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التقوى

كلمة التقوى

مــن قبيــل كلمــة احلــق الــي يــراد هبا ابطل 
أحيــاان، طاملــا يــردد البعــض العبــارة الــي 
َتُْصــُل  اَل  َدٍم  َســْفِك  »بِــُدوِن  تقــول: 
رَاِنيِّنَي،  َمْغِفرٌَة«.. تلك العبارة الكائنة يف الرَِّساَلِة ِإىل اْلِعبـْ
والــي تعتــر لــدى بعــض املذاهــب املســيحية جــزءا مــن 
الكتــاب املقــدس.. ومــن مقتضى اإلنصاف القول أبن 
الكتــاب املقــدس هبيئتــه احلاليــة يضــم بــني دفتيــه الكثري 
مــن القيــم واحلكــم والنبــوءات، وإن كان هــذا ال مينعنــا 
مــن القــول بنســخه واســتيعابه ضمــن الكتــاب األمشــل 
واألكمل، أي القرآن اجمليد. فماذا عن مســألة ســفك 
الــدم؟! ومــا عالقتهــا مبغفــرة اخلطــااي؟! وقبــل أن ُيســاء 
فهمنــا، وُيظــن أبننــا ننادي بعقيدة الفداء والكفارة الي 
يعتنقهــا إخوتنــا املســيحيون، نقــول إن مغفــرة اخلطــااي 
مشــروطة ابلتوبــة، وهــي بدورهــا مشــروطة بقتــل أهــواء 
وشــهوات وثوائر النفس األمارة، عمال ابإلرشــاد الذي 
قدمــه ســيدان موســى  لقومــه، والــذي قصــه علينــا 
ُلوا  تـُ ُتوُبوا ِإىَل اَبرِِئُكْم َفاقـْ القرآن اجمليد يف قوله تعاىل: ﴿فـَ
تَــاَب َعَلْيُكــْم  ــٌر َلُكــْم ِعْنــَد اَبرِِئُكــْم فـَ ُفَســُكْم َذِلُكــْم َخيـْ أَنـْ
ــوَّاُب الرَِّحيــُم﴾.. إًذا، فكــف خــوار النفــس  إِنَّــُه ُهــَو التـَّ
األمــارة، الــذي هــو مبثابــة ذحبهــا، يعــد شــرطا أساســيا 
ال بــد مــن تقيقــه لتحصــل املغفــرة، فبــدون ســفك دم 

األمارة ال يطمعن أحد يف مغفرة خطاايه.
ويف هــذه األايم املشــهودة، أي موســم حــج بيــت هللا 
الذنــوب،  غفــران  فكــرة  األذهــان  إىل  تتبــادر  احلــرام، 
ورجــوع املــرء نقيــا منهــا كما ولدته أمه، كما وضح هذا 

رُْفْث  َلْم يـَ سيدان خامت النبيني  بقوله: »َمْن َحجَّ ِلَِّ فـَ
ْوِم َوَلَدْتُه ُأمُُّه«.. ْفُسْق رََجَع َكيـَ َولَْ يـَ

وألن تقدمي الذبيحة هو متثيل مادي حلقيقة جمردة هي 
تقدمي التقوى، جند يف القرآن اجمليد موازنة عجــــيبة بني 
الدماء والتقــــــــــــوى، وهذا ما ُيفــــــــــهم من قوله تعـــــــاىل: 
ْقَوى  َناُلُه التـَّ نَــاَل الََّ حُلُوُمَهــا َواَل ِدَماُؤَهــا َوَلِكْن يـَ ﴿لَــْن يـَ
ُوا الََّ َعَلى َما َهَداُكْم  رََها َلُكْم لُِتَكرِّ ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخَّ
بنحــر  تعــاىل  هللا  إىل  فالتقــرب  اْلُمْحِســِننَي﴾.  ــِر  َوَبشِّ
اهلــدي واألضاحــي إمنــا هــو رمــز لنحــر النفــس األمــارة 
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واالستســالم التــام بــني يديــه . ويتــم حنــر النفــس 
األمــارة بكبــح ثوائرهــا وكفهــا عــن شــهواهتا وهــذا هــو 
مــدار مجيــع العبــادات والشــعائر الي شــرعها هللا تعاىل 
يف كافــة العصــور ولكافــة األمــم، وآخرهــا أمــة خــامت 
النبيــني الــي انصهــرت يف بوتقتهــا كافــة أمــم النبيــني 
الســابقني.. تلــك كانــت إحــدى حقائــق شــعائر حــج 
بيت هللا احلرام، والي كانت ول تزل غائبة عن كثريين، 
إىل أن جاء من هللا تعاىل من يسر لنا غموضها ويرينا 

دقائق التقوى..

عزيــزي قــارئ التقــوى ومســتقرئها، مواكبــة مــن جملتــك 
هلــذا احلــدث الســنوي املشــهود، نقــدم بــني يديــك ابقة 
هــذه  فلــك  تــدور يف  الــي  املنوعــة  املعرفيــة  املــواد  مــن 
املناسبة املباركة، بدءا من خطبة عيد األضحى حلضرة 
اخلليفة اخلامس للمســيح املوعود  ســيدان مســرور 
أمحــد )أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز( لتحقيق اخلالص 
ال حنتاج إىل أّي دم، وال إىل أّي صليب وال حاجة لنا 
إىل أيــة كّفــارة، بــل حنــن حباجة إىل تضحية واحدة، أال 

وهي ذبح شهوات أنفسنا.
وطوافــا حــول مضامــني احلــج املتعــددة، يطالــع القــارئ 
أيضا مقاالت أخرى ذات صلة هبذا املوضوع، منها ما 
يتناول بشيء من التعمق ماهية بعض الرموز املقدسة، 
كالكعبــة واحلجــر األســود، واحلكمــة مــن تقديســهما، 
وذلك يف ضوء أقوال املسيح املوعود  الذي جاء 

معلما إايان دقائق التقوى. 
كمــا تتطــرق مقــاالت العــدد أيضــا إىل موضــوع احلــج 
بوجــه عــام، مــن حيث كونه مناســبة ينعــم فيها الناس،  
ابألمن املفتقد، ومع ذلك ُتِصرُّ طائفة من الناس على 
حرمــان املســلمني األمحديــني مــن أداء فريضــة احلــج، 

فتصدهم عن املسجد احلرام عدواان وظلما.
هدى هللا تعاىل ســائر املســلمني إلدراك احلكمة من 
جعــل بيتــه احلــرام مثابــة للنــاس وأمنــا، ووفقهم للســري 
أن  حبــق  فيســتحقوا  الدقيقــة،  التقــوى  دروب  علــى 
ُيدعوا خري أمة أخرجت للناس.. اللهم وفق لذلك، 

آمني.

فالتقــرب إىل الله تعاىل بنحر الهدي واألضاحي إمنا 

هو رمز لنحر النفس األمارة واالستسالم التام بني 

يديه . ويتم نحر النفس األمارة بكبح ثوائرها 

وكفها عن شهواتها وهذا هو مدار جميع العبادات 

والشعائر التي رشعها الله تعاىل يف كافة العصور 

ولكافة األمم، وآخرها أمة خاتم النبيني التي انصهرت 

يف بوتقتها كافة أمم النبيني الســابقني.. تلك كانت 

إحدى حقائق شــعائر حج بيت الله الحرام، والتي 

كانت ومل تزل غائبة عن كثريين، إىل أن جاء من الله 

تعاىل من يسرب لنا غموضها ويرينا دقائق التقوى..
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من تفسري:

في رحاب القرآن
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َوزِنُــوا  ِإَذا ِكْلتُــْم  اْلَكْيــَل  ﴿َوَأْوُفــوا 

ــٌر  َخيـْ َذلِــَك  اْلُمْســَتِقيِم  ِبْلِقْســَطاِس 

َوَأْحَسُن َتِْويًل ﴾ )اإلسراء 36(

شرح الكلمات:
واكتالَــه  الطعــاَم كيــاًل  الكيــل: كاَل 
مبعــى واحــد. واكتالــوا علــى الناس أي 
اكتالــوا منهــم ألنفســهم. قــال ثعلــب 
معناه: ِمن الناس. وقال غريه: اكتلُت 
عليــه أخــذُت منه. يقال: كال املعطي 
واكتال اآلخُذ، وكاَله طعاًما وكاَل له. 
والكيــل وامِلْكيَــل: مــا ِكيــَل بــه، حديًدا 
كان أو خشًبا. وكاَل الدراهم: َوزََنا. 

كل ما ُوزَِن فقد كيل )التاج(.
ــَوُم املوازيــن.  الِقســطاس: امليــزاُن؛ وَأقـْ

وقيل: هو ميزان العدل )األقرب(.

التفسري: 
يف اآلية السالفة أوصاان هللا  أبداء 
احلقوق، وهنا أيًضا قد آاتان أمرًا مماثاًل 
ملــا ســبق، وقــال: كمــا قــد أمرانكم برد 
أمــوال اليتامــى إليهــم، كذلــك أنمركــم 
بــرّد احلقــوق ألصحاهبــا يف املعامــالت 

األخرى الي تتم بينكم.
ونبه بقوله تعاىل ﴿ذلك خرٌي وأحسُن 
خــري  العمــل  هــذا  أن  علــى   ﴾ أتويــالً
التاجــر  أن  ذلــك  وُدنيــا.  ِدينًــا  لكــم 
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الــذي يعلَــم النــاُس أنــه ينقــص املكيال 
ال بــد أن تصــاب جتارتــه ابلكســاد يف 
نايــة املطــاف. وكذلك احلال ابلنســبة 
لألمــة الــي ال تراعي الصدق والســداد 

يف معامالهتا.

ْقــُف َمــا َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ  ﴿َوَل تـَ

ــْمَع َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك  السَّ

َكاَن َعْنُه َمْسُئوًل﴾ )37(

شرح الكلمات:
ــرَه يقُفــو: َتِبَعــه. قفــا  ْقــُف: قفــا أَثـَ ل تـَ

رَه به )األقرب(. فالاًن أبمٍر: آثـَ

التفسري:
مــا  ْقــُف  تـَ تعــاىل ﴿ال  قولــه  أن  اعلَــْم 
ليــس لــك بــه علــٌم﴾ ليــس نيًــا عــن 
تصيــل العلــوم اجلديــدة أو عــن القيام 
منــه  املــراد  وإمنــا  املبتكــرة،  ابلبحــوث 
أال تســيئوا الظــن وال تّتهمــوا اآلخريــن 
ذلــك  أجــل  ومــن  وتبــنّيٍ؛  تــرٍّ  دومنــا 
الظــن،  ســوء  مســببات  بعدهــا  ذَكــر 
أعــي اأُلذن والعــني والقلــب. فأحيــااًن 
يسمع املرء شيًئا عن غريه، وبناًء على 
مــا مسعــه يبــدأ يف معاداتــه دومنــا تقيق 
وفحــص؛ أو يــرى حــادًث ما ويســتنتج 
منــه اســتنتاًجا خاطئًــا دون أن يكلّــف 

نفســه عنــاء التحــري، فقــد يكــون ملــا 
وُيســّوغه.  يــرِّره  مــا  خطيئــًة  اعتــره 
البعــض  قلــوب  يف  يتولــد  وكذلــك 
أفــكار ســيئة عــن اآلخريــن مــن دون 
أن يســمعوا أو يــروا منهــم شــيًئا. وهللا 
تعــاىل ينهــاان هنــا عــن كل تلك األمور 
ويقول: ال جترُوا وراء الظنون السيئة.

دواعــي  أكــر  هــي  اأُلذن  أن  واعلــم 
يســيئون  النــاس  فــإن  الظــن،  ســوء 
الظــن ابآلخريــن عموًمــا بنــاء علــى مــا 
يسمعون، ومن أجل ذلك ذكر األذن 
قبــل املســببات األخــرى. وتليهــا العني 
درجًة، ولذلك ذكرها يف املقام الثاين. 
مث ذكــر القلــب، ألن أســوأ النــاس ظنًّــا 
مــن ال يســمع أي شــيء ضــده، كمــا 
ال يــرى أي أمــر مريــب، وإمنــا خيتلــق 
مــن عنــد نفســه مــا يســيء بــه الظــن 
ابآلخرين فُيبغضهم. ولكن مبا أن هذا 

النــوع مــن الظــن قليــل الوجــود لذلــك 
املصابــني  هنــا يف األخــري، ألن  ُذكــر 
ابألمــراض اخلطــرية يكونــون أقلَّ عدًدا 

من املرضى العاديني دوًما.
أمــا قولــه تعــاىل ﴿إن الســمع والبصــر 
والفــؤاد﴾ فقــد نبّــه بــه إىل أن املــرء لــن 
ُيسأل عن اعتدائه على أموال اآلخرين 
وأنفسهم فقط، بل سُيسأل أيًضا عما 
انلــه مــن أعراضهــم وكرامتهــم. فلــو أن 
اأُلذن اســتمعْت عــن الغــري مــا ال حيــّل 
هلا مساعه فسُتسأل عنه. ولو أن العني 
رأت مــن الغــري مــا ال حيــّل هلــا رؤيتــه 
فسُتســأل عنــه. ولــو أن القلــب محــل 
عن غريه ما ال حيل لـــه محله فسُيسأل 

عنه. 
أخالقيًــا  تعليًمــا  هنــا  هللا  آاتان  لقــد 
ا لــو التــزم بــه املــرء ملــا بقــي  ســامًيا جــدًّ
فيه أي نوع من الرجس والدرن. على 
علــى  قراراتــه  يعتمــد يف  أال  اإلنســان 
الظــن، وإمنــا علــى العلــم واليقــني. إن 
القلــب  أو  العــني  أو  الســمع  شــهادة 
علــى  جيــب  بــل  تكفــي،  ال  وحدهــا 
بــكل  األمــر  يتحــرّى  أن  اإلنســان 
اإلمكانيــات املتاحــة قبــل أخذ القرار. 
ومن أجل ذلك قال اإلمام أبو حنيفة 
إذا  الشــهرية:  - رمحــه هللا - مقولتــه 
كان هنــاك تســعٌة وتســعون احتمــااًل 
لكفــر شــخص واحتمــاٌل واحد إلميانه 

ذلــك أن التاجر الذي يعَلم 

النــاُس أنه ينقــص املكيال ال بد 

أن تصــاب تجارته بالكســاد يف 

نهاية املطاف. وكذلــك الحال 

بالنســبة لألمة التي ال تراعي 

الصــدق والســداد يف معامالتها.
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فال تكّفروه.*
ولكن ال يعي هذا القول احلكيم، كما 
يزعم بعض احلمقى، أنه إذا كانت يف 
أحــد النــاس 99 وجًهــا شــرعيًّا للكفــر 
وجــوه  أن  ذلــك  تكّفــروه.  ال  فأيًضــا 
أو  ســبعة  مــن  أكثــر  ليســت  الكفــر 
مثانيــة: الكفــر ابهلل، ومالئكته، وكتبه، 
ورســله، والدعاء، والقدر والبعث بعد 
املوت. فلو فّسران هذه املقولة أبنه إذا 
كانــت يف أحــد 99 وجًهــا للكفر فال 
تكّفروه أيًضا.. فلن ميكن حىت اعتبار 

امللحد كافرًا.

ِإنَّــَك  َمَرًحــا  اْلَْرِض  َتْــشِ ِف  ﴿َوَل 

ُلــَغ اْلِبَــاَل  بـْ لَــْن َتْــِرَق اْلَْرَض َولَــْن تـَ

ُطوًل﴾  )38(
 

شرح الكلمات: 
َمَرًحا: َمرَِح الرجُل َمرًَحا: اشتّد فرُحه 
ــَر  ونشــاُطه حــىت جــاوَز القــدَر وتبختـَ

واختال )األقرب(.
لن َتِرق: خرَق الثوَب: مزّقه فتمزَّق. 
خرَق املفازَة: قَطعها حىت بَلغ أقصاها 

)األقرب(.

