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أَْلَهاُكمُ التََّكاُثُر..

 »ااِلْسِتْهَلُك«

الرغبة يف البقاء غريزة ال تنفك توجد يف كل 
أهنا  واألغرب  بل  اإلطالق،  على  األحياء 
توجد يف اجلمادات كذلك، حىت إن علماء 
الطبيعة طلعوا علينا بقوانني طبيعية سارية كقانون بقاء الكتلة 
فالرغبة  حنب،  فلنرغب كما  ولكن،  الطاقة.  بقاء  وقانون 
أو  اخللق كلهم  وبقاء  آخر.  شيء  املفروض  والواقع  شيء 
دافعا  البقاء  ُجعل حب  وإمنا  أبينا،  أم  شئنا  بعضهم حمال، 
يبدو  ولكن  العامل.  ولتعمري  املزيد  إلنتاج  التكاثر  ألجل  لنا 
ُيعقل أن تكون رغبتنا  انقلبت لسبب ما.. هل  املعادلة  أن 
يف البقاء هي نفسها سبب فنائنا السريع؟! لقد تبينت هذه 
احلقيقة لنا أخريا، وما كانت لتتبني لنا لوال التجربة واالختبار. 
ففي هذا العصر الذي يعترب عصر االستهالك اجلنوين، بدا 
بوضوح أن معدالت االستهالك املتزايدة أسفرت عن نتائج 
غري مستحبة، بدءا من نضوب املوارد الطبيعية على كوكب 
األرض، وحىت نشوب احلروب واحتدامها على ما تبقى من 
موارد متجددة كالتوابل والسكر يف العصور الوسطى، وموارد 
العصر  يف  وغريه  طبيعية كالبرتول  ثروات  من  متجددة  غري 
عكسي  تناسب  لوحظ  اجتماعي  مستوى  وعلى  الراهن. 
قلَّت  إذ كلما  األعمار،  ومعدالت  النهم  االستهالك  بني 
معدالت االستهالك يف جمتمع ما يالحظ متتع أفراده بطول 
العمر، حىت إن من هؤالء املعمرين من يتخطى حاجز القرن، 
وسرعان ما سيكتشف املمعن أن هؤالء املعمرين سلكوا يف 
حياهتم مسلك االستهالك املعتدل إىل حد الكفاف، األمر 
الذي يوحي أبن االستهالك ليس جمرد استنفاد للمتاع املتاح، 
وإمنا هو أيضا استنفاد للقدرات الروحانية ولألعمار كذلك. 
املوضوع برمته إذن منطو على جدلية معقدة، إذ كيف ملا نراه 
سبب بقائنا كالطعام والشراب وغري ذلك أن يكون هو نفسه 
سبب فنائنا؟! فسبحان من ال بقاء لسواه، وهو احلي القيوم!

قطاع  حيتفل  عام  من كل  الثاين  تشرين  نوفمرب/  شهر  يف 
عريض من الناس بباقة من املناسبات، يغلب عليها التناقض، 
فكثري من املسيحيني ال سيما يف الوالايت املتحدة حيتفلون 
بعيد الفصح )عيد الشكر( وهو عيد مكرس لشكر النعمة، 
وهو أمر حممود وواجب فطري بشكل عام، ولكن املفارقة 
العجيبة أن يلي هذا العيد مباشرة حدث جتاري أقل ما ميكن 
 Black( السوداء  اجلمعة  يوم  إنه  بغيض،  فخٌّ  أنه  وصفه 
العاملية  االستهالكية  البؤر  ابتدع يف كربى  الذي   )Friday
إلدخال املواطن يف دوامة استهالك ال تنقطع، فقط هبدف 
وهكذا  حمله،  اجلديد  وإحالل  املخزون  اإلنتاج  تصريف 
ال  ماكنة  يف  ترس  آلة  إىل  هبذا  اإلنسان  فيدخل  دواليك، 
اختذت  اآلن  والطلب..  العرض  ترسي  بدوران  يدور  ينفك 
التكنولوجي  التطور  مع  آخر  بعدا  االستهالك  هنم  مشكلة 
شراؤها  املراد  السلعة  أصبحت  التطور  هذا  فمع  الرهيب، 
على بعد كبسة زر بواسطة شبكة هائلة من تطبيقات الشراء 
عرب اإلنرتنت، فماذا ُيبِّئ لنا املستقبل أكثر من هذا؟! أمن 
املنتظر أن حتضران السلع مبجرد التفكري فيها؟! من يدري؟! 

ُر / ااِلْسِتْهاَلُك َأْلَاُكْم التََّكاثـُ
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﴾﴿



لقد صارت ممارسة عملية الشراء بواسطة تطبيقات اإلنرتنت 
إىل  احلاجة  عن  النظر  بغض  ذاهتا،  حد  يف  للبعض  هدفا 
ذاته  بتعبري آخر صار االستهالك يف حد  املشرتاة،  السلعة 
متعة، حىت إننا اآلن كثريا ما نسمع هبواية ُعرِفت وشاعت 

مؤخرا، إهنا هواية التسوُّق. 
والشكر على النعم يتمثل أول ما يتمثل يف استعمالا على 
الوجه األمثل، فالشكر الواجب على كل امرئ يدفعه دفعا 
إىل ترشيد االستهالك يف كل جمال، فالشكر إذن هو عالج 
على  والشكر  االستهالكي،  النهم  شيطان  من  وتعويذة 
القناعة به، فالشاكر احلقيقي يكون قنوعا  شيء يتضمن 
ُيعني  ابلقناعة  التحلِّي  أن    النيب  علََّمنا  لقد  ابلضرورة. 
على الشكر كذلك. واملؤمن أكثر الناس شكرًا هلل، وينبغي 
أن يكون كذلك، فالذين يقولون أبفواههم إننا نشكر هللا، 
لكنهم يف الوقت نفسه يلهثون وراء متاع احلياة الدنيا يف 
دوامة االستهالك والتكاثر ُهم يف احلقيقة واقعون يف َشرَِك 

حب الشهوات، وال يقدرون على الشكر احلقيقي. 
وعلى ذكر شكر النعم، هل هناك أعظم من نعمة بعث 

سيدان حممد املصطفى  رمحة للعاملني؟! أفال تستوجب 
احلداثة  عصر  يف  ؟!  هلل  اجلزيل  الشكر  النعمة  هذه 
املكدر بظالمات الغالء واستغالل حاجة املعوزين والفقر 
املدقع يف كثري من البلدان، تربز للعيان هداايت نبوية تنري 

أمامنا طريق السري يف هذا العصر، لندرك جيدا.
َفل فيه يف مغرب الدنيا مبناسبتني  ويف عددان لذا الشهر احملتـَ
متناقضتني، تولدت لدى فريق حترير »التقوى« رغبة ملحة 
أن  من  الرغم  على  البارزين،  احلدثني  هذين  مواكبة  يف 
كليهما ليس ضمن مناسبات التوقيت اإلسالمي، إال أن 
أولما، أي عيد الشكر، يستحق منا اإلشادة من حيث 
املبدأ، بينما يتوجب علينا إزاء الثاين، أي مجعة االستهالك 
السوداء، التيقظ لشيطان هنم االستهالك وحب التكاثر، 
اليومية،  حياتنا  تفاصيل  من  يف كثري  شيطان كامن  وهو 
لذا الداعي يتصفح قارئنا العزيز مقاال غنيا ذا صلة هبذا 
املوضوع، كما ويطلع على خطبة حديثة من خطب اجلمعة 
هللا  )أيده  اخلامس  اخلليفة  املؤمنني  أمري  سيدان  حلضرة 
تعاىل بنصره العزيز( يتناول فيها ذكر طائفة من الصحابة 
النهم  املؤزر على شيطان  انتصارهم  أعلنوا  الذين  البدريني 
فَّة، وما أدراك ما أصحاب  االستهالكي، إهنم أصحاب الصُّ
  فَّة! إهنم مثار انضجة من دوحة تعاليم سيد الكونني الصُّ
الذي وافق مولده قمراي شهر ربيع األول، فكان هذا امليالد 
املبارك إيذاان بربيع بعثته النبوية، وليكون شهر ربيع األول 
املبارك  احلدث  ذلك  إىل  فإشارة  وافر،  امسه حظ  من  له 
ُنتحف قارئ »التقوى« مبنظومة شعرية يف مدح خري الربية.
األخرى  ابألبواب  الكرمي  القارئ  يتمتع  أن  نرجو  كما 
أن    املوىل  راجني  الشهر،  هذا  مواد  ضمن  املعروضة 
وال  ذكره،  على  ويعيننا  شكره،  ويلهمنا  بعنايته،  يكألان 

يقيض لنا من الشياطني ما نعلم وال ما ال نعلم، آمني.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

﴾﴿

َنا ِللنَّاِس ِف َهَذا اْلُقْرآِن  ﴿َوَلَقْد َصرَّفـْ
ِإلَّ  النَّاِس  ُر  َأْكثـَ َفَأَب  َمَثٍل  ِمْن ُكلِّ 

ُكُفورًا ﴾ )90(

التفسري:
 يقول هللا تعاىل: من أين سيأتون مبثل 
أيتوا  ولن  حمدودة،  فعقولم  القرآن؟ 
معارفهم،  دائرة  يف  حمصور  بكالم  إال 
وسيفوهتم أشياء كثرية تقع خارج نطاق 
ثقافتهم الضيقة. أما هذا القرآن فيتناول 
قضااي شىت من سياسة وعلم وأخالق 
املستفيض،  ابلبحث  واقتصاد  ومَدِنية 
ختتلف  اليت  القضااي  يفصل  أنه  كما 
فيها الدايانت املختلفة. إهنم ال يقدرون 
القرآن،  مضامني  استيعاب  على  حىت 
فأّن لم أن أيتوا مبثله. إهنم جييدون شيًئا 
اإلنكار  على  اإلصرار  وهو  أال  واحًدا 
تعنًتا وعناًدا، لذلك ال يزالون منكرين له 
ولكنهم  واالعرتاضات،  األعذار  بشىت 
هناية  يف  ذلك  وابل  يتحملون  سوف 

املطاف.

ْفُجَر َلَنا  ْؤِمَن َلَك َحتَّ تـَ ﴿َوَقاُلوا َلْن نـُ
َلَك  َتُكوَن  َأْو   * ُبوًعا  نـْ يـَ اْلَْرِض  ِمَن 
َهاَر  َر اْلَنـْ َفجِّ تـُ َجنٌَّة ِمْن َنِيٍل َوِعَنٍب فـَ

ْفِجريًا ﴾ )91 و 92( ِخَلَلَا تـَ

﴾﴿
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شرح الكلمات:
ر  وفجَّ فَجرَى.  طريًقا  له  وفَتح  جَبسه  املاَء:  فَجر  ر:  تفجِّ

د للمبالغة )األقرب(. املاَء: ِمثُل فَجره، ُشدِّ
مجُعه  املاِء،  الكثرُي  اجلدوُل  املاء؛  عنُي  الينبوع:  ينبوًعا: 

الينابيع )األقرب(.

التفسري:
غرّي الكفار موقفهم ملا تلقَّوا جوااًب مفحًما على اعرتاضهم 
فقالوا:  اليهود،  من  بتلقني    النيب  إىل  وّجهوه  الذي 
ْر لنا من األرض  حسًنا، إذا كان العلم كله يف القرآن فَفجِّ
األهنار.  خاللا  جتري  اليت  البساتني  لنا  وأَْنِبْت  الينابيع، 
وكان هذا اعرتاًضا قوايًّ بزعم الكفار، ولكنه يف الواقع دليل 

على عقلهم الناقص.
هو  أسلفُت -  االعرتاض - كما  هذا  وراء  الدافع  كان 
ظّن اليهود وغريِهم من اجلاهلني أن الذين هم على صلة 
ابألرواح أو ميلكون »االسم األعظم« يقدرون على فعِل 

ما شاءوا بقوة السحر أو مبعرفة هذا االسم.
أيًضا. كان  الزمن  هذا  يتكرر يف  األمر  هذا  رأينا  ولقد   
اجلماعة  مؤسس  إىل  أتباَعهم  يرسلون  املشايخ  بعض 
اإلسالمية األمحدية ، ويقولون لم: اسألوه املال مبئات 
اآلالف، وإذا رفض قولوا له: لقد ورد عن املسيح املوعود 
أنه سُيفيض املال، فكيف تكون املسيَح املوعود وأنت ال 

تقدر على أن تعطي بضع مائة ألف!

َتِْتَ  َأْو  َنا ِكَسًفا  َعَليـْ َزَعْمَت  َماَء َكَما  السَّ ُتْسِقَط  ﴿َأْو 
ِبللَِّ َواْلَمَلِئَكِة َقِبيًل﴾ )93(

شرح الكلمات: 
ِكَسًفا: الِكَسف مجُع الِكْسفة وهي: القطعُة من الشيء 

)األقرب(
َقبياًل: القبيل: اجلماعُة من الثالثة فصاعًدا. »ورأيُته قبياًل« 

أي ِعيااًن مقاَبلًة )األقرب(.
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التفسري:
َفْأِت  اجلوائز  علينا  توزع  أن  تستطيع  ال  إذا كنت  أي   
ْأِتنا ابهلل  أو  السماء،  فَأْسِقْط علينا  ابلعذاب على األقل. 

مع املالئكة لُيهلكنا.
للمسيح  األول  اخلليفة  سيُدان    احملرتُم  أستاذي  كان 
املوعود  يقول: لقد طالبوا هبذه األشياء ألن هللا تعاىل 
قد وعد هبا يف القرآن الكرمي. ولكين أرى أهنم كانوا يقولون 
هذا الكالم على سبيل السخرية، ال على سبيل املطالبة. 
امَلَدنية،  السور  يف  مذكورة  الوعود  هذه  معظم  أن  ذلك 
ولكن هذه السورة مكية. فثبت أهنم قالوا ذلك على سبيل 
الكرمي  القرآن  دام  ما  قالوا:  وكأهنم  واالستهزاء.  السخرية 
ْر لنا بقوة القرآن العيوَن، وأَْنِبْت  ميلك هذه القوة اخلارقة فَفجِّ
قد  أنه  ذلك  األقل.  ابلعذاب على  ائتنا  أو  البساتنَي،  لنا 
َخ يف أذهاهنم أن اإلنسان قادر على إجناز هذه األعمال  َترسَّ
بقوة السحر أو االسم األعظم. وكان اليهود حيملون األوهام 

نفسها، كما أسلفُت. 

َماِء َوَلْن  ْرَقى ِف السَّ ْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تـَ ﴿َأْو َيُكوَن َلَك بـَ
ُسْبَحاَن  ُقْل  ْقَرُؤُه  نـَ َنا ِكَتاًب  َعَليـْ زَِّل  نـَ تـُ ِلُرِقيَِّك َحتَّ  ْؤِمَن  نـُ

َربِّ َهْل ُكْنُت ِإلَّ َبَشرًا َرُسوًل﴾ )94(

شرح الكلمات:
زُْخُرف: الزخرف: الذَهُب؛ كماُل ُحسِن الشيء )األقرب(.

َيًة:  ًيا ورُِقيًّا: صِعد. ورقاه يرِقيه رُِقيًّا ورُقـْ ترَقى: رَِقَي يرَقى رَقـْ
عوَّذه ونَفث يف ُعوذته )األقرب(.

التفسري:
 أي إذا كنت ال تريد أن تعمل هذه األشياء من أجلنا، 

فاعَمْلها لنفسك على األقل.
َأْسِورٌة من  ليس عنده   : فرعون عن موسى  قال  لقد 
َذَهٍب، لذا فهو كاذب، أما هؤالء فزادوا فقالوا ﴿أو َيكوَن 

لك بيٌت ِمن زُْخُرٍف﴾.
لرُقيِّك  نؤمَن  ولن  السماء  يف  َترَقى  ﴿َأو  الكفار  قول  أما 
حىت تنـزّل علينا كتااًب نقَرؤُه﴾.. فأرادوا به الطعن يف حادث 
املعراج، حيث قالوا: ال حتِك لنا حادث املعراج، فإننا لن 
هنالك  تبقى  مث  فعاًل،  السماء  إىل  تصعد  حىت  نصّدقك 
وترمي إلينا من السماء كتااًب، حىت تطمئن قلوبنا أبنك قد 

صعدت إىل السماء حقًّا. 
يرد هللا  على ذلك بقوله ﴿ُقْل ُسبحاَن رّب هل كنُت 
َأمَسى  رب  أن  حممد،  اي  َأِجْبهم،  أي  رسواًل﴾..  َبَشرًا  إال 
من مثل هذه األالعيب الفارغة. لقد أنـزل هللا علّي وحَيه 

  ـــه ـــاىل. إن ـــه تع ـــة الل ـــع عظم ـــق م ـــة وال تتف ـــب فارغ ـــم أالعي ـــض مطالبك ـــو أن بع ـــر ه ـــى اآلخ واملعن

ـــا. وبعـــض مطالبكـــم،  أســـمى منهـــا وأجـــل، ألنـــه إمنـــا ُينــــزل كالمـــه مـــن أجـــل أن يرتقـــى اإلنســـان روحانيًّ

ـــاوية. ـــالة الس ـــة والرس ـــام البرشي ـــٌة ملق ـــاك، منافي ـــن هن ـــاب م ـــاء الكت ـــاء وإلق ـــود إىل الس ـــل الصع مث
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أنـزله على رسله من قبل، وسوف  بنفس األسلوب الذي 
السابقني، ولكن  الرسل  به  بنفس ما عامل  أيًضا  يعاملين 
مع  متعارض  أنه  ، كما  لعظمته  ُمناٍف  به  تطالبون  ما 

رساليت وَبَشرييت.
وال  فارغة  أالعيب  مطالبكم  بعض  أن  هو  اآلخر  واملعىن 
تتفق مع عظمة هللا تعاىل. إنه  أمسى منها وأجل، ألنه 
إمنا ُينـزل كالمه من أجل أن يرتقى اإلنسان روحانيًّا. وبعض 
من  الكتاب  وإلقاء  السماء  إىل  الصعود  مثل  مطالبكم، 

هناك، منافيٌة ملقام البشرية والرسالة السماوية.
من  يؤمن كثري  اآلية  هذه  وجود  من  ابلرغم  أنه  الغريب 
املسلمني أن عيسى  موجود يف السماء، مع أنه كان 

بشرًا رسواًل، ومل يكن َمالًكا!

ْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلَُدى ِإلَّ َأْن َقاُلوا  ﴿َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن يـُ
َعَث اللَُّ َبَشرًا َرُسوًل﴾  )95( َأبـَ

التفسري: 
لقد أمر هللا تعاىل نبيه  من قبل أن يعلن أنه بشر رسول، 
وال يّدعي أكثر من ذلك، أما هنا فبنّي أن أكرب ما يثار ضد 
األنبياء من اعرتاضات هو أهنم من البشر!؟ واحلق أنه ليس 

جمرد اعرتاض، بل ينطوي على مطاعن عديدة.
 ذلك أن من الناس من يقول إن هللا أعظم من أن يتخذ 

البشر رسواًل. وهؤالء القوم ينكرون نـزول الوحي أصاًل.
وعنادهم،  لكربهم  رسواًل  البشر  ينكرون كون  من  ومنهم 
أراد هللا أن  فلو  مثله،  أيًضا بشر  يقولون: حنن  أهنم  مبعىن 
ُينـزل كالمه ألنـزله علينا أيًضا، ومل يصه وحده ابلوحي، فال 
ميكن أن نصدقه. وهؤالء ال يرون نـزول الوحي مستحياًل، 
لكنهم يكفرون رسولم لزعمهم أبنه من احملال أن يرسل هللا 

شخًصا وضيًعا مهيًنا كهذا إىل قوم كبار أمثالم.
يرون  البشر رسواًل، ألهنم  فئة اثلثة يكفرون بكون  وهناك 
أن اإلنسان يف حد ذاته كامل، وهو يف غىن عن الوحي، 
ويقدر بنفسه على أن يتار الطريق السليم مبا ُجبل عليه 

ِمن ُقدرات وكفاءات. 
الرسول من  كما أن هناك فئة رابعة يعرتضون على بعث 
البشر، ألهنم يرون أن منصب الرسول يتطلب قدرات تفوق 
القدرات البشرية. وإنك لو قّدمَت إىل هؤالء أضعف كائن 
يف الوجود، زاعًما لم أن هذا يتمتع بقوى تفوق قوى البشر 
لصّدقوك على الفور، ولكنهم لن ُيلقوا اباًل إلنسان يتمتع 
الَعَملية،  للقوة  أعلى  مثال  ويكون  القدسية،  ابلقوة  فعاًل 
ويتجنب التفاخر الكاذب واالدعاء الزائف. ذلك أن طبائع 
هذه الفئة من الكافرين تكون مأسورة حبب اخلرافة. يؤمنون 
جديد  نيب  بعث  عند  ولكن  السابقني،  ابألنبياء  أحيااًن 
ينكشف للعيان العيُب الكامن فيهم، ويشكل برهااًن على 
أن إمياهنم ابلنيب السابق أيًضا مل يكن إال تقليًدا متواراًَث فارًغا 

فحسب.
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﴾﴿

األسوة الحسنة

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

َها  ُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفرًا ِمنـْ ْعِدُل ِعْنَد اللَِّ َجَناَح بـَ َيا تـَ نـْ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َلْو َكاَنْت الدُّ

َشرَْبَة َماٍء. )سنن الرتمذي، كتاب الزهد عن رسول هللا(

ْوٍم َقِدْمَنا َعَلْيِهْم َأْحَسَن ُموَاَساًة يِف َقِليٍل َواَل َأْحَسَن  َنا ِمْثَل قـَ َعْن أََنٍس َقاَل: َقاَل اْلُمَهاِجرُوَن: اَي َرُسوَل اللَِّ َما رَأَيـْ

ُتْم  يـْ نـَ َنا َأْن َيْذَهُبوا اِبأْلَْجِر ُكلِّهِ. َقاَل: اَل َما أَثـْ َبْذاًل يِف َكِثرٍي، َلَقْد َكَفْواَن اْلَمُئوَنَة وََأْشرَُكواَن يِف اْلَمْهَنِإ َحىتَّ َلَقْد َحِسبـْ
َعَلْيِهْم َوَدَعْوُتْ اللََّ َعزَّ َوَجلَّ َلُْم. )مسند أمحد، كتاب ابقي مسند املكثرين(

َقاَل:   اَي ُغاَلُم ِإينِّ ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفِظ اللََّ حَيَْفْظَك،  ْوًما فـَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللَِّ  يـَ

َعْنَت َفاْسَتِعْن اِبللَِّ. وَاْعَلْم َأنَّ اأُلمََّة َلِو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن  اْحَفِظ اللََّ جَتِْدُه جُتَاَهَك. ِإَذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اللََّ، َوِإَذا اْستـَ
َبُه اللَُّ َلَك. َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء  َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتـَ نـْ َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَ نـْ يـَ
ُحُف  .  )جامع الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن  َبُه اللَُّ َعَلْيَك. رُِفَعِت اأَلْقاَلُم َوَجفَِّت الصُّ َقْد َكتـَ

) رسول هللا

ِلَع َعَلْيِه  َعْن النـَّوَّاِس ْبِن مَسَْعاَن َعِن النَّيِبِّ  َقاَل: اْلرِبُّ ُحْسُن اخْلُُلِق، وَاإْلِمْثُ َما َحاَك يِف َصْدِرك، وََكرِْهت َأْن َيطَّ

النَّاُس. )صحيح مسلم, كتاب الرب والصلة واآلداب(
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من نظم سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم -  كتاب كرامات الصادقني
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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

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

ين *  ْوم الدِّ  احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

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

 أحد أصحاب الصفة، عتبة بن مسعود الذيل
الصحاب الذي أتناول ذكره اليوم من بني الصحابة البدريني 
هو عتبة بن مسعود الذيل. يكىن أبب عبد هللا، وهو من بين 
خمزوم. كان حليًفا لبين زُهرة، والده مسعود بن غافل ووالدته 

أم عبد بنت عبد وّد. وهو شقيق عبد هللا بن مسعود، وكان 
من أوائل املسلمني مبكة ومن املهاجرين إىل احلبشة يف الجرة 
فَّة. وأذكر هنا ما ذكره  الثانية. كان أيضا من أصحاب الصُّ
الصفة نقال عن  حضرة مرزا بشري أمحد من تفصيل حول 
كتب التاريخ املختلفة. يقول: كان مكااًن مرتفًعا ومظلال يف 
جزء من املسجد النبوي يقال له الصفة. وكان مأوى للفقراء 
املهاجرين الذين ال مأوى لم وال أهل، فكانوا يقيمون يف 
شغلهم  الصفة. كان  ُيدعون أبصحاب  وكانوا  املكان  هذا 
الشاغل احلضور يف صحبة النيب  والتعبد، وتالوة القرآن 
الكرمي. مل يكن لم مصدر رزق اثبت، فكان النيب  يهتم 
له أي شيء يف  يتوفر  أو  هبم ويرعاهم، فكلما أتتيه هدية 
بيته شاركهم فيه وأرسله إليهم، بل كان أحيااًن يتحمل الفاقة 
ويرسل ألصحاب الصفة كل ما كان يتوفر لديه يف بيته. كما 
كان األنصار أيضا يضيفوهنم قدر املستطاع، فكانوا أيتون 
أبقناء الرطب ويعلقوهنا يف املسجد ألهل الصفة حىت أيكلوا 
منها. مع كل ذلك كانوا يعانون الضيق وكثريا ما تصل هبم 

ِة، فَّ أَْصَحاُب الصُّ

ِة!!  فَّ  َوَما أَْدَراَك َما أَْصَحاُب الصُّ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

خطبة اجلمعة اليت ألقاها أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي  بتاريخ 2019/8/30

ف مسجد بيت الفتوح بلندن
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احلال إىل الفاقة. هكذا ظّل هبم احلال لسنوات عديدة حىت 
تيسرت لم بعض األعمال نتيجة التوسع السكاين يف املدينة 

كما توفرت لم املساعدة من بيت املال أيضا.
على أية حال، ورد يف كتب أخرى بعض التفاصيل األخرى 
النيب  لدى  حيضرون  أهنم كانوا  وهي  الصفة  أصحاب  عن 
 طوال اليوم ويسمعون منه األحاديث، أما الليل فكانوا 

يقضونه على ذلك املكان العايل املظلل. 

بساطة عيش أصحاب الصفة وتقشفهم
والعايل  الواسع  البهو  على  تطلق  العربية  اللغة  يف  فة  والصُّ
ونسبة إىل ذلك مسي هؤالء األجالء أبصحاب الصفة، ما 
يف  ربطوها  قد  وإما كساء  إزار  إما  رداء  عليه  رجل  منهم 
أعناقهم وكان يبلغ نصف الساقني. فلم تكن لديهم ثياب 
وهو  األجالء،  هؤالء  بني  من    هريرة  أبو  كاملة. كان 
يقول: رأيت سبعني من أهل الصفة ال يبلغ ثوهبم ركبتيهم. 
أي عندما كانوا يلبسون ما لديهم من ثوب مل يكن يصل 

إال إىل سيقاهنم. مث يذكر طريق حياهتم وهو أن لفيًفا منهم 
كانوا يتوجهون إىل الغابة هنارًا فيحتطبون فيبيعونه ويؤّمنون 
أيتون  األنصار  ما كان  وكثريا  الطعام.  من  شيئا  إلخواهنم 
أبقناء الرطب فيعلقوهنا بسقف املسجد. إن أتى أحد من 
اخلارج ورأى أصحاب الصفة على حالم ظّنهم جمانني، أي 
ظّن أهنم ال عقل لم ألهنم جيلسون هنا دومنا سبب. ولكن 
النيب  وأاب هريرة أيضا كاان يراين أن هؤالء حمبون خملصون 
ال يريدون أن يرتكوا ابب النيب . على أية حال إن أتت 
له طعام دعاهم  أهدي  إليهم وإن  أرسلها   صدقة  النيب 
إليه وأكله معهم. ويف بعض الليايل كان النيب  يوزع هؤالء 
املهاجرين على األنصار أي أن يستضيف رجل من األنصار 
واحًدا أو اثنني من أصحاب الصفة حبسب مقدرته. وأحيااًن 
كان يسلم بعَضهم إىل املهاجرين وبعضهم إىل األنصار لكي 
يعّشيهم. وكان صحاب جليٌل كرمي وثريٌّ امسه سعد بن عبادة 
أيخذ معه مثانني من أهل الصفة ويعشيهم. إذ كان يتمتع 

برغد العيش.

حضرة مرزا مسرور أمحد - أيده هللا بنصره العزيز
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طلبوا اآلخرة فانقادت لم الدنيا
يف  خمتلًفا  الصفة كان  أصحاب  عدد  أن  الرواايت  يف  ورد 
هم 12 صحابًيا  الصفة  يف  أقاموا  عدد  فأقل  خمتلفة،  أوقات 
اإلمجايل  عددهم  بلغ  الرواايت  إحدى  ويف  ثالمثائة،  وأكثرهم 
600 صحاب. كان النيب  حيبهم كثريًا وجيالسهم يف املسجد، 
قال  أي  إكرامهم.  على  الناس  وحيث  معهم،  الطعام  ويتناول 
لم أبن جلوس هؤالء عاطلني ظاهراًي ال مينعكم من إكرامهم 
لسماع  هنا  إهنم جيلسون  يقول    النيب  بل كان  واحرتامهم. 
أحاديثي ألجل ذلك ينبغي أن حيرتمهم اجلميع. يقول أبو هريرة: 
ذات يوم جئنا مجاعة إىل النيب  وقلنا: اي رسول هللا قد أحرق 
التمر بطوننا، أي ليس عندان شيء لألكل سوى التمور. مسع 
النيب  شكواهم مث ألقى خطااًب ملواساهتم مث قال: ما ابل أقوام 
يقولون أحرق بطوننا التمر، أال ترون أن التمر هو غذاء أهل 
املدينة، فإهنم يساعدوننا ابلتمر وبه نساعدكم. مث قال: والذي 
بيت  من  يرتفع  مل  أو شهرين  منذ شهر  أنه  بيده  نفس حممد 

رسول هللا دخان للخبز وليس لم إال األسودان املاء والتمر.
على أية حال، كان أصحاب الصفة خملصون ومضّحون، مع 
ذلك  يربحوا  مل  أهنم  إال  بطوهنم  أحرق  التمر  أبن  شكوا  أهنم 
على  وعاشوا  الوفاء،  بكامل  هنالك  جالسني  وظلوا  املكان، 

الفاقة أو على التمر أو ما كان يتيسر لم من شيء قليل.
مث ورد أن شغلهم الشاغل هو التعبد هلل تعاىل يف الليايل، وكانوا 
للقرآن  قارئ  لم  ُعنّي  وقد  الكرمي،  القرآن  قراءة  من  يكثرون 
أو  الكرمي  القرآن  قراءة  حيسن  ال  َمن  ليال  منهم  أيتيه  الكرمي 
الكرمي، فكان  القرآن  يريد حفظ  أو من كان  قراءته  ال تصح 
املعلم يعلمهم ليال، وبناء عليه مّسي أكثرهم ابلقراء، كان النيب 
 يبعث بعضهم لنشر اإلسالم حيثما لزم األمر. فلما تعلموا 
توىل  وقد  اآلخرين.  لتعليم  ُيرَسلون  وكانوا  ابلقراء  مسوا  القرآن 
أبو  الحًقا. كان  عالية  مناصب  األصحاب  هؤالء  ِمن  بعض 

  قد عنّي واليا على البحرين يف زمن خالفة عمر  هريرة
وكان واليا على املدينة يف عهد معاوية. وسعد بن أب وقاص 
كان واليا على البصرة كما أسس مدينة الكوفة. وكان سلمان 
الفارسي واليا على املدائن، وعمار بن ايسر واليا على الكوفة. 
وكلهم كانوا من أصحاب الصفة. ومنهم أبو عبيدة عامر بن 
اجلراح وكان واليا على فلسطني، وأنس بن مالك وكان واليا على 
املدينة يف عهد عمر بن عبد العزيز. وكان من بينهم قائد أدى 
دورًا ابرزًا يف الفتوحات اإلسالمية وهو زيد بن اثبت، مل يكن 
قائًدا فحسب بل كان قد توىل منصب قاضي القضاة أيضا يف 

. عهد عمر

النيب  يُعدُّ نفسه واحدا من أصحاب الصفة
ضعفاء  من  عصابة  يف  قال: كنت  اخلدري  سعيد  أب  عن 
بعضهم  وإن  قال:  الصفة(  أصحاب  يف  )أي  املهاجرين، 
ليسترت ببعض من العري. )أي كان نصف أجسامهم تقريبا 
عاراي وكانوا يسرتون أنفسهم بصعوبة( قال: وقارئ لنا يقرأ 
علينا، فنحن نستمع إىل كتاب هللا، فجاء رسول هللا  فقام 
قال:  القارئ،   سكت  علينا رسول هللا  قام  فلما  علينا، 
فقال رسول هللا : ما كنتم تصنعون؟، قال: فقلنا: اي رسول 
فقال  قال:  هللا،  لكتاب  نستمع  وكنا  يقرأ  قارئ  هللا، كان 
رسول هللا : احلمد هلل الذي جعل يف أميت َمن ُأمرُت أن 
أصرب معهم. )أي ُأمرُت أان أيضا ابلصرب كما يصربون( قال: 
فينا، قال: مث  ليعدل نفسه  مث جلس رسول هللا  وسطنا 
أشار بيده )مشريا إىل أنين أيضا منكم( استديروا، فاستدارت 
  رأيت رسول هللا  فما  قال:  له،  وبرزت وجوههم  احللقة 
أبشروا اي معشر صعاليك  فقال:  أحدا غريي.  منهم  عرف 
املهاجرين ابلنور الدائم يوم القيامة، تدخلون اجلنة قبل أغنياء 

املؤمنني بنصف يوم، وذاك مخسمائة سنة. 
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 أصحاب الصفة مع املسيح املوعود
فيه  ُذكر  إلاما  أيضا    املوعود  املسيح  سيدان  تلقى  لقد 
ّفة،  أصحاب الُصّفة، وفيما يلي نص اإللام: »أصحاُب الصُّ
ّفة، ترى أعيَنهم تفيض من الدمع،  وما أدراك ما أصحاب الصُّ
يصّلون عليك، رّبنا إننا مسعنا مناداًي ينادي لإلميان، وداعًيا إىل 

هللا وسراًجا منريًا«.
تلقى املسيح املوعود  هذا اإللام عن بعض أصحابه، أنه 
أيضا سُيعطى أصحااب مثلهم. فقال : إن أصحاب الصفة 
الذين خلوا يف زمن رسول هللا  كانوا يتبوؤون مرتبة عظيمة، 
وكانوا أقوايء اإلميان. وإن منوذج اإلخالص والوفاء الذي أبدوه 
إمنا هو مضرب املثل. مث قال : لقد أخربين هللا تعاىل أنه 

سيعطيين أيضا أانسا مثلهم. 
لقد ُذكر عتبة بن مسعود يف صحيح البخاري يف رأس قائمة 
األخرى  الكتب  بعض  يف  أما  بدرا.  شهدوا  الذين  الصحابة 
اليت تتناول ِسري الصحابة مثل ُأْسد الغابة يف معرفة الصحابة، 
واإلصابة يف متييز الصحابة، واالستيعاب يف معرفة األصحاب، 

والطبقات الكربى، وغريها، فقد جاء فيها أن عتبة بن مسعود 
أما يف  بدرا.  أنه شهد  بعدها ومل تذكر  ُأحد وما  شهد غزوة 

صحيح البخاري فقد ُذكر ضمن الصحابة البدريني. 
لقد تويف عتبة بن مسعود يف املدينة يف 23 من الجرة، وذلك 
يف عهد عمر ، وصّلى عليه عمر . قال قاسم بن عبد 
الرمحن أن عمر  انتظر قبل الصالة عليه ألّمه أّم عبد لتشرتك 

يف جنازته. 
ُروي عن اإلمام الزهري أن عبد هللا بن مسعود مل يكن أقدم 
من  بن مسعود  عتبة  إذ كان  عتبة،  أخيه  من  صحبة وهجرة 

الصحابة القدامى. 
ُروي عن عبد هللا بن عتبة: ملا مات عتبة بكاه َأخوه عبد الّل، 
 ، أَتبكي؟ فقال: َأخي، وصاحيب مع رسول هللا له:  فقيل 

وَأحب الناِس ِإيلَّ، ِإالَّ ما كان من عمر بن اخلطاب.
ويف رواية: ملا جاء عبَد هللا نعُي أخيه عتبة دمعْت عيناه فقال 
إن هذه رمحة جعلها هللا ال ميلكها ابن آدم. )أي املوت حق، 

ويكون رمحة للصاحلني( 

شغلهم الشاغل هو التعبد لله تعاىل يف الليايل، وكانوا يكرثون من قراءة القرآن الكريم، وقد ُعّي لهم قارئ للقرآن 

الكريم يأتيه منهم ليال َمن ال يحسن قراءة القرآن الكريم أو ال تصح قراءته أو من كان يريد حفظ القرآن الكريم، 

فكان املعلم يعلمهم ليال، وبناء عليه سّمي أكرثهم بالقراء، كان النبي  يبعث بعضهم لنرش اإلسالم حيثا لزم األمر. 

