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التقوى

كمــا يعايِــن اإلنســان التاريــخ العريــق يف 
فإنــه  واملتاحــف،  املعــارض  أروقــة  كافــة 
يف  اإلســام  معــاين  أبــرز  يــرى  كذلــك 
كافــة أركانــه املعروفــة، بــدءا ابلشــهادتني ومــرورا إبقامــة 
وصــوال  رمضــان، مث  الــزكاة، وصيــام  وإيتــاء  الصــاة، 
إىل حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيا. ومــن أبــرز 
معاين اإلســام اليت نعنيها يف هذا املقام نشــر الســام 
وإفشــائه بــني خلــق هللا مجيعــا علــى اختــاف أدايهنــم 
وألواهنم وقومياهتم ومشارهبم السياسية والثقافية. وكلمة 
»َسِلم« العربية اليت تعين جنا وعاش يف سكينة، يفوقها 
مجــاال كلمــة »أســلم«، والــيت ال يقتصــر مدلوهلــا علــى 
االســتمتاع ابلطمأنينة والســام، وإمنا يتعداه إىل جعل 
اآلخريــن مــن األقــارب واألابعــد يســتمتعون ابلشــعور 
ذاتــه، ذلــك أبن املســلم احلقيقــي هو من يعمل جاهدا 
علــى إفشــاء الســام بــني اخللــق، ففاحــه منــوط حببــه 

وحتببه إىل إخوانه الذين هم كلهم خلق هللا تعاىل. 
ويقــاس رقــي األمــم واحنطاطهــا مبــدى التزامهــم بــروح 
األوامــر اإلهليــة أو ابتعادهــم عنهــا، وملــا شــرع هللا تعــاىل 
احلــج آمــرا نبيــه إبراهيــم  ابلتأذيــن بــه، جعــل أوىل 
لذلــك  النــاس  تلبيــة  علــى  املرتتبــة  اإلجيابيــة  النتائــج 
هَلُــْم﴾ )احلــج: 29(.  َمَناِفــَع  النــداء هــي: ﴿لَِيْشــَهُدوا 
علــى املســتوى املــادي الدنيــوي البحــت، كانت املنافع 
الدنيوية اليت حتصلت جملاوري البيت احلرام وآمِّيه هائلة 
ويصعــب حصرهــا، فمناســك احلــج مجيعهــا مــا كانــت 
لتــؤدى لــوال جــو الســلم العــام، فعلــى الرغــم مــن عــراك 
امتثــاال  املســتمر، كانــوا يضطــرون  العــرب وتطاحنهــم 
إىل  الرمحــن،  خليــل  جدهــم  أايم  منــذ  اإلهلــي  لألمــر 
التوقــف عــن الضــرب والطعــان ألداء تلــك املناســك، 

وبلــغ أمــر تشــديد عــدم ســل الســيوف يف تلــك األايم 
أن جعلــت أايم اســتعدادهم للحــج وقيامهــم بــه حمرمــة 
عند هللا، وتلك هي األشهر احلرم. ومن طبيعة النفس 
اإلنسانية أهنا متيل إىل املؤانسة واملساملة، فالبغض ليس 
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من فطرهتا، وإمنا هو وازع شيطاين ُدعيت اإلنسانية إىل 
رمجــه ونبــذه خــال تلــك األايم علــى األقــل، وذلك يف 
مشــهد مهيــب ترمــى فيــه اجلمرات إعــاان من احلجيج 
واســتعاذهتم  األوىل  فطرهتــم  اســتعادة  رغبتهــم يف  عــن 
برهبم األعلى من نزغات الشيطان. ولكن الناظر بعني 
املتأمــل ينتابــه اســتغراب عظيــم مــن مــدى التناقض بني 
معــاين مناســك احلــج العظيمــة وواقــع العــامل املعاصــر، 
فعلــى حــني جعــل هللا تعــاىل البيــت مثابة للنــاس وأمنا، 
جنــد أهنــار الدمــاء جتــري مــن حولــه، وعلــى الرغــم مــن 
طــواف النــاس ابلبيــت، إال أهنــم هجــروا قيمــه العليــا، 

وبعد كل ذلك ينتظرون حتصيل ثواب حج مربور.  
وعدد هذا الشهر من »التقوى« الغراء ُكرِّست أغلب 
موضوعاته لتغطية هذا احلدث اإلنســاين العاملي )حج 

الناس أول بيت وضع هلم يف األرض(، فلتصحبنا أيها 
القــارئ الكــرمي خــال تغطيتنــا هــذه، لتطلــع على خنبة 
مــن الكتــاابت الغنيــة ذات الصلــة ابحلــج ومقاصــده. 
وعلى رأس ما نقدمه إليك أيها القارئ العزيز يف هذا 
الشــهر خطبــة حضــرة أمــر املؤمنــني -أيــده هللا بنصــره 
لنتعلــم منهــا  العزيــز - يف أحــد أايم عيــد األضحــى 
فلســفة األضحيــة الــيت هــي مــن أبــرز مناســك احلــج،  
فتقــدمي القرابــني مــا هــو إال متثيــل عملــي ملبــدأ الطاعة.  
العزيــز فســحته يف رايض  القــارئ  يعــدم  لــن  كذلــك 
العربيــة، وفســحة هــذا الشــهر خنصصهــا للحديث عن 
لفــظ ورد يف ســياق اآليــة الكرميــة عــن احلج.. كل هذا 
وأكثــر، جتدونــه يف العــدد الكامــل، والــذي أنمــل مــن 
وراء نشره أن يهب لنا املوىل الكرمي عني بصرة إلدراك 
حكمته البالغة من فريضة احلج، ونرجو منه تعاىل أن 
ييســر للعاملــني فرصــة تكحيــل أعيننا بثــرى وطئته قدما 
خــر الــورى ، ولنقرئــه مــن حبيبــه وخادمــه الصــادق  
حضرة  املسيح املوعود   كل حتية وسام، مث لنقرأ 

على احملبوب أبيات شعر قال فيها احملب:
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وشــد  االســتطاعة  ظــروف  بتيســر  حظــي  مــن  لــكل 
الرحال إىل بيت هللا احلرام، نقول:

حج مربور، وذنب مغفور إن شاء هللا تعاىل.. آمني.

ومــن طبيعة النفس اإلنســانية أنهــا تميل إلى 
المؤانسة والمسالمة، فالبغض ليس من فطرتها، 
وإنما هو وازع شــيطاني ُدعيت اإلنســانية إلى 
رجمه ونبذه خالل تلك األيام على األقل، وذلك 
في مشهد مهيب ترمى فيه الجمرات إعالنا من 
الحجيج عن رغبتهم في استعادة فطرتهم األولى 
واستعاذتهم بربهم األعلى من نزغات الشيطان. 
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 املصلح املوعود

 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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بشــيء  اإلســراء  حــادث  اآلن  أتنــاول 
مــن التفصيــل. أرى أن روايــة أنــس الــيت 
نقلهــا ابــن جريــر يف تفســره ترســم لنــا 
أدقَّ وأصحَّ صورة لإلسراء، حيث ورد: 
»عــن أنــس بــن مالــك قــال: ملــا جــاء 
  ابلرباق إىل رسول هللا  جربئيل
ضربــْت بذَنبهــا، فقــال هلــا جربئيــل: َمــْه 
اي بــراُق! فــوهللا إْن رَِكبَــك مثلُــه. فســار 
رســول هللا  فــإذا هــو بعجــوٍز انٍء عن 
الطريــق أي علــى جنب الطريق، فقال: 
ما هذه اي جربئيل؟ قال: ِسْر اي حممد. 
فســار ما شــاء هللا أن يســر، فإذا شيء 
يًــا عــن الطريق يقــول: هلمَّ  يدعــوه متنحِّ
اي حممــد، قــال جربئيــل: ِســْر اي حممــد، 
فســار مــا شــاء هللا أن يســر. قــال: مث 
لقيــه َخلــٌق من اخلائق، فقال أحدهم: 
الســام عليك اي أوُل، والســام عليك 
اي حاشــر!  عليــك  والســام  آخــر،  اي 
فقال له جربئيل: ارُْدِد الساَم اي حممد. 
قال: فردَّ الســام. مث لقيه الثاين، فقال 
انتهــى  حــى  األولــني،  مقالــة  مثــل  لــه 
إىل بيــت املقــدس. فُعــرض عليــه املــاُء 
  واللــُن واخلمــُر، فتنــاول رســوُل هللا
اي  أصبــَت  جربئيــل:  لــه  فقــال  اللــَن. 
حممــد الفطــرَة، ولو شــربَت املــاء لغرَقَت 
اخلمــَر  شــربَت  ولــو  ُأّمتُــك،  وغرَقــْت 
لَغَويَت وَغَوْت ُأّمُتك. مث ُبعث لـــه آدُم 
فَمــن دونــه مــن األنبيــاء. فَأمَّهــم رســوُل 
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هللا  تلك الليلَة.
  مث قــال لــه جربئيــل: أمــا العجــوز الــيت 
رأيــَت علــى جانــب الطريق فلم يبق من 
الدنيــا إال بقــدر مــا بقــي من عمر تلك 
العجــوز. وأمــا الــذي أراد أن متيــل إليــه 
فــذاك عــدوُّ هللِا إبليــُس.. أراد أن متيــل 
إليــه. وأمــا الــذي ســّلموا عليــك فذلــك 
إبراهيم وموسى وعيسى«. )تفسر ابن 

جرير الطربي(
  هــذه الروايــة قــد نقلهــا ابــن كثــر يف 
تفســره وعلّــق عليهــا قائــًا: »وهكــذا 
رواه احلافــظ البيهقــي يف دالئــل النبــوة 
بعــض  ويف  وهــب.  ابــن  حديــث  مــن 
ألفاظــه نَــكارٌة وغرابة. طريٌق أخرى عن 
أنــس ابــن مالــك، وفيهــا غرابــة ونــكارة 
ا، وهــي يف ســنن النســائي اجملتــى،  جــدًّ

ومل أرها يف الكبر.« )1(
  وهــذه الروايــة البــن جريــر ميكــن أن 
تســاعدان على الســر يف الطريق السليم 
عنــدي -  البحــث، ألهنــا -  هــذا  يف 

أصدق الرواايت وأصحها.
الروايــة  هــذه  يف  واحــد  خطــأ  هنــاك   
وهــو أهنــا تذكــر أنــه ُعــرض علــى النــي 
 أواًل املــاء مث اللــن مث اخلمــر، ولكــن 

الرتتيب الصحيح هو: املاء مث اخلمر مث 
اللــن، كمــا ذكــره ابــن كثر يف تفســره؛ 
وســوف أبــنّي بعــد قليــٍل أمهيــة تصحيح 
فأريــد  أمــا اآلن  البســيط،  اخلطــأ  هــذا 
التأكيــد أن املراجــع األخــرى أيًضــا قــد 
الــذي  ابلرتتيــب  املشــروابت  ســجلت 
الطــرباين  أخــرج  فقــد  صحيًحــا.  أراه 
بــن ســنان  وابــن مردويــه عــن صهيــب 
  ُعــرض علــى رســول هللا  ملــا  قــال: 
ليلــَة ُأســرَي بــه املــاُء مث اخلمــُر مث اللــُن 
َأَخــَذ اللــَن« )اخلصائص الكربى ج 1 
ابب خصوصيتــه  اإلســراء، حديــث 

صهيب ص 159(.
 والرواية الواردة يف »الدر املنثور« أيًضا 
تدعــم الرتتيــب الــذي ذكــره ابــن كثــر، 
املــاء  هــو:  فيهــا  الــوارد  الرتتيــب  ألن 

واخلمر واللن.
الشــواهد كلهــا  هــذه  علــى  فبنــاًء  إذن 
ميكــن أن جنــزم أبن الروايــة الــيت نقلهــا 
ابــن جريــر كانــت يف األصــل ابلرتتيــب 
الُنســخ  بعــض  يف  ولكــن  الصحيــح، 
حصل هذا اخلطأ من سهو الكاتب. 

أصــح  هــي  جريــر  ابــن  روايــة  إن    
الرواايت، ألن حمتوايهتا تشــكل شــهادة 
مــرة  اقرأوهــا  صحتهــا.  علــى  داخليــة 
فيهــا  ورد  مــا  أن كل  لتجــدوا  أخــرى 
تناســق  مــن وقائــع وأحــداث جــاء يف 
وانســجام، وأن التأويــات الــيت ذكرهــا 

مــٌة من ِقبل  جربيــل واضحــة متاًمــا ومدعَّ
القرآن الكرمي.

  وعلــى ســبيل املثــال، أّوَل جربيــُل املاَء 
املــاء  فــإن  الدنيــا، وهــذا حــق،  حبطــام 
ينــوب عــن الدنيــا، ألن بــه احليــاة، كما 
قــال هللا تعــاىل ﴿َوَجَعْلنَــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكلَّ 

َشْيٍء َحيٍّ ﴾)األنبياء: 31(.
اخلمــَر  شــرِبَت  »لــو  وقــال جربيــل:    
لغَويــَت وغــَوْت ُأمَّتُــك«. وهــذا أيًضــا 
لألعمــال  رمــز  اخلمــر  ألن  حــق، 
َا اخْلَْمُر  الشــيطانية لقــول هللا تعــاىل ﴿ِإمنَّ
رِْجــٌس  وَاأَلْزالُم  وَاأَلْنَصــاُب  وَاْلَميِســُر 
َلَعلَُّكــْم  َفاْجَتِنبُــوُه  ــْيَطاِن  الشَّ َعَمــِل  ِمــْن 

ْفِلُحوَن ﴾ )املائدة:91(.  تـُ
  وحني تناول رسول هللا  اللَن قال 
لـه جربيل: »أصبَت اي حممد الفطرَة«، 
ذلــك ألن اللــن يتكــون يف ثــدي األم، 
ويكــون خالًصــا مــن أيــة شــوائب، لــذا 

يدل على الفطرة الصحيحة.
  مث الِحظــوا روعــة الرتتيــب والتناســق 
مــن    النــي  علــى  ُعــرض  مــا  بــني 
مشــروابت وبــني َمــن قابلــه يف الطريــق. 
فــأول مــن مــّر بــه الني  هــي العجوز 
اليت عرّبها جربيل ابلدنيا، وكذلك أول 
مــا ُعــرض عليــه هــو املــاء الــذي عــرّبه 
جربيــل أيًضــا حبطــام الدنيــا، وهــذا هــو 
ما يعلنه القرآن الكرمي أيًضا يف قول هللا 
َيا  نـْ تعــاىل ﴿وَاْضــِرْب هَلُــْم َمَثَل احْلَيَــاِة الدُّ

اجملتى« هو  املراد من »النسائي  أن  علًما    .1
خمتصر سنن النسائي، ومن »الكبر« هو »سنن 

النسائي«. )املرتجم(
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زَْلَناُه ﴾ )الكهف:46(. َكَماٍء أَنـْ
  مث بعد العجوز رأى الني  يف طريقه 
الشيطاَن، وابلرتتيب نفسه ُعرض عليه 
 اخلمــر بعــد املــاء، ذلــك تبيــااًن أبن 
مثــل  الغوايــة  إىل  شــارهَبا  تدفــع  اخلمــر 

الشيطان.
  وآخــر مــا رآه النــي  مجاعــٌة مــن 
األنبيــاء الذيــن ســّلموا عليــه أي دعــوا 
  لـــه ابلســامة، وابملثــل ُعــرض عليــه
يف آخــر األمــر اللــُن، وكان إشــارًة إىل 
ابلعلــوم  دائًمــا  ســتحظى    أمتــه  أن 

الروحانية، وستنجو من الدمار. 
  فــكل مــا يف هــذه الروايــة مــن ترتيــب 
مجيــل حمكــم وتعبــرات صحيحــة رائعــة 
يــدل علــى أن راويهــا ال بــد أن يكــون 

. قد مسع هذا اخلرب من رسول هللا
بنــاًء  اإلســراء  مغــزى  لكــم  أبــني  واآلن 
الكــرمي  القــرآن  مــن  فهمتُــه  مــا  علــى 

والعلوم الروحانية.
 إن اإلســراء، يف رأيي، كان كشــًفا من 

الكشوف اللطيفة، وإليكم أدليت:
الدليــل األول: هــو روايــة أنس  اليت 
أفّضلهــا علــى ابقــي الرواايت من حيث 
النــي  أن  فيهــا  جــاء  فقــد  التفصيــل. 
الطريــق عجــوزًا، مث شــيًئا   رأى يف 
يدعــوه متنّحيًــا عــن الطريــق، مث خلًقــا 
مــن اخلائــق، وبعــد ذلــك ُعــرض عليــه 
املــاء واخلمــر واللــن، فتنــاول اللــن، مث 

قام جربيل  بتأويل هذه األحداث 
كلها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا 
مل يكــن اإلســراء كشــًفا مــن الكشــوف 
التأويــات؟  هبــذه  قــام جربيــل  فلمــاذا 
وإذا كان النــي  قــد ُأســرَي جبســده 
املــادي فلمــاذا رأى الدنيــا علــى شــكل 
عجوز؟ وهل يف القرآن أو احلديث أن 
الدنيــا امــرأة عجــوز يف احلقيقــة؟ فرؤيــة 
الني  الدنيا على صورة عجوز تدل 
صراحــًة علــى أن اإلســراء كان كشــًفا 
مــن الكشــوف الروحانيــة اللطيفــة، وإال 
لقــال النــي  جلربيــل على الفور: ملاذا 
تتكلــف وتلجــأ إىل التأويــل، فقد رأيُت 
هذه العجوز أبم عيين اجلسمانية آنًفا؛ 
فهــل حيتــاج مــا يُــرى ابلعــني إىل أتويل؟ 
ولكنــا جنــد النــي  قــد لــزم الصمــت 
علــى أتويــل جربيــل هلــذه املناظــر، ممــا 

يوضح أنه اعترب هذا احلدث كشًفا. 
  مث إن فرحــة جربيــل علــى رفــض النــي 

 املاَء أيًضا تؤكد كون اإلسراء كشًفا 
من الكشوف، إذ لو كانت رحلته هذه 
جبســده املادي فلماذا تغرق أمته نتيجة 
شربه  املاَء وقد كان يشرب املاء يف 
حياتــه دائًمــا؟ فمــا الضمــان إًذا لنجــاة 
أمتــه مــن الغــرق وقــد شــرب املاء آالف 

