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التقوى

كلمة التقوى

غالبــا مــا يربــط اإلنســان أفراحــه وأتراحــه مبناســبات 
معينــة، ويعمــل جــاًدا علــى أن يتناســى تلــك 
اللحظــات املأســاوية يف حياتــه ويتفــادى إحيــاء 
ذكراها. أما  املناسبات السعيدة فنجده ينتظر بكل شغف 
حلــول موعــد مــرور حــول عليهــا  ليحييهــا ويتنعــم بذكراهــا. 
وهكــذا وجــدت األعيــاد طريقهــا إىل ســجل عــادات وتقاليــد 

اإلنسان.
وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى املــرء املســلم حيــث يعتــر يــوم 
خيتلــف  يوًمــا  الفطــر-  عيــد  حديثنــا  ســياق  -ويف  عيــده 
عــن ابقــي األايم ألنــه يتمتــع خاللــه بثمــرة تضحياتــه وينعــم 
بنفحــات دخــول الفــرح والبهجــة علــى قلبــه. وال شــك أنــه ال 
قيمــة للعيــد بــدون رمحــة وتســامح، وليــس للعيــد نفحــة بــال 
وحــدة وحلمــة. فغايــة العيــد املثلــى أن نعيــش تالمحــا يف ســبيل 
  إشــاعة الرمحــة يف اجملتمــع حــى ننعــم ببـــركات دعــوة النــي

الــذي أُرســل رمحــة للعاملــن. 
وغالبــا مــا ُيســمع مــن علــى املنابــر صــدى  استنـــزال مطــر 
االســتغاثة والرمحــة علــى األمــة، ولكــن بــدون جــدوى حيــث 
نــرى أنــه مبطلــع العيــد التــايل تــزداد حالــة األمــة ســوءا علــى 
لــدى أغلبيــة املســلمن.  املنــاخ الســائد  ســوء.  وهــذا هــو 
وبداهــة يبــدو أن هنالــك ُعطــاًل كبــرًا يف آليــات اســتنزال 
رمحــة هللا حيــث إن العائــق دون نزوهلــا يتمثــل يف الفســاد 
املنتشــر علــى نطــاق شاســع  وتبخــر الثقــة يف كمــال وفعاليــة 

صفــات هللا عــز وجــل كمــا تبينــه اآليــة الكرميــة:
َخْوفًــا  َواْدُعــوُه  ِإْصاَلِحَهــا  بـَْعــَد  اأْلَْرِض  يف  تـُْفِســُدوا  ﴿َواَل 
َوَطَمًعــا ِإنَّ َرمْحَــَة اللَِّ َقرِيــٌب ِمــَن اْلُمْحِســِنَن﴾)1( . أمــا أبنــاء 
مجاعــة املؤمنــن الذيــن عقــدوا الصلــح مــع رهبــم فلهــم نظــرة 
أمشــل وأدق للعيــد حيــث إن االبتــالءات الــي ميــرون هبــا  هــي 
مبثابــة ليلــة القــدر الــي تســبق أفــراح العيــد. وال شــك أن هــذه 
الليلــة بلغــت ذروهتــا قُبيــل بعثــة خــادم املصطفــى . إهنــا 
ليلــة ينــال فيهــا املؤمــن قبــواًل لــدى احلضــرة األحديــة ويهتــز 

هلا عرش الرمحان، مث ال أييت بعدها عيد واحد فحسب بل 
تتبعهــا سلســلة مــن األعيــاد. إن  حالــة العســر الــي يشــهدها 
مــا كان  العربيــة،  فيهــا  مبــا  أبنــاء مجاعتنــا يف دول عديــدة 
هلــا أن تطــول أو تــدوم إذ حتمــل بــن طياهتــا بشــائر الُيســر 
والفتوحــات. فأبناؤهــا يســتعينون ابلصــر والصــالة وجيعلــون 
هلــا  يتعرضــون  الــي  مــن آالم االضطهــادات واالنتهــاكات 

مدعــاة لنـــزول أفضــال هللا.
وال شــك أن أعظــم فرحــة تتطلــع هلــا مجاعــة املؤمنــن هــي 
الفرحــة بنصــر هللا كمــا بــن القــرآن الكــرمي: ﴿َويـَْوَمئِــٍذ يـَْفــرَُح 
اْلَعزِيــُز  َوُهــَو  َيَشــاُء  َمــْن  يـَْنُصــُر  هللا  بَِنْصــِر   * اْلُمْؤِمنُــوَن 
وذلــك  بنصــر هللا  الفرحــة  هــذه  قُرنــت  وقــد  الرَِّحيــُم﴾)2( 
بظهور احلق على الباطل أي ظهور صدق الدين احلنيف 
علــى ســائر األداين. ولقــد اتفــق معظــم علمــاء األمــة أن 
التجلــي التــام والكامــل لنصــر هللا للمؤمنــن ســيتحقق لــدى 
بعثــة خــادم املصطفــى  املســيح املوعــود . ولكننــا 
اجلزئيــات  يف  التقليــدي  الفكــر  أصحــاب  مــع  خنتلــف 
واآلليــات لتحقيــق هــذا النبــأ العظيــم. فنحــن علــى يقــن اتم 
أبن التعاليــم اإلســالمية الــي أرجعهــا املســيح املوعــود إىل 
صورهتــا األصليــة ستســود العــامل يف هنايــة املطــاف، إال أهنــا 
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ستســود ابحلــب والرأفــة وليــس بفــرض اهليمنــة والســلطان 
النــاس، وليــس  الدمــاء وإرهــاب  األبــرايء وســفك  وبقتــل 
ابلســيطرة علــى مناصــب احلكــم وال ابلتآمــر والتحالــف، 
بــل ابإلخــالص ســنقيم ملكــوت هللا تعــاىل.  وســيتحقق 
هــذا األمــر بغــزو القلــوب الطاهــرة وإرشــادها لســبيل الفــرار 
إىل هللا.. تلــك القلــوب هــي مملكتنــا وهــي حكومتنــا. إن 
بلــد مواطنــن مســاملن خملصــن  لــكل  هنــدي  أن  هدفنــا 
حمبــن لبلدهــم ولدينهــم، وال نطمــح وال نطمــع يف احلصــول 
هــو  هــو هدفنــا وهــذا  فهــذا  ألقــاب.  أو  مناصــب  علــى 
مبتغــاان وهــذا هــو عيــدان، ويف هــذا املنــاخ ستنتشــر دعــوة 

احلــق ويف ظلــه ســيظهر الديــن علــى ســائر األداين. 
عزيــزي القــارئ، مــا أحوجنــا وحنــن نســتقبل العيــد أن نبــث 
روح األمــل يف النفــوس! وخصوصــا الشــباب املســلم التائــه 
الفاقــد األمــل الــذي خبــا يف قلبــه اليقــن بوجــود هللا وابلتــايل 
تعانــق  أن  أمجــل  ومــا  االنتحــارات.   نســبة  لديــه  ارتفعــت 
لينقشــع  ورســوله!  وعــد هللا  بتحقــق  إمياننــا  ابلعيــد  فرحتنــا 
أبنــوار اليقــن يف قلوبنــا كل ظــالم نســجه اليــأس.  ومــا أروع 
أن نتذكــر بفرحتنــا ابلعيــد فرحتنــا بعــز الديــن وظهــوره علــى 
ســائر األداين! ومــا أمجــل أن جنعــل مــن كل تضحياتنــا بــكل 

غــال ونفيــس ينبوعــا يســقي شــجرة اإلســالم! ومــا أمجــل أن 
تكــون هــذه األايم جســر عبــور لنــا مــن عــامل العســر إىل عــامل 
اليســر والفتــح املبــن! وجديــر بنــا أن نتذكــر يف هــذا املقــام 
أن أعظــم شــهادة مــن ســيدان حممــد املصطفــى  تصديقــا 
خلادمــه ســيدان أمحــد  ظهــرت يف حياتــه قُبيــل العيــد 
وحتديدا يف شــهر رمضان حيث انكســفت الشــمس والقمر 
يف نفــس الشــهر فكانتــا عالمــة علــى اقــراب ســاعة ظهــور 
نظمــه  مــا  أروع  ومــا  األداين  ســائر  علــى    ديــن حممــد 

ســيدان مــرزا غــالم أمحــد هبــذا اخلصــوص:
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فعامــة املســلمن حيتفلــون بعيــد واحــد بعــد شــهر الصيــام أمــا 
حنــن فنحتفــل بعيديــن كمــا ال خيفــى علــى املتبصريــن. ففــي 
الوقــت  نفــس  نســتقبل يف  الفطــر  عــام نســتقبل عيــد  كل 
ســجال جديــدا مــن الفتوحــات واإلنعامــات. ومــا كان لنــا أن 
حنظــى هبــذا الشــرف العظيــم بــدون التضحيــات الــي يقدمهــا 
الذيــن  الشــهداء  أبنائهــا  دمــاء  وأعظمهــا  اجلماعــة  أبنــاء 

يُقتلــون فقــط بســبب إعالهنــم ﴿َربُـّنَــا هللا﴾ )3(.
اإلســالمية  اجلماعــة  يف  للعيــد  إن  نقــول  واحلــق  واحلــق   
  األمحديــة أبعــاًدا مل يشــهدها إال صحابــة النــي الكــرمي
ومــن بعــده خلفــاؤه الكــرام ومــن اتبعوهــم إبحســان. وهكــذا 
تقــرر يف قــدر هللا أن يُعيــد اآلخــرون ســرة األولــن. ﴿َذلِــَك 

َفْضــُل هللا يـُْؤتِيــِه َمــْن َيَشــاُء َوهللا َواِســٌع َعِليــٌم﴾ )4(
اخلــدام  مــن  وجعلنــا  ويرضــاه  حيبــه  ملــا  وإايكــم  هللا  هــداان 
املخلصــن لدينــه احلنيــف، وآخــر دعــواان أن احلمــد هلل رب 
ســيدان  املرســلن  أشــرف  علــى  والســالم  والصــالة  العاملــن 

آلــه وصحبــه أمجعــن. حممــد وعلــى 

1. األعراف 56     2. الروم 5 و6      3. فصلت 31      4. اجلمعة 5

... تعانــق فرحتنــا بالعيــد إيماننــا بتحقــق وعد 
الله ورســوله، لينقشــع بأنــوار اليقين فــي قلوبنا 
كل ظــام نســجه اليــأس. .... ومــا أجمــل أن 
تكــون هــذه األيــام جســر عبــور لنــا مــن عالم 
ــن! ــح المبي ــر والفت ــم اليس ــى عال ــر إل العس
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  تشــر هــذه اآلايت إىل املعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق حبــادث املعراج. 

وُيستخلص من هذه اآلايت ما يلي: 
1- وصول الني  إىل سدرة املنتهى: 
وقــد    هريــرة  أيب  عــن  روايــة  فهنــاك 
سجلها كل من هؤالء احملدثن الستة يف 
كتبهم: ابن جرير، وابن أيب حامت، وابن 
مردويــه، والبــزّار، وأبــو َيعلــى، والبيهقــي. 
وقد ورد فيها أن الني بعد أن وصل إىل 
السماء ليلة املعراج وقابَل األنبياء انتهى 
إىل الســدرة. )اخلصائــص الكــرى ج 1 

) ابب خصوصيته
  وهنــاك روايــة أخــرى عــن أيب ســعيد 
ابــن جريــر  قــد نقلهــا كل مــن  اخلــدري 
وابــن املنــذر وابــن أيب حــامت وابــن مردويــه 
العســاكر، وتؤكــد هــذه  والبيهقــي وابــن 
الســماء،  إىل    النــي  ذهــاب  الروايــة 
ولقــاءه ابألنبيــاء هنــاك، مث وصولَــه إىل 

سدرة املنتهى. )املرجع السابق(
ابــن  مالــك  عــن  أخــرى  روايــة  ويف    
ســدرة  إىل  رُفعــُت  »مث  صعصعــة: 
املنتهى«. )البخاري: كتاب بدُء اخللق، 
كتــاب  مســلم:  املالئكــة؛  ِذكــر  ابب 
اإلميان، ابب اإلسراء برسول هللا؛ مسند 

أمحد: مسند األنصار، وابن جرير(
  مث هنــاك روايــة يف البخــاري عــن أيب 
ذرٍّ تذكــر ذهابَــه  إىل الســماء ولقــاَءه 

��ى
ِأ
ا �ُ ��مَ�ا رِ �وِأا
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��ل
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هــذه األحاديــث، وإمنــا أريــد التأكيــد أن 
املعــراج  وصــف  يف  الــواردة  األحاديــث 
تذكــر نفــس املشــاهد املذكــورة يف ســورة 

النجم.
5- رؤيــة النــيِّ  البــارئ تعــاىل، كمــا 
يشــر إىل ذلك قولـــه تعاىل: ﴿َما َكَذَب 
اْلُفــؤَاُد َمــا رََأى﴾. وقــد ورد هــذا املعــى 
يف رواايت عديــدة عــن املعــراج، حيــث 
نقل ابن مردويه عن أمساء بنت أيب بكر 
: »مسعُت رسوَل هللا  وهو يصف 
ســدرة املنتهى... فقلت: اي رســول هللا، 
مــا رأيــَت عندهــا؟ قــال: رأيــُت عندهــا 
يعين ربَّه.« )املرجع السابق ص 177(. 
  وقــال ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىل ﴿َمــا 
ُتَماُرونَــُه َعلَــى  َكــَذَب اْلُفــؤَاُد َمــا رََأى* َأفـَ
زَْلًة ُأْخرَى*﴾: »رآه  َما يـَرَى* َوَلَقْد رَآُه نـَ
بفؤاده مرتن«. )مســلم: كتاب اإلميان، 
ابب معــى قولــه تعــاىل َمــا َكــَذَب اْلُفــؤَاُد 

َما رََأى(
6- كالم هللا تعــاىل مــع النــي  عنــد 
ســدرة املنتهــى كمــا هــو ظاهــر مــن قولــه 
تعــاىل ﴿َفَأْوَحــى ِإىَل َعْبــِدِه َمــا َأْوَحــى﴾، 
أحاديــث  يف  مســّجل  أيًضــا  وهــذا 
املعــراج، فقــد نقلنــا آنًفــا روايــة عــن أيب 
هريــرة تقــول إن النــي  ملــا بلــغ ســدرة 
املنتهــى »فكّلمــه هللا تعــاىل عنــد ذلــك« 
)اخلصائص الكرى ص 155(. كذلك 
نقــل ابــن أيب حــامت عــن أنــس بــن مالــك 

إىل  وصلــت  ملــا  إين    الرســول  قــول 
ســدرة املنتهــى »قــال هللا يل: اي حممــد«. 

)املرجع السابق ص 155(
  لقــد ثبــت بذلــك أن احلــادث الــذي 
تشــر إليــه ســورُة النجــم إمنــا هــو حــادث 

املعراج نفسه. 
  واآلن ُأورد األدلة على أن سورة النجم 
قد نـــزلت بعد الســنة اخلامســة من النبوة 
حــادث  فهنــاك  بقليــل.  ذلــك  قبــل  أو 
شــهر ذو صلة وثيقة هبذه الســورة حيدد 
يــدع جمــااًل للشــك،  نـــزوهلا مبــا ال  زمــن 
وذلــك أن النــي  ملــا رأى أن اضطهاد 
الكفار املكين ألصحابه قد بلغ املنتهى 
أشــار عليهم ابهلجرة إىل احلبشــة، حيث 
قــال هلــم مشــرًا إىل جهــة الغــرب: هنــاك 
بلــد ال ُيظلَــم فيــه أحــد. فخــرج بعــض 
شــهر  يف  احلبشــة  قاصديــن  صحابتــه 
رجــب مــن الســنة اخلامســة مــن النبــوة، 
وكان فيهــم ســيدان عثمــان بزوجتــه رقيــة 
بنــت رســول هللا  )الطبقــات الكرى: 
هجرة احلبشة(. وملا علمت قريش بذلك 
خرجــت علــى آاثر الصحابــة، ولكنهــم 
ركبــوا الســفن قبــل أن يدركهم الكافرون، 
وعروا البحر إىل أرض احلبشــة، وعاشــوا 
هناك أبمان. وملا بلغ الكفاَر ذلك بعثوا 
إىل النجاشــي مِلِك احلبشــة وفًدا مكواًن 
بــن  هللا  وعبــد  العــاص  بــن  عمــرو  مــن 
ربيعة ليســأاله تسليم املسلمن الالجئن 

املنتهــى.  ســدرة  إىل  ووصولَــه  األنبيــاَء، 
)البخــاري: كتــاب الصــالة، ابب كيــف 

ُفرضت الصالة(
2- غشــياُن شــيء ما الســدرَة حينذاك: 
ل يف أحاديث املعراج.  وهذا أيًضا مسجَّ
فقــد ورد يف الروايــة املشــار إليهــا أعــاله 
أن الني  قال: »فَغِشــَيها نوُر اخلاّلق 
« )اخلصائــص الكــرى(. كمــا ورد: 
مــا غشــي  أمــر هللا  ِمــن  »فلمــا غشــيها 
تغرْت، فما أحٌد من خلق هللا يســتطيع 
أن ينعتها من حســنها« )مســلم: كتاب 

.) اإلميان، ابب اإلسراء برسول هللا
ســدرة  عنــد  اجلنــَة    النــي  رؤيــة   -3
املنتهى: وهذا أيًضا مذكور يف أحاديث 
املعــراج حيــث ورد يف روايــة أليب ســعيد 
اخلــدري نقلهــا العديــد مــن احملدثــن أنــه 
اجلنــة«،  إىل  رُفعــُت  إين  قــال: »مث   
اآلخريــن.  ابألنبيــاء  لقائــه  بعــد  وذلــك 

)اخلصائص الكرى ص 165(.
املشــاهد طــرأت علــى  برؤيــة هــذه   -4
النــي  حالــة وصفهــا هللا بقوله َ﴿َكاَن 
ْوَسْنِ َأْو َأْدَن﴾. ورواايت املعراج  َقاَب قـَ
تؤكــد هــذا األمــر أيًضــا، فــورد يف روايــة 
أن  أعــاله  املذكــورة  اخلــدري  أيب ســعيد 
النــي  قــال: بعــد وصــويل إىل ســدرة 
املنتهــى »كان بيــين وبينــه قــاب قوســن 
أو أدن«. )املرجع السابق ص 169(  
أنــين لســت هنــا بصــدد شــرح    علًمــا 
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للمكيــن، ولكــن امللــك رفــض طلبهــم، 
فرجع الوفد خائًبا خاسرًا. 

