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التقوى

كلمة التقوى

من ُيسَلب ُحريتهم حينا من الزمان يقبعون 
القيود  يف  يرسفون  السجون  غياهب  يف 
واألغالل، ال َجرََم أهنم يتهللون فرحا بقرب 
موعد فك قيودهم، ومن َثَّ إطالق سراحهم املنشود، 
وكلما اقرتب أكثر ذلك املوعد املرجتى، انفرجت الثغور 

ابتساما وازدادت النفوس انتشاء.
األرض  أن  يف  أبدا  نشك  ال  أمحديني،  وكمسلمني 
بكآبة  ممتسحة  الورى كانت  خري  مولد  قبيل  أبسرها 
ترى  يدري مىت  مظلم ابرد ال  امللقى يف غيهب  ذلك 
احلقيقة  هذه  على  معنا  ويتفق  بل  النهار،  عيناه ضوء 
من  طائفة  بل وحىت  املسلمني،  غري  من  منصف  كل 
املتعصبني املوغلني يف العداء لدين اإلسالم ونبيه العظيم 
. نعم، فاجلاهلية مل تكن مقصورة على بالد العرب 
قبل مبعث النيب اخلامت ، بل كانت حالة عامة مل تكد 

ُتستثىن منها بقعة من بقاع األرض الواسعة.
كتابه  يف  رينو«  »جوزيف  الفرنسي  املؤرخ  فنجد 
»الفتوحات اإلسالمية يف فرنسا وإيطاليا وسويسرا يف 
إىل  يدلف  امليالدي«  والعاشر  والتاسع  الثامن  القرن 
وصف حال أورواب طول فرتة العصور الوسطى،  فيقول: 
»طفحت أوراب يف ذلك الزمان ابلعيوب واآلاثم، وخلت 
من النظافة والعناية ابإلنسان واملكان، وضجت ابجلهل 
واالضطهاد،  الظلم  فيها  وفشا  والتأخر،  والفوضى 

وشاعت فيها األمية«.
إذا فحىت أكثر بقاع األرض تقدما دنيواي اليوم كانت 
وليست  وقتذاك،  املوحل  اجلاهلية  مستنقع  يف  غارقة 
اهلند  وبالد  أيضا،  الفرس  بالد  بل  فحسب،  أورواب 

من  سراحه  إطالق  وثيقة  للعامل  ُتكتب  فلم  وغريها. 
سجن اجلاهلية املقيت إال مبولد خري األانم واملدافع عن 
نفسه  السعيد  املولود  ذلك  مبعث  تعاىل، ث  خلق هللا 
بعد 40 عاما من تقدمي شهادات الصدق واخُلُلق القومي 

 ودالئل الرأفة والرمحة خبليقة هللا بشكل عام. 
إن مولد طفل ما، أاي كان، هلو حدث َيُسرُّ أهله يف 
ا عظيم الشأن  كل حال، فماذا لو كان ذلك الوليد فذًّ
فرح  املولد هلو مدعاة  أن هذا  املقام؟! ال شك  عايل 
ابتهاجا  يتزين  أخذ  والذي  أبمجعه،  الروحاين  الوجود 

َحقٌّ ِلْلَعاَلِم ُكلِِّه 

أَْن َيْفَرَح ِبَمِجيِء الُمَخلِِّص



3

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد السابع، صفر وربيع األول - 1440 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر  201٨ م

وحبورا بقرب حتقق النبأ السار، ووقوع احلدث السعيد.
أما فيما يتعلق ابالحتفال مبولد أي إنسان بشكل عام، 
وابلشكل الشائع يف هذه األايم، فهو من قبيل اللغو 
الذي ال طائل من ورائه، فال ُيدرى مب ُيتـََفل؟! أبعام 
ضاع ومضى؟! أم بعام دخل؟! فال نقول أهنا حمرَّمة، ما 
مل تنطو على ممارسات حمظورة أصال، ولكن نقول أهنا 
تنايف احلكمة اجلديرة بكل عاقل. واحلال  أمور الغية 
نفسها ابلنسبة إىل ذكرى ميالد العظماء، وعلى رأسهم 
حضرة سيدان حممد النيب اخلامت  والذي حتولت ذكرى 

ميالده يف بعض داير املسلمني بكل أسف إىل موسم 
آخرين حتولت هذه  ولدى  احللوى وحفالت،  لتجارة 
الذكرى العطرة إىل انٍد ُيساء فيه إىل ذلك النيب العظيم 
من خالل تصرفات مشينة، وحاشاه، كما يفعل على 
حتفظ  »مجعية  أنفسهم  على  يطلقون  من  العام  مدار 
ختم النبوة« أو »لبيك اي رسول هللا«، فال تكاد ترى 
من يتفي هبذه الذكرى العظيمة إبراءة جالل صاحبها 
اليت  تعاليمه، غري اجلماعة اإلسالمية األمحدية  ومجال 

هي البعثة الثانية لإلسالم.
العدد  ُدرَّة  تعكس  الشهر  هلذا  التقوى  جملة  عدد  ويف 
ممثلة يف خطبة حضرة اخلليفة اخلامس أيده هللا تعاىل 
بنصره العزيز شعاعا من نور أسوة النيب اخلامت  ليتبني 
هنارا  جهارا  خيالفون  اليوم  مسلمي  أن  للقارئ كيف 
تلك األسوة احلسنة وهم يسبون أهنم يسنون صنعا. 
هذا  عن  ثرية  مقالية  مادة  الكرمي  القارئ  يطالع  كما 
املقاالت  هذه  أحد  الشهر،  هذا  يف  الرئيس  املوضوع 
يقدم صورة من صور إحسان حضرة سيدان حممد نيب 
وثيقة  توقيع  رعى  حني  أبسرها،  البشرية  إىل  السالم 
الدينية  املعرفة  بني  التارخيية  السالم  ومعاهدة  الصلح 
على  الضوء  يلقي  اآلخر  واملقال  الدنيوية.  والعلوم 
نبوءات عن بعثة خامت النبيني، واملتناثرة هنا وهناك يف 
خنبة  إىل  ابإلضافة  هذا  املقدس.  الكتاب  صفحات 
الثابتة واحللقات  من املواضيع األخرى ضمن األبواب 
الشهرية املسلسلة. ندعو هللا تعاىل أن جيعل كل كلمة 
ُسطرت يف هذا العدد وكل عدد خالصة لوجهه الكرمي، 

وأن يرينا مثارها اليانعة بفضله وجوده، آمني.

فلــم ُتكتــب للعــامل وثيقــة إطــاق رساحــه مــن 

ــام  ــد خــر األن ــة املقيــت إال مبول ســجن الجاهلي

واملدافــع عــن خلــق اللــه تعــاىل، ثم مبعــث ذلك 

املولــود الســعيد نفســه بعــد 40 عاما مــن تقديم 

شــهادات الصــدق والُخُلــق القويم ودالئــل الرأفة 

والرحمة بخليقة الله بشكل عام. 
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التقوى

 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن



َمْن َيَضع َعَلى َقْلِب اإلْنساِن 

الُحُجب واألْقَفال؟

a j

ْبُع َواْلَْرُض  َمَواُت السَّ ﴿ُتَسبُِّح َلُه السَّ
َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإلَّ ُيَسبُِّح 
َتْسِبيَحُهْم  ْفَقُهوَن  تـَ َل  َوَلِكْن  ِبَْمِدِه 

ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾ )45(

شرح الكلمات:
ِفْقًها:  َقَه الشيَء يفَقه  فـَ َتفَقهون:  ل 
عِلم  َقًها:  فـَ يفَقه  الرجُل  وَفِقَه  َفِهَمه. 

وكان فقيًها )األقرب(.
حليًما: حُلم يُلم ِحْلًما: صَفح وسرَت 

فهو حليم )األقرب(.

التفسري: 
النظرة  أن  هنا    هللا  بنّي  لقد 
الشمولية يف الكون تدّل على وحدانية 
هللا تعاىل، كما أن النظر يف كل شيء 
نفسها؛  النتيجة  إىل  يوصلنا  منفرًدا 
َموَاُت  السَّ َلُه  علًما أن مجلة ﴿ُتَسبُِّح 
﴾ تتحدث  ْبُع وَاأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ السَّ
التوحيد،  على  الشمولية  الداللة  عن 
وأما مجلة ﴿َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح 
ِبَْمِدِه﴾ فتتحدث عن الداللة الفردية 
لكل شيء على التوحيد، إذ لو كانت 
الفردية  الداللة  تشمل  األوىل  اجلملة 
للجملة  داٍع  هناك  كان  ملا  أيضا 

الثانية.
أما الداللة الشمولية فبياهنا أن النظر يف 
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شىت األشياء املوجودة يف الكون يدل 
على وجود صلة متينة بينها. فبالرغم 
عن  بعضها  األشياء  هذه  ابتعاد  من 
بعض مباليني األميال، إال أهنا متصلة 
اإلحكام؛  شديد  بنظام  بينها  فيما 
اتم  ابنسجام  األشياء  هذه  وارتباط 
حتت نظام حمكم واحد يدل جليًّا أنه 
واحد  قانون  إال  الكون  يوجد يف  ال 
وإال الختّل نظامه. ومبا أنه ال يوجد 
فكيف  واحد  قانون  إال  الكون  يف 

ميكن أن يوجد فيه مقنٌِّن آخر. 
كما أن كل شيء يف الكون يسّبح هلل 
تعاىل تسبيًحا فردايًّ أيًضا، إذ تتجلى 
  البارئ  صفاُت  شيء  يف كل 
ومالًكا  وخالًقا  وغّفارًا  سّتارًا  ككونه 
جتد كل  أنك  مبعىن  ذلك..  إىل  وما 
الصفات  هذه  وفق  يعمل  شيء 
اإلهلية. لو فَحصتم أية ذرة يف الكون 
الصفات  هذه  بصمة  فيها  لوجدمت 
اإلهلية كلها. فما دام كل شيء جُيّلي 
صفاِت اإلله الواحد فكيف ميكن أن 

ُينَسب إىل إله آخر؟
تفَقهون  ال  ﴿ولكْن  تعاىل  قوله  أما 
تسبيَحهم﴾ فقد قال البعض أن املراد 
منه أن لكل شيء لغًة مستقلة يسّبح 
)تفسري  لغته.  نفهم  ال  ولكنا  هبا، 

البغوي(
أقول: لو كان لكل شيء لغة يسبح 

يكون  فكيف  نفهمها  ال  ولكن  هبا 
ما  الدليل  إمنا  لنا؟  دلياًل  األمر  هذا 
فليس  إذن  وإدراكه.  فهمه  نستطيع 
املراد من هذه اجلملة أننا ال نفهم لغة 
الصحيح  املفهوم  إمنا  األشياء،  هذه 
هو أننا ال ندرك أن كل هذه األشياء 
هي األخرى تقوم بتسبيح هللا تعاىل.

ونّبه هللا تعاىل بقوله ﴿إنه كان حليًما 
بلم،  يعاملكم    أنه  إىل  غفورًا﴾ 
ولكنكم ال تنتفعون من حلمه، وإمنا 
عدم  أن  فّكرمت  هال  متردًّا.  تزدادون 
الكوين  النظام  هذا  من  انتفاعكم 
نزول  وعدَم  عليه،  الدالة  والرباهنِي 
يف  استمراركم  رغم  عليكم  العقاب 
أن هللا  على  يدل  إمنا  والتمرد،  الشر 
حليم فال يؤاخذكم فورًا؟ فاألوىل بكم 
أن تتحّلوا ابلنبل وتتصرفوا مبا يتالءم 

مع هذا احللم الرابين.

َنَك  يـْ بـَ َجَعْلَنا  اْلُقْرآَن  رَْأَت  قـَ ﴿َوِإَذا 
ِبْلِخَرِة  ْؤِمُنوَن  يـُ َل  الَِّذيَن  ْيَ  َوبـَ

ِحَجاًب َمْسُتورًا﴾ )46(

شرح الكلمات:
حَجب  مصدُر  احلجاب:  ِحجاًب: 
ما  وكلُّ  السرُت؛  واحلجاب:  يُجب. 

احُتجَب به )األقرب(.

التفسري: 
أنك  أوهلما:  مفهومان؛  اآلية  هلذه 
بينك  جنعل  الكرمي  القرآن  تقرأ  حني 
يكفرون ابآلخرة حجااًب  الذين  وبني 
وقد  رؤيته.  يستطيعون  ال  خفيًّا 
﴿مستورًا﴾  بكونه  احلجاب  وصف 
أنه  اجلاهلني  من  أحد  يظن  كيال 

حجاب مادي.
تعاىل كان  هللا  أن  البعض  قال  وقد 
خيتفي  حجااًب    النيب  على  يلقي 
الناس، وقد ساقوا هبذا  به عن أعني 
هلب.  أيب  زوجة  عن  قصة  الصدد 
ومسعت  املسد  سورة  نـزلت  ملا  قالوا: 
ِجيدها  ﴿يف  تعاىل  قوَله  املرأُة  هذه 
حبٌل ِمن َمَسٍد﴾ استشاطت غضًبا، 
إيذاءه.  تريد    النيب  إىل  وأسرعت 
فجعل  شرها،  من  ليحميه  ربَّه  فدعا 
فلم  حجااًب،  النيب  وبني  بنيها  هللا 
)الدر  إيذاَءه  وال    رؤيَته  تستطع 

املنثور، والرازي(. 
إذ كيف  اخلرافات،  من  خرافة  هذه 
الدنيا  خيش  مل  الذي  للرسول  ميكن 
الضعيفة  املرأَة  هذه  خياف  أن  كلها 
إلخفائه  تعاىل  هللاُ  يضطر  حىت 
معقول،  غري  هذا  احلجاب!؟  يف 
العقالء.  يقبله أي من  ويستحيل أن 
ال  الرواية  هذه  يذكرون  الذين  إن 
يفّكرون أن هللا تعاىل قد وصف هذا 



المجلد الحادي والثالثون، العدد السابع، صفر وربيع األول - 1440 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر  201٨ م

6

التقوى

خفيًّا  أي  مستورًا..  بكونه  احلجاب 
عن األعني، ولكنهم يقولون أنه كان 

مرئيًّا، وكان النيب  خمتفًيا وراءه!
واملفهوم الثاين هلذه اآلية هو أن ذلك 
حجاب  وراء  مستور  أيًضا  احلجاب 
آخر.. مبعىن ليس بينك وبني الكفار 
ِمن  بل ُحجب كثرية  حجاب واحد، 
محّية قومية وأموال طائلة وأخالق ذميمة 
من  مينعهم  اترًة  أي  ذلك..  إىل  وما 
اإلميان تفكريُهم أهنم لو آمنوا الضطروا 
أخرى  واترة  وقومهم،  عشريهتم  لرتك 
يول دون إمياهنم خوُفهم على أمواهلم؛ 
سيتطلب  اإلميان  أن  يفكرون  وأحيااًن 
األخالق  رذائل  من  الكثري  ترك  منهم 
فاهلل  تعوَّدوا عليها.  قد  اليت  والعادات 
لن  أهنم  هنا    نبيه  نبه  قد  تعاىل 
احلجب،  هذه  يزيلوا  مل  ما  يصّدقوك 
ولكن املشكلة أن هذه احلجب خافية 
عليهم، فال يستطيعون رؤيتها؛ ويظنون 
لو  يقولون:  إذ  القرآن،  يف  العيب  أن 
كان خريًا لتأثرت به قلوبنا على الفور. 
على  راَن  قد  الصدأ  أن  احلق  ولكن 
واجلميل  مجياًل،  القبيح  فريون  قلوهبم، 

قبيًحا، فأصبح إمياهنم بعيَد املنال. 
 وهذا املفهوم الثاين تؤكده أيًضا اآليُة 
التالية: ﴿وجعلنا على قلوهبم َأِكّنًة﴾.. 
أي ليست قلوهبم يف غطاء واحد، بل 

هي يف أغطية كثرية. 

َأْن  َأِكنًَّة  ُلوِبِْم  قـُ َعَلى  ﴿َوَجَعْلَنا 
َوِإَذا  رًا  َوقـْ آَذاِنِْم  َوِف  ْفَقُهوُه  يـَ
َولَّْوا  َوْحَدُه  اْلُقْرَآِن  ِف  رَبََّك  َذَكْرَت 

ُفورًا﴾  )47(  َعَلى َأْدَبِرِهْم نـُ
 

شرح الكلمات:
، وهو: ِوقاُء كّل شيء  َأِكنَّة: مجُع ِكنٍّ

وِسرتُه )املنجد(.
رًا: ثُقلْت، أو  رًا: وَقرْت ُأذُنه َتِقُر َوقـْ َوقـْ

ذَهب مسُعه كلُّه وَصمَّْت )األقرب(.
الشيَء  وىّل  أدبَر.  هاراًب:  وىّل  ولَّوا: 
وعن الشيِء: أعرَض وَنَى )األقرب(.

التفسري: 
اعَلْم أن كلمة ﴿أن يفَقهوه﴾ متعلِّق 
قد  أننا  واملراد  حمذوٍف،  له  مبفعوٍل 
كراهَة  األكّنَة  قلوهبم  على  جعلنا 
هؤالء  مثُل  اإلسالم  يف  يدخل  أن 
األشرار الذين قد غّطوا قلوهبم بشىت 
الظلمات، فيتسبَّبوا يف تشويه مسعته.