وقد توىل بعض ِمن هؤالء األصحاب مناصب عالية الحًقا. كان أبو هريرة قد عّي واليا عىل البحرين يف زمن خالفة 

عمر  وكان واليا عىل املدينة يف عهد معاوية. وسعد بن أيب وقاص كان واليا عىل البرصة كا أسس مدينة 

الكوفة. وكان سلان الفاريس واليا عىل املدائن، وعار بن يارس واليا عىل الكوفة. وكلهم كانوا من أصحاب الصفة. 
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ويف رواية أخرى أن عمر بن اخلطاب  كان يعنّي عتبة بن 
مسعود أمريا.

 عبادة بن الصامت النصاري
الصامت  بن  عبادة  هو  سأذكره  الذي  اآلخر  والصحاب 
األنصاري. اسم أبيه الصامت بن قيس وُأّمه قرة العني بنت 
قواقل  على  نقيبًا  وكان  والثانية،  األوىل  العقبة  عبادة. شهد 
بين عوف بن اخلزرج. كان يقال لم القواقل ألن الرجل كان 
َأِمنَت.  إذا استجار بيثرب قيل له: قوقْل حيث شئَت فقد 
ومتّتع  تشاء،  واسكن كيفما  مشكلة،  هنا  تواجه  لن  )أي 
ُيعرفون  ابلرخاء، وال ختف شيئا. والذين كانوا جيريون كانوا 

ابسم »قواقل«. 
ُهْم َكاُنوا إَذا اْسَتَجاَر هِبِْم  َقاَل اْبُن ِهَشاٍم: ِقيَل َلُْم اْلَقوَاِقُل أِلَنـّ
ْثِرَب َحْيُث ِشْئت. ْوِقْل ِبِه ِبيـَ ُعوا َلُه َسْهًما، َوَقاُلوا َلُه قـَ الرُّجُل َدفـَ

إن جّد النعمان أي ثعلبة بن دعد كان ُيدعى قوقاًل. كذلك 
إن غنم بن عوف وهو زعيم اخلزرج كان يسمى قوقال. وإن 
سعد بن عبادة أيضا كان ُيعرف بلقب »قوقل«. ولذلك إن 

بين سامل وبين غنم وبين عوف أيضا يسمَّون قواقلة. 
نقباء بين عوف، وكان أحد  الصامت كان أحد  بن  عبادة 
أم وليد( هي مجيلة بنت أب  أبنائه يسمى وليدا وُأمه )أي 
صعصعة. واسم ابنه الثاين كان حممدا وُأّم هذا االبن هي أّم 
بن  عبادة  أخا  الصامت  بن  أوس  ملحان. كان  بنت  حرام 
أبو  هاجر  ملا  البدريني.  الصحابة  من  أوس  الصامت. كان 
مرثد الغنوي إىل املدينة آخى رسول هللا  بينه وبني عبادة 
بن الصامت. شهد عبادة بدرا وُأحدا واخلندق وبقية املشاهد 
مع رسول هللا . ومات يف 34 من الجرة يف رام هللا يف 
فلسطني، وعند البعض مات يف بيت املقدس، وُدفن هنالك 

وقربه معروف إىل اليوم. 

ويف رواية أن عبادة مات يف قربص حني كان واليا عليها من 
الوفاة 72 عاما.  . كان عمره عندما حضرته  ِقبل عمر 
كان طويل القامة وضخيم اجلسم ومجيال. وعند البعض أنه 
مات يف 45 من الجرة يف عهد معاوية. غري أن الرأي األول 

القائل بوفاته يف فلسطني يف 34 من الجرة أصح. 
إن عدد الرواايت اليت رواها عبادة بن الصامت يبلغ 181 
والتابعني.  الصحابة  األحاديَث كباُر  عنه  روى  وقد  رواية. 
فالذين رووا عنه من الصحابة هم أنس بن مالك، وجابر بن 

عبد هللا، ومقدام بن معدي كرب وغريهم. 
اِمِت  ويف رواية وردت يف صحيح البخاري عن ُعَباَدة ْبن الصَّ
َلَة اْلَعَقَبِة َأنَّ َرُسوَل  َقَباِء لَيـْ ، وََكاَن َشِهَد َبْدرًا َوُهَو َأَحُد النـُّ
اللَِّ  َقاَل َوَحْوَلُه ِعَصاَبٌة ِمْن َأْصَحاِبِه اَبِيُعويِن َعَلى َأْن اَل 
ُلوا َأْواَلدَُكْم َواَل  ْقتـُ زُْنوا َواَل تـَ ًئا َواَل َتْسرُِقوا َواَل تـَ ُتْشرُِكوا اِبللَِّ َشيـْ
يِف  ْعُصوا  تـَ َواَل  وََأرُْجِلُكْم  أَْيِديُكْم  نْيَ  بـَ رُوَنُه  ْفتـَ تـَ ْهَتاٍن  ِببـُ أَتُْتوا 
َمْعرُوٍف َفَمْن َوَف ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّ َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك 
ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك  َيا فـَ نـْ ُعوِقَب يِف الدُّ ًئا فـَ َشيـْ
َبُه  ُهَو ِإىَل اللَِّ ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـَ رَُه اللَُّ فـَ ًئا مُثَّ َستـَ َشيـْ

ْعَناُه َعَلى َذِلك.  َبايـَ فـَ
صّلى النيب  ابلناس اجلمعة يف مسجد قباء يف أثناء الجرة 
زمامها  وأرخى  اجلمعة  صالة  بعد  انقته  وركب  املدينة،  إىل 
ومل ُيثنها إىل أية جهة. فبدأت الناقة تنظر ميينا ويسارا كأهنا 
بنو  أية جهة تتوجه! ملا رأى ذلك  القرار إىل  يف طور أخذ 
 -  اجلمعة عندهم، قالوا للنيب  سامل الذين صّلى النيب
ومنهم عتبان بن مالك ونوفل عبد هللا بن مالك وعبادة بن 
الصامت- هلّم اي رسول هللا انزْل عندان، فإن عدد الناس هنا 
حق  سنكرمك  أي  أفضل.  بشكل  احلراسة  وستكون  أكرب 
اإلكرام وحنرسك حق احلراسة ألن عدد املسلمني هنا أكرب. 
ويف رواية: هلم اي رسول هللا إىل العز والثروة والقوّة واجللد. 
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هلّم  مفاده:  ما  أخرى  رواية  وثروة. ويف  أي حنن ذوو سعة 
إىل قبيلتنا فإن عددان أكرب وعندان األسلحة، واحلدائق. أي 
محايتك،  على  قادرون  وحنن  احلياة كلها،  حاجيات  منلك 

وحنن أكثر ماال وثروة.
مث قال اي رسول هللا كلما أتى أحد العرب املذعورين إىل هذه 
املنطقة جلأ إلينا. فسمع رسول هللا  قولم ودعا لم ابخلري 
وقال: لقد مسعت مقالتكم، فخلوا سبيل انقيت فإهنا مأمورة، 
أي أهنا لن تذهب أو تربك يف أي مكان إال أبمر هللا تعاىل. 
ويف رواية أخرى: إهنا مأمورة فخلوا سبيلها. وكان  يبتسم 
ويقول ابرك هللا عليكم، شكرًا على عرضكم. مث حتركت الناقة 

من هنالك.
ُر الصحابة« عن فتح مصر: أتخر  يقول مؤلف كتاب »ِسيـَ
بن  عمرو  فكتب   ، الفاروق  خالفة  عهد  يف  مصر  فتح 
العاص لعمر يستنجده، فبعث عمر جيشا قوامه أربعة آالف 
شخص، وكانت كتيبة ألف شخص منهم حتت إمارة عبادة 
قائد  إن كل  لعمرو:  اجلواب  يف  عمر  وكتب  الصامت،  بن 
من هؤالء القادة يساوي ألف حمارب. وملا وصل هذا املدد 

إىل مصر مجع عمرو بن العاص اجليوش كلها وألقى خطااب 
مؤثرا، ودعا عبادة وقال له آتين رحمك، مث نزع عمرو عمامته 
من رأسه وعصبها ابلرمح، مث ردَّه لعبادة وقال إهنا راية قائد 
اجليش وأنت قائد اجليش اليوم. ومن عجائب قدر هللا تعاىل 

أن املدينة ُفتحت بعد ذلك يف أول هجمة.
جاء أبو عبيدة بن اجلراح بعد فتح دمشق إىل محص، وتصاحل 
مع أهلها، وجعل عبادَة بن الصامت األنصاري عامال عليها، 
مث تقّدَم إىل محاه. وتوجه عبادة بن الصامت بعد ذلك إىل 
أهُلها  فحارب  سورية،  يف  ساحلية  مدينة  وهي  الالذقية، 
املسلمني. وكان ملدينتهم ابب كبري ال يقدر على فتحه إال 
مجاعة كبرية من الناس. فأخذ عبادة جيشه بعيدا عن املدينة، 
فرسه  مع  الفارُس  منها  واحدة  يتفي يف  ُحَفٍر  وأمرهم حبفر 
فرغوا  ببذل جهد كبري، وملا  اخلنادق  املسلمون  متاما. فحفر 
منها تظاهروا يف ضوء الشمس ابلعودة إىل محص، مث ملا جّن 
الليل رجعوا حتت ظلمته واختفوا يف معسكرهم وخنادقهم اليت 
حفروها، فاحندع أهل الالذقية وظنوا أن املسلمني قد تركوهم 
املدينة ابهبا وخرجوا  وذهبوا، وملا أشرقت الشمس فتح أهل 



المجلد الثاني والثالثون، العدد السابع، ربيع األول والثاني 1441 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 م

16

التقوى

برؤيتهم،  اللع  فأصاهبم  فجأة،  املسلمون  فظهر  مباشيتهم، 
وهجم عليهم املسلمون ودخلوا ابب املدينة وفتحوها. دخل 
ففرت  عليها.  وكرّب  جدارها  على  وصعد  قلعتهم  يف  عبادة 
مجاعة من نصارى الالذقية خائفني، مث رجعوا وقالوا نريد أن 
نرجع على أن تعطوان األمان وترُّد لنا أراضينا. فُسّلمت لم 
أراضيهم على أن يدفعوا اخلراج، أي أن يدفعوا جزًءا مما تدّر 
ومعبدهم  أراضيهم  لم  املسلمون  فرتك  أراضيهم.  عليهم  به 
الذي كانوا يعبدون فيه، وقالوا لم حسنا، عيشوا هنا واعبدوا 

كما شئتم.  
 وبىن املسلمون أبمر من عبادة يف الالذقية مسجًدا ت توسيعه 
فيما بعد. مث وصل عبادة واملسلمون إىل شاطئ البحر وفتحوا 
هنالك مدينة تسمى »بلدة« على فرسخني )أي ستة أميال( 
فتوحات  بعد ذلك  عبادة وأصحابه  قلعة جبلة. وأحرز  من 
ساحلية،  سورية  مدينة  وهي  طرطوس  فتحوا  حيث  كثرية، 
وهكذا فتحوا يف سورية الالذقية وجبلة وبلدة وطرطوس على 

يد عبادة بن الصامت.
على  الصامت  بن  عبادَة    النيب  استعمل  مرة  وذات 
حَتِْمُلُه  ِبَبِعرٍي  اْلِقَياَمِة  ْوَم  يـَ أَتِْتَى  َأْن  اتَِّق  له:  وقال  الصدقات 
ثـُؤَاٌج.  َلَا  َشاٍة  َأْو  ُخوَاٌر،  َلَا  َقرٍَة  بـَ َأْو  رَُغاٌء،  َلُه  َبِتَك  رَقـَ َعَلى 
أي ال ختونّن يف الصدقات واحذْر من التقصري يف حفظها، 
إذ كانت اإلبل والبقر والشياه هي األشياء اليت تؤخذ عليها 
الصدقات أو الزكاة عنها عموما، فأوصاه رسول هللا  أبخذ 
احلذر فيها خمافة أن يطئ يف تقسيمها أو يفّرط يف أداء حق 
وَالَِّذى  حفظها، فتصبح عبًأ عليه يوم القيامة. فقال ُعَباَدُة: فـَ
نْيِ أََبًدا، أي لن أكون عامال  نـَ َعَثَك اِبحْلَقِّ اَل َأْعَمُل َعَلى اثـْ بـَ
على شخصني اثنني أيضا، أي ال أقدر على محل العبء، فلو 

أعفيتين من محل هذه املسؤولية لكان أفضل.
يف زمن النيب  مجَع مخسة من األنصار القرآَن الكرمي وهم: 

وأبو  بن كعب،  وُأّب  الصامت،  بن  بن جبل، وعبادة  معاذ 
أيوب األنصاري، وأبو الدرداء رضي هللا عنهم. وكتب يزيد بن 
سفيان لسيدان عمر بعد فتح بالد الشام أن أهلها حباجة إىل 
معلم يعّلمهم القرآن الكرمي ويفقِّههم يف الدين. فبعث عمر 
 إليهم معاذا وعبادة وأاب الدرداء. فذهب عبادة وأقام يف 
فلسطني. وروى جنادة أين حضرت إىل عبادة بن الصامت 

فوجدته فقيها يف دين هللا، أي كان واسع العلم واملعرفة.
ملا فتح املسلمون بالد الشام بعث عمر ر عبادَة وأصحابه 
القرآن  الناس  ليعّلموا  الشام  إىل  الدرداء  وأاب  بن جبل  معاذ 
الدرداء  أبو  وتوجه  محص،  يف  عبادة  وأقام  والدين.  الكرمي 
إىل دمشق وذهب معاذ إىل فلسطني. وبعد فرتة انتقل عبادة 
أيضا إىل فلسطني. وكان معاوية خالفه يف شيٍء أنكره عبادة، 
فأغلظ له معاوية يف القول. )أي كان االختالف يف مسألة 
أبًدا، ورحل  دينية( فقال عبادة: ال أساكنك أبرض واحدة 
له  وذكر  فأخربه،  أقدَمك؟  ما  عمر:  له  فقال  املدينة.  إىل 
كيف حصل االختالف وكيف أن معاوية تكلم معه بلهجة 
له  فقال  املدينة.  إىل  عودته  سبب  هو  وهذا  جدا،  شديدة 
أنَت  فيها  لسَت  أرضًا  فقّبَح هللا  مكانك،  إىل  ارجْع  عمر: 
وال أمثاُلك، أي ال بد أن يكون هنالك أصحاب علم ودين 
أمثالك من الصحابة القدامى لرسول هللا ، وإال فإن تلك 
األرض ستكون سيئة احلظ، لذا ال بد من أن ترجع إليها. مث 
كتب عمر إىل معاوية: ال إمرٌة لك عليه، أي ال خيار لك 
بعض مسائل  يبني  إذا كان  أي  الدين،  أمر  عبادة يف  على 
الدين ويقول لك شيئا من الدين فعليك بطاعته ألن ما يقوله 

هو احلق.
ال يزال عندي أمور كثرية ورواايت عديدة عن عبادة، وسوف 
أذكرها يف اخلطبة القادمة إن شاء هللا تعاىل، ألهنا أمور مفصلة 

طويلة وسوف تستغرق وقتا كثريا. 
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* ل أْصَل لُه ول َفْصل.

 األصُل احلسُب والفْصُل اللِّسان والنُّطُق.

* أيكُل التَّمَر وُأرَجُم بلنَّوى.

 ُيضرُب ملْن يستأِثر ابملناِفِع ويرتُك املتاِعَب لغريِِه.

* َشوى أخوَك حّت إذا أْنَضَج َرمََّد.

ُيضرُب للرجِل َيعوُد ابلفساِد على ما كاَن أْصلَحُه ، 
أي أْحَسَن مثَّ أْفَسَد.

* ل آتيَك سنَّ احِلْسِل.

بُّ ال َتْسُقُط   أي ال آتيَك أبًدا ألنَّ احِلْسَل وهو الضَّ
. لُه ِسنٌّ

* إىل أمِِّه َيلهُف الّلهفان.

