إسالمية شهرية
تصدر عن

املكتب العربي
بالجماعة اإلسالمية
األحمدية العاملية،
اململكة املتحدة

رئيس التحرير

أبو حمزة التونسي

هيئة التحرير

عبد املؤمن طاهر

عبد املجيد عامر
محمد طاهر نديم
محمد أحمد نعيم
مير أنجم برويز

� اِ �ِٰ ِه � اِّ ِّ ُ �ُمَ ِّ ٌ ِ ُ �ُ ِّ
�ل� إا �ل�ه إا �ل� ا لله �
�مب�م�د ر��س�و�ل ا للِه
ِ ِ

غ���ل غ
�

�ْ ِ
ِ
ا �ل�ُ�ع��ل� ب��كِ�م�ا ِ��ل�ِه
� ىِ
ُ
ِ
ْ
ِ
ِ شِ ب � ّ ِ
�� بِ ب�� َ
�ع�ا ِ��ل�ه
ك �
���� ا �ل��د ب ى
ِ� ُ بِ يْ ِ ُ
��َ
� ب��ِ�مي�ل� ِب�
ع�ا ِ��ل�ِه
�
ح����س�
�
ع �
ُ
�ع��ّل� ا ِ�ع��لِ�ْع�ه �ِاآ ��ل�هه
َ
� و ي ِ وِِ
"التقوى" النسخة اإللكترونية

� ِّ ُ ِّ ِ ّ ِ ِ �ُمِ َّ ِ ِ آ � �ُمِ َّ ِ ِ
 ِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِalآ � ْ ِ ِ بِّ� ِ ِ ٌ �ِم ٌ
 ِّْt� ِaqwa.netيِ
�ك��
� �ع��ل� ِإا �ب�مبرا ِ�ه�ل�م�و�ع��ل� ا �ِل ِإا �ب�مبرا ِ�ه�ل�م .إا ��ك�ِ�مي��د ب�
ا ��� ��� �� � ا � ��
ل
�
��
�ي��د.
�
�
ِ
ي
ي ى
ل ل�ه�م �ِل�ع��ل�ى �م ٍ�د و�ع��ل�ى ِل �م ٍ�د �م ي ى
مواد ِ ِ آ � �ُ
ُ
ِ
ِِ ِ
تاريخية ْ ِ ِ ِ ِ ِ آ
� يِ ِ ِ
دينية،مِ َّ ِ ِ
� ٌ �ِم ٌ
ثقافيةِْ ،ك��
��ِ َّ�د �ِ
ا ��ل��ّلُه�ِّ �ِ�ا ْك ِ�ع��ِ �م
�ك�� �ِ�ا
�
وعلميةع��ل� ا ��ِل ِإا بْ� ِار ِ�ه�ل�م .إا �بّ��ك ِ�مي��د ب�
�
�
ا
ا
ا
�
�
�
�
�ل
�
�د
�ه
�
�
�ي��د.
ع
ع
�م
�م
�
�
�
�
ل
�م
�
م
ل
ل
ل
ب
ر
و
و
ر
إ
�
م
�
�
�
ِ
ي
ٍ ى ِ ٍ ب ر ىِ ِي ى
بِ ى

يف غاية األهمية.

الهيئة اإلدارية

نصير أحمد قمر

منير أحمد جاويد
عبد املاجد طاهر
مشرف املوقع
نفيس أحمد قمر
االتصاالت:
Al Taqwa,
22 Deer Park Road,
London SW19 3TL,
United Kingdom
e: info@altaqwa.net

االشتراك السنوي  20جنيها استرلينيا
أو ما يعادل ذلك بالعملة الصعبة
تكتب الحواالت المصرفية والبريدية
باسم ASI.Ltd
© جميع الحقوق محفوظة
للشركة اإلسالمية الدولية
ISSN 1352 - 9463

إخــاء املســؤولية :تبــذل مجلــة التقــوى جهدهــا لضــان دقــة املعلومــات واملــواد
املنشــورة عــر منصاتهــا ،والتــي هــي نتــاج ســعي كاتبهــا إىل إبــداء وجهــة نظــره انطالقــا مــن أســس
الجامعــة اإلســامية األحمديــة التــي ال ميلــك حــق متثيلهــا ســوى ســيدنا املســيح املوعــود واإلمــام
را ،فتحظــى املــادة باملوافقــة
املهــدي (عليــه الصــاة والســام) ومــن بعــده خلفائــه األطهــار ح ـ ً
عــى النــر بقــدر مــا يوفَّــق كاتبهــا للبحــث والتمحيــص ،إال أن مجلــة التقــوى ال تقــدم أي ضــان
رصيــح أو ضمنــي حــول مــا تنــره مــن مــواد ،وإن كانــت تســعى بنفســها للتأكــد مــن دقتهــا.
لــذا فــإن أي خطــأ قــد يصــدر مــن الكاتــب فهــو عــى مســؤوليته الشــخصية ،وال ت ُ َح َّمــل الجامعــة
اإلســامية األحمديــة أو إدارة «التقــوى» ت َ ِب َعاتــه.

املحتويات
يوليو 2020

المجلد 33

العدد 3

2

كلمة التقوى
تعطيل الموسم ال الفريضة

4

في رحاب القرآن
أصحاب الكهف والرقيم..

10

من نسائم الروضة النبوية الشريفة
أحاديث مختارة

11

هكذا تكلم املسيح املوعود
رأيت بفضل ربي سبل ربي

لقـــد كان لنبـــأ احتـــال تعطيـــل الحـــج لهـــذه الســـنة
وق ــع صاعق ــة ع ــى قل ــوب املؤمن ــن .ويتس ــاءل املنصف ــون:
هـــل لهـــذا الفـــروس املشـــتبه يف ظـــروف ظهـــوره
الق ــدرة ع ــى حرم ــان املؤمن ــن م ــن أك ــر نعم ــة ديني ــة
يف الحيـــاة؟ أم هنالـــك رســـالة موجهـــة مـــن الحـــرة
األحديـــة للذيـــن ضلُّـــوا عـــن املغـــزى الصحيـــح لفريضـــة
الحـــج ومـــن املرشفـــن عـــى مرافقـــه﴿ ..أَ َج َعلْتُـــ ْم ِســـقَايَ َة
ـــا َر َة الْ َم ْســـج ِِد الْ َحـــ َرامِ كَ َمـــ ْن َآ َمـــ َن بِاللَّـــ ِه
ـــاج َو ِع َ
الْ َح ِّ
َوالْيَـــ ْومِ ْ َ
ال ِخـــ ِر َو َجاهَـــ َد ِف َســـبِيلِ اللَّـــ ِه .لَ يَ ْســـتَ ُوو َن
ِع ْنـــ َد اللَّـــ ِه َواللَّـــ ُه لَ يَ ْه ِ
ن﴾ (التوبـــة )20
ـــدي الْقَـــ ْو َم الظَّالِ ِمـــ َ

ذو القعدة وذو الحجة  1441هـ

تموز  -يوليو 2020

12

خطبة عيد األضحى

19

األحمدية ماذا؟! وملاذا؟!

20

كيف نفهم رؤيا ذبح ابراهيم البنه اسماعيل؟!

27

كم ونوادر
ِح ُ

28

من فلسفات الحج ودقائقه
الداعية مير أنجم برويز

30

فوائد عظيمة تدعوك لتناول التمور كل صباح

32

سيرة المهدي الجزء  2ح 53

34

كنز المعلومات الدينية

36

درر من خزائن األخيار

ال قيمة لذبح األضاحي ما لم تُذبح النفس األمارة
ربى الزايد

حلمي مرمر

د .نور البراقي

حضرة مرزا بشير أحمد

الداعية محمد أحمد نعيم
ضحى أحمد

الحج

فريضة

َت ْعط ُ
يل
ِ
المَ ْو ِس ِم
الف ِر َ
َل َ
يض ِة

ما زال العامل يقف على قدم وساق أمام أزمة اعرتته منذ
شهور ومل تزل ،ومثل الطاعون األسود ،تعيث جائحة
كوروان ،ال أقول فسادا ،ولكنها تعيث يف العامل ذات اليمني
وذات الشمال وال شك .نعم ،أستحيي من قول عبارة «العيث
فسادا» إزاء هذا األمر ،فإن حجم اإلصالحات املرتتبة عليه،
واليت جفت ألسنة الساسة واملصلحني االجتماعيني يف سبيل
حتقيقها ،ماثل للعيان ،يكفي أن ننظر بعني اإلنصاف إىل
اإلصالحات االجتماعية على مستوى األسرة ،فكم من والد
اكتشف مواهب أوالده! وكم من امرأة عاملة حدثت زوجها
جري وراء لقمة
وحدثها بعد قطيعة بدعوى االنشغال يف العمل ً
التمت على مائدة الغداء ،وال عزاء
العيش! وكذلك كم من أسرة َّ
لشركات األطعمة السريعة الضارة « .»Junk Foodفها حنن
نرى رمحات هللا تعاىل تتخذ مظاهر شىت ،حىت وإن بدت يف
ابدئ األمر نكبات .إن حجم التأثر املباشر جراء أزمة فريوس
كوروان على مستوى الكوكب ،وبشهادة القاصي والداين ،يفوق
2
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حجم األزمة املالية العاملية األخرية ،ولكن الغريب
دون جدالَ ،
يف األمر أن الشكاية العامة من اآلاثر االقتصادية ألزمة كوروان
ال تكاد تذكر ابملقارنة مبثيلتها يف األزمة املالية ،أفال تدعوان هذه
املالحظة إىل الوقوف مليًّا للتفكر والغوص يف أعماق املسألة؟!
من جانب آخر يكاد يعرتي العامل اإلسالمي شيء من احلزن،
ترقبًا لصدور قرار ال حيب أحد ممن ينطق ابلشهادتني مساعه،
ذلك القرار املرتقب هو تعطيل موسم احلج هلذا العام ،كإجراء
احرتازي جتنبًا ألية تفاقمات وابئية لفريوس كوروان .وعلى الرغم
مما يبدو من حنوسة اخلرب املُرتقَب ،إال أن على كل مسلم أن
يقابل أصحابه بوافر الشكر واالمتنان ،ذلك ألنه قرار لو أتكد
صدوره فسيصدر مواساة للخلق.
فعلى أعتاب موسم هذا العام يقف املسلمون يف كافة أصقاع
األرض يف حال ترقب لقرار السلطات السعودية استئناف موسم
احلج هذا العام أو تعطيله بوازع محاية األنفس اليت خيشى عليها
من صولة اجلائحة الوابئية .أوليس السماح ابجتماع احلجيج
ابألعداد الغفرية املعهودة يف خضم هذه األزمة العاملية يُ ُّ
عد إلقاء
هبم يف أتون التهلكة؟!
ويف حديث طاملا يُعقد هذه اآلونة مع الغيورين على شعائر
هللا تعاىل ،وهؤالء ُيمد موقفهم إىل أن يدركوا حقيقة املوقف،
وما مل تكن وراء غريهتم احملمومة أغراض أخرى ،فعلى فرض إن
مت تعطيل موسم احلج هذا العام ،فإهنا ليست املرة األوىل اليت
يُعطل فيها املوسم املبارك طو ًعا بقرار منظميه ،أو كرها حتت
أتثري انقطاع السبيل إليه ،فقد ُع ِّطل موسم احلج لبيت هللا احلرام
للمرة األوىل يف اتريخ اإلسالم يف عام  18من اهلجرة يف عهد
سيدان عمر بن اخلطاب  بسبب تفشي وابء طاعون عمواس
يف الشام ،وكان تعطيل املوسم املبارك تدبريًا مبارًكا أُهلِمه حضرة
عمر الفاروق  ..كان ذلك التعطيل هو األول ،ومل يكن
األخري ،إذ تلته على مدار التاريخ مناسبات عدة ُع ِّطل بسببها
انعقاد املوسم والتئام احلجيج ،من تلك املناسبات التعيسة هجوم

القرامطة على املسجد احلرام واختطافهم احلجر األسود ونقله
إىل جزيرة البحرين ،ترتب على ذلك احلدث ُّ
تعطل املوسم بضع
سنني حىت ُرَّد احلجر األسود إىل مكانه من البيت .فلو استقر
رأي والة األمر من املسلمني هذا العام على تعطيل موسم احلج
رعاية للرعااي .فإن قر ًارا كهذا مما يستوجب الشكر ال الضجر،
ال سيما وأن هذا اإللغاء حيرم منظمي موسم احلج والقائمني
مادي ج ًّـما ،فكما هو معلوم أن
على خدمة ضيوف الرمحن خريًا ً
السياحة الدينية تدر على بالد احلرمني من الدخل الشيء الوفري
حسبما يُذاع .حنن إذن نرتقب قرار إلغاء موسم هو من أحب
املواسم إىل قلوبنا حنن املسلمني ،هو قرار ال نتمناه قط ًعا ،ولكن
علينا احرتامه ،ولتَ ْمثُل أمام أنظاران حقيقة احلج وفلسفته ودقائقه
ومقاصده اليت من أجلها شرع ذلك الركن العظيم.
إن احلجيج يقدر أعدادهم كل عام ابملاليني ،حىت أن سواد
األرض وحجارة املوقف العظيم بعرفات لتنقلب بياضا انصعا
من مرأى احملرمني الذين فاقوا حد الكثرة ،أما َمن قُب َ
ِل إحرامهم
وطوافهم ووقوفهم وهديهم فال يعلم عدهتم إال هللا ،ولكن حتتفظ
لنا األخبار اليت وثقتها رواايت املقربني بقصص واقعية عرفنا من
بعضا من مواسم احلج يف األزمنة اخلالية مل يقبل حج
خالهلا أن ً
أي من الطائفني فيه ،بينما َتـ َقبَّل هللا تعاىل نية حج رجل واحد
مل ُ
خيط خارج عتبة داره ،ليتأكد للجميع أمنا األعمال ابلنيات،
وأن هللا تعاىل ال ختدعه ظواهر األعمال واألشياء ،إذ ﴿لَ ْن َيـنَ َ
ال
َّ
اللَ ُُلوُم َها َوَل ِد َما ُؤَها َولَ ِك ْن َيـنَالُُه الَّتـق َْوى ِمنْ ُك ْم﴾( ،)1فقد يتقبل
سبحانه ني ًة خالص ًة من بعض فقراء املسلمني هتفو أرواحهم كل
ساعة للطواف حول البيت احلرام .فها هي اآلن نقطة معرفة
متثل أمامنا لنراها رأي العني ،فكم من راغب يف احلج قد أعد
عدته وجهز زاده ،مث قرعت أمساعه أخبار التعطيل احملتمل! إن
هذا املوقف احلرج يدعو املرء إىل تالوة قوله تعاىلَ ﴿ :وِلَِّ َعلَى
ِيل َوَم ْن َك َف َر فَإ َّ
ِن َّ
َّاس ِح ُّج الَْبـيْ ِت َم ِن ْاستَ َط َاع إِلَيْ ِه َسب ً
َن
اللَ غ ِ ٌّ
الن ِ
()2
ني﴾ إبدراك جديد ..فهل أحداث الساعة ترتجم
َع ِن الْ َعالَ ِم َ

شيئا من معاين اآلية الكرمية؟! وكيف ال؟ أوليس هللا غنيًّا ًّ
حقا
عن حج احلاج ما مل ُترم روحه قبل جسده؟! وما مل يطف بقلب
صحيح قبل أن يطلق ساقيه للريح؟! وما مل يعرف ربه قبل أن
يقف بني يديه يف عرفات؟! وما مل ينحر نفسه األمارة قبل حنر
هديه؟!
وكمسلمني أمحديني تؤرقنا فيما تؤرقنا قضااي البشرية مجعاء،
وعلى رأسها قضااي ديننا احلنيف ،فإننا نروم يف هذا العدد اجلديد
من جملة «التقوى» تبيان قضية هامة تتلخص يف ما يريده هللا
تعاىل منا ومن ممارستنا كافة شعائره عز وجل ،ولنا يف رسول هللا
أسوة حسنة حني أدى حضرته (عليه الصالة والسالم) ما أمكنه
من أركان العمرة يف احلديبية ،فأحرم وحنر وحلق ،كل هذا دون
أن يدخل املسجد احلرام طائ ًفا ابلكعبة ،امتثاال لشروط صلح
احلديبية .فماذا تراك اي سيدان النيب املصطفى أردت أن تعلمنا؟!
فيا من نويت احلج وعزمت عليه خبلوص النية هذا العام أو َّ
أي
عام ،هنيئا لك حجك ،طفت أو مل تطف ..واي من أعددت
العدة جملرد الرايء والفوز ابللقب ،راجع نفسك.
أعزاؤان قراء التقوى الكرام ،يف خضم األنباء عن التعطيل
املذكور ،للموسم ال للفريضة ،سيكون من املناسب إفراد هذا
العدد اجلديد من جملتكم الغراء للحديث عن فريضة احلج من
زوااي خمتلفة ،وعلى قائمة حمتوايت هذا العدد خطبة أحد أعياد
األضحى اليت ألقاها حضرة خليفة الوقت سيدان مرزا مسرور
أمحد (أيده هللا تعاىل بنصره العزيز) مبينا فيها فلسفة األضحية
والغاية منها ،كذلك ويف صلب هذا املوضوع نورد يف العدد مادة
مقالية ثرية معنية ابلشأن ذاته ،داعني املوىل عز وجل أن يتقبل
منا األعمال وينقي من أجل ذلك نواايان ،ويتقبل تضحياتنا
وجيعلها خالصة لوجهه ،لنكون
مصداق قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ِك ْن
َ
َيـنَالُُه الَّتـق َْوى ِمنْ ُك ْم﴾ ( ،)3آمني.
 .1احلج83 :

 .2آل عمران89:

 .3احلج38 :

3

شواهد دينية

تحقيقات تاريخية

أصحاب
الكهف والرقيم..
تحقيقات وتقارير

    
    

﴿مثَّ بَـ َعْثـنَا ُه ْم لَِنـ ْع َل َم أَ ُّي ِْ
ال ْزبَـ ْ ِ
ي أَ ْح َصى لِ َما لَبِثُوا أَ َمداً﴾
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شرح الكلمات:
أاثره وهيَّجه .ب َعث املوتى:
بَـ َع ْثناهم :ب َعثه بعثًاَ :
أرسلَه؛ َ
محله على فعله (األقرب).
أحياهم .ب َعثه على الشيءَ :
اِ
مثن ِ
احلزب وهو الطائف ُة؛ مجاع ُة الناس؛ جن ُد
حلزبنيَّ :
النصيب؛ ُّ
كل قوٍم
الرجل وأصحابُه الذين على رأيه؛
ِ
ُ
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حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد
املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

وإن مل يلق بعضهم
قلوبم وأعماهلم فهم أحزاب ْ
تشاكلت ُ
ْ
بعضا (األقرب).
ً
أَ َم ًدا :األمد :الغاي ُة واملدى .األمد واألبد يتقارابن ،لكن
األبد عبارةٌ عن م ّد ِة الزمان اليت ليس هلا حد حمدود وال
يتقيد ...واألم ُد م ّد ٌة هلا حد جمهول ...والفرق بني الزمان
واألمد أن األمد يقال ابعتبار الغاية ،والزمان عام يف
املبدأ والغاي ِة ،ولذلك قال بعضهم :املدى واألمد يتقارابن
(املفردات).