وقد يثار هنا اعرتاض وهو: مبا أن هللا 
هو الذي جعل على قلوهبم األغطيَة 
وكيف  احلقيقة،  يدركوا  أن  هلم  فأىن 

جيوز لوُمهم إذْن؟
ولقد رّد هللا  على ذلك ردًّا مبدئيًّا 
ُيِضلُّ  ﴿وما  فقال  آخر  مكان  يف 
 ..)27 )البقرة:  الفاسقني﴾  إال  به 

تتولد من عند  أن هذه احلجب  أي 
أنفسهم، وليس من اخلارج. وقد صرّح 
من  آخر  موضع  يف  بذلك    هللا 
القرآن الكرمي فقال ﴿أم على قلوٍب 
على  أي   ..)25 )حممد:  أقفاهُلا﴾ 
قلوهبم أقفال تولدت من عند أنفسهم 
احلجَب  هذه  خيتار  فاإلنسان  هم. 
واألقفال بريته، أما هللا تعاىل فيضع 
على قلب اإلنسان ما خيتاره بنفسه. 
قلبه  يتطهر  مل  ما  اإلنسان  أن  ذلك 
لن ينفعه الدخول يف اجلماعة اإلهلية 

شيًئا، وإمنا سيلّطخ مسعَتها.
ربَّك  ذكرَت  ﴿وإذا  تعاىل  قوله  أما 
أدابرهم  على  ولَّوا  وحَده  القرآن  يف 
﴿وحده﴾  أن كلمة  فاعلم  نفورًا﴾ 
يؤمنون  املشركني  أن  على  تدل 
من  يتضايقون  ولكنهم  تعاىل،  ابهلل 
التوحيد. وهذا الضيق أيًضا أحد هذه 

احلجب املذكورة أعاله.

ِإْذ  ِبِه  َيْسَتِمُعوَن  ِبَا  َأْعَلُم  ﴿َنُْن 
ِإْذ  َنَْوى  ُهْم  َوِإْذ  ِإَلْيَك  َيْسَتِمُعوَن 
تَِّبُعوَن ِإلَّ رَُجًل  اِلُموَن ِإْن تـَ ُقوُل الظَّ يـَ

َمْسُحورًا﴾ )48(

شرح الكلمات:
َأصَغى  وإليه:  له  استمَع  يستمعون: 
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)األقرب(.
امُلسارُّون،  السرُّ؛  النجوى:  َنَْوى: 
فيه  يستوي  ابملصدر  وصٌف  وهو 

املفرد واجلمع )األقرب(.
عن  املصروف  املخدوع؛  مسحورًا: 
املسلول*.  ؛  الُلبِّ املسلوب  األمر؛ 
فكأهنم قالوا هلم: إنكم ال تتبعون إال 
رجاًل قد اخندع؛ أو ُصرف عن احلق؛ 
مبرض  أصيب  أو  عقله؛  ُسلب  أو 
أنبياء  أن صحة  ذلك  له.  ال عالج 
ابلعموم  جيدًة  تكون  ال  تعاىل  هللا 
املرتدية ألقوامهم،  احلالة  حلزهنم على 
فيقول املعارضون إنه مريض ضعيف، 
إْن  الزمن؛  من  برهة  بعد  وسيموت 
قليٍل  عن  صيٍف  »سحابة  إال  هو 

ُع«. تقشَّ

التفسري:
اعَلْم أن الباء يف قوله تعاىل ﴿يستمعون 
واملراد  الالم،  مبعىن  جاءت  به﴾ 
من  الذي  الغرض  جيًدا  نعلم  أننا 

أقوالك.  إىل  هؤالء  يستمع  أجله 
يرفضوك  لكي  إليك  يستمعون  إمنا 
ويتهموك فحسب. وكأن هذه اجلملة 
جاءت شرًحا للوقر املذكور يف اآلية 

املاضية.
وقد تكون الباء يف ﴿يستمعون به﴾ 
حالة  نعلم  أننا  واملعىن  للمصاحبة، 
وما  لك.  استماعهم  وقَت  قلوهبم 
يف  تفكريهم  هي  احلالة؟  هذه  هي 

االستهزاء بك ومعارضتك.
من  املزيد  عن  اآلية  هذه  تتحدث 
احلجب اليت غّطت قلوَب املنكرين. 
احلجب  أول  إن  تعاىل:  هللا  فقال 
الشرك.  هو  إمياهنم  دون  احلائلة 

حممد  إىل  يستمعون  ال  أهنم  واثنيها 
وإمنا  إطالًقا،  وتدبٍُّر  بتأنٍّ  هللا  رسول 
واالهتام  السخرية  هبدف  َيسمعونه 
فحسب؛ فكيف ميكن إذن، واحلال 
هذه، أن يدركوا احلقيقة. واثلثها أهنم 
يستهينون مبحمد، ظانني أن أمره لن 
اخلزي  ونرى  به  نؤمن  فلماذا  يدوم، 
احلمقى  بعض  أن  ورابعها  واهلوان؟ 
ُسلب  قد  حممًدا  أن  يظنون  منهم 
إليه.  لإلصغاء  داعَي  فال  عقُله، 
خمدوًعا،  يسبونه  أهنم  وخامسها 
أمره،  يف  للتدبر  احلاجة  يرون  فال 
فرِحني يف أنفسهم أبهنم مصيبون كبَد 

احلقيقة. 
كما يتبني من هذه اآلية أن الكفار 
ملا فشلوا يف صد تيار انتشار اإلسالم 
املسلمني  على  والعدوان  ابلظلم 
بدؤوا  أخرى، حيث  حيل  إىل  جلأوا 
وبكل  سرًّا  القوم  آذان  يف  يهِمسون 

رفق ما يصّدوهنم به عن اإلسالم.

فيضع  تعاىل  الله  أما  بحريته،  واألقفال  الحجَب  يختار هذه  فاإلنسان 

عىل قلب اإلنسان ما يختاره بنفسه. ذلك أن اإلنسان ما مل يتطهر قلبه 

لن ينفعه الدخول يف الجامعة اإللهية شيًئا، وإمنا سيلّطخ سمعَتها.

* ورد يف »أقرب املوارد«: سَحره: عِمل لـه السحَر وخَدعه؛ سَحره عن األمر: صرَفه؛ وسَحره 
بكالمه وأحلاظه: استماله وسَلب لُبَّه.

 وورد يف »لسان العرب«: سَحره، فهو مسحور وسحري: أصاَب َسْحرَه. ورجٌل سحٌر وسحري: 
لُّ وذَهب حلُمه فهو سحري وَسِحٌر . )املرتجم( ُته، فإذا أصابه منه السِّ انقطع َسْحرُه، وهو رِئـَ
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ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

األسوة الحسنة

: ُأْعِطيُت َجوَاِمَع اْلَكِلمِ، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب، وَُأِحلَّْت يِلَ  ْلُت َعَلى اأَلْنِبَياِء ِبِستٍّ رََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل:   »  ُفضِّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
الغَناِئُم، َوُجِعَلْت يِلَ اأَلْرُض َطُهورًا َوَمْسِجًدا، وَُأْرِسْلُت ِإىَل اخَلْلِق َكافًَّة، َوُخِتَم يِبَ النَِّبيُّوَن  «   .   )صحيح مسلم(

ُقوُل: ِإينِّ َعْبُد اللَِّ يِف ُأمِّ اْلِكَتاِب خَلَامَتُ النَِّبيِّنَي َوِإنَّ آَدَم َلُمْنَجِدل  َلِميِّ َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل اللَِّ  يـَ َعِن اْلِعراَْبِض ْبِن َسارَِيَة السُّ
َها ُنوٌر َأَضاَءْت َلُه  ْوَمُه َوُرْؤاَي ُأمِّي الَّيِت رََأْت أَنَُّه َخرََج ِمنـْ رَاِهيَم َوِبَشارَِة ِعيَسى قـَ بُِّئُكْم ِبَتْأِويِل َذِلَك: َدْعوَِة َأيِب إِبـْ يِف ِطيَنِتِه. َوَسُأنـَ

اِم وََكَذِلَك تـَرَى ُأمََّهاُت النَِّبيِّنَي َصَلوَاُت اللَِّ َعَلْيِهْم. )مسند أمحد،كتاب مسند الشاميني( ُقُصوُر الشَّ

َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّيِب  ـ َقاَل   »  َخرْيكْم َخرْيكم أَلْهِلِه وََأاَن َخرْيكْم أَلْهِلي  «   .  )سنن ابن ماجة(

ُر، وََأوَُّل  ْنَشقُّ َعْنُه اْلَقبـْ ْوَم اْلِقَياَمِة، وََأوَُّل َمْن يـَ َعْن أيب هريرة رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ  :  »  َأاَن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يـَ
َشاِفٍع، وََأوَُّل ُمَشفٍَّع  «  .  )صحيح مسلم(

ٌد وََأاَن َأمْحَُد وََأاَن اْلَماِحي الَِّذي ميَْحى يِبَ اْلُكْفُر وََأاَن احْلَاِشُر  رْيِ ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَِبيِه، َأنَّ النَّيِبَّ  َقاَل:   »  َأاَن حُمَمَّ عِن ْبن ُجبـَ
الَِّذي ُيَْشُر النَّاُس َعَلى َعِقيِب وََأاَن اْلَعاِقُب  «   .   )صحيح مسلم(

َعُث ِإىَل  بـْ ْبِلي َكاَن ُكلُّ َنيِبٍّ يـُ ْعَطُهنَّ َأَحٌد قـَ ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ :   »  ُأْعِطيُت َخًْسا ملَْ يـُ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّ اأَلْنَصاِريِّ
ْبلي، َوُجِعَلْت يِلَ اأَلْرُض َطيَِّبًة َطُهورًا َوَمْسِجًدا،  ًة، َوُبِعْثُت ِإىَل ُكلِّ َأمْحََر وََأْسَوَد، وَُأِحلَّْت يِلَ اْلَغَناِئُم َوملَْ حُتَلَّ أَلَحٍد قـَ ْوِمِه َخاصَّ قـَ
َفاَعةَ «  .   )صحيح مسلم( نْيَ َيَدْى َمِسريَِة َشْهٍر وَُأْعِطيُت الشَّ اَلُة َصلَّى َحْيُث َكاَن، َوُنِصْرُت اِبلرُّْعِب بـَ َا رَُجٍل َأْدرََكْتُه الصَّ َفَأميُّ
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)مقتبس من قصيدة لسيدان مرزا غالم أمحد القادايين عليه السالم، كتاب نور احلق(
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﴾﴿

أسوة النيب  ومسلمو اليوم بي الواقع واملأمول
يوم 12 من ربيع األول هو اليوم الذي ظهر فيه يف الدنيا 
ذلــك النــور الــذي مســاه هللا ســراجا منــريا ، والــذي كان 
ســيهب للعــامل كلــه نــورًا روحانيــا، فوهــب، والــذي أُنيــط بــه 
إقامــة حكــم هللا يف العــامل، فأقامــه، واضطلــع مبهمــة إحيــاء 
املوتى منذ قرون، فأحياهم، والذي محل على عاتقه مهمة 
السالم واألمان يف العامل، فنشر، والذي خاطبه هللا قائال:

رمحــة  يكــن  فلــم  لِْلَعاَلِمــنَي﴾،  رمَْحَــًة  ِإالَّ  َأْرَســْلَناَك  ﴿َوَمــا 
للمســلمني فقــط، بــل كان وال يــزال رمحــة لغــري املســلمني 
أيضــا ومل يكــن رمحــة للنــاس فحســب، بــل كان رمحــة حــىت 
لألنعــام والطيــور وغريهــا، وكانت شــريعته رمحة للجميع إىل 

 َراِج الُمِنيِر ِفي ِذْكَرى َمْطَلِع السِّ

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده

 هللا تعاىل بنصره العزيز
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم 2017/12/1

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

وال  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن  ِصرَاط 
الِّني، آمني.  الضَّ

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(
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يــوم القيامــة، والــذي خاطــب هللا أتباعــه قائــال: ﴿َلَقْد َكاَن 
ْوَم  ٌة َحَســَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَرُْجو اللََّ وَاْليـَ َلُكْم يِف َرُســوِل اللَِّ ُأْســوَ
اآْلِخَر َوَذَكَر اللََّ َكِثريًا﴾. فاملسلم ال ميكن أن يسمى مسلما 
حقيقيا دون التأســي هبذه األســوة احلســنة. إن نبينا  قد 
قــدم لنــا أســوة يف جمــال إقامــة التوحيد، ويف جمــال العبادات 
ويف جمــال األخــالق الســامية ويف جمــال أداء حقــوق العباد. 
ولكن املؤسف أن أكثرية املسلمني اليوم يّدعون حب النيب 
  لكــن أعماهلــم هــي ضــد مــا عّلمنــاه ســيدان حممــد ،
وقدم لنا أسوته احلسنة ابلعمل به. لقد جاء نبينا  رمحًة 
للعاملــني، ولكــن هــؤالء القــوم الذيــن يدعون حبــه ويتفلون 
يوم الثاين عشر من ربيع األول بكل محاس، فإهنم قد مألوا 
معظــم بــالد العــامل اإلســالمي ابلفــن والفســاد بــداًل مــن أن 
يعاهدوا ويقولوا اي رســول هللا  ســوف ننشــر الرمحات يف 
كل انحيــة عاملــني أبســوتكم احلســنة. يف يــوم الفرحــة هذا 
كان الواجــب علــى كل املســلمني أن يؤكــدوا أبعماهلــم أن 
النــيب الــذي يؤمنــون بــه كان َملِــَك األمــِن والســالم، وكان 
رمحــة للعاملــني، وقــدم منوذجــا مثاليا عاليا يف عبادة هللا وبلغ 

أعلى مســتوى يف األخالق الســامية، وإهنم عاملون بســنته 
كما أمرهم هللا تعاىل، لذا سوف تتفجر منهم يف هذا اليوم 
ينابيــع احملبــة والــوائم واألمــن والســالم فرحــة مبولــد هذا النيب 
، ألن هذا ما أمر به رسوهلم  أتباَعه، وهذا ما انتظره 

منهم، وهذا ما عّلمهم. 

حيسبون أنم حيسنون صنعا
إن ما نراه هو عكس ذلك املأمول متاما، إذ الفساد مستشٍر 
يف البــالد اإلســالمية، بــل العــامل غــري اإلســالمي متوجــس 
مــن املســلمني يف بعــض البــالد خيفــة. ففــي ابكســتان قــد 
أوقفــت احلكومــة خدمــة اهلاتــف اجلــوال يف بعــض املــدن 
، ورجــال الشــرطة مســتنفرون أبعــداد كبــرية يف كل ميــدان 
ومنعطــف طريــق حتســبا الضطــرام نــريان الفتنــة والفســاد يف 
تلك املناسبة. أهذا هو السبيل لالحتفال مبولد هذا النيب؟ 
حيــث أصبــح كل إنســان شــريف خائفــا، وتــرتدد احلكومــة 
يف تنفيــذ القانــون للحفــاظ علــى األمــن واألمــان خوًفــا مــن 
هــؤالء. إن ســّبهم لنــا حنــن األمحديــني وكيــل الشــتائم ضدان 

يف يوم الفرحة هذا كان الواجب عىل كل املســلمني 

أن يؤكدوا بأعاملهم أن النبي الــذي يؤمنون به كان 

َمِلَك األمِن والسام، وكان رحمة للعاملني، وقدم منوذجا 

مثاليا عاليا يف عبادة الله وبلغ أعىل مستوى يف األخاق 

السامية، وإنهم عاملون بسنته كام أمرهم الله تعاىل، 

لذا ســوف تتفجر منهم يف هذا اليوم ينابيع املحبة 

.... والوئام واألمن والسام فرحة مبولد هذا النبي
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ابســم ســيدان وحبيبنــا  كان دأهبــم 
اليومــي، إال أهنــم قــد ازدادوا شــتما لنــا 
يف هذا اليوم احتفاال به، وهم يسبون 
النــيب  هــذا  عظمــة  مــن  يزيــدون  أهنــم 

العظيم بتصرفهم هذا.  
يف  أايم  بضعــة  قبــل  حــدث  مــا  إن 
مــن حماصــرة  بباكســتان  املــدن  بعــض 
مناطق معينة وإغالق الشوارع والطرق 
ابجللوس فيها ووضع العراقيل فيها من 
ِقبــل الغوغــاء، قــد أقــض مضاجــع كل 
مواطــن، حيــث تعطلت احليــاة اليومية 
كليــة، فلــم يســتطع مريــض الوصــول 
بــل  املــدارس،  إىل املشــايف، وأغلقــت 
احملــالت أيضــا فلم يتمكن أي إنســان 
نفــدت يف بيتــه املــؤن مــن أن جيلبهــا 
وأوالده.  أهلــه  ألجــل  احملــالت  مــن 
وقــد حلقت ابلشــعب خســائر ببالبني 
هــذا  كل  حــدث  وقــد  الروبيــات. 
بســبب اهلتــاف بــب الرســول الــذي 
رفعــه هــؤالء املشــايخ املزعومون، ذلك 
للعاملــني،  رمحــة  هــو  الــذي  الرســول 
الطريــق.  حــق  أبداء  أمــران  والــذي 
ُكــْم وَاجْلُلُــوَس يِف  قــال : »ِإايَّ فقــد 
َمــا  اللَِّ  َرُســوَل  اَي  َقالُــوا:  رَُقــاِت.  الطُّ
ِفيَهــا.  ُث  َتَحــدَّ نـَ ِمــْن جَمَاِلِســَنا  بُــدٌّ  لَنَــا 
ِإالَّ  تُــْم  يـْ أَبـَ َفــِإَذا   : اللَِّ  َرُســوُل  َقــاَل 
رِيَق َحقَُّه. َقاُلوا:  اْلَمْجلِــَس َفَأْعُطــوا الطَّ
َوَمــا َحقُّــُه؟ َقــاَل: َغــضُّ اْلَبَصــِر وََكــفُّ 

