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”

ِفي َرَمَضاَن..
َتْغِييُر الَعاَلِم

 َيْبَدأُ ِمْن »َهاُهَنا«!

كلمة التقوى

ابلتغيــر مســة مــن مســات اإلنســان الواعــي؟! أَوليــس 
التقــدم العلمــي املســتمر منــذ آالف الســنني يكفــي 
دليــًا علــى تطلعــه منــذ الِقــدم 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 األطــراف، يصــرخ فينــا بــكل عناصــره 
ين أرجــوك«، ولكــن، مــن اي تــرى يصغــي  ومكوانتــه أن »غــرِّ

لتلــك الصرخــات ويعــر هلــا انتباهــا؟! قليــل مــا هــم! 
الفعاليــات االحتفاليــة ضمــن برامــج  ذات مــرة يف إحــدى 
قــوات البحريــة األمريكيــة الــي تُبــثُّ عــر شاشــات التلفــاز، 
أاثرت إعجــاب املشــاهدين حكمــة يف رداء الدعابــة ألقاهــا 
أحــد القــادة العســكريني علــى مجــع مــن اجلنــود، إهنــا حكمــة 
خاطــب  لقــد  حــال..  أيــة  علــى  والتعلــم  ابالقتنــاء  جديــرة 
جنــوده قائــًا: "إن منكــم مــن يســتيقظ صباًحــا عازًمــا علــى 

تغيــر العــامل، يف حــني أنــه عاجــز عــن ترتيــب ســريره"، وهنــا 
انطلقــت قهقهــات اجلنــود مــن األعمــاق، فهــل تــرى المســت 
حكمة قائدهم شــيًئا ما لديهم؟! مث ماذا عنا، حنن مســلمي 
القــرن احلــادي والعشــرين؟! إننــا حنتــل رأس قائمــة الراغبــني يف 
التغيــر والســاعني إليــه بشــى الســبل، املشــروعة منهــا وغــر 
املشــروعة، بــكل مــرارة وأســف! وذلــك حبكــم تــردي أوضاعنــا 
الروحانيــة واألخاقيــة، مبــا انعكــس علــى أوضاعنــا املاديــة يف 
هــذا العصــر، حبيــث يصــدق علينــا تعبــر أننــا أمســينا قابعــني 

يف قــاع احلضــارة..
 ويف رمضــان الـــُمعظَّم مــن كل عــام تتهيَّــأ للمؤمنــني الفرصــة 
للتغيــر احملمــود، وابلفعــل تتــم تعبئــة اجلهــود قبيــل رمضــان 
إبعــان حالــة النفــر العــام، غــر أن كثــرًا مــن العزائــم ُتــى 

ابخلــوار، فمــا الســر اي تــرى؟!
ــر فقــد كشــفه املســيح املوعــود  حــني حدثنــا  أمــا السِّ
عــن أحــوال اإلنســان الطبعيــة واألخاقيــة والروحانيــة، وأن 
مثــة أفعــااًل لــو اعتادهــا املــرء لرتكــت فيــه صفــة حممــودة أو 
مذمومــة، فهنــاك أخــاق اإلقــاع عــن الســيئات، وأخــاق 
ُتصفَّــد يف  الــي  الشــياطني  أن  يعــي  ممــا  احلســنات،  فعــل 
رمضــان ال ُتصفَّــد مــن تلقائهــا، وإمنــا أبعمالنــا حنــن، مــن 
اثنيًــا..  احلســنة  فعــل  علــى  اإلقبــال  أواًل، مث  الســيئة  تــرك 
أن  املعظــم،  رمضــان  املنتظــر يف  التغيــر  مفتــاح  هــو  هــذا 
نبــدأ أبنفســنا، مقلعــني عمــا كنــا عليــه عاكفــني مــن شــرور 
وآاثم طــوال 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 جــرَّاء التقصــر فيهــا، 
األمر الذي أييت تفصيله يف خطبة اجلمعة املتخرة للعرض 
يف هــذا العــدد مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املعظــم، وفيهــا 

ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــاملَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  يف 
! » ُهنَــا َها «

الُحلم
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                                                                                                                   رمضان                  الروحانية  

”

” يــردد حضرتــه بلســان املعــى حديــث ســيدان خــامت النبيــني 
: »... التَـّْقــَوى َهاُهنَــا )َوأَْوَمــَأ بِيَــِدِه ِإىَل اْلَقْلــِب( قَــاَل: 
اْلُمْســِلَم«)1(.  َأَخــاُه  َيِْقــَر  َأْن  ــرِّ  الشَّ ِمــْن  اْمــرٍِئ  َوَحْســُب 
الســتعادة  املســتثمرة  فرصتنــا  العــام  هــذا  رمضــان  فليكــن 
تقــواان، ابذلــني أقصــى مــا لدينــا مــن أســباب ماديــة، آخذيــن 
يف احلســبان أن تلــك األســباب بــدون الدعــاء هــي جمــرد 

اســتنفاد  بعــد  الدعــاء  فــإن  الشــمال،  علــى  صفــر 
األســباب املاديــة املتاحــة يولــد حالــة االضطــرار 

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 تقــواه مــن جديــد؟! 

خلفيــة  علــى  مؤخــرًا  أجريــت  إحصائيــات  وتشــر 
املشــاكل  نســبة  ارتفــاع  إىل  املنــزيل  الصحــي  احلجــر  وضــع 
الزوجيــة مبــا أفضــى إىل الطــاق يف أغلــب األحيــان لــدى 
جمتمعــات كثــرة، ماديــة علــى األغلــب، بينمــا يف اجملتمعــات 
ذات امليــل الروحــي أو الديــي عموًمــا، بــدت النتيجــة مغايــرة 
ــرة، فَِلم ال نســتثمر هذا اجلو الطيب الذي أشــاعته  بل وُمبشِّ
ظــروف اجلائحــة يف بيوتنــا عموًمــا؟! وهلل در أمــر الشــعراء 

حــني قــال:

َوِإَذا اخلَيـُْر ِلَعْبٍد ُقِسَما 
                             َسَنَح السَّْعُد َلُه يف النََّحِس )2(

عزيــزي قــارئ التقــوى، لئــن كانــت شــعرة الصيــام املقدســة 
فإهنــا  املــادي،  الطعــام  يفســدها  املعظــم  الشــهر  هــذا  يف 
تقــوى وُتصقــل ابلطعــام العقلــي والروحــي، والــذي تســعى 
وعلــى  منتظمــة،  بصفــة  بــه  تزويــدك  إىل  التقــوى 
وكل  العــدد  هــذا  أولــوايت  قائمــة  رأس 
حضــرة  علــى كلمــة  نُطلعــك  عــدد 
خليفــة الوقــت - كمــا أشــران هلــا آنًفــا 
- والــي ُتثــل الســلك الذهــي الناظــم 
ومواضيعــه،  العــدد  مــواد  لكافــة 
)أيــده هللا  إطــار ســعي حضرتــه  ويف 
تعــاىل بنصــره العزيــز( إىل إحــال الربيــع 
الروحــاين يف هــذا العــامل، رأى فريــق التحريــر 
الشــريفة  اســتذكار خطبــة حضرتــه  إىل  القــراء حباجــة  أن 
الــذي واكــب أوىل موجــات  املاضــي  العــام  عــن رمضــان 
اجلائحــة، ففــي اإلعــادة عظيــم اإلفــادة! وألن رمضــان ربيــع 
القلــوب املطهــرة، ففيــه.. »التقــوى.. أصــل كل خــر«.

---
1. )مسند أمحد، كتاب مسند املكيني( 

2. أمحد شوقي، »الشوقيات«، املوشح األندلسي »صقر قريش«.

ِمــْن  يـَْبــَدأُ  الَعــاملَِ  تـَْغيِــُر  َرَمَضــاَن..  يف 
! » ُهنَــا َها «

نعـــم، كثـــري منَّا 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 عى أوضاعنا 

املاديـــة يف هذا العرص، بحيث يصدق علينا تعبري أننا أمســـينا قابعـــني يف قاع الحضارة.



ِفيــِه  ِمَـّـا  ُمْشــِفِقنَي  اْلُمْجرِِمــنَي  فـَتـَــَرى  اْلِكتَــاُب  ﴿َوُوِضــَع 
َويـَُقوُلوَن َي َويـَْلتـََنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َل يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَل 
َكِبــريًَة ِإلَّ َأْحَصاَهــا َوَوَجــُدوا َمــا َعِمُلــوا َحاِضــًرا َوَل َيْظِلــُم 

رَبُـّـَك َأَحــًدا﴾ )الكهــف 50(

شرح الكلمات:
مشِفقني: أشفَق عليه: خاف وحاَذر )األقرب(.

أحصاها: أحَصى الشيَء إحصاًء: َعدَّه )األقرب(.

التفسري:
القــرار  مــن  فيــه  مبــا  العمــل  هنــا  الكتــاب  مــن وضــع  املــراد 
واحلكــم، كمــا يقــال »وَضْعنــا فيهــم الســيف« أي بــدأ ســيُفنا 

يعمــل فيهــم عملــه أي يقتلهــم قتــًا.
 أمــا قولـــه تعــاىل ﴿فــرتى اجملرمــني مشــفقني ممــا فيــه﴾ فمعنــاه 
أن فكرة احلكم الدائم ســتنمحي من رؤوس هذه الشــعوب، 
وســتمتلئ قلوهبــم خوفًــا علــى احلضــارة الــي كانــوا يزهــون هبــا 

زهــًوا كبــرًا، والــي أوشــكت علــى االهنيــار.
واملــراد مــن قوهلــم ﴿اَي َويـَْلتـَنَــا َمــاِل َهــَذا اْلِكتَــاِب اَل يـُغَــاِدُر 
َصغِــرًَة َواَل َكبِــرًَة ِإالَّ َأْحَصاَهــا َوَوَجــُدوا َمــا َعِملُــوا َحاِضــرًا َواَل 

 

                               

                                  

                                    

                                      
                                 

                      

                                    

                   

 

 

        التقوى                ابريل     42021 

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

”

     في رحاب القرآن

* العنوان الرئييس من إضافة أرسة »التقوى«

آدم ونظام

الخلق الجديد



َيْظِلــُم َربُّــَك َأَحــًدا﴾ أهنــم ســيعاقَبون علــى كل خطــأ ارتكبــوه 
مــن قبــل عقــااًب يدركــون بــه يف قــرارة نفوســهم أن هللا  هــو 
احلاكــم علــى الكــون فعــًا، إذ ال يــرتك أي عمــل مــن أعمــال 

اإلنســان بــدون جــزاء.
وأخــرًا خيــر هللا : إن مصرهــم جــدُّ مريــر، ولكنــه ليــس 

ظلًمــا مــن هللا تعــاىل، بــل كان جــزاء وفاقًــا ألعماهلــم.
 

﴿َوِإْذ قـُْلنَــا ِلْلَمَلِئَكــِة اْســُجُدوا آلَدَم َفَســَجُدوا ِإلَّ ِإْبِليــَس 
ــُه  ــُه َوُذرِّيَـَّت ــِر رَبِّــِه َأفـَتـَتَِّخُذوَن ــَن الِْــنِّ فـََفَســَق َعــْن َأْم َكاَن ِم
َأْولَِيــاَء ِمــْن ُدوِن َوُهــْم َلُكــْم َعــُدوٌّ بِْئــَس ِللظَّاِلِمــنَي بَــَدًل﴾ 

)الكهف 51( 

شرح الكلمات:
آلدم: الام هنا مبعى »مع«. 

فَســق: فَســق الرجــُل ِفســًقا وفســوقًا: تــَرك أمــَر هللا؛ عصــى 
وجــاَر عــن قصــد الســبيل؛ خــرَج عــن طريــق احلــق. وفَســقت 

الرُّطَبــُة عــن قشــرها: خَرجــت )األقــرب(.
َبَداًل: الَبَدل: الِعَوُض؛ اخلََلُف )األقرب(.

التفسري: 
اعلــم أن القــرآن الكــرمي كلمــا حتــدََّث عــن دمــار قــوم جــراء 

آدم، وذلــك  بقصــة  أردفَــه  تعــاىل  مــن هللا  ملأمــور  إنكارهــم 
تنبيًهــا للنــاس أن أيخــذوا العــرة مــن هــذه القصــة، وال يكونــوا 

أوليــاء الشــيطان.
مــن  األمــم  مــن  وغرهــم  املســلمني  حــذر هللا  اآليــة  وهبــذه 
الشــيطان وقــال: لقــد حــاول الشــيطان إغــواَء آدم مــن قبــل، 
فاتبـََعــه؛ فُخــذوا حذركــم، اي أبنــاَء آدم، مــن الشــيطان وال 

تلبّــوا نــداءه.

َخْلــَق  َوَل  َواْلَْرِض  ــَماَواِت  السَّ َخْلــَق  َأْشــَهْدتـُُهْم  ﴿َمــا 
ــنَي َعُضــًدا﴾ )الكهــف  ــُت ُمتَِّخــَذ اْلُمِضلِّ ــا ُكْن أَنـُْفِســِهْم َوَم

)52

شرح الكلمات:
وُيســتعار  الَكتِــف؛  إىل  املِرفــق  بــني  مــا  الُعُضــد:  َعُضــًدا: 

)املفــردات(. للُمعــني  العضــُد 

التفسري:
اعلــم أن ضمــر )هــم( يف قولــه ﴿مــا أشــهدهتم﴾ راجــع إىل 
الشــيطان وذريتــه. ومعــى اآليــة: أيهــا النــاس، هــل تتخــذون 
الشــيطان وليًّــا لكــي تتقدمــوا وتزدهــروا، مــع أنــه مل يكــن لـــه 
أي عاقــة يف خلقكــم وال يف خلــق الســماوات واألرض. 

إن اللــه تعــاىل هــو الــذي خلــق منــذ الِقــدم عاملـًـا جديــًدا ونظاًمــا جديــًدا بواســطة 

آدم واملالئكــة، وهكــذا ســيكون اآلن أيًضــا، وســُيخلَق العــامل الجديــد والنظــام 

الجديــد عــن طريــق آدم. إن عمليــة خلــق اإلنســان مــن جديــد - أي عمليــة إزالــة 

ــن  ــد - ل ــاس مــن جدي ــة إصــالح الن ــرش وعملي ــة إىل الب ــوب واملســاوئ املترسب العي

ــدم. ــذ الِق ــتمرة من ــه املس ــنة الل ــا لس ــتتّم وفًق ــا س ــة، وإمن ــري الدنيوي ــّم بالتداب تت
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”

”



لقــد خلــق هللا قــوى اإلنســان كلهــا مــن أجــل اخلــر، ومــا 
كان هللا ليتخــذ املضلِّــني األشــرار أنصــارًا وال أعــوااًن. فلــو 
أن أمــة حمرومــة مــن قــرب هللا تعــاىل أحــرزت التقــدَم املــادي 
فــا تظنُّــنَّ أن هللا تعــاىل ســيفّوض إليهــا اآلن ُملَكــه. كا، 
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.
ابلتدبــر البســيط يــدرك املــرء أن هــذه اآليــة تتضمــن موضوًعــا 
جليــل الشــأن، وإليكــم بيانــه. لقــد أكــدت اآلايت الســابقة 
أن الشيطان أو ذريته ليس هلم أدىن عاقة خبلق السماوات 
واألرض بلــَه أن يكــون هلــم دخــل فيهــا؛ ممــا يكشــف جليًّــا 
أنــه يف الزمــن الــذي تتحــدث عنــه هــذه اآليــة ســيّدعي بعــض 
ــا 
ً
أعــداء آدم أو أعــداء الديــن أبهنــم سينشــئون بقوهتــم عامل

يــرّد عليهــم  جديــًدا ويقيمــون نظاًمــا جديــًدا. وهللا تعــاىل 
ويقــول: هــل حــدث يف املاضــي أن اســتعان هللا ابلشــيطان 
وذريتــه يف خلــق عــامل جديــد وتوطيــد نظــام جديــد؟ فمــا 
دام هــذا مل يصــل يف املاضــي فكيــف ميكــن أن يصــل يف 
ــا 
ً
املســتقبل. إن هللا تعــاىل هــو الــذي خلــق منــذ الِقــدم عامل

واملائكــة، وهكــذا  آدم  بواســطة  جديــًدا ونظاًمــا جديــًدا 
سيكون اآلن أيًضا، وسُيخَلق العامل اجلديد والنظام اجلديد 
عن طريق آدم. إن عملية خلق اإلنسان من جديد - أي 
عمليــة إزالــة العيــوب واملســاوئ املتســربة إىل البشــر وعمليــة 
إصــاح النــاس مــن جديــد - لــن تتــّم ابلتدابــر الدنيويــة، 

وإمنــا ســتتّم وفًقــا لســنة هللا املســتمرة منــذ الِقــدم.
مــا أعظــَم معجــرَة القــرآن الكــرمي! فقــد اســتخدم قبــل 13 
قــراًن تلــك املصطلحــات الــي كانــت سُتســتخَدم يف زمننــا 
هــذا الزمــن األخــر، مثــل New World  وNew Order. مث 
مــا أروَع مــا رّد بــه علــى الذيــن يّدعــون ذلــك! يعلــن القــرآن 

الكرمي أن هللا تعاىل مل يســتخدم أعداَء آدم يف إنشــاء العامل 
اجلديــد وال النظــام اجلديــد قــطُّ، بــل عِهــد هــذه املهمــة إىل 

آدم واملائكــة دائًمــا، وهكــذا ســيفعل اآلن أيًضــا.
 

