاهة ،حىت
كان امللــوك يتربكــون بثيابــه ،ويطبعــون
صورتــه ونقشــه علــى العمــات الرمسيــة

للبالد.
مل يكــن ذلــك البيــان التــام املتكامــل إال
للمسيح املوعود  ،ليكون آية من
آايتــه ،وبرهــاانً مــن براهــن صدقــه ،ومل
يكــن للمتأخريــن الذيــن تصدوا للعقائد
املســيحية ابلتفنيــد والنقــد ،إال أن
يتكلم ـوا بكالمــه  ،وإن مل يؤمن ـوا
بــه إمام ـاً مهدايً ومســيحاً موعوداً .وقد
اعرتف بذلك أكابر العلماء والقائمون
علــى النــدوات واملؤمت ـرات العلميــة الــي
تتناول تلك القضية املفصلية ،فإن كان
مــن ســبقوه قــد أمســكوا خيط ـاً ،فقــد
ملــك النســيج كلــه هب ـ ْدي رب العاملــن
املهدي واملســيح
ليربهــن أنــه هــو اإلمام
ّ
املوعود بال منازع .وقد كانت األصول
اليت اهتدى إليها املسيح املوعود 
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هبــدي هللا مســطورًة يف الكتــاب ،وقــد
كانــت تلــك اآلايت يف املصاحــف
مبثوثــة يف شــى البقــاع واألحنــاء ،وبــن
يــدي الق ـراء يقرؤوهنــا ،وعلــى ألســنة
الذيــن يتغنــون ابلقــرآن يتغنــون هبــا،
ومجهــور الســامعني يســمع هلــا ،ويهتف
هبا ،واملفسرون وأصحاب العقل والنقل
والظاهــر والباطــن يتناولوهنــا ابلتفســر
ألي من هؤالء
والتأويل ،ولكن مل يكن ٍّ
أن يفك ختمها ،وتُفتح عليه مغاليقها
إال ملــن حــاز املقــام األعلــى يف ترقيــات
املن َعمــن ،ومل يكــن فيــه مثقــال ذرة مــن
صفات املغضوب عليهم وال الضالني
ولقــد وصفنــا تلــك القضيــة ابلقضيــة
املفصليــة يف بدايــة هــذا البيــان ،واحلــق
أهنــا كذلــك ،فبــدون إثبات وفاة الســيد
املســيح  ،وعــدم عودتــه إىل احليــاة
الدنيــا مــرة أخــرى كمــا هــي ســنة هللا
تعــاىل يف اخللــق ،وكــون املســيح الــذي
ينتظــره املســلمون بــل وكافــة أتبــاع
الــدايانت األخــرى هــو مــن املســلمني،
وخــامت خلفــاء ســيد املرســلني ،بغــر
إثبــات ذلــك كلــه مــن القــرآن الكــرمي،
ومــن أحاديــث الرســول  وســنته الــي
وأتســى هبــا
ســنها للعاملــن مــن بعــدهَّ ،
وعمل مبقتضاها اخللفاء الراشدون ومن
تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن ،بــل
ومــن كتــب اليهــود والنصارى على حد

وقد كانت تلك اآليات يف املصاحف مبثوثة يف شتى البقاع واألنحاء،
وبني يدي القراء يقرؤونها ،وعىل ألســنة الذين يتغنون بالقرآن
يتغنون بها ،وجمهور السامعني يســمع لها ،ويهتف بها ،واملفرسون
وأصحاب العقل والنقل والظاهر والباطن يتناولونها بالتفســر
والتأويل ،ولكن مل يكن أليٍّ من هؤالء أن يفك ختمهــا ،و ُتفتح
عليــه مغاليقها إال ملن حاز املقام األعىل يف ترقيات املن َعمني...

