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التقوى

كلمة التقوى

سوء الظن وسوء الفهم، ُيعدان البيئة األم اليت 
واالهتامات  والنزاعات  اخلصومات  فيها  تنشأ 
الباطلة واملظامل، بل ومعظم ما من شأنه تعكري 
صفو اجملتمعات. وال يربح هذان السوآن، أحدمها أو كالمها 
حىت يضرما النار فيما حوهلما من العالقات اإلنسانية، مهما 
لالشتعال  القابلة  املواد  من  اآلفتان  فهااتن  وطيدة،  كانت 
يف  تسبب  ما  هو  إبليس  ظن  سوء  يكن  أومل  تلقائها،  من 
الظن ابألنبياء ومقدَّسي  أليس سوء  رمجه وإبعاده؟! كذلك 
اليت  والشحناء  البغضاء  هو سبب  ومجاعاهتم  األداين  كافة 
مغايرا؟!  دينا  يتبعون  آخرين  متدينني  جتاه  املتدينون  يكنها 
إننا لن نتجاوز إذا جزمنا أبن سوء الظن هو بعض الطبيعة 
ي السبب األول للحروب  النارية. كذلك لو حاولنا فهم وتقصِّ
والنزاعات السياسية والعسكرية على مدى الستة آالف سنة 
أن  لوجدان  اإلنسانية،  احلضارة  عمر  هي  واليت  األخرية، 
سوء ظن أحد الطرفني املتشاكسني أو كليهما ابآلخر كان 
الشرارة األوىل اليت تندلع منها نريان كل حرب تنكوي بلظاها 
مع  زال يف صراعه  ما  اليوم  وعامل  اترخيها.  طوال  اإلنسانية 
هذا املرض املزمن، على الرغم من نداءات احلكماء ونصح 
الناصحني. أما آن لنا اآلن أن نلتمس دواًء شافيا من هذا 
املرض الفتاك؟! بلى، وكما عودان القرآن، فصيدليته ال تعدم 
دواء لكل داء، وهو يف مداواته يركز عدسة جمهره أوال على 
كشف وتشخيص املشكلة، مث وصف العالج، فكانت أزمة 
الثقة اليت يعانيها العامل هي سوء الظن الذي قال عنه القرآن: 
ِإمْثٌ﴾ )احلجرات:  نِّ  الظَّ ْعَض  بـَ ِإنَّ  نِّ  الظَّ ِمَن  ﴿اْجَتِنُبوا َكِثريًا 
13(، فكان اإلعالن عن قبح سوء الظن مبنزلة وضع هذا 
املصطلح على قائمة املطلوبني للعدالة، يف الوقت الذي ابت 

سوء الظن فيه عملة عاملية رائجة. 
 لقد أصبحنا يف حاجة ماسة إىل الشفاء واخلالص من هذه 

السوسة اليت تنخر يف عظام هيكل إنسانيتنا، واحلاجة امللحة 
هذا  ومن  بوجوده،  اإلميان  إىل  عقليا  تضطران  ما  إىل شيء 
املنطلق نعرف أن ما من داء إال وأوجد اخلالق عز وجل دواء 
يفتك  وابء  من  خطورة  أبقل  ليسا  والظن  الفهم  وسوء  له. 
ة لألفراد واجملتمعات والدول والشعوب.  ابلقوى الروحانية اخلريِّ
فعَّال  افرتاض وجود دواء  إىل  األقل  أفال يضطران هذا على 
فاعليته  ثبتت  جمرب  دواء  فثمة  بلى،  العضال؟!  الداء  هلذا 
مرارا، وإن مل تعلن عنه املؤسسات العاملية املعاصرة، إنه دواء 
الفهم  سوء  مرضي  أعراض  عالج  على  فاعليته  تتوقف  ال 
والظن، بل يستأصل خالايمها السرطانية من جذورها، وُيِل 
الدواء  ذلك  ما كنه  ترى،  حملها خالاي جديدة صحيحة.. 
املبارك املباح واملتاح جماان منذ أكثر من 14 قران؟! إنه عني 
َها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن  وصفة الشفاء اإلهلية القائلة: ﴿اَي أَيـُّ
َعارَُفوا ِإنَّ َأْكرََمُكْم ِعْنَد  َباِئَل لِتـَ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـَ َذَكٍر وَأُنـْ
َقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبرٌي﴾ )احلجرات: 14(. إن عامل  اللَِّ أَتـْ

أَْكَرُهَك

 ِلَنِّي

 ال أَْعِرُفَك!
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اليوم أحوج ما يكون إىل تطبيق هذه الوصفة الدوائية، ولو 
واالقتصاديون  السياسيون  واحملللون  الساسة  ولُيشر  ُمكرًَها، 
مشكلة  أية  إىل  وأشياعهم  والربملانيون  العسكريون  واخلرباء 
ذات صبغة سياسية أو اجتماعية أو أخالقية، فسيتوصلون 
تلك  وحل  الظن،  سوء  أو  الفهم  سوء  إما  منشأها  أن  إىل 
املشكلة كامن يف تلك الوصفة القرآنية املركزة واملوجزة آنفة 
الظن،  إحسان  مث  الفهم،  تصحيح  هو  احلل  ذلك  الذكر، 
ولن يتأتى تصحيح الفهم إال بتعارف اخلصمني وتقارهبما يف 
وجهات النظر، كذلك لن يتأتى إحسان الظن إال بنمو بذرة 

التقوى يف قلبيهما.
وجل(  )عز  اخلالق  هو  اليوم  فيه  الظن  أسيء  ما  أكثر  إن 
ورسالته إىل اخلالئق، فبسوء الظن هذا قال امللحدون بعدم 
وجود اخلالق، وبسوء ظن كثري ممن يدعون أنفسهم مؤمنني 
انهيك  هذا كله  العوام،  إميان  على  أوصياء  أنفسهم  نصبوا 
عن سوء الظن املتبادل سلفا بني معسكر امللحدين ومعسكر 

املتدينني، وإن إلقاء نظرة خاطفة على أحد احلوارات العامة 
متدينني  بني  االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  على 
للطرشان،  حوار  أمام  أنه  منها  الناظر  سيدرك  وملحدين 
ولسان حال احملاور امللحد يقول: َأْكرَُهَك أِلَنِّ ال َأْعرُِفَك! 
َولسان حال املتطرف املتدين يقول: ال َأْعرُِفَك أِلَنِّ َأْكرَُهَك! 
النقي  العسل  يف  الظن  يساء  فبها  الظن!  سوء  آلفة  فبئسا 
فقيل أبنه سم زعاف، وهوجم اإلسالم احلقيقي بدعوى أنه 
إىل  أنفسهم  ينسبون  ممن  أن  عجبا! ال شك  تطرف،  دين 
اإلسالم ميارسون أعماال متطرفة خمجلة، ولكن أمثال هؤالء 
قد ابُتليت هبم شىت األداين، بل وحىت جانب امللحدين من 
ال يؤمنون بدين أصال، أوليس إذن من قبيل الظلم أن نقصر 
التهمة ابلتطرف على اإلسالم وحده، متناسني أنه صاحب 
الفضل يف مد أورواب بسائر علوم عصر النهضة؟! فإىل أي 
والقائلة:  متداولة،  ابتت  اليت  العبارة  مع  اآلن  نتفق  مدى 
العبارة  هذه  من  نستشف  وماذا  له«؟!  دين  ال  »التطرف 
املتطرف ال ميكن أن يكون متدينا  أن  أنفهم منها  أصال؟! 
استثناء؟!  بال  دين  تصيب كل  آفة  التطرف  أن  أم  حبال؟! 
منها  يتألف  صلة  ذات  أخرى  ومواضيع  املوضوع  هذا  إن 
عدد هذا الشهر من جملة التقوى، فبطرح متوازن نعرض مادة 
التارخيية ُيدرك قارؤان من خالهلا أن  مقالية ثرية ابملعلومات 
التطرف سوسة تنخر يف أساس أي دين، وليس مقصورا على 
دين بعينه، فكما أن الواقع شهد تطرفا ابسم اإلسالم، فإن 
التاريخ والواقع شهدا كذلك تطرفا ابسم املسيحية، انهيك 

عن تطرف مورس ابسم أداين أخرى.
ندعو هللا تعاىل أن جينبنا آفة سوء الظن، وأن جينبنا التطرف 
أمة  نكون  أهال ألن  فيجعلنا  الشمال،  وذات  اليمني  ذات 
تؤيت كل  أن  تعاىل  ونسأله  الناس،  خري  فيها  جيتمع  وسطا 

كلمة من كلمات التقوى مثارها املرجوة، اللهم آمني.

 

... أوليــس إذن مــن قبيــل الظلــم أن نقــر التهمــة 

بالتطــرف عــى اإلســام وحده، متناســن أنــه صاحب 

الفضــل يف مــد أوروبــا بســائر علــوم عــر النهضــة؟! 
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

a j

ه الخطاب؟ إلى من ُوجِّ

﴾﴿

َنا  َأْوَحيـْ ِبلَِّذي  َلَنْذَهَبَّ  َنا  ِشئـْ ﴿َوَلِئْن 
َنا وَِكيًل﴾  ِإَلْيَك ُثَّ َل َتُِد َلَك ِبِه َعَليـْ

)اإلسراء 87(

التفسري:
ه يف الظاهر إىل رسول   اخلطاب هنا موجَّ
يعرتض؛  ومل  يسأل  مل    ولكنه   ، هللا 
ه يف الواقع إىل غريه  فثبت أن اخلطاب موجَّ
النيب  ممن سأل أو اعرتض. وقد خوطب 
 يف الظاهر أتكيًدا للموضوع فحسب.

أمر  بدون  الروح  إن  قائل:  ِمن  عزَّ  يقول 
رهبا انقصة لدرجة أنه لو اندرست املعارف 
يستطيع  فلن  تعاىل  هللا  عند  من  النازلة 
ولو كان  هبا  أيتوا  أن  األرواحيون  هؤالء 
بعضهم لبعض ظهريًا؛ فأنَّ هلم - واحلال 
هذه - أن أيتوا مبعارف روحانية جديدة 
من عند أنفسهم. فمثاًل لو أخفينا معارف 
القرآن، فلن يقدر أحد منهم أن أييت هبا.

رب قائل يقول: هذه دعوى فارغة؟ ولكن 
احلق أنه ليس ادعاء فارًغا، وإمنا هو دليل 
عظيم الشأن. ذلك أن القرآن الكرمي لن 
يندثر ولن يندرس من الدنيا، ولكن معارفه 
معزل  يف  عقوهلم  للذين  ابلنسبة  معدومة 
أن  أراد هؤالء  ولو  القرآنية.  الربكات  عن 
يقدروا  فلن  الكرمي  بتعليم كالقرآن  أيتوا 
على ذلك أبًدا. واآلايت التالية أيًضا تؤيد 

ما أقول.
أن  إىل  اإلشارَة  اآليُة  هذه  تتضمن  كما 
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القرآن الكرمي سوف ُيرفع من الدنيا يف 
احلديُث  ذلك  ويؤكد  األايم،  من  يوم 
مردويه  ابن  روى  حيث  أيًضا  الشريف 
النيب  عن  عمر  وابن  مسعود  ابن  عن 
الدنيا،  من  ُيرَفع  سوف  القرآن  أن   
ويف  هللا«.  إال  إله  »ال  إال  يبقى  ولن 
  النيب  أن  حذيفة  عن  أخرى  رواية 
من  سرُيَفعان  واإلسالم  القرآن  إن  قال 
الدنيا )ابن ماجة: كتاب الفنت، وشعب 

اإلميان للبيهقي: ابب يف نشر العلم(
اآلية  هذه  يف  أن  الرواايت  هذه  تؤكد 
نبأ أنه سيأيت على الناس زمان لن يبقى 
إال رمُسه، وستختفي  الكرمي  القرآن  من 
الذين  الزائفني  املتصوفني  وأن  حقائقه، 
يّدعون مناجاة األرواح لن يستطيعوا أن 

أيتوا مبعارف القرآن مرة أخرى.
أمام  َضُعوا  أقول:  أزال  وال  كنت 
هؤالء املتصوفني الزائفني بعض اآلايت 
مستعينني  لُيخربوان-  الصعبِة  القرآنية 
اليت يّدعون االتصال هبا- ما  ابألرواح 
لوا  فيها من معارف ومفاهيم؟ فلو توصَّ
فهم  وإال  صادقني  لكانوا  دقائقها  إىل 
كاذبون. ولكن مل يتقدم حىت اليوم أحد 
يف  يتقدم  ولن  التحدي،  هذا  لقبول 

املستقبل أبًدا.

َفْضَلُه َكاَن  ِإنَّ  رَبَِّك  ِمْن  َرمْحًَة  ﴿ِإلَّ 
َعَلْيَك َكِبريًا﴾ )اإلسراء 88(

التفسري: 
يقول هللا تعاىل: حني يرتفع القرآن من 
الدنيا فلن أييت به مرة أخرى إال ربك، 
ألن فضله عليك كان كبريًا. واملراد من 
القرآن  معارف  اختفاء  عند  أنه  ذلك 
من الدنيا لن يستطيع أحد - من دون 
املعونة اإلهلية - حىت بياهنا مرة أخرى، 

انهيك عن أن أييت أحد مبثل القرآن.

﴿ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِْنُس َواْلِنُّ َعَلى 
َيُْتوَن  َل  اْلُقْرَآِن  َهَذا  ِبِْثِل  َيُْتوا  َأْن 
ْعٍض َظِهرًيا﴾  ْعُضُهْم ِلبـَ ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَ

)اإلسراء 89(

شرح الكلمات:
أعانين. ظَهر فالن   : ظهريًا: ظَهر عليَّ
بفالن وعليه: غَلبه. ظَهر بزيٍد: أعَلى به 

ورَفع مرتبَته. الظهري: املعنُي )األقرب(.

التفسري: 
الشمس  اآلية وضوح  هبذه  اتضح  لقد 
يف رابعة النهار أن املعىن الذي بينُته من 

قبل هو الصحيح، ألن هذه اآلية تكّمل 
نفس الدليل الذي أشرُت إليه آنًفا. يقول 
هللا تعاىل: تّدعون أبن اإلنسان يستطيع 
أن يصقَل قواه الروحانية بتمارين خاصة 
أرواح  مبناجاة  الروحانية  العلوم  ويتلقى 
املوتى. فاجتِمعوا أيها الناس، واستعينوا 
أهنا  تزعمون  اليت  اخلفية  أيًضا ابألرواح 
أمرَكم  َأمِجعوا  مث  السماء،  بعلوم  متدّكم 
إن  القرآن،  هذا  مثل  أتتوا كتااًب  لكي 
كنتم صادقني. فإن أتيتم مبثله فال شك 
يف صدق دعواكم، وإال فأنتم كاذبون. 
اخلفية  الكائنات  وهذه  أنتم  دمتم  فما 
اليت تعينكم يف زعمكم ال تستطيعون أن 
أتتوا مبثل هذا القرآن فما أشدَّ افرتاءَكم 
أبن حممًدا قد اّطلع على هذه املعارف 

من خالل بعض التمارين الروحانية.  
هنا   ﴾ َ﴿اْلِنُّ من  املراد  أن  العلم  مع 
معرفة  يّدعون  اليت كانوا  األرواح  تلك 
وملا  مناجاهتا.  عرَب  الروحانية  العلوم 
كانت هذه األرواح - على حد قوهلم 
- خفية عن أعينهم لذلك مسِّيت هنا 

هبذه التسمية.   

ه يف الظاهر إىل رسول الله ، ولكنه  مل يسأل  الخطاب هنا موجَّ

ه يف الواقع إىل غريه ممن سأل أو  ومل يعرتض؛ فثبت أن الخطاب موجَّ

للموضوع فحسب. تأكيًدا  الظاهر   يف  النبي  اعرتض. وقد خوطب 



المجلد الثاني والثالثون، العدد السادس، صفر وربيع األول 1441 هـ، تشرين األول/ أكتوبر 2019 م

6

التقوى

األسوة الحسنة

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

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

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

َيا َكَما َيَظــلُّ َأَحدُُكْم  نـْ ْعَمــاِن َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  َقــاَل: ِإَذا َأَحــبَّ اللَُّ َعْبــًدا َحَــاُه الدُّ تَــاَدَة ْبــِن النـُّ َعــن قـَ

َيِْمي َسِقيَمُه اْلَماَء. )سنن الرتمذي، كتاب الطب عن رسول هللا(

َعلُِّمُهنَّ  ْعَمُل هِبِنَّ َأْو يـُ يـَ رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن أَيُْخُذ ِمْن ُأمَّيِت َخَْس ِخَصاٍل فـَ َعن َأِب ُهرَيـْ

ُهنَّ ِفيَها مُثَّ َقال: اتَِّق اْلَمَحارَِم  َعدَّ ْلُت َأاَن اَي َرُسوَل اللَِّ؟ َقاَل: َفَأَخَذ ِبَيِدي فـَ ؟. َقاَل: قـُ ْعَمُل هِبِنَّ َمْن يـَ
َتُكْن َأْعَبَد النَّاِس، وَاْرَض مبَا َقَسَم اللَُّ َلَك َتُكْن َأْغىَن النَّاِس، وََأْحِسْن ِإىَل َجاِرَك َتُكْن ُمْؤِمًنا. وََأِحبَّ 
ِحِك متِيُت اْلَقْلب. )مسند  رََة الضَّ ِحَك َفِإنَّ َكثـْ ْفِسَك َتُكْن ُمْسِلًما، َواَل ُتْكِثْر الضَّ لِلنَّاِس َما ُتِبُّ لِنـَ

أحد، كتاب ابقي مسند املكثرين(

ــاَعَة. َقاَل:  َتِظْر السَّ ــرََة َرِضــَي اللَُّ َعْنــُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَِّ : ِإَذا ُضيَِّعــِت اأْلََماَنُة َفانـْ َعــن َأِب ُهرَيـْ

ــاَعة. )صحيــح  َتِظــِر السَّ َهــا اَي َرُســوَل اللَِّ؟ َقــاَل: ِإَذا ُأْســِنَد اأْلَْمــُر ِإىَل َغــرْيِ َأْهلِــِه َفانـْ َكْيــَف ِإَضاَعتـُ
البخاري، كتاب الرقاق(
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﴾﴿

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

الِّني، آمني.  َوال الضَّ

سلوك سبل التقوى غاية بعث املبعوثني
إهنا لـِمّنة هللا تعاىل العظيمة علينا أنه وفقنا لإلميان ابملسيح املوعود 
. يف هذا العصر الذي يسود فيه الفوضى واالضطراب يف 
كل انحية من أحناء هذا العامل، فال يدري أحد إىل أين يتجه، 
وَمن الذي يتخذه هاداي ومرشدا، وما الذي يفعله إلزالة املشاكل 
اليت يعانيها. ويف هذا العصر نفسه وفقنا هللا تعاىل لقبول ذلك 
املبعوث الذي أرسله إلرشادان إىل طرق خفية للوصول إىل هللا 
عندما  إال  القبول  هذا  حق  أداء  يتم  ال  خلقه.  حقوق  وألداء 
وإال فال  اهلداية،  تلك  نعيش حبسب  اهلادي مث  نستهدي هذا 