  مث بعد ذلك جاء الني  ذات يوم يف 
اندي الكفــار وقــرأ عليهــم ســورة النجــم، 
  وفيها أمٌر ابلسجود، وملا سجد الني
سجود التالوة سجد معه الكفار كلهم، 
فُأشــيَع بــن النــاس أن أهــل مكــة كلهــم، 
أو أعياهُنا على األقل، قد أسلموا. وقال 
الكفــار فيمــا بعــد تريــرًا لســجودهم أن 
قراءتــه  أثنــاء  آهلتهــم  مــدح  حممــًدا كان 

سورة النجم، فسجدوا معه. 
  وقد قال بعض املفسرين أبن الشيطان 
هــو الــذي قــال هــذه الكلمــات يف مدح 

 . آهلة الكفار، وليس الرسول
حــدث  مــا  أن  يؤكــد  حبثــي  ولكــن    
يئســوا  ملــا  الكفــار  أن  هــو  احلقيقــة  يف 
مــن  املهاجريــن  املســلمن  اســرداد  مــن 
احلبشــة أشــاعوا يف أرض احلبشــة كــذاًب 
أن أهــل مكــة قــد أســلموا مجيًعــا، وذلك 
ليعــود املهاجــرون. فلمــا عــاد املســلمون 

املهاجــرون خــاف الكفــار أن املهاجريــن 
إذا اقربــوا مــن مكــة وعرفــوا كــذب اخلــر 
فرمبا يعودون على أدراجهم إىل احلبشة، 
أتــوا  أخــرى حيــث  إىل مكيــدة  فلجــأوا 
الني  وطلبوا إليه أن ُيسمعهم القرآن 
الكــرمي، مث ســجدوا معــه أثنــاء التــالوة، 
لكــي َيشــيع خــر ســجدهتم بــن النــاس، 
فيسمعه املسلمون املهاجرون فال يعودوا 
إىل َمهجرهــم. وبعــد أن حقــق الكفــار 
غرضهم هذا قالوا ألتباعهم كذاًب وختفيًفا 
من العار الذي حلقهم: لقد سجدان مع 

حممٍد ألنه أثى على آهلتنا. 
  هذا هو تعليقي ابختصار على حادث 
الســجود، ولكننا لســنا يف صدد نقاشــه 
اآلن، وإمنــا حملــه يف تفســر ســورة احلــج 

وسورة النجم إن شاء هللا تعاىل.
  وأعود اآلن إىل ما كنت بصدده فأقول: 
إنــه مل ميــِض علــى هجرة هؤالء املســلمن 
إىل احلبشــة ثالثُة أشــهر حى مسعوا خر 
إســالم املكيــن، فعــاد بعضهــم إىل مكــة 

)املرجــع الســابق(. وقــد ســجلْت كتــُب 
التاريــخ واحلديــث كلهــا هــذا احلــادث، 
ممــا يشــّكل دليــاًل قاطًعــا علــى أن ســورة 
النجــم قــد نـــزلت قبــل شــهر شــوال مــن 
الســنة اخلامســة النبويــة، ومبــا أن حــادث 
املعراج مسجل يف هذه السورة فثبت أن 
املعراج أيًضا كان قد وقع قبل شوال من 

السنة اخلامسة النبوية.
اإلســراء  فأعــود إىل حــادث  اآلن  أمــا   
املذكــور يف هــذه الســورة الي حنن بصدد 
تفسرها. لقد ورد يف التاريخ أن اإلسراء 
وقع يف ربيع األول أو الثاين أو رجب أو 
شــعبان مــن الســنة احلاديــة عشــرة النبوية 
)شــرح الزرقــاين علــى املواهــب اللدنيــة: 

وقُت اإلسراء(.   
فأيًضــا  املســيحيون  املستشــرقون  أمــا 
يعرفون أن اإلسراء وقع يف السنة الثانية 
عشــرة النبويــة. )حيــاة حممــد للســر وليم 

ميور ص 125( 
  كمــا أن رواايت كتــب احلديــث أيًضــا 

بحثي يؤكد أن ما حدث في الحقيقة هو أن الكفار لما يئســوا من اســترداد المسلمين المهاجرين من 
الحبشــة أشاعوا في أرض الحبشة كذبًا أن أهل مكة قد أسلموا جميًعا، وذلك ليعود المهاجرون. فلما 
عاد المســلمون المهاجرون خاف الكفار أن المهاجرين إذا اقتربوا من مكة وعرفوا كذب الخبر فربما 
يعودون على أدراجهم إلى الحبشة، فلجأوا إلى مكيدة أخري ..... وبعد أن حقق الكفار غرضهم هذا 

قالوا ألتباعهم كذبًا وتخفيًفا من العار الذى لحقهم: لقد سجدنا مع محمٍد ألنه أثنى على آلهتنا. 
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حتدد حادث اإلســراء يف زمن قريب من 
ذلك، حيث أخرج ابن مردويه عن عبد 
  قال: »ُأسرَي ابلني  هللا بن عمر
ليلــَة ســبَع عشــرَة مــن شــهر ربيــع األول 
قبــل اهلجــرة بســنة« )اخلصائــص الكرى 
ص 161(. كما أخرج البيهقي عن ابن 
شــهاب قال: ُأســرَي ابلني  إىل بيت 
املقــدس قبــل خروجــه إىل املدينــة بســنٍة 
وأيًضــا   .)162 ص  الســابق  )املرجــع 
أخــرج البيهقــي عــن الســدي أنــه ُأســرَي 
ســتة  حبــوايل  ُمهاَجــره  قبــل    ابلنــي 
أشهر. كما نقل ابن سعد عن أم سلمة 
أن حادث اإلسراء وقع قبل اهلجرة بسنة 
يف السابعة عشرة من شهر ربيع األول.

جتــزم أبن  الــرواايت  هــذه  فــكل  إذن    
اإلســراء وقع قبل اهلجرة بســتة أشــهر أو 

سنة. 
  وهنــاك دليــل آخــر علــى وقوع اإلســراء 
أيب  شــعب  مــن    النــي  خــروج  بعــد 
طالــب - علًمــا أن الكافريــن حاصــروا 
النيَّ  وأصحابه يف شعب أيب طالب 
يف الســنة الســابعة، ورفعــوا هــذا احلصــار 

الكــرى  )الطبقــات  العاشــرة  الســنة  يف 
البــن ســعد: ذكــُر حصــر قريــٍش رســوَل 
هللا  وبين هاشم يف الشعب( - هناك 
شاهد واحد لإلسراء وهو أم هانئ بنت 
عــم النــي أيب طالــب، فهــي تقــول: لقــد 
ابت النــي  يف بيتهــا ليلــة ُأســرَي بــه. 
وقــد وثّــق قوهلــا هــذا كثــر مــن الصحابــة 
رضــوان هللا عليهــم أمجعــن )اخلصائــص 
الكــرى ص 177(. والبديهــي أن النــي 
 مــا كان ليبيــت يف بيــت أم هانــئ يف 
حيــاة خدجيــة أو حيــاة أيب طالــب، ممــا 
يعين أن حادث اإلسراء حصل بعد وفاة 
خدجية وأيب طالب. وخيران التاريخ أهنما 
ُتوّفيا بعد الســنة العاشــرة النبوية )الســرة 
النبويــة البــن هشــام: وفــاة أيب طالــب(. 
فهــذه شــهادة اترخييــة أخرى على صحة 

رأيي؟ 
 فخالصــة الــكالم أن التاريــخ واحلديــث 
حــادث  أن  تؤكــد  أولئــك  والعقــل كل 
اإلســراء قــد وقــع بعــد الســنة احلاديــة أو 
الثانية عشرة النبوية. وأما حادث املعراج 
فقــد أثبــتُّ قبــل قليــل أنــه حصــل بعــد 

السنة اخلامسة النبوية. فما دام احلاداثن 
تفصلهمــا فــرة زمنيــة ال تقــل عــن ســت 
أو ســبع ســنوات فكيــف ميكــن اعتبارمها 
غــُر  املعــراج  فــإن  إذن  واحــًدا؟  حــاداًث 
بيــت    النــي فيــه  الــذي زار  اإلســراء 

املقدس.
التارخييــة  الشــواهد  إىل  وابإلضافــة    
هنــاك أمــر آخــر يؤيــد اســتنتاجي هــذا، 
وهــو أن الــرواايت تؤكــد أن الصلوات قد 
ُفرضــت يف املعــراج. فلــو ظننــا أن املعــراج 
واإلســراء حــادث واحــد الضطــرران إىل 
القــول أن الصلــوات اخلمــس مل ُتفــرض 
إال بعــد الســنة احلاديــة أو الثانيــة عشــرة 
مــن البعثــة، وهــو قــول ابطــل ابلبداهــة، 
البعثــة، وذلــك  أوائــل  ُفرضــت يف  ألهنــا 
حبسب إمجاع املسلمن كافًة )البخاري: 
ُفرضــت  ابب كيــف  الصــالة،  كتــاب 
الصــالة يف اإلســراء(. فثبــت مــن ذلــك 
أيًضا أن املعراج مت يف أوائل البعثة، بينما 
وقع اإلســراء يف الســنة احلادية أو الثانية 

عشرة بعد البعثة.

فخاصة الكام أن التاريخ والحديث والعقل كل أولئك تؤكد أن حادث اإلســراء قد وقع بعد الســنة 
الحادية أو الثانية عشرة النبوية. وأما حادث المعراج فقد أثبتُّ قبل قليل أنه حصل بعد السنة الخامسة 
النبوية. فما دام الحادثان تفصلهما فترة زمنية ال تقل عن ست أو سبع سنوات فكيف يمكن اعتبارهما 

حادًثا واحًدا؟ إذن فإن المعراج غيُر اإلسراء الذى زار فيه النبي  بيت المقدس.
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األسوة الحسنة
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يَِّئَة احْلََسَنَة َتُْحَها َوَخاِلِق النَّاَس ِبُُلٍق َحَسٍن.   ُثَما ُكْنَت وَأَْتِبْع السَّ َعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل: َقاَل يِل َرُسوُل اللَِّ  : اتَِّق اللَِّ َحيـْ
)سنن الرمذي، كتاب الر والصلة عن رسول هللا(

َعــاىَل: اَي اْبَن آَدَم إِنََّك َمــا َدَعْوَتيِن َورََجْوَتيِن  َباَرَك َوتـَ ُقــوُل: َقاَل اللَُّ تـَ َعــن أَنَــٍس ْبــِن َمالِــٍك َقاَل: مَسِْعُت َرُســوَل اللَِّ  يـَ
ْغَفرَْتيِن َغَفْرُت َلَك. َواَل ُأاَبيِل  َماِء مُثَّ اْستـَ َلَغْت ُذُنوُبَك َعَناَن السَّ َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفيَك، َواَل ُأاَبيِل اَي اْبَن آَدَم َلْو بـَ
تُــَك ِبُقرَاهِبَــا َمْغِفــرًَة. )ســنن الرمذي،  يـْ ًئا أَلَتـَ تَــيِن ِبُقــرَاِب اأْلَْرِض َخَطــااَي مُثَّ َلِقيتَــيِن اَل ُتْشــرُِك يِب َشــيـْ يـْ اَي اْبــَن آَدَم إِنَّــَك لَــْو أَتـَ

كتاب الدعوات عن رسول هللا(

ْؤِمُن اِبللَِّ  َفُه. َوَمْن َكاَن يـُ ْلُيْكرِْم َضيـْ ْوِم اآْلِخِر فـَ ْؤِمُن اِبللَِّ وَاْليـَ رََة َرِضَي اللَُّ َعْنُه َعِن النَِّيِّ  َقاَل: َمْن َكاَن يـُ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ــرًا َأْو لَِيْصُمــْت. )صحيــح البخــاري، كتاب  ُقــْل َخيـْ ْليـَ ــْوِم اآْلِخــِر فـَ ْؤِمــُن اِبللَِّ وَاْليـَ ْلَيِصــْل رمَِحَــُه. َوَمــْن َكاَن يـُ ــْوِم اآْلِخــِر فـَ وَاْليـَ

األدب(

َناُه، َوَعْن َجَسِدِه ِفيَما  ْوَم اْلِقَياَمِة َحىَّ ُيْسَأَل َعْن َأرَْبٍع: َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأفـْ زُوُل َقَدَما َعْبٍد يـَ َعن  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َقاَل: اَل تـَ
أَْباَلُه، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَما َوَضَعُه، َوَعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيه. )سنن الدارمي، كتاب املقدمة(
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من كالم اإلمام المهدي

»وانجيُت نفسي أبن هذه الدنيا ليست إال كغّدار، وليس مآهلا إال مرارُة خيبٍة وتبار. وأرهقتين دار الدنيا بضيقها، وأُلقي 
يف قلــي أن أعــاف بريَقهــا، فصــرف هللا عــين حــّب الدنيــا ورؤيــة زينتها، والتمايل على شــجرهتا ومثرهتا. وكنت أحّب اخلمول، 
وأؤثــر زاويــة االختفــاء، وأفــّر مــن اجملالــس ومواقع الُعْجب والــرايء. فأخرجين هللا من حجريت، 
وَعرّفــين يف النَّــاس، وأان كارٌه مــن شــهريت، وجعلــين خليفــة آخــر الزمــان، وإمــام هذا األوان«. 

)االستفتاء، ص 102-101(

»وقد أتى علّي حن من الدهر مل أكن شيئا مذكورا، وكنت أعيش خفيًّا ومستورًا، ال يعرفين 
أحــد إال قليــل مــن أهــل القريــة، أو نفــٌر مــن القــرى القريبــة. فكنــت إْن قِدمــُت من ســفر فما 
ســألين أحــد مــن أيــن أقبلــَت، وإن نزلــُت مبكان فما ســأل ســائل أبي مــكان حللَت. وكنت 
أحــّب هــذا اخلمــول وهــذا احلــال، وأجتنــب الشــهرة والعــزّة واإلقبــال، وكانــت ِجبلّــي ُخلقْت 
على ُحّب االستتار، وكنت ُمْزَورًّا عن الزُوّار، حى يئس أيب مين وحسبين كالطارق امُلمتار، 
وقــال: رجــٌل َضــرِيٌّ ابخللــوة وليــس خُمالِــَط النــاس رَْحــَب الــدار. فــكان يلومــين عليــه كمؤّدب 
ــفار، وكان يوصيين لُدنياي ســرًّا وجهرًا ويف الليل والنهار، وكان جيذبين  مغضب ُمرَهف الشِّ
إىل زخارفهــا وقلــي جُيــَذب إىل هللا القّهــار. وكذلــك تلّقــاين أخــي وكان يضاهــي أيب يف هــذه 
األطــوار، فتوّفامهــا هللا ومل يــرك كاملِيخــار، وقــال: كذلــك لئــال يبقــى منــازٌع فيــك وال يضــرّك 
إحلــاُح األغيــار. مث اقتــادين إىل بيــت العــزّة واالختيــار، ومــا كان يل علــم أبنــه جيعلــين املســيح 
املوعــود، وُيتــّم يف نفســي العهــود. وكنــت ُأحــّب أن أُتــرَك يف زاويــة اخلمــول، وكانــت لــّذيت 
كلهــا يف االختفــاء واأُلفــول، ال أبغــي شــهرة الدنيــا والديــن، ومل أزل أنّص َعْنســي إىل ُمكاتة 
كالفانن. فغلب علّي أمُر هللا العاّلم، ورَفع مكاني وأَمرين أن أقوم لدعوة األانم، وفعل ما شاء وهو أحكم احلاكمن. وهللا 

يعلم ما يف قلي وال يعلم أحد من العاملن«. )جنم اهلدى، اخلزائن الروحانية جملد 41 ص 35-05(
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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
لـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
﴿بْسم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم * احْلَْمُد هلل 
َربِّ اْلَعاَلمَن * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك 
َك َنْسَتعُن  ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ ين* إايَّ ْوم الدِّ يـَ
ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ اْهداَن   *
اْلَمْغُضوب  َغْر  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن 

الِّن﴾. )آمن( َعَلْيهْم َوال الضَّ

خـطبة اجلمعـة
اليت ألقاها سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز
 اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي

يوم 2017/05/19
 

يف مسجد بيت الفتوح بلندن

ترمجة: املكتب العريب 

إن تعاليــم اإلســالم النازلــة علــى الني 
 ترشــدان يف مجيــع جمــاالت احلياة. 
فــإن عمــل هبــا كل واحــد منــا ألمكن 
إقامــة جمتمــع مجيــل ورائــع، وألصبــح 
-املعــرض  اإلســالمي  غــر  العــامل 
أعمــال  وعلــى  اإلســالم  علــى  اليــوم 
املســلمن- يضــرب أســوة املســلمن 
مثــال ويســّلم بصــدق اإلســالم بــدال 
مــن االعــراض على املســلمن وذلك 
اإلســالم  بتعاليــم  تســكهم  بســبب 
علــى وجــه صحيــح. ولكــن األســف 
أن معظــم املســلمن يقــرأون أحــكام 
بتقديــر  إليهــا  وينظــرون  تعــاىل  هللا 
واحرام إال أهنم يهملوهنا عند العمل 

هبا.
لقــد تضّمــن القــرآن الكــرمي أحكاًمــا 
يف  مجعهــا  تعــاىل  هللا  ولكــن  كثــرة 
مجلــة واحــدة عندمــا قال: َلَقْد َكاَن 
 َحَســَنٌة ُأْســوٌَة  اللَِّ  َرُســوِل  يِف  َلُكــْم 

)األحزاب: 22(.
وإن حيــاة النــي  بــدًءا مــن البيــت 
وإىل العالقــات االجتماعيــة الواســعة 
منــوذج للعمــل بــكل أحــكام القــرآن 
الكرمي. فال ميكن إحراز جناح حقيقي 
هــذه  أعيننــا  نصــب  وضعنــا  إذا  إال 
األســوة املباركــة يف كل أمــور حياتنــا. 
يــري املــرء أحيــااًن مناذج رائعة يف أمور 
عظيمــة بينمــا يهمل أمــورًا -قد تبدو 

�ِه 
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بصفته رب األسرة، ومسئوليات تقع 
عليــه كونــه زوًجــا ووالًدا وولــًدا أيضا. 
فإن أدرك كل رجل هذه املســئوليات 
ترســيخ  إىل  ألدى  ألدائهــا  وســعى 
األمن يف اجملتمع وإقامة األخوّة على 
نطاق واسع، وألصبح هذا األمر سببا 
يف تربيــة األوالد علــى وجــه صحيــح 
ونشر الذرية املتمسكة مببادئ األمن 
وإقامة احلقوق اإلنســانية، وهو األمر 
الذي يؤدي إىل إقامة سكينة البيوت 
األايم  هــذه  يف  تــرز  وطمأنينتهــا. 
شــكاوى من بعض البيوت حيث ال 
حيرم الرجل زوجته وال يعطيها حقها 
املشــروع وال يــؤدي حــّق تربية األوالد 
نفســه  يعتــر  ذلــك  مــع كل  أنــه  إال 

رب األســرة وكبرَهــا الــذي ميلــك كل 
الصالحيات. بل هناك شكاوى من 
بعض النساء من اهلند وابكستان أن 
أزواجهن يضربوهنن ضراب مرًحا حى 
تدمى أجسامهن أو تتورّم وجوههن، 
الغربيــة  البــالد  بــل بعضهــم يف هــذه 
أيضا يتورطون يف مثل هذه األعمال، 
وبعــض اآلابء ميارســون الظلــم علــى 
كان  فــإن  أيضــا.  وبناهتــم  أبنائهــم 
البعــض يريــدون أن يظلــوا كاجلاهلــن 
بعد اإلميان ابملسيح املوعود  أو 
كبعــض املســلمن الذيــن ال علــم هلــم 
ابلديــن، أو يعاملــون أهلهم وأوالدهم 
كمــا يعاملهــم جهلــة مــن الناس، فال 
فائدة من التعهد إبحداث التغير يف 