وِف  ِم وَاأْلَْمــرُ اِبْلَمْعــرُ ــالَ اأْلََذى َورَدُّ السَّ
هــؤالء  اْلُمْنَكِر«.لكــن  َعــْن  ْهــُي  وَالنـَّ
املشــايخ قــد آذوا النــاس بقطــع الطــرق 
ابســم حفــظ عــرض الرســول ، ومع 
ذلــك يزعمــون معرفــة الديــن، جيعلــون 
من شــاءوا مؤمنا ومن شــاءوا كافرا يف 
زعمهم. وليس وراء تصرفاهتم هذه إال 
جلــب املنافــع الشــخصية، وتصرفاهتــم 
  هــذه ال متــّت إىل تعاليــم الرســول

وال إىل أسوته بصلة. 
مــن  أن  إال  هلــم،  يلــو  مــا  فليفعلــوا 
واجب املســلمني األمحديني أن جيعلوا 
  الرســول  أســوة  مــن  جانــب  كل 
نصب األعني ويســعوا للعمل به بكل 

ما أوتوا من قوة وكفاءة. 
سوف أذكر لكم بعض جوانب حياة 

النيب  كأسوة حسنة لنا. 
قــال املســيح املوعــود  مبينــا حب 

النيب  لذات الباري تعاىل:
 لقــد صــار النــيب  عاشــًقا َوهْلَــااًن هلل 
تعاىل، فنال ما مل ينله أحد يف الدنيا. 
لقــد أحــب هللا تعــاىل حبا جعل الناَس 

يقولون: عشق حممد ربه. 
ويقــول  يف وصــف حــب وعشــق 

النيب  لربه سبحانه وتعاىل:
 حني نزلت اآلايت اليت جاء فيها أن 
املشركني جنس، وشرُّ الربية، وسفهاء، 
وقــود  آهلتهــم  وأن  الشــيطان،  وذريــة 

النــار وحصــب جهنم، دعا أبو طالب 
النــيبَّ )( وقــال لــه: اي ابــن أخــي، 
نتيجــة  غضبــا  قومــك  استشــاط  قــد 
وإايَي،  يقتلونــك  وكادوا  شــتائمك 
ومسيــَت  حكماءهــم،  ســفَّهَت  فقــد 
آهلتهــم  ونعــتَّ  الربيــة،  شــرَّ  ِكرامهــم 
اجلديرة ابلتعظيم حصَب جهنم ووقوَد 
النــار، واعتربهتــم مجيعــا رجًســا وجنًســا 
وذرية الشيطان. فأقول نصحا لك أن 
تكــّف لســانك وتتوقَّــف عن الســباب 
وإال فأان ال أقدر على مواجهة القوم.
يقــول املســيح املوعــود : هــذا مــا 
ــه. فقــال لــه النيب  يف  قالــه للنــيب عمُّ
اجلواب: أاي عّماه، إن ذلك ليس سبًّا 
بل هو بيان الواقع، وذكُر حقية األمر 
يف حملــه متامــا. وهــذا مــا ُأرســلُت مــن 
أجلــه، فلــو مــّت يف هــذا الســبيل فــأان 
راض مبــويت بــكل ســرور، فــإن حيــايت 
فــداء هــذا الســبيل، ولــن أتوقَّــف عــن 
قول احلق خشية املوت. واي عمِّ، فإن 
كنــَت ختشــى ضعفــك وقلــة حيلتــك 
فــوهللا  ذمــيت،  عــن  فتخــلَّ  ومعاانتــك 
لســُت حمتاجــا إليــك، ألين لــن أحيــد 
عــن تبليــغ أمــر هللا أبــدا. إن أحــكام 
ريب أحــّب إيّل مــن نفســي. ووهللا لــو 
أن  لتمّنيــت  الســبيل  هــذا  يف  ُقتلــت 
أظــل ُأحيــا وأقتــل يف هــذا الســبيل مــرة 
بعــد أخــرى. هــذا ليــس مقــام خــوف 
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بــل إن غايــة ســعاديت تكمــن يف حتمُّل 
املعاانة يف سبيله سبحانه وتعاىل. كان 
النــيب  يقــول ذلــك والرقــة املفعمــة 
ابلصــدق والنــوُر تعلــو وجهــه الكــرمي. 
أيب  عينــا  ســالت  أهنــى كالمــه  وملــا 
طالــب ابلدمــوع عفــواي ِلمــا رأى مــن 
نور الصدق واحلق، فقال للنيب: كنت 
أجهل حالتك السامية هذه! فإن لك 
شأان غريبا وحالة عجيبة! فاذهْب إىل 
عملــك واســتمر فيــه، وســوف أنصرك 

ما استطعُت ما دمُت حيا.« 
أقول: اليوم يتهمنا املعارضون ويقولون 
إمياهنــم  بســبب  أبن األمحديــني كفــار 
 .)( القــادايين  أمحــد  غــالم  مبــرزا 
احلــادث الــذي ذكرتُــه آنفــا قــد قــرأانه 
يف التاريخ ومسعناه مرارا ولكن العفوية 
والكيفيــة القلبيــة الــيت هبا ذكره املســيح 
املوعــود  تبــني حبَّــه للنــيب العــريب 
حممــد  الــذي بواســطته  تــرتاءى 

للمرء سبل حب هللا تعاىل أيضا. 

حضرة خامت النبيي  بطل التوحيد 
والتغيري الطيب

وقــد بــنّي املســيح املوعــود  هــذا 
اجلانــب مــن ســرية النــيب غارقــا يف حبه 

 وقال ما تعريبه: 
»إنين دائًما أنظر بعني اإلعجاب إىل 
هــذا النــيب العــريب الــذي امســه حممد - 

عليــه ألــف ألــف صــالة وســالم - مــا 
أرَفَع شأَنه! ال ميكن إدراُك مسوِّ مقامه 
العــايل، وليــس بوســع اإلنســان تقديــر 
أتثريه القدسي. من املؤسف أن الدنيا 
مل تقــدر مكانتــه حــق قدرهــا. إنــه هــو 
التوحيــد  أعــاد  الــذي  الوحيــد  البطــل 
إىل الدنيــا بعــد أن غــاب عنهــا. لقــد 
، وذابت نفســه  أحــبَّ هللَا غايــة احلــبِّ
متاًما شفقًة على خلق هللا، لذلك فإن 
لــه علــى األنبيــاء  هللا العــاملَ بســريرته فضَّ
كافًة، وعلى األولني واآلخرين مجيًعا، 
وحّقــق لــه يف حياتــه كلَّ مــا أراد. هــو 
 املنبع لكل فيض. ومن ادعى أبية 
فضيلة من غري االعرتاف أبنه قد انهلا 
بواسطة النيب ، فليس هو إبنسان، 
وإمنــا هــو ذريــة الشــيطان؛ ألنــه  قد 
ُأعطــي مفتاًحــا لــكل خــري وكنـــزا لــكل 
معرفــة. إن الــذي ال ينــال عــن طريقــه 
 فهــو حمــروم أزيل. مــن حنن وما هي 
حقيقتنا؟ سنكون من الكافرين بنعمة 

التوحيــد  أبن  نعــرتف  مل  إن    هللا 
احلقيقي إمنا وجدانه بفضل هذا النيب، 
لناهــا  وأن معرفــة اإللــه احلــّي إمنــا حصَّ
وبنــوره،  الكامــل  النــيب  هــذا  بواســطة 
ومل نتشــرف مبكاملــة هللا وخماطبتــه الــيت 
حنظى من خالهلا برؤية وجهه  إال 
بفضــل هــذا النــيب العظيــم. إن أشــعة 
مشــس اهلدايــة هــذه تقــع علينــا كالنــور 
الساطع، ونستطيع أن نبقى مستنريين 

ما دمنا واقفني إزاءها.«
إًذا، ال ميكــن معرفــة التوحيــد احلقيقــي 
إال ابتباع النيب ، وال ميكن الوصول 
 ، إىل هللا تعاىل إال ابلتأسي أبسوته
وهذا هو أساس ادعاء املسيح املوعود 

 .
  النــيب  عبــادة  مســتوى  كــم كان 
رضــي  عائشــة  الســيدة  تقــول  رفيعــا! 
هللا عنهــا يف ذكــر كيفيــة أدائــه صــالة 
التهجــد: َمــا َكاَن َرُســوُل اللَِّ  َيزِيــُد 
ِه َعلَــى ِإْحــَدى  يِف رََمَضــاَن َوال يِف َغــريِْ

من املؤسف أن الدنيا مل تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي 

، وذابت  أعاد التوحيد إىل الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحبَّ اللَه غاية الحبِّ

له عىل  نفســه متاًما شفقًة عىل خلق الله، لذلك فإن الله العاِلَم برسيرته فضَّ

األنبياء كافًة، وعىل األولني واآلخرين جميًعا، وحّقق له يف حياته كلَّ ما أراد.



المجلد الحادي والثالثون، العدد السابع، صفر وربيع األول - 1440 هـ، تشرين الثاني/ نوفمبر  201٨ م

14

التقوى

َعْشرََة رَْكَعًة ... َفاَل َتَسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ 
َوُطوهِلِّن. 

وقــد جــاء يف روايــة أن صحابيــا رأى 
  رآه  )أي  يصلــي  وهــو    النــيب 
يصلــي صــالة النافلــة يف عزلــة( فقــال: 
رَأَْيــُت َرُســوَل هللِا  ُيَصلِّــي َويِف َصْدرِِه 

َأزِيٌز َكَأزِيِز الرََّحى ِمَن اْلُبَكاِء.
ويف روايــة أخــرى: َعــْن َعاِئَشــَة َرِضــَي 
ُقــوُم ِمــَن  َهــا َأنَّ نــيبَ هللِا  َكاَن يـَ هللاُ َعنـْ
َقاَلْت َعاِئَشُة  َر َقَدَماُه فـَ َفطَّ تـَ اللَّْيِل َحىتَّ تـَ
ملَ َتْصَنُع َهَذا اَي َرُسوَل هللِا َوَقْد َغَفَر هللاُ 
َر َقاَل  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما أَتَخَّ َقــدَّ لَــَك َمــا تـَ

َأَفاَل ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا.
مــا طبيعــة االنقــالب الــذي أحدثتــه يف 
الصحابــة عبــادُة النــيب  البالغــة هــذا 
هبــذا    املســيح  يقــول  املســتوى؟ 
الشــأن مــا تعريبــه: »أقول بــكل قوة أنه 
مهما كان اخلصم موغال يف اخلصومة، 
ســواء أكان مســيحيا أو مــن اآلريــني، 
عندمــا يتفقــد حالــة العــرب قبــل بعثــة 
النيب  ث ينظر يف التغرّي الذي حدث 
بتعليمــه وأتثــريه الضطــر إىل الشــهادة 
علــى صدقــه عفــواي. لقــد صــور القــرآن 
الكرمي حالتهم األوىل قائال: ﴿اَيُكُلوَن 
هــذه كانــت  َعــاُم﴾.  اأْلَنـْ اَتُكُل  َكَمــا 
حاهلــم زمــَن الكفــر، ث عندمــا أحدثت 
أتثــريات النــيب  الطيبــة فيهــم تغيريات 
هللا  قــول  وصفــه  حاهلــم كمــا  صــارت 

ًدا َوِقَياًما﴾.  تعاىل: ﴿َيِبيُتوَن ِلرهبِِّْم ُسجَّ
يف    النــيب  أحدثــه  الــذي  التغــرّي 
العــرب اهلمــج وإخراجــه إايهم من اهلوة 
وإيصاهلــم إىل مقــام ســاٍم رفيــع؛ يدفــع 
اإلنســان إىل البــكاء تلقائيــا فيتســاءل: 
ما هذا االنقالب العظيم الذي أحدثه 
النيب  بيث ال نظري له يف اتريخ أّي 
قــوم يف العــامل كلــه؟! هــذه ليســت جمــرد 
أســاطري بــل أحــداث واقعــة أقــرَّ الدهــر 

بصدقها«.
فمــن واجــب أفــراد مجاعــة »اآلخريــن« 
الذين حلقوا ابألولني أن يرفعوا مستوى 
عباداهتم متأسني هبذه األسوة كما فعل 
أصحــاب النــيب ، وأال يظلــوا غارقني 

يف األمور الدنيوية فقط. 

بعض مشائل نبينا  وضرورة التأسي 
با

ترفــع املنظمــات الفرعية وفروع اجلماعة 
تقاريرهــا ويقولــون أبن أربعــني ابملائة أو 
خسني ابملائة أو ستني ابملائة من أفراد 
اجلماعــة قــد أصحبــوا ملتزمــني ابلصالة 
مجاعــًة، ولكــن جيــب أال يهــدأ ابلنــا مــا 
مل يلتــزم هبــا مائــة ابملائــة منهــم. وهــذه 
املســؤولية ال تقــع علــى نظــام اجلماعــة 
فقط بل جيب على كل فرد أن ياسب 

نفسه ويتفقد حالته هبذا الشأن. 
مــاذا كانــت أســوة النــيب  فيمــا يتعلق 
هبــذا  فامسعــوا  واحلــق؟  الصــدق  بقــول 
الشــأن شــهادة ألــد أعدائــه، النضــر بن 
احلــارث، فقــد جــاء يف روايــة أن زعماء 
قريــش اجتمعــوا ذات مــرة مبــن فيهم أبو 
جهل والنضر بن احلارث فقال أحدهم 
عــن النــيب  إن علينــا أن نذيــع أنــه 
ســاحر، قام النضر بن احلارث  فقال: 
»اي معشر قريش إنه وهللا لقد نزل بكم 

ال ميكــن معرفة التوحيــد الحقيقي إال 

باتبــاع النبي ، وال ميكن الوصول إىل 

الله تعاىل إال بالتأيس بأسوته ، وهذا 

 . هو أساس ادعاء املسيح املوعود

التغّر الذي أحدثه النبي  يف العرب الهمج وإخراجه إياهم من الهوة وإيصالهم 

إىل مقام ساٍم رفيع؛ يدفع اإلنسان إىل البكاء تلقائيا فيتساءل: ما هذا االنقاب 

العظيم الذي أحدثه النبي   بحيث ال نظر له يف تاريخ أّي قوم يف العامل كله؟!
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أمر ما ابتليتم مبثله. لقد كان حممد فيكم 
غالما حداث، أرضاكم فيكم وأصدقكم 
حديثــا، وأعظمكــم أمانة حىت إذا رأيتم 
مبــا  وجاءكــم  الشــيب.  صدغيــه  يف 
جاءكــم قلتــم: ســاحر! ال وهللا مــا هــو 
بســاحر، قــد رأينــا الســحرة ... وقلتــم: 
كاهن! ال وهللا ما هو بكاهن قد رأينا 
الكهنــة وحاهلــم... وقلتــم: شــاعر! ال 
وهللا مــا هــو بشــاعر، لقــد رأينــا الشــعر 
ومسعنــا أصنافــه كلهــا... وقلتم: جمنون! 
وال وهللا مــا هــو مبجنــون... اي معشــر 
قريش انظروا يف شأنكم، فإنه وهللا لقد 

نزل بكم أمر عظيم«.
هــذا، ومل يســتطع أبــو جهــل أيضــا أن 
ينكــر صــدق مقــال النــيب ، فقــال ما 
معنــاه: إين ال أكّذبــك ولكــن أكــّذب 
أواثننــا.  ختالــف  ألنــك  بــه  جئــَت  مــا 
بــالط  ســفيان يف  أبــو  قالــه  مــا  وهــذا 
هرقــل، أي أنــه  مل يكــذب قــط، بــل 
هــو ينصــح بصــدق املقــال دائمــا. إًذا، 
مل يســتطع ألــد أعــداء النــيب  أيضــا 
أن يتهموه ابلكذب. وهذا أقوى دليل 

على صدق نبوته. 
ــُر اليهــودي بعــد أن نظــر إىل  وقــال احَلبـْ
وجهــه إن هــذا الوجــه ليــس لــكاذب. 
إن أرفــع معايــري صــدق تعليمــه وعملــه 
غــري  تقــرِّب  أن  ميكــن  حصــرا  هــي 
أيضــا.  اليــوم  اإلســالم  إىل  املســلمني 

أمــا الكــذب واخلــداع والزيــف فيمكــن 
أن يزيــد الكراهيــة والنفــور من اإلســالم 
إليــه.  أحــًدا  يقــرِّب  أن  ويســتحيل 
فليــس مــن شــأن األمــور املاديــة وإقامــة 
احلكومــات وحفــاظ العلمــاء املزعومــني 
بنــاء علــى الكــذب أن  علــى منابرهــم 
ُيثبــت أبــدا فضيلــة اإلســالم. لــذا جيب 
علــى األمحديــني أن يســعوا دومــا لرفــع 
  معايــري صدقهــم أتســيا أبســوة النــيب
لكي يْســهل علينا نشــُر تعليم اإلســالم 
يقتضــي  الدعــوة  تبليــغ  إن  اجلميــل. 
التطابق يف القول والفعل. وإن مل يكن 
يف الفعــل صــدٌق فســوف َيعــّد النــاس 
هللا  وجــود  إن  الديــين كاذاب.  التعليــم 
حــق، وديــن اإلســالم حق ومــن واجبنا 

اليــوم أن ننشــر هــذا احلــق ابلصــدق. 
 : يقول سيدان املسيح املوعود

»العاقل الفطني ال جيد بدا من اإلقرار 
فســدت  قــد  األداين كانــت  أبن كل 
وفقدت الروحانية قبيل اإلسالم. فكان 
نبينــا  هــو اجملــدد األعظــم يف جمــال 
بيــان الصــدق الــذي أعاد احلــق املفقود 
  إىل الدنيــا، وال أحــد يشــارك نبينــا
يف هذا الشرف، حيث وجد العامل كله 
يف الظــالم، وبظهــوره  حتــّول الظــالم 
إىل نــور، ومل يرحــل  مــن الدنيــا حــىت 
خلــَع القــوُم كلهــم الذيــن ُبعــث إليهــم 
لبــاَس الشــرك، ولبســوا ُحلّــة التوحيــد. 
وليــس ذلــك فحســب، بــل وصلــوا إىل 
علــى  وظهــرت  اإلميــان،  مراتــب  أرفــع 
والوفــاء  الصــدق  أعمــال  مــن  أيديهــم 
واليقــني مــا ال نظــري لــه يف أي بقعة من 
بقــاع العــامل. وهــذه الدرجــة من النجاح 
مل تكن من نصيب أّي نيب ســوى نبينا 
الدليــل األكــرب  األكــرم . هــذا هــو 
 ، على صدق نبوة سيدان رسول هللا
إذ ُبعــث يف زمــن غــارق يف الظلمــات؛ 
وكان بطبيعة احلال يتطلَُّب بعثة مصلح 
عظيــم الشــأن. ث ارحتــل  مــن الدنيــا 
والصــراط  ابلتوحيــد  ــك  متسَّ أن  بعــد 
النــاس،  مــن  األلــوف  مئــاُت  املســتقيم 
متخلــني عــن الشــرك وعبــادة األصنــام. 
واحلــق أن هــذا اإلصــالح الكامــل كان 

مل يســتطع ألد أعداء النبي  أيضا 

أن يتهموه بالكذب. وهذا أقوى 

دليل عىل صدق نبوته. 

