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التقوى

كلمة التقوى

احلدث  الرابع عشر على ذلك  القرن  انقضى 
الروحاين املهيب الذي هتللت له أسارير اخلليقة 
أبسرها، حني ُبِعَث يف داير العرب ذلك النيب 
َر هللا تعاىل أن يتم على يديه إخراج اجلنس البشري  الذي َقدَّ
من الظلمات إىل النور، وأن ُيقضى مبساعيه املشكورة على 
الشيطان يف الزمان األخري. وعندما ننظر إىل العامل اليوم كيف 
هذا  أبن  اإلقرار  من  بدا  جند  ال  فإننا  أبقصاه،  أدانه  التقى 
العامل الشاسع ابت كقرية صغرية، وأن أممه الشتيتة ابألمس 
قد صارت أمة واحدة اليوم. ومن يراجع التاريخ يدرك متام 
اإلدراك أن ذلك االندماج املبارك يف بوتقة األمة الواحدة قد 
بدأ مببعث حضرة سيدان حممد املصطفى  الذي أصبحت 
امرباطوريتا الفرس والروم املتناحراتن دولة واحدة يف ظل خلفائه 
الراشدين ، فبتأثري تلك القوة القدسية لذلك النيب األمي 
العامل، وأخذ يف االجتاه حنو فكرة االندماج  فقط تغري وجه 
يف أمة واحدة جتمعنا اليوم على تنوع عقائدان وألواننا وأعراقنا 
على  أوالدها مجيعا  الرؤوم  األم  متاما كما حتتضن  وألسنتنا، 
اختالف مشارهبم وأذواقهم ومستوايهتم. فالواقع اآلن جدير 
ابالحتفاء بعصر جديد يدرك فيه كل فرد من العائلة العاملية 
قرابته ابألفراد اآلخرين مهما تباعدوا عنه مسافة وثقافة، فاألم 

واحدة، واألمة واحدة.
ومن مجيل املوافقات ترافق احتفاء اجملتمع الدويل بيوم املرأة، 
االبنة، والزوجة، واألم، تزامنا مع احتفاء اجلماعة اإلسالمية 
البيعة  أخذ  وافق  الذي    املوعود  املسيح  بيوم  األمحدية 
األوىل حلضرته  يف الثالث والعشرين من مارس/آذار عام 
1889م، يف مدينة لدهيانة ابهلند، واليت عبَـّر عنها حضرة 
خامت النبيني  يف نبوءته الشهرية ب »ابب لد«، أو »ابب 
اللد الشرقي« إشارة إىل بعث املسيح املوعود  يف آخر 
معقل  حيث  داره،  عقر  يف  الدجال  بقتل  وإيذاان  الزمان، 

هنا كانت  من  اهلندية..  القارة  شبه  يف  التنصري  إرساليات 
البيعة األوىل للمسيح املوعود يف تلك املدينة، واليت تقدم هلا 
أربعون من أوائل املؤمنني، إعالان مليالد مجاعة املؤمنني الثانية، 
الروحانية هلم واملدافعة عنهم مقابل  اليت هي احلاضنة واألم 

هجمات الدجال وذريته.
 وذلك التزامن يف االحتفاء ابملناسبتني سنلمح وميضه على 

صفحات »التقوى« هلذا الشهر.
وعدد هذا الشهر إذ حيتفي بيوم املسيح املوعود  فإنه 
 وأتثري قوته  النبيني  يف احلقيقة ال حيتفي إال بربكة خامت 
الثانية يف اآلخرين،  القدسية، واليت كان من مظاهرها بعثته 
حني تقاربت ابلفعل النفوس وزوجت، فكانت أمة واحدة ال 
ميكن لنيب هدايتها إال إذا كان هو النيب األمي  نفسه وويف 
 . عصران احلايل تلميذه وخادمه املخلص املسيح املوعود
وبني يدي القارئ العزيز هذا الشهر ابقة منتخبة من املواضيع 
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القيمة واملنظومة كلها يف سلك دقيق واحد، فخطبة اجلمعة 
حلضرة أمري املؤمنني يتحدث فيها حضرته عن القوة القدسية 
حلضرة سيدان حممد خامت النبيني ، تلك القوة اليت كان من 
آاثرها املشهودة استخراج املعدن الثمني من نفوس العرب اليت 
كانت كأراض أجادب قاحلة قبل بعثته ، فيقدم حضرته 
مناذج من سوانح الصحابة تشهد على ذلك التغري اإلجيايب 
احلقيقي الذي يشهد بدوره على صدق من تسبب فيه. مث 
املناسبتني  تلمس إحدى  اليت  املقاالت  نطلع على ابقة من 
أو كلتيهما معا، فنقرأ مًعا مقاال عن الصحة النفسية وكيف 
أن املسلمني كانوا رواد العامل يف هذا اجملال الطيب، وكيف أن 
القرآن اجمليد قد أوىل العالج النفسي أمهية ابلغة، كونه شفاء 
ملا يف الصدور، كل هذا ال ميكن عزوه إال إىل أتثري قوة النيب 

 . القدسية وبركة بعثته
مث ندلف إىل مقال يتناول فيه الكاتب دور األم كحاضنة 

اجلماعة  دور  املقابل  ويف  السوي،  الفرد  تكوين  يف  مادية 
تكوين  يف  للمؤمنني  روحانية  حاضنة  بوصفها  واخلالفة 
اللغة  فسحة  يف  يفوتنا  ال  السوي. كذلك  والعامل  اجملتمع 
»النيب  فكرة  على  الضوء  من  املزيد  نلقي  أن  الشهر  هلذا 
األمي« وكيف أهنا من العمق والسمو يف آن َمًعا، حبيث 
يظهر لنا بعد مجيل جديد من أبعادها. هذا ابإلضافة إىل 
الثابتة األخرى اليت تشكل يف  املزيد واجلديد من األبواب 
جمموعها وجبة علمية وروحانية متكاملة تكون زادان الثقايف 
حىت نلتقي وإايكم جمددا يف الشهر القادم وعدد جديد من 

جملتكم »التقوى« الغراء.
ندعو هللا تعاىل أن يوفقنا ملا حيب ويرضى، وأن نكون من 
تلك  أعيننا  أبم  فنري  الواحدة،  األمة  تلك  أرحام  واصلي 
 .. األمي  النيب  لذلك  الناصعة  احلقيقة  الواحدة  األمة 

آمني، مث آمني.

وعدد هذا الشهر إذ يحتفى بيوم املسيح املوعود 

خاتم  بربكة  إال  يحتفي  ال  الحقيقة  يف  فإنه   

كان  والتي  القدسية،  قوته  وتأثري    النبيني 

النبيني  لخاتم  الثانية  البعثة  تلك  مظاهرها  من 

النفوس  بالفعل  تقاربت  حني  اآلخرين،  يف  نفسه 

لنبي  ميكن  ال  واحدة  أمة  فكانت  وزوجت، 

نفسه    األمي  النبي  هو  كان  إذا  إال  هدايتها 

... وتلميذه وخادمه املخلص املسيح املوعود
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 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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َأَمْرَن  ْرَيًة  قـَ ْهِلَك  نـُ َأْن  َأَرْدَن  ِ﴿َوإَذا 
َها  َعَليـْ َفَحقَّ  ِفيَها  َفَسُقوا  فـَ َرِفيَها  ُمتـْ
)اإلسراء  َتْدِمريًا﴾  َفَدمَّْرَنَها  اْلَقْوُل 

)17

شرح الكلمات: 
ِمن  ميَنع  ال  املتنعُِّم  املرَتف:  ُمرتَفيها: 
تنعُّمه؛ املرتوُك يصنع ما يشاء؛ اجلّباُر 

)التاج(.
وفسوًقا:  ِفسًقا  الرجُل  فَسق  فَسقوا: 
ترَك أمَر هللا؛ عصى وجاَر عن قصد 
احلق.  طريق  عن  خرَج  السبيل؛ 
الرطبة عن قشرها: خرجت  وفَسقت 

)األقرب(.
أهلكهم  وعليهم:  دّمرهم  دّمرن: 

)األقرب(.

التفسري:
 لقد نبه هللا  هنا أنه يقضي بعذاب 
إليهم  فريسل  فسادها،  عند  األمم 
ال  ولكنهم  ابلعذاب،  ينذرهم  رسواًل 
مستهزئني،  يرفضونه  بل  يصّدقونه، 

فيأخذهم العذاب.
قوله  اإلسالم  أعداء  بعض  فسر  لقد 
فيها﴾  فَفَسُقوا  رَفيها  ُمتـْ ﴿َأَمران  تعاىل 
القرآن  أن  فقالوا  خاطًئا،  تفسريًا 
ِعليَة  أيمر  نفسه  هللا  أن  هنا  يعلن 
الفواحش،  القرية ابرتكاب  القوم من 
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تفسريهم  على  بناًء  مث  فريتكبوهنا؛ 
هؤالء: كيف  يعرتض  هذا  اخلاطئ 
ارتكاب  على  أّواًل  املرتَفني    حيّث 
خالف  فهذا  يعذهبم؟  مث  الفواحش، 

العدل والنََّصفة! 
الطاعنني  هؤالء  تفسري  أن  احلق 
أخذان  لو  إذ  متاًما،  ابطل  املغرضني 

هذه  ألصبحت  بتفسريهم 
للمرتَفني،  مدًحا  اجلملة 
  هللا  أن  ستعين  ألهنا 
أيمرهم ابرتكاب الفواحش، 
ولكنهم يعصون أمر هللا هذا 
- علًما أن ﴿فَسقوا﴾ تعين 
عَصوا - وكأهنم رغم حث 

يرتكبوهنا،  ال  الفواحش  على  هلم  هللا 
ذي  من  أكثَر صالًحا  يصبحون  بل 
قبل! وهذا املعىن ابطل ابلبداهة، ألن 
هذه اآلية جاءت يف حمل اللوم على 

املرتفني.
ولو فّسرانها أبن هللا  حيث املرتَفني 
تستقم  مل  فريتكبوهنا،  الفواحش  على 
كلمة ﴿فَسقوا﴾ يف السياق، ألهنم ما 
داموا ارتكبوا الفواحش أبمر هللا تعاىل 
بل   ، يعُصوه  مل  أي  يفسقوا  فلم 

أطاعوه.
على  دليل  هذا  تفسريهم  أن  فثبت 
َيرُِد  وال  العربية،  ابللغة  جهلهم 
يف  الكرمي  القرآن  على  االعرتاض 

الواقع، وإمنا على علمهم الناقص.
إن ما يقوله القرآن الكرمي هو أن هللا 
 - أوامره  املرتفني  هؤالء  يعطي  تعاىل 
  وهي طبًعا أوامر حسنة ألهنا منه
- ولكنهم يفسقون أي يعصون أوامره 
. مع العلم أن املفعول الثاين لفعل 
ظاهرًا  لكونه  هنا  حمذوف  ﴿َأَمران﴾ 

ًنا، وهو فعل اخلريات. وحذُف أحد  بيـّ
املفعولني أو كليهما جائز يف العربية يف 

مثل هذه املناسبات. 
لقد قلت إن احملذوف هنا ظاهر بنّيٌ، 
بعد  مرة  أكد  قد  الكرمي  القرآن  ألن 
أخرى أن هللا  ال أيمر إال ابخلري، 
كما صرح هللا تعاىل يف قوله ﴿إنَّ اللََّ 
ذي  وإِيتاِء  واإلحساِن  ابلَعْدِل  أيُمُر 
واملنَكِر  الفحشاِء  عن  وَينَهى  الُقْرىب 
رون﴾  َتذكَّ لعّلكم  َيِعُظكم  والَبغِي 
أيمر  تعاىل  أنه  أي   ..)91 )النحل: 
ابخلرِي  وكذلك  واإلحسان  ابلعدل 
يفكر صاحُبه يف  أن  ميكن  الذي ال 

اجلزاء عليه. 

 وقال هللا تعاىل ﴿ُقْل ِإنَّ اللََّ ال أَيُْمُر 
ابْلَفْحَشاِء ﴾ )األعراف: 29(

وابختصار فإن املفهوم احلقيقي لآلية 
إهالك  يريد  عندما  تعاىل  أن هللا  هو 
قوم أيمرهم بعمل الصاحلات بواسطة 
رسول يبعث فيهم، ولكنهم بداًل من 
أن ينتفعوا هبذا اإلنذار يزدادون عصيااًن 

ألوامره ، فُيهلكهم.
تعـــــــــاىل  قــــوله  أن  عـــــــــــلًما 
يعين  ال  رَِفيَها﴾  ُمتـْ ﴿َأَمراَْن 
أنه تعاىل أيمر األثرايء منهم 
من  ألن  ذلك  فحسب، 
معاين املرَتف: الذي يصنع 
وهذا  ميَنع،  وال  يشاء  ما 
األثرايء  مجيًعا،  اآلمثني  يشمل  املعىن 

منهم والفقراء على حد سواء.
َأْمران هذا يكون  أن  املراد  وقد يكون 
أمرًا عامًّا يف احلقيقة، فريفضه املرتَفون 
يقَبله  بينما  منهم،  الُبغاة  اجلبابرة  أي 
الصلحاء من بينهم؛ ونظريه يف القرآن 
َعَك َأال  قول هللا تعاىل إلبليس ﴿َما َمنـَ
َتْسُجَد ِإْذ َأَمرُْتك﴾ )األعراف:13(، 
ًها  موجَّ يكن  مل  السجود  أمر  أن  مع 
عامًّا  بل كان  خاص،  بشكل  إليه 
أييت  متاًما  وهكذا  غريه.  مع  يشمله 
كل نيب أبحكام هللا اليت ختّص القوَم 
املؤمنون، ويكفر هبا  كله، فيؤمن هبا 

الكافرون.

هو  لآلية  الحقيقي  المفهوم  فإن  وباختصار   
أن الله تعالى عندما يريد إهالك قوم يأمرهم 
بعمل الصالحات بواسطة رسول يبعث فيهم، 
اإلنذار  بهذا  ينتفعوا  أن  من  بداًل  ولكنهم 

يزدادون عصيانًا ألوامره  ، فُيهلكهم.
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مبفهومها  هنا  َترِْد  فلم  »القرية«  أما 
العام، بل جاءت مبعىن »ُأّم القرى«.. 
أي القريُة اليت خيتارها هللا مركزًا لدعوة 
العصر؛ كما  ذلك  يف  املبعوث  نبيه 
قال هللا تعاىل ﴿َوَما َكاَن رَبَُّك ُمْهِلَك 
َرُسوال﴾  ُأمَِّها  يِف  َعَث  بـْ يـَ َحىتَّ  اْلُقرَى 

)القصص:60(

ْعِد  بـَ ِمْن  اْلُقُروِن  ِمَن  َأْهَلْكَنا  ﴿وََكْم 
ُنوٍح وََكَفى ِبرَبَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبريًا 

َبِصريًا ﴾ )اإلسراء 18(

شرح الكلمات:
معاٍن  عدة  وهلا  قرٍن،  مجُع  القرون: 
منها  يبق  فلم  أمة هلكت  منها: كلُّ 
زمان  أهُل  الزمان؛  من  الوقُت  أحد؛ 
الشيطان  وقرُن  ُأمة.  بعد  ُأمٌة  واحد؛ 
قّوُته  أو  لرأيه،  املّتبعون  ُأّمته  وقرانؤه: 

وانتشارُه وتسلُُّطه )األقرب(.

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إنكم ستجدون أمثلة 
أمة  إىل كل  رسول  بعث  على  كثرية 
على مر الدهور منذ عصر نوح حىت 

اليوم .
ِبُذُنوِب  ِبرَبَِّك  ﴿وَكَفى  تعاىل  وقوله 
ِعَباِدِه َخِبريًا َبِصريًا﴾ يعين أنه ال يليق 
الصمت  يلتزم  أن  البصري  اخلبري  ابهلل 

وهو يرى عباَده يف الضالل اتئهني!! 
أيًضا تبطل زعم أولئك  وهذه اجلملة 
اجلاهلني الذين قالوا أن اآلية السابقة 
إىل غشيان  العباَد  يدفع  أن هللا  تعين 
هللا  صرّح  فقد  يعذهبم!  مث  املعاصي 
تعاىل هنا أنه يرى الناَس آمثني فيأمرهم 
الذي  هو  أنه  وليس  عنها،  ابلكف 

يدفعهم إىل ارتكاب اآلاثم.

َلُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة  ُيرِيُد  ﴿َمْن َكاَن 
ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد ُثَّ َجَعْلَنا َلُه 
َمْدُحورًا﴾  َمْذُموًما  َيْصَلَها  َجَهنََّم 

)19(

شرح الكلمات:
أسرََع.  الرجُل:  عِجل  العاجلَة: 
وقوله  )األقرب(.  الدنيا  العاجلُة: 
أي  اْلَعاِجَلَة..﴾  ُيرِيُد  َكاَن  ﴿َمْن 

األعراَض الدنيوية )املفردات(.
املوت  بعد  العقاب  داُر  جهنم: 

)األقرب(. 
مدحورًا: دَحره يدُحر ُدحورًا: طرَده؛ 

أبعَده؛ دَفعه )األقرب(.

التفسري:
 لقد نبه هللا تعاىل اإلنساَن هنا أن ال 
العاجلة، بل يطمح  يطمع يف املنفعة 

إىل ما هو مبارك وإن كان آجال. 

ُعّد  يـَ أال  اإلنساَن    نصح  كما 
هللا  فضَل  وحدها  املادية  الرتقياِت 
الرقي  األمم  بعَض  مينح  إنه  تعاىل 
املادي أحيااًن، ولكنه ال يكون دلياًل 
على رضاه، ألن الرقي املادي ال ُيعترب 
فضاًل ورضوااًن من هللا إال إذا صحبه 

الرقيُّ الروحاين أيًضا.

