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التقوى

كلمة التقوى

نعمــه  علــى  تعــاىل  هللا  شــكر  دواعــي  مــن 
الشــهر  هــذا  لشــهود  وفقنــا  أن  الكثــرة 
الفضيــل يف هــذا العــام، متيحــا هبــذا فرصــة 
جديــدة، لــرد لنــا هبــا الكــرَّة علــى الشــيطان يف تلك احلرب 
البيــان  التارخييــة املســجلة يف ســجل اخلليقــة منــذ صــدور 
الــرابن ﴿ِإنِّ َجاِعــٌل يِف اْلَْرِض َخِليَفــًة﴾ )البقــرة: 31(.. 
وطاملا مرت علينا السنون، ويف كل رمضان نستجمع قواان 
الروحانيــة، ونعقــد مــع هللا تعــاىل العهــود واملواثيــق ابلصمود 
أمــام هجمــات الشــيطان املــراوغ واملرتصــد. فنســتمد قــوة 

ملصارعة الشيطان والتغلب عليه يف هذا الشهر الفضيل.
يهل هالل رمضان هذا العام واملسلمون تتدنَّ هبم احلال، 
من سيئ إىل أسوأ، وعلى شىت الصعدة، اقتصادية كانت 
أو اجتماعية أو سياسية أو فكرية، حىت لقد ابتلوا ابملخالفة 
الســافرة لوامــر هللا تعــاىل ونواهيــه الواضحــة، فبــدال مــن أن 
يكــون شــهر رمضــان شــهرا مكرســا لكبــح مجــاح المــارة 
وإمخــاد نــران شــهواهتا املســتعرة، جنــد عامتهــم ودمهاءهــم، 
الشــهر ابلــذات  هــذا  بتحريــض مشــاخيهم وأحبارهــم، يف 
ضيقــي الصــدر ســراع احَلميــة محيــة اجلاهليــة، يــؤذون مــن 
جياهــر ابلفطــر هنــارا، وإن كان مريضــا أو مســافرا، بــل حىت 
ولو كان على غر دين اإلسالم. وقد زادوا طني حاهلم بلة 
يف شــهر الصيــام هــذا العــام جبرميتــني شــنيعتني، أوالمهــا يف 
إندونيسيا، حني شن متطرفون هجوما ضاراي شرق منطقة 
لومبــوك علــى بيــوت عائــالت حديثة العهــد ابلمحدية، مما 
أحلــق أضــرارا جســيمة ابملمتلــكات. ويف ســياق متصــل مــن 
االضطهاد املنظم، ويف ابكســتان حتديدا، داهم حشــد من 
املتطرفني يف ســيالكوت املســجد املبارك ليال، ومارســوا فيه 
ما اشتهته نفوسهم السبعية من ألوان التخريب، والذي بدا 
حــىت يف متزيقهــم املتعمــد ملصاحــف القــرآن اجمليــد، كل هذا 

يف شــهر الصيــام، ويف أايم الرمحــة منــه فبــأي وجــه اي تــرى 
يســألون هللا تعــاىل الرمحــة؟! ﴿َوَمــْن َأْظَلُم مِمَّْن َمَنَع َمَســاِجَد 
اللَِّ َأْن ُيْذَكــرَ ِفيَهــا اْسُــُه َوَســَعى يِف َخرَاهِبَــا ُأولَئِــَك َمــا َكاَن 
يَــا ِخــْزٌي َوهَلُــْم يِف  نـْ هَلُــْم َأْن َيْدُخُلوَهــا ِإالَّ َخاِئِفــنَي هَلُــْم يِف الدُّ
اْلِخــرَِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم﴾ )البقــرة: 115(.. وليس من قبيل 
مشاتة القول أبن خزي هؤالء املّدعني ابإلسالم ابٍد للعيان، 

والشواهد أكثر من أن حتصى. 
وابلعودة إىل مقاصد الصيام، اليت يعد أبرزها على اإلطالق 
قتــل النفــس الســبعية فينــا، المــر الــذي يكــون مــؤداه منــو 
جنني التقوى بسالم، مما يصب يف احملصلة يف حتقق الغاية 
مــن شــعرة الصيـــــــــام، أي لعلنــــــــا نتقــي، كمــا يقــول تعــاىل: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى  َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ ﴿اَي أَيـُّ
ُقــوَن﴾ )البقرة: 184(، فالعلة  تـَّ ْبِلُكــْم َلَعلَُّكْم تـَ الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
الساســية وراء تشــريع الصيــام هــي إنبــات بــذرة التقــوى يف 
القلــوب، وبغــر حتقــق تلــك الغاية، ال ُينتظر إحراز مقاصد 
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الصيام كما أرادها الشارع احلكيم جل جالله.
إن صيام رمضان إمياان واحتسااب يؤدي ابلصائم إىل إحداث 
تغيــر جــذري يف نفســه، فُيصّفــد الشــيطان وُتقــّرب اجلنــة، 
تغيــر طيــب يف  الذيــن يســعون إلحــداث  ولكــن لولئــك 
حاهلم، ابذلني قصارى جهودهم إلخضاع كل قوهلم وعملهم 
لرضا هللا تعاىل، وساعني للتقرب إليه واخلضوع حلكمه حىت 
يغرتفوا من حبار رمحته ومغفرته العميقة، تلك الرمحة واملغفرة 
الــيت تتضاعــف يف هــذه الايم مقارنــة مــع ســائر أايم العــام، 
فيسحقوا ما نصبته أنفسهم من آهلة ُتناوئ هللا تعاىل بطريقة 
شــعورية أو ال شــعورية، وَيْذُروُه يف اهلواء. لو بذل كل امرٍئ 
سعيه على هذا النحو فإنه ميَنُح من هللا تعاىل القوة اليت هبا 
ُيصفِّــد الشــياطني، فالشــيطان ال ُيصفَّــد مــن تلقــاء نفســه، 
وإمنا بيد املؤمن الساعي فعال إىل تصفيده، وابالستعانة ابهلل 

سبحانه وتعاىل ُمعيذان الوحيد من الشيطان الرجيم.
يطالــع  يونيو/متــوز 2018  لشــهر  التقــوى  عــدد جملــة  ويف 

القارئ الكرمي ابقة من املواد املعرفية اليت حتتفي بدخول هذا 
الشــهر الفضيــل، وعلــى رأس تلــك املواد أبيــات مقتطفة من 
قصيــدة نظمهــا ســيدان املســيح املوعــود  ابللغــة العربيــة 
المــة  يف    بعثتــه  الرمضانيــة  الــركات  مــن  أن  تظهــر 
احملمديــة، ابإلضافــة إىل خطبــة مــن خطــب اجلمعــة لســيدان 
اخلليفــة اخلامــس مــرزا مســرور أمحــد  )أيــده هللا تعــاىل بنصــره 
العزيز(، يركز فيها حضرته على املقصد الساسي من تشريع 
الصيــام، وهــو خلــق التقــوى يف القلــوب، فيذكــر حضرتــه مــا 
مفــاده أن رمضــان فرصــة مواتيــة الســتعادة تقــواان املفقــودة، 
تلك التقوى نفسها اليت لجل استعادهتا بعث هللا تعاىل لنا 
املســيح املوعود . ويف ســياق احلديث عن احلكمة من 
تشــريع الصيــام، ودوره يف كبــح ثوائــر ذئــب النفــس المــارة، 
نصطحــب القــارئ الكــرمي يف رحلــِة تقــصٍّ للحقائــق موغلني 
وإخوتــه،    يوســف  عــن  القرآنيــة  القصــة  أعمــاق  يف 
أن  االســتقصائية  الرحلــة  تلــك  بنهايــة  القــارئ  وســيدرك 
هــؤالء اإلخــوة حتــت أتثر القــوى الغضبية كانوا كذئب أكل 
أخاهــم. ويف ســياق هــذا املقــال نطلــع علــى أقــوال املســيح 
املوعــود الداعمــة للفكــرة، كتعريفــه اْلَمْغُضــوَب َعَلْيِهــْم أبهنــم 
أولئك الذين يستعملون قوة غضبهم مبا خيالف مرضاَة هللا، 
وهكذا ينقادون للُقوى السُبِعية فيهم. ولن الشيء ابلشيء 
ُيذَكُر، فمن املستحسن يف هذا املقام التطرق إىل شيء من 
السرة املطهرة لسيدان املسيح املوعود ، وابلخص فرتة 
صومــه املبــارك يف هوشــياربور، وكيــف أن ذلــك الصــوم أمثــر 
من الركات ما ال تزال مجاعتنا اإلسالمية المحدية ترفل يف 

نعمه حىت اليوم.
اللهــم أِهــلَّ الشــهر الفضيــل علينــا ابلمن واإلميان والســالمة 
واإلســالم. وفــرج كــروب املســلمني واهدهــم ســواء الســبيل، 

آمني.

فالعلــة األساســية وراء ترشيع الصيام هي 

إنبات بذرة التقوى يف القلوب، وبغــر تحقق 

تلك الغاية، فــا ُينتظر إحراز مقاصد الصيام 

كــا أرادهــا الشــارع الحكيم جل جاله.



)اإلسراء(
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 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن
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َيَشــاُء  ِلَمــْن  الــرِّْزَق  ْبُســُط  يـَ رَبَّــكَ  ﴿ِإنَّ 

ْقــِدُر ِإنَّــُه َكاَن ِبِعبَــاِدِه َخبِــرًا َبِصــرًا﴾  َويـَ

)31(

التفسر: 
لقــد بــني هللا  هنــا أنــه يعطــي البعــض 
بســطة يف الرزق بينما يضيق على البعض 
الخــر رزَقــه، لكــي ينظــر هــل يعــني الغــُي 
الفقَر. فإذا حفظتم أموالكم لكي ختدموا 
هبــا عبــاَد هللا إىل أكثــر َمًدى فهذه حســنة 

ا. عظيمة جدًّ
الوقــت  ففــي  القــرآن!  إعجــاَز  أعظــَم  مــا 
الــذي كان فيــه املســلمون عرضــًة لصنوف 
احملــن والتعذيــب يف مكــة بــدأ القــرآن يبــني 
هلــم الحــكام الــيت ســيحتاجون إليهــا زمَن 
الرقــي والغلبــة. فهــل ميكــن أن يتكلــم مبثل 
هــذا الــكالم إال الــذي هــو قــادر ابلفعــل 
قــدرة كاملــة.  المــور  هــذه  حتقيــق  علــى 
فثبــت أن هــذا القــرآن مل يكــن مــن افــرتاء 
بشــر، إذ لو حاول أحد من البشــر النطَق 
مبثــل هــذا الــكالم.. يف الفــرتة املكيــة ويف 
تلك الظروف احلالكة اليت كان املسلمون 
ميرون هبا.. جَلفَّ ريُقه وُغصَّ به حلقومه.

ُلوا َأْوَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَلٍق َنُْن  ْقتـُ ﴿َوَل تـَ

َلُهــْم َكاَن ِخْطئًــا  تـْ ُكــْم ِإنَّ قـَ ُهــْم َوِإيَّ ْرُزقـُ نـَ

َكِبًرا﴾ )32(
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شرح الكلمات:
مالَــه حــىت  أنفــَق  الرجــُل:  َأملَــَق  إمــلق: 

افتقر )القرب(.
ــَد منــه  ُعمِّ ِخْطئًــا: اخِلــْطُء: الَذْنــُب؛ ومــا تـُ

)القرب(.

التفسر: 
يف الركــوع الســالف )الايت 24- 31( 
قــد أمــر هللا تعــاىل أن أحِســنوا إىل النــاس، 
فســاد  إىل  معروفكــم  يــؤدي  أال  شــريطة 
الناس أكثر، أو إىل فسادكم أنتم، أما الن 
لُــوا َأْوالدَُكــْم َخْشــَيَة  ْقتـُ فقــال : ﴿َوال تـَ
ِإْمالٍق﴾.. أي ال تقتلوا أوالدكم خوًفا من 
اإلنفــاق عليهــم. علًمــا أن هــذا النهي ليس 
عن قتل البنات، لن القرآن الكرمي مل يقل 
يف أي موضع منه أن الناس يقتلوهنن خوًفا 
مــن اإلنفــاق عليهــن، وإمنــا أرجــع قتلهــن 
إىل اخلــزي الــذي يشــعر بــه البعــض لــدى 

والدهتن. 
ــر هــذه اليــة أبال   كمــا ال ميكــن أن تفسَّ
تقتلوا أوالدكم بسبب الفقر والضيق املايل، 
لن اإلمالق ال يعي الفقر والضيق املايل، 
وإمنــا معنــاه اإلنفاق، واملراد من هذه الية: 
ال تقتلوا أوالدكم خوًفا من اإلنفاق عليهم. 
وهنا ينشأ سؤال: هل يف الدنيا أحد يقتل 
أوالده خوًفا من اإلنفاق عليهم؟ احلق أننا 
ال جنــد بــني أصحــاء العقــول مــن يرتكــب 
جرميــة قتــل أوالده خشــية اإلنفــاق عليهــم، 
بــل ال يوجــد مــن يفعــل ذلــك حــىت بــني 

أولئــك الذيــن ال ميلكــون املــال. فثبــت أن 
القتــل هنــا ال يعــي معنــاه املعــروف، بــل لــه 
مفهــوم آخــر، وعلينــا بدراســة حيــاة البشــر 

حبًثا عن هذه »اجلرمية«. 
وحــني نفحــص أحــوال النــاس على خمتلف 
شــرائحهم جنــد أن هنــاك فئــة منهــم ال تريب 
البخــل  جــراء  مــن  ســليمة  تربيــةً  الوالد 
والشــح، حيــث ال يطعموهنــم كمــا ينبغــي، 
أو ال يطعموهنــم مــا هــو ضــروري لنمّوهــم 
منــوًّا ســليًما. ممــا ال شــك فيــه أنــه ال يوجــد 
بــدس الســم  يف الدنيــا خبيــل يقتــل أوالده 
خوًفــا  حلقومهــم  خنــق  أو  طعامهــم  يف 
اجملانــني  بــني  إال  عليهــم..  اإلنفــاق  مــن 
فقــط، ولكــن مــا أكثر ما جنــد بني أصحاء 
العقول من مينعه خبله من أن يهيئ لوالده 
فيمــرض  مالئًمــا،  ولباًســا  مناســًبا  طعاًمــا 
يقعــون  أو  الغــذاء،  لــرداءة  أحيــااًن  أوالده 
بســبب رداءة اللباس فرســى لمراض فّتاكة 
البخــالء  وهــؤالء  مثــاًل.  الرئــة  كالتهــاب 
يوجــدون يف كل أحنــاء العــامل ابلالف بــل 

ابملاليني.
قتــال  الوالد  قتــل  اليــة  هــذه  تعــي  وقــد 
أخالقيًّا وروحانيًّا، حيث ال يهيئ هلم الابء 

فرصــة التعليــم املناســب خوًفــا مــن إنفــاق 
املــال. لــذا ينهــى هللا املؤمنــني عــن ذلــك، 
ويوصيهــم أال يــرتددوا أبــًدا يف اإلنفاق على 

أوالدهم لضمان صحتهم وأخالقهم.
فقــد  الفعلــة  هــذه  علــى  وتشــنيًعا  هــذا، 
لن  »القتــل«،   كلمــة  هللا  اســتخدم 
اإلنســان بفطرتــه يكــره قتــل أوالده. فــاهلل 
تقتلــوا  أن  ميكــن  ال  أنكــم  ينبهنــا  تعــاىل 
أوالدكــم أبيديكــم يف حــال مــن الحــوال، 
ومــع ذلــك فإنكــم تقتلوهنــم بطــرق أخــرى، 
عندمــا ال هتتمــون إبمدادهــم بغــذاٍء ولبــاٍس 
تدّمــرون  وهكــذا  ا،  وُشــحًّ خبــاًل  مناســَبني 
صّحتهم، أو تقّصرون يف تربيتهم وتعليمهم 

فتقتلوهنم قتاًل أخالقيًّا.
وهنــاك ســبب آخــر أيًضا الســتخدام كلمة 
»القتل« وهو أن هللا تعاىل لو اكتفى بقوله: 
ال بــد لكــم مــن اإلنفــاق علــى الوالد، مل 
تتم اإلشــارة إىل التأثرات الســلبية الخرى 
غــر املباشــرة الــيت تقــع علــى حيــاة الوالد، 
ولكــن هــذا التعبــر القــرآن قــد أدى هــذا 
الغــرض، حيــث أشــار إىل كافــة التأثــرات 
الســلبية الخــرى غــر املباشــرة الــيت يصبــح 
الوالد عرضــة هلــا مثــل عــدِم اهتمام الرجل 

... قتل األوالد قتا أخاقيًّا وروحانيًّا، حيث ال يهيئ لهم اآلباء فرصة التعليم 

املناسب خوًفا من إنفاق املال. لذا ينهى الله املؤمنني عن ذلك، ويوصيهم 

أال يرتددوا أبًدا يف اإلنفاق عىل أوالدهم لضان صحتهم وأخاقهم.



المجلد الواحد والثالثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

6

التقوى

بغذاء الم ولباسها كما ينبغي، أو إرهاِقها 
ابلعمــل الشــاق أثنــاء احلمــل أو الرضاعــة. 
فكلهــا أمــور تؤثر على الوالد ســلبيًّا، فإما 
املولــود معتــّل  يكــون  أو  اجلنــني  ُيفَقــد  أن 

الصحة. 
ابملفهــوم  اليــة  هــذه  تفســر  ميكــن  كمــا 
الــذي ذكــره بعــض الصوفية وهــو: ال متنعوا 
احلمل خمافة أن يكثر الوالد فال جيدوا ما 
يكفيهم من الكل، لن هذا الســلوك هو 
مبنزلــة قتــل الوالد الــذي هــو عمــل حــرام 

وسيئ يف كل حال. 
غر أن منع احلمل جائز يف حاالت معينة، 
كأن تكون املرأة مريضة. العذر املرفوض يف 
صــدد قتــل الوالد - وهو خشــية اإلمالق 
- عــذر موهــوم غــر مشــهود، ومثــل هــذا 
العــذر مرفــوض ملنــع احلمــل أيًضــا؛ أما منع 
وخطــر  ملمــوس  عــذر  علــى  بنــاء  احلمــل 

مشهود فليس مبحظور.
إجهــاض  فــإن  احلمــل  منــع  إىل  وإضافــًة 
احلــاالت،  بعــض  يف  جائــز  أيًضــا  اجلنــني 
دًة خبطــر املــوت  كأن تكــون احلامــل مهــدَّ
إذا مــا متــت الــوالدة بطريقــة طبيعيــة. ذلــك 
أنه ال ميكن اجلزم مبا إذا كان اجلنني سيولد 
حيًّــا أم ميتًــا، وهــل ســيعيش بعــد الــوالدة 
أم ال؛ ولكــن الم موجــودة كعضــو مفيــد 
ح اخلســارة  يف اجملتمــع، فلذلــك ســوف ترجَّ
فيتــم  املوهومــة،  اخلســارة  علــى  املؤكــدة 

إجهاض اجلنني.
إذا فقــد ربَــط القــرآن الكــرمي النهَي عن قتل 

ليلقــي  إمــالق«  »خشــية  بشــرط  الوالد 
الضوء على موضوع واسع يشمل االهتمام 
علــى  الوالد ورعايتهــم، واحلفــاظ  بتوعيــة 
صحــة الم وحياهتــا الغاليــة. وهــذا جانــب 
الــذي  املعجــز  القــرآن  اإلجيــاز  مــن  آخــر 
يســتحيل أن يوجــد لــه نظــر يف أي كتــاب 
آخر، بل احلق أنه موضوع فريد من نوعه مل 
يتطرق إليه أي ِسفر من السفار السماوية 

إال القرآن الكرمي.
ِخْطئًــا  َلهــم كان  تـْ قـَ تعــاىل ﴿إنَّ  قولــه  أمــا 
كبــرًا﴾ فاعلــم أن هنــاك فرًقــا بــني اخِلــْطِء 
مــن  ــَد  ُتعمِّ مــا  هــو  اخِلـــْطَء  لن  واخَلَطــأ، 
ــد منهــا  الذنــوب، أمــا اخَلَطــأ فيعــي املتعمَّ
فباســتخدام كلمــة  إذا  ــد.  املتعمَّ غــر  أو 
إىل  الكــرمي  القــرآن  أشــار  قــد  »اخِلــْطء« 
الفطــرة  متّجهــا  جرميــة  الوالد  قتــل  أن 
وترفضها.. مبعىن أنه ال ميكن أن أييت هذه 
الفعلَة الشــنيعة إال الذي ماتت أحاسيســه 

الفطرية.
َلُهــْم َكاَن  تـْ قـَ ﴿ِإنَّ  القــرآن  التعبــر  ويؤكــد 
ِخْطئًــا َكبِــرًا﴾ أيًضــا أن القتــل هنــا ال يعــي 
الذي يتم بُسمٍّ أو سالح، لن هذا التعبر 
يوحــي أن هــذا النــوع مــن القتل يتم بكثرة، 
الوالد  قتــل  ظاهــرة  أبــًدا  جنــد  ال  ولكنــا 
أبيــدي الوالديــن يف أي بلــد بكثــرة حبيــث 

َعدَّ جرميًة عامة. يـُ
وممــا يــدل علــى أن القتــل هنــا مل يــرد مبعنــاه 
املــادي أن القــرآن الكــرمي قــد تناول أحكام 
القتــل منفصلــًة فيمــا بعــد، وتلــك الحكام 

تشــمل قتــل الوالد أيًضــا. فثبت من ذلك 
أن القتل هنا له مفهوم خاص.

