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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.
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ِفي رَمَ َض َ
ان..
َت ْغ ِي ُ
ير العَ ا َل ِم
«ه ُ
َي ْبدَ أُ ِم ْن َ
اه َنا»!

ُ
الحلم ابلتغيــر مســة مــن مســات اإلنســان الواعــي؟! َأوليــس
التقــدم العلمــي املســتمر منــذ آالف الســنني يكفــي
دليـ ًـا علــى تطلعــه منــذ ِ
القــدم حنــو التغيــر إىل األفضــل؟!
غــر أننــا خــال عمليــة التغيــر احملمــود نســعى إىل تغيــر العــامل
احمليــط أبســره ،دون أن تشــمل عمليــة التغيــر تلــك عاملنــا
الداخلــي ،نعــم ،عاملنــا الداخلــي ،ففــي داخــل كل منــا كــون
فســيح الرقعــة مرتامــي األط ـراف ،يصــرخ فينــا بــكل عناصــره
ومكوانتــه أن «غـِّـرين أرجــوك» ،ولكــن ،مــن اي تــرى يصغــي
لتلــك الصرخــات ويعــر هلــا انتباهــا؟! قليــل مــا هــم!
ذات مــرة يف إحــدى الفعاليــات االحتفاليــة ضمــن برامــج
ـث عــر شاشــات التلفــاز،
ق ـوات البحريــة األمريكيــة الــي تُبـ ُّ
أاثرت إعجــاب املشــاهدين حكمــة يف رداء الدعابــة ألقاهــا
أحــد القــادة العســكريني علــى مجــع مــن اجلنــود ،إهنــا حكمــة
جديــرة ابالقتنــاء والتعلــم علــى أيــة حــال ..لقــد خاطــب
عازمــا علــى
صباحــا ً
جنــوده قائـ ًـا" :إن منكــم مــن يســتيقظ ً
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التقوى
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تغيــر العــامل ،يف حــن أنــه عاجــز عــن ترتيــب س ـريره" ،وهنــا
انطلقــت قهقهــات اجلنــود مــن األعمــاق ،فهــل تــرى المســت
حكمة قائدهم شــيئًا ما لديهم؟! مث ماذا عنا ،حنن مســلمي
القــرن احلــادي والعشـرين؟! إننــا حنتــل رأس قائمــة الراغبــن يف
التغيــر والســاعني إليــه بشــى الســبل ،املشــروعة منهــا وغــر
املشــروعة ،بــكل مـرارة وأســف! وذلــك حبكــم تــردي أوضاعنــا
الروحانيــة واألخالقيــة ،مبــا انعكــس علــى أوضاعنــا املاديــة يف
هــذا العصــر ،حبيــث يصــدق علينــا تعبــر أننــا أمســينا قابعــن
يف قــاع احلضــارة..
ويف رمضــان ال ـ ُـمعظَّم مــن كل عــام تتهيَّــأ للمؤمنــن الفرصــة
للتغيــر احملمــود ،وابلفعــل تتــم تعبئــة اجلهــود قبيــل رمضــان
ـرا مــن العزائــم ُتــى
إبعــان حالــة النفــر العــام ،غــر أن كثـ ً
ابخل ـوار ،فمــا الســر اي تــرى؟!
ِ
الســر فقــد كشــفه املســيح املوعــود  حــن حدثنــا
أمــا ّ
عــن أح ـوال اإلنســان الطبعيــة واألخالقيــة والروحانيــة ،وأن
مثــة أفعـ ًـال لــو اعتادهــا املــرء لرتكــت فيــه صفــة حممــودة أو
مذمومــة ،فهنــاك أخــاق اإلقــاع عــن الســيئات ،وأخــاق
فعــل احلســنات ،ممــا يعــي أن الشــياطني الــي تُ َّ
صفــد يف
رمضــان ال تُ َّ
صفــد مــن تلقائهــا ،وإمنــا أبعمالنــا حنــن ،مــن
أول ،مث اإلقبــال علــى فعــل احلســنة اثنيًــا..
تــرك الســيئة ً
هــذا هــو مفتــاح التغيــر املنتظــر يف رمضــان املعظــم ،أن
نبــدأ أبنفســنا ،مقلعــن عمــا كنــا عليــه عاكفــن مــن شــرور
وآاثم طـوال العــام ،فنــويل وجوهنــا شــطر أداء حــق هللا تعــاىل
وحقــوق عبــاده ،والــي قــال عنهــا خليفتنــا اخلامــس حضــرة
مــرزا مســرور أمحــد (أيــده هللا تعــاىل بنصــره العزيــز) أننــا لــو
أحصيناهــا ألصابنــا نــوع مــن القلــق جـ َّـراء التقصــر فيهــا،
األمر الذي أييت تفصيله يف خطبة اجلمعة املتخرية للعرض
يف هــذا العــدد مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املعظــم ،وفيهــا

رمضان

نعـــم ،كثـــر م َّنا يســـتيقظ صباحـــا عازما عـــى تغيري العـــامل ،يف حني أنـــه عاجز عن
ترتيب رسيره ...ونحن ،مســـلمي القـــرن الحادي والعرشين ،نحتـــل رأس قامئة الراغبني
يف التغيري والســـاعني إليه بشـــتى الســـبل ،املرشوعة منها وغري املرشوعـــة ،بكل مرارة
وأســـف! وذلك بحكم تـــردي أوضاعنا الروحانيـــة واألخالقية ،مبا انعكـــس عىل أوضاعنا
املاديـــة يف هذا العرص ،بحيث يصدق علينا تعبري أننا أمســـينا قابعـــن يف قاع الحضارة.

”

يــردد حضرتــه بلســان املعــى حديــث ســيدان خــامت النبيــن
اهنَــا (وأ َْوَم ـأَ بِيَـ ِـد ِه إِ َل الْ َق ْلـ ِ
ـال:
ـب) قَـ َ
 ...« :التـَّْقـ َـوى َه ُ َ
ِ
َخــاهُ الْ ُم ْســلِ َم»(.)1
ـب ْام ـ ِر ٍئ ِمـ ْـن َّ
الشـ ِّـر أَ ْن َْيقـ َـر أ َ
َو َح ْسـ ُ
فليكــن رمضــان هــذا العــام فرصتنــا املســتثمرة الســتعادة
تقـواان ،ابذلــن أقصــى مــا لدينــا مــن أســباب ماديــة ،آخذيــن
يف احلســبان أن تلــك األســباب بــدون الدعــاء هــي جمــرد
صفــر علــى الشــمال ،فــإن الدعــاء بعــد اســتنفاد
األســباب املاديــة املتاحــة يولــد حالــة االضطـرار
الــي بســببها جيــاب دعــاء الداعــي.
وال شــك أن الظــروف الراهنــة مــن شــأهنا
أن تلجــئ النــاس إىل ســاح الدعــاء ،ال
ســيما يف خضــم جائحــة كــوروان العامليــة،
حبيث ميكننا القول أهنا فرصة ألن يستعيد
العــامل تقـواه مــن جديــد؟!
وتشــر إحصائيــات أجريــت مؤخـ ًـرا علــى خلفيــة
وضــع احلجــر الصحــي املنــزيل إىل ارتفــاع نســبة املشــاكل
الزوجيــة مبــا أفضــى إىل الطــاق يف أغلــب األحيــان لــدى
جمتمعــات كثــرة ،ماديــة علــى األغلــب ،بينمــا يف اجملتمعــات
عمومــا ،بــدت النتيجــة مغايــرة
ذات امليــل الروحــي أو الديــي ً
بشــرة ،فَلِم ال نســتثمر هذا اجلو الطيب الذي أشــاعته
وم ِّ
بل ُ
عمومــا؟! وهلل در أمــر الشــعراء
ظــروف اجلائحــة يف بيوتنــا ً
حــن قــال:

َوإِ َذا اخلَيـُْر لِ َعْب ٍد قُ ِس َما

الروحانية

”

َّح ِ
س
َسنَ َح َّ
الس ْع ُد لَهُ ِف الن َ

()2

عزيــزي قــارئ التقــوى ،لئــن كانــت شــعرية الصيــام املقدســة
يف هــذا الشــهر املعظــم يفســدها الطعــام املــادي ،فإهنــا
تقــوى وتُصقــل ابلطعــام العقلــي والروحــي ،والــذي تســعى
التقــوى إىل تزويــدك بــه بصفــة منتظمــة ،وعلــى
رأس قائمــة أولــوايت هــذا العــدد وكل
عــدد نُطلعــك علــى كلمــة حضــرة
خليفــة الوقــت  -كمــا أشـران هلــا آن ًفــا
 والــي ُتثــل الســلك الذهــي الناظــملكافــة م ـواد العــدد ومواضيعــه،
ويف إطــار ســعي حضرتــه (أيــده هللا
تعــاىل بنصــره العزيــز) إىل إحــال الربيــع
الروحــاين يف هــذا العــامل ،رأى فريــق التحريــر
أن الق ـراء حباجــة إىل اســتذكار خطبــة حضرتــه الش ـريفة
عــن رمضــان العــام املاضــي الــذي واكــب أوىل موجــات
اجلائحــة ،ففــي اإلعــادة عظيــم اإلفــادة! وألن رمضــان ربيــع
القلــوب املطهــرة ،ففيــه« ..التقــوى ..أصــل كل خــر».
--( .1مسند أمحد ،كتاب مسند املكيني)
 .2أمحد شوقي« ،الشوقيات» ،املوشح األندلسي «صقر قريش».
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في رحاب القرآن

آدم ونظام
الخلق الجديد

          

              

              
              

            
           

           

      

ِ
ِِ
ِ
ِ
ني ِمَّــا فِيـ ِـه
ـن ُم ْشــفق َ
ـاب فـَت ـَ َـرى ال ُْم ْج ِرمـ َ
﴿وُوضـ َـع الْكتَـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ريةً َوَل
َويـَُقولُو َن َي َويـْلَتـَنَا َمال َه َذا الْكتَاب َل يـُغَاد ُر َ
صغ َ
اهــا ووجـ ُدوا مــا َع ِملُــوا ح ِ
ِ
اضـ ًـرا َوَل يَظْلِـ ُـم
ـرًة إَِّل أ ْ
َح َ
َ
ص َ ََ َ َ
َكبـ َ
َح ـ ًدا﴾ (الكهــف )50
َربُّـ َ
ـك أ َ
شرح الكلمات:
ِ
أشفق عليه :خاف وحا َذر (األقرب).
مشفقنيَ :
أحصى الشيءَ إحصاءًَ :عدَّه (األقرب).
أحصاهاَ :
* العنوان الرئييس من إضافة أرسة «التقوى»
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حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

املصلح املوعود 
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود وا إلمام املهدي

التفسري:
امل ـراد مــن وضــع الكتــاب هنــا العمــل مبــا فيــه مــن الق ـرار
«وض ْعنــا فيهــم الســيف» أي بــدأ ســي ُفنا
واحلكــم ،كمــا يقــال َ
يعمــل فيهــم عملــه أي يقتلهــم قت ـاً.
أمــا قول ــه تعــاىل ﴿فــرى اجملرمــن مشــفقني ممــا فيــه﴾ فمعنــاه
أن فكرة احلكم الدائم ســتنمحي من رؤوس هذه الشــعوب،
وســتمتلئ قلوهبــم خوفًــا علــى احلضــارة الــي كانـوا يزهــون هبــا
ـرا ،والــي أوشــكت علــى االهنيــار.
زهـ ًـوا كبـ ً
ـاب َل يـغَـ ِ
وامل ـراد مــن قوهلــم ﴿ي ويـلَتـنَــا مـ ِ
ـال َه ـ َذا الْ ِكتَـ ِ
ـاد ُر
َ َْ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهــا َوَو َجـ ُـدوا َمــا َعملُـوا َحاضـًـرا َوَل
صَ
ـرًة إَِّل أ ْ
َح َ
َ
ـرًة َوَل َكبـ َ
صغـ َ

آدم الخلق الجديد

إن اللــه تعــاىل هــو الــذي خلــق منــذ ال ِقــدم عاملًــا جديــدً ا ونظا ًمــا جديــدً ا بواســطة
آدم واملالئكــة ،وهكــذا ســيكون اآلن أيضً ــا ،وســ ُيخلَق العــامل الجديــد والنظــام
الجديــد عــن طريــق آدم .إن عمليــة خلــق اإلنســان مــن جديــد  -أي عمليــة إزالــة
العيــوب واملســاوئ املترسبــة إىل البــر وعمليــة إصــاح النــاس مــن جديــد  -لــن
ســتتم وفقًــا لســنة اللــه املســتمرة منــذ ال ِقــدم.
تتــم بالتدابــر الدنيويــة ،وإمنــا
ّ
ّ

”

ِ
َحـ ًـدا﴾ أهنــم ســيعاقَبون علــى كل خطــأ ارتكبــوه
يَظْلـ ُـم َربـُّ َ
ـك أ َ
ـاب يدركــون بــه يف قـرارة نفوســهم أن هللا  هــو
مــن قبــل عقـ ً
احلاكــم علــى الكــون فعـاً ،إذ ال يــرك أي عمــل مــن أعمــال
اإلنســان بــدون جـزاء.
ـرا خيــر هللا  :إن مصريهــم جـ ُّـد مريــر ،ولكنــه ليــس
وأخـ ً
ظلمــا مــن هللا تعــاىل ،بــل كان ج ـزاء وفاقًــا ألعماهلــم.
ً
َِّ ِ ِ
ِ
ِ
ـس
ـج ُدوا َ
﴿وإِ ْذ قـُلْنَــا لل َْم َلئِ َكــة ْ
سـ َ
اسـ ُ
َ
آلد َم فَ َ
ـج ُدوا إل إبْليـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سـ َـق َعـ ْـن أ َْم ـ ِر َربِّــه أَفـَتـَتَّخ ُذونَــهُ َوذُ ِّريـَّتَــهُ
َكا َن مـ َـن ا ْلـ ِّـن فـََف َ
أَولِيــاء ِمــن ُد ِون وهــم لَ ُكــم َعـ ُد ٌّو بِْئـ ِ ِ
ـن بَـ َدالً﴾
ـس للظَّال ِمـ َ
َْ َ ْ
َُ ْ ْ
َ
(الكهف )51
شرح الكلمات:
آلدم :الالم هنا مبعىن «مع».
فســق الرجـ ُـل فِس ـ ًقا وفســوقًا :تـ َـرك أمـ َـر هللا؛ عصــى
فســقَ :
َ
وفســقت
وجـ َـار عــن قصــد الســبيل؛ خـ َـرج عــن طريــق احلــقَ .
خرجــت (األقــرب).
ُّ
الرطَب ـةُ عــن قشــرهاَ :
ِ
ف (األقرب).
ض؛ اخلَلَ ُ
بَ َدالً :البَ َدل :الع َو ُ
التفسري:
َّث عــن دمــار قــوم ج ـراء
اعلــم أن القــرآن الكــرمي كلمــا حتــد َ

”

إنكارهــم ملأمــور مــن هللا تعــاىل أردفَــه بقصــة آدم ،وذلــك
تنبيهــا للنــاس أن أيخــذوا العــرة مــن هــذه القصــة ،وال يكونـوا
ً
أوليــاء الشــيطان.
وهبــذه اآليــة حــذر هللا املســلمني وغريهــم مــن األمــم مــن
الشــيطان وقــال :لقــد حــاول الشــيطان إغـواءَ آدم مــن قبــل،
فخــذوا حذركــم ،اي أبنــاءَ آدم ،مــن الشــيطان وال
فاتبـََعــه؛ ُ
تلبّ ـوا نــداءه.

الســماو ِ
ات َو ْال َْر ِ
ض َوَل َخ ْلـ َـق
َ
﴿مــا أَ ْشـ َـه ْدتـُُه ْم َخ ْلـ َـق َّ َ َ
ِ
ـت مت ِ
ِ
َّخ ـ َذ الْم ِ
ض ـ ًدا﴾ (الكهــف
ـن َع ُ
ضلّـ َ
أَنـُْفس ـ ِه ْم َوَمــا ُك ْنـ ُ ُ
ُ
)52
شرح الكلمات:
ضــد :مــا بــن املِرفــق إىل ال َكتِــف؛ ويُســتعار
ضـ ًـدا :العُ ُ
َع ُ
للمعــن (املفــردات).
العضـ ُـد ُ
التفسري:
اعلــم أن ضمــر (هــم) يف قولــه ﴿مــا أشــهدهتم﴾ راجــع إىل
الشــيطان وذريتــه .ومعــى اآليــة :أيهــا النــاس ،هــل تتخــذون
الشــيطان وليًّــا لكــي تتقدمـوا وتزدهــروا ،مــع أنــه مل يكــن ل ــه
أي عالقــة يف خلقكــم وال يف خلــق الســماوات واألرض.
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لقــد خلــق هللا قــوى اإلنســان كلهــا مــن أجــل اخلــر ،ومــا
ِ
ـارا وال أع ـو ًان .فلــو
كان هللا ليتخــذ املضلّــن األش ـرار أنصـ ً
ـدم املــادي
أن أمــة حمرومــة مــن قــرب هللا تعــاىل أحــرزت التقـ َ
ـيفوض إليهــا اآلن ُمل َكــه .كال،
فــا تظنُّـ َّـن أن هللا تعــاىل سـ ّ
بــل إن هللا تعــاىل مل ولــن جيعــل مقاليــد الكــون إال يف يــده.
إن إجنــازات هــؤالء القــوم تكــون مؤقتــة عابــرة ،وال يلبــث هللا
أن أييت ابإلنســان إىل اخلــر مــرة أخــرى.
موضوعــا
ابلتدبــر البســيط يــدرك املــرء أن هــذه اآليــة تتضمــن
ً
جليــل الشــأن ،وإليكــم بيانــه .لقــد أكــدت اآلايت الســابقة
أن الشيطان أو ذريته ليس هلم أدىن عالقة خبلق السماوات
واألرض بلــهَ أن يكــون هلــم دخــل فيهــا؛ ممــا يكشــف جليًّــا
أنــه يف الزمــن الــذي تتحــدث عنــه هــذه اآليــة ســي ّدعي بعــض
أعــداء آدم أو أعــداء الديــن أبهنــم سينشــئون بقوهتــم عاملــا
ً
ـرد عليهــم
نظامــا جديـ ًـدا .وهللا تعــاىل يـ ّ
جديـ ًـدا ويقيمــون ً
ويقــول :هــل حــدث يف املاضــي أن اســتعان هللا ابلشــيطان
وذريتــه يف خلــق عــامل جديــد وتوطيــد نظــام جديــد؟ فمــا
دام هــذا مل حيصــل يف املاضــي فكيــف ميكــن أن حيصــل يف
املســتقبل .إن هللا تعــاىل هــو الــذي خلــق منــذ ِ
القــدم عاملــا
ً
ونظامــا جديـ ًـدا بواســطة آدم واملالئكــة ،وهكــذا
جديـ ًـدا
ً
أيضا ،وسيُخلَق العامل اجلديد والنظام اجلديد
سيكون اآلن ً
عن طريق آدم .إن عملية خلق اإلنسان من جديد  -أي
عمليــة إزالــة العيــوب واملســاوئ املتسـربة إىل البشــر وعمليــة
إصــاح النــاس مــن جديــد  -لــن تتـ ّـم ابلتدابــر الدنيويــة،
وإمنــا ســتتم وف ًقــا لســنة هللا املســتمرة منــذ ِ
القــدم.
ّ
مــا أعظـ َـم معجــرةَ القــرآن الكــرمي! فقــد اســتخدم قبــل 13
ـتخدم يف زمننــا
قـ ً
ـرن تلــك املصطلحــات الــي كانــت ستُسـ َ
هــذا الزمــن األخــر ،مثــل  New Worldو .New Orderمث
رد بــه علــى الذيــن ي ّدعــون ذلــك! يعلــن القــرآن
أروع مــا ّ
مــا َ
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الكرمي أن هللا تعاىل مل يســتخدم أعداءَ آدم يف إنشــاء العامل
اجلديــد وال النظــام اجلديــد قـ ُّ
ـط ،بــل ع ِهــد هــذه املهمــة إىل
أيضــا.
دائمــا ،وهكــذا ســيفعل اآلن ً
آدم واملالئكــة ً
ِ َّ ِ
ين َز َع ْمتُ ْم فَ َد َع ْو ُه ْم فـَلَ ْم
﴿ويـَْوَم يـَُق ُ
َ
ول َن ُدوا ُشـ َـرَكائ َي الذ َ
ِ
ِ
يَ ْســتَجيبُوا َلـُ ْـم َو َج َعلْنَــا بـَيـْنـَُهـ ْـم َم ْوب ًقــا﴾ (الكهــف )53
شرح الكلمات:
ـدر؛ املوبِــق:
َموبًِقــاَ :وبِـ َـق يَوبـَ ُـق َموبًِقــا :هلَــك .واملوبِــق :مصـ
ٌ
َ
َ
ِ
ِ
كل شــيء حــال بــن شــيئني؛ وقيــل مســافةٌ
ـس؛ ُّ
املوعـ ُـد؛ احملبـ ُ
ِ
ـك فيهــا األسـوا ُط لبُعدهــا (األقــرب).
هتلـ ُ
التفسري:
خيــر هللا تعــاىل أن املســيحيني ســيَ ْدعُون حينئــذ آهلتَهــم
الباطلــة ..أي سيتوســلون اترة إىل ق ّديســيهم الذيــن يزعمــون
أهنــم سيشــفعون هلــم ،واترة أخــرى ســيدعُون املســيح ،واترة
اثلثــة ينــادون أ َُّمــه عليهمــا الســام ،ولكــن لــن يســتجيب
لدعائهــم أحــد مــن هــؤالء.
﴿وجع ْلنــا بينهــم َموبًِقــا﴾ فاعلــم أن املوبِــق هــو
وأمــا قول ــه تعــاىل
َ
َ
حجــاب حيــول بــن شــيئني ويفصلهمــا ،كمــا يعــي اهلــاك.
ونظرا إىل معىن احلجاب فتعين هذه اجلملة أن هؤالء سيفرض
ً
بعضهــم علــى بعــض مقاطعــة اتمــة مــن جـراء احلــروب .ونظـ ًـرا
بعضــا.
إىل معــى اهلــاك فاملـراد أنــه ســيُ ُ
بعضهــم ً
هلك ُ
عائدا إىل اآلهلة الباطلة وإىل
أما إذا كان الضمري يف «بينهم» ً
َمــن يعبدهــا فاجلملــة تكــون أتكيـ ًـدا ،وامل ـراد أنــه ســيقع بينهــم
ـاب حيــول دون وصــول صراخهــم
وبــن آهلتهــم الباطلــة حجـ ٌ
إليهــا؛ أو املعــى أن أرواح آهلتهــم ســتبدأ يف الدعــاء علــى مــن
عبدوهــا.