التفسري:
من هم أصحاب الكهف؟ وأين كانوا؟ وما هي أحواهلم؟
مثار فضول املفسرين
هذا سؤال ابلغ األمهية ،وما زال َ
أسجل أ ّوالً بعض ما ذكره
على مر القرون .ولإلجابة عليه ّ
املفسرون القدامى هبذا الصدد من رواايت.
الرواية األوىل :قال صاحب روح املعاين :نبؤهم حسبما
ذكره املؤرخ الشهري ابن إسحاق وغريه أنه ملا تفشى الشرك
بني املسيحيني وعبدوا األصنام وذحبوا للطواغيت أزعج
املوحدين منهم .وكان أحد ملوك املسيحيني  -وامسه
ذلك ّ
املوحدين.
دقيانوس ،ويف رواي ٍة دقيوس  -يقتل النصارى ّ
فألقت الشرطة القبض على فتية من هؤالء املوحدين
الذين كانوا من عظماء مدينتهم اليت امسها أفسوس ،ويف
بعض الرواايت طرسوس .وملا أحضروهم إىل امللك عنّفهم
على عدم سجودهم لألصنام ،ولكنهم متسكوا ابلتوحيد.
فأمهلهم امللك للمزيد من التفكري والتأمل ،فاغتنموا
الفرصة وفروا واخت َفوا يف غار امسه بنجلوس ،واشتغلوا
هنالك يف العبادة ،واختاروا أح ًدا منهم ،وامسه ميليخا،
متنكرا
ليُحضر هلم الطعام من املدينة .فكان يدخل املدينة ً
وأييت ابلطعام .فعلِم يف يوم من األايم أن امللك قد رجع
إىل املدينة بعد أن خرج منها لبعض املهام ،وأنه أمر
إبحضار الفتية .فأسرع هذا إىل أصحابه ابكيًا وبلّغهم
اخلرب .ففزعوا إىل هللا تعاىل وبكوا ،وملا فرغوا من دعائهم
ضرب هللا على آذاهنم وانموا ،ونفقتهم ومتاعهم جبنبهم،
وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد .فخرج امللك يف طلبهم،
ولكن مل يستطع أحد من رجاله أن يدخل الكهف .فقال
قدرت عليهم قتلتَهم؟
أحد رجاله :أيها امللك ،أليس لو َ
جدارا وتس ّده،
قال :بلى .قال :ابْ ِن على ابب الكهف ً
وعطشا .ففعل .مث كان من شأهنم ما
وَد ْعهم ميوتوا جو ًعا
ً

قص هللا تعاىل يف اآلايت التالية (انظر روح املعاين).
الرواية الثانية :أخرج عبد الرزاق وابن املنذر عن وهب
بن منبه قال :أن واح ًدا من حواريّي املسيح  كان يف
سفر ،فجاء إىل مدينة كان َملِ ُكها يعبد األصنام ،وكان
من أوامره أن ال يدخل املدينة أحد إال بعد السجود لصنم
منصوب على ابهبا .ولكن احلواري كره أن يدخلها ،فأتى
محا ًما خارج املدينة وأقام فيه ،وأخذ يبشر؛ فص ّدقه عديد
من الناس .حىت جاء ابن امللك ابمرأة فاحشة يدخل هبا
احلمام ،فنصحه احلواري ،فرجع يف ذلك اليوم .ولكنه عاد
مرة أخرى ،فنهره احلواري ،فلم يلتفت إليه ودخل احلمام
مع املرأة ،فباات يف احلمام ،وُوجد يف الصباح ميتًا .فقيل

صاحب احلمام .فبدأ امللك التحقيق،
للملك :قتَل ابنَك
ُ
وفر صاحب احلمام وأصحابه مجي ًعا مع فتية دخلوا يف
َّ
املسيحية ،ومروا على صاحب هلم يف زرع لـه وهو على
مثل أمرهم ،فأخذهم إىل غار حيث اختفوا فيه .وملا بلغ
ذلك َ
امللك خرج إللقاء القبض عليهم .وبعدها تقول
الرواية نفس ما ورد يف الرواية السالفة( .املرجع السابق).
الرواية الثالثة :أخرج ابن أيب شيبة وابن أيب حامت عن ابن
عباس قال :غزوان مع معاوية حنو الروم ،فمرران ابلكهف
الذي فيه أصحاب الكهف .فبعث رجاالً فقال :اذهبوا
فادخلوا الكهف ،فانظروا .فلما دخلوا الكهف بعث هللا
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عليهم رحيًا فأخرجتْهم (الدر املنثور).
ويف رواية أن ابن عباس قال إنه رأى عظام أصحاب
الكهف ،وكانت عمرها ثالث مائة سنة (الدر املنثور) *.
وفيما يتعلق مبصريهم فقد وردت يف التفاسري الرواايت
التالية:
دهرا طويالً ،مث
سلّط هللا  على أصحاب الكهف النوم ً
ب َعثهم .فأرسلوا أح ًدا منهم ليأيت هلم ابلطعام .فذهب ودفع
الدرهم ،فلما رأى الدرهم حتري وأنكره
إىل صاحب احملل
َ
ألنه درهم قدمي ،ودفعه إىل جاره ،فتحريوا مجي ًعا وظنوا
أهنا عملة بلد أجنيب .فوصل اخلرب إىل امللك الذي امسه
يندوسيس ،فلما مسع حكايته ذهب معه إىل الكهف،
فسلّم امللك على أصحاب الكهف وعانقَهم ،وتكلم
معهم لبعض الوقت ،ونصحوه .مث عادوا إىل مضاجعهم
فورا (ابن كثري ،وروح املعاين).
وماتوا ً
ويف رواية أنه ملا وصل امللك وأصحابه إىل ابب الكهف
مات أصحاب الكهف مجي ًعا ،فلم يستطيعوا أن يروهم
أيضا مات بعد
أحياء ،وأن الذي ذهب ليأيت ابلطعام ً
وصوله هناك (الدر املنثور ،وتفسري ابن أيب حامت).
واحلادث الذي جاء فيه اسم «وقيس» يف املصادر
أيضا .يقول املؤرخ اإلجنليزي الشهري «غنب»
املسيحية ً
( )Gibbonإن قصة النائمني السبعة كتبها القس غريغوري
( )Gregoryمن مدينة طورس ،وأرى تسجيلها هنا ًّ
ضروري.
كانت هذه القصة شهرية بني املسيحيني السوريني ،وقد

* ونــص الروايــة« :غـزا ابــن عبــاس مــع حبيــب بــن َم ْسـلَمة ،فمـّـروا ابلكهــف ،فــإذا
ـت
فيــه عظــام ،فقــال رجــل :هــذه عظــام أهــل الكهــف .فقــال ابــن عبــاس :ذهبـ ْ
ِ
ـت عظامهــم منــذ أكثــر مــن
عظامهــم أكثـ َـر مــن ثــاث مائــة ســنة .ويف روايــة :بليـ ْ
ُ
ثــاث مائــة ســنة» (الــدر املنثــور ،وابــن كثــر).
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أخذها غريغوري منهم .والقصة اليت ذكرها «غنب» تشبه
حلد كبري الرواي َة اليت ذكرها ابن إسحاق ،حيث تقول:
فتيان مسيحيني من عظماء مدينة أفسيس تعرضوا
إن ً
الضطهاد امللك «وقيس» ،فاختفوا يف الغار ،فسد امللك
غلمان
ابب الغار ،فأانمهم هللا ملدة  180سنة .مث إن
ً
لـ أيدوليس ،وهو صاحب املنطقة اليت فيها الغار ،أزالوا
األحجار عن ابب الغار لبعض حاجاهتم ،وملا دخلت
فيه أشعة الشمس أحياهم هللا تعاىل .فلما انتبهوا ظنوا
أهنم مل يناموا إال ساعات .فأحسوا ابجلوع ،وأرسلوا أح ًدا
منهم وامسه جيمبليكس إىل املدينة ليأيت هلم ابلطعام.
فوجد املدينة قد تغريت معاملها ،ووجد على ابهبا صليبًا،
فأخذت منه احلرية كل مأخذ .وملا ق ّدم الدراهم للخباز
أنكر هيئته ودرامهه وحتري ،وظن أن هذا قد عثر على كنـز،
فأخذه إىل القاضي .فلما مسعوا منه القصة ذهب امللك
أصحاب
ثيودوسيس مع حاشيته إىل الكهف ،فباركهم
ُ
الكهف ،وقصوا عليهم القصة ،مث ماتوا (ازدهار حكومة
روما وسقوطها اجمللد األول ص .)197
ويقول العالمة أبو حيان :يوجد ابلقرب من قرية «لوشة»
كلب ،ويزعم الناس أهنم
ابألندلس ٌ
كهف فيه موتى ،ومعهم ٌ
دخلت إليهم فرأيتهم
أصحاب الكهف .قال ابن عطية:
ُ
منذ أربع ومخس مائة عام وهم هبذه احلالة (البحر احمليط).
آاثر مدين ٍة قدمية
ويضيف قائالً :وعلى مقربة من غرانطة ُ
يقال لـها مدينة «دقيوس» ،وجدان يف آاثرها غرائب من
قبور وحنوها (املرجع السابق).
وقد ذكر املفسرون أمساء أصحاب الكهف مروية عن ابن
عباس كاآليت :مكسلمينا وميليخا ومرطونس وكسطونس
وبريونس ودنيموس ويطبونس وقالوش (ابن كثري).
أيضا .فقال البعض :الرقيم
وهناك رواايت شىت عن الرقيم ً

لق ــد ثب ــت م ــن ه ــذه الرواي ــات ال ــواردة يف كت ــب املس ــلمني واملس ــيحيني أن
قصصــا مامثلــة لقصــة أصحــاب الكهــف كانــت شــائعة بــن النــاس قبــل بعــث
ً
النب ــي  ،ولكنه ــا ،ك ــا يعل ــن الق ــرآن الكري ــم ،تختل ــف وتتض ــارب لدرج ــة
ال ميك ــن معه ــا االعت ــاد عليه ــا ،إذ ق ــد اختل ــط فيه ــا الغ ــث م ــع الس ــمني.

”

”

 اخلليف ُة األول للمسيح املوعود  .يرى حضرته
تبت فيه أمساؤهم .بينما قال
لوح من رصاص أو َحجر ُك ْ
ٌ
أن أصحاب الكهف هم مجاع ٌة من النصارى األوائل
اآلخرون :الرقيم هو شرعهم؛ هو مدينتهم؛ هو كلبهم؛
املوحدين .وقد سافر هؤالء إىل بلد آخر فر ًارا من الشرك
هو درمههم؛ هو واديهم؛ هو الصخرة اليت على الكهف
املتفشي يف وطنهم ،وعاشوا هنالك خاملي الذكر ملدة
(القرطيب).
طويلة ،حىت كتب هللا هلم االزدهار ،ونشرهم يف العامل.
كما نقل املفسرون رواايت كثرية أخرى تتحدث عن
وهذا احلادث إشارة إىل السفر الذي قام به يوسف آرميتيا
أحوال كلبهم ،حىت قيل :ليس يف اجلنة دواب سوى
مع أصحابه إىل إجنلرتا ،حيث بىن أول كنيسة مسيحية.
كلب أصحاب الكهف ومحار بلعم .وبعد نقل مثل هذه
(حقائق الفرقان جملد  3ص )403
الرواايت يكتب صاحب «فتح البيان»« :وال أدري أي
ويشري حضرته  هنا ابلتحديد إىل الرواية الشهرية يف
تعلق هلذا التدقيق والتحقيق بتفسري الكتاب العزيز ،وما
إجنلرتا منذ قرون واليت تقول أبن احلواري فيليب بعث
الذي َحلهم على هذا الفضول الذي ال مستند لـه يف
يوسف آرميتيا مع أشخاص آخرين إىل إجنلرتا لتبليغ
السمع وال يف العقل» (فتح البيان).
دينهم .فبنَوا هنالك كنسية يف مكان امسه ،Glastonbury
لقد ثبت من هذه الرواايت الواردة يف كتب املسلمني
وبدؤوا ابلتبشري ابملسيحية( .املوسوعة الربيطانية الطبعة
قصصا مماثلة لقصة أصحاب الكهف
واملسيحيني أن ً
كانت شائعة بني الناس قبل بعث النيب  ،ولكنها،
احلادية عشرة كلمة .)Glastonbury
كما يعلن القرآن الكرمي ،ختتلف وتتضارب لدرجة ال
هذه القصة مسجلة يف كتاب «اتريخ كنيسة
ميكن معها االعتماد عليها ،إذ قد اختلط فيها الغث مع
 »Glastonburyالذي ألفه عا َم  1125امليالدي
السمني.
 Williamالقاطن يف منطقة
وهناك روايات شتى عن الرقيم ً
بعد نقل آراء املفسرين
ولكن
أيضا .فقال البعض.Malmesbury :
لوح من رصاص أو َحجر ُك ْ
القدامى أسجل اآلن الرقيم ٌ
تبت فيه أسامؤهم .بينام القصة ال توجد يف النسخة
البحث الذي قام به قال اآلخرون :الرقيم هو رشعهم؛ هو مدينتهم؛ هو كلبهم؛ اليت كتبها  Williamبيده،
حضرُة املولوي نور الدين هو درهمهم؛ هو واديهم؛ هو الصخرة التي عىل الكهف .بل كل ما قال فيه هو أنه

”
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يتضح من الرواايت املوثوق هبا أن البااب بعث يف عام
بناء على
 166امليالدي إىل إجنلرتا بعض املبشرين ً
طلب من امللك اإلجنليزي  ،Lucuisوأن هؤالء بنوا هذه
الكنيسة .ويضيف  Williamأن اتريخ هذه الكنيسة أقدم
من ذلك حبسب إحدى الرواايت ،ولكين ال أستطيع
تصديقها.
وبعد وفاة  Williamملا أُعدت نسخة أخرى لكتابه هذا
أُحلقَت به القصة املذكورة من قبل .وهذا يعين أن القصة
ملفقة أضيفت إىل الكتاب األصلي فيما بعد من قِبل
شخص آخر من دون أن يذكر هلا سن ًدا.
أما الكهف فكان املراد منه يف رأي حضرة املولوي نور
الدين  ذلك الرأس ( )Capeاملوجود على الساحل
على مقربة من  .Glastonburyولكين ال أتفق مع رأي
حضرته ألن هذه الكلمة اإلجنليزية مأخوذة من الكلمة
الفرنسية ( )Capوالالتينية ( ،)Caputاليت تعين الرأس.
ولكن كلمة الكهف العربية تعين الغار الواسع يف اجلبل أو
األرض احلجرية ،وال عالقة هلا بـ ( )Capeاليت يذكرها
اجلغرافيون ،واليت تعين الرأس ،كالرأس الشهري ابهلند ابسم
«رأس كماري».
أما ما قاله  إن أصحاب الكهف هم يوسف آرميتيا
أيضا ،ألن
وأصحابه الذين سافروا إىل إجنلرتا فال أتفق معه ً
قصة سفر يوسف آرميتيا ملفقة حيث اشتهرت يف إجنلرتا
حلقت أول
بعد امليالد أبحد عشر ً
قرن وربع قرن بعد أن أُ ْ
مرة بكتاب  Williamبعد وفاته من قبل شخص جمهول.
والسكوت يف مثل هذه األمور يبعث على الشك والريبة،
فما ابلك عن هذه القصة اليت ال جند عنها أية رواية إال
شخصا قام اليوم
بعد مرور أكثر من ألف عام .فلو أن
ً
وعزا إىل النيب  - بناء على ما مسع من الناس  -رواي ًة
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جديد ًة مل ترد يف أي مصدر من كتب احلديث أو التاريخ،
فلن يص ّدقه أحد ما مل يق ّدم الشواهد التارخيية اليت تضع
هذه الرواية يف سلسلة الوقائع الثابتة األخرى حبيث ال
يسع أح ًدا إنكارها.
مث إن رواية كهذه جيب أن تكون مفخرة ألهل إجنلرتا،
وإن تصديق مثل هذه الرواايت امللفقة ينفعهم ،ولكننا
جندهم اعتربوا هذا األمر ً
غلطا بعد التحري والبحث .فقد
عثروا بعد وفاة وليام هذا على مستندات قدمية عن هذه
الكنيسة توصلوا بقراءهتا إىل أن الكنيسة بُنيت قبل وليام
بثالث مائة ومخسني سنة على األكثر أي يف حدود القرن
الثامن امليالدي على أقصى تقدير .مث إن هذه املستندات
أيضا ال تتضمن أية إشارة إىل تلك الرواية .ومن أجل
ً
ذلك قال املؤرخون اإلجنليز عن مضمون هذه الرواية« :إنه
حدث اترخييًّا ،بل هو ضرب من خيال الشعراء».
ليس ً
(املوسوعة الربيطانية الطبعة الرابعة عشرة كلمة Josef of
)Artmathia

بعد اإلشارة إىل هذه االختالفات البسيطة املتعلقة
بتحديد األفراد واملكان ال أملك إال أن أعرتف أن
التحقيق الذي قدمه حضرة موالان نور الدين  حول
ألمر
الصلة بني أصحاب الكهف واألحداث التارخيية ٌ
ال َّ
يقدر بثمن ،وإنه نرباس للهداية ،وبدون الضوء الذي
سلّطه حضرته على هذا املوضوع يستحيل حل هذا اجلزء
من القرآن الكرمي من الناحية التارخيية .جزاه هللا أحسن
اجلزاء.
والتفسري الذي سأقوم به مبين ،إىل حد ما ،على التحقيق
بعض االختالفات اجلزئية
الذي قام به حضرته  ما عدا َ
أمرا مل
املتعلقة ابملكان والزمان والشعب .غري أن هناك ً
يرد يف حبثه  ،ولكنه وثيق الصلة ابهلدف األساسي

لقد عرثوا يف هذه الرساديب عىل كثري من اللوحات التي ُد ّونت فيها أحوال ذلك الزمن.
ويتضح منها أن املسيحية يف بدايتها كانت خالية من أي أثر من الرشك ،وأن هؤالء آمنوا باملسيح
 بصفته نب ًّيا مخ ِّل ًصا فحسب .واستمر االضطهاد الروماين ،طب ًقا لهذا الكتاب ،لقرون،
وكان هؤالء يلوذون بهذه الرساديب كلام تشتد وطأة االضطهاد  ....ويف األخري وبعد مرور
ثالثة قرون ملا اعتنق أحد امللوك الرومان املسيحية زالت هذه املظامل عن هؤالء املسيحيني.