املرات يف حياته املادية؟  !
الدليــل الثــاين: إن القــرآن الكــرمي أيًضــا 
قــد مّســى هــذا احلــادث رؤاي كمــا قــال 
نفســها:  الســورة  هــذه  يف  تعــاىل  هللا 
َنًة  َناَك ِإال ِفتـْ ﴿َوَمــا َجَعْلنَــا الــرُّْؤاَي الَّيِت َأرَيـْ
حــدا  ممــا   ،)61 )اإلســراء:  لِلنَّــاس﴾ 
بعديد من الصحابة والعلماء األساف 
علــى اعتبــار اإلســراء رؤاي مــن الــرؤى. 
فقــد »أخــرج ابــُن إســحاق وابــن جريــر 
عــن معاويــة بــن أيب ســفيان أنه كان إذا 
ســئل عــن مســرى رســول هللا  قــال: 
)الــدر  صادقــًة«  مــن هللا  رؤاي  كانــت 
املنثــور(. وهــو أيًضا مذهب أم املؤمنني 
عائشــة رضي هللا عنها. )الســرة النبوية 

فرؤية النبي  الدنيا على صورة عجوز تدل صراحًة على أن اإلسراء 
كان كشًفا من الكشوف الروحانية اللطيفة، وإال لقال النبي  لجبريل 
علــى الفور: لماذا تتكلف وتلجأ إلى التأويل، فقد رأيُت هذه العجوز 
بأم عيني الجســمانية آنًفا؛ فهل يحتاج ما ُيرى بالعين إلى تأويل؟ 
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البــن هشــام:)2(  ذكــر اإلســراء، وخمتصر 
زاد املعاد: فصل يف اإلسراء ص 203(

الدليل الثالث: قوُل الني : ملا أخربُت 
أن  ســألوين  القــدس  إىل  بذهــايب  النــاَس 
َأِصَفهــا هلــم، وكنــت ال أعلــم مــن َمعاملهــا 
شيًئا، فرتددت يف وصفها. فلو كان الني 
 قــد زار القــدس زايرة ظاهــرة ملــا تــردد 
يف وصفهــا. فقــد ورد أن النــي  قــال: 
»ملــا كّذبتــين قريــش حــني ُأســرَي يب إىل 
بيــت املقــدس، قمــُت يف احِلجــر، فجلّــى 
هللاُ يل بيــتَ املقــدس، فَطِفْقــُت أخربهــم 
عــن آايتــه وأان أنظــر إليــه.« )البخــاري: 
كتاب التفســر، ابب قوله أســرى بعبده 

ليًا( 
  فهذا احلديث أيًضا يؤكد كون اإلسراء 
لــدى    النــي  فّكــر  حيــث  كشــًفا، 
ســؤاهلم أن ما رآه من مناظر القدس رمبا 
ال يكــون مطابًقــا للواقع الظاهر، ولذلك 
تــردد يف وصفهــا، ولكــن مبــا أن موجــة 
الكفــار  قبــل  مــن  واالســتهزاء  املعارضــة 
كانــت علــى أشــدها لــدى مساعهــم هــذا 
اخلــرب لذلــك قــرر هللا تعــاىل أن يكشــف 
لنبيّــه َمعــامل القــدس على صورهتــا الظاهرة 

رؤيــَة  أخــرى  مــرة  النــي  فرآهــا  أيًضــا، 
كشٍف، فجعل يصفها هلم. فصّدقه من 

كانوا على معرفة مبعامل القدس. 
  وقــد قــال بعــض املتعصبني من الكّتاب 
النصــارى تعليًقــا علــى هــذا أبن خرائــط 
القــدس كانــت متيســرة يف زمــن حممــد، 
فرمبا استعان هبا حممد يف وصفه ملعاملها. 

)تفسر القرآن لـِ »ويري«( 
القــدس  خريطــة  تكــون  قــد  وأقــول:    
متيســرة حينــذاك، ولكــن هــل يوجــد بــني 
هــؤالء املتعصبــني مــن يســتطيع أن جييب 
هكــذا علــى أســئلة النــاس عــن مدينة من 
املــدن مســتعيًنا خبرائطهــا فقــط دون أن 

يزورها؟!
  وجديــر ابلذكــر أنــه ممــا ال شــك فيــه 
أن القــرآن الكــرمي قــد اســتخدم لإلســراء 
كلمــة الــرؤاي، ولكــن جيــب أن ال ينخدع 
بذلــك أحــد فيظنهــا كاألحــام والــرؤى 
األرديــة  بُلغتنــا  »الــرؤاي«  فــإن  العاديــة. 
تطَلق فقط على ما يراه النائم من مناظر 
ومشــاهد، ولكنهــا يف العربيــة تطَلق على 
احللــم وكذلــك علــى الكشــف الروحــاين. 
والكشــف هــو غــر احللــم العــادي، وال 
مــا  يــراه  وإمنــا  النــوم،  يف  اإلنســان  يــراه 
بــني النــوم واليقظــة.. أي يف حالــة شــبه 
غيبوبــة حــني ال يكــون انئًما، وإمنا تكون 
حواســه الظاهــرة نشــيطة يف عملهــا، بــل 
أحيااًن يرى اإلنسان الكشف وهو حياور 

صاحبــه. وكشــوف األنبيــاء أكثــر لطافــة 
وشــفافية مــن كشــوف اآلخريــن، ألهنــم 
يســتطيعون أن يــروا بعيوهنــم الكشــفية مــا 

يقع ابلضبط يف أماكن انئية للغاية.
  واعلم أن الكشوف ثاثة: 

  1- مــا تكــون َمناظــرُه مطابقــًة للواقــع 
املــادي، متاًمــا كما يرى اإلنســان ابملرقب 

األشياء البعيدة. 
  2- مــا يكــون بعــض مناظــره مطابًقــا 
للواقع املادي، وبعضه يتطلب التأويل. 
  3- ما حتتاج كل مناظره إىل التأويل.

  وإن مــا رآه النــي  يف اإلســراء كان 
مــن  رآه  مــا  فبعــض  الثــاين.  النــوع  مــن 
مشاهد كان مطابًقا للواقع املادي، بينما 
كان بعضــه يتطلــب التأويــل. وقــد ســبق 
أن حتدثــت ابلتفصيــل عمــا كان حباجــة 
إىل التأويــل. أمــا املناظــر اليت كانت طبًقا 
يف  ورد  - كمــا  فمنهــا  املــادي  للواقــع 
احلديــث - أن النــي  قــال للســائلني: 
مــررت عنــد العــودة بقافلــة لقريش مبكان 
كذا وكذا قد أضلوا َبعرًا هلم. وملا وصلت 
تلــك القافلــة مكــة أكــدوا أهنــم ابلفعــل 
كانوا ضلوا بعرًا هلم يف ذلك اليوم نفسه 
ويف املــكان نفســه )اخلصائــص الكــربى: 

حديث شداد بن أوس ص 159(
  علًمــا أنــين صاحــب خــربة ابلكشــوف، 
بفضــل هللا تعــاىل، ومل أقــل مــا قلــت إال 

بناًء على خربايت الشخصية.
 

2.   ورد يف السرة النبوية البن هشام: »قال ابن 
إسحاق: وحّدثين بعض آل أيب بكر أن عائشة 
زوَج الني  كانت تقول: ما ُفِقَد جسُد رسول 

هللا ، ولكن هللا أسرى بروحه«.)املرتجم(
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األسوة الحسنة

يَِّئَة احْلََسَنَة متُْحَها، َوَخاِلِق  ُثَما ُكْنَت، وَأَْتِبْع السَّ َعْن َأيِب َذرٍّ َقاَل: َقاَل يِل َرُسوُل اللَِّ َ: اتَِّق اللَِّ َحيـْ
النَّاَس خِبُُلٍق َحَسٍن .«  )سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة عن رسول هللا(

ْوَم اْلِقَياَمِة  رَِبُكــْم ِمينِّ َمِْلًســا يـَ َعــن َجابِــر بــن عبــد هللا َأنَّ َرُســوَل اللَِّ  َقــاَل: ِإنَّ ِمــْن َأَحبُِّكــْم ِإيَلَّ وََأقـْ
ُقوَن  ــرَْثُروَن وَاْلُمَتَشــدِّ ــْوَم اْلِقَياَمــِة الثـَّ َعَدُكــْم ِمــينِّ َمِْلًســا يـَ َغَضُكــْم ِإيَلَّ وَأَبـْ َأَحاِســَنُكْم َأْخَاًقــا. َوِإنَّ أَبـْ
َقــاَل:  َفْيِهُقــوَن؟  ُقوَن، َفَمــا اْلُمتـَ ــرَْثُروَن وَاْلُمَتَشــدِّ َقــْد َعِلْمنَــا الثـَّ َفْيِهُقــوَن. َقالُــوا: اَي َرُســوَل اللَِّ  وَاْلُمتـَ

ُوَن.« )سنن الرتمذي،كتاب الرب والصلة عن رسول هللا( اْلُمَتَكربِّ

ِحِك متِيُت اْلَقْلبَ. )سنن  رََة الضَّ ِحَك َفِإنَّ َكثـْ رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : اَل ُتْكِثرُوا الضَّ َعن َأيِب ُهرَيـْ
ابن ماجه،كتاب الزهد( 

َرَض َعَلْيُكْم احْلَجَّ  َهــا النَّــاُس ِإنَّ اللََّ َعــزَّ َوَجلَّ َقــْد فـَ َقــاَل: أَيـُّ ــرََة َقــاَل: َخَطــَب َرُســوُل اللَِّ فـَ َعــن َأيِب ُهرَيـْ
َقاَل َرُســوُل اللَِّ : َلْو  َقــاَل رَُجــٌل: َأُكلَّ َعــاٍم اَي َرُســوَل اللَِّ؟ َفَســَكَت َحــىَّ َقاهَلَــا ثَــَاًث، فـَ ــوا. فـَ َفُحجُّ
ــرَِة  َلُكــْم ِبَكثـْ بـْ َــا َهلَــَك َمــْن َكاَن قـَ رَْكُتُكــْم َفِإمنَّ َعــْم، َلَوَجبَــْت َوَلَمــا اْســَتَطْعُتْم. مُثَّ َقــاَل: َذُرويِن َمــا تـَ ْلــُت نـَ قـُ
ُتُكْم َعْن َشــْيٍء  َهيـْ ُســؤَاهِلِْم وَاْخِتَاِفِهــْم َعلَــى أَْنِبَياِئِهــْم، َفــِإَذا َأَمرُْتُكــْم أِبَْمــٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْســَتَطْعُتْم َوِإَذا نـَ

َفَدُعوُه. )مسند أمحد، كتاب ابقي مسند املكثرين(
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من كالم اإلمام المهدي

مقتبسات من كتاابت 
سيدان مرزا غالم أمحد القادايين 
 املسيح املوعود

»فاملهــدي الصــدوق الــذي اشــتّدت ضرورتــه هلــذا الزمــان، ليــس رجــا 
يتقلّــد األســلحة ويعلــم فنــون احلــرب واســتعمال الســيف والســنان، بــل 
احلــق أن هــذه العــادات تضــر الديــن يف هذه األوقات، وخيتلج يف صدور 
النــاس مــن أنــواع الشــكوك والوســواس، ويزعمــون أن املســلمني قــوم ليس 
عندهم إال الســيف والتخويف ابلســنان، وال يعلمون إال قتل اإلنســان. 
فاإلمــام الــذي تطلبــه يف هــذا الزمــان قلــوُب الطالبــني، وتســتقريه النفوس 
كاجلائعني، رجٌل صاحل مهّذب ابألخاق الفاضلة، وُمّتصٌف ابلصفات 
اجلليلة املرضية، مث مع ذلك كان من الذين ُأوتوا احلكمة واملعرفة، وُرزقوا 
الرباهــني واألدلّــة القاطعــة، وفــاق الــكلَّ يف العلــوم اإلهليــة، وســبق األقران 
يف دقائق النواميس ومعضات الشــريعة، وكان يقِدر على كام يؤّثر يف 
قلوب اجُلّاس، ويتفوّه بكلمات يستملحها اخلواص وعامة الناس، وكان 
مقتضبا مبلفوظات حتاكي آليَل منضّدًة، وُمرجتًا بِنكاٍت ُتضاهي قطوًفا 
مذلَّلة، ماراًن على حســن اجلواب، وفصل اخلطاب، مســتمكًنا من قوٍل 
تًــا للمخالفني يف كل َمورٍد  هــو أقــرب ابألذهــان، وأدخــُل يف اجلنــان، ُمبكِّ

ًتا للمنكرين يف كل كام أورده«.  تورََّده، وُمسكِّ
)حقيقة املهدي، ابقة من بستان املهدي، ص 182-181(
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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  َغْر  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ
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 يوم 2016/09/13م 
 

ترمجة: املكتب العريب 

يف  وُيذكــر  الكــرمي،  القــرآن  يف  نقــرأ 
حماضراتنا وخطباتنا مرارا، ولعلِّي أيضا 
تناولت يف مناســبات عديدة موضوع 
أن هللا تعاىل بنيَّ الغاية اليت من أجلها 
ُخِلق اإلنســان، فقــال: ﴿َوَما َخَلْقُت 
ْعبُــُدوِن﴾ أي إذا  اجْلِــنَّ وَاإِلْنــَس ِإال لِيـَ
كان هنــاك هــدف مــن خلــق البشــر 
فهو عبادة هللا بوجه كامل أبن يكونوا 
عبادا كاملني له جل وعا. ولكن ما 
املــراد مــن أن يكــون املــرء عبــدا ومــا 
املــراد مــن ﴿يعبــدوِن﴾؟ إمنــا املراد منه 
هــو اخلضــوع التام، وأداء حق اخلدمة 
والعبــادة ابلقــوى واملواهــب كلها، أي 
عــن  العبــادة انمجــة  تكــون  أن  جيــب 
أن  دون  وابحلــب،  القلــب  أعمــاق 
تكــون عبئــا، وأن يكــون احلــب كاما 
حبيــث ال يشــارك هللَا أحــٌد فيــه، وأن 
تكــون الطاعــة كاملــة ويكــون التذلــُل 

كاما. 
نــرى أن هللا تعــاىل َخلَــق َخْلًقــا كثــرا 
وكّلفهــم مبهــام خمتلفــة، وكلٌّ يعمــل يف 
دائرته، أي كل شيء يطيع هللا تعاىل. 
ومقابل كل املخلوقات األخرى خلق 
هللا تعــاىل إنســاان وكّلفــه مبهمــة. فمــا 
هــي تلــك املهمــة اي تُــرى؟ أال وهــي 
أن يعــرف اإلنســان اهلــدَف من خلقه 
فهــي  األمــور،  مــن  بــه  ومــا كلِّــف 
اهلــدف احلقيقــي مــن خلقــه. ولكــن 
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كــم هــم الذيــن يعملــون علــى حتقيــق 
املهمــة؟!  هــذه  وإجنــاز  اهلــدف  هــذا 
دعكــم مــن غر املســلمني وانظروا إىل 
املسلمني فقط لرتوا كم منهم يعملون 
أبوامــر هللا تعــاىل ويطيعونــه ويعبدونــه 
مــن األعمــاق بعاطفــة احلــب اخلالص 
هلل . لو حسبنا األرقام هبذا الشأن 
لوجــدان أن امللتزمــني بذلــك قلــة، بــل 
إن عــدد الذيــن يعبــدون هللا  على 
ســبيل التقليــد وبصــورة ســطحية أيضا 
قلَّة، وأكثرهم عن صاهتم ساهون. 

املخلوقــات  أن  املوضــوع  الغريــب يف 
ُخلقــت  مــا  تــؤدي  األخــرى كلهــا 
ُأخــرب  لقــد  تعصــي هللا.  ألجلــه، وال 

النــاس بوضــوح اتم أن خللقهــم هدفــا 
أن  وعليهــم  بــه  تعــاىل  هللا  كلَّفهــم 
هللا  يعصــون  النــاس  ولكــن  حيققــوه، 

تعاىل فيه وخيالفون أمره. 
املخلوقــات  أن  الــكام  خاصــة 
واألشــياء األخــرى ُتنجــز املهام املوكلة 
إليهــا بطاعــة اتمــة بينما ال تكاد تلك 
الطاعــة تاَحــظ عنــد اإلنســان. تُــرى 
ما الســبب يف ذلك؟ إمنا الســبب هو 
أن هللا تعاىل منح اإلنسان دون سواه 
االختيــار.  علــى  القــدرة  اخللــق  مــن 
  فــإذا عمــل اإلنســان أبوامــر هللا
وأدرك اهلدف من خلقه، وهو التذلل 
التــام  والتواضــع  واخلضــوع  الكامــل 

وإخضــاع حبــه كلــه والعاقــات كلهــا 
الســيئات  وتــرُك  فقــط،  هللا  ملرضــاة 
والِكــرب كليهــا واالنقيــاد التــام إىل هللا 
تعــاىل، فــإذا فعل اإلنســاُن ذلك اتب 

هللاُ عليه وأاته وأكرمه حببه وُلطفه.
ابختصار، لقد خلق هللاُ  اإلنساَن 
بــني  االختيــار  علــى  ابلقــدرة  وزّوده 
الطاعــة والعصيــان، وأخــربه ابهلــدف 
ظــل  لــو  أبنــه  لــه  وقــال  خلقــه،  مــن 
عبــدا  وكان    بطاعتــه  متســمكا 
كامــا لــه الســتحق إنعاماتــه الــيت ال 
حدود هلا، وســيناهلا أكثر فأكثر. أما 
املخلوقات األخرى فليس هلا إال مال 
واحــد وال بــد هلــا أن تعمــل يف إطاره، 

يجــب أن تكــون العبــادة ناجمة عن 
أعماق القلب وبالحــب، دون أن تكون 
عبئــا، وأن يكون الحــب كامال بحيث 
ال يشــارك اللَه أحٌد فيــه، وأن تكون 
الطاعــة كاملــة ويكون التذلــُل كامال. 
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وما هلا من خيار آخر سوى الطاعة. 
فمــا دام ليــس أمامهــا إال هــذا اخليــار 
فهــي ال تســتحق ثــوااب وال إنعامــا، إذ 
مل توضــع علــى حمك االختيار. واحلق 
أن هللا تعــاىل قــد أودع اإلنســان فقط 
هذه القدرة، أي خّوله أن خيتار أحد 
السبيلني. السبيل األول هو أن حيقق 
اإلنســاُن اهلــدَف مــن خلقــه ويتذلــل 
تعــاىل.  حبــه  فينــال    هللا  أمــام 
والســبيل الثــاين هــو أال حيقــق اهلدَف 
املذكــوَر ويكــون مــن الذيــن يعصــون 
هللا  وخيرجــون مــن دائــرة عبوديتــه 
فيســتحق  للشــيطان،  عبــدا  ليصــر 