التفسري:
حــول  يــدور  احلديــث  هنــا كان  إىل 
األخــالق الــي هلــا صلــة ابهلل تعاىل أو 
أبانس آخريــن، أمــا اآلن فقــد تــدث 
القــرآن عــن األخــالق الــي هــي ذات 
ِمــن  عــّز  فقــال  نفســه،  ابملــرء  صلــة 
قائل: إذا كنت أيها اإلنســان متحّلًيا 
ســبًبا  جتعلهــا  فــال  احملاســن  ببعــض 
للزهو والكرايء، ألن هذا ســيحرِمك 
اخلرياِت، ولن تقدر على إحراز املزيد 
من التقدم؛ ألن املتكر يفكر أنه قد 
بلــغ أوَج الكمــال، وابلتايل حُيرَم املزيَد 

من الرقي.
جناحــك،  أن  بذلــك    نبّــه  كمــا 
داخــل  حمــدود  جنــاح  آدم،  ابــن  اي 
علــى كل  اإلنســانية  القــدرة   نطــاق 
الــي  الفرحــة  إال  تفــرح  فــال  حــال؛ 
أنــك  ــْر  رة لإلنســان. وَتذكَّ هــي مقــدَّ
لــن تقــدر، رغــم كفاءاتــك وقدراتــك، 
علــى خــرق األرض، أي على اخلروج 
منهــا. يقــال: خــرق املفازَة أي قطَعها 
حــىت بلَــغ أقصاها، وهذا املعى نفســه 
ينطبق هنا، واملراد أنك لن تعيش إال 

يف هــذا العــال احملــدود، وأن إجنازاتــك 
أيًضــا حمــدودة علــى كل حــال؛ فــال 
مــع  عيشــك  جيعــل  مســلًكا  تســلك 
اآلخرين صعًبا. ويعرف الذين درســوا 
حيــاة املتكريــن عــن كثــب أن املتكــر 
ا. ذلــك أنــه  يعيــش عيشــًة مريــرة جــدًّ
مــن جهــة يعتــر نفَســه أعجوبــة مــن 
األعاجيب، ومن جهة أخرى يضطر 
للعيــش مــع بــي جلدتــه؛ فيظــل طيلــَة 
حياتــه يف صــراع مــع عواطفــه املتباينــة 
نفســه  العــذاَب  وتعيــش  املتضاربــة. 
الطبقــُة املثقفــة ابلثقافــة اإلجنليزيــة يف 
يــرون  حيــث  األايم،  هــذه  بلــدان يف 
أنم أفضل من إخوانم اهلنود، ولكن 
األوروبيني أيًضا ينظرون إليهم ابزدراء 
واحتقــار. إنــم مــن انحيــة ال يريــدون 
العيش مع أبناء جلدهتم، ومن انحية 
أخــرى ال يتلقــون ممــن يقّلدونــم إال 

الذل واهلوان. 
فاهلل تعاىل ينصح اإلنسان أبنه عائش 
بني أبناء جنســه ال حمالة، فينبغي أال 
عيَشــه  جتعــل  أفــكارًا  قلبــه  يف  ــَي  ُينمِّ

جحيًما.
أمــا قولـــه تعــاىل ﴿ولــن تبلــَغ اجلبــاَل 
ُطــوال﴾، فاعلــم أن مــن معــاين اجلبال 
ســيُد القــوم وعاملُهــم )األقرب(. وهذا 

هو املعى الذي ينطبق هنا. 
أن  بذلــك علــى    نّبهنــا هللا  لقــد 

املسألة  أن  ذكروا  »وقد  العبارة كاآليت:  *ونص 

وتسعون  تسع  هلا  كان  إذا  ابلكفر:  املتعلقة 
احتمااًل للكفر واحتمال واحد يف نفيه، فاأَلوىل 
للمفي والقاضي أن يعمل ابحتمال النفي، ألن 
اخلطأ يف إبقاء ألِف كافٍر أهوُن من اخلطأ يف إفناء 

مسلم واحد.« )شرُح الفقه األكر ص 197(
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أو  ُتنــال ابخلدمــة  إمنــا  القــوم  ســيادة 
العلــم. وخــادم القــوم وعاملهــم كالمهــا 
التواضــع،  يف  مثاليًّــا  منوذًجــا  يكــون 
القــوم  »ســيد  العــرب:  تقــول  كمــا 
خادُمهم.« أي أن ســيد القوم يكون 
خادمــا هلــم يف احلقيقــة. وكذلــك قــال 
هللا تعــاىل ﴿إمنــا خيشــى هللَا من عباده 
العلمــاُء﴾ )فاطــر: 29(.. أي كلمــا 
ازداد اإلنســان علًمــا ازداد خشــيًة هلل 
تعاىل. فاهلل تعاىل قد نبه اإلنسان أنك 
لن تنال سيادة القوم ابلتكر والغرور، 
َعــّد مــن علمائهــم، ألن التكــر  ولــن تـُ
قومــك،  وبــني  بينــك  يباعــد  ســوف 
كمــا ُيبِعــدك عــن هللا . فــإذا كنت 
طالَب عزة فاعلم أن غطرستك تضر 
بنفسك، ألنا ترمك مما ترومه. فال 
تتكر، بل انَفْع قومك مبا يف نفسك 
مــن خــري دنيــوي، فتكــون ســيًدا هلــم، 
وإذا كان فيــك أي خــري ديــي فاصنَــْع 
بــه املعــروف لقومــك، لتكــون حمبــواًب 

عند هللا تعاىل.
هذا النهي عن التكر يبلغ من الروعة 
حبيــث يســتحيل أن يقــدم أيُّ كتــاب 

مساوي نظريَه.

﴿ُكلُّ َذلِــَك َكاَن َســيُِّئُه ِعْنــَد رَبِّــَك 

َمْكُروًها﴾ )39(

شرح الكلمات:

سيُِّئه: السيِّئ: القبيُح )األقرب(.

التفسري: 
هــذه اجلملــة الوجيــزة قمــة يف البالغــة 
إانء.  يف  البحــَر  حصــرت  قــد  ألنــا 
يقــول هللا تعــاىل إن لألمــور املذكــورة 
شــر  وجوانــب  خــري  جوانــَب  أعــاله 
جوانبهــا  عــن  ننهاكــم  وإمنــا  أيًضــا؛ 
السيئة، وال ننهاكم عن احلسنة منها. 
مبعــى أنــه ليــس يف الدنيــا أي عمــل 
َعــدَّ ســيًئا علــى إطالقــه.  يـُ أن  ميكــن 
خــذوا مثــاًل توحيــد البــارئ، فاإلميــان 
بــه حســنٌة؛ ولكــن لــو أن أحــًدا جعل 
لنشــر  ســبًبا  هــذه  التوحيــد  عقيــدة 
الفساد يف األرض، وَسبَّ آهلَة األمم 
األخــرى، ألصبــح متســكه ابلتوحيــد 
أمرًا سيًئا. وابملثل فإن احرتام الوالدين 
حسنة، ولكن لو أن أحًدا أشرك ابهلل 
أو ظلَــم النــاس طاعــًة لوالديــه لصــار 
شــك  وال  ســيئة.  للوالديــن  احرتامــه 
أن القتــل ســيئة، ولكــن لــو أن أحــًدا 
جتنَّــبَ قتــل العــدو أثنــاء الدفــاع عــن 
الوطــن أو عنــد القصــاص الــالزم لُعــدَّ 
عــدُم قتلــه ســيئًة. مث إن االقــرتاب مــن 
أمــوال اليتامــى معصيــة، ولكــن لو أن 
أحــًدا ختلَّــى عــن محايــة هــذه األمــوال 
خوًفــا مــن وقوعه يف معصية التصرف 

اخلاطــئ فيهــا لــكان فعلــه هــذا ســيًئا. 
حســنة،  املعامــالت  يف  األمانــة  وإن 
ولكن لو أن أحًدا ترك كسب احلالل 
خمافــة اخليانــة يف معامالتــه لُعــّد عملــه 
الُقــوى الشــهوانية يف  ســيئة. وضبــط 
دائرهتــا احملــددة حســنة، ولكــن لــو أن 
أحًدا ختلى عن ممارستها كليًة واختار 
الرهبانية، أو مارس الشهوة يف حرام، 
فقــد أتــى معصيــة. وســوء الظن منكر 
لــو أن أحــًدا  مــن املنكــرات، ولكــن 
مــن احلــراس ظــن ابلنــاس خــريًا ومســح 
هلــم ابالقــرتاب ممــا ُأوكَل إليــه حراســُته 
الزهــو  وعــدم  ســيًئا.  عملُــه  العتُــر 
والتكــر حســنة، ولكــن لــو أن أحــًدا 
تواضــع يف موطــن يتطلــب الشــجاعة 

والبسالة ألتى عماًل سيًئا. 
نفقــه  أن  تعــاىل  هللا  يعظنــا  ولذلــك 
احلكمــة يف تعليماتــه، فنســتخدم كل 
قــوة مــن قــواان يف حملهــا املالئــم. إنــه 
تعاىل ال ينهاان عن االنتفاع من هذه 
امللكات، وإمنا مينعنا من اســتخدامها 

اخلاطئ. 
مــن  يبلــغ  لألعمــال  الشــرح  وهــذا 
عــدم  إن  حبيــث  والكمــال  الســمو 
إدراك اإلنســان هلــا هــو الــذي يــؤدي 
لَّهــم الذيــن  إىل املفاســد كلهــا. ومــا َأقـَ

يسلكون هذا الطريَق الوسط  !
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األسوة الحسنة

ــْوِم َوَلَدْتُه  ْفُســْق رََجــَع َكيـَ رُْفــْث َولَْ يـَ لَــْم يـَ ُقــوُل: َمــْن َحــجَّ ِلَِّ فـَ ــرََة  َقــال: مَسِْعــُت النَّــِيَّ  يـَ َعــْن أِب ُهرَيـْ
ُأمُّه. )صحيح البخاري، كتاب احلج(

َر ِمْن َأْن  ْوٍم َأْكثـَ َها ِإنَّ َرُسوَل الَِّ  َقالَ: َما ِمْن يـَ َعْن اْبِن اْلُمَسيَِّب َقاَل:  َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي هللا َعنـْ
ُقوُل َمــا َأرَاَد َهُؤاَلِء؟  يـَ َباِهــي هِبِم اْلَماَلِئَكَة فـَ ــْوِم َعرََفــَة، َوإِنَّــُه لََيْدنُــو مُثَّ يـُ ْعتِــَق الَُّ ِفيــِه َعْبــًدا ِمــَن النَّــاِر ِمــْن يـَ يـُ

)صحيح مسلم، كتاب احلج(

رُوُر لَْيَس َلُه  ُهَمــا وَاحْلَجُّ اْلَمبـْ نـَ يـْ ــرََة  َأنَّ َرُســوَل الَِّ  َقــاَل: اْلُعْمــرَُة ِإىَل اْلُعْمــرَِة َكفَّــارٌَة ِلَمــا بـَ َعــْن َأِب ُهرَيـْ
َجزَاٌء ِإالَّ اجْلَنَُّة. )صحيح البخاري، كتاب احلج(

َها َقاَلْت:   َها أَنـَّ َعْن َحِبيب ْبِن َأِب َعْمرََة َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َطْلَحَة َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِننَي َرِضَي الَُّ َعنـْ
رُوٌر. )صحيح  اَي َرُسوَل الَِّ نـَرَى اجْلَِهاَد َأْفَضَل اْلَعَمِل، َأَفاَل جُنَاِهُد؟ َقاَل: اَل َلِكنَّ َأْفَضَل اجْلَِهاِد َحجٌّ َمبـْ

البخاري، كتاب احلج(
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من كالم اإلمام المهدي

»فيــا مجيــع أولئــك الذيــن تســبون أنفســكم مجاعــي لــن ُتعــّدوا مجاعــي يف الســماء ِإاّل حــني تســلكون 
ســبل التقــوى ابحلــق، لذلــك فأقيمــوا صلواتكــم اخلمــس ابخلشــوع وحضــور القلــب كأنكــم تــرون هللا، 
وأمتّــوا صيامكــم هلل ابلصــدق، وكل مــن وجبــت عليــه الــزكاة فْليؤّدهــا، ومن ُفرض عليه احلج وال مانع له 

فليحّج«. )سفينة نوح، اخلزائن الروحانية جملد 19 ص 15(

ا ظاهراي فقط؛ أبن أيخذ  »هنالك نوع آخر من العبادة وهو احلج. ولكن جيب أال يكون احلج حجًّ
اإلنسان ما مجع من حالل وحرام من املال، ويتجه إىل بيت هللا احلرام ابلباخرة أو غريها، ويردد بلسانه 
فقــط مــا يــردد النــاس هنالــك، مث يرجــع ويفتخــر أبنــه احلــاج. كال، فليس الغرض الــذي من أجله كتب 
هللا احلج أن حيصل هكذا، واحلق أنه من آخر مراحل العبادة والسلوك أن ينقطع اإلنسان عن نفسه، 
ويعشــق ربــه، ويغــرق يف حبــر حبــه. فاحملــب الصــادق يضحــى بقلبه ومهجته. والطــواف ببيت هللا احلرام 
رمــز هلــذه التضحيــة وهــذا الفــداء. وكمــا أن هنــاك بيتــا هلل تعــاىل علــى األرض فكذلــك هنالك بيت هلل 
يف السماء، وما ل يطف به اإلنسان ال يصح طوافه«. )خطاب يف االجتماع السنوي سنة 1906(

»الكعبة املشرفة.. هي بال شك مهبط التجليات واألنوار والركات الرابنية، وهي بال مراء ذات شأن 
عظيم، لقد تدثت األسفار القدمية عن عظمتها وقداستها. ولكن هذه التجليات واألنوار والركات 
ال تدركها األبصار الظاهرية، وإمنا ُترى بعني روحانية، ولو كانت تلك العني يف اإلنسان مبصرة لعرف 

ما هي تلك الركات الي تتنـزل عند الكعبة«. )امللفوظات ج 8، ص 74(
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﴾﴿

ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

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

ما حقيقة  ذبح احليوان يوم العيد
ِدَماُؤَهــا  َواَل  حُلُوُمَهــا  الََّ  نَــاَل  يـَ لَــْن 
ِمْنُكــْم َكَذلِــَك  ْقــَوى  التـَّ َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن 
َمــا  َعلَــى  الََّ  ُوا  لُِتَكــرِّ َلُكــْم  رََها  َســخَّ
)احلــج   اْلُمْحِســِننَي ــِر  َوَبشِّ َهَداُكــْم 

)37
هــذه اآليــة مــن اآلايت الــي تتحــدث 
مــع  وُوضعــت  التضحيــات،  عــن 
اآلايت الــي ورد فيهــا موضــوع احلــج. 
لقد ُأمر املسلمون، سواء ذهبوا للحج 
هــذه  القرابــني يف  يذحبــوا  أم ال، أبن 
األايم حتمــا حــال قدرهتم على ذلك. 
وهلــذا الســبب يذبــح عشــرات املاليني 
مــن املســلمني يف العــال األنعــام قرابــنَي 
يف يــوم عيــد األضحــى الــذي حُيتفــل 
به إحياًء لذكرى قرابن ســيدان إبراهيم 
جملــرد  اإلنســان  لكــن  واحلــج.   
ذحبه األنعام قرابان ال يعّد مقبوال عند 
هللا بــل قــد بــنيَّ هللا  يف هــذا اآليــة 
ولفــت أنظــار املؤمنــني إىل أن األصــل 
األمــر  والتقــوى،  قلوهبــم  طهــارة  هــو 

 . الذي يقدره هللا
فــال يفرحــّن املؤمــن مبجــرد ذحبــه يــوم 
العيــد حيــواان مسينــا ومثينا. فإن ل تكن 
التضحيــات  وكانــت  التقــوى  لديكــم 
ال تلفتكــم إىل تطهــري القلــوب فمهمــا 
ذحبتم من األنعام فال قيمة له يف نظر 
هللا. لقد   بنيَّ ســيدان املســيح املوعود 

ِع
��ق� ��شِ

ِ
 ��ن

ُ
��� ����شَ�ا

أ
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��ْق
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خطبة عيد الضحية   
اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد 

أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يوم 2017/09/2 
يف مسجد بيت الفتوح بلندن
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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

 احلكمة من هذا املوضوع وعمقه 
وتفصيله يف شىت املواضع، فأقدم لكم 
حــول  مــن كالمــه  املقتبســات  بعــض 
أن  مبيِّنــا  قــال  فقــد  املوضــوع.  هــذا 
اإلســالم عبــارة عــن إلقــاء الــروح علــى 
عتبــات هللا  بكامــل الرضــا، وأن 
يتقدم اإلنســان للذبح، إن هذا املقام 
ُينــال بعــد الفــوز مبعرفــة هللا الكاملــة. 
وكيــف تتحقــق املعرفــة الكاملــة، يقول 

حضرته يف ذلك: 
إن أصــل اخلــوف واحلــب والتقدير هو 
املعرفة التاّمة. فمن ُأعِطي املعرفة الّتامة 
فقــد ُأعطــي اخلــوف واحلــب الكامَلني 
أيًضا. وكّل من ُأعطي اخلشية الكاملة 
واحلــب التــاّم فقــد جُنِّــي مــن كل ذنــب 

ينشــأ مــن التجاســر.)إذن فحــب هللا 
 وخوفــه وإدراك مقاِمــه وذاتِــه هــي 
األمــور الــي ختلــق املعرفة، وحني تنشــأ 
املعرفــة يتمكــن اإلنســان مــن اجتنــاب 
عندهــا  حضرتــه:  يقــول  ذنــب(  كل 
يتخلــص اإلنســان مــن الذنــوب، ألنــه 
 . حيرز الفهم الصحيح وإدراك هللا
لتحقيــق هــذا اخلــالص ال حنتــاج إىل 
أّي دم، وال إىل أّي صليب وال حاجة 
لنــا إىل أيــة كّفــارة، بــل حنن حباجة إىل 
تضحيــة واحــدة، أال وهــي التضحيــة 
بنفوســنا، تلــك التضحيــة الــي تشــعر 
فطرتنــا ابحلاجــة إليها. وهذه التضحية 
ُتدعــى بتعبــري آخــر »اإلســالم«. )أي 
ال يعــّد اإلنســان مســلما حقًّــا إال إذا 

