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﴾﴿

َحِقيَقُة الذبح

 الِذي َجاَء ِبِه َنِبيُّ اإِلْساَلم

”

كلمة التقوى

لقد بلغت تعاليم اإلسالم احلنيف من الرقي واالتساع حبيث مشلت 
اإلنسانيَة كلَّها، على تعدد واختالف شعوهبا، برداء واحد، ونزلت 
  املصطفى  الكامل سيدان حممد  اإلنسان  اخلامتة على  رسالته 
َثى َوَجَعْلَناُكْم  َها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأُنـْ مؤكدة أْن:﴿َي أَيـُّ
َقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم  َعارَُفوا ِإنَّ َأْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـْ َباِئَل لِتـَ ُشُعوًب َوقـَ
َخِبرٌي﴾)1(، فكان التعارف والتآخي بني مجيع بين آدم أولويًة من 
أولويت اإلسالم احلقيقي. ولكن، عجبا!! فقد َقَصَر املتأخرون 
من أكثر الفقهاء معىن األخوة على أتباع الدين الواحد، بل وكثريًا 
ما َقَصُروه على أتباع املذهب الواحد، مث زاد الطني بلة أن قسموا 
العامل الرحب إىل دارين اثنتني: دار إسالم، ودار حرب، فامنحت 
شيًئا فشيًئا أواصر األخوة متاًما، اليت جاء اإلسالم ليوطدها.. ومن 
أبرز معاين اإلسالم اليت نعنيها يف هذا املقام نشر السالم وإفشاؤه 
وقومياهتم  وألواهنم  أديهنم  اختالف  على  مجيعا  هللا  خلق  بني 
ومشارهبم السياسية والثقافية وغريها. وكلمة »َسِلم« العربية اليت 
تعين جنا وعاش يف سكينة، يفوقها مجاال كلمة »أسلم« واملبدوءة 
هبمزة التعدية، وهذه ال يقتصر مدلوهلا على االستمتاع بلطمأنينة 
واألبعد  األقارب  من  اآلخرين  إىل جعل  يتعداه  وإمنا  والسالم، 
يستمتعون بلشعور ذاته، ذلك ألن املسلم احلقيقي هو من يعمل 
جاهدا على إفشاء السالم بني اخللق، ففالحه منوط حببه وحتببه 
إىل إخوانه الذين هم كلهم خلق هللا تعاىل. فهذا أصٌل أصيٌل يف 

فطرة هللا اليت فطر الناس عليها. فمن طبيعة النفس اإلنسانية أهنا 
متيل إىل املؤانسة واملساملة، فالبغض ليس من فطرهتا، وإمنا هو وازع 
شيطاين ُدعيت اإلنسانية إىل إعادة متثيل مشهد رمجه ونبذه خالل 
إعالاًن  اجلمرات  فيه  ترمى  مهيب  مشهد  يف  وذلك  احلج،  أيم 
واستعاذهتم  األوىل  فطرهتم  استعادة  يف  رغبتهم  عن  احلجيج  من 
املتأمل  بعني  الناظر  ولكن  الشيطان.  نزغات  من  األعلى  برهبم 
ينتابه استغراب عظيم من مدى التناقض بني معاين مناسك احلج 
العظيمة وواقع العامل املعاصر، فعلى حني جعل هللا تعاىل البيت 
مثابة للناس وأمنا، جند أهنار الدماء جتري من حوله، وعلى الرغم 
من طواف الناس بلبيت، إال أهنم هجروا قيمه العليا، وبعد كل 
ذلك ينتظرون حتصيل ثواب حج مربور. ويبالغ بعض املتدينني يف 
أدائهم مناسك احلج، كالطواف ورمي اجلمرات، فيؤدوهنا بطريقة 
فيها إيذاٌء ومزامحة لآلخرين، ويتصورون أهنم هبذا يتقربون إىل هللا 
تعاىل، بينما هم يف الواقع حيّملون أنفسهم الوزر واإلمث من حيث 
يبغضها هللا  اليت  املمارسات  تلك  من  يشعرون.  ال  أو  يشعرون 
تعاىل يف احلج ما يصدر من بعض احلجيج أثناء طوافهم من رغبة 
يف ملس احلجر األسود وتقبيله أمرًا مستحبًّا، وكذلك االقرتاب من 
الكعبة والتعلق أبستارها، إال أن مزامحة الناس وإيذاءهم هو مكروه 
املكروه  أداء املستحب برتكاب  التحرمي، فهل يصح  يبلغ مبلغ 
واحمّلرم؟! قطًعا ال، اللهم إال يف منطق ميكيافيللي الزاعم أبن الغاية 
السامية تربر الوسيلة القذرة، أال بعًدا هلذا املنطق البغيض! وكم 
من ضلوع ُكِسرت وعظام حطمت يف سبيل حتقيق أحد البائسني 
تلك الغاية! لريجع بعدها إىل ديره حاماًل لقب »حاج« وفوقه 
آالف اللعنات من هللا الذي ال ُيرضيه جمرد قطع املسافات، بقدر 

ما ترضيه املواساة واملؤاخاة.
وطاملا يتداول خصوم اإلسالم حديث النيب   إذ يقول: »َأَما 
ْبِح«)2(، ليتخذوه مطعًنا  ُتُكْم ِبلذَّ ٍد ِبَيِدِه َلَقْد ِجئـْ ْفُس حُمَمَّ وَالَِّذي نـَ
يف شرف هذا الدين، ظانني ظن السوء أن الذبح يف اإلسالم فعل 
املسلم  ُيريها  يومية  شعرية  أنه  عرفوا  فليتهم  اآلخر،  إىل  يتعدى 
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﴿أركان اإلسالم                            الحج

”

”

عامًة  هللا  خلق  مواساة  يف  مشغواًل  فيظل  نفسه،  على  احلقيقي 
لوجه هللا تعاىل خالصًة، وينفَع أبناء جنسه قدر املستطاع بكلِّ ما 
رزقه هللا من القوى والنَِّعم)3(.. يعين بختصار، يقتل نفسه تفانًيا 

يف خدمة خلق هللا تعاىل.
إذن، فقد جاء اإلسالم فعاًل بلذبح، إنه ذبح املرء نفسه األمَّارة، 

حوله  من  اآلخرون  لينعم  وثوائرها،  ِبُوَارَِها 
فقط  هبذا  ولتتحقق  واألمان،  بلسالمة 
عبادة هللا تعاىل، واليت هي شطران: توحيده، 
والتضحية من أجل نوع اإلنسان، وهذا هو 

بح احلالل الذي نزل به القرآن. الذَّ
ما  احلج مجيعها  مناسك  أن  نعلم  واترخييًّا، 
فعلى  العام،  السلم  لوال جو  لتؤدى  كانت 
الرغم من عراك العرب وتطاحنهم املستمر، 
منذ  اإلهلي  لألمر  امتثااًل  يضطرون  كانوا 
التوقف عن  أيم جدهم خليل الرمحن، إىل 
الضرب والطعان ألداء تلك املناسك، وبلغ 
السيوف يف  التشديد على عدم سل  األمر 

تلك األيم درجًة أن جعلت أيم استعدادهم للحج وقيامهم به 
حمرمة عند هللا، وتلك هي األشهر احلرم. 

فالتقرب إىل هللا تعاىل بنحر اهلدي واألضاحي إمنا هو رمز لنحر 
النفس األمارة واالستسالم التام بني يديه ، ويتم حنر النفس 
مجيع  مدار  هو  وهذا  شهواهتا  عن  وكفها  ثوائرها  بكبح  األمارة 

العبادات والشعائر اليت شرعها هللا تعاىل يف كافة العصور ولكافة 
األمم، وآخرها أمة خامت النبيني اليت انصهرت يف بوتقتها كافة أمم 
النبيني السابقني.. تلك كانت إحدى حقائق شعائر حج بيت 
هللا احلرام، واليت كانت ومل تزل غائبة عن كثريين، إىل أن جاء من 

هللا تعاىل من يوضح لنا غموضها ويرينا دقائق التقوى..
ويصدر عدد التقوى هلذا الشهر يوليو 2022 
عاملي،  روحي  مومسي  حدث  مع  متزامًنا 
فقد ُكرِّست  لذا  احلرام،  هللا  بيت  حج  وهو 
املبارك،  املوسم  أغلب موضوعاته مواَكَبًة هلذا 
تغطيتنا  خالل  الكرمي  القارئ  أيها  فلتصحبنا 
ذات  الكتابت  من  خنبة  على  لتطلع  هذه، 
الصلة بحلج ومقاصده. وعلى رأس ما نقدمه 
إليك قارئنا الكرمي يف هذا الشهر خطبة حضرة 
أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( يف 
فلسفة  منها  لنتعلم  األضحى  عيد  أيم  أحد 
احلج،  مناسك  أبرز  من  هي  اليت  األضحية 
ملبدأ  عملي  متثيل  إال  هو  ما  القرابني  فتقدمي 

التضحية والفداء.

اهلوامش:
1. )احلجرات: 14(

2. )مسند أمحد،كتاب مسند املكثرين من الصحابة(
 3. الشرط التاسع من شروط البيعة للمسيح املوعود

   
    

ـــارة، ِبُخَوارَِهـــا   فقـــد جـــاء اإلســـام فعـــًا بالذبـــح، إنـــه ذبـــح املـــرء نفســـه األمَّ

ـــه بالســـامة واألمـــان، ولتتحقـــق بهـــذا  وثوائرهـــا، لينعـــم اآلخـــرون مـــن حول

ـــن  ـــة م ـــده، والتضحي ـــي هـــي شـــطران: توحي ـــاىل، والت ـــه تع ـــادة الل ـــط عب فق

ـــرآن. ـــه الق ـــزل ب ـــذي ن ـــال ال ـــح الح ب ـــو الذَّ ـــذا ه ـــان، وه ـــوع اإلنس ـــل ن أج
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 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«

”
ُلَغ َمَْمَع  رَُح َحتَّ َأبـْ ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َل َأبـْ

اْلَبْحرَْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا﴾ )الكهف 61(

شرح الكلمات:
ل أبرَُح: ما برِح فالن كرميًا أي بِقي على كرمه )األقرب(.

وخال  ذَهب  ميضو:  ومَضا  ميضي  الشيُء  مضى  أمضي: 
)األقرب(.

ويقال:  سنة،  مثانون  وهي  احُلْقِب  مجع  احُلُقب  ُحُقًبا: 

السنون  وقيل:  السَنُة،  الدهُر؛  واحُلْقب:  ذلك.  من  أكثُر 
)األقرب(.

التفسري: 
لقد حتّدَث هللا تعاىل يف اآليت السابقة عن موضوع الصراع 
بني املسيحية واإلسالم بلغة متثيلية، حيث بنّي أنه صراع بني 
القوي والضعيف فيما يبدو، ولكن التدبر البسيط يكشف 
أن القوي من يتجه إىل هللا تعاىل، وليس َمن شغلته أمور 
أن  للمسيحية  املقدر  أنه من  أيًضا    أشار  الدنيا. كما 
تزدهر أول مرة حىت مبعث النيب ، مث سُيحرز اإلسالُم 

.. إسراء موسى
حقائق وأحداث
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”

”

اآلن  أما  اثنيًة.  املسيحية  لتزدهر  الزمن،  من  لفرتة  الرقيَّ 
فقد تناول هللا تعاىل املوضوَع نفسه على أساس ما ورد يف 

الكتب السماوية من أنباء هبذا الصدد. 
وليكن معلوًما أن معارضي اإلسالم - كما بّينُت من قبل- 
يطعنون يف هذه السورة أبهنا قد مجعت أحدااًث خمتلفة من 
دون أي رابط بينها؛ بل إن اجتماع هذه األحداث فيها 
اقتنعوا  الذين  أنفسهم،  للمسلمني  كان بعث حرية حىت 
بقوهلم إن اليهود سألوا النيب  عن بعض األمور فُجمع 

جواهبا يف هذه السورة. 
ولكن األمر ليس كذلك كما هو ظاهر، ألن النيب  إذا 
كان قد سئل بلفعل عن أصحاب الكهف وذي القرنني 
وذي  الكهف  أصحاب  ذكر  بني  تعاىل  أقحم هللا  فلماذا 
آنًفا وكذلك حادَث  املذكورة  التمثيالت  هذه  القرنني كلَّ 
يذكر  مل  ملَ  اآلية؟  هبذه  يبدأ  الذي  فتاه  مع    موسى 
اإلجابة عن أصحاب الكهف وذي القرنني على األقل يف 

مكان واحد؟ 
احلق أن هذه املواضيع كلها قد وردت هنا برتتيب حمكم، 
وقد جيء بكل حادث ومثال يف حمله ومبقتضى الضرورة. 
لقد سبق أن بّينُت احلكمة من ورود هذه األمثال خالل 

قصة أصحاب الكهف، وأبني اآلن احلكمة من ورود قصة 
موسى  يف هذا املكان. 

للمسيحيني  القومية  احلياة  يف  مثة  أن  بّينُت  أن  سبق  لقد 
أمرًا مل أجد لـه نظريًا يف حياة أية أمة أخرى. ذلك أن األمة 
الزمان،  من  ملدة    عيسى  بعد  الرقي  انلت  املسيحية 
حيث    نبينا  وهو  آخر  نيب  بعثة  لفرتة  رقيها  توقف  مث 
لتستأنف بعدها  الزمان،  الرقي لفرتة من    أمته  حققت 
األمُة املسيحية رقيها اثنية؛ وقد ُأشري إىل هذا األمر من قبل 
َهرًا يف املثال السابق حيث قال تعاىل وفّجران  بكلمة نـَ
بذكر  األمر  نفس  بتوضيح  فقام  اآلن  أما   .هنرًا خالهلما 
قصة موسى  هنا. ذلك أن موسى  مثيٌل لنبينا 
 حبسب النبوءة التوراتية التالية: »أُقيم هلم نبيًّا ِمن َوَسِط 
إخوهتم ِمثَلك، وأجعُل كالمي يف فمه، فيكّلمهم بكل ما 
ُأوصيه به« )تثنية 18: 18(. كما أشار القرآن الكرمي أيًضا 
رسواًل  إليكم  أرسلنا  إان  تعاىل  قوله  يف  النبوءة  هذه  إىل 
شاهًدا عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسواًل)املزّمِّل:16(. 
إًذا فقد ذَكر القرآن واقعَة موسى  هذه بني عصري رقي 
املسيحيني للداللة على أن ظهور هذا النيب املثيل ملوسى بني 
القائلة  الشبهَة  دَفع  وهكذا  ؛  العصرَين كان ضروريًّ هذين 

األمـــة املســـيحية نالـــت الرقـــي بعـــد عيـــى  ملـــدة مـــن الزمـــان، ثـــم توقـــف 

رقيهـــا لفـــرة بعثـــة نبـــي آخـــر وهـــو نبينـــا  حيـــث حققـــت أمتـــه  الرقـــي لفـــرة 

ـــام  ـــا اآلن فق ـــة... أم ـــا ثاني ـــيحية رقيه ـــُة املس ـــا األم ـــتأنف بعده ـــان، لتس ـــن الزم م

بتوضيـــح نفـــس األمـــر بذكـــر قصـــة مـــوىس  هنـــا. ذلـــك أن مـــوىس  مثيـــٌل 

ـــا ِمـــن َوَســـِط إخوتهـــم  لنبينـــا  بحســـب النبـــوءة التوراتيـــة التاليـــة: »ُأقيـــم لهـــم نبيًّ

ِمثَلـــك، وأجعـــُل كامـــي يف فمـــه، فيكّلمهـــم بـــكل مـــا ُأوصيـــه بـــه« )تثنيـــة 18: 18(
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أبنه لو كان هذا الذي ادعى النبوة بعد الرقي املسيحي األول 
نبيًّا صادًقا فلماذا مل ينته الرقي املسيحي بعد ظهوره كليًة؟ 
الزمن  الرقي املسيحي بعد ظهوره بفرتة من  أليس استئناف 
نبيًّا  وبقوة أكرَب يشّكل دلياًل على أن هذا املدعي مل يكن 

صادًقا، وإال ألوقف مد الرقي املسيحي؟
مل أذكر هذا األمر بناء على ذوقي، بل يدعمه أيًضا حادث 
موسى  الذي سأقوم بشرحه الحًقا. ولقد اكتفيت هنا 
رًا بني عصرَي  بإلشارة إىل أن ظهور حممد  ملا كان مقدَّ
الذي كان   -   موسى  حادث  فذُكر  املسيحي  الرقي 
حممد  مثياًل له - للفصل بني هذين العصرين، لُتسرد هذه 

األحداث حبسب وقوعها املقدَّر. 
لقد اختلف املفسرون يف الواقعة املذكورة هنا. فقال أكثرهم 
هذه  أن   - أيًضا  احلديث  روايت  بعض  يف  ورد  - كما 
اآليت تتحدث عن أخبار سفر قام به موسى  للقاء 