واللَّهفان   ، وإخوانِه  أبهلِه  الرَّجِل  استعانِة  ُيضَرُب يف 
ر واملكروب. املتحسِّ

* أْكٌل ومْحٌد خرٌي مْن أكٍل وصْمٍت.

ُيضّرُب يف احلثِّ على محِد من أحسَن إليك.

* إيواُن ِكْسرى. 

نعِة  الصَّ الَعجيِب  الرَّفيِع  للبنياِن  املثُل  بِه  ُيضرُب   
أبنيِة  عجائِب  من  وكاَن  والواثقِة  احلصانِة  املتناهي 
ابملدائن  وكان  امللوك،  آاثِر  أحسِن  ومن  نيا  الدُّ
نيٍِّف  ابرويز يف  بناه ِكسرى  من بغداد على مرحلٍة 

وعشريَن سنة.

يَد ف عرِّيسِة السِد. *  كمبتغي الصَّ

 ُيضرُب مثاًل للرّجِل يطلُب احلاجَة يف غرِي موضعها 
وحيُث ُيغلُب عليها أو ملن يطلُب حمااًل.

 . * أْبعُد من مناِط الثُّريَّ

يء الذي ُيعلَُّق بِه. املناُط هو الشَّ

فرائد األدب 

مجع وإعداد: ضحى أمحد
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ماذا عن مراتب اخللق؟!
خلق هللا اخللق على مراتب متباينة، ودرجات متفاوتة، ليؤدي 
له  من كان  فمنهم  ُخلق،  أجلها  من  اليت  وظيفته  منهم  كل 
أقرب، ومنهم من كان عنه أبعد، ومنهم من كان بني بني، ميلك 
اقرتب،  األقرب  بصبغة  تصبَّغ  فمن  واالبتعاد،  االقرتاب  إرادة 
املالئكة  فهم  األقرب  أما  ابتعد،  األبعد  بصبغة  تصبَّغ  ومن 
الطّيعون، وأما األبعد فهم الشياطني املردة، وأما من هو بني 
بني فهو اإلنسان القادر على أن يتخلق أبي الفريقني شاء، 
يكون  أن  تؤهله  اليت  والقدرات  ابلقوى  سبحانه  زوده  ولقد 
مالكًا، وأن يكون شيطااًن أيضًا، ورفع يده عنه يف اختياره، فال 
جرب وال إكراه، إمنا جعل له من املالئكة قرينا حيضه أن مييل 
إليه، كذلك جعل له من الشياطني قرينا يزيِّن له سوء عمله، 
وأمهله ومدَّ له، مث أييت يوم القيامة لينشر له ديوااًن، وينصب 
ليكشف عليه حسنه وإحسانه، وسوءه وإساءاته،  ميزااًن،  له 
ابلرضا،  مصريه  ويقرر  ابحلق،  نفسه  على  ينطق  هو  ليجعله 
فاته،  ما  ليدرك  تقويتها  يف  ويرغب  ضعفه،  مواطن  ويعرف 
ويسعى بيقني ليحصل على ما مل يستطع أن حيصل عليه بظن.

مث ماذا عن مراتب امللئكة وهيئاهتم؟!
وللمالئكة مراتب، ومرتبة املَلك حتددها وظيفته، ووظيفته 
حتددها قواه وقدراته، وقدراته عرب عنها سبحانه يف كتابه 
لِلَِّ  ﴿احْلَْمُد  تعاىل  يقول  ابألجنحة،  نبيه  لسان  وعلى 
ُأويِل  رُُساًل  اْلَماَلِئَكِة  َجاِعِل  وَاأْلَْرِض  َماوَاِت  السَّ َفاِطِر 
َيَشاُء ِإنَّ  َما  اخْلَْلِق  َيزِيُد يِف  َوُثاَلَث َوراَُبَع  ىَن  َمثـْ َأْجِنَحٍة 
اللََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ )1( فمن املالئكة من له القدرة 
على إظهار صفتني من صفات هللا املتعايل، ومنهم من له 
القدرة على إظهار ثالث صفات، ومنهم من له القدرة 
على إظهار أربع منها، وليس ذلك فحسب، بل منهم 
من له أضعاف ذلك من األجنحة القادرة على إظهار 
صفات شىت له سبحانه. ولقد روى ابن مسعود  عن 
رسول هللا  : »رأى رسول هللا  جربيل يف صورته 

على السدرة وله ستمائة جناح« )2(.
األمة  علماء  عن  أخذوا  قد  الناس  عامة  أن  والعجيب 
عرب العصور أن أجنحة املالئكة كأجنحة الطري من ريش 
وزغب، ومنشأ ذلك انبع من ظنهم أهنم حيتاجون إىل 

حلمي مرمر -  مصر

ُروُح الُقُدِس، 
َوإِْطَلَلٌة َعَلى الَعاَلِم الرُّوَحاِنيِّ
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حلمي مرمر -  مصر

الطريان والتحليق لألعلى الرتفاعات شاهقة حىت يتمكنوا 
الذي  )املكان(  إىل  يصلوا  حىت  والصعود  الصعود  من 
جيلس فيه هللا تعاىل على عرشه، واضعًا قدميه على كرسيه 
ليشاهد العوامل من عٍل، فيتمكن من إدارة شؤوهنا، ومراقبة 
أهلها، حىت إذا ما جاء يوم حساهبم، جاء وقد رأى ومسع 
يف  مشهد  وصوَّر كل  سجالت،  يف  شيء  وسجل كل 
تصاوير، وسجل كل صوت على كروت حفظ الذاكرة، 
فيقيم احلجج على احملتجني، ويقطع دابر الكافرين. وهذا 
فكرة  إىل  يؤدي  بل  أيضًا،  وابطل  متامًا،  ساذج  تصور 
التجسيم والتحّيز، إذ جعل هلل مكااًن حييطه، وحيِّزا يضمه، 
إىل سفر شاق  إليه  الوصول  بعيد، وحيتاج  بعيٌد  أنه  غري 
تسد  الطول  ابلغة  املالئكة  أجنحة  لذلك كانت  طويل، 
األفق، ومتأل ما بني السماء واألرض، لتساعد املالك على 
حيث  إىل  الوصول  من  نه  ميكِّ الذي  الطويل  السفر  هذا 
جيلس ربه َعرب تلك اجملاهل البعيدة. وال يفى على األريب 
اللبيب بؤس هذه األفكار وَتدنِّيها. فإذا سلَّمنا أن أجنحة 
سبحانه  هللا  صفات  إظهار  على  قدراهتم  متثِّل  املالئكة 
يكون جربيل  أكثرهم قدرًة يف هذا اجملال، إذ ورد أن 
له العدد األكرب من األجنحة من املالئكة مجيعًا، وابلتايل 
رب  صفات  من  صفة  ستمائة  إظهار  على  القدرة  فله 
العاملني، وال شك أن أكثر املالئكة محاًل لصفات هللا يكون 
أقرهبم إليه، وأجدرهم ليكون الواسطة بني هللا وعباده، إذ 
ابستطاعته أن يعلمهم الصفات الرابنية اليت ال يقوى غريه 
من املالئكة على أن يعلمهم إايها، وهذا هو ُأس العبادة، 
إذ املقصود احلقيقّي من العبادة أن يتمثَّل الناس صفات 
هللا يف أنفسهم، ويتشبهوا به قدر طاقاهتم، ومن كان أكثر 
ختلقًا أبخالق هللا واتصافًا بصفاته كان أعبد الناس، ومن 
منعدمة  أو  فيه ضحلًة  كانت أخالق هللا وصفاته اندرة 

كان أبعدهم عنه، وأدن من الشياطني املردة، أو البهائم 
العجماوات، ومن هنا كان جربيل  هو املالك الذي 
يصلح أن يكون رسوَل هللا من املالئكة إىل رسله من الناس 
اللََّ  ِإنَّ  النَّاِس  َوِمَن  رُُساًل  اْلَماَلِئَكِة  ِمَن  َيْصَطِفي  ﴿اللَُّ 
مَسِيٌع َبِصرٌي﴾)3( فاصطفاه هللا من املالئكة نظراً لصالحيته 
للمهمة اليت أوكله هبا، كما اصطفى من الناس من يصلح 
الستقبال الفيوض منه والتصبغ هبا ليكون أسوًة يتأسى هبا 

سائر بين آدم. 

العلقة بني السم واملسمى
ياهتا تكون  وألن األمساء اليت وضعها هللا أعالمًا على مسمَّ
معربة كل التعبري عن وظائفها، فمن اجلدير أن نعرف أصل 
تسمية مالك الوحي )جربيل( أو )جربائيل(. ومن خالل 
كتب اللغة يتبنيَّ أن اجلرب حيمل معىن اإلصالح واإلحسان 
والعطف واملواساة وإزالة االنكسار وإعادة األمر إىل الوضع 
السليم الذي كان عليه يف السابق قبل أن يتعرض للتلف. 
يف  يعين  فإنه  )جربيل(  من  الثاين  الشق  وهو  )إيل(  وأما 
الكامل  املعىن  فإن  وابلتايل  والعربية )هللا(،  العربية  اللغتني 
واملواساة  اإلصالح  أسباب  )حامل  هو  جربيل  السم 

علاء  عن  أخذوا  قد  الناس  عامة  أن  والعجيب 

كأجنحة  املالئكة  أجنحة  أن  العصور  عرب  األمة 

ساذج  تصور  وهذا  وزغب.......  ريش  من  الطري 

التجسيم  فكرة  إىل  يؤدي  بل  أيضاً،  وباطل  متاماً، 

والتحّيز، إذ جعل لله مكاناً يحيطه، وحيِّزا يضمه.....
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اإللية(.. ومن أجل الزايدة يف توضيح معىن اجلرب نقول 
لزامًا عليَّ  فإنه يكون  انكسرت إحدى عظامي  إذا  أنه 
أن أذهب إىل من جيربها، أي يعيدها إىل حالتها األوىل، 
ويصل كل عظمة ابألخرى ليعيد التحامها كما كانت يف 
السابق. ومن َجرب الفقرَي فقد أحسن إليه وواساه وأزال 
عَوزَه وحقق حاجاته، ومن جرب خاطر جريانه وذوي قرابه 
فقد ودَّهم وزارهم وتردد عليهم ولىب مطالبهم وأدى ذلك 
بعد  فأصلح  حياهتم،  يف  والطمأنينة  السكينة  نشر  إىل 
فساد، ووصل بعد قطيعة، وجرب بعد كسر. وهذه هي 
عني املهمة اليت كلف هبا هللا تعاىل جربيل ، إذ كلفه 
مهومهم  تزيل  اليت  ابلشريعة  األرض  أهل  إصالح  مبهمة 
ومعاانهتم، وتصلح ابلم وأعمالم، وتصل هبم إىل التحلي 
أبمساء رهبم، وألن تلك املهمة أمسى املهمات فلقد مسَّى 
  هللا صاحبها امسًا من أشرف األمساء، فسمَّى جربيَل
زََل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمنُي﴾ )الروح(، فقال عن كتابه الكرمي  ﴿نـَ

)4(، وجعل املالئكة مجيعًا يف كفة ومالك الوحي وحده يف 

ُقوُم الرُّوُح وَاْلَماَلِئَكُة َصفًّا اَل  ْوَم يـَ كفة أخرى، فقال: ﴿يـَ
َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّمْحَُن َوَقاَل َصوَااًب﴾ )5(  يـَ

نقطة لطيفة ف فهم شيء من ماهية الروح
بدونه ال  الذي  فُروح كل شيء أصله وخالصته وأساسه 
يكون، وروح اإلنسان جوهر نفيس ال يعادله أي جوهر، 
وغاب كل شيء  عن كل شيء،  غاب  عنه  غابت  وإن 
العفن  إليها  يتسرب  ما  سرعان  هامدة  جثًة  وصار  عنه، 
والننت، بعدما كان يشع نضارًة وهباًء، وتكاد عالمات القوة 
والذكاء والرايسة تنطق بغري لسان، فإذا كان ذلك هو شأن 
واحلياة،  املوت  بني  الفاصل  احلد  هي  اليت  البشرية  الروح 
والعدم والوجود، فإن مالك الوحي جربيل هو الروح األمني 
اليت جتعل  السماوية  التعاليم  روح  البشرية  ينفخ يف  الذي 
ومن  حممودين،  متخلِّقني  البشر  ومن  بشراً،  احليوان  من 
ظلمات،  بعد  فيستنريون  رابنيني،  احملمودين  املتخلقني 

وحيَيون بعد موت.
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امللك روح أيضا
هللا  صفات  إظهار  غايتها  ومهمات  وظائف  وللمالئكة 
سبحانه على خلقه، ليتمثلوها يف أنفسهم، وملَّا كانت غاية 
هللا من الناس أن يعبدوه ابلتشبه به قدر وسعهم، كانت 
سبحانه  مسَّى  فقد  املهام،  وأمسى  الوظائف،  أنفس  هذه 
ل هبا )الروح( وكان رئيس املالئكة، ألنه حيمل  املالك املوكَّ
الروحانية لكافة بين آدم، واليت بدوهنا ال  املنافع  خالصة 
يكونون أحياًء حياة حقيقية متيزهم عن بقية العجماوات، 
املقدسة  الكتب  عليها  حتتوي  اليت  التعاليم  تلك  وألن 
والوحُي الطاهر للمرَسلني حتقق لم الطهارة والتزكية، حىت 
يتمكنوا من أن يكونوا أسوًة صاحلة يتأسى هبم أتباعهم، وال 
جيد أي معاند فرصًة للطعن يف أخالقهم وسريهتم متعلاًل 
الصالح فضاًل عن اإلصالح،  أكفاًء الدِّعاء  ليسوا  أهنم 
وألن هذا املالك مكلَّف إبظهار صفة هللا القدوس أيضًا، 
)روح  امسه  فصار  )الُقُدس(  )الرُّوح(  تسميته  إىل  أضاف 
القُدس( أي حامل التعاليم اليت جتعل املوتى أحياًء طاهرين 
مربئني من كل دَنس، فقال تعاىل خماطبًا رسوله : ﴿ُقْل 
بَِّت الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى  ثـَ زََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن رَبَِّك اِبحْلَقِّ لِيـُ نـَ
َوُبْشرَى لِْلُمْسِلِمنَي﴾)6(، وإذا كان خروج الروح من اجلسد 

فإذا سلَّمنا أن أجنحة املالئكة متثِّل قدراتهم عىل إظهار صفات الله سبحانه يكون جربيل  أكرثهم قدرًة يف هذا 

املجال، إذ ورد أن له العدد األكرب من األجنحة عىل املالئكة جميعاً، وبالتايل فله القدرة عىل إظهار ستائة صفة من 

صفات رب العاملي، وال شك أن أكرث املالئكة حماًل لصفات الله يكون أقربهم إليه، وأجدرهم ليكون الواسطة بي 

الله وعباده، إذ باستطاعته أن يعلمهم الصفات الربانية التي ال يقوى غريه من املالئكة عىل أن يعلمهم إياها...

جيعل اإلنسان احلي مْيتًا، ويتحول اجلمال واحُلسن قبحًا، 
انتفت  إذا  يزيد  فإنه ابملثل بل هو  نتنًا،  والبهاء والنضارة 
بني  صلة  وانقطعت كل  الرابنية،  والشرائع  التعاليم  روح 
البشر وخالقهم كان الناس وكأهنم ِجَيف متعفنة يرتع فيها 
الدود، ويفوح منها النـَّنَت، وإذا هبت عليها الريح محلت 
أيىب  هللا  وألن  مرَّت،  حيث  إىل  واألوبئة  السموم  منها 
إليهم َمن حيييهم  البشر، فقد أرسل  أن يكون هذا حال 
بشريعته، وينشر نوره يف ظلمات دنياهم، فيجرُب نور العقل 
بنور الوحي، وبذلك ُيتم نورَه. من هنا يتبنيَّ أن األمساء اليت 
يطلقها هللا على أصحاهبا إمنا هي انبعٌة من الوظائف اليت 
سيؤدوهنا، واملهام املوكلة إليهم، وأنه تدبري إله حكيم، كل 

شيء خلقه بقَدر، وكل شيٍء عنده حبسبان.  
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ُ    ��يَ�قنسْ ��ىي
�ل��آ