بذلك العقوبة من هللا تعاىل. 
يكــون  أن  اإلنســان  يســتطيع  إًذا، 
عبــدا حقيقيــا هلل تعــاىل نتيجــة طاعته 
طاعــة كاملــة. وهذه املزية قد ُأعطيها 
حــى  ُيعَطهــا  ومل  وحــده  اإلنســاُن 
علــى    هلل  ِمنــن  فمــن  املائكــة. 
اإلنســان أن أراه الغايــة مــن حياتــه، 
الذيــن  لــكان مــن  لــو حققهــا  والــيت 
حيبهــم هللا تعــاىل كثــرا، ولبلــغ مرتبــة 
ال تتأتــى حــى للمائكــة. فاإلنســان 
لــه هللا تعــاىل علــى  ســعيد حبيــث فضَّ
املخلوقات كلها، شريطة أن يبذل ما 
منحــه هللا تعــاىل مــن قــوى ومواهــب، 
وقدرات ذهنية وفكرية مل تعط لسواه 
يف طاعته الكاملة وعبادته ولنيل حبه 

،فلو فعل ذلك وحّقق اهلدف من 
 . خلقه لكان من الفائزين حببه

كمــا قلــت آنفــا إن هللا تعــاىل خــرَّ 
اإلنســاَن بــني ســبيل الــرب والفجــور. 
فالســيئات واملغــرايت املاديــة جتــذب 
اإلنســان إليهــا، وهــي تعــرتض طريقــه 
وأحيــاان  وابتــاء،  اختبــارًا  أحيــاان 
احلســنات  درب  اإلنســان  يســلك 
فيعــرتض ســبيله فجــأة شــيء ُيضلــه 
عن سواء السبيل. ويف العصر الراهن 
يواجه اإلنســان عند كل خطوة أمورا 
جتتذب حى سالَك طريق احلسنات، 
فتميلــه إليهــا. فــإذا اجتنــب اإلنســان 
رًا الغايَة  تلــك املغــرايت وقاومهــا متذكِّ
مــن خْلقــه فــإن هللا تعــاىل الذي يكرم 
عبــده هــذا  يرفــع درجاتِــه أكثــر. وإن 
علــى  الكــربى     هللا  منــن  مــن 

اإلنســان بعــد أن أطلعــه علــى الغايــة 
مــن  يرســل  أنــه  خْلقــه  مــن  املتوخــاة 
هون  عنده الرسل واملنادين الذين يوجِّ
عباده إىل الغاية من خْلقهم ويسعون 
الســيئات  ارتــكاب  مــن  إلنقــاذه 
عــن  االحنــراف  مــن  ويعصموهنــم 
الصــراط املســتقيم ويعلِّموهنــم التمييــز 
بني السيئة من احلسنة. وقد ذكر هللا 
 أمثال هؤالء يف القرآن الكرمي يف 
َنا مَسِْعَنا  نَــا إِنـَّ صــورة دعــاء فقــال: ﴿رَبـَّ
َناِدي ِلإِلميَاِن َأْن آِمُنوا ِبرَبُِّكْم  ُمَناِداًي يـُ
َنا وََكفِّْر َعنَّا  نَــا َفاْغِفــْر لََنا ُذُنوبـَ َفآَمنَّــا رَبـَّ
)آل  ــرَاِر﴾  اأَلبـْ َمــَع  نَــا  َوفـَّ َوتـَ َســيَِّئاِتَنا 
املنــادون  فهــؤالء   ،)194 عمــران: 
ُيبعثــون مــن هللا تعــاىل لُيطلعــوا النــاس 
على الغاية من خْلقهم، ويدّلوهم على 
فالذيــن   . التقــرب إىل هللا  ســبل 

باختصــار، لقد خلق اللُه  اإلنســاَن وزّوده بالقدرة على 
االختيار بين الطاعة والعصيان، وأخبره بالهدف من خلقه، 
وقال له بأنه لو ظل متسمكا بطاعته  وكان عبدا كامال له 
الستحق إنعاماته التي ال حدود لها، وسينالها أكثر فأكثر. 
أما المخلوقات األخرى فليس لها إال مجال واحد وال بد لها 

أن تعمل في إطاره، وما لها من خيار آخر سوى الطاعة.
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يســتجيبون لنــداء املنــادي ويقولــون: 
»مسعنــا منــاداي« هــم الســعداء. وهذا 
 . املبعــوث مــن هللا املنــادي هــو 
هنــا يــربز التســاؤل: إالَم ينادى ذلك 
منفعــة  إىل  أو  جتــارة  أإىل  املنــادي؟ 
واملتــاع؟! كا،  املــال  أإىل  ماديــة؟! 
بــل هــو نــداء فحــواه أن آِمنــوا أيهــا 
النــاس. آِمنــوا مبــاذا؟ واســتجيبوا ملــن؟ 
أال إنــه يعلــن: ﴿أن آِمنــوا بربكــم﴾، 
كــم وهيَّأ لكم  آِمنــوا مبــن خَلقكــم ورابَّ
ُسُبل التقدم ورقَّاكم إىل درجة عالية. 
فاســتجيبوا لــه، وحقِّقــوا اهلــدف مــن 
خْلقكم امتثاال ألوامره  شاكرين. 
فقلنــا ملبِّــني دعــوَة ذلــك املنــادي: ﴿
فآمّنا﴾. ربَّنا ندعوك بتواضع قائلني: 
نَــا﴾. فإمياننــا  نَــا َفاْغِفــْر لَنَــا ُذُنوبـَ ﴿رَبـَّ
بك والثبات عليه مســتحيل دون أن 
تغمــران أبفضالــك اخلاصــة. فاالمتثال 
ألوامــرك والعمــل هبــا، صعــب جــدا 
فضلــك  دون  كثــرا  علينــا  ويشــّق 
هــذا  محــل  نســتطيع  فــا  وأتييــدك. 
لطاملــا  عونــك.  دون  الثقيــل  احلمــل 
تصدر منا األخطاء مبا ال حصر له، 
وال عاصم لنا من سوء العاقبة سواك، 
إنك أنت الســتار والغفار، نعيش يف 
فقــد غمرْتنــا  دومــا.  ظــل حفاظتــك 
شــيء،  وســعْت كل  الــيت  رمحتــك 
األخطــاء  اجتنــاب  علــى  نقــدر  فــا 

فأنــت  ســواعدان.  بقــوة  والــزالت 
ربُّنــا وأنــت الــذي ُتوفِّقنــا للحســنات 
والتقــدم فيهــا. والصــرب علــى اإلميــان 
والتقــدم فيــه حمــاٌل دون فضلــك. ال 
نقــدر علــى كل ذلــك أبنفســنا، وال 
أي  مــن  أنفســنا  إنقــاذ  علــى  نقــدر 
هجمة للشــيطان. فأنت الذي ميكن 
أن تثبتنــا علــى اإلميــان وتزيــدان إميــاان 

على الدوام، فزْدان إميااًن. 
ينبغي أن تسألوا هللا تعاىل أن يزيدكم 
إميــاان ليغفــر لكــم ذنوبكــم وجيعلكــم 

من الذين حيرزون إمياان حقيقيا.
ــْر َعنَّــا َســيَِّئاِتَنا﴾ أي أبِعــْد عنــا  ﴿وََكفِّ
الــيت  العقبــات  مجيــع  وأزِْح  ســيئاتنا 
تعــرتض طريــق ختلُّصنــا مــن الذنــوب، 
بــل امــُح ســيئاتنا كلها كأهنا مل تصدر 
قط. واحفظنا من كل عقاب، حبيث 
أنتيــك ضمــن الســابقني يف اخلرات، 
هــذه  لنيــل  دعــاًء  علَّمَتهــم  الذيــن 

ــرَاِر﴾. أي  نَــا َمــَع اأَلبـْ َوفـَّ املكانــة: ﴿تـَ
توفَّنا وحنن أبرار وال جتعْلنا من الذين 
ينحرفــون  مث  املنــادي  هبــذا  يؤمنــون 
عنــه. أنــت ترســل منــاداي يف كل زمن 
فــا جتعْلنــا ُنضيــع إمياننــا  لإلصــاح 
بعــد إذ آمنــا بــه أول مــرة، مصابــني 
الشــكوك  يف  ومتورطــني  ابألاننيــة 
والشبهات املختلقة من عند أنفسنا. 
وجنبنــا ســوء العاقبــة، لــذا فــإان نعــوذ 
بــك أن نكــون ممــن تســوء عاقبتهــم. 
وعندمــا أييت أجُلنــا نكــون من األبرار 
الســابقني يف اخلــرات، وال تضــل بنــا 
أعمالنا وعقولنا وعلومنا عن الصراط 

املستقيم. 
َنا  مث قال هللا  يف اآلية التالية: ﴿رَبـَّ
َنا َعَلى رُُسِلَك َواَل خُتْزاَِن  وَآِتَنا َما َوَعْدتـَ
ــْوَم اْلِقَياَمــِة إِنََّك اَل خُتِْلُف اْلِميَعاَد﴾  يـَ
أي نرجــو أن حتقِّــق أيضــا الوعوَد اليت 
قطعَتها مع رسلك حبقنا، حى نتمتع 

 إالَم نادى ذلك المنادي؟ أإلى تجارة أو إلى منفعة مادية؟! أإلى 
المال والمتــاع؟! كال، بل هو نداء فحــواه أن آِمنوا أيها الناس. 
آِمنوا بماذا؟ واســتجيبوا لمن؟ أال إنه يعلن: ﴿أن آِمنوا بربكم﴾، 
آِمنــوا بمن خلَقكم وربَّاكم وهيَّأ لكم ُســُبل التقــدم ورقَّاكم إلى 
درجــة عالية. فاســتجيبوا له، وحقِّقوا الهدف مــن خْلقكم ....



المجلد الثالثون، العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم 1438 هـ، أيلول/ سبتمبر 2017 م

14

التقوى

وعــدَت  الــيت  الفيــوض  تلــك  جبميــع 
خُتْــزاَِن  ﴿َوال  ومناديــك.  رســَلك  هبــا 
ــْوَم الِقَياَمــِة﴾، لــذا نرجــوك أن توفقنــا  يـَ
ألعمــال حبســب أوامــرك، وأال نكتفي 
أبحاديــث تتعلــق ابملعتقدات فقط بل 
نرجو أن تنال أعمالُنا رضاك، واجعْلنا 
ملتزمني أبوامرك بقوة حى ال ننحرف 
عــن الصــراط املســتقيم إىل يــوم القيامة 
وأال نكــون حمــّل عقوبــة، ونرجــوك أال 
نتمــى أن  بــل  أمامــك خجلــني  منثــل 
تنقضــي كل حلظــة مــن حياتنا حبســب 
اهلدف الذي خلقتنا من أجله، ووفِّقنا 
احلقيقيــة  للعبــادة  منوذجــا  ُنقــدم  أن 
ونكــون عابديــن صادقــني، وال نكــون 

رين يف الطاعة أبدا.  من املقصِّ
لقــد بّينــُت مــن قبــل بعــض التفاصيــل 
كمــا تتبــني مــن هــذه اآلايت، أْي أن 
هــذا هــو النداء الــذي ُيطلقه املنادون، 
وهذا ما يقوم به من املؤمنون ابملنادي. 
إًذا، فــإن زمــن الرشــد علــى هذا النحو 
وأفضــل  أعظــم  هــو  عيــد  يــوم  يكــون 
األمحديــون  حنــن  األعيــاد كلهــا.  مــن 
ســعداء، إذ قــد بعــث هللا تعــاىل مناداي 
فينــا حبســب وعــده بعــد زمــن مظلــم 
امتــد إىل ألــف عــام، مث وّفقنــا لإلميــان 
املنــادي أن هللا  هــذا  أعلــن  لقــد  بــه. 
تعاىل بعثه ليبنّي للناس تعليم اإلســام 
اجلميل، وأنه  أرسله خادما صادقا 

  لرتســيخ دعائــم شــريعته  للنــي
وليهــدي النــاس إىل ســبيل هللا ليكونــوا 
عبادا حقيقيني هلل تعاىل، ذلك الطريق 
الذي ُينال نتيجة طاعة أوامر هللا طاعة 
كاملــة. فقــال : لقــد أرســلين هللا 
تعاىل إىل الدنيا ألجذب ابحِللم والرفق 
ودماثــة اخُللــق الذيــن ضلــوا الطريق إىل 
هللا تعــاىل وهدايتــه املقدســة، وألهــدي 
النــاس إىل الصــراط املســتقيم يف ضــوء 

النور الذي أوتيُته. 
ما هي النصائح اليت وجهها لنا املسيح 
املوعــود  لنكــون عبادا حقيقيني، 
ومــاذا كان يتوقعــه منــا؟ وكيــف جيــب 
بــه  آمنّــا  أن  بعــد  أنفســنا  نــروِّض  أن 
؟ أذكر لكم بعضا مما نصَحنا به 
املسيح املوعود ، يقول: إن أفراد 
يــزدادوا إميــاان  مجاعتنــا حباجــة إىل أن 
وتنشــأ لديهــم معرفــة ويقــني صــادق، 
وأال يتكاســلوا يف األعمــال الصاحلــة، 

ألنه إذا كان املرء كســوال يرى الوضوء 
أيضا مصيبة َدْعَك أن يصّلي التهجد. 
إن مل تنشــأ قــوة لألعمــال الصاحلــة ومل 
اخلــرات  يف  لاســتباق  محــاس  يكــن 

فعاقتكم بنا عدمية اجلدوى. 
أبمــر  ليســت  »الطاعــة   : قــال 
بســيط وســهل بــل هــي مبنـــزلة املــوت، 
ومثلهــا كمثــل ســلخ اجللــد من إنســان 

.» حيٍّ
فيــه  وننحــر  األضحــى  عيــد  اليــوم 
ولــو  جلودهــا،  نســلخ  مث  احليــواانت 
لشــعر  حيــاة  رمــق  احليــوان  يف  كان 
أبمل شــديد، ولكــن يقــول : مثــل 
الطاعــة كمثــل ســلخ اجللد من إنســان 
. وهذه التضحية أكرب من ذلك.  حيٍّ
قــال : »الــذي ال يطيــع طاعــة 
كاملة يسيء إىل مسعة هذه اجلماعة.« 
مث قــال : »جيــب أال يكتفي املرء 
بعــد البيعــة ابالعتقاد أن هذه اجلماعة 
مبجــرد  الربكــة  ســينال  وأنــه  صادقــة، 
هــذا االعتقــاد... هللا تعــاىل ال يفــرح 
ابإلميــان وحــده مــا مل تكــن األعمــال 
انضممتــم  قــد  دمتــم  فمــا  صاحلــًة. 
لتكونــوا  فاســعوا  اجلماعــة  هــذه  إىل 
الســيئة...  واجتنبــوا  وأتقيــاء  صاحلــني 
هــذا  يف  وتصّدقــوا  وتضرعــوا  ادعــوا 
الوقــت. ليِّنــوا ألســنتكم، داِومــوا علــى 

االستغفار، وادعوا يف الصلوات.« 

بسيط  بأمر  ليســت  »الطاعة 
وســهل بــل هــي بمنـــزلة 
المــوت، ومثلها كمثل ســلخ 
.» الجلــد مــن إنســان حيٍّ
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واالســتغفار  »الصــاة   : قــال 
عاجــان مثاليــان لغفلــة القلب. جيب 
علــى املــرء أن يدعــو يف الصاة قائا: 
خطــاايَي.  وبــني  بيــين  ابِعــد  اللهــم 
بصــدق  الدعــاء  يف  اســتمر  إذا 
القلــب ســيجاُب ابلتأكيــد حينــا مــن 

األحيان.« 
احلســنة  هــي  »الصــاة   : قــال 
الوحيــدة الــيت أبدائهــا يــزول الضعــف 
الشــيطاين، وهــي اليت تســمى الدعاء. 
اإلنســان  يكــون  أن  الشــيطان  يريــد 
ضعيفا يف أدائها ألنه يعلم أن اإلنسان 
أي  فقــط.«  ابلصــاة  نفســه  يصلــح 

الصاة تؤدي إىل إصاحه. 
إذْن، هــذه بضعــة أشــياء قــد قّدمُتهــا 
بــني أيديكــم مــن اخلزائــن الكثــرة الــيت 
واملنــادي  الزمــان  إمــام  إايهــا  أعطــاان 
. حــني أرســل هللا تعــاىل املســيَح 
املوعــود  كان ذلــك زمــن العيــد، 
أو كان  آنــذاك،  قلقــة  الدنيــا  كانــت 
لإلســام  وحرقــة  أملــا  يكنّــون  الذيــن 
املســلمني كانــوا  قلقــني. ال شــك أن 
ولكــن  ابلعيَديــن  عندهــا  حيتفلــون 
الذين كانوا يتأملون من أجل اإلســام 
كانــوا غــر مراتحــني، وكانــوا ينتظــرون 
مســيحا. فأتــى ذلــك املســيح وشــفى 
املرضى الروحانيني لكي حيتفلوا ابلعيد 
احلقيقــي. ويتبــني مــن اتريــخ اجلماعــة 

أن صاحلــا امســه منشــي أمحــد جــان 
وكان  األمــر،  هــذا  عــن  عــربَّ  قــد 
مرتبطا ابملســيح املوعود  جدا 
وكان قد أدرك جيدا تقوى املســيح 
ومكانتــه.  وعبادتــه    املوعــود 
وكان قــد كتــب إىل املســيح املوعود 
 حــى قبــل دعــواه معــربًّا عــن 
حنــن  معنــاه:  مبــا  القلبيــة  مشــاعره 
املرضــى نعقــد عليك أنــت اآلمال، 
فباهلل عليك ُكْن مســيحا لنا، لكي 

حنتفل ابألعياد احلقيقية.
الصــاحل  الرجــل  هــذا  تــويف  لقــد   
املنشــي أمحــد جــان قبــل أن يشــرع 
أخــذ  يف    املوعــود  املســيح 
البيعــة مــن النــاس. واحلــق أن الذين 
ابيعوا على يد املسيح املوعود عليه 
الســام والذيــن كانــوا بعــده هم من 
حقيقيــة.  أعيــاًدا  أعيادهــم  كانــت 
ال شــك أن العيــد احلقيقــي هــو ملن 
بــني  ويعيــش  جيــدة  بصحــة  كان 
أحبته سعيدا مطمئنا. إن هللا تعاىل 

حــني أرســل مســيحه لعــاج املرضــى 
اإلســام  ســفينة  وإلنقــاذ  الروحانيــني 
املوشــكة علــى الغــرق، فإنــه قــد شــفى 
الكثريــن شــفاء روحانيــا، والكثــر مــن 
واقعاهتــم حمفوظــة يف اتريــخ اجلماعــة، 
بــل ال تــزال مثــل هــذه الواقعــات تقــع 
علــى  بعضهــا  أقــرأ  وإين  اليــوم،  حــى 
أمساعكــم أحيــاان يف مناســبات شــى. 
كثر من الناس يكتبون أهنم قد عرفوا 
احلــق فنالــوا بــه الســكينة واالطمئنــان، 
ســكينة  إال  احلقيقــي  العيــد  وليــس 
القلــب وطمأنينتــه، واحلق أن الســعادة 
الــيت حظينــا هبــا اليــوم مل حنــظ هبــا مــن 
قبل قط. يف إحدى املناسبات ضرب 
مثــًا    املوعــود  املصلــح  حضــرة 
لتوضيــح هــذا املوضــوع فقــال لــو فقــد 
املــرء ولــده بــني مجــع غفــر، مث وجــده 
بعــد ســاعة أو ســاعتني، فكــم يفــرح 
الولــد وكذلك الوالد؟!. كذلك عندما 
يهتدي عبد ضال إىل ربه ويرجع إليه، 
ســعيدا،  يكــون  العبــد  أن  شــك  فــا 

 الذيــن كانوا يتألمون من أجل اإلســالم كانــوا غير مرتاحين، 
وكانوا ينتظرون مســيحا. فأتى ذلك المســيح وشفى المرضى 
الروحانييــن لكــي يتمكنوا مــن االحتفــال بالعيــد الحقيقي.
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ولكــن احلــق أن هللا تعــاىل هــو اآلخــر 
أيضا يفرح ويرضى. 