صغــرة ابدئ النظــر- وكأنــه ال أمهيــة 
هلــا مطلًقــا، يف حــن أن النــي  قــد 
وّجهنــا إىل هــذه األمــور مــن خــالل 
أقواله وأسوته أيضا. فإذا كنا نريد أن 
جنعــل حياتنــا آمنــة تألهــا الســكينة، 
وإذا كنــا نريــد احلصــول علــى أفضــال 
هللا تعاىل، فال بد لنا من التحلي هبذه 
األخــالق نفســها الــي أظهرهــا لنا يف 
كل أمر سيدان ومطاعنا حممد رسول 
هللا ، والي شــرحها وقّدمها لنا يف 
للنــي  الصــادق  اخلــادم  العصــر  هــذا 
 ووّجهنــا إىل العمــل هبــا. أتنــاول 
يف هذا السياق مسئوليات تقع على 

الرجال من اعتبارات خمتلفة.
فإن على الرجل مسئوليات تقع عليه 
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لقد تضمّن القرآن الكريم أحكامًا كثرية 

ولكن اهلل تعاىل مجعها يف مجلة واحدة عندما قال:
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النفوس واالنضمام إىل مجاعة املسيح 
املوعود . هل يقوم الرجال أبداء 
حــق هللا عليهــم وأداء مســئولية رفــع 
مســتوى حالتهــم العمليــة؟ فــإن كانــوا 
يؤدونه فال ميكن أن تتم ممارسة الظلم 
يف بيوهتــم. لقــد طلــب النــي  مــن 
ابإلميــان  العمــل  أوال  وأوالده  أهلــه 
توضيحــه  بعــد  تعــاىل  هللا  بوحدانيــة 
إلقامة التوحيد لكونه رّب البيت، إال 
أنــه قــام هبــذا العمــل بكل حمبــة ومودة 
أدى  لقــد  والشــدة.  ابلقســوة  وليــس 
النــي  -لكونــه رب البيــت- مجيــع 
حقــوق أهلــه بــكل حمبــة ورفــق ولطف 
رغم انشغاله الكبر يف مهمة إصالح 
العــامل وإقامــة الشــريعة. لقــد أدى حق 
كونــه رب البيــت حبيــث أشــعرهم أوال 
إقامــة  هــي  هلــم  األوىل  املســئولية  أن 
فتقــول  تعــاىل،  هللا  وعبــادة  التوحيــد 
  عائشــة رضــي هللا عنهــا أن النــي
يوقظنــا  مث كان  الليــل،  يقــوم  كان 
قبــل الصــالة بوقــت يســر بــرش املــاء 
وينصحنــا أبداء النوافــل والقيام بعبادة 

هللا وأداء حق هللا تعاىل.
 كيــف كان  يــؤدي حقــوق أهلــه؟ 
كان حضرتــه يعــن أهلــه يف األمــور 
الــي ختــص الزوجــات، فتقــول عائشــة 
رضي هللا عنها أن الني  يكون يف 
مهنة )أي خدمة( أهله، فإذا حضرت 

الصــالة خــرج  إىل املســجد. فهــذه 
هي األسوة الي ينبغي علينا التحلي 
هبــا بــدال مــن التعامل مــع الزوجات 

بظلم.
عنهــا  هللا  رضــي  عائشــة  تذكــر 
يقــوم  الــي كان  تفاصيــل األعمــال 
هبــا النــي  فتقول: كان  خييط 

ثوبه وخيصف نعله ويرقع دلوه.
األزواج  مــن  كثــر  علــى  فينبغــي 
نصــب  واضعــن  أنفســهم  حماســبة 
أعينهم هذه النماذج واألسوة. كما 
األمــور  هــذه  علــى  الركيــز  ينبغــي 
والتأكــد مــن أن هــذا الســلوك هــو 
املتبع يف بيوهتم أم ال؟ ولقد أسدى  
الني  إىل صحابته نصائح حول 
القــومي  والســلوك  األزواج  واجبــات 
هريــرة  أيب  عــن  روايــة  وهــي  هلــم، 
رضي هللا عنه: أكمل املؤمنن إمياان 
أحســنهم خلقــا، وخياركــم خياركــم 

لنسائهم.
فمــن كان تعاُملُــه مــع أهلــه ليس على 
مــا يــرام فليحاســب نفســه ألن النــي 
 مل يعتر التحلي ابألخالق احلسنة 
واملعاملة الطيبة مع النساء من األمور 
العاديــة بــل هــي عالمــة مســو اإلميــان 

أيضا.
ذكــر املســيح املوعــود  واجبــات 
الــزوج واملعاملــة الطيبــة مــع الزوجــات 
فقــال: ينبغــي أن تتحملــوا من النســاء 
كل نوع من ســوء اخُللق واإلســاءة ما 
عدا الفحشاء. أرى أنه ملما يتناىف مع 
املــروءة كليًّــا أن نتشــاجر مــع النســاء 
وحنــن رجــال. لقــد خلقنــا هللا تعــاىل 
رجــاال، وهــو يف احلقيقــة إتــام النعمــة 
نعامــل  أن  عليهــا  والشــكُر  علينــا، 

النساء بلطف ونرفق هبن.
ذات مــرة رُفعــْت إىل املســيح املوعــود 
 الشكوى عن أحد اإلخوة أبنه 

 كيــف كان  يؤدي حقــوق أهله؟ كان حضرتــه يعين أهله في 
األمــور التي تخــص الزوجات، فتقول عائشــة رضــي الله عنها 
أن النبــي  يكــون فى مهنــة )أي خدمة( أهله، فــإذا حضرت 
الصاة خرج  إلى المســجد. فهذه هي األســوة التي ينبغي علينا 
التحلــي بهــا بدال مــن التعامل مــع الزوجات تعامــا فيه ظلم.
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يعامــل زوجتــه بقســوة وســوء الــكالم، 
فحزن حضرته  وأتمل لذلك كثرا 

مث قال:
على أحبابنا أال يفعلوا هكذا.

مث يقــول مــن حــرّر هــذا احلــدث: ظل 
 يعــظ مــدة طويلــة حــول حســن 
معاشــرة النســاء، وقــال يف هنايتــه: أمــا 
علــى  صــويت  رفعــُت  مــرة  فــذات  أان 
زوجــي وكنــُت أحّس أن هذا الصوت 
العايل مشوب مبرارة قلبية، )أي تكلم 
حضرتــه بصــوت عــال ويظن أن النرة 
املــرارة  ببعــض  العاليــة كانــت مشــوبة 
يف  يكــن  مل  أنــه  مــع  أيضــا(  القلبيــة 
كالمي أية كلمة قاسية جارحة. )مع 
كل ذلك يقول حضرته( فظللُت بعد 
أســتغفر هللا طويــال، وصليــت  ذلــك 
واخلضــوع،  اخلشــوع  بغايــة  النوافــل 
أبن  مــين  ظنــا  صدقــة؛  وأخرجــت 
هــذه القســوة يف الــكالم مــع الزوجــة 
نتيجــة ملعصيــة خفيّــة صــدرت مــين. 
)احلكــم، جملــد4، رقــم2، عــدد17/ 

1900/1م، ص1 - 4(
فهذه هي أســوة حضرته . ولقد 
أبدى  أمله عندما ذكر أمر شدة 
أحــد اإلخــوة مــع أهلــه فوجــه نصيحة 
أن يتعقــل هــؤالء الذيــن يثــورون علــى 
أتفــه األمــور ويتشــاجرون مع زوجاهتم 
ويضربوهنــن. وكمــا قلــت أن بعضهــم 

وهــؤالء  ابلضــرب،  أيضــا  يدموهنــن 
هــذا  حــول  أتمليــة  وقفــة  إىل  حباجــة 
وفــق  يكتمــل  إمياهنــم ال  األمــر، ألن 
يهتمــوا  أن  فعليهــم   ، النــي  قــول 
إبمياهنــم. وبســبب قــول النــي  هــذا 
خاف املسيح املوعود  أن الذي 
مل حيرز املعيار الرفيع لإلميان فقد يتعثر 
يف مواضــع كثــرة. فهــذه األمــور كمــا 
لكنهــا  عاديــة،  بســيطة  تبــدو  قلــت 
تصــل  إذ  وصغــرة،  بســيطة  ليســت 
الشــرطة  إىل  البــالد  هــذه  األمــور يف 
أيضــا، ومــن مث تســوء مسعــة اجلماعــة 
أيضــا، ومــن مث يواجــه أمثــال هــؤالء 
العقوبة الدنيوية ويشــرون ســخط هللا 
أيضــا. بعــض الرجــال يقولــون إن يف 
النســاء كــذا وكــذا مــن الســيئات لــذا 
نضطــر للقســوة، فأقــول ردا عليهــم: 
مــن هــذا اجلانــب جيــب علــى الرجــال 

أن يفحصــوا أنفســهم أوال، هــل هــم 
يقــول  الديــن،  مقتضيــات  حيققــون 
ســيدان املســيح املوعــود  انصحــا 

الرجال من هذا القبيل: 
إن مل يكــن املــرء صاحلــا فــأّن للمــرأة 
أن تكون صاحلة؟ )فالشرط األول أن 
يكــون الرجــل صاحلــا عندها ميكن أن 
تكــون زوجتــه أيضــا صاحلــة( أمــا إذا 
كان املــرء صاحلــا بنفســه فيمكــن أن 
تصبــح املــرأة أيضــا صاحلــة. ال يكفــي 
إســداء النصيحــة للمــرأة ابلقــول فقــط 
بــل لــو ُنصحــت ابلعمــل ألثَّــر فيهــا. 
والزجــر  ابلــكالم  تنصحوهــا  ال  )أي 
أثبتــوا أبعمالكــم  بــل  فقــط  والتوبيــخ 
ختطــون كل  وأنكــم  صاحلــون  أنكــم 
خطوة استجابًة ألوامر هللا ، ففي 
هــذه احلالــة ســيكون لعملكــم أتثــٌر(. 
يقــول  ال يقبــل أحــٌد ُنصح أحد 
)أي  املــرأة  عنــك  دع  فقــط  ابلقــول 
ال أحــد يقبــل مــا مل يكــن مــع القــول 
عمٌل أيضا( إذا كان يف املرء اعوجاج 
أو عيــب فاملــرأة تشــهد عليــه يف كل 
خيــاف هللا  ال  فالــذي  وآن...  حــن 
كيــف ختافــه املــرأُة. ولنيل احرام املرأة 
ال ينفــع وعــُظ املولويــن وال األزواِج، 
بــل النمــوذج العملــي هو الــذي يؤثِّر. 
فمثــال إذا هنــض الــزوج ليال ليدعو هللا 
ويتضــرع إليــه فســراه املــرأة علــى هــذا 

وال  مدرســة  فا حاجــة ألي 
إذا  النساء.  مؤسســة إلصاح 
كان الرجال يريدون إصاحهن 
فليصلحوا أنفسهم أوال ويقدموا 
فســوف  العمليــة  أســوتهم 

ينصلحن هن تلقائيا(
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احلال ليوم أو يومن وأخرا ســيخطر 
بباهلــا هــي أيضــا يومــا مــن األايم أن 
تقــوم بذلــك وتتأثــر بــه حتمــا. املــرأة 
بطبعهــا تتأثــر كثــرا.. فــال تصلحهــن 
مدرســٌة كمــا تصلحهــن أســوُة الــزوج 
العملية )فال حاجة ألي مدرســة وال 
مؤسســة إلصــالح النســاء. إذا كان 
الرجال يريدون إصالحهن فليصلحوا 
أنفسهم أوال ويقدموا أسوهتم العملية 

فسوف ينصلحن هن تلقائيا(. 
واملــرأة  الرجــل  تعــاىل  اعتــر هللا  لقــد 
ككيــان واحــد، فمــن ذنــب الرجــال 
ليعثُــرن  فرصــة  النســاء  يعطــون  أهنــم 
على عيب فيهم. عليهم أال يعطوهن 
فرصــة ليقلــن أبنــك ترتكب كذا وكذا 
مــن الســيئات. )جيــب أن ال يعطــي 
الرجــال فرصــة ألزواجهــم أبــدا ليقلــن 
إنك ترتكب كذا وكذا من السيئات، 
بــل جيــب أن يكــون الرجــال صاحلــن 
وطاهريــن( حــى ال تعثــر املــرأة علــى 
ســيئة فيهــم ولــو بعــد بذهلــا قصــارى 
جهدهــا، عندئــذ ســتتوّجه إىل الديــن 
وتفهمــه حــى لــو مل تكــن متدّينــة من 

قبل. 
النســاء  أن  فقــد الحظــُت  هنــا  أمــا 
متدينات أكثر حيث يشتكن أحياان 
ابلديــن.  يهتمــون  ال  أزواجهــن  أن 
املوعــود  املســيح  يتوقــع  انحيــة  فمــن 

ابيعــوه  الذيــن  الرجــال  مــن   
مــا ذكرتــه آنفــا، ومــن انحيــة أخــرى 
نالحــظ أن زوجــات كثر من الرجال 
تشــتكن أهنــم مقصــرون يف الصــالة، 
ودونــك  البيــت  يصلــون يف  فهــم ال 
ابلديــن  وعلُمهــم  مجاعــًة،  الصــالة 
قليــل، والرجــال يف كثــر مــن البيــوت 
مقصــرون يف الترعــات، والشــكاوى 
الكثــرة ضــد الرجــال أهنــم يشــاهدون 
التلفــاز.  يف  والغيــة  خليعــة  برامــج 
وعندمــا يريــدون إثبــات كوهنــم أرابب 
األســرة واآلابء فــال يصــدر منهــم غُر 
الزجــر والتوبيــخ والعنــف. فبــدال مــن 
أن تتعلّــم النســاء مــن الرجــال حيــدث 
يعلِّمــَن  النســاء  أن  بيــوت  عــدة  يف 
هنهم لكي ال َيفســد  الرجاَل، أو يوجِّ
األوالد. فالبيــوت الــي ال يتلقــى فيها 
األوالد تربيــة فســبب ذلــك يعــود إىل 
عدم اهتمام الرجال بذلك أو املعاملة 
دون  واألوالد  الزوجــة  جتــاه  القاســية 

مــرر. أحياان يشــتكي عندي األوالد 
أيضــا أن معاملــة آابئهــم جتاههــم أو 
جتاه أمهاهتم ليست جيدة. فإذا كنتم 
تريــدون أن يســود يف بيوتكــم الســالُم 
األجيــال  تربيــة  وتريــدون  واألمــن 
القادمة وتريدون أن يتمسكوا ابلدين 
فعلــى الرجــال أن يصلحــوا أنفســهم. 
  يقــول ســيدان املســيح املوعــود

انصًحا الرجال: 
الرجــل يكــون إمامــا يف بيته، فلو ترك 
فيهم أتثرا سيئا فكم يتوقع أن يسود 
التأثــر الســيئ. )أي أن عملــه يــرك 
إىل  ينتقــل  بــدوره  وهــو  ســيئا  أتثــرا 
األجيال القادمة أيضا( على املرء أن 
يســتخدم قــواه يف حملهــا ويف موضــع 
احلــالل. فمثــال هنــاك قــوة الغضــب، 
فــإذا جتــاوزت حــد االعتــدال صــارت 
مــن  )فالغضــب  اجلنــون.  بــوادر  مــن 
احلــد  يتجــاوز  طبــع اإلنســان وحــن 
بينــه  يصــر مقدمــة اجلنــون( والفــرق 
مــن كان  قليــل جــدا.  اجلنــون  وبــن 
شــديد الغضب ُســلبْت منه احلكمة. 
أحــدا  خياطــب  أال  اإلنســان  فعلــى 
مستشــيطا غضبــا وإن كان معارضــا. 
)اجلديــر ابملالحظــة أن علــى املــرء أن 
ث املعارضــن أيضــا ابلغضب  ال حيــدِّ
ودونــك أهــل بيتــه، فهــذا هــو املعيــار 
يغضــب  ال  أن  ينبغــي  املطلــوب. 

من كان شـديد الغضب ُسلبْت 
منـه الحكمـة. فعلى اإلنسـان 
أال يخاطـب أحـدا مستشـيطا 
معارضـا. كان  وإن  غضبـا 
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ذلــك  وليــس  بيتــه  أهــل  علــى  املــرء 
فحســب بــل جيــب أن ال يتكلــم مــع 
وفاقــدا  ابلغضــب  أيضــا  املعارضــن 
مــن  ختــرج  ال  أن  جيــب  الصــواب. 
فــم املؤمــن كلمــاُت الغيــظ والغضــب 
دحضا لكالم املعارضن. وكما قلت 
ســابقا تكتــب إيل النســاء مــن اهلنــد 
أزواجهــن،  مظــامل  عــن  وابكســتان 
ففــي كال البلديــن ابكســتان وقــاداين 
جيب على نظارة اإلصالح واإلرشــاد 
إىل  تلتفــت  أن  الفرعيــة  واملنظمــات 
العــامل  بــالد  ســائر  ويف  األمــر.  هــذا 
اجلهــود  تكثَّــف  أن  جيــب  أيضــا 
ألنشــطة الربيــة. إذا كنتــم تنشــطون 
يف التبليــغ وتعلُّــم مســائل الديــن ويف 
بيوتكــم تســود القالقــُل فــال جــدوى 

من هذا التبليغ وعلم الدين(.
  يقــول ســيدان املســيح املوعــود
عن نفسية املرأة وكيف تراقب أعمال 
الرجــل: املــرأة تشــاهد عــادات الرجل 
وصفاته. فرى أن يف زوجها صفات 
التقــوى مثــل اجُلــود واحِللــم والصــر، 
للفحــص  الفرصــة  هــي  جتــد  وكمــا 
تراقبــه  )فهــي  غرُهــا.  جيدهــا  ال 
يقــال  ولذلــك  يــوم(  البيــت كل  يف 
للمــرأة »الســارقة« ألهنــا تظــل تســرق 
األخالق سرًّا حى أييت وقت حتصل 

عليها كاملة.