ِ
ـار فَظَنُّــوا أَنـَُّهـ ْـم ُم َواقعُ َ
وهــا َوَلْ
ْم ْج ِرُمــو َن النَّـ َ
﴿وَرأَى ال ُ
َ
ص ِرفًــا﴾ (الكهــف )54
َِي ـ ُدوا َعنـَْهــا َم ْ

﴿ولََقـ ْد ص َّرفـنَــا ِف َهـ َذا الْ ُقــرآ ِ
َن لِلنَّـ ِ
ـاس ِمـ ْـن ُك ِّل َمثَـ ٍـل َوَكا َن
َ ْ
ْ
َ
ٍ
ِْ
ســا ُن أَ ْكث ـَ َـر َشـ ْـيء َجـ َد ًل﴾ (الكهــف )54
النْ َ

شرح الكلمات:
ِ
الشـ َـرك:
وقوعــا :س ـ َقط .ووقَــع يف َّ
ُمواقعوهــا :وقَــع الشــيءُ ً
حصــل فيــه( .األقــرب) .واملواقِــع اسـ ُـم فاعــل ِمــن واقَـ َـع؛
َ
ِ ُ
وقولــه تعــاىل ﴿هــم ُمواقعوهــا﴾ أي هــم ســاقطون فيهــا.
ِ
ِ
ِ
رده عــن
صرفــه أي َّ
َمصـ ـرفًا :املص ـرف اسـ ُـم مــكان مــن َ
وجهــه (األقــرب).

شرح الكلمات:
َج َدالً :اجلَ َد ُل :شدةُ اخلصومة (األقرب).

التفسري:
علمــا
يقــرر هللا تعــاىل أهنــم لــن يــروا حينــذاك إال هالكهــمً .
أيضــا ،كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿كلمــا
أن النــار تعــي احلــرب ً
انرا للحــرب أطفأهــا هللاُ﴾ (املائــدة ..)65 :أي
أَوقــدوا ً
انر احلــرب أطفأهــا هللا تعــاىل؛
أن اليهــود كلمــا أشــعلوا َ
إذن فقولــه تعــاىل ﴿ورأى اجملرمــون النــار فظن ـوا أهنــم
ُمواقعوهــا ومل جيــدوا عنهــا َمص ِرفًــا﴾ يعــي أن خطــر احلــرب
لــن ي ـزال يهــدد هــذه الشــعوب املســيحية حــى توقــن أن
ال منــاص مــن احلــرب ،فستســعى لتفاديهــا الســعي كلــه،
ولكنهــا لــن تنجــح يف
مســعاها.
وأمــا قولــه تعــاىل
﴿فظنّ ـوا﴾ فالظــن
هنــا جــاء مبعــى اليقــن
ال الشــك ،إذ الظــن
مــن األضــداد ويعــي
الشــك واليقــن كذلــك
(األ قــرب).

التفسري:
لقولــه تعــاىل ﴿وكان اإلنســان أكثـ َـر شــيء جــدالً﴾
مفهومــان :األول أن اإلنســان أكثــر شـ ٍ
ـيء يتأتــى منــه
ُ
ـت شــرح األمــر ل ــه فإنــه جيــد فيــه
اجلـ ُ
ـدل ،أي مهمــا حاولـ َ
طري ًقــا للخصومــة ،وال يريــد أن يطمئــن .واملفهــوم الثــاين
كل جمـ ِ
ِ
ِ
ـاد ٍل (روح
هــو :جـ ُ
ـدل اإلنســان أكثـ ُـر مــن جــدل ِّ
املعــاين) ..أي أن هللا تعــاىل وهــب ل ــه العقــل لكــي حيــرز
الرقــي الروحــاين وينــال معرفتــه ،ولكنــه يتخــذ مــن هــذه
القوة  -اليت متيّزه عن ســائر احليواانت  -ســببًا للمفخرة،
ويصبــح أحـ َّ
ـط درج ـةً مــن احلي ـواانت بــدالً مــن أن يكــون
ـرف املخلوقــات.
بعملــه أشـ َ
علمــا أن كلمــة «النــاس» يف هــذه اآليــة تعــي أبنــاء آدم
ً
ـوع اخلــاص منهــم
ـ
ن
ال
ـان»
ـ
س
«اإلن
ـة
ـ
م
كل
ـي
ـ
ع
ت
ـا
ـ
م
بين
ـم،
ـ
ه
كل
َ
الــذي مـ ّـر ذكــره ،وامل ـراد أن هللا تعــاىل قــد بــن يف القــرآن
الكــرمي مجيــع املســائل أميــا بيــان وأبســاليب شــى حــى
ينتفــع هبــا البشــر ،ولكــن ذلــك النــوع اخلــاص مــن البشــر
الــذي مــر ذكــره يتخــذ مــن هــذا البيــان ذريعــة للجــدال
والنقــاش ،ويطعــن يف هــذه األســاليب البيانيــة القرآنيــة.
وإن يف ذلــك إميــاءة إىل أن املسيحـ ـ ـ ـ ـ ــيني ســيعتربون
تفـ ــاصيل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع هــذه لعنـةً وذلــك تن ـ ـ ـ ـ ـ ــصالً مــن العمــل
ابلش ـ ـ ــرع ،مــع أهنــا إمنــا تستـ ـ ــهدف إنقــاذ البشــر مــن
اهلـ ـ ـ ـ ــاك.

7

مبطالت الصوم ومستحباته
ـول َِّ
ِِ
عَ ْ
الل  :" َم ْن َلْ يَـ َـد ْع قـَْوَل ُّ ِ
س
ال َر ُس ـ ُ
ال :قَ َ
ـــن أَِب ُهَريـَْرةَ قَ َ
الزور َوالْ َع َم ـ َـل به فـَلَْي َ
ِِ
ش ـ َـرابَهُ". (صحي ــح البخاري ،كتاب الصوم)
ع طَ َع َام ــهُ َو َ
اجـ ـةٌ ِف أَ ْن يَـ َـد َ
َّل َح َ
ـول َِّ
ْ
ضا َن ُثَّ أَتـْبـََعهُ ِسـ ـتًّا
ي قال :قال َر ُس ـ ُ
ص َام َرَم َ
وب األَنْ َ
"م ْن َ
عَ ن أَِب أَيُّ َ
الل : َ
صا ِر ِّ
ِ
ِ
َّه ِر."( صحيح مس ــلم ،كتاب الصوم)
م ْن َش ـ َّـو ٍال َكا َن َكصيَ ِام الد ْ
ِ
ـول َِّ
ِ
َى لَيـْلَ ٍة
ت َي َر ُس ـ َ
ت أ ُّ
عَ ْن َعائ َشـ ـةَ  -رض ــى هللا عنها  ،-قَالَ ْ
ـت إِ ْن َعل ْم ُ
الل أ ََرأَيْـ َ
ت :قـُْل ُ
ف َع ِّن."
ـول فِ َيها؟ قَ َ
لَيـْلَـ ـةُ الْ َقـ ـ ْد ِر َم ــا أَقُـ ُ
ـك َع ُف ٌّو َك ِرميٌ ُِت ُّ
ال: "قُ ِول اللَّ ُه َّم إِنَّـ َ
ب الْ َع ْف َو فَ ْ
اع ُ
(جامع الرتمذي ،كتاب الدعوات عن رس ــول هللا )

ِ ِ
ِ
عَ ْن َعائِ َشـ ـةَ  -رضى هللا عنه ــا  -أ َّ
ضا َن
ف الْ َع ْش ـ َـر األ ََواخ ـ َـر م ْن َرَم َ
َن النِ َّ
َّب َ كا َن يـَْعتَك ُ
اجهُ ِم ْن بـَْع ِد ِه.( صحيح مس ــلم ،كتاب اإلعتكاف)
َح ـ َّـى تـََوفَّــاهُ َّ
اللُ َع ـ َّـز َو َج ـ َّـل ُثَّ ْاعتَ َك ـ َ
ـف أ َْزَو ُ
ـان واحتِس ـ ِ
ـول َِّ
عَ ْ
ـام رم َ ِ
ـــن أَِب ُهَريـْـ َـرةَ ،أ َّ
الل  قَـ َ
َن َر ُس ـ َ
ـاب غُفَر لَهُ
م ْن قَـ َ َ َ
ـال: " َ
ضا َن إميَـ ً َ ْ َ ً
م ــا تـ َق ــد ِ
ـن َذنْبِ ِه. "( صحيح مس ــلم ،كتاب صالة املس ــافرين وقصرها)
َ َ َ
َّم م ـ ْ
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�ِ َ ا ُ ُ ِ �ِ ْ َ ٍْ َ ِ � ثَّ �ْ �ِ ا �َّ ُ ِ� � قُ ِّ
� �� ��خ�ه ���ل ���َ
� ا � �
� ��� ه � �
ى ا �ل�خ�
خ�ه ا للِه
ِق
جل أِ
« ��ح�ِق �عو �و �لو �ح� ��و �س�ل ِ�

ْا�ِ ْ ّ
ى( ».ا ��ل
�
ح��د��ق ث�)
ا�م��ح ِ�د �ق

ذ َ ّ � َ آ َ يٌ
َذ
�
ا
م
�
�
ض��م ذ ا �ي�ض��
ا
ا
�
م
�
ل
��
ل
��ض َ �
ي�
� ش ّي
خ���ٍ
ع��� ي

�
َّ
ذ
ذ� � ا ��لذ
���و�ذ� �س� ا �
لك���و�� �ي ذ�ل�ضهرد ا
ي��
س�
�س �
ع
ذ ُ
�
ٌ َي ْ � َ �
� او �ل ش���خهمم��س� ��� ٍد ����� ذَ� ذ� �����ضهر ا �ل ذ��� ��

�خ�� ا �ذٍ�ا ��ل��ه
�و �ُو�

�
�
ض��� �م�� ذ
�م�ي ذ
ي� � �وذ�ا د ريك ذ� إا �ك�ى ا �ل�ه�� ��

�ذ
ا �ذ�ا ��س���لذ
�ذ ش
��َ
خ��ا �����ضهر ر�م ذ�
ض�ا ذ� ا �ل��� �ي�
إ

َ ا يٌ
شُ
��ي
ا �ل�ضهمـرُ ��س� ر�ي�ض�� �و��ض���ل

آ َ يٌ
�
َذ �ذ
ّ ا�م�
ض��م ذ ا �ي�ض��
��ض�� ا م� ا لل� � ي �
ذَ ا َ ذُ ذَ ا ي
�
�ض� ��س� �ع او ر را �ض� ٍ

ذ�
� َ
ضه ي ذ� � ا ا �
� ��
ض�ا
���� �يُ�ذَ
حص���
ح��� �
��َ ر�
�� �
ح ���� �ي� ك��م و

إ
ض�ا
َ
��ض�ا ي� د ��ا ا ���ه ذ��� ا ذ��َ ذ ����ه� ��َ
ر � � ور
ير
� ر
َ
�ذ اإ ذ َّ �يُ ا � �إ � َ ا �يُ َّ � ذ ا ُ
�ـه�ا
� دَ �ذ�ض� �ل� و��ض� �م ق��� ذ
��� � �

ذَ إ
إ
ذيَ ا ذ َ
� �ع ذ
ا ��ا �م �
� ا �ـ� ذ�
�ض� �
��ذ��
ض�ذ�
و
ي
ي
َ
�
ج
ٍ
ٍج
ُ
ك�ا ذ�� ي� ش��ـ ���� ي
��ذ ر ���م�ع
ع�ذس�ا ك�
�
ري �
َذ� ذ ٍ
ر ٍع
إ
�ض�� ا ����ط�ل�� ��له�ا
ا �����ض�� ذ ��ا ك���ي �َ
�
ي
ي� ذ
ك��

َ ذ ي � كَ
�ُ
�ُ
� ا �ل�ه�� �� �مي��َ�خهّمم�� ا
ي�يس�� �م� كر
� يل� ذ

�ذ
ُ
ذا �
�
ش
�� ا ��ك ذر� او ��ا ���ذ��
ك� ك�
�ّض�� ا
���ك�� ي
�� ذ���ل� او
ي

ّ
�ُ
�
ح ذ ذُ� �ٍ�
ـو �ل�
�لي�����ك ي� ا �كر��م� �

ُ
��ض�مذهَذ��� ا

إ
إ
� ه ٍا �َ
�ض��ك �ي��و�م ا �����ا �ـ� او ا �
�
�ضهمم�� ا
ر ضمم� ��
�
�ٌ
�
ذ ذ�
َ
ج

ذ َ ْ ذَ
�
�ض�� �لو�

�ي�ذ�ه�ا ذ�ُض�ل��

ي ُّ
�و���ضهرد ا

إ
ضه َ اإ ��َ
ذ�� ا �ي� ّ ْي
شَ ذ َ
ض�� ا
ي�ه� ���هر� ��ض���ل ا ر�� ر رذ

ّ
ذ ا ُ ْ ذ َْ
��ا ّ
� �� ��ضهمـر �
ح���ا
َهر�ذل�ه�ا �مي��و�
�ض
ي ر ذَ

نظمها ابلعربية حضرة مرزا غالم أمحد القادايين ،املسيح املوعود واإلمام املهدي ،كتاب نور احلق
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خطبة الجمعة

اخ ِتب َُار َّ
رَمَ َض ُ
ان ،وَ ْ
الت ْقوَ ى
ملخص خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد
أيده اهلل تعالى بنصره العزيز  -الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 
بتاريخ  2020/4/24م في مسجد مبارك ،إسالم آباد تلفورد بريطانيا

أشــهد ّأل إلــه إال هللا وحــده ال شــريك ل ــه،
وأشــهد أن حمم ـ ًدا عبــده ورســوله .أمــا بعــد
بسـ ِـم هللا
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــمْ ﴿ .

ـن *
الر ْحَــن َّ
َّ
ب ال َْعالَمـ َ
الرحيــم * ا ْلَ ْم ـ ُد هلل َر ِّ
الرحيــم * َمالــك ي ـَ ْـوم ال ِّديــن * َّإي َك نـَْعبُـ ُد
الر ْحَــن َّ
َّ
قيم *
الصـ َـرا َ
عني * ْاهـ َ
َو َّإي َك نَ ْســتَ ُ
ـدن ِّ
ط ال ُ
ْم ْســتَ َ
ِ
ضـ ِ
ـت َعلَْي ِهـ ْـم غَـ ِْ
ـوب
ـر ال َْمغْ ُ
صـ َـراط الَّ ِذيـ َـن أَنـَْع ْمـ َ
َعلَْي ِهـ ْـم َوال الضَّالِّــن﴾ .آمــن.

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة «التقوى»
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ما التقوى؟!
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب َعلَــى
ـب َعلَْي ُكـ ُـم ّ
الصيَـ ُ
﴿ي أَيـَُّهــا الَّذيـ َـن َ
َ
ـام َك َمــا ُكتـ َ
آمنُـوا ُكتـ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ودات فَ َمـ ْـن
الَّذيـ َـن مـ ْـن قـَْبل ُكـ ْـم لَ َعل ُكـ ْـم تـَتـَُّقــو َن * أ ََّي ًمــا َم ْعـ ُـد َ
ِ ِ
ِ
ُخـ َـر َو َعلَــى
َكا َن مْن ُكـ ْـم َم ِر ً
يضــا أ َْو َعلَــى َس ـ َف ٍر فَعـ َّـدةٌ مـ ْـن أ ََّيٍم أ َ
الَّ ِذيــن ي ِطي ُقونَــه فِ ْدي ـةٌ طَعــام ِمسـ ِ
ـك ٍ
ع َخي ـْ ًـرا فـَُهـ َـو
ني فَ َمـ ْـن تَطَـ َّـو َ
َُ
ُ َ َ ُ ْ
وم ـوا َخي ـْ ٌـر لَ ُكـ ْـم إِ ْن ُكنـْتُـ ْـم تـَْعلَ ُمــو َن * َشـ ْـه ُر
َخي ـْ ٌـر لَــهُ َوأَ ْن تَ ُ
صُ
ِ
ِ
ـاس وبـيِنَـ ٍ
ِِ
ـات ِمـ َـن
َرَم َ
ضــا َن الَّــذي أُنْـ ِزَل فيــه الْ ُقـ ْـرآ ُن ُهـ ًـدى للنَّـ ِ َ َّ
ا ْلـ َـدى والْ ُفرقَـ ِ
ص ْمــهُ َوَمـ ْـن َكا َن
ـان فَ َمـ ْـن َشـ ِه َد ِمْن ُكـ ُـم َّ
الشـ ْـهَر فـَْليَ ُ
ُ َ ْ
ِ
ِ
ُخـَـر يُِريـ ُـد هللاُ بِ ُكـ ُـم الْيُ ْسـَـر
َم ِر ً
يضــا أ َْو َعلَــى َسـ َف ٍر فَعـ َّـدةٌ مـ ْـن أ ََّيٍم أ َ
وَل ي ِريـ ُـد بِ ُكــم الْعســر ولِتُك ِ
ْملُـوا الْعِـ َّـد َة َولِتُ َكـ ِّـرُوا هللاَ َعلَــى َمــا
َ ُ
ُ ُ َْ َ
()1
َّ
َه َدا ُكـ ْـم َولَ َعل ُكـ ْـم تَ ْش ـ ُك ُرو َن﴾
ق ّدم حضرته الرتمجة األردية هلذه اآلايت مث قال:

الصيام

حيــل علينــا رمضــان غـ ًـدا بفضــل هللا تعــاىل ،وقــد كتــب هللا
علينــا صيامــه لرقينــا الروحــاين ،واآليــة األوىل الــي تلوهتــا يقــول
هللا تعــاىل فيهــا أن الصيــام ُكتــب عليكــم لعلكــم تتقــون.
واملســيح املوعــود  شــرح لنــا ماهيــة التقــوى بقولــه« :املـراد
مــن التقــوى أن يراعــي اإلنســان مجيــع أمــاانت هللا والعهــود
أيضــا مجيــع أمــاانت املخلــوق والعهــود بقــدر
اإلميانيــة ،ويراعــي ً
()2
اســتطاعته ،أي يلتــزم أبدق جوانبهــا بــكل مــا يف وســعه».
أي جيــب علــى اإلنســان أن يــؤدي األمــاانت والعهــود مراعيًــا
أدق جوانبهــا ويلتــزم هبــا ،وليــس هــذا ابألمــر اهلــن .مــا هــي
حقــوق هللا وحقــوق العبــاد؟ لــو أحصاهــا املــرء ألصابــه القلــق.
إننا ال نستطيع أن نؤدي حق عبادة هللا ،ومن حق هللا تعاىل
أن نشــكره نظـًـرا إىل مننــه تعــاىل علينــا ،وال نــؤدي حــق شــكره
نؤديــه .إ ّن معظــم النــاس يتمتعــون بنِ َعــم هللا
وال نســتطيع أن ّ

