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التقوى

كلمة التقوى

السنة  رأس  ليلة  عام جديد وحتديدا يف  بطلوع 
واللهو  املرح  ممارسات  الدنيا  تعم  امليالدية، 
بشكل مبالغ فيه يف نظر البعض، حىت أن تلك 
املمارسات تكون مثارا ملزيج من الشجون والكآبة واحلسرة. 
الدجل  آلة  تفرضه علينا  املمارسات مشهدا  تلك  لقد ابتت 
ق  التوقيت حتديدا. فتصدِّ العاملي كل عام يف هذا  اإلعالمي 
عن غري قصد طبعا، نبوءة حضرة سيدان خامت النبييني حممد 
املصطفى  الذي قال عن الدجال أنه أييت معه جنة وانر. 
أومل  وانره؟!  الدجال جنته  ُيران  أومل  الواقع؟!  هو  هذا  أوليس 
يشعر  واليت  الغامر  والفرح  اللهو  لقطات  الكامريا  بعني  ُيران 
املشاهد إزاءها كأن مل يبق يف هذه الدنيا حزن ُيذكر وال حزين، 
بينما سرعان ما تتحول عني الكامريا نفسها إىل مآٍس يشيب 
اليمن وسوراي على سبيل املثال ال احلصر  الولدان، يف  هلوهلا 
طبعا.. األمر الغريب واملريب أيضا يف تلك املشاهد أهنا منقولة 
إلينا عرب اآللة نفسها، وهي آلة اإلعالم اليت يديرها الدجال 
نفسه، فماذا يريد ذلك اللعني أن يرينا من تلك املتناقضات؟! 
صدقت اي سيدان اي رسول هللا! إن الدجال يريد إراءتنا جنته 

وانره، فحسبنا هللا ونعم الوكيل.
واحلق يقال، ال يكره الفرحة إال مريض، ومن ال حيركه الربيع 
وأزهاره والعود وأواتره فهو فاسد املزاج ليس له عالج، على 
الغزايل )رمحه هللا(، ولكن شتان  تعبري اإلمام أيب حامد  حد 
ْعَدم روح  بني أن يفرح املرء ويعمل على إسعاد غريه، وبني أن يـَ
املواساة فيمسي وحشا ابلتدريج.. إن هللا تعاىل أعلن أنه غين 
حىت عن أن حيج بيته احلرام امرؤ ترك وراءه جارا جائعا وهو 
َقبََّل ذلك الغين، سبحانه، نية حاج مل تطأ قدماه  يعلم، بل وتـَ
البلد احلرام أصال، فقط ألن روحه كانت مفعمة خبلق املواساة، 
املواساة ُخلٌق لو هجره اإلنسان لتحول وحشا ابلتدريج. وكم 
ي يد الدجال ذلك الوحش وتنميه كل يوم! فرتى مشاهد  تغذِّ
اللهو العابث يف بقعة من بقاع العامل تتامخها بقعة أخرى واقعة 

جيري  وما  والظلم،  واجملاعة  واملرض  الفقر  انر  من  حفرة  يف 
من أحداث دامية مدمية يف سوراي واليمن ليس عن املتبصر 

ببعيد.
ال نكره أن يفرح الثري مبا آاته هللا اخلالق الرزاق من مال، بل 
إن على ذلك الثري أن حُيَدِّث ابلنعمة مظهرا إايها على سبيل 
الشكر. وألننا صنعة ذلك اخلالق رب كل شيء، فقد دعاان 
عز وجل إىل أن أنكل ونشرب ونفرح يف حدود املعقول دون 
إفراط أو تفريط. وألنه سبحانه وتعاىل خالقنا، فهو األعلم مبا 
يضران وما ينفعنا، شأن األم الرؤوم مع ولدها، ألجل ذلك 
فقد شرع سبحانه وتعاىل من الدين ما يذكي جذوة املواساة 
تلك ويبقي شعلتها وقادة يف قلوبنا، فإن مخدت، ال مسح هللا، 
سرى الربد يف الروح كما يسري يف اجلسد امليت. ومما ُيْذكي 
شعوران ابملواساة جتاه بعضنا البعض، دوال وأفرادا، أن حنزن 
سواي ونفرح سواي، وكانت املشاركة يف احلزن أوىل من املشاركة 
إذا َمرض وجب على  أن  املؤمن  الفرح، فكان من حق  يف 
أخيه املؤمن عيادته، وإذا مات شيَّع أخوه املؤمن جنازته، فما 
ابلنا ابتعدان عن ذلك التعليم السامي؟! يف األقوال الشعبية 