ُكْم﴾  ُهْم َوِإايَّ ْرزُقـُ وبــنّي بقولــه تعــاىل ﴿حَنْــُن نـَ
أن رزق الوالد مشمول يف رزق الوالدين، 
فيجــب أال ُيرَمــوا منــه؛ ولجــل ذلــك قــال 

﴿نرزُقهم﴾ قبل ﴿وإايكم﴾.

ْقرَُبوا الزَِّن ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشــةً َوَســاَء  ﴿َوَل تـَ
َسِبيًل﴾ )33(

شرح الكلمات:
الذنــوب؛  قبُحــه مــن  مــا يشــتّد  فاحشــة: 

وقيل: كلُّ ما هنى هللا عنه )القرب(.

التفسر: 
لقد جاء النهي عن الزان هنا بعد النهي عن 
قتل الوالد فورًا، وفيه إشارة لطيفة إىل أن 
الــزان أيًضــا يــؤدي إىل قتــل الوالد؛ وذلــك 
لســببني: أوهلمــا أن النــاس يســعون عموًمــا 
إلجهــاض جنــني احلرام، واثنيهما أنه إذا مل 
يتم التخلص من جنني احلرام فإن الب ال 
يســاهم - يف الغالــب - يف تنشــئة وتربيــة 
ولــده احلــرام بشــكل علــي، ومــن مث يدمَّــر 
مستقبل الطفل عموًما، ويعيش حمروًما من 
الوارث الذي من واجبه أن يتوىل رعايته. 

وابستخدام كلمات »وال َتقرَبوا الزان« نّبهنا 
هللا إىل ضــرورة جتنــب مواقــع الــزان أصــاًل.. 
فعلــى املــرء أال يلتقــي احملــارَم علــى انفــراد، 
ويتجنب االختالط هبن قدر اإلمكان وما 
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إىل ذلك من مواقع الزان.
واعلــم أنــه مــن فضائــل القــرآن الكــرى أنــه 
ال ينهى عن اإلمث فحسب، بل يدل أيضا  
على الوسائل اليت جُتنِّب اإلنساَن ارتكابه؛ 
وال شــك أن مثل هذا التعليم وحده كفيل 
الكتــاب  أمــا  اإلنســان.  اجملتمــع  حبمايــة 
الــذي ال يــدل اإلنســان علــى مــا يســاعده 
علــى جتنــب املعصيــة فإنــه يدفعــه إىل احلرة 
واالرتبــاك. وإمنــا جيلــب لإلنســان الطمأنينَة 
والســكينَة الكتــاُب الــذي ينهــاه عن شــيء 
مث ينبهــه علــى وســائل التجنــب منــه، لكــي 
يطمئن اإلنســان أن إبمكانه العمل مبا ُأمر 
بــه. وعلــى ســبيل املثال، يقــول اإلجنيل: ال 
َتنُظــْر إىل امــرأة بنيّــة ســيئة، ولكــن القــرآن 
الكــرمي ينهــى عــن النظــر إىل احملــارم أصــاًل. 
ذلــك لنــه إذا أُفِســَح اجملــال للشــهوة الــيت 
ختلق الزّلة يف القلب فاجتناهبا يصبح صعًبا 
ا إن مل يكن مستحياًل. ومن أجل هذه  جدًّ
احلكمــة يوصينــا هللا تعــاىل هنــا أن نقــف 
بعيدين عن مواقع اإلمث حبيث نظل قادرين 

على مكافحته. 
لقد طعن البعض يف هذا التعليم فقالوا: هذا 
جنب! ولكنه ليس من اجلنب يف شيء، وإمنا 
هــو احليطــة واحلــذر؛ وليــس مثــة عاقــل يعتر 
احلذر جبًنا. ذلك أن الناس نوعان: أوهلما 
َمــن يقــدر علــى جتنــب املعصيــة وإن قارهََبا، 
وقد ُأمر هذا ابالبتعاد عن مواقع اإلمث لنه 
وإن كان قــادرًا علــى جتنــب ارتــكاب اإلمث 
رغــم مقاربتــه لــه، بيــَد أنــه قــد يتســبب يف 

اقــرتاب بعــض الضعفــاء الخريــن من مواقع 
املعصية، فيقعون فريسة هلا لضعفهم. فعليه 

أال يكون حجر عثرة لآلخرين. 
علــى  يقــدر  ال  مــن  منهــم  الخــر  والنــوع 
اجتنــاب املعصيــة إذا مــا توفــرت دواعيهــا. 
واحلكمــة يف هنيهــم عن االقرتاب من مواقع 
اإلمث واضحــة. فســواء كان اإلنســان قــادرًا 
مــن  االقــرتاب  رغــم  املعصيــة  جتنــب  علــى 
َمواقعهــا أم ال، عليــه عــدم االقــرتاب مــن 

مسبباهتا.
كما أن املرء إذا ابتعد عما فيه مصلحة لـه 
ونفــع فيمكــن أن يســمى عمُله هــذا جبًنا، 
ولكــن ابتعــاده عمــا ليــس فيــه منفعــة وال 

َعدُّ جبًنا أبًدا. مصلحة ال يـُ
وأما قوله تعاىل ﴿َوَساَء َسبياًل﴾ فقد نّبه به 
أن يف الــزان مضــار عديــدة أخرى ابإلضافة 
إىل كونــه معصيــة أخالقيــة. فمثــال من يريد 
الــزواج أيخــذ يف احلســبان أن تكــون الفتــاة 
عــدوى،  أي  مــن  وبريئــة  الصحــة،  جيــدة 
وذات ُخلــق وســرة طيبــة، وكذلك يســب 
أولياء الفتاة ألف حســاب يف شــأن الفىت. 
ولكــن هــذه التدابــر ال ُتتخــذ وقــت الــزان، 

لنــه ال ُيرتكــب إال عنــد هيجان العواطف 
الشهوانية، حني ال ميكن ملرتكبه أن يتخذ 
ــي الكثــِر  أي حيطــة، وتكــون النتيجــة َتفشِّ
مــن المــراض والدمــار االقتصــادي. ومــن 
وقــال  منــه،  تعــاىل  حــذر هللا  ذلــك  أجــل 
إن إشــباع الرغبــات الشــهوانية هبــذا الطريق 

ا. خطر جدًّ
ومــع أن العالقــة الــيت تتــم بني الــزان والزانية 
تشــبه العالقــة الــيت تتــم بــني الزوجــني، إال 
أنــه مــن املالحــظ أن المــراض الــيت يورثهــا 
الــزان ال تفشــو بــني املتزوجــني، أو تكون يف 
حكم النادر. لو فحصتم حاالت املصابني 
أن  لوجــدمت  العــامل  يف  والســيالن  ابلزُّهــري 
مــن  العــدوى  الذيــن أصابتهــم هــذه  عــدد 
زوجاهتــم ال يتجــاوز حــىت الواحــد ابملائــة، 
أو  منهــم  ابملائــة  والتســعون  التســعة  بينمــا 
أكثــر يصابــون هبــذه العــدوى جــراء الــزان. 
واحلــق أن تناُقــَل هــذا املــرض بــني الزوجــني 

أيًضا عائد إىل حادث زان فيما سلف.
فبقوله ﴿وساَء سبيال﴾ قد نبهنا هللا تعاىل 
إىل حقيقــة عظيمــة جليّــة للجميــع، ولكــن 

قليل هم الذين يهتمون هبا.

وإذا فقــد رَبط القرآن الكريم النهَي عن قتل األوالد برشط »خشــية 

إماق« ليلقي الضوء عىل موضوع واسع يشمل االهتام بتوعية األوالد 

ورعايتهم، والحفاظ عىل صحة األم وحياتها الغالية. وهذا جانب آخر من 

اإليجاز القرآين املعجز الذي يستحيل أن يوجد له نظر يف أي كتاب آخر...
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األسوة الحسنة

رُْفْث َواَل جَيَْهْل. َفِإِن اْمرٌُؤ َشــامتََُه  ْوًمــا َصاِئًمــا َفــاَل يـَ ــرََة   أنَّ النَــِيَّ  َقــاَل: ِإَذا َأْصبَــَح َأَحدُُكــْم يـَ َعــْن َأيِب ُهرَيـْ
ُقْل ِإنِّ َصاِئٌم ِإنِّ َصاِئٌم. )صحيح مسلم، كتاب الصيام( ْليـَ َلُه فـَ َأْو َقاتـَ

ْيِه َوَما بـَنْيَ رِْجَلْيِه َأْضَمْن َلُه اجْلَنَّة. )صحيح  َعْن َسْهٍل ْبِن َسْعٍد أنَّ الَنِيَّ  َقاَل: َمْن َيْضَمْن يِل َما بـَنْيَ حَلْيـَ
البخاري،كتاب الرقاق(

َقاَل: َما  ــرََأى زَِحاًمــا َورَُجــاًل َقــْد ُظلِّــَل َعَلْيِه، فـَ َعــْن َجابِــِر ْبــِن َعْبــِد اللَِّ  َقــاَل: َكاَن َرُســوُل اللَِّ  يِف َســَفٍر فـَ
َفر. )صحيح البخاري، كتاب الصوم( ْوُم يِف السَّ َقال: لَْيَس ِمَن اْلِرِّ الصَّ َقاُلوا: َصاِئٌم. فـَ َهَذا؟ فـَ

ْلَقــاُه  َعــْن اْبــِن َعبَّــاٍس  َقــاَل: َكاَن َرُســوُل اللَِّ  َأْجــَوَد النَّــاِس، وََكاَن َأْجــَوَد َمــا َيُكــوُن يِف رََمَضــاَن ِحــنَي يـَ
َ أْجَوُد اِبخْلَْرِ ِمَن الرِّيِح اْلُمْرَسَلِة.   ََِّلرَُسوُل الل ُيَداِرُسُه اْلُقرْآَن. فـَ َلٍة ِمْن رََمَضاَن فـَ ْلَقاُه يِف ُكلِّ لَيـْ ِجْرِيُل. وََكاَن يـَ

)صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي(

َلْيــَس لِلَِّ َحاَجــٌة يِف َأْن َيدََع  ــْوَل الــزُّوِر وَاْلَعَمــَل بِــِه فـَ ــرََة  َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَِّ : َمــْن ملَْ يَــدَْع قـَ َعــْن َأيِب ُهرَيـْ
َطَعاَمُه َوَشرَاَبُه. )صحيح البخاري، كتاب الصوم(
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﴾﴿

َعَلْيُكــُم  الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكتِــَب  َهــا  أَيـُّ ﴿اَي 
ِمــْن  الَِّذيــَن  َعلَــى  يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب  الصِّ
تـَُّقوَن﴾ )البقرة: 184(  ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَ قـَ
حنمد هللا على أننا وجدان فرصة لنشهد 

شهر رمضان آخر يف حياتنا.
لقد قال الني   ذات يوم: لو علمتم 
مــا يف رمضــان مــن الفضائــل لتمنيتــم 
أن يظــل رمضــان الســنة كلهــا. عندهــا 
ســأل أحدهــم حضرتــه  عن فضائل 
رمضــان، فأجــاب : إن اجلنــة لتتزين 
لرمضــان مــن رأس احلــول إىل احلــول. 
ــرََة رضي هللا عنه  ويف روايــة َعــْن َأيِب ُهرَيـْ
َأنَّ َرُسوَل هللِا  َقاَل: َمْن َقاَم رََمَضاَن 
َم ِمــْن  َقــدَّ ِإميَــااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر لَــُه َمــا تـَ
يقتصــر فضــل رمضــان  إًذا، ال  َذْنبِــِه. 
علــى أايم هــذا الشــهر فقــط  وال علــى 
االمتنــاع عــن الكل والشــرب، فال يتم 
االستعداد عند هللا وال تتزين اجلنة هلذا 
الغــرض فقــط. لــذا فقد قال الني بكل 
وضــوح يف حديــث آخــر أنــه مــن صام 
رمضان وهو مؤمن حق اإلميان وقضاه 
الــذي  فهــو  هنــار  ليــل  نفســه  حماســبا 
ينــال هــذه الدرجــة *. فــإذا قضــى املرء 
رمضان هبذه احلال، عندها فقط ُتغفر 
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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

خطبة اجلمعة اليت 
��حشح�م�د
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يوم 2017/06/02
مبسجد بيت الفتوح - لندن

الــذي * العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى« * املقصــود هــو احلديــث الخــر ليب هريــرة 
يقــول: َمــْن َصــاَم رََمَضــاَن ِإميَااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر َلُه َما 
َم ِمْن َذْنِبه. )صحيح البخاري، كتاب اإلميان(. َقدَّ تـَ
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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

لــه ذنوبــه الســابقة ويــزداد إميــاان وينتبــه 
إىل نقاط ضعفه وياســب نفســه على 
أعمالــه وينتبــه إىل حقــوق هللا وحقــوق 
العباد وياول أن جيعل أعماله خاضعة 
ملشــيئة هللا تعــاىل، فلــو فعــل ذلك لُغفر 
مــا تقــدم مــن ذنوبــه. هــذا هــو اهلــدف 
الــذي ذكــره هللا تعــاىل يف القرآن الكرمي 
للصيام يف الية اليت تلوهتا. وقيل فيها 
شــهر  يف  الصيــام  عليكــم  أبنــه ُكتــب 

رمضان كل سنة لعلكم تتقون. 

التقوى والغاية املرجوَّة من الصيام
يكــون  أن  هــو  التقــوى  مــن  املــراد 
رضــا  لنيــل  أعمالكــم  مــن  عمــل  كل 
فقــط  احلالــة  هــذه  ففــي  تعــاىل،  هللا 

تســتطيعون أن تســتفيدوا مــن الصيــام 
فــإذا  الشــيطان.  هجمــات  وجتتنبــوا 
لوجــه هللا خالصــة متمســكني  صمتــم 
أبهداب التقوى فستحظون حبماية هللا 
تعاىل. ولو حظي املرء حبماية هللا تعاىل 
ن من هجمات الشــيطان، وإال  لتحصَّ
أنــه  الشــيطان  فهنــاك حتــدٍّ معلَــن مــن 
هللا  محايــة  مــن  اإلنســان  ُحــرم  كلمــا 
بطش به الشيطان فورا. إًذا، إن التقدم 
يف اإلميان وحماســبة النفس مها جيعالن 
اإلنســان يظــى حبمايــة هللا، وهــذا ال 
ميكــن حدوثــه إال إذا كان املــرء يســلك 

درب التقوى. 
كيــف جيــب أن يكــون حال ومســتوى 
إميــان اإلنســان وتقــواه؟! هــذا ال ميكــن 

أن خير عنه إال َمن كّلفه هللا تعاىل هبذه 
املهمــة، ال ميكــن العثــور علــى جــواب 
شاف هبذا اخلصوص يف العصر الراهن 
  إال بواســطة اخلــادم الصــادق للنــي
وإمام الزمان، لن هللا تعاىل بعثه بوجه 
را لــه  خــاص هلــذا الغــرض. وكان مقــدَّ
الرض  إىل  اإلميــان  يعيــد  أن  وحــده 
التقــوى  خلــق  أســاليب  النــاس  ويعلّــم 
وترســيخها يف القلــوب. فنــرى أن كتبــه 
 وحماداثتــه يف اجملالــس وتعاليمــه 
مــن  اهلــدف  هــذا  حتقيــق  إىل  ترشــدان 

زوااي خمتلفة. 
قــال رســول هللا : َمــْن َقــاَم رََمَضــاَن 
َم ِمــْن  َقــدَّ ِإميَــااًن وَاْحِتَســااًب ُغِفــَر لَــُه َمــا تـَ
َذْنِبِه. وهذا ليس أبمر هنّي. لقد أخران 

املراد من التقوى هــو أن يكــون كل عمل 

من أعالكم لنيل رضا الله تعاىل، ففي 

هذه الحالة فقط تستطيعون أن تستفيدوا 

من الصيام وتجتنبوا هجات الشــيطان. 

فإذا صمتم لوجه الله خالصة متمســكني 

بأهداب التقوى ســتحظون بحاية الله تعاىل.
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املسيح املوعود  أنه ال ميكن للمرء 
أن يظى ابإلميان احلقيقي ما مل يعرف 
هللَا حــق املعرفــة. فقــال : املهمــة 
الكبرة اليت جيب أن ننجزها هي معرفة 
ابهلل  معرفتنــا  وإذا كانــت  تعــاىل،  هللا 
فــال  وضبابيــة  ومشــتبهة  انقصــة  تعــاىل 
ميكن أن يكون إمياننا انصعا وســاطعا. 
تعــاىل؟  هللا  معرفــة  لنــا  يتأتــى  وكيــف 
ســتحقق مبتغــاان هــذا بتجلــي صفــة هللا 
تعــاىل »الرحيــم«، وهــذا يــدث نتيجــة 
إقامــة العالقــة مــع هللا تعــاىل، ويف هــذه 
احلال تتجلَّى علينا صفات رحيمية هللا 
تعــاىل وفضلــه وقدرتــه. وال ميكــن للمرء 
أن ينعــم بتلــك التجليــات  إال إذا كان 
يعبــد هللا تعــاىل وكان علــى صلــة متينــة 

 . به
يقــول املســيح املوعــود : »عندمــا 
تتجلَّــى علــى اإلنســان صفــات رحيمية 
هللا تعــاىل وفضلــه وقدرتــه، تنقــذه هــذه 
النفســانية.  الهــواء  مــن  الصفــات 
تطــل  النفســانية  الهــواء  أن  واملعلــوم 
برأســها نتيجــة ضعــف اإلميــان واليقني. 
)فــإن مل يكــن اإلميــان ضعيفــا بــل كان 
املــرء يؤمــن ابهلل إميــاان كامــال فــال تنشــأ 
 : يقــول  النفســانية(.  الهــواء 
هــذه  راحــة  اإلنســان  يــب  مــا  بقــدر 
الدنيــا وأمالكهــا وثرواهتــا ال يــب ِنَعــم 
احلياة الخروية ابلقدر نفســه. إن قول 

اإلنســان بلســانه فقــط أنــه يــب نعماء 
إذا كان  يعــد شــيئا، لنــه  الخــرة، ال 
يــب نعمــاء احليــاة الخــرة يف احلقيقــة 
لســعى للحصــول عليهــا ابلقــدر نفســه 
الــذي يســعى للحصــول علــى الشــياء 

الدنيوية بل أكثر من ذلك«. 
إًذا، يتبني من ذلك أن اإلميان احلقيقي 
مفقــود  ووعــوده  ورحيميتــه  هللا  بقــدرة 
إىل  االنتبــاه  إىل  ماســة  وهنــاك حاجــة 
هــذا المــر. وال ميكــن اســتيعاب هــذا 
املوضوع جيدا إال بعد الشرح والتوضيح 
أن اإلميان ليس بشــيء بســيط، بل هو 
أمــر عظيــم وهــدف عظيــم نصبــو إىل 
حتقيقــه. فــال يكــون االســتعداد للصيــام 
إىل ثالثني يوما أو حللول شهر رمضان 
فقــط، إذ ال أمهيــة هلذيــن المريــن يف 
حــد ذاهتمــا، بــل إن أمهيتهمــا تتجلــى 
مســاعينا كلهــا  مشلــت  إذا  وتتحقــق 
أعمــاال نكســبها علــى مــدى العــام كله 
نتيجــة تلقينــا الرتبيــة والتدريــب يف هــذا 

الشهر. 