التقوى

تعــاىل دون أن يشــكروه عليهــا مــع أن ذلــك واجــب .وهــذه
أيضــا منــة هللا تعــاىل أنــه يُكرمنــا بنِعمــه ابلرغــم مــن جحــودان.
مث إننــا ال نفــي ابلعهــود الــي قطعناهــا مــع هللا تعــاىل ،كمــا أننــا
الديــن وحقــوق اجل ـران
ال نــؤدي حقــوق َخلقــه وحقــوق الو َ
وحقــوق أبنــاء الســبيل وحقــوق اجملتمــع بصفــة عامــة مــع أننــا
مأمــورون أبدائهــا .فــإذا اســتعرضنا األمــر بشــكل دقيــق ،تبــن
ـت
لنــا أننــا ال نــؤدي حقــوق هللا تعــاىل وال حقــوق العبــاد .كنـ ُ
قــد اقرتحــت عمــل إحصــاء حلقــوق خلــق هللا تعــاىل الــي ال
تتضمــن إال احلقــوق الكبــرة فصــار عددهــا مثانيــة وعش ـرين
أو تســعة وعش ـرين .ابختصــار ،قــال املســيح املوعــود 
ٍ
ـود
أن أصــل اإلميــان ومقتضــى التقــوى أن تــؤدوا بدقــة العهـ َ
الــي قطعتموهــا مــع هللا تعــاىل وتــؤدوا حــق األمــاانت ،وتوف ـوا
أيضــا بدقــة و ّأدوا هلــم أماانهتــم ابهتمــام؛
بعهودكــم مــع اخللــق ً

11

حينهــا ميكــن القــول أبنكــم متّقــون.
صيام وصيانة
وو ّجهتــم إىل
ويقــول هللا تعــاىل قــد جاءكــم شــهر رمضــان ُ
صيامــه لكــي تس ـ ّدوا النقائص-الــي حدثــت يف أداء هــذه
ـهرا مــن الســنة-متوجهني إىل
احلقــوق خــال أحــد عشــر شـ ً
هللا يف هــذا الشــهر واتركــن األشــياء املباحــة لوجــه هللا تعــاىل
ومتحملــن اجلــوع والعطــش لوجــه هللا وملتزمــن بعبادتــه تعــاىل
أكثــر مــن ذي قبــل ومهتمــن أبداء حقــوق العبــاد بوجــه
خــاص .وإذا فعلتــم ذلــك حتليتــم ابلتقــوى ،وهــي الغايــة مــن
رمضــان والصيــام .وإذا صــام اإلنســان هبــذه النيــة لنيــل هــذا
اهلــدف وقضــى رمضــان بِنيّــة حســنة فلــن يكــون هــذا التغــر
دائمــا ،وســتتوجهون إىل أداء حقــوق هللا
مؤقتــا بــل ســيكون ً
وإىل أداء العبــادات كمــا هــو حقهــا بشــكل دائــم ولــن تغلبكــم
عمومــا إىل أداء حقــوق
أشـ ُ
ـغال الدنيــا ول ْغوهــا ،وســتنتبهون ً
النــاس أيضــا ،ولــن تكون ـوا ممــن يغتصبــون حقــوق اآلخريــن
ملصاحلهــم الشــخصية .وإذا مل ندخــل رمضــان هبــذه النيــة وهبــذا
العــزم فدخولنــا رمضــا َن عبــث ال جــدوى منــه.
قــال النــي  يف مناســبة« :مــن صــام يـومــا ِف سـبِ ِيل ِ
هللا بـََّعـ َـد
َ ْ َ َ َْ ً
َ
()3
ِ
ني َخ ِري ًفــا ».الفــرة بــن خريــف
هللاُ َو ْج َهــهُ َعـ ْـن النَّــا ِر َسـ ْـبع َ
إىل خريــف آخــر هــي حــول كامــل وهــذا يعــي أن هللا تعــاىل
يُ ّبعــد بينــه وبــن النــار مــا يـوازي ســبعني ســنة .هــذه هــي بــركات
رمضــان ،وهــذه هــي التقــوى الــي يُنشــئها الصيــام .ال يُنشــئ
يومــا فقــط ،بــل للصيــام احلقيقــي ،ولــو
الصيـ ُ
ـام التقــوى لثالثــن ً
ليـ ٍ
ـوم واحــد ،أتثــر إىل ســبعني ســنة .وإذا نظـران هبــذا احلســاب
وبتلــك املعــاين جنــد أنــه منــذ وجــوب الصيــام علــى كل مســل ٍم
ابلـ ٍغ الرشـ َـد فإنــه يســتفيد مــن الصيــام اســتفادة حقيقيــة ويصــوم
ـتفيد ط ـوال حياتــه مــن
مســتوعبًا الــروح احلقيقيــة للصيــام ويسـ ُ
الــركات الــي وضعهــا هللا تعــاىل يف الصيــام ويتحــرى ســبل
التقــوى الــي هــي الغايــة مــن الصيــام ،وهكــذا ســينجو مــن
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التقوى

ابريل 2021

غضــب هللا تعــاىل وينــال رضــاه .تصــوروا كــم ســيكون جمتمعنــا
ائعــا لــو كان فيــه مثــل هــؤالء الصائمــن الذيــن يــؤدون حقــوق
رً
ـايل الــذي
هللا تعــاىل وحقــوق العبــاد ،وهــذا هــو اجملتمــع املثـ ّ
كل مؤمــن إنشــاءه ،بــل يســعى كل إنســان أن يُنشــئ
يتمــى ّ
جمتمعــا كهــذا .أمــا احلقــوق فــكل إنســان يريدهــا لنفســه بغــض
ً
النظــر عليــه مــن واجبــات ،ولكــن اإلســام يقــول إنــه جيــب أن
أيضــا وال تقصــروا نظركــم
تُنشــئوا مثــل هــذا اجملتمــع لآلخريــن ً
علــى مصاحلكــم وحقوقكــم أنتــم فقــط ،بــل عليكــم أن تراع ـوا
حقــوق اآلخريــن أيضــا وهتتم ـوا هبــا.
رمضاننا وكوروان
أمــا جائحــة كــوروان املتفشــية يف هــذه األايم فإهنــا قــد حبســت
معظـ َـم النــاس يف بيوهتــم بقــوة القانــون ،وهنــا نشــأ شــيء مجيــل
أيضــا،
وتوجــه إىل ذلــك بعــض النــاس اآلخريــن ً
يف اجلماعــةّ ،
توجهــت إىل ذلــك بشــكل خــاص ،ذلــك أن
ولكــن مجاعتنــا ّ
خــدام األمحديــة يف مجيــع بلــدان العــامل يوصلــون املســاعدات
والطعــام واألدويــة واألشــياء األخــرى إىل النــاس حيثمــا دعــت
احلاجــة ،وهــذا هــو النمــوذج األمثــل ألداء احلقــوق والــذي
أيضــا
يســتفيد منــه أف ـراد اجلماعــة كمــا يســتفيد منــه اآلخــرون ً
ويتأثــرون بــه .هــذا هــو التوجــه ،أعــي التوجــه إىل خدمــة اخللــق،
دائما،
والذي قد تَولد يف هذه األايم فإنه جيب أن يبقى فينا ً
وليــس بشــكل طــارئ وعابــر فقــط .علــى كل حــال ،هنــاك
فوائــد أخــرى هلــذا احلجــر املنــزيل ،ويكتــب اإلخــوة قائلــن إن
بيوتنــا ســادها جــو طيــب ،لقــد جلســنا يف البيــوت منعزلــن،
وص ـران نــؤدي الصل ـوات مجاع ـةً ،وتُلقــى بعدهــا دروس دينيــة
معــا خلطــب اجلمعــة ونشــاهد برامــج أخــرى
قصــرة ،ونســتمع ً
علــى قنــاة امي يت ايــه .لــو طــال هــذا احلجــر املنــزيل أكثــر
أيضــا ،ففــي هــذه احلــال جيــب علــى أبنــاء
واســتمر يف رمضــان ً
اجلماعــة أن يســعوا ألداء الصلـوات مجاعــة وإلقــاء الــدروس يف

ال ُينشــئ الصيــا ُم التقــوى لثالثــن يو ًمــا فقــط ،بــل للصيــام الحقيقــي ،ولــو
ـوم واحــد ،تأثــر إىل ســبعني ســنة ...تصــوروا كــم ســيكون مجتمعنــا مجتم ًعــا
ليـ ٍ
رائ ًعــا لــو كان فيــه مثــل هــؤالء الصامئــن الذيــن يــؤدون حقــوق اللــه تعــاىل
كل مؤمــن إنشــاءه...
وحقــوق العبــاد ،وهــذا هــو املجتمــع املثــا ّيل الــذي يتمنــى ّ

البيــوت ابهتمــام أكثــر مــن ذي قبــل .علِّم ـوا الصغــار مســائل
دينيــة بســيطة ،وكمــا قلــت مــن قبــل يف إحــدى اخلطــب :جيــب
أيضــا،
أن تزيــدوا علــى هــذا النحــو علمكــم وعلــم األوالد ً
وأن هتتم ـوا ابلدعــاء خاصــة ،واســألوا هللا رمحتــه لكــم ولســائر
أهــل الدنيــا .هــذه األايم الــي هيأهــا هللا لنــا ينبغــي اغتنامهــا
إىل أقصــى احلــدود .وكمــا قلــت مــن قبــل ،جيــب االهتمــام
بتحســن هــذا اجلــو الطيــب الــذي خلقــه هــذا الــوابء يف بيوتنــا
عمومــا ،وليــس أن تكــون بيوتنــا كبيــوت أهــل الدنيــا الــي يقــال
ً
عنهــا أن حــاالت اخلصــام والفســاد والقلــق واالضط ـراب قــد
ارتفعــت فيهــا يف هــذه األايم بصفــة عامــة .كال ،بــل جيــب أن
تتحســن أج ـواؤان يف هــذا املنــاخ الطيــب بســبب اخلــر الــذي
ـان ال يكــون الرجــال جــزءًا فعـ ًـال مــن هــذا
نُدعــى إليــه .أحيـ ً
اجلــو الديــي الــذي بــدأ يتولــد يف البيــوت ،ويف بعــض األحيــان
أيضــا أولــوايت أخــرى .إن هــؤالء ال يدركــون
تكــون للنســاء ً
مطلقــا مــدى ضــرورة اإلانبــة إىل هللا تعــاىل وكســب رضــاه
يف هــذه األايم ،كمــا ال يعلمــون أن هــذا هــو الوقــت الــذي
ميكــن فيــه تقريــب األوالد إىل هللا تعــاىل أكثــر فأكثــر .فهنــاك
حاجــة ماســة يف هــذه األايم إىل أن يهتــم كل بيــت أمحــدي
ـرا ،لكــي جنــذب حمبــة هللا أكثــر فأكثــر،
هبــذا األمــر
ً
اهتمامــا كبـ ً
ونفــوز حبســن العاقبــة .وفقنــا هللا تعــاىل إلدراك حقيقــة التقــوى
والتحلــي هبــا.
وضــح ســيدان املســيح املوعــود  دقائــق التقــوى بطــرق
لقــد ّ

”

شــى ويف مناســبات خمتلفــة .إن حضرتــه  هــو احلصــن
احلصــن واملــاذ املنيــع يف هــذا العصــر ،وقــد وضــح لنــا تعاليــم
اإلســام احلقيقيــة بعــد أن هــداه هللا إليهــا ،وحثّنــا بــكل حرقــة
ولوعــة علــى الدخــول يف هــذا املــاذ بعــد أن دلّنــا علــى الســبيل
الذي دعا هللاُ ورسوله إليها .فمن واجبنا الوفاء بعهدان الذي
عاهــدانه عليــه عنــد انضمامنــا إىل مجاعتــه أبننــا ســنصغي إىل
كالمــه ونعمــل بــه .علينــا أن نتدبــر يف كلماتــه املليئــة ابحلرقــة
واألمل ونعمــل هبــا ،لكــي نتمكــن مــن الوفــاء بعهــدان ،ولنكــون
مــن الفائزيــن حبســن العاقبــة يف الدنيــا واآلخــرة.
كيف تُنال التقوى؟!
ســوف أقـرأ علــى مســامعكم اآلن مقتبسـ ٍ
ـات مــن كالم ســيدان
املســيح املوعــود  الــذي خاطــب فيــه أبنــاء اجلماعــة يف
خمتلــف اجملالــس مــن أجــل رقينــا يف الروحانيــة والتقــوى .لقــد
قــال  يف جملــس وهــو يبــن ماهيــة التقــوى وكيــف تُنــال:
ال بــد للمــرء أن يــدرك أوالً مــا هــي التقــوى وكيــف تُنــال؟ املـراد
مــن التقــوى أن جيتنــب املــرء حــى أدىن أنـواع الرجــس .والســبيل
لذلــك هــو أن يتخــذ التدبــر بصــورة كاملــة لكيــا يقــرب مــن
حافــة اإلمث ،مث جيــب أال يكتفــي ابلتدبــر ،بــل عليــه أن يدعــو
هللا تعــاىل حــق الدعــاء حــى يــذوب حرق ـةً ،عليــه أن يكــون
دائــم التفكــر والدعــاء ،يف قعــوده وســجوده وركوعــه وقيامــه
ويف صالة التهجد ويف كل حالة وآن أن ينجيه هللا تعاىل من
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خبــث املعصيــة.
مث يقــول  :ليــس هنــاك نعمــة أكــر مــن أن يصبــح
اإلنســان حمفوظــا ومعصومــا مــن اإلمث واملعصيــة ،وأن يـَُعـ ّد مــن
املتقــن والصادقــن عنــد هللا تعــاىل.
مث يقول  :ولكن هذه النعمة ال تُنال ابلتدبري وحده وال
ابلدعــاء وحــده ،وإمنــا تنــال نتيجــة االحتــاد الكامــل بــن الدعــاء
والتدبــر ،أي مــا مل تقومـوا ابلتدبــر والدعــاء معـاً بصــورة كاملــة
لــن تنال ـوا هــذه النعمــة .إن الــذي يدعــو فقــط ،وال يتخــذ
التدبــر فإنــه يرتكــب اإلمث وخيتــر هللاَ تعــاىل .كذلــك مــن اختــذ
التدبــر فقــط ،ومل يقــم ابلدعــاء ،فإنــه متجاســر ،وكأنــه يســتغين
عــن هللا تعــاىل ويريــد أن ينــال الــر أبســلوبه وبتدبــره وقــوة يــده.
إن اخلـرات ال تُنــال بقــوة اليــد.
مث قــال  :أمــا املؤمــن واملســلم الصــادق فدأبــه اختــاذ
معــا .إنــه يتخــذ التدبــر بشــكل كامــل،
التدبــر والدعــاء ً
وأيخــذ ابألســباب املاديــة كمــا ينبغــي ،مث يفــوض األمــر
إىل هللا تعــاىل ويدعــوه .وهــذا هــو التعليــم الــذي عُلّمنــاه يف
أول ســورة يف القــرآن الكــرمي يف قــول هللا تعــاىل ﴿إِ َّي َك نـَْعبُـ ُـد
ِ
ني﴾ .إن الــذي ال يســتعمل قـواه فإنــه ال يضيعهــا
َوإِ َّي َك نَ ْســتَع ُ
أيضــا.
وينتهــك حرمتهــا فقــط ،بــل يرتكــب اإلمث ً
فصــل املســيح املوعــود  األمـ َـر وقــال :إن املؤمــن
مث ّ
الصــادق يســتعمل كل مــا أعطــاه هللا مــن قــوى وكفــاءات
ـتعمال كامـ ًـا ،مث يفــوض النتيجــة إىل هللا تعــاىل ،قائــا:
اسـ ً
رب هــا قــد بذلــت أقصــى جهــدي حبســب مــا آتيتــي مــن
ِّ
التوفيــق .هــذا هــو امل ـراد مــن قولــه تعــاىل ﴿إِ َّي َك نـَْعبُـ ُـد﴾ .مث
ِ
ني﴾ ،ويســأله العــون فيمــا تبقــى
﴿وإِ َّي َك نَ ْســتَع ُ
يقــول املؤمــنَ :
مــن املراحــل.
دوما أن هللا تعاىل يعلم مبا
ولكن جيب أن نضع يف احلسبان ً
يف صــدوران وجبميــع أعمالنــا ،لــذا علــى املــرء أن يبــذل أقصــى
مــا يف وســعه ،مث بعدهــا ميكنــه أن يســتعني ابهلل تعــاىل .لذلــك
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فــإ ّن مثــة حاجــة ماســة لفحــص أنفســنا جيـ ًـدا هبــذا الصــدد
أيضــا ،لنــرى مــا إذا كنــا نعمــل بتقــوى هللا أم ال؟
ً
مث قــال  :ال شــك أن اإلنســان ينتفــع مــن التدبــر،
ولكــن االعتمــاد الكلــي علــى التدبــر وحــده هــو منتهــى الغبــاء
ـرون ابلدعــاء،
واجلهالــة .ال جــدوى مــن التدبــر إذا مل يكــن مقـ ً
وال فائــدة مــن الدعــاء مــا مل يكــن معــه التدبــر .ال بــد أوالً مــن
إغــاق النافــذة الــي تدخــل منهــا املعصيــة( .أي املنفــذ الــذي
يدخــل منــه اإلمث واألمــر الــذي يتســبب يف الذنــب واملعصيــة
أول) ،مث
واالبتعــاد عــن الديــن ،فــا بــد مــن إغالقــه وإزالتــه ً
علــى املــرء أال يــرح الدعــاء للنجــاة مــن جــذابت النفــس ،ومــن
ِ
اهـ ُـدوا فِينَــا لَنـَْه ِديـَنـَُّهـ ْـم
﴿والَّذيـ َـن َج َ
أجــل ذلــك قــال هللا تعــاىل َ
()4
ُسـبـُلَنَا﴾
مث قــال  :كــم حثنــا هللا تعــاىل هنــا علــى اختــاذ التدبــر.
أيضــا.
لكــن علــى املــرء أال ينســى هللا تعــاىل عنــد اختــاذ التدبــر ً
()5
ومن جانب آخر قال هللا تعاىل ﴿ادع ِون أ ِ
ب لَ ُك ْم﴾
ُْ ْ
َستَج ْ
فــإذا أراد اإلنســان احلصــول علــى التقــوى الكاملــة فعليــه اللجــوء
إىل التدبــر والدعــاء كمــا ينبغــي ،وعندهــا ســوف يشــمله هللا
برمحتــه ،ولكنــه لــو اختــذ أحدمهــا دون اآلخــر فســوف يظــل
حمرومــا.
ً
التقوى أصل كل خري
ـارحا املوضــوع أكثــر:
مث يقــول املســيح املوعــود  شـ ً
اإلنســان يتمســك ابلتقوى نتيجة اجملاهدة والدعاء .إن تقوى
هللا أصــل كل عمــل .يقــول  إن اإلنســان يثبــت علــى
التقــوى هبــذه الطريقــة .فمــا هــي تلــك الطريقــة اي تـُـرى؟ أال
إهنــا اجملاهــدة والدعــاء .وإن تقــوى هللا أصــل كل عمــلَ .مــن
حمرومــا مــن التقــوى فهــو فاســق .ابلتقــوى تنشــأ الزينــة يف
كان ً
األعمــال ،وبســببها ينــال املــرء قــرب هللا ،وبواســطتها يصبــح
()6
ِ
ـاؤهُ إَِّل الْ ُمتـَُّقــو َن﴾
وليًّــا هلل تعــاىل .يقــول ﴿ :إِ ْن أ َْوليَـ ُ

عندمــا ال تبقــى مرحلــة للتقــوى الكاملــة إال وقــد عربهــا املــرء فإنــه حينهــا يدخل يف
ـف
أوليــاء اللــه .والتقــوى يف مرتبتهــا الكاملــة نــوع مــن املــوت ...ألنــك عندمــا تخالـ ُ
النفــس مــن جميــع الجوانــب متــوت النفــس ،لذلــك قيــل :موتــوا قبــل أن متوتــوا.
النفــس تحــب امللــذات الظاهريــة وتكــون غافلــ ًة متا ًمــا عــن املتعــة الباطنيــة.