َها  ﴿َوَمْن َأرَاَد اْلَِخَرَة َوَسَعى َلَا َسْعيـَ
ُهْم  َسْعيـُ َكاَن  َفُأوَلِئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو 

َمْشُكورًا﴾ )20(

التفسري:
﴿سعيها﴾  يف  املؤنث  ضمري  إن   
راجع إىل اآلخرة، واملعىن: أهنم يسعون 
لآلخرة السعي املناسب للفوز هبا. وقد 
أشار هللا  بذلك إىل أنه لن ينفع 
أحًدا يف اآلخرة السعي العادي، وإمنا 
ينفعه من السعي ما يتالءم ومتطلبات 

الفوز ابآلخرة. 
كما نّبه  بقوله ﴿وهو مؤمٌن﴾ إىل 
أن الفوز يف احلياة اآلخرة إمنا أساسه 
األعمال  أن  ذلك  القلب.  طهارة 
الدنيا  يف  صاحبها  تنفع  الدنيوية 
أحيااًن بدون اإلميان أيًضا، ولكن يف 
أعماله  من  اإلنسان  ينفع  لن  اآلخرة 
إميان صادق، ألن  عن  ما صدر  إال 
»مشكورًا« هنا يعين مقبوال، أي لن 



7

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد الحادي عشر، جمادى الثانية ورجب 143٩ هـ،  آذار/ مارس  201٨ م

معه  الذي  العمل  إال  هللا  عند  يقَبل 
إميان.

مؤمن﴾  ﴿وهو  تعاىل  قوله  أن  علًما 
احلسن  العمل  ُيقَبل  ال  أنه  يعين  ال 
أن  املراد  وإمنا  املؤمن،  من  إال  أبًدا 
الذي يعمل العمل احلسن مؤمًنا جبزاء 
اآلخرة سينال اجلزاء عليه هنالك، أما 
الذي يعمل العمل احلسن غرَي مؤمن 
جبزاء اآلخرة فينال جزاءه عليه يف هذه 

الدنيا نفسها.

﴿ُكلًّ نُِدُّ َهُؤَلِء َوَهُؤَلِء ِمْن َعَطاِء 
رَبَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء رَبَِّك َمُْظورًا ﴾ 

)21(

شرح الكلمات:
ره.  ه؛ أمهَله؛ أمدَّ أجَله: أخَّ نُِّد: أمدَّ
أمدَّ اجلنَد: نصرهم جبماعة. أمدَّ فالاًن 
مبال: أعطاه؛ أعاَنه وأغاَثه )األقرب(.

مظورًا: احملظور: املمنوُع احملرَُّم، ومنه 
رَبَِّك  َعَطاُء  َكاَن  ﴿َوَما  القرآن  يف 
حَمُْظورًا﴾، وقيل: مقصورًا على طائفة 
إذا  الشيَء  َحَظَر  ِمن  أخرى،  دون 

حازه لنفسه خاصة )األقرب(.

التفسري:
 لقد أزال هللا تعاىل هنا الشبهة اليت 
السالفة،  اآلية  قراءة  لدى  تتولد  قد 
املؤمن  غري  أن  البعض  يظن  قد  إذ 

وحدها  املادية  الرتقياِت  َيُعّد  أال  اإلنساَن    نصح  كام 

الله تعاىل، إنه مينح بعَض األمم الرقي املادي أحياًنا،  فضَل 

ُيعترب  املادي ال  الرقي  ولكنه ال يكون دلياًل عىل رضاه، ألن 

أيًضا. الروحاين  الرقيُّ  إذا صحبه  إال  الله  فضاًل ورضواًنا من 

حسناته؛  على  جزاء  أي  ينال  لن 
النصرة  أن  هنا    هللا  صرّح  لذا 
اإلهلية نوعان: النوع األول ال خيتص 
فكل  عام؛  هو  بل  واإلميان  ابلدين 
من يعمل عماًل ويسعى هلدف ينال 
مثرة جهوده، سواء أكان هندوسيًّا أو 
مسلًما أو مسيحيًّا أو يهودايًّ أو غري 
ذلك. والنوع اآلخر من النصرة اإلهلية 
دون  املؤمن  ويتلقاه  ابلدين،  خاص 

الكافر.

قد يظن البعض أن غري املؤمن لن ينال أي جزاء عىل حسناته؛ لذا رّصح الله  هنا أن 

النرصة اإللهية نوعان: النوع األول ال يختص بالدين واإلميان بل هو عام؛ فكل من يعمل 

عماًل ويسعى لهدف ينال مثرة جهوده، سواء أكان هندوسيًّا أو مسلاًم أو مسيحيًّا أو يهوديًّا 

أو غري ذلك. والنوع اآلخر من النرصة اإللهية خاص بالدين، ويتلقاه املؤمن دون الكافر.
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األسوة الحسنة

ْيَطاُن َعَلى َقاِفَيِة رَْأِس َأَحدُِكْم ِإَذا ُهَو اَنَم َثاَلَث ُعَقٍد. َيْضِرُب  ْعِقُد الشَّ رََة  َأنَّ َرُسوَل اللَّ  َقاَل: يـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
َأ احْنَلَّْت ُعْقَدٌة، َفِإْن َصلَّى  َقَظ َفذََكَر اللََّ احْنَلَّْت ُعْقَدٌة، َفِإْن تـََوضَّ يـْ ُكلَّ ُعْقَدٍة َعَلْيَك لَْيٌل َطِويٌل، َفارُْقْد.. َفِإْن اْستـَ
احنَْلَّْت ُعْقَدٌة َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَِّب النَـّْفِس وَِإالَّ َأْصَبَح َخِبيَث النَـّْفِس َكْساَلَن. )صحيح البخاري،كتاب اجلمعة(

رََة َرِضَي اللَُّ َعْنُه  أنَّ النَّيبَّ  َقاَل: اإْلِميَاُن ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة وَاحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمْن اإْلِميَاِن. )صحيح  َعْن َأيِب ُهرَيـْ
البخاري، كتاب اإلميان(

ُقوُل، مُثَّ َصلُّوا َعَليَّ  ُقوُلوا ِمْثَل َما يـَ ُقوُل: ِإَذا َسِْعُتْم اْلُمَؤذَِّن فـَ َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَنَُّه َسَِع النَّيِبَّ َ يـَ
َبِغي ِإالَّ ِلَعْبٍد  نـْ َها َمْنزَِلٌة يِف اجْلَنَِّة اَل تـَ َفِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اللَُّ َعَلْيِه هِبَا َعْشرًا. مُثَّ َسُلوا اللََّ يِل اْلَوِسيَلَة َفِإنـَّ
َفاَعُة. )صحيح مسلم،كتاب الصالة( ِمْن ِعَباِد اللَِّ، وََأرُْجو َأْن َأُكوَن َأاَن ُهَو، َفَمْن َسَأَل يِل اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

َياَي  ُقوُل: اللَُّهمَّ َأْصِلْح يِل ِدييِن الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمرِي، وََأْصِلْح يِل ُدنـْ رََة َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّ َ يـَ َعن َأيِب ُهرَيـْ
الَّيِت ِفيَها َمَعاِشي، وََأْصِلْح يِل آِخَريِت الَّيِت ِفيَها َمَعاِدي، وَاْجَعْل احْلََياَة زاَِيَدًة يِل يِف ُكلِّ َخرْيٍ، وَاْجَعْل اْلَمْوَت رَاَحًة 

يِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ. )صحيح مسلم،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(
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من كتاابت �سيدان
مرزا غالم �أمحد القادايين
 امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من كالم اإلمام المهدي

الضاللة. وإن  الزمن وأايِم شيوع  ُوِعد جميئه يف آخر  الذي  املوعود  املسيح  »ووهللا، إين أان 
عيسى قد ماَت، وإن مذهب التثليث ابطل، وإنك تفرتي على هللا يف دعوى النبوّة. والنبوّة 
قد انقطعت بعد نبينا ، وال كتاَب بعد الفرقان الذي هو خري الصحف السابقة، وال شريعَة 
ْيَد أين ُسّيُت نبيًّا على لسان خري الربّية، وذلك أمٌر ِظّلٌي من بركات  بعد الشريعة احملّمدية، بـَ
املُتاَبعة، وما أرى يف نفسي خريًا، ووجدُت كل ما وجدُت من هذه النفس املقّدسة. وما َعَن 
هللاُ من نبّويت إال كثرة املكاملة واملخاطبة، ولعنُة هللا على من أراد فوق ذلك، أو َحِسَب نفسه 
انقطعت سلسلُة  النبيني، وعليه  وإّن رسولَنا خاَتُ  النبوّية.  الربقة  َقه من  ُعنـُ أو أخرج  شيًئا، 
املرسلني. فليس حقُّ أحٍد أن يّدعي النبوّة بعد رسولنا املصطفى على الطريقة املستقّلة، وما 
َعِة خرِي الربّية. ووهللِا ما حصل يل  بقي بعده إال كثرة املكاملة، وهو بشرط االّتباع ال بغري متابـَ
هذا املقام إال من أنواِر اّتباِع األشّعة املصطفوية، وُسّيُت نبيًّا من هللا على طريق اجملاز ال على 
وجه احلقيقة. فال هتيج ههنا غريُة هللا وال غريُة رسوله، فإين ُأَربَّ حتت جناح النيّب، وقدمي 
هذه حتت األقدام النبوّية. مث ما قلُت من نفسي شيًئا، بل اّتبعُت ما ُأوِحَي إيّل من رّب. وما 
أخاف بعد ذلك هتديَد اخلليقة، وكلُّ أحٍد ُيسَأل عن عمله يوم القيامة، وال خيفى على هللا 

خافيٌة«. )االستفتاء، اخلزائن الروحانية جملد 22 ص 688 -689(

»ال نيب بعده اآلن إال الذي أُلبس رداء احملمدية على سبيل الربوز، فإن اخلادم ليس مبنفصل 
عن خمدومه وال الفرع مبنشّق عن أصله، لذلك فإن الذي ينال من هللا لقَب نيٍب بعد تفانيه 
بصفة كاملة يف املخدوم فليس خُمالًّ خبتم النبوّة، كما أنك إذا رأيت صورتك يف املرآة، فال 
تتحول إىل شخصني اثننْي، وإْن تراءى اثنان يف الظاهر، إمنا أنت واحد، والفرق بني مظهرْيك 
فرق األصل والظّل، فهكذا متاًما شاء هللا أن يكون املسيح املوعود. وِمن أجل هذا السّر قال 
رسول هللا  إن املسيح املوعود ُيدفن معي يف قربي.. يعين أنه أان«. )سفينة نوح، اخلزائن 

الروحانية، جملد 19 ص 16(

» ِر���ي ���بْ
���ِي  ِ �ي

�
�عِ��ي ��� �ُ� ���مَ

�ِ���� »��يُ��ْد
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﴾ ﴿

ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ

* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«

خطبة اجلمعة اليت 
��حسح�م�د

أ
ا �م���ر��و� ا ��ن�� ���ح��ن �د �ه�� ��س�ي ����هي��

أ
ا

�يرن
��ل�عرن ��ل�ى ��ن�ن���ر� ا لله �لي�ه�� � ا ��ي�د

أ
 ا

�م ��ل����ل�ا ���م�ه�د��ىي �ع��ل�ي�ه ا �م ا �م�� أ
�ل��
� ��وا ���م�و�ع�ود   ا

ح
�م��� ��ل��ل�م���س�ي� ��ل��ن�� ��ل��ن��ل�ي�هن�هي ا ا

يوم 2018/1/12
مبسجد بيت الفتوح - لندن

 القوة القدسية للنيب
  املوعود  املسيح  سيدان  يقول 
 : متحداث عن القوة القدسية للنيب
نيب يف  ما من  أنه  “إن مذهيب هو 
قوة   من  النيب  انله  ما  العامل انل 
قدسية. إن سّر تقدم اإلسالم هو أن 
قوة النيب  اجلاذبة كانت عظيمة. 
حبيث  بليغ،  أثر  ذا  كالمه  وكان 
حبا.  سعه  َمن  تلقائيا كّل  َشَغَف 
فالذين جذهبم  طّهرهم وزّكاهم«، 
الذي  التبديل  عن  حضرته  قال  مث 
 يف صحابته:  رسول هللا  أحدثه 
الصحابة  سرية  يف  ننظر  “عندما 
يوجد  ال  يكذب.  أحدهم  جند  ال 
بينما  النور،  إال  تصوراهتم  يف  شيء 
إذا نظران إىل حالة العرب االبتدائية 
الثرى. كانوا  حتت  ساقطني  جندهم 
يتورعون  وال  الوثنية  يف  منهمكني 
عن أكل أموال اليتامى، ومنغمسني 
ويعيشون  السيئات  من  نوع  يف كل 
كانوا  أي  والسارقني.  كالنُّهاب 
الرأس  قمة  من  األدانس  يف  غارقني 
  إىل أمخِص القدم«، لكن حضرته
النظري  منقطع  انقالاب  فيهم  أحدث 
يف األمم األخرى. وإن معجزة النيب 
 هذه لعظيمة، وقد قال حضرته 
تكفي  وحدها  أهنا  آخر  موضع  يف 

لفتح أعني العامل.   

  َ
ّ
�ىي ��ل�نّسَ�َن ��نسَ�هُي ا ��َ��

��سصَ

ء ا ���ْي�يَس�َد �لَ��
� ��نَ��  

 �َحَر��يّسَ�هٌي
ُ
َ�نح

دن �َن��سَ��
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تغيري  “إن   : حضرته  يقول 
)أي  صعبا،  يكون  واحد  شخص 
من املعلوم أن مهمة إصالح شخص 
الصعوبة(  يف  غاية  فقط  واحد 
ضربوا  قوما  أعّد  فقد    النيب  أما 
ُذحبوا  حىت  أعلى،  مثال  إبخالصهم 
أجل  من  والشياه  اخلراف  مثل 
أهنم  احلق  اختاروه.  الذي  الصدق 
جعلهم  بل  أرضيني  أانسا  يعودوا  مل 
ونصيحته  وهديه    النيب  تعليم 
فيهم  ونشأت  ساويني  أانسا  املؤثرة 
منوذج  هو  هذا  قدسية.  صفات 
العامل،  إىل  نقدمه  الذي  اإلسالم 
وبسبب هذا اإلصالح واهلداية سَّى 
حممدا،  نبوءًة    النيبَّ  تعاىل  هللا 

ثه  أحدِّ مرة كنت  إسالمي، وكل  يف 
أين  إبسالمي، حىت  يوحي  أمر  عن 
قد نطقت ابلشهادتني إلقناعه أبين 
مسلم. ابختصار، حني انتهيت من 
جيدا، قال  وتفقده  املسجد  زايرة 
يل ذلك املسؤول: مع أنك نطقت 
غري  زلت  ما  أين  إال  ابلشهادتني 
مقتنع إبسالمك. لقد زرَت املسجد 
وأرجو أن تقص علي أمرك. عندها 
مسلًما،  فلسُت  أصبَت،  له:  قلت 
بل أان يهودي. أما النطق بشهادتني 
هللا. أما  إال  إله  ال  أبن  أؤمن  فأان 
قويل: »حممد رسول هللا«، فأان أؤمن 
بذلك أيضا ألين مطلع على اتريخ 
األوضاع  هي  ما  وأعرف  العرب، 

األرض  مأل  األرض ألنه  د يف  فُحمِّ
الفاضلة  واألخالق  والصلح  ابألمن 

احلسنة والصالح«.
املنصفني  أن  نالحظ  أيضا  اليوم 
اإلقرار حبقيقة  من  ا  بدًّ جيدون  ال 
أانسا  حوَّل  هللا  قد  رسول  أن 
غارقني يف اجلهل والعناد والدنس إىل 
متعلمني ورابنيني. قبل بضع سنوات 
أثناء  يل  وقال  يهودي  عامل  زارين 
ُيسمح  ال  أنه  احلديث: مع  تبادل 
األقصى،  املسجد  بدخول  لليهود 
إال أنين قد ذهبُت إىل هناك ودخلُته 
سرده  الذي  كله. والتفصيل  وزرته 
يل طويٌل وملّخصه أن املسؤول عن 
مرات  عدة  ه  شكَّ أبدى  قد  الزايرة 

ا  اليوم أيضا نالحظ أن املنصفني ال يجدون بدًّ

من اإلقرار بحقيقة أن رسول الله  قد حوَّل 

إىل  والدنس  والعناد  الجهل  يف  غارقني  أناسا 

زارين  سنوات  بضع  وربانيني. قبل  متعلمني 

عامل يهودي وقال يل أثناء تبادل الحديث   .... 

بعثة  قبل  العرب  يعيشها  كان  التي  األوضاع 

حرضته ما كان ألي قائد دنيوي أن يغريها، ومل 

يكن إصالحهم يف وسع أي إنسان إال نبي....
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بعثة  عند  العرب  يعيشها  اليت كان 
كان  اليت  فاألوضاع   ، حضرته
ما  حضرته  بعثة  قبل  العرب  يعيشها 
كان ألي قائد دنيوي أن يغريها، ومل 
إنسان  يكن إصالحهم يف وسع أي 
إال نيب. فسواء آمنت به أم ال، فإنين 
ه نبيا مبعواث من هللا. ابختصار قد  أعدُّ
أقرَّ رغم كونه رجال ماداي ابالنقالب 

العظيم الذي أحدثه رسول هللا. 