يعان  اإلنسان  أن  العصر  نرى يف هذا  القبول.  هذا  فائدة من 
أاننيته وأطماعه،  نفَسه جراء  فيها  أوقع  من مصائب ومشاكل 
كما أن اآلفات السماوية من هللا تعاىل أيضا تكثر وتزداد؛ فإذا 
كانت منطقة تتعرض للدمار الشامل جراء الفيضاانت فمنطقة 
أخرى تتعرض للقحط ويعان أهلها املصائب واملشاكل، كما أن 
تلقى دمارًا وانداثرًا.  يعتمدون عليها  الناس  اليت كان  األسباب 
وعليه فهناك حاجة ماسة للمؤمن يف مثل هذه الظروف إىل أن 
يعود إىل هللا أكثر من ذي قبل. وكما قلت، فإن هللا تعاىل قد 
أرسل للهداية إىل صراطه تعاىل مبعوَثه الذي هداان بطرق خمتلفة 
وبكلمات خمتلفة إىل أمور كثرية. إن إرشاده هذا، الذي يتوي 
على تعليم هللا تعاىل وتعليم رسوله ، لنا ذريعة دائمة من أجل 
إنقاذان من اآلفات وهو مثمر بثمرات طيبة ملنح احلياة لنا إن كنا 

من العاملني به.
 سأقدم اآلن بعض املقتبسات من كالم املسيح املوعود  اليت 
أسدى حضرته فيها نصائح للجماعة يف مناسبات شىت، وتوّقع 
حياهتم  ويعيشوا  التعليمات  هبذه  يعملوا  أن  الماعة  أفراد  من 

َعِظيٌم ُهَو ِسرُّ التَّْقَوى

خطاب ألقاه أمري املؤمنن سيدنا مرزا مرسور أحمد أيده الله تعاىل بنره العزيز

 الخليفة الخامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يف الجلسة السنوية لجامعة بلجيكا يوم 2018/09/16 
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حبسبها. ولقد أسدى إليهم حضرته يف هذه املقتبسات نصيحة 
ملؤها األمل أبن يعمل أفراد هذه الماعة هبذه التعليمات وينالوا 
واالبتالءات  املصائب  من  أنفسهم  وينقذوا  تعاىل  هللا  أفضال 
واملشاكل اليت تنـزل نتيجة سخط هللا تعاىل وغضبه، وأن يكونوا 
البيعة كما هو حقها ويسلكون  يؤّدون حق  أحديني حقيقيني 

سبل التقوى مؤدين حقوق هللا وحقوق العباد.
كم كان يتمىن املسيح املوعود  أن يتحلى أتباعه ابلتقوى! 
أتباعه من سخط هللا ولعلهم مؤمنني  وكم كان يسعى إلنقاذ 
صادقني! يتضح ذلك من مقتبس من كالمه الذي قاله يف أحد 

اجملالس جاء فيه:
»أمس )أي يف 22/ 1899/6( تلقيُت من هللا الوحي التايل 
مرارا: »لو صرمت متقني، وسلكتم دقائق سبل التقوى لكان هللا 

معكم«. 
قال : »إن هذا يعتصر قليب أملًا. وأقول يف نفسي ماذا أعمل 

حىت تتحلى مجاعتنا ابلتقوى والطهارة احلقيقية؟!«.
مث قال : »إنين ُأكِثر من الدعاء حىت يغلبين الضعف، بل 

أوشك على اإلغماء واملوت أحيااًن«.
ال  تعاىل،  هللا  عند  تقيًة  ما  مجاعٌة  تصبح  مل  »ما   : وقال 

يالفها أتييُده ونصرته أبًدا«.
وقال : »إن التقوى ملخُص تعاليم كل الصحف املقدسة 
واحدة عن  بكلمة  قد عربَّ  الكرمي  القرآن  إن  واإلجنيل.  والتوراة 

مرضاة هللا العظيمة ورضاه الكامل«.
فعلينا أن نصغي هلذه النصيحة ونفهمها. إذا كنا نريد أن ننال 
دعواته فال يتأتى ذلك بدون فهم تعليماته وبدون قضاء احلياة 

وفق ما كان يريده منا. 

علمات املتقني
يقول حضرته  عن عالمات املتقي واألمور اليت ينبغي أن 
يتميز هبا:   »علينا أن نفحص دائما مدى تقّدمنا يف الطهارة 

والتقوى، واملعيار الختبار ذلك هو القرآن الكرمي.
لقد بنيَّ هللا تعاىل أن من عالمات املتقني أن هللا تعاىل ينجيهم 
تَِّق هللَا جَيَْعْل  من مكاره الدنيا ويتكفل أمورهم، فقال: ﴿َوَمْن يـَ

حضرة مرزا مسرور أمحد -أيده هللا تعاىل بنصره العزيز-
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َعَلى هللِا  ْل  تـَوَكَّ يـَ َوَمْن  َيَْتِسُب  َحْيُث ال  ِمْن  ْرزُْقُه  َويـَ  * خَمْرًَجا  َلُه 
ُهَو َحْسُبُه﴾، أي أن الذي يتقي هللا جيعل هللا له خمرًجا من كل  فـَ
مصيبة وأزمة، ويهيئ له أسباب الرزق من حيث ال يتسب. أي 
أن من عالمات املتقي أن هللا تعاىل ال جيعله مضطرًّا إىل حاجات 
احلاجات  يف  رغبة  قلبه  يف  عبًثا  تتولد  ال  )أي  منها.  طائل  ال 
الدنيوية( يزعم التاجر مثاًل أن جتارته لن تزدهر بدون كذب وزور، 
فال يتورع عن الكذب ويتظاهر أبنه مضطر إىل ذلك. ولكن هذا 
ابطل متاما، فإن هللا نفسه يتوىل املتقي ويميه من مواقف تضطره 
إىل قول ما ليس حبق. اعلموا أن من ترك هللا ترَكه هللا، ومن تركه 

الرحن وااله الشيطان حتًما.
ال تظنوا أن هللا تعاىل ضعيف، كال، بل هو شديُد الُقوى املتنُي، 
ْل َعَلى هللِا  تـَوَكَّ فلو توكلتم عليه يف أموركم ألعانكم يقينا ﴿َوَمْن يـَ
ُهَو َحْسُبُه﴾. كان أول املخاَطبني يف هذه اآلايت أهل صالح  فـَ
ودين، وكانت جلُّ مهومهم للدين، وقد فّوضوا أمر دنياهم إىل هللا 

تعاىل، ولذلك طمأهنم هللا أبنه معهم.
ابختصار، إن من بركات التقوى أن هللا تعاىل ينجي املتقي من 

الصعاب اليت تعيقه عن خدمة الدين«.
على  يعتمد  أحد  إذا كان  أما  تعاىل،  هللا  على  يتوكل  فاملتقي 
يشرح  التقوى.  عن  انبًعا  هذا  عمله  يعّد  فال  وكفاءاته  شطارته 
املّتقي،  يّب  تعاىل  هللا  إّن  فيقول:   األمر  هذا    حضرته 
أّن  اعلموا  هللا.  عظمة  بتذّكر  خائفني  مجيعا  تظّلوا  أن  فينبغي 
ا، فاذكروا  الميع خلُق هللا عّز وجّل، )إن ذات هللا عظيمة جدًّ
هللا دوما وينبغي أن متتلئ قلوبكم خبشية هللا وخوفه. ملاذا؟ ألنه 
يذكر  من  هو  واملتقي  املتقي،  يب  تعاىل  هللا  أن  مسبقا  أخرب 
عظمة هللا تعاىل أكثر من الميع وخياف من أن يسخط عليه هللا 
تعاىل. قال حضرته: اعلموا أّن الميع خلُق هللا عّز وجّل، فال 
َتظلموا أحدا، وال تغضبوا، وال تزدروا أحدا. إذا كان يف الماعة 
شخص سيئ واحد فإنه يسيء إىل الميع. فإذا كانت طبائعكم 
مائلة إىل احلدة والغضب، فتفّحصوا قلوبكم ملعرفة مصدر هذه 

احلدة، ألّن هذا املقام جدُّ خطري. )»بدر« جملد 11 عدد 8 - 9 
يوم 30/ 1911/11(

كيف جنعل حركاتنا وسكناتنا موافقة ملشيئة هللا تعاىل؟!
مث يذكر حضرته أن كل فعل من أفعال اإلنسان ينبغي أن يكون 
وفق مشيئة هللا تعاىل ألهنا احلسنة احلقيقية والتقوى بعينها. ولكن 
مىت يكون كل فعل اإلنسان مطابًقا ملشيئة هللا تعاىل؟! يذكر ذلك 
حضرته فيقول:  احلق أن اإلنسان حني يتطّهر من أهواء النفس 
ويّتبع مشيئة هللا متخلًيا عن أاننيته، فال يصدر عنه ما ليس جبائز، 

بل تكون أفعاله كلها اتبعة ملشيئة هللا تعاىل. 
)أي ينبغي أن يتطهر اإلنسان من جذابت النفس ويتخلى عن 
نفسانيته وميشي ضمن إرادات هللا تعاىل. فما هي إرادات هللا؟ 
هي اليت ذكرهتا سابقا، أي انظروا إىل القرآن الكرمي واسلكوا وفق 
األحكام اليت أعطاها هللا تعاىل فيه، منها أوامر ومنها نواٍه فينبغي 

أن تنظروا فيها وتعملوا حبسبها.( قال حضرته:
ابتالء وعثرة حني ال يكون عمله موافًقا  »إمنا يقع اإلنسان يف 
ملشيئة هللا، بل يكون خالف مرضاته تعاىل، وِمثل هذا اإلنسان 
يّتبع أهواءه، فمثال يرتكب يف ثورة الغضب ما جيرّه إىل احملاكم، 
ابستشارة  إال  عماًل  يعمل  أال  على  صمم  لو  ولكن  فيعاَقب. 
)أي ال  إليه،  الرجوع  بعد  إال  أية خطوة  يتخذ  وأال  كتاب هللا 
تعاىل( فال  النظر يف كتاب هللا وأحكامه  يقوم أبي عمل دون 
بد أن يرشده كتاب هللا، ألن هللا تعاىل يقول: ﴿َواَل رَْطٍب َواَل 
اَيِبٍس ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي﴾ )األنعام 60(. )أي ليس من شيء 
إال وهو  مذكور يف القرآن الكرمي. فال يدث موقف يف حياة 
البشرية بل ليست هناك إمكانية أن يدث موقف مل يرشدان هللا 
تعاىل خبصوصه يف القرآن الكرمي مسبًقا، فكل مؤمن جيد إرشاًدا 
له يف القرآن الكرمي. قال حضرته: فلو عقدان العزم على استشارة 
كتاب هللا فال بد أن يرشدان، ولكن الذي يّتبع أهواءه فال بد 
أن يتضرر، ويف أحيان كثرية يؤاَخذ يف هذه الدنيا نفسها. ولكن 
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هللا تعاىل يقول إزاء ذلك إن أوليائي الذين يعملون معي وميشون 
معي ويتكلمون معي فهم متفانون يّف. فكلما كان املرء أقلَّ تفانًيا 
يف هللا صار أكثَر ُبعًدا عنه تعاىل. ولكن إذا تفان يف هللا، كما 
وصف هللا أولياءه، فاق إمياُنه التقديَر، ويقول هللا تعاىل يف مثل 
هؤالء الناس: »َمن عادى يل وليًّا فقد آذنُته ابحلرب«، أي من 
يتصدى ألحد أوليائي فإمنا يتصدى يل أان. )هذا حديث نبوي(
فما أعظم درجَة املتقي! وما أعلى مكانَته! فَمن بَلغ يف قرب هللا 
تعاىل حبيث كان إيذاؤه كإيذاء هللا فيمكنكم أن تتصوروا كيف 

ينصره هللا ويعينه!
هلل  خضوعه  سوى  واملشاكل  املصائب  من  لإلنسان  مالذ  فال 
حُماًطا  ولو كان  الظروف  مجيع  يف  ونصريا  ُمِعيًنا  إايه  واختاذه 
الناس كيف ميكنهم  النواحي. يسأل بعض  ابملشاكل من مجيع 
املوعود  املسيح  ذكر  ولقد  احلرب؟!  أخطار  من  أنفسهم  إنقاذ 

 هذا األمر يف بيت شعر ما تعريبه:

»هناك انٌر قادمة ولكن َسُيَجنَّب هذه النار

مجيع الذين يتخذون هللا ذا العجائب حمبوًب هلم.«

فال بد من عالقة احلب مع هللا تعاىل.
مث ينصح املسيح املوعود  أفراد الماعة ابلتمسك ابلتقوى 
بعد دخوهلم يف بيعته فيقول:  »وإن مجاعتنا أبمس احلاجة إىل 
التقوى بوجه خاص، فإهنم قد ابيعوا وانتموا إىل شخص يّدعي 
اآلفات كلها، سواء  لينجوا من  تعاىل، ذلك  أنه مأمور من هللا 
أو  الشرك،  وصنوف  واألحقاد  األضغان  أبنواع  مصابني  أكانوا 

كانوا متكالبني على الدنيا إىل أقصى درجة.«

ملاذا ينهزم مسلمو اليوم يف كل موطن؟
يتماثل  إذا مرض مرًضا خطريا أو بسيطا، فال  املرء  تعلمون أن 
للشفاء ما مل تتم مداواته وتكّبد العناء للعالج. فلو ظهرت على 
وجهه بقعة سوداء ألصابه قلق شديد خمافة أن تكرب وتسّود الوجه 
كله. كذلك فإن املعصية ترتك بقعة سوداء على قلب اإلنسان، 
وتتحول الصغائر إىل كبائر نتيجة التساهل واالستهانة. )أی أن 
نتيجة  إىل كبائر  تتحول  الظاهر  يف  صغرية  تبدو  اليت  الذنوب 
تساهل اإلنسان وعدم االنتباه إىل التخلص منها،( قال حضرته: 
»والصغائر هي تلك البقعة السوداء اليت تكرب حىت تسّود الوجه 
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التقصريات واألخطاء اليت يعتربها اإلنسان  كله. )أي هي تلك 
أمورًا عادية، يقول عنها حضرته  أال تعتربوها عادية ألهنا سوف 
تتحول إىل كبائر، فكما أن بقعة سوداء ميكن أن تسّود الوجه كله 
كذلك تتحول هذه الصغائر إىل كبائر فتسوِّدكم. فإن مل تسعوا 
جاهدين للتخلص من السيئات والتقصريات الصغرية فستتحول 

إىل كبائر وابلتايل يسود هبا وجه اإلنسان وقلبه أيضا(.
قال حضرته:

تعاىل  أن هللا  )أي  ومنتقم.  قهار  أنه  »إن هللا رحيم وكرمي، كما 
رحيم ورحن وكرمي من انحية، ومن انحية أخرى هو قهار ومنتقم 
يعاقب اآلمثني أيضا.( قال حضرته: »إنه حني يرى مجاعة تّدعي 
ادعاءات كبرية ولكن ال تتفق أعماهلا مع دعاواها، فيثور غيظه 
وغضبه، أي أهنم يّدعون أبهنم دخلوا يف البيعة وأهنم آمنوا إبمام 
الدين  العامل  سيعّلمون  وأهنم    للنيب  الصادق  وابخلادم  الزمان 
وسيبذلون كل جهد لغلبة اإلسالم على العامل كله، ولكنها جمرد 
أقوال ينطقوهنا أبفواههم، فإن مل ترافقها األعمال فهو تصرف يثري 
غضب هللا تعاىل( فيسلط الكفار على مثل هذه الماعة ملعاقبتها. 
إن املطلعني على التاريخ يعلمون أن املسلمني ُقتلوا أبيدي الكفار 
مرارا، فمثاًل قام جنكيز خان وهوالكو خان بتدمريهم، يف حني 
أن هللا تعاىل كان قد وعد املسلمني ابلنصرة واحلماية )كان وعد 
هللا تعاىل للمسلمني  أنه إذا هامجكم أحد أو حاول اإلضرار بكم 
ينهزمون  املسلمون  أصبح  حدث؟  الذي  ما  ولكن  فسأنصركم، 
على يد الكافرين، ذلك ألهنم كانوا مقصرّين يف أعماهلم.( قال 
حضرته: لقد وعد هللا تعاىل املسلمني ابلنصرة واحلماية ومع ذلك 
إن كل حكومة  إذ  أيضا،  اليوم  نراه  ما  )وهذا  مغلوبني.  صاروا 
احلكومات  من  أمام حكومة  أو آبخر  بشكل  إسالمية خاضعة 
غري املسلمة، يطلبون منهم مساعدات يقتلون هبا املسلمني األبرايء 
من بالدهم، كما أهنم يقتلون األطفال والنساء. ما هذا؟ فهل من  
تعاليم اإلسالم أن تقتلوا األبرايء؟ كان النيب  رحة للعاملني. فإذا 
م من قبل املسلمني فما هي النتيجة  َقدَّ كانت مثل هذه النماذج تـُ

ملثل هذه التصرفات؟ النتيجة هي أن احلكومات غري املسلمة أيضا 
تطلب منهم تنفيذ شروط خاصة هبم. وهذا ما جيري اآلن مما أدى 
إىل سيطرة هؤالء على الثروات الطبيعية هلذه الدول اإلسالمية.( 

قال حضرته:
مث قال : »إن خشية هللا تعاىل إمنا هي أن ينظر املرء إىل مدى 
توافق فعله مع قوله، فلو وجد فعَله غري متفق مع قوله فليعلم أنه 
النجس مهما  القلب  سيواجه غضب هللا، إذ ال قيمة لصاحب 

كان قوُله طيبا، بل سوف يثري غضب هللا«.
أقول: هذا املوقف جدير بتفكري رصني وعميق، علينا أن نفحص 
أنفسنا، وهذا ما ميكن أن يفعله كل واحد. فإذا كان القلب جنسا 
أنكم  وظننتم  قلتم  مهما  هللا  عند  قيمة  أية  ألقوالكم  يكون  لن 

تقولون قوال حسنا بل هذا سوف يثري غضب هللا.  
يتابع حضرته  ويقول: ولتعلْم مجاعيت أهنم جاءون أُلمنّيهم 
كالبذر، فيكونوا شجرًة مثمرة، لذا فليتأمْل كلُّ واحد منكم يف 
نفسه ليعلم كيف هي حال ابطنه وقلبه؟ فإذا كان أبناء مجاعيت 
تكون  فلن  قلوهبم- ال مسح هللا-  خُيفون يف  ما  يقولون خالف 
عاقبتهم حممودة، ألن هللا تعاىل حني يرى مجاعًة تّدعي ادعاءات 
كبرية وقلوهبا فارغٌة، فال يعبأ هبا، ألن هللا غيّن وال يبايل. كان النيب 
 قد تلقى نبوءة النصر ببدر، وكان النصر مأمواًل ومؤكدا، ومع 
 : ذلك دعا هللا تعاىل متضرًّعا ابكيا، فقال له أبو بكر الصديق
إذا كان وعُد الفتح مؤكدا فما احلاجة إىل هذا البكاء واالبتهال؟ 
فقال النيب : إن هللا غين، وقد يكون الفتُح مشروطا بشروط 

»إن خشـــية اللـــه تعـــاىل إمنـــا هـــي أن ينظـــر املـــرء إىل مـــدى 

توافـــق فعلـــه مـــع قولـــه، فلـــو وجـــد فعَلـــه غـــري متفـــق مـــع قولـــه 

فليعلـــم أنـــه ســـيواجه غضـــب اللـــه، إذ ال قيمـــة لصاحـــب القلـــب 

النجـــس مهـــام كان قوُلـــه طيبـــا، بـــل ســـوف يثـــري غضـــب اللـــه«.
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خفية. مل تظهر علي، أو تكون متعلقة بكم ومل تتحقق، فال بد يل 
من الدعاء، وأن أسأل هللا تعاىل الفتح ابلنظر إىل الضعف البشري 
يف نفسي وفيكم ليتحول الوعد ابلفتح إىل الفتح اليقيين.« فهذا 
هو السر الذي جيب أن جنعله نصب أعيننا دائما، فال شك أن 
وينشر  الغلبة  وسيعطيه  معه  أبنه  املوعود  املسيح  وعد  تعاىل  هللا 
مجاعته ولكن هناك بعض الشروط أيضا مع ذلك الوعد، منها أن 
تكون أعمالنا حبسب مقتضاه. فعلينا أال حنسب أننا ابيعنا املسيح 
املوعود ، وهذا يكفي، بل ال بد من العمل أيضا إىل جانب 
البيعة، وال بد من العيش عاملني بكتاب هللا تعاىل قدر اإلمكان، 
عندها ميكننا أن نرضي هللا تعاىل، وعندها فقط سوف يرشدان هللا 

إىل سبل اخلروج من املشاكل، ويرينا سبال تفوق تفكريان. 