موضحــا هــذه اآليــة :التقــوى
ويقــول املســيح املوعــود 
ً
وحدهــا جــزء مــن الواليــة .فاقضـوا حياتكــم خائفــن خاشــعني
هلل تعــاىل ،فلــو نلتــم هــذه الدرجــة لوصلتــم إىل الكمــال.
املوت يف سبيل احلياة!
عندمــا ال تبقــى مرحلــة للتقــوى الكاملــة إال وقــد عربهــا
املــرء فإنــه حينهــا يدخــل يف أوليــاء هللا .والتقــوى يف مرتبتهــا
الكاملــة نــوع مــن املــوت .نعــم ،التقــوى يف مرحلتهــا الكاملــة
ـف النفــس مــن مجيــع اجلوانــب
متثّــل مـ ً
ـوت ،ألنــك عندمــا ختالـ ُ
متــوت النفــس ،لذلــك قيــل :موتـوا قبــل أن متوتـوا .النفــس حتــب
متامــا عــن املتعــة الباطنيــة.
امللــذات الظاهريــة وتكــون غافل ـةً ً
(أي أن النفــس ال تــدرك املتعــة الروحانيــة والباطنيــة ،بــل متيــل
إىل مغ ـرايت الدنيــا الظاهريــة وترغــب فيهــا وحدهــا)
يقول  :لقد قال هللا تعاىل لتنبيه النفس إنه من الضروري
ـوت علــى امللــذات الظاهريــة وأن تكــون النفــس علــى
أن حيـ ّـل املـ ُ
علــم ابل ـ ُـمتَع الباطنيــة؛ عندهــا ستنشــأ املتعــة الرابنيــة الــي هــي
منــوذج حيــاة اجلنــة( .عندمــا تبــدأ النفــس يف العثــور علــى املتعــة
الباطنيــة وتبــدأ حيــاة اجلنــة)
انصحــا مجاعتــه :جيــب علــى أف ـراد
مث قــال حضرتــه 
ً
ـوت علــى النفــس( .هــذه النصيحــة
مجاعتنــا أن يــوِردوا املـ َ
ليســت موجهــة إىل أوليــاء هللا أو الصلحــاء الكبــار فقــط ،بــل
أيضــا .فــا يظنــن أحــد
هــي موجهــة إىل عامــة أف ـراد اجلماعــة ً

”

أن اإلنســان حباجــة إىل الوصــول إىل مكانــة معينــة قبــل حتقيــق
هــذا اهلــدف ،بــل قــدم  هــذه النصيحــة ألف ـراد اجلماعــة
ـوت
بوجــه عــام ،فقــال :جيــب علــى أف ـراد مجاعتنــا أن يــوردوا مـ ً
أول للحصــول علــى التقــوى .كمــا أن
علــى النفــس وجياهــدوا ً
األوالد الصغــار يف ســعيهم لتعلــم الكتابــة خبــط مجيــل يكتبــون
حروفًــا معوجــة يف البدايــة ،مث يشــرعون بعــد التمــرن يف كتابــة
احلــروف بشــكل ســليم وصحيــح .كذلــك جيــب علــى أف ـراد
اجلماعــة أن يتدربـوا .عندمــا يــرى هللا تعــاىل جهدهــم ســرمحهم
تلقائيًــا)
ِ
اهـ ُـدوا فِينَــا
﴿والَّذيـ َـن َج َ
مث يقــول  شـ ً
ـارحا قولَــه تعــاىلَ :
لَنـَْه ِديـَنـَُّهـ ْـم ُس ـبـُلَنَا﴾ ( :)7امل ـراد مــن اجملاهــدة أن يســتمر املــرء
يف اجملاهــدة والدعــاء إىل هللا تعــاىل ،عندهــا يرمحــه هللا ويثمــر
مســاعيه .كذلــك املـراد مــن اجملاهــدة هنــا التمريــن مثلمــا يقــوم
بــه الطفــل ،فيجــب عليــه أن يدعــو مــن انحيــة ،ومــن انحيــة
اثنيــة جيــب أن يقــوم ابجملاهــدة علــى أكمــل وجــه فينــزل فضــل
هللا تعــاىل يف هنايــة املطــاف وخيمــد ِ
ضـر ُام النفــس وتــرد ثورُتــا
ـرا
وتصبــح حاهلــا كمــا لــو أن مــاءً ُ
صـ ّ
ـب علــى النــار .ولكــن كثـ ً
األمــارة.
مــن النــاس ُمبتَلــون بســطوة النفــس ّ
ما أصل الرعونة؟!
مث قــال حضرتــه  عــن إصــاح اجلماعــة الداخلــي :أرى
ـان بــن أفـراد اجلماعــة ،وحتــدث أنـواع
أن النزاعــات حتــدث أحيـ ً
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ِ
هبــا ،وهبــا ينجــو املتقــي مــن بــااي الدنيــا ،ويســره هللا تعــاىل.
رض غريه نتيجة نزاع بسيط،
الشجار والبُعد ،ويهاجم أحد ع َ
وال جيــي أحــد فائــدةً مــا مل يســلك هــذا املســلك .ومــن مل يفعــل
بــل وينشــأ بينهمــا خصــام كبــر .هــذا تصــرف غــر الئــق حبــال،
ذلــك ال يســتفيد مــن بيعتــه يل شــيئا .اعلم ـوا أن إق ـرار البيعــة
وجيــب أال حيــدث .مــا الضــر إذا اعــرف أحــد خبطئــه؟ مثــة
ابللســان فقــط ليــس بشــيء ،بــل هللا تعــاىل يريــد التزكيــة .إذا
َمــن ال يرتدعــون عــن تتبــع عــورات اآلخريــن وإذالهلــم ألتفــه
بقيــت فيكــم الرعونــة والكــر والعُجــب وســرعة الغضــب كمــا
األســباب .هــذه تصرفــات جيــب اجتناهبــا .إن مــن صفــات
هــي يف اآلخريــن فمــا الفــرق بينكــم وبــن غريكــم؟
أيضــا ،فلمــاذا ال يرحــم املــرء أخــاه
هللا تعــاىل أنــه «الســتّار» ً
وضــح املســيح املوعــود هــذا املوضــوع علــى النحــو التــايل
وال يعفــو عنــه وال يســره؟ جيــب علــى املــرء أن يســر أخــاه وال
وقــد ّ
فقــال« :أَحدثِـوا تغي ـًُّـرا يف نفوســكم ،وأح ـ ِرزوا مســتوى عاليًــا
يهتــك ِعرضــه .مــازال يف مجاعتنــا أانس إذا تناهــى إىل مسعهــم
مــن األخــاق .إذا كان هنــاك شــخص ســعيد واحــد يف قريــة
ـورا ،بينمــا ال بــد مــن
شــيء ولــو بســيط خيالــف طبعهــم اثروا فـ ً
ِ
مــا ســيتأثر النــاس كلهــم بكراماتــه( .أي لــو كان هنــاك شــخص
يالحــظ أنــه حينمــا
إمخــاد الثــورة ليحـ َـل حملّهــا احللـ ُـم والتســامحَ .
صــاحل وســعيد الفطــرة وينفــع النــاس ويتحكــم يف عواطفــه وكان
يبــدأ نقــاش حــاد بــن اثنــن علــى أتفــه األمــور يســعى فريــق
اضعــا لتأثــر النــاس مــن كراماتــه ،وأن يكــون املــرء صاحلـًـا
ليتغلــب علــى الفريــق اآلخــر وينتصــر عليــه أبي شــكل .لذلــك
متو ً
يكســب احلســنات مــن خشــية هللا وينشــأ فيــه نــوع مــن الرعــب
فإنــه جيــب اجتنــاب ثــورة النفــس يف مثــل هــذه املناســبات .بــل
ويؤثــر يف القلــوب ويبــدو جليًــا أنــه مــن أهــل هللا( ،مثــل هــذا
جيب أن خيتار املرء الذلة لنفســه قصدا إلزالة الفســاد يف أمور
الشــخص هــو وســيلة لتبليــغ الدعــوة)
بســيطة ،وأال يســعى إلذالل أخيه عند
الــذي يســلك دروب التقوى يف
انصبَــه النــاس
املواجهــة .إن أصــل الرعونــة أن ميســك
يتابــع حضرتــه  :مهمــا َ
األمــور الظاهريــة والباطنيــة
العــداء ،فســيصبحون اتبعــن لــه تلقائيًــا رويـ ًـدا
املــرء خبطــأ أخيــه ويشــيعه( .أي إن
حماولــة املــرء لالنتصــار علــى أخيــه إمنــا يُص َّنــف مــع املالئكــة ،ألنــه ال رويـ ًـدا ،وال يلبثــون حــى يعظمــوه مــن بعــد مــا
هــي أصــل الرعونــة .فقــد ذكــر  يبقــى فيــه يشء مــن التمــرد .كان ـوا يزدرونــه.
يقــول حضرتــه « :مــن الصــدق واحلــق
أول أصــل الرعونــة وهــو أن يتمســك
ً
متامــا أن الــذي أييت مــن هللا فــإن هللا يرزقــه نصيبًــا مــن عظمتــه،
وضــح املوضــوع أكثــر وقــال
املــرء خبطــأ أخيــه ويشـ ّـهر بــه ،مث ّ
وهــذا هــو طريــق الســعادة .تذكــروا أنــه ال جيــوز إزعــاج اإلخــوة
إن حماولــة املــرء لالنتصــار علــى أخيــه أصــل الرعونــة ،فقــال :إ ّن
وإيذاؤهــم علــى أبســط األمــور .إن النــي  متمــم مجيــع
الرعونــة تر ِّغــب اإلنســان يف إشــهار عيــوب أخيــه)
األخــاق ،ويف هــذا الزمــن أقــام هللا  النمــوذج األخــر
يتابــع حضرتــه ويقــول :إن النفــس تَفســد بســبب هــذه
ألخالقــه  ،فســيكون مــن املؤســف جـ ًـدا ومدعــاة للشــقاوة
التصرفــات فــا بــد مــن اجتناهبــا.
أيضــا ،فــا ترم ـوا
ابختصــار ،كل هــذه األمــور تدخــل يف التقــوى ،والــذي
إن بقيــت الوحشــية نفســها قائم ـةً اآلن ً
ـان يتــورط يف العيــب
يســلك دروب التقــوى يف األمــور الظاهريــة والباطنيــة يُصنَّــف
اآلخريــن ابلعيــوب ،ألن اإلنســان أحيـ ً
نفســه الــذي يكــون قــد اهتــم غــره بــه ،إن مل يكــن فيــه ذلــك
مــع املالئكــة ،ألنــه ال يبقــى فيــه شــيء مــن التمــرد.
أساســا( ،إن مل يكــن ذلــك العيــب فيــه فقــد اهتمتــه
فجاهــدوا لتنالـوا التقــوى ألن الــركات كلهــا أتيت بعــد التحلِّــي
العيــب ً
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التقــوى تعنــي أن يجتنــب املــرء الطــرق الدقيقــة للســيئة ،لكــن اعلمــوا
أن التقــوى ال تنحــر يف أن يعــدَّ املــرء نفســه صال ًحــا ملجــرد أنــه ال
يــرق وال ينهــب وال يغصــب مــال أحــد وال يــيء النظــر وال يــزين،
فــإن مثــل هــذه الحســنة مدعــاة للضحــك يف نظــر العــارف باللــه...

ظلمــا ،وابلتــايل ســتتورط فيــه بنفســك) وإذا كان فعـ ًـا مبتلًــى
ً
بذلــك العيــب فأمـ ُـره إىل هللا( .مــع كل ذلــك ليــس مــن حقكــم
اهتامــه ،بــل إن كانــت فيــه تلــك الســيئة ففوضـوا أمــره إىل هللا
تعــاىل ،ولكــن حــذا ِر ،إذ لــو كان بريئًــا مــن ذلــك العيــب الــذي
رميتمــوه بــه ،فســتبوؤون بــه أنتــم).
مث قــال  :مــن عــادة الكثرييــن أهنــم ال يرعــوون عــن
إلصــاق التُّهـ ِم الشــنعاء إبخوهتــم دون أي تــردد ،فاجتنبـوا هــذه
األمــور ،وانفع ـوا بــي البشــر ،وواس ـوا إخوتكــم ،أحســنوا إىل
اجل ـران ،وعاشــروا أزواجكــم خبــر ،واجتنب ـوا الشــرك قبــل كل
شــيء ،فــإن الســر وفــق تلــك التعاليــم هــو اللبنــة األساســية
()8
لبنــاء التقــوى.
مث يقــول " :التقــوى تعــي أن جيتنــب املــرء الطــرق الدقيقــة
للســيئة ،لكــن اعلمـوا أن التقــوى ال تنحصــر يف أن يعـ َّـد املــرء
نفســه صاحلـًـا جملــرد أنــه ال يســرق وال ينهــب وال يغصــب مــال
أحد وال يســيء النظر وال يزين ،فإن مثل هذه احلســنة مدعاة
للضحــك يف نظــر العــارف ابهلل ،ألنــه إذا ارتكــب أحــد هــذه
الســيئات وســرق أو قطــع الطريــق أو زىن لواجــه العقوبــة،
فليســت هلــذه احلســنة مكانــة تُذكــر يف نظــر العــارف ابهلل،
وإمنــا الــر احلقيقــي هــو أن خيــدم املــرء اإلنســانية ،ويظهــر كامــل
الصــدق والوفــاء يف ســبيل هللا ،ويكــون علــى أمت االســتعداد
أيضــا يف ســبيل هللا ،ولذلــك قــال هللا :
للجــود حبياتــه ً
َّ
اللَ َمـ َـع الَّ ِذيـ َـن اتـََّقـ ْـوا َوالَّ ِذيـ َـن ُهـ ْـم ُْم ِســنُو َن﴾( )9أي أن
﴿إن َّ
أيضــا إىل جانــب اجتناهبــم
هللا مــع الذيــن يكســبون احلســنات ً

”

الســيئات( .أي أن هللا تعــاىل مــع أولئــك الذيــن جيتنبــون
ارتــكاب الســيئات وإضافــة إىل ذلــك يكســبون احلســنات
أيضــا ).تذكــروا جيـ ًـدا أن جمــرد اجتنــاب الســيئة ليــس أمـ ًـرا
ً
أيضــا.
ـودا مــا مل حيــرز املــرء احلســنات ً
حممـ ً
مث يقــول حضرتــه  :اعلم ـوا يقينــا أن أســاس كل طهــارة
وبِـ ّـر هــو اإلميــان ابهلل  ،فبقــدر مــا يكــون إميــان املــرء ابهلل

ضعي ًفــا يســري الضعــف والوهــن يف أعمالــه الصاحلــة ،وعلــى
ـوي ابهلل تعــاىل كانــت
العكــس مــن ذلــك ،إذا كان إميانــه قـ ًّ
ـوي وكان يقينــه
أيضــا حســنة ،وكلمــا كان إميــان املــرء قـ ًّ
أعمالــه ً
كامـ ًـا جبميــع صفــات هللا تعــاىلّ ،أدى إىل حــدوث تغيــر
غريــب يف أعمالــه .فــا ميكــن أن جيــرؤ املؤمــن احلقيقــي ابهلل
 علــى ارتــكاب االمث ،ألن مثــل هــذا اإلميــان يقطــع ق ـواه
أيضــا .فانظــروا إذا أُخ ِرجــت عينَــا
النفســانية وأعضــاء الذنــب ً
ٍ
ـأن لــه أن ينظــر نظــرة الســوء؟ وكيــف يصــدر منــه ذنــب
أحــد فـ ّ
جترتحــه األعــن؟! وكذلــك لــو بـُـرت يــداه فكيــف يقــدر علــى
ارتــكاب الذنــوب الــي تصــدر مــن هــذه األعضــاء ،وهكــذا
متامــا حــن يكــون اإلنســان حائـًـزا علــى النفــس املطمئنــة
حيــدث ً
فإهنــا تُعميــه وال تبقــى يف عيونــه قــوةٌ الرتــكاب الذنــب ،فهــو
ينظــر وال ينظــر( ،أي أنــه ينظــر ولكنــه ال ينظــر بنظــرة الســوء
وال بنظرة الرتكاب االمث) ألهنا تسلب من عينيه القدرة على
ارتــكاب الذنــب .وكذلــك يكــون أصـ َّـم مــع وجــود األذنــن
ـورا تعــد
ـورا غــر الئقــة ،وال يســمع أمـ ً
ألنــه ال يســمع هبمــا أمـ ً
مــن الذنــوب ،كذلــك تُقطَــع مجيــع قـواه النفســانية والشــهوانية
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وأعضــاؤه الداخليــة ،وحيــل املــوت علــى مجيــع القــوى الــي كان
متامــا،
ابإلمــكان أن تصــدر منهــا الذنــوب ،ويصبــح كامليــت ً
ويكــون اتبعــا ملرضــاة هللا فقــط ،وال يســتطيع أن خيطــو خطــوة
واحــدة بــدون رضــى هللا تعــاىل ،إنــه اإلميــان الصــادق ابهلل تعــاىل
الــذي يولّــد مثــل هــذه احلــال ،ونتيجــة لذلــك يوهــب للمــرء
اطمئنــا ٌن كامــل ،وجيــب أن يكــون بلــوغ هــذا املقــام هــو الغايــة
املنشــودة لإلنســان.
انصحــا مجاعتــه :وإن مجاعتنــا حباجــة
مث قــال حضرتــه 
ً
إىل مثــل هــذا االطمئنــان ،ولكــن للحصــول علــى االطمئنــان
لحــة إىل اإلميــان الكامــل ،فــإن الواجــب
الكامــل هنــاك حاجــة ُم ّ
األول علــى أبنــاء مجاعتنــا هــو أن حيــرزوا اإلميــان الصــادق ابهلل.
مث قــال حضرتــه  :ال أحــد يقــدر علــى أن يتزكــى مــا مل
يزّكِــه هللا  فعندمــا تســقط روحــه علــى عتبــة هللا ابلتذلــل
والتواضــع فســوف يتقبــل هللا دعــاءه ،ويصبــح مــن املتقــن،
وســيكون جديـ ًـرا أبن يفقــه ديــن النــي  ،وبــدون ذلــك فــإن
ترديــده كلمــات الديــن وأداءه حــركات العبــادة وغريهــا ليــس
إال عــادة وتقليــد اآلابء( ،أي يقــوم بذلــك ألن آابءه وأجــداده
كان ـوا يفعلــون ذلــك) دون أن تكــون فيــه أي روحانيــة وال
حقيقــة.
فهــذا هــو املســتوى املطلــوب مــن التقــوى والتفقــه يف الديــن
والعمــل بتعاليمــه ،األمــر الــذي نبّهنــا إليــه املســيح املوعــود
؛ وعلينــا أن نســعى جاهديــن أبعمالنــا ،خاضعــن أمــام
هللا تعــاىل ،ومســتعينني بــه ليوفقنــا هللا تعــاىل لتحقيــق هــذه
املســتوايت وحتقيــق آمــال املســيح املوعــود .
إتيان ُرخص هللا تعاىل ،واختبار ذايت للتقوى
وإهنــا التقــوى نفســها الــي توفــق املــرء ليســتخدم الرخصــة يف
الصيــام املذكــورة يف اآلايت التاليــة بشــكل صحيــح ،ألن هللا
تعــاىل تــرك األمــر وفــق حــال كل إنســان ولكــن بشــرط مراعــاة
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يضــا مبــرض ال يقــوى معــه علــى
التقــوى .فــإن كان أحــد مر ً
الصيــام ،أو منعــه الطبيــب مــن الصيــام فعليــه الفديــة ولكــن
ـدل
ال جيــوز أن يبحــث أحــد عــن حيــل جتيــز لــه أداء الفديــة بـ ً
مــن الصيــام .فقــد قــال تعــاىل أ ْن البــد مــن مراعــاة اإلنســان
طائعــا
التقــوى عنــد كســب حســنة مــن احلســنات وأن يكــون ً
وملتزمــا مبــا أمــر هللا تعــاىل ابلقيــام بــه؛ فــإن تعمــق أحــد
هلل تعــاىل ً
يف املوضــوع مراعيًــا التقــوى وحماســبًا نفســه فســيدرك ًّ
حقــا مــا
ـرا لــه أم حتــل حملــه الفديــة بشــكل مؤقــت.
إذا كان الصــوم خـ ً
مث وضــح هللا تعــاىل األمــر الحقــا حيــث قــال مــن كان منكــم
يضــا أو علــى ســفر فعليــه أال يصــوم ،ألن هللا تعــاىل ال يريــد
مر ً
بكــم العســر .ولكــن عليكــم أن تكملـوا عــدة أايم الصيــام الــي
أفطرمتوهــا مبجــرد زوال املــرض وانتهــاء الســفر حــى لــو ّأديتــم
أيضــا.
عنهــا الفديــة ً
علــى أيــة حــال ،يعــود األمــر يف النهايــة إىل النقطــة نفســها
وهــي أنــه علينــا اختــاذ القـرار مراعــن التقــوى خاشــعني هلل تعــاىل
ومدركــن أن هللا تعــاىل يعــرف حقيقــة حالنــا .إن فعلتــم ذلــك
فــإن هللا تعــاىل جيعــل مــن أمركــم يسـًـرا ويظهــر ألعمالكــم نتائــج
ُمثلــي.
فلسفة أداء الفدية
يقــول املســيح املوعــود  :مــن ســعد قلبُــه حبلــول رمضــان
وكان ينتظر ليحل رمضان فيصومه ،ولكنه مل يقدر على ذلك
اب الصيـ ِـام يف الســماء.
بســبب مــرض أصابــه ،لــن ُيـ َ
ـرم ثـو َ
إن كث ـرا مــن النــاس يف الدنيــا يلجــؤون إىل األعــذار ويظنــون
أيضــا كمــا خيادعــون أهــل الدنيــا.
أهنــم خيادعــون هللا ً
أولئــك ال ـ ُـمتحايلون ينحتــون األعــذار مــن عنــد أنفســهم
ويضيفــون إليهــا التكلّفــات ويع ـ ّدون تلــك الوســائل صحيحــة
(يقولــون حــدث كــذا وكــذا ويعتقــدون أهنــم وجــدوا املسـ ِّـوغ
ُ
لإلفطــار) ولكنهــا ليســت صحيحــة عنــد هللا .إن العــذر يولــد