دليل  الصحابة  يف  اإلجيايب  التغري 
على أتثرهم بقوة النيب  القدسية

من ينظر إبنصاف إىل التغيريات غري 
الصحابة  يف  حدثت  اليت  العادية 
ا  ابلقوة القدسية للنيب  ال جيد بدًّ
من التسليم أبنه  كان فعال رسوال 
ومكانتهم  الصحابة  فعن  هللا.  من 
اليت  العظيمة  التغيريات  وعن  الرفيعة 
املسيح  سيدان  قال  فيهم  ظهرت 
املوعود  يف موضع: “إن مناذج 
الصحابة تعكس سرية مجيع األنبياء. 
إن هللا حيب العمل فقط، فقد حتمَّل 
الصحابة الذبح يف سبيل هللا كالشياه، 
وإن َمثلهم كمثل هيكل النبوة اجلارية 
من آدم عليه السالم )أي أن الشكل 
والصورة واملقام والتصور للنبوة يوجد 
ُيدرك  ما كان  ولكن  آدم(  زمن  من 
الصحابة  ولكن  وعظمتها  ُكنُهها 

أَروها ساطعة وبّينوا ما الذي يقال له 
الصدق والوفاء. مث إهنم عاشوا حياهتم 
جمافني كل أسباب الراحة مبا ال نظري 
له. إن حزب أصحاب النيب  كان 
والتأسي  ابلتقدير  حزاب عجيبا وحراي 
ابليقني.  عامرة  قلوهبم  كانت  به. 
عندما يتحلى اإلنسان ابليقني يروق 
له رويدا رويدا أن ينفق املال أيضا. مث 
اليقني حيب صاحبه أن  عندما يزداد 

جيود حىت حبياته يف سبيل هللا«.  
وقال حضرته  يف موضع آخر: 
وحيدة  آيٌة  مدًحا  ابلصحابة  »كفى 
ْيٌع َعْن  ْلِهيِهْم جِتَارٌَة َواَل بـَ هي: ﴿اَل تـُ
ِذْكِر هللِا﴾ )النور: 38(، فقد أحدثوا 
وإن  هائلة،  تغيرياٍت  نفوسهم  يف 
اإلجنليز أيًضا ُيقرون أبن العثور على 
نظري الصحابة متعذر، فشجاعة البدو 
للعجب..  ملدعاة  العظيمة  وبسالتهم 
لقد حاز املؤمنون أمت مراتب الكمال 
يف حب هللا تعاىل حبيث ال حتول دونه 

املشاغل الدنيوية مهما كثرت«.  

للتضحية  حية  ناذج    الصحابة 
يف سبيل هللا

مث قال حضرته: »اعلموا أن عباد هللا 
الكّمل هم الذين قال عنهم: 

ِذْكِر  َعْن  ْيٌع  بـَ َواَل  جِتَارٌَة  ْلِهيِهْم  تـُ ﴿اَل 
عالقة  القلُب  ُينشئ  عندما  اللَِّ﴾. 

حبٍّ صادق مع هللا تعاىل ال ينفصل 
عنه قط. ميكن فْهم هذه الكيفية من 
أنه إذا كان لدى أحدكم ولد مريض، 
مشغوال  ومهما كان  يذهب  فحيثما 
مشغوال  وانتباهه  ابله  يبقى  عمل  يف 
عالقة  خيلقون  الذين  ابلولد، كذلك 
صادقة وحبا صادقا مع هللا تعاىل ال 
ينسونه حبال من األحوال«، فالصحابة 
أنشأوا  عليهم  هللا  رضوان  الكرام 
وعشقوه    ابهلل  الصادقة  العالقة 
يغفلوا  أن  املستحيل  من  حبيث كان 
تقدمي تضحية  يتقاعسوا عن  أو  عنه 
ما. فهناك أمثلة كثرية للصحابة. منها 
ما ورد عن خباب بن األرت  أنه 
خوف  عليه  غلب  أجله  قرب  حني 
رؤية كفنه  طلب  حىت  وخشيته  هللا 
فقال ودموعه  ترفا وإسرافا  يراه  وكان 
تسيل: »انظروا هذا كفين، لكن محزة 
عم رسول هللا  مل يوجد له كفن يوم 
استشهد إال بردة ملحاء، إذا جعلت 
وإذا  قدميه،  عن  قلصت  رأسه  على 
جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، 
على  وجعل  رأسه  على  مدت  حىت 
قدميه األذخر حبسب توجيه الرسول 
َلَقْد  اخلشية:  بغاية  أيضا  وقال   .
َأْمِلُك  َما    هللِا  َرُسوِل  َمَع  ُتيِن  رَأَيـْ
  هللا  رسول  بربكة  واليوم  ِدرَْهـًما 
نتيجة ِنعم هللا تعاىل ولقبوله  هذه 
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ماال كثريا،  أعطاين  قد  التضحيات 
يِف  املوضوع  الصندوق  يف  إن  حىت 
ْييِت اآلَن َأرَْبعوَن أَْلف ِدرَْهٍم.  َجاِنِب بـَ
وقال: لقد أعطاين هللا تعاىل من املال 
ما أخاف أن يكون ثوااب ألعمايل يف 
هذه الدنيا وأخشى أن ُأحرم من جزاء 

اآلخرة. 
مرض  وهو يف  ُعواده  بعض  له  وقال 
فإنك  هللا،  عبد  أاب  اي  أبشر  املوت: 
مالٍق إخوانك )أْي الصحابَة العظام( 
إنه  أما  يبكي:  وهو  فأجاهبم  غدا. 
ليس يب جزع، ولكنكم ّسيتموين أخا 
عاليا  مقامهم  الذين كان  الصحابة 
أهال  إذا كنُت  أدري  ولست  جدا 
مضوا  قال:  ال.  أم  أخاهم  أُلسـمَّى 
ومل ينالوا من الدنيا ما نلناه. هذا كان 
حبيث  وتقواه  هللا  خشية  يف  مستواه 
وكان  للغاية،  حقريا  نفسه  حيسب 
خيشى هللا تعاىل ويهتم لنيل رضاه بعد 
موته وكان يدعوه  أن يرضى عنه. 
تضحياته وخدمته للدين مل تكن أقلَّ 
خليفة  جنازته  صلى  اآلخرين،  من 
الرسول سيدان علي  فقال كلمات 
منها  ميكن    خباب  عن  اترخيية 
رحم   : علي  قال  مقامه.  تقدير 
راغًبا، وهاجر  أسلم  فلقد  هللا خبااًب، 
يف  وابتلي  جماهًدا،  وعاش  طائًعا، 
والثبات  الصرب  منوذج  فأبدى  جسمه 

للغاية، ولن يضيَع هللا أجَر َمْن أحسَن 
عمال. 

  خباب  مقام  انظروا كم كان  مث 
يوم  . ذات  نظر عمر  عظيما يف 
على  وأجلسه  خبااب    عمر  دعا 
متكئه وقال: اي خباب، أنت تستحق 
أن جتلس معي على هذا املتكأ، وما 
اجمللس  هبذا  أحق  أحد  األرض  على 
أذى  لقي  ألنه   ، بالل  إال  منك 
أايمه،  أول  يف  اإلسالم  لقبوله  كثريا 
فقال خباب : »اي أمري املؤمنني، 
ال شك أن بالال أيضا جدير بذلك؛ 
مينعه  املشركني من  له يف  ولكن كان 
هللا به، )فابتاعه أبو بكر  وحرّره( 
ظلم  من  مينعين  أحد  يل  يكن  ومل 
ُأخذت  يوًما  رأيتين  فلقد  الكفار، 
مث  فيها،  ألقوين  مث  انرًا،  يل  فأوقدوا 
وضع رجل رجله على صدري فتعذر 

األرض  اّتقيت  فما  منها،  خروجي 
اجلمر  على  سحبوه  بظهري.«  إال 
كشف  مث  عليها،  ظهره  فاحرتق 
قد  هو  فإذا  ظهره،  عن    خباب 
نتيجة  اآلاثر  فأخرب أبن هذه  برص. 
إلقائه على اجلمر الذي أحرق الشحم 
واجللد وظهر هذا اللون األبيض من 
قد شارك يف    حتته. كان خباب 
بدر وُأحد واخلندق ومع كل هذا كان 
هللا  أيرضى  وفاته  عند  القلق  يساوره 

تعاىل عنه أم ال؟ 
بن جبل  معاذ  الصحابة  مث كان من 
، ورد عنه أنه كان ملتزما ابلتهجد 
بعض  ذكر  طويلة.  صالة  ويصلي 
ُمَعاُذ  َكاَن  فقال:  هتجده  أصدقائه 
َقاَل:  اللَّْيِل،  َد ِمَن  تـََهجَّ ِإَذا  ْبُن َجَبٍل 
انم  )أي  اْلُعُيوُن  اَنَمِت  َقْد  »اللَُّهمَّ 
َوَغاَرِت  الوقت(،  هذا  يف  اجلميع 

“إن تغيري شخص واحد يكون صعبا، أما النبي  فقد أعّد 

قوما رضبوا بإخالصهم مثال أعىل، حتى ُذبحوا مثل الخراف 

والشياه من أجل الصدق الذي اختاروه. الحق أنهم مل يعودوا 

أناسا أرضيني بل جعلهم تعليم النبي  وهديه ونصيحته 

املؤثرة أناسا سامويني ونشأت فيهم صفات قدسية ...«
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يُّوٌم، اللَُّهمَّ َطَليِب  النُُّجوُم، وَأَْنَت َحيٌّ قـَ
يف  مقصر  إنين  )أي  َبِطيٌء،  لِْلَجنَِّة 
أعمايل( َوَهَريِب ِمَن النَّاِر َضِعيٌف )أْي 
تتطلب  النار  من  الوقاية  أن  أعرف 
القيام ابحلسنات ولكنين أضعف من 
اللَُّهمَّ  النار(،  من  نفسي  أمحي  أن 
ْوِم  يـَ ِإيَلَّ  رُدُُّه  تـَ ِعْنَدَك ُهًدى  اْجَعْل يِل 
اْلِقَياَمِة، إِنََّك ال خُتِْلُف اْلِميَعاَد«. كان 
حىت  تعاىل كثريا  هللا  سبيل  يف  ُينفق 
كان يقع يف ربقة الدين بسبب هذا 
اإلنفاق. قال ابن كعب بن مالك عن 
تعاىل مع  : كان سلوك هللا  معاذ 
معاذ غريبا، كان شاابًّ مجياًل ومعطاء 
وكانت أدعيته ُتستجاب بكثرة، وكان 
ال يسأل شيًئا إال أعطاه هللا إايه، كان 
هللا تعاىل يعامله معاملة خاصة، وإذا 
َدين هيأ هللا تعاىل أسبااب  صار عليه 
لسده أيضا. وكان هللا تعاىل قد منحه 

فهما وفراسة عجيَبني. 
رسول  حيبون  الصحابة  هؤالء  وكان 
بسبب  أو  هلل  حبهم  بسبب    هللا 
حبهم لرسول هللا  نشأ فيهم حب 
القدسية  الرسول  قوة  ألن  تعاىل  هللا 
جعلتهم يدركون حب هللا تعاىل كما 
لرسول هللا  القدسية  القوة  أن  ذكرُت 
وإال كان  انقالاب  فيهم  أحدثت   
مستحيال ضرب مناذج العشق واحملبة 
هذه. فكانوا حيبون الرسول  يف هللا 

تعاىل حبا ال نظري له كما ذكر ذلك 
املسيح املوعود  أيضا. 

وحبه    طلحة  عشق  قصة  وردت 
يده  وضع  وكيف  أحد،  غزوة  يف 
ال  لكي  تعاىل  هللا  رسول  وجه  أمام 
التاريخ   سهم. كما حفظ  يصيبه 
حاداث لشماس بن عثمان  الذي 
 ومثال  الرسول  مثاال حلب  أصبح 
عظيما يضرب يف التضحية من أجل 
اإلسالم، فقد وقف مشاس أمام رسول 
هللا  وكان ُجنته بنفسه، وقال النيب 
الشماس  لو شبهُت   عن مّشاس: 
بشيء لشّبهُته ابلرتس. لقد صار ُجّنة 
من  عين  بسيفه  يذّب  أحد  يوم  يل 
ومشايل  مييين  ومن  ورائي  ومن  أمامي 
  حىت آخر حلظة. وكان رسول هللا
ال جييل بصره مينة وال مشاال يومئذ إال 
رأى مشاسا يدافع عنه ببسالة عظيمة، 
على  اهلجوم  من  العدو  متكن  وملا 

وقاه  عليه،  مغشيا  ، وسقط  النيب 
شديدة،  جبراح  أصيب  حىت  بنفسه 
فُحمل إىل املدينة وبه رمق، فقالت أم 
املؤمنني أّم سلمة: مشاس ابن عمي، 
بعد  تويف  لكنه  بييت.  لذا سيعاجل يف 
فأمر  اجلراح.  شدة  من  ونصف  يوم 
ثيابه  يف  يدفن  أن    هللا  رسول 

كسائر شهداء أحد. 
 هناك صحايب آخر، هو سعيد بن 
زيد زوج أخت عمر رضي هللا عنهم، 
وهو الذي رفع عمر يده لضربه بسبب 
بينهما فتلقت  إسالمه فحالت أخته 
أتثريا كبريا  عمر  يف  أثر  مما  اللطمة، 
فمال إىل اإلسالم. وهناك واقعة تدل 
على ما كان يتمتع به سعيد من الغىن 
وخشية هللا. كانت عنده أرض يعيش 
على ما تدر به عليه، فَخاَصَمْتُه امرأة 
مدعية  ألرضه  جماورة  أرضها  كانت 
أنه قد أخذ من أرضها. فقال ُأعطيها 
وسّلم  أخاصمها.  وال  أرضي كلها 
اللَِّ  َرُسوَل  َسِْعُت  قائال:  أرضه  هلا 
اأْلَْرِض  رًا ِمن  َأَخَذ ِشبـْ َمْن  ُقوُل  يـَ  
ْوَم  يـَ َأَرِضنَي  َسْبِع  ِبَغرْيِ َحقِِّه ُطوَِّقُه يِف 
اْلِقَياَمِة. فال أريد أن أهتم هبذه التهمة 
وما  األرض  هذه  فما  وأخاصمها، 
قيمتها. فتنازل عن أرضه غري أنه برأ 
إذ  عليها  ابلدعاء  هتمتها  من  نفسه 
كان جماب الدعاء جدا، وقال اللَُّهمَّ 
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ِإْن َكاَنْت َكاِذَبًة، وظاملًة ال مظلومة، 
يقول  سيئا.  واجعل مصريها  فُخْذها 
َها ماتت َعْمَياَء وصارت  تـُ رَأَيـْ الراوي: فـَ

عربة ملن يعترب.
احلق  قول  الصحابة  شيمة  من  وكان 
غري خائفني من لومة الئم. فقد ورد 
عن سعيد بن زيد أنه َكاَن يِف اْلَمْسِجِد 
قبل  من  واليها  مع  ابلكوفة  اجلامع 
واحتفى  أكرمه  الوايل  وكان  معاوية، 
به وأجلسه جبنبه، فتحدث رَُجٌل من 
سيئ،  بكالم   ، عليٍّ  عن  الكوفة 
َفغضب َسِعيُد ْبُن زَْيٍد غضبا شديدا، 
يلزم  أن  احلكمة  من  أن  يفكر  ومل 
أمام  يتكلم  الرجل  هذا  الصمت ألن 
الوايل، كال، بل َقاَل َأْشَهُد َعَلى َرُسوِل 
ُقوُل: َعْشرٌَة يِف  اللَِّ  َأينِّ َسِْعُتُه َوُهَو يـَ
اجْلَنَِّة: أَُبو َبْكٍر، َوُعَمُر َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ 
ْبُن  َوَسْعُد  اْلَعوَّاِم  ْبُن  ُر  يـْ والزُّبـَ َوَطْلَحُة 
وقال  َعْوٍف،  ْبُن  الرَّمْحَِن  َوَعْبُد  َماِلٍك 

َقاُلوا  ْيُت اْلَعاِشَر، َقاَل فـَ َلْو ِشْئُت َلَسمَّ
َقاُلوا َمْن ُهَو؟  َمْن ُهَو؟ َفَسَكَت َقاَل فـَ

َقاَل ُهَو َسِعيُد ْبُن زَْيٍد.  فـَ
أكرب  أن  عنه  املروية  األحاديث  ومن 
عرض  من  النيُل  احلرام،  أي  الراب، 

املسلم. 
نسوا  قد  املسلمني  أن  األسف  لكن 
يف  جندهم  إذ  النبوي،  احلكم  هذا 
كل الصعد أدانها وأقصاها يشهرون 
أجل  من  املسلمني  إخواهنم  أبعراض 

مآرهبم الشخصية. 
مث هناك الصحايب صهيب بن سنان 
للمسلمني  هللا  أذن  ملا   . الرومي 
عبًدا  وكان  يهاجر.  أن  أراد  ابهلجرة 
ُأعتق، مث حتسن وضعه، فتاجر وربح 
وربت جتارته وماله حىت ُعدَّ من كبار 
التجار. فلما أراد اخلروج مهاجرا قال 
أتيتنا صعلوكا حقريا  له كفار قريش: 
خترج  أن  تريد  مث  عندان  مالك  فكثر 

مبالك ونفسك، وهللا ال يكون ذلك. 
فقال هلم: أرأيتم إْن جعلت لكم مايل 
أختلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فسّلم إىل 
خرج  وملا  أمواله.  نصف  مكة  أهل 
من  نفر  تبعه  املدينة،  قاصدا  بعائلته 
وراميا  وكان صهيب شجاعا  قريش. 
له أخرج  فلما رآهم مطاردين  جُميدا، 
على  ونثرها  من كنانته  السهام  كل 
األرض وقال هلم اي قريش تعلمون أين 
أفضلكم رمايًة، ولن ختلصوا إيل حىت 
سيفي،  معي  مث  عندي،  سهم  آخر 
فال بد لكم من قتايل، فاألفضل لكم 
أن تَدعوين أذهب بسالم وخذوا مين 
قد  الذي  مايل  من  الباقي  النصف 
جعلته يف مكان كذا. فبحكمة ابلغة 
مباله،  وأوالده  وأهله  نفسه  افتدى 
ووصل إىل املدينة بسالم. وملا حضر 
افتدى  وأخربه كيف    النيب  عند 
نفسه وإميانه مباله، قال : ربح البيع 

وردت قصة عشق طلحة  وحبه يف غزوة أحد، وكيف وضع يده أمام وجه رسول الله تعاىل 

ليك ال يصيبه  سهم. كام حفظ التاريخ حادثا لشامس بن عثامن  الذي أصبح مثاال لحب 

الرسول  ومثال عظيام يرضب يف التضحية من أجل اإلسالم، فقد وقف شامس أمام رسول الله 

 وكان ُجنته بنفسه، وقال النبي  عن شاّمس: لو شبهُت الشامس بيشء لشّبهُته بالرتس.
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أاب حيىي. 
كل صحايب له طابعه وأسلوبه اخلاص. 
قال عمر لصهيب رضي  مرة  فذات 
الناس كثريا،  تطعم  إنك  عنهما:  هللا 
فأخاف أن تكون من املسرفني. فقال 
أبمر  عماًل  الناس  أطعم  إين  صهيب 
النيب ، إذ قال لنا مرة خريكم من 
يطعم الطعام ويفشي السالم. فإفشاء 
خري  وعالمة  عظيمة  حسنة  السالم 
سعت  وكنت   ، النيب  عند  الناس 
وصيته هذه عند وصويل إىل املدينة، 
فلم أنسها، وإين ال أنفق املال إال يف 

حقه، وال أسرف أبًدا. 
عند  عظمية  مكانة  لصهيب  وكان 
عمر رضي هللا عنهما، حيث أوصى 
أبن يصلي صهيب عليه اجلنازة وأن 
انتخاب  الصالة حىت  الناس يف  يؤم 

اخلليفة اجلديد. 
ابن  وهو  أسامة  الصحايب  هناك  مث 
النيب  فأعتقه  عبًدا  الذي كان  زيد 
. وأسامة هو الرجل السعيد الذي 
منحه النيب  شهادة حبه له. كان 
 حيبه جدا حىت قال وقد أجلسه 
حدثني:  ومها  فخذيه  على  واحلسني 
ولكن  ُأِحبُّهما.  فإين  َأِحبَّهما  اللهم 
فيما يتعلق أبمور الرتبية والدين، فال 
جمال هنا للحب الذايت بل األهم هبذا 

الشأن هو العمل أبوامر هللا تعاىل. 