رجل امسه اخِلضر.
إن  بعضهم  فقال  السفر،  بيان دواعي هذا  اختلفوا يف   مث 
موسى  قال هلل يوًما: هل يوجد رجل أعلم منه؟ قال 
  موسى  فذهب  الفالين.  الرجل  يوجد  نعم،   :
ملالقاته. ويف رواية أن موسى ُسئل مرة: هل يوجد رجل أعلم 
مين؟ فقال ال أعلم. فأوحى هللا إليه وأخربه عن مكان الرجل 
والقرطيب  )الكشاف  لزيرته.  فذهب  منه،  أعلم  الذي كان 

والطربي، والبخاري: كتاب التفسري سورة الكهف(.
 احلق أن الناس قد أخطأوا يف فهم هذا احلادث. ذلك أن 
سورة بين إسرائيل أنبأت عن هجرة النيب  ونتائجها على 
من  املسلمون  سيحققه  عما  أخربت  حيث  إسراء،  شكل 
الرتقيات  هذه  خالل  هبم  سيحيق  وعما  واالزدهار،  الرقي 
اليهود  قبل  ِمن  الشديدة  املعارضة  املتمثلة يف  من األخطار 
من  اآليت  اخلطر  األخطار  هذه  أكرب  من  والنصارى. وكان 

إحدى طائفيت األمة املوسوية وهي طائفة النصارى - علًما 
أن النصارى هم، عند هللا تعاىل، من أمة موسى وإن كانوا ال 
يعّدون أنفسهم منها. فأخرب هللا تعاىل أن هؤالء سُيلحقون 
ا. وقد َذَكَر هللا تعاىل  بملسلمني يف آخر الزمان ضررًا كبريًا جدًّ
إسراء موسى  عقَب إسراء حممد  ليؤكد أن العاقبة 
حملمد  وألمته، وأن هذه الطائفة الثانية من أمة موسى، 

أي املسيحيني، لن يبقوا غالبني. 
 كان أستاذي املكرم حضرة املولوي نور الدين  يرى أن 
هذه الواقعة كانت كشًفا من كشوف موسى ، وأهنا مل 
تقع بجلسم املادي )حقائق الفرقان ج 3 قولـه تعاىل: وأما 
الغالم فكان أَبواه مؤمَنني(. وبعد التدبر يف األمر توصلت إىل 

أنه كان مصيًبا يف رأيه هذا. وإليكم األدلة على ذلك: 
مما  السفر،  هلذا  ذكر  أي  التوراة  يف  يوجد  ال  أنه  األول: 
يدل على أن هذا احلادث مل يقع يف العامل املادي. كان من 
ما يف  الكرمي حلد  والقرآن  القدمي  العهد  أن خيتلف  املمكن 
بيان تفاصيل هذا السفر، أما أن خيلو العهد القدمي عن ذكره 

أصاًل فهو أمر جد غريب.
  نعم إن الروايت اإلسرائيلية تتحدث عن معراج ملوسى

.)Ascension املوسوعة اليهودية كلمة(
وقد بلغين أن عزيزي املولوي جالل الدين مشس قد استخرج 
بلندن  الربيطاين  املتحف  مكتبة  يف  املوجودة  املصادر  من 
معراًجا  وأنه كان  موسى،  معراج  إىل  تشري  يهودية  روايٍت 
بجلسد املادي. ولكن قوهلم هذا ليس حجة علينا، إذ يوجد 
حممد  سيدان  إسراء  أن  يزعم  من  أيًضا  املسلمني  حنن  بيننا 
 كان بجلسد املادي )تفسري ابن كثري، وتفسري معارف 

القرآن: سورة اإلسراء(.
الثاين: مل يثبت ملوسى  قبل بعثته إىل بين إسرائيل إال 
سفر واحد، وهو سفره إىل َمْدَيَن، وقد ذكره القرآن الكرمي 
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القدمي على  القرآن والعهد  يف أكثر من موضع. وقد أمجع 
أنه مل يكن مع موسى يف ذلك السفر أحٌد )سورة القصص: 
يف  جند  بينما   .)16  ،15  :2 اخلروج  وسفر   ،24  -22
السفر املشار إليه هنا رفيًقا ملوسى اتبًعا له على ما يبدو، ألن 
لفظ »فىت« إذا ورد مضاًفا إىل أحد فيعين ابَنه أو خاِدَمه. 
إًذا فكلمات هذه اآلية ال تنطبق على السفر الذي قام به 
موسى إىل َمْدَين. ومبا أنه مل يثبت ملوسى  سفر غريه 

فثبت أن السفر املشار إليه مل يكن إال كشًفا.
فارَق  سفٌر  بعثِته  بعد   حىت  ملوسى  يثبت  مل  الثالث: 
ألجله قوَمه. ولقد سّجل العهد القدمي أحداث حياة موسى 

الواقعي،  برتتيبها  اآلخر  إىل  األول  من 
هلذا  ذكرًا  أيًضا  فيها  جند  ال  ولكن 
السفر، وهذا يدل على أن هذا السفر مل 

. يكن حاداًث ماديًّ
لسماع    موسى  ذهب  ملا  الرابع: 
كالم هللا إىل اجلبل الذي كان يقع على 
بعد بضعة أميال فقط من قومه، وبقي 
ليلة، اختذ بنو إسرائيل يف  هناك أربعني 
-143 )األعراف:  إهًلا  العجَل  غيابه 

أربعني  جملرد  غيبته  فإذا كانت   .)149
يوًما أّدت إىل مثل هذا الفساد يف قومه، 

فماذا عسى أن يقع فيهم أثناء غيابه الطويل عنهم بسبب 
هذا السفر الطويل؟ ولكننا نعرف أنه مل يقع أي فساد بني 
التوراة إىل أي  السفر، إذ ال تشري  نتيجة هذا  بين إسرائيل 
فساد آخر غري الذي حصل بختاذهم العجل إهًلا. كما أنه 
مل يكن من احلكمة أن يذهب موسى يف مثل هذا السفر 

الطويل بعد ما شاهَد من فساد قومه ما شاهَد.         
اخلامس: عندما ذهب موسى إىل اجلبل مليقات ربه أربعني 

أن  يثبت  قومه، ولكن مل  أخاه هارون على  استخلف  ليلة 
أو غريه - خالل  أحًدا - هاروَن  استخلف    موسى 
هذا السفر. إذا كانت التوراة قد سكتت عن ذكر أحداث 
هذا السفر لسبب ما، فكان من واجبها أن تذكر - على 
األقل - استخالَف موسى ألحد عند هذا السفر، إذ ليس 
من املعقول أن يذهب موسى  هلذا السفر الطويل من 
دون أن يستخلف على قومه أحًدا. فعدم ذكره يف الكتاب 

املقدس يدل على أن هذا السفر مل يكن بجلسد املادي. 
السادس: أنه مما يتعارض مع سنة األنبياء أن يفارقوا قومهم 
ألمد طويل ، حيث ال جند بني األنبياء الذين ذكرهم التاريخ 
املسيح  أن  ريب  ال  ذلك.  فَعل  واحًدا  نبيًّا 
 فارَق قوَمه حسب عقيدتنا، ولكنه يف 
احلقيقة فارَق طائفًة من قومه إىل طائفة أخرى 
األنبياء  قام  أمثلة كثرية حيث  وهناك  منهم؛ 
سفر  لكن  قومهم،  بني  تبليغية  برحالت 
التبليغ،   هذا مل يكن من أجل  موسى 
فارَق  وإمنا  قومه،  منطقة  يف  يسافر  مل  كما 
قومه جملرد أن يتعرف على الرجل الذي كان 

أعلم منه. 
السابع: قال ابن عباس  يف تفسري الكنـز 
املذكور يف هذا احلادث: »ما كان الكنـز إال 
علًما« )ابن كثري، قوله تعاىل: ذلك أتويُل ما مل َتْسِطْع عليه 
صربًا(. واجللي أن ما قاله ابن عباس تعبرٌي، والتعبري ال يكون 
إال للكشوف والرؤى. وملا كان الكنـز علًما فثبت أن اجلدار 
الذي أقامه موسى ورفيُقه مل يكن جدارًا ماديًّ كذلك، كما 
 . أن الطعام الذي طلباه من أهل القرية مل يكن طعاًما ماديًّ
يف كون  شك  فال  الواقعة كشًفا  من  اجلزء  هذا  فإذا كان 

الواقعة كلها كشًفا من الكشوف. 
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﴾﴿

أحاديث نبوية عن مناسك حج بيت اهلل احلرام وشعرية األضحية

َعـــْن َعابِـــِس بْـــِن َربِيَعَة، َعْن ُعَمَر  أَنَُّه َجاَء ِإىَل احلََْجِر اأَلْســـَوِد فـََقبَـَّلُه، فـََقـــاَل: ِإيّنِ َأْعَلُم أَنََّك 

َحَجـــٌر اَل َتُضـــرُّ َواَل تـَنـَْفـــُع، َولَـــْواَل َأيّنِ رَأَيْـــُت النَّـــِيَّ  يـَُقبُِّلَك َما قـَبَـّْلتُـــكَ .  )صحيح البخاري، 
احلج( كتاب 

  ََِّعـــْن َعاِمـــٍر َأِب َرْملَـــَة، قَـــاَل: َأْخبـَـــَراَن خِمْنَـــُف بْـــُن ُســـَلْيٍم، قَـــاَل َوحَنْـــُن ُوقُـــوٌف َمـــَع َرُســـوِل الل

ِبَعَرفَـــاٍت قَـــاَل: َي أَيُـَّهـــا النَّـــاُس ِإنَّ َعلَـــى ُكلِّ َأْهـــِل بـَْيـــٍت يف ُكلِّ َعـــاٍم ُأْضِحيَـــًة َوَعتِـــريًَة، أَتَـــْدُروَن َما 
اْلَعتِـــريَُة َهـــِذِه الَـّــيِت يـَُقـــوُل النَّـــاُس الرََّجِبيَّـــُة. )ســـنن أب داود، كتـــاب الضحـــاي(

ـــِة الْـــَوَداِع قَاَلْت: َي  َعـــْن ابْـــِن َعبَّـــاٍس َرِضـــَي هللا َعنـُْهَما قَـــال: َجاَءْت اْمـــَرأٌَة ِمـــْن َخثـَْعَم َعاَم َحجَّ

َرُســـوَل هللا ِإنَّ َفرِيَضَة هللا َعَلى ِعَباِدِه يف احلَْجِّ ،أَْدرَْكُت َأِب َشـــْيًخا كبريًا اَل َيْســـَتِطيُع َأْن َيْســـَتِوَي 
َعلَـــى الرَّاِحلَـــِة، فـََهـــْل يـَْقِضـــي َعْنـــُه َأْن َأُحـــجَّ َعْنُه؟ قَـــال: نـََعْم. )صحيح البخـــاري، كتاب احلج(

َعـــْن َجابِـــٍر بْـــِن َعْبـــِد هللا قَـــاَل: َصلَّْيـــُت َمـــَع َرُســـوِل هللا  ِعيـــَد اأْلَْضَحـــى، فـََلمَّا اْنَصـــَرَف أََتى 

ِبَكْبٍش َفَذحَبَُه فـََقال: ِبْســـِم هللا َوهللاُ َأْكبـَُر، اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا َعينِّ َوَعمَّْن ملَْ ُيَضحِّ ِمْن أُمَّيِت. )مســـند 
أمحـــد، كتـــاب بقي مســـند املكثرين( 
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ولو شـــاء هللا ملا بىن الكعبة وما وضع فيها احلجر األســـود، ولكن ملا كان من ســـنة هللا اجلارية 
أنـــه عـــز وجـــل يعـــل إزاء األمـــور الروحانيـــة رمـــوزًا ماديـــًة متثِّلهـــا، وتكـــون شـــاهًدا ودليـــاًل علـــى 

ـــنَّة. ســـت الكعبة حبســـب هذه السُّ األمـــور الروحانيـــة، فقد ُأسِّ
 فكمـــا أن روح احملـــب تطـــوف حـــول احملبـــوب كل حـــني، وتقبِّـــل عتبـــة داره، كذلـــك ُجعلـــت 
الكعبـــة املشـــرفة رمـــزًا مـــاديًّ للمحبـــني الصادقـــني، وكأن هللا تعاىل يقول هلم: انظـــروا، هذا بييت، 

وهـــذا احلجر األســـود حجـــر عتبيت.
ولقـــد أمـــر هللا تعـــاىل بذلـــك ليتمكـــن اإلنســـان مـــن التعبـــري عـــن مشـــاعر عشـــقه وحّبه اجلياشـــة 
. فاحُلجـــاج يطوفـــون هبـــذا البيت طوافًا جســـمانيًّا ُمظهرين كأهنم جمانني وســـكارى  تعبـــريًا مـــاديًّ
يف حـــب هللا، فيتخلـــون عـــن الزينـــة، وحيلقـــون الـــرؤوس، ويطوفـــون ببيتـــه كالعشـــاق يف هيئـــة 
اجملذوبـــني، ويقّبلـــون هـــذا احلجـــر حاســـبني إيه حجـــر عتبتـــه. وهـــذا الَوَله اجلســـدي يولد لوعة 
وحبًـــا روحانيـــا. فاجلســـد يطـــوف بلبيت ويقّبل حجر العتبة، بينما تطـــوف الروح عندئذ حول 

احلبيـــب احلقيقـــي، وتطبـــع القبـــالت على عتبتـــه الروحانية.
وليســـت يف ذلـــك شـــائبة مـــن الشـــرك، إذ إن الصديـــق يُقبِّـــل رســـالة صديقـــه احلميـــم عنـــد 
اســـتالمها. فاملســـلم ال يعبـــد الكعبـــة، وال يطلـــب مراداته من احلجر األســـود، وإمنـــا يتخذه رمزًا 
مادي أقامه هللا تعاىل وليس إال. كما أننا نسجد على األرض، ولكن السجود ليس لألرض؛ 
كذلـــك نقبّـــل احلجـــر األســـود، وال يكـــون هذا التقبيل من أجلـــه. فاحلجر حجر حبت ال ينفع 

أحـــًدا وال يضـــر، ولكنـــا نقّبلـــه ألنـــه مـــن يـــد ذلك احلبيب الـــذي جعله رمـــزًا لعتبته.
   )ينبوع املعرفة، اخلزائن الروحية جملد 23(

بناء على أية ُسنة ُأسست الكعبة املشرفة؟!



َبَرَكاُت التَّْقَوى 

َوَعالَماُت الُمتَِّقين

        التقوى               يوليو  102022 

 

خطبة الجمعة

* العنوان الرئييس والعناوين الفرعية من إضافة أرسة »التقوى«

خطبة عيد األضحى املبارك اليت ألقاها أمري املؤمنني 
سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز

  اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي
بتاريخ 2021/7/21م

يف املسجد املبارك، إسالم أبد-تلفورد

أشــهد أّل إلــه إل هللا وحــده ل شــريك لـــه، 
وأشــهد أن حممــًدا عبــده ورســوله. أمــا بعــد 
فأعــوذ ابهلل مــن الشــيطان الرجيــم. ﴿بْســِم هللا 
الرَّمْحَــن الرَّحيــم * اْلَْمــُد هلل َربِّ اْلَعاَلمــَن * 
َك نـَْعُبُد  الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِّين * إيَّ
ــَراَط اْلُمْســَتقيَم *  َك َنْســَتعُن * اْهــدَن الصِّ َوإيَّ
ِصــَراط الَِّذيــَن أَنـَْعْمــَت َعَلْيِهــْم غَــرْيِ اْلَمْغُضــوِب 

َعَلْيِهــْم َول الضَّالِّــن﴾. آمــن. 

ْقَوى  التـَّ َناُلُه  يـَ َوَلِكْن  ِدَماُؤَها  َواَل  حُلُوُمَها  اللََّ  َناَل  يـَ ﴿َلْن 
َهَداُكْم  َما  َعَلى  اللََّ  ُوا  لُِتَكربِّ َلُكْم  رََها  َسخَّ ِمْنُكْم َكَذِلَك 

ِر اْلُمْحِسِننَي﴾ )1( َوَبشِّ
اليوم عيد القربن ونسميه عيد األضحى أيًضا، يف هذا 
العيد يذبح املسلمون األضاحي من املعز والضأن والبقر 
ُتنحر  اإلسالمي  العامل  ففي  ورغبة،  شوق  بكل  واإلبل 
ُتنحر  عام، كما  املاشية كل  رؤوس  من  اآلالف  مئات 
مئات اآلالف منها خالل أيم احلج يف مكة وحدها. 
بسبب  للحجاج  عام  مساٌح  هناك  يكن  مل  سنتني  منذ 
كوفيد، وإمنا مسح لعدد حمدود من احلجاج، لذا بسبب 
العدد احملدود من احلجاج ُتنحر القرابني أيًضا بعدد حمدود 
يف احلج. أما يف األوضاع العامة فُتنحر يف مكة وحدها 
مئات اآلالف من رؤوس املاشية اليت يقال أن احلكومة 
ُترسلها إىل بالد فقرية. ومن املالحظ أيًضا أن قدرًا كبريًا 
ُسًدى،  فيتلف ويضيع  يتعذر حفظه،  اللحوم  تلك  من 

فهذا أيًضا احتمال وارد. 