صيامنا على احملك.. اإلميان احلقيقي 
يبدأ مبحاسبة النفس

لقد وَضع الني  أمامنا دستور العمل 
للحياة كلها يف مجلتني. ولكن جيب أن 
يكــون معلومــا أنــه ال يكفــي أن نقــول 
أبفواهنا فقط أننا صمنا إميااًن واحتسااًب، 

وابلتــايل البــد الن أن ُتغَفــر لنــا مجيــع 
ذنوبنــا لن النــي  قــال ذلــك. كال، 
ليس المر كذلك، بل عندما قال الني 
: مــن صــام إميــااًن واحتســااًب، فهــذا 
يعــي أنــه ينبغــي علينا اختبار إمياننا على 
هــذا احملــك الــذي هــو حمــك لالرتقاء يف 
العالقة مع هللا تعاىل، وهو حمك للعمل 
أبوامره تعاىل. فينبغي أن نرى ما إذا كنا 

نعمل أبوامره أم ال؟ 
يقــول ســيدان املســيح املوعــود  عــن 

حالة اإلميان وإصالحها:
»احلق أن اإلميان ابهلل نوعان. الول هو 
الذي يقتصر على اإلقرار ابللسان فقط 

وال يؤثر يف العمال والفعال شيئا.
 والنوع الثان من اإلميان ابهلل هو الذي 
ترافقــه الشــهادات العمليــة. فمــا مل تكن 
لــدى املــرء تلــك الشــهادات العمليــة ال 
تعــاىل.  ابهلل  يؤمــن  أنــه  القــول  ميكنــي 
والــذي ال أســتطيع فهمــه هــو أن يؤمــن 
أيضــا.  الذنــوب  يرتكــب  مث  ابهلل  املــرء 
اجلــزء الكــر مــن أهــل الدنيــا مؤمنــون 
أهنــم  جيــدا  أعلــم  الول.  النــوع  مــن 
يقولــون ابإلميــان ابهلل، ولكــي أراهــم مع 
قوهلــم هــذا متلطخــني بنجاســات الدنيــا 
وشوائب الذنوب. فلماذا ال تتولد فيهم 
مزيَّة اإلميان ابهلل مع إمياهنم به عز وجل 
حاضــرا وموجــودا يف كل مــكان؟ تــرون 
أن اإلنسان إذا وجد أحط الناس درجة 
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أيضا يف اجملتمع حاضرا أمامه فال يسرق 
مالَــه، فلمــاذا يتجاســر علــى معصيــة هللا 
بوجــوده؟  إقــراره  مــع  أحكامــه  وخمالفــة 

)وادعائه اإلميان به(
قال حضرته: أعرتف أن معظم الناس يف 
العــامل يقولــون بلســاهنم أهنــم يؤمنون ابهلل 
تعــاىل، ومنهــم من يســميه »برميشــور«، 
ويســميه   ،God يناديــه  مــن  ومنهــم 
غرهم ابســم آخر. ولكن عندما ميتَحن 
إمياهنــم وادعاؤهــم هــذا عمليا نضطر إىل 
القول أبنه ادعاء فارغ فحسب ال ترافقه 

شهادة عملية.
مــن طبيعــة اإلنســان أنــه إذا أيقن بوجود 
شــيء ســعى الجتنــاب مضرتــه وحــاول 
ْقــِدُم  االســتفادة مــن منافعــه. فمثــال ال يـُ
املــرء علــى تنــاول ســم الفــأر لنــه يعلــم 
أن مثقــال ذرة منــه أيضــا يكفي هلالكه، 
فلمــاذا ال تتولــد بعــد إميانــه ابهلل تعــاىل 
كان  إذا  احلقيقيــة؟!  اإلميــان  نتائــج 
ســم  بتأثــر  إميانَــه  ابهلل  يؤمــن  اإلنســان 
الفــأر خليّــم املوُت على عواطفه وأهوائه. 
وإال فــال بــد مــن القــول أبن إميانــه ليــس 
إال حمــض ادعــاء، ومل يرتــِق إىل اليقــني، 
ادعائــه  بــل صاحبُــه خيــدع نفســه عنــد 
اإلميــان ابهلل. )فينبغــي أن يرتقــي اإلميــان 
ويصطبــغ  الكامــل،  اليقــني  درجــة  إىل 
بصبغته، إذ بدون ذلك اليقني لن يكون 
معــىن ادعــاء اإلميــان إال خــداع النفــس، 

أي منخــدع مــن يقــول بــدون حتقق هذا 
المر أنه يؤمن ابهلل(

يقــول حضرتــه : »فالواجب الول 
على اإلنسان هو أن يصلح إميانه ابهلل، 
أي ُيثبــت أبعمالــه أال يصــدر منــه مــا 
خيالــف عظمــة هللا وأوامــره«. فهــذا هــو 

طريق املؤمن حملاسبة نفسه. 
ــا  إن شــهر رمضــان يتيــح لنــا جــوًّا خاصًّ
العبــادات  إىل  اإلنســان  ينتبــه  حيــث 
اهتمــام  إىل  نظــرًا  تلقائيًــا  واحلســنات 
الخريــن هبــا، ففــي مثل هذا اجلو ينبغي 
علينا التوجه إىل العبادات والرتكيز على 
كســب احلســنات واالهتمــام ابلعمــال 
الصاحلــة واالســتغفار علــى مــا تقــّدم من 
ذنوبنا من خالل اخلضوع أمام هللا تعاىل. 
مث ينبغــي أن جنعــل رمضــان كذلك جزًءا 
وينبغــي  املســتقبلية،  حياتنــا  مــن  دائًمــا 

أن نســعى جاهديــن أن ال نقــرتب مــن 
تلــك الذنــوب الــيت ُغفــرت لنــا، وحنافــظ 
علــى العبــادات الــيت قمنا هبــا والتغيرات 
ُفتــح  مــا  علــى  أحدثناهــا وحنافــظ  الــيت 
لنــا فيــه مــن أبــواب اجلنــة، وعلينــا بــذل 
الســعي خاضعني هلل بكل تواضع لنظل 
مســتفيضني بفيــوض هللا تعــاىل، وحنقــق 
مســتوايت مطلوبــة للتقــوى الــيت وضعها 

هللا تعاىل هدًفا للصوم.
ســأقدم من خالل أقوال املســيح املوعود 
 بعــض المــور الــيت أفهَمنــا إايهــا 
بطــرق شــىت مــن أجل الرقــي يف التقوى. 
إال  لإلنســان  اإلميانيــة  احلالــة  ترتقــى  ال 
عندمــا يرتقــى يف التقــوى. ومعــىن قــول 
النــي  املذكــور: »مــن صــام رمضــان 
إميــااًن واحتســااًب« هــو: إن قضيتــم هــذه 
الايم حمققني الرقي املطلوب يف التقوى 
هللا  لرضــى  اتبعــة  حالتكــم  جاعلــني 
تعــاىل - وإن جنحتــم يف حتقيــق ذلــك- 
فســتصبح التقــوى جــزًءا مــن حياتكــم، 
ويف هــذه احلالــة لــن يقتصــر المــر علــى 
بــل  العمليــة يف رمضــان  حتســني احلالــة 
سيصبح هذا الفيض جاراًي مستمرًّا. لقد 
وّجهنا إليه املســيح املوعود  وقال: 
كان هدف القرآن وتعاليم اإلسالم هو 
خلــق التقــوى، إال أنــه ال يُــرى متحقًقــا 
اليــوم لن املســلمني يصومــون ويصلــون 
ولكن صالهتم وصيامهم جتعلهم مذنبني 

من طبيعة اإلنســان أن إذا أيقن 

بوجود يشء ســعى الجتناب 

مرضته وحاول االستفادة من 

منافعــه. فمثا ال ُيْقِدُم املرء عىل 

تناول سم الفأر ألنه يعلم أن 

مثقال ذرة منه أيضا يكفي لهاكه، 

فلاذا ال تتولد بعــد إميانه بالله 

تعــاىل نتائج اإلميــان الحقيقية؟!
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اليــوم  نــراه  ومــا  التقــوى.  مــن  لتجردهــم 
مــن إرهــاب ميــاَرس ابســم اإلســالم ويتــم 
بــه قتــل البــرايء، ســببه انعــدام التقــوى. 
وحتــدث يوميًــا مثــل هــذه العمــال علــى 
يومــني  وقبــل  املســلمني.   بعــض  يــد 
أفغانســتان قرابــة مائــة شــخص  ُقتــل يف 
بطريقــة ظاملــة للغايــة. هــل ميكن أن يفيد 
رمضــان هــؤالء؟! أو هــل ميكن أن يظوا 
بفضائــل رمضــان وفيوضــه؟! كال، لهنــم 
يعملون خالًفا لوامر هللا، ويبتعدون عن 
أحكامه تعاىل وابلتايل إهنم مبتعدون عن 
التقــوى. ويتوافــق متاًمــا مع التعليم القرآن 
 : املوعــود  للمســيح  اليت  القــول 
»إن الصلــوات بــدون التقــوى ال جــدوى 
منهــا بــل هي مفاتيــح جهنم«، أي توجه 
مثــل هــذه الصــالة صاحبهــا إىل اجلحيم. 
فكيف ميكن أن يفيد رمضان مثل هؤالء 
الناس الذين هم متجردون من التقوى؟!

رمضــان مدعــاة لســتغفار هللا وشــكره 
أيضا

هللا  ابســم  النــاس  يظلمــون  الذيــن  إن 
رمضــان  بــركات  مــن  ينالــوا  لــن  ورســوله 
شيئا، بل سيقعون حتت بطش هللا. ففي 
الوقــت الــذي نســمع فيــه ونــرى أحــداث 
حنــن  علينــا  هــذه،  والوحشــية  الفظائــع 
املسلمني المحديني أن نستغفر هللا أكثر 
وحنمــد هللا أكثــر علــى أنــه قــد فَصلنا عن 

هــؤالء الظاملــني بتوفيقنــا لإلميــان ابملســيح 
املوعود ، وأن نفحص أعمالنا وهنتم 
بتقويــة إمياننــا. علينــا أن نشــكر هللا علــى 
أن مســيحه املوعود قد هداان إىل الســبل 
 : املوصلــة إىل هللا تعــاىل. لقــد قــال
إن جــذر اإلميــان هــو التقــوى والطهــارة، 
فبها يبدأ اإلميان، وهبا يروى، وهبا ُيكَبح 

مجاح أهواء النفس. 
فقولــه هــذا قــد زاد المــر وضوحــا وهــو 
أن اإلميــان ال يتولــد بغــر التقــوى، وأن 
التقوى ليست جذر اإلميان فحسب بل 
بدوهنا ال يفظ اإلميان وال ينمو. بوجود 
التقوى تنشــأ العمال الصاحلة، وبوجود 
الصاحلات، أي العمال اليت تتم حبسب 
رضــا هللا تعــاىل، يــزداد اإلميــان. لقــد تبني 
مــن ذلــك أيضــا أن مثــار فضائــل رمضــان 
ال جتــىن بــدون الرتقــي يف التقــوى. فبزايدة 
التقــوى يــزداد املــرء إميــاان ويهتــم بفحــص 
نفســه، فإذا فحص نفســه وأعماله متكن 
مــن كبــح مجــاح أهوائــه. وكمــا ُذكــر آنفــا 
فــإن كبــح مجــاح أهــواء النفــس هــو الذي 
يســاعد علــى العمــل أبحــكام هللا وعلــى 

الفوز بقربه تعاىل. 

التقوى احلقة وخشية هللا
وقــال املســيح املوعــود  وهــو يوضــح 
التقــوى احلقيقيــة أكثــر: لقــد اندثرت من 
الدنيــا التقــوى احلقــة الــيت تطّهر اإلنســان 

وتنقيه، تلك التقوى اليت من أجلها أييت 
النبيــاء. قليــل هــم الذيــن يصــدق فيهــم 
اَهــا﴾   لَــَح َمــْن زَكَّ قــول هللا تعاىل:﴿َقــدْ َأفـْ
إن النقــاء والطهــر شــيء رائــع. إذا كان 
اإلنســان طاهــرا نقيــا صافحتــه املالئكــة. 
النــاس ال يهتّمــون ابلطهــارة وإال لوجــدوا 
كل لــذة منشــودة يف احلــالل بــداًل مــن 
احلــرام. الســارق يســرق مــن أجــل املــال، 
لكنــه لــو صــر لغنــاه هللا بطريقة أخرى. 
ويقــع الــزان يف الفاحشــة لكنــه لــو صــر 
فيهــا  أخــرى  بطريقــة  رغبتــه  هللا  لشــبع 

رضاه سبحانه وتعاىل. 
وقــال : ورد يف احلديــث الشــريف: 
اَل َيْسرُِق السارق ِحنَي َيْسرُِق وهو مؤمن 
ــْزِن َوُهــَو ُمْؤِمــٌن.  ــْزِن الــزَّاِن ِحــنَي يـَ واَل يـَ
)أي ال ُترتكــب هــذه املنكــرات إال وقت 
إذ ال  اإلميــان(.  مــن حالــة  املــرء  خــروج 
تقدر الشــاة على أكل احلشــيش إذا كان 
السد واقفا على رأسها. )معىن ذلك أن 
الذين يقعون يف هذه املنكرات ال يكون 

عندهم اإلميان كإميان الشاة أيضا(
يف  نفســه  المــر  عــن  احلديــث  وتطــرق 
يف  ورد   : فقــال  آخــر،  جملــس 
احلديث الشريف ال َيْسرُِق السارق ِحنَي 
متامــا.  حــق  وهــذا  مؤمــن.  وهــو  َيْســرُِق 
الشاة تنسى أكل احلشيش َدْعك من أن 
ترعــى يف حقــل اجلــار إذا مــا كان الســد 
قائمــا علــى رأســها. كذلــك يســتحيل أن 
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يقــع اإلنســان يف اإلمث وهــو خيــاف هللا 
تعاىل. 

وقال : التقوى هو الصل املنشود، 
وَمن أوتيها فقد أويت كل شيء، وبدوهنا 
يســتحيل علــى اإلنســان جتنُّــب الصغائــر 
والكبائــر. إن أحــكام احلكومــات املاديــة 
ال تقــدر علــى إنقــاذ النــاس مــن الاثم، 
النــاس كل  مــع  ميشــون  ال  احلــكام  لن 
وقت حىت خيافوهم. إن اإلنسان يقع يف 
اإلمث ظنًــا منــه أن ال أحــد معــه، وإال ملــا 
َوقــع فيــه. وحــني يظــن أن ال أحــد معــه 
يكــون ملحــدا. )فعندما يظن أن ال أحد 
يــراه، لذلــك  معــه فهــو يظــن أن هللا ال 
َعــّد ملحــدا يف ذلك الوقت. إنه ال  فإنــه يـُ
يفكــر أن هللا معــه وأنــه يــراه وإال مل يقــع 

يف اإلمث(.

التقوى ودعاء القرآن
وقــال : إن التقــوى هــي كل شــيء. 
التقــوى. لقــد  وكل شــيء متوقــف علــى 
ابتــدأ القــرآن الكرمي ابلتقوى، فقوله تعاىل 
َك َنْســَتِعنُي﴾ إمنــا يعــي  ْعبُــُد َوِإايَّ َك نـَ ﴿ِإايَّ
يقــوم  اإلنســان  أن  أي  نفســها.  التقــوى 
ابلعمــل لكنــه ال جيــرؤ علــى أن ينســب 
عملــه إىل نفســه، هيبــًة مــن هللا بــل يــرى 
بعــون هللا،  العمــل  لذلــك  ُوّفــق  إمنــا  أنــه 
حيــث  املعونــة.  مــن  املزيــد  منــه  فيطلــب 
يقــوم  أنــه  فمــع  ْعبُــُد﴾،  نـَ َك  يقــول: ﴿إايَّ

بعمــل العبــادة، قائــال إننــا نعبــدك، لكنــه 
ال ينســب عمــل العبــادة إىل نفســه بــل ال 
يلبــث أن يقــول: وإايك نســتعني، أي أن 
هــذه العبــادة الــيت أقــوم هبا إمنــا هي نتيجة 
عونــك، اي رب، وتوفيــق منــك، وإال فإن 
معيــار  هــو  فهــذا  أيضــا.  أســتطيعها  ال 

التقوى الذي جيب أن نبلغه. 
أيضــا  التاليــة  والســورة   : يقــول  مث 
تبــدأ ابلتقــوى أعــي قولــه تعــاىل: ﴿ُهــًدى 
﴾. إن الصــالة والصــوم والــزكاة  لِْلُمتَِّقــنيَ
كل ذلــك ال يظــى ابلقبــول إال إذا كان 
صاِحُبهــا مــن املتقــني. )فإمنــا ُتقَبل أعمال 

اإلنسان إذا كان متقيا وإال فال(
مث يقــول حضرتــه: عندهــا يزيــل هللا تعــاىل 
دواعــي اإلمث كلهــا )أي إذا كان املــرء مــن 
أصحــاب التقــوى الكاملــة فــإن هللا يزيــل 
من أمامه كل ما يرّغبه يف اإلمث( فإذا كان 
حباجــة إىل الزوجــة أعطــاه إايها، ولو كان 
حباجة إىل الدواء هيأ له الدواء. إنه تعاىل 
يســّد لــه كل حاجــة مــن حاجاتــه، ويرزقه 

من حيث ال يتسب. 
ويقول : هناك آية أخرى يف القرآن 
نَــا اللَُّ  الكــرمي وهــي: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن َقالُــوا رَبـُّ
ــزَُّل َعَلْيِهــُم اْلَماَلِئَكــُة َأالَّ  نـَ تـَ َقاُموا تـَ مُثَّ اْســتـَ

خَتَاُفوا َواَل حَتْزَُنوا﴾.
املذكوريــن  مــن  املــراد  إن   : فقــال 
قالــوا  الذيــن  أي  املتقــون،  أيضــا  فيهــا 
ربنــا هللا مث متســكوا هبــذا املعتقــد بصــر، 
أن هللا هــو ربنــا، وهــو الــذي يســد مجيــع 
عليهــم  تتنـــزل  الــرب،  وهــو  حاجاتنــا، 
تقلقــوا  وال  ختافــوا  ال  قائلــني:  املالئكــة، 
علــى مــا صــدرت منكــم مــن أعمــال يف 
املاضــي، لنكــم قد حتليتم ابلتقوى الن. 
يقــول حـــــــضرته: إن املــراد مــن هؤالء هـــنا 
َقاُموا﴾ أي قــد  أيضــا املتـــــــــقون. ﴿مُثَّ اْســتـَ
زُلزلــوا وواجهــوا االبتــالءات وهبــت عليهم 
العواصف ومل ينقضوا العهد الذي قطعوه 
معه. فقد عاهدوا هللا ابلثبات والصر. ال 
ينتظرون كل سنة أن أييت رمضان فيعملوا 
أبــواب  وأن  فيــه،  ابلتقــوى  ويتحلــوا  بــه، 
اجلنــة تفتــح هلــم لشــهر واحــد، كال، بــل 
هو مشــروط ابالســتقامة. يقول حضرته: 
الصــدق  أبــَدوا  : حــني  يقــول هللا  مث 
واإلخالص تنـــزلت عليهم املالئكة جائزًة 
هلــم أي تنـــزل عليهــم املالئكــة وتقــول هلــم 
ال ختافــــــوا وال حتزنــوا، إن هللا يتوالكــــــــم. 
ُتوَعــُدوَن﴾  تُــْم  الَـّـيِت ُكنـْ اِبجْلَنَّــِة  ﴿وَأَْبِشــرُوا 
أي افرحــوا هبــذه اجلنــة وتلك اجلنة. يقول 

الشــاة تنىس أكل الحشيش َدْعك 

مــن أن ترعى يف حقل الجار إذا 

ما كان األسد قامئا عىل رأسها. 