ى بنفســه( واإلســالم يعي تسليم  ضحَّ
العنق للذبح. أي أن تضعوا أرواحكم 
على عتبة هللا طوًعا وانصياًعا. إنَّ هذا 
االســم اجلميل هو روح الشــريعة كلِّها 
ولــب مجيــع األوامــر. إن تســليم املــرء 
عنَقــه للذبــح برضــا وقناعــة حقيقيــني 
وعشــقا كامــال.  اتًمــا  حبًّــا  يتطلــب 
)أي ال يســتطيع املــرء أن يقــدم عنقــه 
برضا وســرور وال يقدر على التضحية 
إال إذا كان احلــب والعشــق كاملَــني( 
املعرفــة.  يتطلَّــب  الكامــل  فاحلــب 
فكلمة اإلسالم ُتشري إىل أّن التضحية 
احلقيقية تتاج إىل معرفة كاملة وحّب 
كامل، ال إىل شيء آخر. وإىل ذلك 
َناَل  قد أشار هللا تعاىل يف قوله: َلْن يـَ

فال يفرحــّن املؤمن مبجرد ذبحه يوم العيد 

حيوانا سمينا ومثينا. فإن مل تكن لديكم 

التقوى وكانت التضحيات ال تلفتكم إىل 

تطهري القلوب فمهام ذبحتم من األنعام 

فال قيمة له يف نظر اللــه. لقد بنيَّ ســيدنا 

املســيح املوعــود  الحكمة من هذا 

املوضوع وعمقه وتفصيله يف شتى املواضع...
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َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن  ِدَماُؤَهــا  َواَل  حُلُوُمَهــا  هللَا 
.ْقَوى ِمْنُكم التـَّ

أن ختشــوين  هــي  التضحيــة؟  هــي  مــا 
وتتقــوا مــن أجلــي. جيــب إدراك هــذه 
النكتة والفلســفة، فليس هللا  شــيئا 
مــن خشــيته، كال،  بــد  لــذا ال  خميفــا 
بــل خشــية هللا متاثــل خــوف املــرء مــن 
خيــاف  مثلمــا  أقاربــه،  أحــبِّ  عتــاب 
أمــه، فهــو ال  منــه  الولــد أن تســخط 
خيافها لكونا خميفة يف ذاهتا، كال، إمنا 
خيــاف ألن ال أحــد حيبــه كاألم، بــل 
للولــد عالقــة خاصــة ابألم. ولذلــك ال 
يطيــق ســخطها، ويعــرف كيــف يقــدر 
كل ما تقول له. فاألوالد الذين حيبون 
الوالدين ال يرضون حىت عندما يكرون 
أن يسخط منهم الوالدان، فهم يبذلون 

قصارى جهودهم إلرضائهم. 
املؤقــت  املــادي  احلــب  نــرى يف  كمــا 
كيف يتحمل املاديون دالل أحبائهم، 
فهــذا احلــب مؤقــت ينتهــي يف وقــت 
معــني، ويف أكثــر األحوال يتالشــى يف 
  وقــت مــن األوقــات. أما حب هللا
ــن الدنيا والعقىب كلتيهما. فهذا  فيحسِّ
اخلــوف الــذي أَمــران هللا أبن خنلقــه يف 
قلوبنا له، إمنا هو بسبب قدر مقام هللا 
. فقد قال : »ليس يف وســع 
اإلنسان أن خياف هللا خوفا حقيقيا ما 

 .» ل حيرز معرفته

فاإلنســان يرتكــب ذنــواب كثــرية ألنــه ل 
حيقق معرفة هللا، ومثل ذلك هو يّدعي 
بلســانه أنــه حيــب هللا لكــن يف أغلــب 
األحيــان حبُّــه لألشــياء املاديــة يفــوق 
  حبــه هلل، لذلــك ينســى أوامــر هللا
مــن أجــل املكاســب املاديــة. مث إن هللا 
مالــك القــوى كلِّهــا ويف الوقــت نفســه 
ُيعــرض اإلنســان عــن أوامــره يف أحيــان 
كثرية، إرضاء لألســياد املاديني، وكثريا 
مــا ترتســخ عاداتــه فريتكــب املعاصــي 
ببالــه  خيطــر  ال  إذ  متامــا،  مبــال  غــري 
مطلقا أن هناك إهلا يراه ويراقبه.          

ينالــون  التامــة  املعرفــة  ميلكــون  الذيــن 
وحبــه،  هللا  خلشــية  العــايل  املســتوى 
ال  املســتوى  هــذا  حيــرزون  والذيــن 
يزّكــون  بــل  الذنــوب  علــى  يتجــرؤون 
نــار  ليــل  ويفكــرون  منهــا  أنفســهم 
كيــف يرضــون حبيبهــم  ويســعون 
كل حــني للعمــل أبحكامــه تعاىل، وال 
ُيوثــرون مصاحلهــم املاديــة علــى أحكام 
هللا تعاىل، ولو اضُطروا إىل أن يضحوا 

أبنفســهم وأبمانيهــم مــن أجــل ذلــك 
ضحوا هبا، وهذا ما يســمى اإلســالم، 
ويف عهــد البيعــة نقــول »ســأقدم الدين 
علــى الدنيــا«، وال ميكــن نيــل مســتوى 
دون  مــن  الدنيــا  علــى  الديــن  تقــدمِي 
وذاتِــه  تعــاىل  مبقــام هللا  املعرفــة  إحــراز 
، وليكــن واضحــا كمــا بني املســيح 
ابلنفــس  التضحيــة  أن    املوعــود 
وعْهــَد تقــدمي الديــن علــى الدنيا ينبغي 
وبعــدم  اضطــرار  بســبب  يكــون  أال 
بصــدق  يكــون  أن  جيــب  بــل  الرغبــة 
القلب وعن رضى، وقال  يكون 
ذلــك حــني يّتقــي املــرء ربــه ، وقــد 
بــني  هــذا املضمــون يف مواضــع 

أخرى يف ُكتبه كما قال يف موضع: 
الشــريعة  يف  تعــاىل  هللا  وضــع  »لقــد 
اإلســالمية منــاذج كثــرية مــن األحــكام 
الضرورية، فقد ُأمر اإلنسان أن يضحي 
بنفســه يف ســبيل هللا بــكل قــواه وبــكل 
وجوده. فقد ُجعلت القرابني الظاهرية 
منوذجــا لتلــك احلالــة، ولكــن الغــرض 
احلقيقــي هــو هــذه التضحية كما يقول 
نَــاَل هللَا حُلُوُمَهــا َواَل  هللا تعــاىل:  لَــنْ يـَ
 .ْقــَوى ِمْنُكْم َنالُــُه التـَّ ِدَماُؤَهــا َوَلِكــْن يـَ
)يقول : إمنا ذبح الشياه واخلراف 
أنفســنا حــني نضحــي  لنســأل  منــوذج 
بشيء صغري هل حنن مستعدون لذبح 
أنفســنا يف ســبيله تعــاىل؟! فإنــا منــاذج 

وكــام تذبحون القرابني 

بأيديكم كذلك اذبحوا 

نفوسكم أيضا يف سبيل الله. 



13

التقوىالمجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

ظاهرية لكي حياســب اإلنســان نفسه( 
أي ال تبلــغ هللَا تعــاىل حلــوم قرابينكــم 
وال دماؤها ولكن تصله تقواكم، فاتقوا 
هللا وكأنكم تكادون متوتون يف ســبيله. 
وكمــا تذحبــون القرابني أبيديكم كذلك 
اذحبــوا نفوســكم أيضــا يف ســبيل هللا. 
وكلمــا كانــت التقــوى أدىن مــن هــذه 
الدرجــة كانت انقصة« )ينبوع املعرفة، 

ص91، احلاشية( 

املناســك  مجيــع  أســاس  التقــوى 
والشعائر

لقــد شــرح  هــذا املوضــوع أكثــر 
وهــو يبــني احلكمــة وراء ظاهر النســك 
والصــالة والصيــام والعبــادات، وســبب 
فــرض هــذه العبــادات الظاهريــة، فقال 

 :
»إن ل يصحب ظاهَر الصالِة والصوِم 
اإلخــالُص والصــدُق فــال مزيــة فيهمــا. 
يقومــون  أيضــا  واملتنســكون  الرهبــان 
مبجاهدات كبرية. يالَحظ يف كثري من 
األحيــان أن بعضهــم يتحملون مشــاق 
كثــرية ومصائــب شــديدة حــىت تضمــر 
يضــع  أي   : )قــال  ســواعدهم، 
املتنســكون أيديهم يف هيئة واحدة إىل 
عدة أايم أو عدة أشهر حىت تضمر يف 
مكانــا( ولكــن هــذه املشــاق ال هتــب 
هلم نورا وال ينالون ســكينة أو اطمئناان 

أكثــر  الباطنيــة  حالتهــم  تســوء  بــل 
مبجاهــدات  يقومــون  قبــل.  ذي  مــن 
وال  ابلباطــن  هلــا  عالقــة  ال  جســدية 
اجملاهــدة  )هــذه  روحانيتهــم،  يف  تؤثــر 
واملشــقة الــي يقومــون هبــا ال تؤثــر يف 
روحانيتهــم( لذلــك قــال هللا تعــاىل يف 
نَــاَل هللَا حُلُوُمَهــا  القــرآن الكــرمي: لَــْن يـَ
 .ْقــَوى التـَّ َنالُــُه  يـَ َوَلِكــْن  ِدَماُؤَهــا  َواَل 
احلــق أن هللا تعــاىل ال حيــب القشــر بــل 
القشــر  إىل  )ال حاجــة  املغــزى.  يريــد 
واجلمــاِل الظاهــري فقــط، بــل األصــل 
الــذي يريــده هللا تعــاىل هــو املغــزى( يف 
هــذا املقــام ُيطــرح ســؤال عمــا إذا كان 
اللحم والدم ال يصله، فما احلاجة إىل 
التضحيــات أصــال؟! كذلــك إذا كان 
الصــوم والصــالة ابلــروح فمــا احلاجــة 
 : إىل احلــركات الظاهريــة؟! )قــال

والصيــام،  الصلــوات  إىل  احلاجــة  مــا 
أال يكفــي أن تنشــأ عاطفــة يف القلــب 
أبننا نسجد هلل(. وجوابه أبنه صحيح 
متامــا أن الذيــن يتخلون عن اســتخدام 
وال  أيضــا  الــروح  تقبلهــم  ال  اجلســم 
يتولــد فيهــا اخلشــوع والعبودية الي هي 
اهلــدف احلقيقــي. )قــال : أي إن 
ــوا  ل تلقــوا جســدكم يف املشــقة ول متَُشُّ
اجلســَد مع الروِح وال الروَح مع اجلســِد 
فلــن ينشــأ فيكــم التواضــع والعبوديــة، 
وال يتولــد إحســاس أبنــه ينبغي الرجوع 
إىل هللا تعاىل وعبادته عند كل حاجة، 
قــال : ال تتولــد العبوديــة الي هي 
اهلدف احلقيقي، فاهلدف احلقيقي هو 
نشــوء اخلشــوع والعبوديــة، وأن نشــعر 
كل حني أبنه جيب أن خنضع هلل تعاىل 
مــن أجــل كل حاجــة ونعبــده وحــده، 



المجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

14

التقوى

وإذا ل ينشــأ هذان الشــيئان فال فائدة( 
والذيــن يســتخدمون اجلســد فقــط وال 
يشــركونه الــروَح هم أيضــا خمطئون خطأ 
كبــريا. والرهبــان واملتنســكون يدخلــون 
يف القســم نفســه. لقــد أقــام هللا تعــاىل 
عالقة بني الروح واجلسد. واجلسد يؤثر 
السلســلة  إن  الــروح... ابختصــار،  يف 
إىل  جنبــا  متشــيان  واملاديــة  الروحانيــة 
جنــب. عندمــا يتولــد التواضع يف الروح 
يتولد يف اجلسم أيضا، لذا عندما يتولد 
حقيقــًة  الــروح  يف  واخلضــوع  التواضــع 
تظهــر آثره يف اجلســم تلقائيــا، كذلــك 
عندما يقع أتثري خاص يف اجلسد تتأثر 
جملــد7،  )احلكــم،  أيضــا.«  الــروح  بــه 
رقــم8، عــدد 28/ 1903/2م، 2 - 
3( فــال بــد أن يتماشــى كالمهــا مًعــا، 
ابلعبــادات  يقــوم  أبن  مأمــور  واملؤمــن 
والنســك الظاهريــة لرفع تقــواه ولصالح 
روحــه ولتطهــري قلبه ونفســه، وأن يدرك 
ماهيــة التقــوى الــي هي اهلــدف األخري 
والــي جتعــل تضحياتنــا وعباداتنا مقبولة 

عند هللا تعاىل. 
وقــد بــني املســيح املوعــود عليــه الصــالة 
والســالم هــذا األمــر بصراحــة كبــرية يف 
مواضــع كثــرية مــن كتاابتــه وأقوالــه. فقد 

قال وهو يذكر شروط التقوى: 
التقــوى  أهــل  علــى  الشــروط  مــن  إن 
أن يقضــوا حياهتــم بتواضــع ومســكنة. 

وهــو فــرع مــن التقــوى جيــب أن حنــارب 
بــه الغضــب يف غــري حملــه. إن اجتنــاب 
الغضب يف غري حمله هو املرحلة األخرية 
ّديقني.  واألصعــب لكبار العارفني والصِّ
)أي أن كظــم الغيــظ وجتنُّــب الغضــب 
مرحلــة كبــرية وصعبــة، بــل هــي املرحلــة 
الكــرى عنــد العارفــني والصديقــني( إن 
الُعجــب والغــرور يتولــدان من الغضب، 
أحيــاان  يكــون  الغضــب  فــإّن  وابملثــل، 

نتيجة للزهو والتكر. 
مث قــال : ملــاذا يغضب املرء، ذلك 
ألنــه يصــاب ابلكــر والغــرور يف بعــض 
احلاالت وحيتقر غريه ويعّد نفسه كبريا، 
فيغضــب علــى خطــأ بســيط مــن غــريه، 
ولذلــك قــال  إن الغضــب يتولــد 
من الكر والغطرسة( إًذا ينشأ الغضب 
فقــط عندمــا يفّضــل املــرء نفســه علــى 

غريه.
مث يقــول : فالذيــن يثــورون غضبــا 
ويســتعّدون للخصــام والقتــال تدعوهــم 

هــذه العبــارة لوقفــة أتمليــة، ســواء أكان 
غضبهم يف األمور العائلية بني الزوجني 
أانس  مــع  االجتماعيــة  األمــور  يف  أو 
جيــب  هــذا  حيــدث  فحيثمــا  آخريــن، 
عليهم العمل هبذا النصح، والسيما يف 
مناســبة عيــد األضحــى هــذا، فنحــاول 
وحنســن  أيضــا  غضبنــا  علــى  القضــاء 

أنفسنا ابلتضحية هبا( 
إني ال أرضى أبن يعّد بعض أفراد هذه 
اجلماعة أنفسهم أفضل ِمن سواهم، أو 
أن يتفاخروا أو يتكروا ويزدري بعُضهم 
بعًضا. هللا أعلم مبن هو عظيم ومن هو 
حقــري. إن هــذه النزعة نوع من التحقري 
الذي فيه ازدراء، وأخشى أن ينمو هذا 
البــذرة وُيهلِــك صاحبَــه.  منــاَء  االزدراء 
ْلَقــْوَن كبــار القــوم بفائــق  بعــض النــاس يـَ
التعظيــم واالحــرتام، ولكــن الكبــري َمــن 
يســتمع إىل املســكني مبســكنة وتواضع، 
ويواســيه ويقيــم حلديثــه وزان، وال ينطــق 
مبا يستفزّه ويؤمله. يقول هللا تعاىل َواَل 

واملؤمن مأمور بأن يقوم بالعبادات والنسك الظاهرية لرفع تقواه 

ولصالح روحه ولتطهري قلبه ونفسه، وأن يدرك ماهية التقوى التي هي 

الهدف األخري والتي تجعل تضحياتنا وعباداتنا مقبولة عند الله تعاىل. 
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ــزُوا اِبأْلَْلَقــاِب ِبْئَس ااِلْســُم اْلُفُســوُق  َنابـَ تـَ
تُــْب َفُأولَئِــَك ُهــُم  ْعــَد اإْلِميَــاِن َوَمــْن لَْ يـَ بـَ
فــال  )احلجــرات12(.   اِلُمــوَن الظَّ
ينــادي بعضكــم بعضــا مبا يســتفزه، فإن 
هــذا دأب الفّســاق والفّجــار. إن الذي 
يستفّز غريه لن ميوت حىت يتعرض ملثله. 
فــال تتقــروا إخوانكــم. مــا دمتــم مجيعــا 
تنهلــون مــن نبــع واحــد، فمــا يدريكــم 
ا من هذا الشراب؟! ال  أّيكم أكثُر حظًّ
يكــون أحــد مكرمــا وال معظما حبســب 
القواعــد الدنيويــة، إمنــا كبريكــم عنــد هللا 
َقاُكــْم  التقــيُّ إنَّ َأْكرََمُكــْم ِعْنــَد الَِّ أَتـْ

ِإنَّ الََّ َعِليٌم َخِبرٌي)احلجرات:14(.