ــر  تنصَّ أنــه  شــخص  عــن  روي  لقــد 
ذات مرة وتنّصرْت معه زوجته أيضا، 
فبــدأت بشــرب اخلمــر، مث ختلت عن 
االهتمــام ابحلجــاب وبــدأت ختالــط 
غر احملرمن أيضا. مث رجع الزوج إىل 
اإلسالم اثنية )حيث خطر بباله بعد 
مدة قصرة أنه أخطأ برك اإلســالم، 
لزوجتــه  وقــال  اإلســالم(  إىل  فعــاد 
أن ُتســلم معــه فقالــت: إن إســالمي 
اآلن صعــب ألن عــادة شــرب اخلمــر 
تعّودهتــا  الــي  العــادات  مــن  وغرهــا 

يستحيل ترُكها.
أمــا هــذا الرجــل فقــد بلــغ يف االبتعاد 
منتهــاه واعتنــق املســيحية، لكــن كثرا 
مــن الرجــال ال يرتــّدون عــن اإلســالم 
ويتســمَّون  إليــه  منتمــن  يبقــون  بــل 
تصرفــات  يف  ويتورطــون  مســلمن، 
ذكــرت  كمــا  احلريــة  ابســم  ابطلــة 
سابقا، ومن مث تتأقلم الزوجات أيضا 
ابألجواء نفســها أتثرا هبم أو بقوهلم. 
وبعــد مــدة يزعم الرجال أن الزوجات 
حتررن كثرا. وحن يسعون إلعادهتن 
من هذه احلرية تبدأ النزاعات مث يصل 
األمــر إىل الشــجار والضــرب، وُهنــا 
أيضــا حتــدث مثــل هــذه األحــداث، 
وكمــا قلــُت تتدخــل الشــرطة فــورا يف 
دوائــر حقــوق  إن  البــالد كمــا  هــذه 
ُتقحــم  األطفــال  وحقــوق  النســاء 

اأُلَســر  وتتفــكك  األمــر  يف  نفَســها 
مثــل  فعلــى  أيضــا،  األوالد  ويضيــع 
قبــل  يشــعروا،  أن  الرجــال  هــؤالء 
األوالد،  وضيــاع  األســرة  انفــكاك 
مبســئولياهتم الــي ُيلقيهــا عليهــم ديــن 

اإلسالم ويقرّرها هلم. 
قال املســيح املوعود  يف مناســبة 
كيفيــة  وعــن  النســاء  حقــوق  عــن 

التعامل معهن: 
»إن حقــوق املــرأة مل يُصْنهــا أيُّ ديــن 
قط كما صاهنا اإلسالم، فقد قال هللا 
تعــاىل بكلمــات موجــزة: َوهَلُــنَّ ِمْثُل 
 أي كمــا أن للرجــال  الَـّـِذي َعَلْيِهــنَّ
حقوقــا علــى النســاء كذلــك للنســاء 
أيضــا مثلهــا علــى الرجــال. وقــد مُسِــع 
عــن بعــض النــاس أهنم يُعــّدون هؤالء 
املســكينات كحذاٍء، ويســتخدموهنن 
وهنن  يف أعمال غاية يف اهلوان، ويســبّ
واحتقــار،  ابزدراء  إليهــن  وينظــرون 
احلجــاب  أحــكام  عليهــن  ويطبِّقــون 

بطريقة خاطئة وكأهنم يئدوهنن.« 
لدرجــة  احلجــاب  يف  يقســون  أي 
ال  التنّفــس.  حــى  عليهــن  يصعــب 
جتــوز مثــل هــذه القســوة، فاإلســالم 
دين جامع وشامل، ومن جهة أخرى 
يتمســكن  أن  النســاء  علــى  جيــب 
ابالعتدال وال يطالنب احلرية أكثر من 
الــالزم حبجــة التســهيل يف احلجــاب، 
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النســاء  بعــض  أن  امللحــوظ  ومــن 
أصبحن متحررات أكثر من الالزم ومل 
يبــق احلجــاب إال ابالســم فقــط، هــذا 
أيضــا خطــأ. فلتتذكر النســاء أيضا أن 
تغطية الرأس واجلســد حبســب مقتضى 
احليــاء ضــروري، وهــذا هــو حكــم هللا 

الذي ال بد من االهتمام به. 
مــاذا جيــب أن يكــون معيــار العالقــة 
بــن الزوجــن؟ قــد بن املســيح املوعود 

 هذا األمر فقال: 
»ينبغــي أن تكــون عالقــة املــرء بزوجته 
محيمــن  صديَقــن  بــن  كالعالقــة 
علــى  شــاهد  أول  املــرأة  صادَقــن. 
تعــاىل،  ابهلل  وصلتِــه  الرجــل  أخــالق 
فــإن مل تكــن عالقتــه هبــا جيدة فكيف 
ميكــن أن يتصــاحل مــع هللا تعــاىل. )إن 
يف  جيــدة  غــر  املــرء  عالقــة  كانــت 
البيت فمن الصعب أن تكون عالقته 
أبحكامــه  ويعمــَل  جيــدة  تعــاىل  ابهلل 
، قال :( لقد قال رسول هللا 
 »خرُكــم خركــم ألهلــه«، أي أن 
أفضَلكــم أكثرُكــم إحســااًن إىل أهلــه. 
)البــدر، جملــد2، رقــم18، عــدد22/ 

1903/5، ص137(
فهــذا هــو املعيــار الــذي جيب أن حُيرزه 
أن  للرجــال  ينبغــي  مث  رجــل.  كل 
يفهمــوا مســئوليتهم بصفتهــم آابء. ال 
حتســبوا أن تربيــة األوالد هــي مســئولية 

الطفــل  أن  شــك  ال  فقــط،  األم 
مــن  فــرة  األم  مــع  وقتــه  يقضــي 
عمــره، وأن لربيــة األم طفَلهــا يف 
ِصَغــره دورا مهمــا، ولكــن ذلــك ال 
ُيعفي الرجال من واجباهتم، كال بل 
جيب على الرجال أن يلعبوا دورهم 
يف تربيــة األوالد، خصوصــا األوالد 
أو  الســابعة  يبلغــون  الذكــور حــن 
الثامنة من أعمارهم فيحتاجون إىل 
اهتمــام اآلابء ورعايتهــم وإال يــزداد 
احتمال فسادهم خاصة يف اجملتمع 
الغــريب. ســينطبق هنــا أيضــا املبــدأ 
نفسه الذي قد ذكرته أثناء حديثي 
أن  حاجــة  مثــة  أنــه  النســاء  عــن 
ُيظهــر الرجــال أو اآلابء مناذجهــم، 
أن  إىل  حيتاجــون  حيــث  فــاآلابء 
حيرموا أوالدهم لتحســن أخالقهم 
كذلك حيتاجون إىل مراقبتهم بدقة 
مث  اجملتمــع.  أتثــر  مــن  حلمايتهــم 

عالقــة اآلابء أبوالدهــم ُتشــعر األوالد 
بشــعور الصــون واحلفــظ. يشــكو كثــر 
من اآلابء أنه نشــأ خوف يف أوالدهم 
أو نقــٌص يف الثقــة أبنفســهم أو بــدؤوا 
بقول الكذب، فحن ُطلب من اآلابء 
أن يقربوا من أوالدهم وُينشــئوا عالقة 
شخصية معهم أو عالقَة صداقٍة تبن 
بــدأت  األوالد  نقائــص  أن  عمومــا 
تزول. فإلنشــاء اإلحســاس يف األوالد 
ابلصــون واحلفــظ مــن احمليــط اخلارجي 
جيــب علــى اآلابء أن يذهبــوا أبوالدهم 
يف اخلارج ليقضوا معهم بعض الوقت. 
مث مــن واجــب اآلابء حــن يتوجهــون 
عمليــا إىل تربيــة األوالد أن يدعــوا هلــم 
أيضا. ومن الضروري أيضا أن ينتبهوا 
إىل تربيتهم الدينية. ال شك أن الربية 
تعطــي مثارهــا بفضــل هللا تعــاىل ولكــن 
جيــب علــى املــرء أن يقــوم مبا يلزمه من 
الســعي واجلهد. يقول املســيح املوعود 

المرأة أول شاهد على أخاق الرجل وصلِته بالله تعالى، فإن لم تكن 
عاقته بها جيدة فكيف يمكن أن يتصالح مع الله تعالى. )إن كانت 
عاقة المرء غير جيدة في البيت فمن الصعب أن تكون عاقته بالله 
  لقد قال رســول الله : قال ، تعالى جيدة ويعمَل بأحكامه
»خيُركم خيركم ألهله«، أى أن أفضلَكم أكثُركم إحسانًا إلى أهله. 
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 وهو يبن طرق الربية ويوجه إىل 
ضرورة األدعية لألوالد: 

ِمــن  احلقيقيتــن  والربيــة  اهلدايــة  »إن 
عمل هللا تعاىل. أما املطاردة الشديدة 
والتجــاوز يف اإلصــرار علــى أمر، أعين 
زَْجــر األوالد وعتاهبــم يف كل صغــرة 
اهلــدى  نعطيهــم  حنــن  وكأننــا  وكبــرة 
وســنهديهم إىل الطريــق الــذي نبتغيــه؛ 
هــو َلِمــن الشــرك اخلفــي الــذي جيــب 
بُــه. أمــا أان فأدعــو  علــى أصحابنــا جتنـُّ
ألوالدي وأعّلمهــم املبــادئ األساســية 
)أي  عابــر،  بشــكل  التعلــم  وآداب 
ُأخرهــم مــا هــو تعليمنا وما هي آداهبا 
ومبادئهــا، وأوّجههــم إىل االلتــزام هبــا، 
وليــس أكثــر مــن ذلك( مث أتوكل على 
هللا كل التــوكل. وبقــدر مــا تكــون يف 
ســوف  والســعادة  اخلــر  بــذرة  أحــد 
)امللفوظــات، ج  وقتهــا.«  ختضــّر يف 

2، ص4 - 5( 
املوعــود  املســيح  أن  نتذكــر  أن  علينــا 
 حــن يقــول إنــين أدعــو فــكان 
مســتوى أدعيتــه عاليــا جــدا، ال ينبغي 
أن حنســبه شــيئا عــاداي، فثمــة حاجــة 
هــذا  إلحــراز  جهيــدا  جهــدا  لنبــذل 
املســتوى يف الدعــاء، إنــه ليــس شــيئا 
بســيطا، فيجــب علــى اآلابء أن يركزوا 
عليــه كثــرا. كيف وكم جيب أن يتوجه 
اآلابء إىل تربية األوالد؟ يقول املســيح 

املوعــود  عــن ذلــك ابلتفصيــل 
يف موضع: 

»حيســب بعــض النــاس أنــه جيب أن 
يركوا ماال لألوالد، ولكين أستغرب 
املــال  تــرك  إىل  يذهــب  فكرهــم  أن 
هلــم ولكــن ال خيطــر بباهلــم أن يكون 
أوالدهــم صاحلــن غــر طاحلــن، فال 
يفكــرون مــن هذا املنطلق وال يبالون 
جيمعــون  النــاس  فهــؤالء  بذلــك. 
األمــوال لــألوالد أحيــاان وال يهتمــون 
مــن  يتذمــرون  مث  قــط،  بصالحهــم 
أوالدهم ويواجهون املشــاكل بسبب 
سوء تصرّفاهتم. واملال الذي يكونون 
قــد كســبوه بشــى احليــل واألســاليب 
وشــرب  املنكــرات  يف  أخــرا  ُيهــَدر 
القبيــل  هــذا  مــن  واألوالد  اخلمــر. 

يكونون ورثة شرٍّ وُخبث لآلابء.
إن ابتــالء األوالد خطــر جــدا. إذا 
كان األوالد صاحلــن فــال يوجــد مــا 
تعــاىل:  هللا  يقــول  اإلنســان.  يقلــق 
احِلَِن أي أن هللا  تـََوىلَّ الصَّ َوُهَو يـَ
بنفســه يتكفــل الصاحلــن ويتوالهــم. 
أمــا إذا كان األوالد أشــقياء وتركــَت 
فســوف  األمــوال  مــن  املاليــن  هلــم 
ويصبحــون  الســيئات  يف  روهنــا  يبذِّ
مفلسن فقراء وسيواجهون املشاكل 
الــذي  أمــا  هلــم.  رة  املقــدَّ واملصائــب 
هللا  مشــيئة  توافــق  رغبتــه  جيعــل 

ومرضاتــه يكــون هــادئ البــال من ِقبل 
األوالد. ولتحقيق ذلك جيب عليه أن 
يســعى جاهــدا ويدعــو إلصالحهــم. 
ففــي هــذه احلالــة يتكفلهــم هللا بنفســه 
)أي  لصالحهــم  فاســعوا  ويتداركهــم. 
انتبهــوا جيــدا إىل تربيتهــم(  يقول داود 
: كنــت طفــال وصرُت شــااب وقد 
أصيــب  متقيــا  أر  ومل  اآلن  شــخُت 
آبفــة يف رزقــه، ومل أر أوالده يتســولون 
الطعــام علــى األبــواب. إن هللا تعــاىل 
يراعــي املتقــي إىل عدة أجيال. فكونوا 
صاحلــن أبنفســكم ومنوذجــا طيبــا للّر 
ال  )ابختصــار،  ألوالدكــم.  والتقــوى 
بــد مــن االلتــزام بتعليــم اإلســالم ألداء 
حــق األوالد، عندهــا فقــط ستســلك 
مســتقيما  صراطــا  القادمــة  األجيــال 
يتابــع  للوالديــن(  أعــن  قــرة  وتكــون 
 ويقول: واسعوا جاهدين وادُعوا 
جلْعلهــم متقــن وملتزمــن. فبقــدر مــا 
تسعون جلمع املال هلم فاسعوا ابلقدر 
نفســه هلــذا الغرض أيضــا. ...فاعملوا 
مــا هــو أفضــُل أســوٍة ودرســا لــألوالد، 
أن  الضــروري  مــن  الغــرض  وهلــذا 
تصلحــوا أنفســكم أوال. فــإذا أصبحتم 
األوىل  الدرجــة  مــن  وورعــن  متقــن 
وأرضيتــم هللا، عندهــا ميكــن اليقــن أن 
يعامــل هللا أوالدكــم مــن بعدكم معاملة 

حسنة«.
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إًذا، اإلســالم أيمــر األب أن ينتبــه إىل 
تربية األوالد ويستمر يف الدعاء وأيمر 
األوالد أيضا أن هناك بعض الواجبات 
تقع عليكم عندما تبلغون ســّن الرشــد 
وعليكــم أن تؤدوهــا. ابختصار، هناك 
إذا  القرابــة  لسلســلة  خمتلفــة  حلقــات 
اتصلــت ببعضهــا ختلــق جمتمعــا آمنــا. 
جيــب علــى كل مؤمــن أن يــدرك أمهيــة 
لقــد ذكــر  الوالديــن وأدائهــا.  حقــوق 
رســول هللا  كيــف جيــب علــى الولد 
فهنــاك  الوالديــن.  حقــوق  يــؤدي  أن 
حديث مروي عن عبد هللا بن عمرو: 
َجــاَء رَُجــٌل ِإىَل النَّــِيِّ  َفاْســَتْأَذَنُه يِف 
َعْم،  َقــاَل َأَحيٌّ وَاِلَداَك؟ َقاَل نـَ اجْلَِهــاِد فـَ

َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد. 
فمــن هنــا ميكــن للمــرء أن يقــّدر أمهيــة 
خدمة الوالدين. وليس ذلك فحسب 
معاملــة  حبســن    النــي  أمــر  بــل 
أصدقاء الوالد أيضا لنشر احلب والُود 
مــن  مفــاده:  مــا    فقــال  املتبــادل، 
حســن بِّر املرء أن حيســن إىل أصدقاء 
أبيــه بعــد وفاته. مث وّضح  املوضوع 
أكثــر حيــث جــاء يف روايــة: َعــْن َأيِب 
اِعِديِّ َقاَل:  ُأَسْيٍد َماِلِك ْبِن رَِبيَعَة السَّ
َنا حَنُْن ِعْنَد َرُســوِل هللِا  ِإْذ َجاَءُه  يـْ بـَ
َقاَل اَي َرُسوَل اللَِّ  رَُجٌل ِمْن َبيِن َسَلَمَة فـَ
َهــْل َبِقــَي ِمــْن ِبرِّ أَبـََويَّ َشــْيٌء أَبـَرُّمُهَا ِبِه 
ــاَلُة َعَلْيِهَما  َعْم الصَّ ْعــَد َمْوهِتَِمــا َقــاَل نـَ بـَ

َفاُذ َعْهِدمِهَا ِمْن  وَااِلْســِتْغَفاُر هَلَُما َوإِنـْ
ْعِدمِهَــا َوِصلَــُة الرَِّحــِم الَـّـِي اَل ُتوَصــُل  بـَ
َوِإْكــرَاُم َصِديِقِهَمــا. وقــال  ِإالَّ هِبَِمــا 
َأْن  َســرَُّه  َمــْن  أخــرى:  مبناســبة   
ْنَسَأ َلُه يِف أََثره  ْبَسَط َلُه يِف ِرزِْقِه َأْو يـُ يـُ

ْلَيِصْل رمَِحَُه. فـَ
الوالديــن  واجــب  ليــس  ابختصــار، 
األوالد  دالل  يتحّملــوا  أن  فقــط 
أن  أيضــا  األوالد  علــى  بــل  دائمــا 
ســّن  يبلغــوا  أن  بعــد  جيــدا  يعرفــوا 
جتــاه  واجبــات  عليهــم  أن  النضــج 
عليهــم  يتحتــم  وحقوقهــم  والديهــم 
إليهــا  ينتبهــوا  أن  وعليهــم  أداؤهــا، 
بوجه خاص بعد زواجهم. وإذا كان 
املــرء يــؤدي حقــوق الزوجــة حبكمــة 
زوجتــه  وُيشــعر  الوالديــن  وخيــدم 
حبكمــة مبكانــة محاهتا ومحيها ويدرك 
بنفسه أيضا مكانة أصهاره لن ُتطل 

اخلصومــات برأســها يف البيــوت أبــدا. 
اخلــالف  حيــدث  األحيــان  بعــض  يف 
بــن الوالديــن واألوالد العتناقهــم دينًــا 
املبايعــن  مــن  بعــض  يطــرح  خمتلًفــا. 
اجلــدد هــذا الســؤال، فأقــول: يف هــذه 
أن  األوالد  علــى  جيــب  أيضــا  احلالــة 

حيسنوا معاملة آابئهم وخيدموهم.
يف أثناء الســفر إىل بطالة ظل املســيح 
شــيخ  مــن  يستفســر    املوعــود 
عبــد الرمحــن عــن أحــوال والــده احملــرم 
ونصحــه قائــال: عليــك أن تدعــو لــه 
املســتطيع، وتقنعــه  قلبــه جهــد  وجتــر 
بصــدق اإلســالم بضــرب أمثلــة عليــا 
لألخــالق الفاضلة وأبســوتك احلســنة 
أبلف ضعف من ذي قبل. إن منوذج 
األخالق معجزة ال تضاهيها معجزات 
أخرى. إن معيار اإلسالم احلقيقي هو 
أن اإلنســان يرتقــي إىل أعلــى مــدارج 

فهؤالء الناس يجمعون األموال لألوالد أحيانا وال يهتمون بصاحهم 
قط، ثم يتذمرون من أوالدهم ويواجهون المشــاكل بســبب سوء 
تصّرفاتهم. والمال الذى يكونون قد كسبوه بشتى الحيل واألساليب 
ُيهَدر أخيرا في المنكرات وشــرب الخمر. واألوالد من هذا القبيل 

يكونون ورثة شرٍّ وُخبث لآلباء.
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األخــالق الفاضلــة، ويصبــح شــخصا 
حــب  قلبــه  ُيلقــي يف  لعــل هللا  مميــزا، 
اإلســالم بواســطتك. اإلســالم ال مينع 
من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهما 
الكاملة يف األمور الدنيوية الي ال ختّل 

ابلدين، فاخُدمهما قلبا وقالبا.« 
إًذا، هــذا هــو املبــدأ العــام أنــه جيــب 
وإبــداء  اللينــة  الكلمــات  اســتخدام 
تبليــغ  جمــال  يف  الفاضلــة  األخــالق 
الدعــوة. مث هنــاك قصــة أخــرى قــد رّد 
فيــه املســيح املوعــود  علــى هــذا 
الوالديــن  أن  علمــا  مفصــال  الســؤال 
كاان  القصــة  هــذه  يف  املذكوريــن 