� ��َوا
��نَ�هٌي

ْ
ر �لَم��َ�فّنَ�هُي     ���شنسَ ��َوا رٌ     ���نسْ

ُ
�فُ    �ي لي �ل��ّدَ

� ��َوا
ٌ
َ�ل

�ل�ئ �ينس�مَ   ���شنَس�مل�
����َ�����ف َ ا

ي
��

ُ
�ل��فُن��ل ���ف��ي ا  

َ
َ�ي��ك ��ف ا ف

ر
�هَل� َ

��ئ �يَل� َ
��صف ��� ��َف �ينَ�َد

ْ
�ع
ُ
 ��ي

���فَ َر ��لمَ��نَل� �َي ا
ْ
�لفَ��ل

��ى ��ل�نَ�َد �ودَ  ا
ُ
��ل�حف �َي ��فَل� �عف

َ
�و�َي   �لفَ��ل

ا  ��نسَ�حَف دف ضل�َئ
���َف

�ٍد ��نَ نَل� رُ   �مُ��ف
ْ
نَ��ي ��ْف�َي  ��ف

���فنَل�َئ �ْم�َي  رَف
َ
ا �ع دَف ٌ��َواَئ

ر
َّ
��َو��ُضط��ينَ�د رٌ     َد �و�َي     ���فنطَ�هيل�

��َف ا    ���نطَ دف ��َواَئ
�ينَ�ُه

ْ
�م
���َي َئ

�ُش ا
ْ
 ��َحصق

َ
�ل
� �����نَ�ْد ���ينَس�ْم�َي ا

َئ
ا ا دَف ��َواَئ

�ٌي
فَّ
ر َر    ��نسَ لَف �فضل�

َ
���فنَ��َل�ل�م �َي    ����طَصف ا   ��َف دف �هٌي��َواَئ

َّ
���ين �مَ   َر ��نسُ رَا

���َف��َل�ل�ي�سَّ    َ �ي ْ
�و

ا   ����طَ��َف دَف ٌ��َواَئ
�ف

َئ
��و   ا

َئ
�مٌّ  ا

ُئ
��ف�َي   ا

���َفضل�َئ �م�َي   ��ضسَ
َ
ا   ر دف ��َواَئ

�َح��نَل� ا َر��ينس�مُ  لَيرَ
َ
��ل���ل ُ ا

��ىي �����نَ�ْد ��وا  
ُ
َر��قن��ل

ْ
َن��ف ��ف

ُء ����ُع��ينَ�ل�ا ���َي   ا
َّ
�ُف   ��َو���نَ�د ��نَل�

��لرفَّ �مَ   ا �ينسَ ��ُف

ُء ��َو��َش�فنل� �مٌ     
َ���س�سُّ َ��ف

َ       ��ي
�ف ��ضل� َف

���ضسر ���فنَس�مُ     ا ��َو

ُء ��ْن�ل�ا ��فنَ�هُ      اَئ
ْ
ا
ئ
َ�م َ    ���شَن

هُ     ��َع����ف�سّ
َّ
ـلل ��َوا

ُء ���شنَسرا
ُ
�يضل�      ��فَن�هَ        �ف

��ف ���ض�ُد ��َوا       َ
لي�ف ��لَ��ل��د

ُء ّنَل� ُ�           ��َو���ف ��وُئ فَ��نَل�
��َو� �هُه        

ُ
��ل نسَ�َمل� ��َو��ف

ُء �مَل�
ْ

�����َع��ص �ُي     ا َ
ر ��ل���َن�د ��َوا �فن�َق�ه��   

ُ
��لم ��َوا

ُء ��َوا ��ل�َحَك��ي�مَ  َد َ�فنَ��لَ    ا
���ي ْف   

ُ �َم�
��ىي

�ل��آ
� ��َوا

ُء ��وا
ُ
ُ     ر

ع
��ي� �ل�فنَ�د

� ُ    ا
�م
َ
�ل��ي�َل�ل

� ��َوا    ُ
��ي
ْ
�حح َ
�ل�و

� ��وا

ُء ا ��نَسرَ
�ل��ُئ

� ��َوا ءُ      �ْه��نَل� ��ل��َد �َك     ا
َّ
َ�فنَسر

��َو��ي

ُء را �����فنَ��ف    ا
َ

�َع�ي �َم���كلٍ�   ��فَ��ك َّ
�و

ـ���َف ��َو��يَ

ُء ا رَ
��نسْ

َّ
�����نس ��نَل�     ا

َ
���َي�ْي    �� �ُه    ��يَل�

ُ
��ل ��َو����فَ��ل�ا

ُء ّنل� �دٍ            ��َو���ف
َّ
ُ�         �فَ�مُ��نسَ�م ��وُئ ��َو�َم���سنل�

ُء ��نَل�
َ
��ل

ُّ
������� ��َوا ءُ      ��نَل�

َ
��ل

ُّ
������ �هَل�     ا ��ى    ��َف ��ْن�َد

ُ
��ي

ُء ا ـ�هل�      ��فنَ�ّد        ��َف
ٌ
ح
� ��ّوا

َ
�فنسر��يض��لُ      ر ��َف

ُء نَ�ل�ا ���ف ��ل��ُف رُ     ا َد ��َو��يُ�فنَل� �هَل�      
َ

���    ���َ�
��سْ
َ
�ي

ُء ا �فنَسرَ
ُ
��ل����       ا

ُ
ع
�
َ
��َو�ليُ�و��� فَّ    

�َه� َ��ى     ��َف
ر

��يُ��فنسْ

ُء ��نَل�
َ
��لُكسر   ا

ُ
�ل
� �ل��  ��يَ�فْن�دُف

�َي ��ضَل�  �
ْ
��ل ��َو��فنَ�دَف

ُء �وا
�لف
�ل��َئ

� ��نَ��لُ     ا �ل��  �لَي�عف
َ��ل�َي     ��نَل�   � �ه�

���َف ��َو

ُء �ْع�ينَل� �ل��    اَئ
�
��َو    ٌ

ُ�   ��َف��َص�ف
فَّ
��نَل�   ��نَسر

ُء ��نَ�ل�ا
ُ
��ل��ف     ا

َ
�َوك

�َع��ْف ُف    ��َف
��ي� ��نَ

�َق ���سنْ
َ
�ل��   �ي

�

ُء �ْ��ينَل�
�ل��َئ

� �َش ا
َ
ْ�ع �يُض��ف

���َف �َي    ا �وَ
َ
��لم ��ْضصَي��ي    ا

�ُي

ءُ   ُكل�
َ  �لف ��ل�و�ف

ُ
��لَ��ل��ين ��َو     

َّ
��ىي ��ل�فنَ�َد ��و    ا ��يَ��ضسر

ُء ا ��نَسرَ
�ل��ُئ

� ��َوا ءُ       ا ��ينَسرَ ��ل�عُف �ُه     ا
َ
�و      ��ل

ُ
��ْص�ف

َ
��ي

ُء ُ�َح��نل�
��لر ْ�ينَل�  �ُه��نل�   ا

��ف ���ض�ُد ���ف��ي ا  َ
�ف ا �َ�ض�دف

ي - ������سر
�ي��

�و���ف
ف �لي

�ي���ل ��������ي� ��ف
��ف



�َه ��نَ
َ

��� َء اَئ �ي ��َش�فنَل�
ف
�ُد ���

َّ
��حنسَ�م

ُ
�لم ��ْف�َق  ا

َئ
ا
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�َي�ه �ع����طَصي
َئ
��و   ا

َئ
ـ��ض�َد ا �َ���� َ   ا �ي

َض�دف ��ف
َئ
ا  ا دف ��َواَئ

��نًل�
ُّ
سر ���َن��يَر   �لَيكَ

�ل��ئ
� �ف  ا

�َي �عَ ْ
�و

��َف
َ

ا �ع دَف ��َوائ
��يَن�َه �مَا

��لُ ���ف��ي   ����ُف ����ف�ورُ      ا
َ

�ي��ك
َ
��� �ليُ�و�َح�ى اَئ

��ئَن�َه �يَل�
ْ
ُ �َم�ف �عَ��ل

��ىي �����نَ�ْد  ا
َ

�يْ��ك
َ
��� �� ائ

َ
رْف�حف

ُ
لي

��ين�هيٍ 
آ
���ف��ي      ا ��ينَ�هٍي    

آ
َ�ُد   ا

ّ
���شَن�ي

ُ
�فٌ   �ي لي َد

ُ   �ُم���شَن�يَّ�ٌد
�ف ��ل���َ��ينَل� ��وا رٌ    ���نسْ

ُ
�فُ   �ي لي �ل��ّدَ

� ��َوا
�ل��
� 

َ �ي��ف
 ��َوكَ

ُ
��� ���نَل�

�ل��ئ
� َ�ين�َه �ه�و ا

���ف  
يُّ
��
َ
��ل�ح ��َوا

�َم�ْي   ��َص�مْ��نَ�هٍي ـللَه ���ينَل� �فْن�َد ا
�َف �عَ لف  ��يل� ا

َ
��فَ��ك

��نَل� ��وُئ �يَل� َ
 ��صف

َ
ح
� �ل��

� َ
ف

لق� �ل��ّدَ
� ُ ا

�وُد ���شنَس�ْم���
ُ

��و�َي���
�ي��ينَ�هٌي َ

َ  �َح��ي �ىي
��َو��ْ �َ��ين�َد  

ْ
�و
����يَّ �فنَل� ا

َ
�ْي ��ل

َ
 �َف���شنَسر

�ْي  �َم�ْف���َط��ينًل� َ
ر �َ��ينسَر   ���نَل�

��ْف��
����يَّ ��ىُئ ا َد ��َو�َم�فنَل�

�ُف�وَر��نَل� َ  ��َف
�ف ��نَل�

��لرفَّ ْن�َه ا �ى ��َو��ف
َ
��َو�َم��صَش�ى ��نَ���

�َف��يَر��نَل�
 �عَ

َ�شَّ
َ ��ف

���ي ْض�ل�ا ��ف
�ل��ئ

� �مُ  ا َر ل� ��َو�َصكَ
ُ� ��وُئ َ ��َف�ف�َل� �ف ��لَك�يَل� ���ف�ىي ا �ْحَك�َم 

ُئ
ُ ا

�ْح�ىي َ
�ل�و

� ��وا

�هَل�  َ
ّ

��ل �ي��ينَ�هيَ   كُ ��لَ
��ل��َف ���َي   ا ْ

�و
���َف    

ُ� �و   ��َو��ْن�َد
�هُ

���فنَ�هٍي َن�ل�ا َ  ��ف
�ف ��نَل�

��لرفَّ َر ا
نسْ ��ف
���َف �ي 

ف
�َم ��� ���ينَل�

َئ
��وا

���نَ�هٌي
ْ
َ�ق ���فنَ�هُي      ��ف �ل�ا َ

��ل��ف ��وا رٌ      ���نسْ
ُ
�فُ     �ي لي �ل��ّدَ

� ��َوا

ٍح
�مُ� َ�ىي    ��فَ��َي���نَل�

�َي��ي
ْ
     �ليَ��ل

ٌ
�ل
� �مُ    ��نَ�ْد

كْ
ُ

��ل�ح ��وا

�ْم
�ُ���نسُ �َمل� ��ْف�َي   اَئ

َئ
�و�َف  ا

ُّ
َك�ي ا َرَ

��ي ���شنْ َ
�ل��
� ���َفل�

َر��ي��نَ�هٌي
َ ���َش ��و�ف

ُ
ر

��ل��نسُ َ ا
�ش

َ
صف
�ْف �عَ

��ْن�ُد �عَ
ُ
����ف ��َوا

نَ�هٌي َر��ي���ف
���َف ��َو َ�هٌي   ّ

��ن َ
�كَ دف    �َع�فْن�َد

ُّ
ر �ل�فنسَ

� ��َوا
�يَ  ��َن�ُش�و��فنَ�هٌي ����َع�فنَل� ��وا �َم  ��ئنسَ ��

َ
�ل
� َ
�ل�و

� ف ا
��َو�َم�

�ُه
َ
�ين��ل �ُي  ��َ���َف ل� كَ

��لرفَّ َ ا
�ي ��ّنَ�َد

َ
�و

���َف �ْي  َء نَل� ��ف
ضَ�هَل�

ْ���ف
���َف�ي �ْي   �َد ْ

��ن
َئ
َ  ا

�ف ��لر�ْح��نَل� ��ئَن�ُد   ا ا ��َو�َ��وَ
ُ� َ ��َو��ْن�َد

��نَ�هي �هفَل�
��ل��سشَّ    ا

قُّ
��

�ُه �حَ
َ
ْف   ��ل

��يل� �َم�
�َه ��نَ

َ
��� ءَ  اَئ ���ف��ي  ��َش�فنَل� �ُد    

َّ
��نسَ�م

�لمُ ��ْف�َي    ا
َئ
ا

ُء نَل� �و���ُي   ���َي���ف
��ُي �ل��حنطُ

� ��وا   
َ

ُ��ك ��ف
ْ

   �َف�ه
يُّ
��
َ
��ل�ح ���فنل�

ُء ���فنل� ��َو ��َو َ�هٌي      ّ
��ن َ

       دف
َ
�َوك

ُ    ����طَ��ْف
ع
َضس�م�يضط� ��ف

���َف

ُء ��نَل�
����هُ��لَ �ُه        ا

َ
�و        ��ل

��ُف
ْ

�ع
َ
��َل�ئنًل�       ��ي

�ُم�يَض�لَ�اْئ

ُء ��نَل�
��لْ

�������فَّ �ى      ��فَن�هَ       ا
َ
ْن��� ��ف

��نًل�    �ُي ��َف �ُمصَي�َيل�

ُء ا ��نَ�َد ��لَ�هَ    ��سُ �ْ��َي    ����فَ��لَ�ا
  �َي

ُ
��� ��ل�فّنَل� ��َوا

ُء ْ�فنَل�
��ف
�ل��َئ

� ��وا �ُي          ا َ
�ور

ُّ
��ل��� ��يُن�هُ         ا ل� �َف صَف

َ
��ل

ءُ؟! ا �وَ
��ل�َه ���َ ئ

�ل��
� �َم ا

���ف��ي    �ُحكْ ��يُ  
ْ
��ل��فنَ��ل ��وا

ُء �يَل� نَ �َع�ينس�مَ       ���ف
َ
����ف �لَ       ا �ل��ل�ين�ْ

� دُ   ا ��َو��يُ�فنَ�ّدَ

ُء ا
َّ
��ى    ��فنَسر �����ُن�َد �لَ    ا

َ
��ل َ    �َم�فْ   ��نَ

ّي
��
َ
��ل�ح ��فَل�

ُء ��نَل�
����هُ��لَ ��َوا ءُ     �َمل�

كَ
ُ

��ل�ح �هَل�    ا ��ى   ��َف ��ْن�َد
ُ
��ي

ُء ��نَل� ��ل�هيُ�َد ��َوا ���ُط      ا رَ
ْ

��ينس ��ى    �فَ��ضَل�    ��سُ َد ��فَل�

ُء نَل� َ��ف ��ل�حُ�ف ��َوا �َف       
آ
ا رْ

ُ
�ل��ينس

� �لَ      ا
��ين�َّ �َم�فْ     رَ

ُء ���فنَل� ����ُعرَ ��وا �لَ       ��ي ��ل�فّنَ ��ىي    ا َد ��َوا �ُف      ��ّ�َل�
ُ
�ا��

ُء �ل�فَن�فَّل�
� �ُه       ا

ُ
��ل نَ�لَ�ا         ��ف

َّ
نَ��ل هُ      ��ف

َّ
ـلل ��َوا

ُء �ل��
� �ل��آ

� �ُه       ا
َ
�ْي      ��ل �َد ��نَ دٌ       ���َش َ

ّ
�ُم�َي��فنَسر

ُء َل� �هف كطْ
َئ
�هَل�   ا َ

��ئ ا �َل�وَ
�ْ��َي     �

     �َي
ُ

��� ��ل�فّنَل� ��َوا

ُء نَل� �و�فُ   ��ُي���ف
ُ
��ل

ُ
�ل��ين

� ��وا �و   
ُ
   ��يَ��ْن��ل

يُّ
��

َ
��ل�ح ��َوا

ُء نَل� �و���ُي   ���َي���ف
��ل�حُ��ُي ��َوا ��ى    َ

�ور
رُ     ���ُش

��نسْ
�ل��َئ

� ��وا

ُء ا ��نَسرَ
�ل��ُئ

� ��َوا ��ُو        �ل�فنَ�ْد
� �هُ     ا �ي َ

��َي��صف رْ
َ
ا    لي دَف

ُء ا �وَ
ْ
�����فن��ل ��َوا �مَ     ْ

�و
��ل��َي ��َو��ى      ا ��نَل� �ل��     َد

� ْ
�و

َ
��ل

ُء ا ��ينَسرَ ��ل�عُف ��وا ءُ    ا ��نَسرَ
�ل��ئ

� �ُه   ا
َ
�َ���      ��ل ����طْ

َ
�ي

ُء ��يَل� َر ��َو �ل��       �َم�فّنَ�هٌي        ��نَس�ْم�ُف�و��فنَ�هٌي       
�

ُء ُ���سَح���َ�ل� �ل��ف
� ��وا ءُ     َرا

َ
��ف

��لكُ َي        ا
�لَف�� ���َف�َي��نَل�

ُء ��للسفُ��فنَ�ل�ا ��وا ُء  ��نَل�
َ
سر ��لكُ �ى  ا

����َي��َي ��   ا
��حنَصيَّ

ُء ا ��نَ�َد �ُه      ���ُش
َ
ْ�ينَل�     ��ل

��ف
ُّ
��ل��د ��وا ُف   

لي� �ل��ّدَ
� ��وا

ُء ل� َكَ
ر

�ُه     ���ُش
َ
    ��نَل�       ��ل

ُ�
فَّ
�فنَسر

ُ
��لم �وَ  ا

��َو�هُ

* يُقــال  َشــطََّر الشــيء قســمه »شــطرين«. وَشــطََّر الشــعر، أي زاد علــى كل شــطر منــه شــطرا مــن عنــده. والتشــطري أحــد 
الفنون الشــعرية املعروفة، وكيفيته أن أييت شــاعر الحق بقصيدة لشــاعر ســابق، فيزيد على كل شــطر من شــطوره شــطرا من 
عنــده. وقــد أمجــع األدابء علــى براعــة مســتعملي هــذا الفــن، بينمــا البلهــاء قليلــو العلــم بفنــون الشــعر قــد عــزوا التشــطري إىل 
الســرقات األدبيــة، فغفلــوا عــن حقيقــة أن ُســرَّاق الكلمــة ال ميكنهــم حبــال جمــاراة العبــارات العاليــة، بــل والتفــوق عليهــا أحيــاان.
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مقدمة ل بد منها
جتتاح العامل خالل القرون األخرية وحتديدا منذ القرن الثامن 
ما  واجتماعية  نفسية  وتوجهات  وسلوكيات  عادات  عشر 
افتتحته  الذي  احلداثة  عصر  بيئة  لوال  توجد  أن  لا  كان 
الرغبة يف اخلالص  الصناعية، وقد أخذت صيحات  الثورة 
املتقدمة  من اآلاثر السلبية لعصر احلداثة تتعاىل يف الدول 
حوادث  من  البلدان  تلك  شهدته  بعدما  بشكل كبري، 
رفاهية  من  الرغم  على  املتكررة،  النفسية  واجلرائم  االنتحار 
العيش البادية للعيان، على األقل ابلنسبة لنا حنن أبناء العامل 

الثالث، كما ُندعى! 
شراء«  بدون  »يوم  مؤخرا،  املتعالية  الصيحات  تلك  ومن 
»Buy nothing day«  ويعرب عن هذا املعىن ابإلنكليزية بعبارة

يف  خصوصا  الرائجة،  العبارات  من  أصبحت  واليت 
من  الثاين  تشرين  نوفمرب/  شهر  من  والعشرين  التاسع 
على  لالحتجاج  عامليا  يوما  أضحى  والذي  عام،  كل 
أمريكا  يف  به  االحتفال  وجيري  النزعة االستهالكية، 
الشمالية واململكة املتحدة وفنلندا والسويد وبلدان متقدمة 
الشكر يف  االحتفال بعيد  أعقاب  يف  أخرى، وذلك 

يوم  لتكريس  األوىل  الدعوة  املتحدة. انطلقت  الوالايت 
بدون شراء يف فانكوفر من ِقَبل الفنان الكندي تيد ديف، 
الدول  من  العديد  يف  املستهلكني  مع احتفاالت  ابلتزامن 
فيه  ُيعلن  الذي  اليوم  وهو  السوداء،  ابجلمعة  يسمونه  مبا 
السلع  من  العديد  أسعار  يف  هائلة  ختفيضات  إجراء  عن 

االستهالكية بشكل يسيل إزاءه لعاب الكثريين.
ويف هذه السطور نسعى إىل حترِّي أساس تلك النزعة اليت 
تتصف يف كثري من األحيان ابجلنون، إهنا نزعة االستهالك 

النَِّهم.