كان أسامة  صغري السن يف عهد 
عاما   18 بلغ  قد  إذ كان    النيب 
عندما تويّف رسول هللا  ولكنه مع 
ذلك وجد فرصة لالشرتاك يف بعض 
  أسامة  أن  ُروي  وقد  احلروب. 
واجه يف إحدى احلروب كافرا نطق 
  أسامة  ولكن  فورا.  ابلشهادتني 
قتله على الرغم من نطقه »ال إله إال 
قاهلا  أنه  هللا حممد رسول هللا« ظاان 

خمافة املوت.
احلادث  ذكر  أنه    أسامة  يقول   
َأَقاَل    الّلِ  َرُسوُل  َقاَل  فـَ   للنيب 
ْلُت اَي  ْلَتُه؟! َقاَل قـُ تـَ َوقـَ ال إَِلَه ِإالَّ هللاُ 
َا َقاهَلَا َخْوًفا ِمَن الِساَلح.  َرُسوَل اللَِّ ِإمنَّ
ْعَلَم  ْلِبِه َحىتَّ تـَ َِقاَل َأَفاَل َشَقْقَت َعْن قـَ
َعَليَّ  ُيَكرِّرَُها  زَاَل  َفَما  اَل؟!  َأْم  َأَقاهَلَا 
ْوَمِئٍذ.  يـَ َأْسَلْمُت  َأينِّ  ْيُت  متَنـَّ َحىتَّ 
ويقول أسامة  ما مفاده: عهدُت 
َمن  أقتل  أال  وثيقا  عهدا  ذلك  بعد 

قال »ال إله إال هللا«. 

أين مسلمو اليوم من صحابة نبينا 
؟!

املعاصرين  املسلمني  ليت  أقول: 
انحية  فمن  األمور.  هذه  يفهمون 
يظلمون غري املسلمني ابسم اإلسالم، 
إخواهنم  يقتلون  أخرى  انحية  ومن 
املسلمني. خذوا مثال احلرب اجلارية 

يف سورية منذ بضع سنني، ويقال إن 
فيها  ُقتلوا  الناس  من  اآلالف  مئات 
الذين  هم  واملسلمون  بدئها.  منذ 
قتلوا املسلمني. الناطقون ابلشهادتني 
هبما  ينطقون  الذين  غريهم  يقتلون 
ورسوله. كذلك  هذا ابسم هللا  وكل 
ُيقتل الناطقون ابلشهادتني يف اليمن 
أخرى  مظامل  عليهم  وُتَصّب  أيضا 
أن يهب  تعاىل  ندعو هللا  بون.  وُيعذَّ
املسلمني عقال وفطنة، فليس  هلؤالء 
خب الصحابة وحب النيب  جمرد 
كلمة خترج من أفواههم، وإمنا أسوة 
أن  احلق  ولكن  أيضا.  هبا  يتأسون 
أاننيتهم ابسم  يشبعون  الناس  هؤالء 
اإلسالم  من  يعرفون  وال  اإلسالم، 
إلثبات  يسعون  بل  شيئا،  وتعليمه 
تفوُّقهم فقط. يرّددون أبلسنتهم اسم 
إال  قلوهبم  ليس يف  ولكن  تعاىل  هللا 
تعاىل  هللا  أرسل  لقد  أهوائهم.  صنم 
املسيح املوعود  يف هذا العصر 
خللق التقوى احلقيقية. ويتبني نظرا إىل 
املسلمني أن إصالحهم  حالة هؤالء 
مستحيل ما مل يؤمنوا ابملسيح املوعود 
. أما حنن فيجب أن نشكر هللا 
تعاىل كثريا ونزداد شكرا له  على 
أنه وّفقنا لإلميان بذلك اهلادي الذي 
العصر خادما صادقا  أرسله يف هذا 
مكانة  على  أطلعنا  فقد   . للنيب 
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ونصحنا  أسوهتم  لنا  وبنّي  الصحابة 
أن  عليكم  إن  وقال  هبا،  ابلتأسي 
فهذه  هبم.  وتقتدوا  قدوة  تتخذوهم 
هي الوسيلة الوحيدة اليت لو جعلناها 
نصب أعيننا وحاولنا التأسي أبسوهتم 
ألمكن أن نكون مسلمني حقيقيني. 
يقول املسيح املوعود : احلق أنه 
ما مل حيضر اإلنسان على عتبات هللا 
تعاىل متخليا عن أهوائه ورغباته، ال 
ابخلسارة.  يبوء  بل  قط،  شيئا  ينال 
أهوائه  عن  يتخلى  عندما  ولكن 
ورغباته الشخصية وأييت إىل هللا صفر 
اليدين وبقلب نزيه ُيعطيه هللا تعاىل، 
أن  هو  الشرط  ولكن  بيده.  وأيخذ 
يكون اإلنسان مستعدا للموت، وال 
أدىن  سبيله  يف  واملوت  للخزي  يعري 

اهتمام.
مث يقول : الدنيا فانية ولكن ال 

ينال متعتها إال من يتخلى عنها لوجه 
يصبح  ذلك  يفعل  ومن  تعاىل.  هللا 
الحظنا  )وقد  تعاىل.  هللا  إىل  مقراب 
يف وقائع سرية الصحابة أهنم عندما 
أعطاهم  تعاىل  لوجه هللا  الدنيا  تركوا 
منتبهني  نراهم  ذلك  ومع  هللا كثريا، 
تلقيهم  بعد  عاقبتهم  حتسني  إىل 
هلل  صاروا كليا  فقد  إنعامات كثرية، 

تعاىل وحده(. 
له  هللا  يضع  تعاىل  هلل  يصبح  من 
الذي  القبول  قبوال يف األرض، وهو 
يبذل الناس كل ما يف وسعهم لنيله، 
أو  لقبا  ينالوا  أن  جاهدين  ويسعون 
جيدوا كرسيَّ شرٍف يف مكان ما أو 
ل اسهم يف قائمة  يف بالط أو لُيسجَّ
الشرف.  كرسي  يستحقون  الذين 
يستعدون  الذين  إن  ابختصار، 
للتخلي عن كل شيء لوجه هللا تعاىل 

  ندعو الله تعاىل أن يهب لهؤالء املسلمني عقال وفطنة، فليس حب الصحابة وحب النبي

مجرد كلمة تخرج من أفواههم، وإمنا أسوة يتأسون بها أيضا. ولكن الحق أن هؤالء الناس 

يشبعون أنانيتهم باسم اإلسالم، وال يعرفون من اإلسالم وتعليمه شيئا، بل يسعون إلثبات 

قهم فقط. يرّددون بألسنتهم اسم الله تعاىل ولكن ليس يف قلوبهم إال صنم أهوائهم... تفوُّ

ُيكتب هلم كل نوع من العزة الدنيوية 
عظمتهم  القلوب  يف  خ  وُترسَّ أيضا 

ويوضع هلم القبول. 
الذين يستعدون  القول، إن  خالصة 
للتخلي عن كل شيء لوجه هللا، وال 
يستعدون فقط بل يتخلون عن كل 
شيء يف احلقيقة هم الذين ُيعَطون. 
لوجه  يفقدون  الذين  إن  ابختصار، 
هللا ُيعَطون كل شيء، وال ميوتون ما 
أعطوا  مما  مضاعفة  أضعافا  جيدوا  مل 
يف سبيل هللا. إن هللا تعاىل ال ميكن 
لألسف  ولكن  مدينا.  يكون  أن 
واملّطلعني  العاملني  أقل  ما  الشديد، 

على هذه األمور! 
للعمل  يوفقنا  أن  تعاىل  هللا  ندعو 
مّتبعني   وأن نكون  به  أمران  مبا 
وعاملني  ولرسوله  هلل  حقيقيني 

أبوامرمها. آمني.
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قلنا من قبل إن معجزة 
يف  العربية  اللغة  تعلُّم 
كانت  واحدة  ليلة 
املسيح  معجزات  أعظم   إحدى 
املوعود عليه الصالة والسالم واليت هلا 
يّطلع  أن  يستطيع  إذ  الدميومة،  صفة 
يقرأ  من  ودالئلها كل  آاثرها  على 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  كتب 

والسالم وتراثه.
وقد عرفنا أن ما تعلَّمه املسيح املوعود 
الليلة  تلك  يف  والسالم  الصالة  عليه 
من  ألفا  أبربعني  عنه  عربَّ  ما  كان 
“اللغات العربية”، ونظرا إىل ما تعنيه 
أن  نستطيع  العربية   يف  »لغة«  كلمة 
والنحو  اجلذور  هو  املقصود  أن  نفهم 
واألدب  والشعر  واألساليب  والصرف 

واألمثال والرتاث والثقافة، ومن املعلوم 
اللغات هبذا املعىن ال حصر  أن هذه 
ألفا  أربعني  قيمة  تكون  وبذلك  هلا، 

ذخرية كبرية بال شك.
أما ملاذا كان هذا التعليم؟ وملاذا كان 
واجبا أن يكون التعليم يف »اللغات« 
املعاين؟  تلك  تشمل  اليت  العربية 
فاجلواب هو أنه ال بد من هذا القدر 

م فهيا مبادئ الإ�الم احلقة وتعالميه ال�امية،  �ألّف الإمام املهدي وامل�سيح املوعود زهاء 22 كتااب ابللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكرمي. آلف الأبيات من الأشعار الرائعة يف العرفان الإله�ي ومدح النيب   واإظهار مزاايه العظمية ومدح الإ�الم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه التعلُّ الإجعازي حلرضته لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأ�اليب والرتاث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة املتنوعة. ولقد ظهر 
تيان مبثل كتاابته وجعزوا عن ذكل، كام جتلَّ يف تطعمي كتاابته و�أشعاره ابلرتاث  هذا التعلُّ يف قوة لغته اليت حتدى اخلصوم مرارا لالإ
العريب وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب وا�ستدامة ربط ماضهيا حبارضها 
م درجة ابإعالن �أن هللا  معاك�ا بذكل تيارا اكن قد �اد يف العامل العريب و�عى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

م الأدةل العديدة عل ذكل وحتدى هبا. تعاىل قد علَّمه ب�أن العربية يه �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العامل بال منازع، وقدَّ
ويف املقالت التالية �يتضح جانب من �أعامل حرضته ومظاهرها، كام �ُيَدُّ تلقائيا عل الاعرتاضات حول اللغة العربية وعل ر�أ�ها 

الهتام ابلرسقة من ُكتب الأدب العريب اكحلريري واهلمذاين وكذكل من الشعر اجلاهيل.

تــميم  أبو دقة
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فهل ِمن ُمعاِرض يف مجوع املخالفني؟ 
ألًفا من  أربعني  ُعلِّمُت  وإين مع ذلك 
اللغات العربية، وُأعطيُت بسطًة كاملة 
يف العلوم األدبية، مع اعتاليل يف أكثر 
فضل  وهذا  الفرتات،  وقّلة  األوقات 
الُفرات،  بين  ِمن  أبرََع  جعلين  أنه  ريب 
الُفرات.  املاء  بيااًن من  وجعلين أعذَب 
املهديني،  اهلادين  من  جعلين  وكما 
جعلين أفصح املتكلمني. فكْم ِمن ُملح 
ُأعطيُتها، وكم من عذراَء ُعلِّمُتها! فمن 
كان ِمن ُلْسِن العلماء، وحَوى ُحْسَن 
البيان كاألدابء، فإين أستعرضه لو كان 

من املعارضني املنكرين.
وُأعطيُت  والنثر،  النظم  يف  ْقُت  فـُ وقد 
ِفْعَل  فيها نورا كضوء الفجر، وما هذا 
العاملني.  رب  آية  إال  هذا  إْن  العبد، 
فمن أىب بعد ذلك وانزوى، وما ابرَزين 
وما انربى، فقد شِهد على صدقي ولو 

كتم الشهادة وأخفى.

اي حسرة على الذين يذكرونين إبنكار! 
ملَ ال أيتونين يف ِمضمار؟ يشَهقون يف 
مكاهنم كحمار، وال خيرجون كُممار، 
إْن هم إال كُعوٍد ما له مثر، أو كنخل 
خيدعون  ذلك  مع  مث  متر،  عليه  ليس 
أو  َخرِبٍة،  إال كداٍر  هم  إْن  اجلاهلني. 
ما  الناس  يعّلمون  منقّضة.  جدران 
يفعلون.  ال  ما  ويقولون  يعَملون،  ال 
خَبْت انرهم، وَتوارى ُأوارهم، وختم هللا 
شحوهبم،  بعد  وأابدهم  قلوهبم،  على 
فرتاهم كأموات غرِي أحياء ساقطني«. 

)مكتوب أمحد، ص 89 - 90(
ُيظهر  أن  أيضا  تعاىل  هللا  شاء  وقد 
معجزة هذا التعليم ليس يف قوة اللغة من 
شعر ونثر فحسب، بل يف ظهور تناصٍّ 
من روائع األدب العريب واألشعار؛ أي 
ورود بعض اجلمل والرتاكيب واألشعار 
واألمثال من تراث العرب وأدهبم، لكي 
لع عليه ويستشعره من يعرف  يعرفه ويطَّ

الكبري من االطالع واملعرفة واالنسجام 
والقوم  اللغة  تراث  يف  واالستغراق 
ليصبح املرء كاتبا فذا أو شاعرا جميدا. 
ولكن، مبا أن هذا القدر من العلم يف 
مل  وتراثها  أدهبا  يف  واالستغراق  العربية 
عليه  حلضرته  قبل  من  تيسر  قد  يكن 
الصالة والسالم، فكان ال بد أن يهبه 
هللا تعاىل إايه بصورة إعجازية ويدخله 
يف عقله الباطن، مث يبدأ مسرية الكتابة 
للغاية،  املتقنة  اإلعجازية  العظيمة 
وكذلك نظم الشعر اجلزل، ويتحدى به 
العرب والعجم، ويثبت من خالل ذلك 
أيضا أنه ابلفعل مبعوث من هللا تعاىل، 
من هللا  آية  هي  إمنا  املقدرة  هذه  ألن 
تعاىل نظرا إىل ظروفه، لذلك قال عليه 

الصالة والسالم حول هذا األمر:
“وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة 
جهدي وقصور طليب، آيٌة واضحة من 
ريب، لُيظِهر على الناس علمي وأديب، 

وقد عرفنا أن ما تعلَّمه املسيح املوعود عليه الصالة والسالم يف تلك الليلة كان ما عربَّ عنه بأربعني 

ألفا من “اللغات العربية”، ونظرا إىل ما تعنيه كلمة »لغة« يف العربية  نستطيع أن نفهم أن املقصود 

هو الجذور والنحو والرصف واألساليب والشعر واألدب واألمثال والرتاث والثقافة، ومن املعلوم 

أن هذه اللغات بهذا املعنى ال حرص لها، وبذلك تكون قيمة أربعني ألفا ذخرية كبرية بال شك.
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العربية وأدهبا وتراثها، ويرى أيضا كيف 
هذا  يف  عظمى  مقدرة  حاز  قد  أنه 
الرائعة،  كتاابته  يف  وتوظيفه  التناص 
وهذا مما ال يقدر عليه إال كبار األدابء 
جدا  هام  فارق  مع  ولكن  والكتاب. 
عن غريه، وهو أن هذا التناص مل يكن 
مقصودا أو متكلَّفا، بل كان موحى به 
ومتواردا، حبيث استخدمه حضرته دون 
به، ورمبا اطلع الحقا على  أن يعرف 
أنه كان قد ورد مسبقا يف أدب العرب 
أو شعرهم، وليس ضروراي أن يكون قد 
اطلع على هذا التوارد كله. ولكن هذا 
سيعرفه  من  منه كل  سيستفيد  التوارد 

من القراء واملتلّقني.
جانبني؛  من  املعجزة  تتضح  وهكذا 
العربية  الكتابة  على  القدرة  األول 
هبا  حتدى  اليت  اإلعجازية  الفائقة 

العرب والعجم وال يزال، وهذا اجلانب 
يظهر من قوة اللغة، والثاين هو ثبوت 
أربعني  علَّمه  قد  تعاىل ابلفعل  أن هللا 
ألفا من اللغات العربية، وفقا للمعاين 
اليت ذكرانها سابقا، من خالل ظهور 
التناصِّ املتوارد غري املقصود املوحى به. 
املظهرين  هذين  رؤية  بعد  عجب  وال 
بعض  حياول  أن  اآلية  هلذه  الباهرين 
ترغم  ألهنا  إنكارها،  املتعصبني  اجلهلة 
منذ  البعض  فادعى  وحترجهم،  أنوفهم 
الصالة  عليه  املوعود  املسيح  زمن 
يف  التناصِّ  بعض  ورود  أن  والسالم 
كتاابته إمنا هو نوع من السرقة!! وهذا 
الرد  يستحق  ال  الذي  اجلهل  يف  قمة 
املستغرق  الكاتب  أن  فمعلوم  عليه. 
سيستشعر كل  وتراثها  وأدهبا  لغة  يف 
نه  من حيتك به ويرى مدى قدرته ومتكُّ

هذا التناص وتوظيفه يف كتاباته الرائعة، وهذا مام ال يقدر عليه إال كبار األدباء والكتاب. 