س ـواء ،بغــر إثبــات ذلــك كلــه من تلك
املصــادر جمتمع ـ ًة إضافــة إىل مــا يشــهد
بــه العقــل الســليم واملنطــق القــومي ،فــا
قتــل لدجــال ،وال كســر لصليــب ،وال
قتــل خلنزيــر ،وال وضــع جلزيــة ،وتكــون
املهدي واملسيح املوعود مع
بعثة اإلمام
ّ
احلفــاظ على تلــك الرتهات واالعرتاف
هبــذه اخلزعبيــات ليســت إال هل ـواً يف
هلــو ،وعبث ـاً يف عبث ،فأي دجال يُقتل
وأنــت تقــول مبــا يقــول ،وتعتقــد كل مــا
يعتقــد ،وأي كســر لصليــب وأنت تعبد
الصليــب وتســجد لــه ،إذ اعرتفــت مــن
حيــث تــدري أو ال تــدري أنــه إلــه وابن
إلــه ،وكان لــه مــا مل يكــن إال لإللــه مــن
اخللــق واإلحيــاء والبقــاء وكافــة األمســاء
والصفات.
احلــق أن تلــك الفتنــة ليــس أعظــم منهــا
فتن ـ ًة مــن زمــن آدم إىل قيــام الســاعة.

ي
ولقــد قــال رســول هللا َ « واللَِّ َمــا َبـ ْ َ
َخل ِ
السا َع ِة أَ ْم ٌر أَ ْع َظ ُم ِم ْن
ْق آ َد َم إ َِل قِيَا ِم َّ
َّ
الد َّجـ ِ
ـال» ،1وإن فتن ـ ًة هبذا احلجم ليس
ابألمــر اِّهلــن ،لذلــك وجبــت اإلشــارة
إليــه يف مواطــن عديــدة ،وأبشــكال
شــى ،لكيــا يكــون للنــاس علــى هللا
حجة يوم القيامة .وتضافرت الشواهد،
وتشــابكت الرباهــن ،واجتمعــت علــى
أمر واحد ،وهو أن املســيح عيســى بن
مرمي رسول هللا قد توفاه هللا ،ولن يعود
طبق ـاً لســنة هللا اجلاريــة حيــث ال تبديل
هلا وال حتويل .واملسيح الذي به ُوعدمت
ليــس إال منكــم ،تكرم ـ ًة هلــذه األمــة
املرحومــة ،ويف هــذا الصــدد يقول 
يف حتفتــه العربيــة املعنونــة بـ ـ «مكتــوب
أمحــد»« :وأخــرين أن عيســى نــي هللا
ورفــع من هــذه الدنيا ،ولقي
قــد مــاتُ ،
األم ـوات ،ومــا كان مــن الراجعــن ،بــل
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قضــى عليــه املــوت وأمســكه ،ووافــاه
األجل وأدركه ،فما كان له أن ينزل إال
بروزاً كالسابقني».2
وألن املســيح  نفس منفوســة فقد
حــق عليــه قولــه تعــاىلُ :
ـس
﴿ك ُّل َنـ ْفـ ٍ
ذَائِ َق ُة الْ َم ْو ِت﴾ ،3ولقد وعد هللا املسيح
 أنــه متوفيــه ولــن ينالــه مــن اليهود
أوف هللا بوعــده،
قتــل وال صلــب ،وقــد َ
َّ
ـيحه ،بشــهادة املســيح نفسه
وتوف مسـ َ

حيــث حكــى عنــه التنزيــل احلكيــم:
ـب
ـت َّ
ـت أَنْـ َ
﴿َفـل ََّمــا َتـ َوَّفـْيـتَـ ِـي ُكنْـ َ
الرقِيـ َ
ِم﴾ ،4وكذلك قول رســول هللا 
َعلَيْه ْ
ِش ْه ٍر أَ ْو َْن ِو َذلِ َكَ « :ما ِم ْن
َقـبْ َل َم ْوتِ ِه ب َ
وس ـ ٍة الَْي ـ ْـوَم تَْ ِت َعلَْيـ َهــا ِمائَـ ُة
َنـ ْفـ ٍ
ـس َمْنـ ُف َ
َس ـنَ ٍة َوِهـ َـي َحيَّـ ٌة َيـ ْوَمئِـ ٍذ» .5ذلك فضال
عــن اإلمجــاع الســكويت للصحابة مجيعاً
عنــد وفــاة الرســول وإقرارهــم أن كل من
خال من األنبياء بال استثناء قد توفاهم
هللا إليــه ،فلــم يبــق شــك بعــد ذلــك أن
السيد املسيح  انطالقاً من هذين
األصلــن الثابتــن قــد مــات ،وخمالفــة
ذلــك ليــس إال موافقــة النصــارى علــى
ألوهيته وتفرده.
وقد تعرض الســيد املســيح  ألذى
عظيــم مــن قومــه ال لشــيء إال ألنــه
بلغهم دعوة ربه ،ويطلب منهم توحيده
وطاعته وحده ،حىت أهنم كادوا له كيداً
وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه ،ليتحقق فيه
التقوى