شيطان العصر احلديث 
يف مقابل ترشيد االستهالك هناك صوراتن لسوء االستهالك، 
مثال،  معني، كاملاء  شيء  استهالك  يف  اإلفراط  إحدامها 
فنسمي هذا النوع من اإلفراط إسرافا، يشاهبه إنفاق املال 
جله أو كله على شيء واحد، أو اإلفراط يف إيذاء النفس 
سوء  من  اآلخر  النوع  بينما  األشكال،  من  شكل  أبي 
االستهالك نلحظ فيه إضاعة املوارد يف طرائق خمتلفة، مثل 
أن ينفق املرء جل ماله على أمور عديدة غري ذات فائدة، 

 سامح مصطفى -  مصر

َيْوٌم ُدوَن ِشَراء  

فيقتين ما حيتاج إليه وما ال حيتاج، كما لو أنه ينثر البذور 
حوله دون حكمة أو تسديد. وعلى مدى التاريخ اإلنساين 
يربز مفهوم احلكمة ليعرب عن وضع الشيء يف موضعه، ويف 
مقابل مفهوم احلكمة يربز مفهوم مضاد، وهو »الشيطان« 
به  واحليود  ابإلنسان  الشطط  شأنه  من  ما  عن كل  معربا 
مرضه  أو  ضالله  إىل  فيؤدي  املستقيم،  الطريق  جادة  عن 
فيه  الذي كانت  الوقت  عام. ويف  بشكل  عاقبته  أو سوء 
أمور احلياة واملعيشة متصفة ابلبساطة والبدائية، كذلك كان 
تعقد  احلياة،  أمور  تعقدت  فلما  بدائيا،  الشيطان  مفهوم 
مفهوم الشيطان ابلتبعية، وعالوة على كون الشيطان تعبريا 
خمتزال لكافة دعاوى معارضة النبيني وإيذاء مجاعة املؤمنني 
اندالع  من  زمنية  بعد حقبة  اكتسب  إضاللم،  أو حماولة 
الثورة الصناعية صورة جديدة ما كانت مألوفة فيما مضى، 
املقنن،  غري  واالقتناء  االستهالك  يف  اإلفراط  شيطان  فربز 
الذكر  إليه يف  أنظاران  النبوي  وتطبيقه  القرآن  لفت  والذي 
وَاْلِمْسِكنَي  َحقَُّه  اْلُقْرىَب  َذا  تعاىل: ﴿وَآِت  قوله  احلكيم يف 
ِإْخوَاَن  رِيَن َكاُنوا  اْلُمَبذِّ ِإنَّ   * ْبِذيرًا  تـَ ْر  َبذِّ تـُ َواَل  ِبيِل  السَّ وَاْبَن 

ْيَطاُن ِلرَبِِّه َكُفورًا﴾ )1(. َياِطنِي وََكاَن الشَّ الشَّ
شيطان  من  التحذيري  القرآين  املرسوم  ذلك  صدر  لقد 
التبذير هذا قبل أن يشرع هذا الشيطان يف اإلطالل برأسه 
القبيح بتسعة قرون سبقت حركة الكشوف اجلغرافية، واليت 
خرج  مث  امليالدي  عشر  اخلامس  القرن  مطلع  مع  تزامنت 
يف  الصناعية  الثورة  قيام  مع  هيئته  مبعظم  الشيطان  ذلك 
أورواب. لقد كانت الكشوف اجلغرافية أوال اباب لرتويج سلع 
الشرق يف بالد الغرب، كالشاي والبهار وغريها، وصارت 
االستعمارية  اإلمرباطورايت  سيما  ال  األوربية،  الدول 
مبا  فيها  األرستقراطية  الطبقة  تتنعم  سوقا  الكربى، صارت 
يقتنيه  ما  مقدار  وكان  املشرق،  من  القادمة  السفن  جتلبه  لنا ان نتخيل ضخامة اإلنتاج الذي أدت إليه الثورات الصناعية، مما انعكس على شكل السوق وطريقة العرض والتسعري
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القبيح بتسعة قرون سبقت حركة الكشوف اجلغرافية، واليت 
خرج  مث  امليالدي  عشر  اخلامس  القرن  مطلع  مع  تزامنت 
يف  الصناعية  الثورة  قيام  مع  هيئته  مبعظم  الشيطان  ذلك 
أورواب. لقد كانت الكشوف اجلغرافية أوال اباب لرتويج سلع 
الشرق يف بالد الغرب، كالشاي والبهار وغريها، وصارت 
االستعمارية  اإلمرباطورايت  سيما  ال  األوربية،  الدول 
مبا  فيها  األرستقراطية  الطبقة  تتنعم  سوقا  الكربى، صارت 
يقتنيه  ما  مقدار  وكان  املشرق،  من  القادمة  السفن  جتلبه  لنا ان نتخيل ضخامة اإلنتاج الذي أدت إليه الثورات الصناعية، مما انعكس على شكل السوق وطريقة العرض والتسعري

الفرد أو األسر من السلع العابرة للقارات ميثل درجة ثرائه 
النسيب يف حميطه، حىت وإن كان ما يقتنيه من تلك السلع ال 
ميثل ضرورة حيوية لديه، وجتارة الشاي وحروبه مثال واضح 
على هذا الكالم، أمل متثِّل أحداث مترد  مستهلكي الشاي 
األمريكيني أوىل خطوات الطريق حنو استقالل أمريكا عن 
يف  الشاي  عصبة  بتظاهرات  ُعرف  فيما  الربيطاين  التاج 
بوسطن؟! وُيعد مثال استهالك الشاي والدور الذي لعبه يف 
حا للدور الذي ميكن  التاريخ األمريكي القريب منوذجا موضِّ

لالستهالك بشكل عام أن ميارسه.   
وبينما كانت أساليب اإلنتاج اليدوية ال تكاد تفي حباجة 
اآلالت  إنتاج  ليصبح  الصناعية  الثورة  بدأت  املستهلكني، 
مضاعفة،  أضعافا  احلاجة  عن  زائدا  الكربى  واملصانع 
املصانع  أصحاب  أموال  لرؤوس  دا  مهدِّ ابت  وبشكل 
أنفسهم، إذ حتولت أموالم إىل بضائع مكدسة يف املخازن، 
هنا  تفسد، فربزت  أن  قبل  تصريفها  بد لم من  فكان ال 
الدعائية واسعة  املخزنة ابإلعالانت  للبضائع  الرتويج  فكرة 
مما  أمثاهنا،  يف  ختفيضات كبرية  عن  ابإلعالن  مث  النطاق، 

 لنا ان نتخيل ضخامة اإلنتاج الذي أدت إليه الثورات الصناعية،
والتســـعري العـــرض  وطريقـــة  الســـوق  شـــكل  علـــى  انعكـــس  ممـــا 
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الذين كانوا من  املستهلكني  لعاب شرحية كبرية من  أسال 
قبل يكتفون ابلتطلع إىل السلعة دون أن تكون لديهم القدرة 

على شرائها.
االن اختذت مشكلة هنم االستهالك بعدا آخر مع ظهور 
ما يسمى اآلن ابلثورة الصناعية الرابعة، اليت من أبرز مساهتا 
االعتماد على تقنية املعلومات سواء يف التصميم أو اإلنتاج 
أو التسويق، ففي الوقت الذي تتسارع فيه عجلة اإلنتاج، 
ينبغي أن تسري معها ابلتوازي عجلة االستهالك، وإال اختل 
ميزان العرض والطلب، وأصبحت السلعة املنَتجة بال قيمة 
نظرا إىل شيوعها الزائد عن احلاجة. فاآلن مثلت التكنولوجيا 
احلديثة طوق جناة للمصنعني والتجار، فقد أصبحت السلعة 
من  سرَّع  الذي  األمر  زر،  بعد كبسة  على  شراؤها  املراد 

وترية الشراء، فالعملية اليت كانت تستغرق يوما فيما مضى 
وُيستنَزف خاللا وقت املستهلك وجهده يف قصد املتاجر 
العملية أكثر  انتقاء السلعة املطلوبة، أصبحت تلك  مث يف 
لقد  اإلنرتنت.  عرب  الشراء  تطبيقات  بفضل  ومتعة  سهولة 
اإلنرتنت  تطبيقات  بواسطة  الشراء  عملية  ممارسة  صارت 
إىل  احلاجة  عن  النظر  بغض  ذاهتا،  حد  يف  للبعض  هدفا 
السلعة املشرتاة، بتعبري آخر صار االستهالك يف حد ذاته 

متعة، حىت إننا اآلن كثريا ما نسمع هبواية ُعرِفت وشاعت 
مؤخرا، إهنا هواية التسوُّق.

الستهلك للستهلك
تكمن أغلب املشكالت يف اخللط بني الوسائل إىل غاايت، 
كأن يتحول املال الذي هو وسيلة تيسري لإلنسان إىل غاية 
مبتغاة يف حد ذاته، أو ُينظر إىل اجملاهدات على أهنا غاية 
العبادة، يف حني أهنا يف احلقيقة وسيله توصلنا إىل العبادة.. 
هبذا خنتصر املشكلة يف اإلعالء من قيمة الوسائل ومن مث 
حتويلها إىل غاايت.. لقد حدث األمر ذاته ابلنسبة لعملية 
االستهالك اإلنساين، والذي جعله هللا تعاىل من سنن البقاء 
إىل  لنا  سبيل  فال  ونتنفس  ونشرب  أنكل  مل  فما  املادي، 
العيش يف هذا العامل، بيد أننا نالحظ أن اإلنسانية خالل 
األلفية األخرية بدأت تعاين من آفة اعتبار الوسائل غاايت، 
فبات االستهالك املفرط هدفا يف حد ذاته، وصران نرتقب 
املسمى  الفاحش كاليوم  لالستهالك  مناسبات  عام  كل 
املتاجر  أغلب  تقوم  اليوم  هذا  يف  السوداء«  »اجلمعة  بـ 
يف  أبواهبا  تفتح  حيث  وخصومات كبرية،  عروض  بتقدمي 
وقت مبكر جدا حىت قبيل طلوع فجر اجلمعة، مما يضطر 
املتاجر  أبواب  أمام  األرض  افرتاش  إىل  املستهلكني  أغلب 
ارتقااب لساعة الصفر، وعند االفتتاح أتخذ اجلموع الغفرية 
على  للحصول  يسعى  وكٌل  التسابق،  يف  املستهلكني  من 
مل  لو  الثمن، حىت  املخفضة  البضائع  من  األكرب  النصيب 

يكن حباجة إليها على األغلب. 

استهلك أم هلك؟!
ليس خافيا على متأمل ما بني لفظيت »استهالك« و«هالك« 
من اشرتاك يف املعىن، فاللفظتان مأخوذاتن من املادة اللغوية 

صورة ألحداث اجلمعة السوداء
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مؤخرا، إهنا هواية التسوُّق.

الستهلك للستهلك
تكمن أغلب املشكالت يف اخللط بني الوسائل إىل غاايت، 
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مبتغاة يف حد ذاته، أو ُينظر إىل اجملاهدات على أهنا غاية 
العبادة، يف حني أهنا يف احلقيقة وسيله توصلنا إىل العبادة.. 
هبذا خنتصر املشكلة يف اإلعالء من قيمة الوسائل ومن مث 
حتويلها إىل غاايت.. لقد حدث األمر ذاته ابلنسبة لعملية 
االستهالك اإلنساين، والذي جعله هللا تعاىل من سنن البقاء 
إىل  لنا  سبيل  فال  ونتنفس  ونشرب  أنكل  مل  فما  املادي، 
العيش يف هذا العامل، بيد أننا نالحظ أن اإلنسانية خالل 
األلفية األخرية بدأت تعاين من آفة اعتبار الوسائل غاايت، 
فبات االستهالك املفرط هدفا يف حد ذاته، وصران نرتقب 
املسمى  الفاحش كاليوم  لالستهالك  مناسبات  عام  كل 
املتاجر  أغلب  تقوم  اليوم  هذا  يف  السوداء«  »اجلمعة  بـ 
يف  أبواهبا  تفتح  حيث  وخصومات كبرية،  عروض  بتقدمي 
وقت مبكر جدا حىت قبيل طلوع فجر اجلمعة، مما يضطر 
املتاجر  أبواب  أمام  األرض  افرتاش  إىل  املستهلكني  أغلب 
ارتقااب لساعة الصفر، وعند االفتتاح أتخذ اجلموع الغفرية 
على  للحصول  يسعى  وكٌل  التسابق،  يف  املستهلكني  من 
مل  لو  الثمن، حىت  املخفضة  البضائع  من  األكرب  النصيب 

يكن حباجة إليها على األغلب. 

استهلك أم هلك؟!
ليس خافيا على متأمل ما بني لفظيت »استهالك« و«هالك« 
من اشرتاك يف املعىن، فاللفظتان مأخوذاتن من املادة اللغوية 
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يف  املعجمية  اشتقاقاهتا  معاين  من  اليت  ك(  ل  )هـ  نفسها 
واخلسارة  الوخيمة،  والعاقبة  املوت،  أي  الالك،  العربية 
الفادحة. رمبا يقول قائل أبن هذا االشرتاك يف املعىن مرجعه 
إىل أن االستهالك يعين استنفاد املوارد، نعم، هذا صحيح، 
ولكن يبدو أن لذلك االشرتاك بعًدا أعمق، فالواقع يقول 
أبن اجملتمعات االستهالكية أكثر عرضة لألمراض العضوية 
املعتدل سبب  االستهالك  أن  ويف حني  والنفسية كذلك، 
ُيعدُّ  ذلك  من  النقيض  فعلى  البقاء،  أسباب  من  هام 
اليت  اخلسائر  من  والعديد  العديد  منشأ  املفرط  االستهالك 
قد تصل إىل حد الالك، حبيث تطرق الذهن خاطرة ُتشعر 
ابلعالقة الوثيقة بني طبيعة العصر االستهالكي الراهن وحجم 
اخلسائر الناجتة، تلك اخلاطرة تفرض نفسها بقوة من خالل 

آايت الذكر احلكيم: ﴿وَاْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * 
وَاَصْوا  َوتـَ وَاَصْوا اِبحْلَقِّ  َوتـَ احِلَاِت  الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِإالَّ 
رْبِ﴾)2(. أولسنا نعيش عصرا ابت االستهالك املفرط فيه  اِبلصَّ
الصفة الغالبة؟! بل وإن هذا الشيطان ساق قطاعا عريضا 
الفادحة،  إىل اخلسارة  أفراد وجمتمعات ودول،  الناس،  من 
وليست أحداث األزمة العاملية األوىل والثانية بعيدة عنا، إذ 

كان أساس كلتا األزمتني شيطان االستهالك املستحكم يف 
األنفس. غري أنه كان وال زال هناك انجون من ربقة ذلك 
الشيطان، إهنم الفئات األقل مطالب، الذين يروجون فيما 
بينهم قيمة االستهالك على قدر احلاجة، ويتواصون ابلصرب 

على حتقيق رغباهتم يف عصر االستهالك اجلنوين هذا.