كذلك يســتحيل أن يقع اإلنســان 

يف اإلثم وهو يخاف الله تعاىل. 
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حضرتــه: إن املــراد مــن هــذه اجلنــة اجلنــُة 
العــامل  جنــة  وليســت  الدنيــا  هــذه  يف 
الخــر. بــل هللا يبشــر املتقــني ابجلنــة يف 
هــذه الدنيــا، كمــا ورد يف القــرآن الكــرمي 
تَــاِن﴾.  َجنـَّ رَبِّــِه  َمَقــاَم  َخــاَف  ﴿َوِلَمــْن 
وبعد ذلك ورد ﴿حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يِف احْلََياِة 

َيا َويِف اَلِخرَِة﴾   نـْ الدُّ
فــاهلل  يغفــر ذنــوب الذيــن يعملــون 
ذلــك  وليــس  ودوام،  بصــر  احلســنات 
املاديــة  ابلنعــم  يكرمهــم  بــل  فحســب 
ويكون وليَّهم وكفيلهم يف الخرة أيضا. 
ما أسعد حظَّ أولئك الذين يسعون منا 
أن يعيشــوا رمضــان حمدثــني يف نفوســهم 
تغيرا ومســتجيبني لوامر هللا  بصر 

ويداومون على ذلك. 
يقول سيدان املسيح املوعود  أكثر 

عن التحلي ابلتقوى واالستقامة: 
املؤمــن الصــادق يضطــر إىل الصــر يف 
بدايــة المــر. لقــد أتــى علــى الصحابــة 
أيضــا حــنٌي مــن الزمــن عاشــوا فيــه علــى 
أوراق الشــجار إذ مل تتيســر هلــم  حــىت 
كسرة خبز يف بعض الحيان. ال يسع 
أحدا أن ُيسن إىل أحد ما مل يشأ هللا. 
عندمـــــــــــا يتقــي املــرء يفـــــــتح هللا لــه اباًب: 
ْرزُْقُه  تَِّق هللَا جَيَْعْل َلُه خَمْرًَجا * َويـَ ﴿َوَمْن يـَ
َحْيــُث ال َيَْتِســُب﴾ )الطــالق:3  ِمــْن 
- 4(. آِمنــوا ابهلل إميــاان صادقــا تنالــوا 
كل شــيء. فثمــة حاجــة إىل االســتقامة 

والصر. الدرجات اليت انهلا النبياء إمنا 
انلوها ابالستقامة إذ ال يتم شيء مبجرد 
الصلوات والصيام. )أي القيام ابلصالة 
وصيــام رمضــان وحــده لن جيدي شــيئا، 

إمنا ُينال كل شيء ابلصر(. 
متقــني  جيعلنــا  أن  يريــد  تعــاىل  فــاهلل 
لكــي تنفتــح علينــا أبــواب أفضالــه بغــر 
فضلــه  أبــواب  يفتــح  فهــو  حســاب. 

للمتقني يف رمضان بصفة خاصة. 
إلحــراز التقــوى ال يكفــي جمــرد اجتناب 
الســيئات، بــل جيــب كســب احلســنات 
املوعــود  املســيح  ســيدان  يقــول  أيضــا. 

 يف بيان تفصيل ذلك:    
مــن الضــروري إلحــراز لقــب املتقــي، أن 
يعــزم املــرء علــى اجتنــاب كبائــر الذنوب 
احلقــوق  وغصــب  والســرقة  الــزان  مثــل 
والبخــل  والتحقــر  والُعجــب  والــرايء 
الخــالق  وجيتنــب  هنائيــا  وهجرهــا 
يف  مقابَلهــا  ويتقــدم  كلهــا،  الرذيلــة 
جيــب  )أي  النبيلــة  ابلخــالق  التخلــق 
اجتنــاب الخــالق الرذيلــة كلها والتقدم 
شــرط  فهــذا  النبيلــة،  الخــالق  يف 
هــام( وينبغــي أن يقابــل النــاس بدماثــة 
وحســن ُخلــق ومواســاة، وُيبــدي الوفــاء 
احلــق والصــدق مــع هللا ســبحانه وتعــاىل 
ويبحــث عــن مقــام حممــود للخدمــات، 
اخلدمــات  يتحــرَّى  أن  جيــب  )أي 
واحلســنات غــر العاديــة اجلديــرة ابلثنــاء 

عليها( فبهذه المور يسمَّى املرء متقيا، 
وإن الذيــن جيمعــون )يف نفوســهم( هذه 
المــور هــم املتقــون الصادقــون. )أي إذا 
كان أحد يتصف أبحد هذه الخالق 
مــا مل جتتمــع  متقيــا  يســمَّى  فلــن  فقــط 
فيــه الخــالق الفاضلــة كلهــا معــا( ففــي 
َخــْوٌف  ﴿ال  ورد:  النــاس  هــؤالء  حــق 
َعَلْيِهــْم َواَل ُهــْم َيْزَنُــوَن﴾ )البقــرة: 63( 
فمــا الــذي يريدونــه أكثــر مــن ذلــك؟ إذ 
يكون هللا )عز وجل( وليا لمثال هؤالء 
احِلِــنَي﴾   ــَوىلَّ الصَّ تـَ كمــا قــال: ﴿َوُهــَو يـَ
)العراف: 197( فقد ورد يف احلديث 
ْبِطُشــون هِبَــا  أن هللا يكــون أيدَيهــم الَـّـيِت يـَ
ْبِصــرُون هِبــا وآذاهنــم الَـّـيت  وَأعينُهــم الَـّـيت يـُ
َيْســَمُعون هِبِــا وَأرجَلُهــم الَـّـيِت ميْشــون هِبَا. 
ويف حديــث آخــر ورد: »مــن عــادى يل 
وليــا فقــد آذنتــه ابحلــرب«. ويف موضــع 
آخر قال  : عندما يهاجم أحٌد ويلَّ 
فــإن هللا يصــول عليــه كمــا تصــول  هللا 
اللبــوة بغضــب علــى مــن غصــب منهــا 

شبلها. 

  الغايــة مــن بعثة املســيح املوعود
إمنا هي استعادة التقوى املفقودة

أمهيــة  موضحــا    يقــول حضرتــه 
التقوى واهلدف من بعثته:  

إن مــا كّلفــي هللا بــه إمنــا هــو لن جمــال 
التمســك  جيــب  متامــا.  خــاٍل  التقــوى 
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ابلتقــوى بــدال مــن رفــع الســيف، فهــو 
العــامل  يالفكــم  هللا  تتقــوا  إن  حــرام. 
كله، فاتقوا هللا. فالذين يشربون اخلمر 
أو الذيــن صــارت اخلمــر لديهــم اجلــزء 
العظــم مــن شــعائر دينهــم ال ميكن أن 
تكــون هلــم أدن عالقــة ابلتقــوى، إهنــم 
ياربــون الصــالح. فلــو وهب هللا تعاىل 
جلماعتنــا حظــا ســعيدا ووفقهــم حملاربــة 
التقــوى  جمــال  يف  والتقــدم  الســيئات 
وال  فــوزا كبــرا  ذلــك  لــكان  والطهــارة 
شيء أكثر منه أتثرا. انظروا إىل أداين 
العــامل كلهــا تــرون أن هدفهــا احلقيقــي 
ذت وجاهة  أي التقوى مفقودة وقد اختُّ
احلقيقــي  اإللــه  واختفــى  إهلــا،  الدنيــا 
ويســاء إىل اإللــه احلــق ولكــن هللا يريــد 
الن أن يؤمــن النــاس بــه وتعرفــه الدنيا. 

والذين يّتخذون الدنيا إهلا ال ميكن أن 
يكونوا متوّكلني على هللا.

مث يقــول حضرتــه  انصحــا إايان: 
إن الذيــن يظنــون بعــد جمــرد البيعــة أن 
إهنــم  هللا،  بطــش  مــن  مبأمــن  صــاروا 
خمطئــون وقــد خدعتهــم نفوســهم. إن 
مل يتنــاول املريــض دواء بقــدر مــا يريــده 
الطبيــب كان المــل يف الشــفاء عبثــا.. 
جيــب أن تزّكــوا أنفســكم وتتقــوا هللا إىل 
درجــة تنقذكــم مــن غضــب هللا. إن هللا 
تعــاىل يرحــم املتبتلــني لنــه لــو مل يكــن 
المر كذلك لظلمت الدنيا. إذا كان 
اإلنســان تقيــا جيعــل هللا بينــه وبــني غره 

فرقاان.
يقول حضرته : على أفراد مجاعتنا 
أن خيشوا هللا. من كان يتحلى ابلتقوى 

لقــد  ســُينَقذ.  تعــاىل  هللا  يريدهــا  كمــا 
أســس هللا هــذه اجلماعــة للتقــوى فقــط 

لن جمال التقوى خاٍل متاما. 
فمجــيء رمضــان آخــر يف حياتنــا وقول 
هللا تعــاىل أبن الغايــة مــن شــهر رمضــان 
هــي نيــل التقوى، وقول املســيح املوعود 
 إمنــا أقــام هللا تعــاىل هــذه اجلماعــة 
من أجل التقوى، كل هذه المور ُتلقي 
علينا مســؤولية كبرة، فعلينا أن نســتمر 
يف حماســبة أنفســنا كل حــني، وحُنــدث 
يف أنفســنا تغيرات طيبة يف هذه الايم 
الــيت خّصهــا هللا تعــاىل بفضلــه اخلــاص، 
ونســعى لرفــع مســتوى تقــواان كما يريده 
هللا تعاىل منا، مث ال نقتصر على رمضان 
فقــط بــل جنعلهــا جــزءا مــن حياتنــا ال 

يتجزأ. وّفقنا هللا تعاىل لذلك. 
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م فهيا مبادئ الإسالم 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 الإسالم والقر� هنا � ومضَّ

آية عظمية؛ ويه تعلُّ حرضته الإجعازي لأربعني �ألفا من اللغات العربية يف ليةل واحدة، اإذ علَّمه هللا تعاىل  لقد جتلت يف هذه الكتاابت �
اجلذور والنحو والرصف والأساليب 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 العريب  هذا التعلُّ يف قوة لغته فتحدى اخلصوم مرارا لالإ
وُمَلِحه، بل ويف جتديد اللغة وربطها برتاهثا، بل ويف اإنشاء حركة للحفاظ عل الرتاث العريب واسستدامة ربط ماضهيا حبارضها معاك�ا 
م درجة ابإعالن �أن هللا تعاىل قد  بذكل تيارا اكن قد ساد يف العامل العريب وسعى اإىل ت�طيح اللغة بل واإهاملها والتخيل عهنا، بل تقدَّ

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

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

تــميم  أبو دقة

املعارضة الشعرية، كما هو معروف، هي أن ينظم شاعٌر 
قصيدًة على نسق قصيدةٍ لشاعٍر قبله، سواء كان معاصرا 
أو مــن زمــن مــاٍض، ويســتخدم فيهــا ذات الوزن والقافية 
والتعابــر والصــور، مث ُيظهــر براعتــه يف توظيــف التعابــر 
والصــور بصــورة أمجــل وأكمــل. وكلمــا كان قــادرا علــى 
توظيف تعابر وصور أكثر كان هذا عالمة على مقدرته 
وبراعته وإبداعه. وتدخل ضمن هذا الفن النقائض اليت 
يســعى فيها كل شــاعر لنقض الخر، ولكن املعارضات 

ه وتلفت االنتباه إىل العمل  ال تستهدف النقض بل توجِّ
السابق لتظهر الراعة يف العمل الالحق.

يف هــذا اجملــال قــد تفــوَّق املســيح املوعــود عليــه الصــالة 
والســالم وأظهــر مقــدرة مذهلــة كانــت بــال شــك دليــال 
على التعليم اإلعجازي للغة العربية الذي علَّمه هللا تعاىل 
إايه. وســأقدم هنــا منوذجــا ملعارضــة حضرتــه للحريري يف 
بضعــة أبيــات وردت يف مقامتــه احلراميــة، إذ قــال يصف 

حملَّة بي حرام يف البصرة:

�ه�ِم�ا ����ِج�ة ر�ْة 
��جحَ ر  ����ِ�

��ل��ضَ��� ��وا ِر  ��جحْ ��ل��م� �� �ِم�ِ� ا ضَ�ا ��� ���م�ودِ�

�ود 
ُ
�عع ْ
�ا�م�و  ا

�
�ة� �ا�م���شسِ ِ ا

��ض��ة رِا
ِ
�� �ُة  ر� ضحِ  �ُم�ْ����

�م��ة �����ة �ع��
ِ
��ل��شَحر ِ ا ِد��

�ل�اأ
� �عِ��ة ا ��ِ�ا ضِ ����ِ��ة ���ص ��و �ة  ر����ِ�ا �ا�م��عضَ�ا ِ ا

�ّ�
�ِ���� ������ة 
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ص ما يريد احلريري قوله يف هذه البيات هو أنك يف  وملخَّ
هذه احمللة تستطيع أن جتد املساجد والعابدين والعلماء وقرَّاء 
ــارات  القــرآن وحلقــات الذكــر وتســتطيع أن جتــد أيضــا اخلمَّ

واحلاانت ودور اللهو، فتستطيع أن ختتار ما تشاء.
أما املسيح املوعود عليه الصالة والسالم فقد استخدم كثرا 
مــن هــذه التعابــر مــن هــذه البيــات القليلــة الــيت هــي مثانيــة 
أبيــات وضّمنهــا يف قصيــدة طويلــة لــه بلغــت مئــة وواحــدا 
وعشــرين بيتــا، ذكــر فيهــا ميــل النــاس إىل الدنيــا والشــهوات 

هم على  وكيف أهنم بذلك أفسدوا دينهم ودنياهم، مث حضَّ
الرجوع إىل القرآن الكرمي ومدحه ووصفه وصفا رائعا وذكر 
صفاتــه ومجالــه وحســن بيانــه وعظمتــه الفائقــة، وردَّ خالهلــا 
على القسيسني النصارى وتوعَّدهم ابلردود املفحمة مقابل 
فحشــهم وإســاءهتم إىل اإلســالم والني ، وكيف أهنم هم 
الذيــن مييلــون النــاس إىل الدنيــا والشــهوات، هذا إضافة إىل 
معــان أخــرى أيضــا. وســأنتخب بعــض البيــات مــن هــذه 

القصيدة، إذ يقول حضرته:

ْ�ةش�ا
��� ��وُد  ٍ

�ة�� ��ْأ�ِة �م�ْ� ِد ِ
����جا ��ش�ا ����

�����ة �ا�م��ضَ�ا �ةِ   ا ��ةِا
�و���ٌ�   ����اآ

����شح�ِم����شم���

�����ة �ا�م��شَ�ا �ةع��ِ�  ا
���
ْ
�ة��ل ٌ  �ل�

ع
�����َ��ِل� ��و�ُم���ْ�

ٍر �ة��ش�ا  ��و���ةشَ�ا
���� �ِر���أٍ  ��و�ا���مْ  �م�ْ� ���ةشَ�ا

�ةي���ا
��ك�   

�ِم
ْ
�ال ����ل��شِ

�  
�ٍم
ِ
��ْ�ال ��وك�مْ  �م�ْ� ��جمَ

�ةش�ِ�
��ك�    ُّ��

  �لة���ِ�
ُ
�ل
� ا �ل�ا ��ةشحر�

��و�ِم���ْش�ٍ���  �

��ة
ّ
����ِ��

ُ
���ا �ِم�ْ� ��ي �����ة ��أ�ِة  ِ

���� ��  اأ
ْ
�ل ِ��������

�ة��ضَ�ا
����  �ِ�� �ك�ةش�ا

�ل�اأ�ا
� ��حض��ِ��ِة ا

ِ ��س�ُ
��و���ِ��ك ��ود

�����ة �ا�م��شَ�ا ������ة  ا ا  �وْ
��مِ� ��ٍ  ��ة��ش�ا ش��ةرا ��و���

�ة
�
�� �ا�م��شَ�ا �ةِ   ا �ة�و�ٌ�    ��رِ���ّ�ا

ْ
��و�م���ش

ِ
�� ْ��ل�ةع��ِ� ��شَ�ا

���
��� �ة

� ٌ ا
ع
��ِل� ��و�ُم�����ّ

ِ
�� ���شَا ��ل��ِ� ��و����ا �و��ِ   

���ُ ��ل��� شَحرّا   ���ا ����
أ
ا

�ة
�
�� شَا ��ِم��� �ِو  ا

ْ
دٍ  �����ل��ّش�د��� ��ُج��ل ��و����ا

�����ة ���شَ�ا
�ل�اأ

� �ة  ��وا
�
�� �وا

��ل��ِ� ر��ةش�ُد  ا �ع���
أ
ا

ِ
�� ����ا ����ّدِ

� د�ُ� �م��ِ  ا ��ْأ�ِة ����ش�ا ِ
�ا ���� ّ

��ش ��واأ

ِ
�� ��ل�ِ���ش�ا ِة ا

ِ �م�������َ��ِل��
�ة ���ش�ا ��ل�����ا ��ِو ا

أ
ا

املعارضة الشعرية، كا هو معروف، هي أن ينظم شاعٌر قصيدًة 

عىل نســق قصيدةٍ لشاعٍر قبله، سواء كان معارصا أو من زمن ماٍض، 

ويستخدم فيها ذات الوزن والقافية والتعابر والصور، ثم ُيظهر براعته 

يف توظيف التعابر والصور بصورة أجمل وأكمل. وكلا كان قادرا عىل 

توظيــف تعابر وصور أكرث كان هذا عامة عىل مقدرته وبراعته وإبداعه.
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�����ة شَ�ا ���
�ل�اأ