ال أحــد يقــدر عــى أن يتــزىك مــا مل يزكِّــه اللــه  فعندمــا تســقط روحــه
عــى عتبــة اللــه بالتذلــل والتواضــع فســوف يتقبــل اللــه دعــاءه ،ويصبــح مــن
املتقــن ،وســيكون جديـ ًرا بــأن يفقــه ديــن النبــي  ،وبــدون ذلك فــإن ترديده
كلــات الديــن وأداءه حــركات العبــادة وغريهــا ليــس إال عــادة وتقليــد اآلبــاء،

ـذارا أخــرى .إذا أراد اإلنســان العمــل بنــاء علــى التحايــل
أعـ ً
جالســا طـوال حياتــه وال يصــوم أبـ ًـدا ،ولكــن
فيمكــن أن يصلّــي ً
هللا تعــاىل يعلــم نيتــه وإرادتــه( .فــاهلل عــامل الغيــب وهــو مطلــع
علــى س ـريرتنا وهــو أعلــم بنياتنــا وإراداتنــا ،فــاهلل تعــاىل يتعامــل
مــع املــرء حبســب الصــدق واإلخــاص الــذي يكنــه يف قلبــه.
يعامــل حبســبها ،ألن
أمــا الــذي يلجــأ إىل األعــذار فســوف َ
هللا عليــم) .فالــذي يكـ ّـن الصــدق واإلخــاص يعلــم هللا أن يف
قلبــه ألـ ـ ًـما فيزيــده ث ـو ًاب ألن أمل القلــب جديــر ابلتقديــر( ،أمــا
الباحــث عــن األعــذار فــا يكــون يف قلبــه أي أمل وحرقــة) .إن
الباحثــن عــن األعــذار يعتمــدون علــى التأويــات ولكــن هــذا
االعتمــاد ال يعــي عنــد هللا شــيئًا.
فهــذا هــو املبــدأ الــذي جيــب أن نضعــه يف
وضــح هللا  أنــه ال
دومــا .فقــد َّ
البــال ً
حــرج علــى املســافر واملريــض ،فليكمل ـوا
العــدة فيمــا بعــد .لكــن ســيدان املســيح
أيضــا أن علــى املــرء
املوعــود  قــال ً

حتمــا يف هــذه
أن يــؤدي الفديــة ً
أيضــا ً
احلــال ألنــه بربكتهــا ســيوفَّق للصيــام.
يف هــذه األايم يقــول النــاس أنــه بســبب الصيــام ســيجف احللــق
ويــزداد االحتمــال ابإلصابــة ابلفــروس ،ويســألون هــل يصومــون
أم ال؟ فــأان عــادة ال أحكــم وال أفــي يف ذلــك ،وإمنــا أكتــب
يف الــرد عمومــاِ :
اختــذوا الق ـرار أبنفســكم حبســب أوضاعكــم،
ً

”

واســتفتُوا قلوبكــم بصــدق النيــة والتقــوى.
فمــن هـ ْدي القــرآن الكــرمي الواضــح أن علــى املريــض أال يصــوم،
أمــا أن يُفطــر اإلنســان خوفًــا مــن أن يُصــاب فهــذا ابطــل ،كمــا
قــال ســيدان املســيح املوعــود  إن يف هــذه احلــال يولِّــد
ـذرا آخــر واحليلــة ختلــق حيلــة أخــرى.
العــذر عـ ً
إذا قــال أحدهــم أنــه اســتفىت األطبــاء فقالـوا إبن هنــاك احتمـ ًـال
أيضــا متباينــة ،فقــد
هلــذه املشــكلة ،فأقــول إن آراء األطبــاء ً
كتــب األطبــاء املهــرة أنــه ليــس مؤكـ ًـدا أن الصيــام يتســبب يف
حتمــا .إال أنــه إذا ظهــرت العالمــات مثــل الســعال أو
املــرض ً
احلمــى حــى لــو كانــت خفيفــة أو الحظتــم أي عالمــة أخــرى
فــا تصوم ـوا ،وإذا كنتــم صائمــن فأفطــروا .أمــا
األطبــاء الذيــن مييلــون إىل النصــح ابإلفطــار
أو يقدمــون الشــروط الــي تــؤدي يف هنايــة
املطــاف إىل أنــه مــن األفضــل أن ال
أيضــا غــر واضــح .فهــم
تصومـوا ،فرأيُهــم ً
حي ـ ِّذرون مــن انحيــة ومــن انحيــة يقولــون
إنــه ميكــن أن يصــوم املــرء مراعيًــا الطعــام
املناســب .لكـ ْـن ألي حــد يســتطيع الفق ـراء أن
يراع ـوا الطعــام املناســب.
علــى كل حــال فبعــد االطــاع علــى آراء خمتلفــة نتوصــل إىل
االعتقــاد أبنــه ال حــرج يف الصيــام ،أمــا إذا كان هنــاك احتمــال
ـورا .ويــرى البعــض أن البيــت
ضئيــل لإلصابــة فينبغــي اإلفطــار فـ ً
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ِ
أيضــا أن ال يصومـوا،
األصحــاء فيــه ً
الــذي فيــه أي مريــض فعلــى ّ
بينمــا يقــول أطبــاء آخــرون أنــه ال ج ـواز لذلــك .ابختصــار
ينبغــي شــرب املــاء عنــد الســحور واإلفطــار ،والذيــن خيافــون
علــى أنفســهم فعليهــم أن يتناولـوا الطعــام الــذي حيفــظ املــاء يف
اجلســم مــدة أطــول إذا كان ـوا يُطيقــون.
ابختصــار مــا دامــت آراء األطبــاء مــن أمريــكا وأملانيــا وبريطانيــا
أيضــا متباينــة ،فيجــب أن حنــذر مــن أن نُفطــر بنــاءً عليهــا ونُعـ ّد
ً
من الذين قال املسيح املوعود  عنهم أهنم يعتمدون على
احتياجهــم إىل
التأويــات ،غــر أن احلــذر الزم .فالبعــض يكــون
ُ
املــاء قليـ ًـا أصـ ًـا ،فهــم عــادة قلَّ َمــا يش ـربون ،وهــم يصومــون
أيضــا .كان هنــاك رجــل صــاحل امســه شــودري نذيــر أمحــد،
ً
وكان يتجــول طــول اليــوم هنــا وهنــاك يف الصيــف وكان يشــرب
قليـ ًـا أو مــا كان يشــرب ،أمــا حنــن فكنــا نندفــع إىل املــاء فــور
دخــول البيــت ،فســألتُه عــدة مـرات عــن ذلــك فــكان يقــول إن
احتياجــي إىل املــاء قليــل .فالطبــاع خمتلفــة ،ويف هــذه األوضــاع
جيــب أن يقــرر كل إنســان حبســب طبعــه مســتفتيًا ضمــره.
اُدع ـوا هللا  أن يوفقكــم للصيــام ،وأكثــروا الدعــاء يف هــذه
عمومــا أن يهــب هللا  للنــاس بصــرة ليعرفــوه ،وأن
األايم ً
يرفــع هــذا البــاء عــن العــامل عاجــا ،ويرمحهــم وأن يوفقنــا حنــن
أيضــا ألن نــؤدي حقوقــه وحقــوق عبــاده ســالكني
األمحديــن ً
علــى دروب التقــوى ،وأن نســتفيد مــن بــركات رمضــان كاملــة.
كوروان واقتصاد العامل وحروبه
أيضــا أن أوضــاع االقتصــاد يف العــامل قــد تدهــورت
تذكــروا ً
جــدًّا بســبب الــوابء ،فحــن حيــدث التدهــور االقتصــادي كمــا
أيضــا ،فقــد بــدأ كثــر
يف هــذه األايم يــزداد احتمــال احلــروب ً
مــن احملللــن يتكلمــون عــن ذلــك .مث إن احلكومــات املاديــة
تبحــث عــن احللــول ملشــاكلها والوســائل لنيــل مصاحلهــا ابحليــل
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املاديــة ،فاحلــكام يقومــون لصــرف انتبــاه الشــعب عــن املشــاكل
بتصرفــات تقودهــم إىل مشــاكل أكثــر ،فيتقدمــون إىل دمــار
أيضــا يتحدثــون عــن هــذا.
ـت قــد بــدأ احملللــون ً
أكــر .فكمــا قلـ ُ
نســأل هللا  أن يهــب العقــل واحلكمــة للقــوى الكــرى،
فتعمــل ابلعقــل وال ختطــو أي خطــوة جتــر العــامل إىل مزيــد مــن
الفــن والدمــار .فهــذه األمــور اآلن تـُتَــداول يف اجلرائــد علنًــا
أيضــا يتكلمــون عــن ذلــك .فقــد هــددت أمــركا إيـرا َن،
واحملللــون ً
كمــا تـُتَّهــم الصــن أبهنــا مل تُقــدم معلومــات صحيحــة ،ومــن مث
عامــل بكــذا ،وأننــا
جيــب أن تُرفــع ضدهــا قضــااي ،وجيــب أن تُ َ
ســنتصرف بكــذا وكــذا مــع إي ـران! ابختصــار جيــب أن تتعقــل
أيضــا ،ويف هــذه
احلكومــة األمريكيــة واحلكومــات األخــرى ً
ـدل مــن أن تســوق العــامل إىل مزيــد مــن الدمــار ابختــاذ
األوضــاع بـ ً
خطــوة خاطئــة ،عليهــم أن خيططـوا بتفكــر رصــن راجعــن إىل
هللا منيبــن إليــه ومســتعينني بــه ،وليدعـوا هللا التقــاء هــذا الــوابء
ويعينـوا العلمــاء الذيــن يســعون للوصــول إىل عــاج هــذا املــرض.
ِ
وحنســن حالتنــا الروحانيــة ،وأن يوفِّــق
وف َقنــا هللا  ألن ندعــو ّ
العــامل واحلكومــات الكــرى أن تتخــذ الق ـرارات وخطــة عمــل
للمســتقبل ابلعقــل واحلكمــة ،آمــن.
املراجع

( .1البقرة )186-184
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( .3صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري)
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ات
الصا ِئمَ ِ
رمضان

من إنعامات هللا يف رمضان
للــه تعــاىل إنعامــات خاصــة يف أوقــات وحــاالت خاصــة،
ـات خمصوصــة
كذلــك لــه أايم خاصــة ،وللدعــاء أوقـ ٌ
يُســتجاب فيهــا خبــرق العــادة عــن أوقــات أخــرى ،ومثــال
علــى ذلــك فقــد أكــد ســبحانه علــى أن الدعــاء وقــت
الفجــر حيظــى ابلقبــول أكثــر مــن الدعــاء يف غــر هــذا
الوقــت ،فقــالَ ﴿ :وُق ـ ْـرآ َن الْ َف ْج ـ ِر إ َّ
ِن ُق ـ ْـرآ َن الْ َف ْج ـ ِر َكا َن
َم ْش ـ ُهوًدا﴾( ،)1كذلــك فــإن رســول هللا  قــد أكــد

حلمي مرمر  -مصر
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علــى أن عنايــة هللا تتن ـ ّزل علــى العبــاد يف الثلــث األخــر
مــن الليــل بدرجــات تفــوق الثلــث األول والثلــث األوســط
ـار َك وتَعـ َ
الســما ِء
ـال ُك َّل لَيْلـ ٍة إىل َّ
منــه ،فقــالَ« :يـنْـزُِل َربُّنــا تَبـ َ
ُّ
ـث اللَّيْـ ِـل ِ
اآلخـ ُـر ،يقـ ُ
ون،
ن َيـْبـ َقــى ُثـلُـ ُ
ـولَ :من يَ ْد ُع ِ
الدنْيــا ِحـ َ
يب لهَ ،من يَ ْسـأَلُِن فأ ْع ِطيَ ُهَ ،من يَسـَتـ ْغ ِف ُرين فأ ْغ ِف َر
فأسـتَ ِج َ
ْ
لــه ،)2(».حــى الصــاة فــإ ّن قُــرب العبــد مــن ربــه ودرجــة
اســتماعه لصوتــه واســتجابته ألدعيتــه أثنــاء الســجود تكــون
أضعــاف قربــه منــه أثنــاء القيــام أو الركــوع أو غــر ذلــك مــن
هيئــات الصــاة األخــرى ،كذلــك لــه إنعامــات وبــركات يف
رمضــان ال تضاهيهــا أايم س ـواها ،فــإن الشــياطني يظــل
ـاس
حبلهــا مــروًكا علــى غارهبــا ط ـوال العــام ،تصــارع النـ َ
وسلســلت .وإذا
ويصارعوهنــا ،فــإذا جــاء رمضــان ُقـيّــدت ُ
كانــت أبـواب النــار مفتوحــة علــى مصاريعهــا طـوال العــام
إال أنــه إذا جــاء رمضــان ُغلّقــت وأُ ِ
حكــم إغالقهــا ،وإذا
ـوح منهــا ومغل ـ ٌق ط ـوال العــام إال
كانــت أب ـواب اجلنــة مفتـ ٌ

مــن امتنــع عــن الفحــش والســب وإيــذاء النــاس بــأي شــكل مــن األشــكال
فهــو عنــد اللــه صائــم ،وهــذا هــو الــذي يســمى عنــد اللــه صيا ًمــا ،واملقصود
أن الصيــام حالــة عامــة يحافــظ عليهــا اإلنســان عــى مــدار حياتــه وليســت
مجــرد انقطــاع عــن الطعــام وال ـراب لوقــت معلــوم .... ،الصامئــن عنــد
اللــه ليســوا مــن صامــوا رمضــان فقــط ،بــل مــن صامــوا الدهــر كلــه...

ابب
أنــه إذا جــاء رمضــان ُفـتّحــت مجي ًعــا ومل يبــق منهــا ٌ
واح ـ ٌد مغلــق حــى تســع اجلميــع ،وتكــون الظــروف مهيــأة
لــكل فاعــل خــر ،وتكــون كل الطــرق مســدودة دون كل
ابغــي شــر ،ويعتــق هللا كل ليلــة مــن أهــل النــار مــا شــاء لــه
أن يعتــق بفضــل أايم رمضــان ولياليــه املبــاركات ،فــأي أايم
تفــوق أاي َمــه ،وأي ليـ ٍ
ـال تــداين لياليــه يف الفضــل والشــرف؟
منحة رمضانية من الرمحن الرحيم
إنــه «أولــه رمحــة ،وأوســطه مغفــره ،وآخــره عتــق مــن
النــار )3(».كمــا قــال  ،وليــس هــذا إال يف رمضــان ،ينــال
املــرء فيــه مــن الرمحــة واملغفــرة والنجــاة مــا ال ينالُــه يف غــره،
والرمحــة الــي يتجلــى هللا هبــا علــى عبــاده يف رمضــان تفيــض
مــن كال امسيــه :الرمحــن والرحيــم ،ورمحتــه الرمحانيــة تتجلــى
يف كــون هــذا الشــهر هديــة ومنحــة جمانيــة منــه ســبحانه،
يقدمــه لــكل مــن أســرف علــى نفســه ط ـوال العــام فرصــة
ســاحنة لالعـراف ابلذنــب واالعتــذار وطلــب العفــو ،وهــو
بذلــك يربهــن لعبــاده أن البــاب مل يُغلــق بــل هــو ال ي ـزال
مفتوحــا للعــودة وتعديــل املســار ،ورمحــة رحيميــة ملــن امتثــل
ً
وصــام النهــار وقــام الليــل فرفــع درجاتــه وانل مــن القــرب
مــا كان بعي ـ ًدا عــن نوالــه يف ســائر أايم العــام األخــرى،
بســنة كمــن
فصــار مــن اعتمــر كمــن حــج ،وصــار مــن قــام ُ
أدى فريضــة ،فعــن ابــن عبــاس  قــال :قــال رســول هللا

”

 الم ـرأة مــن األنصــار« :مــا منعــك أن حتجــي معنــا؟
 ..فأبــدت شــيئًا ِمـ َـن األعــذار ،قــال :فــإذا جــاء رمضــان
()4
فاعتمــري ،فــإن عمــرة فيــه تعــدل حجــة».

املفهوم احلقيقي للصيام
وللصائــم دعــوة مســتجابة حــن يفطــر ،وليــس لــه ســائر العــام
دعــوة مســتجابة عنــد تنــاول أي طعــام ،وللصائــم فرحتــان،
إحدامهــا عنــد فطــره ،واألخــرى عنــد لقــاء ربــه ،إذ لقــي ربــه
وقــد دخــل يف زمــرة الصائمــن الذيــن أعــد هللا هلــم مكانــة
خاصـ ًة ليســت لسـواهم ،وكان مــن أصحــاب الثـواب اخلفـ ّـي
ّ
الــذي جعلــه هللا سـ ًّـرا ال يعلمــه غــره ،واحلديــث« :مــن ســابّه
أحــد أو قاتلــه فليقــل إين امــرؤ صائــم )5( ».يــدل علــى أن
مــن امتنــع عــن الفحــش والســب وإيــذاء النــاس أبي شــكل
مــن األشــكال فهــو عنــد هللا صائــم ،وهــذا هــو الــذي يســمى
عنــد هللا صيا ًمــا ،واملقصــود أن الصيــام حالــة عامــة حيافــظ
عليهــا اإلنســان علــى مــدار حياتــه وليســت جمــرد انقطــاع
عــن الطعــام والشـراب لوقــت معلــوم ،بــل هــي حالــة انقطــاع
عــن احلــال عموًمــا قبــل احلـرام ،مبعــى أنــه علــى اإلنســان أن
ميتنــع عمــا هــو حــا ٌل أحيـ ًـان لــو أن هللا أمــره بذلــك ،وأن
الصائمــن عنــد هللا ليس ـوا مــن صام ـوا رمضــان فقــط ،بــل
مــن صام ـوا الدهــر كلــه ،مبعــى أهنــم تعامل ـوا مــع ســائر أايم
حياهتــم علــى أهنــا أايم صيــام ،فامتنعـوا عــن كل مــا هنــى هللا
23

الصيــام ليــس مجــرد امتنــاع مؤقــت ،وهــذا االمتنــاع املؤقــت ال يجعــل
صاحبــه يســتحق مقــام «والصامئــن والصامئــات» بــل الصيــام حالــة إميانيــة
راســخة ال تتعلــق بشــهر واحــد ،لكنهــا مامرســة عــى وجــه الخصــوص...