تشريح النفسية الستهلكية
قيمة  مع  عكسيا  االستهالك  يف  اإلفراط  درجة  تتناسب 
النهم  فاملستهلك  وتطويرها،  وإصالحها  املقتنيات  صيانة 
ال مييل، بل قد ال يعرف كيف يصلح شيئا، وهو يطرحه 
أرضا ليقتين غريه مهما كان العطل بسيطا، وعلى مستوى 
أعلى نرى أن الدول املصنعة للسيارات مثال يندر أن جتد 
فيها مراكز صيانة لتلك السيارات، إذ يكون من األسهل 
اقتناء سيارة جديدة، فلم يعد اإلصالح مهارة مطلوبة، أما 
ترشيد  ثقافة  ارتبطت  فقد  اقتصاداي  املتدنية  اجملتمعات  يف 
وعلى  األفق.  وضيق  ذميمة كالبخل  بصفات  االستهالك 
حياته  يف  هنجه  إنساان  لنتخيل  االجتماعي،  املستوى 
االستغناء عن الشيء الذي حيتاج إىل صيانة، لصاحل شراء 
اجلديد، كيف ستكون حال عالقاته االجتماعية اي ترى؟! 
إنسان ما ال تؤثر يف جزء  ينتهجها  اليت  القيم  إن منظومة 
من حياته دون اآلخر، والعادات السلوكية ال يقتصر أتثريها 
املرء وقيمه وأخالقه  نفسية  نواحي  على انحية واحدة من 
وعالقاته، ومن هنا نرى أن ثقافة االستهالك ليست جمرد 
عادة يف التسوق فحسب، وتداعياهتا ال تقتصر على اجلانب 
النفس،  أسرار  أعمق  إىل  تتعداه  بل  وحده،  االقتصادي 
التعامل مع اإلحباط، وطريقة تقييم األشياء، وترتيب  مثل 
األولوايت، ومعايري تقدير املرء لذاته ولآلخرين. فقدميا كان 
التكافؤ  على  ُتبىن  ممتدة  الزواج كعالقة  يف  يدققون  الناس 

صورة ألحداث اجلمعة السوداء
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تتعامل  إغفالا  الدين، اآلن ابتت نسبة ال ميكن  وصالح 
األشخاص  مراتب  ُتقدَّر  استهالكية،  مباراة  أنه  على  معه 
فيها حبسب قدرهتم على توفري أكرب قدر من التجهيزات، 
وليت األمر حبٌث عن مال، وإمنا هو تفاخر بغيض عدمي 
اخلاطب الئقا  يكون  فال  واآلخرة،  الدنيا  والربكة يف  النفع 
إال إذا كان قادرا على إشباع النَّهم االستهالكي اجملتمعي، 
استهالكية  صورة  بتقدمي  مطالبون  وأهلها  الفتاة  وكذلك 
االستهالك  ثقافة  أثرت  وكما  جدوى.  ذات  وغري  مرهقة 
على نظرة الرجل اخلاطب إىل ذاته، فإهنا أثرت وبشكل ابلغ 
على النظرة إىل املرأة، فلم تعد يف نظر الكثريين كياان مستقال 
وإنساان مفعما ابجلمال واخلري الوجداين قبل الظاهري، بل 
صار التعامل معها كـسلعة للمتعة، بل  كوسيلة لرتويج سلع 
العري  فيها  انتشر  اليت  اجملتمعات  تعانيه  ما  وهو  أخرى، 
فيه إىل  ُينظر  ثقافة االستهالك  فالزواج يف ظل  واإلابحية، 
اإلنسان، رجال كان أو امرأة، كـشيء قابل للتسليع وخاضع 

لقانون العرض والطلب.

الدواء ف مواجهة الغلء بلستغناء
من صفات هللا تعاىل احلسىن »الغين«، ولنا أن ندرك هاهنا 
أن الِغىن ليس معناه جمرد الثراء، وإمنا له مفهوم أوسع وأمشل 
وأعمق، فكم من ثري ابملال ال يقدر على شيء منه! فيعوزه 
مثال،  الطبيب  منه  حيرمه  ما  ومشتهياته  الطعام  ألوان  من 
املال،  من  الكثري  امتالك  يف  الثراء  تعريف  يتلخص  فبينما 
املال أصال!  إىل  احلاجة  أنه عدم  بنفسه  الغىن معرفا  يعلن 
وطاملا أشارت السنة النبوية إىل هذا املعىن بقوله : »َمْن 
ْوِمِه  َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا يِف ِسرِْبِه ُمَعاًف يِف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَ
َيا«)3(. لقد أصبح ارتفاع مثن كثري من  نـْ َا ِحيَزْت َلُه الدُّ َفَكَأمنَّ
السلع اسرتاتيجية لرتوجيها بعد حني، إذ يتظاهر طائفة من 

التجار احملتكرين لسلعة ما برفع سعرها إىل مدة معينة، مث 
جيري اإلعالن عن اخنفاض السعر فجأة، فرتى املستهلكني 
يتهافتون عليها، وأكثرهم غري ذوي حاجة إليها، وإمنا أتثروا 
آنفة  اإلسراء  سورة  آايت  منها  حذرتنا  شيطانية  مبكيدة 
النبوية.  السنة  منها  الفكاك  إىل  أرشدتنا  وكذلك  الذكر، 
وملواجهة تلك االسرتاتيجية الشيطانية ال بد من اسرتاتيجية 
اسرتاتيجية  وأجنح  أجنع  الصوم  فكان  تثبت جدواها،  إلية 
يف هذا املضمار، حىت إن الشياطني مجيعها، وليس شيطان 
عن  فباستغنائنا  املرء،  صوم  حال  ُتَصفَّد  وحده،  التبذير 
شيء فإن قيمته ترخص يف أعيننا، وكانت مواقف السلف 
الغالء ابالستغناء، فكان هنج  الصاحل واضحة يف مواجهة 
السلع  يرخصوا  أن  األسعار  زادت  ما  إذا  الكرام  الصحابة 
ابستبدالا بغريها أو االمتناع عن شرائها، وحصل ذلك يف 
خالفة حضرة علي بن أب طالب كرم هللا وجهه، فورد مثال 
مبكة  الزبيب  علينا  »غال  قال:  أنه  األعرج  بن  رزين  عن 
فكتبنا إىل علي بن أىب طالب ابلكوفة أن الزبيب قد غال 
علينا، فكتب أن أرخصوه ابلتمر« )4(، أي استبدلوه بشراء 
فيقّل   رخيصة  وأسعاره  احلجاز  يف  متوفرًا  الذي كان  التمر 
الطلب على الزبيب فريخص. كذلك ورد يف كتب الطبقات 
وغريها أنه قيل إلبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غال! فقال: 
»أرخصوه«، أي ال تشرتوه. وأتصيال ملبدأ أن الصوم عالج 
»َمْن  َوَسلََّم:    النَّيِبِّ  قال  االستهالك،  إدمان  آلفة  فعال 
لِْلَفرِْج  وََأْحَصُن  لِْلَبَصِر  َأَغضُّ  َفِإنَُّه  َزوَّْج  تـَ ْليـَ فـَ اْلَباَءَة  اْسَتَطاَع 
ْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء« )5(، واألمر هنا  َعَلْيِه اِبلصَّ َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـَ
الزواج، وإمنا يشمل الصرب  يتوقف عند حد الصرب عن  ال 
عليها  احلصول  يفوق  سيما حني  ال  الشهوات  على كافة 
حد االستطاعة. لسنا بصدد الرتويج للرهبنة وال للمقاطعة 
الفساد  ضروب  من  ضرب  فهذا  إطالقها،  على  التجارية 
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ما  ميلك  ال  ممن  عقالين  فعل  رد  أبسط  ولكن  واإلفساد، 
يكفي لشراء سلعة ما هو االستغناء عنها زهدا فيها، وهذا 
السلعة  إذا مل تكن احلاجة إىل هذه  أوقع وأجنع، ال سيما 
حاجة ماسة. بينما نرى شرحية كبرية من الناس تسارع إىل 
االستدانة إما ابقرتاض مثن السلعة أو بتقسيطه بفائدة ربوية، 
وكال النهجني خراب واستنزاف للحاضر وتدمري للمستقبل، 
حبيث  اآلخرين،  وتقليد  الصيحات  اتباع  سبيل  يف  فقط 
حكاية  تعاىل  هللا  قول  التصرفات  هذه  مثل  على  ينطبق 
فتقييم   ،)6( اخْلَاِئِضنَي﴾  َمَع  خَنُوُض  ﴿وَُكنَّا  األشقياء:  عن 
هؤالء األشقياء ألنفسهم كان على أساس اقتنائهم ملا يقتنيه 
سواهم، إهنا آلفة عظيمة ال يكاد يسلم منها جمتمع، ولكن 
الصدد  هذا  ويف  يشاء،  ملن  أية حال  على  متاح  عالجها 
يقول حضرة مرزا طاهر أمحد )رمحه هللا(:  »مثة تدابري كثرية 
اإلنسان  يقوَِّم  أبن  النصح  منها  السالم،  لتحقيق  مقرتحة 
بلوغ  عليه  استحال  فيها، وإال  ويتحكم  منها  رغباته وحُيدَّ 
السالم من خالل إشباع رغباته، فإن الرغبات جتري أبسرع 
مما يالحقها املرء. ومع أن هذه التدابري تبدو بسيطة إال أهنا 
ذات إمكانيات شديدة التأثري واألمهية. فمثال ينصح القرآن 
ُهْم  َأْزوَاًجا مِّنـْ ِبِه  ْعَنا  َمتـَّ ْيَك ِإىَل َما  نـَ الكرمي: ﴿ َواَل متَُدَّنَّ َعيـْ
َقى﴾ )طه:  ٌر وَأَبـْ ُهْم ِفيِه َوِرْزُق رَبَِّك َخيـْ ْفِتنـَ نَيا لِنـَ زَْهرََة احْلََياِة الدُّ

)7( »)132
والشكر على النعم يتمثل أول ما يتمثل يف استعمالا على 
الوجه األمثل، فالشكر الواجب على كل امرئ يدفعه دفعا 
إىل ترشيد االستهالك يف كل جمال، فالشكر إذن هو عالج 
وتعويذة من شيطان النهم االستهالكي، وعلى قيمة الشكر 
يركز حضرة خليفة املسيح اخلامس يف إرشاداته فيقول: »من 
علََّمنا  لقد  أيضا.  قنوعا  يكون  أن  احلقيقي  العابد  واجب 
الشكر كذلك.  على  ُيعني  ابلقناعة  التحلِّي  أن    النيب 

الناس  أكثر  واملؤمن 
وينبغي  هلل،  شكرًا 
كذلك،  يكون  أن 
يقولون  فالذين 
أبفواههم إننا نشكر 
يف  لكنهم  هللا، 
الوقت نفسه يلهثون 
احلياة  متاع  وراء 
الدنيا واجلاه واحلشم 
احلقيقة  يف  فُهم 
َشرَِك  يف  واقعون 
حب الشهوات، وال 

يقدرون على الشكر احلقيقي« )8(. 
ابلقليل  قنوعا  االقتناء  زاهدا يف  ترى شخصا  أن  ال ميكن 
أسريا  يكون  الوقت  نفس  ويف  عليه،  شاكرا  ميلكه  الذي 
لشهوة هنم االستهالك، مما يؤكد أن الصوم والقناعة والشكر 

أدوية فعالة لذا الداء العضال.
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﴾﴿

تسجيل  برعوا يف  الدنيا  أهل  أن  الغريب  من 
لألرقام  »جينيس  كموسوعة  موسوعات 
القياسي  الرقم  حمطم  هناك  فكان  القياسية«، 
وتسجيل  األثقال  ومحل  واملصارعة  والسباحة  اجلري  يف 
األرقام  حتطيم  عن  مبوسوعة  نسمع  مل  وغريها..  األهداف 

القياسية يف األخالق اإلنسانية.. 
ابلقيم  ليست  األخالق  رمبا ألن 
عنها  والتعبري  قياسها  ميكن  اليت 
معرفة  ميكننا  ولكن،  ابألرقام.. 
خالل  من  األخالقي  املستوى 
شواهد تدل عليه، وحلسن احلظ، 
وحمفوظة،  مسجلة  فالشواهد 
متييز  اجلهد  من  بقليل  وميكن 
خالل  من  والكاذب  الصادق 

تلك الشواهد.. 
ابلطبع هذا القول يف نظر خمالفينا يف الرأي أو العقيدة جمرد 
ادعاء ال دليل عليه، ولكن فقد سجل التاريخ مناذج دالة 
لدعمه من حياة سيدان حممد املصطفى .. فمواساة النيب 
مل تتوقف عند مواساة أتباعه من املسلمني فقط، بل جتاوزهتا 

ملواساة غريهم من أصحاب األداين األخرى. وقصة الغالم 
ُعوُدُه وهو  اليهودي املريض معروفة، والذي ذهب النَّيِبُّ  يـَ
َنَظَر  فـَ َأْسِلْم.  َلُه  َقاَل  فـَ رَْأِسِه  ِعْنَد  َقَعَد  فـَ املوت،  فراش  على 
اْلَقاِسِم.  َأاَب  َأِطْع  أَُبوُه:  َلُه  َقاَل  فـَ رَْأِسِه،  ِعْنَد  َوُهَو  أَِبيِه  ِإىَل 
َقَذُه  أَنـْ الَِّذي  لِلَِّ  احْلَْمُد  ُقوُل:  يـَ َوُهَو   َ النَّيِبُّ  َقاَم  فـَ َفَأْسَلَم 
تتوقف  ومل   .)1( النَّاِر«  ِمَن  ِب 
عاطفة املواساة لدى نبينا اخلات 
وال  بل كان  احلد،  هذا  عند 
زال رمحة للعاملني، بشرا أو غري 
بشر، وحىت قبل أن تظهر فكرة 
طويلة.  بقرون  ابحليوان  الرفق 
أصحابه  ُيعلم    النيب  كان 
أبن  والقائل  الراقي،  املبدأ  هذا 
يواسي  فمن  تتجزأ،  ال  املواساة 
والشجر،  الطري  يواسي  البشر 
ألن اخللق مجيعا عيال هللا.. يروى أن النيب  َدَخَل َحاِئًطا 
ا رََأى النَّيِبَّ  َلمَّ )يعين بستاان( ِلرَُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َفِإَذا مَجٌَل، فـَ
رَاُه َفَسَكَت.  َناُه، َفَأاَتُه النَّيِبُّ  َفَمَسَح ِذفـْ  َحنَّ َوَذرََفْت َعيـْ
ىًت  َقالَ: َمْن َربُّ َهَذا اجْلََمِل.. ِلَمْن َهَذا اجْلََمُل؟ َفَجاَء فـَ فـَ

 عبادة بربوش، اململكة املتحدة

م الرقم القياسي  نبي اإلسلم  محطِّ
 في مواساة األنام
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﴾﴿

تَِّقي اللََّ  َقاَل: َأَفاَل تـَ َقاَل: يِل اَي َرُسوَل اللَِّ. فـَ ِمَن اأْلَْنَصاِر فـَ
أَنََّك  ِإيَلَّ  َشَكا  َفِإنَُّه  َها  ِإايَّ َملََّكَك اللَُّ  الَّيِت  اْلَبِهيَمِة  َهِذِه  يِف 

جُتِيُعُه َوُتْدِئُبُه.«
لعبادة اخلالق، ومبا أن  العملي  التطبيق  فمواساة اخللق هي 
العملي  التطبيق  وهي  الدين،  شطر  هي  هللا  خلق  مواساة 
يف  السبق  قصب  أحرز  الذي    النيب  كان  للعبادة، 

 العبادة هو نفسه الذي بلغ الغاية يف خلق املواساة. 
واملواساة نصف الدين، وهي اخُللق الذي لو انعدم، ال مسح 
هللا، لتحول املرء إىل وحش ابلتدريج. ومن املشاهد املبكرة 
عن خلق املواساة لدى النيب  حىت قبل أن يكلفه هللا تعاىل 
ابلرسالة، ما حدث بعد بدء الوحي، وقوله ألمنا خِدجَيَة رضي 
ْفِسي« فأجابت:  »َكالَّ وَاللَِّ  هللا عنها: »َلَقْد َخِشيُت َعَلى نـَ
، َوَتْكِسُب  َما ُيْزِيَك اللَُّ أََبًدا، إِنََّك لََتِصُل الرَِّحَم، َوحَتِْمُل الَكلَّ
 ..  )3(» احَلقِّ وَاِئِب  نـَ َعَلى  َوُتِعنُي  ْيَف،  الضَّ ْقرِي  َوتـَ  املَْعُدوَم، 
ويف احلقيقة، هذه الصفات اخلمس تندرج كلها حتت خلق 
املواساة، هي صفات اجملتمع املتماسك الناجح.. اجملتمعات 
»يال  البغيضة  املقولة  فيها  تنتشر  حني  االحندار  يف  تبدأ 
نفسي« أو كما يرددها البعض »أان ومن بعدي الطوفان«.. 
جيعل  مبا  املواساة  خلق  افتقاد  عن  تعبريان  املقولتان  هااتن 
مفتقديه وحوشا مبعىن الكلمة، ال يتورع أحدهم عن افرتاس 

أخيه ما وجد إىل ذلك سبيال. 
يف  نقف  أن  أرى  ولكن  يطول،  املواساة  عن  واحلديث 
يركز  أكثران،  حيفظه  حديث  على  السطور  هذه  آخر 
يف  الفروق  إىل  النظر  دون  اخللق  مواساة  خلق  على 

 الدين أو اللون أو القوم .... إخل.  
اْبَن  اَي  اْلِقَياَمِة:  ْوَم  يـَ ُقوُل  يـَ َوَجلَّ  َعزَّ  هللَا  ِإنَّ   «  : قال 
ُعْديِن، َقاَل: اَي َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك؟ وَأَْنَت  َلْم تـَ آَدَم َمِرْضُت فـَ
َلْم  َربُّ اْلَعاَلِمنَي، َقاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلاًن َمِرَض فـَ

ُعْدُه، َأَما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتيِن ِعْنَدُه؟ اَي اْبَن آَدَم  تـَ
ُأْطِعُمَك؟  وََكْيَف  َربِّ  اَي  َقاَل:  ُتْطِعْميِن،  َلْم  فـَ اْسَتْطَعْمُتَك 
وَأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي، َقاَل: َأَما َعِلْمَت أَنَُّه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي 
َلَوَجْدَت  َأْطَعْمَتُه  َلْو  أَنََّك  َعِلْمَت  َأَما  ُتْطِعْمُه؟  َلْم  فـَ ُفاَلٌن، 
َلْم َتْسِقيِن، َقاَل: اَي  ُتَك، فـَ َذِلَك ِعْنِدي، اَي اْبَن آَدَم اْسَتْسَقيـْ
اْسَتْسَقاَك  َقاَل:  اْلَعاَلِمنَي،  َربُّ  وَأَْنَت  َأْسِقيَك؟  َربِّ َكْيَف 
َذِلَك  َوَجْدَت  َتُه  َسَقيـْ َلْو  إِنََّك  َأَما  َتْسِقِه،  َلْم  فـَ ُفاَلٌن  َعْبِدي 

ِعْنِدي«. )4(
- املراجع -

1. صحيح البخاري، كتاب اجلنائز 
 2.  سنن أب داوود، كتاب اجلهاد

3. صحيح البخاري, كتاب بدء الوحي 
4. صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب
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اجلزء الثاين )ح 45(
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450-  مساحة سيدان املسيح املوعود
إبراهيم  حممد  املولوي  حدثين  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم 
حممد  املولوي  ذكر  وقال:  الرسالة  طريق  عن  البقابوري 
أحسن للمسيح املوعود  مرة يف املسجد املبارك أثناء 
النظر يف نسخة جتربة طباعة كتابه االستفتاء الذي هو 
اجلزء العرب من كتاب »حقيقة الوحي«: إن كلمة كيت 
العالمة.  عليها  قد وضعت  صحيحة، ولكن حضرتك 
قال حضرته: لعل مري مهدي حسن وضع هذه العالمة. 
قال  احلق؟  هذا  له  أحسن: كيف  حممد  املولوي  قال 
حضرته مبتسًما: بل له حّق يسمى ابلتدخل بدون حق. 
أقول: يف األايم األخرية من حياة حضرته  كان مري 
، وكان  مهدي حسن مسؤوال عن مكتبة حضرته 

ينظر يف الكراسات وجتارب الطباعة أحيااًن بعد مراجعة 
حضرته لا. وملا كان كثري الوساوس فألجل ذلك كان 
يرى  أحيااًن  كلمة ما أهنا من سهو الناسخ فكان يريد 

إصالحها.