 ﴿َويـَْوَم يـَُقوُل َنُدوا ُشــرََكاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم 
َيْســَتِجيُبوا َلـُـْم َوَجَعْلنَــا بـَيـْنـَُهــْم َمْوِبًقــا﴾ )الكهــف 53(

شرح الكلمات:
وِبــق: 

َ
وِبــق: مصــدٌر؛ امل

َ
ــَق يَوبَــُق َموِبًقــا: هَلــك. وامل َموِبًقــا: َوِب

املوِعــُد؛ احملِبــُس؛ كلُّ شــيء حــال بــني شــيئني؛ وقيــل مســافٌة 
هتِلــُك فيهــا األســواُط لُبعدهــا )األقــرب(.

  
التفسري:

آهلَتهــم  حينئــذ  ســَيْدُعون  املســيحيني  أن  تعــاىل  هللا  خيــر   
الباطلــة.. أي سيتوســلون اترة إىل قّديســيهم الذيــن يزعمــون 
أهنــم سيشــفعون هلــم، واترة أخــرى ســيدُعون املســيح، واترة 
يســتجيب  لــن  الســام، ولكــن  أُمَّــه عليهمــا  ينــادون  اثلثــة 

لدعائهــم أحــد مــن هــؤالء.
وبِــق هــو 

َ
وأمــا قولـــه تعــاىل ﴿وجَعْلنــا بينهــم َموِبًقــا﴾ فاعلــم أن امل

حجــاب يــول بــني شــيئني ويفصلهمــا، كمــا يعــي اهلــاك. 
ونظًرا إىل معى احلجاب فتعي هذه اجلملة أن هؤالء سيفرض 
بعضهــم علــى بعــض مقاطعــة اتمــة مــن جــراء احلــروب. ونظــرًا 

إىل معــى اهلــاك فاملــراد أنــه ســُيهلُك بعُضهــم بعًضــا.
أما إذا كان الضمر يف »بينهم« عائًدا إىل اآلهلة الباطلة وإىل 
َمــن يعبدهــا فاجلملــة تكــون أتكيــًدا، واملــراد أنــه ســيقع بينهــم 
وبــني آهلتهــم الباطلــة حجــاٌب يــول دون وصــول صراخهــم 
إليهــا؛ أو املعــى أن أرواح آهلتهــم ســتبدأ يف الدعــاء علــى مــن 

عبدوهــا.
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َوَلْ  ُمَواِقُعوَهــا  أَنَـُّهــْم  َفظَنُّــوا  النَّــاَر  اْلُمْجرُِمــوَن  ﴿َورََأى 
)54 )الكهــف  َمْصرِفًــا﴾  َعنـَْهــا  يَِــُدوا 

شرح الكلمات:
ــَرك:  ــع الشــيُء وقوًعــا: ســَقط. ووَقــع يف الشَّ ُمواِقعوهــا: وَق
ِمــن واقَــَع؛  واقِــع اســُم فاعــل 

ُ
حَصــل فيــه. )األقــرب(. وامل

وقولــه تعــاىل ﴿هــم ُمواِقعوهــا﴾ أي هــم ســاقطون فيهــا. 
عــن  ردَّه  أي  صَرفــه  ِمــن  مــكان  اســُم  املصــِرف  َمصـــرِفًا: 

)األقــرب(. وجهــه 

التفسري: 
يقــرر هللا تعــاىل أهنــم لــن يــروا حينــذاك إال هاكهــم. علًمــا 
أن النــار تعــي احلــرب أيًضــا، كمــا يف قولــه تعــاىل ﴿كلمــا 
أَوقــدوا انرًا للحــرب أطفأهــا هللُا﴾ )املائــدة: 65(.. أي 
أن اليهــود كلمــا أشــعلوا انَر احلــرب أطفأهــا هللا تعــاىل؛ 
أهنــم  فظنــوا  النــار  اجملرمــون  ﴿ورأى  تعــاىل  فقولــه  إذن 
ُمواقعوهــا ومل جيــدوا عنهــا َمصرِفًــا﴾ يعــي أن خطــر احلــرب 
لــن يــزال يهــدد هــذه الشــعوب املســيحية حــى توقــن أن 
ال منــاص مــن احلــرب، فستســعى لتفاديهــا الســعي كلــه، 

ولكنهــا لــن تنجــح يف 
مســعاها. 

تعــاىل  قولــه  وأمــا 
فالظــن  ﴿فظنّــوا﴾ 
هنــا جــاء مبعــى اليقــني 
الظــن  إذ  الشــك،  ال 
ويعــي  األضــداد  مــن 
الشــك واليقــني كذلــك 

)األقــرب(.

﴿َوَلَقــْد َصرَّفـْنَــا ِف َهــَذا اْلُقــْرَآِن ِللنَّــاِس ِمــْن ُكلِّ َمثَــٍل وََكاَن 
ْنَســاُن َأْكثــَـَر َشــْيٍء َجــَدًل﴾ )الكهــف 54( اْلِ

شرح الكلمات:
َجَداًل: اجَلَدُل: شدُة اخلصومة )األقرب(.

التفسري: 
جــداًل﴾  شــيء  أكثــَر  اإلنســان  ﴿وكان  تعــاىل  لقولــه 
منــه  يتأتــى  شــيٍء  أكثــُر  اإلنســان  أن  األول  مفهومــان: 
اجلــدُل، أي مهمــا حاولــَت شــرح األمــر لـــه فإنــه جيــد فيــه 
طريًقــا للخصومــة، وال يريــد أن يطمئــن. واملفهــوم الثــاين 
هــو: جــدُل اإلنســان أكثــُر ِمــن جــدِل كلِّ جمــاِدٍل )روح 
ــه العقــل لكــي يــرز  املعــاين(.. أي أن هللا تعــاىل وهــب لـ
الرقــي الروحــاين وينــال معرفتــه  ، ولكنــه يتخــذ مــن هــذه 
القوة - الي تّيزه عن ســائر احليواانت - ســبًبا للمفخرة، 
ويصبــح أحــطَّ درجــًة مــن احليــواانت بــداًل مــن أن يكــون 

بعملــه أشــرَف املخلوقــات.
علًمــا أن كلمــة »النــاس« يف هــذه اآليــة تعــي أبنــاء آدم 
كلهــم، بينمــا تعــي كلمــة »اإلنســان« النــوَع اخلــاص منهــم 
الــذي مــّر ذكــره، واملــراد أن هللا تعــاىل قــد بــني يف القــرآن 
بيــان وأبســاليب شــى حــى  أميــا  املســائل  الكــرمي مجيــع 
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. 
ســيعترون  املسيحــــــــــــيني  أن  إىل  إميــاءة  ذلــك  يف  وإن 
تفــــاصيل الشــــــــــــــرع هــذه لعنــًة وذلــك تنـــــــــــــصًا مــن العمــل 
مــن  البشــر  إنقــاذ  تستــــــهدف  إمنــا  أهنــا  مــع  ابلشـــــــرع، 

اهلــــــــــاك.
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؟؟؟!!!

َعـــْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل: قَاَل َرُســـوُل اللَِّ   : "  َمْن ملَْ يَـــدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمـــَل ِبِه فـََلْيَس 
للَِِّ َحاَجـــٌة يف َأْن يَـــدََع َطَعاَمـــُه َوَشـــرَابَُه  ".  )صحيـــح البخاري، كتاب الصوم(

َعْن َأِب أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ قال: قال َرُســـوُل اللَِّ :   "َمْن َصاَم َرَمَضاَن مُثَّ أَتـْبـََعُه ِســـتًّا 
ْهِر. "   ) صحيح مســـلم، كتاب الصوم( ِمْن َشـــوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ

َعْن َعاِئَشـــَة - رضـــى هللا عنها -، قَاَلْت: قـُْلُت اَي َرُســـوَل اللَِّ أَرَأَيْـــَت ِإْن َعِلْمُت َأىُّ لَيـَْلٍة 
 " . لَيـْلَـــُة اْلَقـــْدِر َمـــا أَقُـــوُل ِفيَها؟ قَاَل:  " ُقويل اللَُّهمَّ ِإنَـّــَك َعُفوٌّ َكِرمٌي حتُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعيِّ

) جامع الرتمذي، كتاب الدعوات عن رســـول هللا(

َعْن َعاِئَشـــَة - رضى هللا عنهـــا - َأنَّ النَِّيَّ  َكاَن يـَْعَتِكُف اْلَعْشـــَر اأَلَواِخـــَر ِمْن َرَمَضاَن 
ُ َعـــزَّ َوَجـــلَّ مُثَّ اْعَتَكـــَف أَْزَواُجُه ِمْن بـَْعِدِه  . ) صحيح مســـلم، كتاب اإلعتكاف( َحـــىَّ تـََوفَـّــاُه اللَّ

َعـــْن َأِب ُهَريـْـــَرَة، َأنَّ َرُســـوَل اللَِّ  قَـــاَل:   " َمْن قَـــاَم َرَمَضاَن ِإميَـــااًن َواْحِتَســـااًب ُغِفَر َلُه 
َم ِمـــْن َذنِْبِه. "   ) صحيح مســـلم، كتاب صاة املســـافرين وقصرها( َمـــا تـََقـــدَّ

مبطلت الصوم ومستحباته
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ما التقوى؟!

َيــاُم َكَمــا ُكِتــَب َعَلــى  ﴿اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُكِتــَب َعَلْيُكــُم الصِّ
َفَمــْن  َمْعــُدوَداٍت  ًمــا  َأايَّ تـَتَـُّقــوَن *  َلَعلَُّكــْم  قـَْبِلُكــْم  ِمــْن  الَِّذيــَن 
ٍم ُأَخــَر َوَعَلــى  ٌة ِمــْن َأايَّ َكاَن ِمْنُكــْم َمرِيًضــا أَْو َعَلــى َســَفٍر َفِعــدَّ
الَِّذيــَن يُِطيُقونَــُه ِفْديَــٌة َطَعــاُم ِمْســِكنٍي َفَمــْن َتطَــوََّع َخيـْــرًا فـَُهــَو 
َخيـْــٌر لَــُه َوَأْن َتُصوُمــوا َخيـْــٌر َلُكــْم ِإْن ُكنـْتُــْم تـَْعَلُمــوَن * َشــْهُر 
َرَمَضــاَن الَـّـِذي أُنْــزَِل ِفيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِلنَّــاِس َوبـَيِّنَــاٍت ِمــَن 
ــْهَر فـَْلَيُصْمــُه َوَمــْن َكاَن  اهْلـُـَدى َواْلُفْرقَــاِن َفَمــْن َشــِهَد ِمْنُكــُم الشَّ
ٍم ُأَخــَر يُرِيــُد هللاُ ِبُكــُم اْلُيْســَر  ٌة ِمــْن َأايَّ َمرِيًضــا أَْو َعلَــى َســَفٍر َفعِــدَّ
ُوا هللَا َعلَــى َمــا  َة َولُِتَكــرِّ َواَل يُرِيــُد ِبُكــُم اْلُعْســَر َولُِتْكِملُــوا اْلعِــدَّ

َهَداُكــْم َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن﴾ )1( 

قّدم حضرته الرتمجة األردية هلذه اآلايت مث قال: 
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لـــه،  شــريك  ل  وحــده  إل هللا  إلــه  أّل  أشــهد 
بعــد  أمــا  ورســوله.  عبــده  حممــًدا  أن  وأشــهد 
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
 * اْلَعاَلمــنَي  َربِّ  اْلَْمــُد هلل   * الرَّحيــم  الرَّمْحَــن 
َك نـَْعبُــُد  يــن * إيَّ الرَّمْحَــن الرَّحيــم * َمالــك يــَـْوم الدِّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعنُي * اْهــدَن الصِّ َوإيَّ
ــرْيِ اْلَمْغُضــوِب  ــْم َغ ــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِه ِصــَراط الَِّذي

آمــني.  الضَّالِّــني﴾.  َول  َعَلْيِهــْم 

َرَمَضاُن، َواْخِتَباُر التَّْقَوى 

ملخص خطبة الجمعة التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد 

  أيده اهلل تعالى بنصره العزيز  -  الخليفة الخامس للمسيح الموعود واإلمام المهدي 
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تعــاىل، وقــد كتــب هللا  يــل علينــا رمضــان غــًدا بفضــل هللا 
علينــا صيامــه لرقينــا الروحــاين، واآليــة األوىل الــي تلوهتــا يقــول 
تتقــون.  لعلكــم  عليكــم  الصيــام ُكتــب  أن  فيهــا  تعــاىل  هللا 
واملســيح املوعــود  شــرح لنــا ماهيــة التقــوى بقولــه: »املــراد 
مــن التقــوى أن يراعــي اإلنســان مجيــع أمــاانت هللا والعهــود 
اإلميانيــة، ويراعــي أيًضــا مجيــع أمــاانت املخلــوق والعهــود بقــدر 
اســتطاعته، أي يلتــزم أبدق جوانبهــا بــكل مــا يف وســعه.« )2(
أي جيــب علــى اإلنســان أن يــؤدي األمــاانت والعهــود مراعًيــا 
أدق جوانبهــا ويلتــزم هبــا، وليــس هــذا ابألمــر اهلــني. 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 نظــرًا إىل مننــه تعــاىل علينــا، وال نــؤدي حــق شــكره 
وال نســتطيع أن نؤّديــه. إّن معظــم النــاس يتمتعــون بِنَعــم هللا 

تعــاىل دون أن يشــكروه عليهــا مــع أن ذلــك واجــب. وهــذه 
أيضــا منــة هللا تعــاىل أنــه ُيكرمنــا بِنعمــه ابلرغــم مــن جحــودان. 
مث إننــا ال نفــي ابلعهــود الــي قطعناهــا مــع هللا تعــاىل، كمــا أننــا 
الوالَديــن وحقــوق اجلــران  نــؤدي حقــوق َخلقــه وحقــوق  ال 
وحقــوق أبنــاء الســبيل وحقــوق اجملتمــع بصفــة عامــة مــع أننــا 
مأمــورون أبدائهــا. فــإذا اســتعرضنا األمــر بشــكل دقيــق، تبــني 
لنــا أننــا ال نــؤدي حقــوق هللا تعــاىل وال حقــوق العبــاد. كنــُت 
قــد اقرتحــت عمــل إحصــاء حلقــوق خلــق هللا تعــاىل الــي ال 
تتضمــن إال احلقــوق الكبــرة فصــار عددهــا مثانيــة وعشــرين 
  أو تســعة وعشــرين. ابختصــار، قــال املســيح املوعــود
العهــوَد  تــؤدوا بدقــٍة  التقــوى أن  أن أصــل اإلميــان ومقتضــى 
الــي قطعتموهــا مــع هللا تعــاىل وتــؤدوا حــق األمــاانت، وتوفــوا 
بعهودكــم مــع اخللــق أيًضــا بدقــة وأّدوا هلــم أماانهتــم ابهتمــام؛ 
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حينهــا ميكــن القــول أبنكــم مّتقــون. 
صيام وصيانة

إىل  وُوّجهتــم  رمضــان  شــهر  جاءكــم  قــد  تعــاىل  هللا  ويقــول 
هــذه  أداء  النقائص-الــي حدثــت يف  تســّدوا  لكــي  صيامــه 
احلقــوق خــال أحــد عشــر شــهرًا مــن الســنة-متوجهني إىل 
هللا يف هــذا الشــهر واتركــني األشــياء املباحــة لوجــه هللا تعــاىل 
ومتحملــني اجلــوع والعطــش لوجــه هللا وملتزمــني بعبادتــه تعــاىل 
بوجــه  العبــاد  حقــوق  أبداء  ومهتمــني  قبــل  ذي  مــن  أكثــر 
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 
مؤقتــا بــل ســيكون دائًمــا، وســتتوجهون إىل أداء حقــوق هللا 
وإىل أداء العبــادات كمــا هــو حقهــا بشــكل دائــم ولــن تغلبكــم 
أشــغاُل الدنيــا ولْغوهــا، وســتنتبهون عموًمــا إىل أداء حقــوق 
يغتصبــون حقــوق اآلخريــن  ممــن  أيضــا، ولــن تكونــوا  النــاس 
ملصاحلهــم الشــخصية. وإذا مل ندخــل رمضــان هبــذه النيــة وهبــذا 

العــزم فدخولنــا رمضــاَن عبــث ال جــدوى منــه. 
قــال النــي  يف مناســبة: »َمــْن َصــاَم يـَْوًمــا يف َســِبيِل هللِا بـَعَّــَد 
هللاُ َوْجَهــُه َعــْن النَّــاِر َســْبِعنَي َخرِيًفــا.« )3( الفــرتة بــني خريــف 
إىل خريــف آخــر هــي حــول كامــل وهــذا يعــي أن هللا تعــاىل 
يُبّعــد بينــه وبــني النــار مــا يــوازي ســبعني ســنة. هــذه هــي بــركات 
رمضــان، وهــذه هــي التقــوى الــي يُنشــئها الصيــام. ال يُنشــئ 
الصيــاُم التقــوى لثاثــني يوًمــا فقــط، بــل للصيــام احلقيقــي، ولــو 
ليــوٍم واحــد، أتثــر إىل ســبعني ســنة. وإذا نظــران هبــذا احلســاب 
وبتلــك املعــاين جنــد أنــه منــذ وجــوب الصيــام علــى كل مســلٍم 
ابلــٍغ الرشــَد فإنــه يســتفيد مــن الصيــام اســتفادة حقيقيــة ويصــوم 
مســتوعًبا الــروح احلقيقيــة للصيــام ويســتفيُد طــوال حياتــه مــن 
الصيــام ويتحــرى ســبل  تعــاىل يف  الــي وضعهــا هللا  الــركات 
الــي هــي الغايــة مــن الصيــام، وهكــذا ســينجو مــن  التقــوى 

غضــب هللا تعــاىل وينــال رضــاه. تصــوروا كــم ســيكون جمتمعنــا 
رائًعــا لــو كان فيــه مثــل هــؤالء الصائمــني الذيــن يــؤدون حقــوق 
الــذي  املثــايّل  اجملتمــع  هــو  العبــاد، وهــذا  تعــاىل وحقــوق  هللا 
يتمــى كّل مؤمــن إنشــاءه، بــل يســعى كل إنســان أن يُنشــئ 
جمتمًعــا كهــذا. أمــا احلقــوق فــكل إنســان يريدهــا لنفســه بغــض 
النظــر عليــه مــن واجبــات، ولكــن اإلســام يقــول إنــه جيــب أن 
تُنشــئوا مثــل هــذا اجملتمــع لآلخريــن أيًضــا وال تقصــروا نظركــم 
علــى مصاحلكــم وحقوقكــم أنتــم فقــط، بــل عليكــم أن تراعــوا 

حقــوق اآلخريــن أيضــا وهتتمــوا هبــا. 