هللا  رضــي  املوعــود  املصلــح  ويتابــع 
عنــه: فهــذا هــو العيــد احلقيقــي. العيــد 
)أي  احلقيقــي  العيــد  ذلــك  إىل  يرمــز 
أن أعيــادان الظاهريــة إمنــا ترشــدان إىل 
يكــون  وإمنــا  احلقيقــي(  العيــد  ذلــك 
املــرء ســعيدا ابلعيــد إذا احتفــل بــه يف 
بيتــه ووطنــه، أمــا لــو هــلَّ علــى النــاِس 
العيــُد وهــم يف ســفر وخــارج بيوهتم فا 
يســتمتعون بــه. فمثــا لــو كان املــرء يف 
غابــة حماًطــا بــني الوحــوش واللصــوص 
وخيشــى علــى حياتــه، فكيــف عســاه 
أن يفــرح ابلعيــد؟! إمنــا العيــد ملــن كان 
وزوجتــه  أوالده  وســط  بيتــه  يف  آمنــا 
وأقاربــه وأصدقائــه. أمــا مــن ضــل عــن 
ســبيل هللا تعــاىل اتئهــا يف فلــوات الغــي 
والضــال فــأىن يكــون عيــده حقيقيا؟! 
والســعادة  الســعادة،  يعــين  إمنــا  العيــد 
حتصــل بطمأنينــة القلب وســكينته. إن 
هللا تعــاىل هــو حمــور مجيــع أنواع احلب، 
وجيــب أن يكــون هكــذا، فينبغــي على 
املؤمــن أن حيــب هللا تعــاىل حبا كاما، 
ألنــه لــن حيظــى ابلســعادة ولــن حيتفــل 
ابلعيــد احلقيقــي إال مــن وصل إىل ربه، 
ألن هللا ســبحانه وتعــاىل هــو منبــع كل 
هــي  فهــذه  الســعادة واألعيــاد.  أنــواع 
احلقيقة اليت ينبغي أن نسعى إلدراكها. 

إذا أردان االحتفــال ابلعيــد احلقيقــي 
فعلينا أن حنرص  كلنا على صحتنا 
الروحانيــة وحنــذر مــن أن حنيــد عــن 
جادة الصواب. وكما قلت من قبل 
فــإن هللا تعــاىل هــو الــذي ُيعيــُذ مــن 
الشيطان ويهدي إىل سواء السبيل، 
لذا فعلينا أن ال نربح ندعوه تعاىل. 
مــا دمنــا قــد آمنــا إبمــام هــذا الزمان 
فــا بــد لنــا مــن العمــل أبوامره لكي 
ننشئ صلتنا ابهلل تعاىل، فنكون من 
الذيــن حيققــون الغايــة مــن خلقهــم. 

وفقنا هللا تعاىل لذلك. آمني 
نقــوم  ســوف  الثانيــة  اخلطبــة  بعــد 
خاصــة  فيــه  فاذكــروا  ابلدعــاء، 
أولئــك الذيــن هــم واقعــون يف الغــي 
أمــة  مــن  كوهنــم  رغــم  والضــال 
هلــم  يهيــئ    هللا  لعــل  اإلســام 
أســباب اهلــدى. فبســبب وقوعهــم 
يف الضــال يظلــم بعضهــم بعضــا، 
احلكوميــون  والزعمــاء  فاحلكومــات 
يظلمــون الرعــااي، أمــا رجــال الديــن 
املصــاحل  أصحــاب  مــن  املزعومــون 
مشــاعرهم  فيؤججــون  الشــخصية 
ارتــكاب  إىل  أيًضــا  ويدفعوهنــم 
ملزيــد  يعّرضوهنــم  وهكــذا  الظلــم، 
الظلــم. فهكــذا يكــون هــؤالء  مــن 
العامــة بــني مطرقــة احلــكام الظاملــني 
مؤججــي  الديــن  رجــال  وســندان 

الفــن. فادعــوا هللا تعــاىل أن ينجيهــم 
من هذا الظلم وخيرجهم من هذا الغي 
والضال. فكل هؤالء الذين يفسدون 
أفــراح عيدهــم كمــا يدمــرون أفراح عيد 
اآلخرين أيضا، وجيلبون عليهم سخط 
نــداء  تلبيــَة  رفضهــم  نتيجــة    هللا 
املنــادي الــذي أرســله هللا تعــاىل، ادعوا 
هللا تعاىل أن يلهمهم الصواب فيهتدوا 

إىل سواء السبيل. 
هللا  ســبيل  يف  للمســجونني  ادعــوا  مث 
تعــاىل الذيــن يقبعون يف الســجون بغر 
فادعــوا  اجلماعــة،  معــاداة  إال  حــق، 
هللا تعــاىل أن يهيــئ األســباب لإلفــراج 
عنهــم. وادعــوا لــكل أولئــك املســلمني 
للمحــن  يتعرضــون  الذيــن  األمحديــني 
بلدهــم.  كان  أاي  أمحديــون،  ألهنــم 
ابلشــفاء  للمرضــى  تعــاىل  هللا  وادعــوا 
الكامــل العاجــل. هنــاك أانس ينفعــون 
خلق هللا، فادعوا هللا تعاىل أن يوفقهم 
وادعــوا  البشــرية.  خدمــة  مــن  للمزيــد 
يف  املنتشــر  االضطــراب  أنــواع  لــزوال 
العامل عموما. وادعوا للذين هم واقعون 
يف أي مشــكلة وكربــة أن يكشــف هللا 
منهـــــــم كربتــه.  واحــد  عــن كل  تعــاىل 
نــذروا  الذيــن  أولئــك  لــكل  وادعــوا 
حــــــــــــــياهتم للديــن ويقومــــــــــــون خبـــدمته 
نــدع  تــــــــعالوا  البـــــــــاد.  خمتـــــــــــــــلف  يف 

معا.
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التقوى

سألين  أحدهم  أن  لو 
آيًة قرآنية تلخص الغايَة 
من الرسالة اإلسالمية، 
﴿َوَما   : هللا  قوَل  عليه  لتلوت 
َأْرَسْلَناَك ِإلَّ رَْحًَة لِْلَعاَلِمنَي ﴾)1(، أي 
أنك اي حممد  ُأْرِسلَت رحًة لإلنسانيِة  
خلدمِة  تدعو  فتعاليُمك  هلا،  ومنقًذا 
والسالِم  األمِن  وتوطيِد  اإلنسانيِة 
أو  إقليميًة  ليست  فرؤيُتك  ؛  العامليِّ
قوميًة - إنك ُأرسلَت من هللا الذي 
هو رِب العاملني وليس رِب املسلمني 
ربٍّ  من  ُأرسلَت  فقط،   العرب  أو 
رحيٍم نظر إىل حاِل البشريِة فوجدها 
على حافِة اهلاويِة غارقًة يف الظلمات.

القرَن  أّن  على  املؤرخون  أمجع  لقد 
السادَس امليالدَي- زمَن بعثِة الرسوِل 
التاريخ  أدواِر  أحطِّ  من  - كان 

ِبِه  أُْنزِْل  لَْ  َما  ِب  ُيْشرُِكوا  َأْن  ُهْم  وََأَمرَتـْ
ُسْلَطاًن َوِإنَّ اللََّ َنَظَر ِإَل َأْهِل اْلَْرِض 
َقاَي ِمْن  ُهْم َوَعَجَمُهْم ِإلَّ بـَ ُهْم َعرَبـَ َفَمَقتـَ

َأْهِل اْلِكَتاِب«)2(  
إليها  وصلْت  اليت  احلالَة  هذه  إن 
البشريُة يف مشارِق الرِض ومغارِبا، 
استدعْت تدخَل العنايِة اإلهليِة إِلعادِة 
النسانيِة  احلضارِة  أساساِت  بناِء 
النهائيِّ  بشكِلها  ولكْن  ومقوماهتا 
اإلنساِن  ذلك  يد  على  والخري 
الكامِل مظهِر الرمحِة والرحيميِة اإلهليِة  
الذي مُحَِّل هذه    حممٍد املصطفى
َل هلا، تلك المانَة  المانَة الثقيلَة وُأهِّ
اليت أبت السماواُت والرُض واجلباُل 
أن حتمَلها ومحلها اإلنساُن أي حممٌد 
من  وأجهدها  نفَسه  ظلم  الذي   

أجِل سعادِة اإلنسانية.

والسبُب  البشرية.  إليه  الذي وصلت 
الدايانِت  تعاليِم  جوهَر  َأّن  هو 
السماويِة قد غاب عن مجيِع مناحي 
نسٍج  إىل  الدايانُت  وحتولت  احلياة، 
القيم  منظومُة  وابتت  مبتدٍَع،  بشرٍي 
واالخالق اإلنسانيِة مهرتئًة ممسوخًة، 
استثماٍر  وسائِل  إىل  الدين  وحتول 
عند  واقتصاديٍة  وسياسيٍة  اجتماعيٍة 
الكهنة ورجال الدين، وهذا ما حيدث 
البشريُة   فقدت  ولذلك  أيًضا،  اآلَن 
حالَة السالِم واألمِن اليت هي مبتغى 
الرساالِت السماوية. إّن وصَف حال 
  الرسوُل  عنه  عّب  هذه  البشرية 
قال: »َوِإنِّ  أنه  ربه  عن  َيرويه  فيما 
ُهْم  َوإِنـَّ َفاَء ُكلَُّهْم  ُحنـَ ِعَباِدي  َخَلْقُت 
َعْن  ُهْم  َفاْجَتالَتـْ َياِطنُي  الشَّ ُهْم  تـْ أَتـَ
ِديِنِهْم َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُْم 
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على  الضوَء  سأسلُط  املقال  هذا  يف 
قياِم  ثالثِة حماوَر أساسيٍة كانت وراَء 
أردان  ما  وإذا  اإلسالمية.  احلضارِة 
احلضاري  اإلسالِم  دوِر  استعادَة 
اإلنساين يف الوقت احلايل فال بّد من 
اإلنطالِق من هذه احملاوِر األساسيِة، 
جديد  من  إحياِئها  على  والعمِل 
اإلسالميَة  اجلماعَة  أن  وأعتقد   ...
املهدُي  اإلماُم  أسسها  اليت  األمحديَة 
تسعى  السالم  عليه  املوعوُد  واملسيُح 
هي  َمهمُتها  بل  ذلك؛  لتحقيق 
إحياُء اإلسالِم وإعادُة دورِه يف احلياِة 
وجتديِد  إحياِء  خالِل  من  اإلنسانيِة 

هذه احملاوِر واألساساِت الثالثة. 

 ... اإلميان  هو  األول:  احملور 
احلضارُة  عليها  تتأسس  اليت  القاعدة 
واحلب  اإلميان  أنَّ  هي  اإلنسانيُة 
هو  اخلالِق  هلذا  الصادق  اخلالص 
القاعدُة املتينُة اليت ُتبىن عليها منظومُة 
األخالِق والقيم. واذا ضُعفت قاعدُة 
اإلمياِن احلقيقي ضُعف املبىن وأمسْت 
حالِة  يف  واألخالِق  القيِم  منظومُة 
َبريٌق  إال  منها  يبَق  ومل   واالحتضاِر؛ 
الروحايُن  املاُء  هو  االمياَن  إن  زائف. 
الذي ُتروى به شجرُة األخالِق؛ وإذا 
جّف هذا املاُء ذُبلت شجرُة األخالِق 
وُأِجيحت من اإلهان. أيَُّ حضارٍة ال 

هلا  ميكن  ال  الزالل  املاء  هبذا  ُتروى 
أن تدوَم وإن حققت منجزاٍت ماديًة 
هائلًة، وال ميكن هلا أن تكون مؤهلًة 
لقيادِة اإلنسانيِة حنو السعادِة وحتقيِق 
، ألهنا  العدِل واألمِن والسالِم العامليِّ
يف النهايِة ستسعى لتحقيِق مصاحِلها 
الذاتيِة وسعادِة شعوهِبا على حساب 
إن  بل  الفقرية؛  الضعيفة  الشعوب 
رمبا  اجلشعَة  املاديَة  احلضاراِت  هذه 
والدماِر  الكارثِة  إىل  البشريَة  ستقود 

وحروِب اإلابدة.
إن القاعدَة األساسيَة اليت تقوُم عليها 
حبِّ  غرُس  هي  اإلسالميُة  الرسالُة 
القلوب.  ذلك اخلالق واإلمياِن به يف 
تتورم  لذا كان  خيتلي حببيبه حىت 
ذابْت  الذي  العابُد  قدماه...ذلك 
ْفَسُه  نـَ وَذَبَح  هللا،  حب  يف  روُحه 
ِلِرَضى  األمارَة   النفَس  وذبح  وَاُه،  َوقـُ
َهاَفَت  َربِّ اخْلَِليَقِة، َوَذبَّ اهْلََوى َحىتَّ تـَ

وَاْختـََفى،  َوَغاَب  َوَذاَب  َحى،  وَانَْ
َوَهبَّْت َعَلْيِه َعوَاِصُف اْلَفَناِء، َوَسَفْت 
فكانت  اْلَْوَجاِء  هِذِه  َشَداِئُد  َذرَّاِتِه 
ال  يف هللا  املتفاين  العبِد  هذا  عبوديُة 
من  جزاٍء  يف  طمعًا  وال  َعله  فـَ لذنٍب 
حبيبه، بل كانت شكرا وامتناان لذلك 
فسكن  قلَبه،  سكن  الذي  احلبيِب 
ومواساُتا  واإلنسانيِة  البشريِة  حبُّ 
والتفاين من أجل إصالِحها والتحسُر 
على حالِتها والتضرُع إىل هللا  من 
أجل  هدايتها وإخراجها من مستنقِع 
ختلِفها واحنطاِطها. سكن هذا احلُب 
  فقال له هللا . للبشريِة يف فؤاِده
ْفُسَك َعَلْيِهْم  مواسيا: ﴿َفاَل َتْذَهْب نـَ
احلبَّ  هذا  إن   ...)3( َحَسرَاٍت﴾ 
اإلمياِن  عالمُة  هو  البشريِّ  للجنِس 
املؤمَن  الذي جيعل  الصادِق  احلقيقِي 
واملواساِة  العدالِة  لتحقيق  يسعى  ال 
من  أكثَر  بل  فحسب  مجيًعا  للناِس 

وكيف أستطيع أال ُأبِغض إنسانا كافرا فاسقا معتديا؟ إنما فقط ُأبِغض 
الشرَّ الذي فيه، ثم  أسعى جاهدا الصالِحه بدافع االيماِن والمحبِة  
َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيان﴾ ولم  لله عز وجل  القائل:﴿َوَكرَّ
ه إليكم الكافَر والفاسق والعاصي. كيف يحدث هذا كلُّه دون  يقل كرَّ
األجساُد من جديد؟! فتتوحَد  القلوب  موتى  روحانيٍة تحيى  نفخٍة 
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ذلك، أن يكوَن الناُس له كاألقارِب، 
بعاطفٍة  ومعونِتهم  خلدمِتهم  فيسعى 
أعلى  وتلك  طبيعيٍة  فطريٍة  ورغبٍة 

مراتِب اإلميان.
تغرُس  العالقَة ابهلل عزوجل  إن هذه 
وتنوُِّر  النفوَس  وتطهُر  التقوى 
رقًيا  املأمورُة  األمُة  فتناَل  العقوَل، 
اإلنسانيِة  لقيادِة  يؤهُلها  روحانيا  
نتساءل:  إننا  وسعادِتا.  وخدمِتها 
 : فينا وصف هللا  يتحقق  كيف 
وكيف  اْلَغْيَظ﴾)4(  ﴿وَاْلَكاِظِمنَي 
والتعصِب  االنتقاِم  جذوُة  فينا  ُتطفُأ 
ُترق  وكيف  واألاننيِة؟  والكراهيِة 
أهواُء النفِس وجذابُتا؟ وكيف تسود 
واملؤاخاُة  واخلزرِج  األوِس  بني  اأُللفُة 
وكيف  واألنصار؟  املهاجرين  بني 
عداوٌة كأنه  وبينه  بينك  من  يكون 
ويلٌّ محيم؟ وكيف أستطيع أال أُبِغض 
إنساان كافرا فاسقا معتداي؟ إمنا فقط 
أسعى  مث  فيه،  الذي  الشرَّ  أُبِغض 
جاهدا الصالِحه بدافع االمياِن واحملبِة  
هلل  القائل: ﴿وََكرََّه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر 
وَاْلُفُسوَق وَاْلِعْصَياَن﴾)5( ومل يقل كرَّه 
والعاصي.  والفاسق  الكافَر  إليكم 
نفخٍة  دون  هذا كلُّه  حيدث  كيف 
فتتوحَد  القلوب  موتى  تىي  روحانيٍة 
تؤلَِّف  لن  جديد؟!  من  األجساُد 
اللغُة وال الثقافُة  وال أمواُل النفِط  وال 

االتصاُل اجلغرايُف وال املصاحُل املشرتكُة 
بل  املشرتِك،  العدوِّ  وجوُد  حىت  وال 
يِف  َما  َفْقَت  أَنـْ ﴿َلْو   : قال  كما 
ُلوِبِْم  قـُ ْيَ  بـَ أَلَّْفَت  َما  َجِيًعا  اْلَْرِض 