”

هلذه اآلايت ،وقد لفت إليه انتبا َهنا سي ُدان املسيح املوعود
 .هذا األمر هو أن هذه اآلايت تتضمن النبأ عن
نـزول املسيح املوعود حيث أخرب هللا تعاىل فيها أنه سيأيت
على مجاعة من املسلمني ما أتى على أصحاب الكهف.
(امللفوظات جملد  7ص .)403
بعد هذه األمور التمهيدية أسجل فيما يلي حبثي حول
أصحاب الكهف.
ملا رأيت أن احلكاية عن سفر يوسف آرميتيا ال خترج عن
كوهنا قصة ابطلة بدأت املزيد من البحث .وأثناء حبثي
هذا جاءين نسيبـي املرحوم الدكتور خليفة رشيد الدين
بكتاب ،وقال :إن األحداث املذكورة يف هذا الكتاب
تشبه أحوال أصحاب
الكهف .واسم الكتاب
هو «سراديب املوتى
بروما» (Catacombs of
 .)Romeوملا قرأته رأيت
أننا نستطيع أن نستفيد
منه كثريًا يف حبثنا عن
أصحاب الكهف .وفيما يلي ملخص حمتوايته:
مل يكن املسيحيون األوائل مشركني ،والدليل عليه تلك
السراديب اليت عثروا عليها ابلقرب من روما حيث

”

كان املسيحيون األوائل خيتفون فيها فارين من اضطهاد
احلكومة الرومانية .لقد عثروا يف هذه السراديب على
كثري من اللوحات اليت ُد ّونت فيها أحوال ذلك الزمن.
ويتضح منها أن املسيحية يف بدايتها كانت خالية من أي
أثر من الشرك ،وأن هؤالء آمنوا ابملسيح  بصفته
نبيًّا خملِّ ًصا فحسب .واستمر االضطهاد الروماين ،طبقًا
هلذا الكتاب ،لقرون ،وكان هؤالء يلوذون هبذه السراديب
كلما تشتد وطأة االضطهاد حيث كانوا خي ّزنون فيها املؤن
خفية ويعيشون عليها ،ويف بعض األحيان ظلوا خمتفني
داخل تلك السراديب لسنوات عديدة .ويف األخري وبعد
مرور ثالثة قرون ملا اعتنق أحد امللوك الرومان املسيحية
زالت هذه املظامل عن
هؤالء املسيحيني .مث إن
شعب «غاث» هامجوا
مدينة روما ودمروا هذه
السراديب بعد أن سلبوا
ما فيها ،فامنحى ذكر هذه
السراديب شيئًا فشيئًا،
ولكن بعض علماء اآلاثر عثروا عليها خالل حبثهم عن
أنقاض مدينة روما؛ وهكذا حصل العامل على هذه املادة
التارخيية اخلفية مرة أخرى بعد ألف سنة.
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ِِ
ِ
ِ
عـ ْ
ـن َر ِضـ َـي
ـن َحبِيــب بْــن أَِب َع ْمـَـرةَ قَـ َ
ـت طَْل َحـةَ َعـ ْـن َعائ َشـةَ أُِّم الْ ُم ْؤمنـ َ
ـالَ :ح َّدثـَتـْنَــا َعائ َشـةُ بِْنـ ُ
ِ
هللا عنـهــا قَالَــت :قـ ْلــت ،ي رسـ َ ِ
الِهـ ِ
اهـ ُـد مع ُكــم؟ فـ َقـ َ ِ
ـاد
ـال :لَكـ َّـن أ ْ
َ َْ
َح َسـ َـن ْ َ
ـول هللا أََل نـَ ْغـ ُـزو َوُنَ َ َ ْ َ
ْ ُ ُ َ َُ
ـول ِ
ـج بـعـ َـد إِ ْذ َِسعــت هـ َذا ِمــن رسـ ِ
هللا
ـت َعائِ َشـةُ :فَـ َـا أ ََدعُ ْ
َجَلَــهُ ْ
ـجَ ،حـ ٌّ
الـَ ُّ
َوأ ْ
ور .فـََقالَـ ْ
الـَ َّ َْ
ـج َمب ـُْـر ٌ
ْ ُ َ ْ َُ
( .صحيــح البخــاري ،كتــاب احلــج)
ِ
ِ
عــن ابْـ ِن َعبَّـ ٍ
ـتَ :ي
ـاس َر ِضـ َـي هللا َعنـْ ُه َمــا قَــالَ :جــاءَ ْ
ـام َح َّجــة الْـ َـوَد ِاع قَالَـ ْ
ت ْامـَـرأَةٌ مـ ْـن َخثـَْعـ َـم َعـ َ
ِ
ي
يضةَ هللا َعلَى ِعبَ ِاد ِه ِف ْ
َر ُسـ َ
ـول هللا إِ َّن فَ ِر َ
الَ ِّج ،أ َْد َرَك ُ
ت أَِب َشـْـي ًخا َكبِ ًريا َل يَ ْســتَط ُ
يع أَ ْن يَ ْســتَ ِو َ
علَــى َّ ِ ِ
ِ
ـج َعْنــهُ قَــال :نـََعـ ْـم( .صحيــح البخاري،كتــاب احلــج)
َحـ َّ
َ
الراحلَــة ،فـََهـ ْـل يـَْقضــي َعْنــهُ أَ ْن أ ُ
ْ
عن َجابِ ٍر بْ ِن َعبْ ِد هللا ق َ
َالَ :صلَّيْ ُت َم َع َر ُس ِ
ول هللا ِ عي َد الَْ ْض َحىَ ،فـل ََّما انْ َص َر َف أَتَى
بَ
ِس ِم هللا َوهللاُ أَ ْكَبـ ُر ،اللَّ ُه َّم إ َِّن َهذَا َع ِّن َو َع َّم ْن لَْ يُ َض ِّح ِم ْن أُم َِّت( .مسند
ِكبْ ٍش فَذَبََ ُه َفـقَال :ب ْ

أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين)

ـج َِِّ
ـن ِأب هري ــرَة  قَـ َ ِ
عـ ْ
ـث َوَلْ يـَْف ُسـ ْـق َر َجـ َـع َكي ـَ ْـوِم
ـي  يـَُقـ ُ
ـول َمـ ْـن َحـ َّ
ل فـَلَـ ْـم يـَْرفُـ ْ
ـت النَّـِ َّ
ـالَ :س ْعـ ُ
ُ َ َْ
َولَ َدتْــهُ أ ُُّمــهُ( .صحيــح البخــاري ،كتــاب احلــج)

الل  :اتَّـ ِـق َِّ
ـول َِّ
عـ ْ
الَ َســنَةَ تَْ ُح َهــا،
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َّاس ِبُلُ ٍق َح َسـ ٍن( ».ســنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رســول هللا)
َو َخالق الن َ

��ِ َ ا � ُ ُ ِ �ِ ْ �َ ٍْ َ �ِ ا �� ثَّ��ْ ��ِ ا �َّ هُ ِ� � � َ هقُ ِّ ْا�ِ ْ � ّ
ى( ».ا ��ل
�
ح��د��ق ث�)
ى ل�خ�ل
« ��ح�ِق��ع�وه �و� �لو ��ح��� او ��س�ل
� أ�ِ ��خ� �ِ�لق���خ� ا للِه ا�م��ح ِ�د ق
ِج

أ
ُ َ
�ّ
ُ
ف
ف
ي
ْ
� �ف ��ف�
�
راأ��ي
��ْعك�ل رف ل��ّي� � ُ��مف�ك�َل
ُ
ف
ي
را ��ي� �ف ����
��عك�ل رف ل�ي� ���مف�ك�ل

َ أ َ
�ُ �َّ
َا ��
�م��طك�ل�
�
ع ��جك�ل�� ا ���جصرا َر �ف� َل�ي�
َف ٍ
�ُ ��َّ� تَ ْ َأ � أ اأ ث ََاا َ �يَ �َْا �ل�
ع�له�ٍ �
جك�ل�� ا ����
�ك
ع���جص
ف�َف��و�
�مف��
�
عر� َر عكَفل���َ�يي
ع �م�د�را�
طٍ
َ
�
ُ
ْ
أ
أ
َ
�َ
أ
ْ
َ
َ ا �يَك�ل َ
ْ
ُ
ت
َ
ْ
ت
ّ
ث
ت
�
َ
�
�ج�دك�ل را � اف �
ع���فع� ع �
ع�هٍر���َم
��د ا
ع
�فَ�� ��و ف
كصَري�ل�ٍم
�
��َم� ر ٍ
�ر َف �ي
َ
َ ْ
َ ْ ُأ ْ ْ � � ُتُ
� �م فُ� َ ّ
����ت�ي�َ
ع�ا �فٍ�ا
َ
كصرُرل��م
� كص
ع�د�د ار���
�جكل
عَ��
� �ف رر�
�
�
�
ع
َ
�م
و
ف
َ
ٍ
ي
ي
ٍٍ
ح
ُْ
َ�دي يْ فاُأ �ْع ��� ُت�� فُ ��
ف� �ي
َ
�فُ� فُف�َ ��َ
ج�ل�ا
ع�ا �فٍ�ا���ف
�عر�ا�ل�م
�
كص
�
� َ�ي� ا
ع � �� �
�
�
�
�
�
م
�
ر
�و
� ل و� فَ تَر َ ٍمٍ
ح
ْ
َ
آ
�
ُ
ُ
ُ
�
َ
يَفَ �ا �ي�يا ف� ي ا � ف �� ْ ف �ي ف ث َ ت ف
ج��ل ا�ي��� َ�ل
��ر�
�ص�ّمفَ���ف�����م�تس���َ��ر �َ�ع�ال�
����د��َل�وي� ��ع
�ٍم
ٍ
ُ
َ
آ
َ
ّ
َ
ييََ ا�� � ا ي �� ُ َْ ل�ي فث � ا َّ ف �تُ� ف���� فُ
�� �عٍك�
���ع�ر�ل ا� �
ا
عص�م�
� س ��
��
���َ�
ع�د�دَ�ي��� ��� �ل�
خ� �و
�
� أا ل�ي��
ٍ
ُ
ُ
َ
ّ
�ي َ ا �َ
�ُ َّفَُ
َ ْ ا ��لأ ْ � ا ���ُيُ َ � أ ف �َ اَ ف �
��أ��عٍك�
�� �
��
خ
��د ا
��س ا�لر�ر ا �ل
ط� �ع
عص
����
�را�َور
�ي
����ع�عل�دأ �ا �ع����
ُ
ََ
�� �َي َْ فْ َّ أ �ْ ��ُي ُي�ف أ َ َ
َأ
عص ا ��ل ا ّ������ف���ف
عصرا
� ا
ط� ل
�و ا�
�و��ك��دع��د�
ع�َا�َءر
��ع��� ي
� ف��س�ار
��ر ر
� َ�ي
أ�َي ُْ ف َ
�� ُي
�ْ َ
عص ا ���ّ�ف���فَ
� �َلل��فّ� فُ����
�ّف��و��ف
ع�ا َء
� او��ك�دي�� ��
ر
ل
م
�
ك
ك
�
��
ع
�
�
�
ي
ري ف
�ل رف ي� ف �ل رف ي�
أ يُ َ فْ ف ّ أ �ّ ف ُ فْ َُ �ّ
�����عك� ا ل�ا �ل
�ورا ��ي� �ف ����
����مف���ك�ولر رف ل�ي�
�
كم س
عصٍلر رفري�ي
َأُ
أ
ك�ْ� ��� ���عص ّيُ ا اف �ل�ف يً ا ���ف�� ُ ّ ف ي
ي
�
� ر� �يو�ع�
خ
م
عر�درف �ل�ي� �و�ٍ�
��ٍر
� ف��و
�
��وو�ع�د ا س ي
ُ
ي َ اأ ُي� ��� ايُ يَ �ي �ف يً ا �� �ت ف �ي
ج�د�د �
ع��� ف�
��ووف��
��
ع��د ��د ل � �
�� ف�
��
ع
�
��
ع��ه كك�ل �ف��يو
ح�ي
خي
عم�و�ي وٍ
َ
�ت
�َ
ج�د ُي� � ا ي �ي �
�و ف�
ح�ع� ه ككلف��ي� ف����ع�د �م�ول�ي�
ي

�ّ
رف ل��ّي�
رف ل�ي�

َ ا � �َ َ ف
ُ ّ َ ا ��
�عي�فَ����ي� ل��ي� �ك�ل �
فَ���ع� َ�ل�م َ
ح� ل�ي�
ي
َ
َ
ف ُ
�ُ�مَ ا � ي�َ � َ يَف
�كّ َ�� اّ��َ ا �
ع�صر ف��� ل�
�� ل
�ع�����
��ع�َم�
�ل ا �ل
َفَف����ع َ�ل�م
�
ح�ك�للي�يع� َ�ل�ي�
ع ي فَل��ي
� �ي ي
� َ�ي �َ
َ�ُ�م� ي �
� ف لا�ف ف � ف �ّ�ََََّ �
��ََ فُ �
��ع�مم� �َ�ل
َف�
ط�و�عَ�يَ� ا
��كلي�
��ل ا� �ل
�ع�ل
� فْ��د
ع�
�ع
عصر ��ي�
عل�ا �َ�ل�يَل�
ر �َ ي�ٍع
َ
َثَيّ�َ فْ فَ ا ُ فَْيثي ُ � ف ا ف � �َ َ ف �َّ اَ �
��ع�ل� �
عي��ل���مه �َ�ع��د�� ��َ� ��
��
�� �
طي��و��� ا �ا��ل �ل
ع�
�َل
�ور�� َ
ع َ� � �ع او�َ�ي
عق ٍ
َ
َثَفيّ
�َ
�َ ا �
َفْق�فْ�فَ ا هُ أ ْف �َفي��ث��يا���ُم ا ��ف
��َ
�� ف� ا� ���� �عاَ او ف���ل
��و�و ���
ع
�
�
�
�ج�ل� �
�
ع
ا
�
د
�
ق
�
ح
�
ح
�س
ج
�
�َل
ي
َ
َ ف َ ي َي
َ� فَ فْ َ ّأ ْف َف �ُ
�ََ � �
��َ َ
ك ف� ���ل��ا ا��يُ�ف��ل
ح��د�َم�ا ا�م
ح�ا�
��ول
� الله�
�ج�ق
�
�
�ك ا
ح�لاك��َ�س ف�
ج��ل�يل�ا��َل
عا
ي
َ
ف
َ
َ
َ
َ
� ا َ َّ
� ت �َ ا � � َثَ َ � ا يُ � ّ�
َا �
ا ل���ل
ح�
ك �ل�
ك�م�ا ي�لله��ك��َ��م��� �لك
��
� ا�� ف��ل��د �
�
علا�َ�ل��يَل
أ
�
� � ��و ف
َ ي
ف � ْ ف ا ثيَ أ�ْ
� يت
فثَ ف َ � � �ُّّ�أ ا � �
َ
�أا��ل�َ
��عك�ل � � ��ك�����
� �َم � �� �
����لاو���َلَل
� ا �ال �لس�د�
�أا �م �َ���� َ �ي
�� و ف��وَ
ع
ف�فُ َيُْ ف ث أْ �ف َي � ف فأ ْ َ � �ُّاآ � �
� م
��عك�ل أا �� �����
�� ���د �
� ا� ف��وَل� � ا �ل� ��
���ع�د
���أ�اول�ي��َل
ه� ا ل�سل َ
� وَ َي ي ي َ � ع
ف
أ
َ
أ� َ َّ
آ
فَ ا �ْ �َ
�ف��ُعف�د ي ُ
هـ� ا ��ل ا ��ل
�
�
��ا ف���وي� َي ا
��م
��� �ي��ت�د �ي
ع��ل�ل�اَ�يَل
�أاو �
�
�� ف ال�����
أَ
َ
ّ
�
�ي فَ ا � ا� ي َ � �
�ا ف�� ي ا �َ �ت
��اآاو��اف� ي
�م
م��ع�
ـ��
�� �ا�
�
�
�
��ع�د
ع�ال�ا��َلَل
ك
�
�
�
ع
�
ل
�
وأي
ٍ
� � َ�
آ
�َ
� ا� يَّ
َ ا� �
�
ي
ت
ا
ي
�� �فَا���ْ��ا
ح�ّ
��َهع�د �� � او ا���م�
�م�ا ءَ ��عك�ل� ا�م
�
ص
�
�
ع�� �َلَل
ع
ع�
م�د��ل�
ي
ٍ
� � � ف َ�
وو �
فَ ْ ْ َ �َ �َ
َ �� ّفَ
� ّ هت
م�دّ� ا �
�� ����� اص ا يَ
� � � � ��يا�م
ح ف�
وو ���ع�
ع�َ ف����ع�د � اوا ����مصر�ل��او �َل
ع��م� ء و ي �
�
َ
�
ّ
َ
�
ف �
ْي َ ي
�و���ع�ا � � � �و� ��ي� ف����ع�د ا ��مصر� او �َل

مقتبس من قصيدة لسيدنا مرزا غالم أمحد القادياني

من واإلمام
املوعود
املسيح
)205ني
اإلسالم اصلقاديا
كماالتأمحد
عليهدانالسالممرزا(مرآةغالم
املهديلسي
قصيدة
مقتبس
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم (مرآة كماالت اإلسالم ص )205

حقائق تاريخية

خطبة عيد األضحى

ال قيمة لذبح األضاحي
ما لم ُتذبح النفس ّ
األمارة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده اهلل تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 
بتاريخ 2109/8/12م في مسجد بيت الفتوح بلندن

أشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك ل ــه،
وأشــهد أن حمم ـ ًدا عبــده ورســوله .أمــا بعــد فأعــوذ

الر ْحَــن
بسـ ِـم هللا َّ
ابهلل مــن الشــيطان الرجيــمْ .
الرحيــم
الر ْحَــن َّ
ـن * َّ
َّ
ب ال َْعالَمـ َ
الرحيــم * ا ْلَ ْمـ ُد هلل َر ِّ
ِ
عني *
* َمالــك ي ـَ ْـوم ال ّديــن * َّإي َك نـَْعبُـ ُد َو َّإي َك نَ ْســتَ ُ
ط الْمســتَقيم * ِ
ـت
صـ َـراط الَّ ِذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
ْاهـ َ
ـدن ِّ
الصـ َـرا َ ُ ْ َ

ضـ ِ
َعلَْي ِهـ ْـم غَـ ِْ
ـوب َعلَْي ِهـ ْـم َوال الضَّالِّــن .آمــن.
ـر ال َْمغْ ُ

ال َّ
﴿لَ ْن َيـنَ َ
ْوى ِمنْ ُك ْم
اللَ ُُلوُم َها َوَل ِد َما ُؤَها َولَ ِك ْن َيـنَالُُه الَّتـق َ
َك َذلِ َك َس َّخ َرَها لَ ُك ْم لِتُ َك ِّبُوا َّ
اللَ َعلَى َما َه َد ُاك ْم َوبَ ِّش ِر
ني﴾ (احلج)38 :
الْ ُم ْح ِسنِ َ
* العناوين الجانبية من إضافة أرسة التقوى
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احلقيقي لألضحية
املعىن
ّ
أيضا.
حنتفل اليوم بعيد األضحى الذي يسمى عيد القرابن ً
يذبح املسلمونكل عام وسيَذحبون اليوم يف مكة ويف خمتلف
بالد العامل مئات اآلالف من األنعام ،لكن هللا تعاىل يقول
جزءا من العبادة ويتم أبمر هللا تعاىل
أ ّن ذحبها  -وإن كان ً
 كتقليد فقط ال يساوي عند هللا شيئاً .وال شك أن تقدمياملسلمني القادرين على هذه األضاحي هلو من األمور اليت
تقرب إىل هللا وإن كانوا ال حيجون وال يعتمرون  ،ولكن إذا
ّ
كانت أضاحيكم رائء الناس خالي ًة من روح التقوى اليت
جيب أن يتحلى هبا كل مؤمن ،فال فائدة منها وإن فاقت
حبات الرمال عدداً .فإن هللا تعاىل ال جيوع لكي يكون يف
حاجة إىل حلومها ،وال يعطش حىت يكون يف حاجة أن يروي
عطشه بدمائها ،فيفرح مبن يذحبون هذه األضاحي ويبشرهم
ين
ين ،والغ ّ
ابجلنة ملا انله منهم من منافع ..أبداً ،هللا هو الغ ّ
هو من يستغين بذاته عن اجلميع ويفتقر اجلميع إليه .جيب
أن تتحلوا ابلتقوى ،وإذاكانت قلوبكم خالية من التقوى فلن