على سبيل التحديث بنعمة ربنا
لقد وضح  أن القوى والقدرات اليت أعطاان هللا إايها جيب 
علينا استخدامها حبسب مرضاته تعاىل. هذه هي التقوى احلقيقية، 
وإذا كان استخدامها يف حملها وحبسب أوامر هللا تعاىل فستنمو 
فأكثر.  أكثر  قوة  وتنال  والقدرات إبذن هللا  القوى  وتزدهر هذه 

 : فقال
»إن كل القوى اليت آاتان هللا إايها ليست لنضّيعها، بل إن تعديلها 
واستعماهلا الائز هو تنميتها وتطويرها، ومن أجل ذلك مل أيمر 
اإلسالم ابلقضاء على قوة الرجولية أو فقء العني، بل حّثنا على 

استعماهلا الائز وتزكية النفس«.
أعضاء  اإلنسان  أعطى هللا  الزان، وقد  مواقع  هناك  فمثال  أقول: 
التناسل، وهناك مواقع سوء النظر يتورط فيها املرء بواسطة عينه، 
ومل يقل هللا تعاىل أن أتلفوا تلك األعضاء بل قال أن استخدامها 
يف حملها جائز وعندها فقط ستتطهر نفوسكم. فافحصوا أنفسكم 

هل هي طاهرة أم ال؟
فهنا  املؤمنون﴾  أفلح  ﴿قد  تعاىل  هللا  قال  »كما   : يقول 
أيضا رسم هللا أواًل حياة املتقني مث ذكر النتيجة وقال: ﴿أولئك 

ويؤمنون  التقوى،  سبل  يسلكون  الذين  أن  أي  املفلحون﴾  هم 
ابلغيب، ويقيمون الصالة كلما اهنارت، وينفقون مما رزقهم هللا، 
ويؤمنون ابلكتب السابقة وكتاب هللا هذا دون تردد وتفكري رغم 
ما يساور نفوسهم من أفكار، ويِصلون أخريا إىل درجة اليقني، 
فأولئك هم على اهلدى، وسائرون على طريق يؤدي ابإلنسان إىل 
األمام ابستمرار حىت يوصلهم إىل الفالح، فأولئك هم املفلحون«. 
)ولكن للسري على طريق الفالح هناك حاجة إىل العمل أبوامر 
هللا تعاىل، ورفع مستوى العبادات وأداء حقوق خلق هللا، واإلميان 

أبوامر هللا كلها( يقول حضرته: 
»فأولئك هم على اهلدى، وسائرون على طريق يؤدي ابإلنسان إىل 
األمام ابستمرار حىت يوصلهم إىل الفالح، فأولئك هم املفلحون 
الذين سيصلون إىل غايتهم والذين قد صاروا يف مأمن من أهوال 
الطريق. ومن أجل ذلك قد أمران هللا ابلتقوى منذ البداية، وأعطاان 
كتااب فيه الوصااي ابلتقوى. لذا على أفراد مجاعتنا أن جيعلوا أكرب 
مههم ما إذا كانوا أهل التقوى أم ال، وجيب أن يفوق هذا اهلمُّ كل 

مهومهم الدنيوية األخرى«.
عند  ابهلل  معرفة  يزداد  أن  اإلنسان  على  »أن  حضرته  يقول  مث 
الناس  من  أحوال كثري  الكتب  يف  سجلت  لقد  النجاح:  نواله 
ولكنهم  أمرهم،  أول  يف  جدا  الدنيا  على  متهافتني  الذين كانوا 
دعوا واستجيب دعاؤهم، فتغريوا كليا. لذا فال تفخروا ابستجابة 
أدعيتكم وجناحاتكم، بل اقدروا فضل هللا ورحته هذه. من املسلم 
به أن النجاح يزيد صاحبه مهة وعزمية، فيجب أن تنتفعوا من هذا 
املبدأ وتزدادوا معرفة ابهلل، ألن أفضل ما ينفعكم إمنا هو املعرفة 
تتيسر ابلتدبر يف فضل هللا وكرمه، وال راد لفضله  اإلهلية، وهي 

تعاىل.
احلديث  يف  ورد  املصائب،  يف  بصاحبه  يلقي  املدقع  الفقر  إن 
نتيجة  ملحدين  صاروا  أانسا  رأيت  لقد  الوجه«.  سواد  »الفقر 
الفقر. ولكن املؤمن ال يسيء الظن ابهلل تعاىل عند أية ضائقة، 
بل يرجعها إىل أخطائه هو ويسأل هللا من فضله ورحته، وعندما 
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ينقضى ذلك الضيق وأتيت أدعيته بثمارها، فإنه ال ينسى زمن 
العجز والضيق ذلك بل يتذكره«.

ال شك أن اإلنسان يواجه االبتالء، وتل به املشاكل ولكنها 
يرتك هللا  فال  اإلميان،  أحياان الختبار  بل أتيت  عقوبًة،  أتتيه  ال 
حينذاك، عندئذ يقبل هللا أدعيته وتزول مشاكله ومصائبه. ولكن 
الذي ُتقبل أدعيته ال ينسى الزمن السابق بل يبقى تواضعه قائما. 
مث ذكر  شرطا جيب أن يققه املتقون فقال: من الشروط 
بتواضع  حياهتم  يقضوا  أن  أداؤها  التقوى  أهل  على  اليت جيب 

ومسكنة، هذا فرع من التقوى. 
ليس املراد من املسكنة أن يكون اإلنسان فقريا ماليا بل جيب أن 
يكون متواضعا وجيب أن خيلق املاُل والثروة فيه مسكنًة وتواضًعا، 
وهذا هو فرع التقوى الذي به جيب أن حنارب الغضب يف غري 
حمله. عندما ميلك املرء أمواال يدب فيه التكرب، فيظن اإلنسان 
ابلتقوى  نقاوم  أن  علينا  ولكن  أيضا،  غضبا  ويثور  شيئا  نفسه 

 : غضبا ال مربر له. يقول املسيح املوعود
هي  ّديقني  والصِّ العارفني  لكبار  واألصعب  األخرية  »املرحلة 
الغضب،  من  يتولدان  والغرور  فالُعجب  الغضب.  اجتناب 
الزهو  نتيجة  يكون  األحيان  بعض  يف  الغضب  إّن  وكذلك، 
ينشأ  إذ  منه(  أحقر  غريه  اإلنساُن  )أي حني يسب  والغرور، 
الغضب فقط عندما يظن املرء أنه أفضل من غريه«. )إن إدراك 
هذا األمر هام جدا، فاإلنسان يغضب حني يفّضل نفسه على 

غريه ويسب نفَسه أنه شيء ُيذكر واآلخرون أحقر منه( 
أفراد هذه  يعّد بعض   ويقول: »إنين ال أرضى أبن  يتابع 
يزدري  أو  يفاخر  أن  أو  سواهم،  ِمن  أفضل  أنفسهم  الماعة 
بعُضهم بعًضا. هللا أعلم مبن هو أعظم ومن هو أحقر. إن هذه 
أن  وأخشى  االزدراء،  يتضمن  الذي  التحقري  من  نوع  النـزعة 
الناس  البذرة وُيهِلك صاحَبه. إن بعض  ينمو هذا االزدراء منوَّ 
يلتقون كبار القوم بفائق االحرتام، ولكن الكبري َمن يستمع إىل 
املسكني مبسكنة وتواضع وكأنه مثله متاما، ويواسيه ويقيم حلديثه 

تنابزوا  ينطق مبا يستفزّه ويؤمله. يقول هللا تعاىل ﴿وال  وزان، وال 
ابأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإلميان ومن مل يتب فأولئك 
هم الظاملون﴾. فال ينادي بعضكم بعضا مبا يستفزه، فإن هذا 
حىت  ميوت  لن  غريه  يستفّز  الذي  إن  والفّجار.  الفّساق  دأب 

يتعرض ملثله. فال تتقروا إخوانكم«.
السرية  وذوو  الكاذبون  إهنم  والفجار؟  الفساق  هم  من  أقول: 
ملثل    املوعود  املسيح  ِقبل  من  شديد  إنذار  هذا  السيئة. 
هؤالء الناس. بل احلق أن هللا تعاىل هو الذي قال ما مفاده أن 
اخلوض يف الذنوب بعد اختيار احلسنة ظلم عظيم يُصّبه اإلنسان 
على نفسه. لذا جيب أن يبقى املرء متوجها إىل التوبة ويستغفر 
: »ال تتقروا  يقول حضرته  إليه.  ويتوب  دائما  تعاىل  هللا 
إخوانكم، فما دام مجيعكم تنهلون من نبع واحد، فما يدريكم 
وال  مكرما  أحد  يكون  ال  الشراب.  هذا  من  ا  أكثُر حظًّ أّيكم 
: ﴿إن  معظما حبسب القواعد الدنيوية، إمنا كبريكم عند هللا التقيُّ

أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبري﴾
»على  األخالق:   تطوير  إىل  أنظاران  موّجها    يقول  مث 
مجاعتنا أن يتطوروا ُخُلًقا، إذ يقال »االستقامة فوق الكرامة«. 
عليهم أن يتذكروا أهنم لو عاملهم أحد بقسوة فمن واجبهم أن 
القسوة  إىل  يلجأوا  وال  اإلمكان،  قدر  ولطف  برفق  عليه  يردوا 
أقسام:  ثالثة  وهلا  نفًسا،  اإلنسان  يف  إن  انتقاما.  ولو  والشدة 

ــتقامة  ــال »االسـ ــا، إذ يقـ ــوروا ُخُلًقـ ــا أن يتطـ ــى جامعتنـ »عـ

ـــم أحـــد  ـــو عامله ـــم ل ـــروا أنه ـــم أن يتذك ـــة«. عليه ـــوق الكرام ف

ـــدر  ـــف ق ـــق ولط ـــه برف ـــردوا علي ـــم أن ي ـــن واجبه ـــوة فم بقس

ــا. ــو انتقامـ ــدة ولـ ــوة والشـ ــأوا إىل القسـ ــكان، وال يلجـ اإلمـ
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األمارة، واللوامة، واملطمئنة. ففي حالة النفس األمارة ال يتمالك 
املرء عواطفه وثوائره غري املربرة، وخيرج عن حد االعتدال ويسقط 
أخالقيا. هذه هي النفس األمارة. )حني يستعد اإلنسان لالنتقام 
والشجار وَكيِل الشتائم على أبسط األمور( أما يف حالة النفس 
اللوامة فيتدارك املرء نفسه. تضرن هنا حكاية كتبها »سعدي« 
يف كتابه »بوستان«، جاء فيها أن كلًبا عّض رجاًل صاحلا، فعاد 
بنت  بينهم  من  وكانت  ه،  عضَّ أن كلبا  أهُله  وعِلم  البيت  إىل 
ال  ابنيت،  اي  قال:  أنَت؟  تعّضه  مل  ملاذا  فقالت:  وبريئة،  صغرية 
من  العّض  إن  )أي  الكالب.  عمل  يعمل  أن  لإلنسان  ميكن 
طبيعة الكلب، ولكن اإلنسان ليس مثل الكلب، بل هو إنسان 
فال بد أن يستخدم عقله( هكذا جيب أن يتصرف املؤمن، فإذا 
شتمه شرير فعليه أن يعرض عنه وإال سينطبق عليه َمثل الكلب 
وُأوذوا  بذيئة  لشتائم  إىل هللا  املقربون  تعرض  لقد  آنفا.  املذكور 
اْلَاِهِلنَي﴾.  َعِن  ﴿َأْعِرْض  دوما:  ُأمروا  ولكنهم  شديدا،  إيذاء 
فقد أوذي اإلنسان الكامل، أي نبينا األكرم ، أشد اإليذاء، 
وتعرض للسباب والبذاءة وأنواع الوقاحة، ولكن ماذا فعل ذلك 
الذي كان ُخلًقا كرميا متجسدا جتاه ذلك؟ لقد دعا هلم فقط. 
فإنه  لو أعرض عن الاهلني  تعاىل قد وعده أبنه  وملا كان هللا 
سيعصمه ويافظ على شرفه ولن يقدر هؤالء السوقة أن ينالوه 

ميسوا  أن  على  مناهضوه  يقدر  فلم  متاما،  فهكذا كان  أبذى، 
كرامة النيب  قط بل خرّوا على قدميه أذالء مهانني أو هلكوا 

أمام عينيه.
فمن صفة النفس اللوامة أن صاحبها يصلح نفسه يف املشاكل 
أنه لو سّبكم جاهل أو حاول بعض  أيضا، فإنكم ترون يوميا 
األوابش اإلضرار بكم، فكلما أعرضتم عنه حافظتم على شرفكم، 

وكلما قاومتموه وتشابكتم معه تضررمت وتعرضتم لإلهانة.
واخلريات  احلسنات  فعل  فيصبح  املطمئنة  النفس  صاحب  أما 
طبًعا فيه، وينقطع عن الدنيا وعما سوى هللا كلية. )أي عندما 
يبلغ املرء هذه املرحلة األخرية أي النفس املطمئنة( فهو ميشي يف 
الدنيا ويلتقي أهلها وجيالسهم، ولكنه ال يعيش بينهم حقيقة، بل 
يعيش يف عامل آخر مساؤه وأرضه غرُي هذه السماوات واألرض(.

طريق السري إىل هللا ل مير بحطات الفشل
يقول حضرته : »من كان هلل كان هللا له. إن هللا ال يضيع 
ويضر  زرعه،  الفالح  يضيع  أن  ميكن  إليه.  يسعى  من  جهود 
ولكن  امتحانه،  يف  الطالب  ويفشل  عزله،  بعد  سيده  اخلادم 
الساعي إىل هللا تعاىل ال يفشل أبدا، فقد وعده هللا ووْعده احلق: 

َلَنا﴾. ُهْم ُسبـُ نـَّ ْهِديـَ ﴿وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَ

املنصة الشرفية للجلسة
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قال : فمن حبث عن سبل هللا وصل غايته املنشودة أخريا. 
إذا كنا نشفق على الطالب الذين يستعّدون لالمتحاانت الدنيوية 
جيتهدون كثريا  الدنيا  أهل  من  الطالب  )بعض  الليايل  ساهرين 
عليهم(،  نشفق  هنار حىت  ليل  وجيتهدون  الليايل  يسهرون  حىت 
فكيف ميكن هلل الذي ال حّد لرُحه وال هناية ألفضاله أن يضيع 
َمن أييت إليه؟ كال، مث كال. إن هللا ال يضيع سعي ساٍع، قال هللا 
تعاىل: ﴿ِإنَّ هللَا اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي﴾ )التوبة 120(، وقال 
رًا يـَرَُه﴾ )الزلزلة 8(. نرى أن  َقاَل َذرٍَّة َخيـْ ْعَمْل ِمثـْ تعاىل: ﴿َفَمْن يـَ
عرب  بذلوها  ومساع  جهود  ضياع  على  يبكون  الطالب  آالف 
السنوات وينتحرون، ولكن فضل هللا عميم فهو ال يضيع مثقال 
ذرة من عمل اإلنسان، فيا أسفا على اإلنسان الذي يسعى سعًيا 
حثيثا يف الدنيا من أجل أمور ظنية ومهية ُيفنَت هبا، متناسيا راحته 
ومتكبدا آالف أنواع املعاانة واآلالم على أمل ضئيل ابلنجاح! 
الربح مع أنه  التاجر مثال مئات اآلالف على أمل  حيث ينفق 
ال يكون موقنا ابلربح، )كثري من الناس خيسرون( ولكين ال أرى 
الذي  تعاىل  هللا  وصال  يريدون  من  عند  والسعي  احلماس  هذا 
وعوده يقينية وأكيدة أبنه لن يضيع مثقال ذرة من جهود الذين 
يسعون إليه. )إن هللا وعد أنه سينيلكم الفالح، مع ذلك يسعى 
وال  يقينيا،  فيها  النجاح  يبدو  ال  اليت  الدنيوية  لألمور  اإلنسان 
ُيبدي ذلك السعي واحلماس يف سبيل هللا تعاىل، قال ( ملَ ال 
يفهم هؤالء؟ وملَ ال خيافون املوت الذي ال بد هلم منه يوما؟ أليس 
حراي هبم، بعد رؤية أنواع الفشل، أن يهتموا هبذه االتجارة اليت 
ال أثر للخسارة فيها، بل الربح فيها يقيين؟ كم يتكبد الفالح يف 
الزراعة! ولكن من يضمن له أن النتيجة ستكون الراحة حتما؟! 