مسلمَن. فقد جاء يف رواية: 
 : سأل شخٌص املسيح املوعود«
اي سيدي، لقد فرض هللا على اإلنسان 
ولكــن  وخدمتهمــا،  الوالديــن  طاعــة 
نتيجــة  علــّي  والــَدّي ســاخطان جــدا 
يريــدان  ال  أهنمــا  لدرجــة  لكــم  بيعــي 
رؤية وجهي. حن كنت موشكا على 
القــدوم لبيعتكــم قــاال يل: ال تراِســلنا 
مــن  نــرى وجهــك  أن  نريــد  أبــدا وال 
مــا  أؤدي  أن  ميكنــين  فكيــف  اآلن. 
 : أوجــب هللا تعــاىل علــي؟ فقــال
ال شك أن القرآن الكرمي أيمر بطاعة 
الوالدين وخدمتهما ولكنه إىل جانب 
ذلــك يقــول أيضــا: رَبُُّكــْم َأْعلَــُم مبَــا 
ُفوِســُكْم ِإْن َتُكونُــوا َصاحِلِــَن َفِإنَّــُه  يِف نـُ

َكاَن ِلأَلوَّابِــنَ َغُفــورًا. لقــد واجــه 
الصحابــة رضــوان هللا عليهــم أمجعن 
حبيــث  مثلهــا  مواقــف صعبــة  أيضــا 
حــدث اخلــالف بينهم وبن والديهم 
تكــون  أن  عليــك  الديــن.  بســبب 
مســتعدا دائمــا إليصــال اخلر إليهما 
واالعتنــاء هبمــا وال تــدَع أيــة فرصــة 
اخلصــوص،  هبــذا  يــدك  مــن  تفلــت 
ســتنال الثــواب علــى حســن نيتــك. 
أمــا إذا اضطــر املــرء إىل االنفصــال 
ما  عــن الوالَديــِن من أجل الدين مقدِّ
رضا هللا تعاىل فهذا اضطرار. عليك 
وحســن  اإلصــالح  أبمــر  االهتمــام 
النيــة، واســتمر يف الدعــاء هلما. هذا 
األمــر ليــس جبديــد بــل واجــه إبراهيم 
 أيضــا املوقــف نفســه. إن حــق 
م هللَا  م علــى أيــة حــال، فقــدِّ هللا مقــدَّ
حقــوق  أداء  علــى  وواظــْب  تعــاىل 
هلمــا  الدعــاء  يف  واســتمر  الوالديــن 

أيضا واهتم بصحة النية.«

أقــول: هنــاك كثــر مــن النــاس الذيــن 
أيضــا  اليــوم  الســؤال  هــذا  يطرحــون 
ويقولون: هناك واجبات جتاه الوالدين 
فكيــف ميكننــا أداؤهــا؟ ففــي اجلــواب 
أيــة  علــى  هلــم.  آنفــا كفايــة  املذكــور 
حــال، جيــب علــى الرجــل أن يســعى 
املختلفــة  املســئوليات  ألداء  جاهــدا 
الــي تقــع عليــه مــن جوانــب خمتلفــة، 
وجيــب أن جيعــل البيــت يســوده جــّو 
انحيــة  فمــن  دائمــا.  والــوائم  احلــب 
يكــون الرجــل زوجــا ومــن انحيــة اثنيــة 
يكــون ابنــا فعليــه أن يــدرك مســئولياته 
مــن ِكال الوجهــن، كمــا هنــاك عــدة 
جوانــب أخــرى مــن حيــاة الرجــل وقــد 
بّينُت ثالثة منها ألنه ال ميكن ضمان 
أمن اجملتمع وسالمته ما مل يكن األمن 
األساســية،  البيــت  وحــدة  يف  ســائدا 
فينبغي أن تسعوا جاهدين لتخلقوا يف 
هــذه الوحــدة ُحســنا ومجــاال أكثــر مــا 

ميكن. وفق هللا اجلميع لذلك.   

ليــس واجب الوالديــن فقط أن يتحّملــوا دالل األوالد دائما بل 
علــى األوالد أيضــا أن يعرفوا جيدا بعد أن يبلغوا ســّن النضج 
أن عليهــم واجبــات تجاه والديهــم وحقوقهــم يتحتم عليهم 
أداؤهــا، وعليهم أن ينتبهــوا إليها بوجه خاص بعــد زواجهم. 
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لقد أنعم رب العاملن 
علــيَّ بعقد عزم البيعة 
الفطــر  عيــد  يــوم  يف 
الفائت، وذلك بعد أن كنت معارًضا 
حى قبل ذلك أبايم. لقد دعوت هللا 
دعــاًء كثيًفــا علــى غــر عــاديت يف ليلة 
الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان 
الــذي ســبق يــوم بيعــي، أمــاًل مين أن 
القــدر، وقــد كان حمــور  ليلــة  تكــون 
دعائــي علــى أن أتلقــى رمحــة مــن هللا 
عموًمــا، دون أن أتدخــل يف حتديــد 
أو تسمية شكل أو نوع هذه الرمحة، 
ومل يكــن حًقــا يف ابيل أثنــاء الدعــاء 
نيــة البيعــة أو االنضمــام إىل اجلماعــة 
بعــد  إطالًقــا.  األمحديــة  اإلســالمية 
ذلــك بفــرة وجيــزة أدركــت أن بيعــي 
الــذي  احلــار  للدعــاء  اســتجابة  هــي 

علــى  بنــاء  وأدركــت  ســابًقا،  دعوتــه 
ذلــك أن الليلــة الــي قصدهتــا كانــت 
ليلــة القــدر. فاحلمــد هلل والشــكر. مث 
بعــد ذلــك بعــام، وقبيــل عيــد الفطــر 
قصيــدة  يف  لبيــت  انتبهــت  أيًضــا 

حلضرة املسيح املوعود يقول فيها:
»اليوم بعد مرور شهر صيامنا  

عيـٌد ألقــواٍم لنا عيـــداِن« )1(   
وهبــذا فقــد أصبحــُت مــع حلــول كل 
االحتفــال  علــى  ُمقبــال  فطــر  عيــد 
صيــام  بعــد  الفطــر  عيــد  بعيديــن، 
رمضــان، وعيــد بيعــي. ولكــن مهاًل، 
فهــذا األمــر ال خيصــين وحــدي، إذ 
إن كل مبايع يستقبل هذين العيدين 
املســيح  حضــرة  فلمــا كان  أيًضــا، 
قــال بيــت الشــعر  املوعــود  قــد 
املشــار إليــه يف ســياق ذكــره حــدث 

آيَي اخلســوف والكســوف املتفردتن 
ميقااًت مع الشخص احلقيقي املوعود، 
ســابق  دون  رمضــان  إذ حصلتــا يف 
مــن  حلدوثهمــا  موافــق  زمــاين  مثيــل 

قبل، فكانتا إيذااًن ابلعيد املوعود.

زمن االستعداد
لــه  والتهيــؤ  مــا  ِلشــيء  االســتعداد 
يكــون بتحضــر الُعــدة، وكان حــداث 
يف  اجملتمعــن  والكســوف  اخلســوف 
رمضــان آيتــن تبشــران وتنــذران مًعا، 
لقــد كان الدعــاء هــو ســبيل حضــرة 
لتحقــق كل    املوعــود  املســيح 
الكســوف  آيتــا  حتققــت  وبــه  آيــة 
واخلســوف مث كان ســبيل االســتعداد 
الــذي أهلمــه هللا تعــاىل لعبــده املســيح 
لــه  املوعــود بعــد تلــك اآليــة املؤيــدة 
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أبعيننــا  الُفلــك  »اصنــع  قــال:  أن 
ووحينــا«)2( ، وكمــا أن أمــر املؤمــن 
كلــه خــر، إن أصابتــه ســراء شــكر 
فــكان خــرًا لــه، وإن أصابتــه ضــراء 
كذلــك  لــه،  خــرًا  فــكان  صــر 
والكســوف  اخلســوف  آليــي  كان 
الــي  املُرعبــة  نتيجتهمــا  امُلخوفتــن 
مــن  ســنوات  عشــر  بعــد  اندلعــت 
ظهــور هــذه اآليــة، إمهــااًل مــن رب 
احلديــث  هلــذا  مصداًقــا  العاملــن، 
بعــد  جــاء  فلقــد   ، هللا  لرســول 
كل منهمــا خــٌر عميــم، تاًمــا كمــا 
ورد عــن رســول هللا الصــادق األمن 
مــرة  اخلــر يف كل  هــذا  ، وكان 
مبثابة العيد أو فلنقل أنه شابه فرحة 

االستعداد للعيد.
مقدمتهــم  ويف  الكثــرون،  كان 
حلضــرة  واملعارضــون  املرصــدون 
آيــة  أيــن  يســألونه  املوعــود  املســيح 
حممــد  نبينــا  عــن  املأثــورة  املهــدي 
؟! يشــرون إىل آيــي اخلســوف 
رمضــان  اجملتمعتــن يف  والكســوف 
رواه  الــذي  احلديــث  حبســب 
الدارقطــين، ويطالبونــه هبــا، حى إذا 
الصبــح،  وظهــرت كفلــق  جــاءت 
دانــت كثريــن ممــن تعنتــوا وقــد كانوا 
من قبل هلا طالبن، وراحوا يفتشون 
يف دفاتــر التقاريــر الفلكيــة عبثــا عن 

تكذيــب  يف  طمعــا  املتشــاهبات، 
رَدِّيهــم  اآليــة، فمــا وجــدوا إال مــا يـُ
فــوق مــا تــردوا، وزادهتــم رجًســا، أما 
املؤمنون فكان ظهور اآلية هلم مبثابة 
االستعداد للعيد، وزادهتم إميااًن وهم 
يستبشرون، وأما أنقياء النفوس فقد 
الســتقبال  وأّهلتهــم  اآليــة  أعدهتــم 
عيــد جديــد ُمقبل بلع ُحلِة اإلميان 

اجمليد عليهم من جديد.
لقــد تخضــت حــوادث زمــن  إًذا، 
االســتعداد اآلن عــن ثــالث فئــات، 
فئة املوقنن املطمئنن، وفئة األنقياء 
الطيبــن، وفئــة التعســاء املردديــن، 
دعــك مــن غــر املبالــن، فلمــا أقبــل 
بــد  ال  النبــوءة كان  بظهــور  العيــد 
للفرحــة مــن أن تُعــّم، برغــم وجــود 
ُيشــيعون  الذيــن  أي  املرجفــن، 
حتقــر  يف  وخيوضــون  االضطــراب 
واحلقائــق،  اإلميــان  مــن  االقــراب 
لكن ال بد للعيد إذا جاء أن يفرض 
فرحتــه ومعــه تتضــاءل حمــاوالت كل 
مرجف ابئس وتصر مثله ابئســة.. 
النصــر  ذلــك  بعــد  الفرحــة  وهبــذه 
الســماوي يكــون قــد حتقــق يف فئــي 
املوقنن ســلًفا واملُقبلن على اإلميان 
ُمَســّلمن خاضعــن، يتحقــق فيهــم 
قول نبينا الكرمي: »إن أصابته سراء 
شــكر« وحتقــق كذلــك يف املؤمنــن 

املوعــود  قــول مســيح هللا  والطيبــن 
»فنصران هللا يف كل موطن، وأخرجنا 
الذهــب مــن كل معــدن« )3(  وملــا 
تبعت تلك اآليَة الســماوية املخوفة 
الطاعــون«  »تفشــي  أي  نتيجُتهــا 
كعذاب طاملا ظل اإلعراض خُميًما.
فــكان املربصــون املرجفــون ينظــرون 
ويرقبــون هنايــة تلــك العصبــة املؤمنة 
بفعــل الطبيعــة واألوبئــة املتجهمــة، 
هاديــة  إشــارة  ينتظــرون  واألنقيــاء 
مطمئنة، واملؤمنون املوقنون ينتظرون 

البشارة.
فلمــا كان مــا كان مــن أمــر طوفــان 
املؤمنــون  ابُتلــي  هنالــك  الطاعــون، 
وزلزلوا زلزااًل شديًدا، فلوال رُبط على 
قلوهبــم لكانــوا مــن القــوم الضالــن، 
هللا،  واســتجاب  َدعــوا  فهنالــك 
وكان نصــر هللا قريبــا، فلقــد ُجعلــوا 
رهبــم  آلايت  وتصديقهــم  إبمياهنــم 
منــاط األمــان، واملــاء الــذي يلــوذ به 
العطشــان، هنالــك أهلــم هللا عبــده: 
»إين أحافظ كل من يف الدار«)4( ، 
فتهيــأ املــالذ لــكل مــن الذ من هذه 
النار حصرًا عند مســيح هللا املوعود 
ويف كنفه لقول هللا تعاىل: ﴿َوَجَعْلَنا 
رُوا  ا َصبـَ ْهُدوَن أِبَْمراَِن َلمَّ ًة يـَ ُهْم أَِئمَّ ِمنـْ

وََكاُنوا آِباَيِتَنا ُيوِقُنوَن﴾)5(  
املوعــود  املســيح  حضــرة  يقــول 
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»فلمــا   : املهــدي  واإلمــام 
ربنــا  ميقــات  ومت  رمضــان،  ســلخنا 
الرمحــن نظــران إىل تلــك الزمــان، فــإذا 
آايت ُأحِلــقَ بعضهــا ابلبعــض كــُدرٍر 
هــذا  علــى  ربنــا  فشــكران  ومرجــان، 
شــكره  نــؤدي  وكيــف  اإلحســان، 
طــوىب  البيــان؟  قــوة  أييت  أيــن  ومــن 
وحبــذا  عظيــم،  بفتــٍح  جــاء  لصبــٍح 
يــوٌم ســوَّد وجــه عــدو لئيــم«)6(. إنــه 
العيــد، بعــد مــا مــرت علــى املؤمنــن 
فآمــن  هللا  قدرهــا  وآايت  مواعيــد 
مــن رأى، وعانــد مــن طغــى ﴿َفَمــا 
زَالَــْت ِتْلــَك َدْعوَاُهــْم َحــىَّ َجَعْلَناُهــْم 
َحِصيًدا َخاِمِديَن﴾)7(. والتحق هبذا 
العيد حُبّلة اإلميان اجلديد مجع كثر، 
عــادوا بعــد الضــالل فأصبحــوا مــن 
السعداء. وقال حضرته ُمعّيًدا: »إان 
ران  ابتسمنا ابتسام ثغر الصباح، وبشَّ
وظهــرت  اجلنــاح،  ابنتشــار  ضــوؤه 
الدليــل، وكشــف  اآلايت وأقــام هللا 
احلقيقــة وطــوى القال والقيل، وكفى 
هللا خملوقــه ســيل الفــن ومعرتــه، ورد 
أُقيــُد حلظــي  عنهــم مضرتــه. وكنــت 
آبية كثرة اجلمع، وُأرهف أذين لوقت 
هــذا الســمع، وأســتطلع منــه كمثــل 
املــاء، ومظلمــن مــن  عطاشــى مــن 
الضيــاء، حــى وصلــين األخبــار مــن 
األطــراف واألحنــاء القريبــة والبعيــدة، 

وتبــن أن مجاعتنــا زادت علــى مائــة 
ألــف يف هــذه األعــوام الثالثــة، مــع 
أهنا كانت زهاء ثالث مائة يف األايم 
الســابقة«)8( ، فــكان ذلــك مصداًقا 
لقــول نبينــا »وإن أصابتــه ضراء صر 
فــكان خــرًا لــه« واحلق أن هذا اخلر 
كان عميما، إذ أســعد مبعوث رب 
العاملــن ووهبــه مــن الســعداء أتباعــا 
بتجــلٍّ  عيــًدا  ذلــك  فــكان  آخريــن، 

جديد.

زمن األعياد
املوعــود  املســيح  بعثــة  أن  شــك  ال 
 هــي يف حــد ذاهتــا عيــٌد ممتــد  
فاجُلمعــة  حبضرتــه.  آمــن  مــن  لــكل 
)زمن بعثته( هو عيد عند املسلمن؛ 
زمنــه  أي  األكــر،  العيــد  هــذا  ويف 
، تتــواىل األعيــاد، فــكان أوهلــا 
عيــد النصــر، نصــر بدر. ذلك البدر 
الدارجــة  العربيــة  يف  نســميه  الــذي 
)قمــر أربــع عشــرة( ولقــد ظهــر هــذا 
الليــايل  ظــالم  عتمــة  ينــر  القمــر 
وهيمنــت،  ســادت  الــي  الطويلــة 
فأزاهلا أبن قشع العتمة وحل حملها، 
وتغــر احلــال بعدهــا عمــا كان عليــه 
مــن قبــل، تاًمــا كحــال النصر األول 
يف موقعة بدٍر التارخيية، الي جعلت 
مــا  بعــد  شــوكة  األوائــل  للمســلمن 

مســتهانة،  ُمســتضعفة  قلــة  كانــوا 
وهكذا كانت بدر الثانية، أي القرن 
الرابــع عشــر اهلجــري، موعــد النصــر 

السماوي والرمحة العظمى. 
وتوالــت األعيــاد، حــى لقــد أصبــح 
املســيح  حضــرة  يتلقــاه  إهلــام  كل 
املوعــود  مــن ربــه الوهــاب مبثابة عيد 
وتعــود  أتيت  أبعيــاد  ونبــوءة  ســعيد، 
ابلنصــر مــن جديــد، وتلــون صفحــة 
الزمــان أبلــوان اجملــد لإلســالم علــى 
الــدوام. مــن مجلــة تلــك اإلهلامــات 
إهلــام هللا تعــاىل حلضرتــه مبيــالد ولــد 
له سيكون مصلًحا للدين وسُيحيي 
جمــد اإلســالم. ومنهــا أيضــا أن أنبــأه 
هللا بقــدوم القــدرة القويــة الثانيــة مــن 
بعــده ، أي اخلالفــة، مصــداق 
النبوة الي تثل العيد اإلهلي املمتد يف 
هــذه األرض، مث مــع كل بيعــة ملبايــع 
واألفــراح  الســعادة  تــراءى  جديــد 
علــى قســمات املبايــع وُيســجل يــوم 
بيعتــه عيــًدا حُياكــي به أحّبته، وتردد 
أدعيــة احلمــد والشــكر يف قلــب كل 
اتبع ملسيح هللا املوعود فرًحا بتحقق 
مــن  عليهــا  صــاروا  قــد  وأن  األنبــاء 
الشاهدين. فاحلمد هلل رب العاملن.