تفوزوا برضا هللا تعاىل ولو ذحبتم عشرات األضاحي ،ولو
أريقت يف بلد من البالد دماء مئات اآلالف من البهائم.
فتذكروا دائما أن هللا تعاىل يقول أ ّن األصل هو التقوى،
وأن األضحية اليت تقدم بروح التقوى هي وحدها مرضية
عامرا ابلتقوى يعاهد هللا
عند هللا تعاىل .إن الذي يكون قلبه ً
الظاهري أنه مستعد للتضحية
دائما عند تقدمي هذا القرابن
ّ
ً
بكل ٍ
يضحى هبذه
غال
ورخيص يف سبيله تعاىل ،وكما أنه َّ
ٍ
البهائم اليت هي ليست شيئاً يُذكر مقارنة ابإلنسان ،ومن
األمور املتفق عليها ضمنيًّا أن تتم التضحية ابألدىن واألقل
أمهية من أجل صاحل األمسى واألكثر أمهية ،كذلك جيب
على كل إنسان أن يعاهد أنين قد تلقنت من هذا القرابن
ضحى ابألحقر مقابل األعظم ،ولذلك
درسا رائ ًعا ،وهو أن يُ َّ
ً

فإنين سوف أظل مستع ًدا لكل تضحية من أجل املصاحل
العليا ،وسوف أكون جاه ًزا للعمل أبحكام هللا تعاىل كل
حني .لقد وجدت يف هذه األضحية عربًة ،فها إين أعاهد
هللا تعاىل على إيثار الدين على الدنيا ،وسوف أبقى على
أهبة االستعداد للوفاء هبذا الوعد يف كل ظرف وحال ،ولن
يكون يف أي قول أو فعل يل أدىن شائبة من شوائب الدنيا
والنفس والشيطان .فإنكان عيد األضحى هذا ال ينبّهنا إىل
واجباتنا ومسؤولياتنا وعهودان فليس مثل هذا العيد إال جمرد
مهرجان دنيوي ،وال يكون سببا للتحلي ابلتقوى ،وال خيلق
إحساس أبمهية التضحيات ،وال ّ
يذكران مبسؤولياتنا،
فينا أدىن
ٍ
وال يولّد فينا اإلحساس ابلوفاء بعهدان .كل ما يف األمر أننا
قدمنا القرابن الظاهري ،وذحبنا الكبش أو املاعز أو العجل
وأكلنا حلمها أبنفسنا كما وأطعمناه أقاربنا ومعارفنا .واحلق
ْأن ال فائدة من كل هذا إذا خال قرابننا من هذه الروح،
إمنا يكون هذا مفي ًدا إذا وفينا بعهدان ،ووضعنا أعناقنا أمام
هللا تعاىل ،وأدينا حق عبادته سبحانه ،وأدينا حقوق العباد
وشكران هللا تعاىل على أنه جعلنا مسلمني مث جعلَنا
أيضا،
ً
ْ
من املسلمني األمحديني الذين قد عاهدوا هللا جل وعال
على يد إمام هذا العصر املسيح املوعود واملهدي املعهود
 على تقدمي الدين على الدنيا ،واالستعداد يفكل حني
للتضحية ابلنفس واملال والوقت والراحة والنعيم واألوالد.
والوفاء بعهد البيعة هذا مع خليفة الوقت بكل انشراح صد ٍر
وفاء لعهد بيعتنا على يد
ال لشيء إال للفوز برضا هللا تعاىل ً
املسيح املوعود  .وَمن فعل كل هذا لوجه هللا الكرمي
وحده فإنه تعاىل يبشره أبنه سوف يُدخله يف الذين ينالون
رضوانه.
فإذا نشأت فينا هذه الروح وصدرت منا كافة األعمال
حبسب ذلك الوعي ،فيمكن أن نتوقع أن نكون من الذين
يبشرهم هللا ومن الذين ينالون رضوانه سبحانه وتعاىل.
13

العبادات الظاهرية وحدها ليست شيئاً
لقد قال سيدان املسيح املوعود  تبياان للموضوع
الوارد يف هذه اآلية وحكمته وفلسفته:
َّ
اإلخالص
الظاهري
إن مل يصحب الصال َة والصوَم
ُ
أيضا
و ُ
الصدق فال مزية فيهما .فالرهبان واملتنسكون ً
يالحظ يف كثري من األحيان أن
يقومون مبجاهدات كبريةَ .
بعضهم جيعلون سواعدهم تضمر( ،حيث ُيـبْقون أيديهم
يف وضع معني دوًما مما يؤِّدى إىل توقف سراين الدم
َّ
ومصائب شديدة
مشاق كثريًة
فيها فتضمر) ويتحملون
َ
نورا وال ينالون سكينة
ولكن هذه
ّ
املشاق ال هتب هلم ً
اطمئنان (أي ينجزون عمال يف الظاهر وال ينالون
أو
ً
الروحانية والنور الذي أييت من هللا) بل تكون حاهلم
الباطنية سيئة .يقومون مبجاهدات جسدية ال عالقة هلا
ابلباطن (أي أن عالقة جماهداهتم املادية الظاهرية ابلروح
تكون ضعيفة) وال تؤثر يف روحانيتهم ،لذلك قال هللا
تعاىل يف القرآن الكرمي﴿ :لَ ْن َيـنَ َ
ال هللاَ ُُلوُم َها َوَل ِد َما ُؤَها
ْوى ِمنْ ُكم﴾ .احلق أن هللا تعاىل ال ينظر
َولَ ِك ْن َيـنَالُُه الَّتـق َ
همه الروح واملغزى) .يف
إىل القشر بل يريد اللب( .أي يُ ُّ
هذا املقام يتداعى سؤال مفاده :إذا كان اللحم والدم ال
يصله فما احلاجة إىل القرابني أصال؟! كذلك إذا كان
الصوم والصالة تتعلق ابلروح فما احلاجة إىل احلركات
الظاهرية؟! (أي ميكن أن نعبد ابلروح وال حاجة إىل
احلركات الظاهرة يف الصالة ،وكذلك ما الداعي لالمتناع
عن األكل والشرب من الصباح إىل املساء حال الصوم؟!
حتمل اجلوع
حيث يكفي اإلقرار ابلقلب والتسليم أبن ُّ
واالعتناء ابلفقري أو اجلائع ضروري!) ،وجوابه أن من
املؤكد أن الذين يتخلون عن استخدام اجلسم ال تقبلهم
الروح أيضا (أي إذا كانت احلركات الظاهرة ال تصدر
واجلسم ال يتحمل املشقة ،فمثل هذه العبادة ال تؤثر
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يف الروح) وال ينشأ فيها اخلشوع والعبودية اليت هي
الغاية املتوخاة( .فشىت احلاالت الظاهرة يف الصالة خللق
التواضع واخلشوع فيها إمنا هي يف احلقيقة للتعبري عن
أن أرواحنا أيضا تقوم ضا ّمة األيدي وتركع وتسجد مثل
احلقيقي للعبادة) أما الذين
اجلسد متا ًما ،وهذا هو اهلدف
ّ
الروح (أي يقومون
يستخدمون اجلسد فقط وال يُشركونه َ
ابحلركات الظاهرة يف الصالة ،وال يقيمون روح الصالة
إذ ال يعرفون ما يقولون ،أو ال يدركون معىن ومغزى
العبادة اليت يقومون هبا ،وإذا كانوا يقدمون التضحية فال
يضحون ،وإذا كانوا يصومون فال يعرفون ملاذا
يعرفون ملاذا ّ
يصومون وما هدفهم من وراء ذلك) فهم أيضا خمطئون
خطأ كبريًا .والرهبان واملتنسكون هم من هذا القبيل
(حيث يقومون ابلعبادة الظاهرة أبجسامهم فقط) .لقد
أقام هللا تعاىل عالقة متبادلة بني الروح واجلسد .و ٌّ
كل من
الروح واجلسد يؤثر يف اآلخر ويتأثر به أيضاً .ابختصار،
إن السلسلتني الروحانية واملادية تسريان جنبًا إىل جنب.
عندما يتولّد اخلشوع يف الروح يتولّد يف اجلسم أيضا،
(أي حني يكون قلب املرء متواضعا يقع أتثريه يف اجلسد
ويصبح متواض ًعا أيضاً) لذا فعندما يتولد التواضع واخلضوع
يف الروح تظهر آاثره يف اجلسد تلقائيا ،كذلك عندما يقع
أتثري خاص يف اجلسد تتأثر به الروح أيضا( .احلكم،
جملد ،7رقم ،8عدد 1903/2 /28م).
فالروح تتأثر من احلركات الظاهرية ،وما كانت القرابني
الظاهرية إال هل ّز أرواحنا ولتفهيمنا أنه كما ذُبح هذا
الشيء األدىن من أجلكم ،كذلك فإنه من شيمة املؤمن
احلقيقي أن يكون جاهزا لتقدمي كل تضحية من أجل
العمل أبحكام هللا تعاىل .فيجب أن تُعدوا أجسادكم
للتضحية وكذلك أرواحكم ،واعملوا وجاهدوا دائما من
أجل رفع مستوى تقواكم.

إذا كان اللحم والدم ال يصله تعاىل فام الحاجة إىل القرابني أصال؟! كذلك إذا كان الصوم والصالة
تتعلق بالروح فام الحاجة إىل الحركات الظاهرية؟! (أي ميكن أن نعبد بالروح وال حاجة إىل الحركات
الظاهرة يف الصالة ،وكذلك ما الداعي لالمتناع عن األكل والرشب من الصباح إىل املساء حال الصوم؟!
تحمل الجوع واالعتناء بالفقري أو الجائع رضوري!)...
حيث يكفي اإلقرار بالقلب والتسليم بأن ُّ

التقوى أساس قبول كل عمل
كذلك دعاان املسيح املوعود  إىل إحراز املستوى
األعلى من التقوى فقال :اتقوا هللا وكأنكم تكادون متوتون
يف سبيله .وكما تذحبون القرابني أبيديكم كذلك فعليكم
أيضا يف سبيل هللا .وكلما كانت التقوى
أن تذحبوا نفوسكم ً
ّ
أقل من هذه الدرجة كانت انقصة( .ينبوع املعرفة ،ص،91
احلاشية)
فهذا هو املقام الذي جيب أن نسعى مجيعاً إلحرازه .لقد
أحرز إبراهيم وإمساعيل وهاجر عليهم السالم هذا املستوى
وقدموا تضحية عظيمة جيتمع املسلمون اليوم إلحياء ذكراها
يف شىت بلدان العامل حيثما كانوا .مل ترتك هذه العائلة ألي
عذرا حيول دون أن ينال أعلى
مسلم من أي جنس وعم ٍر ً
مستوايت التقوى وتقدمي التضحية ،ألن ك ً
ال من الرجل

واملرأة والطفل أيضا قد قدموا التضحيات بل وضربوا فيها
املُثل العليا .لقد كان االستسالم وقبول الذبح ابلسكني
لكن التضحية احلقيقية هي إقدام امرأة
تضحية بال شك ،و ّ
وحيدة على الذهاب إىل مكان قف ٍر موحش ليس فيه ماء
كيس من التمر وقربة ماء صغرية
وال كأل وليس معها إال ٌ
وقبوهلا بكل رضا واستسالم أن تعيش فيه مبحض إرادهتا
ال لشيء إال لوجه هللا تعاىل وحده وطمعاً يف رضاه .وهذه
املرأة كانت حتب ولدها أكثر من نفسها ولكنها استعدت
لتقدمي هذه التضحية ليقينها ابهلل وتوُّكلِها عليه ،وإمياهنا
أبنه سبحانه ال يُضيع أي تضحية يف سبيله ،وإن هللا تعاىل
املضحني بذلك .وكانت السيدة هاجر
يبشر الصاحلني
ّ
تعرف تلك البشرى ،فقالت لزوجها :إذا كنت ترتكنا هنا
أبم ٍر من هللا تعاىل فال نبايل بشيء ،وميكنك أن تعود من
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فالــروح تتأثــر مــن الحــركات الظاهريــة ،ومــا كانــت القرابــن الظاهريــة إال له ـ ّز
أرواحنــا ولتفهيمنــا أنــه كــا ُذبــح هــذا الــيء األدىن مــن أجلكــم ،كذلــك فإنــه
م ــن ش ــيمة املؤم ــن الحقيق ــي أن يك ــون جاه ـزا لتقدي ــم كل تضحي ــة م ــن أج ــل
العم ــل بأح ــكام الل ــه تع ــاىل .فيج ــب أن ُتع ــدوا أجس ــادكم للتضحي ــة وكذل ــك
أرواحك ــم ،واعمل ــوا وجاه ــدوا دامئ ــا م ــن أج ــل الرف ــع م ــن مس ــتوى تقواك ــم.

”

حيث أتيت فلن يُضيعنا هللا تعاىل أبدا .فالتضحية لوجه
املضحي بشارات من هللا
هللا تعاىل ال تَضيع بل ينال
ّ
تعاىل ويغمر هللا املتقني برضوانه .وقد رأوا هذه النعم ورآها
ضحى
آالف األولياء وآالف الصاحلني أيضاً ،بل كل من َّ
لوجه هللا تعاىل انل رضاه بال شك ،وتبدلت مهومه وآالمه
تضحي بنفسها وبولدها
ابألفراح .فلم َ
ترض هذه املرأة أن ّ
إال ابتغاء رضوانه تعاىل ،مث أكرم هللا تعاىل تضحيتها تلك،
فأحيا ذكراها إىل يوم القيامة ،وفوق كل ذلك جعل من
نسلها نبيا عظيما نشأت بقوته القدسية مجاعة املؤمنني اليت
ال كان أو امرأة أو طف ً
بلغ كل فرد منها  -رج ً
ال  -أعلى
مستوايت التقوى وقدم من التضحيات ما يشهد عليه
العامل كله وتنطق به كتب التاريخ والذي يصعب العثور
على أمثاله يف الدنيا.
أتناول يف هذه األايم ذكر الصحابة البدريني يف اخلطب
وأتعرض ضمنيًا لذكر بعض األحداث املتعلقة ابلنساء
واألوالد واملستوى العايل لتضحياهتم .فإن مستوى
تضحياهتم ومناذج درجاهتم العليا يف التقوى جلديرة أبن
تكتب مباء الذهب ،وإن أعماهلم أسوة حسنة لنا وفق أمر
النيب  .فلما آمنا ابملسيح املوعود واإلمام املهدي 
يف هذا العصر وجب علينا أن حناسب أنفسنا ونفكر
فيما إذا كنا نسعى جاهدين لكسب كل حسنة أم ال ،مث
هل كان مستوى حسناتنا مياثل مستوى حسنات هؤالء
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”

األبرار أم ال ،أو على األقل هل نسعى لبلوغ هذا املستوى
الذي أحرزه صحابة النيب  أم ال؟ ما دمنا ندعي أننا
مجاعة اآلخرين ،فال بد أن نُرِي مناذج الئقة .بفضل هللا
تعاىل هناك فئة من الناس بيننا يسعون خللق هذه احلالة يف
أنفسهم واليت هي حالة العمل أبحكام هللا تعاىل والسلوك
يف مسالك التقوى ،وإيثار الدين على الدنيا .ولكن امليل
إىل الدنيا جعل فئة منا أيضا رغم عهدهم أبن يؤثروا الدين
على الدنيا ال يرتقون إىل حالة التقوى املطلوبة اليت هي
حالة من يسلك سبل التقوى بشكل حقيقي .ما هي تلك
مقتبسا أو اثنني من كالم املسيح املوعود
احلالة؟ أقدم لكم ً
 عن هذه احلالة وعن مستواها.

التفريط يف دقائق التقوى يوقع يف املوبقات وأكرب
الكبائر
يقول « :على اإلنسان أن يراعي دقائق التقوى،
(أي يضع نصب عينيه دوما األمور الدقيقة املتعلقة
ابلتقوى .قال حضرته  ):ويف مراعاتكم هلذه الدقائق
تكمن السالمة .وإن مل ير ِاع اإلنسان أمورا بسيطة أدت
أمورا
به إىل ارتكاب الكبائر رويدا رويدا (يظنها اإلنسان ً
صغرية إال أهنا تقوده إىل ارتكاب الذنوب الكبرية وتبعده
عن جادة الدين .قال حضرته« :جيب أن يكون نصب
أعينكم ُ
بلوغ أعلى مدارج التقوى .وهلذا الغرض ال بد من

مراعاة دقائقها( ».احلكم رقم ،39جملد ،9عدد/10:
1905/11م ،ص)5
هناك حاجة ماسة إىل الرتكيز على تلك األمور .قوله
 واضح ًّ
جدا ،فإن تكاسلنا ومل هنتم وتومهنا أبن
ين هلو أمر يسري وال داعي ألن نقلق بشأنه
التقصري الفال ّ
وأن االهتمام هبذه األمور وحماسبة النفس عليها هلو من
قبيل التشدد املمقوت ، ،فإن هذه األمور ستتفاقم وتصبح
ذنوب وآاث ًما بال شك.
ً
يفوتون صالة واحدة من صلواهتم
هناك بعض الناس الذين ّ
اليومية ويقول بعض هؤالء :نصلّي الصلوات كلها إال أنه
أحيان صالة واحدة فحسب .فليعلموا أن تركهم
تفوتنا ً
أحيان يفقدهم االهتمام ابلصلوات األخرى
صالة واحدة ً
تدرجيياً .إن التورط يف األمور الالغية الصغرية يؤدي إىل
إبعاد صاحبها من الدين شيئاً فشيئاً .فإن كنّا نريد حتقيق
عهد إيثار الدين على الدنيا حقيق ًة فال ب ّد لنا أن ننقذ
أنفسنا من كل لغو مهما رأيناه قليل الشأن.
مث ذكر  التقوى فقال:

«إن تفصيل األوامر والنواهي وأحكام هللا مذكور يف القرآن
الكرمي من أوله إىل آخره( ،فقد ورد فيه تفصيل األمور
اليت ينبغي أن يقوم هبا اإلنسان واليت جيب عليه اجتناهبا)
وذكرت فيه مئات الفروع لألوامر املختلفة .وأقول إبجياز
أبن هللا تعاىل ال جييز الفساد يف األرض قط ًعا.
الذي خلق املخلوق ال يريد أن يعيث الناس يف األرض
فسا ًدا .إن هللا تعاىل يريد أن ينشر الوحدة يف العامل .أما
من يؤذي أخاه بغري حق ،أو يكذب أو خيون فهو عدو
الوحدة .فما مل ت ُزل هذه األفكار السيئة من القلوب ال
ميكن أن تنتشر الوحدة احلقيقية.
مث قال  إن اجتناب املرء َّ
كل نوع من السيئة هو
التقوى.
أقول :هذه هي دقائق التقوى ،فمن كان عدو الوحدة
كيف ميكن أن تكون فيه التقوى؟! إذًا ،هذا مقام تدبّر
وخوف شديد ،فإذا كان أحد يؤذي أخاه فهو عدو
للوحدة ،إذا كان أحد خائنا فهو عدو الوحدة .إذا
كانت األفكار السيئة تنشأ يف قلب أحد فهو بعيد عن
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”

أيضا أن يقبل هللا
التقوى .فعلينا أن نسعى جاهدين الجتناب هذا النوع
أنفسهم من شوائب النفس ،فادعوا ً
تعاىل تضحياهتم .مث ادعوا لألسرى يف سبيل هللا أن
من األفكار ،وعندها فقط ميكن أن نقيم الوحدة ،وعندها
فقط ميكننا أن إن التورط يف األمور الالغية الصغرية يؤدي إىل إبعاد صاحبها من يفك أسرهم سري ًعا.
نفي ابلعهد الذي الدين شيئاً فشيئاً .فإن كنّا نريد تحقيق عهد إيثار الدين عىل الدنيا وادعوا للذين ال يزالون
قطعناه مع املسيح حقيق ًة فال ب ّد لنا أن ننقذ أنفسنا من كل لغو مهام رأيناه قليل الشأن .يقدمون التضحيات منذ
فرتة طويلة يف ابكستان
املوعود .
أن يرمحهم هللا وينقذهم من هذا الظلم .وادعوا هللا تعاىل
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا للسلوك على دروب التقوى
إميان ويقينًا ،وأن
فهما وإدراكا
أيضا ويزيدان مجيعا ً
أن يسرتان ويرمحنا ً
احلقيقية ،وأن يُ َ
تيح لنا عي ُد األضحية هذا ً
نرى مشاهد تقدم األمحدية أي اإلسالم احلقيقي أكثر
حقيقيًا للتضحيات ،ويوفقنا هللا تعاىل لنطهر أنفسنا من
من ذي قبل ،فنحتفل أبفراح العيد احلقيقي.
كلَ َدرٍن َو َشني ،وننال رضا هللا تعاىل مدركني أدق سبل
إميان،
التقوى ،ونكون من الذين يبشرهم هللا تعاىل.
فأكثِروا من هذه األدعية ،واجتهدوا لتزدادوا ً
واسعوا جاهدين لالهتمام إبخوتكم .فهذا هو الدرس
ضحوا
عليكم أن تذكروا يف أدعيتكم اليوم ،أولئك الذين ّ
الذي يعلّمناه عيد األضحية .ندعوا هللا تعاىل أن يوفق
أبنفسهم من أجل اجلماعة .رفع هللا تعاىل درجاهتم،
اجلميع للعمل به.
ووفق أجياهلم للتمسك جبماعة املسيح املوعود 
ندع
دائما .واستجاب أدعية الشهداء ومق ّدمي التضحيات
مث قال حضرته نصره هللا بعد اخلطبة الثانية :تعالوا ُ
م ًعا .وابرك هللا لكم العيد مجي ًعا ولألمحديني يف العامل
أيضا لرفع
يف حقهم ويف حق أوالدهم وأجياهلم .وادعوا ً
كله .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
درجات الدعاة األوائل الذين قدموا تضحيات كبرية
وسافروا إىل بالد انئية وبلغوا
دعوة اإلسالم إىل األقوام
اليت كانت غارقة يف الظالم.
ندعو هللا تعاىل أن يثبت
أوالد هؤالء الدعاة وأجياهلم
على اإلميان واإلخالص
والوفاء دوًما.
كذلك تذكروا يف أدعيتكم
أولئك الذين يقدمون
التضحيات يف الوقت الراهن
ويبلغون دعوة اإلسالم،
وخيدمون اإلسالم م ّزكني
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خاطرة

تأمالت

األحمدية..
ماذا؟! ولماذا؟!