وقال الَحْبُ اليهودي بعد أن نظر إىل 

وجهه إن هذا الوجه ليس لكاذب.
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ا به  وحده، حيث عّلم قوًما مهجيني ذوي طبائع  خاصًّ
  وحشــية اخلصــاَل اإلنســانيَة، أو قولــوا بتعبــري آخــر إنــه
حــوَّل البهائــم أانًســا، ث حّوهلــم مثقفــني، ث جعــل املثقفــني 
أانًسا رابنيني، ونفخ فيهم الروحانية وأنشأ هلم عالقة ابإلله 

احلق.«
فــإن كنتــم تريــدون أن ُتســمَّوا مســلمني حقيقيــني وتنشــئوا 
العالقة ابإلله احلق فثمة حاجة ماسة لرفع معايري الصدق، 
وإذا كان أحــد يــؤدي حــق ذلــك يف العصــر الراهــن فهــم 
األمحديــون. وذلــك ألهنــم قــد عقدوا العهد مــع إمام الزمان 
أهنــم ســيْؤثرون الديــن علــى الدنيــا. فــال تَدعــوا هــذا العهــد 
حمصــورا يف اإلقــرار ابللســان فقــط، بــل جيب أن يشــهد كل 
عمــل لــكل أمحــدي علــى ذلــك، وعندهــا فقــط ســيتضح 
  صــدق هــذا العهــد. مــن األخــالق العظيمــة الــيت كان
يتحلــى هبــا التواضــع أو بتعبــري آخــر ميكن أن نقول إنه كان 
قد بلغ قمة التواضع. تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها 
مل يدث قط أن أحدا من الصحابة أو أهل بيته دعا النيب 
 ومل يستجب له، لذلك قال هللا  له إنك لعلى خلق 

عظيم.  
وعن علي أن النيب  كلما نظر إىل أحد التفت إليه مقبال 
بوجهــه، وكان دومــا مطرقــا كأنــه ينظــر إىل األرض أكثــر. 

وكان يبادر إبلقاء التحية. 
قــد قــال: َأاَن َســيُِّد َولَــِد آَدَم َواَل َفْخــَر وََأاَن َأوَُّل َشــاِفٍع وََأوَُّل 
ــْوَم اْلِقَياَمِة َواَل َفْخَر.  ُمَشــفٍَّع َواَل َفْخــَر َولِــوَاُء احْلَْمــِد ِبيَــِدي يـَ

فهذا منتهى التواضع، وكان يظهر من كل قوله وفعله. 
يقــول ســيدان املســيح املوعــود  جيــب اجتنــاب التباهــي 
احملــض واالســتكبار واخليــالء، وينبغــي التحلــي ابلتواضــع. 
انظــروا أن النــيب   الــذي كان يف احلقيقــة أعظــم وأجــدر 
ابلشــرف والكــرم قــد ورد منــوذج تواُضعــه يف القــرآن الكــرمي 

أن أعمــى كان يتعلــم منــه القــرآن الكــرمي، وذات يــوم حــني 
جاء كان عند النيب  عمائد مكة وزعماءها وكان يتكلم 
ر  معهــم، فبســبب انشــغال النــيب  يف احلديــث معهــم أتخَّ
قليال فانصرف ذلك األعمى، وكان األمر عاداي وبســيطا، 
لكــن هللا  أنــزل ســورة عــن ذلــك، فذهــب النــيب  إىل 

بيته وجاء به وفرش له رداءه املبارك ليجلس عليه.
احلقيقــة أن الذيــن يف قلوهبــم عظمــة هللا ال جيــدون بــدا مــن 
مــن  اســتغناء هللا دومــا ويرجتفــون  التواضــع ألهنــم خيافــون 

خشيته. 
ذلــك ألن هللا  إذا كان يكــرم علــى أمــر مــا فهــو يعاقــب 
أيًضا على أمر، إذا غضب من عمل فيحبط األعمال كلها 
يف حلظــة، لــذا جيــب أن تتدبــروا يف هــذه األمــور واحفظوها 

واعملوا هبا.
إن موضــوع ســريته  وأســوته ال يــكاد ينتهــي، فقــد تــرك 
لنــا أســوة عظيمــة يف كل خلــق، فكيــف ال إذ كان معلمــا 
عظيمــا وكان معلــم اإلخــالق، فحــني جــاء لزايرته شــخص 

سيئ قابله  خبلق حسن. 
ا رَآُه َقاَل  َلمَّ فَعْن َعاِئَشــَة َأنَّ رَُجاًل اْســَتْأَذَن َعَلى النَّيِبِّ  فـَ
ــا َجلَــَس َتَطلََّق  َلمَّ ِبْئــَس َأُخــو اْلَعِشــريَِة َوِبْئــَس اْبــُن اْلَعِشــريَِة فـَ

 إن تبليــغ الدعوة يقتيض التطابق يف القول والفعل. وإن 

مل يكن يف الفعل صدٌق فسوف َيعّد الناس التعليم الديني 

كاذبا. إن وجود الله حق، ودين اإلســام حق ومن واجبنا 

اليوم أن ننرش هذا الحق بالصدق.
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َبَســَط إِلَْيــِه )رغــم مــا رأى فيــه مــن  ُّ  يِف َوْجِهــهِ وَانـْ النَّــيبِ
ا اْنَطَلَق الرَُّجُل َقاَلْت َلُه َعاِئَشُة اَي َرُسوَل  َلمَّ أخالق سيئة( فـَ
ْلــَت لَــُه َكــَذا وََكــَذا ُثَّ َتَطلَّْقــَت يِف  هللِا ِحــنيَ رَأَْيــتَ الرَُّجــَل قـُ
َقــاَل َرُســوُل هللِا  اَي َعاِئَشــُة َمــىَت  َبَســْطَت إِلَْيــِه فـَ َوْجِهــِه وَانـْ
ــْوَم اْلِقَياَمــِة  اًشــا ِإنَّ َشــرَّ النَّــاِس ِعْنــَد هللِا َمْنزِلَــًة يـَ َعِهْدتِــيِن َفحَّ

رََكُه النَّاُس اتَِّقاَء َشرِِّه.  َمْن تـَ
حني ســأله  أحٌد مرة قائال: اي رســول هللا، كيف أعرف 
أنين ُأحسن أو أسيء؟ فقال: إذا مسعَت جارك يقول أبنك 
صاحل فعملك حسن، وإذا قال جارك إنك سيئ وتعاُملك 

سيئ فاعلم أنك سيئ وسلوكك ليس صحيحا. 
إًذا مثة حاجة لتحسني األخالق دوما وهذا جيب أن يكون 
دأب كل أمحدي اليوم. فالســبب األســاس للفن والفســاد 
األخالقــي  االحنطــاط  هــو  العصــر  هــذا  يف  املســلمني  يف 
ونســيان النــاس أســوَة النــيب  فبقيــت عندهــم ادعــاءات 

فارغة فقط.    
  وهــو يذكــر أســوة الرســول  يقــول املســيح املوعــود

الكاملة: 
»إن النيب  أســوٌة كاملة يف كافة جماالت احلياة. فانظروا 
يف حياتــه كيــف كان يعامــل زوجاتــه. إنــه جلبــان وشــقي 
  عنــدي مــن يقــوم مقابــل املــرأة. لــو درســتم حيــاة النــيب
لعلمتــم كــم كان خلوقــا. ال شــك أنــه كان ذا هيبــة عظيمــة 
ومــع ذلــك لــو أوقفتــه امــرأة ضعيفــة توّقــف مــا مل تســمح له 
ابالنصراف. كان يشرتي البضائع بنفسه. ذات مرة اشرتى 
النــيب  شــيئا وقــال لــه أحــد الصحابــة: أرجــوك أن جتعلين 
أمحلــه فقــال: جيــب أن يمــل الشــيء صاحُبه. ولكن جيب 
أال ُيفهــم مــن ذلــك أنــه كان يمــل رزمــة احلطــب أيضــا. 
اهلــدف مــن بيــان هــذه األحــداث هــو أهنــا توحي ببســاطته 

وعدم تكلُّفه . )امللفوظات( 

  حــني ننظــر إىل نبينــا« : ث قــال املســيح املوعــود
نرى أنه عاش 13 عاما من نبوته يف املصائب والشــدائد، 
وعــاش 10 أعــوام حاكمــا يتمتع ابلســلطة والثروة، ومقابله 
أمٌم كثرية. أوال كانت أمته واليهود والنصارى ومجاعة عبدة 
األصنــام واجملــوس وغريهــم، وكانــت أعماهلــم عبــادة األواثن 
وكان اعتقادهــم الراســخ ابألواثن أكــرب مــن االعتقــاد ابهلل. 
فلــم يكونــوا يعملــون أي عمــل ينايف عظمة األصنام، وكانوا 
يدمنــون شــرب اخلمــر لدرجــة شــربه خــس أو ســبع مــرات 
يوميــا، بــل كانــوا يشــربون اخلمــر بــدل املاء، وكانوا يســبون 
أكل احلــرام كحليــب األم وكانــوا يــرون القتــل كَقطــِع اجلــزر 
والفجل. ابختصار كانوا متورطني يف مجيع األعمال السيئة 
الــيت ترتكبهــا شــعوب العــامل كلــه فكان عليــه إصالح هؤالء 
القوم بينما كان يعيش يف مكة وحيدا فريدا دون أن يكون 
له أي نصري أو معني، فأحياان كان جيد شيًئا لألكل وأحياان 
ينــام جائعــا، وعــدد قليــل مــن الذيــن آمنــوا بــه أيًضــا كانــوا 
يتعرضون لألذى واالضطهاد بسوء كل يوم، فكانوا عدميي 
احليلــة، ويتجولــون هنــا وهنــاك متشــردين، واضُطــّر للهجــرة 
مــن الوطــن. أمــا املرحلــة الثانيــة مــن احليــاة فكانــت اجلزيــرة 

ا به  وحده،   والحق أن هذا اإلصاح الكامل كان خاصًّ

حيث عّلم قوًما همجيني ذوي طبائع وحشية الخصال 

اإلنسانية، أو قولوا بتعبر آخر إنه  حوَّل البهائم أناًسا، 

ثم حّولهم مثقفني، ثم جعل املثقفني أناًســا ربانيني، 

ونفخ فيهم الروحانية وأنشــأ لهم عاقة باإلله الحق
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العربيــة كلهــا خادمــًة لــه مــن أقصاهــا 
إىل أقصاهــا، ومل يكــن أحدهــم يبــدي 
املعارضــة، وكان هللا قــد أعطــاه اقتدارًا 
وهيبــة. لــو أراد َلقتَــل العــرب كلَّهــم، 
فلــو كان  متبــع اهلوى والنفس فقد 
كانــت عنــده فرصــٌة ســاحنة لالنتقــام 
حــني  لكنــه  تصرفاهتــم،  علــى  منهــم 
عــاد إىل مكــة فاحتــا أعلــن »ال تثريب 
عليكــم اليــوم«. ابختصــار قــد طرأْت 
علــى النــيب  مرحلتان وكانت فرصة 
واختبارهــا  أخالقــه  لفحــص  جيــدة 
محــاس  حالــة  تكــن  مل  حيــث  جيــًدا 
أخــالق  بــل كانــت  فــوري،  مؤقــت 
النــيب  قــد اختُــربت كليــة، وكانــت 
قد ظهرت أخالُقه من الصرب والعزمية 
والعفــة واحللــم والتســامح والشــجاعة 
والكــرم واجلــود وغريهــا ومل يكــن أي 

جزء منها مل خيترب. )امللفوظات( 
فاليوم لو أردان االحتفال احلقيقي فال 
بد من العمل أبسوته  بيث يكون 
واإلميــان  عاليــا  العبــادات  مســتوى 
األخــالق  ومعيــار  ابلتوحيــد كامــال 
فــال  يكــن كذلــك  مل  وإن  عظيمــا، 
فــرق بيننــا وبــني غــريان، وإن مل نعمــل 
بيننــا  فــرق  فــال    الرســول  أبســوة 
وبني املتشــتتني واملتسببني يف التضييق 
علــى اآلخريــن مّتبعــني قــادًة عاِرضــني 
وعلمــاء مزعومــني. إمنــا بيعــة املســيح 

املوعود  تتطلب منا أن نضع يف 
كل شــيء أســوة الرســول  أمامنــا، 

وّفق هللا اجلميع لذلك. 

يقــول املســيح املوعــود  يف ذكــر 
مقام النيب  العايل: »ذلك اإلنسان 
وإنســاان  البشــر  أكمــل  الــذي كان 
كامال وأكمل األنبياء، وجاء بربكات 
كاملة، والذي بسبب بعثته الروحانية 
القيامــة  ظهــرت  الروحــاين  واحلشــر 
األوىل يف الدنيــا وعــاد عــامل كامــل من 

فاليوم لو أردنا االحتفال الحقيقي فا بد من العمل بأسوته  بحيث 

يكون مســتوى العبادات عاليا واإلميان بالتوحيد كاما ومعيار األخاق 

عظيام، وإن مل يكن كذلك فا فرق بيننا وبني غرنا، وإن مل نعمل بأســوة 

الرسول  فا فرق بيننا وبني املتشتتني واملتســببني يف التضييق عىل 

اآلخرين مّتبعني قادًة عارِضني وعلامء مزعومني.