العيد والوعيد
قــد    الناصــري  املســيح  كان 
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ســألوه:  ملّــا  وصفــة  حلوارييــه  أعطــى 
مــى ُتســخر لنــا الظــروف ومييــل الزمان 
ليكــون ذلــك لنــا عيــًدا ولألجيــال مــن 
بعــدان؟ فــكان جــواب حضرتــه عليهــم 
التحقــق  ممكنــة  هــذه  أمنيتكــم  أن 
كنتــم  إن  هللا  فاتقــوا  اتقيتــم،  إن 
مؤمنــن. ولكنهــم كانــوا مســتعجلن، 
فعــروا عــن إرادة تــذوق حــالوة تلــك 
يف  ابلبشــارات  والفرحــة  االنتصــارات 
حينهــم؛ ودعمــوا طلبهــم هــذا ابلقول:
َها  َنا َوَنُكوَن َعَليـْ تـَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدقـْ ﴿َونـَ
ــاِهِديَن﴾)9(، أي وحنــن علــى  ِمــَن الشَّ
ابلصــدق  جئتنــا  قــد  أنــك  اتم  يقــن 
نتيجــة  نكــون علــى  أن  فنــود  واحلــق، 
هذا احلق اليقن من املُنعم عليهم ومن 
الشــاهدين. فســأل نــي هللا ربــه حتقيــق 
أن  مطلبهــم، واســتجاب هللا، بشــرط 
مــن يتــذوق حــالوة النصــر والنعمــة مث 
بعد ذلك جيحدمها وقد عاين من قبل 
فرحــة العيــد، فهــذا يكــون مســتوجب 
العذاب ويكون الصول عليه شديدا.

إن ُمنكــر العيــد وهــو يبصــره فهــو إمــا 
فــراه  ملســتقبليه،  الســوء  ُيضمــر  أنــه 
مولعــا بتعكــر أجــواء الفرحــة، أو هــو 
جمنــون أمحــق ال يدرك املواعيد وال يعي 
الزغاريــد،  وبــن  الصــراخ  بــن  الفــرق 
األانشــيد،  وإنشــاد  النــوّاح  ِنيــاح  أو 
أو أن يكــون ممــن قــد أفضــت حالتــه 

الشــخصية املرديــة إىل اكتئــاب، فــرى 
أن فرحــة اخللــق مــن حولــه حالــة مــن 
التلهــي والغيــاب، وأنــه أوىل هلــم حــال 

االكتئاب ليكونوا بشرًا مهذبن.
فعــذاب األول انر األحقــاد الــي حترقــه 
يف  الســماوي  الضــوء  إشــعاع  جــراء 
كل عيــد، ومظهــر الفرحــة الســماوية 
املنعكســة علــى األرضــن، فــال يطيــق 
رؤيتها من تام هبر أشــعتها.. فيغمض 
فيهــا ُمضطــرًا وُيعلــن أنــه ال يرى ســوى 
عتمــة وظــالم وقــد صــدق عليــه القــول 
ُهــَو يِف  ﴿َوَمــْن َكاَن يِف َهــِذِه َأْعَمــى فـَ
َســِبياًل﴾)10(،  وََأَضــلُّ  َأْعَمــى  اآْلِخــرَِة 
ابتــالء  فيكفيــه  الثــاين  عــذاب  أمــا 
الغيــاب عــن الوقائــع وفقــد نــوال كل 
مــذاق رائــع فنســأل هللا لــه البصــرة. 
اكتئابــه  فعذابــه  املكتئــب  ذلــك  أمــا 
وتوجــس الكراهيــة مــن كل مــن كان 
حولــه حــى من أهله وأقاربه وأحبابه، 

تســيطر عليه روح الشــر حى ُأشــِرَب 
يف نفسه أنه حتًما من اهلالكن، فما 
وثق يوًما يف رمحة هللا رب العاملن وما 
ســعى الســتجالب الثواب فكان من 
القانطــن وقــد علــم أنــه ال ييــأس مــن 
روح هللا إال الكافــرون الذيــن جحــدوا 
مبدأ الرمحة الي كتبها هللا على نفسه.
أايم  جيحــد  مــن  مصــر كل  فهــذا 
هللا، الــي هــي األعيــاد يف حقيقتهــا، 
واآلايت يف طبيعتهــا، مبشــرة كانــت 
أو منــذرة، فعجبــا للمؤمــن، إن أمــره 
كلــه خــر، وكل عــاٍم واملؤمنــون مجيًعا 

حنن بر.

1.  من قصيدة »بشرى لكم اي معشر اإلخوان، 
من كتاب »نور احلق«

2.  سفينة نوح          3.  مواهب الرمحن.
4. سفينة نوح           5.  السجدة: 25
6.  مواهب الرمحن.     7.  األنبياء: 16
8.  مواهب الرمحن      9.  املائدة 114

10.  اإلسراء: 73

لمستقبليه،  السوء  ُيضمر  أنه  إما  فهو  يبصره  وهو  العيد  ُمنكر  إن 
يدرك  ال  أحمق  مجنون  هو  أو  الفرحة،  أجواء  بتعكير  مولعا  فتراه 
المواعيد وال يعي الفرق بين الصراخ وبين الزغاريد، أو نِياح النّواح 
الشخصية  حالته  أفضت  قد  ممن  يكون  أن  أو  األناشيد،  وإنشاد 
من  حالة  حوله  من  الخلق  فرحة  أن  فيري  اكتئاب،  إلى  المتردية 
التلهي والغياب، وأنه أولى لهم حال االكتئاب ليكونوا بشًرا مهذبين.
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سامح مصطفى

ُسنٌَّة َثِبَتٌة
غــين عــن البيــان أن معارضــة املصلحــن 
خصوصــا،  منهــم  واملبعوثــن  عمومــا، 
هــي ظاهــرة معروفــة يف شــى اجملتمعــات 
اإلنســانية، فمــا مــن مبعــوث مســاوي إال 
ابت  حــى  بدعــواه،  اجلهــر  فــور  أوذي 
اســتفحل  فكلمــا  اثبتــة،  األمــر كســنة 
املــرض ابت قبــول اجلســد املريــض للــدواء 
مســتحيل وال  يبــدو وكأنــه  بــل  متعــذرا، 

جدوى منه. 
  حضــرة مــرزا غــالم أمحد القــادايين
ليس اســتثناء من ســنة من خلوا من قبله 
مــن النبيــن، فقبــل اجلهــر بدعــواه شــهد 
لــه القاصــي والــداين أبنــه البطــل الوحيــد 
أن  يلبــث  مل  مث  اإلســالم،  عــن  املدافــع 
فــور  الشرســة  املعارضــة  ضــده  تفجــرت 
إعالنــه عــن كونه املســيح املوعــود واإلمام 
املهدي الذي تنتظره األمة، وأن هللا تعاىل 
هــو مــن أخــره هبــذه احلقيقــة، ومنذ ذلك 

هتــدأ  مل  اثئــرة    ضــده  اثرت  احلــن 
  إىل وقتنــا هــذا، وإن كان حضرتــه
قــد ذكــر يف كتاابتــه املبكــرة أنــه املســيح 
متصــل  ســياق  ضمــن  بظهــوره  املوعــود 

من اإلهلامات اإلهلية، ومن مجلتها: 
آدم  اي  الشــريعة.  ويقيــم  الديــن  »حييــي 
مــرمي،  اي  اجلنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 
أمحــد  اي  اجلنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 

اسكن أنت وزوجك اجلنة« )1(
ِإيَلَّ  َورَاِفُعــَك  َوفِّيــَك  ُمتـَ ِإينِّ  ِعيَســى  »اَي 
َوَجاِعــُل  َكَفــرُوا  الَِّذيــَن  ِمــَن  ــرَُك  َوُمَطهِّ
ْوِم  ــْوَق الَِّذيــَن َكَفرُوا ِإىَل يـَ ُعــوَك فـَ بـَ الَِّذيــَن اتـَّ

اْلِقَياَمِة« )2(
لقــد كان وقــع تلك اإلهلامات على آذان 
املشــايخ وقتــذاك وقعــا لطيفــا، إن مل نقــل 
حمببــا، يعيــد إىل القلــوب القاصيــة، ومــن 
مث القاســية، األمل يف الوصال ابهلل تعاىل 

 . وتلقي الوحي منه
للمســيح  املعارضــة  بــركان  تفجــر  لقــد 

املوعود فور اإلعالن الصريح من حضرته 
أنــه هــو املســيح املوعــود مبجيئــه حبســب 
نبوءات القرآن اجمليد وحضرة خامت النبين 
، وكان هــذا بــدءا مــن جهــر حضرتــه 
إبعالنــه يف كتابــه »فتح اإلســالم« أواخر 
معلنــا:  حضرتــه  فقــال  1890م،  عــام 
»فاملسيح الذي كان مقدرا جميئه هو أان، 
فاقبلــوا إن شــئتم« )3(، كمــا بــنَّ حضرتــه 
أنه مصداق مجيع النبوءات املتعلقة آبخر 

الزمان لدى أتباع كل الدايانت.
مــرة،  أول  املعارضــة  انــدالع  ومنــذ 
املوعــود  وهؤالء املناوؤون للمســيح 
ومجاعته يتساقطون معارًضا إثر معارض، 
اترة ابلطاعــون، وأخــرى ابخلــزي واملذلــة 
جيــين  املوعــود  املســيح  ويبقــى  واهلــوان، 
ألطــاف خالقــه هــو ومجاعته الناشــئة، بل 
وحــى أولئــك الذيــن وقفــوا موقــف احليــاد 
ْقُفــوا مــا ليــس هلــم به علم، انلوا  دون أن يـَ

شيئا من اإلكرام الدنيوي امللحوظ.  
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املعارضة تتلون
وممــا جتــدر مالحظتــه علــى مدى قــرن وربع 
هــو عمــر اجلماعــة اإلســالمية األمحدية إىل 
للمســيح  املعارضــة  ابتــداء  منــذ  أنــه  اآلن، 
املوعــود ومجاعتــه وحــى اللحظــة، فإن تلك 
املعارضة مل تتخذ شكال وال مظهرا واحدا، 
وإمنــا هــي يف تلــّون حرابئــي مســتمر تبعــا 
للظروف السائدة، فخالل فرة االستعمار 
الريطاين لشبه القارة اهلندية مل نكن نسمع 
أاي من هؤالء املالت واملشــايخ يطلع علينا 
ابلتهمــة املتداولــة والقائلــة بعمالــة حضرتــه 
التهمــة  هــذه  إن  لإلنكليــز.  )وحاشــاه( 
والفريــة البغيضــة يف حــد ذاهتــا دليــل نفــاق 
املشايخ الذين كانوا دائمي الوشاية حبضرته 
اهلنــد،  يف  اإلنكليــز  احلــكام  لــدى   
ــم حضرتــه غــر مــرة مبناهضــة حكم  وقــد اهتُّ
التــاج الريطــاين، والســعي إلاثرة القالقــل، 
أمــا وقــد تغــر احلــال، وخــرج اإلنكليــز مــن 
اهلند، آن لوقاحة املشــايخ أن تغر جلدها 
كالثعبــان النامــي، إن حضرتــه  وهــو 
املتهم ابألمس إباثرة القالقل ضد احلكومة 
وضحاهــا  عشــية  بــن  أصبــح  اإلنكليزيــة 
متهمــا كذلــك، ولكن بتهمــة خمتلفة، وهي 
العمالة لالستعمار ومواالة اإلنكليز. حقا، 

إن التعصب أعمى، وغي أيضا! 

بقاء ِذكر املســيح املوعود مقابل انقطاع 
ِذكر معارضيه

أمــا  ابملعارضــة،  يتعلــق  فيمــا  هــذا  كان 

إذا تناولنــا املوضــوع مــن جهــة املعارضــن 
إن  أعجــب.  شــيئا  الحظنــا  أنفســهم 
املعارضة املستميتة حلضرة املسيح املوعود  
  ومجاعتــه علــى ضراوهتــا مل تــرك على 
مدى الـ 128 عاما املاضية ترااث موثقا يعتد 
به، اللهم إال على ســبيل الندرة، وإليضاح 
هــذه املســألة نعــود إىل الركيــز علــى فريــة 
العمالــة لالســتعمار، تلــك الفريــة احلديثــة 
األذهــان  إىل  يتبــادر  مــا  أول  إن  نســبيا. 
تلــك  البــادي يف نقــض  الغبــاء  هــو ذلــك 
املشــايخ غزهلــا أنــكااث. إن هــذه الظاهرة ال 
حتــدث إال إذا بــدأت املعارضــة كل مرة من 
جديــد دون االلتفــات إىل تــراث املعارضــة 
اخلــايل، األمــر أشــبه مبوظــف مســؤول على 
رأس مؤسســة ينقــض كل مــا بــدأه ســلفه، 
مث ينقــض عمــل هذا املوظف خلفه بدوره، 
ومــن مث ال يكتــب لتلــك املؤسســة النجــاح 

مطلقا.   
املوعــود  املســيح  عارضــوا  ممــن  أحــد  ال 
وعــادوه ُكتــب لذكــره البقــاء، اللهــم إال مــن 
كتاابت املســيح املوعود نفســه، عدا هذا، 

ال يكاد املؤرخ أو موثق األحداث التارخيية 
يعثر للبطالوي مثــال علــى موضــع بيــت أو 
أفــال يلفــت هــذا األمــر أنظــاران إىل  قــر، 

السنة اإلهلية املثبتة يف اآلية املباركة: 
﴿َكَذلِــَك َيْضــِرُب اللَُّ احْلَــقَّ وَاْلَباِطــَل َفَأمَّــا 
َفــُع النَّــاَس  نـْ َيْذَهــُب ُجَفــاًء وََأمَّــا َمــا يـَ الزَّبَــُد فـَ
اللَُّ  َيْضــِرُب  اأْلَْرِض َكَذلِــَك  يِف  َيْمُكــُث  فـَ

اأْلَْمَثاَل﴾ )4(
واملبعوثــن  الصاحلــن  معارضــة  إن  بلــى، 
أمــام  وتنمحــي  تتهــاوى  أن  تلبــث  ال 
هللا  مــن  احلــق  دعــوة  وصمــود  ثبــات 
املبعــوث  صــدق  آايت  تعاىل، متمثلــة يف 
الســماوي، ومــن مجلــة تلــك اآلايت دوام 

ذكره الطاهر. 
  

الراهــن   ،1 اجمللــد  الروحانيــة،  اخلزائــن   .1
األمحدية، الرمجة العربية، ص572

الراهــن   ،1 اجمللــد  الروحانيــة،  اخلزائــن   .2
األمحدية، الرمجة العربية، ص608

فتــح  3، كتــاب  اجمللــد  الروحانيــة،  اخلزائــن   .3
اإلســالم، الرمجة العربية، ص13، حاشــية رقم 3          

4 . الرعد: 18

إن حضرتــه  وهــو المتهــم باألمــس بإثــارة القاقــل ضد 
الحكومــة اإلنكليزيــة أصبــح بيــن عشــية وضحاهــا متهمــا 
كذلــك، ولكــن بتهمــة مختلفــة، وهــي العمالــة لاســتعمار 
ومــواالة اإلنكليــز. حقــا، إن التعصــب أعمــى، وغبــي أيضا! 
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املســلمون  يفــرح  ملــاذا ال 
أْن جعــل هللا هلــم مســيحًا 
منهــم؟ فــال يكــون يف بين 
إسرائيل ما ينعدم يف أمة خامت النبين.

أْن جعــل هللا  املســلمون  يفــرح  ملــاذا ال 
هلم مســيحًا منهم ميحو أســطورة املســيح 
اللحــود  أمــوات  حييــي  الــذي  مــرمي  بــن 
فــال يكــون هللا وحــده هــو احمليــي، وخيلق 
الطيــور الــي تطــر يف جــو الســماء فــال 
يكــون هللا وحــده خالقــًا، وينطــق بكالم 
فصيح ُمعجز وهو مل يزل وليدا يف حجر 
أو  ســاعًة  إال  العمــر  مــن  يبلــغ  مل  أمــه 
ساعتن، فال يكون له نظر من الناس، 
وليــس لذلــك كلــه يف أمــة خــامت النبيــن 

مثيل وال شبيه؟ 
أن جعــل هللا  املســلمون  يفــرح  ال  ملــاذا 
هلــم مســيحًا كاملســيح، يبــّن علــى وجــه 
الناصــرّي  املســيح  احلقيقــة كيــف كان 
حييي املوتى، عندما حييي أمام العامل كله 

ويكّفرونــه،  ويعادونــه،  بونــه،  وُيكذِّ
وينفقون أمواهلم إلفشال دعوته، ويوقفون 
أبناءهــم ملعارضتــه وســفك دمــه ويعترون 
من ُقتل منهم يف أعماٍل انتحاريٍة شهداَء 
يف سبيل هللا ينالون هبا القرىب واملغفرة؟ 

ملاذا يفرح املســلمون مبســيح ليس منهم، 
ومل يكــن مرَســاًل إليهــم، ولــن يكون يومًا 
مــن األايم منهــم، إمنــا قــال فيــه كتــاب 
هللا العزيــز ﴿َرُســواًل ِإىَل بَــينِ ِإْســرَاِئيَل﴾ 
)1(، أإىل هــذه الدرجــة تّلكتــم روح بــين 

إسرائيل حى ُشّبه لكم أنكم هم؟!  
ملاذا تنتظرون مســيحًا من بين إســرائيل؟ 
وهم الذين يتفاخرون عليكم دائمًا أبهنم 
شــعب هللا املختــار وأبنــاء هللا وأحبــاؤه، 
ترهنــون  مســيحهم  ابنتظاركــم  وكأنكــم 
علــى صــدق ادعاءاهتم وحتمية ســيادهتم 
وحقيقــة اصطفــاء هللا هلــم علــى العاملن، 
ابملغضــوب  يومــًا  وصفهــم  مــا  هللا  وأن 
عليهــم، وال قــال عنهــم أهنــم الضالــون، 

أمــوات القلــوب وينقلهــم من قبور الكفر 
اإلميــان  حيــاة  إىل  واإلحلــاد  والتنصــر 
والتوحيــد، يريهــم أبعــن بصائرهــم كيــف 
كان املسيح خيلق من الطن طراً عندما 
يتلقــوا  الذيــن مل  جيعــل بدعائــه اجلهــالء 
علًمــا، ومل ينتظمــوا يف مــدارس، جيعلهــم 
علمــاء خيشــى نزاهلــم اجلامعيــون وحاملــوا 
الشهادات الكرى، وحينما جيعل الغرابء 
والنــزاع مــن القبائــل واملغمورين من أولياء 
هللا الصاحلــن الصادقــن، فيحلَّقــون يف 
مســاء القــرب، ويكونــون طــراً يســمو يف 
مساوات الروحانية اتركن الدنيا وزخارفها 

ملن فضلوا اإلخالد إىل األرض.
ملاذا ال يفرح املسلمون مبسيح يعيد إليهم 
أجماد حممد ، وأيب بكر وعمر وعثمان 
وعلــّي رضــي هللا عنهم أمجعن، لَيُمنَّ هللا 
األرض  يف  اســُتضعفوا  الذيــن  علــى  بــه 

وجيعلهم أئمًة وجيعلهم الوارثن؟ 
منهــم  مبســيح  املســلمون  يفــرح  ال  ملــاذا 

حلمي مرمر
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وأن ذلــك كلــه مل يكــن مــن هللا إمنــا كان 
من تلبيس الشياطن، وأن هللا كان راضيًا 
دائمــًا عنهــم، ومــا انتــزع منهــم الــركات 
والنبــوات، وأن تلــك البيــاانت الــواردة يف 
القرآن الكرمي يف حقهم مل تكن يومًا من 
األايم مــن كالم هللا القــدوس، حــى أننــا 
مل نعــد صاحلــن ليكــون منــا مصلــح لنــا 
فجلبه هللا منهم وحفظه من أجلنا آالف 

السنن، وحاشا هلل!
أليــس ذلــك كلــه قدحــًا فينا ويف إهلنا ويف 
نبينــا ويف كتابنــا ويف شــريعتنا ويف صــدق 
كــون نبينــا خــامت النبيــن، وكتابنــا خــامت 

الكتب، وشريعتنا خاتة الشرائع؟!
أليــس ذلــك مدحــًا هلــم واعرافــًا صرحيــًا 
منا أهنم هم األصلح واألصدق واألطهر 

وأهنم إىل هللا أقرب وبركاته أْوىل؟! 
ينفعهــم،  مبــا  املســلمون  يفــرح  ال  ملــاذا 
يضرهــم،  مبــا  الفــرح  أشــد  ويفرحــون 
يلــوذون  وبــه  الهثــن،  يســعون  وإليــه 

ويتمسكون؟!
املســلمون مبجــيء جمــدد  يفــرح  ملــاذا ال 
لدينهــم رغــم اعرافهــم مجيعــًا أن الديــن 
ُيظــن  يف حالــة ماســة إىل جمــدد، وهــل 
أن الدعــوة لتجديــد اخلطــاب الدييّن الي 
ابتــت مطلبــًا عامليــًا ُملحــًا ليســت إشــارة 
بــل عالمــة صرحيــة أن اجملــدد موجود وقد 
أنزلــه هللا ابلفعــل وأنتــم ال تشــعرون؟ ألنه 
من سنة هللا القدمية أنه ينزل املطر عندما 
تكون األرض يف حالة جفاف وجدب.