اضطهاد األمحدين دوًما، فكيف أبيم العيد؟!
نرى عموًما يف العامل اإلسالمي حنر عشرات املاليني من 
التسابق يف شراء  احليواانت يف أيم احلج، كما نالحظ 
يتباهى  لكي  الريء،  بدافع  والغالية  السمينة  احليواانت 
مدعاة  يكون  مما  أضحية كبرية  موا  قدَّ أبهنم  أصحاهبا 
مؤخرًا  يتفاخرون  فراحوا  بكستان  أما سكان  للتفاخر. 
أبهنم قطعوا على األمحديني سبيل حنر األضاحي يف عيد 
األمحديني  أن  هؤالء  الدين  مقاولو  يزعم  إذ  األضحى، 
ليسوا مسلمني، فال ُيسمح هلم بلنحر خالل أيٍّ من أيم 
العيد الثالثة، واليت ُيعد النحر فيها ممارسة مقصورة على 
املسلمني حصرًا، ومن مث ال يسمح ألي أمحدي بذبح 
أي حيوان! ومما يثري العجب أن املسؤولني احلكوميني أو 
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املؤسسات املنفذة للقانون مينعون األمحديني من التضحية 
ألقوال هؤالء العلماء املزعومني املغرضني. على كل حال 
هناك يف بعض املناطق مسؤولون نبالء يراعون األمحديني 
ودون  خفية،  األضاحي  يذحبوا  أن  هلم  يقولون  لدرجة 
الفتنة،  وتنشأ  تتأذى  العلماء  مشاعر  فإن  وإال  اجلهر، 
البلد. حيث تصدر املساعي  إليه مآل  فهذا ما قد آل 
لتنفيذ دين املشايخ املزعومني بسم اإلسالم، واحلكومة 
تدعمهم أو هي مضطرة إىل الصمت. لكن ذلك ال ميت 
اجلماعة  اتريخ  إن  بختصار  بصلة.  اإلسالم  تعليم  إىل 
أهنم  األمحدية  معارضي  دأب  من  أن  خيربان  األمحدية  
يتخذون كل طريقة ممكنة إليذاء األمحديني، وهذه ظاهرة 
دوًما  والسر يف ذلك  االزديد،  بينهم وآخذة يف  شائعة 
ْفٌر من التقوى. فهم مبمارسة الظلم بسم هللا ورسوله  أهنم قـَ

الكرمي  حيسبون أهنم ُيسدون لإلسالم خدمة كبرية، 
وحيرزون أمسى معايري الصالح والرب. على كل حال سوف 
تتضح معايري الرب ومييز هللا التقوى يوًما واملتقني، ومن هو 
على الصواب عند هللا، ومن هو املخطئ. أما حنن فننيب 
إليه  منيبني  بقينا  وإذا  وحده،  به  ونستعني    هللا  إىل 
سالكني سبَل التقوى، فمن املؤكد أن نصر هللا سيحالفنا، 
إن شاء هللا. لقد قال هللا  يف اآلية اليت تلوهتا لن يقبل 
فيكم  يكن  مل  إن  والغالية  السمينة  احليواانت  منكم حنر 
التقوى. فليس به حاجة إىل حلومها ودمائها، فهو غين 
عن هذه احلوائج. إذن ال داعي للحزن على أننا هُنينا عن 
حنر األضاحي أو أن املشايخ أو مسؤويل احلكومة صادروا 
الذبئح،  ماشيتنا، فقد صادروا يف بعض األماكن حلوم 
النحر وعلموا بذلك أنه ال حيّل له  قائلني ملن تسىن له 
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”

”

بل حرام عليه، ومن مث صادروا الذبيحة، وال أعرف كيف 
يكون حلم تلك الذبيحة اليت حنرها أمحدي حالاًل هلم! 
بختصار ، إن هللا  يقول أن تلك األضحية ال ُتعدُّ 
مقبولة عنده إال إذا كنا نوينا حنرها سالكني سبل التقوى، 
فهو جمرد  التقوى،  من  عارًي  القربن  ذلك  إذا كان  أما 

ذبح عابث.

التقوى جوهر كل عمل
من واجبنا أن نضع التقوى يف احلسبان عند القيام أبي 
لإلميان  وفقنا  قد    أن هللا  من سعادة حظنا  عمل. 
الصالة  عليه  املعهود  واملهدي  املوعود  املسيح  بسيدان 
القرآن  ضوء  يف  التقوى  حقيقة  علَّمنا  الذي  والسالم 
الكرمي والسنة. فال داعي ألن حنزن أو نقلق على أنه مل 
يتسن لنا حنر األضاحي، إذا ظللنا نعمل حبسب املنهاج 
الذي علََّمناه إمام الزمان، وثبْتنا على التقوى، فإن نياتنا 
شاء  إن  هللا  عند  سُتتقبَّل  األضاحي  حنر  يف  الصادقة 
هللا. كما ورد يف رواية أن هللا تقبَّل حجَّ من ثبت على 
احلج  بنفقات  تربع  الذي  فقط،  الصادقة  لنيته  التقوى 
لسد احتياج ذي احلاجة، ومل يتقبل  حجَّ الذين قاموا 
مبناسك احلج عمليًّا. إذن مثة حاجة إىل استيعاب هذه 
احلقيقة، فاألصل هو التقوى، وال قيمة لألعمال بدون 

التقوى. 

فلسفة تقدمي القرابن يف اإلسالم
سيدان  التقوى كان  من  نوع  أي  أخربكم  أن  أود  اآلن 
املسيح املوعود  يريد خلقه يف أتباعه، فإذا خلقناها 
يف نفوسنا فنحن سعداء، وإال إذا كنا قد ذحبنا األضحية، 
ومل تكن تلك األضحية مقرتنة بلتقوى ومل تكن وراءها 
فال جدوى  فقط،  مرضاة هللا  ابتغاء  نضحي  أننا  فكرة 
ا.  منها. فقد ُذكرت التقوى يف القرآن يف آيت كثرية جدًّ
وشرح لنا سيدان املسيح املوعود  يف عدة مناسبات 
حقيقة التقوى من وجهات نظر شىت، واضًعا يف احلسبان 
أننا إذا استوعبنا ذلك فسوف ُنفلح. فقد حتدث سيدان 
َناَل  املسيح املوعود  موضًحا قول هللا تعاىل: ﴿َلْن يـَ
ْقَوى ِمْنُكْم﴾ فقال:         َناُلُه التـَّ اللََّ حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـَ
لقد وضع هللا تعاىل يف الشريعة اإلسالمية مناذج كثرية من 
األحكام الضرورية، وُأمر اإلنسان أن يضحي بنفسه يف 
سبيل هللا بكل قواه وبكل وجوده. فقد ُجعلت القرابني 
الظاهرية منوذجا لتلك احلالة، ولكن الغرض احلقيقي هو 
َناَل هللَا حُلُوُمَها  هذه التضحية كما يقول هللا تعاىل: ﴿َلْن يـَ
اتقوا هللا  أي  ِمْنُكْم﴾.  ْقَوى  التـَّ َناُلُه  يـَ َوَلِكْن  ِدَماُؤَها  َواَل 
وكأنكم تكادون متوتون يف سبيله. وكما تذحبون األضاحي 
أبيديكم كذلك اذحبوا نفوسكم أيًضا يف سبيل هللا. فإذا 

كانت التقوى أدىن من هذه الدرجة كانت انقصة. 
فهذا هو املعيار، فالتقوى احلقيقية أن يلفتنا كل قربن إىل 

 . أن علينا االستجابة الكاملة ألوامر هللا

ـــكل وجـــوده. فقـــد  ـــكل قـــواه وب ـــه ب ُأمـــر اإلنســـان أن يضحـــي بنفســـه يف ســـبيل الل

ُجعلـــت القرابـــن الظاهريـــة منوذًجـــا لتلـــك الحالـــة.... أي اتقـــوا اللـــه وكأنكـــم تـــكادون 

ـــكم  ـــوا نفوس ـــك اذبح ـــم كذل ـــي بأيديك ـــون األضاح ـــا تذبح ـــبيله. وك ـــون يف س متوت

أيضـــا يف ســـبيل اللـــه. فـــإذا كانـــت التقـــوى أدىن مـــن هـــذه الدرجـــة كانـــت ناقصـــة. 
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”
مث قال سيدان املسيح املوعود : إن مل يصحب الصالَة 
فيهما.  فال خري  والصدُق  اإلخالُص  الظاهرين  والصوم 
حد  على  يقومون  أيًضا  واملتنسكون  اهلندوس  فالرهبان 
زعمهم مبجاهدات كبرية. يالَحظ يف كثري من األحيان 
أن بعضهم يتحملون مشاق كثرية ومصائب شديدة حىت 
ما  وضع  يف  أيديهم  يثبِّتون  )حبيث  سواعدهم،  تضمر 
أيما حىت ينقطع دوران الدم وجتّف( ولكن هذه املشاق 
ال هتب هلم نورًا وال ينالون سكينة أو اطمئنااًن بل تسوء 
حاهلم الباطنية. يقومون مبجاهدات جسدية ال عالقة هلا 
بلباطن وال تؤثر على روحانيتهم، لذلك قال هللا تعاىل يف 
َناَل هللَا حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن  القرآن الكرمي: ﴿َلْن يـَ
بل  القشر  تعاىل ال حيب  أن هللا  احلق  التـَّْقَوى﴾.  َناُلُه  يـَ

ينظر إىل اللب. 

العالقة املتبادلة بن الروح واجلسد
أمنيات قلبك،  )ما هو األصل وما هي روحه وما هي 
ليست  الظاهرية  فاألعمال  ما حيبه هللا وإال  األصل هو 
بشيء، لقد طرح املسيح املوعود  هنا سؤاال فقال:

والدم  اللحم  إذا كان  أبنه  سؤال  ُيطرح  املقام  هذا  يف   
ال يصله فما احلاجة للتضحيات أصال؟ كذلك إذا كان 
احلركات  إىل  احلاجة  فما  بلروح  تتعلق  والصالة  الصوم 
يتخلون  الذين  أن  متاما  أبنه صحيح  وجوابه  الظاهرية؟ 
يتولد  وال  أيضا  الروح  تقبلهم  ال  اجلسم  استخدام  عن 
فيها اخلشوع والعبودية اليت هي اهلدف احلقيقي. والذين 
أيضا  هم  الروَح  ُيشركونه  وال  فقط  اجلسد  يستخدمون 
يف  يدخلون  واملتنسكون  والرهبان  خطأ كبريا.  خمطئون 
وال  فقط  اجلسدية  بجملاهدات  )يقومون  نفسه.  القسم 
الروح  تعاىل عالقة بني  أقام هللا  لقد  عالقة هلم بلروح( 
إن  بختصار،   ... الروح  يف  يؤثر  واجلسد  واجلسد. 

السلسلة الروحانية واملادية متشيان جنبا إىل جنب. عندما 
يتولد اخلشوع يف الروح يتولد يف اجلسم أيًضا، لذا عندما 
يتولد التواضع واخلضوع يف الروح تظهر آاثره يف اجلسم 
تلقائيًّا، كذلك عندما يقع أتثري خاص يف اجلسد تتأثر 

به الروح أيًضا)2(. 
فإذا فعلتم شيًئا ظاهرًي واضعني يف احلسبان أنه لوجه هللا 

ألّثر الظاهر يف الروح. 

السر وراء تسلُّط الكافرين على املسلمن عرب التاريخ
إىل  حباجة  اجلماعة  أن  إىل    املوعود  املسيح  نبَّه 

التقوى بوجه خاص فقال: 
خاص،  بوجه  التقوى  إىل  احلاجة  أبمّس  مجاعتنا  إن 
فإهنم قد بيعوا وانتموا إىل شخص يّدعي أنه مأمور من 
أكانوا  اآلفات كلها، سواء  لينجوا من  تعاىل، ذلك  هللا 
مصابني أبنواع األضغان واألحقاد وصنوف الشرك، أو 
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كانوا متكالبني على الدنيا ألقصى حد.
تعلمون أن املرء إذا مرض مرًضا خطريًا أو بسيًطا، فال 
العناء للعالج. فلو  يتماثل للشفاء دون العالج وتكّبد 
ظهرت على وجهه بقعة سوداء ألصابه قلق شديد خمافة 
ترتك  املعصية  فإن  الوجه كله. كذلك  وتسّود  تكرب  أن 
البقعة  هذه  )ولغسل  اإلنسان،  قلب  على  سوداء  بقعة 
مثة حاجة إىل التقوى واالستغفار وال بد من التوجه إىل 
الكبائر  إىل  تتحول  الصغائر  "وإن   : قال  ذلك. 
البقعة  تلك  هي  والصغائر  واالستهانة.  التساهل  نتيجة 
السوداء اليت تكرب حىت تسّود الوجه كله. )إذا مل تنتبهوا 

إىل صغائر األمور لصارت كبائر شيًئا فشيًئا(" 
إن هللا رحيم وكرمي، كما أنه قهار ومنتقم. إنه حني 
أهنم  )يّدعون  فارغة  ادعاءات  تّدعي  مجاعة  يرى 

وكذا(  سيفعلون كذا  أو  وكذا  فعلوا كذا  قد 
دعواها،  مع  أعماهلا  تتفق  ال  حبيث 

فيثور غيظه وغضبه، )وال تفيدهم 
رمحة هللا وال كرمه ويثور غضبه 

ألهنم يدعون شيئا ويفعلون 
شيئا آخر( فيسلط عليها 
)قال  عقاًب.  الكفار 
املطلعني  إن   ):
يعلمون  التاريخ  على 

أن املسلمني ُقتلوا أبيدي 
قام  فمثاًل  مرارا،  الكفار 

بتدمريهم. كان  جنغيز خان وهوالكو خان 
هللا تعاىل قد وعد املسلمني بلنصرة واحلماية، 

ومع ذلك صاروا مغلوبني. )إن هللا تعاىل يقول لو 
حدث  هنا  ولكن  أنصركم  فسوف  سبيلي  يف  جاهدمت 
أن هللا  مع   : قال  هزائم،  املسلمون  ولقي  العكس 

وعد املسلمني بلنصرة واحلماية فقد صاروا مغلوبني( وقد 
وقعت مثل هذه األحداث مرارًا، وليس ذلك إال ألن هللا 
حني يرى أن هذه اجلماعة تشهد أبن »ال إله إال هللا«، 
الدنيا  على  متاًما  ومتكالبة  عنه،  معرضة  قلوهبا  ولكن 
خوف  ملقام  إنه  وغضبه)3(.  قهره  عليهم  فيحّل  عمليًّا، 
عظيم، فما دمنا آمنا بملسيح املوعود  وقطعنا عهدا 
قلوبنا  الدنيا فال بد أن نفحص  الدين على  أننا سنؤثر 
كل حني ونرى ما إذا كنا نسعى بصدق القلب للعمل 

أبحكام هللا تعاىل أم ال؟ 

 عالمات املتقن كما بينها املسيح املوعود
مث قال املسيح املوعود  موضحا عالمات املتقي: 
... فعلينا أن نفحص دائما مدى تقّدمنا يف الطهارة 
والتقوى، واملعيار الختبار ذلك هو القرآن الكرمي. 
)أي أن نرى ماذا أمر به القرآن الكرمي، ولقد 
ينبغي وضعها  أوامر كثرية  القرآن  تضمن 
مدى  أي  إىل  ونرى  أعيننا  نصب 
نعمل هبا، قال ( لقد بنيَّ هللا 
املتقني أن  تعاىل أن من عالمات 
هللا تعاىل ينجيهم من مكاره الدنيا 
﴿َوَمْن  فقال:  أمورهم،  ويتكفل 
ْرزُْقُه  َويـَ  * خَمْرًَجا  َلُه  َيَْعْل  هللَا  تَِّق  يـَ
ْل  تـَوَكَّ يـَ َوَمْن  حَيَْتِسُب  ال  َحْيُث  ِمْن 
ُهَو َحْسُبُه﴾)4( ، أي أن الذي  َعَلى هللِا فـَ
مصيبة،  من كل  خمرًجا  له  هللا  يعل  هللا  يتقي 
ويهيئ له أسباب الرزق من حيث ال حيتسب. أي 
املتقي أن هللا تعاىل ال يعله يضطّر  أن من عالمات 
إىل حاجات ال طائل منها. يزعم التاجر مثاًل أن جتارته 
الكذب  يتورع عن  فال  َزوِّر،  ويـُ مل يكذب  ما  تزدهر  لن 
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ويتظاهر أنه مضطر إليه. ولكن هذا بطل متاما، فإن هللا 
قول  إىل  تضطره  مواقف  من  املتقي وحيميه  يتوىل  نفسه 
ما ليس حبق. اعلموا أن من ترك هللا ترَكه هللا، ومن تركه 
الشيطان  إليه  يتقدم  )مث  حتًما.  الشيطان  وااله  الرمحن 
ويقرتب منه ويتواله( ال تظنوا أن هللا تعاىل ضعيف، كال، 
بل هو شديُد الُقوى املتنُي، فلو توكلتم عليه يف أموركم 
ألعانكم يقيًنا )ومن يتوكل على هللا فهو حسبه(. كان 
أول املخاَطبني يف هذه اآليت أهل الدين، وكانت جلُّ 
مهومهم عن الدين، وقد فّوضوا أمر دنياهم إىل هللا تعاىل، 

ولذلك طمأهنم أبنه معهم. 
ينجي  تعاىل  هللا  أن  التقوى  بركات  من  إن  بختصار، 
خدمة  عن  تعيقه  اليت  الصعاب  من  املتقي  اإلنسان 
هذا  فهمنا  ولو  سند،  بال  املتقي  يرتك  فال  الدين)5(. 