رمضاننا وكورون 
أمــا جائحــة كــوروان املتفشــية يف هــذه األايم فإهنــا قــد حبســت 
معظــَم النــاس يف بيوهتــم بقــوة القانــون، وهنــا نشــأ شــيء مجيــل 
يف اجلماعــة، وتوّجــه إىل ذلــك بعــض النــاس اآلخريــن أيًضــا، 
ولكــن مجاعتنــا توّجهــت إىل ذلــك بشــكل خــاص، ذلــك أن 
خــدام األمحديــة يف مجيــع بلــدان العــامل يوصلــون املســاعدات 
والطعــام واألدويــة واألشــياء األخــرى إىل النــاس حيثمــا دعــت 
والــذي  احلقــوق  األمثــل ألداء  النمــوذج  هــو  وهــذا  احلاجــة، 
يســتفيد منــه أفــراد اجلماعــة كمــا يســتفيد منــه اآلخــرون أيًضــا 
ويتأثــرون بــه. هــذا هــو التوجــه، أعــي التوجــه إىل خدمــة اخللــق، 
والذي قد َتولد يف هذه األايم فإنه جيب أن يبقى فينا دائًما، 
وليــس بشــكل طــارئ وعابــر فقــط. علــى كل حــال، هنــاك 
فوائــد أخــرى هلــذا احلجــر املنــزيل، ويكتــب اإلخــوة قائلــني إن 
بيوتنــا ســادها جــو طيــب، لقــد جلســنا يف البيــوت منعزلــني، 
وصــران نــؤدي الصلــوات مجاعــًة، وتُلقــى بعدهــا دروس دينيــة 
قصــرة، ونســتمع مًعــا خلطــب اجلمعــة ونشــاهد برامــج أخــرى 
أكثــر  املنــزيل  احلجــر  هــذا  طــال  لــو  ايــه.  يت  امي  قنــاة  علــى 
واســتمر يف رمضــان أيًضــا، ففــي هــذه احلــال جيــب علــى أبنــاء 
اجلماعــة أن يســعوا ألداء الصلــوات مجاعــة وإلقــاء الــدروس يف 
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البيــوت ابهتمــام أكثــر مــن ذي قبــل. علِّمــوا الصغــار مســائل 
دينيــة بســيطة، وكمــا قلــت مــن قبــل يف إحــدى اخلطــب: جيــب 
أيًضــا،  األوالد  وعلــم  علمكــم  النحــو  هــذا  علــى  تزيــدوا  أن 
وأن هتتمــوا ابلدعــاء خاصــة، واســألوا هللا رمحتــه لكــم ولســائر 
أهــل الدنيــا. هــذه األايم الــي هيأهــا هللا لنــا ينبغــي اغتنامهــا 
قبــل، جيــب االهتمــام  قلــت مــن  إىل أقصــى احلــدود. وكمــا 
بتحســني هــذا اجلــو الطيــب الــذي خلقــه هــذا الــوابء يف بيوتنــا 
عموًمــا، وليــس أن تكــون بيوتنــا كبيــوت أهــل الدنيــا الــي يقــال 
عنهــا أن حــاالت اخلصــام والفســاد والقلــق واالضطــراب قــد 
ارتفعــت فيهــا يف هــذه األايم بصفــة عامــة. كا، بــل جيــب أن 
تتحســن أجــواؤان يف هــذا املنــاخ الطيــب بســبب اخلــر الــذي 
نُدعــى إليــه. أحيــااًن ال يكــون الرجــال جــزًءا فعــااًل مــن هــذا 
اجلــو الديــي الــذي بــدأ يتولــد يف البيــوت، ويف بعــض األحيــان 
تكــون للنســاء أيًضــا أولــوايت أخــرى. إن هــؤالء ال يدركــون 
رضــاه  وكســب  تعــاىل  إىل هللا  اإلانبــة  ضــرورة  مــدى  مطلقــا 
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 
هبــذا األمــر اهتماًمــا كبــرًا، لكــي جنــذب حمبــة هللا أكثــر فأكثــر، 
ونفــوز حبســن العاقبــة. وفقنــا هللا تعــاىل إلدراك حقيقــة التقــوى 

والتحلــي هبــا. 
لقــد وّضــح ســيدان املســيح املوعــود  دقائــق التقــوى بطــرق 

شــى ويف مناســبات خمتلفــة. إن حضرتــه   هــو احلصــن 
احلصــني 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 
كامــه 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 أقــرأ علــى مســامعكم اآلن مقتبســاٍت مــن كام ســيدان 
املســيح املوعــود  الــذي خاطــب فيــه أبنــاء اجلماعــة يف 
خمتلــف اجملالــس مــن أجــل رقينــا يف الروحانيــة والتقــوى. لقــد 
قــال  يف جملــس وهــو يبــني ماهيــة التقــوى وكيــف تُنــال: 
ال بــد للمــرء أن يــدرك أواًل مــا هــي التقــوى وكيــف تُنــال؟ املــراد 
مــن التقــوى أن جيتنــب املــرء حــى أدىن أنــواع الرجــس. والســبيل 
لذلــك هــو أن يتخــذ التدبــر بصــورة كاملــة لكيــا يقــرتب مــن 
حافــة اإلمث، مث جيــب أال يكتفــي ابلتدبــر، بــل عليــه أن يدعــو 
هللا تعــاىل حــق الدعــاء حــى يــذوب حرقــًة، عليــه أن يكــون 
دائــم التفكــر والدعــاء، يف قعــوده وســجوده وركوعــه وقيامــه 
ويف صاة التهجد ويف كل حالة وآن أن ينجيه هللا تعاىل من 
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ــو  ــي، ول ــام الحقيق ــل للصي ــط، ب ــا فق ــني يوًم ــوى لثالث ــاُم التق ــئ الصي ال يُنش

ليــوٍم واحــد، تأثــري إىل ســبعني ســنة... تصــوروا كــم ســيكون مجتمعنــا مجتمًعــا 

ــاىل  ــه تع ــوق الل ــؤدون حق ــن ي ــل هــؤالء الصامئــني الذي ــه مث ــو كان في ــا ل رائًع

وحقــوق العبــاد، وهــذا هــو املجتمــع املثــايّل الــذي يتمنــى كّل مؤمــن إنشــاءه...

”

”



خبــث املعصيــة. 
يصبــح  أن  مــن  أكــر  نعمــة  هنــاك  ليــس   : يقــول  مث 
اإلنســان حمفوظــا ومعصومــا مــن اإلمث واملعصيــة، وأن يـَُعــّد مــن 

تعــاىل.  املتقــني والصادقــني عنــد هللا 
مث يقول : ولكن هذه النعمة ال تُنال ابلتدبر وحده وال 
ابلدعــاء وحــده، وإمنــا تنــال نتيجــة االحتــاد الكامــل بــني الدعــاء 
والتدبــر، أي مــا مل تقومــوا ابلتدبــر والدعــاء معــاً بصــورة كاملــة 
يتخــذ  فقــط، وال  يدعــو  الــذي  إن  النعمــة.  هــذه  تنالــوا  لــن 
التدبــر فإنــه يرتكــب اإلمث وخيتــر هللَا تعــاىل. كذلــك مــن اختــذ 
التدبــر فقــط، ومل يقــم ابلدعــاء، فإنــه متجاســر، وكأنــه يســتغي 
عــن هللا تعــاىل ويريــد أن ينــال الــر أبســلوبه وبتدبــره وقــوة يــده. 

إن اخلــرات ال تُنــال بقــوة اليــد. 
اختــاذ  فدأبــه  الصــادق  واملســلم  املؤمــن  أمــا   : قــال  مث 
بشــكل كامــل،  التدبــر  يتخــذ  إنــه  مًعــا.  والدعــاء  التدبــر 
األمــر  يفــوض  مث  ينبغــي،  املاديــة كمــا  ابألســباب  وأيخــذ 
إىل هللا تعــاىل ويدعــوه. وهــذا هــو التعليــم الــذي ُعّلمنــاه يف 
َك نـَْعبُــُد  أول ســورة يف القــرآن الكــرمي يف قــول هللا تعــاىل ﴿ِإايَّ
َك َنْســَتِعنُي﴾. إن الــذي ال يســتعمل قــواه فإنــه ال يضيعهــا  َوِإايَّ

أيًضــا. اإلمث  يرتكــب  بــل  فقــط،  وينتهــك حرمتهــا 
املؤمــن  إن  وقــال:  األمــَر    املوعــود  املســيح  فّصــل  مث   
وكفــاءات  قــوى  مــن  أعطــاه هللا  مــا  يســتعمل كل  الصــادق 
اســتعمااًل كامــًا، مث يفــوض النتيجــة إىل هللا تعــاىل، قائــا: 
ربِّ هــا قــد بذلــت أقصــى جهــدي حبســب مــا آتيتــي مــن 
َك نـَْعبُــُد﴾. مث  التوفيــق. هــذا هــو املــراد مــن قولــه تعــاىل ﴿ِإايَّ
َك َنْســَتِعنُي﴾، ويســأله العــون فيمــا تبقــى  يقــول املؤمــن: ﴿َوِإايَّ

املراحــل. مــن 
 ولكن جيب أن نضع يف احلسبان دوًما أن هللا تعاىل يعلم مبا 
يف صــدوران وجبميــع أعمالنــا، لــذا علــى املــرء أن يبــذل أقصــى 
مــا يف وســعه، مث بعدهــا ميكنــه أن يســتعني ابهلل تعــاىل. لذلــك 

فــإّن مثــة حاجــة ماســة لفحــص أنفســنا جيــًدا هبــذا الصــدد 
أيًضــا، لنــرى مــا إذا كنــا نعمــل بتقــوى هللا أم ال؟ 

التدبــر،  مــن  ينتفــع  اإلنســان  أن  شــك  ال   : قــال  مث 
ولكــن االعتمــاد الكلــي علــى التدبــر وحــده هــو منتهــى الغبــاء 
واجلهالــة. ال جــدوى مــن التدبــر إذا مل يكــن مقــرواًن ابلدعــاء، 
وال فائــدة مــن الدعــاء مــا مل يكــن معــه التدبــر. ال بــد أواًل مــن 
إغــاق النافــذة الــي تدخــل منهــا املعصيــة. )أي املنفــذ الــذي 
يدخــل منــه اإلمث واألمــر الــذي يتســبب يف الذنــب واملعصيــة 
واالبتعــاد عــن الديــن، فــا بــد مــن إغاقــه وإزالتــه أواًل(، مث 
علــى املــرء أال يــرح الدعــاء للنجــاة مــن جــذابت النفــس، ومــن 
ــا لَنـَْهِديـَنَـُّهــْم  أجــل ذلــك قــال هللا تعــاىل ﴿َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفيَن

ُســبـَُلَنا﴾ )4(
مث قــال : كــم حثنــا هللا تعــاىل هنــا علــى اختــاذ التدبــر. 
لكــن علــى املــرء أال ينســى هللا تعــاىل عنــد اختــاذ التدبــر أيًضــا. 
ومن جانب آخر قال هللا تعاىل ﴿اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ )5( 
فــإذا أراد اإلنســان احلصــول علــى التقــوى الكاملــة فعليــه اللجــوء 
إىل التدبــر والدعــاء كمــا ينبغــي، وعندهــا ســوف يشــمله هللا 
لــو اختــذ أحدمهــا دون اآلخــر فســوف يظــل  برمحتــه، ولكنــه 

حمروًمــا. 

التقوى أصل كل خري
أكثــر:  املوضــوع  شــارًحا    املوعــود  املســيح  يقــول  مث 
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 تُــرى؟ أال 
إهنــا اجملاهــدة والدعــاء. وإن تقــوى هللا أصــل كل عمــل. َمــن 
كان حمروًمــا مــن التقــوى فهــو فاســق. ابلتقــوى تنشــأ الزينــة يف 
األعمــال، وبســببها ينــال املــرء قــرب هللا، وبواســطتها يصبــح 

وليًّــا هلل تعــاىل. يقــول : ﴿ِإْن أَْولِيَــاُؤُه ِإالَّ اْلُمتَـُّقــوَن﴾ )6(

        التقوى                ابريل     142021 

”؟؟؟!!!



ويقــول املســيح املوعــود  موضًحــا هــذه اآليــة: التقــوى 
وحدهــا جــزء مــن الواليــة. فاقضــوا حياتكــم خائفــني خاشــعني 

هلل تعــاىل، فلــو نلتــم هــذه الدرجــة لوصلتــم إىل الكمــال. 

املوت ف سبيل الياة!
عرهــا  وقــد  إال  الكاملــة  للتقــوى  مرحلــة  تبقــى  ال  عندمــا 
املــرء فإنــه حينهــا يدخــل يف أوليــاء هللا. والتقــوى يف مرتبتهــا 
الكاملــة نــوع مــن املــوت. نعــم، التقــوى يف مرحلتهــا الكاملــة 
تثّــل مــواًت، ألنــك عندمــا ختالــُف النفــس مــن مجيــع اجلوانــب 
تــوت النفــس، لذلــك قيــل: موتــوا قبــل أن توتــوا. النفــس حتــب 
امللــذات الظاهريــة وتكــون غافلــًة تاًمــا عــن املتعــة الباطنيــة. 
)أي أن النفــس ال تــدرك املتعــة الروحانيــة والباطنيــة، بــل تيــل 

إىل مغــرايت الدنيــا الظاهريــة وترغــب فيهــا وحدهــا( 
يقول : لقد قال هللا تعاىل لتنبيه النفس إنه من الضروري 
أن يــّل املــوُت علــى امللــذات الظاهريــة وأن تكــون النفــس علــى 
ــُمَتع الباطنيــة؛ عندهــا ستنشــأ املتعــة الرابنيــة الــي هــي  علــم ابلـ
منــوذج حيــاة اجلنــة. )عندمــا تبــدأ النفــس يف العثــور علــى املتعــة 

الباطنيــة وتبــدأ حيــاة اجلنــة( 
أفــراد  علــى  جيــب  انصًحــا مجاعتــه:    قــال حضرتــه  مث 
النصيحــة  )هــذه  النفــس.  علــى  املــوَت  يــورِدوا  أن  مجاعتنــا 
ليســت موجهــة إىل أوليــاء هللا أو الصلحــاء الكبــار فقــط، بــل 
هــي موجهــة إىل عامــة أفــراد اجلماعــة أيًضــا. فــا يظنــن أحــد 

أن اإلنســان حباجــة إىل الوصــول إىل مكانــة معينــة قبــل حتقيــق 
هــذا اهلــدف، بــل قــدم  هــذه النصيحــة ألفــراد اجلماعــة 
بوجــه عــام، فقــال: جيــب علــى أفــراد مجاعتنــا أن يــوردوا مــواًت 
علــى النفــس وجياهــدوا أواًل للحصــول علــى التقــوى. كمــا أن 
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 أفــراد 
اجلماعــة أن يتدربــوا. عندمــا يــرى هللا تعــاىل جهدهــم ســرمحهم 

تلقائيًــا(
مث يقــول  شــارًحا قولَــه تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفينَــا 
لَنـَْهِديـَنَـُّهــْم ُســبـَُلَنا﴾ )7(: املــراد مــن اجملاهــدة أن يســتمر املــرء 
يف اجملاهــدة والدعــاء إىل هللا تعــاىل، عندهــا يرمحــه هللا ويثمــر 
مســاعيه. كذلــك املــراد 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 ِضــراُم النفــس وتــرد ثورهُتــا 
وتصبــح حاهلــا كمــا لــو أن مــاًء ُصــّب علــى النــار. ولكــن كثــرًا 

مــن النــاس ُمبَتلــون بســطوة النفــس األّمــارة. 

ما أصل الرعونة؟!
مث قــال حضرتــه  عــن إصــاح اجلماعــة الداخلــي: أرى 
أن النزاعــات حتــدث أحيــااًن بــني أفــراد اجلماعــة، وحتــدث أنــواع 

عندمــا ال تبقــى مرحلــة للتقــوى الكاملــة إال وقــد عربهــا املــرء فإنــه حينهــا يدخل يف 

أوليــاء اللــه. والتقــوى يف مرتبتهــا الكاملــة نــوع مــن املــوت... ألنــك عندمــا تخالــُف 

النفــس مــن جميــع الجوانــب متــوت النفــس، لذلــك قيــل: موتــوا قبــل أن متوتــوا. 