)امللفوظات(

الفطرة السليمة هي األساس
قال املسيح املوعود  وهو ُيظهر رغبته يف رؤية التغري الواضح 

فينا: 

»فلو صار شخص واحد ذا فطرة سليمة حية فهذا يكفي. ها 
يليق ب أن أقول لكم ما أقول طمًعا يف  أنه ال  إن أقوهلا علنا 
الثواب. كال، بل إن أجد يف نفسي احلماس واألمل إىل أقصى 
احلدود. ال أدري السبب وراء هذا احلماس، إال أنه مما ال شك 
 : فيه أن هذا احلماس بلغ مبلغا ال أستطيع أن َأُكّف. قال
إن ال أريد تغيريا خفيا بل أريد تغيريا بيِّنا، )أي ينبغي أال يكون 
ُيرى بوضوح، ألن  التغيري فيكم خفيا بل جيب أن يكون جليا 
يرى  ولكي  املعارضون،  يندم  لكي   ) بنيِّ تغيري  إىل  تتاج  الدنيا 
ويدركوا  معارضينا  من  وييأسوا  وحدان،  طرفنا  من  الضوء  الناس 
أهنم يف ضالل. )ينبغي أن يكون هذا التغري مشهودا للعامل وال 
يكون للكربايء بل لنشر اإلسالم وتبليغه من خالل أسوة عملية 
بيعتنا  بعد  فينا  قد حدث  احلسن  التغري  أن هذا  العامل  وإلخبار 
احلق(  إىل  الناس  ينجدب  لكي  وذلك    املوعود  للمسيح 
قال : لقد اتب على يد النيب  أشرار كبار. ملاذا؟ لقد 
الصحابة، وأسوهُتم  العظيمة احلاصلة يف نفوس  الثورُة  أخجلتهم 
احَلرّيُة ابلتأسي هبا. )أي آمن كثري من الناس برؤية التغري احلاصل 

يف الصحابة(. )امللفوظات(

الدعوة إىل السلم احلقيقي إبظهار النموذج الطيب
مناذجنا  نضرب  أن  منا  يتوقع  أيضا    املوعود  املسيح  كان 
العبادات  يف  عليا  مستوايت  ونقيم  التقوى  دروب  ونسلك 
تعليم  الناس، وحينها سيعرفون  إلينا  واألخالق، حينها سيتوجه 
العامل  يقول  فاليوم  ُيسلمون،  وحينها  وحماسنه  الميَل  اإلسالم 
التصقت  اليت  والوصمة  اإلسالم،  ضد  أشياء كثرية  املسلم  غري 
ابإلسالم بسبب تصرفات بعض املسلمني من مسؤولية األحديني 

أن يزيلوها اليوم. 
مث يقول حضرته  أن على مجاعتنا النظر إىل اآلخرة: »انظروا 
كيف كانت عاقبة قوم لوط وغريهم من األمم. فلزاما على كل 
واحد منكم أْن لو كان قلبه قاسًيا فعليه أن يلومه ويروِّضه على 
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اخلشوع واخلضوع، )وإذا كان قلب أحد قاسيا جدا فعليكم أن 
جتنبها(  فيجب  تعاىل  هللا  جتلب سخط  سيئة  هذه  أن  ُتفهموه 
فهذا ضروري جدا لماعتنا، ألهنا تتلقى معرفة متجددة. )إنه من 
مسؤولية مجاعتنا إفهام الدنيا وإرشادها وإنقاذها من النار ألننا 
  نلنا املعرفة اليت نزلت على النيب  بواسطة املسيح املوعود
يف صورة القرآن الكرمي ولكن كانت أعمال املسلمني قد أخفتها 
لو   : قال  بتحسينها(  إلينا    املوعود  املسيح  وأعادها 
ادعى املرء املعرفة مث مل يعمل هبا، فادعاؤه ليس إال ثرثرة لسان 
فقط، لذلك جيب على مجاعتنا أال تغفل برؤية غفلة اآلخرين، وال 
تدع حبها خيمد برؤية خود حبِّ اآلخرين. إن اإلنسان يرب يف 
قلبه آماال وأمان كثرية، ولكن َمن يعلم ابلقضاء والقدر املخفي 
وراء الغيب؟! )ال يعلم أحد مىت وماذا سيحدث( ال تسري احلياة 
وفق األمان واآلمال. )مل يدث أن املرء انل كل شيء متناه( إن 
عامل األمان خمتلف عن عامل القضاء والقدر، )لإلنسان أمنيات 
قْدره( وإن عامل  ُينفذ  تعاىل  َعمَّر طويال ولكن هللا  يـُ كثرية، كأْن 
يثبت حقا  تعاىل هو  يقضيه هللا  )ما  والقدر هو احلق.  القضاء 
ُبت كوهنا خاطئة وابطلة( اعلموا  ثـْ وتتالشى أمنيات اإلنسان ويـَ
أن صحيفة أعمال اإلنسان احلقيقية هي عند هللا تعاىل، )اتريخ 
اإلنسان كله موجود عنده تعاىل( وما يدريه ما هو املكتوب فيها، 

لذلك فعليه أن يوقظ قلبه مرة بعد أخرى لينتبه. )امللفوظات(

جناح املؤمنني وجناح األانس املاديني
وكيف  تعلمون  ماذا  أعمالكم،  يف  وتتأملوا  تتفكروا  أن  عليكم 
تعاىل خبري بكل حلظة من  تقضوا حياتكم. ألن هللا  أن  ينبغي 
حياة اإلنسان ويتم تسجيل صحيفة أعماله، لذا عليكم أن تعملوا 
دروب  على  السلوك  إىل  وتتوجهوا  خاص  ابهتمام  الصاحلات 

التقوى. 
مث يقول حضرته  وهو ُينبِّهنا إىل أن جناحات الدنيا أيضا ال 

ختلو من االبتالءات وكيف ينبغي ملؤمن أن يتعلم منها: 

»إن النجاحات املادية ال ختلو من ابتالء، قال هللا تعاىل يف القرآن 
النجاح   .)3 )امللك  ُلوَُكْم﴾  بـْ لِيـَ وَاحْلََياَة  اْلَمْوَت  ﴿َخَلَق  الكرمي 
والفشل مياثالن احلياة واملمات. النجاح نوع من احلياة، فعندما 
يبلغ املرَء خرُب فوزه تدّب فيه احلياة وكأنه ينال حياة جديدة، أما 
إذا وصله خرب الفشل فكأنه ميوت وهو حي، ويف كثري من األحيان 
ميوت أصحاب القلوب الضعيفة )بسماعهم خرب فشلهم، ويتوقف 
قلب بعض الناس عند مساعهم خرب خسارة يف جتارهتم فيموتون( 
قال : والدير ابلتذكر أن احلياة واملوت العاديـَّنْي أمر سهل، 
ينجح  احلياة واملوت الحيميـَّنْي أصعب شيء. والسعيد  ولكن 
بعد الفشل فيزداد سعادة وإمياان ابهلل تعاىل )فالسعيد حني ينجح 
بعد الفشل يزداد إمياان( إنه يستمتع حني يفكر يف عجائب قدرة 
النجاحات  وتصبح  معرفة هللا،  يف  املادي  جناحه  فيتسبب  ربه، 
الدنيوية ألمثاله سببا لنجاحهم احلقيقي الذي يسمى فالحا يف 
اصطالح اإلسالم. احلق واحلق أقول، إن السعادة احلقة والراحة 
احلقة ليست يف الدنيا ويف متعها أبدا. الواقع أن اإلنسان لن ينال 
السعادة احلقة والسرور الدائم مع جناحه يف مجيع جماالت احلياة. 
ترون أن أصحاب الثروات يفرحون بثرائهم دائما، ولكن الواقع 
أن حالتهم تشبه حالة املصاب ابلرب الذي جيد الراحة يف حّك 
أن  احلق  بل  جدا،  سعداء  األثرايء  أن  تظنوا  ال  )أي  جسمه، 
حالتهم مثل مريض الرب أو املصاب مبرض جلدي الذي يشعر 
ابحلكة فيحّك جسده ويشعر براحة يف احلك ويستمر يف ذلك 
ماذا يكون مآله؟!  : ولكن  قال  دًما(  ينـزف جسده  حىت 
والعابرة  املادية  النجاحات  تفرحوا هبذه  دًما. فال  ينـزف جسده 
فرحة تبعدكم عن النجاح احلقيقي، بل اجعلوها سببا ملعرفة هللا، 
وتنالون  جتارتكم  وتربح  ترزوهنا  اليت  املادية  النجاحات  )هذه 
وظائف جيدة وترون صحة أوالدكم وصحتكم وتتيسر لكم كل 
حاجات احلياة فكل هذه األشياء جيب أن جتعلكم عارفني ابهلل 
وال تزعموا أهنا نتيجة فضيلتكم أو عقِلكم( قال : وال تتباهوا 
هبمتكم وجهودكم، وال تظنوا أن هذه النجاحات مثرة كفاءاتكم 
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ومساعيكم، بل فكروا أن هللا الرحيم الذي ال يضيع سعيا صادقا 
مئات  أن  يوم  ترون كل  أفال  وإال  أمثر جهودكم،  قد  أحد  من 
جمتهدين  غري  أكانوا كلهم  االمتحاانت،  يف  يفشلون  الطالب 
ذكاء  أشد  يكونون  بعضهم  إن  بل  أذكياء؟ كال،  غري  وأغبياء 
وفطنة من معظم الناجحني يف االمتحان. )ومع ذلك يفشلون 
ولكن ال نستطيع أن نقول أهنم كانوا أغبياء بال عقل بل بعضهم 
يكونون أكثر ذكاء وعقال من الناجحني( قال : لذا فلزاما 
على املؤمن أن يكثر من سجود الشكر هلل عند كل جناح على 
أنه مل يضيع جهوده، وهذا الشكر سيزيده حبًّا هلل وإمياان به، بل 
سيجلب له مزيدا من النجاح، ألن هللا تعاىل يقول ﴿لَِئْن َشَكْرمُتْ 

أَلَزِيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرمُتْ ِإنَّ َعَذاِب َلَشِديٌد﴾ )إِبراهيم 8( 
ويستطرد املسيح املوعود  قائال: »فضعوا هذا املبدأ نصب 
أعينكم دوما، إن على املؤمن أن خيجل عند كل جناح ويمد هللا 
تعاىل على أنه قد تفضل عليه، )وال خيرب العامل بتفاخر بل ينشأ فيه 
تواضع، املراد من اخلجل هنا أنه يتواضع ويمد هللا تعاىل وينسب 
تعاىل  قال : ويمد هللا  كل جناحاته إىل منة هللا وفضله( 
على أنه قد تفضل عليه، وهكذا ميضي قدما ويزداد إمياان لثبات 
قدمه عند كل ابتالء. إن جناح اهلندوسي وجناح املؤمن متشاهبان 
ابدي الرأي، ولكن اعلموا أن جناح الكافر هو سبيل الضالل، 
جناحه  نتيجة  )ألنه  النعم.  أبواب  عليه  فيفتح  املؤمن  جناح  أما 
يمد هللا تعاىل ويشكره( إن جناح الكافر يؤدي إىل الضالل ألنه 
ال يرجع إىل هللا تعاىل، بل يعّد جهوده وذكاءه وكفاءته إهلـًا، أما 
املؤمن فإنه يرجع إىل هللا ويتعّرف عليه تعرُّفا جديدا، وهكذا بعد 
كل جناح تكون له معاملة جديدة مع هللا تعاىل، وتبدأ فيه ثورة 
َقْوا﴾ )النحل 129(.  وتغيري. قال هللا تعاىل ﴿ِإنَّ هللَا َمَع الَِّذيَن اتـَّ
اعلموا أن كلمة »التقوى« وردت يف القرآن الكرمي مرات كثرية، 
وتفسر ابلنظر إىل كلمة سبقتها، وقد سبقها هنا حرف »مع«، 
ْؤِثره وينقذه من كل  يـُ ْؤِثر هللَا تعاىل فاهلل  يـُ فمعناه هنا أن الذي 
أنواع اخلزي واهلوان. إنين أؤمن أن املرء إذا أراد اجتناب كل أنواع 

الذلة والشدة فليس أمامه إال سبيل وحيد، وهو أن يصبح متقيا، 
وعندها لن ينقصه شيء. ابختصار، إن جناحات املؤمن متضي 

به قدما، فال يقف يف مكان واحد. )امللفوظات(

املؤمن احلقيقي منوذج حي لحرتام القانون والُعرف
فيما يتعلق ابحرتام قوانني احلكومة واألخالق العامة قدَّم حضرته 

 نصائح متعلقة هبذا الشأن فقال: 
»عاملوا الميع ابحلسىن، )وهذا األمر أيضا ضروري لألحدي 
للعامل(  منوذج حسن  إظهار  تتسبب يف  الفاضلة  األخالق  ألن 
قال : عاملوا الميع ابحلسىن، إن طاعة احلكام والوفاء هلم 
فرض على كل مسلم. إهنم يقومون حبمايتنا، وقد أعطوان احلرية 
الدينية التامة. أرى أن من اخليانة الكربى أال يطيع املرء احلكومَة 
هذه  إىل  أيتون  )فالذين  القلب.  بصدق  هلا  مطيعا  يكون  وال 
البالد توفر احلكومة هلم احلماية كما صرَّح ضابط الشرطة آنفا أن 
قلبه تكدَّر بسبب أعمال املسلمني ولكن حني رأى األحديني 
زالت هذه الكدورة، واليوم هو يكن يف قلبه احرتاما لإلسالم، 
لذلك هو يريد حاية املسلمني األحديني وجاهز لتقدمي كل نوع 
من التعاون، فما يقوم به رجال احلكومة عموما وما يقدمونه لنا 
من خدمات يستوجب علينا أن نتقيد ابلقانون ونطيع احلكام، 
وهذا ما يريده منا املسيح املوعود  )رمبا قلُت ضابط الشرطة 
فيجب  حقوق  ولألقارب   : قال  الشرطة(  مفوض  ولكنه 
خيالف  فيما  يعتزهلم  أن  املرء  على  أن  غري  ابحلسىن.  معاملتهم 
مرضاة هللا تعاىل. إن مبدأان هو أنه جيب اإلحسان إىل الميع، 

فأحسنوا إىل كل خلق هللا تعاىل. )امللفوظات( 
، أن يعامل الميع  هذا هو املعيار العظيم ألخالِق كل أحديٍّ
  ابحلسىن ويسن إىل أقاربه وأحبابه، لذا قال املسيح املوعود

أن عاملوا األقارب أيضا ابحلسىن. 
أو  املكروب  أخاه  اإلنساُن  ُيساعد  أاّل  األخالق  ُيناقض  ومما 
أّي شيء  ِفعل  يكن يف وسعكم  مل  إذا  ُيعان من شّدة.  الذي 
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تطّبقوا هذه  أن  األقل. وعليكم  له على  تدعوا  أن  فعليكم  له، 
األخالق ومتارسوها حىت مع األغيار واهلندوس أيضا وليس مع 

إخوتكم فقط. على املرء أاّل يكون من الذين ال ُيبالون.
مث سرد ما حدث له فقال:

اح األراضي وكان  ذات مرة كنت ذاهبا للنـزهة، وكان برفقيت مسَّ
يف  مسّنة  سيدًة  الطريق  يف  قابلنا  وراءه.  وكنت  قلياًل  يتقدمين 
السبعني أو اخلامسة والسبعني من عمرها، أعطته رسالة ليقرأها 
هلا فوخّبها وحّناها جانًبا فتلقيت من ذلك صدمة قلبية. مث أعطْتين 
مما جعل  جيدا.  هلا وشرحُتها  وقرأهُتا  فتوّقفُت  الرسالَة.  السّيدُة 
إىل  اضُطر  قد  إذ  منه  صدر  ما  على  يندم كثريا  اح  املسَّ ذلك 

الوقوف على أية حال وُحرم من األجر.
فمن مقتضى األخالق السامية أن هنتم بسد حاجة أشد الناس 
فقرا، وهذه هي األخالق اليت علمناها النيب  فقد حدث معه 
أيضا مثل هذه األحداث، فقد ورد يف الرواايت أن عجوزا أوقفته 
وظلت تتكلم معه فظل واقفا معها حىت أهنت كالمها. مث أراان 

خادمه املخلص األخالق نفسها أبعماله.   
مث يقول سيدان املسيح املوعود  عن حسن معاشرة النساء 

)فبهذا اخلصوص أيضا تصدر من الرجال اعتداءات أحياان(: 
»ينبغي أن تتحملوا من النساء كل نوع من سوء اخُللق واإلساءة، 
ما عدا الفحشاء،  ليس من املروءة مطلًقا أن نتشاجر مع النساء 
هو يف  الذي  األمُر  رجااًل،  تعاىل  خلقنا هللا  لقد  رجال.  وحنن 
أن  منا  يقتضي  عليها  والشكُر  علينا،  النعمة  إمتام  من  احلقيقة 

نعامل النساء بلطف ونرفق هبن«.
فالبيوت اليت فيها نزاعات جيب أن يزيلوها. فأحد فروع التقوى، 

  . أن نسعى لتحسني األوضاع يف بيوتنا خائفني هللَا

تقسيم احلسنات حبسب األولوايت
اليت يقوم هبا  يقول حضرته  مقسما احلسنات: احلسنات 
املرء قسمان، مها الفرائض والنوافل. فالفرائض هي واجبات ال 

اإلحسان.  جزاَء  اإلحسان  أو  الدين  أدائها كسداد  من  له  بد 
ين، أو إذا أحسن  )أي إذا استدان أحد من غريه فسدَّد هذا الدَّ
إليكم أحد فأحسنتم إليه فهذا واجب وال يعّد حسنة( وإضافة 
مما  أكثر  أي حسنة  نوافُل،  مع كل حسنة  هناك  الفرائض  إىل 
أكثر  إليه  وأحسنتم  أحد  إليكم  أحسن  إذا  )أي  عليه.  وجب 
فكأنكم أديتم نفال( كأن يرّد املرء على معروف اآلخر أبكثر مما 
فعل. )أي إذا عمل أحد حبقكم معروفا فعليكم أن ترّدوه مبعروف 
ماهتا. )أي  أكرب( فهذا من النوافل وهي مكمالت الفرائض ومتمِّ
أن  احلديث  فقد ورد يف  معايريُها(  وترتفع  الفرائُض  هبا  تكتمل 
املثال  سبيل  فعلى  ابلنوافل،  تكتمل  الدينية  هللا  أولياء  فرائض 
إهنم خيرجون الصدقات عالوة على الزكاة. يكون هللا تعاىل وليًّا 
ألمثال هؤالء، ويقول هللا تعاىل: إن هذه الوالية والصداقة تتوثق 
حىت أكوَن َيَد َويِلٍّ يل ورجَله وغريمها، وحىت أكون لساَنه الذي 

يتكلم به.  
مث يقول حضرته الفتا انتباهنا إىل التخلي عن األخالق الرذيلة: 
وطول  والقتل  والثوائر  والظلم  الكذب  إىل  يدعو  الشيطان  إن 
 إىل األخالق  يدعو هللا  املقابل  والتكرب. ويف  والرايء  األمل 
واإلميان  واإلخالص  هللا  يف  والتفان  واحملوية  والصرب  الفاضلة 
والفالح. واإلنسان بني هذين الذبني. فالذي طبُعه سليم وميلك 
السعادة فهو بربكة طبعه الرشيد والسعادِة وحسِن النية يندفع إىل 
هللا وجيد فيه  راحَته وقناعته وطمأنينته رغم آالف الدعوات 
من الشيطان والثوائر. وهذا ما جيب أن يكون عليه دأُب املؤمن.