الشيء لتحسنت دنياان وعقباان. 
مث يقول املسيح املوعود  موضًحا هذا األمر أكثر: 
الذين  أولئك  هم  املتقني  أن  تعاىل  هللا  يف كالم  »جند 
عن  ينّم  بكالم  يتكلمون  وال  ومسكنة،  حبلم  ميشون 
الزهو والغرور، بل يكون حديثهم كحديث الصغري مع 
هللا  إن  فالحنا.  فيه  ما  دوًما  نعمل  أن  علينا  الكبري. 
تعاىل ليس حكرًا على أحد، وإمنا يريد التقوى خاصة، 
رسول  من  أي  يرث  مل  العليا.  الدرجة  بلغ  اتقى  فمن 

أننا  جرم  ال  أحد.  من  العزة    إبراهيم  أو    هللا 
إال  مشرًكا،  يكن  مل    النيب  والد  هللا  عبد  أن  نؤمن 
النبوة، وإمنا تشرف هبا  فضاًل من هللا.  أنه مل يورثه 
الذي كان  هو  فطرته  يف  الذي كان  الصدق  أنواع  إن 
وراء نزول هذا الفضل عليه. وإن صدق وتقوى إبراهيم 
، أب األنبياء، هو ما جعله مل يرتدد يف ذبح ابنه، 
انظروا إىل  التضحية.  النار وقدم  أُلقي يف  مث هو نفسه 
فقد   ، صدق ووفاء سيدان وموالان حممد رسول هللا 
تعّرَض ألنواع اهلجمات الشريرة، وكابد صنوف املصائب 
واآلالم، ولكنه مل يكرتث هلا بتاات، وبسبب هذا الصدق 
والوفاء أنزل هللا عليه فضله، ومن أجل ذلك قال تعاىل: 
َها الَِّذيَن َآَمُنوا  ﴿ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيِبِّ َي أَيـُّ
َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما﴾ )6(. إن هذه اآلية تكشف 
لنا أن أعمال النيب  قد بلغت من العظمة حبيث مل 
وصفها كلمة  وحتديد  هبا  لإلشادة  تعاىل  هللا  يستخدم 
استخدام كلمات  بإلمكان  أنه كان  شك  ال  معينة. 
ألن  ذلك  قصًدا،  يستخدمها  مل  هللا  ولكن  هبا،  الئقة 
أعماله الصاحلة فاقت الوصف. ومل يستخدم هللا تعاىل 
مثل هذه اآلية حبق أي نيب آخر. كانت روحه  متحلية 
بلصدق والوفاء، وكانت أعماله مرضية عند هللا تعاىل 
الناَس بلصالة عليه لألبد شكرًا على هذه  أَمر  حبيث 

»نجــد يف كام اللــه تعــاىل أن املتقــن هــم أولئــك الذيــن ميشــون بحلــم ومســكنة، 

ــل يكــون حديثهــم كحديــث  ــّم عــن الزهــو والغــرور، ب ــكام ين وال يتكلمــون ب

ــاىل  ــه تع ــا. إن الل ــه فاحن ــا في ــا م ــل دوًم ــا أن نعم ــر. علين ــع الكب ــر م الصغ

ليــس حكــرًا عــى أحــد، وإمنــا يريــد التقــوى خاصــة، فمــن اتقــى بلــغ الدرجــة 

العليــا. مل يــرث أي مــن رســول اللــه  أو إبراهيــم  العــزة مــن أحــد
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النعمة. لقد بلغ من اهلمة والصدق حبيث ال جند له نظريا 
ولو أجْلنا النظر يف كل طرف وصوب. انظروا إىل املسيح 
صدقه  روحانية  أو  مهته  أتثري  مدى  لتعرفوا  مثال   
ووفائه يف أتباعه. يعرف اجلميع كم هو صعب إصالح 
إنسان سيئ السلوك، وكيف يبدو تطهري املرء من عادته 
الراسخة أمرًا شبَه مستحيل، ولكن نبينا املقدس  قد 
قام إبصالح آالف الناس الذين كانوا أسوأ من الوحوش. 
كان بعضهم ال يفرقون كالبهائم بني الزوجات واألمهات 
والبنات، وكانوا أيكلون أموال اليتامى وأموال األموات. 
وكان بعضهم َعَبدة النجوم، وبعضهم ملحدين، وبعضهم 
اجلزيرة  حالة  ماذا كانت  أخرى.  أشياء  يعبدون  كانوا 

العربية؟ كانت جمموعة أدين شىت. 
ولكنه  أحدث فيهم مجيعا انقالًب. هذه هي مرتبة 
  املوعود  املسيح  اليت وهبنا    سيدان رسول هللا 
إن  املزعومون  العلماء  هؤالء  يقول  ذلك  ومع  معرفته، 
ال  لذا  بهلل  والعياذ   ، النيب  إىل  يسيئون  األمحديني 
حيق هلم أن يقوموا بلعبادات ويؤدوا الشعائر اإلسالمية 
 . هللا  رسول  حممد  وموالان  سيدان  بُسّنة  ويعملوا 
فليبذلوا كل ما يف وسعهم من اجلهود فلن يقدروا على 
  النيب  احــــــرتام  من  تكنه  ما  قلوبنا  من  ينـزعوا  أن 

ومكــانته. 

معيار الشكر القيقي
التقوى  أن  لفكرة    املوعود  املسيح  يقول شرًحا  مث 
ضرورية لشكر هللا تعاىل على وجه احلقيقة، وأن هللا تعاىل 

يقّدر التقوى كما هو حقه: 
بلتقوى  حَتلِّيكم  يف  يكمن  إمنا  احلقيقي  شكركم  »إن 
والطهارة، أما قولكم: »نعم أان مسلم، واحلمد هلل« فهذا 
الشكر  سبيل  سلكتم  إذا  شيء؟  يف  الشكر  من  ليس 
احلقيقي، أي سبيل الطهارة والتقوى، فإين أبشرّكم أنكم 

مرابطون على احلدود، ولن يغلبكم أحد. 
مث يقول : التقوى هي الشيء الوحيد الذي ميكن 
أن ُيعدَّ ملخص الشريعة. فإذا أردان تعريف الشريعة إبياز 
التقوى  مدارج  إن  مغزاها.  هي  وحدها  التقوى  كانت 
واملراحل  املراتب  اجتاز  إذا  املرء  ولكن  ومراتبها كثرية 
بسبب  العليا  املدارج  انل  واإلخالص  بملثابرة  االبتدائية 
صدقه وحبثه الصادق. )أي إذا سلكتم مسالك التقوى 
نلتم مراتب عليا وُوفِّقتم لكسب احلسنات العظيمة ولن 
املتقني  صفات  هي  وهذه  أيًضا،  أصغرها  منكم  تضيع 

 : احلقيقيني. مث يقول
َقبَُّل اللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي﴾، أي أنه  تـَ َا يـَ »يقول هللا تعاىل: ﴿ِإمنَّ
تعاىل ال ييب إال دعوات املتقني. وكأن هذا وعد من هللا 
تعاىل، وهللا ال خيلف وعده كما قال: ﴿ِإنَّ اللََّ اَل خُيِْلُف 
شرًطا ضروريًّ الستجابة  التقوى  دامت  فما  اْلِميَعاَد﴾، 

ــَق  ــدَّ ُحم ــا أش ــاء، ف ــتجابة الدع ــا الس ــا رضوريًّ ــوى رشًط ــت التق ــا دام ف

ــة واالنحــراف،  ــه مــع عيشــه عيشــة الغفل ــن أراد اســتجابة دعائ وســفاهة َم

فعــى جاعتنــا أن يبــذل كل فــرد منهــا قصــارى جهــده لســلوك ســبل 

الدعــاء ومتعتهــا، ويــزداد إمياًنــا«. لــذة اســتجابة  ينــال  لــي  التقــوى، 
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”
الدعاء، فما أشدَّ مُحَق وسفاهة َمن أراد استجابة دعائه 
أن  مجاعتنا  فعلى  واالحنراف،  الغفلة  عيشة  عيشه  مع 
يبذل كل فرد منها قصارى جهده لسلوك سبل التقوى، 
لكي ينال لذة استجابة الدعاء ومتعتها، ويزداد إميااًن«.

 ُخلق التقوى هو الغرض من بعث املسيح املوعود
يقول  مبينا أمهية التقوى والغرض من جميئه: إن ما 

كّلفين هللا به هو أن ُأعيد الناس إىل سبيل 
متاًما.  مهجورة  صارت  أن  بعد  التقوى 
أن  من  بدال  بلتقوى  تتمسكوا  أن  يب 
ترفعوا السيف )أي ال حاجة إىل احلروب 
أنفسكم  يف  خلقتم  إذا  بل  بلسيوف 
التقوى ألحرزمت الفتوحات( فهو حرام )أي 
رفع السيف حرام(. إْن تتقوا هللا حيالفكم 
يشربون  الذين  هللا.  فاتقوا  كله،  العامل 
اجلزء  هي  اخلمر  الذين صارت  أو  اخلمر 
األعظم من دينهم ال ميكن أن تكون هلم 
أدىن عالقة بلتقوى، إهنم حياربون احلسنة. 
فلو وفق هللا مجاعتنا هلذه السعادة ووفقهم 
التقوى  وتقدموا يف جمال  السيئات  حملاربة 
أن  )أي  فوزًا كبريًا  ذلك  لكان  والطهارة 
أكرب جناح للجماعة هو التقدم يف التقوى( 
وال شيء أكثر منه أتثريًا. انظروا إىل أدين 
العامل كلها ترون أن هدفها  احلقيقي أي 
الدنيا  وجاهة  ذت  اختُّ وقد  مفقود  التقوى 
إهلا. )أي أهنم غري منتبهني إىل التقوى بل 
اختذوها  وقد  دنيوية  وجاهة  إىل  يهدفون 
رويًدا(  رويًدا  الدين  من  يبتعدون  لذا  إهلا 
وقد اختفى اإلله احلقيقي ويساء إىل اإلله 

احلق ولكن هللا يريد اآلن أن يؤمن الناس به وتعرفه الدنيا. 
الدنيا إهلا ال ميكن أن يكونوا متوّكلني  والذين يّتخذون 

على هللا«.

البيعة وسلوك درب التقوى
بعد بيعتنا املسيَح املوعود  متس احلاجة إىل إدراك 
احلقيقة من أن علينا أن خنلق يف أنفسنا تغيريات حسنة 
التقوى،  مسالك  نسلك  أن  ويب 

فهذا هو سر جناحنا. 
إن  مجاعته:  انصًحا    يقول 
أن  الظاهرية  بلبيعة  يريدون  الذين 
لقد  خمطئون.  هم  هللا  بطش  أيمنوا 
أن  لو  انظروا  نفوسهم.  خدعتهم 
ما  بقدر  الدواء  يتناول  مل  املريض 
يريده الطبيب كان األمل يف شفائه 
أن  الطبيب  أراد  إذا  فمثاًل  عبًثا. 
من  قطرات  عشر  املريض  يتناول 
الدواء، ولكن املريض يكتفي بقطرة 
شيًئا. يب  ينفعه  لن  فهذا  واحدة 
أن تطّهروا أنفسكم وتتقوا هللا بقدر 
ما ينجيكم من غضب هللا تعاىل. إن 
ذلك  ولوال  التوابني  يرحم  تعاىل  هللا 
اإلنسان  إذا كان  الدنيا.  ألظلمت 
تقيًّا جعل هللا بينه وبني غريه فرقااًن 
بيًِّنا واضًحا(، وأنقذه من  )أي فرًقا 
فحسب  ذلك  وليس  ضيق،  كل 
ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب﴾ بل ﴿يـَ
)7(. فاعلموا أن الذي يتقي هللا فإنه 

وُينعم  املصائب  من  خيلصه  تعاىل 
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”

عليه وُيكرمه، فيصبح األتقياء أولياء هللا تعاىل. إن التقوى 
هي املدعاة لإلكرام.

ثقافته  تكسبه  فلن  تقيًّ  يكن  ومل  مثقفا  املرء  إذا كان   
اإلكرام واالحرتام مهما تثّقف. أما إذا كان املرء ذا مكانة 
إمنا  )أي  املكرّم  فهو  تقيًّا،  ولكن كان  متاًما،  وُأميًّا  دنيا 
املكرم يف اإلسالم من هو صاحب التقوى وإمنا املكرم عند 

هللا تعاىل من هو من أهل التقوى(.

التخلِّي مث التحلِّي
هو  من  يبني  وهو    املوعود  املسيح  يقول سيدان  مث 
التقي، وما هي شروط التقوى، وكيف يعامل هللا التقي: 
البد لإلنسان لكي يصري تقيًّا، أنه بعد ما يكون صارًما يف 
ترك الذنوب الكبرية اجللية مثل الزان والسرقة وهضم حقوق 
اآلخرين والريء والُعْجب والتحقري والبخل، وبعد أن ختلَّى 
التحلي  يف  مقابَلها  يتقدم  الرذيلة،  األخالق  هذه  عن 
السيئة  األخالق  جتنب  يكفي  ال  )أي  النبيلة  بألخالق 
كلها بل ال بد بعدها من الرتقي يف األخالق الفاضلة( 
ويبدي  ومواساة،  ُخلق  ودماثة  مبروءة  الناس  يعامل  وأن 
الوفاء الكامل والصدق مع هللا تعاىل، ويبحث عن املقام 
احملمود يف اخلدمات )واملراد من املقام احملمود يف اخلدمات 
هللا  حيمده  حبيث  عباده  وحقوق  هللا  حقوق  يؤدي  أن 

وحيمده الناس أيًضا ويقولوا: نعْم، إن هذا يؤدي حقوقنا 
حقًّا. وال ُينال هذا املقام إال إذا كان املرء متحلًِّيا بلتقوى، 
أن  أعين  له،  السعي  مؤمن  على كل  يب  الذي  األمر 
فبالتحلي هبذه  املقام احملمود يف اخلدمات(   يبحث عن 
األمور يسمَّى املرء متقيًّا، والذين يمعون يف أنفسهم هذه 
األمور كلها هم املتقون حقًّا، )أي إذا كان املرء يتصف 
بواحد من هذه األخالق فلن يسمى تقيا، إمنا يسمى تقيًّا 
إذا اجتنب املساوئ كلها وتركها مجيعا، وحتلى بألخالق 
األخالق  هذه  من  بلق  يتحلى  أن  أما  السامية كلها، 
زمرة  فهذا ال يعله يف  السيئات  من هذه  ويتنب سيئة 
األتقياء، كال، بل من احملال أن يسمى تقيًّا ما مل يمع يف 

نفسه مجيع هذه األخالق الفاضلة( 
ومثل هؤالء هم أولياء هللا الذين قال هللا تعاىل يف حقهم: 
﴿ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْزَُنوَن﴾)8(. فما الذي يريدونه 
هؤالء  ألمثال  وليًّا  تعاىل  هللا  ويكون  ذلك؟!  من  أكثر 
وورد  احِلِنَي﴾)9(.  الصَّ يـَتـَوىلَّ  ﴿وَُهَو  تعاىل:  هللا  قال  كما 
يف احلديث الشريف عن رب العزة أنه قال عن وليِّه: » 
ْبِصُر ِبِه َوَيَدُه  ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه َوَبَصرَُه الَِّذي يـُ
ْبِطُش هِبَا َورِْجَلُه الَّيِت ميِْشي هِبَا«)10(. وجاء يف حديث  الَّيِت يـَ
آخر: »َمن عادى يل ولًيا فقد آذنته بحلرب«)11(.  وقال 
 يف موضع آخر: عندما يهاجم أحٌد ويلَّ هللا فإن هللا 

" لقــد أكــد القــرآن الكريــم عــى التقــوى والســداد أكــر مــن تأكيــده عــى األحــكام 

ــيئة،  ــن كل س ــاء م ــى االتق ــن ع ــوة ُتع ــب ق ــوى ته ــك ألن التق ــا، وذل ــرى كله األخ

وتحــرك صاحبهــا للجــري إىل كل حســنة. والــر يف هــذا التأكيــد الكثــر هــو أن التقوى 

َمَعــاٌذ لســامة املــرء يف كل بــاب، وهــي الحصــن الحصــن لاحتــاء مــن كل فتنــة. "
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”
ينقّض عليه كما تنقّض اللبؤة غضًبا على من انتزع منها 