َهلُِّلوا إِيَّاُه،
َوأَِشيُعوا الُمَواَساة
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شاعت مقولة مفادها أن دنيا اليوم حتولت ل غابة، فلماذا 
نستغرب هذا التحوُّل؟! نعم، لقد حتولت الدنيا إىل غابة، 

ولكن بيد أهلها، إذ نبذوا مواساة خلق هللا وراء ظهورهم.
ويف الوقت الذي ينغمس فيه اجلميع يف املرح واللهو وإشباع 
الواجب  بدافع  الناس  فئة من  تعكف  الَشرهة،  النفس  هنم 
مدفوع األجر املايل على السهر حفظا ألمن تلك اجملتمعات 
الالهية، فنرى أجهزة الشرطة واملستشفيات يف كافة أرجاء 
العامل ترفع من درجة استنفارها واستعدادها للتعامل مع أية 
دائرته.  الذي ختدم ضمن  اجملتمع  قد ختل بسالمة  طوارئ 
التوقيت على حفظ  ولكن أيضا هناك فئة عاكفة يف هذا 
األمن الروحي للعامل، فيبيتون لرهبم سجدا وقياما داعني إايه 
أن يصرف عن هذا العامل البائس عذاب جهنم، مث ال يتوقف 
أفسده  ما  ليصلحوا  يصبحون  بل  احلد،  هذا  عند  سعيهم 
الالهون عشية، مواساة هلم وللعامل أمجع لوجه هللا، ال يريدون 
من خملوق جزاء وال شكورا، تلك هي اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية اليت يقضي أبناؤها ليلتهم مكربين مهللني مسبحني 
هللا تعاىل تنزيها وتسليما، ويفتح الصبح عينيه عليهم وهم 

ُيزيلون خملفات اآلخرين، قائلني بلسان حاهلم: إمنا خندمكم 
لوجه هللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا، فهللوا ذلك اإلله 
فما  يولد، هللوه وسبحوه وحده،  يلد ومل  مل  الذي  الواحد 

نواسيكم إال ابتغاء مرضاته.
إن شرحية من احملتفلني هبذه املناسبة يدعون كما تعودوا من 
داخل كنائسهم مرددين العبارة العربية اإلسالمية »هللواي« 
أي وحدوه  إايه«،  »هللوا  العريب  األصل  ُحوِّرت عن  اليت 
وسبحوه وقدسوه تعاىل، والتهليل يف العربية كما يعلم اجلميع 
املشاركة  منطلق  إله إال هللا«، ومن  لعبارة »ال  اختزال  هو 
يف األفراح، نفرح حنن أيضا كمسلمني فنقول: »هللوا إايه، 

هللوا إايه، ال إله إال هللا، حممد رسول هللا«.
وبدافع  التقوى،  جملة  من  اجلديد  العام  مطلع  عدد  ويف 
مواساة خلق هللا تعاىل، نعرض على القراء الكرام ابقة من 
السامي، بدءا من كلمة حضرة  املعىن  الغنية هبذا  املواضيع 
أمري املؤمنني )أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( اخلليفة اخلامس 
للمسيح املوعود )عليه الصالة والسالم( اليت يبني من خالهلا 
روح احلسنة والعمل الصاحل وفلسفتهما احلقيقية، وكيف أن 
مواساة العامل ال تتحقق إال بتطبيق تلك الفلسفة. مث مرورا 
مبقال ذي صبغة طبية متخصصة بعض الشيء ُيدَرك من 
خالله كيف أن شريعة هللا تعاىل اليت ارتضاها لعباده فيها 
املواساة هلم، وال مواساة يف شريعة سواها. كما نعرض من 
ارتضاه هللا  الذي  املبارك  ابلبلد  تتغىن  أبياات  الشعر  قطوف 
تعاىل لغرس بذرة املواساة وإنبات شجرهتا يف هذا الزمان، 
أي قاداين دار األمان واليت احتفت أواخر الشهر املنصرم 
بعقد جلستها السنوية، إضافة إىل ابقة من األبواب الثابتة 

األخرى..
ندعو هللا تعاىل أن يكون العام اجلديد صفحة جديدة بيضاء 
مبواساة العامل بعضه بعضا، كما ندعوه تعاىل أن تعم الناس 

كلهم فيه املسرَّة، اللهم آمني.