عنــه ،فحــق هلــم أن يســموا عنــد هللا «الصائمــن» وأن تكــون
هلــم معاملــة خاصــة ،وابب خــاص يدخلــون منــه اجلنــة ال
يزامحهــم فيــه أحــد ،ومقــام رفيــع ال ينالــه غريهــم ،ولذلــك قــال
الصائِ َمـ ِ
ـات﴾( )6ألن الصيــام ليــس
ن َو َّ
تعــاىلَ ﴿ :و َّ
الصائِ ِم ـ َ
جمــرد امتنــاع مؤقــت ،وهــذا االمتنــاع املؤقــت ال جيعــل صاحبــه
يســتحق مقــام «والصائمــن والصائمــات» بــل الصيــام حالــة
إميانيــة راســخة ال تتعلــق بشــهر واحــد ،لكنهــا ممارســة علــى
وجــه اخلصــوص ،ويعــزز هــذا املفهــوم دعــاء مأثــور يقــول:
ن،
«اللَّ ُهـ َّـم ْاج َعـ ْـل ِصيا ِمــي فِيْ ـ ِه ِصيــا َم َّ
الصائِ ِم ـ َ
نَ ،ونَبِّ ْهـ ِـي فِيْ ـ ِه
َوقِيا ِمــي فِيْ ـ ِه قِيــا َم القائِ ِم ـ َ
ن» .واملعــى أن
َعـ ْـن نومــة الغافِلِ ـ َ
هنــاك صيام ـاً لكنــه ليــس صيــام
الصائمــن ،وهنــاك قيــام ليــل
لكنــه ال يســمى عنــد هللا قيــام
القائمــن ،إذن صيــام الصائمــن
الــذي هــو حالــة عامــة هــو صيــام
علــى وجــه خمصــوص ،وليــس جمــرد
امتنــاع عــن الطعــام والش ـراب والشــهوات
خــال شــهر ،كذلــك احلديــث« :كل عمــل ابــن
آدم لــه إال الصــوم فإنــه يل وأان أجــزي بــه ،)7(».وكمــا أن هــذا
العمــل يظــل مالزمــا لإلنســان علــى مــدار حياتــه وال يكــون
خــال شــهر واحــد دون بقيــة العــام؛ كذلــك الصــوم متامــا،
فهــو حالــة عامــة تــازم اإلنســان علــى مــدار حياتــه كلهــا،
لكن الصيام الذي يقصده هللا هنا هو فعل ميارســه اإلنســان
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ين عشــر
كل يوم وكل ســاعة ،وليس جمرد صيام شــهر من اث ْ
ـت
شــهراً ،ونضيــف إىل ذلــك قولــه تعــاىل﴿ :الَّـ ِـي أَ ْح َصنَـ ْ
َفـ ْرَج َهــا﴾( )8وهــي حالــة مرمييــة تقــوم علــى تــرك املمنوعــات،
وعندمــا أييت دور األعمــال أييت علــى أرضيــة نقيــة خاليــة
مــن أي دنــس ،فليــس مــن الص ـواب أن أبــذر البــذور يف
أرض تغطيهــا احلشــائش وتعمهــا خملفــات احملصــول القــدمي،
بــل البــد مــن إزالــة كافــة العوائــق والعوالــق ،وســد األب ـواب
علــى كل آفــة ،حــى هنــيء املنــاخ املناســب لتنبــت البــذور
وتســتغلظ الــزروع وتســتوي علــى ســوقها ،ولنــا أن نتأمــل
قولــه تعــاىلَ ﴿ :وَل تَْ ُكلُ ـوا أَ ْم َوالَ ُكـ ْـم َبـْيـنَ ُكـ ْـم
ِبلْبَا ِطـ ِـل ﴾( ،)9إنــه نــوع مــن الصــوم،
أي امتنــاع عــن أكل أم ـوال الغــر
بــدون وجــه حــق ،وال يكــون هــذا يف
وقــت دون بقيــة األوقــات ،وإمنــا هــو
ســلوك عام يســلكه اإلنســان بصورة
متكــررة خــال اليــوم الواحــد ،وهــؤالء
هــم الذيــن يســمون عنــد هللا ابلصائمــن
والصائمــات.
اهلوامش

( .1اإلسراء )79
 .2أخرجه البخاري ( ،)1145ومسلم ()758
 .3شعب اإلميان للحافظ البيهقي
( .4البخاري ومسلم) ،ويف رواية ملسلم« :حجة معي».
( .5فتح الباري) ( .6األحزاب .7 )36 :رواه البخاري ()5927
( .8التحرمي( .9 )13 :البقرة )189

ُدرَر من خزائن األخيار
جمع وإعداد :عائشة أحمد

َّفس عن َّ ِ
«صوم الن ِ
الصيام».
لذات الدُّنيا َ
أفض ُل ّ
ُ

كرَم  هللاُ وجهه
حضرة علي بن أيب طالب َّ

ِ
الشدائد
عليك ّ
نك الدُّنيا ،ويُكثُِر َ
س َع َ
* «إذا ر َ
أيت هللاَ َيب ُ
ـك عزيــز ِعنـ َـده ،وأنـَّ َ ِ
ٍ
ـك عنـ َـدهُ مبــكان ،وأنـَّـهُ
والبلــوى فاعلَــم أنـَّ َ ٌ ُ
ـك طريـ َـق أوليائِـ ِـه وأصفيائِــه».
ـلك بِـ َ
يسـ ُ
الس ـرائِر لعـ ِـال
ودع َّ
ـاس مبــا يُظهرونَــهُ لـ َ
ـكَ ،
* «عامــل النَّـ َ
الضمائـِـر».
مــا يف ّ
وإنــا يف قـ ٍ
*«ال ـ ُـمشكلة ليســت يف معرفــة احلــقَّ ،
ـول احلـَـق
َ
مهمــا كانــت النّتائــج».
* «مــا قيم ـةُ صـ ٍ
ـاة أو ِصيـ ٍـام ال يـعلّمـ ِ
ـان اإلنســا َن نظاف ـةَ
َُ
الضم ـ ِر واجلَـوارح»!!
َّ
بعض ال ُـمباحات طَ ِم َعت يف احملظورات».
فس إذا مل ُتنَع َ
«النّ ُ
َّفس إن مل تشتغل بشيء َشغَلَت صاحبَها».
«الن ُ
اإلمام أبُو َح ِام ٍد ٱلْغََزِال (رمحهُ هللا)

الدهـ ِر دائــم احلُ َّمــى ،صائِـ ُـم َّ
* «العــا ِرف صائِــم َّ
الدهــر بقلبــه
حممــوم بسـّـره حـ ّـى يَلقــى ربـَّـه».

* «صــوم الطريقــة :هــو أن ميســك مجيــع أعضائــه عــن
احملرمــات واملناهــي والذمائــم».
الشَّيخ عبد القادر اجليالين (رمحهُ هللا)

«أوصي ُكــم بتقــوى هللا يف السـ ّـر
* يف آخــر وصــاايه:
ْ
العالنيَــة ،وبقلَّـ ِـة الطَّعـ ِـام ،وقِلَّـ ِـة املنــام ،وقلَّــة اآلاثم ،ومواظبــة
وَ
الشــهوات علــى الــدوام،
الصيــام ،ودوام القيــام ،وتــرك َّ
ّ
الســفهاءِ
واحتمــال اجلُلَفــاء مــن مجيـ ِع األانم ،وتــرك ُمالســة ُّ
الصاحلــن و ِ
ـر النَّـ ِ
الك ـرام ،فـ َّ
ـاس
ومصاحب ـةُ َّ َ
والع ـوامُ ،
ـإن خـ َ
مــن ين َفــع النّــاس ،وخــر الـ ِ
ـكالم مــا قـ َّـل ودل ،واحلمــد هلل
َ
ُ
َ
وحده».
َ

الرومي
جالل الدين ّ

* عــن صـ ِ
ـوم العارفــن :هـ َـو صــوم مــن توالهــم هللا ابإلمســاك
َ
ِ
ِ
بش ـريَّت ِهم إىل عقلهــم،
عــن أنفســهم وجوارحهــم وانتقل ـوا مــن َ
ـث ال شــهوة عندهــم وكمــل هنارهــم
العقــل ال ــمحض حيـ ُ
ففارق ـوا اإلمســاك والتحق ـوا بعـ ِـال األمــر.
الشيخ األكرب ُم ِي الدين ابن عريب
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رمضانيات

الص ُة
ُخ َ
وحي
الغ َذا ِء الرُّ ِ
ِ

البِطنة تُذهب الفطنة
مــن أوليــات األمــور الفقهيــة الــي يعلمهــا الكبــر والصغــر،
ال ســيما يف األوســاط املســلمة ،حرمــة األكل أو الشــرب
يف هنــار شــهر رمضــان املعظــم ،مــا مل يكــن مثــة عــذر مقبــول
﴿شـ ْـهُر
مــن مــرض أو ســفر ،لصريــح منطــوق حكمــه تعــاىلَ :
ِ
ِ
ـاس وبـيِنَـ ٍ
ِِ
ـات ِمـ َـن
َرَم َ
ضــا َن الَّــذي أُنْـ ِزَل فيــه الْ ُقـ ْـرآ ُن ُهـ ًـدى للنَّـ ِ َ َّ
ا ْلـ َـدى والْ ُفرقَـ ِ
ص ْمــهُ َوَمـ ْـن
ـان فَ َمـ ْـن َش ـ ِه َد ِمْن ُكـ ُـم َّ
الشـ ْـهَر فـَْليَ ُ
ُ َ ْ

سامح مصطفى  -مصر
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ِ ِ
ُخـ َـر يُِريـ ُـد َّ
َكا َن َم ِر ً
يضــا أ َْو َعلَــى َس ـ َف ٍر فَعـ َّـدةٌ مـ ْـن أ ََّيٍم أ َ
اللُ
بِ ُكــم الْيســر وَل ي ِريـ ُـد بِ ُكــم الْعســر ولِتُك ِ
ْملُـوا الْعِـ َّـدةَ َولِتُ َكـ ِّـرُوا
ُ ُ َْ َ ُ
ُ ُ َْ َ
()1
َّ
اللَ َعلَــى َمــا َه َدا ُكـ ْـم َولَ َعل ُكـ ْـم تَ ْشـ ُك ُرو َن﴾  ..وإذا كان هللا
َّ
تعــاىل يريــد بنــا اليســر ،فَلِمــاذا يشــق علينــا بفــرض الصيــام
أصـ ًـا؟!
يف حقيقــة األمــر ،تعتــر املشــقة املصاحبــة للصــوم أمـًـرا نســبيًا،
وفائــدة الــروح ال تتحقــق إال ابلصــوم ،بــل إن اجلســد كذلــك
بثقلــه وكثافتــه جيــد فائــدة عظيمــة مــن الصــوم ،أال نــرى أن
﴿وَْت ِمـ ُـل
الثقــل مرتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا ابملشــقة؟! يقــول تعــاىلَ :
أَثـَْقالَ ُك ْم إِ َل بـَلَ ٍد َلْ تَ ُكونُوا َبلِغِ ِيه إَِّل بِ ِش ِّق ْالَنـُْف ِ
س إِ َّن َربَّ ُك ْم
وف َرِحيـ ٌـم﴾( ..)2فثقــل اجلســد الناتــج عــن كثــرة األكل
لَـ َـرءُ ٌ
والشــرب يرتتــب عليــه مشــقة اجلســد والــروح وإرهاقهمــا ،هلــذا
كان مــن ضمــن مقاصــد الصــوم وفوائــده اجلمــة إراحتهمــا

بالصيــام تتحقــق التقــوى ،والتــي بهــا تحصــل الهدايــة بالــرورة .فتجلــت بــركات
الصــوم يف شــخص حرضتــه  حــن قــى مــدة معتك ًفــا صامئًــا فتلقــى يف تلــك
األثنــاء مــن الــرؤى والكشــوف واإللهــام الواضــح مــا ننعــم بــه اآلن ونرتــوي.

يومــا :أي شــيء
مــن ذلــك التعــب .قيــل للحســن البصــري ً
يدخــل احلــزن يف القلــب؟ فقــال :اجلــوع ،قــال :فــأي شــيء
خيرجــه ،قــال :الشــبع ،مث قــال :توب ـوا إىل هللا مــن كثــرة النــوم
والطعــام .واحلــق أن الصيــام يرفــع مــن حالــة املــرء الروحانيــة،
إذ إنــه حيُــط مــن شــأن اجلســد حبرمانــه مــن مشــتهياته ،ولــو
ـال لــه ،وقدميـًـا قيــل :البِطنــة تُذهــب
كانــت يف األصــل حـ ً
الفطنــة.
صوم املسيح املوعود
أدرك املســيح املوعود  فلســفة الصــوم احلقيقيــة إبهلــام
جائعــا
إهلــي خــاص فقــال« :ليــس الصــوم أن يبقــى اإلنســان ً
وعطشــان فقــط ،بــل لــه حقيقتــه وأتثــره اللــذان يطّلــع
عليهمــا اإلنســان مــن خــال التجربــة ،ومــن طبيعــة اإلنســان
أنــه كلمــا أكل قلي ـاً حصلــت لــه تزكيــة النفــس ،وازدادت
ق ـواه الكشــفية»( ،)3وكذلــك هنــاك بيــت شــعر حلضرتــه
يذكــر فضائــل الصــوم ،وذلــك يف ســياق حديثــه عــن فضائــل
القــرآن ،يقــول حضرتــه بلســان عــريب مبــن:
يف فـرس نـ ْف ِسي ِعْن َد حر ٍ
		
ب
َع ِر ٌ َْ ُ َ
َْ
ِ ِ ِ ()4
ِ
السُّر ِم ْن َش ّد البطَان
َويُ ْد َرى ّ
فاختــذ الصيــام لــه جنــة ووجــاءً ،حيــث كانــت العبــادات يف
ـي قلبــه
اإلســام عنــد حضرتــه وســائل ال غــاايت ،وق ـرأ بعيـ ْ
َّ ِ
ِ
ِ
ـام
ـب َعلَْي ُكـ ُـم ّ
الصيَـ ُ
قولــه تعــاىلَ :
﴿ي أَيـَُّهــا الذيـ َـن َآمنُـوا ُكتـ َ
ِ
ـب َعلَــى الَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن قـَْبلِ ُكـ ْـم لَ َعلَّ ُكـ ْـم تـَتـَُّقــو َن﴾ (،)5
َك َمــا ُكتـ َ
فــأدرك أن ابلصيــام تتحقــق التقــوى ،والــي هبــا حتصــل اهلدايــة

”

ابلضرورة .فتجلت بركات الصوم يف شــخص حضرته 
صائمــا فتلقــى يف تلــك األثنــاء
حــن قضــى مــدة معتك ًفــا ً
مــن الــرؤى والكشــوف واإلهلــام الواضــح مــا ننعــم بــه اآلن
ونرتــوي.

ضا
الذكر طعام أي ً
﴿وَمــا َهـ ِـذ ِه
احليــاة الروحانيــة تقــع أعلــى ســلم األولــوايتَ ،
الدنـْيــا إَِّل َلـْـو ولَعِـ ِ
الَي ـَ َـوا ُن
َّار ْال ِخـ َـرةَ َلِـ َـي ْ
ْ
الَيَــاةُ ُّ َ
ٌَ ٌ
ـب َوإ َّن الــد َ
لَـ ْـو َكانُـوا يـَْعلَ ُمــو َن﴾( ..)6وقــد ذكــر النــي  إشــارات كثــرة
توضــح أن تلــك احليــاة الروحانيــة منشــؤها الذكــر ،ذكــر هللا
ِ
ِ
تعــاىل ،ف َقـ َ
«مثَـ ُـل الَّــذي يَ ْذ ُكـ ُـر َربـَّـهُ َوالَّــذي َل يَ ْذ ُكـ ُـر َربـَّـهُ
ـالَ :
الـ ِـي والْميِـ ِ
ـت»( ..)7وقــال ســيدان املصلــح املوعــود يف
َمثَـ ُـل َْ ّ َ َ ّ
معــرض بيانــه ملعــى الذكــر ،يف كتابــه اهلــام «الذكــر اإلهلــي»،
مــا تعريبــه« :الذكــر :اســتحضار الشــيء يف الذهــن حبيــث
ال يغيــب عنــه ،وذكــر هللا يعــي ُّ
تذكــر حضــور اهللا تعــاىل،
والطريــق املســتخدم ُّ
لتذكــر حضــور اهللا تعــاىل يســمى بذكــر
هللا ،وهــو اســتحضار صفــات هللا تعــاىل وترديدهــا ابللســان
وإقرارهــا ابلقلــب والتفكــر يف قدرتــه عــز وجــل»(.)8
القرآن والنيب العدانن ،زاد متكامل
كان املســيح املوعــود  مشــغوفًا حبــب القــرآن الكــرمي،
ولعــل مــا قدمــه حضرتــه مــن نفائــس اســتخرجها مــن حبــر
القــرآن الزخــار تفــوح بشــيء مــن ذلــك احلــب العــارم ،وكان
مــن فيــض مــا ذكــره تعبـرا عــن ذلــك الشــغف قولــه يف كتابــه
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آخــر ...فاحلمــد هلل مث احلمــد هلل أنــه أانلــي حظًــا وافـ ًـرا
مــن أن ـواره ،وأزال إمالقــي مــن ُدرره ،وأشــبع بطــي مــن
أمثــاره"( ،)11وأمــا عــن ســيدان حممــد املصطفــى خــامت النبيــن
 فقــد مثــل ملســيحنا املوعــود خالصــة غــذاء الــروح،
حــى صــار "طعــام املهجــة" ،فنق ـرأ حلضرتــه قولــه يف حبيبــه
املصطفــى بيتًــا خيتصــر ذلــك املعــى الســامي ،حيــث يقــول
حضرتــه متغنّ ــيًا حبــب ســيده وســيدان خــامت النبيــن:
ٍ
وجه
النيب حبس ِن
وأصباين ُّ
أرى قــليب له كاملس ـ ـ ِ
ـتهام
		
ِ
ح لَِق ْلِب
َوذ ْك ُر املُ ْ
صطََفى َرْو ٌ
َّ ()12
ص َار لِ ُم ْه َج ِت ِمثْ َل الط َعام
		