شبلها.
التقوى  على  الكرمي  القرآن  أكد  لقد   : يقول  مث   
والسداد أكثر من أتكيده على األحكام األخرى كلها، 
من كل  االتقاء  على  ُتعني  قوة  التقوى هتب  وذلك ألن 
والسر  حسنة.  إىل كل  للجري  صاحبها  وحترك  سيئة، 
لسالمة  َمَعاٌذ  التقوى  أن  هو  الكثري  التأكيد  هذا  يف 
من  لالحتماء  احلصني  احلصن  وهي  بب،  يف كل  املرء 
هبا  حتلى  فمن  منيع،  التقوى حصن  أن  )أي  فتنة.  كل 
فكأمنا دخل قلعة حصينة، وجنا من كل فتنة واجتنب كل 
من  يتجنب كثريًا  أن  يستطيع  التقي  إن  وسيئة(.  فساد 
فيها  يقع  واليت  منها،  طائل  ال  اليت  اخلطرية  اخلصومات 
اآلخرون ويهلكون أحيااًن كثرية، وحْيدثون الفرقة بني القوم 
جراء أنواع االستعجال وسوء الظن، ويتيحون للمعارضني 

فرصة للطعن واالعرتاض. 
فهذه هي األمور اليت قد ذكرها املسيح املوعود . لقد 
التقوى أميا بيان،  بني حضرته يف كتابته وأقواله موضوع 
وأوصى أتباعه مرارًا وتكرارًا أهنم إمنا ينتفعون من تصديقه 
 إذا  أحدثوا تغيريًا طيًبا يف  أنفسهم  وبلغوا معيار 
فمجرد  وإال  ورسوله،  تعاىل  هللا  قال  ما  حبسب  التقوى 
البيعة الظاهرية غري جمدية بتااًت. ففي يوم عيدان هذا الذي 
قال هللا تعاىل مبناسبته إن أعمالكم الظاهرة إذا خلت من 
التقوى فلن جتعلكم مقربني عند هللا تعاىل، على كل واحد 
املستوى  لبلوغ هذا  أنه سيسعى  يعاهد هللا على  أن  منا 
من التقوى وللعيش حبسبه، حبيث يصبح كل قول وفعل 
لنا وفًقا حلكم هللا تعاىل. لو أننا عاهدان هللا على العمل 
بذلك، وسعينا لذلك، فسيعطينا هللا تعاىل حتًما ما وعد 
به السائرين يف سبل التقوى، ولن تضران معارضة املعارضني 

شيًئا، ولن نتأسف على أننا ُمنعنا من ذبح األضاحي، أما 
إذا مل نفْز برضا هللا تعاىل فإن ذبح األضاحي أيًضا ليس 
مدعاة للفرحة احلقيقية لنا. وفقنا هللا تعاىل إلدراك حقيقة 

التقوى وللعيش حبسبها.
األسرى  الدعاء  اذكروا يف  بلدعاء.  نقوم  واآلن سوف   
يف سبيل هللا تعاىل خاصة الذين يكابدون صعاب األسر 
والسجن ويقدمون التضحيات، ادعوا هللا تعاىل أن يعّجل 
الذين  أولئك  الدعاء  يف  اذكروا  مث  سراحهم.  إبطالق 
يواجهون شىت احملن واألذى بسبب الدين واإلميان، حيث 
يسعى املعارضون إلحلاق الضرر أبعماهلم وجتاراهتم وليس 
يسعى  عموما  بكستان  ففي  أمحديون،  أهنم  إال  ذنبهم 
واالعتداء  مجاعتنا  أبناء  على  اخلناق  لتضييق  األعداء 
مع  الوظائف  من  يطردوهنم  األماكن  بعض  يف  عليهم، 
املظلومني واحملرومني.  أيضا لكل  استحقاقهم هلا. وادعوا 
مجيًعا  الناس  تعاىل  يوفق هللا  أبن  مجعاء  لإلنسانية  ادعوا 
يلهمهم  أن  تعاىل  هللا  فادعو  غضبه.  من  فينجوا  ملعرفته 
العقل والصواب لكي ينجوا من الدمار الذي تتجه الدنيا 
فإن  وإال  أبنفسهم،  ما  ويغريوا  رهبم،  يعرفوا  ولكي  إليه، 
نسأل هللا  أنيابه.  عن  رًا  مكشِّ ينتظرهم  ا  جدًّ هائاًل  دمارًا 
من  األمحديني  مبارًكا جلميع  العيد  هذا  رمحته. جعل هللا 

كل النواحي. 
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السؤال  إنه  مطروًحا،  يزال  ال  أنه  غري  قدمي،  تساؤل  ثمة 
عاملا  اإلنسان،  ببال  خيطر  أن  يلبث  ال  والذي  الروح،  عن 
، يف كل حلظة تكون فيها احلياة  ُمتخصًصا أو شخًصا عاديًّ
البيولوجية على احملك، أو يف نوبت املقارنة بني اإلنسان وما 
وكنهها  الروح  عن  السؤال  فإن  احلية،  املخلوقات  من  عداه 
الروح  وماهيتها ال يلبث أن يطفو فوق السطح. ومصطلح 
اإلبراهيمية  فالديانت  الدينية،  اجلماعات  لدى  جداً  شائع 
تركيزاً  تركز  القدمية  األدين  وأغلب  بل  السند  وادي  وأدين 
على  يبقى  مادي  غري  بوصفها كيااًن  الروح،  على  خاصًا 
املوت  بعد  احلياة  أساس  وأهنا  الفرد،  وفاة  بعد  احلياة  قيد 
تغريدة  املقال  الروحي. وهذا  للرقي  املبادئ األخالقية  وتوفر 

قدمية  أقوال  مجع  إىل  الكاتب  يعَمد  حيث  السرب،  وسط 
وحديثة بصدد الروح، رابطا إيها ومكتشفات العلم احلديث، 
مستفيًدا من مقال منشور يف جملة مقارنة األدين حتت عنوان 
إىل  أيضا  ننوه  والذي  اإلهلية«)1(،  القوة  والروح، سر  »العلم 

االطالع عليه ما أمكن.

الروح لدى الفالسفة
أسلفنا،  التفكري كما  قدم  قدمي  الروح  ماهية  يف  البحث 
واحملرك  اإلنسان  لكينونة  أساًسا  الروح  أفالطون  اعترب  فقد 
األساسي له واعتقد أن الروح كيان متألف من ثالثة أجزاء 
العقل والنفس والرغبة، وكان أفالطون يقصد  متناغمة وهي 
بلرغبة  يعين  وكان  الشعورية  أو  العاطفية  املتطلبات  بلنفس 
املتطلبات اجلسدية وأعطى أفالطون مثااًل لتوضيح وجهة نظره 
بستخدام عربة يقودها حصان، فللحصان قواتن حمركتان ومها 
النفس والرغبة وأييت العقل ليحفظ التوازن)2(. بعد أفالطون 
رئيسيًّا  حمورًا  بوصفها  للروح  جديًدا  تعريًفا  أرسطو  وضع 
للوجود، ولكنه مل يعترب الروح وجوًدا مستقاًل عن اجلسد أو 

الرُّوُح،

َؤاُل الَقِديُم الَحِديُث  َوالسُّ

”
أحمد وائل  - مصر
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شًيئا غري ملموس يسكن اجلسد، وإمنا الروح يف نظره مصطلح 
مرادف للكينونة، فلم يعتربها كينونة خاصة تسكن اجلسد. 
واستخدم أرسطو السكني لتوضح فكرته فقال إننا إذا افرتضنا 
إن للسكني روًحا فإن عملية القطع هي الروح وعليه وحسب 
بتعبري  أو  الروح،  هو  للكائن  الرئيسي  الغرض  فإن  أرسطو 
آخر، الروح هي الوظيفة أو الغاية من وجود الكائن، وبذلك 
ميكن استنتاج أن أرسطو مل يعترب الروح شيًئا خالًدا فمع فناء 
السكني تنعدم بلتبعية وظيفتها املمثلة يف عملية القطع )3(. 

ويف القرن السابع عشر امليالدي حاول »رينيه ديكارت« ويف 
الروح وتنظيم االعتقاد هبا يقعان يف  إثبات أن  خطوة هامة 
منطقة حمددة يف املخ)4( مث جاء »إيـمانويل« يف القرن الثامن 
عشر ويف خطوة أجرأ وأعقد ليقول أبن سبب اندفاع اإلنسان 
لفهم ماهية الروح هو يف األساس حماولة من العقل للوصول 
الذي  العقل  أن  مبعىن  أي  تفكريه،  لطريقة  شاملة  نظرة  إىل 
يضطر  سوف  عملي  أساس  على  شيء  تفسري كل  حياول 
إىل التساؤل عن األشياء اجملهولة غري امللموسة، وبذلك فتح 
الباب على مصراعيه لرعيل من علماء النفس ليفسروا الروح 

على أساس نفسي)5(.

الروح، يف البحث العلمي الديث
ملا  تفسريات واقعية وفقًا  إلياد  الطبيعيون  العلماء  يسعى 

العقلي  املوقف  هذا  يعرف  الطبيعي.  العامل  يف  مالحظ  هو 
العلمية  الدراسات  من  الكثري  املنهجية.)6( إن  بسم الواقعية 
ذي  أمرها كشيء  يف  التحقيق  مشلت  قد  بلروح  املتعلقة 
خصوصية إنسانية، أو كمفهوم معنوي، بداًل من كوهنا كائنًا 

حبد ذاته.
عندما يتحدث علماء العصر احلديث عن الروح خارج هذا 
السياق الثقايف والنفسي، فإهنم يتعاملون مع »الروح« على أهنا 
مرادف شعري لكلمة »العقل«. ويف كتاب بعنوان”الفرضية 
املذهلة” ملؤلفه »فرنسيس كريك«، مثاًل، هناك عنوان فرعي 
عاتقه  على  أخذ  الروح«. كريك  عن  العلمي  »البحث  هو 
القول أّن املرء ميكنه استكشاف كل شيء عن الروح البشرية 
والعقل، ومن مث، قد يكون للعلوم العصبية صلة بفهم اإلنسان 

ملاهية الروح.
فعندما يتحدث العلماء الطبيعيون املعاصرون عن الروح، فإهنم 
يعنون هبا العقل والوعي. ومن املقبول على نطاق واسع أن 
الكيان اإلنساين مكون من جانبني، فيزيئي )اجلسم( وعقلي 
أو نفسي )العقل أو الوعي(. إن العلماء يفهمون جيداً آلية 
عمل اجلسم املادي، ولكن أصل العقل وآلية عمله ال يزاالن 
قيد البحث. ويعتقد أن كل شيء عن »الروح« ميكن فهمه 
من خالل دراسة تشريح الدماغ )7(. وأن ثنائية العقل واجلسد 
وحملل  طبيب  وهو  يونغ،  إن كارل  الروح.  وجود  إىل  تشري 

ويف القرن السابع عرش امليادي حاول »رينيه ديكارت« ويف خطوة هامة إثبات أن الروح 

بها يقعان يف منطقة محددة يف املخ)4( ثم جاء »إيـانويل« كانة يف  وتنظيم االعتقاد 

القرن الثامن عرش ويف خطوة أجرأ وأعقد ليقول بأن سبب اندفاع اإلنسان لفهم ماهية 

تفكره.... لطريقة  شاملة  نظرة  إىل  للوصول  العقل  من  محاولة  األساس  يف  ”الروح هو 

”
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نفسي مشهور، ربط مفهوم الروح مبفهوم الالوعي. ويعتقد أن 
الروح ذات طبيعة إهلية وبلتايل خالدة؛ فهناك قوة متأصلة فيها 

تبين اجلسم، وحتافظ على حياته، وتشفي علله. )8( 
مع تطورات جمال علم األعصاب، حظي مفهوم ثنائية العقل 
واجلسم بهتمام كبري. وكتب الدكتور »بريستون« يف موضوع 
علم األعصاب والروح: يبدو أن العقل ينشأ من قوة غري مادية. 
القوة الذي ال ميكن تفسريه.  الروح تعبري هذه  ويعترب مفهوم 
ويعتقد أن حبوث العلوم العصبية ميكن أن تفسر وجود الروح. 
قادرة  غري  العقلية  العمليات  تفسري  من  متكنها  رغم  أهنا  إال 
على شرح كيفية خلق النشاط الدماغي جتربة الظواهر العقلية. 
ميكن هلذه املسألة أن يكون هلا بعض التداعيات أن تؤثر على 

االعتقاد بلروح.)9( 
لقد طور عاملان مشهوران عامليًا، عامل النفس الدكتور »ستيوارت 
والسري »روجر  للفيزيء،  نوبل  واحلائز على جائزة  هامروف« 
موجودة  أرواحنا  أن  يدعيان  الكمي.  الوعي  نظرية  بنروز«، 
الدماغ.  يف خالي  الدقيقة  بألنيبيبات  تسمى  هياكل  داخل 
الكمية  اجلاذبية  نتيجة آلاثر  هي  وعينا  جتارب  أن  ويعتقدان 
األنيبيبات  تفقد  الوفاة،  الدقيقة. عند  األنيبيبات  داخل هذه 
الدقيقة حالتها الكمومية، ولكن املعلومات املوجودة بداخلها 
يف  وتتبدد  تتناثر  بل  تدمريها،  ميكن  ال  إذ  تدمريها،  يتم  ال 
الروح تكون مستقلة عن اجلسم  الطريقة، فإن  الكون. وهبذه 
املادي بعد املوت وتبقى هذه املعلومات الكمية موجودة خارج 
اجلسم إىل أجل غري مسمى – كروح« )10(. إال أن هذه النظرية 
مل حتظ بقبول عاملي من قبل جمموعة أوسع من العلماء وعلماء 
النفس، الذين يعتقدون أن مفهوم الروح هو جمرد استقراء نقوم 
به على أساس االزدواجية اليت خنتربها بني اجلسم والوعي. )11( 
إال  قرون،  عدة  دام  الروح  مبفهوم  العلماء  اهتمام  أن  رغم 
إال  جيداً.  فهمًا  ظاهرهتا  يفهموا  ومل  وجودها،  يثبتوا  مل  أهنم 
النفس  وعلم  األعصاب  علم  جمال  يف  األخرية  التطورات  أن 

شجعت العلماء الذين يعتمدون على حدسهم ملواصلة حبثهم 
من أجل فهم الروح.

العصيب،  الطب  يف  رائد  عامل  وهو  النزا«،  »روبرت  ويوافق 
على أن احلياة ال تنتهي عندما ميوت اجلسد. ويشري إىل أن 
ظاهرة معقدة مثل األحالم أو اخليال والذاكرة تشري إىل قوة 
أن  إىل  تشري  األحباث  إن  يقول  اجلسد.  عن  مستقلة  حيوية 
جزءا من العقل – الروح – خالد وموجود خارج إطار املكان 
والزمان)12(. يدعي »النزا« أن املكان والزمان ليسا أشياء، بل 
أدوات لفهمنا احليواين. وأننا حنمل املكان والزمان معنا مثلما 
حتمل السالحف درقتها مما يعين أنه عندما ُتنزع الدرقة عنها 

)املكان والزمان(، فإننا ال نزال موجودين«.)13( 

قول نطمئن له
هللا(  )رمحه  أمحد  طاهر  مريزا  حضرة  الرابع  اخلليفة  قال  وقد 
موضحًا حمدودية فهم العلماء ملفهوم الروح رغم التقدم الذي 
حىت  البشر  عند  تطورت  الروح  أن  اجملال،  هذا  يف  أحرزوه 
أصبحت كيااًن مستقاًل يف حد ذاته، شكاًل روحّيًا ميكن أن 
يعيش بعد انفصاله )عن اجلسد(. ما هي طبيعة هذا الكيان؟ 
اكتشفه  القليل  القدر  عنه، ولكن هذا  الكثري  نعرف  حنن ال 
يف  حزم.  شكل  على  البقاء  ميكنها  الطاقة  أن  وهو  العلماء 
السابق، كانوا يدحضون اإلميان بوجود الروح، لكنهم يعرتفون 
اآلن أبن ما اكتشفوه يقودان إىل إمكانية وجود نوع من الطاقة 
البشرية اليت تعيش بشكل منظم ومنفصل عن الوجود املادي 
للروح  األول سيكون  املقام  ما سيحدث يف  وهذا  لإلنسان. 