ُهْم﴾ )6( نـَ يـْ َوَلِكنَّ اللََّ أَلََّف بـَ
لقد أطلَق حضرة اخلليفة الثالث مرزا 
انصر أمحد )رمحه هللا( عبارًة ُتكتب 
القاعدَة  هذه  تلخُص  الذهِب،  مباِء 
اإلنسانيُة  احلضارُة  عليها  ُتبىن  اليت 
لِْلَجِميِع  العامليُة حيث قال »الـُحبُّ 
مؤسس  يقول  َلَحٍد«  َكرَاِهيَة  َواَل 

: جاعتنا
هذه  خيلَق  أن  تعاىل  هللا  شاء  »لقد 
لُيظهَر  تقدما  َهَبها  يـَ مث  اجلماعَة 

يف  َينشَر  ولكي  قدرَته  ويرَي  جالَله 
الدنيا حبَّ هللا تعاىل والتوبَة النصوَح 
واأَلمَن  احلقيقيَّ  والِبَ  والطهارَة 

ومؤاساَة البشر« )7( 

والتغرُي  األثُر  هو  الثاين:  احملور 
الذي  والفكرُي  والروحايُن  األخالقُي 
أحدثه  يف املؤمنني به حىت وصفه 
املعارضون ابلساحر لقوة أتثريه يف َمن 
حدا  الذي  السبُب  وهذا  به.  آمنوا 
ابملفكر الغريب »مايكل هارت« أن 
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حضرة مرزا انصر أمحد )رمحه هللا(

»مايكل هارت«
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املائِة  رأِس  على    رسوَل هللا  يضع 
عرب  ظهروا  الذين  العظماِء  األوائِل 
انبٌع  األثَر  هذا  إن  اإلنساين،  التاريخ 
الروحيِة  واهلالِة  القدسيِة  القوِة  من 
به  يتفرُد  الذي كان  العظيِم  واخُلُلِق 
، فلقد كان مظهرا وجتليا لصفة هللا 
الرحيمية أي أصبح رحيما كما قال هللا 
 عنه: ﴿َحرِيٌص َعَلْيُكْم ِبْلُمْؤِمِننَي 
اخُترِبْت  رَِحيٌم﴾)8(...لقد  رَُءوٌف 
أخالُقه  يف  الشدة والرخاء، فقد  
كان  أي  اْلُقرْآَن«)9(،  ُخُلُقُه  »َكاَن 
نزلت  اليت  التعاليم  لكل  عمليا  منوجا 
عليه من هللا ، فإذا ما أردان أن حنيي 
التعاليم اإلسالمية فلنتمثلها عمليا يف 
حياتنا... فإنه  مل يثأر لنفسه قط 
كما هي طبيعة النخوة العربية واحلميَّة 
من  يثأر  مل  االعتداء.  إزاء  اجلاهلية 
قريش ومل يثأر من أهل الطائف رغم 
أنه كان بمكانه أخُذ حِقه، ومل يكن 
عليه  عرض  بل  ُيزَعم،  ضعيفا كما 
مَلُك اجلباِل أن يطبَق علهيم اجلبلني، 
سوء  بسبب  هلالكهم  حىت  يدُع  ومل 
دعا  بل  وكفرهم،  واعتدائهم  أعماهلم 
أجل  من  وشفقٍة  وأملٍ  حبرقٍة    هللا 

إصالِحهم، بل عفا عنهم. 
لقد كان  مظهرًا لصفة هللا الرمحانية 
حياته... تفاصيِل  يف كل  والرحيمية 

حنن حباجٍة إىل أن نتخلَق مثله أبخالِق 

. هللا وأن نكوَن مظهرا لصفاته
ما الذي رآه زيُد بُن حارثَة حىت خيتاَر 
من  بدال  له  خادًما    معه  العيَش 
الذي  ما  حرا؟   والديه  مع   العيش 
وهبته  حىت    خدجيُة  زوجُته  رأته 
عائشة  رأته  الذي  ما  واملال؟  النفَس 
خلُقه  »كان  عنه:  قالت  حىت   
القرآن«؟ ما الذي رآه العرُب منه حىت 
دعوه ابلصادق األمني؟ ما الذي رآه 
الصحابة  منه  حىت فدوه أبنفسهم 
من  وأوطاَنم  وأهَلهم  دايرَهم  وتركوا 
أجله؟ بل فاَق حبُّهم له حبَّهم لعياهلم 

وأبنائهم.
وَتباَعُدوا  أحباَبم  وفارَُقوا  آثروك  »َقد 

ِمن َحْلقة اإلخواِن« )10( 
ما الذي رآه ألدُّ خصوِمه ومن ارتكبوا 
اجلرائَم حبقه وحقِّ أهِله وصحابِته حىت 
يشعروا ابلثقِة واألماِن والطمِع يف عفوِه 
فيقولوا له: أخ كرمي وابن أخ كرمي؟...

ما الذي رآه منه اليهودُي حىت يقبَل 
الذي  ما  املسلم؟  وبني  بينه  حبكمه 
حاكما  نصبوه  حىت  املدينة  أهُل  رآه 
على  تربوا  من  رآه  الذي  ما  عليهم؟ 
وانغمسوا  اجلاهلية  والتقاليد  العادات 
فيها  طواَل حياهتم حىت انسلوا منها  
وضحاها  ليلة  بني  عنها  وانسلخوا 

طوعا منهم وحبا له؟
األثُر  هذا  إنه  اإلميان،  إنه  إخواين، 

حوََّل  من  هو    للرسول  القدسيُّ 
إنساٍن  إىل  الوحشَي  اهلمجَي  البشر 
استعداٍد  على  متمدن. كان  متحضٍر 
َم أغلى ما ميلُك رغم فقره من  أن يقدِّ
أجل أن ينشَر هذه التعاليَم اإلنسانيَة، 
تشيَد  أن  التعاليم  هلذه  مقدرا  وكان 

حضارًة إنسانيًة عظيمة.. 
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العصِر  هذا  يف    هللا  بعث  لقد 
األمحديِة  اإلسالميِة  اجلماعِة  مؤسَس 
  ليكوَن خادًما  لتعاليِم حبيِبه حممٍد
وليحيَي من جديٍد ذلك األثَر الروحَي 
املنضمني  يف  والفكرَي   واألخالقَي 
جلماعته، ذلك األثَر الذي تركه معلُمه 

. يف صحابته  األوُل

اليت  التعاليِم  طبيعُة  الثالث:  احملور 
وهي  احملمديُة،  الرسالُة  هبا  امتازت 
والسعادَة  الوحدَة  حتقُق  تعاليٌم 
لإلنسانية. إن املتأمل يف هذه التعاليِم 
جِيد أّن اإلسالَم مل يسَع إلقامِة نظاٍم 
َن له على بقعِة أرٍض  سياسٍي أو ميكِّ
ابلقوِة  العامل  هلدي  منطلقا  لتكوَن 
وكما  البعُض  يظن  كما  واإلجباِر 
يفعلون، أو ينتظرون، نتيجة تصوراهتم 
املنتظر،  املهدي  شخصية  حول 
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الدموية  األسطورية  الشخصية  هذه 
إما  خيارين:  أمام  العامل  ستضع  اليت 
الثالث  اخليار  ألن  القتل  أو  اإلسالم 
)اجلزية(  غري مقبول يف زمن املهدي، 

نعوذ ابهلل من هذه األفكار الشريرة.
ُل   إن  التعاليَم اإلسالمية احملمدية تشكِّ
دستورًا إلقامِة الدولِة اإلنسانيِة العامليِة. 
إن مهمَة مجاعِة املؤمنني هي عوملُة هذه 
التعاليِم الزاخرِة  ابملبادِئ والقيِم الروحيِة 
اليت  النبيلِة  واالجتماعيِة  واألخالقيِة 
تؤدي يف النهايِة إىل قياِم هذا الكياِن 
الكياِن  هذا  يف  العاملِي.  اإلنسايِن 
وسعادة.  أبمٍن وسالٍم  املواطُن  يعيُش 
يف هذا الكياِن اإلنساينِّ تكوُن جنسيُة 
هذا  يف  »إنساين«،  هي  املواطِن 
الكياِن اإلنسايِن خيتلُف كلُّ مواطٍن يف 
فاجلميع  وثقافِته،  وديِنه  وجنِسه  عرِقه 
متحدون  لكنهم  اخلصوصيُة،  له هذه 
والتحدايِت  املشكالِت  مواجهة  يف 
واملخاطِر الطبيعيِة والبشريِة  اليت هتدد 
حيث  العاملي،  اإلنساين  الكيان  هذا 
الكربى  واملسؤوليُة  األكرُب  الدوُر  يقع 
اليت متتلُك  الكربى  القوى  على عاتق 
الكيان  هذا  يف  واإلمكاانِت  اخلرباِت 
اإلنساين.. .يف هذا الكيان ننظر إىل 
حتقيق  أمن اإلنسان العاملي، ال األمَن  
القومَي أو الوطيَن أو العرقَي أو الدييَن 

فقط.

لقد سنحت الفرصة للرسوِل  يف املدينِة إلقامة هذا النموذِج املديِن الذي 
ال يزال دستورُه حمفوًظا تستمد منه النظُم احلديثُة ُأسس الدولِة املدنيِة احلديثة. 

ويف الدولة اإلنسانية اليت نسعى لتشيدها، هناك مبادئ أساسية:
* أن حتَب ألخيك ما حتُب لنفِسك.  *فإذا الذي بينك وبينه عدواٌة كأنه 
ويٌل محيم.  *وتعاونوا على الرب والتقوى.   *ال إكراه يف الدين.  *ال ينهاكم 
ر هللا عليه  ر على معسر يسَّ هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين.   *ومن يسَّ
يف الدنيا واآلخرة.   *ال فضل لعريب على أعجمي وال ألعجمي على على 

عريب يف هذه الدنيا.   *أَحبُّ الناس إىل هللا أنفعهم للناس.
  هذا هو جوهُر الرسالِة احملمدية ومبتغاها، لذلك كُل من درسوا سريَته

إبنصاٍف وموضوعيٍة  انعكست يف 
كتاابهتم  هذه احلقيقة الناصعة.

يقول جورج برانردشو:
منقَذ  حممد  يسّمى  أْن  »جيب 
البشرية، ويف رأيي أّنه لو توّل أمر 
تول  لو   ..... َلوّفق  اليوم  العامل 
حممد  مثل  رجٌل  األورويبَّ  العاملَ 

لشفاه من علله كافة«.

أما الفيلسوف الروسي
»ليو تولستوي« فيقول: 

»إن حممدًا  كان من عظماء الرجال، 
كبريًة  خدمًة   ببعثته  قدم  فقد 
للبشريِة، فهي فخٌر وهدى للناس، 
الصلح  دعائَم  أرست  اليت  وهي 
واالستقراِر والرخاِء، وفتحت طريَق 

احلضارة والرقيِّ لألجيال«. 

جورج برانردشو

ليو تولستوي
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إن أيَّ فهٍم سقيم أو رواية مهرتئة تناقض 
اليت  اإلسالميِة  الرسالِة  تعاليِم  جوهَر 
هي رسالة الرمحِة واالنسانيِة َلَي جسٌم 
غريٌب ودخيٌل ستلفُظه كلُّ فطرٍة طاهرٍة 
أن  أسف  وبكل  أقول  سليم.  وعقٍل 
كثريا ممن درسوا سريَة الرسول  َأغفلوا 
الرسول  لشخصيِة  اإلنساين  اجلانَب 
األعظم  والرسالَة اليت جاء هبا مقارنًة 
مع ما ُكتب حول غزواِته  والطريقة 
اليت فسروها هبا، حىت أصبحت الثقافُة 
املسيئِة، كرواية  الرواايت  ثقافة  السائدُة 
»انتشار  فكرِة  أو  ابلذبح«،  »جئتكم 
قتل  فكرِة  أو  ابلسيف«،  االسالم 
لقيام  الرسول  ختطيط  فكرِة  أو  املرتد، 
على  السيطرة  أجل  من  سياسي  كيان 
الِفَكِر  من  وغريها  األخرى،  الكياانت 
الكامل  اإلنسان  ُخُلقه  مع  تتناىف  اليت 
 الذي هو منقذ اإلنسانية وخادمها 
واحملسن إليها. إن هذا اجلانَب احملورَي 
اجلوهرَي يف شخصيِة الرسول  يكاد 
يكون ابهتا يف ثقافتنا أو يف تصوراتنا عن 

هذا االنسان الكامل ، بل إن بعَض 
اإلسالم  أحزاب  أو  اإلسالميِة   الفرق 
صورًة  أسف  وبكل  قدمت  السياسي 
خالل   من  احلقيقة  هلذه  متاما   مغايرًة 
ممارساتا الإلنسانية املتمثلة يف اعتداءاِتا 
املتكررة على األبرايِء واملقدساِت وإاثرِة 
والفنِت  والفوضى  الطائفيِة  النعراِت 
الداخليِة وتشريع االنقالابِت والثورات، 
حيث حتولت هذه الفرق واألحزاب إىل 
أدواٍت ختدُم أجنداٍت سياسيٍة متصارعٍة 

متسرتٍة بعباءِة الدين.
وأغرب الغرائب أن ُيوضَع من كان مثاال 
فريدا لإلنسانية يف قفِص االتاِم  طعنا 
ابمِسه  يتحدثون  واجملرمون  إنسانيته،  يف 
وبكل أسف، حىت بدت تعاليُم اإلسالِم 
يف    الرسوِل  نبوءُة  وحتققت  غريبًة  
َغرِيًبا  َبَدَأ  اإْلِْساَلَم  »ِإنَّ  االخري:  الزمن 
ُعوُد َغرِيًبا َكَما َبَدَأ«  )12( لكن هناك  َوَسيـَ
نبوءة أخرى حتمل بشارة مفادها أنه يف 
زمن الغربِة والظالِم األخرِي سيبعث هللا 
 جمددا خادما للرسالِة احملمدية ُيعيُد 

وحيدث  االول(  )احملور  الضائَع  اإلمياَن 
واألخالقي  الروحاين  واالنقالب  األثر 
الصادقة  الطهارة  النفوس  يف  والفكري 
وجالَل  مجاَل  وُيظهُر  الثاين(  )احملور 
تشكل  اليت  احلقيقيِة  اإلسالِم  تعاليِم 
)احملور  اإلنساين  الكيان  قيام  مبادئ 
احملامي  هذا  ر  ُسخِّ لقد  الثالث(... 
هذا  املتفانيُة يف   ومجاعُته  املتفاين 
العصر لنشِر تعاليِم اإلسالم الصحيحِة 
التعاليِم  هذه  قراءِة  إعادُة  متَّْت  أن  بعد 
من جديد ولكن يف ضوء الوحي اإلهلي.

1. األنبياء: 108
2. صحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها.

3. فاطر:   9
4. آل عمران: 135

5. احلجرات: 8
6. اأَلْنفال: 64

7. اخلزائن الروحانية اجمللد 3 وجمموعة اإلعالانت اجمللد 1
8. التوبة: 128

9. مسند أمحد، كتاب ابقي مسند األنصار
10. كتاب التبليغ، ص 152
11. كتاب التبليغ، ص 153

12.  صحيح مسلم، كتاب اإلميان 
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مل تكــن األمحديــة كغرهــا 
من اجلماعات اإلسامية 
يف  للســابقني  مقلــدة 
فهمهــم لفلســفة العبــادات، وإمنــا كانــت 
أن  تعــدو  ال  الــيت  اخلاصــة  نظرهتــا  هلــا 
تكــون ترمجــة فعليــة لكتــاب هللا القــرآن، 
وســنة نبيه ، تلك اجلماعة اليت هلا ما 
ليس لغرها، وهو مســيح موعود مهديٌّ 
مــن هللا تعــاىل، يقــدم هلــا آللــئ املعرفــة 
علــى أطبــاق مــن ذهــب حــال، فاحلــج 
عنــد األمحديــة يتطابــق متامــًا مــع املفهــوم 
يعــين  فاحلــج  الكلمــة،  لتلــك  اللغــوّي 
القصد، والقصد ينبعث من النية، والنية 
أســاس كل عمــل، وعليهــا يــدور ُحســنه 
وُقبحه، خره وشره، ويف احلديث األول 
  يف صحيــح البخــارّي يؤكــد الرســول
أن األعمــال ابلنيــات. فــإن أاب األنبيــاء 
الوحيــد  وابنــه  زوجتــه  تــرك  قــد  إبراهيــم 

بــواٍد غــر ذي زرع متكئــًا علــى اليقــني 
يف هللا القيــوم والتــوكل عليــه، وهــو بذلك 
يكــون قــد قصــد هللَا وحــج بيتــه وأدرك 
أمساءه حقًا، فزاده هللا عزاً وشــرفًا وجعل 
لــه لســان صــدق يف اآلِخريــن. وســيدتنا 
هاجر أسلمت وجهها هلل عندما أيقنت 
أن هــذا هــو أمــره، ومــا دام هــذا هو أمرُه 
فهــي  فلــن تضيــع ولــن يضيــع وليُدهــا، 
إميــان  ــت هلل، ومتلَّكهــا  قــد حجَّ بذلــك 

جارف حبفظه وعدله ورعايته.
واحلج هلل قصُده وحده دون إشراك غره 
معــه يف أمسائــه وصفاتــه، وجْعــل كل مــا 
ســواه يف مرتبــٍة هــي دونــه، فهــو وحــده 
الــذي ال يعلــو  املالــك ملراتــب الكمــال 

صهوهَتا غرُه. 
أركان  مــن  األخــر  الركــن  هــو  احلــج 
اإلســام ليشــر إىل بلوغ املرحلة األخرة 
مــن إســام الوجــه والوجهــة هلل وحــده، 

واالنقطــاع عمــا ســواه، واللجــوء إىل بيته 
دون بيــوت غــره مــن العاملــني. إننــا إذا 
ذهبنــا إىل بيتــه فقــد ذهبنــا ولســان حالنا 
يقــول: خلعنــا مابســنا املليئــة ابأللــوان 
املتباينــة، ولبســنا ثــواب ذا لــون واحــد رمــزا 
لتوحيدك وتفريدك، هو أبيض إشارًة إىل 
فطرتك اليت فطرتنا عليها، وأننا أصبحنا 
بــني يديــك أمــوااًت نلبــس أكفاننا، فليس 
لنا إرادٌة إال إرادتك، وليس لنا عمل إال 
مــا أمرَتنــا، ومــا هنيتنــا عنــه، فإننــا أمــوات 

أمامك فكيف نكون لك فاعلني؟ 
أتيناك لنشــهدك أننا نضحي من أجلك 
قبــل كنــا  ومــن  أموالنــا،  قبــل  أبنفســنا 
نضحــي أبســباب حياتنــا ابالنقطــاع عن 
الطعــام والشــراب يف رمضــان، أمــا وقــد 
علمنــا قــدَرك، ورأينــا أنــوارك، فــا يســعنا 
إال أن نتقرب إليك ابلتضحية أبرواحنا، 
وجَعلنــا اهلَــْدَي واألضاحــي ابألنعــام رمزا 

حلمي مرمر
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على ذلك ودليا. وحلقنا شــعر رؤوســنا 
يف  رؤوســنا  لنقــدم  مســتعدون  أننــا  رمــزاً 

سبيلك.
احلق أنه ال حيتك اإلنسان مبن ال حيب، 
وال يطوف حول بيت من يكره، إمنا احلب 
أســاس الطــواف ابلبيــت، كما كان يفعل 
الشــعراء العــرب قبــل اإلســام، يطوفــون 
حــول بيــوت النســاء اللــوايت يعشــقوهنن، 
وحيرتقــون شــوقًا وكمــدا للقائهــن، لعلهــم 
يسرتقون شيئًا من أصواهتن، أو خيتلسون 
نظــرًة مــن أعينهــّن، وقد قــال امرؤ القيس 

يف لياه:
أُقبِّــل ذا  الــداير داير ليلــى /  أمــرُّ علــى 

اجلداَر وذا اجلداَر 
ومــا ُحــبُّ الــداير شــغْفَن قلــي / ولكــْن 

حبُّ من سكن الدايَر 
فكيــف هلــذا الشــاعر العــريّب أن ُيدرك أن 
مضمــون الطــواف ابلبيــت هو حب أهله 
العقــاء  يــدرك  وســكانه وأصحابــه، وال 
يف هــذا الزمــان أن مضمــون احلــج ليــس 
الطــواف حبجارة البيت وجدرانه تقديســًا 
هلــا، أو أولئــك الذيــن يعتــربون احلــج لــواًن 
من ألوان الوثنية، ويرون الطواف ابلبيت 
عبــادة  عــن  ختتلــف كثــراً  ال  لــه  عبــادًة 
األصنام قبل اإلســام. نســتطيع أن جُنزم 
أن هــؤالء مــا مــسَّ قلوهَبــم إميــان حقيقــيٌّ 
برب البيت، وما المست عقوهَلم حقيقة 
حــج بيتــه والطــواف بــه وفلســفة شــعائره.  