َو َ

«مــرآة كمــاالت اإلســام» يف ســياق حديثــه عــن كمــاالت
القــرآن العظيــم:
ـور ،وفوقــه
ـور ،وابطنُــه نـ ٌ
"ووهللا إنــه ُد ّرةٌ يتيمــة .ظاهــره نـ ٌ
ِ
ـور .جنّـةٌ روحانيــة،
ـور ،ويف كل لفظــه وكلمتــه نـ ٌ
ـور ،وحتتــه نـ ٌ
نـ ٌ
ِِ
ـارُ .كل مثـ َـرِة
ذُلّلَــت قُطُوفُهــا تَذلي ـاً ،وجتــري مــن َتتــه األهنـَ ُ
السـ ِ
وجــد فيــه ،و ّ ٍ
ـس منــه ،ومــن ُدونــه
ّ َ
ـعادة تُ َ
كل قـَبَــس يـُْقتبَـ ُ
خــر ُ ِ
ارد فَيضــه ســائغةٌ ،فَطـُـوىب للشــاربني .وقــد
ط ال َقتَــادَ .مـ َـو ُ
َْ
ف يف قلــي أنـو ٌار منــه مــا كان يل أن أســتحصلَها بطريــق
قُـ ِـذ َ
ـت
آخـ َـر .ووهللا لـ ْـوال القــرآن مــا كان يل لُطـ ُ
ـف حيــايت .رأيـ ُ
ِ
حســنَه ْأزيـ َـد مــن مائــة ألـ ِ
َشـ َّـد
ـت إليــه أ َ
ـف يوسـ َ
ـف ،فملـ ُ
ُ
َ
ِ
ـن،
ب هــو يف قلــي .هــو َّ
ربين كمــا ي ـَُـرىب اجلنـ ُ
َمْيلــي ،وأُ ْشـر َ
وحسنُه يُراودين عن نفسي .وإين
وله يف قليب أثـٌَر
عجيبُ ،
ٌ
آداب تالوة القرآن الكرمي
ـت ابلكشــف أن حظــرة القــدس تُسـ َقى مبــاء القــرآن،
أدركـ ُ
وهــو حبــر مــواج مــن مــاء احليـ ِ
متامــا كالصيــام الــذي قــد يؤديــه املــرء وال جيــي منــه ســوى
ـاة ،مــن شــرب منــه فهــو حيــي
ٌ َّ ٌ
ً
()9
والحـــق أن تقدمنـــا املـــادي والروحـــاين اجلــوع والعطــش ،فكذلك القرآن،
بــل يكــون مــن احمليــن".
ومــن البديهيــات الروحانيــة ،مرتبــط بالتدبــر والتفكــر يف القــرآن والعمــل رب قــارئ لــه ال جيــي ســوى
لدينــا علــى األقــل حنــن املســلمني بأحكامــه والخضــوع لحكومته يف كل شــؤوننا .اللعنــات ،والعيــاذ ابهلل ..ســأل
ـائل ســيدان املســيح املوعــود
األمحديــن ،أن القــرآن والنــي
سـ ٌ
:كيــف جيــب أن تكــون تــاوة القــرآن؟ فأجــاب
العــدانن  وجهــان للعملــة ذاهتــا ،وإن كان تشــبيههما
حضرتــه:
بوجهــي العملــة فيــه شــيء مــن التجــاوز الــذي نســأل هللا
«اُتل ـوا القــرآن الكــرمي بتدبــر وتفكــر وإمعــان نظــر .ورد يف
عليــه املغفــرة ،مــا نــود قولــه أن القــرآن إذا كان هــو منطــوق
ب قارئ يلعنه القرآن” ..أي هناك
التعليــم اإلهلــي ،فالنــي  تطبيــق ذلــك التعليــم املقــدس،
“ر َّ
احلديث الشريفُ :
كثــر ممــن يقــرؤون القــرآن ولكــن القــرآن يلعنهــم .الــذي يقـرأ
وذكــر التعليــم دون االهتــداء بتطبيقــه هلــو حمــض هـراء ،هلــذا
القــرآن وال يعمــل بــه هــو الــذي يلعنــه القــرآن .فــإذا مـ ّـر
أكــدت آايت القــرآن العظيــم نفســه علــى ضــرورة االقتــداء
املــرء أثنــاء تــاوة القــرآن آبيــة رمحــة فعليــه أن يســأل هللا مــن
بتطبيقــه األمثــل ،ســيدان حممــد املصطفــى ،فيقــول تعــاىل:
ِ
اللَ َوَم َلئِ َكتَــهُ يُ َ ُّ
ِ
رمحتــه ،وإذا مـ ّـر آبيــة تذكــر نــزول عــذاب علــى قــوم فعليــه
آمنُـوا
﴿إِ َّن َّ
ـي َي أَيـَُّهــا الَّذيـ َـن َ
صلــو َن َعلَــى النَّـ ِّ
ِ
ِ ِ
أن يســتعيذ ابهلل مــن عذابــه .وينبغــي تــاوة القــرآن ابلتدبــر
يما﴾ ( ،)10وطاملــا أشــار ســيدان
َ
صلُّ ـوا َعلَْيــه َو َس ـلّ ُموا تَ ْســل ً
()13
ِ
ِ
واإلمعــان ،كمــا جيــب العمــل بــه» .
وشــبَعه
املســيح املوعــود إىل حقيقــة كــون القــرآن مصــدر ريـّـه َ
ـأدب مــع القــرآن
فقــال عنــه" :م ـوارد فيضــه ســائغة ،فطــوىب للشــاربني .وقــد
ففــي هــذا املقتبــس يعلمنــا حضرتــه ســبُ َل التـ ّ
آداب ينبغــي علينــا التحلّــي هبــا حــن
قُــذف يف قلــي أنـوار منــه مــا كان يل أن أســتخصلها بطريــق
الكــرمي  ..إذ للتــاوة ٌ
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هنــاك كثــر ممــن يقــرؤون القــرآن ولكــن القــرآن يلعنهــم .إن الــذي يقــرأ
القــرآن وال يعمــل بــه هــو الــذي يلعنــه القــرآن .فــإذا مــ ّر املــرء أثنــاء
تــاوة القــرآن بآيــة رحمــة فعليــه أن يســأل اللــه مــن رحمتــه ،وإذا
م ـ ّر بآيــة تذكــر نــزول عــذاب عــى قــوم فعليــه أن يســتعيذ باللــه مــن
عذابــه .وينبغــي تــاوة القــرآن بالتدبــر واإلمعــان ،كــا يجــب العمــل بــه»

نقـرأ القــرآن الكــرمي ،أبســطها أن نتدبـّـر يف أوامــره ونواهيــه
فنلتــزم مبــا أمـران بــه وننتهــي عمــا ُنينــا عنــه..
فهــذا هــو األدب الــذي علّمنــا إايه ســيدان املســيح املوعــود
 لتــاوة القــرآن الكــرمي .وإننــا نــرى أن املتحلــي هبــذا
األدب واملتدبــر للقــرآن العامــل أبحكامــه ي ـراءى خمتل ًفــا
عــن غــره ،وتكــون حالتــه الروحانيــة أعلــى مــن غــره بــكل
جــاء ووضــوح..
مث أتيت مرحلــة التدبــر والتفكــر فيــه .واحلــق
أن تقدمنــا املــادي والروحــاين مرتبــط
ابلتدبــر والتفكــر يف القــرآن والعمــل
أبحكامــه واخلضــوع حلكومتــه يف كل
شــؤوننا.
وجــه املســيح املوعــود 
لــذا ّ
أنظــاران إىل التدبــر والتفكــر يف القــرآن
ـي - -
الكــرمي كمــا كان صحاب ـةُ النـ ِّ
يـَْقــرؤون ويتدبـَّـرون ،ويتأثــرون ،فــإن التدبــر هــو الغايــة
ِ
الكــرى مــن إنـزال القــرآن ..قــال تعــاىل﴿ :كتَـ ٌ
ـاب أَنـَْزلْنَــاهُ
()14
ـك مبــارٌك لِي َّدب ـَّـروا آيتـِ ِـه ولِيـتَ َذ َّكــر أُولُــو ْالَلْبـ ِ
ِ
ـاب﴾
َ
إلَْيـ َ َُ َ َ ُ َ َ َ َ
ومــن آداب تــاوة القــرآن الكــرمي تالوتــه بصــوت عــذب
مجيــل ،وهــو أمــر حممــود والغــرض مــن ذلــك تبليــغ
اإلســام ،ألن اخلطــاب لــو أُلقــي بصــوت مجيــل فإنــه ال
شــك يــرك أثـًـرا يف النفــوس ،وهــذا مــا يبيّنــه حضــرة املســيح

”

املوعــود :
"إن اخلطــاب اجلميــل إذا أُلقــي أبســلوب مجيــل كان لــه
أثــر ،ولكــن نفــس اخلطــاب لــو ألقــي أبســلوب رديء ممـ ّـل
()15
فـََقـ َـد التأثــر".
املراجع

( .1البقرة)186 :
( .2النحل)8 :
 .3امللفوظات جـ  9صـ 123
 .4حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــادايين ،نــور
احلــق ،قصيــدة «إىل الدنيــا أوى حــزب
األ جــاين»
( .5البقــرة( .6 )184 :العْنكبــوت:
)6 5
( .7صحيح البخاري،كتاب الدعوات)
 .8مــرزا بشــر الديــن حممــود أمحــد« ،الذكــر
اإلهلــي» ،ص9
 .9حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــادايين ،مــرآة كمــاالت
اإلســام ،ص 546-545
( .10األحزاب)57 :
 .11حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــادايين ،مــرآة كمــاالت اإلســام ،اخلزائــن
الروحانيــة ج  5ص547-545
.12حضــرة مــرزا غــام أمحــد القــادايين ،قصيــدة "فدتــك النفــس اي خــر
األانم" ،مــن كتــاب "نــور احلــق" ،اخلزائــن الروحانيــة ،جملــد 8
( .13جريدة احلكم جملد 11عدد 8يوم 10مارس 1907ص)15
( .14ص( .15 )30 :ملفوظات جملد  8ص)208
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ِف ْز ُي ُ
ولوجيَا َّ
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ِ
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األ َث ُر المَ ِّ
ان
اد َّي ِ
وح َّي ِة
ِل ْل ِعبَادَ ِة الرُّ ِ

العلم

في خضم اجلــدل املســتمر بــن الديــن واإلحلــاد ،ال
متــر برهــة دون أن يلقــي امللحــد واب ـاً مــن
اســتغراابته وهتكماتــه ،إن مل نقــل جــام غضبــه ،علــى بعــض
املمارســات الــي يؤديهــا املتدينــون كشــعرية دينيــة خاصــة،
مــن تلــك املمارســات الصــاة والصــوم حــج بيــت هللا احلـرام،
ومــا إىل ذلــك مــن املمارســات األخــرى الــي نصفهــا أبهنــا
املظهــر املــادي جملاهداتنــا الروحيــة ،والــي حنــاول جاهديــن
إقنــاع امللحــد بفلســفتها .ولكــن هيهــات أن يقتنــع امللحــد

أحمد وائل  -مصر
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الدين

بفلســفة شــعائران ،اللهــم إال إذا كنــا حنــن مدركــن هلــا أوال،
فهــذا املقــال دورة يف فلــك فلســفة إحــدى الشــعائر الدينيــة
اإلســامية ،واليت هي عماد ديننا احلنيف ودعامته ،حديثنا
عــن «الصــاة» ..مــاذا عســاها تكــون؟! وملــاذا منارســها؟!
حزمة من املعاين يف لفظ واحد
إىل جانــب املعــى اللغــوي األشــيع للصــاة ،واملشــتق مــن
أيضــا يف اللســان
الصلــة واالتصــال والوصــال ،ف ـ «الصــاة» ً
العــريب لفــظ جامــع للعديــد مــن الــدالالت اللفظيــة الفريــدة،
واليت يســتحيل اجتماعها يف لفظ واحد يف أي لســان آخر
ســوى لســان العــرب .فممــا ُتدثنــا بــه املعاجــم َّ
أن «الصــاة
احتـََر َق
صلًــى وصليَـ ــاْ :
مــن الصلــي ،فصلــي النَّــارَ ،وصلــي هبـَـا َ
﴿ل يصالهــا إَِّل األشــقى﴾،
فِ َيهــاَ ،وِف التـَّْن ِزيــل الْ َع ِزيــزَ :
َوصلـ َـي ْالَمـ َـر َوصلــي بِــه عــاىن شــدته وتعبــهَ ،ويـَُقــال صلــي
بفــان َوصلــي بشــر فـ َـان فـَُهـ َـو صــال َوِف التـَّْن ِزيــل الْ َع ِزيــز:

عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة ،كانــت العالقة بني الصــاة والصحــة موضوع
دراســات واســعة .واإلنســان هــو ذلــك الكيــان املعقــد واملتكــون مــن اتصــال
الجواهــر الثالثــة :جوهــر الــروح وجوهــر النفــس وجوهــر الجســد ،فمعنــى
أن تعمــل الصــاة عملهــا أن تفيــض بركاتهــا عــى الجواهــر الثالثــة املذكــورة.

الَ ِحيــم﴾»( .)1وجــاء يف حتفــة األريــب
﴿إَِّل مــن ُهـ َـو صــال ْ
معــى صلــي﴿ :اصلوهــا﴾ :ذوق ـوا حرهــا﴿ .تصطلــون﴾:
()2
اصطَلَــى
تســخنون﴿ .نــصليـ ــهم انرا﴾ :نشــويهم هبــا»  .و ْ
وســى ِل َْهلِـ ِـه إِِّن
اســتَ ْدفأَ ويف التنزيــل﴿ :إِ ْذ قَـ َ
ابلنــارْ :
ـال ُم َ
ـت َنرا ســآتِي ُكم ِمنـْهــا ِبَـ ٍَـر أَو آتِي ُكــم بِ ِشــه ٍ
اب قـَبَـ ٍ
ـس
آنَ ْسـ ُ ً َ ْ َ
ْ َ
ْ
صطَلُــو َن﴾ (النمــل.)8 :
لَ َعلَّ ُكـ ْـم تَ ْ
ويف معــرض حديثــه عــن الصــاة ،يقتطــف حضــرة مــرزا
طاهــر أمحــد (رمحــه هللا تعــاىل) مــن دوحــة القــرآن الكــرمي
الصـ َـا َة تـنـهــى عـ ِن الْ َفحشـ ِ
ـاء َوالْ ُمْن َكـ ِر﴾
َْ
الثمــرة اآلتيــة﴿ :إِ َّن َّ َ َْ َ
(العْنكبــوت  ،)46ويعلــق عليهــا حضرتــه مبــا تعريبــه« :هــذه
اآليــة هلــا دالالت إجيابيــة وســلبية ،وهــي ضروريــة للغايــة خللــق
ســلوك بشــري مثــايل .وهكــذا ،يف داللتهــا الســلبية ،تعــن
املصلــي علــى التخلــص مــن مجيــع أنـواع اخلطــااي .ويف داللتهــا
اإلجيابيــة ،تعلّــم اإلنســان ،وتصقــل طبعــه وترقّــي صفاتــه إىل
الســمو الــذي جيعلــه جديـ ًـرا ابلتواصــل مــع هللا ،)3(».وإذ
تعمــل الصــاة عملهــا يف تطهــر املصلــي مــن اخلطــااي ،فهــي
كالنــار الــي تُصلــي وتنقــي املعــدن.
فلسفة الصالة والدعاء
مجيعنــا نؤمــل مــن وراء صالتنــا اســتجابة هللا عــز وجــل ،وقــد أوضــح
املســيح املوعــود  أنــه عندمــا يبكــي الطفــل وينــدب بســبب
اجلــوع ،يتدفــق احلليــب إىل ثــدي األم .ال يعــرف الطفــل حــى معــى
الصــاة ،ومــع ذلــك فــإن صرخاتــه تــدر احلليــب .وابملثــل ،عندمــا
يصلــي الشــخص ،يشــبه الطفــل الــذي يبكــي مــن أجــل حليــب ثــدي
أمــه .يتــم إنتــاج حليــب الثــدي فقــط بســبب الغريــزة الطبيعيــة لــأم

”

عندمــا تســمع الصرخــة الربيئــة للطفــل اجلائــع .وهكــذا ،عندمــا يتوســل
اإلنســان بصــدق وبتواضــع ،أو يبكــي حــى ،فإنــه يتــوق إىل مســاعدة
()4
مــن اخلالــق كمــا الطفــل الضعيــف الــذي يبكــي طلبًــا حلليــب أمــه.
شهادة املختربات عن فسيولوجيا املتدين
علــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة ،كانــت العالقــة بــن الصــاة
والصحــة موضــوع دراســات واســعة .واإلنســان هــو ذلــك الكيــان

املعقــد واملتكــون مــن اتصــال اجلواهــر الثالثــة :جوهــر الــروح وجوهــر
النفــس وجوهــر اجلســد ،فمعــى أن تعمــل الصــاة عملهــا أن
تفيــض بركاهتــا علــى اجلواهــر الثالثــة املذكــورة ،ففيمــا يتعلــق
ابلفائــدة اجلســدية املتحققــة مــن الصــاة فقــط ،فوف ًقــا لدراســة
طبية نشـرهتا وكالة ســكاي نيوز العربية الختصاصي اجلراحة
العامة الدكتور عبد هللا حممد نصرت ،حتت عنوان «أثرالصالة
علــى كفــاءة الــدورة الدمويــة ابلدمــاغ» ونشــرت ضمــن حبــوث
العلــوم اإلنســانية واحلكــم التش ـريعية للهيئــة العامليــة لإلعجــاز
العلمــي يف القــرآن والســنة ،أكــدت هــذه الدراســة العلميــة أن
حــركات أداء الصلـوات اخلمــس ابلغــة الفائــدة للــدورة الدمويــة
الدماغيــة ،وذلــك لتزايــد سـراين الــدم إىل املــخ أثنــاء الســجود
بفعــل ميــل ال ـرأس إىل أســفل ،إضافــة إىل أن انط ـواء اجلســم
علــى نفســه أثنــاء الســجود يســاعد علــى توجيــه الــدم مــن
األط ـراف إىل األعضــاء الداخليــة واملــخ .كمــا بينــت الدراســة
أن معــدالت اثين أكســيد الكربــون تــزداد يف الــدم بشــكل
وظيفــي أثنــاء ميــل ال ـرأس إىل أســفل أثنــاء الســجود ،وذلــك
نتيجــة ضغــط األحشــاء علــى الرئتــن ممــا يســاعد علــى إضافــة
املزيــد مــن تدفــق الــدم إىل املــخ .وأشــارت إىل أن تك ـرار ميــل
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ال ـرأس إىل أســفل أثنــاء الركــوع والســجود مث ارتفاعــه أثنــاء
القيــام واجللــوس يســاعد يف احملافظــة علــى نظــام الت ـوازن
التلقائــي للــدورة الدمويــة يف املــخ ،ال ســيما وأن وظيفــة هــذا
النظــام التلقائــي تضعــف مــع تقــدم العمــر .وأفــادت الدراســة
أن الكثــر مــن املســلمني الكبــار يف الســن واملعــروف عنهــم
املداومة على الصالة ،حيتفظون ببنيان جســمي وعقلي ســليم
إىل حــد كبــر حــى عمــر متقــدم مقارنــة أبقراهنــم ،مؤكــدة أن
تطبيــق أداء حــركات الصــاة مــن ســجود وركــوع وقيــام وغريهــا
ابلشــكل املشــروط هلــا يســاعد علــى حتقيــق أكــر قــدر مــن
الفائــدة اجلســمانية املوجــودة .وأوضحــت
الدراســة أن الــرد الفعلــي املــزدوج لنظــام
الــدورة الدمويــة املخيــة التلقائــي أثنــاء
الســجود يدعــو إىل مزيــد مــن الفهــم
للفائــدة الــي تتحقــق مــع األمــر
اإلســامي يف التــأين يف حــركات
أداء الصــاة حــى االطمئنــان مــع كل
حركــة ،ممــا يتيــح حتقيــق الفائــدة املرجــوة
مــن كل حركــة منهــا جتــاه الــدورة الدمويــة املخيــة.
عــاوة علــى ذلــك فالدراســة تشــر إىل أن بضــع حلظــات مــن
الســجود هلل تســتطيع أن تــرئ مــن كثــر مــن اآلاثر الضــارة
علــى الــدورة الدمويــة الدماغيــة النامجــة عــن أنشــطة احليــاة
اليوميــة وعــن ممارســة أنـواع الرايضــة املختلفــة )5(.كمــا اكتشــف
الدكتــور هربــرت بنســون ،املختــص ابلقلــب واألوعيــة الدمويــة
يف كليــة الطــب جبامعــة هارفــارد ورائــد يف جمــال طــب العقــل/
اجلســد ،مــا يســميه «االســتجابة لالســرخاء» الــي حتــدث
خــال فـرات الصــاة والتأمــل .ينخفــض خالهلــا االســتقالب
يف اجلســم ،ويتباطــأ معــدل ضـرابت القلــب ،وينخفــض ضغــط
انتظامــا )6(.ترتبــط
الــدم ،وتصبــح أنفاســنا أكثــر هــدوءًا وأكثــر ً
هــذه احلالــة الفيزيولوجيــة مبوجــات الدمــاغ البطيئــة ،ومشــاعر
الســيطرة ،واليقظــة اهلادئــة وراحــة البــال .هــذا أمــر مهــم ألن
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بنســون يقــدر أن أكثــر مــن نصــف جممــوع زايرات املرضــى
لألطبــاء يف الــوالايت املتحــدة اليــوم ســببها أم ـراض مثــل
االكتئــاب وارتفــاع ضغــط الــدم والقرحــة والصــداع النصفــي،
والــي حتــدث جزئيًــا علــى األقــل بســبب ارتفــاع مســتوايت
التوتــر والقلــق )7(.كمــا أجــرى د .أنــدرو نيوبــرج ،مديــر مركــز
الروحانيــة والعقــل يف جامعــة بنســلفانيا ،دراســة عــن البوذيــن
التبتيــن يف التأمــل وعــن الراهبــات الفرنسيســكان يف الصــاة
اخنفاضا يف النشاط يف أجزاء الدماغ املرتبطة ابلشعور
أظهروا
ً
ابلــذات والقــدرة املكانيــة يف كلتــا اجملموعتــن.
كمــا وجــد أن الصــاة والتأمــل يزيــدان مــن
مســتوايت الدوابمــن الــذي يعــزز مــن
()8
الشــعور ابلســعادة.
إن آاثر املمارســة الروحيــة ال تقتصــر
علــى حصيلــة ازدايد الرتكيــز .طلــب
كــن ابرمجنــت ،مــن جامعــة بولينــغ
غريــن ســتيت ،مــن جمموعــة واحــدة مــن
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الصــداع
النصفــي أن يقوم ـوا كل يــوم ابلتأمــل ملــدة 20
دقيقــة مكرريــن مجلــة روحانيــة مثــل «هللا خــر .هللا ســام.
ـعارا غــر
هللا حمبــة» .بينمــا اســتخدمت اجملموعــة األخــرى شـ ً
روحــي« :العشــب أخضــر .الرمــال انعمــة ».فــكان لــدى
صداعــا أقــل وأكثــر حتمـ ًـا لــأمل مــن أولئــك
املتأملــن الروحيــن ً
()9
الذيــن ركــزوا علــى العبــارات احملايــدة.
يف إحــدى الدراســات الــي ميوهلــا املعهــد الوطــي للصحــة،
تَبـ ّـن أن األف ـراد الذيــن يصلّــون يوميًّــا أقــل عرضــة لإلصابــة
ابرتفــاع ضغــط الــدم بنســبة  40ابملائــة مــن أولئــك الذيــن
ال ميارســون الصــاة ابنتظــام .وجــد البحــث يف كليــة الطــب
يف دارمتــوث أن املرضــى الذيــن لديهــم معتقــدات دينيــة قويــة
والذيــن خضعـوا جلراحــة قلــب اختياريــة كانــت قدرهتــم علــى
التعــايف أكثــر بثــاث مـرات ممــن هــم أقــل تدينًــا .تشــر دراســة

وال تقتــر مزايــا الصــاة عــى فائدتهــا الروحيــة وحســب ،إنهــا تفيــد الجســم أيضً ــا،
فمجــرد الجلــوس يف حالــة تأ ّمــل هــادئ ،وهــذا األصــل يف مامرســة الصــاة ،لــه العديــد
مــن التأثــرات اإليجابيــة عــى الصحــة العامــة ،إذ تعمــل هــذه الطريقــة عــى خفــض
ضغــط الــدم املرتفــع ،وخفــض مســتويات هرمــون اإلجهــاد ،وإبطــاء معــدل النبــض
ودعــم الجهــاز املناعــي .وقــد أصبحــت هــذه املعلومــة مــن املســلامت العالجيــة....