� ُ ا
��ِو��� �حر���

أ
�ة�ا ا

�ل� �����د ����� ا اأ

ِد �ا�م��شَ�ا ����ل��شح�م �لة�و�م  ا
ِ
����س�وا �ِم�� �ح�

�ٍم ا �د ُ
�����  ��ش � اأ

��ل��ة�
��أ �م  ��شَ�ا

��شحُ �ةرا

ٍ
�

ِ ��ِج��ة�
�

ر��� ��شَ��ة� ���شَ�ا
أ
��و�ا���مْ  �م���ه�م ا

ُ���و��ل�ة����   �ُحك�ٌم   ��شَ�����  �ل�
�ل�����ِّ

�
ٌ
���ش��ل  ��م�

ِّ������� �
ش��ة�

��ة ��م� ��ل��ِ�ا ء ا ��ش�ا ِد
�ٌة �ةرا �و�ٌ�   ����شَ�ا

��� شمُ ���  ٍ ��
ِ
���
ِ
��و�ِم��   �ع

  ��م��ضً�ا
ِ

��� ��ل��ش�ا ٍ ��ي���ض�ة�د ا ر�ة
����� �����ش�ا

��ةِ�ا
�ل��ِ�ل�ا

� �م��  �ِم�� ��ةِ��ل�ك ا
�ل�اأ

� �� ا
ِّ���

ِأ
��وا

�����ة �ا��ض��ِ�ا ��وا ِ�ة   
�
�� �وا

��ل��ِ� ���ة  ا �ا ����������شّ

ش��ةٍر �ل�ور��� �ِم�� �ا����ل ���
� ��و�� ا ��ة���ُش�ّد

��ةش�د �م���ه�م
�ل �ةر�

� ج�ا ���ر��� �ة ا ��ة�ا �ِع��شَا

ٍ
ّ
��و�� �ر��  �ِم��  ُد

ش�اأ ��و��شَ�ا �ِم��  �م��ل���
��ةِ�ا
�ل��ِ�ل�ا

� ر�����ة��  �ِم��ِ  ا
ُك�و  ��شَ�ا ���������س�

�ة
�
�� �و �و�ٌ� �م�� �ُع�ة ��ٍ��ا �ع�ة شَحر�ْة �حر� ���

��د���ة  ��و���
ِ
�����  �م����ل ��د�ْة ل������ا ����ل ��و���

����

ٍا د ��ك����شَ�ا �����ة   ���م ��ةِ��شمْ
� ��و�ا���م  �ِم��  �������ا

��ورِ� ك��ل  ����ّد ج�ا ���
��شح�م �ة �����ُ� ��ة����ا

ٍ
ّ
�� ِ ���ش�ا

��  �ا�ك�ةش�ا
ِّ��

��ل���ِ ������ا
أ
�ُة ا

�������ك��

ٍ
�ة �������ا ِ

�ةش��  �ا�ك��لِ��شً�ا  �مُ�����
��ك� ��ة��ش�ا 

أ
را

ر���ة ر�ُة �ع��ل�ة�� ���ة�� �ِع�ةج��لِ ���ج��� ������

����ة ِ
ء ر �� ����شَ�ا  اأ

��شَ��ٌة ��ة��ة ��ِ��ا
��و��ة�اأ

ٍ
�ة�� ِ ِد

 �م����شح�م �م��ش��ل
ِّ
��ل����� ����ا ا

�����دْ�
أ
ا

ٍ �� ْ����
ِ

�� �ا�ل�� ��شح�م  ������ر��ش�ا �ا ���� �ْ�� �ِ����

�����ة ضَ�ا ��م��� ِ ا
�و
ْ
شَ�ٍ��� �ُ���ل �و���ا ��� ��و�����ش��

�� ����ا ����ّدِ
� �ة�� �ِم�� �ُ���ّ  ا ����د

� ��و�ةرك�وا ا

�����ة ���شَ�ا
�ل�اأ

� ��وا �ة 
�
�� �وا

��ل��ِ� ��وا �ةش�دٍ   ِ
��و�ع�

! �� �ل�ِ����جَ�ا
� � ا

�ل��ِش�ة���
� � ����ا

ض��ة�
�و����

��� ��و�ِم��م�
�� ��ل�ِ���ضَ�ا    �ا���م������ش��ل��ة  ا

�ِةر��� ُك�ل�اٍّ
�� ���ا ����ةشِ

� �ةِ  ا
ْ
�� ش��ل�ْة  ����سِ� ���

أ�ح�
ٍ  ا

�
����ة� �ل�

�� ��ل���ش���ا  ا
ِ
�ل
� ������شَ�ا

أ
��ة  ا

ْ
��ل���شَ��ل ر�ة�ِ� ا

أ
ا

�� ��ا ِ
��������مّ �ِ  ا

�مْ� ���ا  رُ �و���ة   �����ل��ع�����
��ة���

؟ �� ��جَ�ا
�ل�اأ

� ���ة �ِم��ِل�ِك ا �����د� لل� ا ��س�و��� ا

�����ة �م�ا
�ل�اأ

� �ة�� �ِم�� ��ة��ل�ك ا ����د
� �ع�وا ا ضَ�ا ����

أ
ا

�����ة ��ل�ةع��ِ� ��ضَ�ا
���
�و�� �ِم�� �ة

���ط� �ةضَ�ا ��و�لة���
��
آ
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ِ
�ا��

�� �ا�م���َج�لة��ض�ا �ة���ط�   ا ��ل��شمَ��� لّل�  ا �����  ا اأ
�� ج�ا ��� �����د ��ك��ة�ٍ��ا  �ا�ك�ا ���د�ُة  ����شَ�ا ����شَ�ا

؟ ���ِ��ة �� �ا�ك����ضَ�ا
�م ����ل ������ا ����ج�اأ

أ
��� ا دٍ�

أ
ا

! �� ��ك��ةش���ا �ل�ا
� ���ش��ل   ا

أ
ِ�����ة�����ة��  ا

��و��كة
�� �����ل���ض�ا ُ� ا

�����
���� ��شح�م   ء ا �� �ع��د�

�ا�ك�اأ
�� ����ا

ِّ
���ر ����ل   ا �ة��ة  ��شِ

ِ
��ةْ��ل ر  ��شمُ

��و�ة�م�����حُ
�� ��ل��ش���ا ������� ����جحر  ا

�ا�م�����   ا
ِّ
��و�����

�����ة ضَ���ا ������ة ��� ر�ة  �ة���ط�  ���ج�ا ��ل��� ر ا ��و����ا
�� ��ض�ا

ُ
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ة
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���ل�ٍا �����ُ�د��� ��و�ح�م��ل�ِة �ح� ��و�ِم�ا ��ة�در���ة ا

�ع��ة ����ش�ا
�ل�اأ

� ��ة ا ���� �� ُ� �م����لِ �������
��� ِ

�� �لُة�ِ�����ْ
���ةشً�ا لل�  ����د �� ا ����� �ا�ك�ةشَ�ا ّ اأ
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......
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ِ
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.......
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أ
ا

�����ة ا د
�ل�اأ
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فبالنظــر إىل هــذه البيــات املختــارة، نرى أن الفارق هائل بني 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم واحلريري سواء يف املعان 
مهــا حضرتــه أو يف املقــدرة والغــزارة الشــعرية  والرســالة الــيت قدَّ
والبيانيــة. فمقابــل اســتخدام هــذه التعابــر احملــدودة يف هــذه 
البيات القليلة قدَّم حضرته عشرات التعابر الروع، ووظف 
تعابر احلريري يف إطار رسالته السامية اليت قدمها وارتقى هبا من 
 املعىن التافه الذي قدمه احلريري إىل هذه املعان العظيمة والرائعة.

والواقــع أنــه رمبــا يكــون مــن الظلــم عــزو ذلــك إىل املعارضــة 
الشــعرية؛ إذ كيــف ميكــن مقارنــة مثانيــة أبيــات - يقــول فيهــا 
احلريــري إنــك إذا زرت تلــك احمللــة فيمكــن لك أن جتد املتقني 
اق والُفجار أيضا فتنسجم  والزهاد فتنسجم معهم أو جتد الفسَّ
معهــم إن شــئت! - مــع مئــة وواحــد وعشــرين بيتــا مليئــا هبذه 

املعان الرائعة والتعابر العظيمة الراقية اللذيذة السلسة.
أما يف النثر، أو ما ميكن تسميته ابملعارضة النثرية اليت قلنا إن 
املسيح املوعود عليه الصالة والسالم كان مبتكرها يف الدب 
م مثاال الرتقاء حضرته بتعابر  العريب ورائدها بال منازع، سأقدِّ
ــه بقصــد اإلمتــاع ال  احلريــري الــيت تبــدو حمشــورة حشــرا يف نصِّ
أكثر لتصبح هذه التعابر يف نصِّ املسيح املوعود عليه الصالة 
والسالم موظفة يف حملِّها متاما وعلى أحسن ما يكون، وتقدم 

صورة بيانية رائعة.
بقتــل  شــااب  يتهــم  شــيخ  قصــة  ذاكــرا  احلريــري  قــال  فقــد 
يلــي: كمــا  مفتعلــة  بصيغــة  القَســم  منــه  ويطلــب   ابنــه 

رَِر، والُعيوَن  »فقال الشــيُخ للُغالم: ُقْل والذي زّين اجِلباَه ابلطُّ
َلِج، واملباسَم ابلفَلِج، واجُلفوَن ابلّسَقِم،  ابحَلَوِر، واحَلواِجَب ابلبـَ
والنوَف ابلّشَمِم، واخُلدوَد ابلّلَهِب، والّثغوَر ابلّشَنِب، والَبناَن 
نَــَك ســْهواً وال  ْلــُت ابـْ ــَرِف، واخُلصــوَر ابهليَــِف، إنّــي مــا قتـَ ابلتـّ

عْمداً، وال جعْلُت هاَمَتُه لَسْيفي ِغْمدًا«. )املقامة الرحبية(
ــر صفــات مجال النســاء يف هذا القَســم؟ وملاذا  فمــا عالقــة تذكُّ

مل يطلــب منــه أن يقســم ابهلل العظيــم املنتقــم اجلبــار مثال، فهذا 
الذي ينسجم مع السياق؟ أما ذكر صفات مجال النساء هنا 
إمنــا يعــي أن الشــخص مفتــون مــراتح البــال ال يشــعر ابلضيــق 
علــى مقتــل ابنــه، بــل يتذكــر النســاء ويتطلــع إليهــن! وهــذا لــو 
 كان علــى الرض الواقــع لــكان ساجــة مــا بعدهــا ساجــة.

اســتخدم  فقــد  والســالم  الصــالة  عليــه  املوعــود  املســيح  أمــا 
الكــرمي  القــرآن  وصــف  وهــو  مجيــل  ســياق  يف  التعابــر  هــذه 
قــال: إذ  للمناســبة،  متامــا  ومناســبا  رائعــا  الوصــف   وجــاء 

»أعطــي لــه )القــرآن( حــظٌّ اتم مــن كل مــا ينبغــي يف احملبوبــني 
مــن االعتــداالت املرضيــة، واملالحــات املتخطفــة، كمثــل َحــَوِر 
لَــِج احلواجــب، وهَلَــِب اخلــدود، وَهيَــف اخلصــور،  العيــون، وبـَ
َلِج املباســم، ومشم النوف، وَســَقِم اجلفون،  وَشــَنب الثغور، وفـَ

رر املزينة«. )التبليغ( َرِف البنان، والطُّ وتـَ
والســالم  الصــالة  عليــه  حضرتــه  حــوَّل  فقــد  وهكــذا 
مــع  املنســجم  غــر  للحريــري  الالغــي  العابــث  الــكالم 
الكــرمي! القــرآن  وصــف  يف  رائعــا  ليكــون كالمــا   الســياق 
أخــرا، فــإن هذيــن جمــرد مثالــني هلــذه املعجــزة البيانيــة البالغيــة 
حلضرتــه. وإننــا ندعــو الباحثــني والنقاد احملرتفني – بغض النظر 
عــن موقفهــم مــن اجلماعــة أو إمياهنــم ابملســيح املوعــود - أن 
يتناولــوا هــذه النصــوص ويدرســوها لعلهــم يســتفيدون يف ترقيــة 
الذوق الديب العريب املعاصر وإعادته إىل أصالته وجزالته وقوته 
بعــد أن تــردى الــذوق العــام وانتشــرت الكتــاابت الركيكة املبىن 
واملعىن اليت ال صلة هلا ابملاضي والرتاث الديب العريب بل هي 

كشجرة اجتثت من فوق الرض ما هلا من قرار.
إن هــذا النــور الســماوي الــذي نــزل مــع املســيح املوعــود عليــه 
الصالة والسالم كان ال بد أن يعطي هذه الدفعة للغة العربية 
وآداهبا، وهذا ما حتقق ابلفعل وما نراه ونلمسه كل يوم بفضل 

هللا تعاىل.
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حلمي مرمر - مصر

العبادات اليت كتبها هللا 
عبــاده وأنزهلــا يف  علــى 
كتابه، ليس هلا من غاية 
إال الرتقي ابلنفس اإلنسانية، وانتشاهلا 
الغوايــة واإلخــالد إىل  مــن حضيــض 
الشــهوة،  وأغــالل  بسالســل  الرض 
وســعر اللذة والدونية. ُخلق اإلنســان 
إىل  هائلــة  بقــوة  ينحــدر  ضعيفــًا، 
مهــاوي ســراديب النفــس وظلماهتــا، 
وجذابهتــا،  ثوائرهــا  خمالــب  وختتلبــه 
فيكــون هلــا مطيــًة متتطيــه وتقوده، وهلا 
يذل وخيضع، هو معها يف وفاق لهنا 
النَِّهــم، لكنــه ال  ُتشــبع غــول رغباتــه 
يزال يعوي ويطلب املزيد، حىت يكون 
المل يف إشــباعه رابع املســتحيالت، 
تلــك النفــس الّمارة اليت ُأمران بذحبها 
وعصياهنــا  مجاحهــا  وكبــح  بســكني، 

هلــا أن أتمــره فيأمتــر، وإمنــا هــو آمرهــا 
هلــا  يعــد  تســتجيب، ومل  أن  وعليهــا 
رمبــا  ســلطان،  مــن  عليــه  اليــوم  بعــد 
ظللنــا أحــد عشــر شــهراً يف ســجال، 
اترة نضــع هلــا، واترًة ُنضعهــا، فــإذا 
جــاء رمضــان، وسعنــا قــول ربنــا ﴿
َعَلْيُكــُم  آَمنُــوا ُكتِــَب  الَِّذيــَن  َهــا  أَيـُّ اَي 
يَــاُم َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن  الصِّ
امتثلنــا،  ُقــوَن﴾2  تـَّ تـَ َلَعلَُّكــْم  ْبِلُكــْم  قـَ
وكان ذلــك إعــالان إبحــكام القبضة، 
وإعــالن  منهــا،  ســلطاهنا  وانتــزاع 
اهليمنــة التامــة عليهــا، أيتهــا النفــس: 
إذا جــاء رمضــان أصبحِت ذليلة بعد 
عزة، وهزيلة بعد قوة، ومستكينة بعد 
قــادرا  اإلنســان  يكــون  وقــد  هيمنــة، 
علــى ذلــك علــى مــدار العــام، لكــن 
متقطعــة، وبضــرابت هزيلــة،  بصــورة 
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علينــا  هللا  فكتــب  عليهــا،  والتمــرد 
الفرائــض الــيت ال يكــون املــرء مســلمًا 
أحدهــا،  يف  ابلتفريــط  اإلســالم  اتم 
ويف ذلــك يقــول البوصــري يف ُبردتــه 

الشهرة: 
والنفس كالطفل إن هتمله شّب على  
     حب الرضاع وإن تفطمه ينفطِم 

وقال آخر
عليك نفَسك هذهْبا فمن ملكْت  

     زماَمه النفُس عاش الدهَر مذمومًا 
وقد ورد يف املزامر على لسان داوود 
: »أذللــت ابلصــوم نفســي«1. 
والصيــام أحــد تلــك الفرائــض، وركــن 
ركــني مــن أركان الديــن، وســبيل قــومي 
للســيطرة على النفــس وإجبارها على 
حتويــل مســارها، مــن أجــل تفهيمهــا 
أن املِْقــَود ليــس بيديهــا، فــال ســبيل 
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بــل  ودفنهــا،  الثوائــر  قتــل  تكفــل  ال 
رمبــا تفقدهــا توازهنــا قليــال، لكنهــا ال 
تلبــث أن تلملــم شــتاهتا، وتســتجمع 
قواها، وتعاود اهلجوم بضراوة، ولكن 
توايل الضرابت ثالثني يوما كفيل أن 
تنهــزم تلــك المــارة، وتتولــد اللوامــة 

فاملطمئنة.
احلــق أن الصيــام يرفــع مــن حالــة املرء 
شــأن  مــن  ُيــط  إنــه  إذ  الروحانيــة، 
اجلســد حبرمانــه مــن مشــتهياته، ولــو 
كانــت يف الصــل حــالال لــه، فإنــه 
معلوم أن الِبطنة ُتذهب الفطنة، وإذا 
قلــب  فبــأي  اإلنســان  فطنــة  ذهبــت 
يشــعر بربــه، وأبي عقــل يفطــن إليه، 
يــراه؟ فــكان لزامــا علــى  وأبي فــؤاد 
العبد أن يرم اجلسد من بعض َوقوده 
وُيضعــف  أجيــج صوالتــه،  ليخفــف 
أن  للــروح  ويســمح  قــوى هجماتــه، 
تطــر وحتلــق يف ســاء القــرب الــرابن، 
فإنــه معلــوم أن الشــيء إذا خّف عال 
وتســامى، وإن كان حرمــان اجلســد 
مــن مشــتهياته بعــض الوقــت يشــكل 
أن  إال  البعــض،  يــرى  مضــاراً كمــا 
كثــراً مــن الفوائــد تكمــن فيــه أيضــا، 
علمًا أن فرتة الصيام ليست ابلطويلة 
الــيت تلقــي ابلصائــم يف هاويــة املــوت 
واهلــالك، إهنــا ســاعات متثــل نصــف 

يــوم، واالمتنــاع عن الطعام والشــراب 
واملشــتهيات نصف يوم ليس بقاتل، 
الصحيــة  الفوائــد  فيــه  تكمــن  وإمنــا 
الطبــاء  هبــا  يوصــي  الــيت  اجلمــة 
مرضاهم، حىت من غر قصد عبادة، 
  ويف هــذا اإلطــار قــال رســول هللا
خُيشــى  مــن  أمــا  تصحــوا«  »صومــوا 
عليه اهلالك من الصيام ملرض عارض 
أصابــه، أو ضعــف أو هــزال أملّ بــه، 
فليــس عليــه صيــام آنــذاك، وإمنا ِعدٌة 
مــن أايم أخــر، لن هللا يريــد بعبــاده 
حــىت  العســر،  هبــم  يريــد  وال  اليســر 
املســافر يف رمضــان ليــس عليــه صيام 
أايم ســفره وإن مل يكــن ســفره شــاقًا، 
فالمــر إذاً ليــس اهلــدف منــه املشــقة 
والتعســر، وإال فلماذا ُيســقط فريضة 

أساســية كالصيــام عــن كاهــل املريض 
ليظهــر  منوذجــان  ومهــا  واملســافر، 
عليهــم أثــر املشــقة يف أجلــى صورها، 
اللَُّ  ُيرِيــُد   ﴿ تعــاىل  يقــول  هــذا  ويف 
ِبُكُم اْلُيْســَر َواَل ُيرِيُد ِبُكُم اْلُعْســَر﴾3، 
ويقول أيضا عمن ال يتحمل الصيام 
﴿َوَعلَــى الَِّذيــَن ُيِطيُقونَــُه ِفْديَــٌة َطَعــاُم 
الصيــام  شــرط  فمــن  ِمْســِكنٍي﴾4، 
التنكيــد  الغايــة  وليســت  التحمــل، 
وفــرض أوامــر عشــوائية مهلكــة. إمنــا 
الصــوم وســيلة رائعــة لنــوال الــركات، 
وإن هللا تعــاىل يفتــح لإلنســان ألــف 
قربــه،  نــوال  أجــل  مــن  وابب  ابب 
والفــوز مبرضاتــه، واســتقبال عطــاايه، 
والصيــام أحــد تلــك النعــم الكــرى. 
الــيت لــو أدرك اإلنســان قيمتهــا لصــام 
صيام داود؛ يصوم يوما ويفطر يوما، 
ولصــام صيــام ســيد الكائنــات حممــد 
؛ حيــث كان يظــن أصحابــه أنــه 
صوًما متواصاًل وال ُيفطر من كثرة ما 

يرونه صائمًا.     
ذلــك    املوعــود  املســيح  أدرك 
كلــه يف بواكــر حياتــه فقــال: »ليــس 
جائعــًا  اإلنســان  يبقــى  أن  الصــوم 
حقيقتــه  لــه  بــل  فقــط،  وعطشــان 
وأتثره اللذان يّطلع عليهما اإلنسان 
طبيعــة  ومــن  التجربــة،  خــالل  مــن 