للديــن،  جمــدد  عــن  يبحــث  العــامل كلــه 
واجملــدد يقــول أبعلــى صوتــه : هــا أان ذا، 
أرســلين ريب ألجــدد الديــن وأنــّور وجــه 
املِلــة. ولكــْن أنتــم عنــه معِرضــون، ولكــن 
اعلمــوا أنــه مــا دام هللا تعــاىل قــد أرســله 
جمدداً فســوف تقتلون أنفســكم ولن تروا 

جتديدا من سواه، ولن تعثروا عليه.
 فيا أيها الباحثون عن التجديد لن تعثروا 
على جتديدكم املفقود إال عند من أرسله 
هللا جمــدداً، فاقبلــوا بــه وال تكونــوا كمــن 
يفقــأ عينيــه وخيــرق أذنيــه ويقطــع لســانه 

ويقول : ما يَل أعمى وأصم وأبكم؟!
هللا  جعلهــم  الذيــن  املســلمون  أيهــا  اي 
خــر ُأمــٍة ُأخرِجــت للنــاس ألهنــم أيمــرون 
ابملعــروف وينهــون عــن املنكــر، ملــاذا ال 
أتمــرون ابملعــروف الــذي قــال بــه كتــاب 
هللا وأوصى به رســوله وكشــف عنه اللثام 
أمســيتم  ؟ كيــف  املوعــود  املســيُح 

أتمــرون مبــا هــو منكــر، وتنهــون عّمــا هو 
معروف؟!

 خر املعروف هو اإلميان ابإلمام املهدّي 
واملسيح املوعود ، وأنكر املنكر أن 
تتخذوه عدواً حسداً من عند أنفسكم، 
يغنــوا  لــن  ومشــايخ  لعلمــاء  اتباعــًا  أو 
عنكــم مــن هللا شــيئًا . أنتــم ال تفرحــون 
مبســيحكم، وجمــدد دينكــم، ومبعوث هللا 
لكم، ألنكم اخرمت أن تستنوا بُسنن من 
كانــوا قبلكــم شــراً بشــر وذراعــًا بــذراع، 
يومــًا  يفرحــوا  مل  مثلكــم،  كانــوا  فهــم 

مببعوث هللا فيهم.
أهنــم  مبســيحكم كمــا  تفرحــون  ال  أنتــم 
وعابــوه  فكذبــوه  مبســيحهم،  يفرحــوا  مل 
أن  وأرادوا  وعــادوه  واهتمــوه  وســفَّهوه 
ٌف  يقتلــوه ويصلبــوه حــى يثبتــوا أنــه جُمــدِّ
علــى هللا متقــوٌل عليــه، فقالــوا إن كنــت 
مســيحًا فأيــن إيليــا املوعــود أن ينــزل مــن 
الســماء كما صعد فيها، فقلتم إن كنت 
أنــت اإلمــام املهــدّي فأيــن املســيح الذي 
ينــزل مــن الســماء كمــا صعــد فيهــا، وإن 
كنت أنت املســيح فمن يكون ابن مرمي 
الــذي علمنــا مشــاخينا أنــه انزل لنــا مــن 

السماء بن ملكْن؟ 
إن كنتــم تريــدون أن تفرحــوا مبســيحكم، 
فتخلوا عن سنن من كانوا قبلكم تفرحوا 

بفضل هللا عليكم ورمحته.

1.  )آل عمران 49(

أنتــم ال تفرحون بمســيحكم، 
ومبعــوث  دينكــم،  ومجــدد 
الله لكــم، ألنكــم اخترتم أن 
تستنوا بُســنن من كانوا قبلكم 
شــبراً بشــبر وذراعًا بــذراع، 
فهــم كانوا مثلكــم، لم يفرحوا 
يومــًا بمبعــوث اللــه فيهــم.
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تقديــر  مــدى  يف  الفصــل  القــول 
األسباب  )1(

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -382
إمساعيــل  حممــد  مــر  الدكتــور  حدثــين 
دائــم   كان  املوعــود  املســيح  أن 
االهتمــام ابلنظافــة، وال ســيما يف أايم 
اهتمامــا  يوليهــا  فقــد كان  الطاعــون، 
ابلغــا، حــى أنــه كان يــذّوب الفينيــل يف 
اإلبريق ويصب منه بنفسه يف املرحاض 

ومصارف املياه.
أقــول: كان املســيح املوعــود أحيااًن 
البيــت ويوقــد  أيمــر جبمــع احلطــب يف 
النار فيه بغية قتل اجلراثيم الضارة، وكان 

قد اقتى موقًدا حديداًي كبرًا يوضع فيه 
الفحم والكريت وتوقد النار فيه ضمن 
ممــا  أبواهبــا  إغــالق  مــع  البيــت  غــرف 
كان يــؤدي إىل ارتفــاع احلــرارة الداخلية 
ا حى  للغرفــة، فكانــت تبقــى دافئــة جــدًّ
بعد فرة ال أبس هبا من إطفاء املوقد.

األنبيــاء  شــأن  إن  وأقــول:  وأضيــف 
يراعــون  انحيــة  مــن  إهنــم  إذ  عجيــب، 
يبــدو  حــى  هبــا،  ويهتمــون  األســباب 
القضــاء  يــرون  وكأهنــم  إليهــم  للناظــر 
والقدر منوطان كليًّا هبذه األسباب ولن 
ينصلــح هلــم أي أمــر دون اتباعها، ومن 
انحيــة اثنيــة يتوكلــون علــى هللا تعــاىل، 
حبيــث ينظــرون إىل األســباب كمــا لــو 

أهنا دودة ميتة، ويندهش من يرى هذه 
احلال إن كان ذا نظرة سطحية، فاحلق 
أهنــم  يعــين  ال  لألســباب  مراعاهتــم  أن 
يروهنــا حتمــل مفاتيــح القضــاء والقــدر، 
بل ألهنم يؤمنون أبن هللا تعاىل خلقها، 
ومن مقتضى تقديس هللا تعاىل واحرام 
أوامره تعاىل أن يراعي اإلنســان أســبابه 
الــي خلقهــا. وملــا كان األنبيــاء قد بلغوا 
أعلــى املقامــات يف طاعــة أحــكام هللا 
ــَروَن كذلــك يف  تعــاىل، لذلــك فإهنــم يـُ
مــن  مقاًمــا  أعلــى  األســباب  مراعاهتــم 
اآلخريــن، إال أن اعتمادهــم األساســي 
وتوكلهــم ال يكــون إال علــى هللا تعــاىل. 
وهــذه هــي النقطــة الســامية الــي ُيبعــث 
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األنبيــاء إليصــال النــاس إليهــا. وبعــد 
التفكــر يتضــح لنــا أن هــذا املقــام ال 
يتســىَّ بلوغه إال بشــق األنفس، وبعد 
متــن.  راســخ  وإميــان  دائمــة  جماهــدة 
اتباعهــم  عنــد  عموًمــا  النــاس  ينســى 
األســباب أن قوهتا وأتثرها مودع فيها 
من هللا تعاىل، وبدون هذه القوة والتأثر 
املودعن، فإن األسباب ال تعدو دودة 
ميتــة. ويوجــد مثــل هــذا الضعــف إىل 
حــّد مــا يف مــن يّدعــون أهنــم ال يتبعون 
التقليــد يف إمياهنــم ابهلل ولكــن يؤمنــون 
ينبغــي  القلبيــة.  ببصرهتــم  حقيقــة  بــه 
أن يفكــر كل شــخص يف قلبــه ويــرى 
أنــه إذا مــرض قريــٌب لــه مرًضــا شــديًدا 
أو واجــه هتمــة شــنيعة يف قضيــة رُِفعــت 
ضّده يف احملكمة، أو وقع حتت عبء 
الديــن املــايل ممــا ال طاقــة لــه بــه، وال 
يقدر على سداده، حبيث يرى يف هذا 
دمــاره احملتــوم، فكيــف يلتمــس واحلــال 
هــذه العــالج والتــداوي مــن األطباء؟! 
أو كيف يطرق أبواب احملامن؟! وعلى 
الرغــم مــن دفعــه هلم أجــرة ابهظة، فإنه 
ســنحت  وإذا  ويســرضيهم،  يتملقهــم 
أو  احملكمــة  علــى  أطــرى  الفرصــة  لــه 
تشفع أبحد الكراء حماوال استمالتها. 
أو أنــه يطــرق أبــواب األثــرايء جمامــال 
ومســتجداي مــاال ليقضــي بــه حاجتــه، 
وليجــد بــه مــن ضائقتــه خمرجــا. يقــوم 

فيــه  وغارقــا  منهمــًكا  ذلــك  بــكل 
وكأن هللا ليــس ســوى جمــرد اســم، أمــا 
حوائجــه  لقضــاء  احلقيقــي  املوجــب 
ْيــَأُس عنــد عدم  فهــو األســباب، ألنــه يـَ
توفــر األســباب، وحيســب أنــه ال جمــال 
هــو  فهــذا  الضوائــق.  هــذه  النفــراج 
األنبيــاء  ُيبعــث  الــذي  اخلفــي  الشــرك 
لتخليص الناس منه، فيأتون ويقولون: 
اتبعوا األسباب من حيث إهنا خلقت 
َهــا احلكمــة األزلية  بيــد هللا ولقــد أودَعتـْ
اإلهليــة أتثــرات تســتطيعون أن تنتفعــوا 
هبــا، ولكــن إىل جانــب ذلك ينبغي أن 
تبقــى قلوبكــم مفعمــة ابليقــن أن هللا 
تعــاىل هــو صاحــب القــدرة كلها، وهو 
منبــع كل القــوى، فــإن امتنــع الفيــض 
من هذا املنبع لن تعدوا قيمة األسباب 
أكثر من ديدان ميتة. ينبغي أن تؤمنوا 
أن الكنــن )2( يقتــل طفيليات املالراي، 
ولكــن ينبغــي أن يكون اإلميان راســًخا 
يف قلوبكــم أبن هــذه اخلاصيــة مودعــة 
فيــه مــن هللا تعــاىل، وليســت مفروضــة 
تلقائيــا، ولــو أراد هللا تعــاىل نــزع منــه 

هــذه اخلاصيــة وأودعهــا يف قطعــة مــن 
الطــن، أو يظهــر أبمــره نتائــج الكنــن 
دون استخدام أي أسباب. كل مؤمن 
يدعي مثل هذا اإلميان بلسانه،  بينما 
القلــة مــن ُتكــنُّ قلوهبــم اإلميــان العملي 
مــا  وكثــرا  حقيقــي.  بشــكل  احلــي 
البعــض يركــون األســباب  حيــدث أن 
ال  حــادث  املقــّدر  أن  موقنــن  كليــة 
هللا  بســخط  يبــوءون  وهكــذا  حمالــة، 
جــراء عــدم توقرهــم مــا خلــق هللا مــن 
أســباب وابلتــايل يتضــررون، وبعضهــم 
يتهافتون على األسباب كما لو أن هللا 
ال حقيقــة لــه إزاءهــا ولــن يتــم أي أمــر 
إال هبذه األسباب )والعياذ ابهلل(. كال 
الفريقــن بعيــدان عــن جــادة الصــواب 
ومســتوران حبجــاب الظلمــات. وليــس 
على احلق إال الذي يتبع ســنة األنبياء 
إال  األســباب مراعــاة كاملــة،  فراعــي 
أن قلبــه يكــون مفعًمــا ابإلميــان احلــي 
هــذه  مبقاليــد  ميســك  مــن  هنــاك  أبن 
األســباب، والــذي إبشــارته يســر كل 
هــذا النظــام، وبدونــه تصبح األســباب 
ميتــة دون أي أتثــر يذكــر، ولكــن ال 
ُينال مقام اإلميان هذا إال بعد جماهدة 
أيضــا  يتطلــب  عليــه  والثبــات  كبــرة، 
جماهدة كبرة، وهلل دّر القائل ما معناه:

ال يسع أحدا إحراز هذا الشرف بقوة 
اليد، وال يناله ما مل ميّن به هللا الرمحن.

1.  العنوان اجلاني من إضافة هيئة جملة »التقوى«
2.   الكينن )Quinine( ومشتقاته: من العقاقر 

الطبية املستخدمة يف معاجلة مرض املالراي. 
)املرجم(



المجلد الثالثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

30

التقوى

إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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س: مــى وأيــن أعلــن  عــن أمــر هللا 
له بتأسيس اجلماعة اإلسالمية األمحدية، 
وأيــن متــت أول بيعــة علــى يــده، ومن هم 

املبايعون األوائل؟ 
ذهــب  1889م  آذار  مــارس/  يف  ج: 
ســيدان أمحــد  إىل مدينــة »لدهيانــه«، 
ويف الرابــع مــن ذلــك الشــهر نشــر منشــورا 
جــاء فيــه:  »إن هللا تعــاىل يريــد أن يؤســس 
مجاعة من املؤمنن ليظهر جمده وقدرته. إنه 
ســيجعل هــذه اجلماعــة تنمــو وتزدهــر حــى 
يتوطــد حــب هللا والتقــوى والطهــر والــورع 
والســالم والوائم بن الناس. إهنا مجاعة من 
النــاس وهبــوا أنفســهم هلل، وســوف يؤيدهــم 

ويطهرهــم،  ويباركهــم  بروحــه،  تعــاىل  هللا 
ويضاعــف أعدادهــم أضعافــا كثــرة حبســب 
ســوف  الصادقــن  مــن  آالفــا  إن  وعــده. 
بنفســه  ســرعاهم  وهــو  جانبــه  يلزمــون 
وينميهم، حى أن عددهم وتقدمهم سوف 
يدهــش العــامل. إن هــذه اجلماعــة هــي املنار 
العلــي الــذي ينــر أرجــاء املعمــورة، ويكــون 
أفرادهــا مثــااًل لــركات اإلســالم. إن أتباعي 
املخلصــن ســوف يكــون هلــم الســبق علــى 
كل الفــرق األخــرى، وســوف يكــون مــن 
رجــال  الســاعة  قيــام  وحــى  دائمــا  بينهــم 
خيتارهــم هللا خاصــة. هكــذا قــّدر هللا.. وإنه 

ليفعلن ما يشاء«.

س :مى وأين أخذ  البيعة األوىل؟
ج: يف 20 رجــب عــام 1306 هـــ املوافــق 
اليــوم  جــاء  امليــالدي..   1889/3/23
املوعــود الــذي ولــدت فيــه اجلماعــة املباركــة 
الــي أراد هللا هلــا أن حتمــل مســئولية بعــث 
اإلســالم ونشــره يف مجيــع أحنــاء العــامل مــن 
جديــد. وكان ذلــك يف حجــرة صغــرة مــن 
بيــت متواضــع للســيد الصــويف أمحــد جــان 
يف مدينــة لدهيانــه، حيــث جلــس ســيدان 
أمحد  على األرض يف الركن الشمايل 
الشــرقي منها.. متِّجًها إىل القبلة.. ووقف 
أحــد الصحابــة- وهــو حامــد علــي شــاه- 
ليدخلــوا  الصحابــة  لينــادي  البــاب،  أمــام 
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حبسبما يذكر سيدان أمحد  أمساءهم، 
علــى  جلــس  الغرفــة  املبايــع  دخــل  وكلمــا 
األرض أمــام ســيدان أمحــد  الــذي ميــد 
يــده اليمــى وأمســك بيــد املبايــع، مث ذكــر 
الــي  ســيدان أمحــد بعــض اجلمــل القصــرة 

رددها املبايع يف عهد البيعة. 

البيعــة  عهــد  مــاذا كانــت كلمــات  س: 
األوىل؟

علــى  ينــّص  البيعــة  هــذه  عهــد  ج: كان 
أمحــد  يــد  علــى  أتــوب  »اليــوم  يلــي:  مــا 
مــن مجيــع الذنــوب والعــادات الســيئة الــي 
صميــم  مــن  وأتعهــد  هبــا،  مصــااًب  كنــت 
فــؤادي وبصــدق النيــة وبرغبة صادقة وعزمية 
متقــدة أن أجتنــب -جهــد طاقــي وحبســب 
مــن  يــوم  آلخــر  الذنــوب  مجيــع  فهمــي- 
عمري، وسأؤثر الدين على الدنيا وملّذات 
النفــس، وأتســك قــدر املســتطاع ابلشــروط 
يف  الصــادر  اإلعــالن  يف  الــواردة  العشــرة 
أيضــاً  اآلن  هللا  وأســأل   ،1889/1/12

العفو عما تقدم من الذنوب. 

أستغفر هللا ريب، أستغفر هللا ريب، 
أستغفر هللا ريب من كل ذنب وأتوب إليه،
 أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 

له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 
رب إين ظلمت نفسي واعرفت بذني 

فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر
 الذنوب إال أنت«.

لــه  مبايــع  أول  بشــرف  مــن حظــي  س: 
؟

الديــن  نــور  احلافــظ  احلــاج  ســيدان  ج: 
بعــد  فيمــا  أصبــح  الــذي  ؛  البهــروي 

خليفته األول. 

س: كم شخًصا ابيع يف اليوم األول؟
ج: أربعون رجاًل.

س: اْذكر امساء ثالثة من الصحابة الذين 
ابيعوه يف البيعة األوىل؟ 

ج: مــر عبــاس علــي، ميــان حممــد حســن 
مراد آابدي ومنشي عبد هللا السّنوري.