كيف تتأتى املعرفة احلقة؟!
بيـّــن املســيح املوعــود  أبن املعرفــة 
احلقة إمنا تتيســر ابلتواضع واالنكســار، 
فعلــى اإلنســان أن خيــر يف حضــرة هللا 
فقــال  يســتعني،  وبــه  التواضــع  مبنتهــى 

حضرته:

إن خــري ســبيل للتطهــر عنــدي - ولــن 
ُيعثَــر علــى ســبيل أفضــل وأمثــل منها - 
أال يتكر املرء وال يتفاخر أبي شــكل، 
احلســب وال  العلــم وال  مــن حيــث  ال 
العــني  يهــب هللا ألحــد  املــال. عندمــا 
قــادر علــى أن  نــور  يــرى أن كل  فإنــه 
ينــزل  إمنــا  الظلمــات  هــذه  مــن  ينجــي 
مــن الســماء. إن العــني املاديــة الي نرى 
هبــا إمنــا تعمــل عند تيســر الضــوء فقط، 
وهــذا الضــوء أيضــا أييت مــن الســماء. 
املــرء حمتــاج إىل نــور الســماء كل حــني، 
ســواء أكان النــور الروحــاين أو الضــوء 
املــادي. )فحضرتــه عليــه االســالم يبــني 
مــا ل  الرؤيــة  تقــدر علــى  العــني ال  أن 
يصلهــا ضــوء الشــمس الــذي أييت مــن 
الــذي  الباطــي  النــور  الســماء، كذلــك 
يبــدد كل نــوع مــن الظلمــات، والــذي 
ظلماهتــا  ويبــدد  القلــوب  نــور  هــو 
وميألهــا بنــور التقــوى والطهارة بداًل من 
الظلمات، هو اآلخر ينزل من السماء. 

مث يقــول حضرتــه ( إن تقــوى املــرء 
وإميانــه وعبادتــه وطهارتــه كلهــا أتيت من 
الســماء، وهــذا يتوقــف علــى فضــل هللا 
تعاىل، فإن شــاء أبقاها وإن أراد أزاهلا.  
املــرء  يعــّد  أن  هــي  إمنــا  احلقــة  فاملعرفــة 
نفســه مســلواًب وال شــيء مطلقــا )أي 
عليــه أن ال يعــّد نفســه شــيئا( وأن خيــّر 
يف حضــرة هللا ويســأله فضلــه ابلتواضــع 
واالنكســار، ويســأله نــور املعرفــة الــذي 
حيــرق أهــواء النفــس. )يقــول حضرتــه: 
فإلحراق أهواء النفس هناك حاجة إىل 
أن نســأل هللا نــور املعرفــة الــذي ال ُينال 
إال بفضلــه تعــاىل( إن نــور املعرفــة خيلــق 
يف ابطن اإلنســان نورًا وقوة وحرارة من 
أجل احلســنات )مث يقول حضرته: فإن 
كان هنــاك نــور املعرفــة فإنه حيرق أهواء 
النفــس كمــا يولــد يف القلــب نــورا وقــوة 
وحــرارة مــن أجــل فعــل اخلــريات( فــإن 
انل املــرء نصيبــا مــن فضــل هللا وتيســر 
لــه نــوع مــن االنبســاط وانشــراح الصدر 

فإلحراق أهواء النفس هناك حاجة إىل أن نسأل الله نور املعرفة الذي ال ُينال إال بفضله تعاىل، وإن نور 

املعرفة يخلق يف باطن اإلنســان نوًرا وقوة وحرارة من أجل الحســنات..... ويحرق أهواء النفس كام يولد 

يف القلــب نورا وقوة وحرارة من أجل فعل الخريات، فإن نال املرء نصيبا من فضل الله وتيرس له نوع من 

االنبساط وانرشاح الصدر .... فال تتكربوا عىل ذلك وال تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكسارا.
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)أي إذا نزل عليكم فضل هللا وانشــرحت قلوبكم وامتألت 
نــورًا فمــاذا عليكــم أن تفعلــوا( فــال تتكــروا علــى ذلــك وال 
تتباهوا، بل ازدادوا تواضعا وانكســارا. )أي كلما ازداد املرء 
نــورًا يف قلبــه فعليــه أن يــزداد تواضعــا وانكســارا ألن حضرتــه 
 يقــول( ألن املــرء كلمــا اعتــر نفســه حقــريا ال يســاوي 
شــيئا ازداد نــزول هــذه الكيفيــات واألنــوار عليه من عند هللا 
أكثر، وزادته نورًا وقوة. إذا اعتقد املرء هذا االعتقاد فهناك 
أمــل يف أن تتحســن أخالقــه بفضــل هللا تعــاىل. إن َعــدَّ املرء 
نفســه شــيئا أيضــا نــوع مــن الكــر، ويصيبــه ابلتكــر، فيلعن 

غريه وحيتقره.
 مث يقــول : أقــول هــذا الــكالم مــرارا وتكــرارا ألن هللا 
تعــاىل قــد جعــل اهلــدف من أتســيس هــذه اجلماعة أن يعيد 
إىل العــال املعرفــَة احلقيقيــة الــي غابت منه، ويقيم من جديد 
التقــوى والطهــارة احلقيقيــة الــي ُفقــدت يف العصــر الراهــن. 
االســتكبار منتشــر يف العــال بوجــه عــام. املشــايخ يعتــزون 
بعلمهــم ويســتكرون، أمــا املتنســكون فــإن حالتهــم أيضــا 
آخــذة صبغــة أخــرى متامــا، فلــم يعــودوا يهتمــون إبصــالح 
النفــس. بــل إن أهدافهــم مقتصــرة علــى األجســام فقــط لذا 
إن جماهداهتم قد أخذت صبغة أخرى متاما، مبا فيها »ذكر 
ارّه«*  وغريه الذي ال أثر له يف ســرية الني . لقد اخرتع 
النــاس يف هــذه األايم أذكارا مــن عــدة أنــواع، فيحســبون 
أنفســهم علمــاء وصوفيــة ولكنهــم اخرتعــوا مــن البدعات ما 
ال وجــود لــه يف ســرية النــي . أرى أنــم ليســوا منتبهــني 
إىل طهــارة النفــس قــط، بــل ُجــّل اهتمامهــم منصــبٌّ علــى 

اجلســم الــذي ل يبــق فيــه شــيء مــن الروحانيــة. فهــذا النــوع 
مــن اجملاهــدات ال ميكــن أن يطّهــر القلــوب أو يهب هلا نور 
املعرفــة احلقيقيــة، والــي خلــت مــن العصر الراهــن متاما. لقد 
ُترك االقتداء بعمل الني  بل ُجعل يف طي النسيان. يريد 
هللا تعاىل اآلن أن يعود عهد الني  من جديد وتتأســس 
التقــوى والطهــارة. وقــد أراد  أن ينشــرمها بواســطة هــذه 

اجلماعة. 

نصائح مثينة لرفع مستوى التقوى
تقــع مســؤولية كبــرية علــى أفــراد اجلماعــة األمحديــة، هــي أن 
خيلقوا يف أنفسهم تلك التقوى الي يتوقعها املسيح املوعود 
 منا. فمن واجبكم أن تتوجهوا إىل اإلصالح احلقيقي 
انصحــا    يقــول  مث   . لنــا  بّينــه  الــذي  ابألســلوب 

اجلماعة ابلتحلي ابلتقوى: 
»فيــا َمــن تعــّدون أنفســكم من مجاعي، امسعــوا وعوا مجيًعا، 
َعــّدوا مــن مجاعــي يف الســماء إال إذا ســلكتم  إنكــم لــن تـُ
ســبل التقــوى حقًّــا وصدًقــا. فَأدُّوا صلواِتكم اخلمس خبشــية 
وخضــوع كأنكــم تــرون هللا تعــاىل، وأمتُِـّـوا صيامكــم بصــدٍق 
الــزكاة  عليــه  وجبــْت  َمــن  وكّل  تعــاىل،  هللا  مرضــاة  ابتغــاَء 
فليؤدِّهــا، وكلُّ َمــن وجــب عليــه احلــج فليحــّج مــا دام ليــس 
هنــاك مانــع. افعلــوا اخلــري علــى أحســن وجــه، واتركــوا الشــر 
كارهني له. واعلموا يقيًنا أن كل عمٍل خاٍل من التقوى لن 
يصل إىل هللا تعاىل. إّن التقوى هي أصل كل حســنة، ولن 

َيضيَع عمل ل يُفْته هذا األصل«.
لقــد ورد يف احلديــث: إمنــا األعمــال ابلنيــات، عندمــا يعمل 
املــرء حبســن النيــة جيزيــه هللا تعــاىل حتمــا، أمــا إذا كانــت نيته 

سيئة فيعاَقب. 
مث يقــول : ال بــّد مــن أن متتحنــوا أبنــواع مــن احلــزن 

* »اره« نوع معني من الذكر ابتدعه املتصوفة املبتدعون 
خُيرجون عند ترديده صوات كصوت املنشار. )املرتجم(



17

التقوىالمجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

جيــدا  فانتبهــوا  قبلكــم.  املؤمنــون  امُتحــن  واملصائــب كمــا 
حــىت ال تتعثّــروا. إن األرض ال تقــدر علــى أن تلحــق بكــم 
ضــررا إن كنتــم علــى صلــة متينــة مــع الســماء. كّلمــا تعّرضتم 
لضــرر فإمنــا هــو أبيديكــم أنفســكم وليــس أبيــدي األعــداء. 
ولــو زالــت كرامتكــم األرضيــة كّلها لوهــب هللا لكم كرامة يف 
السماء ال تزول أبدا. فال ختذلوه... أخركم بكل سرور أن 
  إهلكــم موجــود يف احلقيقــة، مــع أن اجلميــع خلُقه ولكنه
يصطفــي َمــن خيتــاره وأيتيــه. فمــن عّظم هللَا تعــاىل وأاته أتى 

هللاُ إليه وأكرمه. 
فــإذا أنشــأمت الصلــة ابهلل تعــاىل فســيهب لكم العــزة وأيتيكم 
وجييــب أدعيتكــم أيضــا كمــا يقول املســيح املوعــود. فيجب 
على كل واحد منا أن يسعى جاهدا للتحلي هبذه الصفات 

لنحظى حبماية هللا ونوطد صلتنا ابلسماء. 
لقد نصح املســيح املوعود  مجاعته بكل إحلاح بشــأن 
إهلــام تلقــاه مــن هللا تعــاىل لرفــع مســتوى التقــوى فقــال: لقد 
تلقيــت مــن هللا تعــاىل البارحــة أي بتاريــخ 1899/6/22م 
مســالك  أدق  وتســلكوا  أتقيــاء  تصبحــوا  أن  مــرارا  إهلامــا 
التقــوى، كان هللا معكــم. إن األل يعتصــر قلــي وأفكــر مــاذا 
أفعــل حــىت تتحلــى مجاعــي ابلتقــوى والطهارة. مث قال: إني 
ُأكثــر مــن الدعــاء حــىت يغلبــي الضعــف أثنــاءه ويف بعــض 

األحيــان يبلــغ األمــر إىل حالــة اإلغماء. ال ميكن أن تالف 
.» نصرة هللا مجاعة ما ل تكن تقية يف نظره

فعلينــا أن ننتبــه إىل هــذه األمــور جيــدا. ندعــو هللا تعــاىل أن 
يوفقنــا لنخلــق يف قلوبنــا التقــوى احلقيقيــة مدركــني أملــا كان 
يعتصــر قلــب املســيح املوعــود ، وأن نــؤدي حــق حــّب 

هللا تعاىل، وفقنا هللا مجيعا لذلك. 
واآلن ســندعو معا، واذكروا يف دعائكم األســرى يف ســبيل 
هللا الذيــن يتحملــون مصاعــب األســر لوجــه هللا ويقدمــون 
هــذه التضحيــات لتقدميهــم الديــن علــى الدنيــا فقط. ندعو 
هللا تعــاىل أن يفــك أســرهم ســريعا، ويــرئ ســاحة الذيــن 
يواجهــون القضــااي يف احملاكــم. وادعــوا أيضــا لألمحديــني يف 
ابكســتان ويف اجلزائــر بــل حيثمــا كانــوا يســكنون يف العــال 
ويواجهــون املشــاكل بســبب انتمائهــم إىل األمحديــة. وادعوا 
كثــريا لتقــدم اجلماعــة بشــكل عــام وارتفــاع مســتوى التقوى 
عنــد أفرادهــا. وادعــوا ألبنــاء األمــة املســلمة أن يهــب هلــم 
العقل والفطنة ليدركوا املعى احلقيقي للتقوى ويفهموا املعى 
احلقيقــي للحــج والقرابــني، ويبايعــوا إمــام الزمــان وينالوا رضا 

هللا تعاىل. تعالوا ندع معا. 
عليكــم ورمحــة هللا  الســالم  للجميــع.  مبـــــــــارك  عيــد  أقــول 

وبركاته. 

 ال بّد من أن ُتتحنوا بأنواع من الحزن واملصائب كام امُتحن املؤمنون قبلكم. فانتبهوا جيدا حتى ال تتعّثوا. إن األرض 

ال تقدر عىل أن تلحق بكم رضرا إن كنتم عىل صلة متينة مع السامء. ... ولو زالت كرامتكم األرضية كّلها لوهب الله 

لكم كرامة يف السامء ال تزول أبدا. فال تخذلوه... أخربكم بكل رسور أن إلهكم موجود يف الحقيقة، مع أن الجميع خلُقه 

ولكنه  يصطفي َمن يختاره الّله ويأتيه. فمن عّظم اللَه تعاىل وأتاه أىت اللُه إليه وأكرمه. 
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م فهيا مبادئ الإسالم احلقة وتعالميه ال�امية،  �ألّف الإمام املهدي وامل�سيح املوعود  زهاء 22 كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكرمي. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة يف العرفان الإله�ي ومدح النيب  واإظهار مزاايه العظمية ومدح الإسالم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه تعلُّ حرضته الإجعازي لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأساليب والرتاث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة. ولقد ظهر 
تيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل، كام جتلَّ يف تطعمي كتاابته و�أشعاره ابلرتاث العريب  هذا التعلُّ يف قوة لغته فتحدى اخلصوم مرارا لالإ
وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب واسستدامة ربط ماضهيا حبارضها معاك�ا 
م درجة ابإعالن �أن هللا تعاىل قد  بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

م الأدةل العديدة عل ذكل وحتدى هبا. علَّمه ب�أن العربية يه �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العامل بال منازع، وقدَّ
ويف املقالت التالية سيتضح جانب من �أعامل حرضته ومظاهرها، كام سُيَدُّ تلقائيا عل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعل ر�أسها 

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

تــميم  أبو دقة

يف أواخــر القــرن التاســع عشــر وبــداايت القــرن 
العشرين، كانت اللغة العربية تبدو وكأنا تلفظ 
أنفاســها األخــرية، وبــدأت موجــة بني املثقفــني العرب تنادي 
هبجرة اللغة العربية وعدم السعي لتطويرها واستبقائها مدَّعني 
أبنــا ال تصلــح للعلــوم احلديثــة، وأنــا صعبة التعلُّــم والتعليم، 
وقد انتهى دورها، وأصبح واجبا اســتبداهلا بصورة ما، ســواء 
ابســتخدام اللهجــات العربيــة وتقنينهــا أو ابعتمــاد اللغــات 

األجنبية خاصة يف العلم والتعليم.

كانت هذه املوجة يف الواقع ليست إال جانبا ملوجة اإلحلاد 
الي بدأت تســود العال العرب واإلســالمي، وبســبب ارتباط 
العربية ابإلسالم أصبح واجبا التخلص من العربية أو القضاء 
عليهــا أو قطــع الصلــة مــع جذورهــا خلدمة هــذه املوجة، ألن 
بقاء اإلسالم مرتبط ابلعربية وبقاء العربية مرتبط ابإلسالم.