األمــوات إىل احليــاة. فــإّن ذلــك النــيب 
املبارك هو ســيدان خامت األنبياء، إمام 
األصفياء، ختم املرَســلني فخر النبيني 
حممــد املصطفــى . فيــا ربنــا احلبيب 
صــّل وســلِّم علــى هــذا النــيب احلبيــب 
صــالة وســالما مل تصــّل وتســلِّم مبثلها 
علــى أحــد منــذ بــدء اخلليقــة. لــو مل 
أيت هــذا النــيب العظيــم يف الدنيــا ملــا 
كان عنــدان دليــل علــى صــدق بقيــة 
إىل  جــاؤوا  الذيــن  الصغــار  األنبيــاء 
الدنيا مثل يونس وأيوب واملسيح ابن 
مــرمي ومالخــي ويــى وزكــراي وغريهــم. 
مــع أهنــم كلهــم كانــوا مقرّبــني ووجهــاء 
وأحباء هللا ، ولكنها مّنة هذا النيب 
الدنيــا.  يف  صادقــني  وا  ُعــدُّ أهنــم   
اللهــم صــّل وســّلم وابرك عليــه وآلــه 
وأصحابــه أمجعــني. وآخــر دعــواان أن 

احلمد هلل رب العاملني.« 
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 سامح مصطفى - مصر

ٍد  إَِلى اإِلْنَساِنيَّة ِمْن َنَماِذِج إِْحَساِن ُمَحمَّ

ْنَيِويَّة ِة َوالُعُلوِم الدُّ يِنيَّ َعْقُد الُمَصاَلَحِة َبْيَن الَمْعِرَفِة الدِّ

البدء جنبا  الدينية والدنيوية ف  العلوم 
إىل جنب

الباري ، منذ ما  برأها  اإلنسانية منذ 
يزيد على الستة آالف عام، وهي ماضية 
َعلُّم والتـَّرَقِّي. وكما  ُقدما يف سبيلها حنو التـَ
هي حال الوليد الرضيع، ال يناسبه سوى 
األم، كذلك  لنب  يف  متمثل  واحد  طعام 
مل  اإلنسانية  عمر  من  املبكرة  املراحل  يف 
يكن مثة فرق أو متييز بني املعارف الدينية 
الدنيوية  والعلوم  جانب،  من  ومتطلباهتا 
ونواجتها من جانب آخر، إذ كان احملتوى 
املعريف برمته يف تلك العصور ضئيال جدا 
ذلك  يف  املبكر  اإلنسانية  عمر  إىل  نظرا 
ال  واحدا  كال  املعرفة  كانت  الوقت.. 
للرضيع،  ابلنسبة  األم  متاما كلنب  يتجزأ، 
امُلذهل  االخرتاع  ذلك  الكتابة،  فمثال، 
أمثاره إىل يومنا هذا،  الذي ال نزال جنين 
إننا  حىت  دينية،  لدواٍع  الوجود  إىل  ظهر 
من  ولو  دينيا،  علما  الكتابة  عد  ميكننا 

علوم  كذلك  األقل.  على  املنشأ  حيث 
كلها  التقاومي،  وإعداد  والفلك  احلساب 
تلك  أن  الديين، حىت  اجملال  منشؤها  كان 
العلوم، مبا فيها الكتابة، ظلت مدة مديدة 
وأبناء  املعابد  على كهنة  حكرا  الزمان  من 

األسر املالكة يف مصر الفرعونية مثال. 
أن  مفادها  نتيجة  إىل  يقودان  سبق  ما 
متييز  دون  بدأت  اإلنسانية  العلوم  سلسلة 
الدنيوية،  والعلوم  الدينية  املعارف  بني 
يوصف  احملتوى ككل  هبذا  امُلْشَتِغُل  وكان 
أو  أو حكيم،  له كاهن،  فيقال  ابحلكمة، 

فيلسوف.

قتل العلم ِبسم الكنيسة
 )( ث ملا حل عصر نيب اإلغريق سقراط
أنه أول من جاء ابلفلسفة من  وشاع عنه 
املقولة  تلك  -ووراء  األرض  إىل  السماء 
أخذ  األسرار-  من  وراءها  ما  العظيمة 
احملتوى املعريف لدى اإلنسانية يف االتساع، 

وترافق مع هذا االتساع شيء من التمييز 
بني صنفي املعرفة، الديين والدنيوي، حىت 
النقيض  طريف  على  الصنفني  ابت كال 
  َعيد عصر السيد املسيح الناصري بـُ
املعرفة  بني  القطيعة  فبلغت  مباشرة، 
ألول  أوجها  الدنيوية  والعلوم  الدينية 
التاريخ  دون  لقد  حىت  التاريخ،  يف  مرة 
صنفي  بني  دامية  مواجهات  قصص 
املعرفة املذكورين، منها على سبيل املثال 
ما وقع يف القرن الرابع امليالدي من جرمية 
اليت راح ضحيتها عاملة  البشعة  االغتيال 
املصرية  الفيلسوفة  والفلك  الرايضيات 
رجال  أيدي  على  »هيباتيا«  السكندرية 

﴾﴿
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بتهمة  آنذاك،  األرثوذكسية  الكنيسة 
برتوجيها  الكنيسة  مفاهيم  على  اخلروج 
وممارسة  البشر،  تضلل  علمية  نظرايت 
اعتربت »سحرا« ىف ذلك  الىت  الفلسفة 

الوقت. 
لقد بدأت ساحة العلوم الدنيوية بشكل 
اغتيال  ُتْظِلم شيئا فشيئا بعد جرمية  عام 
العاملة  تلك  مقتل  تسبب  إذ  »هيباتيا«، 
نزوح  يف  الكنيسة  متشددي  أيدي  على 
اإلسكندرية  عن  العلماء  من  عدد كبري 
والثقافة  العلوم  حاضرة  واليت كانت   ،)1(

ذلك  يف  اإلغريقية  الفلسفة  وحاضنة 
النهاية  بداية  النزوح  هذا  فكان  احلني، 
جمال  يف  اإلغريقي  التقدم  من  لقرون 
لقد  والفلسفة.  واملنطق  الرايضيات 
من  شهدته  وما  الفرتة  تلك  شكلت 
اآلن  عليه  ُيطلق  ما  بداية  أحداث 
»العصور املظلمة« وهو مصطلح اترخيي 
األوربية،  العلمية  األوساط  يف  شائع 
ويستخدم للداللة على العصور الوسطى 
يف أورواب، اليت امتدت طوال الفرتة ما بني 
القرن الرابع إىل القرن الرابع عشر امليالدي 

تقريبا.

حدٌث سعيد يعيد الصلح من جديد
العصور  قرون  طوال  أورواب  ظلت  لقد 
تكتنفه  عميق  نوم  يف  تغط  الوسطى 
ظلمات اجلهل والتطرف، وكان من املتوقع 
أن تزداد الصورة قتامة لوال ذلك احلدث 
السعيد الذي حدث يف بالد العرب يف 

يف  ومتثل  امليالدي،  السابع  القرن  مطلع 
إنسان محل على عاتقه مسؤولية  مبعث 
جسيمة، ميكن إمجاهلا يف »إعادة السالم 
مبالغني  نكون  ال  إننا  حىت  العامل«  إىل 
لو أطلقنا عليه »نيب السالم«، فالسالم 
عدة،  مستوايت  ذا  أشاعه كان  الذي 
مع  وسالمه  ربه،  مع  اإلنسان  سالم 

نفسه، وسالمه مع سائر اخللق.
املصلح  واألفضال، عدد  املنن  إطار  ويف 
حممود  الدين  بشري  مرزا  حضرة  املوعود 
اإلحسان  مناذج  من  بعضا    أمحد 
املتعددة اليت أسداها نيب السالم  إىل 
»أزال  تعريبه:  ما  عنه  فقال  اإلنسانية، 
الدينية  املعارف  بني  احلاصل  اخلصام 
والعلوم الدنيوية، بعد أن كان الناس قبله 
يفقد  دنيوية  علوًما  يتعلم  من  أن  يظنون 
الدين. وإن النيب الكرمي  هو أول من 
دعا إىل املبدأ القائل أبن الدين هو كالم 
هللا والعالـَم هو فعل هللا تعاىل« )2(. وأن 
هللا سبحانه وتعاىل ﴿َعلََّم اإْلِْنَساَن َما ملَْ 
تلك  اإلنساَن  هللاُ  علم  ومما   ،)3( ْعَلْم﴾  يـَ
املعارف الدينية والعلوم الدنيوية أبسرمها، 
فجميع مظاهر الطبيعة هي خلق هللا تعاىل 
القرآن كالمه. وتفكري اإلنسان  كما أن 
هو  وخواصها  املادية  األشياء  طبيعة  يف 
يكون  ولن  تعاىل  هللا  فعل  يف  تفكري 
وعموما،  بال.    لكالمه  مناقًضا 
والعلوم  الدين  بني    النيب  أصلح  لقد 
فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم 
مع  يتعارض  ال  العلم  أن  أي  ومسلمة، 

الدين، وعلى كل مؤمن أن يطلب العلم. 
اإلرشادات  هذه  من كل  الرغم  وعلى 
اليوم  األخرى  األداين  أهل  يقول  النبوية 
أبن املسلمني جهلة، وهذا صحيح ابلنظر 
  الواقع، وقد عزا املصلح املوعود إىل 
مسلمي  إىل  الدونية  النظرة  تلك  سبب 
حنن،  »تقصريان  أنه  ذكر  ما  إىل  العصر 
وليس تقصري نبينا ، متاما كما كان يوم 
أحد هزمية للمسلمني لتقصريهم يف طاعة 
يف  لإلسالم  هزمية  يكن  ومل   ، نبيهم 
حد ذاته. ال شك أننا خنجل عند مساع 
هذا االعرتاض ونطرق رؤوسنا، ولكنه ال 
 ألنه أصدر  نبينا  لوم على  يلقي أي 
قراره التايل: »طلب العلم فريضة على كل 
الذي كان  الوقت  يف  ومسلمة«،  مسلم 
َعلُّم من األعمال  فيه أهل مكة يعّدون التـَّ
بضعة  يكن مبكة كلها سوى  ومل  املذلة، 
ومل  والكتابة،  القراءة  يعرفون  أشخاص 
يسمح هلم ابلتعلم إال ألغراض سياسية« 
اليوم جهلة فهو  )4(. فلو كان املسلمون 

  حممد  وسيدان  تقصريان،  على  يدل 
إىل  أرشدان  الذنب، ألنه  بريء من هذا 
طلب العلم كونه فريضة على كل مسلم. 
املسلمون  حافظ  هذا  إلرشاده  ونتيجة 
على العلوم القدمية ووضعوا أسسا لعلوم 
فلو مل  اليوم.  العامل  جديدة يستفيد منها 
ملا  القدمية  العلوم  على  املسلمون  يافظ 
علم الناس اليوم شيئا عن فلسفة أرسطو 
وال حكمة أبيقراط، وذلك ألن املسلمني 
يف  حماضراهتما  ووضعوا  ترمجوا كتبهما، 
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»أزال الخصام الحاصل بني املعارف الدينية والعلوم الدنيوية، بعد أن كان الناس 

قبله يظنون أن من يتعلم علوًما دنيوية يفقد الدين. وإن النبي الكريم  هو 

أول من دعا إىل املبدأ القائل بأن الدين هو كام الله والعالـَم هو فعل الله تعاىل« 

مقررات جامعاهتم يف زمن تغافل عن هؤالء 
احلكماء أهُل بالدهم أيضا. وهكذا حافظ 
وصلت  وابلتايل  كتبهم،  على  املسلمون 
اخرتعها  اليت  اجلديدة  والعلوم  العلوم  هذه 
العلماء  إسبانيا. وحني كان  إىل  املسلمون 
العلوم  هذه  حتصيل  يسبون  املسيحيون 
الفلسفة  دراسة  البعض  يعد  - كما  كفرًا 
أيضا-  اليوم كفرًا  التطور  ونظرية  واملنطق 
العلوم على  أورواب مثل هذه  درس شباب 
فيها  التفوق  بعد  ث  املسلمني  علماء  يد 
اليوم. فلقد  وضعوا أساًسا للعلوم اجلديدة 
كتب أحد الكتاب األوروبيني: »إىل مىت 
أعني  الرماد يف  يذّرون  أورواب  أهل  سيظل 
املسلمني مل خيدموا  أن  العامل كله ويرددون 
العلوم بشيء؟! يف حني أن احلق أنه لو مل 
تصل العلوم إىل إسبانيا عن طريق املسلمني 
لكنا نعيش حالة اجلهل املظلم البدائي إىل 
اآلن«. ابختصار، إن استمرار رقي العلوم 
التعاليم السابقة للنيب  العامل كان نتيجة  يف 

الكرمي  وكان ذلك مستحيال بدونه.

نظرية التطور كمثال
بعض  أحدثته  ما  املطلعني  على  خيفى  ال 

القرنني  خالل  املطروحة  العلمية  النظرايت 
بني  الوطيس  حامي  جدل  من  املاضيني 
جانب  من  األوربية  العلمية  املؤسسات 
من  الكنيسة  يف  ممثلة  الدينية  واملؤسسة 
جانب آخر، ومن أكثر تلك األطروحات 
واالرتقاء،  النشوء  نظرية  للجدل  إاثرة 
واليت  التطور«  »نظرية  ابسم  واملعروفة 
توصل إليها عامل األحياء الربيطاين »تشارلز 

داروين«. 

جيدر  فمما  النظرية،  هذه  مناقشة  وقبل 
يعادي  ال  اإلسالم  أن  هو  عموما  ذكره 
ابالهتامات  يرميها  وال  العلمية  النظرايت 
احلقَّة  اإلسالمية  الفلسفة  إن  بل  والكفر، 
اليت صاغها الفيلسوف ابن رشد األندلسي 
مسرتشدا ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية تبني 

أن موقف اإلسالم هو أنه ال بد للعلم أن 
يبحث برية مطلقة دون حماولة تقييده أو 
فإذا  الديين،  النص  قبل  من  عليه  احلكم 
ُوِجد توافق مع النص الديين فبها ونعمت، 
وإذا مل نستطع التوفيق فهذا يعين أن اخللل 
إما يف نظريتنا العلمية أو يف تفسريان للنص 
هو  الديين  النصَّ  فإن  األصل  أما  الديين، 
كلمة هللا واخَللق هو فعل هللا، وال ميكن أن 
يتعارضا. لذلك جيب أن يسري كال البحثني 
برية مطلقة، وجيب أال خنشى على النصِّ 
جيب  والبطالن، كما  التهافت  من  الديين 
العلمية  ألباثنا  نتيجة  أية  من  خنشى  أال 
على الدين. علما أن هذا املوقف هو الذي 
تبنته أورواب الحقا وكان السبب يف النهضة 

العلمية األوروبية.   
فالواقع  التطور خاصة،  نظرية  على  وعودا 
أن هذه النظرية يف إطارها العام تتوافق مع 
النص اإلسالمي ممثال يف القرآن الكرمي، إذ 
مرَّ يف  قد  اخللق  قد صرَّح أبن  القرآن  أن 
أطوار، وأن عدم القول ابلتطور ينايف وقار 
هللا تعاىل وجالله: ﴿َما َلُكْم اَل تـَرُْجوَن لِلَِّ 
َوَقارًا * َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوَارًا﴾ )نوح 14-

15(، فال عداء أصال بني اإلسالم وهذه 
ممثلة  املسيحية  تتبناه  العداء  إمنا  النظرية، 
يف نص الكتاب املقدس أوال، ث مؤسسة 
الصدام  بدأ  لقد  اثنيا.  الرمسية  الكنيسة 
املسيحي مع نظرية التطور بسبب اخلالف 
الذي  املقدس  للكتاب  احلريف  النص  مع 
يقول أبن العامل عمره حوايل 6000 سنة، 
العلم يقول حوايل 4 مليارات سنة،  بينما 
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سيدنا  عىل  تعاىل  الله  أنزله  الذي  اإلسام  بني  ُيذكر  تناقض  وال  إشكال  ال 

محمد  ومعطيات العلم الحديث، بل إن العاقة بني الطرفني تكاملية 

بحتة، حتى إن من الفقهاء املسلمني من عد دراسة علوم عرصية كالطب 

والهندسة وغرهام فرض كفاية، يأثم املجتمع ككل لو نبذها ظهريا.

كما يسرد واقعة خلق اإلنسان األول وكأنه 
خلق حلظيا بعد أن صنعه هللا كتمثال من 
طني ث نفخ فيه فأصبح إنساان كائنا حيا، 
فيها كائنات  يكن  مل  األرض  أبن  ويقول 
المحة قبل اإلنسان، وهذا ما يعارضه العلم 
اليت  أيضا، وغري ذلك من األمور  والقرآن 
اضطرت الكنيسة إىل إعالن دراسة نظرية 

التطور ضراب من الكفر. 
فاملوقف املتطرف للمسيحية إًذا من العلم 
التعارض  إىل  نظرا  يربره  ما  له  احلديث 
الثابت لديها  الديين  النص  امللحوظ بني 
تشري  اليت  احلديث  العلم  ومعطيات 
بوضوح إىل بطالن ذلك النص، أو على 
وكال  احلالية،  فهمه  طريقة  بطالن  األقل 

األمرين أتابمها العقول املتحجرة. 
إن اختالف املسيحية مع داروين يتمحور 
يف  ممثلة  املسيحية  التطور،  أصل  يف 
املقدس )سفر  الكتاب  أسفار  أول  نص 
التكوين( تنفي تطور خصائص الكائنات 

بشكل مطلق. 
املسيحية  موقف  عن  هذا  قولنا  وليس 
أننا  يعين  إليه  توصل  وما  »داروين«  من 
كمسلمني متفقون معه. بل إننا لدينا من 
التحفظات اجلوهرية ما يول دون ذلك 
اإلسالم  بني  االختالف  ووجه  االتفاق، 
وما عرضه داروين متمثل يف مسألة احملرك 
األساسي لتطور األنواع وانتخاهبا. ويقدم 
حضرة مرزا طاهر أمحد )رمحه هللا( جوااب 
رائعا على سؤال مطروح عن اليد احملركة 
للتطور كافة أشكال احلياة على األرض، 

املتعلق  السؤال  على  »لإلجابة  فيقول: 
مبن كان املسؤول عن اختاذ القرار، خالل 
من  خطوة  كل  وعند  العصور،  كافة 

مراحل التطور.. يقول القرآن اجمليد:
َباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ  ﴿تـَ
َشْيٍء َقِديٌر * الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت وَاحْلََياَة 
اْلَعزِيُز  َوُهَو  َعَماًل  َأْحَسُن  أَيُُّكْم  ُلوَُكْم  بـْ لِيـَ
اْلَغُفوُر * الَِّذي َخَلَق َسْبَع مَسَوَاٍت ِطَباًقا 
َفاُوٍت َفارِْجِع  َما تـَرَى يِف َخْلِق الرَّمْحَِن ِمْن تـَ
اْلَبَصَر َهْل تـَرَى ِمْن ُفُطوٍر * ُثَّ ارِْجِع اْلَبَصَر 
َوُهَو  َخاِسًئا  اْلَبَصُر  إِلَْيَك  َقِلْب  نـْ يـَ نْيِ  َكرَّتـَ
َحِسرٌي﴾ )امللك: 2-5(. لو مل يكن هلل 
تعاىل وجود ملا استطاعت احلياة أن ختطو 
على درب هادف، وال أن تسري على هنج 
الذي  والسؤال  معني......  غرض  ذي 
يلح اآلن هو: ملاذا واصلت احلياة تقدمها 
على طريق معني للتطور ويف اجتاه واحد 
وال  آخر  طريق  من  ليس  وكأنه  حمدد، 
من اجتاه مغاير؟!« )5(، ث يتابع حضرته 
الكالم يف نفس السياق مبا يدل على أن 
تطور صور احلياة على األرض ابت أمرا 
ال مرية فيه، بيد أنه أسيء فهمه ابلقول 