س: ماذا تعرف عن دعواه بكونه املسيح 
املنتَظــر، وعن إبطالــه للعقيدة اليت كانت 
عــن حيــاة  املســلمني  بــني عامــة  ســائدة 
املســيح الناصري يف السماء ورجوعه اىل 

األرض يف املستقبل؟ 
ج: يف أواخــر عــام 1890م كشــف هللا 
القــادايين  أمحــد  غــالم  مــرزا  ســيدان  علــى 
 أن املسيح بن مرمي الذي تنبأ رسول 
هللا  بنـــزوله مــرة أخــرى مــا هــو إال هــو 
، أمــا املســيح الناصــري فليــس حيًّــا 
يف الســماء جبســده العنصــري أبي شــكل 
مــن األشــكال، بــل قــد أتــى عليــه الفنــاء 
كما حدث جلميع األنبياء الســابقن وفق 
قــد    أنــه  ومــع  عبــاده.  ســنة هللا يف 
تلّقــى عــددا مــن اإلهلامــات تصفه أبنه هو 
املســيح املوعــود، إال أنــه مل ُيكشــف عليــه 

بصراحــة وبكلمــات واضحــة هــذا األمــر، 
لــذا؛ فقــد ظــل متمّســًكا بعقيدتــه القدميــة 
السائدة يومذاك بن عامة املسلمن- الي 
تقــول أبن املســيح الناصــري حــّي جبســده 
املــادي يف الســماء وأنــه سينـــزل يف األايم 
هــو  ليكــون  األرض  هــذه  إىل  األخــرة 
املســيح املوعــود بذاتــه- وكان  يــؤوِّل 
اإلهلامــات الــي تصفــه ابملســيح املنتظر وال 
أيخذها حبرفيتها، إال أنه عندما كشف هللا 
عليه احلقيقة بوضوح اتّم، وانكشــف عليه 
األمــر جليًّــا بعــد تواتر الوحي اإلهلي الغزير 
عليــه يف هــذا الشــأن بصــورة تقطــع الشــك 
ابليقــن، تــرك  العقيدة القدمية وأعلن 
أنــه هــو املســيح املوعود الذي ُبشــر مبجيئه 
  يف آخــر الزمــان، وأن ســيدان عيســى
قــد أتــى عليــه الفنــاء ولــن يعــود إىل هــذه 
الدنيــا أبــدا. وقد أعلن  هذا اإلعالن 
بــكل يقــن وثقــة فقــال: وملــا اهنمــر علــّي 
الوحــي كاملطــر ُيفصــح أن املســيح بن مرمي 
النــي اإلســرائيلي قــد مــات، توجهــت إىل 
القــرآن فوجدتــه مليئــا آبايت تصــرّح مبوتــه 

تصرحيا ال يقبل أي أتويل، مثل:
ْبِلِه  ــٌد ِإالَّ َرُســوٌل َقــْد َخَلْت ِمْن قـَ ومــا حُممَّ

الرُُّسُل )آل عمران: 145(
ووَُكنــُت َعَلْيِهــْم َشــِهْيًدا مَّــا ُدْمــُت ِفيِهــم 
َوفَّيتَـــيِن ُكنــَت أنــَت الرَِّقيــَب َعَليِهــم  ــا تـَ َلمَّ فـَ
وَأنــَت علَــى ُكلِّ َشــْيء َشــِهيٌد )املائــدة: 

)118
َوراِفُعــَك  َوفِّيــَك  ُمتـَ ِإينِّ  ِعْيَســى  واَي 

ِإيَلَّ)آل عمران: 56( 
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احليــاة  األبديــة،  احليــاة  تلــك  إهنــا  الروحانيــة؟!  احليــاة  ماهــي 
احلقيقية، والي نستشعر أثرها يف هذه احلياة الدنيا من خالل 
اللطيفــة  واملشــاعر  والســالم،  والســكينة  القلبيــة،  الطمأنينــة 
وتلقــي الــكالم، هــي احليــاة الــي ُتعــدُّ هدًفــا مــن أهــداف بعثــة 
األنبيــاء والــي تتمثــل يف عالقــة العبــد مــع ربــه  وكيفيتهــا. 
إهنــا احليــاة الــي حتمــل يف قلبهــا عــرش العالقــة املقدســة بــن 
اإلنســان وربــه ، هــي تلــك العالقــة اخلفيــة عــن األنظــار، 
الساطعة من مساوات قلوب األخيار، هي تلك احلياة املذكورة 
يبــن كيفيــة  الكــرمي  القــرأن  بــرح  مــا  والــي  الكــرمي  القــرأن  يف 

 حتِقيق كماهلا، والسبيل لنّيلها، والرقّي يف ُصروحها.  
 لقد أنزل هللا  ذلك النور املتجسد الذي كاَن يقطن واداًي 
غِر ذي زرٍع والذي امسه حممد ، الذي كان مصطفى خمتارا، 
وجممع البحار ،ومهبط األنوار، الذي تألأل مجاله كنوٍر منقطع 
النظــر يبهــر األنظــار، وكان مظهــر جتلِّي هللا العزيز اجلبار، لقد 
جــَر القلــوب بعــد انكســارها، وأبوراق الوحــي املقــدس طلــى 

جدراهنــا، وأضــاء بشــمس حــب هللا  ظلمــة مسائهــا، وبنــار 
عشــقه تعاىل أحرق أدراهنا وزّكاها، وبفيض الربوبية راّبها، إىل 

لها بوصال حبيبها واجتباها، ولنفسِه اصطفاها. أن كمَّ
ومربيــا  معلمــا  رســوال  نبيًــا    املذكــور  ذلــك  فــكان 
حســنة،  للجميــع  فــكان  حمســنا،  كرميــا  طيبــا  هــاداي 
علــى  التعــّرف  كيفيــة  تســتخلص  املقــدس  شــخصه  فمــن 

 : هذه احلياة الروحانية، كما قال هللا 
﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اللَِّ ُأْسوٌَة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَرُْجو اللََّ 

ْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّ َكِثرًا﴾! )األحزاب: 22( وَاْليـَ
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جــاَء أحدهــم إىل جــالل الديــن الرومــي حيــاول أن يوقــع بينــه و بن 
ُملهمه مشس التريزي، وكانت حجّته أنه رأى مشسا يشرب اخلمر.

فرد عليه موالان الرومي قائاًل:
 والّل لــو رأيــت ثوبــه ملطخــًا ابخلمــر ورائحتــه تفوح منه لقُلت أبهنا 
ُســِكبت عليــه ولــو رأيتــه واقفــًا علــى اجلبــل ينــادي أان ربكم األعلى 
لقلــت أنــه يتلــو اآليــة. اذهــب فــإين ال أرى مشســًا بعيــين وإمنا أعرفه 

بقلي.

املتحابُّون يف هللا
يقال أن ) قيس بن امللوح( رأى كلب ليلى فأسرع خلفه حى يدله 
علــى مــكان حمبوبتــه.. فمــّر يف طريقــه علــى قــوم يصلــون، وملا رجع 
مّر هبم  فسالوه :ملاذا عندما مررت بنا وحنن نصلي مل تصّل معنا؟ 
قــال: وهللا مــا رأيتكــم، ووهللا لــو كنتــم حتبــون هللا كمــا أحــب ليلــى 
ملــا رايتمــوين..  أنتــم كنتــم بــن يــدي هللا ورأيتمــوين،  وأان بــن يدي 

كلبها مل أركم!! 
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هلت بشائر العيد علينا والفرح والسرور أطال من العيون 
عيد من هللا عطية ومنة على املؤمنن الصائمن القائمن 
فيا رب تقبل منا كل طاعة واحشران يف جنات أمجعن.. 

 تتوجيًا لصيــام الصائمن وللجهــد الــذي بذلــوُه يف شــهر رمضــان 
شــهر الصيــام ، يكــون األول مــن شــوّال هو يــوم عيد. كلمة العيد 
صغــرة يف عــدِد حروفهــا، كبــرة يف معناهــا، فهــي جتمــُع يف طياهتــا 
الفــرح واحلــّب يف آن واحد. العيــد يــوم جديــٌد ُيفيــُض علــى احليــاِة 
معــًى جديــداً مْل يكــن حاضــراً فيهــا مــْن قبــل. فالعيــد يــوم واحــٌد 
م..وزمن قصٌر قْد ُيقضى فيه ماال يكوُن يف  خيتلُف عْن ابقي األايَّ
عمــٍر طويــل، وهــذا مــْن فضــِل هللِا على النَّاِس يوَم شــرَع هلم األعياد 
وجعَلها موضَع اتفاٍق بينهم، وهي أعياٌد شــرعية جتيُء بعَد مواســَم 
فاضلــة فيهــا الــركاُت والرمحــات.. فمــا أعظَم فضــَل هللِا على عباِده 

حَن جعَل توديَعهم للمواسِم يف يومي عيٍد ال مثيَل هلما.... 
ومن حكمته سبحانه وتعاىل أن جعل لعباده جوائز كثرة يفرحون 
هبــا، منهــا جوائــز يف الدنيــا، تشــعرهم بلــذة ومتعــة العبــادة، ومنهــا 
النعيــم،  جنــات  يف  املؤمنــون  عليهــا  حيصــل  اآلخــرة،  يف  جوائــز 

 ومن أروع اجلوائز الي مينحها هللا لنا هي يوم العيد...  
عيــد الفطــر منــارة عاليــة تبــّث إشــعاعاهتا املضيئــة أبضــواء الِبشــر، 
والســعادة واخلــر والعطــاء، علــى كّل أطيــاف اجملتمــع املســلم، وهــو 
يعــر عــن تيــز املســلمن يف احتفاالهتــم وفرحهــم أبداء عباداهتــم.. 
يبدأ العيد هبالل شهر جديد، وابشراقة مشس يوم جديد ..يكسر 
 مــا أحــاط ابلقلــب مــن مهــوم وخيرج ماتوطن فيــه مــن األحــزان..  
فتتطايــر قلــوب األطفــال فرحــًا وشــوقًا، وهــم يســمعون تكبــرات 
العيــد، ودويهــا العــذب، نشــيداً إيقــاع أحلانــه يالمــس صفحــات 
يف كّل  املــآذن  تصــدح  الشــفاه، حيث  بــه  وتبتســم  القلــوب، 
ســحراً،  الدنيــا  تــأل  الــي  الرائعــة،  التكبــرات  أبصــوات  مــكاٍن 

درســًا إميانيًا رائعًا،  منــه  وجتعــل  اخلاصــة،  نكهتــه  للعيــد  وتعطــي 
الفــرح  جــو  فيشــيع  ابرئهــا،  إىل  واألرواح  النفــوس  فيــه  تســمو 
تــرق  وأعينهــم  املصلــى،  حنــو  النّــاس  ويتحــرّك  والبهجــة،  واخلــر 

 ابألمل، والسعادة رغم أانت احملن، وأطياف األمل...   
يعتــر عيــد الفطــر فرصــًة رائعــًة الجتمــاع األحبــة واألهــل واجلــران، 
هللا  برضــى  فرحهــم  ويتبادلــون  النــاس  ليفــرح  مثينــٌة  فرصــٌة  وهــو 
وترفــع  هللا  ترضــي  عبــادٍة  أداء  مــن  أروع  فــال  عنهــم،  تعــاىل 
فرحــَة  نذبــح  ال  أن  علينــا  جيــب  واآلخــرة.  الدنيــا  يف  الدرجــات 

 العيِد بسكن  قطِع صلة األرحاِم واألقارِب واألحباب..   
ويــوُم العيِد فرصــة كبرة تتجــدد فيهــا املشــاعر ٌ وتنجلــي القلــوب 
وتصفــو النفــوس ممــا علِــَق هبــا ِطــواَل العــاِم مــن مشــاعر البغضــاِء 
ابلعفــِو  احلب والوائم..فهال جــدان  مبشــاعر  وتســتبدل  والشــحناء 

والصفِح واإلحسان؟! 
اِلِمــَن﴾  ِ  إِنَّــُه اَل حُيِــبُّ الظَّ ﴿َفَمــْن َعَفــا وََأْصلَــَح َفَأْجــرُُه َعلَــى اللَّ

)الشورى: 41( 
 وجيــب أن ال نقتــل فرحــَة العيــد أيضًا بتقليِب املواجِع واملآســي الي 
حتيــُط مبجتمِعنــا وأّمتنــا ليــل هنــار .. وهــذا خُيالُف هــدَي ديننا الذي 
دعــاان إىل إظهــاِر الفــرَح والبهجــِة والســرور يف هــذا اليــوم ..علينــا 
أن نعيــَش فرحتَــُه، ونستشِعَر نشــَوتُه بعَد قضــاِء شــهٍر كامــل ملــيٍء 
ابلطاعــِة والعبــادة.. فتصبــح ألداء العبــادات لــذٌة أكــر مهما كران، 
ومهمــا تعــّددت وكثــرت مشــاغلنا، وأخذتنــا وابعــدت بيننــا األايم 
والليــايل، ســيظّل عيــد الفطــر رمــزاً للفرح، وشــاهداً على عبادة أروع 
الشــهور وأكرمها، فصبيحة األول من شــوال تبدو مناســبة مجالية، 
وختام املسك والعنر لشهر جاليل. ويف عيد الفطر الكثر من العر 
واحلكم واملواعظ، وفيه من الروعة والسحر ما يركنا شاكرين لعظمة 
اخلالــق ســبحانه، لنســأله أن يــدمي علينــا العيــد، وال حيرمنــا األجــر 

والثواب والفرح به، وأن ال ميوت االنتظار الطفويّل وهلفتنا له... 
تقّبَل هللاُ مينِّ ومنكم الصياَم والقياَم وصاحَل العَمل، وكل عام وأنتم 

أبلِف خر ..
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يِنٌّ نْيَ َيَدْي الـَموُضوِع.. أْسـَمُاء الَنِبيِّنَي اْخِتَياٌر َرابََّ بـَ
ال شك أن لكل ني خال قصة جديرة ابحلكاية والنقل إىل 
األجيــال الالحقــة، اســتلهاما للعــرة منهــا والتماســا حلكمــة 
هللا تعــاىل البالغــة. وكمــا أن هللا تعــاىل جعل أمساء الســور يف 
التنزيل احلكيم حاملة ملضامن أساســية يف الســورة، كذلك 
جعل عز وجل أمساء النبين متضمنة لســواحنهم الشــخصية 
وما يلقونه من حوادث متعلقة ببعثتهم يف أقوامهم. ومل ال؟! 
فكما أن القرآن اجمليد كالم هللا املسطور، فالكون والوجود 
يًقا  مــن حولنــا كالم هللا املنظــور، فكمــا أن إْبراهيــَم َكاَن ِصدِّ
َنِبيًّا؟! كذلك كل النبين عليهم سالم هللا تعاىل؟! فال شك 

أنــه  هــو مــن خيتــار هلــم أمساءهــم مــن ابب تدبره جلميع 
أمرهم.

حضرة يونس  وإنساء قومه
مــن األمــور املعروفــة لــدى كثريــن إطالق أمســاء حوادث أو 
أشــياء أو أقــوام أو أشــخاص علــى كثــر مــن ســور القــرآن 
اجمليــد، ممــا يؤكــد انطــواء ذلــك االســم على حكمة تســتحق 
اجلهــد املبــذول يف ســر كنههــا. ومــن تلــك الســور القرآنيــة 
املميزة ابســم ني من النبين، ســورة »يونس«. فما احلدث 
األساسي يف سورة يونس واجلدير أبن ُيشار إليه يف شخص 

ذلك الني الكرمي الذي مسيت السورة ابمسه؟! 
إنه إنساء العذاب عن قوم ذلك الني، واإلنساء يف العربية 
هــو التأخــر، واإلبعــاد، قــال مصنفــو املعاجــم: »النَّــْسُء: 
أتخٌر يف الوقِت« )1(، وقيل: »نســأ األمر: أخره، ونّســأته 
فانتســأ أي أتّخــر. ونســأ اإلبــل عــن احلــوض: أبعدهــا... 
ونسأ هللا يف أجلك، وأنسأ هللا أجلك. وأنسأته الّدين ويف 
الدين: أّخرته، وأنســأته البيع، أّخرت مثنه..«)2(. وقيل: » 
ــَر  َقــاُل : اْمــرََأٌة نَــْسٌء ، َوَنُســوٌء ، َوِنْســوٌَة ِنَســاٌء ، ِإَذا أَتَخَّ يـُ

ُهَو ِمَن التَّْأِخِر« )3( ُلَها، فـَ َحْيُضَها َورُِجَي َحبـَ
مــن هنــا كان اســم »يونــس«  ومــا فيــه مــن تشــابه مــع 
املادة اللغوية »ن س أ« أو »ن س و« حامال مدلول أتخر 
وإمهــال وأتجيــل العــذاب عــن قومه، ال ســيما بعد إبدائهم 

األسف وإمياهنم يف هناية املطاف.
ومن املادة اللغوية »ن س أ« اشتقت ألفاظ كـ »املِْنَسَأة«، 
وهــي عصــا غليظــة تكــون عــادة مــع الرعــاة يضربــون هبــا 
ويزجــرون ويبعــدون هبــا اإلبل والدواب ويســوقوهنا تقدميا أو 
أتخــرا، فالعصــى حــن تكــون معــدة إعــدادا خاصــا للزجــر 
واحلث أو الضرب يقال هلا )ِمْنَسَأة(، وجاء يف ذكر ِمْنَسَأة 
نَــا َعَلْيــِه  ــا َقَضيـْ َلمَّ حضــرة ســليمان  قــول هللا :﴿فـَ
ُــْم َعلَــى َمْوتِــِه ِإالَّ َدابَّــُة اأْلَْرِض أَتُْكُل ِمْنَســَأَتُه  اْلَمــْوَت َمــا َدهلَّ
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ْعَلُمــوَن اْلَغْيَب َما لَِبُثوا  نَــِت اجْلِــنُّ َأْن لَــْو َكاُنوا يـَ يـَّ بـَ ــا َخــرَّ تـَ َلمَّ فـَ
يِف اْلَعــَذاِب اْلُمِهــِن﴾)4( ، وقــد ابت مــن الثوابــت التارخييــة 
أن حضــرة ســليمان قــد أحكــم زمــام مملكتــه، حــى أنــه زجر 
شــياطينها وجنها من الرعااي الذين ســعوا مرارا لبث القالقل 
فيها، ومل يتحقق مرادهم إال بعد وفاته . فالتعبر بلفظ 
»ِمنســأة« عــن عصــا ســليمان أفــاد فيمــا أفــاد معــى الولــد، 
فــكل ولــد هــو امتــداد لذكــر أبيــه، كمــا لــو أن األب يتأخــر 
أجلــه مــا تــرك ذريــة ُتبقي على ذكره، ويف احلديث عن خامت 
ْنَسَأ  ْبَسَط َلُه يِف ِرزِْقِه َويـُ النبين  أنه قال: »َمْن َأَحبَّ َأْن يـُ
ْلَيِصْل رمَِحَُه«)5(..، كما تفيد الـ »ِمنسأة« أيضا  َلُه يِف أََثرِِه فـَ

معــى الزجــر واإلبعــاد، وذلــك بــالف جمــرد »العصــا« الــي 
ال ُتســتخدم إال للهــش واإلشــارة والضــرب برفــق، فيقــال هلا 
َها وََأُهشُّ هِبَا َعَلى  ُأ َعَليـْ »عصــا«.. ﴿َقــاَل ِهــَي َعَصــاَي أَتـَوَكَّ

َغَنِمي َويِلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخرَى﴾ )6(.

1. املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، مادة ن س أ
 2.  أساس البالغة للزخمشري – مادة ن س أ

3.  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابب النون مع السن
4 . سبأ: 15

5.  صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآلداب
6.  طه: 19
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