مــوت اللعنــة الــذي هــو مصــر الذيــن
يتقولــون ويفــرون علــى هللا األكاذيب،
َّ
يوح إليهم
ويدعون أهنم أوحي إليهم ومل َ
شيء ،ولكن هللا تعاىل وعد أنه سوف
يدافع عن الذين آمنوا ،وال يرتكهم هنباً
للمعاندين املكذبني ،وملا بلغ هبم الكيد
مبلغه ،وافرتوا عليه االفرتاءات ،وألصقوا
بــه األابطيــل ،مل يبــق أمــام حكومــة
الرومان بديل عن قتله وصلبه استجابة
ملطالــب رؤســاء اليهــود ،فاســتغاث
املسيح  ربَّه وانداه أن يصرف عنه
اآلبُ ،ك ُّل
هــذا البــاء فقــالَ :
«ي أََب ُ
َشـ ْـي ٍء ُم ْس ـتَ َط ٌاع لَـ َ
ـك ،فَأَ ِج ـ ْز َعـ ِّـي ه ـ ِذ ِه
الْ َك ْأ َسَ .و ِ
لك ْن لِيَ ُك ْن الَ َما أُرِي ُد أََن ،بَ ْل
ـت» ،6مث قــال أيضا يف مزيد
َمــا تُ ِري ـ ُد أَنْـ َ
مــن االســتغاثة إذ قــرب اخلطــر وأمســى
املوت على مرمى حجر« :إهلِي ،إِهلِي،
لِ َمــاذَا َتـ َرْكتَـ ِـي ،بَ ِعي ًدا َع ْن َخال ِ
َصيَ ،ع ْن
ال ِم َزفِريِي؟ إِهلِيِ ،ف الَّنـ َها ِر أَ ْد ُعو فَ َ
َك َ
ال
يبِ ،ف اللَّيْ ِل أَ ْد ُعو فَ َ
ال ُه ُد َّو ِل.
تَ ْستَ ِج ُ
َوأَنْ َت الْق ُّ
يح ِ
وس َْ
ات
الالِ ُس َبـ ْ َ
ي تَ ْسـِـب َ
ُد ُ
يلَ .علَيْـ َ
ِسـ َـرائِ َ
ـك اتَّـ َـك َل َآب ُؤَن .اتَّ َكلُ ـوا
إْ
َفـنَ َّجْيـَتـ ُه ْم .إِلَيْ َك َص َرُخوا َفـنَ َج ْواَ .علَيْ َك
اتَّ َكلُ ـوا َفـلَـ ْـم َ ْي ـ َزْوا» ،7ومل يكن ذلك إال
استدراراً لعطوفة هللا الذي يتيقن منها،
ـري وقلــة
لكنــه يتعجلهــا لضعفــه البشـ ّ
طاقته على احتمال العذاب ،وقد كان
يف اتريخ اإلسالم ما مياثل هذا املوقف