وال شــك أن عــددا مــن األدابء والشــعراء العــرب كانــوا ضــدَّ 
هذه املوجة، وكان منهم الشاعر الكبري حافظ إبراهيم الذي 

كتب قصيدة مؤثِّرة على لسان العربية قال فيها:
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قــد  ولألســف،  الوطيــس،  حاميــة  املعركــة كانــت  ولكــن 
ُحسمت نسبيا ملصلحة أعداء اللغة والرتاث من امللحدين 
ديــن اآلن، مع  أو الذيــن يضمــرون اإلحلــاد، وأصبحــوا ممجَّ
أنم كانوا عناصر ختريب سيكتشــف الناس يوما ما فعلوه 

وينبذونم.
مــن هــؤالء كان املدعــو طــه حســني، الــذي ال يضــرُّه أنــه 
كان ضريــرا، بــل مــا يضــرُّه أنــه كان ملحــدا أعمــى بصرية، 
وقــد جتــرَّأ إىل درجــة أن أصــدر كتــااب بعنــوان »يف الشــعر 
اجلاهلي« شــكك فيه يف اإلســالم واألنبياء واتريخ العربية 
وعــدَّ أن النبــوة كذبــة كبــرية وأن الشــعر اجلاهلــي ل يكــن 
ســوى أكذوبــة اخرتعهــا املســلمون يف العصــر األمــوي وما 
م بعــض القرائــن الــي تدل على احنراف نفســي  بعــده، وقــدَّ
فــادح أقــرب إىل اجلنــون نتيجــة اســتيالء ســوء الظــن عليه. 
وقــد ثرت ضجــة يف ذلــك احلــني، وتعــرَّض للمحاكمــة، 
مث اضطــر لتعديــل الكتــاب وأصبــح بعنــوان »يف األدب 
اجلاهلــي«، ولكــن تيــاره اإلحلــادي املشــكك يف اإلســالم 
والداعــي إىل نبــذ الــرتاث العــرب ابعتبــاره ليــس إال جمــرد 
أكاذيــب، مث أســلوبه يف الكتابــة اخلــايل مــن اجلمال والقوة 
واجلزالة واملنقطع عن تراث العربية قد ساد، وأصبح يسمى 
ظلما وعدواان من تياره بـ »عميد األدب العرب«! بصفته 
مبتــدع الكتابــة العربيــة املعاصــرة اخلاليــة مــن القــوة واجلزالــة 
ــنات اللفظيــة والبديعيــة الــي أصبحــت بنظــره ونظــر  واحملسِّ
اتبعيــه أمــورا اتفهــة ممجوجــة مملــة. مث أدى هــذا التيــار إىل 
التباعــد عــن العربيــة شــيئا فشــيئا إىل أن وصــل احلــال إىل 
مــا هــو عليــه اآلن، حبيــث قلَّ بشــدة مــن يتكلم أو يكتب 
بعربية صحيحة ســليمة قومية، حبيث تشــعر عندما تقرأ له 
أو تســمع أبنــه اســتمرار للــرتاث واألدب العــرب وتشــمُّ يف 

أدبه نسائم األصالة والعراقة. 
ويف ظــل هــذه الظــروف، ويف حلكــة هــذا الزمــان، شــاء 
هللا تعاىل أن حييي اإلســالم وحييي العربية معه، فأرســل 
املســيح املوعــود عليــه الصــالة والســالم لينفــخ روحــا يف 
اإلســالم ويعيده إىل جمده وقوته، وُيعلي حجته الدامغة 
وتظهر على اإلحلاد واألداين والفلسفات كلِّها، وسلَّحه 
بعربيــة إعجازيــة رائعــة بديعة أعادت ربط األدب العرب 
ابلــرتاث، فكتــب شــعرا ونثــرا حاكــى فيــه بدائــع األدب 
مــه يف خدمــة الرســالة اإلســالمية بعــد أن  العــرب، وقدَّ
جــرَّده مــن اللغــو والدعــوة إىل اّتبــاع اهلــوى والتحريــض 
علــى العنــف والفاحشــة واالســتغراق يف الدنيــا وملذاهتــا 
األمــر الــذي كان موضــوع أكثــر أدب الــرتاث. وبذلــك 

فقد قام حبركة جتديدية إحيائية يف العربية.
ومبــا أن نصوصــه العربيــة مرتبطــة بدعوتــه، فأصبــح لزامــا 
علــى مــن يؤمــن بــه وينضــم إىل مجاعتــه أن يرقِّــي لغتــه 
ويتعلم من علومه، وبذلك فقد أحدث نضة يف أتباعه 
حبيــث أخــذوا يتقدمــون ويرتقــون يف العربيــة، وأثَّــر أيضــا 
يف معارضيه الذين اضطروا إىل مراجعة نصوصه وحماولة 
ــه األنظــار إليهــا. والنتيجــة النهائيــة هــي  نقدهــا ممــا يوجِّ
أن العربيــة وتراثهــا قــد أصبحــت مــن جديــد يف قلــب 
احلــدث، وازداد االهتمــام هبــا ســواء ممــن آمــن بــه واتبعــه 
أو ممــن يعارضــه. وهــذه هــي ســنة هللا تعــاىل، الــذي لــه 
جنود السماوات واألرض، حبيث يستخدم خْلقه مهما 
كانت نياهتم وتوجهاهتم خلدمة مشيئته ويسريهم عليها 

طوعا أو كرها.
وبفضــل هللا تعــاىل، فإننــا نــرى يف اجلماعــة اإلســالمية 
األمحديــة أن العــرب قــد طــوروا لغتهــم كثــريا وتفجــرت 
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فيهــم ينابيــع الشــعر واألدب، وكذلــك قــد تطــور العجــم 
علــى  واحلــرص  لالهتمــام ابلعربيــة  أخــرى  مــرة  وعــادوا 
تعلُّمهــا والرغبــة العارمــة يف أن يصبحــوا متبحريــن هبــا 
متمكنــني منهــا، بعــد أن كانــت موجــة اإلحلــاد أيضا قد 

دفعتهم إىل االستهانة هبا واإلعراض عنها.
النهضــة  هــذه  النــاس  وســيتلمَّس  األايم  وســتمضي 
اجلديــدة للغــة العربيــة ويدركونــا ويِقــرّون هبــا، وســتزداد 
نسبة املتقنني للعربية سواء من األمحديني أو املعارضني، 
وسنشهد مزيدا من النصوص واألشعار واآلداب العربية 

ويف ظل هذه الظروف، ويف حلكة هذا الزمان، شاء الله تعاىل أن يحيي اإلسالم ويحيي العربية معه، فأرسل املسيح 

املوعود عليه الصالة والسالم لينفخ روحا يف اإلسالم ويعيده إىل مجده وقوته، وتعلو حجته الدامغة وتظهر عىل 

اإللحاد واألديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه بعربية إعجازية رائعة بديعة أعادت ربط األدب العريب بالرتاث، فكتب 

مه يف خدمة الرسالة اإلسالمية بعد أن جرَّده من اللغو والدعوة إىل اّتباع  شعرا ونثا حاىك فيه بدائع األدب العريب، وقدَّ

الهوى والتحريض عىل العنف والفاحشة واالستغراق يف الدنيا وملذاتها األمر الذي كان موضوع أكث أدب الرتاث. 

وبفضل الله تعاىل، فإننا نرى يف الجامعة اإلســالمية األحمدية أن العرب قد طوروا لغتهم 

كثريا وتفجرت فيهم ينابيع الشعر واألدب، وكذلك قد تطور العجم وعادوا مرة أخرى 

لالهتامم بالعربية والحرص عىل تعلُّمها والرغبة العارمة يف أن يصبحوا متبحرين بهــا متمكنني 

منها، بعد أن كانت موجة اإللحــاد أيضا قد دفعتهم إىل االســتهانة بها واإلعراض عنها.

الرائعة اجلميلة الي تاكي الرتاث ومتاثله يف قوته وجزالته. 
أمــا لــو بقــي احلــال علــى مــا هــو عليــه فرمبــا ل يكــن ليــأيت 
قــرن آخــر إال ول يبــق مــن العربية إال القشــور، وألصبحت 

اللهجات العربية لغات، ولضاعت العربية إىل األبد.
وأقــول أخــريا حلافــظ إبراهيــم وللشــرفاء مــن أدابء العــرب 
وشعرائهم ممن كان حيزنم حال العربية يف زمنهم، قرُّوا عينا 
وارقــدوا بســالم، فالعربيــة خبــري، وســتعود لتكــون لغــة العــال 

األوىل يف يوم من األايم جمددا.
فاحلمد هلل رب العاملني على فضله ومننه.
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مــن احلقائــق الواضحــات 
غــري حاجــٍة إىل  الــي يف 
اإلنســان يف  أن  بّينــات، 
أمــس احلاجــة إىل أن يكــون لــه بيــت، 
فمــن ذا الــذي يزعــم أنــه يطيــق حيــاة 
العــراء، ويهنــأ لــه عيشــه ابختاذ األرض 
فراشــًا والتحــاف الســماء؟ لذلــك قال 
تعــاىل عــن جنــة اإلنســان الــي أودعــه 
فيهــا أول مــرة ﴿ِإنَّ لَــَك َأالَّ جَتُوَع ِفيَها 
ْعــرَى﴾ )1( فمــن ألــزم لــزوم احليــاة  َواَل تـَ
الطيبــة والعيــش اهلــيء، أن يكــون املرء 
مســتوراً عــن األنظــار، يغمــره األمــان، 
وتفه السكينة، وحيل معه االطمئنان، 
مــن  ربــه ومناجاتــه،  لقــاء  لــه  ليتســى 
أجــل ذلــك وضــع هلــم يف األرض بيتــًا 

جيدونه عنده 
أتنــف  الســوية  اإلنســانية  الفطــرة  إن 
الســفور  عيشــة  وأتىب  التشــرد،  حيــاة 

بضــرورة اختــاذ بيــوت ألنفســهم، وهذا 
هللا  أن  إىل  صرحيــًة  إشــارات  يشــري 
تعــاىل يريــد أن يبلــغ اإلنســان مــن فهم 
أمهيــة البيــت وضروراتــه، حبيــث يتســى 
لــه أن يــدرك اســتحالة اســتقامة حياتــه 
لــو اســتغى عــن إقامة بيــت له، فوضع 
لــه بيتــًا ليتخــذه منوذجــًا يبــي بيته على 
غراره، ووفق هندسته املعمارية، وإنك 
بقليــل مــن تدبــر تلحــظ التماثــل التــام 
بــني بيــت هللا وبيــوت النــاس، فــال جتد 
فبيــوت  وبينــه،  بينهــا  اختــالف  أدىن 
الناس مجيعًا قد ُصممت وفق تصميم 
بيــت هللا تعــاىل، فكلهــا أربعــة جــدران 
وسقف، وكذلك هو، من أجل ذلك 
)ُهــدى(  للنــاس  البيــت  هــذا  كان 
يهديهــم كيف يبنــون بيوهتم، ويهديهم 

كيف يصلون لرهبم، وقد اهتدوا.
ذلــك  وفــق  تعــاىل  هللا  بيــت  إن 

والتعــري، وتســعى جاهــدًة مــن أجــل 
ــرت، من أجل ذلك عّلم هللا  تقيق السِّ
تعــاىل اإلنســان منــذ األزل ضــرورة أن 
يكــون لــه بيــت يســكنه، ليكون ســاتراً 
الكــرمي  فقــال يف كتابــه  وحافظــًا،  لــه 
ْيــٍت ُوِضــَع لِلنَّــاِس لَلَّــِذي  ﴿ِإنَّ َأوََّل بـَ
ــَة ُمبَــارًَكا َوُهــًدى لِْلَعاَلِمــنَي * ِفيــِه  ِبَبكَّ
رَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه  يِّنَــاٌت َمَقــاُم إِبـْ آاَيٌت بـَ
َكاَن آِمنًــا﴾ )2( فــكان هلــذا البيت من 
الوظائــف مــا ال حيويــه حــّد، وال حييط 
بــه عــّد، فليــس هــذا البيــت مــن وضــع 
اجتهادهــم،  نتيجــة  هــو  وال  النــاس، 
وإمنــا هــو مــن صنــع هللا تعــاىل، فقــام 
بوضعــه بتفهيمــه وتعليمــه، ليكــون هلم 
بركة، يلتمسون منه عون رهبم ابلتقرب 
إليــه، ودعائــه، والتضــرع يف حضرتــه، 
ويكون أيضًا منوذجًا حُيتذى به عندما 
يرتقى اجلنس البشــري،  ويشــعر الناس 

حلمي مرمر - مصر
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حلمي مرمر - مصر

حيقــق  آنفــًا  أوردانه  الــذي  املعــى 
والروحانيــة كلتيهمــا،  املاديــة  املنافــع 
العبــادة  فرصــة  لإلنســان  يتيــح  فهــو 
واملناجــاة والتقــرب والدعــاء والوصال، 
ويتيــح لــه أيضــًا نعمــة األمــن واحلفــظ 
واهلــدوء، ذلــك الــذي لــواله ملــا تقــق 
معــى العبــادة كمــا جيــب أن يكــون، 
لذلــك فإنــك تلحــظ أن اآليــة الكرميــة 
قدمــت البيــت كوســيلة جــد هامــة من 
وســائل معرفــة هللا والتعلــق بــه، وليــس 
هــذا ابألمــر املســتغرب، فكلمــا شــعر 
اإلنســان ابألمــان،  كانــت لديــه مــن 
الفــرص الســاحنة مــا ميكنــه مــن التفكر 
وعلــى  واالقــرتاب،  والصــالة  والتدبــر 
النقيــض، فكلمــا كانــت احلياة يشــوهبا 
االضطــراب، ويقطــع هدوَءهــا التوتــُر، 
ويغشاها القلق، كانت أقرب ما تكون 
والضيــاع،  والتفــكك  الفوضــى  إىل 
فوضــع هللا تعــاىل ذلــك البيــت الــذي 
يوفر لإلنســان كال النوعني من املنافع 

الــي ال غــى عنهــا مــن أجــل ضمــان 
حياة ُمثلى للبشرية.  

املوعــود  املصلــح  حضــرة  ذكــر  ولقــد 
رضي هللا عنه يف التفسري الكبري، تت 
ْيــَت َمَثابَــًة  قولــه تعــاىل ﴿َوِإْذ َجَعْلنَــا اْلبـَ
رَاِهيَم  لِلنَّــاِس وََأْمنًــا وَاختَِّــُذوا ِمْن َمَقــاِم إِبـْ
رَاِهيــَم َوِإمْسَاِعيَل  ُمَصلًّــى َوَعِهــْداَن ِإىَل إِبـْ
وَاْلَعاِكِفــنَي  اِئِفــنَي  لِلطَّ ْيــِيَ  بـَ ــرَا  َطهِّ َأْن 
ُجوِد﴾)3( عدة فوائد للبيت  ِع السُّ وَالرُّكَّ

انطالقًا من هذه اآلية الكرمية: 
الوىل: أن البيــت هــو املــكان الوحيــد 
ابألمــن  النــاس  فيــه  يتمتــع  الــذي 
بيــت  ذلــك ألنــه  احلقيقيــة،  واحلمايــة 
هللا الــذي ال ُيفلــح مــن أراد االعتــداء 
عليه، ولنا يف قصة أبرهة احلبشي خري 
النــاس  دليــل، وقــد يقــول قائــل: مــن 
مــن متّكــن مــن التعــدي علــى البيــت 
وأصنــاف  ابملنجنيــق  وقصفــه  احلــرام، 
املتفجــرات األخــرى، فكيــف يســتقيم 
لنا هذا الفهم، نقول له: إن هللا تعاىل 

قــد تكفــل بنفســه حبمايــة بيتــه ملّــا ل 
يكن تكليٌف حبمايته أليٍّ من الناس، 
هــم مكلفــون  منزَّلــة  تكــن شــريعة  ول 
ابتباعهــا، ولكــن، ملَـّـا توافــر ذلك كله، 
وكان املسلمون هم القائمني على أمر 
بيتهــم، ومكلفــني حبمايــة كعبــة رهبــم، 
رفع هللا تعاىل يد محايته عن بيته ابتالًء 
هلــم، واختبــاراً لقــوة بالئهم وجهادهم، 
ومحايتهــم ألقــدس املقدســات عندهم، 
وعلــى ذلــك نفهــم قولــه تعــاىل ﴿َوَمــْن 
َدَخلَــُه َكاَن آِمنًــا﴾ )4( فليــس املقصــود 
إىل  الداخلــني  أتمــني  تكّفــل  هللا  أن 
البيــت علــى الــدوام، وإمنــا ينتقــل هــذا 
التكليــف إىل النــاس عندما ينزل إليهم 
مــن هللا بشــري ونذيــر، ويقبلونــه، فإنــم 
التكليــف  ابنتقــال  أقــرُّوا  قــد  بذلــك 
إليهــم، وهنــا يكــون معــى اآلية الكرمية 
)عليكــم حبمايــة كل مــن دخل البيت، 
وأن مهمة أتمينه هي مسؤوليتكم الي 
ســوف حياســبكم هللا عليهــا( فهــو أمر 

فليس املقصود أن الله تكّفل تأمني الداخلني إىل البيت عىل الدوام، وإمنا ينتقل هذا التكليف إىل الناس عندما 

وا بانتقال التكليف إليهم، وهنا يكون معنى  ينزل إليهم من الله بشــري ونذير، ويقبلونه، فإنهم بذلك قد أقرُّ

اآلية الكرمية )عليكم بحامية كل من دخل البيت، وأن مهمة تأمينه هي مسؤوليتكم التي سوف يحاسبكم 

الله عليها( فهو أمر يف صيغة الخرب.
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يف صيغة اخلر. 
الثانيــة: أن البيــت هــو مــكان اإلقامــة 
احليــاة  أن  ذلــك  ومعــى  الدائمــة، 
أن  يصــح  الــي  واملعيشــة  احلقيقيــة، 
ُيطلق عليها معيشة؛ هي التعلق ببيت 
والتشــوق  إليــه،  الذهــاب  وحــب  هللا 
لزايرته، والشــعور القلي أنه هو املأوى 
احلقيقــي، وكأن حيــاة اإلنســان كلهــا 
والرجــوع  غربــة،  هــي  إمنــا  عنــه  بعيــداً 
أخــرى،  وبعبــارة  الوطــن،  مبثابــة  إليــه 
كأن حياة اإلنســان كلها ســعٌي وكّد، 
وأن الرجوع إىل بيت هللا راحة وهدوء 
واســتقرار ونعيــم، ومهمــا كان يف بيــت 
الدنيــا مــن نعــم، فقد مســاه تعاىل)متاع 
قليــل( أمــا بيــت هللا فقــد مســاه تعــاىل 
أيضــًا  ومســاه  وََأْمنًــا(  لِلنَّــاِس  )َمَثابَــًة 