إن الطــواف ببيــت هللا، حمــوره األساســي 
هــو احلــب والعشــق والشــوق هلل ويف هللا 
ســبحانه وتعــاىل، لعــل الطائــف يقتبــس 
شــيئا مــن صفــات صاحــب البيــت الذي 
يطــوف بــه، ورمبــا انل شــيئًا مــن تكليمــه 
لــه، أو حظــي بشــرف اســتماعه إليــه، أو 
أجاب له سؤاًل، أو وضع عنه وزراً، أو رفع 
له ذكراً، أو رمبا ألبســه من حلله، و زيَّنه 
ره من ِطيبه وشذا أمسائه  من زينته، أو عطَّ
وصفاتــه، الــيت هــي املقصــود احلقيقّي من 
حج بيته، وقصده ابلطواف حوله.  كما 
حُنّك قطعة من احلديد بقطعة مغناطيس 
حكًا شــديدا لنكســبها صفة املغنطة عن 
طريق هذا االحتكاك )وما ذلك إال نوع 
من الطواف أيضًا(، هكذا يذهب العبد 
إىل ربــه، وحيتــك ببيتــه، ويطــوف حولــه، 
طالبــًا صفاتــه وصبغته. لقد أخربان بذلك 
املســيح املوعــود  فقــال »ليــس املراد 
مــن احلــج أن خيــرج أحــد مــن بيتــه ويعــرب 
البحــار، مث يرجــع مــن هنــاك بعــد ترديــد 
فارغــًا  ترديــداً  بلســانه  الكلمــات  بعــض 

فحْســب. احلــق أن احلــجَّ عبــادة عاليــة، 
هي آخر درجة من درجات السلوك إىل 

الكمال«.
ولقــد قــال املصلــُح املوعــود  حضــرُة 
بشــر الديــن حممــود أمحــد اخلليفــة الثــاين 
  املوعــود  واملســيح  املهــدّي  لإلمــام 
يف التفســر الكبــر »وجيــب أال ُيفهــم من 
الطواف أن اإلسام قد رفع بيتًا هو مرد 
مجــاٍد ميّــت إىل مرتبــة هللا تعــاىل. كا ، 
بــل الطــواف عــادة قدميــة ترمــز إىل الفداء 
والتضحيــة . فــكان املــرء يطــوف حــول 
املريــض تعبــراً عــن أنــه يقــدم نفســه فديــًة 

عنه لينجو من املوت.« )1(  
الصفــا  بــني  الســعي  احلــج  شــعائر  ومــن 
عي  واملروة، لنحيي يف القلوب ذكرى السَّ
احلثيــث الشــغوف، الــذي كانــت تســعاه 
هاجــر عليهــا الســام، مضحيــًة بنفســها 
وراحتهــا مــن أجــل رشــفة مــاء تبلــل هبــا 
يقتلــه  أن  الــذي كاد  وليدهــا  جــوف 
الظمــأ. فلــم أتهتــا أفضــال هللا، رغم ثقتها 
الكاملة فيهـ  وهي جالسٌة يف مكاهنا آمنًة 

وســيدتنا هاجر أســلمت وجهها لله عندما أيقنت أن هذا هو أمره، 
ومــا دام هذا هو أمُره فلن تضيع ولن يضيع وليُدها، فهي بذلك قد 
ت لله، وتملَّكها إيمان جارف بحفظه وعدله ورعايته، والحج لله  حجَّ

قصُده وحده دون إشراك غيره معه في أسمائه وصفاته
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مطمئنــة، إمنــا األخــذ ابألســباب من أهم 
دواعــي نظــر هللا تعــاىل إلينــا، كذلــك فإن 
الســعَي بــني الصفــا واملــروة يذكــران ويؤكــد 
الوصــول  أجــل  مــن  ــعي  السَّ أمهيــة  علــى 
إىل القــرب مــن هللا ونــوال عطــاايه، فــا 
الكســاىل  مــن  مــن كان  ُقــرب هللا  ينــال 

املتواكلني.
ومــن شــعائر احلــج املبيــت يف ِمــى، وهــي 
مــا كان  أن  إىل  إشــارة  األمنيــات،  مــن 

حجــه  مــن  املــرء  يرجــوه 
إىل  ســبيله  يف  فإنــه 
التحقــق ويصــر حقيقــًة 
أن  وعليــه  ملموســة، 
يقضــي الليلــة يف الدعــاء 
االســتجابة  أجــل  مــن 

والقبول.  
احلــج  شــعائر  ومــن     
املبيــت يف مزدلفــة، الــيت 

يشــر معناهــا إىل التمــاس القــرب مــن هللا 
تعــاىل، فكمــا أن مشــركي مكــة عندمــا 
اســُتهجنت عبادهتــم لألصنــام قالــوا  )مــا 
زلفــى(،  هللا  إىل  ليقربــوان  إال  نعبدهــم 
األصنــام  إىل  التزلُـّـف  تعــاىل  هللا  فأبــدل 

ابلتزلُّف إليه ألنه أحق به وهو أهله. 
ومــن شــعائر احلــج ذبــح األضحيــة، الــيت 
مــا أدرك العــامل كلــه حقيقــة معناهــا، إال 
بعدمــا نــزل املســيح املوعــود وأهلمــه به ربه 
يف اخلطبــة اإلهلاميــة، وعلَّمــه أن الضحيــة 

يف احلقيقة تشــر إىل ذبح النفس األمارة 
ذلــك،  بعــد  بســوء  أتمــره  فــا  ابلســوء، 
ومــا كان ذبــح األضحيــة إال مــن أجــل 
لفــت أنظــار النــاس وأفهامهــم إىل تلــك 
ديــن  ختتصــر  الــيت  العظيمــة،  الشــعرة 
اإلسام كله فيها، فإذا مل يعد لك نفٌس 
أمــارٌة ابلســوء فلــم يعــد فيــك إال اخلــر، 
فكأمنا أعانك هللا على شــيطانك فأســلَم 
كخــر الربيــة حممد عليه أفضل الصلوات 

والتســليمات، فقــال املســيح املوعــود عن 
مقام هذه الشعرة الرائعة، مشراً إىل يوم 
ــرُوا يِف  عيــد األضحــى »اَي ِعبَــاَد هللِا.. َفكِّ
ــْوِم اأَلْضَحــى، َفِإنَّــُه ُأودَِع  ْوِمُكــْم َهــَذا يـَ يـَ

َأْسرَارًا أُلويِل النـَُّهى.« 
إذن فإن يوم األضحى حيتاج إىل تفكر، 
ألن فيه أسراراً ال ُتنال بظاهر احلال، إمنا 
هــي أســرار دقيقــة يتوجب على اإلنســان 
لؤلئهــا  الصطيــاد  أعماقهــا  يف  الغــوص 

وُدرِّها.

اأَلَضاِحــي  َأنَّ  »َوَظــينِّ    يقــول  مث 
يِف َشــرِيَعِتَنا اْلَغــرَّاِء، َقــْد َخرََجــْت ِمــْن َحــدِّ 
اإِلْحِصــاِء،...... َوَقــْد ُعــدَّ َهــَذا اْلَعَمــُل 
ُســْبَحاَنْه،  هللِا  ِإىَل  َقــرُِّب  يـُ مِمَـّـا  ِملَِّتنَــا  يِف 
ــْرِ  ْرَق يِف السَّ َوُحِســَب َكَمِطيَئٍة حُتَاِكي اْلبـَ
َحــااَي  مُسِّــَي الضَّ َذلِــَك  َفأَلْجــِل  َوُلْمَعانَــْه. 
راًْب َوُلْقَيااًن، ُكلَّ  َها َتزِيُد قـُ راَْباًن، مبَا َورََد أَنـَّ قـُ
َها  َعبًُّدا َوِإميَــااًن. َوإِنـَّ ــرََّب ِإْخَاًصــا َوتـَ َمــْن قـَ
رِيَعِة، َوِلَذِلَك مُسَِّيْت  ِمْن َأْعَظِم ُنُسِك الشَّ
وَالنُُّســُك  اِبلنَِّســيَكِة. 
يِف  وَاْلِعبَــاَدُة  اَعــُة  الطَّ
اللَِّســاِن اْلَعرَِبيَّــِة، وََكَذلِــَك 
َجــاَء َلْفــُظ النُُّســِك مبَِْعــَى 
َهــَذا  فـَ ِبيَحــِة،  الذَّ َذْبــِح 
ااِلْشرِتَاُك َيُدلُّ َقْطًعا َعَلى 
َأنَّ اْلَعاِبَد يِف احْلَِقيَقِة، ُهَو 
وَاُه،  ْفَســُه َوقـُ الَـّـِذي َذبَــَح نـَ
وَُكلَّ َمــْن َأْصبَــاُه، ِلِرَضــى 
َهاَفَت  َربِّ اخْلَِليَقــِة. َوَذبَّ اهْلَــَوى، َحــىَّ تـَ
َحــى، َوَذاَب َوَغــاَب وَاْختـََفى. َوَهبَّْت  وَامنَْ
َذرَّاتِــِه  َوَســَفْت  اْلَفنَــاِء،  َعوَاِصــُف  َعَلْيــِه 

َشَداِئُد َهِذِه اهْلَْوَجاِء.« )3(
ملعــى  الرائعــة  الفلســفة  هــذه  إىل  انظــر 
كالســر  هللا  جعلــه  الــذي  األضاحــي 
ال  الــذي  املصــون  واجلوهــر  املكنــون 
مــن  َيفــكُّ ختَمــه، وال ميلــك زماَمــه إال 
كان منــه ســبحانه وتعــاىل، ليجعلــه هللا 
عاماتــه،  مــن  وعامــة  آايتــه،  مــن  آيــًة 
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ليصــل النــاس منــه إىل يقــني أنــه ـ حقــًا 
ـ مــن هللا، ألن حيــازة تلــك املعــاين ليــس 
مــن قــدرات البشــر، فكــم مــن مليــارات 
مــن النــاس الذيــن ُولــدوا وعاشــوا وماتــوا 
وواراهــم الــرتاب، ومــا َتفتَّقــت قرائحهــم، 
وال نطقت ألسُنهم، وال نبست شفاههم 

بكلمة من هذا البيان الرابيّن. 
أمــا الوقــوف بعرفــة، فقــد عرفنــا هللا بعــد 
كل هــذه الشــعائر الــيت كان هدفهــا أن 
تقربنا منه، فاآلن اقرتبنا منه حى عرفناه، 
العظيــم  بيــوم احلشــر  أنــه تذكــر  إضافــًة 
أيضــًا، حيــث جيتمــع النــاس بكثــرة كثــرة 

يف مكان واحد.
 كذلــك يرمــز صعــود اجلبل إىل االنقطاع 
عــن الدنيــا، ومغادرهتــا، وتــرك مــا فيهــا، 
والتخلــي عنهــا مجيعــًا، والرتقــي إىل هللا 
ببــذل اجلهــد، وإرهــاق النفــس، وحتمــل 
املعــاانة، ممــا يولِّــد يف اإلنســان رغبــة يف 
الســمّو والرتقــي، والرتفــع عــن العيــش يف 

األسافل واإلخاد إىل األرض.
بــدون  شــعائره  تنتهــي  الــذي  احلــج  إن 
معرفــة هللا علــى احلقيقــة فإنــه ليــس حبــجٍّ 
احلــج يف األصــل  علــى اإلطــاق، ألن 
وصفاتــه  أبمسائــه  تعــاىل  هللا  معرفــة  هــو 
ومل  حــج  ومــن  األكمــل.  الوجــه  علــى 
يعــرف هللا فلــم حيــج، وإن طــاف وســعى 
ورمــى اجلمــار وصعد اجلبال، لذلك قال 
رســول هللا  ) احلــج عرفــة ( )4(، أي 

أن املعــى احلقيقــيَّ للحــج هــو معرفــة هللا 
تعــاىل احلــق أنــه َمن حج فطــاف ابلبيت 
فــرأى طرَفــًا من أفضال هللا، فاشــتاق إىل 
املزيــد، فصعــد إىل عرفــة ليســمو ويرتقــى 
ويقــرتب، فســعى لينــال القــرب األقــرب، 
وابت ليزدلف، فأصبح أقرب إىل حتقيق 
ال  الشــيطان  ولكــن  ِمــًى.  يف  أمنياتــه 
يعجبــه ترقيــه فيرتصــد لــه الدوائــر، لكنــه 
ُمصرٌّ على الرتقي ِلما ذاق من حاوته، 
فرجــم الشــيطان ليبعــده عــن طريقــه يف 
أايم التشــريق، حينمــا يُــدرك أن  روحــه 
واليقــني،  اإلميــان  بنــور  ُتشــرق  بــدأت 
فَيحلــق رأســه متحلــًا، متخليــًا عــن كل 
َكــُدورة، ابداًئ حيــاًة مــربأًة مــن اخلطــااي، 
علــى فطــرة اإلســام النقيــة كيــوم ولدتــه 

أمه.
وقد اختذ من مقام إبراهيم ُمصلًَّى، حيث 
أصبح متوكًا على هللا غاية التوكل، وقد 
حــاز اليقــني الكامــل يف صــدق وعــوده، 

مــن  شــائبة  أدىن  دون  حتققهــا  وحتميــة 
شك أو تردُّد، فإنه ما دام قد وعد، فإنه 
ـ حتمًا ـ سوف يفي بوعده، فالكرمي إذا 
. فليتخــلَّ كٌل منــا عــن نفســه  وعــد وفَّ
وأهله وعياله وكل عزيز لديه، يف صحراء 
قاحلٍة ال زرع فيها وال ماء، وال نبت وال 
مناء، وال أثر فيها ألحد من العجماوات 
ونــزواًل  تعــاىل،  إرضــاًء هلل  الُعقــاء،  وال 
علــى أوامــره، وطلبــًا لرضــاه، متيقنــًا مــن 
نــزول غيــث هللا يف وقتــه املناســب متامــًا 
بــا أدىن شــكٍّ أو مــراء. ومــن كان هــذا 
حالــه، كان عنــد هللا إبراهيــم، وجعــل هللاُ 
له لسان صدق يف األولني واآلخرين، مبا 
برَّأ نفسه من الفن والشكوك والوساوس 

واألهواء.

1. التفســر الكبر، اجمللد الســادس، تفســر ســورة 
احلج      2.سورة الزمر آية 4

3.  مــن كتــاب اخلطبــة اإلهلاميــة للمســيح املوعــود 
     4. صحيح البخاري حتت رقم 11602

    

ومــن شــعائر الحج ذبــح األضحية، التــي مــا أدرك العالم كله 
حقيقــة معناهــا، إال بعدما نزل المســيح الموعــود وألهمه به ربه 
فــي الخطبــة اإللهامية، وعلَّمــه أن الضحية في الحقيقة تشــير 
إلــى ذبح النفس األمارة بالســوء، فال تأمره بســوء بعد ذلك، وما 
كان ذبــح األضحية إال من أجل لفت أنظــار الناس وأفهامهم إلى 
تلك الشــعيرة العظيمة، التي تختصر دين اإلســالم كله فيها...
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اختاذ أسباب احلماية هو التوكل على 
هللا أيضا

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -388
حدثتين والديت أن حضرته عندما سافر 
إىل دهلي بعد دعواه أنه املسيح املوعود، 
عقــدت لــه هنــاك مناظــرة مــع املولــوي 
يف  املعارضــة  وكانــت  حســني،  نذيــر 
املدينــة علــى أوجهــا حينــذاك، فتحدَّث 
 َ حضرته إىل بعض ضباط الشرطة، فُعنيِّ
وكان  البيــت  حلراســة  بنجــايب  شــرطيٌّ 
حضرتــه يدفــع راتبــه مــن جيبــه.  إضافــة 
إىل هــذا الشــرطي فــكان عــدد ال أبس 
بــه مــن األمحديــني أيضــا قــد أقامــوا مــع 

حضرته يف قسم الرجال من البيت.