فــكان لزاما عىل العبــد أن 

يحرم الجســد من بعض َوقوده 

ليخفف أجيج صوالته، وُيضعف 

قوى هجاته، ويســمح للروح 

أن تطر وتحلق يف ساء 

القرب الرباين، فإنه معلوم أن 

اليشء إذا خّف عا وتســامى...
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اإلنســان أنــه كلمــا أكل قليــاًل كلمــا 
حصلــت لــه تزكيــة النفــس، وازدادت 
قــواه الكشــفية.« 5، فاختــذ الصيام له 
جنــة ووجــاًء، حيث كانــت العبادات 
يف اإلســالم عنــده ـ وســائل ال 
الــذي كان فيــه  غــاايت، يف الوقــت 
تلــك  عامــة املســلمني يتخــذون مــن 
الديــن  غــاايت، ويصــرون  الوســائل 
كله يف شــكليات، ويعترونه مســلما 
اتم اإلســالم ذلــك الــذي مارس تلك 
الطقــوس الشــكلية، ويرونــه مســتحقا 
للتجليــات اإلهليــة والــركات، ابلرغــم 
مــن أنــه تــرك الثمــرة، وأخــذ يف التهــام 
قشورها، فما انتفع بغذاء ابت يؤّمل 
بــه نفســه، إال أن توعكــت أحشــاؤه 
وتراخــت قــواه وهــو ال يــدري لذلــك 
علــة، لن ساســرة الديــن قــد علمــوه 
أن يف تنــاول القشــور واالكتفــاء هبــا 
الكفايــة الكافيــة، فبعــث هللا املســيح 
املوعــود ، وضــرب بــه مثــاًل أن 
مثرتــه،  ومــا  الصيــام،  يكــون  كيــف 
وكيــف يكــون حتقــق غاايتــه املرجــوة، 
َها  وقــرأ بعيــْي قلبــه قولــه تعــاىل ﴿اَي أَيـُّ
يَــاُم  الصِّ َعَلْيُكــُم  آَمنُــوا ُكتِــَب  الَِّذيــَن 
ْبِلُكــْم  َكَمــا ُكتِــَب َعلَــى الَِّذيــَن ِمــْن قـَ
ُقوَن ﴾6، فأدرك أن الصيام  تـَّ َلَعلَُّكْم تـَ
ســبيل التقــوى، وأنــه ال جمــال لينــال 

العبــد التقــوى الكاملــة إال ابلصيــام، 
فســافر إىل )هوشــيار بــور( مــن أجــل 
االعتكاف، حســب توجيه هللا تعاىل 
»ســُتحّل  بقولــه:  أهلمــه  حيــث  لــه، 
مشــكلٌة يف هوشــيار بــور.«7، وقــال 
»لقــد  اإلهلــام:  هــذا  عــن  حضرتــه 
أخرن هللا ـ جل شأنه ـ  ابسم املدينة 
الزمــن  مــن  فــرتة  فيهــا  أعتكــف  الــيت 
وهــي هوشــيار بــور.«8، ومكــث يف 
أحــد البيــوت، وقــرر العزلة عن العامل، 
واالنقطاع من الناس، والصوم لشهر 
ليــس مبقــدور أحــد مــن النــاس، حــىت 
إذا أذن مــؤذن املغــرب معلنا الســماح 
ابإلفطــار، مل يكــن إفطــاره إال علــى 
لقيمــات يقمــن صلبــه، وبعــد انقضاء 
ذلــك الصــوم الطويــل، كانــت الثمرة؛ 
ُذحبــت المــارة، وترســخت التقــوى، 
صــاحل  بولــد  البشــرى  أماراهتــا  ومــن 

مصلــح، ذي اثنتــني ومخســني منقبــة، 
ميأل الدنيا علما، ويواصل تبليغ دعوته 
إىل أقصى أطراف الرضني، قال فيه 
بشــرن  هللا  »إن  الشــريف:  الوحــي 
وقــال: سعــت تضرعاتــك ودعواتك، 
وإن معطيــك مــا ســألت مــي وأنــت 
من املنعمني، وما أدراك ما ُأعطيك؟ 
آيــة رمحــة وفضــل وقربــة وفتــح وظفــر. 
فســالم عليك أنت من املظفرين، إان 
نبشــرك بغــالم اســه عنموايــل وبشــر، 
ومــن  العقــل،  دقيــق  الشــكل،  أنيــق 
املقربــني، أييت مــن الســماء، والفضــل 
ينــزل بنزولــه، وهو نور ومبارك وطيب 
ومــن املطهريــن.« 9، وإن اتفقنــا أن 
والثــواب  العمــل،  قــدر  علــى  الجــر 
علــى قــدر العبــادة، والطمأنينــة علــى 
قــدر اخلشــوع، وأن اســتجابة الدعــاء 
والصــدق  اإلخــالص  قــدر  علــى 

 فتكون النتيجة الحتمية، أن الله تعاىل مل يكن ليبرش إنســانا بتلك 

البرشيات الرابية عىل الخمســني منقبة، بهذا الشكل الباهر العجيب 

إال إذا كان قد بخع نفســه طاعًة، وتوســًا وسؤااًل ودعاًء، فكانت 

إجابة سؤله آية صدقه، وأنه من املقبولني، وكانت برشاه يوم عيده، 

فا من صوم إال ويعقبه عيد، ويوم العيد يوم استجابة الدعاء...
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وطهــارة الباطــن وصفــاء النية، فتكون 
النتيجــة احلتميــة، أن هللا تعاىل مل يكن 
ليبشــر إنســاان بتلك البشــرايت الرابية 
علــى اخلمســني منقبــة، هبــذا الشــكل 
الباهــر العجيــب إال إذا كان قــد خبــع 
نفســه طاعًة، وتوســاًل وسؤااًل ودعاًء، 
صدقــه،  آيــة  ســؤله  إجابــة  فكانــت 
وأنــه مــن املقبولــني، وكانت بشــراه يوم 
عيده، فما من صوم إال ويعقبه عيد، 
الدعــاء،  اســتجابة  يــوم  العيــد  ويــوم 
فجعــل هللا العيــد هــو اليــوم الول بعد 
أنــه ال  ليدلــل  الصيــام،  أايم  انقضــاء 
فاصلــة بــني الدعــاء واإلجابــة، ويعــر 
عــن نفــس هــذا املعــىن حــرف )الفــاء( 
َســَأَلَك  ﴿َوِإَذا  العــزة  رب  قــول  يف 
ِعبَــاِدي َعــيِّ َفِإنِّ َقرِيــٌب ُأِجيُب َدْعوََة 
اِع ِإَذا َدَعــاِن﴾10، حــىت إن بعــض  الــدَّ
علمــاء اللغــة أطلق علــى تلك )الفاء( 
)فــاء الشــبح( لتحُقــق معــىن الســرعة 
فيها، وهذا هو معىن العيد بعد صيام 
رمضــان، وكأن هللا يقــول للنــاس: مــن 
دعــان أجبتــه، ومــن ســألي أعطيتــه، 
ومــن علــق ســعادته بطاعــيت ورضائــي 
مــن صائــم ســائل إال  فمــا  أســعدته، 
جعلــت إجابــة ســؤله يوم عيده، وهذا 
ما يفسر تزييل آايت الصيام يف سورة 
َســَأَلَك  ﴿َوِإَذا  تعــاىل:  بقولــه  البقــرة 

املقصــودون  و)عبــادي(  ِعبَــاِدي﴾ 
هنــا هــم الذيــن امتثلــوا لمــري بصيــام 
رمضــان فصامــوه لطاعيت، وحتقق هذا 
املوعــود  املســيح  مــع  جبــالء  املفهــوم 
، فجعــل هللا عيــده نــوال مطلبه، 
واســتجابة ترجياتــه. إن هللا تعــاىل قــد 
وهبــه مثــرة صومــه تقــواه، ومثــرة تقــواه 
عزتــه  دليــُل  بشــراه  وحتقُّــق  بشــراه، 
  إنــه  مــن هللا،  ووجاهتــه وكونــه 
قــد قــرأ القــرآن الكــرمي وســرة الرســول 
فــؤاده،  وصميــم  قلبــه،  بضمــر   
العبــادات،  ســر  عليــه  هللا  فكشــف 
ومل يتوقــف ذلــك الســر عنــد حــدود 
متائــم  وكأهنــا  والكلمــات،  اللفــاظ 
ومتتمــات، بــل وقائع مدرَكــة، وحقائق 
مســموعة ومرئيــة، وهنا ابلتمام أصبح 
الديــن واقعــا ملموســا، وليــس قصصــا 
بــني  وأصبــح  مــورواثت،  وحــكاايت 
أيــدي النــاس للصــوم جتســٌد يف بشــر 
ســوّي مبناقبــه وكماالتــه، ليــس بوســع 
العــامل كلــه أنــكار منقبــة واحــدة منها، 
الــذي مبقــدوره أن يطعــن يف  مــن ذا 
جــدوى الصــوم بعــد آيــة ابهــرة كهــذه 
الية، ويكون قولنا فيما بعد أن الصوم 
يزرع حبوب التقوى يف القلوب مشسًا 
ساطعة ال ينكرها حىت العميان، لهنم 
لو مل يروا ضياءها، لَلفحُهم حرُّها، ومل 

يعــد مبقــدور املتشــدقني مــن أســاطني 
الدايانت الخرى أن يثبتوا لنفســهم 
آيــة كتلــك اليــة، إهنــا الوســيلة املثلــى 
إلثبــات علــو رايــة اإلســالم وهيمنتهــا 
علــى ســائر الــراايت، إذ إن هللا القيــوم 
ال يــزال يعلــن عــن نفســه مع أي فريق 
أدعيــاء  الخــرى  البقيــة  وأن  يكــون، 

دجالون.  
إن الصائــم بصومــه قــد أعلــن اســتتاره 
الشــرور  هليــب  مــن  وطاعتــه  بربــه 
واملعاصــي، فــكان بذلك مــن املتقني، 
ــْوُم   ﴿الصَّ يقــول  املقــام  هــذا  ويف 
يف  ووصفــه  ِســرت،  أي  ُجنَّــٌة﴾11 
حديــث آخــر أنــه )وجــاء( أي وقايــة، 
فتكــون النتيجــة أن يمــي هللا عبــده 
والســقوط  والتخــاذل  الضعــف  مــن 
يف غياهــب ُجــبِّ املعاصــي. كذلــك 
والرتقيــات  اخلــر  أعمــال  إىل  يوفقــه 
الروحانيــة، وكلهــا تقــوى. ومل تتحقــق 
التقــوى كواقــع عملــي ملموس يف هذا 
الزمان بشكل اتم إال للمسيح املوعود 
البشــرى  فيهــا  تلقــى  الــذي   .
حينمــا  مبالغــني  نكــون  لــن  بصــورة 
الــيت  اإلعجازيــة.  ابلبشــرى  نصفهــا 
ليــس بوســع البشــر مجيعــا أن يتكهنــوا 
هبا، مث يققوها مبساعيهم مهما بلغوا 
وأثبــت  والكيــد.  والعلــم  املقــدرة  مــن 



27

التقوىالمجلد الواحد والثالثون، العدد الثاني، رمضان وشوال 143٩ هـ، حزيران/ يونيو  201٨ م

الواقــــع  أرض  علــى    حضرتــه 
﴿ قــال  حينــــــــما  تعــاىل  هللا  صــدق 
َلَنا  ُهْم ُســبـُ نـَّ ْهِديـَ وَالَِّذيــَن َجاَهــُدوا ِفيَنا لَنـَ
نَي﴾12، وقــدم  َوِإنَّ اللََّ َلَمــعَ اْلُمْحِســنِ
يقدمــه  مــا  حســب  للجهــاد  منوذجــا 

كتاب هللا الفرقان
قد آن لدين اإلسالم أن يكون حياًة، 
بعدما كاد أن ينصبغ ابلكامل بصبغة 
الســاطر وأقاصيــص ســالف الايم. 
وليــس هــذا الــكالم ضراًب مــن اإليغال 
يف املبالغــة، وإمنــا هــو واقــع مشــهود، 
خــان  أمحــد  ســيد  الســر  بــه  اندى 
وآخــرون، الــذي تصــدى لــه املســيح 
املوعود  وأثبت هتافت معتقداته 
ابلقوال والفعال. وما بعض املنادين 
إال  اليــوم  واإلحلــاد  الطبيعــة  مبذهــب 
التطور الطبيعي ملا ذهب إليه )خان( 
ورفاقــه. فقــد خــرج مــن اإلســالم زهرة 
شــبابه بــني معلنــني ومســترتين بســبب 
ميثــل  الــذي  النمــوذج  يفتقــدون  أهنــم 
ولهنــم  ومضمــوان،  شــكال  اإلســالم 
إلــه  أن  تثبــت  واقعيــة  آيــة  يــرون  ال 
اإلســالم موجود وابٍق ومهيمن قيوم، 
وأن مقاليــد المــور بيــده حقــًا، وأنــه 
قــادر علــى اســتجابة دعــاء مــن دعــاه 
ابلفعــل، فُيهلــك أعــداءه إن دعــاه أن 
ُيهلكهــم، وينصــره يف كل موطــن إن 

دعــاه أن ينصــره، ويعصمــه مــن الناس 
إن دعاه أن يعصمه، ويعده أن يفظه 
مــن القتــل حيــث يهــم بــه آالف مــن 
النــاس ويرتبصــون ويكيــدون ويتحقــق 
وعــده، يبشــره أنــه ســيعيش قريبــا مــن 
مثانني، ويبشره بولد ذي صفات نبوية 

يف مدة حمددة.
إن منــوذج صــوم املســيح املوعــود ويــوم 
عيــده جيــب أن يســمع بــه العــامل كلــه 
روحهــم  ففيــه  املســلمون،  ســيما  وال 
الــيت خرجــت، وحياهتــم الــيت ذهبــت، 
وجمدهــم الــذي داســته اخلنازيــر ولوثتــه 
الكالب، فلم يعد جيدي معه تطهر،  
إال حببــل مــن هللا ومــدد، ذلك ليعلموا 
فيهــا  دبــت  قــد  اإلســالم  روح  أن 
احلياة، وأن إله اإلسالم ال يزال كامل 
الساء والصفات يسمع وجييب، وأن 

ق   إن اللــه تعاىل قد وهبه مثرة صومه تقواه، ومثرة تقواه برشاه، وتحقُّ

برشاه دليُل عزته ووجاهته وكونه من الله، إنه  قد قرأ القرآن 

الكريم وســرة الرســول  بضمر قلبه، وصميم فؤاده، فكشف الله 

عليه رس العبادات، ومل يتوقف ذلك الرس عند حدود األلفاظ والكلات، 

وكأنها متائم ومتتات، بل وقائع مدرَكة، وحقائق مسموعةو مرئية،  وهنا 

بالتام أصبح الدين واقعا ملموسا، وليس قصصا وحكايات موروثات...

كلمات القرآن كلها تصلح أن تكون 
كائنات حية يدركها الناس ابحلواس، 
وأن عــامل الغيــب ميكــن للمــرء أن يــراه 
الذن،  ســع  ويســمعه  العــني،  رأي 
وليس خافيًا إال على من غلبت على 
نفسه شقوته، وأن المل قد جتدد يف 
إحيــاء أمــة كانــت خــر أمــة ُأخرجــت 
حــدده  الــذي  الوقــت  يف  للنــاس، 
سبحانه لُيظهر دينه على الدين كله.

1. مزمور  13 ـ 35     2. )البقرة 184( 
3. )البقرة 186(       4. )البقرة 185(

5. امللفوظات جـ 9 صـ 123
6. )البقرة 184(       7. التذكرة صـ 134 
8. التذكرة صـ 133   9 التذكرة 138\139 

10. )البقرة 187( 
11.)صحيح البخاري، كتاب التوحيد(

12. )العْنكبوت 70(  
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ُتعــزى كثــر مــن الــركات 
الجــواء  هــذه  زَّلــة يف  املُنـَ
الرمضانيــة إىل كبح مجاح 
وترويــض  الطبعيــة،  والغرائــز  الهــواء 
المارة، املوصوفة اترة ابلغالم احلدث، 
الــيت ختــور، واترة أخــرى  واترة ابلبقــرة 
أغلــب  منشــأ  هــي  الضــاري،  ابلســبع 
أنــواع الشــرور يف هــذه الدنيــا، واملعركــة 
انشبة معها منذ بدء العامل، ولكن هذه 
املعركة يشتد سعرها يف رمضان، حيث 
حُتــرم تلــك النفــس المــارة مــن غذائهــا 
وســبل بقائهــا قســرا. ومــا الدعــوى إىل 
قتــل النفــس ابتغــاء التوبــة إىل هللا عــز 
وجــل إال كبــح مجــاح تلــك المــارة، ال 
بنيــة اجلســد كمــا يظــن  القضــاء علــى 

البعض.
ويف هذا املقال نرى كيف أن هللا تعاىل 

رمبا يتلقى  البعض هذا التساؤل بشيء 
من االمتعاض، أو فلنقل الســخرية من 
املتسائل، ال سيما وأن  القصة القرآنية 
أوهلــا،  يف  الســباط  فضحــت كــذب 
حيــث يقــول جــل يف عــاله: ﴿َقالُــوا اَي 
رَْكنَــا ُيوُســَف  نَــا َنْســَتِبُق َوتـَ َأاَباَن ِإانَّ َذَهبـْ
ْئــُب َوَمــا أَْنــَت  ِعْنــَد َمَتاِعنَــا َفَأَكلَــُه الذِّ
مبُِْؤِمــٍن لَنَــا َولَــْو ُكنَّــا َصاِدِقــنَي * َوَجــاُءوا 
بَــْل  َقــاَل  بِــَدٍم َكــِذٍب  َقِميِصــِه  َعلَــى 
ٌر مَجِيٌل  ُفُســُكْم َأْمرًا َفَصبـْ َســوََّلْت َلُكْم أَنـْ

َعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن﴾1. وَاللَُّ اْلُمْستـَ
 كما أســفرت نفس القصة عن النهاية 
الســعيدة يف آخرهــا، حيــث يقــول جل 
َوْيــِه َعلَــى اْلَعــْرِش  يف عــاله: ﴿َورََفــَع أَبـَ
أَبَــِت َهــَذا  ًدا َوَقــاَل اَي  لَــُه ُســجَّ َوَخــرُّوا 
ْبــُل َقــْد َجَعَلَهــا َريبِّ  أَتِْويــُل ُرْؤاَيَي ِمــْن قـَ
َحقًّــا َوَقــْد َأْحَســَن يِب ِإْذ َأْخرََجــِي ِمــَن 

بني لنا ما ميكن لتلك المارة أن تبلغه 
من جترُّ لو مل يكبح مجاحها.

املتهم بريء براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب.. 