)جني(.
الثالثــة: كمــا أن بيــت اإلنســان هــو 
إليــه،  يطمئــن  الــذي  الوحيــد  املــكان 
وتســرتيح نفســه حبفــظ كافــة مقتنياتــه 
فإنــه  بيــت هللا،  فيــه، كذلــك  الثمينــة 

املكان الوحيد الذي جيد فيه اإلنسان 
أنفــس الفوائــد، وأغلــى املنافــع، مــا ال 
لقولــه  مصداقــًا  أبــداً،  خارجــه  ينالــه 
تعاىل﴿لَِيْشــَهُدوا َمَناِفــَع هَلُــْم﴾ )5( فــإن 
الوقــت الــذي يقضيــه العابــد يف بيــت 
هللا هــو الوقــت احملفــوظ مــن الضيــاع 
والعبــث، وإن األعمــال الــي يقــوم هبــا 
فيــه هــي مــا ســوف ُتدخــر مــن أجلــه 
فتصري له يف اآلخرة أناراً من ماء غري 
آســن، وأنــاراً مــن لــن ل يتغري طعمه، 
وأنــاراً مــن مخــر لذة للشــاربني، وأناراً 

من عسل مصفى.
اجتمــاع  مــكان  البيــت  أن  الرابعــة: 
يشــعرون  الــذي  مجيعــًا،  األقــارب 
وارفــة  أنــم يف جنــة  فيــه  ابجتماعهــم 
الظــالل غــري منقطعــة الثمــار، كذلــك 
الكعبة املشرفة، الي هي مكان اجتماع 
فهــم  عميــق،  فــج  مــن كل  املســلمني 
أقــارب علــى املســتوى األكثــر عمقــًا، 
وهو املستوى الروحاين اإلمياين، حيث 
قــال تعــاىل ﴿إمنا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخوٌَة﴾ )6( 

وإذا كان اإلنســان يف حميــط بيتــه يف 
الدنيــا يعيــش مــع مســلم وغــري مســلم، 
أو رفيع ووضيع، أو كرمي وخبيل، لكنه 
يف بيــت هللا ال يكــون إال مــع مســلم 
جــاء ليتــم أركان دينــه، ورفيــٍع دل على 
رفعته برتك كل ما سوى ربه واالنقطاع 
إليــه، وكــرمٍي ضحــى مباله إرضاء ملواله، 
خليــل  وكل  رفيقــه،  رفيــق  فوجــد كل 
خليلــه، وكأن مــن معــه أخــوه وأختــه، 
وأبــوه وأمــه، وابنــه وابنتــه، وعمه وخاله 

وسائر أهله أمجعني.
اخلامســة: البيت حمل الشــعور ابألمن 
العميم، فال أيمن اإلنسان على نفسه 
وأهله وكل مثني لديه كما أيمن عليهم 
يف بيتــه، كذلــك بيــت هللا، هــو مثابــة 
إليـــــــــــــــهم  أرســـــــــل  للعــال كلــه، حيــث 
حممداً خــــــــامت النبــــــــيني، فقــــــال تعــــــــــاىل

﴿وَمــا َأْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافَّــًة لِلنَّــاِس َبِشــريًا 
َوَنِذيرًا﴾ )7( وقال أيضًا ﴿َوَما َأْرَسْلَناَك 
﴾ )8( فالكعبــة هــي  ِإالَّ رمَْحَــةً لِْلَعاَلِمــنيَ
املكان الوحيد الذي ُأودِع القدرة على 

فالكعبة هي املكان الوحيد الذي ُأوِدع القدرة عىل جذب الناس من كل حدب وصوب وجهة، وأودع القدرة عىل 

جمع الناس وتوحيدهم عىل بيت واحد ودين واحد وإله واحد، وهو املكان الوحيد الذي من دخله بصدق وأدرك 

معانيه ومراميه تخىل عن كل شعور بالكراهية تجاه اآلخر حتى لو كان اآلخر معارضاً له، معانداً إياه، يسعى لهدمه 

وتشتيته، ولذلك فليس غريبا أن نقول أن الكعبة املرشفة ينبغي أن ينظر إليها العامل عىل أنها قبلة السالم العاملي، 
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جــذب النــاس مــن كل حدب وصوب 
وجهــة، وأودع القــدرة علــى مجع الناس 
وديــن  واحــد  بيــت  علــى  وتوحيدهــم 
واحــد وإلــه واحــد، وهو املكان الوحيد 
الــذي مــن دخله بصــدق وأدرك معانيه 
ومراميه ختلى عن كل شــعور ابلكراهية 
اآلخــر  لــو كان  حــىت  اآلخــر  جتــاه 
معارضًا له، معانداً إايه، يســعى هلدمه 
تشتيته، لذلك ليس غريبا أن نقول أن 
الكعبــة املشــرفة ينبغــي أن ينظــر إليهــا 
العــال علــى أنــا قبلــة الســالم العاملــي، 
الوحيــد  ومــالذه  الشــعوب،  ووحــدة 
لنيــل األمــن واالســتقرار إن كانــوا حقــًا 
يبحثــون عنــه، ويتوقون إليه.  وقد مساه 
هللا بيته ألنه يضم أمساءه وصفاته، كما 
أن كل بيــت حيــوي صفــات أصحابــه 
وســكانه وِشــَيمهم، فيكــون بيــت كــرم 
إن  ُشــحٍّ  بيــت  أو  إن كانــوا كرمــاء، 
كانــوا أِشــّحاء، ويســميه النــاس بيــت 
إميــان إن كان أهلــه مؤمنــني موحديــن، 
بدينهــم مستمســكني، ولــه يف اآلفــاق 
انشــرين، وُيســمَّى بيــت بِــدع إن كانــوا 
مــن أهــل الزيغ والضــالل، كذلك بيت 
هللا تعــاىل، مــن دخلــه وجــد اســم هللا 
شــعور كل  يف  متجليــًا  العاملــني  رب 
زائــر أنــه مســؤول مســؤولية كاملــة عــن 
مجيــع زوار البيــت اآلخرين، وكان اســم 
الرمحــن ظاهــراً علــى اجلميع، فصار كٌل 

منهــم لآلخــر رمحــااًن يعطيه دون ســابق 
عهــد لــه بــه، وال كان يومــًا صاحــب 
فضــل عليــه، وجيــد الرحيم الــذي يثيب 
احملســنني مزيــداً مــن اإلحســان، وجيــد 
املــرء  يشــعر  الــذي  الديــن  يــوم  مالــك 
فيــه نفســه حياكــم نفســه وجيازيها وكأنه 
يبصــر أبم عينيــه مآهلا وُحســن مصريها 

أو سوءه.
يتوجهــوا  أن  املصلّــني  هللا  أمــر  وقــد   
ذلــك  إليــه. واحلكمــة يف  عبادهتــم  يف 
إىل  التوجــه  إىل  النــاس يف حاجــة  أن 
خالقهــم لشــكره والثنــاء عليــه، لكنهــم 
يعجزون عن التوجه إىل »ذات جمردة« 
ال تنحصر يف جهة، فعنّي هللا هلم هذا 
عليــه،  دليــاًل  ليكــون  املقــدس  البيــت 

وعالمًة له.
والبيت للناس، دون متييز بني أتباع أي 
ديــن، فمــن حــق كل مــن جــاء لزايرتــه 
أن يزوره، ألنه هو نفسه سبب مباشر 
وقــد  رهبــم،  إىل  الشــاردين  رجــوع  يف 
جعلــــــــه رهبــم هلــــــــم منــذ فجــر التاريـــــــــخ 
لَلَّــِذي  لِلنَّــاِس  ُوِضــَع  ْيــٍت  بـَ َأوََّل  ﴿إنَّ 
ــَة ُمبَــارًَكا َوُهــًدى لِْلَعاَلِمــنَي﴾ )9( مث  ِبَبكَّ
ْيَت َمَثاَبًة  قـوله تـــــــــعاىل﴿ َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبـَ
مــن  منــاص  فــال   )10( وََأْمنًــا﴾  لِلنَّــاِس 
اعتبــار البيــت كمــا اعتــره خالقــه، وأنه 
للنــاس، وأنــه جامعهــم  ملجــٌأ ومــأوى 
وعلــة توحيدهــم، وهاديهم من ضالهلم 

إن إخواننــا مــن املســلمني املقلديــن قــد 
َا اْلُمْشرُِكوَن  فهموا خطًأ قوَله تعاىل﴿إمنَّ
ْعــَد  ْقرَبُــوا اْلَمْســِجَد احْلَــرَاَم بـَ جَنَــٌس َفــاَل يـَ
َعاِمِهــْم َهــَذا﴾)11( فقالــوا أنــه مــن ليس 
)جَنــس(،  ابلـــ  املقصــود  فهــو  مبســلم 
وليــس مــن حقــه زايرة البيــت، وال أن 
احلقيقــي  املعــى  ولكــن  منــه،  يقــرتب 
للمشــركني  الســماح  عــدم  هــو  لآليــة 
داخــل  الشــركية  عقائدهــم  مبمارســة 
البيــت أمــام احلجيــج لئــال يفتتنــوا هبــم، 
ويظنــوا أن وثنيتهــم تلــك الي ميارســونا 
داخــل البيــت علــى مــرأى ومســمع من 
املسلمني، إمنا هي من شعائر الدين.

  وكل مــن دخــل البيــت أيمــن عقوبــة 
الدنيــا فــال حيــق ألحــد االعتــداء عليه، 
وُيتخطــف النــاس مــن حولــه، وهكــذا 
روي عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا 
أنــه قــال: »لــو وجــدت قاتــل عمــر يف 
احلــرم، مــا هيجتــه« أي مــا أزعجتــه، 
وأيمــن عقوبــة اآلخــرة ألنــه قــد ُعفــي 
عنه، ورجع من حجه كيوم ولدته أمه، 
فباحلــج ُيغفــر كامــل الذنــب، وكانــت 
معيشــة العــرب جبــوار البيــت احلرام أهم 
أسباب شعورهم ابألمن، فلم يكن يغري 
عليهــم أحــد تقديســًا لســكناهم جبــوار 
 )12( َخــْوٍف﴾  ِمــْن  ُهــْم  ﴿وَآَمنـَ البيــت 
وهــذا معــى كونــه بيتًا )حرامًا( أي حيرم 
فيه ما حيل يف غريه، وحيرم فيه القتال، 
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ــاره  وُعمَّ وخدامــه  ســكانه  ويكتســب 
حرمــًة مــن ُحرمتــه مــا داموا فيــه وتطهري 
البيت الوارد يف قوله تعاىل )طهرا بيي( 
يكــون ابلدعــوة إىل هللا وتوحيــده، مبعى 
القضــاء علــى الشــرك والكفــر إبشــاعة 
التوحيــد، وإخــالء القلــب مــن كل مــا 
خــالل  مــن  وحــده،  تعــاىل  هللا  ســوى 
، وهــو إخــالء البيــت مــن  مظهــٍر مــاّديٍّ
األصنــام، وتطهــريه من األوثن، ليكون 
دليــال  الظاهــر،  املــاّدي  اجلانــب  ذلــك 
وهــو  اخلفــي،  الروحــاين  اجلانــب  علــى 

تطهري القلب عن السوى واألغيار. 
ومن معاين )مثابة( وما هبا من إشارات 
دقيقــة، أنــا تعي العــودة، ومعى العودة 
أن البيــت احلــرام ومــا يــؤدي إليــه مــن 
توحيد هللا وتفريده، هو الفطرة الي فطر 
هللاُ النــاَس عليهــا، ومــن تلك الفطرة قد 
انطلــق العــال أمجــع، لكنهم احنرفوا عنها 
مذاهــب  حياهتــم  يف  وذهبــوا  وضلــوا، 
شــىت، ولكــن هللا تعــاىل قــد أنبــأ بقولــه 
)مثابــًة( أنــم مجيعًا ســوف يعودون إليه 
مهمــا شــردوا عنــه، وســوف يتوحــدون 
مهما تفرقوا، وقد جعل هلم بيتًا واحداً، 
ليكــون دليــاًل علــى إلــٍه واحــد، ليعــودوا 

كما بدؤوا أمًة واحدة.  
وخنلص من قوله تعاىل )وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنًا( أن القلب هو مبثابة 
بيت الرب، قال  هللا تبارك وتعاىل: »اي 

داوود »طهــر يل بيتــًا أســكنه،« فقــال: 
اي رب أي بيت يســعك؟ فقال له: لن 
تسعي أرضي وال مسائي، ووسعي قلب 
عبــدي املؤمــن«. فإذا تطهر القلب من 
األغيــار وملــئ ابألنــوار، ومتكنــت فيــه 
املعــارف واألســرار، كان مرجعــًا وملجــأ 
إليــه، وطــاف  َمــن وصــل  للعبــاد، كل 
بــه، كان آمنــًا مــن الزيــغ والعنــاد، ومــن 
ومــن  االعتقــاد،  ســوء  الســوء  خواطــر 
دخلــه ابلــوداد، َأِمن مــن الطرْد والبعاد، 
وكان عنــد هللا مــن أفضــل العبــاد.(13(، 
وهذا هو املعى الذي أكد عليه حضرة 
املســيح املوعــود   يف شــرحه ملعــى 
العــرش، فوضــح أن قلــب املؤمــن الــذي 
تربعــت فيــه الصفات التشــبيهية األربعة 
الــواردة يف الفاتــة أصبــح مبثابــة عــرش 
هــذه  مــن  املقصــود  هــو  وهــذا  هللا، 
كأنــه  القلــب  هــذا  فأصبــح  الروايــة. 
كعبــة هللا وبيتــه، فــكل مــا ضــم أمســاَء 

هللا وصفاتــه وجتلــت فيــه ظاهــرًة للعيــان 
فهــو بيتــه، ألنــه أصبــح ســببًا مباشــراً يف 
تقق اهُلدى للعباد، وعودهتم إىل رهبم، 
فتحقــق فيــه معــى املثابــة، وتقــق فيــه 
معى األمن والســكينة، وكان عرش هللا 
قــد تربــع يف قلــب حممد  يف اجلاهلية 
األوىل، فــكان بيتــًا لــه، وكان عــرش هللا 
  قــد تربَّــع يف قلب املســيح املوعود

يف اجلاهلية الثانية، فكان بيتًا له.   

1. )طه 119(
2. )آل عمران 98-97(

3. )البقرة 126(
4. )آل عمران 98(

5. )احلج 29(
6. )احلجرات 11(

)7(  )سبأ 29(
8. )األنبياء 108(

9.  )آل عمران 97(
)10( 10.  )البقرة 126(

11.  )التوبة 28(
12. )قريش 5(

13.  تفسري ابن عجيبة

فكل ما ضم أسامَء الله وصفاته وتجلت فيه ظاهرًة للعيان فهو بيته، ألنه 

أصبح ســبباً مبارشاً يف تحقق الُهدى للعباد، وعودتهم إىل ربهم، فتحقق 

فيه معنى املثابة، وتحقق فيه معنى األمن والسكينة، وكان عرش الله قد 

تربع يف قلب محمد  يف الجاهلية األوىل، فكان بيتاً له، وكان عرش الله 

قد تربَّع يف قلب املسيح املوعود  يف الجاهلية الثانية، فكان بيتاً له.   
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الَكْعَب
ف البدء كانت روح الكلمة

الطريــق إىل اللــب عــادة مــا يبــدأ بتســاؤل قــد يبــدو ســاذجا 
ابدي الــرأي، غــري أنــه يــؤدي إىل متعــة غــري معهــودة، إنــا 
متعة التوصل إىل احلقيقة وتذوق لبها، وهي متعة ال جيرهبا 
إال ذووها، الذين وصفوا يف التنزيل احلكيم أبويل األلباب، 
تَِّبُعــوَن َأْحَســَنُه ُأولَئِــَك الَِّذيــَن  يـَ ﴿الَِّذيــَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقــْوَل فـَ
َهَداُهــُم الَُّ وَُأولَئِــَك ُهــْم ُأولُــو اأْلَْلبَــاِب﴾ )1( وموضــوع اليوم 
ليــس اســتثناء مــن ذلــك األمــر، فلــه من الداللــة الروحية ما 

يدفعنا إىل الغوص بغية اقتنائه، فمثله ُدرٌّ ال ُيضاع.

اإلنســان  احلــرام. روحانيــة،  البيــت  ماديــة،  الكعبتــان: 
)  الكامل )سيدان حممد

مــا مــن مســلم إال يقــر حبــج الكعبــة املشــرفة بيــت هللا احلرام 
مؤداي هبذا ركنا من األركان الي ينبي عليها الدين احلنيف، 
وبطبيعــة احلــال، فمــا مــن شــيء جُيعــل ركنــا أو أساســا إال 
وراءه حكمة ابلغة، حبيث يتوقف عليه رسوخ البناء. وكما 
نعلــم، فاحلــج ركــن ركــني مــن أركان الديــن، بيــد أن موضوع 
املقــال لــن يتنــاول احلــج تفصيــال، وإمنــا يركــز علــى بعــض 
عناصــره مــن منظــور أتصيلــي لســاين روحــاين، حبيــث نــرد 
األلفــاظ إىل معانيهــا األصليــة، فنصــل إىل داللــة مســمياهتا 
الروحانيــة الــي مــن أجلهــا ُوِجــَدت. نتنــاول فيمــا يلــي ذكر 
الكعبــة، وداللتهــا الروحانيــة يف علــم الــرب العليــم احلكيــم، 

وسرا من أسرار تسميتها هبذا االسم، أي »الكعبة«.