حيــث اســتغاث املســلمون عنــد صولــة
املشركني يف بدر﴿ :إِ ْذ تَ ْستَ ِغيثُو َن َرب ُ
َّك ْم
اب لَ ُكـ ْـم﴾ ،8ويف األحـ ـ ـ ـزاب:
َاس ـتَ َج َ
فْ
ـار َوَبـلَ َغـ ِ
﴿ َوإِ ْذ َزا َغـ ِ
ُوب
ـت الْ ُقل ُ
ـت الَْبْ َصـ ُ
اجــر َوتَ ُظنُّــو َن ِبللَِّ ُّ
َْ
ـون﴾،9
الظنُـ َ
النَ ِ َ
فلــم يكــن هللا ليتخلــى عــن عبــاده ،بــل
يدعونه فيســتجيب ،وهذه ســنته ،وهذا
مقامــه ﴿أَ ْم َح ِس ـْبـتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُ ـوا َْ
النَّـ َة
ين َخل َْوا ِم ْن َقـبْلِ ُك ْم
َولَ َّما يَْتِ ُك ْم َمثَ ُل الَّ ِذ َ
ـاء َو َّ
الضـ َّـر ُاء َوُزلْ ِزلُـوا َحـ َّـى
َم َّس ـْتـ ُه ُم الْبَْأ َسـ ُ
الر ُسـ ُ
َيـ ُقـ َ
ـول َوالَّ ِذيـ َـن آ َمنُـوا َم َع ـ ُه َمـ َـى
ـول َّ
نَ ْصـ ُـر اللَِّ أََل إ َِّن نَ ْصـَـر اللَِّ قَ ٌِريــب﴾،10
فــا ميكــن لغيــث الســماء أن يــرك تربة
األرض متــوت وتفــى ،ألن رمحــة هللا
قريب من احملسنني.
ومــا دام املســيح قــد انجــى ربــه ودعــاه،
فمــن شــيم هللا أن يســتجيب ،فهــو
َال َرب ُ
القائلَ ﴿ :وق َ
ون أَ ْسـَـت ِج ْب
ُّك ُم ا ْد ُع ِ
لَ ُك ْم﴾ ،11وقد استجاب هللا لتضرعات
املســيح ،وذكــر ذلــك حــى يف املصــادر
الر َِســالَِة إ َِل
املســيحية ،حيــث ورد يف ّ
ن حكاي ـ ًة عنــه « :إِ ْذ
الْ ِعْبـ َرانِيِّـ َ
ـوع َطلِبَـ ٍ
ـات
ِصـ َـر ٍاخ َش ـ ِدي ٍد َوُد ُمـ ٍ
قَـ َّـد َم ب ُ
َوتَ َض ُّرَعـ ٍ
ـات لِْل َقــا ِد ِر أَ ْن يَُلِّ َص ـ ُه ِمـ َـن
الْ َم ْو ِتَ ،وُ ِ
ْوا ُه».12
س َع لَُه ِم ْن أَ ْج ِل َتـق َ
وقــد جنــاه هللا ونــزل مــن علــى الصليــب
حيــا ألنــه مــن األتقيــاء ،الذين تتشــرف
أدعيتهــم ابلقبــول واإلجابــة ،ولكــن
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األمــر التبــس علــى البعــض ،فمنهــم من
كان ي ـراه جثــة هامــدة ال حيــاة فيهــا،
ومنهــم مــن كان ي ـراه حيــا لنــزول دم
ومــاء عندمــا طعنــه أحد اجلنود ابحلربة،
وش ـواهد أخــرى ،وقــد عــر الكتــاب
املقدس عن تلك احلرية وذلك االلتباس
الذي أملَّ ابلكثريين ممن حضروا املشهد
وعاينــوه« :ويف جيلــه مــن كان يظــن
أنــه قُطــع مــن أرض األحيــاء» ،ذلــك
الظــن الــذي ســجله القــرآن الكــرمي
بصــورة مكثفــة أكثــر ممــا تناوله الكتاب
املقــدس بكثــر ،ذلــك ألن ذلــك الظــن
هــو مــا يؤكــد َتـ َزع ـ ُزع تلــك العقيــدة يف
قلــوب ـ حــى ـ الذيــن يؤمنــون ابملســيح
إهل ـاً وابــن إلــه ،حيــث قــال تعــاىل﴿ :
يســى ابْـ َـن
َوَقـ ْوِلِـ ْـم إَِّن َقـَتـ ْلنَــا الْ َم ِسـ َ
ـيح ِع َ
َمـ ْـريََ َر ُسـ َ
ـول اللَِّ َوَمــا َقـَتـلُــوُه َوَمــا َصلَبُــوُه
َولَ ِكـ ْـن ُشــبِّ َه َلُـ ْـم َوإ َِّن الَّ ِذيـ َـن ْاخَتـلَ ُف ـوا
فِي ـ ِه لَ ِفــي َشـ ٍّ
ـك ِمنْ ـ ُه﴾ ،13فاحلقيقــة أن
مــا َّيدعونــه ال يتجــاوز األق ـوال الــي
تفتقــر إىل الدليــل ،وقــد اختلف ـوا فيمــا
بينهــم أنــزل مــن علــى الصليــب حيــا
أم ميتــا ،مث﴿ ،مــا َلُـ ْـم بِـ ِه ِمـ ْـن ِع ْل ـ ٍم إَِّل
اتِّبَـ َـاع َّ
الظـ ِّـن﴾ ،14أي ليــس لديهــم علــم
يقــن حيتجــون بــه علــى خصومهــم ،بل
كل ما ميلكونه حفنة من الظنيات غري
اجملدية ،إمنا تزيد الوساوس يف القلوب،
كذلــك ﴿ َوَمــا َقـَتـلُــوُه يَ ِقينًــا﴾ ،15فليس