؟!

ربى الزايد  -كندا

هبي ..األمحدية رسالة
مثمر ٌّ
ألنها ٌ
عقل ذكي ،وزرعٌ ٌ
تقيٌ ،
قلب ْ
ح ــب وس ــام خاطب ــت ذل ــك الطف ــل ال ــريء اجلمي ــل يف
داخل ــي ..فأحاطت ــه بس ــياج محايته ــا العايل ،ذل ــك الطفل الصايف
القل ــب القوي اللس ــان والضعي ــف البنيان ،الذي كاد أن ميوت يف
زم ــن الطغي ــان ..انطل ــق يف طري ــق حمف ــوف ابملخاط ــر ...غ ــر ٍ
آبه
ابألشـ ـراك ال ــي نصبه ــا الش ــيطان يف الظ ــام ،فطفل ــي م ــن داخله
يش ــع ن ــور ،وحم ــاط هبال ــة نور ،كل ذل ــك مصدره الدع ــاء ،الدعاء
ال ــذي يس ــتنزل النص ــرة والس ــعادة حن ــو األرض م ــن الس ــماء ،فلل ــه
در الش ــاعر الش ــايب إذ يقول:
النور يف قليب وبني جواحني

فعالم أخشى السري يف الظلماء؟!

ابت الطف ــل بداخل ــي ينظ ــر إىل الن ــاس كل الن ــاس بعين ــن
لق ــد َ
رأى هبم ــا نفس ــه يف م ــرآة األمحدي ــة ،فصار ال ي ــرى يف اختالفات
األداين واألعـ ـراق س ــوى لوح ــة بديع ــة متداخل ــة اخلط ــوط متنوع ــة
األلـ ـوان .مث أدرك فيم ــا بع ــد أن تل ــك اخلط ــوط خط ــوط اجل ــال،
واأللـ ـوان ألـ ـوان اجلم ــال ،ذل ــك خل ــق الب ــاري صاح ــب الكم ــال،
فرح ــا مبس ــاعدة الن ــاس بال تردد عل ــى اختالفاهتم.
فأصب ــح يتهل ــل ً

يع ــر بق ــوة وص ــدق عن حب ــه األوحد خلالقه عز وجل بال ٍ
خوف
ّ
ّ
ّ
وال وجل!
ميضي إليه قُ ُد ًما يف الفرِح ويف التـََرح!
بعد األمحدية صار طفلي الغر إنساان..
وجتمل ــت الطب ــاع ..وابت الغض ــب والرض ــا
ه ــدأت املش ــاعر ّ
مؤشـ ـرين يتح ــركان بتوجي ــه احلكي ــم العلي ــم ،صلُ َح ش ــأنه بصالح
صالت ــه ،ذاب ــت مهوم ــه حتت أتث ــر الدعاء ذوابن املل ــح املتكلس
حت ــت الواب ــل املنهم ــر من الس ــماء..
ماهي األمحدية؟
مشس أشرقت على بلدة طيبة من رب غفور..
إهنا ٌ
إهن ــا ق ــوت الفط ــرة امل ــودع يف كل نف ـ ٍ
ـس من ــذ الب ــدء ،متام ــا كم ــا
أودع هللا تع ــاىل يف األرض أرزاقه ــا وق ــدر فيه ــا أقواهت ــا..
كل ٍ
إنسان حسن الط ِويّة..
إهنا ملجأُ ِّ
إهنا اخلالص لكل قلب حائر من كل سلطان جائر..
إهنا الرزق املباح املتاح لكل قلب رقيق كقلب الطائر..
فبشـ ـراك اي طفلي ،بشـ ـراك اي قليب ،وهنيئا لك هدايتك إىل نور
األمحدية..
تعاليم اهلدى ظهرت جلية
وأشرق نورها فوق الربية

ومشس يف مساء العز الحت
مباركة أشعتها قوية

ومشس الكون تأفل كل يوم
وأما تلك فهي السرمدية

وما أدراك ما هي يا صغريي * ؟!
وهل هي غري مشس األمحدية؟!

* األبي ــات مقتطف ــة بقلي ــل م ــن التص ــرف م ــن قصي ــدة للش ــاعر األمح ــدي
«عب ــد الرمح ــن املص ــري» ،عنواهن ــا «ن ــور األمحدية» نش ــرت يف ع ــدد يوبيل
الغراء.
اخلالفة من جملة التقوى ّ
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نفحات إيمانية

حقائق قرآنية

كيف نفهم
رؤيا ذبح إبراهيم
البنه اسماعيل؟!

لم تكن القرابني البشرية يوماً شريعة إهلية ،فال يُذبح
اإلنسان ألي شيء ،بل كل شي ٍء ُخلق ليُذبح من
الس َم َاو ِ
ات َوَما ِف الَْ ْر ِض
﴿و َس َّخ َر ل َُك ْم َما ِف َّ
أجل اإلنسانَ ،
َِ
ج ًيعا ِمنْ ُه﴾( ،)1وليس أعز على هللا من اإلنسان ،فال يرضى
له أن يهان أو يَك ُفر أو يدخل النار أو يُذبح ،بل إ ّن فعل
الذبح غري منسوب لإلنسان أصالً ،بل هو من لزوميات
األنعام والطري ،وإذا ُوصف به إنسا ٌن كان ذلك حتماً على
سبيل االستعارة واجملاز.

حلمي مرمر  -مصر
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مؤاخذون؟
هل أصحاب التفاسري التقليدية َ
ال شك عندان أبداً يف صالح نوااي املفسرين القدماء
األجالء ،لكنهم بشر يف النهاية ،يصيبون وخيطئون ،وليس
عليهم من وزر فيما أخطؤوا ،ألن أخطاءهم كانت عفوية
غري مقصودة ،ألن هذا ما آلت إليه أفهامهم يف أزماهنم،
وذلك ما قدمته هلم املعطيات العلمية واملعرفية املتواضعة
يف أزماهنم وأماكنهم وسياقاهتم التارخيية وأتثريات البيئات
اليت عاشوا فيها وما أحاط هبم من ظروف وأحوال.
احلقيقي هو خطأ أهل زماننا هذا ،حيث
ولكن اخلطأ
ّ
يتجاهلون كل ما أنعم هللا به عليهم من نعم مل يكن
قد أنعمها على السابقني ،ويعيدون أنفسهم ألف سنة
أو يزيد إىل الوراء ظنًّا منهم أن كل قدمي ممتاز ،وأنه
ليس أحد أييت أفهم ممن مضوا ،فقد كانوا أانساً صاحلني
رابنيني ،ليسوا كأهل زماننا هذا من األابلسة الشياطني،

مل يثبــت أن اللــه أمــر عبــاده أن يتقربــوا إليــه بذبــح بــر كقربــان ،وكل
مــا يدعيــه أصحــاب الحضــارات كاملرصيــن وغريهــم مــن قرابــن برشيــة
كعــروس النيــل مثــا فإنهــا أفــكار برشيــة بحتــة متخضــت عنهــا عقــول
الب ــر بن ــا ًء ع ــى حاجاته ــم وخياالته ــم ،وليس ــت م ــن الل ــه يف يشء.

حرم هللا هؤالء من الفهم الصحيح للدين،
ولذلك فقد َ
حيث كان قد وهبه كله ألولئك األقدمني ،وابلتايل فليس
علينا إال مطالعة كتبهم واألخذ بتفسرياهتم والتزامها وعدم
احليد عنها وإال انزلقنا وهلكنا .هكذا يقولون ،وهذا هو
حالنا.
أهل هذا الزمان هم املؤاخذون
وإن متسكهم هذا بكل قدمي ال خيلو من األخطاء
واملصائب ،فيقولون أبقوال ال يقبلها دين ،وال ترتضيها
شريعة ،بل وأيابها كل عقل ،وجيعلون القرآن ِعضني
الطبيعي أن هذا احلال
خيالف بعضه بعضاً .ومن
ّ
يستدعي املعرتضني على اإلسالم وامللحدين ،فإهنا وليمة
ليستقووا هبا علينا وميتلئوا
دمسة قدمناها إليهم أبيدينا
ُ
صحة وقوة وشباابً ويكونوا قادرين على محل املعاول
والضرب واهلدم يف بنياننا ،وحتقق فينا قول هللا تعاىل
﴿يرِبُو َن ُبـيُوَتـ ُه ْم بَِيْ ِدي ِه ْم﴾( )2وقول الناس «يفقأ عينه
ُْ
بيديه» فقد كان خصوم اإلسالم يرون يف التفسري
التقليدي اخلاطئ لآلايت فرصة لالنقضاض على الدين
احلنيف .ولكن ما يعزينا أن «ربك لباملرصاد».
ومن هذه اآلايت اليت يهيم هبا املنصرون وامللحدون
َما َبـلَ َغ
وغريهم قوله تعاىل حكاي ًة عن إبراهيم َ﴿ فـل َّ
الس ْع َي قَ َ
ن إِِّن أَ َرى ِف ال َْمنَا ِم أَِّن أَ ْذبَُ َك فَانْ ُظ ْر
ال َي ُبـ َ َّ
َم َع ُه َّ

”

()3
اهيم
َما َذا َتـ َرى﴾  .فقال املفسرون أن هللا تعاىل أرى إبر َ
يف املنام أنه يذبح ابنه ،ورؤاي األنبياء حق ،وما دامت
حقاً فال بد من حتقيقها على أرض الواقع وإال يكون
ذلك النيب آمثاً عصياً .وكأن رؤاي الذبح تلك معناها أن
هللا يقول إلبراهيم :إين آمرك أن تذبح ابنك حاالً ،وأي
تغافل فإنه يعين أنك عصيت أمري .هكذا رأى
توا ٍن أو ٍ
املفسرون ،وهكذا يرى سواد الناس حىت اليوم ،واحلق أن
هذا التفسري ابطل كل البطالن ،وذلك لألسباب التالية:
1ـ مل يثبت أن هللا أمر عباده أن يتقربوا إليه بذبح بشر
كقرابن ،وكل ما يدعيه أصحاب احلضارات كاملصريني
ال فإهنا أفكار
وغريهم من قرابني بشرية كعروس النيل مث ً
بناء على حاجاهتم
بشرية حبتة متخضت عنها عقول البشر ً
وخياالهتم ،وليست من هللا يف شيء.
2ـ من أمسائه تعاىل العدل ،وليس يف ذبح إمساعيل بال
ذنب جناه وال جريرة ارتكبها أي عدل ،ومل يثبت إلمساعيل
ُجرم ،وما دام اجلرم مل يثبت ،فال تثبت العقوبة ،وتكون غري
ذات حمل ،ألنه جيب أن تكون اجلرمية مذكورة إذا ُذكرت
العقوبة ،وحيث مل تثبت جرمية فال عقوبة ،وهنا أصبح لز ًاما
احلقيقي هلذه اآلية،
علينا أن نبحث عن املقصود اإلهلي
ّ
إذ إن هذا الذبح املذكور ليس عقوبة ،وليس ذحبًا ابملعىن
الظاهري املتبا َدر إىل األذهان.
ّ
3ـ ظل إبراهيم يسمع لربه ويطيع طيلة حياته ،فجاهد حىت
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وعرض
أبطل عقيدة عبادة النجوم ،و ّ
كسر أصنام قومه ّ
نفسه ألشنع عقوبة ،وأثبت عجزها وانتفاء أي صفة
لأللوهية عنها ،أُلقي يف النار بنفس راضية ومل ِ
يشتك ومل

يتضجر ،أمره هللا ابهلجرة فهاجر ،أمره أن يذهب اببنه
الوحيد وزوجته إىل صحراء قاتلة فأطاع ،وأمره أن يرتكهما
ويرجع فرجع  ،وقد حكم هللا أنه وحده يعدل أمة بكاملها،
ومساه هللا من احملسنني ،وقد وضع هللا قاعدة أن اإلحسان
قانون ويوصي الناس
جزاؤه اإلحسان ،فهل يضع هللا ً
به ويكون هو أول املخالفني له ،حاشاه ،وهل يستحق
إبراهيم بعد كل تلك الطاعة واالمتثال واإلحسان أن يكون
هذا جزاؤه؟
4ـ خلق هللا عباده لريمحهم ،وكذلك قال ،وليس يف ذبح
إبراهيم البنه إمساعيل بيديه أي معلم من معامل الرمحة ،إذ
ميسي اجلميع بعد هذا الذبح املزعوم صرعى كأهنم أعجاز
خنل خاوية من شدة هول الصدمة وبشاعة احلادث،
وابلتايل فليس الذبح هو مقصود هللا من اآلية.
5ـ ال يسع املتدبر يف هذا احلادث أن جيد له أي غاية
محيدة ،إذ ماذا عساه أن يتحقق من ذبح غالم مراهق
يدي أبيه املسن الذي ليس له أبناء غريه ،وليس
على ْ
هناك فرصة إلجناب سواه ،فقد بلغ من ِ
الك َب والوهن
منتهاه.
ألي من البشر،
6ـ ليس هناك مصلحة يف هذا الذبح ٍّ
بل يرتك هذا احلادث قلب ٍ
أب جرحياً ،وقلب أ ٍم كسريًا،

”
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وقلوب أانس عرفوه وعايشوه وأحبوه دامي ًة ،بال أي
حكمة مرجوة.
7ـ لو كان هللا تعاىل قد أمر إبراهيم بذبح ابنه على سبيل
احلقيقة لكان من احملتم أن يذحبه ،ولكن الذبح مل حيدث،
وابلتايل فإن هللا مل أيمر به ،ملاذا؟ ألن هللا تعاىل قال بقول
يل لِ َكلِ َم ِ
ات َّ
صريح يف كتابهَ :
اللِ﴾ ( )4مبعىن
﴿ل َتـبْ ِد َ
أن األوامر الصادرة من هللا ال ميكن حبال من األحوال
أن يتوقف تنفيذها أو تتبدل بغريها ،ولكننا نرى بكل
وضوح أن ذبح إمساعيل ابلسكني مل يقع ،وابلتايل فإن
هللا مل أيمر به يف احلقيقة ،ألنه لو كان قد أمر بذحبه
ومل حيدث أن ُذبح ،يكون كالم هللا قد تبدل والعياذ
ابهلل ،وهذا مستحي ٌل أن حيدث ،أو ُلعد إبراهيم عاصيًا،
وحاشاه ،ولكن ال ذكر لعصيانه يف اآلايت ،بل على
العكس هناك ذكر واضح لسرعة استجابته لتنفيذ األمر
الرْؤَي﴾ ( )5وابلتايل فما دام
يف قوله تعاىل﴿:قَ ْد َص َّد ْق َت ُّ
هناك أمر ابلذبح وهناك ذكر الستجابة هذا األمر والثناء
عليه ،إذاً الذبح املقصود قد حدث مع متام العلم أن
جلي أنه مل حيدث.
الذبح ابلسكني ٌ
ظاهر ٌ
8ـ لقد أمر هللا إبراهيم أن يغري حمل إقامة إمساعيل من
بالد الشام العامرة إىل عمق جزيرة العرب اخلاوية املوحشة
ويرم ٌّ
حرمان شدي ًدا،
كل منهما من اآلخر ً
اخلرِبة آنذاكَ ُ ،
وكل ذلك لغاية ،ومل جند أي غاية قد حتققت يف زمن
األمر ابلذبح هذا ،فليست مكة بلداً بع ُد يعرفها الناس

الحق أن إبراهيم  كان يذبح ابنه إسامعيل منذ كان رضيعا ،حيث ألقاه
بأمر من الله يف صحراء شديدة القسوة خالية من أي معلم من معامل الحياة،
فال شجرة مثمرة وال عني ماء ،وال أنيس وال جليس ،وال جار إال الضواري
يوليو 2020

ويسكنوهنا ،وليس البيت احلرام مرفوع القواعد شاخمًا
يشتاق إليه الناس ويتربكون به وإليه
زوجا وال
حيجون ،وليس إمساعيل ً
اثين عشر نقيباً أجنب كما هي
ْ
نبوءة التوراة ،بل مل يصل إىل
سن الزواج بع ُد ،وسوف
ينقطع نسله ولن تكون له
ذرية أصالً ،فمن أين أييت
خامت النبيني الذي وضع هللا
تلك اخلطة كلها يف األساس
لينشأ هو يف هذا املكان حتديداً؟
احلقيقي للذبح يف هذه اآلية
املعىن
ّ
ال عن كل
لسبب واحد من هذه األسباب منفرداًـ فض ً
تلك األسباب جمتمعةـ نؤكد بكل يقني أن هللا تعاىل مل
أيمر سيدان إبراهيم بذبح ابنه سيدان إمساعيل ذحباً حقيقياً
كما هو املعىن املتبادر إىل األذهان أبن ُيسك سكينًا
حزا حىت يقطع شرايينه ويسيل دمه متدفقاً
وحيز هبا عنقه ً
على األرض وينفصل رأسه عن جسده.
صحيحا هو أن هللا تعاىل خيرب إبراهيم
أما املعىن الذي نراه
ً
كل ليلة أنه يذبح ابنه ،وال أيمره أن يذحبه كما َّ
يدعون،
أين جاء األمر ابلذبح؟ إنه يرى أنه يذحبه فعالً ،إذاً فإن
الذبح كان حيدث كل ليلة يرى هو فيها تلك الرؤاي،
فماذا كان ذلك الذبح الذي حيدث؟ وماذا كانت الغاية
من الرؤاي؟ وملاذا كان هللا يلح عليه كل ليلة لرييه أنه يذبح
ابنه؟ وماذا كان عليه أن يفعل حيال هذه الرؤاي؟ هل كان
مطلوب منه أن ُيسك بسكني ويقطع رأس ابنه ويفصلها
ً
عن جسده كما يفعل الدواعش ظناً منهم أهنم يتعجلون
طاعة أمر هللا ليزدادوا منه قرىب؟ إن مجاعات اإلسالم