مشاهبة لطيفة بني القلب واحلجر األسود
قال حضرته : مما جيدر تذكره ابهتماٍم قليب أنه كما ُوِضع 
الصدر.  َمْوِضُعه يف  القلب  بيت هللا كذلك  األسود يف  احلجر 
يف  األسود  الصدر كاحلجر  يف  اإلنسان  قلب  مكانة  أن  )أي 
الكعبة( لقد جاء على بيت هللا زمان َوضع الكفار األصنام فيه، 
)أي قد أتى على الكعبة حنٌي من الدهر حيث كان الكفار قد 
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وضعوا فيها األصنام( وكان من املمكن أال أييت ذلك الزمن على 
بيت هللا، ولكن هللا تعاىل مسح بذلك ليقدمه نظريا ومثاال. فإن 
قلب اإلنسان أيضا يشبه احلجر األسود وصدرُه يشبه بيت هللا. 
وإن التفكري يف ما سوى هللا هو مبنـزلة األصنام اليت ُوضعت يف 
الكعبة، )أي أن مثل ما خيطر ببالنا من أفكار يف ما سوى هللا 
تعاىل كَمثل أصنام ُوضعت يف الكعبة( وقد ُكسرت أصنام مكة 
إليها رسول هللا  مع عشرة آالف قدوسي، ومت  حني ذهب 
الكتب  يف  آالف صحاب  العشرة  هؤالء  مّسي  لقد  مكة.  فتح 
شأهنم كان  أن  واحلق  ابملالئكة(  ُشبِّهوا  )أي  مالئكًة،  السابقة 
البشرية أيضا مبنـزلة املالئكة من  شأن املالئكة متاما. إن القوى 
ْؤَمرُوَن﴾،  يـُ َما  ْفَعُلوَن  ﴿يـَ أهنم:  املالئكة  ورد يف صفة  إذ  وجٍه، 
كذلك هي خاصية القوى البشرية فإهنا تفعل ما ُتؤمر. وكذلك 
فإن مجيع القوى والوارح البشرية اتبعة ألوامر اإلنسان. فال بد 
فيما سوى هللا والقضاِء عليها من شنِّ  املتمثلة  لكسر األصنام 
هجوم معاكس عليها. وهذا الند إمنا جيهَّز بتزكية النفس. وال 
ُيكتب النصر إال ملن يقوم ابلتزكية، فقد قال هللا تعاىل يف القرآن 
اَها﴾. وورد يف احلديث الشريف أنه إذا  َلَح َمْن زَكَّ الكرمي: ﴿َقْد َأفـْ
صلح القلب صلح السد كله. وما أصدقه من قول، فإن العني 
واألذن والرِّجل واللسان وغريها من األعضاء والوارح كلها تعمل 
يف احلقيقة أبوامر القلب. حيث ختطر ابلقلب فكرة ما فال يلبث 

العضو املتعلق به أن ينفذها. 

نصائح مثينة للساعني للتغيري الطيب يف نفوسهم
قال : إن الذي ُيري جاره تغيريا يف أخالقه ويثبت له أنه صار 
إنساان خمتلفا متاما، فكأنه ُيظهر كرامة. سيكون له أتثري طيب 
عظيم يف جاره. يعرتض الناس على مجاعتنا قائلني إننا ال نرى أي 
تطور حققه أبناؤها، )أي يقول بعض املعرتضني إن هؤالء الناس 
أصبحوا أحديني فال نعرف أي تقدم أحرزوه( ويرموهنم ابالفرتاء 
والغيظ والغضب. )يتحدث  عن املعارضني الذين يقولون: 

ما  إذ  األحدية،  الماعة  إىل  انضمامهم  بعد  أحرزوه  تقّدم  أيَّ 
زالوا متورطني يف االفرتاء والغيظ والغضب( أال يبعث ذلك أفراد 
ابعتبارها مجاعة  إليها  انضموا  قد  فإهنم  اخلجل؟!  على  مجاعيت 
والده.  يتسبب يف حسن مسعة  الذي  الباّر  االبن  مثل  صاحلة، 
ألن املبايع يف حكم االبن. )فإذا كان اعرتاض األغيار يف حمله 
أن  مثال  من  حضرته  بنيَّ  فقد  للمبايعني،  اخلجل  جالب  فهو 
الذي يذيع صيت والده احلسن،  البار  االبن  املبايع كمثل  َمثل 
مسيت  قد  ذلك  أجل  ومن  املبايع كاالبن(  يصبح  البيعة  فبعد 
أزواُج النيب  املطهَّراُت أمهاِت املؤمنني، وكأنه  أٌب لعامة 
املؤمنني. األب املادي يتسبب يف جميء ابنه إىل الدنيا يف احلياة 
الولد وجسِمه  يتسببان يف جميء روح  العادية. )أْي أن األبوين 
إىل الدنيا، أي أهنما يكوانن وسيلة لوالدته يف الدنيا ويتسببان يف 
احلياة الظاهرية اليت يناهلا( أما األب الروحان فريفعه إىل السماء 
ويرشده إىل مركزه األصلي )أي األب الروحان يذهب به إىل هللا 
وهو مركزه األصلي(، أفرتضون أن يشوِّه ابٌن مسعة أبيه، ابلرتدد 
يف  يتورط  أو  اخلمر؟!  وشرب  القمار،  ولعب  املومسات،  على 
غريها من األفعال القبيحة اليت تسيء إىل أبيه؟! إن ألعلم أنه ال 
يرضى أحد بذلك، ولكن إذا ما أتى االبن السيئ هبذه املنكرات 
هذه  االبن  ارتكب  إذا  )أي  اخللق.  إلام  على  يقدر  أحد  فال 
التصرفات املشينة وكان الناس على علم هبا فال ميكن إلام أفواه 
الناس، فسوف يرفع الناس أصابعهم وُيطلقون أللسنتهم العنان( 
فسوف يذكره الناس مع ذكر أبيه ويقولون إن ابن فالن يرتكب 
هذه املنكرات. فاحلق أن ذلك االبن الشرير هو الذي يلّطخ مسعة 
أبيه. كذلك متاًما إذا ما انضم أحد إىل هذه الماعة مث مل يباِل 
بعظمتها وكرامتها، وخالف تعاليمها، فإنه مؤاَخذ عند هللا، )أي 
سوف يبطش هللا به( فهو ال يلقي بنفسه فقط يف التهلكة، بل 
يقدم إىل اآلخرين أيضا مثااًل سيئا ويرمهم من السعادة واهلداية. 
)أي يتسبب يف عثار اآلخرين وحرماهنم، ومْنعهم من السري على 

الطريق الصحيح(
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لذا فاستعينوا ابهلل ما استطعتم، 
واسعوا للتخلص من تقصرياتكم 
ومهة،  قوة  من  أوتيتم  ما  بكل 
أيديكم  فارفعوا  عجزمت  وحيثما 
األيدي  ألن  ويقني،  بصدق 
املرفوعة خبشوع وخضوع وبدافع 
تردُّ خائبة.  الصدق واليقني، ال 
على  السيطرة  فقدمت  إذا  )أي 
وارفعو  هللا  إىل  فأنيبوا  نفوسكم 
يف  واْدعوا  للدعاء  أكفَّكم 
السجدة وقياما وقعودا وادعوا هللا 
خبشوع وخضوع، ألن األدعية 
ال  وخضوع  خبشوع  ُترفع  اليت 

ر اإلنسان من كل السيئات(  ترّد، بل يتقبلها هللا  ويطهِّ
إنين أقول بناء على خربيت إن آالف أدعييت قد أجيبت وال 
تزال جتاب. من املؤكد أن الذي ال جيد يف نفسه حاًسا ملواساة 
أنفسكم حاًسا  مل جتدوا يف  إن  )أي  خبيل.  فهو  بين جنسه 
ملواساة زمالئكم والناس عامة، فهذا يعين أن يف قلوبكم خُبال(
إذا رأيت طريقا يؤدي إىل صالح وخري، فمن واجيب أن أاندي 
الناس إليه صارخا، غري مبال إذا كان أحد يليب ندائي أم ال.

فمن واجبنا أن ننادي الناس مبلء أفواهنا. فقد ألقى حضرته 
الذي  والصدق  واهلدى  واحلق  الدعوة.  نشر  مسؤولية  علينا 
تبالوا هل  أن  دون  عليه  وأطلعوه  العامل  فانشروه يف  به  آمنتم 
يستجيب لكم الناس أم ال. فالرسالة جيب أن تصل إىل كل 
ُمواطن هنا، جيب أن نوصل هذه الرسالة إىل كل ُمواطن يف 
 . كل بلد، وهذه املسؤولية ألقاها علينا املسيح املوعود

إذن جيب أن تتذكروا أن علينا أن خنلق التقوى يف قلوبنا، علينا 
ر قلوبنا، وبذلك علينا أن ُنطلع حميطنا على حماسن  أن نطهِّ
ونرفع  بيوتنا  ر  نطهِّ أن  وعلينا  أعمالنا،  خالل  من  اإلسالم 

والسهولة  الراحة  وسائل  واحد  لكل  وخنلق  أخالقنا،  معايري 
بدال من إيذائه. ونوصل إىل كل إنسان رسالة حقيقية لإلسالم 
واألحدية. َوفَّق هللا  الميَع لذلك حىت نكون حنن الميع 
مؤدِّيَن حقَّ البيعة حبسب ما يريد هللا منا وحبسب ما توقَّع منا 
يقول  الذين  األحديني  من  نكون  وال    املوعود  املسيُح 
مسعة  يشوِّهون  أحديني  مع كوهنم  إهنم  إليهم  مشريين  الناس 
  ان هللا  . سريَّ املوعود  املسيح  األحدية، ويسيؤون إىل 
َنا مجيع األدعية اليت رفعها املسيح  على دروب التقوى دوما َوَورَّثـَ

املوعود  ألتباعه. تعالوا ندُع. 
عدد احلضور 3878، وجاء الضيوف من 24 بلدا. وبسبب 
من  األحديني  عدد  املشرتكني.  عدد  ارتفع  الضيوف  هؤالء 
 .2300 الضيوف  وعدد  تقريبا   1775 هو  منهم  بلجيكا 
هذا ما يدث يف الماعات الصغرية أن عدد الضيوف يصبح 
أكثر من احملليني. على كل حال أسأل هللا  أن جيعل مجيع 
احلضور َورثة لميع أدعية املسيح املوعود ، وأعادكم إىل 

لوا.    بيوتكم خبري وعافية. تريدون األانشيد؟ فتفضَّ

حضرة أمري املؤمنني خيتتم اللسة بدعاء مجاعي
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أمر  الهاد  حول  احلديث  أن  شك  ال 
الساحة  على  األطراف  مجيع  لدى  شائك 
وقتنا  إىل  عشر  التاسع  القرن  منتصف  منذ 
هذا، وذلك نظرا إىل اختالف مفهومه لدى الداعني إليه 
من انحية، واالرتياب الشديد حىت من جمرد ترديده لدى 
أطراف أخرى. لقد ابت سوء الفهم متفشيا لدى أغلب 
األطراف عن مفهوم الهاد الصحيح، ما دعاان إىل حماولة 

إزالة سوء الفهم ذاك هنا.

املعىن اللغوي للجهاد يف العربية
د«،  هـ  »ج  اللغوية  املادة  من  مشتق  اللغة  يف  الهاد 
وتتضمن هذه املادة يف أقرب معانيها تكبد املشقة وبذل 
الهد، ومبرور الزمن تطبعت الكلمة مبعىن احلرب والقتال، 
ملا فيه من مشقة كبرية وجهد ُمضٍن. وهلذا يظن الكثريون 
أن الهاد يف حد ذاته هو احلرب املقدسة يف سبيل الدين. 
وهذا هو املفهوم الشائع يف أذهان الماهري العريضة وال 
اإلرهابية  اهلجمات  بعد  خاصة  بريطانيا،  يف  هنا  سيما 

األخرية. 
الرعب  والثامن عشر، كان  السابع عشر  القرنني  وخالل 
اليت كان  الغارات  جراء  بريطانيا  سكان  يتملك  آنذاك 
يشنها القراصنة املسلمون انطالقا من سواحل مشال غرب 
واألراضي  التجارية  السفن  يهامجون  حيث كانوا  أفريقيا 
خبطف  يقومون  القراصنة  هؤالء  وكان  للمملكة،  التابعة 

السكان بغرض بيعهم كعبيد يف أراضي بالدهم. 
سفينة   450 من  أبكثر  عليه  االستيالء  مت  ما  ويقدر 
بريطانية، وأكثر من مليون إنسان وقع يف األسر يف هذه 
الفرتة، وال سيما الفتيات الصغريات الاليت اعُتربن غنيمة 
مثينة، وهن ما عرب عنهن بـ »الذهب األبيض« كمصطلح 
مارسه  الذي  لالستعباد  وخالفا  الرقيق.  جتارة  يف  شائع 
اليت شنها  القارة األفريقية، بقيت احلمالت  األوربيون يف 
املسلمون غائبة يف طي التاريخ، والسبب غري متضح متام 
الوضوح، غري أننا منيل إىل التخمني أبن السبب هو اخلشية 
النموذج جمددا  ذلك  اإلسالمية  الشعوب  استحضار  من 

على ساحة املواجهة..

الداعية: أظهر حنيف
الوالايت املتحدة األمريكية

َمْفُهوُم الِجَهاِد َبْيَن اإِلْسالِم الَحِقيِقيِّ 
ِريَن َوَفْهِم الُمْسِلِميَن الُمَتَأخِّ
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السفن  استهداف  يف  الغارات  هذه  بدأت  وعندما 
بريطانيا »جون  األمريكي لدى  السفري  األمريكية، سارع 
آدمز«، والذي أصبح الرئيس األمريكي فيما بعد، وبرفقته 
الرائسة خلًفا  توىل  والذي  السياسي »توماس جفرسون« 
لون آدامز، إىل عقد اجتماع مع السفراء العرب التونسيني 
يف الثامن والعشرين من 28 مارس / آذار عام 1786م 
ملناقشة األزمة، وكان مما كتبه توماس جفرسون فيما بعد 

عن احملاداثت الدائرة خالل االجتماع: 
»قمنا جبهود ذاتية لنستفسر عن األسباب اليت قادت هبم 
وأبدينا  العداء،  تناصبهم  مل  أمة  العداء ضد  سبل  الختاذ 
موقفنا املُتلخص يف اعتبار الناس مجيعا أصدقاء لنا ما مل 

خيطئوا حبقنا ومل يعتدوا علينا« )1(..
وكما يتعذر على الكثري من الدبلوماسيني اليوم فهم سبب 
السيد  على  تعذر  احلاصلة، كذلك  اإلرهابية  اهلجمات 
عن  العرب  سفراء  فسأل  آنذاك،  السبب  فهم  جفرسون 

ذلك، وسجل إجاابهتم كما يلي: 
»أجابنا السفري أبن فعلهم قائم على شريعة نبيهم الذي ذكر 
يف كتاهبم أن مجيع األمم اليت ال تعرتف بسلطتهم هي أمم آمثة، 
ومن حقهم بل وواجبهم شن احلروب على تلك األمم أينما 
وجدوهم وأن كل من وقعوا أسرى يف قبضتهم يكونون عبيدا، 

 واملسلم الذي يقتل يف املعركة يدخل النة.« 

نظرة املتطرف إىل العامل 
ما ذكرانه هو جوهر ومنطق اإليديولوجية الهادية الذي 
يولد اإلرهاب اليوم. فمن وجهة نظر املتطرف ينقسم العامل 

إىل معسكرين: األول دار الكفر والثان دار اإلسالم.
ويفرتض املتطرفون أن من واجب املسلم شن احلروب ضد 
قتلهم  هلم  ويق  الدين،  يف  معهم  خيتلف  ومن  الكفار، 

وأسرهم أينما وجدوهم. 
والنتيجة أن الدول غري اإلسالمية تظل واقعة تت خطر 
اهلجمات اإلرهابية املباغتة ابسم اإلسالم. ومل يعد هناك 
اخلطر  ابت  العبادة  ودور  املساجد  أن  حىت  آمن  مكان 
حمدقا هبا ايضا، مبا يف ذلك املسجد احلرام يف مكة حيث 
أحبطت القوات السعودية حماولة تفجريه يف يونيو / حزيران 
اهلجمات،  من  أبمن  أحد  يعد  فلم  2017م.  عام  من 

وتفجريات حفل »مانشسرت« األخرية تشهد بذلك.  

ما دوافعهم إىل الهاد القتايل؟!
يرتدد هذا السؤال كثريا يف البالد الغري اإلسالمية على إْثر 
وقوع أي حادث إرهاب كتفجري أو إطالق انر أو عمليات 
املنظر  الرؤوس،  وحشية كقطع  بصورة  إعدام  أو  خطف 
الذي شوهد مرارا على شاشات التلفاز يف اآلونة األخرية. 
سر  معرفة  إىل  ملحة  حاجة  املذكور  السؤال  ترديد  ووراء 

تعطش هؤالء املتطرفني للدماء إىل هذه الدرجة! 
والواقع أن أبرز من أجاب على هذا التساؤل كان املسيح 
إجابة  العديد من كتاابته  ثنااي  قدم بني  إذ   ، املوعود 
خالل  من  عليها  نطلع  الذكر،  آنف  السؤال  على  وافية 
املتطرفني  هؤالء  أن  يف  نلخصها  كالمه،  من  مقتبس 

جون آدمز توماس جفرسون
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األساطري  على  طفولتهم  منذ  يتغذون  ابلهاد  املتشدقني 
واليت  للجهاد،  اخلاطئ  ابملفهوم  املتعلقة  اخلاطئة  والقصص 
على  وإلقاؤها  أنظارهم  أمام  جتسيدها  مناسبة  يف كل  يتم 
يصريون  لذلك،  نتيجة  قلوهبم.  يف  وغرسها  مسامعهم 
إدراك  جمرد  عن  حىت  يعجزون  حبيث  أخالقيا«  »موتى 

شناعة هذه األعمال البغيضة. 
بكل  خاطئ  فهم  هو  للجهاد  املعاصر  الفهم  أن  يعين  مما 
املقاييس، ومصدر هذا الفهم اخلاطئ ليس القرآن الكرمي بتاات، 
وال سنة الرسول  كذلك، إمنا منشأ فكرة الهاد القتايل 
هو مزاعم املتأخرين من رجال الدين الضالني املضلني الذين 
عليها،  املسلمني وحرضوهم  عامة  األفكار يف  غرسوا هذه 

حالة  مستغلني 
العام  الشعور 
اإلحباط  من 
والرغبة  والعجز 
الثأر  يف  العارمة 

واالنتقام.