إن رشيحـة مـن املحتفلني بهذه املناسـبة يدعـون كام تعودوا 

مـن داخـل كنائسـهم مردديـن العبـارة العربيـة اإلسـامية 

»هللويـا« التـي ُحـوِّرت عن األصـل العريب »هللـوا إياه«، أي 

وحـدوه وسـبحوه وقدسـوه تعـاىل، والتهليـل يف العربية كام 

يعلم الجميع هو اختزال لعبارة »ال إله إال الله«، ومن منطلق 

املشـاركة يف األفـراح، نفـرح نحـن أيضـا كمسـلمني فنقـول: 

»هللـوا إيـاه، هللـوا إياه، ال إله إال الله، محمد رسـول الله«.
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 حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد

 املصلح املوعود
 اخلليفة الثاين حلرضة امل�سيح املوعود والإمام املهدي

من تفسري:

في رحاب القرآن

َغَلَبُة اإلْساَلِم.. َبْعٌث ُروَحاِنيٌّ

a j

ْرَحُْكْم َأْو  ﴿رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبُكْم ِإْن َيَشْأ يـَ

َعَلْيِهْم  َأْرَسْلَناَك  َوَما  ْبُكْم  َعذِّ يـُ َيَشْأ  ِإْن 

وَِكيًل﴾ )55(

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إننا حنن أعلم ابإلنسان يف 
حالَتيه: حالِة خريه وحالِة شره، وال أحد 
ولذلك  البشر،  قلوب  ما يف  يعلم  سواان 
احتفظنا حبق اجلزاء يف قبضتنا، ومل نضعه 
يف يد أحد سواان، حىت وال يف يد حممد 
رسول هللا. فبقدر ما تتغري حالتكم تتغري 

معاملتنا لكم. 

َماَواِت  السَّ ِف  ِبَْن  َأْعَلُم  ﴿َورَبَُّك 

ْعَض النَِّبيِّنَي َعَلى  ْلَنا بـَ َواْلَْرِض َوَلَقْد َفضَّ

َنا َداُووَد زَُبوًرا﴾ )56( يـْ ْعٍض َوآتـَ بـَ

التفسري:
لقد نّبه هللا  من قبل أنه أعلُم حبالة 
حنن  فيقول:  اآلن  أما  األنبياء،  أقوام 
سواء كانوا  أيًضا،  األنبياء  حبال  أعلم 
يف السماوات.. أي ممن قد أتى عليهم 
أي  األرض..  يف  هم  الذين  أو  الفناء، 
أنه  هنا  يعلن  تعاىل  وكأنه  األحياء.  من 
وكذلك  هللا  رسول  حممد  حبال  أدَرى 
أدرى  وأنه  له،  السابقني  األنبياء  حبال 
حباجات كل عصر ليبعث نبّيه حبسبها، 
ومن أجل ذلك فّضل بعض النبيني على 
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بعض، وبعث كل نيب حبسب حاجات 
زمنه. 

من  هنا  داوَد  اسم    هللا  ذكر  وقد 
بني النبياء - عليهم السلم - لغرض 
 - أخرب  أن  سبق    أنه  ذلك  هام. 
لدى احلديث عن اليهود - عن عذابني 
حل هبم؛ أحدمها بعد داود  حني 
كثرت الموال لدى اليهود، وانغمسوا 
  ف امللذات، واثنيهما بعد املسيح
لكفرهم به. هذا من انحية، ومن انحية 
أخرى أخربان هللا تعاىل يف القرآن أن نبينا 
الكرمي مثيٌل ملوسى - عليهما السالم - 
حيث قال هللا ﴿إان أرَسْلنا إليكم رسواًل 
فرعوَن  إىل  أرَسْلنا  عليكم كما  شاِهًدا 
سّجلت  16(، كما  )املزّمِّل:  رسوال﴾ 
التوراة من قبل نبًأ على لسان موسى عن 
جميء مثيل لـه )التثنية 18: 18(، مث جند 
يف سورة الفاحتة نبًأ على لسان حممد رسول 
هللا  بكون أمته مثيلًة لألمة اإلسرائيلية؛ 
ذكر هللا  واملشاهبة  املماثلة  هذه  وبسبب 
  داود  اسَم  املسلمني  نصح  لدى 
على وجه اخلصوص، وكأنه تعاىل حيّذرهم 
إّبَن  تنَسوا،  ال  املسلمون،  أيها  قائال: 
بليهود  حصل  ما  وازدهاركم،  رقيِّكم 
زمَن داود حيث أضر هبم الرقيُّ املادي 
إذ  ينفعهم،  أن  من  بداًل  فادًحا  ضررًا 
أصبحوا غافلني عن الدين. فل تفعلوا 
مثلهم، بل اقضوا تلك الايم ف تقوى 