وعي من نوع ما. )14( 
»وفقًا  أنه:  هللا  رمحه  أمحد  طاهر  مريزا  حضرة  يوضح  كما 
لإلسالم، صحيح أنه يف حالة احليواانت عندما ميوت اجلسد، 
تنتهي احلياة ميوت  البشر، عندما  أما يف حالة  تنتهي احلياة، 
اجلسد ال الروح. فالروح مذكورة فقط بشأن البشر ال بشأن 

”
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مملكة  يف  وعواقبه  الشر  أو  للُنبل  وجود  ال  احليواانت...إذ 
احليوان. لقد طور هللا اإلنسان على وجه التحديد لدرجة تقوم 
من  وجهنمه  اخلاصة  جنته  وخلق  فيه  روح  بلق  أفعاله  فيها 

أعماله. )15(
شرح  األدين،  مقارنة  جملة  أجرته  لقاء  يف  سؤال  على  ورداً 
اخلليفة اخلامس، حضرة مريزا مسرور أمحد )نصره هللا( مفهوم 
الروحانية لدى اإلنسان وما إذا كانت موجودة لدى احليوان 
صلة  ذات  غرائز  احليواانت  أعطيت  »لقد  فقال:  كذلك، 
أعطيت  األحيان  به. يف بعض  القيام  بحتياجاهتا وما عليها 
الكالب  عند  حادة  الشم  فحاسة  حادة.  حواس  احليواانت 
عن  للكشف  وكذلك  الفرائس  الصطياد  فتستخدم  مثاًل. 
املخدرات. متتلك احليواانت األخرى أنواًعا أخرى من الصفات 
احليواانت  منح هللا  وهكذا،  احتياجاهتا...  لتلبية  واخلصائص 
الغرائز ألداء أدوارها. أما اإلنسان فأعطي بإلضافة إىل ذلك 
العقل. فمن حيث الشكل اخلارجي أعطيت مجيع احليواانت 
القدرة  اإلنسان كذلك  وأعطي  دوراً،  اإلنسان  ذلك  يف  مبا 
اليت  بلوظائف  احليواانت  دور  يتحدد  والفكر.  العبادة  على 
ميكن أن تقوم هبا أجسامها، يف حني أن البشر بإلضافة إىل 
دورهم األساسي، قد أعطوا هدفًا إضافيًا، يشار إليه يف القرآن 
لذا، فإن  ْعُبُدون﴾  لِيـَ ِإالَّ  اجْلِنَّ وَاإْلِنَس  َخَلْقُت  الكرمي: ﴿َوَما 
البشر واجلن لديهم هدف حمدد غري ذلك احملدد للمخلوقات 
األخرى. )واجلن املعنيون هنا مظهر من مظاهر احلياة العاقلة، 

فللبشر  العزلة(.  أو  االحتجاب  أو  اخلفاء  من  نوع  يكتنفهم 
هدف أمسى، وبلتايل بطبيعة احلال سوف حتظى الروح بملزيد 
من التواصل مع هللا نتيجة لذلك. خيص التقدم الروحي ومفهوم 
اجلنة والنار فقط النفس البشرية ألهنا أعطيت غرضًا يف احلياة، 
وضمن  حياهتا  يف  حمددة  وظيفة  هلا  احليواانت  أن  حني  يف 
طبيعتها، فهي تعيش حسب ما أعطيت، وال ميكنها أن حتيد 

عنه أو أن تقوم أبي شيء خارج هذا اجملال’. )16(

تفاعل اجلسد والروِح
إذا كنا إىل غاية اآلن شبه عاجزين عن استكناه ماهية الروح 
بتتبع  البدء  وهو  آخر،  مسلًكا  نسلك  ال  فلم  بكل وضوح، 
أتثرياهتا، من منطلق أن أول خطوة يف دراسة أية ظاهرة هي 
البحث يف آاثرها، وحلسن احلظ، فإن للروح أثرًا واضًحا نشهده 
مجيًعا من خالل تفاعلها مع اجلسد، وهو ما ذكر عنه املسيح 
والروح،  اجلسد  تفاعل  قضية  تناوله   يف معرض  املوعود 
ومن مث خلص إىل ماهية الروح أثناء خطابه يف مؤمتر األدين 
األعظم بالهور عام 1896، هذا اخلطاب اجلليل الذي ُنشر 
الحًقا ككتاب مستقل بعنوان »فلسفة تعاليم اإلسالم«، فيه 
تناول حضرته  الروح يف أكثر من موضع، فتارة يتحدث 
عن مصدرها، واترة يتحدث عن وظيفتها، واليت هي تتجاوز 
الوظيفة البيولوجية كما كان ُيعتقد، واترة اثلثة يتحدث حضرته 
عن تفاعل الروح واجلسد، وهذه النقطة هي ما حنن بصددها 

تنــاول حرضتــه  الــروح يف أكــر مــن موضــع، فتــارة يتحــدث عــن مصدرها، 

وتــارة يتحــدث عــن وظيفتهــا، والتــي هــي تتجــاوز الوظيفــة البيولوجيــة كــا 

كان ُيعتقــد، وتــارة ثالثــة يتحــدث حرضتــه عــن تفاعــل الــروح والجســد، وهذه 

النقطــة هــي مــا نحــن بصــدده حــن نتحــدث إىل العلــاء الطبيعيــن، والذيــن 

”ال يعنيهــم إال بحــث الظواهــر الواضحــة، أو عــى األقــل ذات اآلثــار الواضحــة...

”



        التقوى               يوليو  242022 

إال  يعنيهم  ال  والذين  الطبيعيني،  العلماء  إىل  نتحدث  حني 
حبث الظواهر الواضحة، أو على األقل ذات اآلاثر الواضحة، 
من هنا كان بب تفاعل الروح واجلسد مدخاًل هاًما للبحث 
يف ماهية الروح بشكل علمي. وهبذا اخلصوص كتب حضرة 
املسيح املوعود : »وإذا أمعنَّا النظر تبني لنا أن الفلسفة 
الصحيحة الصائبة للغاية هي أن لألوضاع اجلسمانية أتثريًا قوًي 
يف الروح.. فإننا نرى أن أفعالنا الطبعية، وِإن كانت جسمانية، 
يكون هلا يف حاالتنا الروحانية أثر حمسوس يقيًنا. فالعني مثاًل 
من  تنبعث  أن  بد  فال  ًعا..  تصنـُّ ولو  البكاء  يف  أخذْت  ِإذا 
الدموع لوعة تسري ِإىل القلب، خَيضع هلا ويكتئب. وكذلك 
لو ضحكنا ـ وِإن يكن تكلًُّفا ـ اكتسب الفؤاد فرًحا وانبساًطا. 
الساجد  نفس  يف  يوّلد  اجلسماين  السجود  أن  نرى  وكذلك 
حالة من التضرع واخلشوع. كما نشاهد بلعكس أنه لو مشى 
اإِلنسان رافًعا رأسه مربزًا صدره، فمشيته هذه تولد فيه ِكربًا 
وغطرسة. ومن هذه األمثلة يتبني متاًما أن لألوضاع اجلسمانية 

أثرًا يف احلاالت الروحانية من دون ريب« )17( 

يف اخلتام، يهتم العلماء مبسألة وجود الروح منذ قرون طويلة 
ولكنهم مل يتوصلوا بعد إىل فهم واضح. إن عجائب التجربة 
اإلنسانية ونظرية ثنائية العقل واجلسد تعين وجود الروح. وهذا 
غري مفاجئ، يف ضوء التعاليم اإلسالمية، ولقد أوضح مؤسس 
اجلماعة اإلسالمية األمحدية ومسيح الزمان حضرة مريزا غالم 
أمحد القاديين  بشكل مجيل يف كتابه ينبوع املعرفة، »إهنا 
فقط قوة وحكمة هللا اليت خترج الروح إىل الوجود من املادة. 
وهلذا السبب عندما سئل النيب  عن الروح، أمره هللا بلرد 
التايل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّ َوَما ُأوِتيُتْم 

ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل﴾« )اإلسراء: 86 ( )18(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهلوامش:

1. جملـــة مقارنـــة األدين، العلـــم 
والـــروح، ســـر القـــوة اإلهليـــة.

2. مبادئ الفيلسوف بالتو

الفيلســـوف  حـــول  حملـــات   .3
رســـطو أ

4. حياة وأعمال ديكارت

5. نقد كانط للميتافيزيقا

املنهجيـــة  الطبيعـــة  مقارنـــة   .6
الوجوديـــة بلفلســـفة 



25

17.  مـــرزا غـــالم أمحـــد، فلســـفة 
تعاليم اإلســـالم

7. هل الروح موجودة؟
األدلة تقول نعم، روبرت لنزا.

8. كارل جنغ االقتباس السابع

والـــروح،  األعصـــاب  علـــم   .9
للتجربـــة  املتنافـــس  التفســـري 

. لبشـــرية ا

نظريـــة  يقدمـــون  العلمـــاء   .10
الـــروح وجـــود  إلثبـــات  الَكـــْم 

11.  وأخـــريا العلم يفســـر وجود 
الروح

12. هل الروح موجودة؟
األدلة تقول نعم، روبرت لنزا.

13. نظريـــة الكـــم تثبـــت أن الـــروح 
تنتقـــل  إىل عـــامل آخـــر بعـــد املـــوت. 

14. مـــرزا طاهـــر أمحـــد، احليـــاة بعد 
املوت.

15. مـــرزا طاهـــر أمحـــد، احليـــاة بعد 
املوت.

وجـــود هللا،  مشـــروع  إطـــالق   .16
مقابلـــة خاصـــة  مـــع إمـــام اجلماعـــة 

األمحديـــة اإلســـالمية 

18. جملـــة مقارنة األدين، العلم 
والروح، ســـر القوة اإلهلية.



الداعية: محمد طاهر نديم

        التقوى               يوليو  262022 

”

الكمال يف اللسان، تعبري قدمي شائع على ألسنة علماء 
أعالم يف اتريخ احلضارة اإلسالمية كالشافعي الذي قال 
يف معرض حديثه عن فضائل العربية أهنا لسان ال يكمل 
فيه إال نيب، وقول الشافعي هاهنا جدير بلتفكر فيه مليًّا، 

إذ تستوقفنا فيه عدة أمور، مثل:
من املسؤول عن إحراز الكمال يف اللسان؟- 
أميكن أن يكمل املرء نقصه يف اللسان بنفسه؟ - 

أم أن هذا فضل ال أييت إال من قوة ُعليا؟
ملاذا ال يكمل يف العربية سوى نيب؟- 

َمثاَر  الثالثة آنفة الذكر كانت وما زالت  إن التساؤالت 
لغات  العام يف كل  اللساين  املستوى  على  جدٍل، حىت 
امليالدي،  عشر  التاسع  القرن  حىت  األقل  على  الدنيا، 
حني كانت قضية أصل اللغات مادة للطرح األكادميي، 
إال أهنا ألغيت مؤخرًا بدعوى أن البحث يف قضية أصل 
دليل علمي وال  اليت ال  الغيبية  األمور  قبيل  اللغات من 

جترييب عليها! 
صيحة  علت  عشر،  التاسع  القرن  هناية  مع  وبلتزامن 
تدحض ذلك الزعم القائل أبن قضية أصل اللغات هي 
 1895 عام  صدر  حيث  بلفعل،  علمية  حبثية  قضية 

َتْأِييُد الَمِسيِح الَمْوُعوِدَتْأِييُد الَمِسيِح الَمْوُعوِد
 ِباللَساِن الَعَرِبِي الُمِبيِن.. ِباللَساِن الَعَرِبِي الُمِبيِن..

  َوَطِبيَعُة اْعِتَراِض الُمْعَتِرِضينَوَطِبيَعُة اْعِتَراِض الُمْعَتِرِضين  )ح)ح22((
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”

”

لغة وأدب                        عربية المسيح الموعود                

»منن  بـ  املعنون    املوعود  املسيح  سيدان  كتاب 
لفهم  مفتاًحا  عنوانه  من  بدًءا  يشكل  والذي  الرمحن«، 

قضية أصل اللغات، ومصدر الكمال فيها..

فكرة الكمال بدءا من عنوان »منن الرمحن«
الكمال على املستوى اإلنساين هو أمر نسيب، وال ميلك 
مل  ما  العلمية حتديًدا  األمور  الكمال يف  يدعي  أن  أحد 
العلم، ومبا أن  يؤَت مدًدا من أعلى جهة خمتصة بذلك 
العلماء التجريبيني قد أعلنوا عجزهم عن إدراك مالبسات 
أهنم  ضمًنا  يعلنون  بذلك  فهم  وأصلها،  اللغات  قضية 
فلنتوجه صوب  لنقاش هذا املوضوع أصاًل.  ليسوا أبهل 
من يدعي أنه أهل لنقاشه إذن، ليس هذا فحسب، بل 

.. ويدعي أيًضا الكمال فيه، وهو املسيح املوعود
لقد تناول حضرته مسألة اللغة العربية وفضلها وكماله فيها 
يف أكثر من كتاب من كتبه، واليت منها إىل جانب كتاب 
منن الرمحن املشار إليه آنًفا، كتب أخرى مثل: كرامات 
الصادقن 1893 ومكتوب أمحد 1896 وجنم اهلدى 

1898 ونزول املسيح 1902 والستفتاء 1907..
وبصوص دعوى املسيح املوعود  الكمال يف اللسان 

العرب بشكل إمجايل. يقول حضرته:

»وإن كمايل يف اللسان العرب، مع قلة جهدي وقصور 
علمي  الناس  على  لُيظِهر  رب،  من  واضحة  آيٌة  طليب، 

وأدب، فهل ِمن ُمعاِرض يف مجوع املخالفني؟«)1( 
وقال يف جنم اهلدى ما يلي:

»سألُت هللا أن يكّملين يف هذه اللهجة، ويعلين واحد 
بالبتهال  عليه  وأحلحُت  البالغة.  مناهج  يف  الدهر 
وتواىل  العزّة،  يدي حضرة  بني  إطراحي  والضراعة، وكُثر 
املُْهجة.  وإخالص  اهلمة  وصدق  العزمية  جبهد  سؤايل 

فُأجيب الدعاء وأوتيُت ما كنت أشاء.«)2( 
األردية  بللغة  املؤلف  وهو  املسيح،  نزول  ويف كتاب 
حتدث سيدان املسيح املوعود  عن كماله يف العربية، 
وسرِّ ذلك الكمال وسببه، مبا من شأنه أن يهز ضمائر 

أهل العربية العربء أنفسهم، فيقول حضرته ما تعريبه: 
اإلنشاء  على  القدرِة  معجزَة  أوتيُت  قد  أنين  »أّدعي 
للدنيا  أكشف  لكي  تعاىل،  عند هللا  من  أتييًدا  بلعربية 
ولكي  أيًضا،  األسلوب  هبذا  وحقائقه  القرآن  معارف 
يف  راج  قد  الذي كان  البالغي  االحرتاف  ذلك  أسّخر 
اإلسالم بشـــــــــــــكل خاطئ مشني، وأجعله خـــــــــادًما لكالم 

هللا العــــــزيــــــز.« )3( 

»أّدعـــي أننـــي قـــد أوتيـــُت معجـــزَة القـــدرِة عـــى اإلنشـــاء بالعربيـــة تأييـــًدا 

مـــن عنـــد اللـــه تعـــاىل، لـــي أكشـــف للدنيـــا معـــارف القـــرآن وحقائقـــه بهـــذا 

ــد راج  ــّخر ذلـــك االحـــراف الباغـــي الـــذي كان قـ ــا، ولـــي أسـ ــلوب أيًضـ األسـ

ــز.« ــه العزيـ ــكام اللـ ــا لـ ــه خادًمـ ــن، وأجعلـ ــئ مشـ ــكل خاطـ ــام بشـ يف اإلسـ َتْأِييُد الَمِسيِح الَمْوُعوِدَتْأِييُد الَمِسيِح الَمْوُعوِد
 ِباللَساِن الَعَرِبِي الُمِبيِن.. ِباللَساِن الَعَرِبِي الُمِبيِن..

  َوَطِبيَعُة اْعِتَراِض الُمْعَتِرِضينَوَطِبيَعُة اْعِتَراِض الُمْعَتِرِضين  )ح)ح22((



»والحــق أن اللســان العــريب -الــذي هــو املفتــاح الحقيقــي للــرف والنحــو- 

محيــط ال شــاطئ لــه، وتصــُدُق فيــه متاًمــا مقولــة اإلمــام الشــافعي-رحمة الله 

عليــه- الشــهرة التــي قــال فيهــا: »ال يعلمــه إال نبــي«، أي مــن املســتحيل ألي 

إنســان أن يحيــط بهذا اللســان بشــتى لهجاته وأســاليبه بشــكل كامــل إال نبي.

        التقوى               يوليو  282022 

”

”

دعوى البسطة الكاملة وتعريفها
اللغة  يف  بسطة كاملة    املوعود  املسيح  أعطي  لقد 
وتعابريهم  الكثرية يف كتبه،  العرب  لغات  وورود  العربية، 
وأساليبهم املتفرقة والنكات األدبية وغريها، هلو خري دليل 

على صدق دعواه. يقول حضرته:
الكتب  من  اهلائل  الكم  هذا  يؤلف  أن  لإلنسان  »أىّن 
العربية اليت تفيض بدقائق املعاين وشىت املعارف واحِلكم 

دون بسطٍة كاملة يف العلم؟«)4( 
تعكس  حضرته  فإن كتابت  وعليه 

ومن  العلم،  يف  الكاملة  البسطة 
ويعرف  فيها  يتعمق  أن  أراد 
مكانتها العالية البّد أن يكون 
متمتًعا مبذاق علمّي عميق، 
علمه  وقلة  فإن جهله  وإال 
قد يفضي به إىل االعرتاض 

عليها.
  