الكرمي  القرآن 
من  بريء 

جهادهم
يتضح لنا جليا أن اإلسالم احلقيقي، ممثال يف القرآن الكرمي 
والتطبيق النبوي له، ال يشكل أي مصدر لإلرهاب. فالقرآن 
ْوا يِف اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾  ْعثـَ الكرمي يعلن مرارا وتكرارا: ﴿َواَل تـَ
يسمح  وال  عام،  بشكل  العدوان  يرفض  واإلسالم   .)2(

ابلقتال إال يف حال الدفاع عن النفس ويف سبيل نشر حرية 
َقاِتُلوَنُكْم  العبادة، يقول تعاىل: ﴿َوَقاِتُلوا يِف َسِبيِل اللَِّ الَِّذيَن يـُ
ْعَتُدوا ِإنَّ اللََّ اَل ُيِبُّ اْلُمْعَتِديَن﴾ )3(. بل واألكثر من  َواَل تـَ

ذلك أن القرآن الكرمي نفسه يدعو إىل العفو عن املعتدي 
تعاىل:  يقول  إلصالحهن  ذريعة  العفو  ذلك  ما كان  إذا 
َسيَِّئٍة  َوَجزَاُء   * َتِصرُوَن  نـْ يـَ ُهْم  ْغُي  اْلبـَ ُهُم  َأَصابـَ ِإَذا  ﴿وَالَِّذيَن 
إِنَُّه اَل ُيِبُّ  َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّ  َفَمْن َعَفا وََأْصَلَح  ُلَها  ِمثـْ َسيَِّئٌة 
اِلِمنَي﴾ )4(، فليدلنا منتقدو اإلسالم على أي إشارة يف  الظَّ
كتابنا األقدس )القرآن الكرمي( إىل استباحة دماء األبرايء أو 

االعتداء بكافة صوره!

دور املستشرقني املسيحيني يف نشر الصورة الزائفة 
ذلك  مشايخ  أشاعها  اليت  الفاسدة  والفتاوي  الضالالت 
اخلاطئ  املفهوم  انتشار  الوحيد وراء  السبب  مل تكن  الزمن 
املستشرقني  إن  بل  للجهاد. 
من  سيما  وال  املسيحيني، 
دين،  رجال  منهم  كانوا 
ترويج  يف  أساسيا  دورا  لعبوا 
بني  اخلاطئ  املفهوم  ذلك 
املسلمني، فسعوا إليهام العوام 
بوجود تناقض حاد بني تعاليم 
مصورين  واإلسالم،  املسيحية 
دينه  لنشر  سعى  ابهلل،  والعياذ   كنيب كاذب،  النيب 
ابلسيف، على خالف يسوع الذي نشر احلب والوائم بني 
البشر. فأقحموا يف الدين اإلسالمي أمورا ليست منه وسعوا 
لتعزيزها بقوة.. وقد أشار املسيح املوعود  إىل حقيقة 

ذلك الدور املشبوه، فقال: 
»صحيح أن املشايخ أخذوا نصيبا من هذا الظلم، لكن 
القساوسـة يقلُّون عنهم يف هذا اجملال، حيث رسخوا يف 
بتوجيه  الفهم،  قليلي  املشايخ  الناس كـالم  عامة  أذهان 
اعرتاضات من هذا القبيل إىل اإلسالم. فزعم عامة الناس 

الفهم املعارص للجهاد هو فهم خاطئ بكل املقاييس، ومصدر 

هذا الفهم الخاطئ ليس القرآن الكريم بتاتا، وال سنة الرسول 

 كذلك، إمنا منشأ فكرة الجهاد القتايل هو مزاعم املتأخرين 

األفكار  الذين غرسوا هذه  املضلن  الضالن  الدين  من رجال 

الشعور  يف عامة املسلمن وحرضوهم عليها، مستغلن حالة 

العام من اإلحباط والعجز والرغبة العارمة يف الثأر واالنتقام.
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القساوسة،  وكذلك  ابلهاد،  يفتون  مشاخينا  دام  ما  إنه 
وهم أصحاب العلم، يثريون االعرتاضات نفسها؛ فيثبت 
من ذلك أن الهاد مسموح به يف ديننا. ما أعظمه من 
ظلم ُارُتكب إذ أُلصق هذا االعرتاض ابإلسالم بشهادتني! 
التزاما  القساوسة هذا املسلك وقالوا أبمانـة  لو مل يسلك 
الفتـوى  هذه  يفتون  املشايخ  هؤالء  أبن  والصدق  ابحلق 
جهـال وغباوة منهم وإال فإن الظروف اليت أدت إىل هذه 
الضرورة يف صـدر اإلسالم مل تعد موجودة يف الزمن الراهن، 
لكان من املأمول أن ختتفـي فكرة الهاد املذكورة من الدنيا 
هنائيا. ولكن ملا كان اإلفراط يف احلماس والتفريط يف الفهم 

مل يفهموا احلقيقة« )5( 

انتشار التطرف الديين
جند  اآلخر  الانب  وعلى 
الغرب  مفكري  بني  من 
املنصفني  من  الكثري 
»سكوت  املوضوعيني، كـ 
يف  املختص  أتران« 

)علم  األنثروبولوجيا 
اإلنسان( والذي نشر 
مذكرة   2008 عام 
العلوم  وحدة  أعدهتا 
قسم  يف  السلوكية 
العسكرية  املخابرات 
واملعروفة  الربيطانية، 
بـ MI5، وليت مت نشر 
ضمن  الحقا  حمتواها 
كتاب للمؤلف نفسه 

بعنوان »التحدث على العدو« 
ذكر فيها:

“What inspires the most lethal terrorists in the 
world today is not so much the Qur’an or religious 
teachings as a thrilling cause and call to action that 
promises glory and esteem in the eyes of friends.  
Jihad is an egalitarian, equal-opportunity employer: 
fraternal, fast-breaking, glorious and cool…Western 
volunteers for ISIS are mostly youth in transitional 
stages in their lives.  For the most part, they have no 
traditional religious education and are ‘born again’ 
to religion…They believe that they are part of a 
great historical movement that has reestablished the 
Islamic Caliphate.”

»إن ما يمس اإلرهابيني األكثر دموية يف العامل اليوم ليس 
القرآن أو التعاليم الدينية اليت ال توجد فيها تعاليم تدعو 
للقتل لقاء اجملد والشهرة. بل جند أن الهاد احلقيقي قائم 
على املساواة والتكافؤ وتعزيز املؤاخاة واملبادرة برفع الظلم 

وهذا شيء رائع يف حد ذاته.
وعلى العكس من ذلك، جند أن املتطوعني لداعش أغلبهم 
من الشباب املفتقرين يف غالبيتهم إىل املعرفة الدينية والذين 
يبحث كل منهم عن طريق ليتخلص من ذنوبه، حماولني 
إقناع أنفسهم أبهنم يضحون يف سبيل الدين ابخنراطهم يف 

حركة اترخيية إلعادة اخلالفة« )6(
ويف مذكرته نفسها استطرد قائال:

»بعيدا عن كوهنم متعصبني، جند العديد منهم ال ميارسون 
الشعائر الدينية ابنتظام، والكثريين مفتقرين إىل أية ثقافة 

دينية، حىت ميكن عدهم من قليلي الفهم يف الدين« )7( 
هذا ومل يكن »سكوت أتران« وحده من توصل إىل هذه 
الفكرة، فقد توصل حمللون آخرون إىل أن الراسخ يف علوم 

الدين ميتلك أفضل حاية ضد التطرف. 
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قصص ووعود زائفة 
حائكي  على  جدا  اليسري  من 
يقودوا  أن  والدسائس  املؤامرات 
من ليس لديهم معرفة ابلدين إىل 
اإلرهابية،  ابملنظمات  االلتحاق 
األفغانية  الروسية  احلرب  فخالل 
عبد هللا  املدعو  قام  عام 1980 
الناس  من  حشود  بتجنيد  عزام 
اجملاهدين«  »تنظيم  بـ  مسي  فيما 
خيالية  رواايت  نسجه  طريق  عن 
من قبيل تغلبه مبفرده على جحافل 
من جيوش السوفييت، وجناته من 

إطالق الرصاص املتطاير ومن الدهس تت الدابابت، ويف 
كتاب له بعنوان:

 »آايت الرحن يف جهاد األفغان« يبالغ املذكور يف خياالته 
لة مظلة  قائال أن الطيور انقضت معرتضة القذائف ُمشكِّ
واقية لتحمي اجملاهدين، بل إن املالئكة شوهدت على 

الياد  صهوات 
تقاتل  وهي 
ولألسف  معه. 
الهلة  البله  وقع 

يف فخ تصديق هذه القصص اخليالية، فاخنرطوا يف هذه 
أهنم  ظانني  أكرب«  »هللا  بصيحة  مندفعني  املنظمات 
املغرتين  هؤالء  إىل  يقدم  إغراء  وأعظم  الدين.  ينصرون 
أن موهتم يف هذه احلروب املقدسة سيدخلهم اىل النة 
واخلمور  ابمللذات  مباشرة  ليستمتعوا  حساب  دون  من 
وحور العني. وهبذا خيتزلون هدف الدين احلنيف يف نيل 
الضالالت  هذه  وتبقى  والسدية.  احلسية  املتع  بعض 

واخلياالت ما جيذب الشباب الغافلني 
إىل االنضمام إىل معسكراهتم.
جهادان احلقيقي يف هذا العصر

الذكر  سالفة  واخلاطئة   الراهنة  الصورة 
إلظهار  السعي  إىل  تضطران  للجهاد، 
اإلسالم،  يف  للجهاد  الصائب  النمط 
إزاء  احلق  شهادة  ابب  من  األقل  على 
الضالون  يروجها  اليت  الزور  شهادة 
واملضلون، فالسكوت عن إظهار املفهوم 
مبثابة  اإلسالم هو  للجهاد يف  الصحيح 
بشدة  عنه  هنينا  ما  للشهادة، وهو  كتم 
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه  ﴿َواَل َتْكُتُموا الشَّ
ْعَمُلوَن َعِليٌم﴾ )8(، فعلينا أن نقوم جبهاٍد  ْلُبُه وَاللَُّ مبَا تـَ آمِثٌ قـَ
ولصدهم  املسلمني  لتثقيف  اإلسالم  معارضي  حيال  آخر 
القلم« الذي قال عنه  التطرف، وجهادان هو »جهاد  عن 
من  أقوى  فالقلم  العصر.  جهاد  أنه    املوعود  املسيح 
السيف، ومهمتنا هي فتح قلوب العباد، ال األراضي والبالد. 
وخالل حياته، أنشأ املسيح املوعود 
الكتب  من  ضخمة  ترسانة   
اليت تعمل عمل السيوف يف العقول 
املشنونة ضد  احلمالت  حبدهتا ضد 
اإلسالم. وكل ما يتوجب علينا فعله هو أن نثقف أنفسنا 

هبذه املعارف لكي نربح هذه احلرب الفكرية بنجاح.  

عواقب وخيمة وأرقام سوداء جراء تاهل النُُّذر 
إن ما يفشل املتطرفون دوما يف إدراكه أن أكثر من تضرر 
مجعية  نشرت  نفسه.  اإلسالمي  العامل  هو  جهادهم  من 
»أطباء للمسؤولية االجتماعية« يف آذار\مارس 2015 أنه 

وتبقى هذه الضاالت والخياالت ما يجذب

 الشباب الغافلن إىل االنضامم إىل معسكراتهم.
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التايل هلجوم احلادي عشر من سبتمرب على مركز  العقد  خالل 
التجارة العاملي يف أمريكا ُشنَّت حروب حصدت ما يزيد على 
مليون شخص يف العراق، و220 ألفا يف أفغانستان و80 ألفا 
يف ابكستان. ما يعكس شيئا من العواقب الوخيمة هلذا الفكر 

الدموي على املسلمني أنفسهم.
فقبل بضعة عقود، مل يكن يسمع ابلتفجريات االنتحارية يف عاملنا 
واحد.  تفجري  سوى  ُيذَكر  يكاد  ال  الثمانينيات  ففي  اإلسالمي. 
أما اليوم فقد أصبح األمر كاخلرب العادي. وليس هذا نتيجة عداء 
غري املسلمني للمسلمني، بل املسلمون أنفسهم من يقتلون أنفسهم 
ِبُكْم  اللََّ َكاَن  ِإنَّ  ُفَسُكْم  أَنـْ ُلوا  ْقتـُ تـَ ﴿َواَل  الصريح:  للحكم  خالفا 
ْفَعْل َذِلَك ُعْدوَااًن َوُظْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه اَنرًا وََكاَن  رَِحيًما * َوَمْن يـَ
َذِلَك َعَلى اللَِّ َيِسريًا﴾ )9(. فما يدث اآلن من مرارات يتجرعها 
تعليم  عن  احنرافهم  نتيجة  يصلوهنا  اليت  النار  بعض  هو  املسلمون 

.)( كتاهبم ونبيهم اخلامت
فيه  بياان ذكر  القومي األمريكي  وقد قدم معهد دراسات األمن 
أن عام 2016 كان األكثر دموية نتيجة التفجريات االنتحارية. 
حيث رصد 469 تفجريا يف 28 بلدا، نتج عنها 5,650 شهيد 
و9,480 جريح. وذكر أن 77 من االنتحاريني كانوا من النساء! 
التفجري.  أثناء  أطفاهلن  يملن  النساء  احلاالت كان  بعض  ويف 
املاضية يف كاليفورنيا، قام زوجان برتك طفلهما ابملنزل مث  السنة 
من  العامل  استغرب  فيها 22 شخص.  قتال  إرهابية  بعملية  قاما 
اقرتاف أبوين جرمية كهذه! مع أن اإلسالم يف الواقع يسعى إليواء 
النساء حىت يف خضم احلروب وبشاعتها. فعن عائشة أم املؤمنني 
رضي هللا عنها أهنا قالت: »اَي َرُسوَل اللَِّ نـَرَى اْلَِهاَد َأْفَضَل اْلَعَمِل 

رُوٌر« )10(  َأَفاَل جُنَاِهُد َقاَل اَل َلِكنَّ َأْفَضَل اْلَِهاِد َحجٌّ َمبـْ

الهاديون املخادعون
من أكثر مظاهر اخلداع يف هذه احلرب من يعلنه هؤالء الهاديون 

حضرة مرزا طاهر أمحد  )رمحه هللا تعاىل(
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جوفاء  ونداءات  هبتافات  الغرب  لدول  إدانة  من  الكذبة 
الوسائل  على  يعتمدون  السر  يف  هم  بينما  العلن،  يف 
األمر  هذا  أن  واحلق  عدواهنم،  لتنفيذ  الغرب  يتيحها  اليت 
تفطن إليه حضرة اخلليفة الرابع )رحه هللا تعاىل(، يف كتابه 
»كارثةاخلليج والنظام العاملي الديد« إذ ذكر فيه ما مفاده 
أن هناك دوال إسالمية تعتمد يف تسلحها على الدول اليت 
البلدان  يصفون  املسلمني  إن  حبيث  ضدها،  الهاد  تعلن 
الطغاة  املشركني  وبالد  احلرب  دار  أبهنا  والغرب  الشرق 
أعداء هللا، مث من جانب آخر ميدون اليدي إليهم متسولني 
للصواريخ والطائرات املقاتلة والسفن احلربية وغري ذلك من 

مظاهر التسليح.
ضد  شيعي  بينهم،  فيما  يتقاتلون  املسلمون  ظل  وطاملا 
إزاء غريهم،  سيبقون ضعفاء  ذاك،  البلد ضد  وهذا  سين، 
القوى  تفرضها  اليت  تُسد«  رِّق  »فـَ سياسة  هبذا  وخيدمون 
الغربية. وبسبب هذه الصراعات املتواصلة يغيب املسلمون 
عن جهادهم احلقيقي الذي جيعل منهم قوة أخالقية موحدة 
َر  ُتْم َخيـْ إلشاعة اخلري يف العامل عمال بقول هللا عز وجل: ﴿ُكنـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  نـْ ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمرُوَن اِبْلَمْعرُوِف َوتـَ
املسلمني كانوا  على  حقبة  ومرت   ..)11( اِبللَِّ﴾  ْؤِمُنوَن  َوتـُ
مثار إعجاب العامل بسبب صدقهم وتقواهم ونزاهتهم، ونظرا 
املسلمني  اليت وفروها يف بالدهم لغري  إىل األمن والسالمة 

والسالم.  ابحلرية  لينعموا  بالدان  إىل  يلجؤون  حيث كانوا 
فلماذا يغيب هذا التصور واالنطباع عنا اآلن؟! ال شك أن 

السبب ابت مفهوما. 