ملاذا كانت البيعة ضرورية؟
الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -389
حدثــين ســيد عبــد الســتار شــاه وقــال: 
عندما زرت قاداين للمرة األوىل يف عام 
األايم  تلــك  1900 كان حضرتــه يف 
يذهــب إىل بســتانه للنـــزهة.  فرافقــت 
حضرتــه  وطلــب  هنــاك،  إىل  حضرتــه 
مثــار التــوت وتناوهلــا مع خدامه جالســا 
يف ظــل األشــجار، مث ألقــى كلمــة عــن 
إيّل.  خطابــه  موّجًهــا  دعــواه  صــدق 
يف  شــك  أي  عنــدي  يبــق  مل  فقلــت: 
صدقكــم، ولكــن مــا احلــرج لــو آمنــت 
فــردَّ  أابيــع؟  أن  دون  صــادق  أبنــك 
حضرته: لن تستطيع أن تستفيض مين 

فيوًضــا روحانيًــا مبثــل هــذا اإلميــان. إن 
البيعة ُســنَّة األنبياء، وهناك منافع كثرة 
وأكــرب  الســنة،  هــذه  وحَكــم كبــرة يف 
هــذه املنافــع أن إزالــة الثمــر املر لشــجرة 
اإلنســان النفســانية، وإزالــة أتثــر طعمه 
الســيئ حيتاج إىل تطعيم طيب، والبيعة 
متثــل هــذا التطعيــم، ومثــل هــذا األمــر 
كمثــل شــجرة حتمل مثــارًا ُمرّة وحامضة 
وكريهــة املــذاق، فــإذا أردان حتويلهــا إىل 
فــا  لذيــذة  حلــوة  مثــار  ذات  شــجرة 
بــد مــن تطعيمهــا بشــجرة مثارهــا طيبــة 

1.  العناوين اجلانبية من إضافة هيئة ملة »التقوى«
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وهكــذا  حلــو،  مــذاق  ذات 
إىل  تلقائيــا  مثارهــا  تتحــول 
إذا  وهكــذا  وطيبــة.  حلــوة 
كانــت مثــرة شــجرة اإلنســان 
وســيئة،  فاســدة  النفســانية 
أي  طاهــرة،  لنفــس  فببيعتــه 
معــه  الروحــاين  ابرتباطــه 
لــه  ودعائــه  إليــه  والتفاتــه 
نفــس  إىل  يتحــول  وغــره، 
طاهــرة مطهــرة ويصبــح ظــاًّ 
كفاءتــه.  حبســب  لألنبيــاء 
أمــا بــدون هذه البيعــة فتبقى 
روحــه حمرومــة من هذا التأثر 

الروحاين.
حدثــين  ذلــك  إىل  إضافــة 

املولــوي شــر علــي أن حضرتــه 
منافــع  حــول  مــرة كلمــة  ألقــى 

البيعة قال فيها: كيف يستهان بضرورة 
مجيــع  مغفــرة  إىل  تــؤدي  وهــي  البيعــة 

ذنوب اإلنسان السابقة؟!

حتقــق نبــوءة حلضرته عن هالك ســعد 
هللا اللدهيانوي عن ابنه أبرت

الرحيــم.  الرمحــن  هللا  بســم   -390
حدثــين املولــوي حممد إبراهيم البقابوري 
أنــه ملــا كان كتــاب »حقيقــة الوحــي« 
قيــد الطبــع، قــال اخلواجــه كمــال الدين 
للمســيح املوعود  مرة أن يشــطب 

الوحــي  حقيقــة  يف  املذكــور  التحــدي 
اللدهيانــوي،  ابــن ســعد هللا  ُعنَّــِة  عــن 
وذلــك ألن اللدهيانــوي إذا رفــع قضيــة 
يف احملكمــة فســيصعب لنــا إثبــات كونه 
عنينًــا. ولكــن حضرته رفض طلبه هذا، 
فكرّر اخلواجه كامه قائا: ما أخشــاه 
هــو أن حتــدث مشــاكل كثــرة بســببه. 
الســيد  أيهــا  مبتســًما:  حضرتــه  قــال 
اخلواجه! إْن رفع سعد هللا قضيًة ضدان 

فلن نتخذك حمامًيا.

كمــال  اخلواجــه  ســافر  مث 
وذات  الهــور،  إىل  الديــن 
يــوم قــال املولــوي حممــد علي 
التنـــزه:  أثنــاء    حلضرتــه 
اخلواجــه  رســالة  وصلتــين 
صاحــب يقــول فيهــا أنــه قلٌق 
بشأن أمر سعد هللا لدرجة ال 
يســتطيع النوم ليا، فإما  أن 
ميــوت ســعد هللا أو يشــطب 
مــن كتابــه كلمــات  حضرتــه 
عــن ابنــه. فقــال حضرتــه: ما 
هللا  يعاجــل  أن  يف  العجــب 
»ســعد هللا« ابملــوت؟! وبعــد 
الــكام  مــن هــذا  قليلــة  أايم 
مــوت  عــن  برقيــة  وصلــت 
ســعد هللا اللدهيانــوي، فذكــر 
التنـــزه  أثنــاء  حضرتــه  ذلــك 
وقال للمولوي حممد علي: اكتب اآلن 
إىل اخلواجــه صاحــب إنــك كنــت تــرى 
اآلن  ولكــن  الكلمــات  تلــك  شــطب 
اضطرران إىل أن نكتب أكثر من ذلك. 
أقــول: لعــل اخلواجــه أصــّر علــى موقفــه 
خشية أن ينتهي األمر بشماتة األعداء، 
ولكنــه أخطــأ إذ تدبّــر يف األمــر بوصفه 
عاملــا يف القانــون ومل يفكــر يف أن قــدرة 
هللا غالبة على مجيع القوى األخرى. 

وأضيف أن االبن املذكور لسعد هللا قد 
مات اآلن أبرت.

  حضرة مرزا غام أمحد القادايين
 وعلى ميينه جنله حضرة املصلح املوعود
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم
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س: ملاذا اعتاد كثري من األمحديني لبس اخلامت املكتوب 
عليه »أليس هللا بكاف عبده« ؟

وحيــا  هللا  مــن    املوعــود  املســيح  تلّقــى  ج: 
فســاَوره  أبيــه،  وفــاة  بقــرب  1876م  حزيــران  يف 
ذا  مــن  نفســه:  يف  وتســاءل  مصــره  علــى  قلــق 
بعــدي؟  بشــئوين  ويعتــين  أمــوري  ســيتوىل  الــذي 
نفســه:  اخليــال يف  هــذا  نشــوء  فــوَر  إليــه  فأوحــى هللا 
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 أي: ملَ تقلــق وهتتــّم اي عبــدي، ألــن أكفيــك مــا دمــَت 
قــد أصبحــَت يل وطّلقــت الدنيــا مــن أجلــي؟ ألــن أهتــم 
بك وأتوىل أمورك وأتكفلك وأسّد حاجاتك؟ فبعد هذا 
الوحــي الــذي نــزل عليــه أرســل  أحــد األشــخاص 
إىل الصائــغ ليحفــر هــذه الكلمــات علــى فــص خــامت مث 
  يثبتّــه علــى خــامت ليلبســه على الــدوام. وعند وفاته
 ، كان هذا اخلامت من نصيب سيدان املصلح املوعود

لكنــه  أوصــى أن يلبــس هــذا اخلــامَت مــن يكــون خليفــة 
بعــده، وهكــذا أخــذه ســيدان اخلليفــة الثالــث مــن بعــده، مث 
انتقــل إىل ســيدان اخلليفــة الرابــع رمحــه هللا، وبعــد وفاتــه يف 
2003/4/19م نــراه اآلن يف إصبــع ســيدان أمــر املؤمنــني 
  مرزا مسرور أمحد - اخلليفِة اخلامس للمسيح املوعود

الــَخاتَــُم األصلي
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- أيده هللا تعاىل بنصره العزيز. 
أم  كيفيــة حتقــق هــذه النبــوءة فغــيّن عن اإلجابة، فكل َمن 
لــه اطــاع علــى أوضــاع اجلماعــة يعرف جيــدا كيف كفاه 
هللا ومشلــه بواســع األفضــال والــربكات، وجعــل هــذا العبــد 

اجملهول معروًفا يف العامل كله. 
ًيا به  يلبسه األمحديون ليذّكرهم هذا اخلامت على  فتأسِّ

الدوام أن هللا يكفيهم إذا كانوا عباًدا له. 

 س: مــا املــراد مــن وحــي هللا تعــاىل إىل املســيح املوعود 
 »شااتن ُتذَبان«؟ 

ج: هــذا الوحــي يتضمــن إشــارة إىل أنــه سُيستشــهد اثنــان 
من أصحابه، وقد حتقق هذا النبأ ابستشهاد أحد صحابة 
املسيح املوعود ، وهو  عبد اللطيف األفغاين  يف 
كابــول، رمًجــا أبمــر مــن أمــر كابول وحتت إشــرافه، وذلك 
بتاريــخ 1903/7/14م. وقبــل ذلــك اسُتشــهد تلميــذه 
املولــوي عبــد الرمحــن  خنًقــا بتاريــخ 1901/6/20م، 
قــا دعــوة اإلمــام املهــدي  وليــس هــذا إال ألهنمــا قــد صدَّ
واملســيح املوعــود  وآمنَــا بــه وابيعــاه. ومــا زالت أرض 
كابــول تدفــع مثنــا ابهظــا هلــذا الظلــم العظيــم، كمــا تنبــأ 

 املسيح املوعود

س: أبي مناسبة أوحي هللا للمسيح املوعود  »إين 
أحافظ كل من الدار« وماذا يعين هذا الوحي؟

ج: لقــد أوحــي إىل املســيح املوعــود  هــذا الوحــي يف 
أايم الطاعون الذي تفشى يف باد اهلند يف زمنه، ويتضمن 
هــذا الوحــي وعــًدا إهليًّــا أبن الطاعــون لــن يصيــب أحــًدا 
ممــن يســكن يف بيــت املســيح املوعــود ، وليــس ذلــك 
فحسب، بل قد كتب  أن معى الدار ليس مقصورا 

على بيته املبين من الطني واآلجر، بل هي اجلماعة؛ فكل 
مــن يؤمــن بــه ويصــدق الطويّــه ويعمــل وفــق تعاليمه، فهو 
معدود ضمن املقيمني يف داره أينما كان. وقد حتقق كما 
تنبأ ؛ إذ مل يلَق أي أمحدي حتفه من الطاعون، بل 
 ، مل متُــتْ حــى فــأرة واحــدة يف بيــت املســيح املوعود
بينمــا البيــوت األخــرى ابتــت خاليــة مــن الســكان كأن مل 
تغــَن ابألمــس. وممــا جيــدر ابلتنويــه أنــه ميكــن أن يصــاب 
أمحدي على ســبيل الندرة غر أنه على مســتوى اجلماعة 

سيبقى األمحديون يف أمن وسام. 

س: مــى ظهــر الطاعــون حتقيًقــا لنبوءة ســيدان املســيح 
املوعود ؟ 

ج: لقد ظهر الطاعون عام 1899م حبسب نبوءة سيدان 
املســيح املوعــود  عــن تفشــيه يف اهلنــد ويف البنجــاب 
خاصــة. فقــد أعلــن  قبــل ظهــوره أن هللا تعــاىل أنبــأه 
عــن تفشــي الطاعــون، وأن أتباعــه الصادقــني ســُيعَصمون 
منــه، وممــا أوحــي إليــه  عن تفشــي األمراض تصديًقا 

له: »األمراض ُتشاع والنفوس ُتضاع«. 
وكتــب  ابللغــة العربيــة واألرديــة عن هذا املوضوع أنه 
كان قــد طلــب مــن هللا هــذه اآليــَة؛ فقــد كتــب يف أحــد 

أشعاره ابللغة العربية:
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وكتــب ابللغــة األرديــة بعــد ظهــور الطاعــون وهــو خياطــب 
هللا  قائا:

لقد أرسلَت لتأييدي الطاعوَن أيضا لتتحقق اآلايت اليت 
َعـدُّ معيارًا للصدق.  تـُ
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مــن مــزااي التعبــر املوحــى بــه عمومــا، والتعبــر القــرآين علــى وجــه 
اخلصــوص، أنــه ال يســع اخللــق، وإن اجتمعــوا، اإلحاطــة أببعــاده 
واإلملــام أبســراره. وحــني تعــن للمــدارك خبيئــة مــن خبــااي كنوزه فا 

ُيفهم من ذلك إال أن ما خفي كان أجل وأمجل.
ننتقــي مــن هــذه التعبــرات مــا جــاء يف التنزيــل احلكيــم مــن أمــر 
هللا جــل يف عــاه لنبيــه حضــرة إبراهيــم اخلليــل  واملشــتمل 
علــى تبليــغ النــاس حــج بيــت هللا احلــرام، إذ يقــول تعــاىل: ﴿وََأذِّْن 
يِف النَّــاِس اِبحْلَــجِّ أَيْتُــوَك رَِجــااًل َوَعلَــى ُكلِّ َضاِمــٍر أَيْتِــنَي ِمــْن ُكلِّ 
َفــجٍّ َعِميــٍق ﴾ )1( وبعيــدا عــن معــى اآليــة الصحيــح، فقــد كانــت 
للبعض، ومنهم كاتب املقال، تساؤالت طفولية نتجت عن الفهم 
الضيق ملدلول لفظة »رجال« يف اآلية الكرمية، ذلك الفهم الضيق 
الــذي ميكــن عــزوه إىل املرحلــة العمريــة املتصفــة بضحالــة املعــارف 
اللغويــة واالنقيــاد للفهــم الشــعي الســائد. ويف هــذا املقــال تســنح 
لنــا فرصــة مواتيــة لقنــص عصفوريــن حبجــر واحــد، فســنطرق جانبا 
متعلقا بشعرة احلج اليت يواكب شهران هذا بعض أايمها، كذلك 

سنستعيد بعض ذكرايت الطفولة فنصحح منها ما أمكننا.

دعوان نرتل القرآن، الرجال ليسوا الذكور ابلضرورة
رمبــا تنتــاب املرتــل للقــرآن بعــني التنزيــه بعــض احلــرة، ال ســيما حــني 
يصــل يف ترتيلــه إىل مواضــع ذكــرت فيهــا ألفاظ مثل: رجل، رجال، 
فيتوجــه املرتــل إىل اســتكناه داللــة اللفــظ، فيجــده اترة يــدل علــى 
الذكر من نوع اإلنسان، واترة أخرى يشر إىل املشي على الرجلني، 
ويرتفع مســتوى احلرة حني يرد لفظ »رجال« يف ســياق ُيفهم منه 
التكليــف املوجــه إىل كا اجلنســني ذكــورا أو إانث.. فــإذا كان ﴿ِمــَن 
ُهْم َمْن َقَضى حَنَْبُه  اْلُمْؤِمنِــنَي رَِجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اللََّ َعَلْيــِه َفِمنـْ
ْبِديًا ﴾ )2(. أفيكون مبقدوران هنا أن  ُلوا تـَ َتِظُر َوَما َبدَّ نـْ ُهْم َمْن يـَ َوِمنـْ
نفهــم الرجــال مبعــى الذكــور حصــرا؟! فما نصيــب اإلانث املؤمنات 
مــن هــذا التكــرمي القــرآين؟! ال بــد إًذا أن يكــون هذا التكرمي شــاما 
كا اجلنسني، بعيدا عن معى التغليب الذي قال به بعض النحاة، 
فإمنا يشرتك كل من الذكور واإلانث يف معى »الرجال« إذا اتصف 
كل منهم بصفات حمددة، فلفظة »رجال« هي اسم وصفي يطلق 

على كل ما من شأنه إبراز صفات معينة نفصلها فيما يلي.

الرجل: اسم وصفي قد يطلق على األنثى أيضا
مــن دواعــي ثــراء العربيــة وخصوبتها أهنا لغة صوتية ال صورية، األمر 
الذي أهلها يف علم هللا تعاىل ألن تكون وعاء للوحي اخلامت الذي 

ينزله هللا تعاىل على الني اخلامت ليبلغ به األمة اخلامتة.
واللغة الصوتية تكتسب هذا الوصف نظرا إىل أن لكل صوت من 
أصوات األحرف العربية داللة فيزايئية خاصة به. فلنطبق هذا املبدأ 
على املادة اللغوية »ر ج ل« ولننظر النتيجة، ماذا ختربان العربية؟!

يف مــادة »ر ج ل« جتتمــع ثاثــة أصــوات ســواي لتخــربان عــن معــان 
خاصة قريبة من بعضها يف الداللة العقلية، فصوت الراء يشر دوما 
إىل التكرار، أي تكرار احلركة، والدأب عليها. وصوت اجليم يشر 
بدوره إىل اجلهد والشــدة املصاحبني ألكثر املمارســات العملية اليت 
يؤديهــا اإلنســان طلبــا للــرزق، أمــا صــوت الــام فيشــر إىل احلركــة 
البطيئة املتصلة الازمة بشكل يضفي االستمرارية الرتيبة على داللة 
الصوتــني )الــراء واجليــم(. وبفهــم الداللــة الكليــة الناجتــة عن اجتماع 
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األصوات يف مادة »ر ج ل« ترتسم يف املخيلة صورة عقلية إلنسان 
دائب الكد والتعب يف طلب الرزق وبشــكل مســتمر ورتيب طوال 
أايم حياتــه. لقــد انطبقــت هــذه الصــورة العقليــة منــذ عصــور علــى 
الذكــر مــن نــوع اإلنســان، الذكــر دون األنثــى، وإن كانت األنثى يف 
بعــض األحــوال قــد تســتحق الوصــف أبهنــا »رجلــة«، وقــد جــاء يف 
املعاجم اللغوية ما نقله صاحبا اتج العروس ولسان العرب عن ابن 

جين من قول الشاعر:
ُكلُّ َجاٍر َظلَّ ُمْغَتِبطا               غَر ِجراِن َبيِن َجَبلْه
َخرَُّقوا َجْيَب َفتاهِتُِم                 ملَْ ُيباُلوا ُحرَْمَة الــرَُّجلَــْه

فأنــث لفــظ »رُجــل« فــكان »رُجلــة« يف بيــان واضــح أبن العــرب 
أجــازت وصــف األنثــى ابلرجولــة أحيــاان مــا دعــت احلاجــة ومجعــت 
تلــك األنثــى صفــات مميــزة. بل إن احلديــث النبوي يؤكد صحة هذا 
االستعمال، كوصف الني  ألمنا عائشة )رضي هللا عنها( بقوله: 
»كانت عائشة رجلة الرّأي« أي هلا رأي الرجال حصافة وسدادا، 
فاألنثــى توصــف ابلرجلــة أيضــا إذا مــا حتققت لديهــا تلك الصفات 
لة للرجولة )ال الذكورة( والصفات املؤهلة للرجولة هي ما قدمته  املؤهِّ

الداللة الصوتية ملادة »ر ج ل« اللغوية،

اجملتمعات األمومية.. علم األنثروبولوجيا يرصد الظاهرة
يقــر علــم التاريــخ الطبيعــي حبقيقــة أنــه يف األصــل كانــت األنثــى، 
تلــك النفــس الواحــدة الــيت خلــق هللا تعــاىل منها زوجهــا وبث منهما 
رجــاال كثــرا ونســاء. ويقــص علينــا علــم اإلنســان )األنثروبولوجيــا( 
أن األنثــى ظلــت أحقــااب طويلــة تقــدر آبالف الســنني هــي الســيدة 
واحلاكمة وصاحبة القرار، والطبيبة األوىل، بل وظلت كذلك املدبرة 
الحتياجــات األســرة، وهــي املورثــة الوحيــدة ألوالدهــا، وهــي الــيت 
ينســب إليهــا األوالد، حــى إننــا نلمــح بقــااي هــذه املــوروثت لــدى 
متمعــات معاصــرة، فاليهــود إىل اآلن ال يكتســبون الداينــة إال عــن 
طريــق األم اليهوديــة، لقــد ظــل هــذا األســلوب متعارفــا عليــه أحقــااب 
طويلــة يف متمعــات عرفــت ابجملتمعــات األموميــة. إن حالــة التبعيــة 
واخلنــوع مل تكــن مــن خصائــص األنثــى قط، بــل هي صفات حلقت 

هبــا قســرا نتيجــة مموعــة ظروف اجتماعيــة قلبت املوازين، فتحولت 
الدفة إىل الذكر ليكون له الدور األبرز فيما بعد.