ــة.  ــة الباطني ــن املتع ــا ع ــًة متاًم ــون غافل ــة وتك ــذات الظاهري ــب املل ــس تح النف
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الشجار والُبعد، ويهاجم أحد ِعرَض غره نتيجة نزاع بسيط، 
بــل وينشــأ بينهمــا خصــام كبــر. هــذا تصــرف غــر الئــق حبــال، 
وجيــب أال يــدث. مــا الضــر إذا اعــرتف أحــد خبطئــه؟ مثــة 
َمــن ال يرتدعــون عــن تتبــع عــورات اآلخريــن وإذالهلــم ألتفــه 
األســباب. هــذه تصرفــات جيــب اجتناهبــا. إن مــن صفــات 
هللا تعــاىل أنــه »الســّتار« أيًضــا، فلمــاذا ال يرحــم املــرء أخــاه 
وال يعفــو عنــه وال يســرته؟ جيــب علــى املــرء أن يســرت أخــاه وال 
يهتــك ِعرضــه. مــازال يف مجاعتنــا أانس إذا تناهــى إىل مسعهــم 
شــيء ولــو بســيط خيالــف طبعهــم اثروا فــورًا، بينمــا ال بــد مــن 
إمخــاد الثــورة ليحــَل حمّلهــا احلِلــُم والتســامح. ياَحــظ أنــه حينمــا 
يبــدأ نقــاش حــاد بــني اثنــني علــى أتفــه األمــور يســعى فريــق 
ليتغلــب علــى الفريــق اآلخــر وينتصــر عليــه أبي شــكل. لذلــك 
فإنــه جيــب اجتنــاب ثــورة النفــس يف مثــل هــذه املناســبات. بــل 
جيب أن خيتار املرء الذلة لنفســه قصدا إلزالة الفســاد يف أمور 

بســيطة، وأال يســعى إلذالل أخيه عند 
املواجهــة. إن أصــل الرعونــة أن ميســك 
إن  )أي  ويشــيعه.  أخيــه  خبطــأ  املــرء 
حماولــة املــرء لانتصــار علــى أخيــه إمنــا 
  الرعونــة. فقــد ذكــر هــي أصــل 
يتمســك  أن  وهــو  الرعونــة  أصــل  أواًل 

املــرء خبطــأ أخيــه ويشــّهر بــه، مث وّضــح املوضــوع أكثــر وقــال 
إن حماولــة املــرء لانتصــار علــى أخيــه أصــل الرعونــة، فقــال: إّن 

ــب اإلنســان يف إشــهار عيــوب أخيــه(  الرعونــة ترغِّ
هــذه  بســبب  َتفســد  النفــس  إن  ويقــول:  حضرتــه  يتابــع 

اجتناهبــا.  مــن  بــد  فــا  التصرفــات 
والــذي  التقــوى،  يف  تدخــل  األمــور  هــذه  ابختصــار، كل 
يســلك دروب التقــوى يف األمــور الظاهريــة والباطنيــة ُيصنَّــف 

مــع املائكــة، ألنــه ال يبقــى فيــه شــيء مــن التمــرد. 
فجاهــدوا لتنالــوا التقــوى ألن الــركات كلهــا أتيت بعــد التحلِّــي 

هبــا، وهبــا ينجــو املتقــي مــن بــااي الدنيــا، ويســرته هللا تعــاىل. 
وال جيــي أحــد فائــدًة مــا مل يســلك هــذا املســلك. ومــن مل يفعــل 
ذلــك ال يســتفيد مــن بيعتــه يل شــيئا. اعلمــوا أن إقــرار البيعــة 
ابللســان فقــط ليــس بشــيء، بــل هللا تعــاىل يريــد التزكيــة. إذا 
بقيــت فيكــم الرعونــة والكــر والُعجــب وســرعة الغضــب كمــا 

هــي يف اآلخريــن فمــا الفــرق بينكــم وبــني غركــم؟ 
وقــد وّضــح املســيح املوعــود هــذا املوضــوع علــى النحــو التــايل 
فقــال: »َأحدثِــوا تغيُــّـرًا يف نفوســكم، وأحــرِزوا مســتوى عاليًــا 
مــن األخــاق. إذا كان هنــاك شــخص ســعيد واحــد يف قريــة 
مــا ســيتأثر النــاس كلهــم بكراماتــه. )أي لــو كان هنــاك شــخص 
صــاحل وســعيد الفطــرة وينفــع النــاس ويتحكــم يف عواطفــه وكان 
متواضًعــا لتأثــر النــاس مــن كراماتــه، وأن يكــون املــرء صاحلًــا 
يكســب احلســنات مــن خشــية هللا وينشــأ فيــه نــوع مــن الرعــب 
ــا أنــه مــن أهــل هللا، )مثــل هــذا  ويؤثــر يف القلــوب ويبــدو جلًي

الشــخص هــو وســيلة لتبليــغ الدعــوة(
النــاس  انَصبَــه  مهمــا   : حضرتــه  يتابــع 
العــداء، فســيصبحون اتبعــني لــه تلقائيًــا رويــًدا 
رويــًدا، وال يلبثــون حــى يعظمــوه مــن بعــد مــا 

كانــوا يزدرونــه.
يقــول حضرتــه : »مــن الصــدق واحلــق 
تامــا أن الــذي أييت مــن هللا فــإن هللا يرزقــه نصيبًــا مــن عظمتــه، 
وهــذا هــو طريــق الســعادة. تذكــروا أنــه ال جيــوز إزعــاج اإلخــوة 
مجيــع  متمــم    النــي  إن  األمــور.  أبســط  علــى  وإيذاؤهــم 
األخــر  النمــوذج    هللا  أقــام  الزمــن  هــذا  ويف  األخــاق، 
ألخاقــه ، فســيكون مــن املؤســف جــًدا ومدعــاة للشــقاوة 
ترمــوا  فــا  أيًضــا،  اآلن  قائمــًة  نفســها  الوحشــية  بقيــت  إن 
العيــب  يتــورط يف  اآلخريــن ابلعيــوب، ألن اإلنســان أحيــااًن 
نفســه الــذي يكــون قــد اهتــم غــره بــه، إن مل يكــن فيــه ذلــك 
العيــب أساًســا، )إن مل يكــن ذلــك العيــب فيــه فقــد اهتمتــه 
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ظلًمــا، وابلتــايل ســتتورط فيــه بنفســك( وإذا كان فعــًا مبتًلــى 
بذلــك العيــب فأمــرُه إىل هللا. )مــع كل ذلــك ليــس مــن حقكــم 
اهتامــه، بــل إن كانــت فيــه تلــك الســيئة ففوضــوا  أمــره إىل هللا 
تعــاىل، ولكــن حــذاِر، إذ لــو كان بريئًــا مــن ذلــك العيــب الــذي 

رميتمــوه بــه، فســتبوؤون بــه أنتــم.(
عــن  يرعــوون  ال  أهنــم  الكثريــن  عــادة  مــن   : قــال  مث 
إلصــاق التُّهــِم الشــنعاء إبخوهتــم دون أي تــردد، فاجتنبــوا هــذه 
األمــور، وانفعــوا بــي البشــر، وواســوا إخوتكــم، أحســنوا إىل 
اجلــران، وعاشــروا أزواجكــم خبــر، واجتنبــوا الشــرك قبــل كل 
شــيء، فــإن الســر وفــق تلــك التعاليــم هــو اللبنــة األساســية 

لبنــاء التقــوى. )8(
مث يقــول : "التقــوى تعــي أن جيتنــب املــرء الطــرق الدقيقــة 
للســيئة، لكــن اعلمــوا أن التقــوى ال تنحصــر يف أن يعــدَّ املــرء 
نفســه صاحلًــا 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 
العقوبــة،  لواجــه  زىن  أو  الطريــق  قطــع  أو  وســرق  الســيئات 
العــارف ابهلل،  فليســت هلــذه احلســنة مكانــة ُتذكــر يف نظــر 
وإمنــا الــر احلقيقــي هــو أن خيــدم املــرء اإلنســانية، ويظهــر كامــل 
الصــدق والوفــاء يف ســبيل هللا، ويكــون علــى أمت االســتعداد 
 : قــال هللا  ولذلــك  ســبيل هللا،  أيًضــا يف  حبياتــه  للجــود 
﴿إنَّ اللََّ َمــَع الَِّذيــَن اتَـَّقــْوا َوالَِّذيــَن ُهــْم حُمِْســُنوَن﴾)9( أي أن 
هللا مــع الذيــن يكســبون احلســنات أيًضــا إىل جانــب اجتناهبــم 

جيتنبــون  الذيــن  أولئــك  مــع  تعــاىل  هللا  أن  )أي  الســيئات. 
احلســنات  يكســبون  ذلــك  إىل  وإضافــة  الســيئات  ارتــكاب 
أمــرًا  ليــس  الســيئة  اجتنــاب  جمــرد  أن  تذكــروا جيــًدا  أيًضــا.( 

حممــوًدا مــا مل يــرز املــرء احلســنات أيًضــا.
مث يقــول حضرتــه : اعلمــوا يقينــا أن أســاس كل طهــارة 
وبِــّر هــو اإلميــان ابهلل ، فبقــدر مــا يكــون إميــان املــرء ابهلل 
ضعيًفــا يســري الضعــف والوهــن يف أعمالــه الصاحلــة، وعلــى 
تعــاىل كانــت  قــوايًّ ابهلل  إميانــه  مــن ذلــك، إذا كان  العكــس 
أعمالــه أيًضــا حســنة، وكلمــا كان إميــان املــرء قــوايًّ وكان يقينــه 
تغيــر  أّدى إىل حــدوث  تعــاىل،  كامــًا جبميــع صفــات هللا 
غريــب يف أعمالــه. فــا ميكــن أن جيــرؤ املؤمــن احلقيقــي ابهلل 
 علــى ارتــكاب االمث، ألن مثــل هــذا اإلميــان يقطــع قــواه 
ــا  النفســانية وأعضــاء الذنــب أيًضــا. فانظــروا إذا ُأخرِجــت عيَن
أحــٍد فــأىّن لــه أن ينظــر نظــرة الســوء؟ وكيــف يصــدر منــه ذنــب 
جترتحــه األعــني؟! وكذلــك لــو بُــرتت يــداه فكيــف يقــدر علــى 
ارتــكاب الذنــوب الــي تصــدر مــن هــذه األعضــاء، وهكــذا 
يــدث تاًمــا حــني يكــون اإلنســان حائــًزا علــى النفــس املطمئنــة 
فإهنــا تُعميــه وال تبقــى يف عيونــه قــوٌة الرتــكاب الذنــب، فهــو 
ينظــر وال ينظــر، )أي أنــه ينظــر ولكنــه ال ينظــر بنظــرة الســوء 
وال بنظرة الرتكاب االمث( ألهنا تسلب من عينيه القدرة على 
الذنــب. وكذلــك يكــون أصــمَّ مــع وجــود األذنــني  ارتــكاب 
ألنــه ال يســمع هبمــا أمــورًا غــر الئقــة، وال يســمع أمــورًا تعــد 
مــن الذنــوب، كذلــك تُقطَــع مجيــع قــواه النفســانية والشــهوانية 
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ــوا  ــن اعلم ــيئة، لك ــة للس ــرق الدقيق ــرء الط ــب امل ــي أن يجتن ــوى تعن  التق

ال  أنــه  ملجــرد  صالًحــا  نفســه  املــرء  يعــدَّ  أن  يف  تنحــرص  ال  التقــوى  أن 

يــزين،  النظــر وال  يــيء  أحــد وال  مــال  ينهــب وال يغصــب  يــرسق وال 

باللــه... العــارف  نظــر  يف  للضحــك  مدعــاة  الحســنة  هــذه  مثــل  فــإن 

”

”



وأعضــاؤه الداخليــة، ويــل املــوت علــى مجيــع القــوى الــي كان 
ابإلمــكان أن تصــدر منهــا الذنــوب، ويصبــح كامليــت تاًمــا، 
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 
اطمئنــاٌن كامــل، وجيــب أن يكــون بلــوغ هــذا املقــام هــو الغايــة 

املنشــودة لإلنســان.
مث قــال حضرتــه  انصًحــا مجاعتــه: وإن مجاعتنــا حباجــة 
إىل مثــل هــذا االطمئنــان، ولكــن للحصــول علــى االطمئنــان 
الكامــل هنــاك حاجــة ُملّحــة إىل اإلميــان الكامــل، فــإن الواجــب 
األول علــى أبنــاء مجاعتنــا هــو أن يــرزوا اإلميــان الصــادق ابهلل. 
مث قــال حضرتــه : ال أحــد يقــدر علــى أن يتزكــى مــا مل 
يزكِّــه هللا  فعندمــا تســقط روحــه علــى عتبــة هللا ابلتذلــل 
املتقــني،  مــن  ويصبــح  دعــاءه،  يتقبــل هللا  فســوف  والتواضــع 
وســيكون جديــرًا أبن يفقــه ديــن النــي ، وبــدون ذلــك فــإن 
ترديــده كلمــات الديــن وأداءه حــركات العبــادة وغرهــا ليــس 
إال عــادة وتقليــد اآلابء، )أي يقــوم بذلــك ألن آابءه وأجــداده 
فيــه أي روحانيــة وال  تكــون  أن  ذلــك( دون  يفعلــون  كانــوا 

حقيقــة. 
فهــذا هــو املســتوى املطلــوب مــن التقــوى والتفقــه يف الديــن 
املوعــود  املســيح  إليــه  نّبهنــا  الــذي  األمــر  بتعاليمــه،  والعمــل 
؛ وعلينــا أن نســعى جاهديــن أبعمالنــا، خاضعــني أمــام 
هــذه  لتحقيــق  تعــاىل  ليوفقنــا هللا  بــه  ومســتعينني  تعــاىل،  هللا 

. املوعــود  املســيح  آمــال  وحتقيــق  املســتوايت 

إتيان رُخص 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 

التقــوى. فــإن كان أحــد مريًضــا مبــرض ال يقــوى معــه علــى 
الصيــام، أو منعــه الطبيــب مــن الصيــام فعليــه الفديــة ولكــن 
ال جيــوز أن يبحــث أحــد عــن حيــل جتيــز لــه أداء الفديــة بــداًل 
مــن الصيــام. فقــد قــال تعــاىل أْن البــد مــن مراعــاة اإلنســان 
التقــوى عنــد كســب حســنة مــن احلســنات وأن يكــون طائًعــا 
هلل تعــاىل وملتزًمــا مبــا أمــر هللا تعــاىل ابلقيــام بــه؛ فــإن تعمــق أحــد 
ــا مــا  ــا التقــوى وحماســًبا نفســه فســيدرك حقًّ يف املوضــوع مراعًي
إذا كان الصــوم خــرًا لــه أم حتــل حملــه الفديــة بشــكل مؤقــت.
مث وضــح هللا تعــاىل األمــر الحقــا حيــث قــال مــن كان منكــم 
مريًضــا أو علــى ســفر فعليــه أال يصــوم، ألن هللا تعــاىل ال يريــد 
بكــم العســر. ولكــن عليكــم أن تكملــوا عــدة أايم الصيــام الــي 
أفطرتوهــا مبجــرد زوال املــرض وانتهــاء الســفر حــى لــو أّديتــم 

عنهــا الفديــة أيًضــا. 
أيــة حــال، يعــود األمــر يف النهايــة إىل النقطــة نفســها  علــى 
وهــي أنــه علينــا اختــاذ القــرار مراعــني التقــوى خاشــعني هلل تعــاىل 
ومدركــني أن هللا تعــاىل يعــرف حقيقــة حالنــا. إن فعلتــم ذلــك 
فــإن هللا تعــاىل جيعــل مــن أمركــم يســرًا 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 

بســبب مــرض أصابــه، لــن  ُيــرَم ثــواَب الصيــاِم يف الســماء.
إن كثــرا مــن النــاس يف الدنيــا يلجــؤون إىل األعــذار ويظنــون 

أهنــم خيادعــون هللا أيًضــا كمــا خيادعــون أهــل الدنيــا.
أنفســهم  عنــد  مــن  األعــذار  ينحتــون  الـــُمتحايلون  أولئــك 
ويضيفــون إليهــا التكّلفــات ويعــّدون تلــك الوســائل صحيحــة 
ســوِّغ 

ُ
امل أهنــم وجــدوا  )يقولــون حــدث كــذا وكــذا ويعتقــدون 

لإلفطــار( ولكنهــا ليســت صحيحــة عنــد هللا. إن العــذر يولــد 
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أعــذارًا أخــرى. إذا أراد اإلنســان العمــل بنــاء علــى التحايــل 
فيمكــن أن يصلّــي جالًســا طــوال حياتــه وال يصــوم أبــًدا، ولكــن 
هللا تعــاىل يعلــم نيتــه وإرادتــه. )فــاهلل عــامل الغيــب وهــو مطلــع 
علــى ســريرتنا وهــو أعلــم بنياتنــا وإراداتنــا، فــاهلل تعــاىل يتعامــل 
مــع املــرء حبســب الصــدق واإلخــاص الــذي يكنــه يف قلبــه. 
أمــا الــذي يلجــأ إىل األعــذار فســوف يعاَمــل حبســبها، ألن 
هللا عليــم(. فالــذي يكــّن الصــدق واإلخــاص يعلــم هللا أن يف 
قلبــه ألــــًما فيزيــده ثــوااًب ألن أمل القلــب جديــر ابلتقديــر، )أمــا 
الباحــث عــن األعــذار فــا يكــون يف قلبــه أي أمل وحرقــة(. إن 
الباحثــني عــن األعــذار يعتمــدون علــى التأويــات ولكــن هــذا 