لب الدللة اللفظية، ماذا تقول املعاجم؟!
ورد لفــظ »الكعبــة« يف التنزيــل احلكيــم يف موضعــني اثنــني 
متقاربــني مــن ســورة املائــدة املباركــة، وأول مــا يتبــادر إىل 
األذهــان ابدئ األمــر أن املــراد منــه هــو البيــت احلــرام الذي 
رفع حضرة إبراهيم وابنه حضرة إمساعيل )عليهما الســالم( 

قواعده، ليحجه الناس، وليكون هلم مثابة وأمنا.
اســتقراء داللــة  احلســبان حــني  املعلومــة يف  تلــك  فلنضــع 
»الكعبــة« كرمــز روحــاين عميــق ال يتســى للحرفيــني أويل 
القشــور بلوغــه، فلرمبــا ســهَّل علينــا املبــدأ الســالف الذكــر 

مهمة الغوص لبلوغ العمق بعض الشيء.
جاء يف املعاجم العربية من معاين الكعبة أنا:

ة، أّول بناء وضع للنَّاس من أجل العبادة؛   البيُت احلرام مبكَّ
مبّكــة،    إبراهيــم  النَّــّي  بنــاءه  رفــع  الّشــكل،  ُمكعَّــب 
دتــه قريــش، وتســمَّى كذلــك ابلبيــت العتيــق، والبيــت  وجدَّ
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ْيَت احْلَرَاَم ِقَياًما لِلنَّاِس﴾ )2(. احلرام: ﴿َجَعَل هللاُ اْلَكْعَبَة اْلبـَ
واملقصــد، وكل  املُتََّجــه  للَكْعبَــُة،  االســتعارية  املعــاين  ومــن 
مكان يفد إليه الناس هلدف مشرتك فهو كعبتهم على حنو 

تشبيهي، كأن يقال: كانت بغداد كعبة العلماء.
والَكْعــُب كذلــك كّل مــا ارتفــع وعــال، ونقــول: رجــٌل عــايل 

َفر. َرف والظَّ الَكْعب، أي موصوف ابلشَّ
والكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم)3(.  وقد 
أنكــر األصمعــي قــول النــاس مــن أنــه يف ظهــر القدم، وهذا 
اإلنــكار يف حــد ذاتــه يقــودان إىل نتيجــة مفادهــا أن الفكــر 
اجلمعــي منــذ عصــر األصمعــي ورمبــا قبلــه وحــىت أايمنا هذه 

يفهم الكعب على أنه العقب..
وســواء وافقنــا األصمعــي أم اختلفنــا معــه يف تديــد ماهيــة 
معى الكعب، أهو العظم الناشز على جانب القدم أو يف 
مؤخرهــا، إال أن اجلميــع متفقــون علــى أن كعــب أي شــيء 
مــا ارتفــع منــه وبــرز، وعليــه فإننــا منيــل أكثــر إىل أن كعــب 
القــدم هــو العظــم الناشــز يف مؤخرهــا، كونــه أكــر عظامهــا 
كمــا هــو ملحــوظ، أي أننــا خنلــص إىل أن كعب القدم هو 

عقبها. 
)وألمانة الطرح، ألفت نظر القارئ الكرمي إىل أني سأنتقل 
مــن مناقشــة لفظــة »كعــب« إىل لفظــة »عقــب«، األمــر 

الذي قد يغفل عنه البعض حني االسرتسال يف القراءة(
ــر القــدم كذلك، وهو َأكر عظامها.  والَعِقــُب : عظــم مَؤخَّ
والَعِقــُب أيضــا اآلخــُر مــن كّل شــيء، ومــن معانيــه الولــد، 
أثرَهــم،  واقتفــى  تبعهــم  أي  أعقاهبــم،  يف  ســار  ونقــول: 
فاألعقاب هم األتباع املتأخرون. وأعقاب األمور وعواقبها: 
أواخرها ونتائجها املرتتبة عليها. ونكص على عقبيه: رجع 

ا كان عليه من خري. عمَّ
اثنــني،  قســمني  وفــق  العقــب  معــاين  التنزيــل جــاءت  ويف 

أوهلم:ا اآلِخر والذرية واألتباع، حنو قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَلَها 
رِْجُعوَن ﴾ )4( َكِلَمًة اَبِقَيًة يِف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يـَ

والقســم الثــاين ورد فيــه لفــظ العقــب يف ســياق يشــري إىل 
لفــظ  ورد  إذا  احلــق، خصوصــا  عــن  والنكــوص  االرتــداد 
العقــب يف حالــة التثنيــة أو اجلمــع، حنــو قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا 
تَِّبُع الرَُّســوَل  ْعلَــَم َمْن يـَ َهــا ِإالَّ لِنـَ لَــَة الَـّـِي ُكْنــَت َعَليـْ َجَعْلنَــا اْلِقبـْ

ْيِه ﴾)5(. َقِلُب َعَلى َعِقبـَ نـْ مِمَّْن يـَ
ْبلِــِه  ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل َقــْد َخلَــْت ِمــْن قـَ وقولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا حُمَمَّ
َوَمــْن  َأْعَقاِبُكــْم  تُــْم َعلَــى  َقَلبـْ انـْ ُقتِــَل  َأْو  َمــاَت  َأَفــِإْن  الرُُّســُل 
َوَســَيْجزِي الَُّ  ًئا  َشــيـْ َيُضــرَّ الََّ  لَــْن  فـَ ْيــِه  َعِقبـَ َعلَــى  َقلِــْب  نـْ يـَ

اِكرِيَن﴾ )6( الشَّ
َهــا الَِّذيــَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا الَِّذيَن َكَفرُوا  وقولــه تعــاىل: ﴿اَي أَيـُّ

َقِلُبوا َخاِسرِيَن﴾)7( نـْ تـَ رُدُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فـَ يـَ
َفُعنَــا َواَل  نـْ وقولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل أََنْدُعــو ِمــْن ُدوِن الَِّ َمــا اَل يـَ

ْعَد ِإْذ َهَدااَن الَُّ﴾ )8( َيُضرُّاَن َونـُرَدُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا بـَ
ــْيَطاُن َأْعَماهَلُــْم َوَقــاَل اَل  وقولــه تعــاىل: ﴿َوِإْذ زَيَّــَن هَلُــُم الشَّ
ــرَاَءِت  ــا تـَ َلمَّ ــْوَم ِمــَن النَّــاِس َوِإينِّ َجــاٌر َلُكــْم فـَ َغالِــَب َلُكــُم اْليـَ
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ْيــِه َوَقــاَل ِإينِّ بَــرِيٌء ِمْنُكْم ِإينِّ َأَرى  تَــاِن َنَكــَص َعلَــى َعِقبـَ اْلِفئـَ
َرْوَن ِإينِّ َأَخاُف الََّ وَالَُّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )9( َما اَل تـَ

تُــْم َعَلى  لَــى َعَلْيُكــْم َفُكنـْ تـْ وقولــه تعــاىل: ﴿َقــْد َكانَــْت آاَييِت تـُ
ْنِكُصوَن﴾ )10( َأْعَقاِبُكْم تـَ

ممــا ســبق، تبــني لنــا أن مــن العــرب من يطلقــون على عقب 
القــدم )مؤخرهــا( كعبــا، ولعــل مضمون املعى يشــتمل على 
النكــوص واالرتــداد، فالنكــوص يعــر عنــه حبركــة جســدية، 
وهــي االلتفــاف علــى حمــور العقــب )مؤخــر القــدم والــذي 
يســمى كعبــا يف بعــض هلجــات العــرب املعاصــرة، ومنهــا 
اللهجــة العربيــة املصريــة حــىت اآلن(  أو الرجــوع إىل البدايــة 

بوجه عام.
فالكعبــة )البنــاء املقــدس لدينــا حنــن املســلمني( اســتحقت 
هــذا االســم مــن اببــني، أوهلمــا لتشــريف هللا تعــاىل إايهــا 
وجْعلهــا حرمــا، والثــاين ألنــا ُجعلت مرجعــا للناس )مثابة 
ْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس وََأْمًنا﴾  هلم(، يقول تعال: ﴿َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبـَ
)11( .. فجمعــت هــذه اآليــة املباركــة كال البابني يف تســمية 

البيــت احلــرام هبــذا االســم، حيــث تقــق هلــا معنيــا الشــرف 

والعظمة، وكذلك رجوع الناس إليها.
ل نتجاوز إىل اآلن قشرة اللفظ، ول نبلغ بعد لبه اللذيذ.    
لقــد كانــت الكعبــة قبــل مبعــث النــي اخلــامت ، بــل حــىت 
قبــل مولــده الســعيد غرضــا هلجــوم القائــد النصــراين »أبرهة 
احلبشي«، ل تكن الكعبة كبناء يف حد ذاهتا هدفا ألبرهة، 
وإمنا كان اهلدف من اهلجوم عليها طمس املعى الروحاين 
الكامن وراءها، الذي فسره املصلح املوعود  ببعث ني 

يف العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكريا به. 
يف معــرض تفســريه لســورة الفيــل، ذكــر املصلــح املوعــود 
حضــرة مــرزا بشــري الديــن حممــود أمحد  حقائق من نوع 
غريب، واحلقيقة كما يقال »ُمرَّة«، إال أن ما ذكره اخلليفة 
الثاين يف التفســري الكبري هلو من قبيل احلقائق احللوة بكل 
املقاييــس.  يقــول املصلــح املوعــود مــا تعريبــه: »كان مــن 
ر أن ُيبعــث إنســان عظيــم هلدايــة النــاس وفًقــا لدعــاء  املقــدَّ
إبراهيــم، ولتحقيــق هــذا اهلــدف كانــت هنــاك حاجــة إىل 
مركــز، فجعــل هللا هــذا املقــام مقدًســا ومرجًعــا للنــاس هلــذا 
الغــرض، ولكنــه ليــس مقصــودا حبــد ذاتــه يف كل حال، بل 
املقصــود احلقيقــي هــو ذلــك املبعــوث الــذي كان ســيظهر 
نتيجــة دعــاء إبراهيــم، والــذي كان مــن مهامــه، كمــا قــال 
َعلُِّمُكــُم اْلِكتَــاَب  يُكــْم َويـُ لُــو َعَلْيُكــْم آاَيِتنَــا َويـُزَكِّ تـْ هللا، أنــه يـَ

مل تكن الكعبة كبناء يف حد ذاتها هدفا ألبرهة، وإمنا 

كان الهدف من الهجوم عليها طمس املعنى الروحاين 

الكامن وراءها، والذي فرسه املصلح املوعود ببعث 

نبي يف العرب تكون الكعبة مركزا له وتذكريا به.
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﴾﴿

وَاحْلِْكَمــَة. هــذا املقــام كان جمــرد عالمــة للمقصود احلقيقي 
الذي سيبعث هناك«)12(..

يتضــح جليــا مــن خــالل ضــم املعى اللغوي الــذي يتضمنه 
لفــظ »الكعبــة« إىل املعــى الــذي أوضحــه املصلــح املوعود 
يف تفســريه، يتضــح أن الكعبــة إشــارة روحانيــة لطيفــة إىل 
حضــرة خــامت النبيــني ، ويزيــد احلقيقــة الروحانية رســوخا 
بيت شعر من نظم املسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( 

: يقول فيه مادحا حضرة نبينا املصطفى

ِ��ى    
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فلــكأين ابملســيح املوعــود ينــادي ســيده الني اخلــامت حبقيقته 
الروحانيــة قائــال: »اي كعبــة الــورى الــي إليهــا رجوعهــم يف 

ناية املطاف حبثا عن األمن املفتقد«! 
فحضــرة خــامت النبيــني هــو الكعبــة الروحانيــة الي هــي مثابة 
الــورى وإليهــا مرجعهــم حــني تــذوب الفــوارق بــني األمــم 

وتندمج مجيعها يف أمة واحدة موسومة بشعار اخلامتية. 

فماذا عن »احلجر السود«؟! 
تقبيــل احلجــر األســود، يعــد ســنة مؤكدة حمببــة تبلغ مبلغ 
الوجــوب علــى مــن يســتطيع دون إيقــاع ضــرر أو إحــداث 
مزامحــة، واجلميــع يعلــم مــا ورد يف تقبيــل الصحابــة الكــرام 
إايه، أتســيا حبضرة خامت النبيني ، حىت ورد َعْن حضرة 
لَــُه، َوَقــاَل: إينِّ  َقبـَّ ُعَمــَر  أَنَّــُه َجــاَء إىَل احْلََجــِر اأَلْســَوِد فـَ
َفــُع، َولَــْوال َأينِّ رَأَْيــُت  نـْ أَلْعلَــُم أَنَّــك َحَجــٌر، ال َتُضــرُّ وال تـَ
يقبــل إال  الشــيء ال  ْلتُــَك.. إن  بـَّ قـَ َمــا  َقبِّلُــَك  يـُ   َّ النَّــيِ
جلمالــه، ويبــدو أن احلجــر األســود تكمــن وراءه حقيقــة 
مجاليــة متعلقــة ابلكعبــة الروحانيــة )حضرة ســيدان ومطاعنا 
حممد املصطفى(، فماذا عساها تكون تلك احلقيقة؟! لقد 
بدا نور املعرفة الروحانية يلوح يف األفق خبصوص اكتشافنا 
ملاهيــة احلجــر األســود الروحانيــة، إنــه مــرز مجــال حقيقــة 
كعبته. اآلن أخذت األمور يف االتضاح، أليس كذلك؟!
ولعــل مــن اللطائــف أن الشــيء اجلميــل إىل جانــب تقبيلــه 
ــُح بــه، أو ميَْســُح بــه، أو عليــه، يعطــي تصــورا إضافيا  َتَمسَّ يـُ
عــن الســبب يف أن مظهــر مجــال احلقيقــة احملمدية  يســمى 

مسيًحا.
وهناك وحي ابلفارسية تلقاه املسيح املوعود  وهو: 

ر أن ُيبعث إنسان عظيم لهداية الناس وفًقا لدعاء إبراهيم، ولتحقيق هذا الهدف كانت هناك  »كان من املقدَّ

حاجة إىل مركز، فجعل الله هذا املقام مقدًسا ومرجًعا للناس لهذا الغرض، ولكنه ليس مقصودا بحد ذاته 

يف كل حال، بل املقصود الحقيقي هو ذلك املبعوث الذي كان ســيظهر نتيجة دعاء إبراهيم، والذي كان من 

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة. هذا املقام كان مجرد عالمة  مهامه، كام قال الله، أنه َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّ

للمقصود الحقيقي الذي سيبعث هناك«.
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شــخصے اپۓ َمن بوســيد وَمن گفتم كه ســنگ اسود 
َمَنم. )14(

أي: رأيــت شــخًصا يقبّــل قدمــّي، فقلــُت: نعــْم نعــْم، أان 
احلجر األسود.. لقد مّساين هللا تعاىل يف وحيه »بيت هللا« 
أيًضا، وفيه إشارٌة إىل أن املعارضني كلما سعوا هلدم بيت 
هللا هــذا، خرجــْت منــه كنــوز املعارف واآلايت الســماوية. 

وابلفعل أرى أني كلما تعرضت ألذى ظهر كنـٌز ما.
ويشــري املســيح املوعــود إىل نفســه بوصفــه احلجــر األســود 
ون: إن املــراد مــن احلجــر األســود يف  فيقــول: »قــال املعــرِّ

علم الرؤاي املرُء العال الفقيه احلكيم« )15(
وقــد تــدث املصلــح املوعــود عــن هــذا اإلهلــام، فقــال مــا 
تعريبــه: »واحلــق أن كل مأمــور رابين يف أي زمــن يكــون 
مبثابــة احلجــر األســود جلماعتــه، ألنــم يقّبلونــه ويلتّفــون 
حولــه ممــا يزيــد الديــن قــوة. وإن تقويــة الديــن اليــوم منــوط 
ابملســيح املوعــود وحــده، وهــو احلجر األســود الروحاين يف 
هذا العصر، إضافًة إىل احلجر األســود املادي املوجود يف 
الكعبــة املشــرفة. مث إن آايت ســورة الفيــل قــد أوحيــْت إىل 

املسيح املوعود  أيضا« )16(  

وهكذا أحب هللا العامل
إن احلــب اإلهلــي للخلــق انبــع مــن فيــض ربوبيتــه  هلم، 
فهــو ينعــم علــى العاملــني ابلرتبيــة ويتعهدهــم ابلتنمية، حىت 
أن أوىل صفاته الي عرفناه هبا كانت »الربوبية«، فاستحق 
 أن يكــون أول محــدان إايه علــى تلــك الصفة ﴿احْلَْمُد 

ِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ )17(
وحبــه تعــاىل للعــال مــا كان أبــدا حباجــة إىل متثيليــة فــداء 
مأســاوية غــري مستســاغة حبــال، بــل إن ذلــك احلــب جتلى 
أعظــم جتــلٍّ يف خطــة إهليــة لبعــث خُمَلِّــص حقيقــي للعــال 

أمجــع، خُمَلِّــص يضطلــع مبهمــة ختليــص اجلميــع مــن براثــن 
الشيطان، حىت من أىب سيناله من احلب ولو شيئا قليال.