االنتخاب  يد  اليد احملركة وراءه هي  أبن 
الطبيعي، بينما احلق األجلى هو أن وراء 
تطور احلياة قوة عليا واعية مطلعة متمثلة 
يف وجود الباري سبحانه وتعاىل، هذا هو 
إًذا موقف اإلسالم من فكرة تطور صور 
القرآن  إىل  يستند  املوقف  وهذا  احلياة، 

اجمليد وحده.
فما نود قوله أن مائدة الطرح العلمي يف 
للمختلف من  تتسع  البدء  منذ  اإلسالم 
اآلراء أيضا دون أن يلغي أحدها اآلخر 
أو يرميه ابلُكفر كما يفعل تقليديو اليوم، 
هو  العلمية  اآلراء  على  بناء  فالتكفري 
خصلة مستوردة من خارج اإلسالم، وال 

أصل هلا فيه.
وكما ُذكر آنفا، فموقف املسيحية احلالية 
ما  ولكن  يربره،  ما  له  للعلم  املعادي 
مشايخ  أكثر  موقف  هو  للعجب  يدعو 
يقدمون  ال  والذين  املعاصرين،  املسلمني 
مستندا معقوال يعادون على أساسه العلم 
احلديث عموما ونظرية التطور خصوصا، 
قبلهم،  من كان  سنن  يتبعون  أهنم  سوى 
ودارسها كما  النظرية  صاحب  فيكفرون 
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ملن  وإنه  قبل.  من  الكنيسة  كفَّرهتما 
التقليد  مشايخ  نرى  أن  الَعَجب  دواعي 
موقف  وراء  ينساقون  املسلمني  من 
من  الرغم  على  للعلم،  املعادي  املسيحية 
أن واحدة من كربى اجلمعيات املسيحية 
جبمعية  وتعرف  التطور،  لنظرية  املناهضة 
اخللقيني )creationism(، عرب موقعها 
الرمسي على اإلنرتنت، تعرب بصراحة عن 

العداء  درجة  إىل  يصل  الذي  اختالفها 
القرآين، وليس مثة تفسري هلذا  النص  مع 
العداء إال اختالف موقف القرآن الواضح 
التطور  ونظرية  عام  بشكل  العلم  من 
الكتاب  على وجه اخلصوص مع موقف 
املقدس، وإال لو كان اخلالف حمصورا يف 
العقيدة، فليس حمله صفحة ُتعىن ابخللق 

وكيفيته.
هذا ابإلضافة إىل ذيوع دالئل تراثية تشري 
سبقوا  كثريين  مسلمني  علماء  أن  إىل 
داروين يف القول بتطور األنواع استنادا إىل 
القرآن وحده. فبينما ُيعزَى لداروين الفضل 

ابلقرن  التطور  لنظرية  الكثري  إضافة  يف 
العلماء  أن  الثابت  من  أنه  إال   ،18 الـ 
النظرية  تلك  أسس  وضعوا  املسلمني 
عثمان  فأبو  بقرون.  داروين  ميالد  قبل 
ابسم  املعروف  البصري،  بر  بن  عمرو 
ابلفعل  868(، كان   -776( اجلاحظ 
نظرية  انقشوا  الذين  العلماء  أوائل  من 
العوامل  أن  اجلاحظ  يرى  التطور، حيث 
البيئية تدفع الكائنات إىل 
تطوير خصائصها لتضمن 
بتوريث  وتقوم  بقاءها، 
لألجيال  اخلصائص  تلك 

القادمة.
الطوسي  الدين  نصري  ث 
وهو   ،)1274-1201(
من أهم علماء املسلمني، 
خلدون  ابن  يعده  كما 
الفرس،  العلماء  أهم 
وألَّف الطوسي الكثري من املراجع، أمهها 
مرجع أخالق نصري الذي كتب فيها عن 
العناصر خلقت  أن مجيع  ويرى  التطور، 
بعض  حتدث  أن  قبل  متساوية  بنسب 
خصائص  تطور  إىل  أدت  اليت  الظروف 

بعضها بنسب ختتلف عن غريها.
أحد  النخشيب،  حممد  هناك  كذلك 
العلماء املسلمني ابلقرن العاشر وقد عاش 
يف وسط آسيا، والذي كتب هو أيضا يف 

موضوع نشوء املخلوقات.
إشكال وال  أن ال  مفاده  ما  إىل  نتوصل 
تناقض ُيذكر بني اإلسالم الذي أنزله هللا 

ومعطيات    حممد  سيدان  على  تعاىل 
العلم احلديث، بل إن العالقة بني الطرفني 
الفقهاء  من  إن  حىت  بتة،  تكاملية 
عصرية  علوم  دراسة  عد  من  املسلمني 
فرض كفاية،  وغريمها  واهلندسة  كالطب 
أما  ظهراي.  نبذها  لو  اجملتمع ككل  أيث 
الدنيوي  العلم  معاداة  يف  املتطرفة  النزعة 
واليت يتبناها املشايخ املسلمون املزعومون، 
فال أصل هلا يف هذا الدين احلنيف، وال 
نيب  لنا  ذكرها  نبوءة  سوى  هلا  تفسري 

السالم   جاء فيها:
ِبِشرْبٍ  رًا  ِشبـْ َلُكْم  بـْ قـَ َمْن  َسَنَن  تَِّبُعنَّ  »لَتـَ
َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع، َحىتَّ َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ 
ُهوَد  اْليـَ اللَِّ  َرُسوَل  اَي  ْلَنا:  قـُ َلَسَلْكُتُموُه. 

وَالنََّصاَرى؟ َقاَل: َفَمْن« )6(.

القومية  »اجمللة  عن  نقال  بتصرف،  ترمجة   .1
للرايضيات«، ج15، عدد 2، نوفمرب 1940، 
احملدودة  وفرنسيس  اتيلور  نشر  ص82-74، 

ابلنيابة عن مجعية الرايضيات األمريكية.
يونيو/ يف  املوعود  املصلح  حضرة  خطاب   .2

حزيران 1928م، واملنشور الحقا بعنوان »احملسن 
إىل العامل«.

3.)العلق: 6(
يونيو/ يف  املوعود  املصلح  حضرة  خطاب   .4

حزيران 1928م، واملنشور الحقا بعنوان »احملسن 
إىل العامل«.

الوحي  )رمحه هللا(،  أمحد  طاهر  مرزا  5. حضرة 
والعقالنية واملعرفة واحلق،، الفصل السابع بعنوان 
الرتمجة  األصلح«،  وبقاء  الطبيعي  »االنتخاب 

العربية، ص432-431.
6. صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء.
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حممد مصطفى - مصر

عز  هللا  أن  الالفت  من 
حمكم  يف  أخرب  قد  وجل 
آايته اإلنبائية؛ اليت كانت 
أوائل اآلايت نزلت من القرآن الكرمي، 
أن بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا 
هي متاثل بعثة موسى، وأن األنباء اليت 
أنبأ هبا موسى تتعلق بضرته . فقد 
َرُسواًل  إِلَْيُكْم  َأْرَسْلَنا  تعاىل: ﴿ِإانَّ  قال 
ِفرَْعْوَن  ِإىَل  َأْرَسْلَنا  َعَلْيُكْم َكَما  َشاِهًدا 
َرُسواًل﴾ )1(، هذا النيب الذي َمنَّ على 
متجسًدا  ُهدًى  إليه  أرسله  أبن  العامل 
جيرهم من طريق اهُلوَّة وجيعلهم يف مقام 
الصفوة رمحة من هللا.. فهو رب العاملني 
لعنصر  الدنيا  َفقد  وألن  الرمحن.. 
فال  خبراهبا  موذن  هو  اإلهلي  التوحيد 
عجب أن ُيعطي هللا رب العاملني وقت 

احلاجة كما ُعهد عنه سبحانه عطاءه 
إحياء  يضمن  ما  طلب  سابق  بال 
بعد  اخللق  قلوب  يف  اإلهلي  التوحيد 
العجب  إمنا كل  تقوض وَضُعف،  أن 
حًقا هو فيمن ال يرى أو ينتظر منقًذا 
يف حني يُغطُّ هو نفسه وسط خراٍب 
موجات  ابتدأت  هنا  من  وفساد. 
اإلحلاد تضرب يف بالدان كما ال خيفى 
على  االنقضاض  وصار  الناظر،  على 
ُور  نـَ التـَ شيم  من  وفرعه  الدين  أصل 
والتحضر اجلائر إذ صار الدين ال ُيليب 

ة!..  احلاجة وقت الضرورة املُلحَّ

اإلنباء الول، والنتظار
الصدع  ذلك  لرأب  طرق  هناك  لكن 
املُعاصر  حاضران  جسد  يف  املتوغل 

هداان هللا إليها؛ منها مثاًل مطابقة جزء 
والذي  واملُوّثق  املُتحقق  التاريخ  من 
اآلن،  إىل  ماثاًل  فينا  أتثريه  زال  ال 
قد  الذي  التاريخ  من  آخر  على جزء 
األسطورة  مبظهر  املُلحد  بعني  ُيرى 
حتقًقا  وجدان  فإن  القدم،  يف  الضاربة 
حتققها  وما  نبوءة  إال  األسطورة  فما 
إال واجب األخذ به واالتباع، وذلك 
ُيرضي من ال  منهٌج علمي جترييب قد 

يؤمن ابهلل رب العاملني وبدينه.
أيدينا  بني  اإلسالم  اتريخ  هو  فها 
يصدح مبا أتى به النيب األعظم حممد 
 منذ بدء بعثته الشريفة يف العاملني 
لدينا  يتوفر  كما   ، وفاته  وحىت 
أسفار  السابقني  األولني  كتب  من 
املقدسة  واملسيحية  اليهودية  الداينتني 

ٌد  ِمْصَداٌق ِلُنُبوَءِة ُمَحمَّ
الَعْهِد الَقِديِم ِبإقَراِر الَعْهِد الَجِديِد

﴾﴿
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إمنا كل العجب حًقا هو فيمن ال يرى أو ينظر منقًذا يف حني يغُط هو نفسه 

وسط خراٍب وفساد. من هنا ابتدأت موجات اإللحاد ترضب يف بادنا كام ال 

يخفى عىل الناظر، وصار االنقضاض عىل أصل الدين وفرعه من شيم الَتَنُور 

ة!.. والتحرض الجائر إذ صار الدين ال ُيلبي الحاجة وقت الرضورة امُللحَّ

الذين  مدوانت  عليه  استقرت  وكما 
ووصلت  تكوينها  يف  وشاركوا  كتبوا 
إلينا.. ويف هذه األسفار التوراتية جند 
قد  ما  األنباء  من  الشهري وجوده  من 
أنبأ به نيب هللا موسى قومه حول أخبار 
متيزهم  بعد  وما  الديين،  مستقبلهم 
فقّدم  أيًضا،  سيحدث  ماذا  الديين 
أن  مبكان  األمهية  من  متتابعني  نبأين 
ل فيهما تفصياًل  ُنسّجَلهما هنا وُنفصِّ
يف  ُدوِّن  قد  إذ  املُفيد.  ابمُلختصر 
ِإهُلَك  الرَّبُّ  َلَك  »ُيِقيُم  التثنية  سفر 
ِمْثِلي.  ِإْخَوِتَك  ِمْن  َوَسِطَك  ِمْن  َنِبيًّا 
من  النص  هذا  )2( ويف  َتْسَمُعوَن«  َلُه 
سفر التثنية املنسوب إىل موسى يوصي 
نيب هللا  قومه ومن سيأتون بعده 
ابلوصااي األخرية قبل رحيله، فيطمئنهم 
أواًل على استمرار اخلالفة النبوية فيهم، 
أن  هلم  فيقول  إسرائيل،  بيت  يف  أي 
ما  إىل  بيتهم  ويف  فيهم  ستبقى  النبوة 
شاء هللا أن تكون )وقد حتقق ذلك من 
النيب اإلسرائيلي  خالل خلفاء حضرة 
موسى  مبظهر سلسلة من األنبياء 
خامت  إىل  وصواًل  بعده  من  الكرام 
 )عيسى هللا  نيب  حضرة  خلفاءه 
يقول هللا: ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اَي 
َجَعَل  ِإْذ  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَة اللَِّ  اْذُكرُوا  ْوِم  قـَ
ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا وَآاَتُكْم َما 
ْؤِت َأَحًدا ِمَن اْلَعاَلِمنَي﴾)3( ويقول:  ملَْ يـُ

َنا  فَّيـْ َوقـَ اْلِكَتاَب  ُموَسى  َنا  يـْ آتـَ ﴿َوَلَقْد 
اْبَن  ِعيَسى  َنا  يـْ وَآتـَ اِبلرُُّسِل  ْعِدِه  بـَ ِمْن 
اْلُقُدِس﴾  ِبرُوِح  وَأَيَّْداَنُه  يَِّناِت  اْلبـَ َمْرمَيَ 
)4( ث بعد ذلك يكون حُمتٌَّم على بين 

إسرائيل -بسب الوصية اإلهلية - أن 
بيتهم  خارج  من  نبيًّا  ُيقام  ملن  ميتثلوا 
)الذي هو بيت يعقوب بن إسحق بن 
غري  آخر  إىل  السالم(  عليهم  إبراهيم 
بيت  أي  إخوهتم،  )بيت  عنهم  بعيد 
السالم(  عليهما  إبراهيم  بن  إمساعيل 
موسى«  »مثل  أنه  عالمته  وستكون 
فقيل: »أُِقيُم هَلُْم َنِبيًّا ِمْن َوَسِط ِإْخَوهِتِْم 
َفِمِه،  يِف  َكاَلِمي  وََأْجَعُل  َلَك،  ِمثـْ
ُيَكلُِّمُهْم ِبُكلِّ َما ُأوِصيِه ِبِه« )5( فإن  فـَ
املماثلة املقصودة هنا إذ قيل »مثلك« 
النيب  هذا  يف كون  حمصورة  هي  إمنا 
املُنتظر سيكون مثل موسى »ُمكلًما« 
من هللا عز وجل، أي حاماًل لشريعة، 
انموًسا إهلًيا كما مُحَِّل موسى كذلك.

حتقق النبوءات وإخبار السرية
حضرة  املماثلة  هذه  أدرك  قد  ولعله 
ورقة بن نوفل حني أتته السيدة خدجية 
نزل  ملا    مبحمد  عنها  هللا  رضي 
الكلمات  وتلك  األول  الوحي  عليه 
العظيم  القرآن  من  نزلت  اليت  األوىل 
مسيحًيا  وكان  ورقه  فسمعها  »اقرأ« 
فيه  مبا  املقدس  الكتاب  ّعلم  ويـَ يرتجم 
وتعاليم..  وأحكام  من وصااي وشرائع 
العرب  ابدية  نشأته كعريب يف  وكانت 
وتكلمها  العربية  ِعلم  عليه  تفرض 
ويكتب وُيفسر هبا ما رسخ يف نفسه 
من كتاب موسى ؛ ويبدو أنه ملّا 
من  نزل  مما  األوىل  اجُلمل  تلك  مسع 
رَْأ  القرآن ﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم * اقـْ
اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق﴾)6( أدرك من 
التطبيقية  الرتمجة  هي  تلك  أهنا  فوره 
موسى  هللا  نيب  عن  ورد  ملا  الفعلية 
 إذ قيل: »سأقيم هلم نبًيا من بني 

﴾﴿
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إخوهتم مثلك«)7( ففي حني أن كلمة 
»اقرأ« ابشتقاقاهتا يف لغة العرب -اليت 
ومل  عريب  ابلسليقة كل  يدركها  كان 
يتخلف ورقة عن ذلك- إمنا تعين فيما 
تعين: اجلمع واالجتماع؛ ومجع الشيء 
الشيء؛  يف  املاء  وصب  الشيء؛  إىل 
األذن؛  يف  الكالم  صبُّ  وكذلك 
والشيء ينشأ بشدٍة وقوة؛..)8(، فيبدو 

جلًيا أن ورقة قد أدرك بيقني أن 
هذا هو النيب اجلامع لإلخوة من 
إمساعيل  قوم  أي  إبراهيم  بيت 
وإسحق؛ فقال حملمد : »َهَذا 
َعَلى  اللَُّ  نـَزََّل  الَِّذي  النَّاُموُس 
َجَذًعا  ِفيَها  َتيِن  لَيـْ اَي  ُموَسى، 

ْوُمَك«)9(  َتيِن َأُكوُن َحيًّا ِإْذ خُيْرُِجَك قـَ لَيـْ
الذي  الناموس  هو  »هذا  رواية  ويف 
إىل  بقوة  ُمشريًا  موسى«  أييت  كان 
ذاك النبأ الذي قّدمه موسى  عن 
من  نبًيا  هلم  »سأقيم  جالله  جل  ربه 
فالنيب  بني إخوهتم مثلك« فمن جهة 
حممد  هو من بيت إمساعيل أخي 
السالم،  عليهم  إبراهيم  ابين  إسحق 
يوافق  مبا  أتى  فقد  أخرى  جهة  ومن 
نبوءة موسى يف كلمات الوحي األوىل 
أي اجلمع بني البيتني، كما أن مظهر 
أنه    النيب  أخرب  الوحي كما  إلقاء 
كان ذا جالل وهيبة حىت أنه خشي 
على نفسه منه ألول وهلة)10( وأن 

ورقة  ذّكر  ما  وذلك  تشريعي،  جوهره 
مبا قد قرأه وعِلمه عن الطريقة اليت كان 
من  إليه  ويوحي  موسى  هبا  هللا  يكلم 

خالهلا)11(
بن  ورقة  عند  اجتمعت  فلقد  إًذا، 
واملطابقة  اخلارجية  األدلة  نوفل كافة 
للنبوءات الكتابية الثابتة لديه، فأضافها 
األجلى  العنصر  ذلك  على  تلقائًيا 

واألشهر يف شخص حممد حينئذ وهو 
بصفيت  ومشهورًا  معروًفا   كان  أنه 
الصدق واألمانة، فاعترب ذلك العنصر 
ذات  يف  داخلًيا  دلياًل  للتصديق  اهلام 
حممد على كونه هو مناط حتقق النبوءة 

التوراتية عن النيب املُنتظر.