االعتمــاد ال يعــي عنــد هللا شــيًئا. 
نضعــه يف  أن  الــذي جيــب  املبــدأ  هــو  فهــذا 

البــال دوًمــا. فقــد وضَّــح هللا  أنــه ال 
حــرج علــى املســافر واملريــض، فليكملــوا 
العــدة فيمــا بعــد. لكــن ســيدان املســيح 
املوعــود  قــال أيًضــا أن علــى املــرء 

هــذه  يف  حتًمــا  أيًضــا  الفديــة  يــؤدي  أن 
للصيــام. ســيوفَّق  بركتهــا  ألنــه  احلــال 

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 عموًمــا: اخِتــذوا القــرار أبنفســكم حبســب أوضاعكــم، 

واســتفُتوا قلوبكــم بصــدق النيــة والتقــوى. 
فمــن هــْدي القــرآن الكــرمي الواضــح أن علــى املريــض أال يصــوم، 
أمــا أن يُفطــر اإلنســان خوفًــا مــن أن ُيصــاب فهــذا ابطــل، كمــا 
قــال ســيدان املســيح املوعــود  إن يف هــذه احلــال يولِّــد 

العــذر عــذرًا آخــر واحليلــة ختلــق حيلــة أخــرى. 
إذا قــال أحدهــم أنــه اســتفى األطبــاء فقالــوا إبن هنــاك احتمــااًل 
هلــذه املشــكلة،  فأقــول إن آراء األطبــاء أيًضــا متباينــة، فقــد 
كتــب األطبــاء املهــرة أنــه ليــس مؤكــًدا أن الصيــام يتســبب يف 
املــرض حتًمــا. إال أنــه إذا ظهــرت العامــات مثــل الســعال أو 
احلمــى حــى لــو كانــت خفيفــة أو الحظتــم أي عامــة أخــرى 
أمــا  فأفطــروا.  صائمــني  وإذا كنتــم  تصومــوا،  فــا 
األطبــاء الذيــن مييلــون إىل النصــح ابإلفطــار 
أو يقدمــون الشــروط الــي تــؤدي يف هنايــة 
ال  أن  األفضــل  مــن  أنــه  إىل  املطــاف 
تصومــوا، فرأيُهــم أيًضــا غــر واضــح. فهــم 
يــذِّرون مــن انحيــة ومــن انحيــة يقولــون 
الطعــام  املــرء مراعيًــا  إنــه ميكــن أن يصــوم 
املناســب. لكــْن ألي حــد يســتطيع الفقــراء أن 

يراعــوا الطعــام املناســب.       
علــى كل حــال فبعــد االطــاع علــى آراء خمتلفــة نتوصــل إىل 
االعتقــاد أبنــه ال حــرج يف الصيــام، أمــا إذا كان هنــاك احتمــال 
ضئيــل لإلصابــة فينبغــي اإلفطــار فــورًا. ويــرى البعــض أن البيــت 

ــه  ــا تســقط روح ــه  فعندم ــه الل ــا مل يزكِّ ــزىك م ــى أن يت ــدر ع ال أحــد يق

عــى عتبــة اللــه بالتذلــل والتواضــع فســوف يتقبــل اللــه دعــاءه، ويصبــح مــن 

املتقــني، وســيكون جديــًرا بــأن يفقــه ديــن النبــي ، وبــدون ذلك فــإن ترديده 

كلــات الديــن وأداءه حــركات العبــادة وغريهــا ليــس إال عــادة وتقليــد اآلبــاء،
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حــاء فيــه أيًضــا أن ال يصومــوا،  الــذي فيــه أي مريــض فعلــى األصِّ
لذلــك. ابختصــار  جــواز  أنــه ال  آخــرون  أطبــاء  يقــول  بينمــا 
املــاء عنــد الســحور واإلفطــار، والذيــن خيافــون  ينبغــي شــرب 
علــى أنفســهم فعليهــم أن يتناولــوا الطعــام الــذي يفــظ املــاء يف 

اجلســم مــدة أطــول إذا كانــوا يُطيقــون. 
ابختصــار مــا دامــت آراء األطبــاء مــن أمريــكا وأملانيــا وبريطانيــا 
أيًضــا متباينــة، فيجــب أن حنــذر مــن أن نُفطــر بنــاًء عليهــا ونُعــّد 
من الذين قال املسيح املوعود  عنهم أهنم يعتمدون على 
التأويــات، غــر أن احلــذر الزم. فالبعــض يكــون احتياُجهــم إىل 
املــاء قليــًا أصــًا، فهــم عــادة قلََّمــا يشــربون، وهــم يصومــون 
أمحــد،  نذيــر  شــودري  امســه  صــاحل  رجــل  هنــاك  أيًضــا. كان 
وكان يتجــول طــول اليــوم هنــا وهنــاك يف الصيــف وكان يشــرب 
قليــًا أو مــا كان يشــرب، أمــا حنــن فكنــا نندفــع إىل املــاء فــور 
دخــول البيــت، فســألُته عــدة مــرات عــن ذلــك فــكان يقــول إن 
احتياجــي إىل املــاء قليــل. فالطبــاع خمتلفــة، ويف هــذه األوضــاع 

جيــب أن يقــرر كل إنســان حبســب طبعــه مســتفتًيا ضمــره. 
اُدعــوا هللا  أن يوفقكــم للصيــام، وأكثــروا الدعــاء يف هــذه 
للنــاس بصــرة ليعرفــوه، وأن    األايم عموًمــا أن يهــب هللا
يرفــع هــذا البــاء عــن العــامل عاجــا، ويرمحهــم وأن يوفقنــا حنــن 
األمحديــني أيًضــا ألن نــؤدي حقوقــه وحقــوق عبــاده ســالكني 
علــى دروب التقــوى، وأن نســتفيد مــن بــركات رمضــان كاملــة. 

كورون واقتصاد العال وحروبه
تدهــورت  قــد  العــامل  يف  االقتصــاد  أوضــاع  أن  أيًضــا  تذكــروا 
ا بســبب الــوابء، فحــني يــدث التدهــور االقتصــادي كمــا  جــدًّ
يف هــذه األايم يــزداد احتمــال احلــروب أيًضــا، فقــد بــدأ كثــر 
املاديــة  يتكلمــون عــن ذلــك. مث إن احلكومــات  مــن احملللــني 
تبحــث عــن احللــول ملشــاكلها والوســائل لنيــل مصاحلهــا ابحليــل 

املاديــة، فاحلــكام يقومــون لصــرف انتبــاه الشــعب عــن املشــاكل 
دمــار  فيتقدمــون إىل  أكثــر،  تقودهــم إىل مشــاكل  بتصرفــات 
أكــر. فكمــا قلــُت قــد بــدأ احملللــون أيًضــا يتحدثــون عــن هــذا. 
الكــرى،  للقــوى  واحلكمــة  العقــل  يهــب  أن    نســأل هللا 
فتعمــل ابلعقــل وال ختطــو أي خطــوة جتــر العــامل إىل مزيــد مــن 
تـُتَــداول يف اجلرائــد علنًــا  فهــذه األمــور اآلن  الفــن والدمــار. 
واحملللــون أيًضــا يتكلمــون عــن ذلــك. فقــد هــددت أمــركا إيــراَن، 
كمــا تـُتَّهــم الصــني أبهنــا مل تُقــدم معلومــات صحيحــة، ومــن مث 
جيــب أن تُرفــع ضدهــا قضــااي، وجيــب أن تُعاَمــل بكــذا، وأننــا 
ســنتصرف بكــذا وكــذا مــع إيــران! ابختصــار جيــب أن تتعقــل 
هــذه  ويف  أيًضــا،  األخــرى  واحلكومــات  األمريكيــة  احلكومــة 
األوضــاع بــداًل مــن أن تســوق العــامل إىل مزيــد مــن الدمــار ابختــاذ 
خطــوة خاطئــة، عليهــم أن خيططــوا بتفكــر رصــني راجعــني إىل 
هللا منيبــني إليــه ومســتعينني بــه، وليدعــوا هللا التقــاء هــذا الــوابء 
ويعينــوا العلمــاء الذيــن يســعون للوصــول إىل عــاج هــذا املــرض. 
ــن حالتنــا الروحانيــة، وأن يوفِّــق  وفَقنــا هللا  ألن ندعــو وحنسِّ
العــامل واحلكومــات الكــرى أن تتخــذ القــرارات وخطــة عمــل 

للمســتقبل ابلعقــل واحلكمــة، آمــني.                     
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من إنعامات هللا ف رمضان
للــه تعــاىل إنعامــات خاصــة يف أوقــات وحــاالت خاصــة، 
خمصوصــة  أوقــاٌت  وللدعــاء  خاصــة،  أايم  لــه  كذلــك 
ُيســتجاب فيهــا خبــرق العــادة عــن أوقــات أخــرى، ومثــال 
الدعــاء وقــت  أن  أكــد ســبحانه علــى  فقــد  ذلــك  علــى 
هــذا  غــر  الدعــاء يف  مــن  أكثــر  ابلقبــول  الفجــر يظــى 
اْلَفْجــِر َكاَن  ــرْآَن  قـُ ِإنَّ  اْلَفْجــِر  ــرْآَن  ﴿َوقـُ فقــال:  الوقــت، 
أكــد  قــد    هللا  رســول  فــإن  َمْشــُهوًدا﴾)1(، كذلــك 

علــى أن عنايــة هللا تتنــزّل علــى العبــاد يف الثلــث األخــر 
مــن الليــل بدرجــات تفــوق الثلــث األول والثلــث األوســط 
ــماِء  ْنــزُِل رَبُّنــا َتبــاَرَك وَتعــاىَل ُكلَّ لَْيلــٍة إىل السَّ منــه، فقــال: »يـَ
لُــُث اللَّْيــِل اآلِخــُر، يقــوُل: َمن َيْدُعويِن،  َقــى ثـُ بـْ ْنيــا ِحــنَي يـَ الدُّ
ْغِفُرين فأْغِفَر  فأْســَتِجيَب له، َمن َيْســَأُلِي فأْعِطَيُه، َمن َيســتـَ
لــه.«)2(، حــى  الصــاة فــإّن ُقــرب 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 
فــإن الشــياطني يظــل  رمضــان ال تضاهيهــا أايم ســواها، 
حبلهــا مــرتوًكا علــى غارهبــا طــوال العــام، تصــارع النــاَس 
يّــدت وُسلســلت. وإذا  ويصارعوهنــا، فــإذا جــاء رمضــان قـُ
كانــت أبــواب النــار مفتوحــة علــى مصاريعهــا طــوال العــام 
إال أنــه إذا جــاء رمضــان ُغّلقــت وُأحِكــم إغاقهــا، وإذا 
كانــت أبــواب اجلنــة مفتــوٌح منهــا ومغلــٌق طــوال العــام إال 

”
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ّتحــت مجيًعــا ومل يبــق منهــا ابٌب  أنــه إذا جــاء رمضــان فـُ
واحــٌد 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 أايَمــه، وأي ليــاٍل تــداين لياليــه يف الفضــل والشــرف؟ 

 
منحة رمضانية من الرمحن الرحيم 

مــن  عتــق  وآخــره  مغفــره،  وأوســطه  رمحــة،  »أولــه  إنــه 
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 كا امسيــه: الرمحــن والرحيــم، ورمحتــه الرمحانيــة تتجلــى 
يف كــون هــذا الشــهر هديــة ومنحــة جمانيــة منــه ســبحانه، 
يقدمــه لــكل مــن أســرف علــى نفســه طــوال العــام فرصــة 
ســاحنة لاعــرتاف ابلذنــب واالعتــذار وطلــب العفــو، وهــو 
بذلــك يرهــن لعبــاده أن البــاب مل ُيغلــق بــل هــو ال يــزال 
مفتوًحــا للعــودة وتعديــل املســار، ورمحــة رحيميــة ملــن امتثــل 
وصــام النهــار وقــام الليــل فرفــع درجاتــه وانل مــن القــرب 
العــام األخــرى،  مــا كان بعيــًدا عــن نوالــه يف ســائر أايم 
فصــار مــن اعتمــر كمــن حــج، وصــار مــن قــام بُســنة كمــن 
أدى فريضــة، فعــن ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول هللا 

 المــرأة مــن األنصــار: »مــا منعــك أن حتجــي معنــا؟ 
.. فأبــدت شــيًئا ِمــَن األعــذار، قــال: فــإذا جــاء رمضــان 

فاعتمــري، فــإن عمــرة فيــه تعــدل حجــة.«)4(

املفهوم القيقي للصيام 
وللصائــم دعــوة مســتجابة حــني 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 الصائمــني الذيــن أعــد هللا هلــم مكانــة 
خاّصــًة ليســت لســواهم، وكان مــن أصحــاب الثــواب اخلفــّي 
الــذي جعلــه هللا ســرًّا ال يعلمــه غــره، واحلديــث: »مــن ســاّبه 
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 صياًمــا، واملقصــود أن الصيــام حالــة عامــة يافــظ 
عليهــا اإلنســان علــى مــدار حياتــه وليســت جمــرد انقطــاع 
عــن الطعــام والشــراب لوقــت معلــوم، بــل هــي حالــة انقطــاع 
عــن احلــال عموًمــا قبــل احلــرام، مبعــى أنــه علــى اإلنســان أن 
ميتنــع عمــا هــو حــاٌل أحيــااًن لــو أن هللا أمــره بذلــك، وأن 
الصائمــني عنــد هللا ليســوا مــن صامــوا رمضــان فقــط، بــل 
مــن صامــوا الدهــر كلــه، مبعــى أهنــم تعاملــوا مــع ســائر أايم 
حياهتــم علــى أهنــا أايم صيــام، فامتنعــوا عــن كل مــا هنــى هللا 

مــن امتنــع عــن الفحــش والســب وإيــذاء النــاس بــأي شــكل مــن األشــكال 

فهــو عنــد اللــه صائــم، وهــذا هــو الــذي يســمى عنــد اللــه صياًمــا، واملقصود 

أن الصيــام حالــة عامــة يحافــظ عليهــا اإلنســان عــى مــدار حياتــه وليســت 

ــد  ــوم، .... الصامئــني عن ــت معل ــرشاب لوق ــام وال ــن الطع مجــرد انقطــاع ع

ــه... ــر كل ــوا الده ــن صام ــل م ــط، ب ــان فق ــوا رمض ــن صام ــوا م ــه ليس الل

”

”
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عنــه، فحــق هلــم أن يســموا عنــد هللا »الصائمــني« وأن تكــون 
هلــم معاملــة خاصــة، وابب خــاص يدخلــون منــه اجلنــة ال 
يزامحهــم فيــه أحــد، ومقــام رفيــع ال ينالــه غرهــم، ولذلــك قــال 
ليــس  الصيــام  ألن  اِئَمــاِت﴾)6(  وَالصَّ اِئِمــنَي  ﴿وَالصَّ تعــاىل: 
جمــرد امتنــاع مؤقــت، وهــذا االمتنــاع املؤقــت ال جيعــل صاحبــه 
يســتحق مقــام »والصائمــني والصائمــات« بــل الصيــام حالــة 
إميانيــة راســخة ال تتعلــق بشــهر واحــد، لكنهــا ممارســة علــى 
وجــه اخلصــوص، ويعــزز هــذا املفهــوم دعــاء مأثــور يقــول: 

اِئِمــنَي،  الصَّ ِصيــاَم  ِفْيــِه  ِصياِمــي  اْجَعــْل  »اللَُّهــمَّ 
ِفْيــِه  َوَنبِّْهــِي  القاِئِمــنَي،  ِقيــاَم  ِفْيــِه  َوِقياِمــي 

أن  واملعــى  الغاِفلِــنَي«.  نومــة  َعــْن 
صيــام  ليــس  لكنــه  صيامــًا  هنــاك 
ليــل  قيــام  وهنــاك  الصائمــني، 
قيــام  هللا  عنــد  يســمى  ال  لكنــه 
القائمــني، إذن صيــام الصائمــني 

الــذي هــو حالــة عامــة هــو صيــام 
جمــرد  وليــس  وجــه خمصــوص،  علــى 

امتنــاع عــن الطعــام والشــراب والشــهوات 
خــال شــهر، كذلــك احلديــث: »كل عمــل ابــن 

آدم لــه إال الصــوم فإنــه يل وأان أجــزي بــه.«)7(، وكمــا أن هــذا 
العمــل يظــل مازمــا لإلنســان علــى مــدار حياتــه وال يكــون 
خــال شــهر واحــد دون بقيــة العــام؛ كذلــك الصــوم تامــا، 
فهــو حالــة عامــة تــازم اإلنســان علــى مــدار حياتــه كلهــا، 
لكن الصيام الذي يقصده هللا هنا هو فعل ميارســه اإلنســان 

كل يوم وكل ســاعة، وليس جمرد صيام شــهر من اثْي عشــر 
َأْحَصنَــْت  ﴿الَـّـِي  تعــاىل:  قولــه  ذلــك  إىل  ونضيــف  شــهراً، 
رَْجَهــا﴾)8( وهــي حالــة مرمييــة تقــوم علــى تــرك املمنوعــات،  فـَ
نقيــة خاليــة  وعندمــا أييت دور األعمــال أييت علــى أرضيــة 
البــذور يف  أبــذر  أن  الصــواب  مــن  فليــس  دنــس،  أي  مــن 
أرض تغطيهــا احلشــائش وتعمهــا خملفــات احملصــول القــدمي، 
بــل البــد مــن إزالــة كافــة العوائــق والعوالــق، وســد األبــواب 
علــى كل آفــة، حــى هنــيء املنــاخ املناســب لتنبــت البــذور 
وتســتغلظ الــزروع وتســتوي علــى ســوقها، ولنــا أن نتأمــل 
َنُكــْم  يـْ بـَ َأْموَاَلُكــْم  أَتُْكلُــوا  ﴿َواَل  تعــاىل:  قولــه 
الصــوم،  مــن  نــوع  إنــه   ،)9(﴾ اِبْلَباِطــِل 
الغــر  أمــوال  أكل  عــن  امتنــاع  أي 
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 ابلصائمــني 

والصائمــات. 
الوامش

1. )اإلسراء 79(
2. أخرجه البخاري )1145(، ومسلم )758(

3. شعب اإلميان للحافظ البيهقي
4. )البخاري ومسلم(، ويف رواية ملسلم: »حجة معي«.