بل  متكلَّفا،  أو  يكن مقصودا  التناص مل  أن هذا  فارق هام جدا عن غريه، وهو  ولكن مع 

كان موحى به ومتواردا، بحيث استخدمه حرضته دون أن يعرف به، ورمبا اطلع الحقا عىل 

أنه كان قد ورد مسبقا يف أدب العرب أو شعرهم، وليس رضوريا أن يكون قد اطلع عىل 

واملتلقني. القراء  من  سيعرفه  من  كل  منه  سيستفيد  التوارد  هذا  ولكن  كله.  التوارد  هذا 

من اللغة بورود تناصٍّ وتعابري يف كالمه 
غريبة  تعابريه  إذا كانت  أما  وكتاابته. 
املتلقي  يشعر  فلن  جديدة  وأساليبه 
الرتاث ولن يتذوقها،  اللغة أو  ابن  أبنه 
التناص واستخدام  أن  هذا فضال على 
التعابري املعروفة واألساليب املألوفة خيتزل 
كثريا من األمور اليت يعرفها أهل اللغة 
والثقافة وجيعلهم يشعرون ابأللفة معها. 
سريى  املتدبر  فإن  حال،  وعلى كل 
حني  يف كل  املتجددة  اآلايت  هذه 
املخالفون  املنكرون  أما  هبا،  ويستمتع 
ولن  وعمى،  غيظا  إال  تزيدهم  فلن 
الشمس  حيجبوا  أن  هؤالء  يستطيع 
بغرابل، ولن يكون صراخهم وعويلهم 
واعرتاضهم إال سببا للفت انتباه الناس 
إىل هذه املعجزة الرائعة اليت ستتمكن 

من قلوب الطيبني وستخلب ألباهبم.
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خاطرة: مسن حلفاوي - تونس

أان األمحدي، ال كذب..

أان األمحدي، ال كذب..
 أان الذي استوى للصف وصلى واقرتب.
وصلى على رسول هللا، وغنم وطرب.
فاحلمد هلل على الدين الذي شرعه هللا،
و كرم به اهلنود والروم والفرس والعرب.

اي رب إين أحب »األمحديني« 
وأحب سيدان اإلمام املهدي الذي جاء لنا 

مبا لذ وطاب من األفكار والرؤى اليت كلها ذهب.
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خاطرة: أسامة عبد العظيم - مصر

من  عجيبة  لغة  وبيين  نصره هللا  املؤمنني  أمري  بني خطب 
كلمات  أنتظر  املتواصل..  والشغف  الروحي  االجنذاب 
حضرته كل أسبوع بفارغ الصرب كما يتوق حبيب لفلتات 
أان  ختاطبين  أهنا  أشعر   .. وحني  وقت  حبيبه كل  لسان 
قليب  أان وهتدهد على  أان وتعاجل مهومي  وتتناول خواطري 

أان .. وكأن حضرته والدي الشفوق الذي يتعاهد ولده كل 
الكلمات  خالل  من  له  ويسكب  حنانه،  بفيض  أسبوع 
سوم  من  قلبه  أثخنت  جراحا  له  ويداوي  جتاربه،  عصري 
الدنيا وتناوشاهتا .. إنين أجد يف اخلطبة األسبوعية جوااب 
الوقت  واجب  توجيهاهتا  يف  وأتلمس  املتجددة  لتساؤاليت 
أسبوعية  بغريه. هي مدارج  عنه  االنشغال  الذي ال يصح 
للمعراج الروحاين حنو العرش.. وجذابت قوية لفؤادي اهلائم 
حبثا عن الذات العليا. إهنا نفخة رابنية تتجدد كل أسبوع 
لتبث يف األرواح دماء إميانية متجددة فال أيسن ماؤها أبدا 
.. فطوىب ملن تعلق سعه وبصره بكالم إمام زمانه وخليفة 
العناية  يد  أبدا.. بل حتوطه  وقته، وهللا مث وهللا لن يضاع 
اإلهلية، وحتفظه ميني القدرة الرابنية فيحيا يف جنة اخللد قبل 
األوان.. اللهم ثبتنا على دينك، على خطى حبيبك حممد 
صلى هللا عليه وسلم، وخلف خادمه الصادق أمحد عليه 
الصالة والسالم، ويف ظل اخلالفة األمحدية الراشدة، خالفة 

آخر الزمان.. آمني مث آمني. 
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الناس  فالتف  يومًا،  البصرة  بسوق  أدهم  بن  إبراهيم  مرَّ 
ندعو  لنا  ما  هللا،  يرمحك  إسحاق!  أاب  اي  وقالوا  حوله، 
قلوبكم  أمتم  إبراهيم: ألنكم  فقال  لنا؟  ُيستجاب  فال  هللا 
بعشرة أشياء: عرفتم هللا، فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب 
به،  تعملوا  ومل  القرآن،  وقرأمت  بسنته،  تعملوا  ومل  رسوله، 
وأكلتم ِنَعم هللا، ومل تؤدوا شكرها، وقلتم أبن الشيطان لكم 
هلا،  تعملوا  ومل  حق،  اجلنة  أبن  وقلتم  ختالفوه،  ومل  عدو، 
وقلتم أبن النار حق، ومل هتربوا منها، وقلتم أبن املوت حق، 
وانتبهتم  هبم،  تعتربوا  ومل  مواتكم،  ودفنتم  له،  تستعدوا  ومل 
عيوبكم«. ونسيتم  الناس،  بعيوب  فانشغلتم  نومكم،  من 
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ابلنظر يف اتريخ اإلسالم 
العلمي العريق جند الكثري 
اجمليدة  اإلجنازات  من 
احلقول  شىت  تطور  يف  أسهمت  اليت 
العلمية، ومنها علوم الفيزايء والكيمياء 
الناس ذكر  والطب. ولكن خيفى عن 
مسائل  يف  الواسعة  املسلمني  إجنازات 

الصحة النفسية والذهنية وعالجاهتا.
احلاالت  مازالت  هذا  يومنا  وإىل 
عنها  منطقة مسكوات  تشكل  النفسية 
يعرتيهم  حبيث  الناس،  عامة  لدى 
اخلوف أو اخلجل عند احلديث عنها، 
اخلفية  العوارض  أن  إىل  ذلك  ويؤدي 
اليت تنتاب املصاب واليت عادة ال تبدو 
أملا  للمريض  تسبب  الناس،  ألعني 
حادا يف داخله. أما احلاالت النفسية 

فتشكل  مثال،  كاالكتئاب  الشديدة 
تقود  وقد  اإلنسان  حياة  على  خطرا 
منظمة  طرحت  قد  االنتحار.  إىل  به 
تظهر كيف  دراسات  العاملية  الصحة 
عارض  سيكون   2030 العام  يف 
اإلكتئاب أكرب عبء على املنظمات 
األمراض  مجيع  بني  من  الصحية 
الصحية. وسيكون بني كل 6 مرضى 
واحد على األقل يعاين من االكتئاب 

يف اململكة املتحدة.
النفسي وتطبيقه  كانت دراسة الطب 
يف  معروفة  النفسية  العوارض  على 
القرن  منذ  اإلسالمي  الطب  حقول 
أول  بناء  مت  فقد  عشر.  احلادي 
مستشفيات عرفها العامل خمتصة بطب 
النفس يف مدن عربية، ومنها: يف بغداد 

عام 705م، القاهرة 800م، ودمشق 
عيادة  أضيفت  تركيا  ويف  1270م. 
سنة  عام  ملستشفى  خاصة  صحية 
مستشفى  بناء  الحقا  ومت  1555م، 
خاص ابلطب النفسي عام 1583م. 
ومن أشهر أطباء املسلمني العالمة أبو 
الرازي )الذي تويف عام 925م(   بكر 

ترمجة: ممود كعكي - لبنان

 24 زهاء  حياته  يف  كتب  والذي 
مرجعا  بعده  من  ظلت  طبية  موسوعة 

        الدكتورة سارة وسيم – اململكة املتحدة
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رئيسا يف الطب ملدة أربعة قرون وسجل 
نفسية. كذلك  ألمراض  مداواته  فيها 
ابن سينا )تويف 1037 م( الذي كتب 

املوسوعة الشهرية »القانون يف الطب« 
مرجعا  وظلت  جملدا،  من 14  املتألفة 
معتربا يف الطب لـ 700 سنة يف أورواب 
والعامل. وكان يف جامعة نيشابور يدرس 
الرابع عشر، ومت  القرن  النفس يف  علم 
تدريس طب النفس العيادي والصحي 

يف القرن اخلامس عشر.

العلج  يف  الغائبة  واحللقة  الدين 
النفسي

مع  للصحة  الغريب  النموذج  يتعامل 
النموذج  فينظر  واجلسد.  العقل  ثنائية 
املتعطلة  األعضاء  يف  للمرض  الطيب 
يف جسم اإلنسان لكي يشخص نوع 
املرض. فعلى سبيل املثال تظهر أمراض 
القلب نتيجة وجود خلل يف القلب أو 
تصلب يف األوعية الدموية اليت تعطل 
وحىت  الطبيعي.  القلب  عمل  وترية 

النفسانيون  اخلرباء  تعامل  قريب  وقت 
مع مرضاهم على نفس منوذج العالج 
األمراض  مع  به  يتعاملون  الذي 
العضوية. وإىل يومنا هذا، يوجد أطباء 
النفسية  احلالة  يشخصون  نفسانيون 
بناء على الفحوص املختربية للجينات 
أو فحوص الكيمياء احليوية للمريض.

ينبغي  ذلك،  من  النقيض  على  بينما 
ينظر  أن  النفسي  الطب  منوذج  على 
إىل حالة العامل الداخلي للمريض، كما 
الوضع االجتماعي  ينظر إىل  جيب أن 
يفسر  كي  املريض  يعيشه  الذي 
أما  والعقلية.  النفسية  االضطراابت 
ابلنسبة للمعتقدات الدينيةـ اليت ُتَكوِّن 
دورا أساسيا للكثري من الناس يف فهمهم 
ألنفسهم ومكانتهم يف العامل وعالقتهم 
للمحللني  يرُق  مل  من حوهلم-  ابلناس 
للكشف عن  إليها  التطرق  النفسانيني 
من  الرغم  على  املتدين،  املريض  حالة 
دورا  تشكل  قد  الدينية  العقائد  أن 
حموراي يف حياته، بل لألسف صرفوها 
على أهنا فقط رايضات روحية خفيفة 
أيضا،  املثري  ومن  تؤخر.  وال  تقدم  ال 
عيادات  بعض  بدأت  قد  مؤخرا،  أنه 
بعض  بدمج  السريري  النفسي  الطب 
تتمحور  اليت  البوذية  الداينة  ممارسات 
لتحسني  والتعاطف  االنفتاح  حول 
حالة املريض، ولكن من دون اإلشارة 

إىل وجود هللا عز وجل.
هو  الكرمي  القرآن  أن  نؤمن  أننا  ومبا 
مبدأ لكل العلوم، فنتساءل عن ماهية 
الختاذ  إايه  هللا  أعطاان  الذي  التعليم 

سبل السالمة يف هذا اجملال..

حالت النفس الثلث
يف  السالم  عليه  املوعود  املسيح  يشري 
إىل  اإلسالم«  تعاليم  »فلسفة  كتاب 

مراحل  يربز  الكرمي  القرآن  أن  حقيقة 
مرحلة  هي  أوالها  للنفس،  ثالاث 
النفس  وحترض  األمارة«،  »النفس 
فيها صاحبها على اإلقدام على كل ما 
ينطوي  وما  البهيمية،  الرغبات  يرضي 
عليه ذلك من اقرتاف للشرور يف كثري 
األمارة  النفس  فتشكل  األحيان،  من 
للوصول  وسعيه  اإلنسان  بني  حائال 
حالته  وحتسني  الروحي  الكمال  إىل 
إشباع  حنو  تسوقه  أهنا  اخللقية، كما 
هنا  من  مقبولة.  غري  أبساليب  غرائزه 
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يتولد اجلنوح حنو الشر وحتقيق امللذات 
يف حالة اإلنسان البدائي. فهذه احلالة 
البدائية هي طبيعة اإلنسان الذي يفتقر 
إىل اإلرشاد العقلي واملنطقي ويتبع غرائزه 
يف األكل والشرب والنوم والعيش، كما 
وعندما  ويهتاج كاحليوان.  يغضب  أنه 
اإلرشاد  نعمة  البدائي  اإلنسان  يتلقى 
على  حتصل  قد  يكون  فإنه  والفهم، 
أدوات متكنه من السيطرة على حالته 
البدائية فيضعها حتت حتكمه، وختتفي 
وحيل  يف كيانه  البدائية  النزعة  رويدا 
مبقتضاه  يكون  خلقي  طابع  حملها 
إنساان ذا طبيعة أخالقية. وهذه هي 
املرحلة الثانية من مراحل النفس واليت 
اللوامة«  بـ »النفس  القرآن  عرب عنها 
اليت تؤنب صاحبها وتوخبه عند اقرتاف 
اآلاثم. والنفس اللوامة نعرب عنها اليوم 
عند  صاحبه  يؤنب  الذي  ابلضمري 
األخالق  يف  ويرغبه  اخلطأ  إرتكاب 
احلميدة. كما أن يف هذه احلالة تنظم 
العواطف والرغبات الطبيعية من قبل 

العقل واملنطق.
ومع ذلك، ال نستطيع أن نعترب النفس 
اللوامة  كاملة يف ممارسة الفضيلة، بل 
هذه النفس عرضة للوقوع حتت ضغوط 
وفقط  الطبيعية.  والغرائز  العواطف 
عندما يصل اإلنسان إىل أعلى مراتب 
مبرتبة  الروحاين حيظى  اإلنساين  التطور 

اليت  املطمئنة”  جديدة اسها “النفس 
سيطرة  حتت  الوقوع  من  حمصنة  هي 

الغرائز واالغراءات. 
يقول املسيح املوعود عليه السالم:

“هذا هو املقام الروحاين الذي تتخلص 
فيه النفس من كل ضعف، ومتتلئ من 
اتصاال  برهبا  وتتصل  الروحانية،  القوى 
السيل  أن  وكما  بدونه.  حتيا  تكاد  ال 
ينحدر متدفقا يف جراينه تدفقا شديدا 
العوائق،  وانعدام  مياهه  غزارة  بسبب 
فكذلك النفس املطمئنة تنطلق مندفعة 
تعاليم  فلسفة  )من كتاب  هللا.”  إىل 

اإلسالم ص15(
عالقة  هناك  الكرمي  للقرآن  فوفقا 
الطبيعية  اإلنسان  حاالت  بني  وثيقة 
طريقة  أن  حىت  والروحية،  واألخالقية 
ترتك  والشراب  للطعام  اإلنسان  تناول 
كانت  فلو  وروحه.  أخالقه  يف  أثرا 
حالة اإلنسان الطبيعية خاضعة لقانون 
عميقا  أثرا  ذلك  لرتك  الرابين  التوجيه 
السبب  وهلذا  وأخالقه.  نفسه  يف 
اجلسم  نظافة  على  الكرمي  القرآن  يركز 
من  ابلعبادات،  وعالقتها  اخلارجية، 
الداخلي  النقاء  على  احلصول  أجل 

الكامل والتواضع الروحي.
ابلنسبة للمسلمني اهلدف من احلياة هو 
نيل القرىب من هللا تعاىل وإقامة مظاهر 
اليومية.  حياتنا  يف  والتقوى  الصالح 

وترشدان تعاليم القرآن الكرمي إىل كيفية 
كسب طرق السالمة والصحة النفسية 
وسوف  احلياة.  حلظات  أوىل  منذ 

نلتمس بعًضا من األمثلة هنا.

ناذج قرآنية للعناية ابلصحة النفسية
أن  إىل  النفسي  الطب  دراسات  تشري 
أهم فرتة لنمو اإلنسان هي يف أعوامه 
األوىل، حبيث تؤثر طفولة املرء والرتبية 
شخصيته  تكوين  على  يتلقاها  اليت 
وعلى  حياته  ابقي  ستصاحبه  اليت 
القرآن  ركز  وقد  إدراكه.  حواس  منو 
الكرمي على هذه النقطة  كونه كتاب 
أنه  ومنها  بتعليمه،  الفريد  الكامل  هللا 
األطفال  رضاعة  إكمال  على  شدد 
إىل سن العامني. وقد أثبتت البحوث 
بتشكيل  الرضاعة  سن  أمهية  اجلديدة 
منو عواطف اإلنسان وحواسه بشكلها 
إىل  الدراسات  تشري  وكما  الطبيعي. 
لالستغالل  األطفال  تعرض  معدل  أن 
هو أقل يف األطفال الذين انلوا رضاعة 
طبيعية. ويذكران احلديث الشهري الوارد 
يف مسند أمحد بن حنبل: “اجلنة حتت 
اإلسالم  أن  كيف  األمهات”  أقدام 
األنظار  ولفت  األمومة،  قدر  من  رفع 
إىل األمهية اليت جيب أن نعلقها عليها 
يف ِسيّن املهد. ومن خالل رفع مكانة 
األمومة، قد ضمن القرآن الكرمي أمهية 
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وحفظ  املرأة  تلعبه  الذي  الدور  هذا 
األجيال  هلا حقوقها، ومن مث حقوق 

املقبلة على احلياة.
أن  كيف  يوضح  آخر  مثاال  وجند 
القرآن الكرمي زودان ابألدوات للسالمة 
الصحية يف الصالة حيث أيمران إبقامة 
الصالة مخس مرات يوميا. ومن خالل 
املرء  حيصل  املختلفة  الصالة  حركات 
وجند  جلسده.  كاف  اسرتخاء  على 
بعض التمارين اليت يصفها األخصائيون 
تشبه  الظهر  ألسفل  املزمنة  لآلالم 
حركات الصالة أثناء الركوع والسجود.