السياسي الالهثني وراء خالفة الوحشية والقتل وغزو
العامل وهنب ثرواته والسيطرة عليه وإذالله
أيضا َّ
يدعون أهنم يفصلون
ابسم هللا ً
رؤوس الناس عن أجسادهم
ليعجلوا إىل رهبم ابلطاعة
لتكون هلم زلفى وقرىب ،ك ٌل
يزعم أنه يقتل الناس أبمر من
هللا ،وهللا بريء منهم ،وإن
الذين يرون أن الرؤاي معناها
أن يذبح إبراهيم  ابنه بيديه
طاع ًة ألمر ربه هم أنفسهم الذين
يرون الدواعش أصحاب خالفة إسالمية
ويقيمون حدود هللا ويقتلون الناس ابمسه وشريعته ،وأن
كل من كان يؤيدهم ويعاوهنم وميدهم ابإلمدادات إمنا
هو من اجملاهدين ،وإن قُتل فله ما للشهداء من األجر
واملكانة ،وسوف يكون رفيق النبيني والصديقني يف
الفردوس األعلى حتماً.
مل يقل هللا إلبراهيم :اذبح امساعيل ،وحاشاه أن يقول،
إنه خيربه أنه يذحبه فعالً ،ويذحبه منذ مدة ،ويريد هللا
هلذا الذبح أن يتوقف ،ألنه عذاب مستمر قد ال يطيقه
إمساعيل ،وأصبح هذا العذاب اآلن فوق طاقته ،ورمبا
أدى ذلك إىل نتائج سلبية وخيمة ،فعلى هذا الذبح أن
يتوقف اآلن.
احلق أن إبراهيم  كان يذبح ابنه إمساعيل منذ كان
رضيعا ،حيث ألقاه أبمر من هللا يف صحراء شديدة
ً
القسوة خالية من أي معلم من معامل احلياة ،فال شجرة
مثمرة وال عني ماء ،وال أنيس وال جليس ،وال جار إال
الضواري والسباع ،إهنا أرض موت ال حياة ،إهنا قرب
ال أن يُرتكا على ظهره جثتني دون
حمكوم عليهما عاج ً
23

أن جيدا من يواريهما حتت الرتاب ،فال أحد غريمها ،وقد
ظل إمساعيل إىل اآلن ثالثة عشر أو أربعة عشر عاماً
يُذبح ،فال هو ميوت وال هو حيىي ،ال ميوت فيسرتيح من
حز سكني كل يوم على عنقه ،وال هو حيىي متنعما كما
يتنعم األحياء ،هذا هو الذبح الذي أراد هللا
أن يريه إلبراهيم  ،وكأنه يقول له:
(رفقا اببنك ،يكفيه هذا العذاب،
لقد جترع ما يفوق طاقاته من أمل
الفراق عن أبيه وعطفه وعنايته)
فقد كان إبراهيم ص ِّدي ًقا نبيًّا
ال صادق الوعد ،وقد
طائعا ممتث ً
ً
أمره ربه برتك ابنه يف تلك األرض
فرتكه دون تردد أو أتويل لألمر ،ويبدو
إمعان يف الطاعة كان يروق
أن هذا كان دأبه ،فإنه ً
الظاهري حىت لو
له أن ينفذ أوامر هللا إليه على شكلها
ّ
كان األمر يف حاجة إىل أتويل ،فرمبا رأى التأويل هترابً
وخمرجا من املشقة واحلرج ،هكذا كان إبراهيم،
وختاذالً ً
ولذلك كان أمة ،ولذلك ظل ذكره يف اآلخرين ،ولذلك
مقدسا عند سائر أهل األداين حىت الوضعية منها،
تراه ً
ولذلك ال تصح صالتنا حنن املسلمني إال إذا ذكران فيها
إبراهيم ابلثناء والصالة عليه والدعاء لنبينا أن حيظى مبا
حظي به إبراهيم من بركة ،فقد أراد هللا أن يقول له:
(ليس معىن أمري لك أبن أتخذه وترتكه يف تلك األرض
ملاما كل بضعة أعوام ،بل
أن تنقطع عنه متاماً وال تزوره إال ً
عليك منذ اآلن أن ترتدد عليه وتضمه إىل صدرك وتنشئ
معه عالقة ملؤها الود واحملبة متهي ًدا للمهمة اليت سوف
تكلَّفان هبا ،فقد اقرتب أوان رفع القواعد من البيت وأن
َّ
يؤذن يف الناس ابحلج)
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طاعة متفانية وشديدة البصرية
وجدير ابلذكر أن إبراهيم  مل ينقطع عن ابنه إمساعيل
جفاء وغلظة ،بل
بعدما تركه يف هذه األرض اخلالية
ً
إمعاانً منه يف تنفيذ أوامر هللا اليت اجتهد رأيه يف تطبيقها،
حيث كان يظن أن هللا أمره بفراقه ،وأنه
كلما زادت مدة الفراق كان ذلك
عالمة على الطاعة الكاملة ،وأن
شوقه له ،والتياعه إليه ،ورغبته يف
زايرته زايرات متقاربة متوالية يُ ُّ
عد
نوعا من الرتاخي يف تنفيذ أمر هللا،
ً
وأنه كلما ابعد بني فرتات حنينه
إليه ،وزايراته له ،كان ذلك أرضى هلل
ومدعاة حبه وتلقي جتلياته ،فقد شق على
نفسه ،وعلى ابنه ،وعلى زوجته طلبًا لرضا ربه ولو
أيمره ربه بذلك أمراً صرحيًا.
مل ْ
هذا هو الذبح الذي كان يذحبه إبراهيم إلمساعيل ،وهذا
أتويل الرؤاي ،وهذا ما كان على إبراهيم أن يفعله ،وتلك
كانت الغاية من الرؤاي اليت ظل هللا يلح عليه كل ليلة
ويريه إايها.
هللا ليس ظاملاً ،بل أعدل العادلني ،هللا مل يرسل أنبياءه
يشرع هللا ذبح إنسا ٍن
لذبح الناس ،بل إلحيائهم ،مل ّ
تقرب إليه ،بل يبذل هو كل شيء
بتقدمي قرابني بشرية ً
أيضا منهم ،ومن جاءه
ليتقرب عباده منه ،ويتقرب هو ً
ميشي هرول هو إليه.
املراجع:
( .1اجلاثية )14

( .2احلشر )3

( .3الصافات )103

( .4يونس )65

( .5الصافات )106

حكم ونوادر
الحقِ يقِ َّي ُة
الم ْع ِج َز ُة َ
ُ
ـادر عل ــى الطـ ـران! فأج ــاب :ه ــذا أم ــر ال قيم ــة له ،فح ــى الذابب والبع ــوض يطري.
قي ــل حلكي ــمإن ف ـ ً
ـان ق ـ ٌ
قالـ ـوا :وم ــاذا ع ــن ف ــان ذل ــك ال ــذي يس ــر ف ــوق امل ــاء؟! فأج ــاب :كذلك هذا أم ــر ال قيمة ل ــه ،فحىت لوح
اخلش ــب يطفو فوق املاء.قالوا :فما املعجزة إذن؟!قال :أن متش ــي بني الناس وتصرب على أذاهم وال ِّ
تفرط
يف م ــكارم األخ ــاق ،ف ــا تك ــذب وال تس ــرق وال تغ ــش وال تغت ــاب وال خت ــون ثقته ــم واعتماده ــم علي ــك وال
تكس ــر قلوهب ــم..أن تك ــون إنس ــاان كامال هي املعج ــزة احلقيقية.
وحول تلك املعاين نفسها قال شاعر حكيم:

ـرف ِف األ ََنِم بِِف ْعلِ ـ ِـه
امل ــرء يُع ـ ُ
الزم ـ ِ
ـان َوُم ـ ّـره
ْ
اص ـ ِـر َعلَ ــى ُح ْلـ ـ ِو َّ َ
غابَ ،وُرّبَــا
تَ ْسـ ـتـَغَب
فستُ ْس ــتَ ُ
َ
َوَتَنَّ ـ ِ
ـاء ال تـَْن ِطـ ـ ْق ِبَــا
ـب ال َف ْح َ
شـ َ
وإِ َذا َّ ِ
ـك ِبَ ْهلِ ـ ِـه
َس ــى َعلَْي ـ َ
الصديْ ـ ُـق أ َ
َ

َك ـ ْـم َع ــاٍمل ُمتـََف ِّ
ض ـ ٍـل ،قَـ ـ ْد َس ــبّهُ
ـف ال َف ــا
البَ ْح ـ ُـر تـَْعلُ ــو فـَْوقَ ــهُ ِجيَ ـ ُ
وا ْعج ــب لِعص ُف ــوٍر يـز ِ
اح ـ ُـم َب ِشـ ـ ًقا
َ َ ْ ُ ْ ْ َُ
إِ ّي َك َتْ ـ ِـي ُس ـ َّـك ًرا ِم ـ ْـن َح ْنظَ ـ ٍـل

صح ـ ِ
ـف اهلـََـوا
ِف اجلـَ ِّو َم ْكت ـُ ْـو ٌ
ب َعلَــى ُ ُ

ـــل املَـــ ْر ِء الكَرِيـــم كَأَ ْصلِـــ ِه
َوخ ََصائِ ُ
َـــم بِـــأَنَّ اللـــهَ بَالِـــ ُغ أَ ْمـــ ِر ِه
َوا ْعل ْ
ـــل ِف ْيـــه بِ ِ ْثلِـــ ِه
َمـــ ْن َقـــال شَ ـــ ْي ًئاِ ،ق ْي َ
َالم َو َه ْزلِـــ ِه
َمـــا ُد ْم َ
ـــت ِف جِ ـــدّ الـــك ِ
ـــس ألَ ْجلِـــ ِه
ف ْ
َاصفَـــح ألَ ْجـــلِ الـــ ُو ِّد لَ ْي َ
َمـــ ْن ال يُ َســـاوِي ِغـــ ْر َز ًة ِف نَ ْعلِـــ ِه!
َوالـــدُّ ّر َمطْ ُمـــ ْو ٌر ِبأَ ْســـفَلِ َر ْملِـــ ِه
إالّ لِطَ ْيشَ ـــ ِت ِه َو ِخفّـــ ِة َعقْلـــ ِه
ـــع بِاملَـــ َذاقِ ألَ ْصلِـــ ِه
َالـــي ُء يَ ْرجِ ُ
ف َّ ْ
ف يُ ْجـــ َز بِ ِ ْثلِـــ ِه
َمـــ ْن يَ ْع َمـــلِ امل َ ْعـــ ُر ْو َ
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نسمات إيمانية

منافع لإلنسانية

ات
ِم ْن َف ْل َس َف ِ
الحَ ِّج وَ دَ َقا ِئ ِق ِه

فلسفة الطواف
احلق أن املرء ال ُّ
حيتك مبن ال حيب ،وال يطوف حول بيت
من يكرهه ،إمنا احلب أساس الطواف ابلبيت ،كما كان
يفعل الشعراء العرب قبل اإلسالم ،حبيث كانوا يطوفون
حول بيوت النساء اللوايت يعشقوهنن ،ويتحرقون شوقًا
وشغفا للقائهن ،لعلهم يسرتقون شيئًا من أصواهتن ،أو
أعينهن ،وقد قال امرؤ القيس يف لياله:
خيتلسون نظرًة من
ّ

أم ُّر على الديار ديار ليلى
وما ُح ُّب الديار ْ
شغف َن قليب
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حب من سكن الديارَ
ولك ْن ُّ

()1

واحلب وحده ال يكفي
هلل در الشاعر العريب إذ قال:
وكل ّيدعي ً
ٌّ
وصال بليلى

الداعية :مري أجنم برويز

ُ
اجلدار
اجلدار وذا
أقبِّل ذا
َ
َ

تقر هلم بذاكا
وليلى ال ُّ

()2

فمن السهل أن نقول بلساننا أننا حنب ،بل ومشغوفون
حبًّا ،ولكن قولنا هذا ال يُغين من احلق شيئًا ،وإن هو

 ...ويتم نحر النفس األمارة بكبح ثوائرها وكفها عن شهواتها وهذا هو مدار
جميع العبادات والشعائر التي رشعها الله تعاىل يف كافة العصور ولكافة األمم،
وآخرها أمة خاتم النبيني التي انصهرت يف بوتقتها كافة أمم النبيني السابقني..

إال ادعاء أجوف ،إىل ْأن يصدر منا أفعا ٌل تثبت صدق
تلك األقوال .والتعبري عن احلب مسألة يتفاوت فيها الناس
لكل طريقتُه يف التعبري عن حبه حملبوبه ،حىت
ويتفننون ،و ٍّ
على مستوى التعامالت البشرية ،هناك من يعرب عن حبه
شذى وعبري،
بكلمة رقيقة ،وهناك من يقدم وردة ذات ً
أيضا من
ومنهم من ينفق األموال الطائلة ،بل إن هناك ً
يبذل النفس يف هذا السبيل .غاية القول أن من حيب فعليه
أن يقدم شيئا تعبريا عن هذا احلب ،فاحلب وحده ال يكفي
ظاهرا .وأبرز ما
دون أن يكون هناك ما يعرب عنه تعبريًا ً
يعرب عن احلب هو التضحية ،فال يضحي اإلنسان بنفسه
إال حلبيبه ،حىت لقد شاع يف األدب أن نقرأ قصصًا مؤثرًة
فحواها تضحية أحد األبوين لفلذة كبده أبحد األعضاء
كالكلية مثال ،وال جند تفسريًا ً
معقول هلذه التضحية اليت لن
جيين املضحي من ورائها شيئًا سوى أنه حيب من ضحى من
أجله ..إن هذا املستوى من التضحية هو ما يريده هللا تعاىل
منا ..فالتقرب إىل هللا تعاىل بنحر اهلَ ْد ِي واألضاحي إمنا هو
رمز لنحر النفس األمارة واالستسالم التام بني يديه ،ويتم
حنر النفس األمارة بكبح ثوائرها وكفها عن شهواهتا وهذا
هو مدار مجيع العبادات والشعائر اليت شرعها هللا تعاىل
يف كافة العصور ولكافة األمم ،وآخرها أمة خامت النبيني
اليت انصهرت يف بوتقتها كافة أمم النبيني السابقني ..تلك
كانت إحدى حقائق شعائر حج بيت هللا احلرام ،اليت
كانت ومل تزل غائبة عن كثريين ،إىل أن جاء من هللا تعاىل
من يسرب أغوارها ،ويكشف لنا غموضها ،ويرينا دقائق

”

التقوى الكامنة فيها.
احلجر األسود ورمزيته
تقبيل احلجر األسود ،يعد سن ًة مؤكد ًة حمببة تبلغ مبلغ
الوجوب على من يستطيع دون إيقاع ضرر أو إحداث
مزامحة ،واجلميع يعلم ما ورد يف تقبيل الصحابة الكرام
إايه ،أتسيًا حبضرة خامت النبيني  ،حىت ورد َع ْن حضرة
َْج ِر األَ ْس َوِد َفـ َقَّبـلَ ُهَ ،وقَ َ
الِّ :إن ألَ ْعل َُم
ُع َم َر أَنَُّه َج َاء َإل ال َ
ُك
َّب ُيـ َقبِّل َ
أَنَّك َح َج ٌر ،ال تَ ُض ُّر وال َتـْنـ َف ُعَ ،ول َْوال أَِّن َرأَيْ ُت الن ِ َّ
َما َقـَّبـ ْلتُ َك ..إن الشيء ال ُيـ َقبَّ ُل إال جلماله ،ويبدو أن
احلجر األسود تكمن وراءه حقيقة مجالية متعلقة ابلكعبة
الروحانية وهو (حضرة سيدان ومطاعنا حممد املصطفى
 ،)فماذا عساها تكون تلك احلقيقة؟! إن احلب عندما
يبلغ من املرء مبل ًغا كبريًا ،حياول جهد املستطاع إظهاره
املتأمل
بشىت الطرق البادية للعيان اليت يستشعرها اجلنان .و ّ
نظائر ملا يقابله يف العامل املادي،
الروحا ّ
ين يرى َ
يف العامل ّ
ـمحب
وأتسيس الكعبة مصداق هلذا املشهد ،كحال ال ِّ
الذي يطوف حول دار الـمحبوب َّ
كل حني ،ويُقبِّل أعتاهبا
دارا هلل فيتوجه إليها
وجدراهنا ،كذلك ُجعل ُ
البيت العتيق ً
حمبّوه طائفني ملبني،
وهذا احلجر األسود
حجر عتبته سبحانه
ويصف
وتعاىل،
املسيح املوعود 
هذا العشق الصادق
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هلل تعاىل بقوله« :ولقد أمر هللا تعاىل بذلك ليتمكن
اإلنسان من التعبري عن مشاعر عشقه وحبّه اجلياشة
مادي .فاحلُجاج يطوفون هبذا البيت طوافًا جسمانيًا
تعبريًا ً
حب هللا ،فيتخلون
ُمظهرين ّ
وسكارى يف ِّ
كأنم جمانني ُ
كالعشاق
الزينة ،وحيلقون الرؤوس ،ويطوفون ببيته
ّ
عن ّ
يف هيئة اجملذوبني ،ويقبّلون هذا احلجر حاسبني إايه
حجر عتبته ...وليست يف ذلك شائبة من الشرك ،إذ
أن الصديق يُقبِّل رسالة صديقه احلميم عند استالمها.
فاملسلم ال يعبد الكعبة ،وال يطلب مراداته من احلجر
مادي أقامه هللا تعاىل ليس
رمزا ً
األسود ،وإمنا يتخذه ً
إال .كما أننا نسجد على األرض ،ولكن السجود ليس
لألرض؛ كذلك نقبّل احلجر األسود ،وال يكون هذا
التقبيل من أجله هو يف حد ذاته .فاحلجر حجر حبت ال
ينفع أح ًدا وال يضر ،ولكنّا نقبّله ألنه من ذلك احلبيب
رمزا لعتبته»(.)3
الذي جعله ً
تذكري سنوي أبمسى قيم اإلنسانية
ني من أركان اإلسالم ،وتتجلى فيه أمسى
ُّ
كن رك ٌ
احلج ر ٌ
املشاعر اإلنسانية املرتبطة بقيمة البيت اإلنساين الكبري،
والذي علمنا هللا تعاىل فكرته بنموذج البيت احلرام ،حيث
يقول هللا سبحانه وتعاىل﴿:إِ َّن أَ َّو َل َبـيْ ٍت ُو ِض َع لِلن ِ
َّاس
ني﴾( .)4وال يفرض هللا
لَلَّ ِذي بِبَ َّك َة ُمبَ َارًكا َوُه ًدى لِّل َْعالَ ِم َ
أمرا ّإل ويكون من ورائه حكمة
سبحانه وتعاىل على البشر ً
عظيمة ،فما حكمته سبحانه وتعاىل يف جتميع النّاس يوم