5. )فتح الباري(   6. )األحزاب: 36(   7. رواه البخاري )5927(

8. )التحرمي: 13(   9. )البقرة 189(

ــل  ــت ال يجع ــاع املؤق ــذا االمتن ــت، وه ــاع مؤق ــرد امتن ــس مج ــام لي الصي

صاحبــه يســتحق مقــام »والصامئــني والصامئــات« بــل الصيــام حالــة إميانيــة 

ــا مارســة عــى وجــه الخصــوص... ــق بشــهر واحــد، لكنه راســخة ال تتعل

”
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”
نيا أفَضُل الّصيام«. اِت الدُّ »صوُم النَّفِس عن لذَّ

 حضرة علي بن أب طالب كرََّم  هللاُ وجهه

نيا، وُيكِثُر عليَك الّشدائد  * »إذا رأيَت هللَا َيِبُس َعنَك الدُّ
والبلــوى فاعَلــم أنَّــَك عزيــٌز ِعنــَدُه، وأنَّــَك ِعنــَدُه مبــكاٍن، وأنَّــُه 

يســلُك بِــَك طريــَق أوليائِــِه وأصفيائـِـه«.
ــرائِر لعــاملِِ  * »عامــل النَّــاَس مبــا يُظهرونَــُه لــَك، ودَع السَّ

مــا يف الّضمائِــر«.
ــا يف قــوٍل احلَــق  *»الـــُمشكلة ليَســت يف معرفــة احلــق، وإمنَّ

مهمــا كانــت الّنتائــج«. 
* »مــا قيمــُة صــاٍة أو ِصيــاٍم ال يـَُعّلمــاِن اإلنســاَن نظافــَة 

واجلَــوارح«!! الضَّمــِر 
»الّنفُس إذا مل ُتَنع بعَض الـُمباحات َطِمَعت يف احملظورات«.

»النَّفُس إن مل تشتغل بشيء َشَغَلت صاحَبها«. 
اإلمام أبُو َحاِمٍد ٱْلَغزَايل )رمحُه هللا(

*  »العــاِرف صائِــم الدَّهــِر دائــم احلُمَّــى، صائِــُم الدَّهــر بقلبــه 
حممــوم بســرّه حــّى يَلقــى ربَّــه.« 

عــن  أعضائــه  مجيــع  ميســك  أن  هــو  الطريقــة:  »صــوم   *
والذمائــم«. واملناهــي  احملرمــات 

الشَّيخ عبد القادر اجلياين )رمحُه هللا(

الســّر  يف  هللا  بتقــوى  »أوصْيُكــم  وصــاايه:  آخــر  يف   *
والَعانيَــة، وبقلَّــِة الطَّعــاِم، وِقلَّــِة املنــام، وقلَّــة اآلاثم، ومواظبــة 
الــدوام،  علــى  الشَّــهوات  وتــرك  القيــام،  ودوام  الّصيــام، 
واحتمــال اجلَُلفــاء مــن مجيــِع األانم، وتــرك جُمالســة السُّــفهاِء 
والعــوام، وُمصاحبــُة الصَّاحلــنَي والِكــرام، فــإنَّ خــَر النَّــاِس 
َمــن ينَفــُع النّــاس، وخــَر الــكاِم مــا قــلَّ ودل، واحلمــد هلل       

وحَده«.                        
       جال الدين الّرومي

* عــن َصــوِم العارفــني: هــَو صــوم مــن توالهــم هللا ابإلمســاك 
عــن أنفســهم وجوارحهــم وانتقلــوا مــن بَشــريَِّتِهم إىل عقِلهــم، 
هنارهــم  وكمــل  عندهــم  شــهوة  ال  حيــُث  الـــمحض  العقــل 

ففارقــوا اإلمســاك والتحقــوا بعــامل األمــر.
الشيخ األكر حُمِي الدين ابن عرب
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جمع وإعداد: عائشة أحمد
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الِبطنة ُتذهب 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 
مــن مــرض أو ســفر، لصريــح منطــوق حكمــه تعــاىل: ﴿َشــْهُر 
َرَمَضــاَن الَـّـِذي أُنْــزَِل ِفيــِه اْلُقــْرآُن ُهــًدى لِلنَّــاِس َوبـَيِّنَــاٍت ِمــَن 
َوَمــْن  فـَْلَيُصْمــُه  ــْهَر  ِمْنُكــُم الشَّ َشــِهَد  َفَمــْن  َواْلُفْرقَــاِن  اهْلُــَدى 

 ُ ُأَخــَر يُرِيــُد اللَّ ٍم  ِمــْن َأايَّ ٌة  َكاَن َمرِيًضــا أَْو َعلَــى َســَفٍر َفعِــدَّ
ُوا  َة َولُِتَكــرِّ ــوا اْلِعــدَّ ــُد ِبُكــُم اْلُعْســَر َولُِتْكِمُل ِبُكــُم اْلُيْســَر َواَل يُرِي
اللََّ َعلَــى َمــا َهَداُكــْم َوَلَعلَُّكــْم َتْشــُكُروَن﴾ )1(.. وإذا كان هللا 
تعــاىل يريــد بنــا اليســر، فَِلمــاذا يشــق علينــا بفــرض الصيــام 

أصــًا؟!
يف حقيقــة األمــر، تعتــر املشــقة املصاحبــة للصــوم أمــرًا نســبًيا، 
وفائــدة الــروح ال تتحقــق إال ابلصــوم، بــل إن اجلســد كذلــك 
بثقلــه وكثافتــه جيــد فائــدة عظيمــة مــن الصــوم، أال نــرى أن 
الثقــل مرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا ابملشــقة؟! يقــول تعــاىل: ﴿َوحَتِْمــُل 
أَثـَْقاَلُكْم ِإىَل بـََلٍد ملَْ َتُكونُوا اَبِلِغيِه ِإالَّ ِبِشقِّ اأْلَنـُْفِس ِإنَّ َربَُّكْم 
لَــَرُءوٌف َرِحيــٌم﴾)2(.. فثقــل اجلســد الناتــج عــن كثــرة األكل 
والشــرب يرتتــب عليــه مشــقة اجلســد والــروح وإرهاقهمــا، هلــذا 
كان مــن ضمــن مقاصــد الصــوم وفوائــده اجلمــة إراحتهمــا 

ُخالَصُة
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بالصيــام تتحقــق التقــوى، والتــي بهــا تحصــل الهدايــة بالــرورة. فتجلــت بــركات 

الصــوم يف شــخص حرتــه  حــني قــى مــدة معتكًفــا صامئًــا فتلقــى يف تلــك 

األثنــاء مــن الــرؤى والكشــوف واإللهــام الواضــح مــا ننعــم بــه اآلن ونرتــوي.
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مــن ذلــك التعــب. قيــل للحســن البصــري يوًمــا: أي شــيء 
يدخــل احلــزن يف القلــب؟ فقــال: اجلــوع، قــال: فــأي شــيء 
خيرجــه، قــال: الشــبع، مث قــال: توبــوا إىل هللا مــن كثــرة النــوم 
والطعــام. واحلــق أن الصيــام يرفــع مــن حالــة املــرء الروحانيــة، 
إذ إنــه يُــط مــن شــأن اجلســد حبرمانــه مــن مشــتهياته، ولــو 
كانــت يف األصــل حــااًل لــه، وقدميًــا قيــل: الِبطنــة ُتذهــب 

الفطنــة.

صوم املسيح املوعود
أدرك املســيح املوعود  فلســفة الصــوم احلقيقيــة إبهلــام 
إهلــي خــاص فقــال: »ليــس الصــوم أن يبقــى اإلنســان جائًعــا 
يطّلــع  اللــذان  وأتثــره  حقيقتــه  لــه  بــل  فقــط،  وعطشــان 
عليهمــا اإلنســان مــن خــال التجربــة، ومــن طبيعــة اإلنســان 
أنــه كلمــا أكل قليــًا حصلــت لــه تزكيــة النفــس، وازدادت 
حلضرتــه  شــعر  بيــت  هنــاك  وكذلــك  الكشــفية«)3(،  قــواه 
يذكــر فضائــل الصــوم، وذلــك يف ســياق حديثــه عــن فضائــل 

القــرآن، يقــول حضرتــه بلســان عــرب مبــني:
َعرِيٌف فـَْرُس نـَْفِسي ِعْنَد َحْرٍب   

رُّ ِمْن َشدِّ الِبطَاِن )4(                            َويُْدَرى السِّ
 فاختــذ الصيــام لــه جنــة ووجــاًء، حيــث كانــت العبــادات يف 
اإلســام عنــد حضرتــه وســائل ال غــاايت، وقــرأ بعيــْي قلبــه 
يَــاُم  قولــه تعــاىل: ﴿اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ
َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن قـَْبِلُكــْم َلَعلَُّكــْم تـَتَـُّقــوَن﴾ )5(، 
فــأدرك أن ابلصيــام تتحقــق التقــوى، والــي هبــا حتصــل اهلدايــة 

  ابلضرورة. فتجلت بركات الصوم يف شــخص حضرته
حــني قضــى مــدة معتكًفــا صائًمــا فتلقــى يف تلــك األثنــاء 
مــن الــرؤى والكشــوف واإلهلــام الواضــح مــا ننعــم بــه اآلن 

ونرتــوي.

الذكر طعام أيًضا
احليــاة الروحانيــة تقــع أعلــى ســلم األولــوايت، ﴿َوَمــا َهــِذِه 
ـَـَواُن  اَر اآْلِخــَرَة هَلِــَي احْلَيـ نـَْيــا ِإالَّ هَلـْـٌو َوَلِعــٌب َوِإنَّ الــدَّ احْلََيــاُة الدُّ
لَــْو َكانُــوا يـَْعَلُمــوَن﴾)6(.. وقــد ذكــر النــي  إشــارات كثــرة 
توضــح أن تلــك احليــاة الروحانيــة منشــؤها الذكــر، ذكــر هللا 
ــُل الَّــِذي َيْذُكــُر َربَّــُه َوالَّــِذي اَل َيْذُكــُر َربَّــُه  ــاَل: »َمَث تعــاىل، فَق
َمثَــُل احْلَــيِّ َواْلَميِّــِت«)7(.. وقــال ســيدان املصلــح املوعــود يف 
معــرض بيانــه ملعــى الذكــر، يف كتابــه اهلــام »الذكــر اإلهلــي«، 
مــا تعريبــه: »الذكــر: اســتحضار الشــيء يف الذهــن حبيــث 
ــر حضــور اهلل تعــاىل،  ال يغيــب عنــه، وذكــر هللا يعــي تذكُّ
ــر حضــور اهلل تعــاىل يســمى بذكــر  والطريــق املســتخدم لتذكُّ
هللا، وهــو اســتحضار صفــات هللا تعــاىل وترديدهــا ابللســان 

وإقرارهــا ابلقلــب والتفكــر يف قدرتــه عــز وجــل«)8(.

القرآن والنيب العدنن، 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 تعبــرا عــن ذلــك الشــغف قولــه يف كتابــه 

”

”



والروحـــاين  املـــادي  تقدمنـــا  أن  والحـــق 

ـــر والتفكـــر يف القـــرآن والعمـــل  مرتبـــط بالتدب

بأحكامـــه والخضـــوع لحكومته يف كل شـــؤوننا.

        التقوى                ابريل     282021 

»مــرآة كمــاالت اإلســام« يف ســياق حديثــه عــن كمــاالت 
القــرآن العظيــم:

"ووهللا إنــه ُدرٌّة يتيمــة. ظاهــره نــوٌر، وابطنُــه نــوٌر، وفوقــه 
نــوٌر، وحتتــه نــوٌر، ويف كل لفظــه وكلمتِــه نــوٌر. جنّــٌة روحانيــة، 
ــِه األهنَــاُر. ُكل مثــَرِة  ُذلَّلــت ُقطُوُفهــا َتذليــًا، وجتــري مــن حَتِت
الّســعاَدِة تُوَجــد فيــه، وكّل قـَبَــٍس يـُْقتبَــُس منــه، ومــن ُدونــه 
َخــْرُط الَقتَــاِد. َمــَوارُد فَيضــه ســائغٌة، َفطُــوىب للشــاربني. وقــد 
قُــِذَف يف قلــي أنــواٌر منــه مــا كان يل أن أســتحصَلها بطريــق 
آخــَر. ووهللا لــْوال القــرآن مــا كان يل ُلطــُف حيــايت. رأيــُت 
َأَشــدَّ  إليــه  ألــِف يوســَف، فِملــُت  أْزيَــَد مــن مائــة  ُحســَنه 
ين كمــا يــُـَرىب اجلنــنُي،  َمْيلــي، وُأْشــِرَب هــو يف قلــي. هــو رابَّ
وله يف قلي أثـٌَر عجيٌب، وُحسُنه يُراودين عن نفسي. وإين 
أدركــُت ابلكشــف أن حظــرة القــدس ُتســَقى مبــاء القــرآن، 
وهــو حبــٌر َمــّواٌج مــن مــاء احليــاِة، مــن شــرب منــه فهــو يــي 

بــل يكــون مــن احمليــني.")9(
الروحانيــة،  البديهيــات  ومــن 
لدينــا علــى األقــل حنــن املســلمني 
والنــي  القــرآن  أن  األمحديــني، 

تشــبيههما  ذاهتــا، وإن كان  للعملــة   وجهــان  العــدانن 
بوجهــي العملــة فيــه شــيء مــن التجــاوز الــذي نســأل هللا 
عليــه املغفــرة، مــا نــود قولــه أن القــرآن إذا كان هــو منطــوق 
التعليــم اإلهلــي، فالنــي  تطبيــق ذلــك التعليــم املقــدس، 
وذكــر التعليــم دون االهتــداء بتطبيقــه هلــو حمــض هــراء، هلــذا 
أكــدت آايت القــرآن العظيــم نفســه علــى ضــرورة االقتــداء 
بتطبيقــه األمثــل، ســيدان حممــد املصطفــى، فيقــول تعــاىل: 
﴿ِإنَّ اللََّ َوَمَاِئَكتَــُه ُيَصلُّــوَن َعلَــى النَّــِيِّ اَي أَيُـَّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا 
َتْســِليًما﴾ )10(، وطاملــا أشــار ســيدان  َعَلْيــِه َوَســلُِّموا  َصلُّــوا 
املســيح املوعــود إىل حقيقــة كــون القــرآن مصــدر ريِـّـه وَشــَبِعه 
فقــال عنــه: "مــوارد فيضــه ســائغة، فطــوىب للشــاربني. وقــد 
قُــذف يف قلــي أنــوار منــه مــا كان يل أن أســتخصلها بطريــق 

وافــرًا  أانلــي حظًــا  أنــه  فاحلمــد هلل مث احلمــد هلل  آخــر... 
مــن  بطــي  وأشــبع  ُدرره،  مــن  إماقــي  وأزال  أنــواره،  مــن 
أمثــاره")11(، وأمــا عــن ســيدان حممــد املصطفــى خــامت النبيــني 
الــروح،  غــذاء  خاصــة  املوعــود  ملســيحنا  مثــل  فقــد   
حــى صــار "طعــام املهجــة"، فنقــرأ حلضرتــه قولــه يف حبيبــه 
ــا خيتصــر ذلــك املعــى الســامي، حيــث يقــول  املصطفــى بيًت

حضرتــه متغنّـــًيا حبــب ســيده وســيدان خــامت النبيــني:  
وأصباين  النيُّ  حبسِن   وجٍه

            أرى قــلي له كاملســـــتهامِ  
ْصَطَفى َرْوٌح ِلَقْلِي 

ُ
َوِذْكُر امل

            َوَصاَر ِلُمْهَجِي ِمْثَل الطََّعام)12( 

آداب تلوة القرآن الكرمي
تاًمــا كالصيــام الــذي قــد يؤديــه املــرء وال جيــي منــه ســوى 
اجلــوع والعطــش، فكذلك القرآن، 
ســوى  جيــي  ال  لــه  قــارئ  رب 
ســأل  ابهلل..  والعيــاذ  اللعنــات، 
املوعــود  املســيح  ســيدان  ســائٌل 
فأجــاب  القــرآن؟  تــاوة  تكــون  أن  جيــب  :كيــف 

حضرتــه: 
»اُتلــوا القــرآن الكــرمي بتدبــر وتفكــر وإمعــان نظــر. ورد يف 
احلديث الشريف: “ُربَّ قارئ يلعنه القرآن”.. أي هناك 
كثــر ممــن يقــرؤون القــرآن ولكــن القــرآن يلعنهــم. الــذي يقــرأ 
القــرآن وال يعمــل بــه هــو الــذي يلعنــه القــرآن. فــإذا مــّر 
املــرء أثنــاء تــاوة القــرآن آبيــة رمحــة فعليــه أن يســأل هللا مــن 
رمحتــه، وإذا مــّر آبيــة تذكــر نــزول عــذاب علــى قــوم فعليــه 
أن يســتعيذ ابهلل مــن عذابــه. وينبغــي تــاوة القــرآن ابلتدبــر 

واإلمعــان، كمــا جيــب العمــل بــه«)13(.
ففــي هــذا املقتبــس يعلمنــا حضرتــه ســُبَل التــأّدب مــع القــرآن 
الكــرمي .. إذ للتــاوة آداٌب ينبغــي علينــا التحلّــي هبــا حــني 

”
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نقــرأ القــرآن الكــرمي، أبســطها أن نتدبّــر يف أوامــره ونواهيــه 
فنلتــزم مبــا أمــران بــه وننتهــي عمــا هُنينــا عنــه.. 