أجريت عام  2011على شباب املدينة املصابني ابلربو من
قبــل الباحثــن يف جامعــة سينســينايت إىل أن الذيــن مارس ـوا
الصــاة والتأمــل كانــت األع ـراض عندهــم أقــل وأخــف مــن
()10
الذيــن مل يفعلـوا ذلــك.
مــا ميكــن أن خيــران بــه العلــم هــو أن األشــخاص الذيــن
يُصلّــون ويتأملــون مييلــون إىل أن يكون ـوا أكثــر صحــة مــن
الناحيــة اإلحصائيــة ويعيشــون لفــرة أطــول مــن الذيــن ال
يصلــون .وتبقــى مســألة كــون هــذه النعــم جمــرد آاثر جانبيــة
غــر مقصــودة لفوائــد روحيــة أعمــق ،مســألة إميــان.
وال تقتصــر مـزااي الصــاة علــى فائدهتــا الروحيــة وحســب ،إهنــا
أتمــل هــادئ،
تفيــد اجلســم ً
أيضــا ،فمجــرد اجللــوس يف حالــة ّ
وهــذا األصــل يف ممارســة الصــاة ،لــه العديــد مــن التأث ـرات
اإلجيابيــة علــى الصحــة العامــة ،إذ تعمــل هــذه الطريقــة علــى
خفــض ضغــط الــدم املرتفــع ،وخفــض مســتوايت هرمــون
اإلجهــاد ،وإبطــاء معــدل النبــض ودعــم اجلهــاز املناعــي .وقــد
أصبحــت هــذه املعلومــة مــن املســلمات العالجيــة ،وتعــرف
ابســم العــاج ابلتأمــل أو االســرخاء .ابختصــار ،يوضــح
اإلســام املعــى الفلســفي العميــق للصــاة ،وال ي ـزال فعــل
الصــاة املوصــوف يف اإلســام ،وخاصــة صــاة اجلماعــة،
يثبــت يف آن واحــد فوائــده اجلســدية والروحيــة الــي ال تعــد وال
حتصــى .ويصــف مؤســس اجلماعــة األمحديــة ،املســيح املوعــود
واإلمــام املهــدي ،حضــرة مــرزا غــام أمحــد  ،بشــكل
مجيــل مــا ميكــن أن تفعلــه الصــاة ابملصلــي فيقــول:

”

«إن الصــاة الــي تُنتــج حــاوة ومحاســة ملزيــد مــن العبــادة
وتقـِّـرب مــن هللا والــي تقــدَّم بــكل تواضــع ..تــؤدي إىل تغيــر
يف حيــاة اإلنســان .وهــذا التغيــر يدركــه هــذا املصلــي علــى
()11
الفــور ،فيــدرك أنــه خمتلــف عــن ذي قبــل».
املراجع
 .1املعج ــم الوس ــيط ،جمم ــع اللغ ــة العربي ــة ابلقاه ــرة ،م ــادة
صلي
 .2حتفة األريب ،مادة ص ل ي
 .3حض ــرة م ــرزا طاه ــر أمح ــد (رمح ــه هللا تع ــاىل)  ،دراس ــة
ابتدائي ــة ع ــن اإلس ــام ،نق ــا عن مق ــال ابإلنكليزي ــة للكاتبة
خال ــدة مجيل ــة يف جمل ــة Muslim Sunrise
.4حض ــرة م ــرزا مس ــرور أمحد نصره هللا ،ق ــوة الصالة ،خطبة
اجلمع ــة 26 ،كان ــون الثاين .2018
 .5سكاي نيوز العربية
 .6حضرة مرزا مس ــرور أمحد نصره هللا ،قوة الصالة ،خطبة
اجلمعة 26 ،كانون الثاين .2018
 .7علم األعصاب والالهوت :ما يقوله دماغك عن الدين.
 8و  .9نفس املرجع السابق
 .10الفوائد الصحية للصالة
 .11حض ــرة م ــرزا غ ــام أمح ــد  ،مخس صلـ ـوات يومية
(ملفوظ ــات اجملل ــد  6الصفحة)378

33

الملك النجاشي
التابع المخلص لرسول الله
wصلى الله عليه وسلم
wصلى
تاريخ اإلسالم

قضية عنصرية اللون حسمها النيب 
مــع احتــدام التوتـرات العرقيــة يف الــوالايت املتحــدة قبــل أشــه ٍر
قليلــة بعــد مقتــل أمريكيــن مــن أصـ ٍـل إفريقــي علــى يــد رجـ ٍ
ـال
َ
بيــض مــن الشــرطة ،وانتشــار االحتجاجــات يف أحنــاء البــاد
وامتدادهــا إىل أصقــاع العــامل ،شــعران كمســلمني ابلفخــر أن
نبينــا  قــد وضــع النقــاط علــى احلــروف يف هــذه املســألة وبــن
«ل فَ ْ ِ
ِ ِ
ِ
ب
أنــه َ
ب َعلَــى أ َْع َجمـ ٍّـي َوَل ل َع َجمـ ٍّـي َعلَــى َعـ َـرٍِّ
ضـ َـل ل َعـ َـرٍِّ
()1
َحَـَـر إَِّل ِبلتـَّْقـ َـوى».
َسـ َـوَد َعلَــى أ ْ
َوَل ِل ْ
َسـ َـوَد َوَل أ ْ
َحَـَـر َعلَــى أ ْ
وأعتقــد أن حيــاة الصحــايب احلبشــي اجلليــل ســيدان بــال
قــد متثلــت أمــام انظــري كل واحــد فينــا -هــذا اإلنســان
العظيــم الــذي ضحــى أميــا تضحيــة يف ســبيل عــزة اإلســام

ريم إبراهيم
(المملكة المتحدة)
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الحبشة

ورفعتــه -فــازددان فخـ ًـرا علــى فخــر بديننــا العظيــم وأبتبــاع
هــذا الديــن األجــاء.
دار اهلجرة األوىل
أيضــا حقيقــة قــد تغيــب عــن
ويف هــذا املقــام ال بــد أن نســتذكر ً
أذهاننــا دون قصــد ،وهــي أن اإلســام قــد انتشــر يف احلبشــة
يف إفريقيــا (وهــي مــا تعــرف اليــوم أبثيوبيــا) قبــل ســبع ســنو ٍ
ات
مــن انتشــاره يف املدينــة! ودان بــه عــدد مــن احلبشــيني اآلخريــن،
ومنهــم امللــك النجاشــي الــذي نصــح رســول هللا  صحابتــه
ابللجــوء إىل أرضــه بعــد أن اشــتد اضطهــاد كفــار مكــة هلــم،
()2
وقــال عنــه أبنــه «ملــك ال يُظلــم عنــده أحــد».
عنــد مــا وصلــت رســالة اإلســام إىل هــذا امللــك العــادل الــذي
كان يديــن ابملســيحية ،أســلم وقــال:
َّ ِ
ـول َِّ
ِِ ِ
يســى ابْـ ُـن
«أَ ْشـ َـه ُد أَنـَّـهُ َر ُسـ ُ
الل َ وأَنـَّـهُ الــذي بَ َّشـ َـر بــه ع َ
()3
ِِِ
ك ألَتـيـتُه ح َّت أ ِْ
ِ
َح َل نـَْعلَْي ِه».
َم ْرَيَ َولَ ْوالَ َما أ ََن فيه م َن الْ ُم ْل َ ْ ُ َ

ويف هــذا املقــام ال بــد أن نســتذكر أيضً ــا حقيقــة قــد تغيــب عــن
أذهاننــا دون قصــد ،وهــي أن اإلســام قــد انتــر يف الحبشــة يف إفريقيــا
ٍ
ســنوات مــن انتشــاره يف
(وهــي مــا تعــرف اليــوم بأثيوبيــا) قبــل ســبع
املدينــة! ودان بــه عــدد مــن الحبشــيني اآلخريــن ،ومنهــم امللــك النجــايش
الــذي نصــح رســول اللــه  صحابتــه باللجــوء إىل أرضــه بعــد أن اشــتد
اضطهــاد كفــار مكــة لهــم ،وقــال عنــه بأنــه «ملــك ال يُظلــم عنــده أحــد»

زواج مبارك برعاية رجل مبارك
ابإلضافــة إىل كل مــا ذُكــر عــن النجاشــي ،شـ ُـرف 
أبن كان وكيــل رســول هللا  يف عقــد قرانــه علــى ابنــة
عمــه أم املؤمنــن أم حبيبــة رملــة بنــت أيب ســفيان (رضــي
هللا عنهــا) الــي ترملــت يف بــاد الغربــة ،ووصلــت إىل
طريــق مســدود فهــي مــن جهــة وحيــدة مــع ابنتهــا يف
احلبشــة ومــن انحيــة أخــرى هــي ابنــة زعيــم مكــة أيب
ســفيان أشــد أعــداء اإلســام ،ولــو فكــرت ابلعــودة إىل
ـول فهــو مــن جــاء
بالدهــا ســيكون مصريهــا وابنتهــا جمهـ ً
يف بدايــة هجــرة املســلمني إىل احلبشــة ليقلّــب النجاشــي
ضــد املســلمني ..وهكــذا مل يبــق ألم حبيبــة مــن ملجــأ
ســوى هللا تعــاىل..
وابلفعــل واســاها هللا بطريقــة رائعــة جــدًّا فقــد رأت يف
ـتيقظت
الــرؤاي أحـ ًـدا يناديهــا« :اي أم املؤمنــن» فاسـ
ْ
()4
لت الرؤاي أبن رسول هللا  سيتزوج هبا.
مذعورة و ّأو ْ
وهــذا ماحــدث! فبعــد أن انقضــت عدهتــا ،أرســل رســول
هللا  إِ َل الن ِ
ـي يطلــب منــه أن يـَُزِّو َجــهُ أ َُّم َحبِيبَ ـةَ
َ
َّجاشـ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـث بـَـا إِلَْيــه َمـ َـع َمـ ْـن عْنـ َـدهُ مـ َـن
ـت أَِب ُس ـ ْفيَا َنَ ،ويـَبـَْعـ َ
بِْنـ َ
الْمســلِ ِمني .فَأَرســل الن ِ
ـي إِ َل أُِّم َحبِيبَ ـةَ خيربهــا
َّجاشـ ُّ
ُ ْ َ َْ َ َ
خبطبــة رســول هللا  إِ َّي َهــا عــن طريــق جاريــة لــه امسهــا
َعطَتـَْهــا بعــض احللــي إكر ًامــا هلــا علــى زفهــا هــذا
أَبـَْرَهــة ،فَأ ْ

”

اخلــر الســعيد ،فقالــت هلــا أبرهــة إن امللــك يقــول لــك
ِ
ـت َخالــد بْـ َـن ســعيد بــن
أن تـَُوّكلَــي َمـ ْـن يـَُزِّوجــك ،فـََوَّكلَـ ْ
العــاص ،وعقــد النــكاح فــكان الن ِ
ـي وكيــل رسـ ِ
ـول
َّجاشـ ُّ
ُ
َ
َُ
ِ
هللا  ،وســيدان َخالــد وكيــل الســيدة أُم حبيبــةُ ،ثَّ
()5
أعطاهــا النجاشــي أربعمائــة ِدينَــار مهـ ًـرا هلــا.
وملــا وصلتهــا هــذه الداننــر قدمــت منهــا للجاريــة أَبـَْرَهــة
ِ
َعطَيـتُـ ِ
ـك شــيئا بســيطا
ـاراَ ،وقَالَـ ْ
خَْسـ َ
ـت هلــا ســاب ًقا أ ْ ْ
ـن دينـ ً
ـل
ألنــه مل يكــن عنــدي َشـ ْـيءٌَ ،واآلن قَـ ْد َجــاءَ َّ
اللُ َعـ َّـز َو َجـ َّ
ِبَـ َذا فخذيهــا واســتغين هبــا .فقالــت أبرهــة الفتــاة املســلمة
املخلصة« :قد أمرين امللك أال آخ َذ ِمْن ِ
ك َشـيـْئًاَ ،وأَ ْن أ َُرَّد
ُ
ـول َِّ
ِ
الل
ـت ُمَ َّمـ ًـدا َر ُسـ َ
ص َّدقْـ ُ
إِلَْيــك مــا أخذتــه منــك ،وأان قــد َ
وآمْنــت بِـ ِـه ،وحاجـ ِـي إِلَيـ ِ
ـام وتعلميــه
ـك أَ ْن تـُْق ِرئِيـ ِـه ِمـ ِّـي َّ
َ َ ُ ََ َ ْ
السـ َ
أين قــد اتبعــت دينــه» فوعدهتــا أم حبيبــة بذلــك.
وصــارت أبرهــة كلمــا دخلــت علــى أم حبيبــة تقــول هلــا:
()6
«ال تنســي حاجــي إليــك».
ملــا وافقــت أم حبيبــة أمــر النجاشــي عنــد العشــاء حبضــور
جعفــر بــن أيب طالــب ومــن معــه مــن املســلمني ،مث خطــب
وقــال« :احلمــد هلل امللــك القــدوس الســام ،املؤمــن
املهيمــن العزيــز اجلبــار ،وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وأن
حممــدا عبــده ورســوله ،وأنـّـه الــذي بشــر بــه عيســى بــن
مــرمي عليــه الســام ،أمــا بعــد :فــإن رســول هللا  كتــب
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إيل أن أزوجــه أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان ،فأجبتــه إىل مــا
ّ
دعــا إليــه ،وقــد أصدقتُهــا أربعمائــة دينــار .مث أعطــى املهــر
أيضــا
لوكيــل أم حبيبــة خالــد بــن ســعيد الــذي خطــب ً
وقــال« :احلمــد هلل أمحــده وأســتعينه وأســتنصره ،وأشــهد
أن ال إلــه إال هللا وأن حممـ ًـدا عبــده
ورســوله ،أرسـلَه ابهلــدى وديــن احلــق
ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره
ـت
املشــركون ،أمــا بعــد :فقــد أجبـ ُ
إىل مــا دعــا إليــه رســول هللا ،
وزوجتــه أم حبيبــة ابنــة أيب ســفيان،
ّ
فبــارك هللا لرســوله» .مث قــام وأرســل
الداننــر ألم حبيبــة ،مث أراد اجلميــع
أن يقوم ـوا ،فقــال هلــم النجاشــي :اجلس ـوا؛ فــإ ّن ســنّة
ـام علــى الــزواج ،فدعــا
األنبيــاء إذا تزوج ـوا أن يــؤكل طعـ ٌ
بطعـ ٍـام فأكل ـوا مث تفرق ـوا»
مث جهــز امللــك النجاشــي أم حبيبــة ابلكامــل وأرســل هلــا
مــع أبرهــة املالبــس والزعفـران والعطــور مــن العــود والعنــر.
أعــدت أبره ـةُ الســيدة أم حبيبــة للســفر وذكرهتــا مــرة
أخــرى بطلبهــا يف إيصــال ســامها إىل نبيهــا احلبيــب،
وملــا وصلــت أم حبيبــة إىل املدينــة ،كان رســول هللا 
ـول َِّ
الل 
يف َخيــر ،فأقامــت ابملدينــة حــى قـ ِـد َم رسـ ُ
وملــا التقيــا ســأهلا عــن النَّج ِ
اشـ ِّـي ،مث أخربتــه كيــف كانــت
َ
اخلطبــة ،ومــا فعلــت معهــا أبرهــة وأوصلــت لــه ســامها
فتبســم رســول هللا  وقــال «وعليهــا الســام ورمحــة
هللا».
والعجيــب أن أاب ســفيان والــد أم حبيبــة الــذي كان ال
ـدودا لرســول هللا  قــد ُسـ ّـر
يـزال مشــرًكا آنــذاك وعـ ًّ
ـدوا لـ ً
بزواجهــا منــه وقــال« :ذلــك الفحــل ال يُقـ َـدعُ أنفــه».
(يعــي هــذا الرجــل كفــؤ كــرمي ال ميكــن أن يُعــاب أبـ ًـدا وال
()7
ميكــن أن يـُـرد).
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وفاة النجاشي وتعليم األمة تشريع صالة الغائب
ـات الْي ـَ ْـوَم
«مـ َ
حــن مــات النجاشــي ،قــال رســول هللا : َ
()8
رجــل ِ
ِ
َص َح َمــة»
صلُّـوا َعلَــى أَخي ُكـ ْـم أ ْ
ومـوا فَ َ
َُ ٌ َ
صالـ ٌ
ـح ،فـَُق ُ
فكانــت هــذه جنــازة الغائــب الوحيــدة الــي صالهــا رســول
هللا .
وقــد قالــت الســيدة َعائِ َش ـةَ (رضــي
هللا عنهــا): لَ َّمــا مــات النَّج ِ
اشـ ُّـي ُكنَّــا
َ َ َ
َّث أَنَّه الَ يـز ُال يـرى علَى قـ ِبهِ
نـَتَ َحد ُ ُ ََ َُ َ َْ
()9
ور.
نُ ٌ
اي هلــذا النــي العظيــم! الــذي جلــب
العــامل عنــد قدميــه واتقــت العيــون
للقائــه واشــتعلت القلــوب حبًــا لــه.
يقول املسيح املوعود  يف مدحه:
اي لَلفـ ــىت ما حـ ـ ـ ــسنُه ومجـ ـ ـ ــالُهُ
وجه امله ِيم ِن ظاهر يف ِ
وجهه
ُ َ
ٌ
ِ
فلِذا ُيَ ُّ
ب ويسـ ـ ـ ــتح ُّق مجالُهُ

كالرحيان
القلب َّ
َرّيه يُص ـ ـ ـ ِـب َ
الشان
ـعت هبذا ّ
وشؤونُه ل َـم ـ ـ ـ ْ

َش ـ ـ ــغَ ًفا به من زمرِة األخ ـ ـ ــدان
ص ِّل على نبـيّك دائ ًـما
اي َر ِّ
ب َ
ِ ()10
ٍ
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حكـــا أيضً ا ،فـــكان واجبًا
املســـيح املوعـــو ُد
"لقد ُســـ ِّم َي
ً
ُ
أن يحكـــم بـــن  72فرقة مـــن املســـلمني ويرفـــض أفكار
بعضهـــم ويص ّدق أفـــكار آخريـــن .فكيف ميكـــن ل َحك ٍَم أن
كل مـــا كان عندكم من غثٍّ وســـمني؟ ومـــا الفائدة
يقبـــل ّ
يف هـــذه الحالة مـــن وجوده أصـــاً.؟ وملاذا ُســـ ِّمي َحك ًَم؟"
(املسيح املوعود  ،كتاب نزول املسيح ص )30

"ال عالج للذنـــوب ،وال حيلة إزاء الفســـق والفجور إال أن
ينكشف عىل اإلنســـان ُ
جامل اللّه وجاللُه بصورة يقينية".
(املرجع نفسه ص )113