عبارة طاملا نسمعها، إذ يرددها احملامون 
عــن متهمــني يف قضــااي جنائيــة غالبــا، 
وفيهــا تصويــر للمتهــم ابلذئــب، واملتهم 
ظلمــا، حبســب الفهــم التقليــدي لقصــة 
يعقــوب  بــن  يوســف  حضــرة  هللا  نــي 
عليهما الســالم، تلك القصة اليت جاء 
ذكرهــا تفصيــال يف القــرآن اجمليــد، ومــع 
هــذا فقــد أســيء فهمهــا مــن جوانــب 

شىت.
وتركيــزا علــى كنــه ذئــب يوســف، نطرح 
التســاؤل الكبــر: »أكان ذلــك الذئب 
يق؟!«..  بريئا حقا من دم يوسف الصدِّ
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ْعِد  ــْجِن َوَجــاَء ِبُكــْم ِمــَن اْلبَــْدِو ِمْن بـَ السِّ
ــنْيَ ِإْخــَويِت ِإنَّ  ْيــِي َوبـَ ــْيَطاُن بـَ ــزََغ الشَّ َأْن نـَ
اْلَعِليــُم  ِلَمــا َيَشــاُء إِنَّــُه ُهــَو  َريبِّ َلِطيــٌف 

احْلَِكيُم﴾2
القــارئ  لــدى  سينشــأ  حتمــا  هنــا  مــن 
أيكل  أن  للذئــب  أنَّ  وهــو:  ســؤال، 
يوســف؟! ويف أي موضــع مــن القصــة 

القرآنية ُذكر افرتاسه له ؟!
ابلعــودة إىل الســيناريو القــرآن للقصــة، 
وابســتحضار مشــهد الصــي بــني يــدي 
يقــص رؤايه  يوســف  نــرى  النــي،  أبيــه 
 ، يعقــوب  حضــرة  أبيــه  علــى 
الب  أن  الايت  خــالل  مــن  ويبــدو 
أدرك أتويــل الــرؤاي، وكان متأكــدا مــن 
أن أتويلهــا ذاك ســيكون مدعــاة حلنــق 
حــذر  لقــد  حــىت  وحســدهم،  اإلخــوة 
الوالد ولده من أن يقص رؤايه الصادقة 
على إخوته احلاسدين، يقول عز وجل: 
ْقُصــْص ُرْؤاَيَك َعلَــى  ــَيَّ اَل تـَ ﴿َقــاَل اَي بـُ
ْيَطاَن  َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّ ِإْخَوِتَك فـَ

ِلإْلِْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي﴾3.
حتمــا قــد فهــم الب شــيئا. تــرى، مــاذا 
رؤاي  مــن    يعقــوب  حضــرة  فهــم 
ابنــه؟! علــى أيــة حــال تســتطرد آايت 
الذكر احلكيم فتقول: ﴿وََكَذِلَك جَيَْتِبيَك 
َعلُِّمــَك ِمــْن أَتِْويــِل اْلََحاِديــِث  رَبُّــَك َويـُ
ْعُقــوَب  َوُيتِــمُّ ِنْعَمتَــُه َعَلْيــَك َوَعلَــى آِل يـَ
رَاِهيَم  ْبُل إِبـْ َوْيَك ِمْن قـَ َكَما َأمتََّها َعَلى أَبـَ

َوِإْسَحاَق ِإنَّ رَبََّك َعِليٌم َحِكيٌم﴾4 ..
ويذكــر املصلــح املوعــود  يف معــرض 
تفسره هلذه الية ما يدعم هذه الفكرة، 
حيث قال : »يتضح من هذه الية 
أن يعقــوب  أيقــن أن مــا رآه ابنــه 
واعترهــا  هبــا  وآمــن  كان رؤاي رمحانيــة 

شرًفا ومكرمة لشعبه«5
إًذا فقــد فهــم حضــرة يعقــوب مــن رؤاي 
هــذا  ويفهــم  نبيــا،  ســيكون  أنــه  ابنــه 
االستنتاج من أكثر من موضع يف هذه 

الية فقط، وذلك كما يلي:
أول: ما جاء يف التنزيل احلكيم حكاية 
ربــك«  »جيتبيــك  يعقــوب:  قــول  عــن 
نفهم منه أن هللا يصطفيك. وهللا جيتي 

النبيني ويصطفيهم.
عليــك«،  نعمتــه  »يتــم  قولــه:  اثنيــا: 
فإمتــام النعمــة ورد يف أكثــر مــن موضــع 
يف القرآن اجمليد مبعىن اســتمرار النبوة يف 

الذرية الواحدة، أو يف المة الواحدة.
واثلثا: قوله تعاىل على لســان يعقوب: 
ْبــُل  قـَ ِمــْن  َوْيــَك  أَبـَ َعلَــى  َأمتََّهــا  ﴿كمــا 
قاســا  يوضــح  َوِإْســَحاَق﴾  رَاِهيــَم  إِبـْ
مشــرتكا بــني إبراهيــم وإســحاق، ذلــك 
أهنمــا كاان نبيــني، وكان اثنيهمــا متممــا 
نبوتــه كانــت  أن  أي  بنبوتــه،  لــألول 
أنبــئ  فكذلــك  ســلفه،  لنبــوة  اســتمرارا 
يعقوب أن نبوة يوسف ستكون متممة 

لنبوته واستمرارا هلا.

فنخلص إىل نتيجة أوىل هامة، ومفادها 
أن حضــرة يعقــوب كان موقنــا أبن ابنــه 

سيكون نبيا يف املستقبل. 
وإذا كان هللا يعصــم أنبيــاءه مــن النــاس، 
الفلــوات؟!  وحــوش  مــن  يعصمهــم  أفــال 
وهذا شيء معلوم بداهة، حىت أن حضرة 
اإلدراك كونــه  متــام  يدركــه  يعقــوب كان 
نبيــا، ويعلــم أنــه ال ميكــن لوحــش افــرتاس 
نــي، إذ مــا كان هللا تعــاىل ليبعــث نبيــا مث 
يذره هنبة لوحش ضال، فحاشاه تعاىل!

كلم حضرة يعقوب يف امليزان
إذا نظــران يف قــول حضــرة يعقوب لبنيه: 
تُــْم َعْنُه  ْئــُب وَأَنـْ ﴿وََأَخــاُف َأْن أَيُْكلَــُه الذِّ
َغاِفُلوَن﴾6.. وإذا وضعنا هذا القول يف 
ميــزان اخُللُــق النبــوي القــومي، وأتسيســا 
أفــادت  الــيت  الســابقة  النتيجــة  علــى 
علــم يعقــوب بنبــوة ولــده، وابلخــذ يف 
احلســبان أن الوحــش ال يفــرتس النبيني، 

لوجدان أنفسنا أمام احتمالني: 
احتمــال  وهــو  األول:  الحتمــال 
مســتبعد كل االســتبعاد، نظرا إىل كمال 
الخــالق النبويــة وعصمة النبوة، فمفاد 
هــذا االحتمــال أنه ، والعياذ ابهلل، 
ابنــه  علــى  اخلــوف  ادعائــه  يف  كــذب 
مــن الذئــب، وهــذا االحتمــال مرفــوض 
بداهة،  قياسا على أخالق النبوة بوجه 

عام.
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الحتمال الثاين: وهو الجدر ابلقبول، 
أنــه  خــاف حقــا أن يفــرتس ابنَــه 
الذئــُب، ذلــك الســبع املعــروف، وهــذا 
ال يســتقيم مــع االســتنتاجات الســابقة 
واملدعومــة ابلايت اجلليــة،  فــال منــاص 
بصــدق  اإلقــرار  مــن  النبيــني  يوقــر  ملــن 
حضــرة يعقــوب  يف اخلــوف مــن 
افرتاس الذئب البنه يوســف، مع أتويل 
معــىن الذئــب مبــا يتســق مــع الخــالق 
النبوية والثوابت الكونية. أي ذئب ذاك 
الذي افرتس  يوسف إذا كان اخوته قد 

كذبوا أصال؟!
لســر غمــوض هــذا اللغــز يالفنــا مــدد 
احلــق  بــه  جيلــو  مبــارك  مــن هللا ووحــي 
وتتجلــى بــه احلقيقــة، ومــن يقــرأ كتــاب 
للمســيح  اإلســالم«  تعاليــم  »فلســفة 
ذئــب  أن  يقينــا  يــدرك    املوعــود 
يوســف ليــس إال ذئــب النفــس المارة، 
اليت سولت إلخوة يوسف قتل أخيهم، 
والــيت ســولت البــن آدم قتــل أخيــه مــن 
الــيت هتبــط  الســبعية  النفــس  إهنــا  قبــل، 
ابخَلْلق إىل قعر الوادي العميق من سوء 

اخُلُلق. 
إخــوة  اقرتفــه  مــا  أن  الذكــر  عــن  وغــي 
يوســف حبــق أخيهــم هلــو جرميــة يشــيب 
هلــا الولــدان، ومدعــاة لســخط هللا جــل 
علــى  المــر  يقتصــر  ال  إذ  عــاله،  يف 
جمــرد شــروع رجــل يف قتــل رجــل انهيك 

عــن أن املتآِمــر تربطــه صلــة رحــم مــن 
الدرجــة الوىل ابملتآَمــر عليــه، إن هــذه 
الفعلة الشــنيعة متثل انتكاســة لإلنســانية 
وتقهقر هلا إىل الوراء وهبوط هبا يف قعر 
اجلحيــم، إذ ترجــع بنــا إىل يــوم كيــد ابــن 
ْتــَل  ْفُســُه قـَ آدم لخيــه ﴿َفَطوََّعــْت لَــُه نـَ
لَــُه َفَأْصبَــَح ِمَن اخْلَاِســرِيَن﴾7،  َقتـَ َأِخيــِه فـَ
فليــس مــن قبيــل املبالغــة إًذا القــول أبن 
ابن آدم طوعت له نفســه الســبعية قتل 
يوســف  إلخــوة  طــوع  أخيــه، كذلــك 
قتــل أخيهــم فأصبحــوا  ذئــب نفوســهم 

من اخلاسرين.
آي  رتلنــا  لــو  أننــا  المــر  يف  العجيــب 
موضوعاهتــا  حبســب  احلكيــم  الذكــر 
حــادث  بــني  لطيفــة  عالقــة  فســنجد 
يعقــوب،  أبنــاء  وحــادث  آدم،  ابــي 
ففــي احلــادث الول يقــول هللا تعــاىل: 
لَــُه  َقتـَ ْتــَل َأِخيــِه فـَ ْفُســُه قـَ ﴿َفَطوََّعــْت لَــُه نـَ
َفَأْصَبَح ِمَن اخْلَاِسرِيَن﴾8.. ويف احلادث 

الثان يقول رب العزة على لســان إخوة 
ْئُب َوحَنُْن  يوســف: ﴿َقاُلوا لَِئْن َأَكَلُه الذِّ

ُعْصَبٌة ِإانَّ ِإًذا خَلَاِسرُوَن﴾9..
بــني  املشــرتكة  القواســم  وابســتخراج 
احلادثتــني، جنــد أن كلتــا احلادثتــني قتــل 
لخ، أو علــى القــل كيــد لــه. وكلتامهــا 
كانتــا بتطويــع النفــس القتــل. وكلتامهــا 

أيضا كان عاقبتهما اخلسران.
القــوى  املوعــود  املســيح  ويذكــر ســيدان 
يف  المــارة(  النفــس  )ذئــب  الســبعية 
ســياق بيانــه للمغضــوب عليهــم، فيقول 
اْلَمْغُضــوِب   « مــن  »واملــراد  حضرتــه: 
َعَلْيِهــْم » أولئــك الذيــن يســتعملون قــوة 
غضبهــم مبــا خيالــف مرضــاَة هللا، وهكذا 

ينقادون للُقوى السُبِعية فيهم«10. 
وتلــك القــوى الســبعية هــي مــا جيعلهــم 
حــىت  الضاريــة،  ابلســباع  متشــبهني 
ليفســدون يف الرض ويســفكون  أهنــم 
انقيــادا لســطوة  الدمــاء، ال لشــيء إال 
نفوســهم المــارة، والــيت وصفهــا اخلالــق 

جل شأنه:
وِء﴾11. ْفَس َلَمَّارٌَة اِبلسُّ ﴿ِإنَّ النـَّ

ملبسات ودوافع 
مثة أمر ال خيفى على احلقوقيني وأرابب 
القوانــني الوضعيــة، وهــو أن لــكل جرمية 
مالبســاهتا ودوافعهــا، فاملالبســات هــي 
جمموعــة الظــروف احمليطة ابحلدث واليت 

فالحــال الوحيدة التي يصول 

فيها ذئب النفس األمارة هي 

حــال الغفلة والبعد عن الله، 

متامــا كا أن الفرصــة التي ميكن 

لذئب فيها أن يفرتس شاة من 

القطيع حني »يغفل« الراعي.
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قــد تســاعد على حدوثــه، بينما الدوافع 
هــي الســبب واحملــرك الول وراء اجلرمية. 
وهــذا قانــون عــام تتســاوى إبزائــه مجيــع 

اجلرائم املقرتفة منذ القدم  إىل الن.
يوســف  قتــل  قضيــة  حبثنــا يف  مــا  فــإذا 
دوافعهــا ومالبســاهتا وجــدان أن الدافــع 
الول هــو امليــل الطبعــي للنفــس المارة 
إىل الســوء واإلفســاد، حتــت أتثــر قواهــا 
السبعية، وسيطرة النهمة والشراهة، فال 
تتــورع عــن ســفك الدمــاء، وال تــرى يف 
ســفكها جرمــا يذكــر، فهــي جمبولة على 

خلقتها هذه. 
أمــا املالبســات فوضحهــا القــرآن اجمليــد 

: على لسان حضرة يعقوب
تُــْم َعْنــُه  ْئــُب وَأَنـْ ﴿وََأَخــاُف َأْن أَيُْكلَــُه الذِّ
الــيت  الوحيــدة  فاحلــال  َغاِفلُــوَن﴾12، 
يصــول فيهــا ذئــب النفــس المــارة هــي 
حال الغفلة والبعد عن هللا، متاما كما أن 
الفرصة اليت ميكن لذئب فيها أن يفرتس 
شاة من القطيع حني »يغفل« الراعي.

إشارات يعقوب، وفهم األسباط
وضوحــا  أكثــر  الن  المــر  يبــدو 
الــذي  الذئــب  ذلــك  ماهيــة  خبصــوص 
افــرتس يوســف، والــذي هــو يف الواقــع 
طوعــت  الــيت  المــارة  النفــس  ذئــب 
لألســباط قتــل أخيهــم، والــيت طوعــت 
البن آدم الول قتل أخيه من قبل. إال 

أن االلتباس احلاصل الذي جعل الناس 
ممــن يطالعــون القصــة القرآنيــة يفهمــون 
الذئــب علــى أنــه جمــرد دابــة متشــي على 
أربــع، فســببه )أي االلتبــاس( أن القصــة 
القرآنيــة تتحــدث يف الواقــع عــن ذئبــني 
اثنــني: الذئــب الول مــا عنــاه يعقــوب، 
وهــو ذئــب نفــوس أبنائه وقواهم الطبعية 
الغضبيــة، بينمــا الذئــب الثــان مــا فهمه 
بنــو يعقــوب بســطحية علــى أنــه جمــرد 

سبع من سباع الراري.

اخللصة
القــرآن اجمليــد كالم هللا الكامــل، واملنــزل 

علــى قلــب اإلنســان الكامــل، لتنتفع به 
اإلنســانية فتبلــغ الكمــال، المــر الــذي 
الــكالم  ذلــك  نفهــم  أن  إىل  يدعــوان 
املوصل إىل الكمال على أفضل الصور 
املمكنــة، فــال نتناولــه بســطحية حترمنــا 
االســتمتاع بلبه اللذيذ. تلك الســطحية 
املدلــول  يدركــون  جعلــت أصحاهبــا ال 
احلقيقــي للفــظ القــرآن املــوزون أبكثــر 
املوازين حساســية، إنه يف ســورة يوسف 
لفــظ »الذئــب« ، فهــل آن لنــا أن نقرأ 
سورة يوسف من جديد يف حالة يقظة 
المــارة،  نفوســنا  لذئــب  ومراقبــة  اتمــة 

لنكون من الفائزين؟!

1. يوسف 18-19     2. يوسف 101
3. يوسف 6           4. يوسف 7

 – أمحــد  حممــود  الديــن  بشــر  مــرزا  حضــرة   .5
التفسر الكبر – تفسر سورة يوسف 
6. يوسف 14       7. املائدة 31
8. املائدة 31        9. يوسف 15

10. حضــرة مــرزا غــالم أمحــد القــاداين - فلســفة 
تعاليم اإلسالم – طبعة حديثة مرتمجة -  ص 58 

11. يوسف54      12. يوسف 14

الذئب الذي افرتس يوســف... هو يف الواقع ذئب النفس األمارة التي 

طوعت لألســباط قتل أخيهم، والتي طوعت البن آدم األول قتل أخيه 

من قبل. إال أن االلتباس الحاصل والذي جعل الناس ممن يطالعون 

القصــة القرآنية يفهمون الذئب عىل أنه مجرد دابة متيش عىل أربع...

فهل آن لنا أن نقرأ ســورة 

يوســف من جديد يف حالة يقظة 

نفوســنا  لذئب  ومراقبة  تامة 

األمارة، لنكون من الفائزين؟!
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اجلزء الثاين )ح 28(
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�ع�ة��ة:  � ا �����د �لة��ر��ة�� ا

 حتت عنوان »أسفار حضرته ومناظراته بعد
  إعلنه أنه هو املسيح املوعود« -  الرواية
 رقم 420 - ذكرن يف عدد الشهر املاضي
 سفر حضرته إىل لدهيانة وأمرتسر مث دهلي.
 وقــد انتهــى بنــا املطــاف إىل قبــول حضرتــه
 املناظــرة مــع املولــوي نذيــر حســن وألقينــا
 الضــوء علــى أجواء الفوضى والغوغاء اليت

 أوجدها املعاندون.
نقدم لكم يف ما يلي تتمة الرواية. )التقوى(

لقــد دعــا حضرتــه املولــوي نذير حســني إىل 
املناظرة خماطبا إايه بكالم يثر مَحِيَّته، فتقرر 
أن جيتمــع الطرفــان يف 20 أكتوبــر 1891 
يف املسجد اجلامع يف دهلي فإما أن يتناظرا 
حــول قضيــة حيــاة املســيح الناصري ومماته، 

أو يســمع املولــوي نذيــر حســني يف اجمللــس 
العام أدلة املســيح املوعود يف هذه القضية، 
مث يقسم ابهلل ويقول إن هذه الدلة ابطلة، 
ويثبــت مــن القــرآن الكــرمي واحلديث النبوي 
املســيح  أن  واملتصــل  املرفــوع  الصحيــح 
الناصــري حــّي وموجــود يف الســماء جبســده 
العنصــري وسينـــزل إىل الرض هبــذا اجلســد 
نفســه، ولو مل ينـــزل بعد هذا القســم، على 
املولوي نذير حســني عذاب واضح من هللا 
خــالل ســنة واحــدة، العتُــر حضرتــه كاذاًب 

يف دعواه.
مــن  مؤلفــة  آالف  اجتمعــت  فقــد  وعليــه 
النــاس يف املســجد اجلامــع بدهلــي يف 20 
فتنــة  وقــوع  مــن  وُخِشــَي   1891 أكتوبــر 
بعــض الصجابــة علــى  املدينــة، فأشــار  يف 

أال  املوشــكة  الفتنــة  هــذه  إزاء  حضرتــه 
نــوااي  إىل  نظــرا  املناظــرة  حمــل  إىل  يذهــب 
علــى  تبــدو حســنة  ال  الــيت  املدينــة،  أهــل 
اإلطالق، فقال حضرته: ال يسعنا الرتاجع 
الن، لننــا حنــن مــن وجهنــا هــذه الدعــوة 
عنهــا،  يتأخــر  مــن  علــى  اللعنــة  وجعلنــا 
الظــروف،  بلغــت خطــورة  فمهمــا  وعليــه، 
ســنذهب علــى أيَّــة حــال متوكلــني على هللا 
ل حضرته بعض اإلخوة   تعاىل وحفظه. فوكَّ
البيــت وغــادر، وكان يرافقــه إذَّاك  حبراســة 
12 مــن أصحابــه، وذهــب حضرتــه معهــم 
يف السيارات. فلما وصل إىل املسجد كان 
أكثرهــم  وعلــى  هنــاك،  جمتمعــني  الالف 
أمارات مِحيَّة اجلاهلية. تقّدم حضرته خمرتقا 
هــذا احلشــد مــن النــاس هــو ورفاقــه االثنــا 
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عشر حىت وصل إىل حمراب املسجد، وكان 
النــاس ينظــرون لــه وتــكاد قلوهبــم تتميــز من 
الغيــظ، ويتطايــر مــن أعينهــم الشــرر، فلو مل 
تكن الشرطة هنالك لصدر منهم حتما ما 
ال يليــق مــن التصرفــات، ولكــن ظل ضابط 
الشــرطة، الــذي كان أوروبيــا، متحّكًمــا يف 
زمــام المــور، ابذال جهــدا جهيــدا وســعيا 
حثيثــا للحيلولــة دون وقــوع مفســدة. وبعــد 
قليــل وصــل املولــوي ســيد نذيــر حســني مع 
البطالــوي  حســني  حممــد  املولــوي  تلميــذه 
واملولوي عبد اجمليد وغرهم، وقد أجلســهم 
رفقاؤهم يف هبٍو قريب من املسجد. وخالل 
تلك الثناء حانت صالة العصر.  ومبا أن 
حضرته كان قد مجع صاليت الظهر والعصر 
يف بيتــه مــع رفقائــه، فلــم يشــرتك معهــم يف 
الصــالة عندمــا قامــت. بعــد الصــالة أخــذ 
النــاس يتكلمــون عــن شــروط املناظــرة وقالوا 
موضــوع  حــول  املناظــرة  تكــون  أال  ينبغــي 
حيــاة املســيح الناصــري ومماتــه بل ينبغي أن 
تكــون حــول ادعــاء مــرزا صاحــب بكونــه 
مســيًحا. لقــد قــال هلــم حضرتــه إن تغيــر 
موضــوع املناظــرة لن تكــون عواقبه حممودة، 
وذلــك لنــه قــد ترســخ يف أذهــان الناس أن 
يف  وموجــوًدا  حيًّــا  يــزال  ال    عيســى 
الســماء وأنــه سينـــزل إىل الرض يف الزمــن 
الخر، لذا ســيكون البدء يف قضية أخرى 
أوال  املذكــورة  القضيــة  مــن  االنتهــاء  دون 
الــذي  املقعــد  فــإذا كان  للوقــت.  مضيعــة 
ليــس  عليــه  اجللــوس  املــرزا  حضــرة  يدعــي 