األنثى، واملثل املضروب للذين آمنوا
يضــرب هللا تعــاىل املثــل للمؤمنــني، ذكــورا وإانث، ابمرأتــني، فيقــول 
: ﴿َوَضــَرَب اللَُّ َمثَــاً لِلَِّذيــَن آَمنُــوا اْمــرََأَة ِفرَْعــْوَن ِإْذ َقالَــْت َربِّ 
ًتا يِف اجْلَنَِّة َوجَنِّيِن ِمْن ِفرَْعْوَن َوَعَمِلِه َوجَنِّيِن ِمَن اْلَقْوِم  يـْ اْبِن يِل ِعْنَدَك بـَ
َفْخنَــا ِفيــِه  نـَ رَْجَهــا فـَ نَــَت ِعْمــرَاَن الَـّـيِت َأْحَصنَــْت فـَ اِلِمــنيَ * َوَمــْرمَيَ ابـْ الظَّ
َقْت ِبَكِلَماِت رهبَِّا وَُكُتِبِه وََكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتنَي ﴾ )3(  ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ
من التنزيل احلكيم نستشف أن الطبيعة اإلميانية طبيعة رجولية، وال 
يعى ابلرجولة هنا الذكورة مطلقا، وإال لكان اإلميان والتشــريع وقفا 

على الذكور دون اإلانث، وألصبحت اإلانث يف حل منه.

ْن ِف النَّاِس اِبحْلَجِّ َوَأذِّ
اآلن تبدو الصورة أكثر اتضاحا، فلنســتثمر هذا الوضوح يف ســبيل 
فهــم أعمــق لآليــة الكرميــة من ســورة احلــج: ﴿وََأذِّْن يِف النَّــاِس اِبحْلَجِّ 
أَيْتُــوَك رَِجــااًل َوَعلَــى ُكلِّ َضاِمــٍر أَيْتِــنَي ِمــْن ُكلِّ َفــجٍّ َعِميٍق﴾ )4( نفهم 
مــن اآليــة الكرميــة أن فريضــة حــج بيــت هللا احلــرام فريضــة مجاعيــة 

تستدعي على هامش اآلية.. تطور وسائل االنتقال
مــن اللطائــف الــيت تقدمهــا آيــة )احلــج: 28( اتريــخ تطــور وســائل 
املواصــات واالنتقــال والســفر، فعلــى حــني بــدأ انتقــال اإلنســان 
ابدئ األمــر ســرا وعــدوا علــى قدميــه، فإنه تطــور فيما بعد تدرجييا 
ليســتخدم اخليــل والبغــال واحلمــر واإلبــل الضوامــر. والضامــر مــن 
اخليــل واإلبــل، أي هزيــل البطــن، وقد اســتعر الضمور الذي معناه 
قلــة اللحــم عــن خفــة الدابــة وســرعتها، حى حلق بوســائل االنتقال 
متــت  املذكــورة  الكرميــة  اآليــة  ففــي  وغرهــا..  احلديثــة كالعــرابت 
اإلشارة املوجزة إىل تطور وسائل االنتقال اليت استخدمها اإلنسان 

عرب اترخيه الطويل.

1. احلج: 28.    2. األحزاب: 24   3. التحرمي: 12-13       4. احلج: 28
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مقالــٌة ُمســتوحاٌة ومســتلهمٌة مــن كتــاب إعجــاز املســيح، 
والرباهني األمحدية، وكرامات الصادقني، ومن فيوِض فاحَتِة 

كتاِب ربِّ العاملني.
ُحبُّ احلبيِب لِلقلوِب دواء، وعشــقُه لألرواِح حياٌة وإرواء، 

مجاُل اإللِه للخلِق مشرٌق، ِلُكلِّ َقلٍب مشٌس منرٌة ومساء.
َففاحِتُة الِكتاِب خـــرُ شاهٍد، َعلى عظيِم إحسانِه والعطاء، 

ِبسـِم هللِا َتبدأ ِبفضلِه، مث مَحًدا لِلواحِد املِعطاء، 
ُر ما َنبدأ ِبِه، اسٌم ُمَبارٌك وَلُه الَوالء،  واسُم هللِا ُخيـْ

ُفوِس وُاألهواء، اسٌم ُمِغيٌث ُيِغيُث َغيًثا، َطارًدا ِشرَك النـُ
وَاسُم هللِا واسٌع ِبكمالِه ِلُكلِّ ِصفٍة َجاِمٌع واألمساء.

َتدخــُل  ْيِضهــا  فـَ وِبدائِــرِة  َفيًضــا،  َتفيــُض  الرُُّبوبيِّــِة  وفيــوُض 

األْشــياء، ُكلُّ خَملوٍق إنســاٌن وَحيواٌن، ومَجَاَداٌت َكِعمراٍن 
يّْــٌض أَعــمٌّ أَحــاَط العاملــنَي ِبَفْيضــِه بَغــِر َمشقـــٍة  وبيــداء. فـَ

وعناء.
ْيــٌض  وِصفــُة الرمحانيــِة حبــٌر، وَيْســَبُح يف حَبرَهــا األحيــاء، فـَ
ْنعــُم ُبفيوضــِه ُكلُّ ذي ُروٍح لَتحقيــِق بقــاء، َخلَــَق  عــامٌّ يـَ
الرمحــُن مَشًســا وقمــرًا، وَخلــَق مســاًء ..أرًضا..ومــاء، وزَاَد 
يُّْضُه كرًما فأْوَجَد طعاًما..شــرااًب..وَهواء، ِمن غر عمِل  فـَ

عامٍل، فُكلُّ احَلمِد للرمحِن والثناء.
يُّْض الرحيميِة َيضُم ُقلواًب، ُمسرَبلًة برداِء طهارٍة وَصفاء،  وفـَ
ْيٌض خاصٌّ ُيْسَقى ِمْنُه، ُكلُّ َقلٍب ُكنُهُه إخاٌص وَنقاء،  فـَ

َبارَك وَتعاىل الرحيُم الذي أْجزى املُؤمننَي َخــَر جزاء. تـَ
بـــِع املَثــاين ضيــاء،  واملَالكيــُة مــَن الُفيُــوِض آِخرُهــا، يف السَّ
ْيــٌض أَخــصٌّ جَتَلَّــى جَتَلِّيًــا علــى الــدواِم بغــِر َخفــاء، وَيوَم  فـَ
اء، َفأَرى  ْعِث الَنبينّيَ وُنْصرهَِتْم، وَيوَم حُممٍد ُكِشَفْت الَغمَّ بـَ
يــِن بِــُكلِّ َصفــاٍء وَجــاء،  املَالِــُك ِبفضلــِه منوذًجــا لِيَــوِم الدِّ
َوهــَب هلــُم املُلــَك واخلافــة َتفضــًا، وَهــزََم ِبقوَّتــِه الُكفاَر  فـَ
ْفَهــُم ســرَّ  واألعــداء، ِتلــَك َقوائِــُم الَعــرِش أربعــٌة، وِمْنهــا تـَ
ُصعوِد الرمحن واستواء، وَيومئٍذ حيمُل عرَش ربَِّك، فوقهم 

مثانيٌة بعَد نِـداء.
ْعَمــاء،  ــُر وِســيلٍة، لُِبلــوِغ ِرَضــا احَلبيــِب والنـَ َك َنعبــدُ َخيـْ وإايَّ
َك نســتعنُي َنرتقــي هبــا، إىل املَــوىل ابســِتعانٍة ورجــاء،  وإايَّ
إهــدان ِصراًطــا مســتقيًما، كاُم اإللــِه خــُر ُدعــاء، َوخــُر 
الِصراِط ِصراُط املُنَعمنَي واألبراِر األْصِفياء، ِصراُط اهُلدَى 

ُوِهَب رمَْحًَة لِلُمرَسِلنَي َكرًما واألنبياء.
َويِف اخلتــاِم إستعـــاذٌة ِمــْن َشــرِّ املَْغُضوبِــنَي وَالبَــاء، َوَشــرِّ 
ُــوا َعْبــًدا وابَتدُعــوا ِفــداء، َفاْطلُــْب  َمــْن َضلُّــوا َســِبيًا، وأهلَّ
ِصــراَط هللِا َدوًمــا، وهِبَــَذا الِصــراِط َدواُم اإلْهتِــداء، ِتْلــَك 

َفاحِتُة الُقرآِن وإهنا َغْيُث اإللِه مُمَْطرًا بِـِحراء.

ُك�ورِ�ُي ���ْش
ِ
��لم �ِع��ي ا ���عَل�

ِ
��لم ا

ِ
�ي �ِع�ِد �ل�وِا

� �مِ ا �لِ�ا
ْ

���يع
�ل��أ

� ِع�ي�ِه ��ضِل�
���ض  ُ

�ض �ّحِ
ِ
ُ �ضر

ٌ
ح
�ُي�و�

ْ
ــــ ٌ �ِم��ض ء ���ضَف�ط�ضِل�

�ِه ِر�حِض ِ ��ِو�حِضل�
ّ
���ي �ْح�مِ�ِد

�ل��أ
� ِ ا

ْ�ي
���ضِ��ي

� �لِ ا ِ
�ح�ض ا �ِم�ضْ ِد



35

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم 1438 هـ، أيلول/ سبتمبر 2017 م

س��ل���هي �لض��ل����حس�هي  ������ص ا
��ض��ي – ����ور��يل� �مل�

�و�ض �م��ــ�ط�ض �ط�ص ���طر�ي: ��ض �حضل�
     

الصلحــة  أن  ومعنــاه  األصيــل  الــرتاث  مــن  شــامي  مثــل  هــذا 
لقبــول  ودمعــة كافيــة  ســجدتني  البصــر  بلمــح  احلبيــب  مــع 
املهــم  وشــتات.  غيــاب  بعــد  احلضــرة  لدخــول  اإلذن 
.... ابلثبــات  وتزينــه  الولــوج  تتــوج  العزميــة  يكــون   أن 
نعم حقا ويقينا إن االرمتاء أبحضان املوىل تكون هي ذاهتا مسافة 
ركض طفٍل هارٍب من خطر فانوس البحر ويهرع لرمتي حبض أمه 
 ملتجأ ألمنها ومحايتها ....هي ذات املدة الزمنية للعودة هلل تعاىل.                         
إن األم اليت احتضنت الطفل اخلائف كانت قد حذرته من ذاك 
اخلطــر احملــدق بــه ونبهتــه أن اليقــرتب منــه وتوعدتــه ابلصفــع إن 
اقرتب مما هنته عنه ووعدته ابحللوى إن ابتعد عما هني عنه، ولكن 
فضولــه جــره إليــه ونفســه زينــْت لــه ذاك اخلطــر وبــدأ يــراه يضــيء 
أبلوان هبية اترة أرجوانية واترة وردية، وبدأت تلك األلوان الشهية 
جتذبــه إليــه، فانقــاد دون وعــي حنو ذاك الفانوس ليمرح به انســيا 
ومتناسيا َوْعد و وعيَد أمه، واذ بذاك الفانوس حيوان يلدغ من 
يلمسه، فركض الطفل مسرعا حنو أمه انسيا وعيدها له ابلصفعة، 
متناســيا غضبها من ســوء تصرفاته، مدركا شــيئا واحدً ا، متيقنا 
منــه أال وهــو أهنــا نبــع احلنــان وكهف االمن واألمان. ركض إليها 
وكلــه يقــني أهنــا لــن تــرده خائبا، ولن تدع اخلطر يلمســه وســوف 
حتضنه بقوة وتكفكف عرباته وهتدأ روعه ومتســح رأســه. وكيف 
 ال؟! فهــذا هــو مقتضــى احلــال لــكل أم يهــرع وليدهــا حنوهــا ...
إنســان  مــرد  هــي  الــيت  األم  إن كانــت  خــان  اي  فتأملــوا   
وأمنــت  فزعــان  خائبــا  تــرده  ولــن  ابلنــران  بوليدهــا  ترمــي  لــن 
الرحيــم  الرمحــن  مــع  حالنــا  فكيــف  واالطمئنــان.  األمــان  لــه 
قدميهــا  وحتــت  أمــا  لتكــون  األم  بقلــب  الرمحــة  أنــزل  الــذي 

للظمــآن؟!       ومــورد  األمــان  كهــف  لوليدهــا  لتكــون   اجلنــان 
خطــاايان  فعظيــم  احلــران،  موقــف  اخلطيئــة  بعــد  ْقــُف  تـَ فــا 
العاشــق  بلهفــة  إليــه  فاْهــرَْع  الرمحــن،  بعفــو  صغــرة 
الفزعــان.         اخلائــف  الطفــل  ســرعة  إليــه  أســرْع  أو   الوهلــان 
امــض اليــه بقــوة وتناســى وعيــده فهــو احلنــان املنــان واطلــْب أمنه 
 وأمانــه، وقــل لــه ابكيــا ال مفــر منــك إال إليــك اي رب األكــوان 

وأدِل بذنوبك ببحر إحسانه وَجِدد العهد لتنال الغفران.
 تلــك هــي اللحظــات النورانيــة الــيت حنظــى هبا بتجديــد بيعتنا يف 

كل عام قبل فوات األوان ..     
نعــم إننــا خنطــئ وننســى نصائــح ووصــااي األنبيــاء لنــا، ونتناســى 
وزخارفــه  أبلوانــه  الدجــال  وجيذبنــا  عليهــا،  ابيعنــا  الــيت  بيعتنــا 
اخلطــر  مــع  اصطدمنــا  مــا  وإذا  نفوســنا،  مــن  أبمــر  ونتبعــه 
الرجعــى.       ربــك  اىل  إن  قائلــني  مســرعني  هرعنــا  بنــا   املرتبــص 
فلنســارع إىل هللا والنعبــد إال إايه خملصــني لــه الديــن حنفــاء ولــو 
كره الكافرون. وإن جتديد البيعة هو ابب من أبواب الرمحن لنيل 
الرضــوان وعلينــا مراجعــة شــروط البيعــة خبلــوص القلــب مدديــن 
العهــد منيبــني اتئبــني عابديــن هلل حامدين ولدينه انصرين وخللقه 
مواســني. فلنكن يوم البيعة على قلب رجل واحد معلنني التوبة 

واالستغفار وواضعني نصب أعينا التغير يف كل آن آمني.

مشهد لبيعة عاملية
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التقوى

* إذا رأيــت النــاس يعجبــون بــك ؛ فاعلــم أهنــم يعجبــون 
جبميــل أظهــره هللا منــك؛ واليعلمــون عــن قبيــح ســرته هللا 

عليك؛ فاشكر هللا وال تغرّت!!

* إذا أردت أن تكون سعيداً؛ فا تقف كثراً على ذكرايت 
ماضيك، وال تلهث خلف إنسان اليفكر فيك، فا أحد 

ميوت لفراق أحد، وامحد هللا على نعمة النسيان!!

* ال تطمح أن تكون أفضل من اآلخرين؛ ولكن اطمح 
أن تكون أفضل من نفسك سابًقا!!

* تصغــر العقــول عندمــا تنشــغل بعقــول اآلخريــن، وتكرب 
العقول عندما تركز على ذاهتا!!

* الصمــت يف املواقــف الصعبــة يولــد االحــرتام، بعكــس 
الصراع واجلدل الذي يولد التنافر واحلقد!!

* وقــف رجــل مجيــل املنظــر واهلنــدام أمــام ســقراط يتبخرت 
ويتباهــى بلباســه ويفاخــر مبنظــره؛ فقــال له ســقراط  تكلم 

حى أراك. فتَخْر كلمِاتك؛ فهي شخصيتك!!

* ســألوا حكيمــًا؛ ملــاذا ال تنتقــم مــن الــذي يؤذيــك؟ فــرد 
ضاحًكا؛ وهل من احلكمة أن أعض كلبًا عضين ؟ !!!

ُ
ر ِد �وِا

��ِو�لِض �ِحِك�ٌم 

* تعامــْل مــع كل إنســان علــى أنــه أهــم شــخص يف 
الوجــود؛ ليــس ألنــك ستشــعر ابلســعادة نتيجة لذلك؛ 
األصدقــاء  مــن  أكــرب  عــدد  لديــك  ســيكون  ولكــن 

يبادلونك نفس الشعور!!

* اختلِــْط ابألشــخاص اإلجيابيــني؛ ألهنــم ســيؤثرون يف 
أفكارك وعقلك وسلوكياتك، وستتحول لشخص إجيايب 

بشكل ال شعوري، مث ستبدأ ابلتأثر يف اآلخرين !!

* إذا نصحك شخص بقسوة ال تقاطعه، واستفد من 
ماحظتــه، فــوراء قســوته حــب عميــق. ال تكن كالذي 

كسر ساعة منبهة مل يكن هلا ذنب إال أهنا أيقظته!!

* االبتســامة ال تشــرتي لــك خبــزا..!! لكنهــا تشــرتي 
لك أرواحا.!!

فسبحان من جعل االبتسامة عبادة نؤجر عليها!!

*لألخــاق مراتــب ابلدنيــا، كلمــا زادت أخاقــك زاد 
قدرك بني الناس وارتفعت مرتبتك !!

فاجلميــع  شــخصا  تـــمدح  حينمــا  عجيــب!!  زمــن   *
يِصْمت!!  وعندما تــَذٌم شخصا فـالكل يشارك !!
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