لديهــم يقــن راســخ أهنــم قتلــوه ،فهنــاك
مــن األحــداث واخل ـوارق مــا قــد حدث
ســاعة الصلــب مــا جعلهــم يستشــعرون
أهنم ظلموا هذا البار ،وأن السماء على
وشك االنتقام منهم ،ورمبا بدأ االنتقام
مــن ســاعتها ،حيــث تزلزلــت األرض،
وهبــت العواصــف ،وبــدا األمــر وكأنــه
زلزلة الساعة.
ومل يبق بعد ذلك إال أن يهجر املسيح
هــؤالء القــوم ،ويذهــب إىل قبائــل بيــت
إس ـرائيل الضالــة ،حيــث ورد يف إجنيــل
يوحنــاَ « :وِل ِخـ َـر ٌ
ـت ِمـ ْـن
اف أُ َخـ ُـر لَيْ َسـ ْ
ه ـ ِذ ِه َْ
آت بِتِْلـ َ
ـك
ال ِظــرَِةَ ،يـْنـبَ ِغــي أَ ْن ِ َ
أَيْ ًضــا َفـتَ ْسـ َـم ُع َصـ ْـوِتَ ،وتَ ُكــو ُن َرِعيَّـ ٌة
اح ـ َدةٌ َوَر ٍاع َو ِ
َو ِ
اح ـ ٌد» .16فقـ َّـدر هللا لــه
اهلجــرة كمــا َّ
قدرها للنبيني املســتضعفني
الذين آذاهم قومهم من قبله ،فقد متت
هاهنــا دعوتــه ،وآمــن بــه مــن آمــن ،وما
تبقــى إال الذيــن ختــم هللا علــى مسعهــم
وأبصارهــم وقلوهبــم ،ولــن ينتفع ـوا مــن
وجــوده بينهــم يف شــيء ،بــل لــو بعــث
ـيح منهــم
فيهــم ألــف مســيح كل مسـ ٍ
ألــف مــرة ومــا ارتدع ـوا لصلبوهــم ،
فقــد أقــام هللا عليهــم حجتــه ،وكان يف
سابق علمه أهنم من املغضوب عليهم،
فهاجــر مــع أمــه إ َِل َرْب ـ َـوٍة ذ ِ
َات َق ـ َـرا ٍر
َوَم ِعني ،ليصح عون هللا للمستضعفني،
ورعايتــه لألب ـرار ،ودفاعــه عــن املؤمنني،

وليبلغ دعوته لقومه امتثاال لقوله تعاىل:
الر ُس ُ
ول َبـلِّ ْغ َما أُنْزَِل إِلَيْ َك ِم ْن
َ
﴿ي أَُّيـ َها َّ
َربِّـ َ
ـت ر َِســالَتَ ُه
ـك َوإ ِْن لَْ َتـ ْف َعـ ْـل ف ََمــا َبـلَّ ْغـ َ
ـاس إ َِّن َّ
َو َّ
اللَ َل
اللُ َيـ ْع ِص َُمــك ِمـ َـن النَّـ ِ
َيـ ْه ـ ِدي الْ َقـ ْـوَم الْ َكافِ ِريـ َـن﴾ .17فمــا مــن
رسول إال وقد أُمر بتبليغ رسالة ربه إىل
قومــه ،وحاشــاهم مجيع ـاً أن يكون ـوا مــن
املقصرين.
هكذا شــهدت التوراة واإلجنيل والقرآن
علــى جنــاة املســيح مــن الصلــب،
وهجرتــه ،واســتكمال دعوتــه ،وهجرتــه
يف ســبيل ربــه ،ولتتحقــق ســياحته يف
األرض ،وليكــون ذلــك كلــه مــن أدلــة
صــدق املســيح املوعــود  مبــا قررتــه
الكتب السماوية.
اهلوامش