التمارين  عن  الصالة  ختتلف  ولكن 
جمرد  ليست  أهنا  يف  والتأمالت 
أو  الرتكيز  لزايدة  خمتلفة  وضعيات 
الصالة  تكون  بل  العقل،  اسرتخاء 
إميان راسخ  املعىن من دون  جمردة من 

بوجود رب خالق.
قادرا  خالقا  لديه  أن  املسلم  فإميان 
ويسمع  صالته  يرى  الدعوات  جميب 
ويكون  األمل،  قلبه  يف  يبعث  دعاءه 
يف الصالة ترايق لقلب املريض الثقيل 
املكتئب والفاقد لألمل. وابلفعل نرى 
واللجوء  احلياة  األمل وترك  فقدان  أن 
إىل االنتحار فكرة حمرمة يف اإلسالم، 
وذلك ألن املسلم يسلم أمور دنياه إىل 
عليه يف كل شيء.  ويتوكل  تعاىل  هللا 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا  يقول هللا تعاىل: ﴿اَي أَيـُّ

َمَع  اللََّ  ِإنَّ  الِة  وَالصَّ رْبِ  اِبلصَّ اْسَتِعيُنوْا 
اِبرِيَن﴾ )البقرة 154( الصَّ

الذين  أن  الدراسات  لنا  تظهر  كما 
نفسية  ومشاكل  أمراض  من  يعانون 
العزلة  إىل  يلجؤون  ما  غالبا  وعقلية 
واالنطواء. كما أن  فرص إجياد العمل 
لديهم أقل بكثري وكما تتكون صعوبة 
جديدة.  صداقات  تكوين  يف  لديهم 
النفسية  الصحة  مستوى  أن  كما 
إذ  البطالة،  مع  عكسية  عالقة  له 
ترتفع  النفسية  الصحة  مستوى  بتدين 
حيث  اجملتمع،  يف  البطالة  معدالت 
التفاعل  فرص  أيضا  بدورها  تنخفض 
االجتماعي للمريض أكثر. وقد أثبت 
العالج النفسي أن التفاعل االجتماعي 
وتكوين الصداقات يلعب دورا هاما يف 
املرضى  عند  الشائعة  احلاالت  حتسني 

مثل مرض االكتئاب. 
ولإلسالم هنا دور هام آخر يف حياة 
على  الدين  حيث  حيث  املسلم، 
االجتماعية  العالقات  يف  االخنراط 
الصالة  وأبداء  األرحام،  صلة  وتقوية 
مجاعة وأداء حقوق اجلريان، كما أيمر 
واحملتاجني.  ابملرضى  ابلعناية  اإلسالم 
أن  جند  أمحديني  مسلمني  وكوننا 
أكثر  متاحة  اخللق  مساعدة  فرص 
اجلماعة  فروع  خالل  من  وسهلة  لنا 
اخلمسة: أنصار هللا، وخدام األمحدية، 
وأطفال األمحدية، وأيضا جلنة إماء هللا 
خيدم كل  حبيث  األمحدية.  وانصرات 
من الذكور واإلانث أبعمارهم املختلفة 

يف فروعهم ضمن ذويهم.
مجيل  دين  اإلسالم  أن  نرى  سبق  مما 
عباداته  تفاصيل  إن  حبيث  وكامل 
وأوامره ونواهيه تشمل الرعاية الصحية 
آايت  خالل  ومن  اإلجيابية.  النفسية 
األفكار  جوانب  جند  الكرمي  القرآن 
الرئيسية ملعظم مدارس الطب النفسي. 
إىل  للمسلم  ضرورة  هناك  ولذلك 
التمسك بكتاب هللا واللجوء إليه وقت 

احملن. 
يقول القرآن الكرمي:

ِبِذْكِر  ُهم  ُلوبـُ قـُ َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوْا  ﴿الَِّذيَن 
اْلُقُلوُب﴾  َتْطَمِئنُّ  اللَِّ  ِبِذْكِر  َأاَل  اللَِّ 

)الرعد 29(

هناك  الكريم  للقرآن  فوفقا 

عالقة وثيقة بني حاالت اإلنسان 

الطبيعية واألخالقية والروحية، 

حتى أن طريقة تناول اإلنسان 

يف  أثرا  ترتك  والرشاب  للطعام 

أخالقه وروحه. 
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األم مدرسة إذا أعددهتا   
 أعددت شعًبا طيب األعراِق)1( 

هكذا قال شاعر النيل حافظ إبراهيم 
يف  الكبري  دورها  ملخصا  األم،  عن 
والعامل  املعرب.  الشعري  البيت  هذا 
إذ حيتفل خالل هذا الشهر من كل 
هذا  كان  وإن  األمومة،  بيوم  عام 
اليوم لفتة رقيقة إذ حنتفي فيه بتذكر 
أفضال وتضحيات األم، إال أن هذه 
التضحيات ال يكفي هلا يوم يف عام، 

وال حىت العمر أكمله.

السلسلة املتصلة
مما ال شك فيه أن لكل خملوق حي 
انتشار  مبدأ  هي  بذلك  فاألم  أمًّا؛ 
شيء،  كل  أصل  وهي  اخلالئق 

ورعاية  واهتمام  إحاطة  أشكال  يف 
األلباب  هلا  وتؤخذ  القلوب  هلا  ترقُّ 
تعجًبا، حىت يدفعنا ما نرى إىل القول 
عفواًي »اي هللا« »اي إهلي« »سبحان 
منا  العفوية  القولة  هبذه  وكأننا  هللا« 
فيما خلق،  بقيومية هللا  نقر ونعرتف 
وربوبيته الشاملة على مجيع اخللق، وإنه 
واللطيفة  الصغرية  التفاصيل  تلك  يف 
موجود وفاعل وحُمرك، قيوم وما ترك.. 
فما البال إذن مع العالقات الكونية 
الكربى، واألحداث الدنيوية اهلائلة؟

فإذا كنا قد استلهمنا وجوده سبحانه 
وتعاىل بنطقنا ذكره وتسبيحه يف تلك 
اللطائف الدقيقة، أفال منجده يف كل 
ما عدا ذلك َكرُب أو صغر؟! قال هللا 
عز وجل: ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة يِف اأْلَْرِض 

ويتعدى  بل  للنبات،  للحيوان كما 
ذلك إىل اجلماد أيًضا، إذ ال ُينحت 
من احلجر ما هو أكرب منه، والعكس 
الصخرة  من  احلجر  فيكون  صحيح 
وحاماًل  خلصائصها  آخًذا  الكربى 
تلك سنة هللا يف خلقه،  لتكوينها.. 
وكما أن لو كان األصل قواًي كان ما 
هو منه فيه كذلك من قوته والعكس 
قال  وكما  الضعف،  حال  يف  أيًضا 
الشاعر النيل حافظ إبراهيم عن األم.
واألسرة  الفرد  يكون  فباإلعداد 
للعيش  االستعداد  أمت  على  واجملتمع 
ما  البشر كثريًا  بين  وحنن  واملواجهة. 
يف  والفعال  اهلام  األم  دور  نالحظ 
مملكة احليواانت األقرب إلينا )األليفة 
سواء(  حد  على  واملتوحشة  منها 

ممد مصطفى - مصر
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َقرََّها  ُمْستـَ ْعَلُم  َويـَ َها  ِرزْقـُ اللَِّ  َعَلى  ِإالَّ 
ْوَدَعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي﴾)2(  َوُمْستـَ

تربية األم من ربوبية هللا  
قانون طبيعي أوجده  لذلك فاألمومة 
وأقره هللا تعاىل يف مجيع خملوقاته. فهي 
بشكل  تعاىل  إليه  املوصل  السبب 
العالقة  هذه  ُحسنت  فإذا  فطري. 
صارت خري مرجع وإذا اسُتفيد منها 
وأكثرها  اجملمعات  ألفضل  أسست 
الذات،  على  ورقابة  وطاعة  مساملة 
هللا  جعل  أجله  من  الذي  األمر 
الثانية  املرتبة  يف  الوالدين  بر  تعاىل 
قال  وجل،  عز  توحيده  بعد  مباشرة 
ِإالَّ  ْعُبُدوا  تـَ َأالَّ  رَبَُّك  تعاىل: ﴿َوَقَضى 
ُلَغنَّ  بـْ يـَ ِإمَّا  ِإْحَسااًن  َواِبْلوَاِلَدْيِن  ُه  ِإايَّ
َفاَل  َأْو ِكاَلمُهَا  َأَحُدمُهَا  َر  اْلِكبـَ ِعْنَدَك 
هَلَُما  َوُقْل  َهرمُْهَا  نـْ تـَ َواَل  ُأفٍّ  هَلَُما  ُقْل  تـَ
لقانون  مظهر  إهنما  قـَواًْل َكرمًِيا﴾)3(. 
الطبيعة أيخذ بنا إىل قانون الشريعة؛ 
يستطيع  كيف  بذلك  هللا  فيخربان 
اإلنسان محاية نظامه، حيث أورد يف 
القرآن  تعاليم  ملخص  اآلايت  هذه 
الكرمي، منبًها إىل أنه ال بد للمجتمع 
من مراعاة هذه األحكام وااللتزام هبا 
يف أايم إمياهنم، لينجوا من االحنطاط، 
بعض   ففي  رقيه)4(.  يستمر  فلن  وإال 
وأمهية  بقيمة  املرء  يشعر  ال  األحوال 

وجود األم حال وجودها معه والعيش 
ال  األوالد،  أكثر  إن  بل  يف كنفها، 
سيما يف عصر احلداثة هذا، وبسبب 
عدم استيعاهبم لنصح وتنبيه األمهات 
فنهى هللا  منهن..  يتأففون  ما  فكثريًا 
تقل  »فال  بقوله:  ذلك  عن  تعاىل 
بذرة  حتمله  ما  إىل  نظرا  أٍف«  هلما 
تنخر  تلك من عواقب سيئة  التأفف 
عظام أي جمتمع متماسك؛ وال يكون 
شعور املرء بقيمة األم متحقًقا بشكل 
كامل إال بفقداهنا مع األسف! وكما 
أن الوضع الصحي التام لإلنسان هو 
أن ال جيد الشعور بثقل أعضائه، فإذا 
حصل الشعور بثقل أعضاء أو بعض 
أعضاء اجلسم فهنا يكون املرض، ألن 
الصحة هي احلالة املتوازنة للكائن احلي 
واليت تتيح له األداء املتناغم واملتكامل 
على  احلفاظ  هبدف  احليوية  لوظائفه 

حياته ومنوه الطبيعي، فكذلك عالقة 
أبدى  فمهما  أبوالدها،  الرتبوية  األم 
إدراكهم  وعدم  صغرهم  على  األوالد 
أتفًفا وضجرًا، فهذا ال ميكن أن يصل 
ابلثقل  شعورهم  حالة  إىل  هبم  أبًدا 
فإذا  األم،  فقداهنم  حال  احلقيقي 
ُفقدت أحدث فقداهنا خلاًل يف النظام 
ونفسياهتم..  األبناء  وتنشئة  األسري 
ما ينعكس بشكل مباشر وغري مباشر 

على اجملتمع أيًضا.

قانون الحتضان
ميكن  ال  األم  أن  من  الرغم  وعلى 
شيء  أبي  تعويضها  أو  استبداهلا 
آخر.. إال أن هللا تعاىل الذي هو رب 
العاملني بث يف الكون نظائر روحانية 
توفر للمرء خاصية االحتضان هبدف 
والتحصن..  احلماية  وطلب  الرعاية 

لذلك وهب الله ملثل هذا املجتمع أيًضا نظاًما حكياًم أسامه 

نظام  هيكله  يف  متضمنا  النظام  ذلك  فكان  الجامعة،  نظام 

األم  تعجز  ما  توفري  به  املنوط  االحتضان  وقانون  األمومة 

ذلك  ولوال  فقدها.  جراء  أو  اضطراًرا  أدائه  عن  الطبيعية 

النظام الرباين لفسد نظام املجتمع اإلنساين بشكل عام.
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فمثاًل ُيعد الزوج كبديل مثايل من بعد 
السكن  شرط  حتقق  إذا  لزوجه  األم 
كما  الزوجني،  بني  املتبادلة  والرمحة 
فقدان  بعد  من  ألوالده  األب  أن 
فإن  بدوره،  هلم  أم  مبثابة  يكون  األم 
مل يستطع طلب له زوجة تطيب نفًسا 
فالغاية  وهكذا،  أًما..  هلم  تكون  أن 
االحتضان  قانون  حتقيق  ذلك  من 
يريب  أن  شأنه  من  والذي  املناسب 
احلياة  استقرار  على  وحيافظ  نشًئا 
للبعض وأتهيل اجلميع بصور متساوية 
ومتكافئني  صاحلني  ليكونوا  تقريًبا 

جملتمع صاحل وُمثمر.
ولكن مع ذلك يربز تساؤل هام حول 
من مل جيد من بني كل تلك الضروب 
ما يصلح له، كمن فقد أمه الطبيعية 
شيئا  أو  بديلة..  أمًّا  جيد  فلم  مثال، 
عليه  ُيطبق  فكيف  القبيل،  هذا  من 
صاحًلا  فرًدا  ليكون  االحتضان  قانون 
للصاحلني؟!  ومنتج  صاحل  جمتمع  يف 
فإنه ال يتسىن صالح اجملتمع عامة إال 
مشرتكة  صالح  درجة  إىل  ابلوصول 
أفراده.  بني  األقل  على  أدىن  كحد 
لذلك وهب هللا ملثل هذا اجملتمع أيًضا 
اجلماعة،  نظام  أساه  حكيًما  نظاًما 
فكان ذلك النظام متضمنا يف هيكله 
االحتضان  وقانون  األمومة  نظام 
املنوط به توفري ما تعجز األم الطبيعية 

فقدها.  جراء  أو  اضطرارًا  أدائه  عن 
ولوال ذلك النظام الرابين لفسد نظام 

اجملتمع اإلنساين بشكل عام.

نظام األمومة التقوميي 
األمومة يف الواقع نظام تعلو فيه مكانة 
الناس  األم على مكانة األب ويرجع 
حضرة  يذكر  ذلك  ويف  إليها)5(.  فيه 
الكالم  معرض  يف  املوعود  املصلح 
أقدام  حتت  »اجلنة  حديث  عن 
هذا  »ُينبه  تعريبه:  ما  األمهات«)6( 
احلديث إىل أن األم إذا رّبت أوالدها 
صاحًلا،  جياًل  أنتجت  جيدة  تربية 
األب  يناهلا  اليت  النعم  وأصبحت 
ولكن  اجليل،  هذا  خالل  من  أبدية 
إذا أساءت األم تربية أوالدها فإن ما 
ولن  مبوته  ميوت  سوف  األب  أحرزه 
هو  وهذا  الدنيا جبنات عدن.  تتمتع 
معاوية  عن  املروي  احلديث  مفهوم 
بن جامهة السلمي أنه جاء إىل النيب 
أن  أردت  هللا  رسول  »اي  فقال:   
أغزو، وقد جئت أستشريك«. فقال: 
قال:  »نعم«.  قال:  أمًّا؟  لك  »هل 
»فالزمها فاجلنة حتت رجليها« ويبدو 
فرأى  بعيوب،  الرجل كان مصااًب  أن 
النيب  أنه لو بقي يف صحبة أمه فإنه 
تربيتها.  حبسن  عيوبه  من  سيتخلص 
لعله كان حاد الطبع، ففكر رسول هللا 

 أنه لو ذهب إىل اجلهاد ازداد حدة 
وغضًبا، ولكن لو بقي عند أمه فإن 
طبعه الثائر سوف يلني بطول طاعته 
أيًضا  ومثله  احلديث  وهذا  هلا«)7(، 
حديث عن عبدهللا بن عمرو أنه جاء 
رجل إىل رسول هللا  يستأذن اجلهاد 
قال:  والداك؟«  »أحي  النيب:  فسأله 
»ففيهما  الرسول:  له  فقال  »نعم« 
جاهد«)8( ولعل اهلدف من احلديثني 
أن تتقوم نفس املرء أواًل داخل نظام 
األمومة بطاعتها وطاعة الوالدين قبل 
اجلهاد.  من  آخر  نوع  إىل  متيل  أن 
ولقد ورد يف رواية عن ابن عباس زايدة 
أقدام  احلديث »اجلنة حتت  يف ذلك 
أدخلن  شئن  »من  هي  األمهات« 
ومن شئن أخرجن«)9( وهذا يشري إىل 
أنه ابإلضافة إىل كون األمومة نظاما 
فهو كذلك  ُمطلقا،  وهتذيبيا  تقومييا 
نظام ال يقبل التالعب فيه، فإن أي 
إشكال يف التزامه والسري على منهجه 
النجاة.  خُيرج عن مساره املوصل إىل 
مث  تربيتها  أثناء  واقع  النظام  وهذا 
على األبناء حني بلوغهم ونضجهم، 
فهي إن مل حُتسن الرتبية أدت هبم إىل 
رعايتها  حُيسنوا  مل  إن  وهم  جحيم، 
وحسن معاملتها يف كربها -حىت وإن 
مل حتسن هي تربيتهم- زّجوا أبنفسهم 

يف اجلحيم.
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األم ونظام اجلماعة والطاعة
املشار  النيل  شاعر  بيت  أشار  لقد 
أن  إىل  املقال  هذا  بداية  يف  إليه 
اإلعداد اجليد للفتاة اليت ستصري فيما 
بعد أمًّا يكون هلا كبري األثر يف إخراج 
شعب على خلق طيب.. وال يغيب 
عن البال أن ذلك اإلعداد لن يتأتى 
فيقول  خالقه،  عن  ابتعد  جمتمع  يف 

الشاعر يف ختام قصيدته:
رّبوا البنات على الفضيلة إهنا  

  يف املوقفني هلن خري واثِق
وعليكم أن تستبني بناتكم   

   نور اهلدى وعلى احلياء الباقي)10( 
حال  يف  للناس  هللا  هيأ  فقد  لذا 
قبوهلم هلديه تعاىل طريقا لو استقاموا 
املنشودة،  الغاية  إىل  لوصلوا  عليها 
اإلميان  حال  يف  هللا  وعد  فهذا 
حينها  إذ  األعمال،  لصاحل  املرافق 
هللا  ويفيض  الدعوات  سُتستجاب 
عباده  هللا  ُيرشد  وحينئذ  أفضاله، 
الصاحلني إىل االحتاد يف مجاعة مؤمنة 
ُأًما، حتمل يف كنفها  تكون يف ذاهتا 
اإلميان.. فهي  األمن، وترعى غراس 
مبدأ  على  وتربيهم  املؤمنني  حتتضن 
الطاعة وهُتيئ هلم مناخا من التكافؤ 
املادي والروحاين كأم صاحلة ال تفرق 
التزامها  حال  ويف  أوالدها..  بني 
جناهتا  يف  أعضائها  يكون  والطاعة 

وإال فأولئك هم الفاسقون.
آايت  نتأمل  فحني  للعجب!  واي 
عن  تكلمت  اليت  اإلسراء  سورة 
يف  الوالدين  برب  معقبة  هللا  توحيد 
إحسااًن«  »وابلوالدين  تعاىل:  قوله 
سورة  يف  االستخالف  آية  وبني 
عن  كذلك  تكلمت  اليت  النور 
متمثال  للمؤمنني  تعاىل  هللا  عطاء 
معقبا  يقيمه  الذي  اخلالفة  نظام  يف 
قارب  لقد  »يعبدونه...«.  بـ  إايه 
ملخص  املوضعني  هذين  يف  هللا 
حسن  توحيده  فأعقب  تعاليمه، 
َقرَن بذلك  صالح  معاملة الوالدين فـَ
اإلميان، مث بّشر يف حال اإلميان أن 
الوالدين  بعطاء كعطاء  ُينعم  سوف 
على  لكنه  واملعنوي(  املادي  )األمن 
والنطاق  الشاسع  الزمين  املدى 
املكاين الواسع أال وهو نظام اجلماعة 

تقودها اخلالفة الراشدة املؤَيدة واليت 
أايم  يف  هنجها  على  السري  سيكون 
اإلميان أي وقت التمتع ابلنعم، جناة 
من االحنطاط والرقي، وإال فإن رقي 

جمتمع كهذا لن يدوم طويال.