فارًغــا عنــد النــاس بــل جيلــس عليــه املســيح 
الناصــري  فمــن العبــث النقــاش حــول 
موعــوًدا،  مســيًحا  بكونــه  حضرتــه  ادعــاء 
وذلــك لنــه ال ميكــن لحــد أن ينتبــه إىل 
ادعاء حضرة املرزا وهو يؤمن حبياة املســيح 
الناصــري. فــال يبــدأ النقــاش حــول ادعــاء 
حضــرة املــرزا كونــه مســيًحا موعــوًدا إال إذا 
ثبــت خلــّو هــذا املقعــد وشــغوره. لقد أدرك 
أمهية هذا المر ضابط الشرطة اإلنكليزي، 
فحــاول إفهــام النــاس أن مــا يقولــه »الســيد 
املــرزا« هــو الصحيــح، أي ينبغــي أن يكــون 
النقــاش أوال حــول حيــاة املســيح الناصــري 
بذلــك  يرضــوا  مل  املشــايخ  أن  إال  ومماتــه، 
وأاثروا الشــغب والضجيج. مث دار احلديث 

حــول حلــف املولــوي نذيــر حســني اليمــني 
علــى بطــالن الدلــة الــيت ســيقدمها املســيح 
املوعود ، إال أن املشــايخ رفضوا ذلك 
متذرعــني حبجــج واهيــة. لقــد كانــت تســود 
النــاس حالــة عجيبة من االضطراب والغيظ 
والغضــب، وكان كل مــن هــب ودب يــديل 
بدلوه، وال ميكن اإلصغاء لصوت أو فهمه 

وسط هذا الصخب واللغط.....
ويف هــذه الثنــاء جــاء أحد أعيــان عليغرهـ، 
الســيد حممــد يوســف، وكان قاضيًــا فخــراًي 
أيضــا، وقــال حلضرتــه: لقــد كثــر احلديــث 
بــني النــاس عــن خمالفــة عقيدتك لإلســالم. 
فإن مل يكن المر كذلك فاكتب ما تعتقد 
حىت أقرأها بصوت عال على املأل، فكتب 
حضرته فورًا: إني مسلم أؤمن برسالة الني 
 وأؤمن بشريعة القرآن أهنا آخر الشرائع، 
وال أنكــر أيــة عقيــدة إســالمية أخــرى، ومــا 
إىل ذلــك. إال أنــه يثبــت عنــدي مــن القرآن 
الــذي كان  الناصــري  املســيح  أن  الكــرمي 

رسوال إىل بي إسرائيل قد مات.
وحــاول حممــد يوســف كثــرا أن يقرأ ما كتبه 
ا، إال أن حماوالته  حضرته بصوت عال جدًّ
راحــت أدراج الــرايح، إذ مــا كان املشــايخ 
يقرأهــا،  أن  لــه  ليســمحوا  الطويــة  اخلبثــاء 
فقــد حرَّضــوا القــوم ونفخــوا يف انر غيظهــم 
وغضبهــم. فلمــا أحــسَّ ضابط الشــرطة أبن 
انفــالت زمــام الســيطرة علــى غيــظ النــاس 
ابت وشــيكا، أمــر معاونيــه بتفريق اجلموع، 
فأعلــن هــو والقاضــي الفخري الســيد حممد 

سيدن مرزا غلم أمحد القاديين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم
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يوسف بصوت عال إلغاَء املناظرة، ويغادر 
عناصــر  أخــذ  وابلتــايل  املــكان،  اجلميــع 
الشرطة يفرّقون الناس، فكان املولوي نذير 
حســني وتلميــذه واملشــايخ الخــرون معــه 
أول املغادرين، لهنم كانوا جالسني ابلقرب 
مــن البــاب، فاغتنمــوا هذه الفرصة وذهبوا. 
وعندمــا خــال املســجد مــن معظــم النــاس 
قــام حضرتــه وخــرج، وكان عــدد كبــر مــن 
رجــال الشــرطة حولــه. فلمــا وصــل حضرته 
إىل البــاب الشــمايل للمســجد أخــذ خــدام 
حضرته يبحثون عن العرابت اليت كانوا قد 
اســتأجروها ودفعوا أجرة الذهاب واإلايب 
سلًفا، ولكنهم فوجئوا مبغادرة العرابت بعد 
وحالــوا  ابملغــادرة،  أصحاهبــا  النــاس  إقنــاع 
دون اقــرتاب أيــة عربــة أخــرى مــن املــكان. 
وهكــذا ظــل حضرتــه منتظرا إىل ربع ســاعة 
على الباب. ويف هذه الثناء حاول حشد 
بنيــة  حضرتــه  إىل  الوصــول  الغوغــاء  مــن 
اإليــذاء. كان ضابــط الشــرطة رجــاًل يقًظــا 
ونشــيًطا فنصح حضرته ابســتقالل ســيارته 
فورًا واالجتاه حنو بيته لن نوااي الناس تنذر 
عبــد  واملولــوي  حضرتــه  فاســتقل  ابلشــر. 
الكرمي السيارة وغادرا، أما البقية فقد حلقوا 

هبما سرا على القدام.
وكان يف هــذه املناســبة مــع حضرته املولوي 
عبــد الكــرمي الســيالكويت، وســيد أمــر علي 
قــادر فصيــح، وحممــد خــان  شــاه وغــالم 
الكفتهلــو، واحلكيــم فضــل ديــن البهــروي 

وبر سراج احلق وستة أصحاب آخرون.

بعد هذا احلادث الذي حصل يف املسجد 
مناظــرة  حضرتــه  بيــت  يف  متــت  اجلامــع، 
كتابيــة بــني حضرتــه وبــني املولــوي حممــد 
بشــر البهوابلــوي، وتقــرر فيمــا بينهمــا أن 
كال من الطرفني ســيتقدَّم خبمســة بياانت، 
ولكــن ملــا رأى املســيح املوعــود  أن 
دليــل  أي  يقــّدم  ال  بشــر  حممــد  املولــوي 
جديــد، وأخــذ يعيــد تلــك الدلــة القدميــة 
الــيت أبطلهــا حضرتــه ســلًفا، أهنــى حضرتــه 
هــذا النقــاش علــى ثالثــة بيــاانت فقط بعد 
إخباره الطرف الخر أبن استمرار املناظرة 
هبــذا الســلوب ليــس إال تضييع لألوقات، 
ومل يبــاِل يف ذلــك بطعــن الطــرف املعــارض 
واستهزائه. ولقد نشرت هذه املناظرة حتت 
وميكــن  دهلــي«،  مناظــرة  »احلــق  عنــوان: 
أهنــى  قــد  حضرتــه  أن  مالحظــة  للقــراء 
النقــاش حــني نفــد كل ما كان عند املولوي 
حممــد بشــر، ومل يكــن ياجــج إال ابلمــور 

املتكررة.
يبتغــون  ال  واملرســلني  النبيــاء  أن  احلــق 
ُبغيُتهــم  وإمنــا  العــامل،  يف  الصيــت  كســب 
العــامل، وهــم يضحــون  إرســاء الصــدق يف 
بــكل نفيــس يف ســبيل حتقيــق هذا اهلدف. 
إّن عزهتم كلها بيد هللا تعاىل، فال يكرتثون 
بعــزة الدنيــا وِصيتهــا، وعندمــا يركلون مجيع 
هللا،  لوجــه  وصيتهــا  الدنيويــة  العــزة  أنــواع 
ُيِعزهــم هللا تعــاىل مــن عنــده، وُيكلَّلــون بعزة 

الدين والدنيا معا.
بتيــار  أشــعر  التاليــة  الواقعــة  أقــرأ  كلمــا 

يف  يســري  والســرور  اللــذة  مــن  عجيــب 
داخلي، و يرتاءى يل مشهد عجيب لغرة 

هللا القدوس وحمبته ووفائه وتكرميه لعبده 
لقــد ُروَي أنــه قبــل إعــالن حضرتــه عــن 
بعــض  دعــاه  موعــوًدا،  مســيًحا  كونــه 
النــاس للنقــاش مــع املولــوي حممــد حســني 
البطالــوي حــول بعــض القضــااي املختلــف 
فيهــا بــني احلنفيــة والوهابيــة، وقــد احتشــد 
الكثــر مــن النــاس لســماع هــذا النقــاش. 
ألقــى املولــوي حممــد حســني كلمة بّثت يف 
النــاس محاًســا عجيبًــا، فتحولــوا إىل آذان 
مصغيــة لالســتماع لــرّد حضرتــه، إال أنــه مل 
يــرّد علــى ذلــك إال بقولــه: ال أرى شــيًئا 
ميكــن االعــرتاض عليــه فيمــا قالــه املولــوي 
أقــول  حممــد حســني، لذلــك ال أريــد أن 
شــيئا ردًّا عليــه، لن هــديف هــو إحقــاق 
احلق ال اللجاج الذي ال طائل منه. ميكن 
تصــور اليــأس الــذي ولّــده ردُّه يف النــاس، 
وموجــة االســتهزاء الــيت صــدرت منهم، إال 
أن حضرتــه مل يبــال بصيتــه وال بتشــوه اسه 
وُسعتــه مقابــل قــول احلــق، وسع أقواال من 
قبيل: إنه جنُب، وهرب، وُذّل وأهني، غر 
أنــه قــام مــن هنــاك وغــادر. إن هــذه اهلزمية 
اليت رضي هبا عبد هللا هذا لوجهه سبحانه 
مجيــع  مــن  إليــه  أحــّب  أصبحــت  وتعــاىل 
االنتصــارات، ومل تكــد متضــي علــى هــذا 
احلــادث ليلــة واحــدة إال وأوحــى هللا تعــاىل 
إىل عبده هذا وحًيا معناه: لقد رضي رّبك 
بــركاٍت كثــرًة  وســيباركك  هــذا،  بفعلــك 
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حىت إن امللوك ســيتركون بثيابك. مث ُأري 
حضرتــه يف الكشــف هــؤالء امللــوك أيضــا 
وكانــوا  اجليــاد،  صهــوات  ميتطــون  وكانــوا 
سبعة. ولعّل يف ذلك إشارة إىل أن امللوك 
مــن القــارات الســبع ســيدخلون يف مجاعته 

ويتركون به.
إنه جتل للغرة واحملبة اإلهلية والوفاء اإلهلي 
وإنعام هللا تعاىل على املتواضعني، ومل يكن 
المــر مقتصــرًا علــى حضرتــه، بــل كل مــن 
أنشأ مع هللا صلة ال تشوهبا شائبة نفسانية 
فســيجد هللا  فحســب  لوجــه هللا  وكانــت 
تعاىل رحيًما وعطوًفا على النحو املذكور. 

لهنا سنة هللا ولن جتد لسنة هللا تبديال.
  املوعــود  املســيح  ابختصــار، كان 
قــد أهنــى النقــاش مــع املولــوي حممــد بشــر 
علــى ثالثــة بيــاانت فقط بدال من مخســة، 
مث غــادر دهلــي يف اليــوم نفســه ووصــل إىل 
بتيالــه حيــث كان جــّدان لمنــا مــر انصــر 
نــواب موّظًفــا، ونشــر مــن هنــاك يف 31 
أكتوبــر 1891م إعــالاًن دعــا فيــه املولــوي 
حممــد إســحاق للمناظــرة حــول قضية وفاة 
املســيح الناصــري وحياتــه، إال أنــه مل ُتعَقــد 
أية مناظرة هناك، فغادر حضرته قافال إىل 
قاداين، ولكنه عزم على السفر مرة أخرى 
يف 1892م فســافر إىل الهور أوال حيث 
ألقــى خطــااًب يف اجلمهــور يف 31 ينايــر، 
وُعِقــدت مناظــرة بينــه وبــني املولــوي عبــد 
احلكيــم الكالنــوري وانتهــت يف 3 فرايــر 
1892م. ســافر حضرتــه مــن الهــور إىل 

سيالكوت ومن هناك إىل جالندهر مث إىل 
لدهيانه ومن مث إىل قاداين.

وهكذا انتهت هذه السفار، وكانت أوىل 
أسفاره بعد إعالنه كونه مسيًحا موعوًدا.

مث خرج حضرته من قاداين يف مايو من عام 
1893م فخــاض مناظــرة خطيــة مــع عبــد 
هللا آهتم املسيحي يف أمرتسر، وقد نشرت 
تفاصيلهــا يف كتــاب »احلــرب املقدســة«، 
مايــو   22 يف  املناظــرة  هــذه  بــدأت  لقــد 
1893م وانتهــت يف 5 يونيــو 1893م، 
ويف البيــان الخــر أنبــأ حضرته إبعالم من 
هللا عــن آهتــم، والــذي لقــي مصــره حتقيقــا 
النبــوءة. وخــالل هــذه الايم ابهــل  هلــذه 
حضرته املولوي عبد احلق الغزنوي يف 10 
ذي القعــدة 1310هـــ املوافــق لـــ 27 مايو 
1893م يف مصلــى العيــد أبمرتســر، مــع 
أن حضرتــه قــد دعــا يف إعالنــه املنشــور يف 
30 شــوال 1310هـــ مجيــع مكّفريــه مــن 
العلماء واملشــايخ املشــهورين يف اهلند كلها 
إال أنــه مل ينــِر منهــم للمبــارزة إال املولــوي 

عبد احلق الغزنوي.
)وللتفاصيــل يرجــى الرجــوع إىل أتليفــات 
واحلــق  الوهــام،  إزالــة  التاليــة:  حضرتــه 
دهلــي،  مناظــرة  واحلــق  لدهيانــه،  مناظــرة 
التاليــة:  واإلعــالانت  املقدســة.  واحلــرب 
1310هـــ،  شــوال   30 بتاريــخ  اإلعــالن 
1310هـــ،  القعــدة  ذي   9 وبتاريــخ 
واإلعــالن بتاريــخ 2 أكتوبــر و6 أكتوبــر، 
1891م،  أكتوبــر  و23  أكتوبــر،  و17 

فرايــر  و3  ينايــر   28 بتاريــخ  واإلعــالن 
و17 مارس 1892م. 

كمــا ميكــن االطــالع علــى املراســلة بــني 
حضرتــه وبــني مــر عبــاس علــي بتاريخ 6، 
7، 9 مايو 1892، وتذكرة املهدي اجلزء 
الول وسرة املسيح املوعود أتليف اخلليفة 

الثان أيده هللا بنصره(
مــدة  حتــّدد  مل  أنــه  هنــا  ابلذكــر  واجلديــر 
يــدُع  مل  املباهلــة، كمــا  هــذه  يف  للفصــل 
حضرتــه علــى الفريق املخالف له، إمنا دعا 
ابليت: إن كنــت كــذااب ومفرتاي فلينـــزل هللا 
تعــاىل علــّي اللعنــة والعــذاب الذي مل ينـــزله 
على أحد من الكفار من ال إميان هلم منذ 

بدء اخللق.
لقــد نشــر ذلــك حضرتــه قبــل املباهلــة يف 
إعــالن لــه بتاريخ 9 ذي القعدة 1310هـ 
املوافــق 26 مايــو 1893م قائال: ســأدعو 

مثل هذا الدعاء عن نفسي فحسب.
وبدهــي ذلــك الرقــي واالزدهــار الذي أانله 

هللا تعاىل حضرَته بعد هذه املباهلة.
مث نشــر حضرتــه إعــالاًن آخــر للمباهلــة يف 
1896 يف كتابه »عاقبة آهتم«، وقد حّدد 
حضرتــه فيــه مــدة عــام وحتــّدى فيــه قائــال: 
إن تعرضــت للعــذاب اإلهلــي خــالل هــذه 
املــدة أو إذا جنــا واحــد مــن املباهلــني مــن 
عــذاب هللا غــر العــادي ولــو كان عددهــم 
يبلــغ اللــوف فســُأْعَتر كاذاًب. ولقــد أاثر 
حضرته مَحِيََّة املشايخ بكلمات مؤثرة، إال 

أنه مل خيرج أحد منهم ملواجهة حضرته.
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*مــن كان يــب أن يعلــم أنــه يــب هللا، فليعــرض نفســه 
علــى القــرآن. فمــن أحــبَّ القــرآن فهــو يــب هللا، فإمنــا 

القرآن كالم هللا. )عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه(

*  قــال الفضيــل بــن عيــاض : تعلمــت الصــر مــن صــي 
صغــر. ذهبــت مــرة إىل املســجد فوجــدت امــرأة تنظــر 
مــن داخــل دار، وهــي تضــرب ابنهــا، وهو يصرخ، ففتح 
الباب وهرب، فأغلَقْت عليه الباب، قال: فلما رجعت 
نظــرت فلقيــت الولــد بعدمــا بكــى قليــاًل انم علــى عتبــة 
البــاب يســتعطف أمــه؛ فــرق قلــب الم ففتحت الباب، 
فبكيت حىت ابتلت حلييت ابلدموع وقلت: سبحان هللا! 

لو صر العبد على اببه عز وجل لفتحه له. 

* القلــوب كالقــدور تغلــي مبــا فيهــا، وألســنتها مغارفهــا، 
فانظــر إىل الرجــل حــني يتكلــم، فــإن لســانه يغــرتف لك 
ممــا يف قلبــه، حلــو.. حامــض.. عــذب.. أجــاج.. وغر 
ذلــك، ويبــني لــك طعــم قلبــه اغــرتاف لســانه. )يــى بن 

معاذ(

* اختــذ مــن طاعــة هللا جتــارة، أتتيــك الرابح مــن غــر 
بضاعة. )مالك ابن دينار(

* من هداية احلمار »الذي هو أبلد احليوان« أن الرجل 
يســر بــه وأييت بــه إىل منزلــه مــن البعــد يف ليلــة مظلمــة، 
فيعرف املنزل. فإذا خلى جاء إليه، ويفرق بني الصوت 
الذي يستوقف به والصوت الذي يث به على السر. 
فمن ال يعرف الطريق إىل منزله.. وهو اجلنة.. فهو أبلد 

من احلمار. )ابن القيم(

* ُسئل اإلمام أمحد: مىت جيد العبد طعم الراحة؟ فقال: 
عند أول قدم يضعها يف اجلنة.

* قيــل للحســن البصــري يومــًا: أي شــيء يدخــل احلــزن 
يف القلب؟ فقال: اجلوع، قال: فأي شيء خيرجه، قال: 

الشبع، مث قال: توبوا إىل هللا من كثرة النوم والطعام.

*  كونــوا بوابــني علــى ابب قلوبكــم، وأدخلــوا مــا أيمركم 
هللا إبدخالــه، وأخرجــوا مــا أيمركــم هللا إبخراجــه. )عبــد 

القادر اجليالن(