إنه   الشمس وضحاها
ُمّطلع  واع  على كل  خفًيا  يكن  فلم 
من أهل الكتاب مسع به يف وقته. فقد 
املُنتظر  النيب  هبذا  ُيسمع  حني  كان 

وامُلخرب عنه إذ قد حل موعده وحان 
فيتذكر  يعلمه،  أن  بد  فال  ُبعث  وأنه 
عن  حفظه  قد  ما  السامع  بشأنه 
موسى من قبل. وها هو شخص آخر 
األَول  النفر  إليه  يقول هبذا حني وفد 
وطنهم  من  املهاجرين  املسلمني  من 
إليه طلًبا لألمن والعدل.. فعن  فارين 
جناشي احلبشة إذ استخرب عما خُيرب به 
عليه  فقرأوا  القرآن  واستقرأهم 
جاء  والذي  هذا  »إن  فقال: 
من  ليخرج    موسى  به 
اتبعه  ث  واحدة«)12(  مشكاة 
الروم  قيصر  وقال  الحًقا)13(. 
سفيان  أبو  أاته  حني  ِهرقل 
ظهر  الذي  الرجل  ذلك  عن  يدثه 
يف جزيرة العرب؛ وكان نتيجة احلوار 
ما بني سؤال وجواب ورد قول هرقل 
أليب سفيان عن حممد : »َفِإْن َكاَن 
ُقوُل َحقًّا َفَسَيْمِلُك َمْوِضَع َقَدَميَّ  َما تـَ
ملَْ  َخارٌِج  أَنَُّه  َأْعَلُم  َوَقْد ُكْنُت  نْيِ  َهاتـَ
َلْو َأينِّ َأْعَلُم َأينِّ  َأُكْن َأُظنُّ أَنَُّه ِمْنُكْم فـَ
ْمُت ِلَقاَءُه َوَلْو ُكْنُت  َأْخُلُص إِلَْيِه لََتَجشَّ

ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِه«)14( 
فإن اجتياز حتقق كافة هذه العالمات 
أن  ذلك  وفوق كل  وثبوهتا  والدالئل 
مجيع  املقصود  الشخص  يف  تتوفر 
املزااي اخُللقية واملشهود له هبا من القوم 
منع  شأهنا  من  اليت  تلك  مجيعهم، 
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نشوء  أو  انتحال  حدوث  احتمالية 
ُحب ادعاء كاذب بغية الشهرة، ذلك 
حىت ال ُيرتك جمال للمصادفة ولو بنسبة 
ضئيلة يف كون ما يقوله وما يّدعيه هذا 
الشخص إمنا هو وحي موحى هو به 
يصري  حىت  وُمرسل.  ومبعوث  مأمور 
من  أقبح  هذا  بعد كل  املُنكر  عذر 
ذنبه؛ وإال فيكون انقص العقل ُمستثىن 

من التكليف ذلك كما قال الشاعر:
قد تنكر العني ضوء الشمس من رمٍد

     وُينكر الفم طعم املاء من سقِم )15( 
تطبيق  طريق  وقدمنا  قباًل  ذكران  وكما 
التاريخ املوثق، أي السرية النبوية على 
النصوص القدمية من التوراة واليت هي 
عند البعض أسطورية، فخرجنا بنتيجة 
على  التاريخ  طريف  أتكيد  مفادها 
بطريق  قيل  ما  أن  مؤكده هي  حقيقة 
اإلنباء قد حتقق فيمن ادعى أنه مناط 
التحقق، فكان لزاًما على املتتبع لذلك 
ضرورة األخذ به واإلميان واالتباع.. إن 

كان صادق النية خملص الطوية.
إلثبات  آخر  طريًقا  هناك  أن  كما 
ذلك أيًضا، هو اختبار حتقق جزء من 
وإعادة  املدة  منتصف  التوراة يف  إنباء 
أيت  مل  آخر  جزء  بقاء  على  التأكيد 
دلياًل  ذلك  فيكون  بعد،  وقت حتققه 
النبأ األول  إضافًيا داعًما على صدق 

ومصداقية للتحقق األخري.

واستمرار  الول  النبأ  أتكيدات 
 النتظار إن مل يقبلوا بلنيب

قد أشران يف بداية هذا املوضوع إىل أن 
هللا تعاىل قد أنبأ نبيه موسى  -يف 
 :15 التثنية 18/  ]سفر  اإلطار  هذا 
أشيعت هااتن  وقد  بنبوءتني،   -]22
النبوءاتن يف األوساط املسيحية عموًما 
واإلسالمية أيًضا عن أهنما نبوءة ختص 
اخللط  جيري  فكان  واحًدا،  شخًصا 
فعند  والتكرار،  الدمج  لدرجة  بينهما 
كال  يف  املقصود  فالنيب  املسيحيني 
النبوئتني هو السيد املسيح  دون 
املقصود  فالنيب  املسلمني  وعند  غريه! 
إحدامها  أن  حني  يف   ، حممد  هو 
أنبياء  سلسلة  فتخص  األوىل  وهي 
وحىت  موسى  بعد  من  إسرائيل  بيت 
عيسى  املسيح  أي  خلفاءه  خامت 
نبًيا  فتخص  الثانية  بينما  )16(؛ 

خارج  من  سُيقام  بوعد  ُوِعَد  آخر 
بيت إسرائيل. فمن إخوة بيت إسرائيل 

بيت إمساعيل. وقد  سيظهر، أي من 
كان ذلك متحقًقا يف حممد   جبالء 
وبال تشويش بسب الدالئل اخلارجية 
حمبني  من  الشهود  وشهادة  والداخلية 

وأعداء سواء بسواء.
ولقد أكدت األسفار الكتابية الالحقة 
الناصري  املسيح  حضرة  رحيل  بعد 
املسيحيون  اعتمدها  واليت   
النبوءتني  ُمقدسة على هاتني  ككتب 
بينهما  الواضح  ابلفصل  التوراتيتني 
يف  حتققت  قد  األوىل  أن  واعتربت 
الثانية  وأما   ، الناصري  املسيح 

فإن موعد انتظار حتققها قد بدأ.
 :15 )التثنة 18/  األوىل  النبوءة  فأما 
الرب  لك  »يقيم  تقول:  واليت   )16
إخوتك  من  وسطك  من  نبيا  إهلك 
ذكر  ورد  فقد  تسمعون«  له  مثلي. 
 )18  /3 الرسل  )أعمال  يف  حتققها 
حيث قيل على لسان القديس بطرس: 
أبفواه  به  وأنبأ  سبق  فما  هللا  »وأما 

. َوَقْد ُكْنُت أَْعَلُم أَنَُّه  ا، َفَسَيْمِلُك َمْوِضَع َقَدَميَّ َهاَتنْيِ »َفإِْن َكاَن َما َتُقوُل َحقًّ

ْمُت ِلَقاَءُه،  َخاِرٌج، َلْم أَُكْن أَُظنُّ أَنَُّه ِمْنُكْم .َفَلْو أَنِّ أَْعَلُم أَنِّ أَْخُلُص إَِلْيِه َلَتَجشَّ

َوَلْو ُكْنُت ِعْنَدُه َلَغَسْلُت َعْن َقَدِمِه« )14(
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مجيع أنبيائه، أن يتأمل املسيح، قد متمه 
أتمل  وقد  حصل  فقد  وابلفعل  هكذا« 
حضرة املسيح ومت كل شيء خبصوصه 
النبوءة  أمر  وانتهى  وقته،  يف   
املتعلقة بضرته »هكذا« أي كما هو 

مكتوب وُمعاين.
 :17 )التثنية 18/  الباقية  النبوءة  وأما 
19( القائلة: » أقيم هلم نبيا من وسط 
إخوهتم مثلك، وأجعل كالمي يف فمه، 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن 
اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي 
ورد  فقد  أطالبه«  أان  ابمسي  به  يتكلم 
ذكرها بصيغة االنتظار بعد ذكر حتقق 
 /3 الرسل  )أعمال  يف  مباشرة  األوىل 
20، 21( حيث قيل تعقيًبا: »فتوبوا 
لتمحى خطاايكم، لكي أتيت  وارجعوا 
ْرِسَل  َويـُ الرب.  وجه  من  الفرج  أوقات 
قبل.  لكم  به  َر  اْلُمَبشَّ املسيح  يسوع 
إىل  تقبله،  السماء  أن  ينبغي  الذي 
أن حتققت  فبعد  أزمنة رد كل شيء« 
النبوءة األوىل وانتهت ابملسيح وحصل 

بعدها  يبق  مل  مع حضرته،  ما حصل 
أمام الناس إال طريق أخري للنجاة وهو 
ر به من قبل أي يف نبوءة موسى،  املَُبشَّ
والعدوان  والعصيان  العناد  بعد  ذلك 
اليهود..  يد  على  هللا  مبعوثي  على 
وقد ُأعلنت هذه النبوءة بناء على علم 
الناس  ارتكب  فبعدما  وإميان،  سابق 
من ظلم وفساد يف حق مسيح هللا قيل 
هلم: »توبوا وارجعوا.. لكي أتيت أوقات 
الفرج« أي أهنا مل تكن قد أتت بعد، 
ازدواج  ولعل  ينتظروهنا.  واجلميع كانوا 
النبوؤتني مًعا يف سياق متقارب جًدا يف 
التالعب  اليسري  غري  من  التوراة جعل 
بولس  خمالًفا  بطرس  جاء  حىت  هبما، 
بشكل واضح يف ذلك وأثبت ابلقول 
األوىل  املسيحية  عقيدة  أن  الصريح 
ابستمرار  اإلقرار  على  مستقرة  كانت 
  انتظار النيب الذي أنبأ به موسى

من خارج بيت إسرائيل.
وقد كان حممد  بناء على استحقاق 
اليت  فيما سبق ذكره هو مشس اهلدى 

النهار  وتنشر  الظالم  لتجيح  سطعت 
واخلري واحلمد هلل.

مشس اهلدى طلعت لنا من مكة 
        عني الندى نبعت لنا ِبِراء )17( 

1. )املزمل: 16(        2. )التثنية 18: 15(
3. )املائدة: 21(        4. )البقرة: 88(

5. )التثنية 18 : 18(   6. )العلق: 2-1(
7. )الرتمجة العربية املشرتكة للكتاب املقدس(

حتت كلمات  فارس  ابن  اللغة   )مقاييس   .8
]قر[]قرن[]قرى[(

9. )صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي(
10. )يف كالم النيب للسيدة خدجية حني أخربها 

أبمر بدء الوحي - صحيح البخاري(
11. )سفر اخلروج 19/ 16: 19(

سلمة يف هجرهتا  أم  من حديث  )طرف   .12
إىل احلبشة - السرية النبوية البن هشام، ومسند 
أمحد - مسند أهل البيت( ث اتبعه الحًقا)13( 
يف   - اجلنائز  - كتاب  البخاري  13.)صحيح 

نعي النيب للنجاشي وصالته عليه(
14. )صحيح البخاري - كتاب بدء الوحي(

15. )قصيدة الربدة لإلمام البوصريي(
16. )مستخلص من تعليقات وشروح الكتاب 

املقدس الدراسي(
17. )من قصيدة »ايمن أحاط اخللق ابآلالء« 

) حلضرة مرزا غالم أمحد

فإن اجتياز تحقق كافة هذه العامات والدالئل وثبوتها وفوق كل ذلك أن تتوفر يف الشخص املقصود جميع املزايا 

الُخلقية واملشهود له بها من القوم جميعهم، تلك التي من شأنها منع احتاملية حدوث انتحال أو نشوء ُحب 

ادعاء كاذب بغية الشهرة، ذلك حتى ال ُيرتك مجال للمصادفة ولو بنسبة ضئيلة يف كون ما يقوله وما يّدعيه هذا 

الشخص إمنا هو وحي موحى هو به مأمور ومبعوث وُمرسل. حتى يصر عذر امُلنكر بعد كل هذا أقبح من ذنبه...
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جان جاك روسو
)فيلسوف فرنسي1712- 1778(

»مل ير العامل حىت اليوم رجال استطاع 
أن يول العقول، والقلوب من عبادة 
إال  الواحد  اإلله  عبادة  إىل  األصنام 
»حممدًا« ولو مل يكن قد بدأ حياته 

صادقًا أمينًا ما صدقه أقرب الناس إليه، خاصة بعد أن جاءته 
السماء ابلرسالة لنشرها على بين قومه الصالب العقول واألفئدة، 
لكن السماء اليت اختارته بعناية كي يمل الرسالة كانت تؤهله 

صغرياً فشب متأماًل حمبًا للطبيعة مياال للعزلة لينفرد بنفسه«.

السري تومس أرنلد
)مستشرق ومؤرخ اجنليزي  1795 – 1842(

قبيل وفاة حممد نرى مجيع أحناء اجلزيرة 
وإذا  ابلطاعة،  له  تدين  تقريبًا  العربية 
ببالد العرب اليت مل ختضع إطالقًا ألمري 

 من قبل تظهر يف وحدة سياسية وختضع إلرادة حاكم مطلق.
ومن تلك القبائل املتنوعة، صغريها وكبريها، ذات العناصر املختلفة 
اليت قد تبلغ املائه واليت مل تنقطع عن التنازع والتناحر، خلقت 
رسالة حممد أمة واحدة، وقد مجعت فكرة الدين املشرتك حتت 
زعامة واحدة شىت القبائل يف نظام سياسي واحد، ذلك النظام 

الدهشة واإلعجاب.  تبعث على  مزاايه يف سرعة  الذي سرت 
تلك  النتيجة،  هذه  حققت  اليت  هي  واحدة كربى  فكرة  وأن 
وهكذا كان  الوثنية،  العرب  جزيرة  يف  القومية  احلياة  مبدأ  هي 
النظام القبلي ألول مرة، وإن مل يقض عليه هنائيًا )إذ كان ذلك 

مستحيال(، شيئًا اثنواًي ابلنسبة للشعور ابلوحدة الدينية.
وتكللت املهمة الضخمة ابلنجاح، فعندما انتقل حممد إىل جوار 
اجلزيرة  أكرب مساحة من شبه  ترفرف على  السكينة  ربه كانت 
العربية، بصورة مل تكن القبائل العربية تعرفها من قبل، مع شدة 
الذي  هو  اإلسالمي  الدين  الثأر. وكان  وأخذ  ابلتدمري  تعلقها 

مهد السبيل إىل هذا االئتالف....

مونتجومري وات
مستشرق ومؤرخ اسكتلندي )1909 – 2006(

لتحمل  الرجل  هذا  استعداد  إن 
معتقداته،  أجل  من  االضطهاد 
آمنوا  ملن  السامية  األخالقية  والطبيعة 

به واتبعوه واعتربوه سيدا وقائدا هلم، إىل جانب عظمة إجنازاته 
املطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة املتأصلة يف شخصه. 
فافرتاض أن حممدا ُمدع، افرتاض يثري مشاكل أكثر وال يلها. بل 
إنه ال توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيني مل تنل التقدير 

الالئق هبا مثل ما ُفعل مبحمد.
 

برتراند راسل
مؤرخ ومستشرق إجنليزي 1872 – 1970

حتصل على جائزة نوبل للسالم سنة 1950
“لقد قرأت عن اإلسالم ونيب اإلسالم 

فوجدت أنه دين جاء ليصبح دين العامل واإلنسانية، فالتعاليم اليت 
جاء هبا حممد واليت حفل هبا كتابه مازلنا نبحث ونتعلق بذرات 

منها وننال أعلى اجلوائز من أجلها”.