ما هي البسطة الكاملة يف العلم؟
وذكر  بنفسه  حضرته  عرّفها  الكاملة  والبسطة   

: أمورًا ضرورية للوصول إليها، فقال
ا يف لغة العرب،  »واحلق أنه ما مل يكن اإلنسان متعمًقا جدًّ
وما مل يكن مّطلعا على كافة أشعار العصر اجلاهلي، وما 
مل يقرأ إبمعان الكتب القدمية احملتوية على تعابري العرب،  
وما مل تبلغ بسطُته العلمية كماهلا، ال ميكن له أن حييط 
قواعد  جيًِّدا  يستوعب  ولن  العربية،  التعابري  من  بشيء 

الصرف والنحو أيضا.«)5( 
وعليه،  إذا أراد أحٌد سرب أغوار لغة املسيح املوعود 
إاثرة  أو  حقيقتها  يف  والبحث   ،
فالبد  عليها،  العلمية  االعرتاضات 
األمور  هبذه  عالـًما  يكون  أن 
وإال  أعاله،  النص  يف  الواردة 
جهله  عن  سينّم  اعرتاضه  فإن 
لعدم معرفته بلكثري من األمور 

الالزمة. 
أما الذي يكون عالـًما هبذه األمور 
كلها، فالبد أن يكون عارًفا بلغات 
سيجد  وبلتايل  املختلفة،  وهلجاهتم  العرب 
إذا   ولكن  عنده.  ينشأ  اعرتاض  على كل  تلقائيًّا  جواًب 
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”
كان املعرتض ال يعرف شيًئا عن لغات العرب وتعابريهم 
أن  شك  فال   املختلفة،  استخداماهتا  وعن  وأساليبهم 

اعرتاض مثل هذا الشخص دليل على جهله.

األنبياء  معجزات  من  العربية  ابللغة  الكاملة  اإلحاطة 
عليهم السالم

البسطة  إلحراز  أمورًا    املوعود  املسيح  ذكر  لقد 
املنال، وقد  العربية وهي صعبة  اللغة  الكاملة يف  العلمية 
لن  ولكنه  املراحل جبهوده،  بعض هذه  أحدهم  يتخطى 
ألن  وذلك  العربية،  بللغة  الكاملة  اإلحاطة  يستطيع 
األنبياء  معجزات  من  العربية  بللغة  الكاملة  اإلحاطة 
اخلصوص  هبذا    نقل حضرته  وقد  السالم.  عليهم 

قول اإلمام الشافعي رمحه هللا، فقال: 
احلقيقي  املفتاح  هو  -الذي  العرب  اللسان  أن  »واحلق 
للصرف والنحو- حميط ال شاطئ له، وتصُدُق فيه متاًما 
مقولة اإلمام الشافعي-رمحة هللا عليه- الشهرية اليت قال 
فيها: »ال يعلمه إال نيب«، أي من املستحيل ألي إنسان 
أن حييط هبذا اللسان بشىت هلجاته وأساليبه بشكل كامل 
إال نيب. إذن فهذه املقولة أيًضا تؤّكد أنه ليس بوسع كل 

إنسان أن ميتلك انصية هذه اللغة من كافة النواحي، بل 
اإلحاطة الكاملة هبا إمنا هي من معجزات األنبياء عليهم 

السالم.«)6( 
إن قول اإلمام الشافعي رمحه هللا هذا مبنزلة نبوءة حيث 
من  أي  نيب«،  إال  يعلمه  »ال  العرب:  اللسان  عن  قال 
املستحيل ألي إنسان أن حييط هبذا اللسان بشىت هلجاته 

وأساليبه بشكل كامل إال نيب.« 
 ، مث حتققت هذه النبوءة يف شخص املسيح املوعود
الذي بعثه هللا تعاىل نبيًّا اتبًعا يف أمة حممد ، فقد أعلن 
العربية، وأنه  اللغة  تعلم  تعاىل معجزة  ُأعِطَي من هللا  أنه 

تعاىل أعطاه البسطة الكاملة يف علوم هذه اللغة. 

اهلوامش
1.  )مكتوب أمحد، اخلزائن الروحانية ج11 ص234(

2. )جنم اهلدى، اخلزائن الروحانية ج14 ص 111(

3. )نزول املسيح اخلزائن الروحانية ج18ص437(

4. )نزول املسيح اخلزائن الروحانية ج 18ص 440(

5. )نزول املسيح اخلزائن الروحانية ج18 ص436(

6. )نزول املسيح اخلزائن الروحانية ج18 ص437(



فصول  وأربعة  بلعربية،  اخلطبة  هذه  على  حيتوي  الكتاب  هذا   *
أخرى كتبها حضرته الحقًا يثبت فيها من القرآن الكرمي واحلديث 
الشريف أنه هو املسيح املوعود واملهدّي الذي كانت تنتظره األمة 
احلقيقّي  املعىن  يشرح  وكذلك  األدين،  أتباع  وسائر  اإلسالمية 

لإلسراء واملعراج. 

الباب األول:
* كان إلقاء هذه اخلطبة ارجتااًل دلياًل وعالمة على استجابة مجيع 

األدعية اليت دعا هبا حضرته قبل ذلك بليلة واحدة. 
كان مجيع احلاضرين مستغرقني يف االستماع للخطبة اإلهلامية رغم 

العربية إال بضعة أشخاص من عدد  فيهم من يعرف  أنه مل يكن 
أزيد من مائتني.

*ذكر بعض احلاضرين أن املسيح املوعود  أثناء إلقائه للخطبة 
كان يبدو وكأنه من عامل آخر، وكأن هللا يتكلم بلسانه، وظهر ذلك 

من إلقائه وبيانه وصوته وهيئته ومالحمه.
عجيبة  أبمور    املوعود  املسيح  أييت  أن  الطبيعي  *األمر 
قبل، ألنه  الناس من  هبا  فريدة مل أيت  وتفسريات غريبة، ودقائق 
أن هللا  يّدعي  منهم  فمن  أما غريه  العاملني،  ويكلَّم من رب  يؤيَّد 

يوحي إليه؟
*املسيح املوعود  يتوجه إىل اإلخوان من العرب وفارس والشام 
الرسوَل  املدينة  أهُل  نصر  وينصروه كما  إليه  يتوجهوا  أن  يدعوهم 

 وأيدوه.

معىن نزول املسيح: 
أهل  من  لبشر  وليس  السماء  من  وبراهني  آبيت  أييت  أنه   .1  

األرض دخل فيها.
حلمي مرمر - مصر

        التقوى               يوليو  302022 

بين يدْي كتاب:

 "الخطبة اإللهامية" 



أنواره ويعرفوا  يروا  أن  للجميع  يتيح فرصة  السماء  نزوله من   .2  
أسراره.

بعدما  إليها  3. عقيدة رفع عيسى ونزوله عقيدة مسيحية، جلأوا 
وعدم  ولعنه  الصليب  على  نبيهم  وموت  بذلتهم  اليهود  هم  عريَّ
وجود مِلٍك هلم وال عزة، فقالوا أنه يف السماء، وسوف ينزل ملكًا 
اليهود  أنوف  املنكرين، ويدع  ويقتل  األعداء  يقهر  الزمان،  آخر 
الكافرين، كذلك ملا غاب املُلك عن الشيعة، وكانوا أذالء مهانني 
مقودين من أعدائهم حنتوا من عند أنفسهم عقيدة اإلمام الغائب، 

ليثبتوا ألنفسهم ملكا منتظرا، وخيّوفوا أعداءهم. 
زوًجا  اإلمساعيلية  السلسلة  جعل  األزواج كلها  خلق  الذي  *هللا 

للسلسلة اإلسرائيلية.
*املسيح املوعود علم لساعة مجيع الناس كما كان املسيح الناصري 

علما لساعة اليهود.
*حيتفظ النصارى بلتوراة كما حيتفظون بإلجنيل ألهنم يعلمون أن 
الشريعة يف التوراة وحدها، أما اإلجنيل فإنه بال شريعة إمنا هو اتريخ 
أهنم قد سقطت عنهم شريعة  يعتقد  املسيح واحلواريني، وبعضهم 
التوراة بكفارة املسيح، وبعضهم يعمل هبا مثل نصارى أرمينيا الذين 
هم أقدم من اآلخرين، والتوراة عندهم هي عهد الشريعة، واإلجنيل 

هو عهد الفضل )عهد النعمة(.
*لو كانت الشريعة اإلسالمية خالية من املسيح احملمدّي لكان هللا 

قد فضل اليهود على املسلمني، وحاشاه.
*غار هللا تعاىل من إطراء النصارى ملسيحهم ورْفعهم إيه إىل منزلة 
وأن  املسيح  بشرية  هلم  ليينب  حممديًّ  مسيًحا  فأرسل  الوحيد،  هللا 
البشر، وإن كان  منزلًة وأتثريًا، وهو من  منه  أعلى  هناك من هو 
ذلك املسيح كذلك فما بلك بشأن النيب حممد الذي هو من أمته 

واتبعيه.
أن  هللا  ليثبت  والدليل  بلربهان  اإلسالم  املوعود  املسيح  ينشر   *

اإلسالم مل ينتشر بلسيف.
عقيدة  يهدم  الذي  )املسيح(  متمثاًل يف كونه  *أعطاه هللا جالاًل 
النصارى الفاسدة، ويقيم احلجة عليهم، وأعطاه مجااًل متمثال يف 
كونه )املهدّي(  والربوز األمحدي الذي يصلح به التوحيد واإلسالم.

*جاء ليمأل بيوت املؤمنني من املال الذي هو العلم والرشد واهلداية 
واليقني.

*األضاحي اليت ُذحبت يف اإلسالم تفوق كل ما ذحبه األانم على 
مر القرون واألزمان.

*املراد من الذبيحة ذبح النفس األمارة وشهواهتا تقرب إىل هللا بريها، 
وأن املسلم احلق هو الذي يفهم هذا األمر وال يتوقف عند ظاهر 

األعمال ويهجر مغزاها ومعناها.
ويبلغ  الطاعة،  يف  اإلنسان  يتفاىن  عندما  حيدث  احلقيقّي  *الرفع 

دعوة ربه كما أمره سبحانه
*من ضحى بلضحية على حقيقتها فله أجر مثل أجر إبراهيم .

*حّول الناس العيد إىل مظاهر فارغة من مطعم ومشرب وملبس، 
ونسوا الغاية العظمى وهي ذبح النفس األمارة.

دليال  الذبئح  بدماء  الضحاي  وجاءت  الروح،  أضحية  *األصل 
عليها، وإشارة إليها، تفهيما وتعليما لنا.

*حنن نعيش يف آخر األزمنة، وشهر األضحية آخر الشهور يف العام 
وذلك  ويف كليهما ضحاي،  النهاية،  من  قريب  وكالمها  اهلجرّي، 
يشري إىل أنه على مؤمين آخر الزمان أن يضحوا أبنفسهم األمارة 

ويذحبوها يف سبيل إعالء الدين 
الرسول  األولياء، كما كان  ختم  مقام  على    أمحد  *سيدان 
حممد  على مقام ختم األنبياء، ال ويّل بعده إال من كان منه 

وعلى عهده.
*البد لإلنسان أن ميوت حىت حييا )موتوا توهب لكم احلياة(.

الباب الثاين: 
*مسى هللا تعاىل آخر خلفاء حممد  عيسى كما مّسى »عيسى« 

آخَر خلفاء أمة موسى عليهم السالم.
*مل َيِعد هللا تعاىل نبينا حممدا بلقاء أحد من األنبياء إال موسى )فال 
تكن يف مرية من لقائه( ألنه مثيله، ومل يؤت أحًدا من بين إسرائيل 
كتاًب وال شريعة إال موسى، كما مل يؤت من العرب كتاًب وال شريعة 

إال حممًدا صلوات هللا عليه وسالمه.
* كان عيسى  ِعْلًما للساعة مبعىن: ساعة انتقال النبوة من بين 
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إسرائيل، وكذلك هي ساعة عذاهبم.
*البد أن يكون خامت السلسلة احملمدية من غري قريش، وال أييت 
بين  من  ما كان  الذي  عيسى  مع  املماثلة  لتتم  واحلرب  بلسيف 

إسرائيل، وجاء بحملبة واحلجة.
*ولد  توأما لطفلة توفيت حديًثا وهذه ندرة مثل ندرة الوالدة 

من غري أب.
*توافر وسائل االتصال هبذه الغزارة يف زماننا هذا ليكون مسيح 

آخر الزمان أقدر على تبليغ العاملني رسالة ربه. 
من عالمات صدقه جميؤه على رأس املئة، كما جاء حممد  على 

رأس القرن السادس امليالدي.
أصحاب الفهم احلريّف يعلون عيسى والدجال شركاء هلل تعاىل من 

حيث ال يعلمون.
املسيح  على كون  األحاديث  وأكدت  الكرمي  القرآن  أكد  *لقد 

واخللفاء "منكم".
*سورة الفاحتة حتكي قصة البشرية منذ بدايتها حىت هنايتها وتصفها 
وصًفا دقيًقا، ومع ذلك مل أيت ذكر الدجال الذي هو أشد الفنت، 

وإمنا تضمن ذكره يف "الضالني". 
*ذكرت الفاحتة فئات ثالثة من األمم السابقة، وكذلك املسلمون 
يكونون كمثل هذه الفئات الثالثة )منَعم عليهم، مغضوب عليهم، 

ضالون(.
*قص هللا علينا نبأ عيسي ليخربان أن فينا يظهر مسيح مثل عيسي. 
لساعة  علما  املوعود  وكان  اليهود،  لساعة  ِعلًما  املسيح  *كان 
من  لفئة  لنيبٍّ  اتبًعا  املسيح كان  ألن  الناس  مجيع  فيها  حياسب 

الناس، أما املوعود فهو اتبع لنيب الناس كافة.
*حسبما أشار القرآن واألحاديث فإن زماننا هذا هو أخر األزمنة.
*مل يدّع أحد أنه املسيح وأيده هللا بلعالمات يف الوقت املطلوب 

.  إال املسيح املوعود
النصرة  أشد  ُنصرة  اإل  السماء  يف  املسيح  حياة  عقيده  *ليست 

لعقيدة النصاري الفاسدة.
*لو كان أحد حييا يف السماء وينزل فيها لكان أحق هبا نبينا حممد 

 . املصطفى

بخلرافات  الثرى  حتت  فريق  الزمان:  هذا  يف  فريقان  *هناك 
واألبطيل، وفريق وصل الثري بلعلم والربهان والتصديق واليقني، 
الفريق األول يهوي بلناس إىل ما هو حتت األرض، والفريق الثاين 

يسمو هبم إيل عنان السماء.

الباب الثالث
*ليس هناك وعد من القرآن إبنزال املسيح من السماء، إن هي 
إال أقوال ُتفرتى، وإمنا وعد بكون اخللفاء )منكم( أما وعد نزول 

عيسي من السماء فإنه خرُق لوعده بكون اخللفاء )منكم(.
*زعم اليهود أن مثيل موسى سيكون من بين إسرائيل، لذلك هم 

ال يؤمنون مبحمد.
*من سنن هللا أنه يبدي بعض أجزاء النبأ وخيفي بعضًا من أجل 

ابتالء الناس.
*لقد نزل غضب هللا تعاىل على اليهود، وينزل على قوم يشاهبوهنم 

يف معتقداهتم أيًضا.
نصارى،  يهوداً،وبعضهم  املسلمني  بعض  هللا  مسى  الفاحته  *يف 

وآخرهم عيسى.
*يقول املسيح املوعود  أن الفرق الثالثة املذكورين يف الفاحتة 
مث  الضالون،  فيبدأ  فيها،  املوجود  الرتتيب  عكس  على  ييؤون 

املغضوب عليهم، مث املنعمون. 
*علمنا هللا دعاء الفاحتة حىت ال نكون مثل املغضوب عليهم الذين 
كذبوا عيسى، وال من الضالني الظانني نزوله من السماء وأنه رب 

العاملني.
*مراد دعاء الفاحتة أن يدخلنا هللا يف مجاعة املسيح املوعود الذين 

صدقوه وآزروه.
*تكذيب املسيح املوعود ووصفه مبا وصف به اليهود عيسى من 

أهم أسباب صدقه.
*لعن هللا اليهود مرتني، مرة على لسان داوود، ومرة على لسان 

عيسى بن مرمي. 
*املغضوب عليهم قوم فرطوا يف أمر عيسى، والضالون قوم أفرطوا 

فيه وزادوا يف إطرائه.

        التقوى               يوليو  322022 



*يبتلي هللا الناس بغموض يف األنباء حتقيًقا لقوله: )فينظر كيف 
تعملون(.

*وعد موسى قومه بدخول األرض املقدسة، لكنهم مل يدخلوها 
لعصياهنم، ودخلها أحفادهم ملا كانوا طائعني.

الباب الرابع: 
*مل يكن املصلوب ميوت ويسلم الروح إال بعد ثالثة أيم أو يزيدون. 
*لو كان شخًصا يصلب مكان عيسى كيف سكت وسكت أهله 

عن اإلفصاح عن هذا السر؟
الصحابة  من  واحد  يعرتض  *مل 
النبيني  وسائر  عيسى  موت  على 
عندما تال أبو بكر آية ﴿َقْد َخَلْت 

ْبِلِه الرُُّسُل﴾  ِمْن قـَ
هم  من  فمنهم  الناس،  من  شىت  أنواع  الزمان  ذلك  يف  *ظهرت 

كالكالب، ومنهم من هم كاحلمري واخلنازير واألفاعي.
*واألسود واحلشرات، فكان البد من خلق آدم جديد وهو املسيح 
املوعود  ملواجهة كل هذه األصناف من البشر ويعيدها إىل 
فطرهتا، وهذه هي سنة هللا: أن خيلق )آدم( بعد خلق كل تلك 

املخلوقات ليقودها مجيعًا إىل صالحها ويعيدها إىل فطرهتا 
*خلق هللا املسيح املوعود يف األلف السادس، وخلق حممًدا  يف 
املئة السادسة بعد املسيح، وخلق آدم يف اليوم السادس للخلق، 

وكان كل ذلك يف أواخرها.