( -1مســند أمحــد ،كتــاب أول مســند املدنيــن رضي
هللا عنهم أمجعني)
 -2حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــادايين (عليه الصالة
والسالم) ،كتاب «مكتوب أمحد»
( -3العنْكبوت( -4 )58 :املائدة)118 :
( -5صحيح مسلم ,كتاب فضائل الصحابة)
( -6إ ِْن ُ
ُس )36 : 14
ِيل َم ْرق َ
( -7اَل َْم َزا ِمريُ )5-1 : 22
( -9األحزاب)11 :
( -8األَنْفال)10 :
( -10البقرة( -11 )215 :غافر)61 :
ني )7 : 5
َلر َِسالَُة إ َِل الْ ِعْبـ َرانِيِّ َ
( -12ا ّ
( -13النساء)158 :
( -14النساء( -15 )158 :النساء)158 :
( -16إ ِْن ُ
وحنَّا )16 : 10
ِيل يُ َ
( -17املائدة)68 :
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عن مواساة حضرته ووفائه
 -421بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
املولــوي شــر علــي قــال أخــرين املولــوي
عبد الكرمي قال :حدثَنا املســيح املوعود
 عــن ُخلُــق املواســاة والوفــاء فقال:
لــو َّأن لنــا صدي ًقــا ،منــا إىل مســامعنا أنــه
ســقط مغش ـيًّا عليه يف أحد األزقة حتت
أتثري اخلمر ،فسنســارع إليه دون خجل
وحنملــه إىل بيتنــا ،ونغــادره حــن يفيــق
كيال خيجل عند رؤيتنا.
وكان حضرتــه يقــول أيضــا :إن الصداقة
والوفاء جوهرة نفيسة.
أقــول :هــذا ال يعــي أنــه ال حــرج يف
الفجار،
الفســاق و ّ
مصادقة الســكريين و ّ
التقوى

بــل يقصــد حضرتــه أنــه إذا كان ألحــد
صديــق يتعــرض ألي نــوع مــن الضعــف
العملــي فينبغــي أال يتخلــى عنــه هلــذا
الســبب ،بــل ينبغــي أن يعامله ابملواســاة
والوفــاء ،وحيــاول إصالحــه بطريــق
مناســب ،ألن هــذا هــو الوقــت الــذي
حيتاج فيه إىل مواساة أصدقائه احلقيقيني
ونصائحهــم الفيَّاضــة حببهــم .والتخلــي
عــن أحــد يف مثــل هــذه احلالــة خيالــف
الصداقــة احلقــة املخلصــة ،ولكــن إن
بــدا مــن هــذا الصديق مــا أ ّدى إىل قطع
العالقات فهذه قضية أخرى .على املرء
أن خيتــار لنفســه أصدقــاء طيبــن ،وإذا
أقــام امــرؤ عالقــة الصداقــة مــع شــخص

آخــر فــا بــد مــن احملافظــة عليهــا وال
جيــوز قطعهــا جملـ َّـرد ظهــور ضعــف مــا
يف تصرفــات الصديــق ،أو لظهــور مــا
يــدل علــى ضعــف األعمــال .بــل ينبغي
الرتكيــز يف هــذه احلالــة بشــكل خــاص
علــى مواســاته والتــودد إليــه ونصحــه
ابإلخــاص .وينبغــي أال يكــرث أحــد
يف هــذه احلالــة أبق ـوال الناس واعرتاضهم
من قَبيل :كيف لك أن تصادق فاس ـ ًدا
مثلــه .لقــد ُخلــق املؤمــن للتطهــر مــن
األوســاخ ،فلــو ختلــى عــن مثــل هــؤالء
الناس يف تلك احلالة فإنه يرتكب اجلفاء
أوال مث يعــرض عــن واجبــه جتاههــم .أمــا
الذي طبعه ضعيف أصال وخيشى على

المجلد الثاني والثالثون ،العدد الثالث ،شوال وذو القعدة  143٩هـ ،تموز /يوليو  201٨م

35

مخــا لبيتنــا هنــاك،
غنــج» بيتًــا واس ـ ًعا متا ً
وكان ميلكــه «شــاهزاده واال غوهــر».
كلمــا ح ـ ّل حضرتــه يف لدهيانــه انتقلنــا
مجي ًعــا إىل بيتــه ،أمــا بيتنا فكان ُيصص
للرجــال فحســب .ولقــد حصلــت
املناظــرة بــن حضرته وبني املولوي حممد
حسني يف هذا البيت نفسه .مل يستأجر
حضرتــه بيتًــا آخــر يف أي مــكان ومل يقم
يف مكان آخر مدة إقامته يف لدهيانه.