َباَقٌة ِمْن ِكَتاَباِت المْسَتْشِرِقْين

َعِن الُمْصَطَفى 
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تباسط املسيح املوعود مع أصحابه 
وحبهم واحرتامهم له

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -433
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
مع  متكلًفا  يكن  مل    املوعود 
أصحابه ونتيجة لذلك كان أصحابه 
أيضا يتكلمون معه بال أدىن تكلف 
حضرته  مع  لألدب  مراعاهتم  مع 
ملا  املرات  إحدى  ففي  واحرتامه. 
من    حضرته  للقاء  ذهبت 
يكن  ومل  الشتاء  موسم  وكان  الهور 
فأرسلت  شاهبه.  ما  أو  حلاف  معي 
يكون  أن  أخشى  أبين  حضرته  إىل 

ما  يل  ترسل  أن  فأرجو  ابرًدا  الليل 
فأرسل  غريه.  أو  ثوب  من  به  أتدفأ 
من  ورداء  خفيًفا  حلاًفا  حضرته 
أيضا  رسالة  معهما  وأرسل  الصوف 
أن اللحاف هو حملمود أما الرداء فهو 
يل، فخذ ما تشاء وإذا أردت فخذ 
كليهما. فأخذت اللحاف وأرجعت 

الرداء.
ويقول:  صادق  حممد  مفيت  يضيف 
الطعام   يرسل يل  كان حضرته 
إىل  قاداين  مغادريت  لدى  بيته  من 
قرب  السفر  أردت  ملا  فمرة  الهور. 
من  الطعام  املساء طلب يل حضرته 

ابلطعام  جاء  الذي  واخلادم  بيته. 
فقال  مغطى.  غري  مكشوًفا  به  جاء 
حضرته: كيف سيأخذ مفيت صاحب 
ينبغي أن  الشكل؟ كان  الطعام هبذا 
الطعام.  فيه  لُيَصرَّ  أيضا  مبنديل  أتيت 
ث قال: حسنا، سأدّبر لك شيئا، ث 
أخذ بطرف من عمامته وقطعه وربط 

فيه الطعام.
كان  جهلم  إىل  سفره  أثناء  ومرة 
إىل  احلاجة  من كثرة  يشكو  حضرته 
التبول فقال يل: ُأعاين من كثرة احلاجة 
أستخدمه  إبانء  فأِت  التبول  إىل 
إبريق   عن  فبحثت  ليال.  فيه  للتبول 
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فخاري وأتيت به إىل حضرته، ث ملا 
آخذ  أن  وأردت  صباًحا  استيقظت 
اإلبريق لسكب البول منه منعين وقال 
يل لن تفعل ذلك بل سأسكبه بنفسي 
قويل  حضرته  يقبل  مل  إصراري  ورغم 
وأخذ اإلبريق بيده وسكب البول يف 
مناسبة  عند  ولكن  مناسب.  مكان 
أخرى ملا أصررت على سكب البول 

قبل حضرته طليب.
لقد  وقال:  مفيت  السيد  أضاف 
ساعَتني  مرة    حضرته  أعطاين 
طويلة  فرتة  منذ  عندي  وقال: كانتا 
أن  فيمكنك  ما  عطل  هبما  ولعل 

تصلحهما وأتخذمها لك.

أبقلم  املوعود  املسيح  كتابة 
القصب، مث أبقلم املعدن، واقتناص 

الصحابة الفرص للتبليغ
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -434
حدثين مفيت حممد صادق أن املسيح 
املوعود  كان يكتب يف البداايت 
أحتفظ  وكنت  القصب،  من  بقلم 
أقالم كل  خسة  أو  أبربعة  عندي 
يضطر حضرته  وذلك حىت ال  حني 
التايل عندما يفسد  القلم  انتظار  إىل 
دون  يول  كان  ذلك  ألن  األول 
تسلسل الكتابة. ولكن يف أحد أايم 
العيد أهديت إىل حضرته زوجني من 

أن  دون  فأخذمها  املعدنية  األقالم 
يقول شيئا، ولكن بعد يومني أو ثالثة 
من  استلمت  الهور  إىل  عوديت  من 
زوجا  فيها: كان  قال  رسالة  حضرته 
ومن  ا،  جدًّ جيدين  املعدنية  األقالم 
لذلك  هبما  سأكتب  فصاعًدا  اآلن 
النوع  هذا  من  علبة كاملة  أرسْل يل 
علبة  حلضرته  فأرسلت  األقالم.  من 
منه، ث بقيت أقّدم حلضرته هذا النوع 
ترّدت  فرتة  بعد  ولكن  الرياع.  من 
جودة هذه البضاعة -كما هو معتاد 
اإلجنليزية-  املنتوجات  إىل  ابلنسبة 
القلم  هذا  يعد  مل  فقال يل حضرته: 
قلق  أخذين  وهكذا  جيًدا،  خيط 
شديد من أنين سُأحرم من الثواب يف 
املستقبل فكتبت رسالة إىل صاحب 
كنت  أنين  إجنلرتا  يف  الشركة  هذه 
أقالما    املوعود  للمسيح  أقّدم 
فسدت  اآلن  ولكن  شركتك  من 
بضاعتك وأخشى أن حضرته سيرتك 
استخدام هذه األقالم وهكذا سوف 
ُأحرم من الثواب بسببك. كما كتبت 
هو  من  أَوتعرف  الرسالة:  هذه  يف 
ذكرت  ث  ؟!  املوعود  املسيح 
دعاوى حضرته وبلغته دعوته بشكل 
الذي  رّده  فرتة  بعد  ووصلين  جيد. 
من  علبًة  يل  وأرسل  إيل  فيه  اعتذر 
حلضرته  فقدمتها  جمااًن  اجليد  الرياع 

ورّد  رساليت  أمر  له  وذكرت   
تبّسم  لقد  عليها.  الشركة  صاحب 
حضرته ولكن املولوي عبد الكرمي –
الذي كان موجوًدا يف ذلك الوقت- 
قال مبتسًما: لعلك يف رسالتك هذه 
الرياع  موضوع  من  االنتقال  حاولت 
إىل دعاوى املسيح املوعود  على 
شاكلة انتقال الشاعر من موضوع إىل 
آخر يف أبياته. إال أنين ال أعتربه على 
الشعر، بل كان  شاكلة ما جيري يف 

األمر عَرضا.

نفسه    املوعود  املسيح  ضبط 
خصوصا،  الصلة  وأثناء  عموما 

وعدم بكائه ف غري صلة التهجد
الرحيم. الرمحن  هللا  بسم   -435

وقال:  صادق  حممد  مفيت  حدثين 
صلينا مرة على عهد املسيح املوعود 
اليت اشرتك  االستسقاء   صالة 
املولوي  ولعل  أيضا،  حضرته  فيها 
الصالة.  أّم  من  هو  أحسن  حممد 
هذه  يف  كثريًا  الناس  بكى  لقد 
يتحلى  حضرته  وملا كان  الصالة. 
بكمال ضبط النفس فلم أره يبكي، 
تلبدت  السماء  أن  أتذكر  كما 
هذه  بعد  األمطار  وهطلت  ابلغيوم 
يف  نزلت  لعلها  بل  سريًعا،  الصالة 

اليوم نفسه.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

5- )آئينه كمالت إسلم( مرآة كمالت اإلسلم
ينطوي  وهو  الوساوس«،  »دافع  أيضا  يسمَّى  الكتاب  هذا 
على جزأين؛ أحدمها ابللغة األردية وكتبه سيدان املسيح املوعود 
 يف عام 1892م، أما اجلزء الثاين فهو ابللغة العربية وكتبه 

 يف أوائل عام 1893م.
كان سبب أتليف هذا الكتاب اجلليل أن حركة التنصري وأنشطة 
أعمال  القساوسة -اليت قد ُوصفت يف األحاديث أبهنا من 
على  يشّنون  القساوسة  وكان  أوجها،  على  الدجال- كانت 
اإلسالم ومؤسِسه  والقرآِن اجمليد غارات ال تعّد وال حتصى، 
أنفسهم  املشايخ وعلماء اإلسالم هم  ومن جهة أخرى كان 
يؤمنون أبمور تدعم معتقدات القساوسة وتثبت أفضلية املسيح 
النبيني حممد  الرسل سيدان خامت  أفضل   على  الناصري 
املصطفى ، األمر الذي يشكل العمود األساسي الذي يقوم 
عليه بناُء حركة التنصري. ابإلضافة إىل ذلك فإن العلماء الذين 
هنضوا للدفاع عن اإلسالم وللرد على اعرتاضات األعداء هم 
اآلخرون بدأوا يشرحون املعتقدات اإلسالمية بتفاسري ختالف 
اإلسالم  وكان  بصراحة،  النبوية  واألحاديث  القرآن  نصوص 

وكاد  واألنصار،  األعداء  أيدي  على  عرضة ألضرار جسيمة 
وجهه الَوّضاء خيتفي من أمام أنظار الناس، عندئذ ويف مثل 
القادايين  هذه األوضاع الصعبة أّلف سيدان املرزا غالم أمحد 
اإلسالم«  ومّساه »مرآة كماالت  اجلليل،  الكتاب  هذا   
وأيًضا » دافع الوساوس« ليعكس الوجه الرائع اجلّذاب اخلالب 
لإلسالم وليكشف على الناس حماسنه وكماالته، وليّطلع أهل 
ففي  السامية لإلسالم.  والتعاليم  القرآن  الدنيا على كماالت 
هذا الكتاب بنّي  حقيقة اإلسالم، وانقش مسائل الوحي 
والنبوة، وتناول بث وجود املالئكة وأعماهلم ابلتفصيل، كما 
الفلسفة  ِقبل  من  حوهلا  تثار  اليت  والوساوس  الشبهات  فّند 
املرتعبني  والعلماء  املشايخ  معتقدات  إبصالح  وقام  احلديثة، 
واملتوجسني من حركة التنصري، ودحض األفكار والشروح اليت 
تقول إن املسيح أفضل األنبياء كافة، وأثبت أن سيدان حممد 

 هو أفضل الرسل وهو سيد األولني واآلخرين.

6- جنگ مقدس )احلرب املقدسة(
هذا الكتاب يف احلقيقة يضم تفاصيل احلوار بني سيدان املسيح 
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عام  يف  جرى  الذي  آهتم  هللا  عبد  والقسيس    املوعود 
1893م واستمر من 1893/6/5 إىل 1893/6/22، وقد 
نوقشت يف احلوار ألوهية املسيح وبنّوته هلل والكّفارة والثالوث، 
وصدُق رسول هللا  والقرآن الكرمي ومعجزات اإلسالم. ويف 
آخر احلوار نشر سيدان أمحد  النبوءة الشهرية عن آهتم 
اهلاوية  احلق يف  يكتم  الذي  الفريق  ُيلقي  أن    ودعا هللا 
خالل خسة عشر شهرًا إن مل يكّف عن إطالق الشتائم على 
نبينا  ونْشر الكتب املعادية لإلسالم واملثرية للفن واملسيئة 
إىل مكانة النيب  وشرِفه، لكن آهتم ارتعب من عظمة النبوءة 
واعتزل مثل هذه احلوارات ومل ينشر أي كتاب. ويف أثناء احلوار 
ظهر أتييد من الغيب ملمثل اإلسالم سيدان أمحد ، وذلك 
اليت  الرباهني  وأن  أمامهم  اهلزمية  وجدوا  حني  املسيحيني  أن 
قدمها مندوب اإلسالم غري قابلة للدحض، جلأوا إىل الدجل، 
وقد حاولوا التأثري يف احلضور من خالل تقدميهم ثالثة مرضى 
أنك  تّدعي  إنك   : قائلني لسيدان أمحد  أبمراض خمتلفة 
مثيل املسيح، واملعروف أن املسيح كان يربئ املرضى ويشفيهم 
بتمرير يده عليهم، نرجو منك أن تشفي هؤالء املعاقني واملرضى 
أبمراض خمتلفة بلمسة يديك. عندئذ بدا نوع من االضطراب 
على املسلمني؛ حىت أن بعض األمحديني أبدوا شيئا من القلق، 
لكنه  مل ُيظهر أي اضطراب ومل يقلق قط بل ظّل جالسا 
  ه بكل هدوء وطمأنينة، وحني أهنى القسيس كالمه توجَّ
بكل رابطة جأش وسكينة خبطاب إىل املسيحيني وقال: أيها 
املسيحيون هذه فرصة ساحنة لكم إلثبات إميانكم؛ فقد ورد 
املؤمنني:  للمسيحيني  فيها  يقول  للمسيح  نبوءًة  األانجيل  يف 
إن كان فيكم إميان يساوي حبة خردل، فسوف يصدر منكم 
ما يصدر مين اليوم من املعجزات. فها قد أحضرمت املرضى؛ 
فأثبتوا يل اآلن إميانكم أواًل بشفائهم، ألن املسيح قد قال: إن 
كان فيكم إميان يساوي حبة خردل وأمرمت اجلبل أن ينتقل من 
مكانه فسوف ينتقل، لكنين ال أطالبكم بنقل اجلبل لُبعده عنا، 

الذين قد أحضرمتوهم  وإمنا أطالبكم بشفاء هؤالء املرضى - 
أنتم- بلمسة من أيديكم، فإذا متكنتم من شفاء هؤالء املرضى 
أنكم  وأعرتف  احلوار،  ينتهي  فسوف  أبيديكم،  بلمسهم 
املؤمنون الصادقون واحلائزون على النجاة، وإن مل تستطيعوا، 
فعبثا متثّـلون املسيحية يف حالة خلوّكم من إميان مثقال حبة من 
خردل، وهكذا قَلب عليهم ما أعّدوا له، وخالل حلظات أخرج 

املسيحيون كل أولئك املرضى وكأهنم مل يكونوا. 
الفقه  يف  املتخصص  امللتزم  العامل  أن  احلوار  هذا  نتائج  ومن 
واحلديث األستاذ القاضي أمري حسني  واألستاذ ميان نيب 
خبش  قد ابيعا سيدان املسيح املوعود ، كما أن اللواء 
ألطاف علي خان زعيم كبورهتلة - الذي كان قد تنّصر وكان 
جالسا مع املسيحيني يف أايم احلوار- أسلم من جديد على 
يد سيدان املسيح املوعود . وتبني للنصارى أن خصمهم 
اليت  املؤلفات  وأن  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  له  مثيل  ال  بطل 
قاسية  ضربة  متثل  لإلسالم  وأتييدا  داينتهم  إلبطال  أنتجها 
الكثرية،  املسيحية  اجلمعيات  بذلك  وأقرت  الصليب.  لكسر 
ايليكوت  جان  تشارلس  غلوسرت  أسقف  اللورد  فقد كتب 
العاملي  القساوسة  مؤمتر  جلسات  إلحدى  يف كلمته كرئيس 
اجلديدة يف  احلركة  آاثر  »إن  بلندن:  عقد يف 1894  الذي 
اإلسالم تتجلى على اآلفاق؛ فقد أخربين اخلرباء املّطلعون أبنه 
يف اململكة الربيطانية اهلندية يقولون: يربز لنا إسالم من طراز 
جديد، وترتاءى لنا آاثره هنا وهناك حىت يف هذه اجلزيرة... 
هذا أعدى أعداء املستحداثت اليت تستوجب علينا عدَّ دين 
حممد جديرا ابلنفور والكراهية، وبسبب هذا اإلسالم اجلديد 
املاضي يف  اليت حققها يف  العظمة نفسها  بدأ حممد يستعيد 
التغريات بكل سهولة، ث إن  أول عهده، وميكن معرفة هذه 
يتسم  بل  نفسه  يكتفي ابلدفاع عن  اجلديد ال  هذا اإلسالم 
بسمات اهلجوم، ومما جيلب لنا األسف أن بعض األذهان منا 

متيل إليه«. 
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التقوى

ِحَكم ونوادُر

احلافظ عبد احلي بيت

أهُل  َم  َتوهَّ الباطل،  عِن  احلق  أهل  َسكَت  * كلما 
)  الباطل أهنم على حق. )حضرة علي بن أيب طالب

* عاملوا الناس مبا ُيظهرونه لكم، وهللا يتوىل ما يف 
)  صدورهم. )حضرة عمر بن اخلطاب

*من أتقن الصرب لن تكسره احلياة، ومن عرف قيمة 
احلب هُتون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة 

مع اآلخرين أحسَّ بقيمة اإلنسانية.

* كي يرتمك احلاضرون احرتْم الغائبني.. ثقافٌة ال 
يعرفها املنافقون.

جسدك  على  تضعه  ما  ليس  العطور  أمجل   *
ومالبسك بل ما تضعه على لسانك ويتفوه به فوك، 

فيشعر به اآلخرون.

وإشعارهم  الناس  عثرات  التغافل عن  املروءة  من   *
أنك ال تعلم ألحد منهم عثرة. )ابن القيم(

* ُسئل حكيم: ملاذا ال تنتقم ممن يسيؤون إليك؟ 
أعض كلًبا  أن  احلكمة  من  وهل  ضاحًكا:  فرد 

عضين!!

يعرفك  َفعلَت، صديق  ما  هلما  تربر  *شخصان ال 
جيًدا، وعدو ينتظر منك زلة. )الباتشينو(

عن  أبث  حيايت  أمضيُت  حلكيم:  رجل  قال   *
تبحث  ألنك  احلكيم:  قال  أجده..  فلم  صديق 
عن صديق يعطيك.. ولو بثت عن صديق تعطيه 

لوجدته من أول يوم.

* اْجرح مشاعَر شخٍص ابلصدق وال ُتدخل على 
قلبه السعادة ابلكذب!!!

* لقد لبسنا ِقشرة احلضارة وروح اجلاهلية. )نزار قباين(

الناس مساع احلقيقة كي ال يروا  * ال يود كثري من 
أوهامهم تتحطم أمام أنظارهم.