الباب اخلامس:
*هذا الزمان هو يوم اجلمعة  حقيقًة، وقد مُجع فيه كل شيء ينفع 
اإلنسان يف دينه ودنياه، ويف آخر األمر يمع هللا فيه مشل هذا 
دين  يدخلون  قوم  من كل  مجيعا  ونرى  العاملني،  ملصلحة  الدين 

اإلسالم اتئبني، فهذا العصر هو مجعة حقيقية لكل شيء.
العصر وساعة  بعد  اجلمعة  يوم    املوعود  املسيح  *خلق هللا 

العسر لإلسالم. 
*أّوَل املسيح املوعود  وقت )العصر( مبعىن أن اإلسالم قد 

، وكذلك  الرسول  أيم  الزمان، وكذلك كان  )ُعصر( يف هذا 
 . عند بعث آدم

*خلق هللا آدم يف أول الزمان، وآدم يف آخر الزمان ليؤكد تشابه 
نقطتها  تتصل  اليت  احلياة كالدائرة  ولتكون  بآلخرين،  األولني 
األشكال،  أبسط  الدائري  الشكل  األوىل، ألن  بنقطتها  األخرية 

وأروع ما يدل على الوحدة والتوحد والتوحيد. 
َر﴾ وقت اإلظهار على سائر األدين لن  اْلَكْوثـَ َناَك  َأْعَطيـْ *﴿ِإانَّ 
يكون حممد  بنفسه وجسده وشخصه من يقوم هبذا اإلظهار، 
مقامه  قام  من  به  يقوم  وإمنا 
وكان ظاًل وبروزاً له كأنه هو.

هناية  يف  آدم  خلق  هللا  *بدأ 
يف  خلقه  وأمت  اخلامس،  اليوم 
أرسل  السادس، كذلك  اليوم 
هللا حممًدا  يف األلف اخلامس لكنه ال يتم عليه فتحه ونصره 
السادس على يد املسيح املوعود ، وجاء يف  إال يف األلف 
األخبار أن هللا أرسل حممًدا  يف األلف السادس، رغم أن بعثته 
كانت يف األلف اخلامس، ويف ذلك إشارة للبعثة الثانية على يد 

. املسيح املوعود
بعد  للمسلمني عزتني  بعد عزتني، وقدر  ذلتني  لليهود  *قدر هللا 
ذلتني، ذلة املسلمني األوىل يوم إخراجهم من مكة، وذلتهم الثانية 
يوم تفتح أيجوج ومأجوج، والنصر األول يوم بدر، والنصر الثاىن 

 حبجج املسيح املوعود
*بعد أن يذكر هللا أيجوج ومأجوج ىف سورة الكهف يذكر بعدهم 
اآليت اليت تدل أن املقصود هبم قوم النصارى مثل عبادة العباد 

واالخنراط يف أعمال  الدنيا والشرك. 
*كيف يقتل هللا من أجلنا الكافرين يف هذا العصر، وحنن قوم عن 

الدين بعيدون؟ 
له  تركهم  وإمنا    النيب  عهد  يف  الكافرين  على  هللا  يقض  *مل 
ليغلبهم ويهزمهم ليكون ذلك حجًة عليهم أهنم بقوهتم وشوكتهم 

كانوا مهزومني.
اإلسالم( يف  من  والكافرين  املشركني  نيل  احلرام:)حترمي  *املسجد 
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عهد الرسول.
الروحانية  الدرجات  أقصى  إىل  )الوصول  األقصى:  *املسجد 
واإلميانية( يف عهد املسيح املوعود وبلوغ اإلسالم أقصى األرضني 

وأقصى ما ميكن أن يبلغة يف أي زمان. 
*بدأ اإلسالم كاهلالل من املسجد احلرام، مث صار بدراً اتمًا عند 

بلوغه املسجد األقصى. 
بدر  اكتمال  إىل  إشارًة  البدر  عدة  يف  املوعود   املسيح  *ظهر 

اإلسالم.
ُهْم﴾ تعين أن صحابة املسيح املوعود من صحابة  * ﴿وََآَخرِيَن ِمنـْ

رسول هللا وكي يتحقق فيهم ما حتقق يف األولني وجب.
املسيح  صورة  يف  الثاين  الربوز  وهو  بينهم،  هللا  رسول  *وجود 

املوعود، وهذا هو اإلسراء الزماين املفهوم من هذه اآلية. 
لو كان عيسى النازل حيًا يف السماء فكيف يطلب منا الرسول 
أن نبلغ سالمه إليه وقد كاان سوًي يف السماء؟ إن هذا لدليٌل 
قوي أن هذا غري ذاك، مث إنه  قد رأى عيسى يف املعراج وسلم 

عليه، فيكون املعين أن شخصًا آخر هو املقصود. 
*أغوى الشيطان آدم وزوجه وأخرجهما من اجلنة، فقال هللا له 
﴿إِنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن﴾ فال يكون هدم لبنيانه إال بعد متامه، وال 
يكون ذلك إال على يد املسيح املوعود من خالل قتل الدجال 

وهزمية أيجوج ومأجوج الذين هم ذريته وأعوانه 
واملسيح  )حممداً  وجعل  )األول(  المسه  مظهراً  آدم  هللا  *جعل 
املوعود( مظهراً المسه )اآلخر( وليس بعد اآلخر إال املوت، فال 
تعاىل  قوله  يتحقق  املوعود وهنا  املسيح  بعد  إال  الساعة  تكون 

)وإنه لعلم للساعة(.
َفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا﴾ الطهر والتقوى سبب جعل هذا  نـَ * ﴿فـَ
نفسه  ابن مرمي، حىت يصري هو  فيه من روح  منفوخا  اإلنسان 
عيسى بن مرمي، فكلمة )روحنا( املقصود هبا عيسى بن مرمي، إذ 

ورد أكثر من مرة وصفه )كلمة( و)عيسى(. 
*كان آدم مظهرا جعل هللا فيه كل ما تفرق من مظاهر وصفات 
كانت لسائر الكائنات من مجادات ونبااتت وحيواانت وجنوم 
وكواكب، فجمع هللا كل هذه املظاهر يف آدم ليكون دليال عليها 

وتكون دليال عليه، ويدل اجلميع على هللا الواحد، كذلك كلمة 
اجلمعة، وخْلق آدم يوم اجلمعة يدل على اجتماع كل ما كان 
للمخلوقات األخرى من صفات يف آدم، ولذلك مسيت اجلمعة.
إشارة  حتديًدا،  اجلمعة  سورة  يف  منهم(  )وآخرين  آية  *جاءت 
فيه  أييت  الذي  السادس  األلف  وهي  احلقيقية  اجلمعة  يوم  إىل 
املسيح املوعود ليجمع هللا به الناس مجيعا من التفرقة إىل دين 

هللا الواحد.
*أسَجَد هللا آلدم كل شيء فكانت منتهى عزته، لكن الشيطان 
سلبه كل ذلك عندما أغواه وجعله ينسى ويعصي ربه وأخرجه 
من اجلنة فكانت منتهى زلته، والبد هلذه الزلة من عزة على يد 

. أحد أبنائه ويسمَّى بمسه وهو املسيح املوعود
* أوجبت الشريعة املوسوية االنتقام وعدم العفو، وفرضت التعاليم 
املسيحية التسامح والتهاون والعفو إبفراط، وكالمها خيالف الفطرة 
اإلنسانية، فليس االنتقام مطلوب دائما يف كل موضع كما هو 
احلال مع التسامح املطلق، وإمنا اإلسالم الذي جاء منسجما مع 
الفطرة اإلنسانية يوجب االثنني حسب مقتضى احلال، ومصداقا 
وََأْصَلَح  َعَفا  َفَمْن  ُلَها  ِمثـْ َسيَِّئٌة  َسيَِّئٍة  ﴿َوَجزَاُء  تعاىل  قال  لذلك 

َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّ﴾ 
ألنه  )ميتًا(،  املوعود  املسيح  يسميه  للشريعة  املتبع  *اإلنسان 
يتخلى عن أهوائه يف مجيع الصفات واألضداد النفسانية مسلما 

نفسه هلل يف كل األمور يقلبه حيث يشاء.
حرهبم  يف  النار  يستخدمون  انريون  قوم  ومأجوج  *أيجوج 

وصناعاهتم وال يفوقهم فيها أحد.
*الذين رفضوا املسيح املوعود رفضوه ألهنم مل ُيرزقوا علم القرآن 
إليها  يصل  اليت  اخلفية  األمور  دقائق  إىل  يصلوا  ومل  احلقيقي، 

الروحانيون املقربون. 
قتله  مث  أجل  إىل  تركه  يعين  إبليس  به  هللا  وعد  الذي  اإلنظار 

والقضاء عليه.
*األلف السابع هو موعد إهالك إبليس ألنه أدخل الناس جهنم 
ْوِم  من سبعة أبواب، اإلنظار الذي حدث إلبليس كان إىل ﴿ليـَ

يِن ُكلِِّه﴾  َعُثوَن﴾ وهو معىن: ﴿لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّ بـْ يـُ
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*الدين الذي يقتل كل الشياطني حبججه، ويوصل املرء إىل رب 
العاملني هو الذي يظهر على الدين كله. 

*عندما يتخلى كل شرير عن شره، وكل كافر عن كفره، يكون 
َعُثوَن﴾. بـْ ْوِم يـُ هذا هو ﴿ليـَ

غلبتهم  جبانب  شيئا  ليست  والقتل  بلسيف  األعداء  *غلبة 
بحلجة والدليل.

*أمهل هللا الشيطان وأنظره إىل يوم املسيح املوعود الذي ُيفشل 
مجيع خططه ويهلكه.

* هناك ستة أقسام للزمان مثل اخللق يف ستة أيم:   
1 \ زمن االبتداء، 2 \ زمن التزايد والنماء، 3 \  زمن الكمال 
واالنتهاء، 4 \ زمن االحنطاط وقلة التعلق بهلل، 5 \ زمن املوت 

أبنواع الضالالت، 6 \ زمن البعث بعد املمات
*كون املسيح املوعود من أبناء فارس فهذا مظهر جالل، وكونه 

من أبناء فاطمة فهذا مظهر مجال.
الزمان  آخر  بلساعة  املقصود  والساعة كهاتني"  أان  "ُبعثت   *
الذي ُيهزم فيه الباطل ويعلو صوت احلق وتزهق أرواح الشياطني، 

ويكثر القديسون املطهرون.
املدة  وهي  تقريبا،   4750  = اجلّمل  حبساب  العصر  *سورة 

الزمنية من آدم حىت حممد عليهما السالم.
األلف  وبداية  السادس  األلف  هناية  املوعود يف  املسيح  *ُبعث 

 . السابع آلدم
مل يبق من عمر الدنيا إال كما يبقى من وقت العصر إىل وقت  

املغرب. 
* القرون الثالثة اليت هي الساعات الثالثة بعدها غروب لشمس 
إىل  تصل  اليت  الليل  ساعات  متثلها  سنة،  ألف  ملدة  اإلسالم 
ألف سنة،  اليت هي  العشرة  القرون  متثل  عشر ساعات، وهي 
أشارت إليها إشارات عديدة أهنا تكون أيم احنطاط *وضعٍف 
لإلسالم، يعقب هذه األلف ظهور املسيح املوعود الذي يكون 

فجرا مشرقا لإلسالم.
حارب أبو بكر املرتدين بلسيف بعد حياة الرسول ، وحارب 

املوعود املرتدين بحلجة بعد ألف سنة مرَّت على اإلسالم. 

*حديث عمر األنبياء له داللة أخرى، غري أن النيّب يعيش على 
األرض، والبد أن يبلغ النيب نصف عمر النيب الذي كان قبله، 
  فمثال عاش عيسى مئة وعشرين عاما، فالبد للرسول حممد
الذي أتى بعده أن يعيش إىل سن الستني عاًما، وال ميوت قبلها، 
أيًضا  النيّب  دعوة  أن  وهي  أخرى  داللًة  للحديث  فإن  كذلك 
تبقى حىت تبلغ نصف املدة الزمنية للنيّب الذي كان قبله، مثال 
دعوة موسى ظلت 1300 سنة، مث ظلت دعوة عيسى حوايل 
600 سنة، مث دعوة حممد اليت أشاد هو هبا واعتربها خري القرون 
ظلت حوايل 300 سنة، عقبها موت اإلسالم ملدة ألف سنة، 

وهذا فهم للحديث من زاوية أخرى.
نة أن ُتقرأ فجر يوم اجلمعة، وكأنَّ فيها  *سورة السجدة من السُّ
الصحيح،  احلق  اإلسالم  على  العاملني  مجعة  يوم  لفجر  إشارة 
فإهنا حتتوي على القرون الثالثة األوىل لصدر اإلسالم يف كلمة 
﴿ُيَدبُِّر اأْلَْمَر﴾، وعلى فرتة االحنطاط اليت تبلغ ألف عام يف قوله 
ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة﴾ من بعد  ْوٍم َكاَن  يـَ إِلَْيِه يِف  ْعرُُج  تعاىل:  ﴿يـَ
ذلك أييت الفجر الذي خيلق هللا فيه آدم جديدا يف قوله ﴿َبَدَأ 
َخْلَق اإْلِْنَساِن ِمْن ِطنٍي﴾، ابتداًء من هنا حتدث اجلمعة احلقيقية 

والسجدة احلقيقية هلل األحد. 
الثالثة،  القرون  انقضاء  بعد  ومأجوج  الدجال وأيجوج  *خرج 
ومع هناية األلف التايل هلا  كانوا قد وصلوا إىل قمة ضالالهتم.

35



        التقوى               يوليو  362022 

َوَس���َأْنَُر لِلُْه���َدى،  ���ي 
ِّ
َرب لَبَّيْ���َك 

َأَوانَُه���ا َج���اَء  تِلْ���َك  ���ِميَنُة  السَّ نَْفِس���ي 

ال���ِذي َه���َذا  َمْوِسِ���ي،  َذبِيَح���ُة  َه���َذا 

َأْوَداِج���ِه ِف  نيِ 
ِّ
���ك

ِّ
بِالس َس���َأُحزُّ 

لََفائًِف���ا ���ِريَّ  الطَّ اللْح���م  ُع 
ِّ
َس���ُأَوز

َثَوائِ���ِري ُش���ُروِر  مِ���ْن  َأَم���اٍن  َتق���وى 

ٌد
ِّ
ُمَتَج���د َجّي���ٌد  َنِصي���ٌب  َه���َذا 

َذبِيَح���ِي َتْأُكلُ���وَن  يَ���ْومٍ   
ِّ
ُكل ِف 

بِِفْعلِ���ِه احَل���اُل،  بْ���ُح  الذَّ ُه���َو  َه���َذا 

���ٍد، ُمَمَّ ِدي���ُن  اإِلْس���اُم،  ُه���َو  َه���َذا 

بح، إنه َذبُْح نفوسنا األمارة، بَُِواِرَها وثوائرها،  نعم، لقد جاء اإلسام بالذَّ
لينعم اآلخرون من حولنا بالسامة  واألمان، ولتتحقق بهذا فقط 
عبادة اهلل تعاىل، والي هي شطران: توحيده )عز وجل(، والتضحية 
بح احلال الذي نزل به القرآن.  من أجل نوع اإلنسان، وهذا هو الذَّ

امَلْعَش���ُر َوبِئْ���َس  َوَأْهَوائِ���ي،  نَْفِس���ي 

َفاِخ���ُر َكبْ���ٌش   ،
ِّ
احَل���ق َوَأيْ���ُم  َه���َذا، 

َوَثَوائِ���ُر َأًذى  لَ���ُه  َوَص���اَر  يَْنُم���و 

َوُأَطهَّ���ُر ِدَم���اُؤُه  َتِس���يَل  َحتَّ���ى 

فِيَه���ا َأُق���وُل َلُ���ْم: ُخ���ُذوا َواْسَتْبِش���ُروا

َثائِ���ُر َأنَ���ا  َم���ا  الَي���ْومِ  َه���َذا  َبْع���ِد  مِ���ْن 

ُمَعّم���ُر الُق���ُدوِر  ِف  َط���ِريٌّ  حَلْ���ٌم 

َأْفَخ���ُر ُه���َو  ال���ِذي  اأَلْم���ِن  مِ���ن  َرْط���ًا 

نََتَط���وَُّر لِلتَُّق���ى  َونَْرَق���ى  َنْس���ُمو 

َأْك���َرُ َبْع���ٍث  َمَت���اُب  يَلِي���ِه  َم���ْوٌت 

الكبش السمني، ومعنى الذبح ف اإلسام العظيم

نظم: أستاذن املرحوم 
فتحي عبد السالم - مصر
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