”
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فج عميق ،ومجعهم يف ٍ
موقف واح ٍد ينفي من
احلج من ّ
كل ٍّ
ّ
روعته ورهبته الفروق والطبقات واأللوان ،وهنا يستوقفنا
كالم اإلمام  يف شرحه للخطة التدرجيية احلكيمة اليت
وضعها هللا تعاىل لتوحيد النّاس حبكمة بليغة حيث يقول
حضرته:
«كما توجد الوحدة يف ذات هللا تعاىل كذلك يريدها
أيضا الذين ُخلقوا للعبادة إىل
سبحانه وتعاىل يف البشر ً
األبد .ال ُفرقة بني األمم اليت نشأت يف الناس بسبب كثرة
نسلهم كانت يف احلقيقة متهي ًدا خللق الوحدة الكاملة ألن
هللا تعاىل أراد أن خيلق يف البشر حلقات الوحدة ً
أول مث
يُدخل اجلميع يف دائرة الوحدة الكاملة .فجعل هللا تعاىل
شعوب خمتلفة وخلق الوحدة يف كل شعب .وكانت
األمم ً
احلكمة وراء ذلك لكي يسهل التعارف بني األمم وال
تكون هناك أيّة صعوبة يف العالقات املتبادلة بينهم .مث
قرر
حينما حصل التعارف بني أجزاء صغرية بني األمم َّ
هللا تعاىل أن جيعل األمم كلها أمة واحدة ،كما يزرع
أحد حديقة ويقسم أشجارها على تقسيمات خمتلفة ،مث
سورا وجيعل األشجار كلها يف حلقة
ينشئ حول احلديقة ً
كمثل أمر هللا
واحدة ....إن َمثل هذه الوحدة التدرجيية َ
تعاىل أن جيتمع الناس يف مسجد حارهتم مخس مرات
يوميًّا ،مث أمرهم أن جيتمعوا مجيعا يف اليوم السابع يف
مسجد جامع يف مدينتهم ،أي يف مسجد يتسع للجميع.
مث أمر أن جيتمعوا من املدينة كلها والقرى اجملاورة يف مقام
واحد أي يف مصلى العيد بعد عام .مث أمرهم أن جيتمعوا

وسكارى
ُ
فالحجاج يطوفون بهذا البيت طوا ًفا جسامن ًيا ُمظهرين كأ ّنهم مجانني ُ
ّ
كالعشاق
حب الله ،فيتخلون عن الزّينة ،ويحلقون الرؤوس ،ويطوفون ببيته
يف ِّ

يف هيئة املجذوبني ،ويق ّبلون هذا الحجر حاسبني إياه حجر عتبته ...وليست يف
ذلك شائبة من الرشك ،إذ أن الصديق يُق ِّبل رسالة صديقه الحميم عند استالمها.
يوليو 2020

من العامل كله مرة يف حياهتم يف مقام واحد أي يف مكة
املعظمة .فكما أن هللا تعاىل بلّغ اجتماع األمة تدرجييًا إىل
الكمال مبناسبة احلج إذ حد ّد اجتماعات صغرية أوالً مث
هيأ العامل كله فرصة لالجتماع يف مقام واحد ،فهذه هي
أيضا .فقد أراد هللا تعاىل من
سنة هللا يف كتب موحى هبا ً
وراء ذلك أن يبلّغ حلقة وحدانية هللا إىل الكمال ،وذلك
خبلق الوحدة يف أجزاء صغرية يف خمتلف البالد ً
أول مث
جيمع اجلميع يف هناية املطاف يف مقام واحد مثل اجتماع
احلج.)5(».
ليشهدوا منافع هلم
﴿وأَ ِّذ ْن ِف الن ِ
َْج يَْتُ َ
وك ِرَج ًال َو َعلَى ُك ِّل َضا ِم ٍر
َ
َّاس ِبل ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني م ْن ُك ِّل فَ ٍّج َعم ٍ
َُم َويَذُْك ُروا
يَْتِ َ
يق * ليَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع ل ْ
ُوم ٍ
اس َم َّ
يم ِة
اللِ ِف أََّي ٍم َم ْعل َ
ْ
ات َعلَى َما َرَزَقـ ُه ْم ِم ْن َبِ َ
()6
الَْْنـ َعا ِم فَ ُكلُوا ِمْنـ َها َوأَ ْط ِع ُموا الْبَائِ َس الْ َف ِقريَ﴾ .
واحلديث عن املنافع ال ينتهي ،ألننا مهما حاولنا أن
ُنع َّد نعم هللا تعاىل فلن حنيطها ،ويف رحلة احلج جتتمع
مجيعا هنا
للحاج خريات عديدة ،ليس بوسعنا أن نتناوهلا ً
ّ
ابلشرح وبيان مغزاها نظرا إىل ضيق املقام ،وسوف يكون
تركيزان على منفعة أساسية ونعمة كربى يرتبط هبا وجودان
ويكمن فيها تفضيلنا على أكثر اخللق ،إهنا منفعة الوحدة
ي ُقـلُوبِِ ْم ل َْو
﴿وأَلَّ َ
ف َبـ ْ َ
والتآلف اليت يقول عنها هللا تعاىلَ :
ي ُقـلُوبِِ ْم َول ِ
ض َِ
أَْنـ َف ْق َت َما ِف الَْ ْر ِ
َك َّن
ج ًيعا َما أَلَّ ْف َت َبـ ْ َ
َّ
ِيز َح ِك ٌيم﴾ ( ،)7وحول ذلك املعىن
اللَ أَلَّ َ
ف َبـْيـَنـ ُه ْم إِنَُّه َعز ٌ
يقول حضرة املصلح :
َّ
«إن احلج خيلق يف املسلمني روح املركزية والوحدة ،ويتيح
هلم الفرصة إلعمال الفكر يف حاجاهتم وحاجات ابقي
العامل .كما جيدون عند احلج فرصة لرؤية حماسن اآلخرين
خوة وحمبة» (.)8
والتحلِّي هبا ،ويزدادون أُ ّ
والناس على اختالف ألسنتهم وألواهنم وثقافاهتم وآرائهم،
بل وحىت أدايهنم ،مدعوون إىل هذه الوحدة املنشودة،

اليت تعكس وحدة خالقهم عز وجل ،حمققني بذلك
اهلدف األمسى من حج البيت احلرام ،فتكون هذه هي
التلبية املثلى لنداء حضرة إبراهيم  حني امتثل ألمر
﴿وأَ ِّذ ْن ِف الن ِ
َْج يَْتُ َ
وك ِرَج ًال
هللا تعاىل القائلَ :
َّاس ِبل ِّ
ني ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍ
يق﴾ (.)9
َو َعلَى ُك ِّل َضا ِم ٍر يَْتِ َ
 املراجع - .1ديوان جمنون ليلى
 .2هذا البيت ورد يف «جممع احلكم واألمثال منسواب إىل أيب العتاهية.
 3ينبوع املعرفة ،اخلزائن الروحية جملد 23
 4آل عمران 96
 .5ينبوع املعرفة ،اخلزائن الروحية جملد 23
 .6احلج29-28 :
 .7األَنْفال .8 64 :التفسري الكبري ج  6تفسري سورة احلج  .9احلج28 :
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غذاؤك صحتك

أنت ما تأكل

فوائد عظيمة
تدعوك
لتناول التمر كل صباح

الدكتورة :نور البراقي

للتمر قيمة غذائية عالية ،ويُعترب كقوت أساسي لإلنسان
الس ّكرايت الطبيعية (الفركتوز
منذ ال ِقدم فهو حيوي ُ
واجللوكوز والسكروز) والعناصر األساسية (كالبواتسيوم
واملغنيزيوم والكالسيوم واحلديد) والفيتامينات اهلامة للجسم
(كالبيوتني ومحض البانتوثينيك )..وكذلك األلياف الغذائية..
من خالل السطور التالية سنتعرف على بعض الفوائد العظيمة
للتمر على صحة اإلنسان:
 .1تعزيز طاقة اجلسم :التمر غين ابلسكرايت الطبيعية،
صباحا أو بعد الظهر إلعطاء
لذلك فهو الوجبة اخلفيفة املثالية ً
دفعة فورية من الطاقة للجسم ،الكثري من الناس يف مجيع أحناء
العامل يفضلون تناول التمور الطبيعية عندما يشعرون ابخلمول أو
الركود يف فرتة الظهرية .إذا كنت تذهب إىل صاالت األلعاب
صباحا أو يف وقت آخر دون تناول طعام ابلطبع،
الرايضية ً
ميكنك تناول بعض التمرات قبل أو بعد التمرين الستعادة
طاقتك على الفور ،فهو من أهم األغذية للرايضيني.
 :2معاجلة اإلمساك :يساعد التمر يف التخلص من حاالت
اإلمساك الحتوائه على نسبة عالية من األلياف القابلة للذوابن ،مما
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يعزز من حركة األمعاء واملرور السلس للطعام من خالل األمعاء،
لذلك ينصح األطباء بنقع  10حبات من التمر طوال فرتة الليل
ويف الصباح تطحن مع القليل من املاء ويشرب املزيج على الريق.
 .3حماربة فقر الدم :حيتوي التمر على احلديد الذي يعترب أحد
املكوانت األساسية للهيموجلوبني (اخلضاب) يف الدم وحيافظ
على نسبته .كما أنه يعمل على زايدة كرايت الدم احلمراء يف
اجلسم وذلك بسبب احتوائه على محض الفوليك الذي يزيد
من كفاءة عنصر احلديد يف اجلسم .لذلك يُنصح بتناول بعض
ومساء.
صباحا
التمرات اجملففة مع كوبني من احلليب يوميًا ً
ً
 .4احملافظة على صحة احلامل واجلنني :حيتوي التمر على الكثري
من العناصر الغذائية املفيدة لصحة احلامل واجلنني كالفيتامينات
والعناصر واألمحاض األمينية ،كما وخيفف من حاالت اإلمساك
اليت تصيب احلامل الحتوائه على األلياف .ولكن اجلدير ابلذكر
هنا أن التمور تعزز أتثري هرمون األوكسيتوسني الذي يعمل
على توسيع عنق الرحم متهي ًدا لعمليّة الوالدة كما يفيد يف وقف
دورا يف إعادة الرحم
النزيف بشكل تدرجيي بعد الوالدة ،ويلعب ً
حلجمه الطبيعي .كما يساعد السريوتونني والكالسيوم والتانني
على تقلص عضالت الرحم .قال هللا تعاىل خماطبا السيدة مرمي
عليها السالم عندما أجاءها املخاض عند النخلةَ  :وُه ّزِي
َّخلَ ِة تُ َساقِ ْط َعلَيْ ِك ُرطَبًا َجنِيًّا * فَ ُكلِي َو ْاش َرِب
إِلَيْ ِك بِِذِْع الن ْ
َوَقـ ّرِي َعْيـنًا( مرمي )27-26
فعلى املرأة احلامل تناول  7حبات من التمر يوميا على الريق
ويفضل تناوهلا مع كوب من احلليب.
 .5على صحة القلب واألوعية الدموية :يساعد التمر يف
احلفاظ على صحة القلب واألوعية الدموية وذلك بفضل
احتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة مرتفعة من
البواتسيوم وهذا يساعد يف منع تراكم الدهون حول القلب
واألوعية الدموية ،ويساعد على تنظيم ضرابت القلب واحلفاظ

الس ّكريات
للتمر قيمة غذائية عالية ،ويُعترب كقوت أسايس لإلنسان منذ القدم فهو يحتوي ُ
الطبيعية والعنارص األساسية والفيتامينات الهامة للجسم وكذلك األلياف الغذائية..
على ضغط دم منتظم كما ويقلل من حاالت اإلصابة ابلسكتة
الدماغية لذلك ينصح األطباء بتناول  7حبات من التمر
املنقوع يف املاء يوميا على الريق.
 .6الوقاية والعالج من التهاابت املفاصل :حيتوي التمر على
احلرة يف
مضادات األكسدة اليت تعمل على حماربة اجلذور ّ
أيضا
اجلسم وابلتايل محاية خالاي اجلسم من التلف .وحيوي ً
مضادات االلتهاب اليت تساعد يف التحكم ابألمل وختفيف
االلتهاب الذي يصيب املفاصل ابالضافة الحتوائه على
املغنيزيوم والبواتسيوم اللذين يساعدان على احلفاظ على قوة
العظام ويقلالن من خطر اإلصابة أبمراض املفاصل .لذلك
ينصح بتدليك املنطقة املصابة بزيت بذور التمر الدافئ يوميا
مع تناول  3حبات من التمر على الريق كل صباح.
هناك فوائد أخرى عديدة للتمور
فهي مدرة للبول وتغسل الكلى
وتنظف الكبد من السموم وهتدئ من
التهيج العصيبَ ..ع ْن َعائِ َش َة بِنْ ِت َس ْع ٍد
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َع ْن َس ْع ٍد قَ َ
اللِ َ :م ْن
تَ َصبَّ َح بِ َسبْ ِع تََر ٍ
ات ِم ْن َع ْج َوٍة لَْ يَ ُض َّرُه َذلِ َك
َ
الَْيـ ْوَم ُس ٌّم َوَل ِس ْح ٌر( .مسند أمحد ،كتاب مسند
العشرة املبشرين ابجلنة)
كما تقي التمور من األعراض النامجة عن نقص الفيتامينات يف
اجلسم مثل العشى الليلي وجفاف اجللد ولني العظام وأمراض
اللثة واألسنان وعدم التئام اجلروح..
التمر والسكري :تالزم أم تالؤم؟!
مصدرا عاليًا للكربوهيدرات
على الرغم من كون التمر
ً

”

والسكرايت البسيطة (كل  100غ من التمر حيوي حنو 63
غ سكر) ،إال أنه إبمكان مريض السكري تناوله ابعتدال.
يُعد التمر ذو مؤشر جاليسيمي منخفض ( ،)Low GIما يعين
أنه ال يسبب ارتفاع حاد يف مستوايت سكر الدم ،وإمنا يعمل
على رفع تدرجيي ملعدالته.
وعادة ينصح مريض السكري بتناول حصة من التمر وهي ما
تقارب ثالث حبات صغرية ضمن خطة غذائية حمسوبة من قبل
الطبيب املختص.
ملاذا على الريق؟؟ كانت عادة الرسول األكرم  أن يفطر
الرَب ِب َع ْن َسل َْما َن بْ ِن
ين َع ْن َّ
على التمرَ ،ع ْن َح ْف َص َة بِنْ ِت ِسريِ َ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
َعا ِم ٍر َع ِّم َها قَ َ
اللِ  إِ َذا َكا َن أَ َح ُدُك ْم َصائِ ًما
َفـ ْلُيـ ْف ِط ْر َعلَى الت َّْم ِر فَإِ ْن لَْ َيِ ْد الت َّْم َر َفـ َعلَى ال َْما ِء فَإِ َّن
ور( .سنن أيب داوود ،كتاب الصوم)
ال َْم َاء ط ُ
َه ٌ
فتناول التمر بعد الصيام سيوفر طاقة فورية
للجسم بعد اخنفاض معدهلا طوال يوم
الصوم ،كذلك سيعطي التمر األلياف
الضرورية حلركة األمعاء وسهولة اهلضم ..
فتُشعرك ابلشبع وتساعدك على تقليل كمية
الطعام اليت يتم تناوهلا يف وجبة اإلفطار فتتجنب بذلك
التخمة وعسر اهلضم..
كل هذه الفوائد وأكثر يقدمها لك التمر ،فال تنسى أن تتناوله
يوميا خالل وجبة الفطور ،لكي حتمي نفسك وعائلتك من
كثري من األمراض اخلطرية والشائعة.
تنويه :إن الكميات املذكورة من استهالك التمور قد حددت للشخص
السليم الذي ال يعاين من أمراض مزمنة أو حساسية أو غريها ..فريجى
مراجعة طبيبك املختص لتحديد الكمية املناسبة حسب حالة جسمك.
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الجزء الثاني

روايات عن سوانح وأخالق سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني
اإلمام المهدي والمسيح الموعود عليه السالم،
جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب «سيرة المهدي»
تعريب الداعية محمد طاهر نديم
* العناوين الجانبية من إضافة أسرة «التقوى»

 – 471ب
“لضيق املساحة رأينا نشر حمتوى هذه الرواية على أقساط .وقد نشران
القسط أ الشهر املاضي الذي ذكر فيه الكاتب األسلوب الساخر
واألبيات الالدغة اليت استعملها د.بشارة أمحد يف جريدة «بيغام صلح»
منتقدا بلهجة شديدة كتاب حضرة مرزا بشري أمحد سرية املهدي”.
التقوى

أريد أن أقول شيئًا آخر قبل اخلوض يف أصل املوضوع ،وهو
ستهجن جانَب يف مقاله
أن الدكتور إضافة إىل تصرفه املُ َ
العدل يف النقدَ ،فل َْي ِرَمنَّه َشنَآنُنا َعلَى أََّل ي ْع ِد َل يف نقده
فيبني الوجه احلسن وبذل يف إظهار ما يراه سيئًا جهدا.
يدرك اجلميع أن من واجب كل انقد أن يلقي الضوء على
مجيع جوانب الكتاب الذي يريد التعليق عليه أي يضم
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أيضا يف تعليقه على الكتاب ونقده له
ا َحل َسن والسيئ ً
ويعرض للناظرين نقدا شام ً
ال يلقي الضوء على مواطن
ا ُحلسن والقُبح والقوة والضعف الواردة فيه وذلك ليتعرف
الناس على كل جوانبه ،هذا هو النقد املتعارف عليه يف
العامل كله ،واإلسالم قد دعا إليه بشكل خاص ،فقد ذم
هللا تعاىل مسلك اليهود والنصارى يف نزاعهم فيما بينهم
َّص َارى َعلَى َش ْي ٍء َوقَالَ ِت
فقالَ ﴿ :وقَالَ ِت الَْيـ ُهوُد لَيْ َس ِت الن َ
اب﴾
َّص َارى لَيْ َس ِت الَْيـ ُهوُد َعلَى َش ْي ٍء َوُه ْم َيـْتـلُو َن الْ ِكتَ َ
الن َ
(البقرة  )114فال ترى طائفة أي خري يف أختها ،مع أن
كلتيهما تشرتكان يف اإلميان ابلتوراة واألنبياء.
مث يقول تعاىلَ ﴿ :وَل َْي ِرَمن ُ
َّك ْم َشنَآ ُن َقـ ْوٍم َعلَى أََّل َتـ ْع ِدلُوا
ْوى﴾ (املائدة  )9أي ينبغي أال
ا ْع ِدلُوا ُه َو أَْقـ َر ُب لِلَّتـق َ
تُسفر عداوتكم لقوم عن ترك مبادئ العدل ،ألن جمانبة