فهــذا هــو األدب الــذي عّلمنــا إايه ســيدان املســيح املوعــود 
 لتــاوة القــرآن الكــرمي. وإننــا نــرى أن املتحلــي هبــذا 
األدب واملتدبــر للقــرآن العامــل أبحكامــه يــرتاءى خمتلًفــا 
عــن غــره، وتكــون حالتــه الروحانيــة أعلــى مــن غــره بــكل 

جــاء ووضــوح.. 
مث أتيت مرحلــة التدبــر والتفكــر فيــه. واحلــق 

مرتبــط  والروحــاين  املــادي  تقدمنــا  أن 
ابلتدبــر والتفكــر يف القــرآن والعمــل 
أبحكامــه واخلضــوع حلكومتــه يف كل 

شــؤوننا.
  املوعــود  املســيح  وّجــه  لــذا 

أنظــاران إىل التدبــر والتفكــر يف القــرآن 
 -  - النــيِّ  صحابــُة  الكــرمي كمــا كان 

يـَْقــرؤون ويتدبَـّـرون، ويتأثــرون، فــإن التدبــر هــو الغايــة 
الكــرى مــن إنــزال القــرآن.. قــال تعــاىل: ﴿ِكَتــاٌب أَنـَْزْلَنــاُه 
ــَر أُولُــو اأْلَْلَبــاِب﴾ )14( بَـّــُروا آاَيتِــِه َولِيـََتذَكَّ ــاَرٌك لَِيدَّ ــَك ُمَب ِإلَْي

ومــن آداب تــاوة القــرآن الكــرمي تاوتــه بصــوت عــذب 
تبليــغ  ذلــك  مــن  والغــرض  حممــود  أمــر  وهــو  مجيــل، 
اإلســام، ألن اخلطــاب لــو أُلقــي بصــوت مجيــل فإنــه ال 
شــك يــرتك أثــرًا يف النفــوس، وهــذا مــا يبّينــه حضــرة املســيح 

: املوعــود 
"إن اخلطــاب اجلميــل إذا أُلقــي أبســلوب مجيــل كان لــه 
أثــر، ولكــن نفــس اخلطــاب لــو ألقــي أبســلوب رديء ممــّل 

فـََقــَد التأثــر.")15( 
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هنــاك كثــري ممــن يقــرؤون القــرآن ولكــن القــرآن يلعنهــم. إن الــذي يقــرأ 

ــاء  ــرء أثن ــّر امل ــإذا م ــرآن. ف ــه الق ــذي يلعن ــو ال ــه ه ــل ب ــرآن وال يعم الق

تــالوة القــرآن بآيــة رحمــة فعليــه أن يســأل اللــه مــن رحمتــه، وإذا 

ــه مــن  ــه أن يســتعيذ بالل ــوم فعلي ــزول عــذاب عــى ق ــر ن ــة تذك ــّر بآي م

عذابــه. وينبغــي تــالوة القــرآن بالتدبــر واإلمعــان، كــا يجــب العمــل بــه«

”

”



في خضم

        التقوى                ابريل     302021 

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

بفلســفة شــعائران، اللهــم إال إذا كنــا حنــن مدركــني هلــا أوال، 
فهــذا املقــال دورة يف فلــك فلســفة إحــدى الشــعائر الدينيــة 
اإلســامية، والي هي عماد ديننا احلنيف ودعامته، حديثنا 
عــن »الصــاة«.. مــاذا عســاها تكــون؟! وملــاذا منارســها؟!

حزمة من املعان ف لفظ واحد
إىل جانــب املعــى اللغــوي األشــيع للصــاة، واملشــتق مــن 
الصلــة واالتصــال والوصــال، فـــ »الصــاة« أيًضــا يف اللســان 
العــرب لفــظ جامــع للعديــد مــن الــدالالت اللفظيــة الفريــدة، 
والي يســتحيل اجتماعها يف لفظ واحد يف أي لســان آخر 
ســوى لســان العــرب. فممــا حُتدثنــا بــه املعاجــم أنَّ »الصــاة 
مــن الصلــي، فصلــي النَّــار، َوصلــي هبـَـا َصلًــى وصليَــــا: اْحتـََرَق 
األشــقى﴾،  ِإالَّ  يصاهــا  اْلَعزِيــز: ﴿اَل  التَـّْنزِيــل  َويف  ِفيَهــا، 
ــال صلــي  ــه عــاىن شــدته وتعبــه، َويـَُق َوصلــَي اأْلَمــَر َوصلــي ِب
بفــان َوصلــي بشــر فــَان فـَُهــَو صــال َويف التَـّْنزِيــل اْلَعزِيــز: 

ِفْزُيوُلوِجَيا التََّديُِّنِفْزُيوُلوِجَيا التََّديُِّن
يَّاِن يَّاِنالَمْظَهُر َواأَلَثُر  الَمادِّ الَمْظَهُر َواأَلَثُر  الَمادِّ

ِة ِلْلِعَباَدِة الرُّوِحيَِّة  ِلْلِعَباَدِة الرُّوِحيَّ

أحمد وائل  - مصر

                                                       العلم             الدين



عــى مــدى العقــود األربعــة املاضيــة، كانــت العالقة بني الصــالة والصحــة موضوع 

ــال  ــن اتص ــون م ــد واملتك ــان املعق ــك الكي ــو ذل ــان ه ــعة. واإلنس ــات واس دراس

ــى  ــد، فمعن ــر الجس ــس وجوه ــر النف ــروح وجوه ــر ال ــة: جوه ــر الثالث الجواه

ــورة. ــة املذك ــر الثالث ــى الجواه ــا ع ــض بركاته ــا أن تفي ــالة عمله ــل الص أن تعم
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﴿ِإالَّ مــن ُهــَو صــال اجلَِْحيــم﴾«)1(. وجــاء يف حتفــة األريــب 
معــى صلــي: ﴿اصلوهــا﴾: ذوقــوا حرهــا. ﴿تصطلــون﴾: 
تســخنون. ﴿نــصليــــهم انرا﴾: نشــويهم هبــا« )2(. واْصطََلــى 
ابلنــار: اْســَتْدفَأ ويف التنزيــل: ﴿ِإْذ قَــاَل ُموَســى أِلَْهلِــِه ِإيّنِ 
آَنْســُت اَنرًا َســآتِيُكْم ِمنـَْهــا خِبَــَرٍ أَْو آتِيُكــْم ِبِشــَهاٍب قـَبَــٍس 

َلَعلَُّكــْم َتْصطَلُــوَن﴾ )النمــل: 8(. 
مــرزا  حضــرة  يقتطــف  الصــاة،  عــن  حديثــه  معــرض  ويف 
الكــرمي  القــرآن  مــن دوحــة  تعــاىل(  طاهــر أمحــد )رمحــه هللا 
الثمــرة اآلتيــة: ﴿ِإنَّ الصَّــَاَة تـَنـَْهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َواْلُمْنَكــِر﴾ 
)العْنكبــوت 46(، ويعلــق عليهــا حضرتــه مبــا تعريبــه: »هــذه 
اآليــة هلــا دالالت إجيابيــة وســلبية، وهــي ضروريــة للغايــة خللــق 
ســلوك بشــري مثــايل. وهكــذا، يف داللتهــا الســلبية، تعــني 
املصلــي علــى التخلــص مــن مجيــع أنــواع اخلطــااي. ويف داللتهــا 
اإلجيابيــة، تعّلــم اإلنســان، وتصقــل طبعــه وترقّــي صفاتــه إىل 
وإذ  مــع هللا.«)3(،  ابلتواصــل  الــذي جيعلــه جديــرًا  الســمو 
تعمــل الصــاة عملهــا يف تطهــر املصلــي مــن اخلطــااي، فهــي 

كالنــار الــي ُتصلــي وتنقــي املعــدن. 

فلسفة الصلة والدعاء
مجيعنــا نؤمــل مــن وراء صاتنــا اســتجابة هللا عــز وجــل، وقــد أوضــح 
بســبب  وينــدب  الطفــل  يبكــي  عندمــا  أنــه    املوعــود  املســيح 
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 الريئــة للطفــل اجلائــع. وهكــذا، عندمــا يتوســل 
اإلنســان بصــدق وبتواضــع، أو يبكــي حــى، فإنــه يتــوق إىل مســاعدة 
مــن اخلالــق كمــا الطفــل الضعيــف الــذي يبكــي طلبًــا حلليــب أمــه. )4(

شهادة املختربات عن فسيولوجيا املتدين
الصــاة  بــني  العاقــة  املاضيــة، كانــت  العقــود األربعــة  مــدى  علــى 
الكيــان  والصحــة موضــوع دراســات واســعة. واإلنســان هــو ذلــك 
املعقــد واملتكــون مــن اتصــال اجلواهــر الثاثــة: جوهــر الــروح وجوهــر 
النفــس وجوهــر اجلســد، فمعــى أن تعمــل الصــاة عملهــا أن 
تفيــض بركاهتــا علــى اجلواهــر الثاثــة املذكــورة، ففيمــا يتعلــق 
ابلفائــدة اجلســدية املتحققــة مــن الصــاة فقــط، فوفًقــا لدراســة 
طبية  نشــرهتا وكالة ســكاي نيوز العربية الختصاصي اجلراحة 
العامة الدكتور عبد هللا حممد نصرت، حتت عنوان »أثرالصاة 
علــى كفــاءة الــدورة الدمويــة ابلدمــاغ« ونشــرت ضمــن حبــوث 
العلــوم اإلنســانية واحلكــم التشــريعية للهيئــة العامليــة لإلعجــاز 
العلمــي يف القــرآن والســنة، أكــدت هــذه الدراســة العلميــة أن 
حــركات أداء الصلــوات اخلمــس ابلغــة الفائــدة للــدورة الدمويــة 
الدماغيــة، وذلــك لتزايــد ســراين الــدم إىل املــخ أثنــاء الســجود 
بفعــل ميــل الــرأس إىل أســفل، إضافــة إىل أن انطــواء اجلســم 
مــن  الــدم  توجيــه  علــى  يســاعد  الســجود  أثنــاء  نفســه  علــى 
األطــراف إىل األعضــاء الداخليــة واملــخ. كمــا بينــت الدراســة 
الــدم بشــكل  تــزداد يف  الكربــون  أن معــدالت اثين أكســيد 
وظيفــي أثنــاء ميــل الــرأس إىل أســفل أثنــاء الســجود، وذلــك 
نتيجــة ضغــط األحشــاء علــى الرئتــني ممــا يســاعد علــى إضافــة 
املزيــد مــن تدفــق الــدم إىل املــخ. وأشــارت إىل أن تكــرار ميــل 

”

”



        التقوى                ابريل     322021 

أثنــاء  ارتفاعــه  مث  والســجود  الركــوع  أثنــاء  أســفل  إىل  الــرأس 
التــوازن  نظــام  علــى  احملافظــة  يف  يســاعد  واجللــوس  القيــام 
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 الصاة، يتفظون ببنيان جســمي وعقلي ســليم 
إىل حــد كبــر حــى عمــر متقــدم مقارنــة أبقراهنــم، مؤكــدة أن 
تطبيــق أداء حــركات الصــاة مــن ســجود وركــوع وقيــام وغرهــا 
ابلشــكل املشــروط هلــا يســاعد علــى حتقيــق أكــر قــدر مــن 

الفائــدة اجلســمانية املوجــودة. وأوضحــت 
لنظــام  املــزدوج  الفعلــي  الــرد  أن  الدراســة 

أثنــاء  التلقائــي  املخيــة  الدمويــة  الــدورة 
الســجود يدعــو إىل مزيــد مــن الفهــم 
األمــر  مــع  تتحقــق  الــي  للفائــدة 
حــركات  يف  التــأين  يف  اإلســامي 

أداء الصــاة حــى االطمئنــان مــع كل 
املرجــوة  الفائــدة  حتقيــق  يتيــح  ممــا  حركــة، 

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 
احليــاة  أنشــطة  عــن  النامجــة  الدماغيــة  الدمويــة  الــدورة  علــى 
اليوميــة وعــن ممارســة أنــواع الرايضــة املختلفــة.)5( كمــا اكتشــف 
الدكتــور هربــرت بنســون، املختــص ابلقلــب واألوعيــة الدمويــة 
يف كليــة الطــب جبامعــة هارفــارد ورائــد يف جمــال طــب العقــل/

الــي حتــدث  مــا يســميه »االســتجابة لاســرتخاء«  اجلســد، 
خــال فــرتات الصــاة والتأمــل. ينخفــض خاهلــا االســتقاب 
يف اجلســم، ويتباطــأ معــدل ضــرابت القلــب، وينخفــض ضغــط 
الــدم، وتصبــح أنفاســنا أكثــر هــدوًءا وأكثــر انتظاًمــا.)6( ترتبــط 
هــذه احلالــة الفيزيولوجيــة مبوجــات الدمــاغ البطيئــة، ومشــاعر 
الســيطرة، واليقظــة اهلادئــة وراحــة البــال. هــذا أمــر مهــم ألن 

بنســون يقــدر أن أكثــر مــن نصــف جممــوع زايرات املرضــى 
مثــل  أمــراض  ســببها  اليــوم  املتحــدة  الــوالايت  يف  لأطبــاء 
االكتئــاب وارتفــاع ضغــط الــدم والقرحــة والصــداع النصفــي، 
ارتفــاع مســتوايت  بســبب  األقــل  علــى  والــي حتــدث جزئيًــا 
التوتــر والقلــق.)7(  كمــا أجــرى د. أنــدرو نيوبــرج، مديــر مركــز 
الروحانيــة والعقــل يف جامعــة بنســلفانيا، دراســة عــن البوذيــني 
التبتيــني يف التأمــل وعــن الراهبــات الفرنسيســكان يف الصــاة 
أظهروا اخنفاًضا يف النشاط يف أجزاء الدماغ املرتبطة ابلشعور 
اجملموعتــني.  يف كلتــا  املكانيــة  والقــدرة  ابلــذات 
كمــا وجــد أن الصــاة والتأمــل يزيــدان مــن 
مســتوايت الدوابمــني الــذي يعــزز مــن 

الشــعور ابلســعادة.)8(
إن آاثر املمارســة الروحيــة ال تقتصــر 
علــى حصيلــة ازدايد الرتكيــز. طلــب 
كــني ابرمجنــت، مــن جامعــة بولينــغ 
غريــن ســتيت، مــن جمموعــة واحــدة مــن 
الصــداع  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
ملــدة 20  ابلتأمــل  يــوم  يقومــوا كل  أن  النصفــي 
دقيقــة مكرريــن مجلــة روحانيــة مثــل »هللا خــر. هللا ســام. 
هللا حمبــة«. بينمــا اســتخدمت اجملموعــة األخــرى شــعارًا غــر 
لــدى  فــكان  الرمــال انعمــة.«  أخضــر.  »العشــب  روحــي: 
املتأملــني الروحيــني صداًعــا أقــل وأكثــر حتمــًا لــأمل مــن أولئــك 

الذيــن ركــزوا علــى العبــارات احملايــدة. )9(
يف إحــدى الدراســات الــي ميوهلــا املعهــد الوطــي للصحــة، 
تَبــنّي أن األفــراد الذيــن يصلّــون يوميًّــا أقــل عرضــة لإلصابــة 
ابرتفــاع ضغــط الــدم بنســبة 40 ابملائــة مــن أولئــك الذيــن 
ال ميارســون الصــاة ابنتظــام. وجــد البحــث يف كليــة الطــب 
يف دارتــوث أن املرضــى الذيــن لديهــم معتقــدات دينيــة قويــة 
والذيــن خضعــوا جلراحــة قلــب اختياريــة كانــت قدرهتــم علــى 
التعــايف أكثــر بثــاث مــرات ممــن هــم أقــل تدينًــا. تشــر دراســة 

”



ــا،  ــم أيًض ــد الجس ــا تفي ــب، إنه ــة وحس ــا الروحي ــى فائدته ــالة ع ــا الص ــرص مزاي وال تقت