لقد أحب هللا العال حىت أنه مع بشــائر اإلنســانية املبكرة  
وضــع اللبنــة األوىل لصــرح يذكــر العاملــني ابخلالص والعفو 
العــام، ذلــك البيــت الــذي هــو مهــد اإلنســانية، وفيــه رىب 
آدم بنيــه علــى أن حيبــوا بعضهــم متخلــني عــن مهجيتهــم 
السالفة، فكان ذلك البيت احلرام أول بيت وضع للناس 
ليتعلموا فيه مبادئ احلب للجميع وال كراهية ألحد، حىت 
جتلى ذلك املبدأ أسطع جتل على يد حضرة خامت النبيني 
حممــد املصطفــى  الــذي هــو روح الكعبــة احلقيقيــة، مث 
تــاله شــاهد منــه ليعيــد إىل حقيقــة التوحيــد مجاهلــا الغابر، 
وألنــه لبنــة مــن لبنــات احلقيقــة احملمديــة وحجــر زاويتهــا، 
كمــا احلجــر األســود مــن لبنــات الكعبــة وحجــر زاويتهــا، 
فاســتحق بكل جدارة أن يقبله الناس، وهل يقبل الشــيء 

إال جلماله؟! 

1.  الزمر 19     2. املائدة 98   

3. خمتار الصحاح ، مادة )ك ع ب(       4. الزخرف 29 

 5. البقرة 144       6. آل عمران 145

7. آل عمران 150  8. األنعام 72  

 9.  األنفال 49

10.  املؤمنون 67   11.  البقرة 125

12.  مرزا بشري الدين حممود أمحد – التفسري الكبري – ج10 – ص3

13.  حضرة مرزا غالم أمحد القادايين )عليه الصالة والسالم( -

14.  التذكرة ص 36   15. حضرة مرزا غالم أمحد القادايين – االستفتاء 

16.  مرزا بشري الدين حممود أمحد – التفسري الكبري – ج10 – ص96

17.  الفاتة 3
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الزء الثاين )ح 30(
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بعض الطعمة املفضلة لدى املسيح 
املوعــود ونبــذة عــن صحابيــني كاان 

جيلبان حلضرته ما حيب
الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -424
حدثــي الدكتــور مــري حممــد إمساعيــل 
أن املســيح املوعــود  كان حيــب 
حلم الطري، وكان يف أايم مرضه أحيااًن 
أيمــر »هبــاي عبــد الرحيــم« ابصطيــاد 
الطــري، كذلــك إذا قــّدم لــه شــهٌد بــه 
عســل طــازج أحبّــه وأكل منــه. وكان 
»هبــاي عبــد العزيز« خبريًا يف البحث 

عن الشهد واقتنائه.
الرحيــم«  عبــد  »هبــاي  أقــول: كان 

يتكلــم   كان  املوعــود  املســيح 
مــع خدامــه بــدون أي تكلــف. كنــُت 
دائــم  وكان  أحــوايل  بكافــة  أصارحــه 
اإلصغــاء يل بــكل مواســاة واهتمــام، 
وأحيــااًن كان هــو اآلخــر يذكــر بعــض 
أحــوال بيتــه بال تكلــف، وكان يلقاين 
بشوًشــا بوجــه طلــق ممــا كان جيلو عن 

القلوب كل غمٍّ وضيق.

جانب من مواساته حضرته خلدامه
الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -426
حدثي املولوي قطب الدين وقال: ملا 
رغبت يف تعلم الطب يف أوائل عمري 

عهــد  حديثــي  العزيــز«  عبــد  وهبــاي 
الرحيــم  عبــد  هبــاي  ابإلســالم. كان 
بــكل    املوعــود  املســيح  خيــدم 
إخــالص، وكان حضرتــه أيضــا حيييــه 
اخلدمــات  إليــه  فيفــوض  ويالطفــه 
ملــادة  األول  املــدرس  وكان  املتفرقــة، 
تعليــم  مدرســة  يف  الدينيــة«  »العلــوم 

اإلسالم.

وجهــه  وطلقــة  حضرتــه  بشاشــة 
ومواساته خلدامه

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -425
الســنوري أن  حدثــي ميــان عبــد هللا 
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قــرأت بعــض كتــب الطــب، مث أردت 
أن أتتلمــذ علــى يــد طبيــب حــاذق، 
وطاملا مسعت عن علِم »حكيم حممد 
شريف« األمرتسري علّو كعبه يف هذا 
اجملــال، فتوجهــت إليه مبداي رغبي يف 
التعلــم منــه، إال أنــه أىب ذلــك حبيــث 
يئست منه متاما. مث ملا جئت قاداين 
ذكــرت حلضرتــه أنــي أريــد أن أتعلــم 
الطــب علــى يــد خبري يف هــذا اجملال. 
فذكر حضرته »حكيم حممد شريف« 
فقلت: إنه ردَّين خائبا. قال حضرته: 
يرّد املرء أحيااًن حاجة اآلخر نظرًا إىل 
ظروفــه العامــة، ولكنــه يســدها إذا مــا 
ُســِئل إايهــا بشــفاعة شــخص جُيِلُّــه، 
لذلك أنمل أنه لن يرّد شفاعتنا. فلما 
ذهبت بشفاعة حضرته رضي احلكيم 
بكل سرور وقال: لقد جئت بشفاعة 
َمــن ل أرّد لــه قــوال قــط إىل هــذا اليــوم 

وال يسعي أن أفعل ذلك.

معيــار الفرح والســرور لــدى طالب 
الدنيا وطالب اآلخرة

الرحيــم. الرمحــن  هللا  بســم   -427
حدثي املولوي عبد هللا السنوري قال: 
مسعــت املســيح املوعــود  يقــول: 
الشــريف أن  النبــوي  ورد يف احلديــث 
الرجــل أحيــااًن يعمــل بعمــل أهــل النــار 
ولكــن  جهنــم  ابب  إىل  يصــل  حــىت 

حيــدث تغــرّي يف حياتــه فيعمــل بعمــل 
أهــل اجلنــة فتكــون عاقبته حســنة، وأن 
رجــال ليعمــل بعمــل أهــل اجلنــة حــىت 
يصــل إىل أبــواب اجلنــة إال أنــه يتعثــر 
بعمــل  ويعمــل  للســيئة  فيجنــح  هنــاك 

أهل النار فتمسي عاقبته سيئة. 
يقول ميان عبد هللا أن املسيح املوعود 
هــذا  ذكــر  بعــد  يقــول  كان   
احلديــث: مــن يعيــش حياته يف كســب 
تكــون  النهايــة  يف  ولكــن  الســيئات 
إنســان ذو حــّظ  فهــو  عاقبتــه حســنة 
عجيــب حبيــث يعيــش يف هــذه الدنيــا 
حياة التحرر حبسب هواه مث ينال اجلنة 

يف اآلخرة.
أقــول: هــذا ال يعــي أن الــذي يقضــي 
يتــوب  مث  األعمــال  ســوء  يف  حياتــه 
فهــو  اجلنــة  ويدخــل  حياتــه  آخــر  يف 
ــا مــن اجلميــع، كال، بــل إّن  أوفــر حظًّ
مثــل هــذا اإلنســان –بشــرط تســاوي 
الظــروف األخــرى- ســيكون أقــل رتبــة 
حياتــه  يقضــي  الــذي  مــن  روحانيــة 
الدنيوية ملتزًما ابلتقوى والطهارة لوجه 
هللا تعــاىل، ولكــن ممــا ال شــك فيــه أن 
توبة الشخص املذكور يف أواخر حياته 
كانــت مدعــاة لنجاتــه األخرويــة فــال 
ــا  بــد أن يعــدَّ هــذا الشــخص أوفــر حظًّ

بشكل خاص.
أبن    املوعــود  املســيح  قــول  أمــا 
مثــل هــذا الشــخص يقضــي يف الدنيــا 
حياة التحرر حبسب هواه فال يعي أن 
مــن يقضــي حياتــه يف هذه الدنيا كاحًبا 
مــرارة  يعيــش  النفســية  أهوائــه  مجــاح 
احليــاة، وذلــك ألنــه قد ُتعــّد حياُته ُمرّة 
ابدي الــرأي، إال أنــا يف احلقيقــة حيــاة 
الفرحــة واحلبــور ابلنســبة إليــه. بل احلق 
أن الــذي يعيــش حياتــه هلل تعــاىل فإنــه 
جيد فيها سرورًا روحانًيا ولّذًة ال يتسى 
لطالــب الدنيــا يف مجيــع ملذاته املادية. 
فقْصد حضرته أن طالب الدنيا يكون 
فرًحا مســرورًا ألن أهواءه املادية تكون 

حرّة مطلًقا.

سيدان مرزا غلم أمحد القادايين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
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س: هــل تعــرف أمســاء بعــض كتــب املســيح املوعــود 
 بللغة الردية؟

ج: لقد ألف ابللغة األردية عشرات الكتب، منها:
1- الراهني األمحدية   2- إزالة األوهام

3- حقيقة الوحي 4- سفينة نوح
5- آئينــه كمــاالت إســالم )مــرآة كمــاالت اإلســالم(

6- جنـگ مقدس )احلرب املقدسة(
7- ايك غلطى كا ازاله )إزالة خطأ(

8- سرمه جشم آريه )كحل لعيون اآلراي(
9- ست جبشن )القول احلق(

10- جشمه معرفة )ينبوع املعرفة(
وفيما يلي تعريف موجز بكل منها: 

1- الرباهني المحدية
هــذا الكتــاب القيــم هــو أول كتــاب لســيدان مــرزا غــالم 

أمحــد القــادايين ، وقــد صــدر اجلــزء األول منــه يف 
عام 1880م واجلزء األخري )الرابع( يف عام 1884م، 
مث صــدر اجلــزء اخلامــس منــه يف عام 1905م يف كتاب 

مستقل. 
يقول  عن هذا الكتاب الضخم القيم، ذاكرًا الرؤاي 
الي رآها قبل صدوره خبمســة عشــر عاما تقريبا: »... 
هــذا العبــد املتواضــع تشــّرف بــزايرة خــامت األنبيــاء حممــد 
املصطفــى ، وبيــان ذلــك إبجيــاز أن أحقر العباد هذا 
رأى يف املنــام يف عــام 1864 أو 1865م - أي قريبــا 
من الزمن الذي كان هذا الضعيف ما زال مشــغوال يف 
 ، تصيل العلم يف أول عمره- ســيَدان خامَت األنبياء
وكان يف يد هذا العبد املتواضع كتاٌب ديي يبدو أنه من 
أتليفه، وحني وقع نظرُه  على هذا الكتاب، ســألي 
ابللغــة العربيــة: مــاذا مّسيتــه؟ فقلــت: لقــد مسيتــه قطبيــا، 
وتقق يل تعبرُي ذاك االسم بصدور هذا الكتاب املعَلن 

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

ِ
��ق�نِش�قِ��ق �ل��ِد

� � ِ
�ق �ِم�ا �وْ

ُ
�ا�مِ��عْسه�ل رُن �

��ْن ِ
�



35

التقوىالمجلد الواحد والثالثون، العدد الرابع، ذو القعدة وذو الحجة 143٩ هـ، آب/ أغسطس  201٨ م

عنــه أبنــه كتــاب حمكــم وغــري قابــل للتفنيــد والدحــض، 
وأعلنــُت بتقــدمي عشــرة آالف روبيــة ملن أييت بنظريه من 
األداين األخــرى أو يفنّــده. وغايــة القــول إنــه  تناول 
مي ذاك الكتاب، وحني أصبح يف يد الني ، انقلب 
مبّس يده  إىل فاكهة غاية يف الروعة واجلمال تشــبه 
اجلوافَة شكال والبطيَخ حجما، فلما أراد  أن يقطع 
تلــك الثمــرة إىل شــرائح ليوزّعهــا علــى احلضــور تدفــق 
منها عســل كثري لدرجة أنه قد تبللت يُده  ابلعســل 
حــىت املرفــق. كان خــارَج البــاب ميّــٌت فاســتعاد احليــاة 
إبعجــاز النــي ، مث نــض وقــام خلفــي، وكان هــذا 
العبــد املتواضــع يقــوم بــني يَديــه  قيــاَم مســتغيٍث أمام 
احلاكم، وكان  جالسا على الكرسي ابجلاه واجلالل، 
وبعظمة احلاكم، وكالبطل اجلليل. وملخص القول: إنه 
 أعطاين شرحية ألقدمها لشخص استعاد احلياة من 
جديــد، مث أعطــاين الشــرائح األخــرى، فقدمــُت تلــك 
الشــرحية األوىل للــذي عــاد إىل احليــاة مــن تــوّه، فأكَلهــا 
فورا، وملا فرغ من أكلها، الحظُت أن الكرسي املبارك 
للرســول  قــد ارتفــع مــن مكانــه األول ارتفاعــا كبــريا، 
وبــدأ جبينُــه املبــارك يلمــع ويشــرق ابنتظــام دون انقطاع 
مثلما ترسل الشمس أشّعـتها ويف ذلك إشارة إىل نضرة 
مه. وبينما أان أشاهد ذلك النور  الدين اإلسالمي وتقدُّ
اســتيقظُت. واحلمــد هلل علــى ذلــك. )اخلزائــن الروحانية، 

اجمللد األول، الراهني األمحدية، الصفحة 276-274(
لقــد كتــب الشــيخ حممــد حســني البطالــوي مــن أهــل 
احلديــث تعليقــا طويــال علــى هــذا الكتــاب وأســهب يف 

تقريٍظ نَشــره يف ســتة أعداد من جملته »إشــاعة الســنة« 
يــرأس تريرهــا، وأشــاد مبحاســنه وكماالتــه،  الــي كان 
وكان هــذا الشــيخ مــن أشــهر علمــاء اإلســالم الكبــار 
وذائــع الصيــت يف اهلنــد مــن أقصاهــا إىل أقصاهــا، فقد 
قــال »هــذا الكتــاب يف رْأينــا - يف هــذا العصــر ونظــرا 
إىل األوضاع الراهنة- كتاب ل يسبق له مثيل يف اتريخ 
اإلســالم، وال نعرف عن املســتقبل لعّل هللا حيدث بعد 
ذلك أمرا. ومؤلِّفه هو اآلخر تقََّق ثباُت قدمه يف نصرة 
اإلســالم بنفســه ونفيســه وقلمــه وكالمــه وحالــه وقالــه، 

وقد قّل نظريه يف األسالف«. 

* الرتمجــة العربيــة الــي قــام هبــا الداعيــة عبــد اجمليــد عامــر 
متوفرة عر موقع اجلماعة الرمسي
islamahmadiyya.net
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التقوى

ــُة لَْ  َهــُب وَاْلِفضَّ  »اَي َهــُؤاَلِء ِإنَّ اْلَكْلــَب ِإَذا ُطــرَِح إِلَْيــِه الذَّ
ُهَما َوِإَذا ُطرَِح إِلَْيِه اْلَعْظُم َأَكبَّ َعَلْيِه َكَذِلَك ُسَفَهاؤُُكْم  ْعرِفـْ يـَ

.«  )َماِلَك ْبِن ِديَناٍر( ْعرُِفوَن احْلَقَّ اَل يـَ

ْوٌم  ْنَجْع ِفيِه َطَعاٌم َواَل َشرَاٌب َواَل نـَ *»ِإنَّ اْلَبَدَن ِإَذا َسِقَم لَْ يـَ
ْنَجْع ِفيِه  َيا لَْ تـَ نـْ َواَل رَاَحٌة وََكَذِلَك اْلَقْلُب ِإَذا َعِلَقُه ُحبُّ الدُّ

اْلَمْوِعَظُة.« )َماِلَك ْبن ِديَناٍر(

نــور  بــل  *قــال الذهــي: إن العلــم ليــس بكثــرة الروايــة، 
يقذفــه هللا يف القلــب وشــرطه االتبــاع، والفــرار مــن اهلــوى 

واالبتداع.

* فــإن تطلــب اللؤلــؤ، عليــك ابلغــوص يف عمق البحر فما 

على الشاطئ غري الزبد.

فاملطــر  *ارتــِق مبســتوى حديثــك ال مبســتوى صوتــك، 
الذي ينمي األزهار، وليس الرعد.

*النفس إذا ل متنع بعَض املباحات طمعْت يف احملظورات.

 قيــل لشــيخ طريقة: إبليــس يقــول: )أان( فُطرد، واحلالج 
يقول: )أان( فُقرِّب؟ 

فقال: احلالج قصد الفناء بقوله )أان( ليبقى هو بال هو، 
فُأوِصَل إىل جملس الوصال، وخلع عليه خلعة البقاء. 

وإبليس قصد البقاء بقوله )أان(، ففنيت واليته، وسلبت 
نعمته، وخفضت درجته، ورفعت لعنته.. 
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