451- اتباع صحابة سيدان املسيح املوعود ف كل 
حركات حضرته وسكناته 

إبراهيم  حممد  املولوي  حدثين  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم 
املسيح  مرة  رأيت  وقال:  الرسالة  طريق  عن  البقابوري 
املوعود  حّك أنفه إبصبع يده اليمىن، ورأيت يف املرة 

الثانية أنه حّك قدمه اليسرى بقدمه اليمىن.
أقول: ليس يف هذه الرواية أمٌر خاص يتعلق بسرية املسيح 
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هنا  نقلتها  ولكين  وسواحنه،    املوعود 
املوعود  املسيح  أصحاب  لُيعلم كيف كان 
 ينظرون إىل سيدهم بنظرة دقيقة يف كل 
حركته وسكنته. وال يتأتى ذلك إال ابحلب 
هذه  مثل  للعني  تربز  حبيث  العادي  غري 
األمور اجلزئية الصغرية وترتسخ يف األذهان. 
الرواايت  هذه  مثل  من  وصلتين كثري  لقد 
من  ختلو  وهي    املوعود  املسيح  عن 
مادة ذات أمهية عن سريته وسواحنه، ولكنها 
 ، ُتفصح عن حب الصحابة العميق له
ولكنين مل أدرج مثل هذه الرواايت خوًفا من 

اإلطالة.

452. رأي املسيح املوعود ف ميل البعض 
إىل التكتم على ما يظنونه أمورا هامة

املولوي  حدثين  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   
للمسيح  ذكر  أنه  البقابوري  إبراهيم  حممد 
وردت  قد  أنه  النـزهة  أثناء    املوعود 
رََة  ُهرَيـْ َأِب  َعْن  البخاري  صحيح  يف  رواية 
ِوَعاَءْيِن   َ اللَِّ  َرُسوِل  ِمْن  َحِفْظُت  َقاَل: 
ُتُه  ثـْ ثـَ بـَ َلْو  فـَ اآْلَخُر  وََأمَّا  ُتُه  ثـْ ثـَ بـَ فـَ َأَحُدمُهَا  َفَأمَّا 
ْلُعوُم. )صحيح البخاري، كتاب  ُقِطَع َهَذا اْلبـُ
 كان  النيب  أن  يوضح  مما  العلم(،  حفظ 
صحابته.  بعض  عن  األمور  بعض  يفي 
تعين  الرواية  إذا كانت   : فقال حضرته 
ذلك فكان ينبغي أن يرب النيب  مثل هذه 

هللا  رضي  وعمر  بكر  أب  مثل  اخلواص  لصحابته  اخلاصة  األمور 
عنهما، ومل يكن األمر يقتصر على أب هريرة. مث قال: أحيااًن يتلقى 
املرء خربًا يعّظمه حسب فهمه ويوليه أمهية كبرية فال يريد اإلفصاح 

عنه ابجتهاده.

سيدان مرزا غلم أمحد القاديين عليه السلم
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خطاب اخلليفة الول  بعد انتخابه خليفًة
ُأمٌَّة  ِمْنُكْم  ﴿َوْلَتُكْن  الكرمية:  اآلية    والتعوذ تال  التشهد  بعد 
مث  اْلُمْنَكِر﴾  َعِن  َهْوَن  نـْ َويـَ اِبْلَمْعرُوِف  َوأَيُْمرُوَن  اخْلَرْيِ  ِإىَل  َيْدُعوَن 

ألقى خطااب مؤثرا قال فيه:
ابتغيت قط أن أكون إماما.  السابقة، إين ما  روا يف حيايت  »فكِّ
عندما ُعنيِّ املولوي عبد الكرمي إماما للصالة تنفست الصعداء؛ إذ 
وجدت نفسي خاليا من مسئولية كبرية. إنين أعلم حاليت جيدا، 
وإن رب أعلم مين حبقيقة أمري. مل تراودين طول حيايت أية رغبة 
الدنيا، وإمنا كانت رغبيت دائما  يف أي منصب من املناصب يف 
أن يرضى عين رب وموالي، وأدعو هللا تعاىل أن حيقق يل هذه 
اأُلمنية. ولقد أقمت يف قاداين بسبب الرغبة نفسها، ومن أجلها 

أيضا سوف أستمر يف اإلقامة هبا.
لقد أمضيت أايما عديدة أفكر طويال فيما عساه أن تكون حالتنا 
يستكمل  لكي  اجتهدت  فقد  ولذلك   ، إمامنا  وفاة  بعد 
حممود دراسته. هناك ثالثة أشخاص من بني أقارب سيدان أمحد 
معه  أيضا، ويل  وابين  أخي  مبثابة  هو  الذي  أولم حممود  ؛ 
انصر  مري  السيد  فإن  القرابة  صلة  انحية  من  مث  متينة.  صالت 
  نواب )والد أم املؤمنني( حمل احرتامنا واحرتام املسيح املوعود
أيضا. والشخص الثالث هو نواب حممد علي خان )صهر سيدان 

 . )أمحد
أما من بني خدام الدين اآلخرين فإن السيد حممد أحسن من أقدر 
الناس، كما أنه من نسل رسول هللا ، وقد خدم الدين بشكل 
جيعل شخصا مثلي يشعر ابخلجل. لقد أّلف على سنه املتقدمة 
كتبا كثرية يف أتييد املسيح املوعود ، وهذه خدمة ينفرد هبا 
هو وحده. مث هناك املولوي حممد علي، الذي يقوم خبدمات جليلة 
تفوق تصّوري. كل هؤالء موجودون هنا، وأما من بني املقيمني 
املولوي  والسيد  شاه،  حامد  سيد  السيد  فهناك  قاداين،  خارج 

غالم حسن، وغريمها الكثري.
إن هذه مسؤولية ثقيلة وخطرية أيضا، وال يقوى على محلها إاّل 
اليت  العظيمة  هللا  بوعود  مؤيَّدا  يكون  ألنه  تعاىل،  هللا  أقامه  من 
تكون له سندا يف محل تلك املسئوليات اجلسام اليت تقصم الظهر. 
فاآلن يتحتم علينا، رجاال ونساء، أن نكون متحدين متكاتفني. 
الذين  األتقياء  من هؤالء  واحدا  فلتبايعوا  الوحدة  هذه  ولتحقيق 
إنين ضعيف،  املبايعني.  من  معكم  أكون  وسوف  لكم،  ذكرهتم 
املنصب،  هذا  مع  يتالءم  ال  طبعي  أن  املرض، كما  من  وأعاين 

وليس من السهل محل هذه املسئولية اجلسيمة.
إن سيدان املسيح املوعود  كانت له أربع مهمات: 

األوىل: عبادته اليت كان يقوم هبا شخصيا.

﴾﴿

إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة
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الثانية: تربية العائلة.
الثالثة: إكرام الضيوف.

الرابعة: نشر اإلسالم الذي كان هدفه احلقيقي. 
فاملهمة األوىل من هذه املهام األربع وهي عبادته  فقد كانت 
بعد  هبا  سيقوم  الدنيا كذلك  هذه  يف  هبا  قام  وكما  به،  خاصة 
املوت. وتبقى لنا ثالثة من مهماته؛ أمهها وأصعبها نشر اإلسالم. 
فهناك خالفات بني املسلمني أيضا ابإلضافة إىل اإلحلاد. ويف هذا 

الوقت قد اختار هللا تعاىل مجاعتنا لرفع اخلالفات. 
قد تظنوهنا مسئولية سهلة وهينة، ولكنها شديدة الوطأة وثقيلة 
اخرتت  إذا  أنكم  ابهلل  وأقسم  فعال.  حيملها  من  على  العبء 
الذين ذكرهُتم، فإنين سأكون على  الكرام  أي واحد من هؤالء 
استعداد اتم ملبايعته معكم مجيعا. أّما إذا أصررت على مبايعيت أان، 
البيع ومعناها أن تبيعوا أنفسكم.  البيعة من  فامسعوا وعوا.. إن 
العودة  أقلع عن فكرة  املوعود  أن  مرة أشار علّي املسيح 
َبط به  كل شريف، وبه وحده تعلق  إىل وطين، وفور ذلك ارتـَ
كل فكري، فلم أفكر يف وطين بعد ذلك بتاات. لذلك فإن البيعة 
أمر صعب، ألن املرء بعدها يتخلى عن مجيع حرايته، وعن كل 
طموحاته، ويضعها يف يد شخص آخر. وألجل ذلك فإن هللا 
تعاىل مسى اإلنسان عبًدا؛ وعبء العبودية يتعذر على اإلنسان 
محله حىت فيما يتعلق بنفسه هو، فما ابلك حبمل أعباء اآلخرين؟ 
الوحدة والرتابط حيتاج  الطبائع، فإن حتقيق  ونظرا إىل اختالف 
واالستغراب  اإلعجاب  بعني  أنظر  دائما  إنين  إىل جمهود كبري. 
إىل اجملهودات اليت كان  يبذلا؛ فعلى اعتالل صحته كان 
يتحمل هذه املسئولية اجلسيمة، ويكتب نثرا وشعرا، ويؤلف كتبا، 
ويقوم ابلعديد من األعمال املهمة األخرى. أان يف سنٍّ مثل سّنه 
تقريبا، ولكنه كان حيظى بتأييد هللا يف كل يوم، أّما حاليت فال 
تستحق الذكر. يقول تعاىل: ﴿َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَااًن﴾، أي 
كل ذلك يتوقف على فضل هللا ونعمته... فباإلجياز هناك أمور 
كثرية. واآلن، مهما كانت ميولكم وطبائعكم، فعليكم أن تطيعوا 
أحتمل  فإين  لديكم،  مقبوال  األمر  هذا  فإن كان  أوامري.  مجيع 

هذه املسئولية طوعا أو كرها.
إن الشروط العشرة للبيعة قائمة على حالا، وإنين أضيف إليها، 
وتوفري  الزكاة  نظام  وتقوية  الكرمي  القرآن  تعليم  خاص،  بوجه 
الواعظني واألمور األخرى اليت سوف يلقيها هللا تعاىل يف قليب بني 
حني وآخر. مث ال بد أن يكون تعليم الدين والتعليم يف املدرسة 
لوجه هللا  املسئولية  الدينية حبسب رغبيت وموافقيت. وأحتمل هذه 
وحده الذي قال: ﴿َوْلَتُكْن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإىَل اخْلَرْيِ﴾، واذكروا 
لا،  إمام  ال  اليت  اجلماعة  ألن  الوحدة،  يف  اخلري كله  أن  دائما 

مّيتة.«
بعد مساع هذا اخلطاب لسيدان نور الدين  قال احلضور بصوت 
أنت  أوامرك،  نطيع  سوف  وإننا  بيعتنا،  أتخذ  أن  نرجو  واحد: 
أمريان وخليفة املسيح عندان. مث أمجع احلاضرون كلهم على قبول 
سيدان نور الدين خليفًة أول، وابيعوا على يده. علًما أن كثريًا من 
اإلخوة كانوا قد حضروا من خمتلف املدن، وكان عددهم 1200 

شخصا. 
عندما ابيع اجلميُع صّلى هبم اخلليفُة األول  صالة اجلنازة على 

سيدان املسيح املوعود  قرب البئر يف احلديقة.

 حضرة احلاج احلكيم نور الدين القرشي
 الخليفة األول لسيدنا املسيح املوعود
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إمام  انئية خبدمات  قرية  حظيت  الببغاء:   من  املوعظة  خذوا 
تقي يدرس العقيدة ألبنائها. وقد ركز على تعليمهم معاين وأبعاد 
»ال إله إال هللا«، ليزرع يف قلوهبم بذرة اإلميان. وذات يوم أراد 
أحد تالميذه أن يكافئه على اجتهاده يف تعليمهم وكان يعلم أن 
اإلمام حيب الطيور والقطط كثريا، فأهداه ببغاء مجيلة ذات ريش 
انعم.. أحب اإلمام الببغاء، وكان دائما ما يصطحبها معه إىل 
الدرس حىت تتعلم الببغاء نطق »ال إله إال هللا«. وكانت ترددها 

صباحا ومساء.
ويف اليوم التايل جاء التالميذ الدرس فوجدوا إمامهم وقد غمرت 
الدموع عينيه. رأى التالميذ عندها الببغاء وما بقي من جسدها 
تبكي اي  له: »ألذا  فقالوا  فعرفوا أن أحد قطط اإلمام أكلها. 
عليهم  رد  منها.«  بل أبمجل  بغريها،  أتيناك  أردت  إن  معلمنا؟ 
اإلمام : »ال وهللا، ما لذا أبكي. وإمنا  رأيتها عندما انقض القط 
عليها. مل تردد  »ال إله إال هللا«، بل ضلت تصرخ وتصرخ، ومل 
تنطق هبا مرة ونسيت »ال إله إال هللا« اليت كانت ترددها بلساهنا 

فقط ومل يستشعرها قلبها.«
سكت اإلمام قليال، مث قال: »إين أخاف أن نكون مثل هذه 
الببغاء، نردد »ال إله إال هللا« أبلسنتنا وملا أيتينا املوت نغفل عنها 

وننساها ألهنا مل تسكن قلوبنا.«

يشعر  وكان  منزله  إىل  مساء  األب  رجع  بينَّ؟:  ي  تبكي  ملاذا 
عاَم  وقالت حبزن:   ابجلوع الشديد واإلرهاق، أحضرت زوجتِه الطَّ

الذكيُّ تكِفيه اإلشارة

مجع وإعداد: الداعية نفيس أمحد قمر 

إن ابننا يرفض تناول الطعام ويبكي يف غرفته حبرقة منذ الصباح. 
تعجب األب من كالمها واجتَََّه مسرعا إىل ُغرفِة ابنِه  ليستطلع 

السبب.
دخل الغرفة وكان هادي يبكي حبرقة، اقرتَب منُه قائال: ما الذي 
مل  ماذا حدث لك اي ولدي؟  تبكي اي هادي،  ملاذا  أَصاَبك؟ 
يتوقف هادي عن الُبكاء ومل يرد على والده. قال األب هبدوء 
وود كبري: ماذا حدث اي بين، هْل آذاك أحد أصدقائك؟ هل 
حدث شيء يف املدرسة؟ هل وخبك أحد املعلمني؟، قال: ال 
اي أب مل حيدث شيء من هذا. رد األب بتعجب: قل يل إًذا ما 
الذي يبكيك وحيزنك؟ قال  هادي: لقْد مات اليوم العم راغب 
رمحه هللا، وهنا نظر األب إىل ولده متعجبا وقال ساخرا:  كل 
هذا احلزن على ذلك الشيخ العجوز. لقد  شبَع  مَن احلياِة اي 
ولدي، فال أعتقد أبن أاي من أوالده بكى ملوِتِه مثَلما تفعل أنت 
اآلن، فال اعتقد إن متُّ يوما سوف تبكي لوفايت بتلك احلرقة 
نتناول  بين  اي  تعال  هادي،  اي  راغب  احلاج  على  تبكي  كما 
الطعام فأان سأموُت مَن اجلوِع والتعب وكف عن البكاء.  نظَر 
الطفل حبزن وعتاب كبري ألبيه قائال: ال اي أب لْن أتوقََّف عِن 
الُبكاِء  واحلزن على العم راغب، كان أيخذين للمْسِجد لنصلي 
يتحدث  وكان  الكرمي،  القرآن  سور  من  وحفَّظين العديد  معا، 
معي يف أمور الدين ويهديين  إىل الصراِط املستقيِم، وكاَن يرعاين 
كأنين ابنه وينصحين بصدق وحب ويتحدث معي كل يوم  يف 
أمور كثرية، فكيف ال أبكي عليه وكان يل كل شيء يف احلياة. 
أنَت ال تعرف عين شيئا وال هتتمَّ أبمري، وال أتخذين للمسجِد، 
ومل هتتم بصاليت ومل تنصحين اي أب، حىت إنك ال تصلي أبدا 
وال تذهُب للمسجِد، كل مهك هو مجَع املاِل ومل هتتم برّبك وال 
دينك، فلماذا سوف أبكي عليك إن رحلت، ماذا فعلت يل؟ 

ابنه حبزن وأسى شديد وأخذ يبكي حبرقة،  مسع األب كلمات 
أاب صاحلا وقصرت معك كثريا  ُبين، مل أكن  قائال: صدقت اي 
حقك  يف  أخطأت  أنين  عرفُت  واآلَن  عنك،  الدنيا  وشغلتين 
وسوف ُأعوِّضَك عن كل شيء، عندها كف الصيب عن البكاء.
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