ــد  ــه العدي ــل هــادئ، وهــذا األصــل يف مارســة الصــالة، ل ــة تأّم فمجــرد الجلــوس يف حال

ــض  ــى خف ــة ع ــذه الطريق ــل ه ــة، إذ تعم ــة العام ــى الصح ــة ع ــريات اإليجابي ــن التأث م

ــض  ــدل النب ــاء مع ــاد، وإبط ــون اإلجه ــتويات هرم ــض مس ــع، وخف ــدم املرتف ــط ال ضغ

ــة.... ــلات العالجي ــن املس ــة م ــذه املعلوم ــت ه ــد أصبح ــي. وق ــاز املناع ــم الجه ودع
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أجريت عام 2011 على شباب املدينة املصابني ابلربو من 
قبــل الباحثــني يف جامعــة سينســينايت إىل أن الذيــن مارســوا 
الصــاة والتأمــل كانــت األعــراض عندهــم أقــل وأخــف مــن 

الذيــن مل يفعلــوا ذلــك.)10(
مــا ميكــن أن خيــران بــه العلــم هــو أن األشــخاص الذيــن 
ُيصّلــون ويتأملــون مييلــون إىل أن يكونــوا أكثــر صحــة مــن 
الناحيــة اإلحصائيــة ويعيشــون لفــرتة أطــول مــن الذيــن ال 
يصلــون. وتبقــى مســألة كــون هــذه النعــم جمــرد آاثر جانبيــة 

غــر مقصــودة لفوائــد روحيــة أعمــق، مســألة إميــان.
وال تقتصــر مــزااي الصــاة علــى فائدهتــا الروحيــة وحســب، إهنــا 
تفيــد اجلســم أيًضــا، فمجــرد اجللــوس يف حالــة أتّمــل هــادئ، 
وهــذا األصــل يف ممارســة الصــاة، لــه العديــد مــن التأثــرات 
اإلجيابيــة علــى الصحــة العامــة، إذ تعمــل هــذه الطريقــة علــى 
هرمــون  مســتوايت  وخفــض  املرتفــع،  الــدم  ضغــط  خفــض 
اإلجهــاد، وإبطــاء معــدل النبــض ودعــم اجلهــاز املناعــي. وقــد 
أصبحــت هــذه املعلومــة مــن املســلمات العاجيــة، وتعــرف 
يوضــح  ابختصــار،  االســرتخاء.  أو  ابلتأمــل  العــاج  ابســم 
فعــل  يــزال  وال  للصــاة،  العميــق  الفلســفي  املعــى  اإلســام 
اجلماعــة،  صــاة  وخاصــة  اإلســام،  يف  املوصــوف  الصــاة 
يثبــت يف آن واحــد فوائــده اجلســدية والروحيــة الــي ال تعــد وال 
حتصــى. ويصــف مؤســس اجلماعــة األمحديــة، املســيح املوعــود 
بشــكل   ، أمحــد  غــام  مــرزا  املهــدي، حضــرة  واإلمــام 

فيقــول: الصــاة ابملصلــي  تفعلــه  أن  ميكــن  مــا  مجيــل 

»إن الصــاة الــي تُنتــج حــاوة ومحاســة ملزيــد مــن العبــادة 
وتقــرِّب مــن هللا والــي تقــدَّم بــكل تواضــع..  تــؤدي إىل تغيــر 
يف حيــاة اإلنســان. وهــذا التغيــر يدركــه هــذا املصلــي علــى 

الفــور، فيــدرك أنــه خمتلــف عــن ذي قبــل.« )11(

”
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ورفعتــه- فــازددان فخــرًا علــى فخــر بديننــا العظيــم وأبتبــاع 
هــذا الديــن األجــاء.

دار الجرة الوىل
ويف هــذا املقــام ال بــد أن نســتذكر أيًضــا حقيقــة قــد تغيــب عــن 
أذهاننــا دون قصــد، وهــي أن اإلســام قــد انتشــر يف احلبشــة 
يف إفريقيــا )وهــي مــا تعــرف اليــوم أبثيوبيــا( قبــل ســبع ســنواٍت 
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، 

وقــال عنــه أبنــه »ملــك ال يُظلــم عنــده أحــد«. )2( 
عنــد مــا وصلــت رســالة اإلســام إىل هــذا امللــك العــادل الــذي 

كان يديــن ابملســيحية، أســلم وقــال:
ــَر بِــِه ِعيَســى ابْــُن  »َأْشــَهُد أَنَـّـُه َرُســوُل اللَِّ  َوأَنَـّـُه الَـّـِذي َبشَّ
َل نـَْعَلْيِه«. )3(  َمْرمَيَ َوَلْواَل َما َأاَن ِفيِه ِمَن اْلُمْلِك ألَتـَيـُْتُه َحىَّ َأمحِْ

  قضية عنصرية اللون حسمها النيب
مــع احتــدام التوتــرات العرقيــة يف الــوالايت املتحــدة قبــل أشــهٍر 
قليلــة بعــد مقتــل أمريكَيــني مــن أصــٍل إفريقــي علــى يــد رجــاٍل 
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 وبــني 
أنــه »اَل َفْضــَل ِلَعــَرِبٍّ َعلَــى َأْعَجِمــيٍّ َواَل ِلَعَجِمــيٍّ َعلَــى َعــَرِبٍّ 
َواَل أِلَمْحَــَر َعلَــى َأْســَوَد َواَل َأْســَوَد َعلَــى َأمْحَــَر ِإالَّ اِبلتَـّْقــَوى.« )1(

وأعتقــد أن حيــاة الصحــاب احلبشــي اجلليــل ســيدان بــال 
اإلنســان  فينــا -هــذا  أمــام انظــري كل واحــد  تثلــت  قــد 
العظيــم الــذي ضحــى أميــا تضحيــة يف ســبيل عــزة اإلســام 

الملك النجاشيالملك النجاشي

  التابع المخلص  لرسول اللهالتابع المخلص  لرسول الله
wwصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

ريم إبراهيم
)المملكة المتحدة(

”

       تاريخ اإلسالم             الحبشة
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  ابإلضافــة إىل كل مــا ذُكــر عــن النجاشــي، شــُرف
أبن كان وكيــل رســول هللا   يف عقــد قرانــه علــى ابنــة 
عمــه أم املؤمنــني أم حبيبــة رملــة بنــت أب ســفيان )رضــي 
هللا عنهــا( الــي ترملــت يف بــاد الغربــة، ووصلــت إىل 
ابنتهــا يف  طريــق مســدود فهــي مــن جهــة وحيــدة مــع 
ابنــة زعيــم مكــة أب  هــي  أخــرى  ومــن انحيــة  احلبشــة 
ســفيان أشــد أعــداء اإلســام، ولــو فكــرت ابلعــودة إىل 
بادهــا ســيكون مصرهــا وابنتهــا جمهــواًل فهــو مــن جــاء 
يف بدايــة هجــرة املســلمني إىل احلبشــة ليقلّــب النجاشــي 
ضــد املســلمني.. وهكــذا مل يبــق ألم حبيبــة مــن ملجــأ 

ســوى هللا تعــاىل..
فقــد رأت يف  ا  وابلفعــل واســاها هللا بطريقــة رائعــة جــدًّ
فاســتيقظْت  املؤمنــني«  أم  »اي  يناديهــا:  أحــًدا  الــرؤاي 
مذعورة وأّولْت الرؤاي أبن رسول هللا  سيتزوج هبا. )4( 
وهــذا ماحــدث! فبعــد أن انقضــت عدهتــا، أرســل رســول 
هللا  ِإىَل النََّجاِشــيِّ يطلــب منــه أن يـَُزوَِّجــُه أُمَّ َحِبيبَــَة 
بِْنــَت َأِب ُســْفَياَن، َويـَبـَْعــَث هِبَــا ِإلَْيــِه َمــَع َمــْن ِعْنــَدُه ِمــَن 
خيرهــا  َحِبيبَــَة  أُمِّ  ِإىَل  النََّجاِشــيُّ  فََأْرَســَل  اْلُمْســِلِمنَي. 
َهــا عــن طريــق جاريــة لــه امسهــا  خبطبــة رســول هللا  ِإايَّ
أَبـَْرَهــة، فََأْعطَتـَْهــا بعــض احللــي إكراًمــا هلــا علــى زفهــا هــذا 

اخلــر الســعيد، فقالــت هلــا أبرهــة إن امللــك يقــول لــك 
لَــْت َخالــد بْــَن ســعيد بــن  أن تـُوَكِّلَــي َمــْن يـَُزوِّجــك، فـَوَكَّ
العــاص، وُعقــد النــكاح فــكان النََّجاِشــيُّ وكيــل َرُســوِل 
مُثَّ  حبيبــة،  أُم  الســيدة  وكيــل  َخالِــد  وســيدان   ، هللا 

أعطاهــا النجاشــي أربعمائــة ِدينَــار مهــرًا هلــا.)5(
وملــا وصلتهــا هــذه الداننــر قدمــت منهــا للجاريــة أَبـَْرَهــة 
ــِك شــيئا بســيطا  ــْت هلــا ســابًقا َأْعطَيـُْت مَخِْســنَي دينــارًا، َوقَاَل
ُ َعــزَّ َوَجــلَّ  ألنــه مل يكــن عنــدي َشــْيٌء، َواآلن قَــْد َجــاَء اللَّ
هِبَــَذا فخذيهــا واســتغي هبــا. فقالــت أبرهــة الفتــاة املســلمة 
املخلصة: »قد أمرين امللك أال آُخَذ ِمْنِك َشــيـًْئا، َوَأْن أَُردَّ 
ــًدا َرُســوَل اللَِّ  قْــُت حُمَمَّ ِإلَْيــِك مــا أخذتــه منــك، وأان قــد َصدَّ
َوآَمْنــُت بِــِه، َوَحاَجــِي ِإلَْيــِك َأْن تـُْقرِئِيــِه ِمــيِّ السَّــاَم وتعلميــه 

أين قــد اتبعــت دينــه« فوعدهتــا أم حبيبــة بذلــك.
وصــارت أبرهــة كلمــا دخلــت علــى أم حبيبــة تقــول هلــا: 

»ال تنســي حاجــي إليــك«. )6( 
ملــا وافقــت أم حبيبــة أمــر النجاشــي عنــد العشــاء حبضــور 
جعفــر بــن أب طالــب ومــن معــه مــن املســلمني، مث خطــب 
املؤمــن  الســام،  القــدوس  امللــك  هلل  »احلمــد  وقــال: 
وأن  هللا  إال  إلــه  ال  أن  وأشــهد  اجلبــار،  العزيــز  املهيمــن 
بــن  بــه عيســى  بشــر  الــذي  وأنّــه  حممــدا عبــده ورســوله، 
مــرمي عليــه الســام، أمــا بعــد: فــإن رســول هللا   كتــب 

عــن  تغيــب  قــد  حقيقــة  أيًضــا  نســتذكر  أن  بــد  ال  املقــام  هــذا  ويف 

ــا  ــة يف إفريقي ــرش يف الحبش ــد انت ــالم ق ــي أن اإلس ــد، وه ــا دون قص أذهانن

ــاره يف  ــن انتش ــنواٍت م ــبع س ــل س ــا( قب ــوم بأثيوبي ــرف الي ــا تع ــي م )وه

ــك النجــايش  ــم املل ــن، ومنه ــن الحبشــيني اآلخري ــدد م ــه ع ــة! ودان ب املدين

ــتد  ــد أن اش ــه بع ــوء إىل أرض ــه باللج ــه  صحابت ــول الل ــح رس ــذي نص ال

ــده أحــد« ــم عن ــك ال يُظل ــه »مل ــه بأن ــال عن ــم، وق ــار مكــة له ــاد كف اضطه

”

”
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إيّل أن أزوجــه أم حبيبــة بنــت أب ســفيان، فأجبتــه إىل مــا 
دعــا إليــه، وقــد أصدقُتهــا أربعمائــة دينــار. مث أعطــى املهــر 
لوكيــل أم حبيبــة خالــد بــن ســعيد الــذي خطــب أيًضــا 
وقــال: »احلمــد هلل أمحــده وأســتعينه وأســتنصره، وأشــهد 

أن ال إلــه إال هللا وأن حممــًدا عبــده 
ورســوله، أرســَله ابهلــدى وديــن احلــق 
ليظهــره علــى الديــن كلــه ولــو كــره 
أجبــُت  فقــد  بعــد:  أمــا  املشــركون، 
 ، هللا  رســول  إليــه  دعــا  مــا  إىل 
وزّوجتــه أم حبيبــة ابنــة أب ســفيان، 
فبــارك هللا لرســوله«. مث قــام وأرســل 
الداننــر ألم حبيبــة، مث أراد اجلميــع 

ســّنة  فــإّن  اجلســوا؛  النجاشــي:  هلــم  فقــال  يقومــوا،  أن 
األنبيــاء إذا تزوجــوا أن يــؤكل طعــاٌم علــى الــزواج، فدعــا 

بطعــاٍم فأكلــوا مث تفرقــوا« 
مث جهــز امللــك النجاشــي أم حبيبــة ابلكامــل وأرســل هلــا 
مــع أبرهــة املابــس والزعفــران والعطــور مــن العــود والعنــر.
مــرة  وذكرهتــا  للســفر  حبيبــة  أم  الســيدة  أبرهــُة  أعــدت 
احلبيــب،  نبيهــا  إىل  إيصــال ســامها  بطلبهــا يف  أخــرى 
  وملــا وصلــت أم حبيبــة إىل املدينــة، كان رســول هللا
  اللَِّ  رســوُل  قــِدَم  حــى  ابملدينــة  فأقامــت  َخيــر،  يف 
، مث أخرتــه كيــف كانــت  وملــا التقيــا ســأهلا عــن النََّجاِشــيِّ
اخلطبــة، ومــا فعلــت معهــا أبرهــة وأوصلــت لــه ســامها 
ورمحــة  الســام  »وعليهــا  وقــال    هللا  رســول  فتبســم 

هللا«.
والعجيــب أن أاب ســفيان والــد أم حبيبــة الــذي كان ال 
يــزال مشــرًكا آنــذاك وعــدوًّا لــدوًدا لرســول هللا  قــد ُســّر 
أنفــه«.  يُقــدَُع  ال  الفحــل  »ذلــك  وقــال:  منــه  بزواجهــا 
)يعــي هــذا الرجــل كفــؤ كــرمي ال ميكــن أن يُعــاب أبــًدا وال 

ميكــن أن يُــرد(.)7( 

وفاة النجاشي وتعليم المة تشريع صلة الغائب
حــني مــات النجاشــي، قــال رســول هللا :  »َمــاَت اْليــَـْوَم 
َرُجــٌل َصالِــٌح، فـَُقوُمــوا َفَصلُّــوا َعَلــى َأِخيُكــْم َأْصَحَمــة« )8( 
فكانــت هــذه جنــازة الغائــب الوحيــدة الــي صاهــا رســول 

. هللا
وقــد قالــت الســيدة َعاِئَشــَة )رضــي 
ــا َمــاَت النََّجاِشــيُّ ُكنَّــا  هللا عنهــا( :  َلمَّ
نـََتَحدَُّث أَنَُّه اَل يـَزَاُل يـَُرى َعَلى قـَْرِِه 

نُوٌر.)9(
اي هلــذا النــي العظيــم! الــذي جلــب 
العيــون  واتقــت  قدميــه  عنــد  العــامل 
للقائــه واشــتعلت القلــوب حبًــا لــه.

يقول املسيح املوعود  يف مدحه:

اي لَلفــــى ما حــــــــسُنه ومجــــــــالُُه 
                               َراّيه ُيصـــــــِي القلَب كالرَّيان

وجُه املَهيِمِن ظاهٌر يف وجهِه  
                                وشؤونُه لـَمـــــــعْت هبذا الّشان

فِلذا ُيَبُّ ويســــــــتِحقُّ مجالُُه 
                             َشـــــــَغًفا به من زمرِة األخـــــــدان

اي َربِّ َصلِّ على نبـّيك  دائـًما
                            يف هذه الـدنيا  وبعٍث ثـاِن )10(

املراجع:
 1.)مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار(

2.  )أخرجه البيهقي يف السنن(
3. )سنن أب داوود، كتاب اجلنائز(

4. 5 و6 )الطبقات الكرى البن سعد(
7. )تفسر القرطي، سورة املمتحنة(

8. )صحيح البخاري، كتاب املناقب(
9. )سنن أب داوود، كتاب اجلهاد(

10. )مرآة كماالت اإلسام(



َي املســـيُح املوعـــوُد حكـــًا أيًضا، فـــكان واجبًا  "لقد ُســـمِّ

أن يحكـــم بـــني 72 فرقة مـــن املســـلمني ويرفـــض أفكار 

بعضهـــم ويصّدق أفـــكار آخريـــن. فكيف ميكـــن لَحَكٍم أن 

يقبـــل كّل مـــا كان عندكم من غثٍّ وســـمني؟ ومـــا الفائدة 

ي َحَكًا؟"  يف هـــذه الحالة مـــن وجوده أصـــالً.؟ وملاذا ُســـمِّ

  )املسيح املوعود ، كتاب نزول املسيح ص 30(

"ال عالج للذنـــوب، وال حيلة إزاء الفســـق والفجور إال أن 

ينكشف عى اإلنســـان جاُل اللّه وجاللُه بصورة يقينية."

)املرجع نفسه ص 113(