حرمة دم النسان يف السلم
يتبناه  الذي  الدموي  الفكر  أبن  جنزم  سبق،  ملا  اختصارا 
اإلرهابيون ال ميت بصلة لدين سيدان حممد ، فمن خالل 
السرية النبوية الشريفة نتبني أنه  أول من أدان هذا الفكر 
َعِن  وأعراضهم. وقد ورد  الناس  دماء  يطال  الذي  الدموي 
ْيُت َرُسوَل اللَِّ  َوَغَزْوُت َمَعُه  اأْلَْسَوِد ْبِن َسرِيٍع أنه َقاَل: »أَتـَ
ُلوا اْلِوْلَدانَ. َوَقاَل َمرًَّة  تـَ ْوَمِئٍذ َحىتَّ قـَ َقَتَل النَّاُس يـَ َفَأَصْبُت َظْهرًا فـَ
وَاٍم َجاَوزَُهْم  َقاَل: َما اَبُل َأقـْ َلَغ َذِلَك َرُسوَل اللَِّ . فـَ بـَ رِّيََّة فـَ الذُّ
َا  َقاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اللَِّ ِإمنَّ رِّيََّة. فـَ ُلوا الذُّ تـَ ْوَم َحىتَّ قـَ اْلَقْتُل اْليـَ
َناُء اْلُمْشرِِكنيَ.  َقاَل: َأاَل ِإنَّ ِخَيارَُكْم أَبـْ ُهْم َأْواَلُد اْلُمْشرِِكنَي. فـَ
َقاَل: ُكلُّ  ُذرِّيًَّة.  ُلوا  ْقتـُ تـَ اَل  َأاَل  ُذرِّيًَّة،  ُلوا  ْقتـُ تـَ اَل  َأاَل  َقاَل:  مُثَّ 
وَاَها  َفَأبـَ َها  ِلَسانـُ َها  َعنـْ ْعِرَب  يـُ َحىتَّ  اْلِفْطرَِة  َعَلى  ُتوَلُد  َنَسَمٍة 
رَاهِنَا« )12(، فيا له من بيان قوي أعلنه رسول  َنصِّ َهوَِّداهِنَا َويـُ يـُ
هللا ! فكل حياة هلا قدسية، وكل طفل هو هدية وثروة 
مثينة مهما كان دينه وآابؤه. ولذلك حنزن ونتأسف عندما 
اجملرمون  فهؤالء  الكريهة.  احلروب  هذه  يف  األطفال  ميوت 
يستهدفون األطفال كما حصل يف تفجري مانشسرت حيث 

ـــيح  ـــأ املس ـــه، أنش ـــال حيات ـــاد. وخ ـــاد، ال األرايض والب ـــوب العب ـــح قل ـــي فت ـــا ه ـــيف، ومهمتن ـــن الس ـــوى م ـــم أق فالقل

املوعـــود  ترســـانة ضخمـــة مـــن الكتـــب التـــي تعمـــل عمـــل الســـيوف يف العقـــول بحدتهـــا ضـــد الحمـــات املشـــنونة ضـــد 

اإلســـام. وكل مـــا يتوجـــب علينـــا فعلـــه هـــو أن نثقـــف أنفســـنا بهـــذه املعـــارف لـــي نربـــح هـــذه الحـــرب الفكريـــة بنجـــاح.  
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فجروا حفل موسيقي للصغار، وخطفوا أكثر من 200 فتاة 
صغرية يف نيجرياي، وذحبوا 132 طفال يف مدارس بيشاور، 
وضحااي أطفال سوراي ال تعد وال تصى. فقد راح عشرات 
اآلالف من األطفال األبرايء ضحااي هذا اإلرهاب الغاشم. 
يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي حيال حرمة الدماء: ﴿َواَل 
يفرتض   ..)13(  ﴾ اِبحْلَقِّ ِإالَّ  اللَُّ  َحرََّم  الَّيِت  ْفَس  النـَّ ُلوا  ْقتـُ تـَ
املتطرفون أن هلم احلق يف سلب حياة غري املسلمني، صغارا 
كانوا أم كبارا. ولكن هذا ليس ما يعلِّمه اإلسالم. عندما كان 
رسول هللا  يرسل بعثة للجهاد كان يقول هلم: »اْنَطِلُقوا 
ُلوا َشْيًخا َفاِنًيا  ْقتـُ اِبْسِم اللَِّ َواِبللَِّ َوَعَلى ِملَِّة َرُسوِل اللَِّ، َواَل تـَ
وا َغَناِئَمُكْم،  ُغلُّوا، َوُضمُّ َواَل ِطْفاًل َواَل َصِغريًا َواَل اْمرََأًة، َواَل تـَ
وََأْصِلُحوا وََأْحِسُنوا ِإنَّ اللََّ ُيِبُّ اْلُمْحِسِننَي« )14(، فهيهات 
فبينهما  املتطرفني،  أولئك  وأفعال    تعاليم رسول هللا  بني 
بعد املشرقني. لقد وسعت رحة رسول هللا  كل ذي نفس 
فلم  احلروب،  يكره  الناس، وكان  الدواب، انهيك عن  من 
خيضها إال مكرَها وسعى إلقامة السلم بكل الطرق املتاحة له 
لينهي احلروب ويقلل املعاانة احلاصلة من احلرب اليت تطال 
منعدمة  األخالق  فهذه  الضحااي.  فيها  ويذهب  املساكني 
متاما لدى مقاتلي داعش والقاعدة الذين فشلوا ابمتياز يف 
نبينا حممد ، ولذلك من غري الالئق نسبة  اتباع أخالق 

أفعاهلم لإلسالم حبال من األحوال. 

الدوافع املشروعة وراء الهاد القتايل زمن السلم األول 
عند تليل أحوال املسلمني يف صدر اإلسالم ندرك سبب 
اضطرار املسلمني األوائل إىل القتال كصورة من صور الهاد 
تقول:  القتايل  اليت مسحت ابلهاد  املتعددة. وأول اآلايت 
َنْصرِِهْم  َعَلى  اللََّ  َوِإنَّ  ُظِلُموا  ُهْم  أِبَنـَّ ُلوَن  َقاتـَ يـُ لِلَِّذيَن  ﴿ُأِذَن 
ُقوُلوا  ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأن يـَ َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِداَيرِِهْم 

َمْت َصوَاِمُع  ْعٍض هلَُّدِّ ْعَضُهم ِببـَ َنا اللَُّ َوَلْوال َدْفُع اللَِّ النَّاَس بـَ رَبـُّ
َوِبَيٌع َوَصَلوَاٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّ َكِثريًا َولََينُصرَنَّ 
اللَُّ َمن َينُصرُُه ِإنَّ اللََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز﴾ )15(، ويف هذه اآلايت 
الكرمية ال نرى ما يسوقه املتطرفون اليوم من دواعش وغريهم 
بقتال كل من مل يدن بدين ابإلسالم، وال جند مساحا ابلقتل 
مل  واألطفال. كما  النساء  وسيب  املتفجرات  وزرع  والرتويع 
يسمح إبخراجهم من األرض اليت يعيشون فيها وتويلهم إىل 
الجئني ومل يقل مبنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية وتدنيس 
وتفجري معابدهم كما حدث بسوراي والعراق وابكستان، بل 
أعطي اإلذن ابلقتال لثالثة أسباب: إما دفاعا عن النفس أو 
حاية حلق الغري يف حرية العبادة واختيار الدين، أو معاقبة 
للطغاة واجملرمني. وهذه األسباب الثالثة فقط هي األسباب 
اليت مُسح مبوجبها حسب القرآن الكرمي وسرية النيب الشريفة 
 ابلقتال، وكان القتال بدافع تلك األسباب جهادا أيضا.

سلح الدعاء يف الدعوة إىل هللا
عندما أتى جيش قريش بنية إابدة املسلمني، دخل رسول هللا 
َعْهَدَك  أَْنُشُدَك   خيمته ودعا ربه عز وجل: »اللَُّهمَّ ِإنِّ 
فطوال   ،)16( ْوِم«  اْليـَ ْعَد  بـَ ْعَبْد  تـُ ملَْ  ِشْئَت  ِإْن  اللَُّهمَّ  َوَوْعَدَك 
حياة النيب  كلها مل يدع أبدا إىل أي نوع من الغزوات ضد 
الكفار إلجبارهم على دخول اإلسالم. بل كان يدعو حبرقة 
َلَعلََّك  وأمل ليال وهنارا للبشرية مجعاء حىت قال هللا تعاىل له: ﴿فـَ
ْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسًفا﴾  ْفَسَك َعَلى َآاَثرِِهْم ِإْن ملَْ يـُ اَبِخٌع نـَ
)17(، فهذا كان جهاد النيب  ابلدعاء ومل أيت إنسان قبل 

. ولو  مثلما دعا حضرته  للبشرية   دعا  النيب  بعد  أو 
وأسلوب  روح  بنفس  للدعاء  اليوم كلهم  املسلمون  اجتمع 

النيب  لتحول عاملنا إىل جنة للسالم واالزدهار.
حنن  والذي   ، هللا  رسول  به  قام  الذي  اآلخر  الهاد 
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بصدده، كان دعوة الناس إىل خالقهم، وقد وظف  كل 
طاقاته وقام جبهد حثيث ابلرغم من املعارضة الصارمة اليت 
كان يتلقاها، لكنها كلها مل تؤثر قط على جهوده  يف 
الدعوة إىل هللا. حىت أن القرآن الكرمي مسى مساعي الدعوة 

الفكرية تلك ابلهاد األكرب، يقول هللا تعاىل: 
﴿َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهْم ِبِه ِجَهاًدا َكِبريًا﴾ )18( 

وسالح املؤمنني يف هذه املعركة ليس ماداي، بل هو القرآن 
الكرمي نفسه الذي يشتمل على حقائق قادرة على النفاذ إىل 
القلب مبا هو أقوى من السيف، وحجج صارمة توفر حاية 
أكثر من الدروع الصلبة.  وقد عمل الرسول  وصحابته 
على نشر الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة واحلجج الصادقة 
هلداية الناس. أما الظروف القاهرة قد أرغمت املسلمني على 
  حل السيف للدفاع عن أنفسهم، وإال لقضى الرسول
واملسلمون طوال 23 سنة، واليت هي مدة دعوته ، ابلهاد 
القرآن والدعوة إىل عبادة هللا تعاىل واحلب والصالح. ولذلك 

عندما عاد رسول هللا  من إحدى غزواته قال:
وما  قالوا:  األكرب،  الهاد  إىل  األصغر  الهاد  من  »رجعنا 
ولذلك   ،)19( هواه«  العبد  جماهدة  قال:  األكرب؟  الهاد 
من  ليطهرها  نفسه  يقوم مبجاهدة  أن  املسلم  على  يتوجب 
اخلبائث والشهوات ويرغمها على السعي على الطريق القومي. 

الطريق إىل السلم
فهذه رسالتنا إىل العامل اإلسالمي اليوم وللعامل أمجع يف هذه 
على  القائمة  النزاعات  تنتهي  أن  جيب  العصيبة.  األوقات 
دينها.  لتغيري  الناس  إكراه  والقائمة على  الديين  االختالف 
قد وعد هللا مبساعدتنا إذا تعاوان على مكافحة شرور أنفسنا 
يقول هللا  العامل.  السالم والعدل يف  ترسيخ دعائم  يف سبل 
َلَنا َوِإنَّ اللََّ َلَمَع  ُهْم ُسبـُ نـَّ ْهِديـَ تعاىل: ﴿وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَ

اْلُمْحِسِننَي﴾ )20( 
فالسعي من أجل السالم هو الهاد احلقيقي لنا وهذا اجملال 

مفتوح أمام الميع لالنضمام إليه.

الشباب وقود كل الهاَدين
وقودا  املاضي  يف  جبهلهم  املسلمون  الشباب  ل  شكَّ كما 
الهاد  إىل  ودعاويهم  الشيوخ  ألضاليل  االشتعال  شديد 
الشباب  فإن  احلنيف،  ديننا  يف  له  أصل  ال  الذي  القتايل 
احليوي  الوقود  توفري  مهمة  عاتقه  على  تقع  اآلن  املثقف 
حيث  هلذا،  األنسب  فهم  املقدسة،  احلرب  لتلك  النظيف 
مل تعد املطبوعات كافية، بل اتسعت جبهة احلرب الفكرية 
لتشمل مقاطع الفيديو وشاشات التلفاز والسينما ووسائل 

التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتنت األخرى. 

اهلوامش:

2 - )البقرة 61(     3 - )البقرة 191(    4 - )الشورى: 41-40(
5 - حضرة مرزا غالم أحد القاداين )عليه الصالة والسالم( - الرتمجة 

العربية ملقال بعنوان »كيف ميكن التخلص من اإلمث؟!«
6 - سكوت أتران – التحدث إىل العدو    7. نفس املرجع السابق

8 - )البقرة: 284(    9 - )النساء: 31-30(    
10 - )صحيح البخاري، كتاب احلج(

11 - )آل عمران: 111(   12 - )مسند أحد، كتاب مسند املكيني(
13 - )األنعام 152(   

14 - سنن أب داوود كتاب دعاء املشركني 2614
15 - احلج 40 -41    16 - )صحيح البخاري، كتاب الهاد والسري(

17 - )الكهف 6(    18 - )الفرقان 52(
19 - ابن عابدين - رد احملتار على الدر املختار

20 - )العنكبوت 70(

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-09-02-0315 
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واحد، كوهنا  احلقيقة  يف  األداين كلها  جوهر 
كلها انبعة من نفس الينبوع الطاهر، حىت إننا ال 
جنانب الصواب إذا قلنا أبن كل ما على الساحة 
من األداين مرجعها إىل األصل نفسه، وهو اإلسالم هلل تعاىل 
يَن ِعْنَد اللَِّ اإْلِْساَلُم ....﴾ )1( وإمنا وقعت االختالفات  ﴿ِإنَّ الدِّ
وتباينت وجهات النظر بعدما أدىل كل فريق بدلوه يف حماولة فهم 
ابلقوة  نظره  فرض وجهة  اخلاصة حماوال  بطريقته  املقدس  النص 
َلَف الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن  على اآلخرين ﴿..... َوَما اْختـَ
نـَُهْم﴾ )2(. وبقدر ما تكون التعاليم  يـْ ْغًيا بـَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بـَ بـَ
مجيلة فإهنا تستفز شيطان القبح املرتصد هلا وألتباعها، وهلذا نرى 
أن كثريا من التعاليم الراقية اليت رسخها رُسل هللا املبعوثون هلداية 
اخللق، تلك التعاليم قد مت تشويهها دون قصد أحياان، وعلى حنو 

متعمَّد يف أغلب األحيان.

الدبة اليت قتلت صاحبها
يف  الناس  عامة  ألسنة  على  األمثال  جمرى  جتري  شائعة  عبارة 
بالدان، معربين هبا عن أن املرء قد يقتل حببه من يب دون أن 
أيضا.  بقتله، بل فوق هذا قد يشوه مسعته  يشعر، وال يكتفي 

حماولة  يف  جاهدين  دين  أي  أعداء  يسعى  أن  مستغراب  ليس 
تشويه مسعة ذلك الدين، إمنا الغريب أن يعمل أتباع الدين نفسه 
صورة  مشوهني  األعداء  هؤالء  أجندة  فينفذوا  أعدائه  حلساب 
من  ومعتادا  مألوفا  األمر  هذا  ابت  وقد  وحقا،  جهال  دينهم 
وجهة نظر مؤرخي األداين وفئة اإلصالحيني من شىت الطوائف. 
ويف هذا املقال ُنسلط الضوء على واحدة من احلركات اإلرهابية 
متذرعة  السالح  بقوة  اإلرهاب  استخدمت  اليت  املُعاصرة، 
بنصوص الدين املسيحي لتمنح أجندهتا السياسية الفاسدة قبلة 
احلياة إىل حني، زاعمة انطالقها من مبادئ نصوص دينية حثتها 
على ذلك حبسب زعمها.. فتسليط الضوء على هذه النوعيات 
هو  احلقيقية  املسيحية  إىل  زورا  املنسوبة  اإلرهابية  احلركات  من 
حماولة لتعرية تلك احلركات اإلجرامية، وإثبات خمالفتها الصرية 
لتعاليم السيد املسيح  األصلية، تلك التعاليم اليت ال يرتدد 

منصف يف الشهادة بسلميتها ومجاهلا، ولو نسبيا.

أيها اللْوَلِويُّوَن، سحقا لكم!
حاهلا  على  وهي  نقية  تكون  لألداين  األصلية  التعاليم  أن  قلنا 
النبيني  أكثر  ومن  بعد،  فيما  للتشويه  تعرضها  وقبل  األصلية 

﴾﴿

مسيحيون في مواجهة المسيح..
براءة السيد المسيح  من اإلرهاب

حممد مصطفى - مصر
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 ، الناصري   املسيح  السيد  قسرا  تعاليمهم  الذين شوِّهت 
أننا  نكتشف  املقدَّس  اإلنسان  ذلك  لتعاليم  سريع  فباستعراض 
التزوير من معان  تعنيه كلمة  ما  متعمد بكل  تزوير  أمام جرمية 
قبيحة. وحني يـُوَاَجه مرتكبو الرائم اإلرهابية ابسم دينهم، حني 
يواجهون حبقيقة مساحة دينهم نراهم يتذرعون أبنه »لو« أتيحت 
ملؤسس دينهم فرصة االنقضاض ملا تردد. يروق يل أن أدعوهم 
الذين  املولويني  املشايخ  شاكلة  على  فهم  »اللولويون«  ابسم 
أكثر  أهنم  ظانني  يفرتضون حماال،  وطاملا  دائما،  »لو«  يرددون 

إحاطة من هللا الذي شرع الدين مبا فيه من مساحة وحمبة.

خلًفا للمسيحية، »جيش الرب« أبطال جرائم القتل امُلقدس
 »Lord Resistance Army )LRA( للمقاومة  الرب  »جيش 
هو  للمقاومة«  الرب  »جيش  االسم  هذا  يكن  مل  البداية  يف 
جوزيف كون  احلايل  زعيمه  اختار  بل  للتنظيم؛  األول  االسم 
ابملسحة  تكتسي  االسم، كلها  هذا  قبل  أخرى  أمساء  لتنظيمه 
»القوات  إىل  للخالص«، مث غرّيه  الرب  الدينية ومنها »جيش 
امسه  بعد ذلك على  استقر  املوحدة«، مث  املسيحية  الدميقراطية 
احلايل املتداول وهو »جيش الرب للمقاومة« ويعرف أيًضا بني 
ابسم  وحملًيا  املتحد«،  املقدس  اإلنقاذ  »جيش  ابسم  أعضائه 
أنه يف كل  وُيالحظ  األوغندية«.  املسيحية  احلركة  أو  »اليش 
األحوال مل ختل التسمية من املسحة الدينية املسيحية، وهذا على 
الرغم من أن تعاليم السيد املسيح األصلية تنبذ فكرة رد العدوان 
أصال، متاشيا مع التعليم اإلجنيلي الشهري: »مَسِْعُتْم أَنَُّه ِقيَل: َعنْيٌ 
رَّ، َبْل َمْن  َقاِوُموا الشَّ . وََأمَّا َأاَن َفَأُقوُل َلُكْم: اَل تـُ ِبَعنْيٍ َوِسنٌّ ِبِسنٍّ
ِن َفَحوِّْل َلُه اآلَخَر أَْيًضا. َوَمْن َأرَاَد َأْن  َك اأَلميَْ َلَطَمَك َعَلى َخدِّ
رََك ِمياًل  رُْك َلُه الرَِّداَء أَْيًضا. َوَمْن َسخَّ ْوَبَك َفاتـْ خُيَاِصَمَك َوأَيُْخَذ ثـَ

نـَنْيِ« )3( وَاِحًدا َفاْذَهْب َمَعُه اثـْ
السودان،  جنوب  أوغندا،  دول  يف  الرب  جيش  تنظيم  وانتشر 

األمم  مكتب  تصريح  وحبسب  الوسطى،  وأفريقيا  الكونغو، 
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا« يف بيان صادر عام 2012 فإن 
الضغط املمارس على جيش الرب ميكن أن يؤدي إىل توغله يف 
بلدان أخرى، بل إن هناك ختوًفا دائًما من االتاد األفريقي من 
أن يصل نطاق عمليات جيش الرب إىل مجهورية تشاد أيًضا لذا 
يتم إطالق تذيرات دائمة من إمكانية لوء جيش الرب إليها )3(

اتريخ النشأة والتأسيس 
ظهر تنظيم جيش الرب يف مثانينيات القرن العشرين وتديًدا يف 
السودان يف سنة  له يف  سنة 1987م ويعود اتريخ أول وجود 
1991 إذ ُتعد من طليعة الدول اليت وطئتها أقدام جيش الرب 
بعد أوغندا بوالية شرق االستوائية السودانية )جنوب السودان 
حالًيا(، لكن التنظيم مل ينشئ قاعدة عمليات له هناك إال يف 
العام 1994، إذ بدأ األهايل حينها يشعرون بوجوده، متذكرين 
أول حاالت قتل املدنيني اليت وقعت يف السنة نفسها وكذلك 
أول حاالت االختطاف. يذكر زعيم حملي أبن الناس يف األايم 
الذين بدأوا يف الظهور  األوىل مل يربطوا بني املقاتلني املسلحني 

والتنظيم اإلرهاب« )4( 

جوهر األديان كلها يف الحقيقة واحد، كونها كلها نابعة من 

نفس الينبوع الطاهر، حتى إننا ال نجانب الصواب إذا قلنا بأن 

كل ما عى الساحة من األديان مرجعها إىل األصل نفسه....