)1(. ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل 
)2(. )سورة هود 7(  

)3(. )سورة اإلسراء 24( 
)4(. مرزا بشري الدين حممود أمحد، التفسري 
الكبري، ج4 حتت تفسري اآلية 24 من سورة 

اإلسراء
)5(. املعجم الوجيز

)6(. النسائي وامحد والطرباين والبيهقي
)7(. اخلالفة الراشدة ص91، 92 ط2015
)8(. البخاري، مسلم، النسائي، الرتمذي، 

أيب داود، أمحد
)9(. الكامل البن عدي

)10(. ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر 
النيل

وهب الله ملثل هذا املجتمع أيًضا نظاًما حكياًم أسامه نظام 

الجامعة، فكان ذلك النظام متضمنا يف هيكله نظام األمومة 

الطبيعية  به توفري ما تعجز األم  املنوط  وقانون االحتضان 

عن أدائه اضطراًرا أو جراء فقدها. ولوال ذلك النظام الرباين 

لفسد نظام املجتمع اإلنساين بشكل عام.
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اجلزء الثاين )ح 25(
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�ع�ي�هي:  � ا ��ل��د �لي�عر��ي�ن ا

حكاه  الذي    موسى  قول  معىن 
ْنَطِلُق ِلَسايِن﴾   القرآن: ﴿َوَل يـَ

414- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثتين 
والديت أنه ذات مرة يف أوائل األايم اجتمع 
ابجللسة،  شبيها  األمر  وأصبح  الناس 
فأبدى الناس رغبتهم يف أن يلقي حضرته 
ابخلروج  حضرته  همَّ  فلما  عليهم كلمة. 
تلبية لرغبتهم قال يل: لست عاملا إبلقاء 

الكلمات، فماذا عسى أن أقول هلم؟!
 أقول: هذا هو معىن قول موسى

ْنَطِلُق ِلَسايِن﴾ )الشعراء 14( أي  ﴿وََاَل يـَ
أنين ال أعرف إلقاء الكلمات. ولكن إذا 
أقام هللا تعاىل أحًدا على منصب فال بّد 
أنه عز وجل يراه أهال ألداء مهامه، وإذا 

ُه. فلما وصل  كان فيه نقص ما فإنه يُسدُّ
موسى  بالط فرعون انطلق لسانه، 
حبيث بدا وكأنه جتاهل هارون الذي سبق 
أن طلب من هللا أن يبعثه ملوازرته. كذلك 
املسيح املوعود ، فقد وهبه هللا تعاىل 
قوة خطابية ساحرة إىل درجة أن أصبح 
بعض أهل الدنيا يقولون أبن بيانه ساحر.

سنه  منذ حداثة  املوعود  املسيح  حياء 
وتعلقه ابملسجد

لقد  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -415
تذكرة  يف كتابه  احلق  سراج  بري  كتب 
يف  طاعن  رجل  ثه  حدَّ أن  ج2  املهدي 
سكان  من  السيخ  إقطاعيي  من  السن 

إحدى القرى اجملاورة لقاداين وقال: إنين 
َأكرُب »مرزا صاحب« بـ 20 عاًما، وكنت 
أترّدد كثريًا على »املرزا الكبري« )أي والد 
حضرته (، ولقد حدث كثريًا أمامي 
أيضا أنه كلما زاره بعض كبار احلكام أو 
ما  احلديث: كثريًا  أثناء  يسألونه  األعيان 
نلتقي أبكرب ابنيك، إال أننا مل نر األصغر 
قط. فكان والد حضرته  يرّد: نعم، 
حياة  يعيش  أنه  إال  أيضا  أصغر  ابن  يل 
العزلة، ويستحيي كالعرائس وبسبب هذا 
احلياء ال يلقى أحًدا. مث كان املرزا الكبري 
املسيح  )أي  حبضرته  ليأيت  أحًدا  يرسل 
ًسا ويسّلم  املوعود (، فكان أييت ُمنكِّ
وجيلس على مقربة من والده. كان املرزا 
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هي  ها  مبتسًما:  للضيوف  يقول  الكبري 
العروس، قد رأيتموها اليوم.

هذا  مرة  جاء  احلق:  سراج  بري  كتب 
وكنا  قاداين  إىل  السيخي  اإلقطاعي 
عدًدا من الناس، نتناول الطعام يف الغرفة 
املزرا  أين  السيخي:  سأل  املستديرة. 
بيته، وليس هذا  له: هو يف  قلنا  احملرتم؟ 
وقت خيرج فيه عادة، لذلك ال نستطيع 
يف  منهمكا  يكون  رمبا  إذ  نناديه  أن 
فلم  فتلقاه.  خيرج  حىت  فانتِظر  العمل، 
أي  دون  مناداي  عقريته  رفع  أن   يلبث 
اخرُج  املرزا،  سيدي  اي  وخوف:  وجل 
خرج  صوته  حضرته  سع  فلما  قليال. 
له:  وقال  تبّسم  رآه  وملا  الرأس،  حاسر 
كيف حالك اي »سردار صاحب«؟ هل 
أنت خبري وعافية؟ مرت أايم مل أرك فيها. 
ومسرور  سعيد  أان  نعم  السيخي:  قال 
ولكن الشيخوخة تقّض مضجعي، وأجد 
صعوبة يف املشي أيضا، حىت أنين ال أقوى 
على أعمال الفالحة. هل تتذكر اي مرزا 
احملرتم وقت كان املرزا الكبري يقول عنك: 
إن ابين هذا عليق املسجد، فال يتوظف 
وال يكسب شيئا، مث كان خياطبك وهو 
يبتسم قائال: سأطلب تعيينك شيًخا يف 
األقل  على  فستكسب  املساجد،  أحد 
تتذكر  هل  مث  سنواي،  قمًحا  400 كغ 
أن املرزا الكبري كان يرسلين ألدعوك إليه، 
التأسف  ملؤها  بنظرة  إليك  ينظر  فكان 
هذا  ابين  إن  لألسف!  اي  يقول:  وكأنه 

فلو  اآلن،  أما  العامل.  رقي  عن  يتخلف 
كان حيًّا لرأى هذا الرقي واالزدهار اليوم 
العليق ابملسجد قد صار  ابنه  أن  وأدرك 
ملًكا، حبيث أيتيه كبار الناس من أماكن 

بعيدة ليكونوا خداًما على عتبته.
كان حضرته  يسمع أقواله متبسما، 
األمور،  هذه  أتذكر كل  نعم  أجابه:  مث 
إنه فضل من هللا، وال دخل فيه جلهدي 
وقويت. مث قال له بكل حمّبة: انتظر، حىت 

آمر بتحضري الطعام لك.
كتب بري سراج احلق: مث إن هذا السيخي 
العجوز اسرتسل يف احلديث معي وقال: 
هذا  ابين  إن  يقول:  الكبري  املرزا  كان 
ا  جدًّ قلق  وإنين  شيًخا،  يعدو كونه  لن 
جتاهه، كيف سيعيش حياته بعدي؟! ال 
شك أنه صاحل، ولكن العصر هو عصر 
الشّطار. وأحيااًن كان يقول وقد اغرورقت 
عيناه: إن غالم أمحد صاحل وطاهر، وأىن 

لنا أن نبلغ مقاَمه؟! 
يقول بري سراج احلق: كانت دموع هذا 
سرده  أثناء  اهنمرت  قد  أيضا  السيخي 
هذه األمور، مث قال: لو كان مرزا غالم 

مرتضى حيًّا اليوم لرأى مشهًدا عجيًبا.

صفة  يف  الكاملة  هللا  أظلل  النبيون 
يعلمون  وكذلك  والستغناء  الرمحة 

بفراستهم الفطرية أحوال الناس
416- بسم هللا الرمحن الرحيم. لقد كتب 
بري سراج احلق يف كتابه »تذكرة املهدي« 

أن َثرايًّ من عائلة »ميمن« جاء مرة من 
 500 تقدمي  يريد  قاداين  إىل  مومباي 
روبية هدية حلضرته ، وقال يل لدى 
له  يسمح  حضرته كي  أخرب  أن  وصوله 
بلقائه يف التو، إذ إنه جاء خصيًصا لزايرة 
لديه  فليست  حضرته وسيعود من فوره، 
فرصة أكثر. لقد كتبت يف ورقٍة حال هذا 
حضرته. كتب  إىل  وأرسلتها  الشخص 
مشغول  أبنين  له  قل  الرد:  يف  حضرته 
اآلن يف أمر ديين وسألتقي به عند صالة 
الظهر إن شاء هللا. قال ذلك الثري: ليس 
عندي وقت كثري حىت أمكث هنا حىت 
حضرته  إىل  أخرى  مرة  فكتبُت  الظهر. 
قوَله فلم جيب حضرته، وابلتايل غادر هذا 

الشخص.
أخربه  الظهر،  وقت  حضرته  خرج  فلما 
ذلك  مبجيء  الصالة  بعد  اإلخوة  أحد 
الثري من عائلة »ميمن«، وأنه كان يريد 
أن يقّدم حلضرته هدية أيضا قدرها 500 
روبية. قال حضرته: ما لنا وألمواله؟ إن 
مل يكن لديه وقت فمىت كان عندان متسع 
من الوقت؟! إن مل يكن لديه رغبة يف هللا 

فال رغبة لدينا يف الدنيا.
يتسمون  انحية  من  األنبياء  إن  أقول: 
مبكانة أسى يف الشفقة وااللتفات، ومن 
انحية اثنية إهنم ظل هللا الكامل يف صفة 
بفراستهم  يعرفون  ما  وكثريًا  االستغناء. 
إىل  حيتاج  كان  إذا  املرء  عن  الفطرية 

االلتفات إليه أم ال.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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س: ما اسم اجلريدتني األولَيني للجماعة؟ 
ج: مها جريدة احَلَكم وبدر؛ وقد وصفهما 
ساعدا  أبهنما    املوعود  املسيح 
اجلماعة، وأوالمها قد توّقف إصدارها، وأما 

بدر فهي ال تزال تصدر يف قاداين.

  املوعود  املسيح  وضع  مىت  س: 
وُحجرة  املسيح  ملنارة  األساس  حجر 

بيت الدعاء؟
ج: يف 1903/3/13م يف قاداين.

املوعود  املسيح  وصفها  مدينة  أي  س: 
 أبهنا موطنه الثاين؟

ج: مدينة سيالكوت يف والية البنجاب 

س: كيف تعلم  اللغة العربية، وماذا 
قال هبذا اخلصوص؟

من  سنه  حداثة  يف    درس  لقد  ج: 
العربية وقواعدها ما ميكنه من قراءة  اللغة 
علوم  يف  يتبحر  مل  ولكنه  الكرمي،  القرآن 
وال  حبورها،  يف  انغمس  وما  اللغة  هذه 
ومل  ودروهبا.  مسالكها  يف  بقدميه  خطا 
هبا،  يتحدث  اليت  لغته  هي  العربية  تكن 
يسافر إىل  به. ومل  ينطق  الذي  لسانه  وال 
العرب  منازل  ينـزل يف  ومل  عريب،  بلد  أي 
وساحاهتم، وما أقام بني العرب أو البدو أو 
  جاور مساكنهم وخيامهم. وملا أعلن
والداين  القاصي  يدعو  وراح  دعوته  عن 
املشايخ  أخذ  واملقاالت،  الكتب  وينشر 
من  زمانه  وعلماء  واملتعصبون  واملولويون 
األدابء واحلاذقني، ُيعرّيونه بضعفه يف اللغة 
العربية، وسخروا منه كما سخر أسالفهم 
السابقون من األنبياء املكرمني؛ فقالوا كما 
يذكر القرآن الكرمي على لسان فرعون اللئيم 

ٌر مِّْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي َوال  َأْم َأاَن َخيـْ
  الزخرف: 53(، إذ إنه( َيَكاُد ُيِبنُي
مل يكن ابلفعل من علماء اللغة العربية، فما 
كان له أن يرد على انتقاداهتم.. فلجأ إىل 
خالقه، وأخذ يتوسل إىل مواله وِحّبه وابرئه 
أبلغ  وجيعله  العربية،  اللغة  علوم  يؤتيه  أن 
من كل بلغاء عصره، وأوحد أدابء زمانه.. 
ويف عام 1893م استجاب هللا لتضرّعاته، 
ليلة،  يف  وأصلحه  توسالته،  لكل  وسع 
وعّلمه أربعني ألًفا من اللغات العربية، متاما 
كما سبق وأخربان رسول هللا  يف حديثه 
َلٍة.«  عن املهدي بقوله »ُيْصِلُحُه هللاُ يف لَيـْ
ومما قاله  - يف كتابه »عاقبة آهتم«- 
اللسان  يف  وإن كمايل  اخلصوص:   هبذا 
طليب،  وقصور  جهدي  قلة  مع  العريب، 
الناس  على  لُيظهر  ريب  من  واضحة  آية 
علمي وأديب. فهل من معارض يف مجوع 
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أربعني  ُعّلمت  ذلك  مع  وإين  املخالفني؟ 
بسطة  وأعطيت  العربية،  اللغات  من  ألفا 
يف  اعتاليل  مع  األدبية،  العلوم  يف  كاملة 
وجعلين  الفرتات،  وقّله  األوقات،  أكثر 
وكما  الفرات.  املاء  من  بياان  أعذب 
جعلين من اهلادين املهديني جعلين أفصح 
والنثر،  النظم  يف  ُفقت  وقد  املتكلمني... 
وُأعطيت فيها نورًا كضوء الفجر، وما هذا 

فعل العبد، إن هذا إال آية رب العاملني.
وقال  يف كتابه »جنم اهلدى«: ومن 
خارقة  ملكة  يل  وهب  تعاىل  أنه  آاييت 
للعادة يف اللسان العربية، ليكون آية عند 
أهل الفكر والفطنة. والسبب يف ذلك أين 
كنت ال أعلم العربية إال طفيفا ال ُتسّمى 

العلمية.. 
وقال  أيضا: خلع هللا علّي أان العبد 
وّسى  القلم«  »سلطان  لقَب  الضعيف 
قلمي بـ »ذو الفقار علي« والسر يف ذلك 
احلرب  زمن  ليس  الراهن  الزمن  أن  هو 
والقتال وإمنا هو زمن القلم  )امللفوظات، 

جملد 1، ص 232( 

س: ماذا تعرف عن اخلطبة اإللامية اليت 
ألقاها املسيح املوعود ؟

بتاريخ 11  املبارك  ج: يف عيد األضحى 
ذو   10 املوافق  1900م  نيسان/أبريل 
املسيح  سيدان  ألقى  هـ   1317 احلجة 
هي  خطبة    املهدي  واإلمام  املوعود 
األوىل له ابللغة العربية، واشتهرت بـ »اخلطبة 

اإلهلامية«. وتبدأ هذه اخلطبة اجلليلة بقوله 
ْوِمُكْم  يـَ يف  رُوا  َفكِّ هللِا..  ِعَباَد  »اَي   :
ْوِم اأَلْضَحى، َفِإنَُّه ُأودَِع َأْسرَارًا أُلويِل  هذا يـَ
من  احلكمة  فيها  بنّي  وقد  النـَُّهى...« 
وفلسفتها،  اإلسالم  حااي يف  وَالضَّ النُُّسك 
وماذا حلَّ ابإلسالم من مصائب، وحتدث 
عن بعثته  والغاية منها وأقام احُلّجة، 
وبّشر  هللا،،  وتقوى  اإلميان  على  وحثَّ 

قني وأنذر املخالفني.  املصدِّ
ُهوا  تـَ نـْ وأهنى هذه اخلطبة بقوله: »... َوإْن ملَْ يـَ

ُهْم َخِبري«.  بِّئـُ نـَ ُر َجِدير، َوَسْوَف يـُ بـْ فالصَّ
هذه  عن    املوعود  املسيح  قال  وقد 
اخلطبة يف كتابه »نزول املسيح« ما تعريبه:

إهلاما  تلقيت  األضحى  عيد  صباح  »يف 
فُأِخرَب  ابلعربية.  بضع كلماٍت  ألِق  يقول: 
قد  أكن  ومل  بذلك،  األحباب  من  كثري 
ألقيُت أّي خطاب ابلعربية من قبل، ولكن 
العيد  خطبة  إللقاء  اليوم  ذلك  يف  قمُت 
لساين كالما  على  هللُا  فأجرى  ابلعربية، 
وقد  ابملعارف،  مليئا  فصيحا  بليغا  عربيا 
اإلهلامية(، وهو  )اخلطبة  ل يف كتاب  ُسجِّ
خطاب يبلغ عدة صفحات، وألقيته ارجتاال 
دفعًة واحدًة واقًفا. وقد ساه هللا تعاىل يف 
وحيه آية؛ ألن هذا اخلطاب االرجتايل كان 
مبحِض قدرة هللا تعاىل. إنين ال أصّدق أبًدا 
والعلم  الفصاحة  أهل  من  عربيا  أديبا  أن 
هذه  مثل  ويلقي  يقف  أن  على  يقدر 
اجمللد  الروحانية،  )اخلزائن  ارجتاال.  اخلطبة 

18، ص 588( 

الوحي«  »حقيقة  يف كتابه    وقال 
نيسان  أبريل/   11 يوم  »يف  تعريبه:   ما 
تلقيُت  األضحى  عيد  صباح  1900م 
إهلاما: »اخُطْب اليوم ابلعربية، قد ُأعطيَت 
»كالٌم  ابلعربية:  إهلاما  وتلقيُت  القوَة«. 
فقمُت  لدن ربٍّ كرمٍي«...  ِمن  ُأفصحْت 
ابللسان  اخلطبة  إللقاء  العيد  صالة  بعد 
من  قوة  أوتيُت  أنين  هللا  ويعلم  العريب، 
الذي  الفصيح  العريب  واخلطاب  الغيب. 
خارج  ارجتاال كان  فمي  من  خيرج  كان 
أن  أبًدا  أظن  وال  كلّيًة.  قدريت  نطاق 
إهلام  دون  -من  يقدر  الدنيا  يف  شخصا 
هبذه  خطاب  إلقاء  على  خاص-  رابين 
الفصاحة والبالغة يبلغ عدة صفحات من 

دون أن يكتبه على ورق أوال. 
عندما ألقيُت بني الناس هذه اخلطبة العربية 
عدد  اإلهلامية« كان  »اخلطبة  ُسّيت  اليت 
سبحان  شخص.  مائيت  قرابة  احلضور 
هللا! كانت عني غيبية تتدفق عندئذ، وال 
أدري ما إذا كنت أان املتكلم أو أن مالكا 
كان يتكلم بلساين؛ ألنين كنت أعلم أن 
ال دخل يل يف هذا الكالم. كانت اجلمل 
تلقائيا، وكل مجلة  اجلاهزة خترج من فمي 
معرفية  إهنا معجزة  آية يل...  منها كانت 
أراها هللا تعاىل، وال أحد يستطيع أن يقدم 
 ،22 اجمللد  الروحانية،  )اخلزائن  نظريها. 

ص 376-375(
على  اجلماعة  موقع  عرب  متوفرة  اخلطبة  وهذه 

شبكة اإلنرتنت. 
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سامح مصطفى - مصر

 بني يدي املوضوع 
النبوءات املستقبلية يف الكالم املوحى عموما،  من عجيب أمر 
والقرآن اجمليد خصوصا، أن حتقق تلك النبوءات ال يقتصر على 
يكون  أن  طاملا حيدث  بل  األحوال،  من  واحد يف كثري  مظهر 
الواحدة أكثر من حادثة، ألكثر من شخص،  النبوءة  مصداق 
يف أكثر من زمان، األمر الذي ُيكِسب النبوءات بشكل عام، 
والقرآنية منها بوجه خاص طابع االستمرارية يف التحقق، حبيث 
تبقى آية ودليال قائما على صدق ذلك الكالم املوحى، وابلتايل 
هذا  من  القرآنية  والنبوءات  الوحي.  ذلك  عليه  نزل  من  صدق 
القبيل أكثر من أن حُتصى وحُتصر يف مقال كهذا، لذا َسُيكتـََفى 

ابإلشارة إىل إحداها بشيء من الدراسة املوجزة.

 تكرار غريب، وإشكالية بلغية 
جاء وصف النيب بـ«األمي« يف التنزيل احلكيم يف سورة واحدة، 
هي سورة األعراف، ويف آيتني اثنتني متتاليتني، مها اآليتان 158، 
اأْلُمِّيَّ  النَّيِبَّ  الرَُّسوَل  تَِّبُعوَن  يـَ ﴿الَِّذيَن  تعاىل:  قوله  يف  و159، 
ْورَاِة وَاإْلِجْنِيِل أَيُْمرُُهْم اِبْلَمْعرُوِف  الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم يِف التـَّ
يَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع  َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحُيِلُّ هَلُُم الطَّ نـْ َويـَ
ُهْم ِإْصرَُهْم وَاأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه  َعنـْ
ُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * ُقْل  بـَ َوَنَصرُوُه وَاتـَّ
َماوَاِت  َها النَّاُس ِإينِّ َرُسوُل اللَِّ إِلَْيُكْم مَجِيًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ اَي أَيـُّ
النَّيِبِّ  َوَرُسوِلِه  اِبللَِّ  َفآِمُنوا  َوميِيُت  حُيِْيي  ُهَو  ِإالَّ  إَِلَه  اَل  وَاأْلَْرِض 

ْهَتُدوَن﴾ )1(.  ْؤِمُن اِبللَِّ وََكِلَماِتِه وَاتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَ  اأْلُمِّيِّ الَِّذي يـُ
أذهاننا هو: أال حييد أسلوب  تداعيا إىل  التساؤالت  إن أول 
القرآن  عودان  الذي  البالغي  املنطق  عن  هذا  الظاهر  التكرار 
عليه؟! أعين أن تعبري »النيب األمي« ورد يف )اأَلعراف: 158( 
مث تكرر وروده يف )اأَلعراف: 159( دون أن يستعاض عن 
التكرار بضمري ابرز، ولتقريب املسألة نورد مثاال، فبدال من أن 
العنب عصريا، وأنكل  نتناول العنب طازجا، ونشرب  نقول: 
أن  علينا  حتتم  البالغية  البديهيات  أبسط  فإن  زبيبا،  العنب 
زبيبا،  وأنكله  عصريا،  ونشربه  طازجا،  العنب  نتناول  نقول: 
واليت  )اهلاء،  املتكرر بضمري ابرز  اللفظ  نستعيض عن  حبيث 
مبعىن »هو«(، وهذه بديهية بالغية، اللهم إال إذا كان التكرار 
غري واقع أصال، ولعلنا مل ندرك حقيقة األمر بعد، فما عساها 

تكون تلك احلقيقة اي ترى؟!

 األمية كصفة نبوية، ونظرة يف الفهم التقليدي السائد 
 ، كثر احلديث عن معىن األمية يف حق حضرة خامت النبيني
اجلهل  تعين  أبهنا  قالوا  من  واحملدثني  القدامى  املفسرين  ومن 
ابلقراءة والكتابة، لئال يكون ألحد من البشر عليه منة، وأنه 
هؤالء  ومن   ، احلكيم  العليم  من    علومه  استمد كل 
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املفسرين طائفة أفرطت يف القول هبذا املعىن حىت ابتت تكفِّر 
 كان عاملا ابلقراءة  اخلامت  النيب  أن  بنقيضه، من  يقول  من 
املفسرين ارأتت أن تفسر  والكتابة. وهناك طائفة أخرى من 
أمية النيب أبهنا نسبة إىل األمم، أي األمم األخرى غري األمة 
اإلسرائيلية. وهذا التفسري يبدو داحضا ببساطة، إذ بناء عليه 
األمي« على مجيع من خلوا من  »النيب  لقب  إطالق  يصلح 
النبيني الغري منتمني إىل بين إسرائيل، وهذا غري مقبول ابلنظر إىل 

 السياق القرآين املشري إىل نيب بعينه، أو نبيني اثنني بعينهما. 
مث كيف ينسب النيب اخلامت إىل األمم وبدءا من زمنه انصهرت 
كافة األمم يف أمة واحدة؟! وحقيقة اندماج مجيع األمم الغابرة 
يف هذا الزمان ابتت من البديهيات، فاآلن ال يستقيم التعبري أن 
حممدا  نيب األمم، وإمنا هو نيب األمة الواحدة، مصداقا لقوله 
َفاْعُبُدوِن﴾)2(،  رَبُُّكْم  وََأاَن  وَاِحَدًة  ُأمًَّة  ُأمَُّتُكْم  َهِذِه  تعاىل:﴿ِإنَّ 
فنسبة حضرة حممد املصطفى  إىل »األمم« أمٌر منطٍو على 

مغالطة ملحوظة، على األقل مبشاهدة الواقع.

 أكان من فحول الشعراء أميون؟! 
ُيالَحظ أن كثريا من فحول شعراء العربية كانوا جيهلون القراءة 
وهو  العبد«،  بن  اجلاهلي كان »طرفة  العصر  فمن  والكتابة، 
أن  حىت  والكتابة،  القراءة  جيهل  املعلقات، كان  شعراء  من 
قصته املشهورة يدرك اجلميع منها أن جهله ابلقراءة كان سبب 
مقتله. ومن العصر األموي كان الشاعر الفرزدق كذلك جاهال 
حممد  بن  نصر  جند  العباسي  العصر  ومن  والكتابة،  ابلقراءة 
يعين  األمية  مفهوم  فلو كان  الكثري.  هؤالء  وغري  اخُلْبزَِأُرزِّي، 
جمرد اجلهل ابلقراءة والكتابة، وما يستتبع ذلك من القصور يف 
حتصيل سائر املعارف والعلوم، فبم نفسر عدم افتخار أولئك 
الشعراء بذلك اجلهل يف أي من قصائدهم اليت دونوا فيها كل 
كبرية وصغرية عن حياهتم وحياة أقوامهم؟! ملاذا مل يفتخر هؤالء 
الشعراء، أو املسلمون منهم على األقل، بـ«أميتهم« تلك، واليت 

نبوية كما  املعريف؟! ال سيما وأهنا صفة  أهنا تعين اجلهل  ُفِهَم 
ُيشاع؟!

تعاموا  واحملدثني  القدامى  املفسرين  أكثر  أن  له  يؤسف  مما 
أهنم ذهبوا مذاهب شىت  الرغم من  املالحظة، على  عن هذه 
سورة  آييت  يف  »األمي«  بـ  النيب  وصف  داللة  فهم  سبيل  يف 
األعراف. أما عدم معرفته  ابلقراءة والكتابة، فإنه   يكن 
وحيدا يف هذا بني العرب، بل كان عدم معرفة القراءة ظاهرة 
شائعة يف اجملتمع العريب آنذاك. الالفت يف األمر أننا حىت لو 
سلَّمنا جدال هبذه الفكرة، فسنجد أن صفة األمية )اليت يعنون 
هبا اجلهل ابلقراءة( ليست صفة اثبتة يف حضرة خامت النبيني 
، إذ كيف يستسيغ العقل السليم أن يكون جاهال من حيث 
الناس  أأيمر  دفعا؟!  إليه  ويدفعهم  بل  التعلم؟!  على  اآلخرين 
ابلرب مث ينسى نفسه؟! حاشاه ! نعم، ال ننكر أن حضرة 
حممد املصطفى  مل يتعلم القراءة والكتابة قبل نبوته، ولكن، 
ماذا بعد تكليفه ابلنبوة؟! ال بد وأن األمر تغري، فلماذا بقيت 

صفة »األمية« لصيقة به إىل اآلن؟!

 قاعدة النسبة الصرفية تفصل يف القضية 
اسم  الصرفية،  بنيتها  من  واضح  هو  »أمي«، كما  لفظة  إن 
منسوب للحوق ايء النسب به، فإذا ما جردانه من ايء النسب 
أن  األول:  االحتمال  هلما،  اثلث  ال  احتمالني  أمام  نكون 
يكون لفظ »أمي« نسبة إىل »أم«)3(، ويكون املعىن أنه استقى 
علومه من املصدر األم، أي األول، وهو هللا . وعلى الرغم 
لدن  من  علمه  تلقى    حممد  سيدان  حضرة  أبن  يقيننا  من 
أننا  إال  البشر،  من  أحد  واسطة  ودون  مباشر  بشكل    هللا 
من  النبيني  سائر  دون  من  الصفة  هبذه  متفردا  ليس  أنه  نعلم 

 قبله، فحضرة آدم  أمي كذلك من هذا املنطلق. 
االحتمال الثاين: أن يكون لفظ »أمي« نسبة إىل »أمة«، وهذا 
االحتمال هو األجدر ابلقبول يف نظران، لكونه مدعوما أبكثر من 
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النسبة  قاعدة  توافقه مع  بدءا من  داعم، 
الصرفية اليت تقول أبن كل اسم منته بتاء 
أتنيث مفتوح ما قبلها تكون النسبة إليه 
إببدال اتء التأنيث بياء النسب مع كسر ما 

 قبلها ملناسبة حركة الياء، مثل: 
 ، ِحلِّيٌّ  / ِحلَّة   ، ِملِّيٌّ  / ِملَّة   ، ُدرِّيٌّ  / ُدرَّة 
 .. ، َذرَّة / َذرِّيٌّ ، ُسرَّة / ُسرِّيٌّ ُمرَّة / ُمرِّيٌّ
ُأمَّة  إىل  النسبة  تكون  النسق  هذا  وعلى 
مدعوم  االحتمال  هذا  .. كذلك  ُأمِّيٌّ  /
القدامى،  املعاجم  أصحاب  أبقوال 
»واأْلُمِّيُّ  قال:  والذي  مثال،  كاملطرزي 
َوِهَي  اْلَعَرِب  ُأمَِّة  إىَل  َمْنُسوٌب  اللَُّغِة  يِف 
ِلُكلِّ  َفاْسُتِعرَي  ْقرَُأ  تـَ َواَل  َتْكُتُب  َتُكْن  ملَْ 
اْلِقرَاَءَة«)4(..  َواَل  اْلِكَتاَبَة  ْعِرُف  يـَ اَل  َمْن 
يقرأ،  ال  من  هو  األمي  أن  فمعىن  إًذا 
وليس  فقط،  االستعارة  سبيل  على  جاء 

 هو املعىن األصلي للفظ. 

األمة، ونيب من  اثنان: نيب إىل  األمِّيَّان 
األمة

اآلن لدينا حصيلة من التساؤالت، واليت 
ابإلجابة عنها قد ندرك داللة تعبري »النيب 
األعراف،  مكررا يف سورة  الوارد  األمي« 
حمالة  ال  األول  التعبري  أن  ابعتبار  وذلك 
يشري إىل سيدان حممد  الذي هو نيب 

األمة ومبتدؤها.
منطقية  قضية  على  منطو  هنا  واألمر 
دقيقة، تتلخص يف أن رأس األمة ومبدأها 
ال  مثال،  عناصرها،  سائر  إىل  ينتمي  ال 

من  معدود  آدم  حضرة  أن  القول  يصح 
بين آدم، كذلك ال يصح القول أن سيدان 
حممدا معدود من أمة حممد، ألن به بدأت 
نبيا  األمة احملمدية، فهو نيب األمة وليس 
من  مزيد  إىل  يدعوان  وهذا  األمة،  من 
التفكر يف كنه تعبري النيب األمي »املكرر« 
حنصل  حىت   ،)159 )اأَلعراف:  آية  يف 
منظومة  مع  متوافقة  داللية  صيغة  على 

الصرف واملنطق والبالغة. 
  القادايين  أمحد  غالم  مرزا  وحلضرة 
القضية  حل  فيها  يكمن  لطيفة  عبارة 
أبسرها، حيث يتحدث عن نفسه بوصفه 
األخري  الزمان  يف  بنزوله  املوعود  املسيح 

قائال:
أن  أثبتُّ  قد  دمُت  ما  األحبة،  »أيها 
املسيح بن مرمي قد مات، وأنين أان املسيح 
ل املسيَح األول  املنَتَظُر جميُئه، فالذي يفضِّ
احلديث  نصوص  من  يثبت  أن  عليه 
بشيء  ليس  املقبل  املسيح  أن  والقرآن 

وال  نبًيا  يسّمى  أن  يستحق  وال  ُيذكر 
َحَكًما، وأن املسيح األول هو كل شيء. 
فحاربوا  وعده،  حسب  هللا  أرسلين  لقد 
لست  إين  نعم،  استطعتم.  إن  اآلن  هللا 
من  وُأمِّّي  انحية،  من  نيب  بل  فقط  نبًيا 
انحية أخرى لكي َتثُبت قوُة النيب القدسيُة 

 وكماُل فيضه.« )5(.  
النيب  األمي هو  النيب  أن  الفكرة  خالصة 
حممد  سيدان  وهو  األمة،  إىل  املرسل 
إليه  املشار   ، النبيني  وخامت  املصطفى 
)اأَلعراف: 158(،  آية  األمي يف  ابلنيب 
والنيب األمي أيضا هو النيب الذي »من« 
أمحد  غالم  مرزا  سيدان  وهو  األمة، 
املشار   ، احملمدي  املسيح  القادايين 
إليه يف آية )اأَلعراف: 159(، فاحلمد هلل 
تعاىل أن وفقنا التباع النيب األمي األول، 
مث أمت علينا نعمته أبن زادان توفيقا التباع 
نيب  هو  الذي  خادمه  ابتباع  النيب  ذلك 

 أمي أيضا، أي من أمته. 
_____

1. )اأَلعراف: 159-158(
2. )األنبياء: 93(

3. معجم اللغة العربية املعاصرة، ألمحد فؤاد عمر
4. املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي

5. حقيقة الوحي، اخلزائن الروحانية، جملد22، 
ص159 .. يف طبعات سابقة من »حقيقة الوحي« 

كانت اللفظة اليت حتتها خط ُتنقل كما هي من 
األردية )أميت(، واالستعاضة عنها بـ »األمي« قد مت 

ابستشارة املرتجم، بعد الرجوع إىل أصول الصرف 
العريب.
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