نفسه من التأثر بضرر صديقه بدال من
أن يؤثــر فيــه فيمكنــه أن ميتنــع عــن لقائه
ويدعــو هللا تعــاىل إلصالحــه .واألطفال
يدخلون يف هذا القســم بســبب النقص
يف علمهــم وعقلهــم وقلــة خربهتــم ،أي
ينبغــي علــى األوالد أيضــا إذا رأوا بعــض
أصدقائهم مييلون حنو ســوء األعمال أو
إذا منعهــم آابؤهــم أو والة أمورهــم عــن
صداقــة شــخص فاســد فعليهــم التخلــي
عنهم كلي ًة.
أحــداث وقعــت يف لدهيانــة ،وإقامــة
حضرته فيها مدة
 -422بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل أن املولــوي
حممــد حســن كان يرتبــط ابملســيح
املوعــود  بعالقــة قويــة قبــل إعالنــه
كونــه املســيح املوعــود ،فأتذكــر جيّـ ًدا
أن حضرتــه خــال ســفره إىل «أنبالــه
جهاوين» قد أقام ليلة مع أهله يف بيت
املولــوي حممــد حســن ،وكان املولــوي
حممد حسني قد أقام مأدبة على شرف
حضرته إكراما له .
وأضــاف الدكتــور مــر حممــد إمساعيــل:
كان املســيح املوعــود  يــزور
والــدي عموًمــا (أي ج ـ ّدي ألمــي)
حيثمــا كان ،فمثــا زاره يف «أنبالــه
جهــاوين» ،ولدهيانــه ،وبتياله ،و»فريوز

سيدان مرزا غالم أمحد القادايين

املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

بــور جهــاوين» ،وكانــت أكثــر إقامتــه يف
لدهيانه.
لقــد ولــدت «عصمــت» ابنــة حضرتــه
الكــرى يف «أنبالــه جهــاوين» ،أمــا بقية
األوالد فقد ولدوا يف قاداين.
لقــد حدثــت يف لدهيانــة األحــداث
اهلامة التالية :البيعة األوىل ،نشــر كتاب
فتــح اإلســام ،وتوضيح امل ـرام ،واملناظرة
مــع املولــوي حممــد حســن ،ووفــاة ابنــة
حضرته «عصمت».
أما ابلنسبة إىل «أنباله» فقد متّ استئجار
دار ملــدة يســرة ،أمــا يف لدهيانــه فقــد
كان حضرتــه يســتأجر يف حـ ّـي «إقبــال
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صفة حتليق الرأس
 _423بسم هللا الرمحن الرحيم .حدثين
الدكتــور مــر حممــد إمساعيل أن املســيح
املوعــود  كان يكــره كراهــة شــديدة
حتليــق ال ـرأس ابلكامــل ،وكان يقــول أنه
عالمــة اخل ـوارج .وكان حضرتــه يقــول
إنــه مل ُيلــق رأســه بعــد العقيقــة حالقــة
كاملــة .وألجــل ذلــك كان شــعر رأســه
وانعما ًّ
جدا كاحلرير ،وكان شــعره
رقيقًا ً
يطول إىل نصف رقبته ،أما شــعر حليته
فــكان كثيفــا ومسيــكا مقارنــة مــع شــعر
رأسه.
أقول :ينبغي أال يفهم من قول الدكتور
مــر حممــد إمساعيــل :كان شــعر رأســه
يطــول إىل نصــف رقبتــه ،أنــه كان يــريب
شــعره كمــا يريبــه بعــض النــاس موض ـ ًة،
انعمــا ورقيقًا
بــل احلــق أنــه لكون شــعره ً
مل يكن يبدو رغم طوله كمثل هؤالء.
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