وإمنا وقعت االختافات وتباينت وجهات النظر بعدما أدىل 

بطريقته  املقدس  النص  فهم  محاولة  يف  بدلوه  فريق  كل 

اآلخرين... عى  بالقوة  نظره  وجهة  فرض  محاوال  الخاصة 
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 الزعامة الروحية وُشبهة املنهج
تعترب )أليس أوما 1956 - 2007( الشهرية بـ »الكوينا« أي 
املتنبئة بلغة قبائل األشويل، وهي كاهنة أوغندية وزعيمة املتمردين 
يف البالد، هي املؤسسة الروحية 
املسيحي  الرب  جيش  لتنظيم 
تركها  بدأت  ولقد  للمقاومة، 
أواًل ابسم »حركة الروح القدس« 
»أتشويل«  مجاعة  من  املنبثقة 
اإلثنية )5( واليت ترى أن هلا احلق 
احلكم دون سواها  احلصري يف 
من اجملموعات القبلية أو العرقية 
األخرى يف املنطقة. والغريب أن 
ما  صراحة  خيالف  الكوينا  لدى  العنصري  العرقي  التوجه  هذا 
ذكره بولس حني أراد أن يضع تعليم األخوَّة بني من أراد أن يتبع 
لبستم  قد  ابملسيح  اعتمدمت  الذين  »ألن كلكم  فقال:  املسيح 
املسيح؛ ليس يهودي وال يوانن. ليس عبد وال حر. ليس ذكر 
وأنثى، ألنكم مجيًعا واحد يف املسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح، 
إًذا نسل إبراهيم، وحسب املوعد ورثة« )6( يقصد نسل  فأنتم 

إبراهيم روحًيا، وهي صلة أقوى من الصلة السدية.
أيًضا،  القدس  روح  من  موكلة  أهنا  »الكوينا«  تعتقد  ولكن 
لإلطاحة ابحلكومة األوغندية، فقالت أن تلك الروح خاطبتها 
ابلرئيس  اإلطاحة  فبعد  الظامل.  النظام  هذا  تناضل  أن  وأمرهتا 
السابق ألوغندا النرال »تيتو أوكيلو« واملنتمي إىل جمموعة أشويل 
العرقية يف مشال البالد قام الرئيس »يوري موسيفيين« املنتمي إىل 
احلركة  جمموعة عرقية أخرى وامسها »اباينكويل« مبواجهة هذه 
املتمردة اليت تتزعمها »الكوينا« فتم القضاء على حركتها هذه 
احلكومي  النظام  مع  املواجهة  تلك  يف  القدس«  روح  »حركة 
القائم أثناء تقدمها حنو العاصمة كمباال 1987، وفرت الكوينا 

الوحي  أن  الكوينا  معتقد  يف  يكمن  فهل  إىل كينيا كالجئة. 
املزعوم هلا من هللا جاء خمالًفا ملا قد ُدوِّن يف العهد الديد من 
حب ورضا وتسامح وال عنصرية.. أم أهنا اختارت متاثاًل فيما 
تلقت مع نصوص العهد القدمي احلاثة على عنصرية واضحة وأن 
السيد املسيح نفسه صرّح قائاًل: »ال تظنوا أن جئت ألنقض 
الناموس أو األنبياء. ما جئت ألنقض بل ألكمل« )7(. واحلق 
أن كثريا من املسيحيني لديهم هذه النظرة واالنتظار، ولكن ال 
ننكر أن البعض اآلخر كذلك ينفر منها ويتمسك بتعليم احلب 

الذي أرساه املسيح ُمصحًحا ملا أفسده القوم بسوء فهم.

الزعامة الفعلية لتنظيم جيش الرب املسيحي
أتباع »الكوينا«  انضم معظم 
للمقاومة  الرب  جيش  إىل 
املنبثق عن حركتها، وهو تت 
حالًيا،  كون  جوزيف  قيادة 
أو  أخيها  ابن  أنه  قيل  الذي 
ابن عمها يف بعض الرواايت.

ماذا عن أهداف التنظيم؟! أهي مسيحية حقا؟!
اإلطاحة  وهو  معلن  رئيسي  هدف  إىل  الرب  جيش  يسعى 
هدف  أجل  من  موسفيين،  يوري  األوغندي  الرئيس  بنظام 
الكتاب  على  يتأسس  ديين  حكم  نظام  إقامة  هو  أساسي 
املقدس/ العهد الديد والوصااي العشر كما يزعم. وعلى الرغم 
من كون تعاليم اإلجنيل )العهد الديد من الكتاب املقدس( 
معظم  على  ونًصا  روًحا  طغت  اليت  املفاسد  لتصلح  جاءت 
يلق  مل  ولألسف  ذلك  أن  إال  وشعبه  القدمي  العهد  نصوص 
صدى لدى زعماء وقادة هذا التنظيم املسيحي املسلح. بل 
نراهم أشاحوا بوجوههم عن مساحة اإلجنيل زاعمني أن تعليم 
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اإلجنيل ال ينفصل عن عنف العهد القدمي حبال من األحوال.
يقول زعيم تنظيم جيش الرب جوزيف كون: »أنه على الرغم 
للمقاومة مسيحيون  الرب  أعضاء جيش  العديد من  أن  من 
متدينون، إال أهنم ال ينوون أن يكونوا أصوليني مسيحيني«)8( 
وذلك يف حماولة منه للرد على الرأي القائل أبن جيش الرب 
للمقاومة هو حركة إرهابية ذات دوافع دينية فحسب. وكأن 
هنا أرى أن زعيم هذا التنظيم يذم يف الرسالة املسيحية، يريد 
بتعليم  لن حنكم  تغلبنا  إذا  أننا  للناس واإلعالم  القول  بذلك 
وهي  غايتنا  نصل  فقط حىت  به  وخنوف  نرهب  بل  املسيح، 
ينبذ حني يصل  فكأنه  احلكم مث سنكون غري ذلك حينئذ! 
ملبتغاه حىت تلك األسس اليت اندى هبا إلنشاء تنظيمه )الوصااي 
تشتِه  ال  تسرق،  ال  تزن،  ال  تقتل،  ال  منها:  واليت  العشر( 
مما لقريبك... إخل، ولكننا وللعجب نرى كل تلك املوبقات 
أفراد  يد كافة  تبجح ووقاحة على  بكل  ُمرتكبة  عنها  املنهي 
هذا التنظيم املسلح. هذا وقد صرَّح كون بنفسه قائاًل: »ال 
ميكنين القول أبننا خنوض حراب نظيفة أو أن موسيفيين خيوض 
هبا  يعلم  النظيفة  احلرب  قوله. ألن  يصعب  هذا  قذرة،  حراًب 
هللا وحده« )9(. وقد تبىن كون تفسريًا معيًنا للنصوص الدينية، 
يرفض أى شرح آخر  املتطرفني  بذلك يكون كغريه من  وهو 
النصوص  إنه لأ إىل تفسري هذه  خيالف فكره ومسعاه، بل 
نه من قتل أفراد من مجاعته بعد أن رأى أهنم تعاونوا  بشكل ميكِّ
مع احلكومة ضده، كما ُيشاع عن مقتل فنسنت أويت الرجل 
الثان يف التنظيم )10(. واشتهر عن كون أنه يؤمن مبنطق »إذا 
أساء إليك أحدهم فبادر إىل قتله«، ومل يقتصر على اعتبار 
وإمنا  الرب،  ابسم  الوحيد  املتحدث  أو  هللا  أبنه كليم  نفسه 
أيًضا اعترب نفسه الوسيط بني القوى الروحية والناس، فقد كان 
مواطنو مشال أوغندا يؤمنون بقوى األرواح والسحر، وهذا ما 
استغله جوزيف كون ومن وراءه؛ حيث تؤمن مجاعة األشوىل 

ىف معتقداهتا التقليدية بتداخل عامل األرواح مع البشر.
قال فنسنت أويت الرجل الثان ىف تنظيم جيش الرب –الذي 
أشيع أنه ُقتل- ىف مقابلة معه حينما سئل عن سبب اختيار 
اسم جيش الرب فجاء رده: »أطلقنا هذا االسم على احلركة؛ 
ألننا نقاتل ىف سبيل هللا، فاهلل هو الذى يساعدان ىف األدغال، 
وتطبيق  املقدس  الكتاب  أجل  من  نقاتل  معاركنا.. حنن  وىف 
الوصااي العشر... وذلك كما أسلفنا إميان جزايف بفقه اإلابدة 

العنصرية الدخيل على تعاليم السيد املسيح احلقيقية.

بعض جرائم هذا التنظيم امُلسجلة
وخبالف ما ورد من تعاليم نصية مقدسة اندى هبا زعماء وقادة 
هذا التنظيم يف أتسيسه، فقد ارُتكبت جرائم وحشية يندى هلا 
البني، فقط إذا مُسع خربها، انهيك عن احلال إذا رُئيت.. 
فعداد قتالهم على مدى السنني ال يصره مقال، فوفق إحصاء 
بقتل أكثر  التنظيم  قام  املتحدة يف عام 2013  أجرته األمم 
من 100 ألف شخص يف وسط إفريقيا خالل األعوام الـ25 
األخرية. وعداد املخطوفني على أيديهم تراوح ما بني 60 ألف 
و100 ألف طفل هذا غري التهجري الماعي القسري والتشريد 
واالستغالل  العبودية  وممارسة  املمنهج  القتل  على  والتدريب 
والتخريب  النهب  عن  أيًضا  انهيك   .)11( والتشويه  النسي 
واالغتصاب والتجنيد القسري لألطفال والغارات املتزامنة على 
املدنيني العزل وفوق كل هذا إبراز وحشيتهم املتعمدة والبشعة 
والرماح يف  والعصي  واملعاول  والسكاكني  الفؤوس  ابستخدام 
من  أكثر  فرَّ  ابلنار،  الرمضاء  من  يتمى  وكمن   .)12( القتل 
15000 الجئ من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل جنوب 
الذي شن هجوما  الرب  من هجمات جيش  هراًب  السودان 
على شرق الكونغو )13(، فأين تراهم يذهبون؟! لقد هربوا من 

البالء فوقعوا يف حجره.
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هل من أمل يف مواجهة ذلك اخلطر؟!
اْلُمْؤِمِننَي  هناك مبدأ قرآن حكيم يقول: ﴿َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن 
اأْلُْخرَى  َعَلى  ِإْحَدامُهَا  َغْت  بـَ َفِإْن  ُهَما  نـَ يـْ بـَ َفَأْصِلُحوا  ُلوا  تـَ تـَ اقـْ
ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل َأْمِر اللَِّ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا  َقاِتُلوا الَّيِت تـَ فـَ
ُهَما اِبْلَعْدِل وََأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّ ُيِبُّ اْلُمْقِسِطني﴾ )14( أي إذا  نـَ يـْ بـَ
يّدعون  الناس ابملواجهة ابحلرب وكلهم  قامت جمموعتان من 
حل اسم هللا، فال بد من تدخل طرف اثلث حمايد ال مييل إىل 
أي من الطرفني، بغية إقامة الصلح بينهما، ولكن إذا متادت 
إحدى اجملموعتني املتقاتلتني يف العدوان فال بد من مواجهتها 
حبسم، فإن رجعت عما طغت فيه فال بد حني احلكم عليها 
بدافع  العدل واإلنصاف وال  يكون احلكم  ُسبل  نتوخى  أن 

االنتقام. 
لذا فإن املواجهة احلكومية الواقعة ضد هذا التنظيم وما شــاهبه 
هــي حــق، حفًظــا ألمــن البــالد والعبــاد، غــري أنــه جيــب يف كل 
األحــوال أن يتحلــى آخــذ احلــق ابلعــدل واحلكمــة يف التصــرف 
إذا مــا وضــع يــده علــى عــدوه ليقتــص منــه، وال يــرتُك اجملــال 
للثوائــر النفســانية واالنتقاميــة لديــه لتحــل حمــل احلكمــة والفطنــة 
يف اســتقراء املســتقبل ومــا ميكــن أن يكــون يف حــال انتهــاج أي 
من الطريقني؛ االنتقام طلًبا للثأر أو احلكمة سعًيا إىل السالم.
مجيــع  منــه  تعــان  طــارئ  خلــل  التطــرف  أن  إىل  هنــا  ننتهــي 
طوائــف  تنحــرف  حــني  يقــع  وهــو  اختالفهــا.  علــى  األداين 
هــذه األداين عــن جــادة الصــواب ســواء بفعــل أتباعهــا دون 
قصــد، أو بفعــل خصومهــا تعمــدا. ليكــون القــول الشــهري أبن

 »الرهاب ل دين له«
ديًنا  يِصمون  الذين  وليعلم  احلال،  هذه  يف  متاًما  حمله  يف   
بعينه أنه هو ابلذات منبع اإلفساد واإلرهاب.. أن هذه النظرة 
إمنا هي نظرة األعور الذي ُيدّجل، فيشوه احلق ويداري على 

الباطل، ليفعل من خالله األفاعيل.
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الدولية، جنيف 2007 –  للدراسات  العايل  املعهد  شومريوس« 

الطبعة األوىل
5.  ِعرق األتشويل هم أولئك الذين يعتربون أنفسهم امتداًدا ألول 
القامة )صاحب احلضارة األشولية( ويرجع منشأ  إنسان ُمنتصب 
أميان مشال  القديس أشول مبدينة  هذا االسم »أشويل« إىل حي 
فرنسا على ضفاف هنر سوم حيث ُعثر للمرة األوىل على حفرايت 

تعود إىل هذا العصر يف سنة 1859.
6.  رسالة غالطية 3/ 26، 29     7.  )إجنيل مىت 5/ 17(
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الباحثة »ماركيه  9.  تصريح جوزيف كون خالل مقابلة أجرهتا 

شومريوس«، ري – كوانغبا، 12 يونيو 2006
10.  تقرير عن هيئة اإلذاعة الربيطانية بتاريخ 27 ديسمرب 2007 

عن اختفاء أويت
11.  آن فينمان، املديرة التنفيذية لليونيسف، يف تصريح هلا بتاريخ 

13 أغسطس 2009  
ابلسودان  اخلاص  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  تقرير   .12

2009
13.  املصدر السابق        14.  )احلجرات: 10(

األديان عى  منه جميع  تعاين  طارئ  خلل  التطرف 

اختافها. وهو يقع حن تنحرف طوائف هذه األديان 

أتباعها دون قصد،  بفعل  الصواب سواء  عن جادة 

أو بفعل خصومها تعمدا. ليكون القول الشهري بأن 

»اإلرهاب ال دين له« يف محله متاًما يف هذه الحال....
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448. النهي عن الستفتاح بلقرآن* 
 بســم هللا الرحــن الرحيــم. حدثــين املولــوي حممــد إمساعيل احلائز 
علــى شــهادة »املولــوي الفاضــل« قــال: كان املولــوي عبــد هللا 
الســنوري يقول: لقد هنى املســيح املوعود  عن االســتفتاح 

ابلقرآن.

449. عن فلسفة الدعاء، ودعاء انفع لقضاء الدين
 بسم هللا الرحن الرحيم. حدثين املولوي حممد إمساعيل احلائز على 
شــهادة »املولــوي الفاضــل« قــال: كان املولــوي عبــد هللا الســنوري 
يقــول: لقــد عّلمــين املســيح املوعــود   لقضــاء الَديــن أن ألتــزم 
بقراءة »ال حول وال قوة إال ابهلل« 11 مرة بعد أداء الفروض من 

كل صالة. ولقد جربت هذا األمر مرارًا وجدته صحيًحا متاًما.
أقــول: ليســت هــذه األمــور مــن قبيــل الشــعوذة والســحر حبيــث      
يقضــي املــرء مــا عليــه مــن الَديــن مبجــرد قــراءة هــذه الكلمــات ولــو 
كانت أعماله األخرى خمالفة لذلك، بل ال بد من األخذ أبسباب 
خلقها هللا تعاىل حلل املشــكلة. وال يعين هذا الدعاء يف مثل هذه 

الزء الثاين )ح 44(
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القضــااي إال أنــه إذا كانــت الظــروف األخــرى موافقة فإن مثل هذا 
الدعاء يصبح جملبة لرحة هللا تعاىل. كما أن كلمات هذا الدعاء 

أيضا من نوع يثري رحة هللا تعاىل. وهللا أعلم.

450.  سخاء سيدان املسيح املوعود ومساحته
بســم هللا الرحــن الرحيــم. أخــربن املولــوي حممــد إبراهيــم البقابوري 
عــن طريــق الرســالة وقــال: ذكــر املولــوي حممــد أحســن للمســيح 
املوعــود  مــرة يف املســجد املبــارك  أثنــاء النظــر  يف نســخة 
جتريبية لطباعة كتابه االستفتاء الذي هو الزء العرب  من كتاب 
»حقيقــة الوحــي«: إن كلمــة كــذا صحيحــة، ولكــن حضرتــك قد 
وضعــت عليهــا العالمــة. قــال حضرتــه: لعــل مــري مهــدي حســني 
وضــع هــذه العالمــة. قــال املولــوي حممــد أحســن: كيــف لــه هــذا 
احلق؟ قال حضرته مبتسًما: بل له حّق يسمى ابلتدخل العابث.
مــري  مــن حيــاة حضرتــه  كان  أقــول: يف األايم األخــرية 
مهــدي حســن مســؤوال عــن مكتبــة حضرتــه ، وكان ينظــر 
يف الكراســات والنســخ التجريبيــة أحيــااًن بعــد مراجعــة حضرتــه 
هلــا. وملــا كان كثــري احلــذر فألجــل ذلــك أحيــااًن كان يــرى كلمة 

ما أهنا من سهو الناسخ فكان يريد إصالحها.
* االســتفتاح ابلقــرآن معنــاه أن تفتــح املصحــف علــى صفحة غري معينة، وأول 

كلمة أو يف الصفحة يقع عليها بصرك جتعلها فأال حسنا أو سيئا.