العدل بعيدة عن التقوى .والقرآن الكرمي قد دأب على
بدافع العدل واألمانة .إن أعدى أعداء اإلسالم ،الذين
هذا األصل ،فحىت حني عرض القرآن إىل ذكر اخلمر
ال يراعون عموًما أي شيء يف عداوهتم للنيب ( فداه
َّاس
ِما إِثٌْ َكبِريٌ َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
نفسي) ،عند تعليقهم على شخصية النيب  وصفاته
وامليسر قال تعاىل﴿ :فِيه َ
ِما﴾ (البقرة  )220أي أن هناك
حيتاطون إىل هذه الدرجة على األقل أهنم يذكرون بعض
َوإِثُْ ُه َما أَ ْكَبـ ُر ِم ْن َنـ ْف ِعه َ
ضررا كبريًا يف اخلمر وامليسر ولكن فيهما منافع أيضا
أيضا حىت ال خيطر ببال القراء عامة أن التعليق
مزاايه ً
ً
للناس ولكن مضارمها أكثر من منافعهما .اي له من تعليم
انبع عن عداوة جمردة ،وهبذا الطريق سيعترب الناس نقدهم
مثايل للعدل يق ّدمه اإلسالم أمامنا! ولكن مع األسف
أو تعليقهم حماي ًدا وبدافع العدل وابلتايل سيقعون يف
الشديد جتاهل الدكتور هذا األصل الذهيب وجعل واجبه
خدعتهم؛ ولكن ال أعرف اجلرمية الشنيعة اليت ارتكبتها
مقتصرا على إبراز تلك األمور للناس اليت يعرتض عليها
علي لدرجة مل خيطر
ً
حبق الدكتور حىت استشاط غضبًا ّ
يف نظره .إنين أسأل الدكتور مناش ًدا إايه االلتزام ابألمانة
بباله أن يذكر لكتايب حىت مزية واحدة أو اثنتني فحسب
والدين :أمل جتد يف كتايب أية مزية جديرة ابلثناء يف مقالك
إىل جانب ما سرده من مساوئ كثرية من أجل كسب
الطويل؟! أكتايب
مسع ًة جيدة ملقاله.
هذا ال يعدو على
إن مقاله يبدأ بعنوان:
أن يكون جمموعة
نظرة على «سرية
أمور عابثة الغية
املهدي» ،ولكن اقرأوه
ال جتدر بشيء
من بدايته إىل هنايته ،لن
سوى التفنيد؟ أفلم
جتدوا فيه سوى الطعن
يشتمل كتاب سرية
ني
وتعديد املثالب ،ف َع ُ
املهدي على أية
الرِضا َعن ُك ِّل َع ٍ
يب
معلومة جديدة وال
ني
َكليلٌَةَ ،ولَ ِك َّن َع َ
الس ِ
مفيدة جتدر ابلذكر
خط تُبدي املَساوِئ.
ُ
أيها الدكتور احملرتم! َّ
حني النقد؟ مث إذا
حتل
منارة املسيح  -قاداين ،دار األمان
كان الدكتور مع التزامه
بشيء من رحابة الصدر،
ابألمانة والدين يرى أن اجمللد األول من سرية املهدي ال
وعوّدْ نفسك على اإلقرار مبحاسن اآلخرين .لقد كتبت
جديرا ابلذكر
يشتمل على أي خري ميكن أن يكون
هذه النصيحة حبسن النية وهللا شاهد على أين ال أكن
ً
عند التعليق عليه فسألتزم الصمت .ولكن إذا مل يكن
لك يف قليب أية عداوة ،وإن كنت أختلف معك يف
األمر كذلك فسيحق يل القول إن نقد الدكتور مل يكن
بعض معتقداتك.
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الهجرة إلى باكستان وتأسيس مدينة ربوة المباركة
إعداد :الداعية محمد أحمد نعيم

اعتدنا اعتدان أن تقام احلواضر واملدن أوالً ،مث حيل فيها
امللوك بعد أن تكتمل هلا مرافقها وسبل الراحة
والرفاهية فيها ،وقلَّما نرى امللوك يتقدمون صفوف البنَّائني
والعمال ،اللهم إال امللوك الروحانيني ،من أويل العزم من الرسل
فورا
وشيعتهم من األولياء الصاحلني ،فذلك املشهد يستدعي ً
منوذج النبوة املشرق .أمل يساهم النيب  مع أصحابه يف بناء
مسجده؟! أمل يشاركهم يدا بيد وكت ًفا بكتف يف حفر اخلندق
والذود عن املدينة؟! تلك هي سنته  وقد سار عليها
املصلح املوعود  حني بُنيت مدينة ربوة يف ابكستان بعد
االنفصال عن اهلند عام 1947م ،فتأسيس ربوة هو موضوع
معلوماتنا الدينية هلذا الشهر ،على أننا نلفت انتباه عزيزان
أمرا ً
خمططا له حال اهلجرة
القارئ إىل أن أتسيس ربوة مل يكن ً
إىل ابكستان ،وهو ما يتضح الحقًا من خالل االطالع على
تفاصيل يف هذا املقال.
على خلفية تقسيم شبه القارة اهلندية ،وأتسيس ابكستان
لتكون دولة إسالمية ،ال سيما بعد الصراع الدامي الذي
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طال أجزاء كبرية من اهلند بني طوائف اهلندوس والسيخ من
جانب واملسلمني من جانب آخر ،علت أصوات بني مجوع
مسلمي اهلند تنادي إبنشاء وطن للمسلمني يعيشون فيه
بعي ًدا عن الصراع الطائفي القدمي الذي استمر منذ هناية أايم
حكم ساللة املغول ،وأوذيت فيه مشاعر املسلمني غري مرة،
بل تعدى اإليذاء مرحلة املشاعر لينال األموال والدماء .وقد
سعى سيدان املسيح املوعود  إلصالح ذات البني ،فألف
كتيب «رسالة الصلح» قبيل وفاته ،ودعا فيه إىل نبذ كافة
األمور اليت هي مثار شد ودفع يفضي إىل الكراهية ومن مث
القطيعة ،وأكد على ضرورة تعديل نظرتنا إىل الدين ،بوصفه
وسيلة جيب أن جتمعنا ال أن تفرقنا .ولكن يبدو أن الكتيب
مل يلق من اهلندوس والسيخ األذن املصغية ،واستمر القوم
يف حتريض مشاعر احلنق والغرية الدينية لدى املسلمني .لقد
كانت هذه خلفية موجزة إجيازا شديدا الستقالل ابكستان
وهجرة مجوع غفرية من املسلمني إليها عام 1947م ،وكان
حضرة املصلح املوعود قد غادر قاداين دار األمان ووصل إىل

مدينة الهور اليت أصبحت إحدى حواضر دولة ابكستان
الناشئة ،وكان وصول حضرته إليها يف احلادي والثالثني لشهر
أغسطس من نفس العام وأقام هبا شهورا .وأقيمت أول مجعة
يف أرض ابكستان يف .1947/9/5
كيف كانت احلال يف قاداين دار األمان؟!
عند انقسام اهلند يف عام 1947م وخروج األمحديني من
قاداين إىل ابكستان ،ترك سيدان املصلح املوعود 313 
خملصا يف قاداين حلراسة ممتلكات اجلماعة هناك ،كدار
ً
أمحدي ً
املسيح  وهبشيت مقربة ،وبعض العقارات األخرى ،وهم
َمن ُ ُّ
سوا بدراويش قاداين .كما أبقى معهم ابنه األستاذ مرزا
تعرضوا لشىت املصاعب
وسيم أمحد رمحه هللا .وهؤالء األوفياء َّ
واحملن ،فأبلوا البالء احلسن يف سبيل حراسة ممتلكات اجلماعة
اإلسالمية األمحدية يف قاداين ،لقد قدموا تضحيات جليلة،
والقوا من األهوال ما يطول سرده ،وتصدوا بكل
شجاعة لكل خطر ،وحتملوا كل املصاعب يف
هذا السبيل ،تقبل هللا منهم.
اجلماعة يف الهور تباشر العمل
عقد أول جملس للشورى يف ابكستان
يف 1947/12/7م ،أي قبل انقضاء
أربعة أشهر على وصول حضرة املصلح
املوعود إليها.كما ُعقدت أوىل اجللسات
السنوية للجماعة يف ابكستان مبدينة الهور يف
 27و1947/12/28م .ومن الهور أصدر سيدان اخلليفة
الثاين أمره يف 1948/3/3م بفتح مركز اجلماعة اإلسالمية
كون حضرته كتيبة
األمحدية يف األردن .ويف الهور أيضا َّ
الفرقان يف يونيو /حزيران 1948م من أجل الدفاع عن
كشمري ،بل سافر بنفسه إىل كشمري يف 1949/2/27م
متفق ًدا أبناءه من اجملاهدين يف كتيبة الفرقان على جبهة
القتال ومن ضمنهم جنله حضرة مرزا انصر أمحد (رمحه هللا).

أتسيس ربوة ،النبوءة والكشف
أمرا ً
خمططا له حال اهلجرة
كما أسلفنا ،مل يكن أتسيس ربوة ً
شهورا يف الهور قبل
إىل ابكستان ،بدليل أن مركز اخلالفة بقي ً
أن ينطلق منها صوب منطقة «جناب نكر» اليت أتسست
فيها مدينة «ربوة» فيما بعد .لقد أسسها املصلح املوعود
يف 1948/9/20م ،بناء على كشف تلقاه  ،كما مثَّل
أتسيسها حتقيقًا لنبوءة سيدان املسيح املوعود « بقعة
اهلجرة» .كانت أرض ربوة أصدق مثال لوا ٍد غري ذي زرع ،إذ
ما كانت تصلح للزراعة وال للسكن ،وتندر فيها املياه اجلوفية،
وحىت إن ُوجدت هذه املياه ،وبعد جهد جهيد ،فهي ُزعاق،
تعج ابلسباع واهلوام ،حىت كان
وعالوة على هذا كانت صحراء ّ
الناس يتحامون املرور هبا ،لكنها ،وبدعاء سيدان املصلح املوعود
 وجهوده الشاقة؛ قد حتولت خالل نصف قرن من الزمان
إىل جنة خضراء ومدينة راقية تنافس أية مدينة أخرى.
وعند وضع حجر أساس ربوة دعا املصلح املوعود جبملة
أدعية استجاهبا هللا بفضله ،وال زال يستجيب،
إن تلك األدعية هي نفسها اليت دعا هبا
سيدان إبراهيم  عند رفع قواعد
الكعبة وأتسيس مكة ،وهي:
﴿ر ِّب ْاج َع ْل َهذَا َبـلَ ًدا آ ِمنًا َو ْارُز ْق
* َ
أَ ْهلَ ُه ِم َن الثَّ َم َر ِ
ات﴾
الس ِمي ُع
﴿رَّبـنَا َتـ َقبَّ ْل ِمنَّا إِنَّ َك أَنْ َت َّ
* َ
الْ َعلِ ُيم﴾
ُريَّتِنَا أَُّم ًة ُم ْسلِ َم ًة
* َرَّبـنَا َو ْاج َع ْلنَا ُم ْسلِ ِم ْي لَ َك َوِم ْن ذ ِّ
لَ َك َوأَرَِن َمنَ ِ
الرِح ُيم .يف
اس َكنَا َوتُ ْب َعلَْيـنَا إِنَّ َك أَنْ َت التـ َّ
اب َّ
َّو ُ
هذا الدعاء تصرف حيث قرأ مسل ِمني بصيغة اجلمع بدال
من املثىن.
ِم آََيتِ َك َوُيـ َعلِّ ُموَنـ ُه ُم
ِم رجاال ِمْنـ ُه ْم َيـْتـلُو َن َعلَيْه ْ
* َرَّبـنَا َواْبـ َع ْث فِيه ْ
اب َو ِْ
ال ْك َم َة َوُيـ َزُّكوَنـ ُه ْم إِنَّ َك أَنْ َت الْ َعزِي ُز َْ
ال ِك ُيم .يف هذا
الْ ِكتَ َ
الدعاء أيضا تصرف وقد قرأ هذه األدعية ثالث مرات ورّددها
احلضور.
وراءه
ُ
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من ُد ِرر الشيخ األكبر محي الدين ابن عربي

السر والعلن ويف
ذكر هللا ومثراته :عليكم بذكر هللا يف ّ
ون أَذ ُْك ْرُك ْم﴾ فجعل
أنفسكم ويف املأل ،فإ ّن هللا يقول﴿:فَاذ ُْك ُر ِ
ّكر من هللا ،فإنّك إذا أشعرت
جواب الذّكر من العبد الذ َ
دائما يف ّ
كل حال ال بد أن يستنري قلبك بنور
ذكر هللا ً
قلبك َ
الكشف
الكشف ،فإنّه ابلنّور يقع
ور
ُ
َ
الذّكر ،فريزقك ذلك النّ ُ
لألشياء ،وال يشعر بذلك إال من لزمه وعمل به حىت أحكمه،
للشمول وبلوغ املأمول ،فمن نفى
وسع رمحته إال ّ
وإ ّن هللا ما ّ
حكما
بـ (ال إله) عينَه أثبت بـ (إال هللا) كونَه؛ فتنفي عينك ً
وعلما ،فعليك بلزوم هذا
حكما ً
علما وتوجب كون احلق ً
ال ً
ال ِّذكر الذي قرن هللا به وابلعلم به السعادة فعم.
قيمة الكلمة :عليك مبراعاة أقوالك كما تُراعي أعمالك َّ
فإن
أقوالك من مجلة عملك وهلذا قيل« :من ع ّد كال َمه من عمله
ق ّل كال ُمه» واعلم أ ّن هللا راعى أقوال عباده فإ ّن هللا عند لسان
كل قائل ،فما هناك هللا عنه أن تتل ّفظ به فال تتل ّفظ به وإن مل
تعتقده ،فإن هللا سائلك عنه .وقال تعاىل﴿ :ال ُيِ ُّب َّ
اللُ َْ
ال ْه َر
لسوِء ِم َن الْق َْو ِل﴾ فإذا تكلمت فتكلم مبيزان ما شرع هللا لك
ِب ُّ
أن تتكلم به ،وكان رسول هللا  ميزح وال يقول إال ًّ
حقا.
فعليك بقول احلق الذي يُرضي هللا ،فما ُّ
كل ح ٍّق يُقال يُرضي
هللا فإن النّميمة حق والغيبة حق وهي ال تُرضي هللا ،وقد ُنينا
ننم أبحد ..وقال احلكيم «ال شيء أحق بسجن
أن نغتاب وأن ّ
الشفتني واألسنان ومع
من لسان» وقد جعله هللا َ
خلف اببنيّ :
هذا يكثر الفضول ويفتح األبواب.
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وحطه
رداءً ،
وقميصا ألخيك املؤمنُ ،
كن ردا ًء ألخيكُ :كن ً
من ورائِه ،واح َفظه يف ِ
نفسه ِ
وعرضه وأهلِه وول ِده ،فإنّك أخوه
بنص ِ
الكتاب العزيز ،واجعلْه مرآ ًة ترى فيها نفسك ،فكما
ِّ
يل عنْ َك ُك َّل أذًى تَكشفه لك املرآ ُة يف وجه َ
تُز ُ
ِك كذلك
كل أذًى يتأذّى به يف ِ
أخيك املؤمن ّ
فلتُزل َعن َ
نفسه فإ ّن
الشيء وج ُه ُه وحقيقتُه.
نفس ّ
َ
صالة األ ّوابنيَ :
عليك ابحملافظة على صالة األوابني ،وهي:
الصالة يف األوقات املغفول عنها يف العامة ،وهي :ما بني
ّ
الضحى إىل االستواء ،وما بني الظهر والعصر ،وما بني
املغرب والعشاء ،وعلى التهجد.
من ُد ِرر الشيخ عبد القادر الجيالني

* أنوار اإلانبة تُشرق على وجوه التّائبني.
* ِط ْر إىل احلق جبناحي الكتاب والسنة.
* صحبتك لألشرار توقعك يف سوء الظن ابألخيار.
ّب الظاهر والتوحيد واملعرفة يهذابن الباطن.
* الشرع يهذ ُ
* كل من واددته تُصبح بينك وبينه قرابة ،فانظر ملن توادد.
* عالمة إخالصك أنّك ال تلتفت إىل مح ِد اخللق وذ ّمهم.
التحسر على ما فاتك
* ثالثة أمور تضيّع هبا وقتكّ :
ألنّه لن يعود ،ومقارنة نفسك بغريك ألنّه لن يفيد ،وحماولة
إرضاء كل الناس ألنه لن يكون.
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���ل� � � �ل���� �ل ش ي
ا َ
()3
� �ي��نل�� ��َ
����� ِ�ي��ِن���ك.
� ��نِ�� ِ ي�
ونِ
�ي� � �م� ِ ن
� �ِّ ُ ِّ نّ إِ ْ اإِ�ُ� ِ �ْ ُ ِ ِ � ّيُيِ ِ �ِْ ن َ ا �ن ِ ِ � ��ْ��ن نِ
()4
ل��ه�م ِإ� �� � ����� �ل�ك � �ل����د �� � �و ����� � �و ��� �
ع��� � �و ِ�����.
� �ل� �
ِي
�
� �ِّ ُ ِّ � نّ إِ ُ نُ � ِ نْ نِ ِ � �ن�ْ ِ ي � ِ ِ يِ�ُِّ � َ ا نِي � ِ ِ ُن�َا ِ ي �ن �يْ ِ ي � ِ ِ �َ �ِ��سنَ � � ِ
()5
حو�ِل ���� �ي�ِ��ك �و ن�
��� ء ِ� ِل��ه�مِ��ك �و ن��هِ�مي�� �
خ ��ط�ك.
عو� �نِ�ك �ِم� ر � �و �ِل ِ���ه�مِ��ك �و �
ل��ه�م إِ� ِ�ي� � � �
� �ل� �
� ِ
ِ
ِ
ع
ِ ِّ نَ ا نِ � ِْ نَ ا إِن نُ ِ ِ ا ِ نْ �ِّ ْ يِنْ ن ْ �ِ نَ ا ِ يِ ْ ِ ْ نَ ا �ِنِ ُ
� نِ نِّ نِ ْ��
�نَ
ا
� نِ ()6
ع��ه �ل��� � �ر�
ل
�ر���� ��ط��ل�م��� � � �ل���سن�� � �و � ��م ��� �
�
�
�
�
�
م
�
ح�م��� �� �كو � ِ � ��� ِ��ر �.
و
ر
ِ
ن
ِإ
ِي
ِ
�ِّ ُ ن ِ ِ ْ يً ۚ ِّ ِ إ
�ْ ِّ
ِ ��ِّ نَ ا �ِ � �ي�ُ ن نْ ُي �ُ ��ِ نَ ا �ِ��ْ ِ � نْ ِ ِ �ْيِ نَ ا ِ �ِ ْ
� ��لِ�نَ
� �ن يِ � � ِ � ا ُ ()7
ح��َ
��ا �م ن �ل��د ���ك ر�
��ه إِ� �ن��ك �� �كو ��� ن�.
ِ�
رن��� �ل� �هِر� �� �لون��� ن ���د إِ � �ه�دي������ �و � ن
()1

يــا ربَّ العاملــن ،ال يســعين الشــكر علــى مننــك ،فأنــت ِجـدُّ رحيـ ٍم وكريـ ٍم ،ولــك علـيّ منـنٌ ختــرج عــن
حــد اإلحصــاء ،فاغف ـرْ يل ذنوبــي لئــا ُأه َل ـكَ ،و َألْــقِ حُبَّــك اخلالــص يف قلــي ألنــال احليــاة ،واس ـ ُترْني
ارمحــين
وأو ِزعْــين أن أعمــل صاحلًــا ترضــاه .أعــوذ بوجهــك الكريــم مــن أن ّ
حيــل علــيّ غضبــكْ ،
()9
ارمحــين ارمحــين ونَجِّــين مــن بايــا الدنيــا واآلخــرة ،فبيــدك الفضــل واخلــر كلــه ،آمــن ثــم آمــن.
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