 . هللا وخشيته

وابلرغم من هذا اإلنذار اإلهلي فقد تطرَّق 
  الفساد إىل املسلمني بعد النيب الكرمي
بفرتة تقاِرب نفَس املدة اليت فسد فيها بنو 
إسرائيل بعد موسى . ال جرم أنه مل 
الفساد  تسرب  عند  املسلمني  يف  ُيبَعث 
فيه  فيهم نيب كداود، ولكن مما ال شك 
صاحلون  ملوك  عندئذ  فيهم  كان  أنه 
والتقوى كما  للورع  مثاليًّا  منوذًجا  قّدموا 
السالم. عليهما  وسليمان  داود  فعل 
حينها سكارى  املسلمني كانوا  ولكن   
خدمة  عن  غافلني  املال،  بنشوة 
ُدمِّرت  أن  النتيجة  فكانت  اإلسلم؛ 
تقارب  بفرتة  خان  هوالكو  بيد  بغداد 
بعد  أورشليم  فيها  ُدمِّرت  اليت  الفرتَة 
موسى، وهكذا امنحْت شوكة اإلسلم، 

ومل تتوطد بلقوة نفسها مرة أخرى.

ُدوِنِه  ِمْن  َزَعْمُتْم  الَِّذيَن  اْدُعوا  ﴿ُقِل 

َواَل  َعْنُكْم  رِّ  الضُّ َيِْلُكوَن َكْشَف  َفَل 

َتِْويًل﴾ )57(

شرح الكلمات:
زعمتم: زَعم الرجُل يزُعم زَْعًما: قال قواًل 
وأكثُر  وكذاًب، ضدٌّ،  ابطاًل  وكذا  حقًّا، 
ما يقال يف ما ُيَشّك فيه أو ُيعتَقد كذُبه 

)األقرب(.
على  قادرًا  احتواه  َمَلَكه:  ميِلكون:  فال 
االستبداد به. مَلك على القوم: استوىل 
استوىل  أمرَه:  فالن  على  مَلك  عليهم. 
عليه. ومَلك اخَلْشُف )أي ولُد الظيب( 

ُأمَّه: َقِوَي وقَدر أن يتبعها )األقرب(.
ورَفع  أظهرَه  الشيَء:  كشف: كَشف 
عنه ما يواريه ويغّطيه. كَشف هللا غمَّه: 

أزاله )األقرب(.
ّر: ضدُّ النفع؛ سوُء احلال والشدة.  الضُّ
يف  شائع  ابلفتح  رُّ  الضَّ الكليات:  ويف 
كل ضرر، وابلضم خاص مبا يف النفس 

كمرض وُهزال )األقرب(.
إىل  موضع  من  نَقله  حّوله:  حتوياًل: 
آخر. حوَّل الشيَء: قَلبه وأزاله. وحوَّل 

هو: انتقل، الزٌم متعدٍّ )األقرب(.

األجساد  بعث  منه  املراد  أن  خطًأ  يظنون  غلبته،  أي  اإلسام،  بعث   ...

أنه ال سبيل لاعرتاض  االعرتاض عىل ذلك. ومع  املوت، فيرشعون يف  بعد 

يعني  ال  تعاىل  أنه  الحق  ولكن  ظنوه،  ما  هو  البعث  من  املراد  كان  ولو 

الدنيا.... هذه  يف  روحانيًّا  بعًثا  بل  القبور،  من  األجساد  بعث  هنا 
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التفسري: 
يف  الكرمي  القرآن  يتناوله  الذي  املوضوع 
حني  الكفار  أن  هو  السابقة  اآلايت 
يسمعون ذكَر بعث اإلسالم، أي غلبته، 
يظنون خطًأ أن املراد منه بعث األجساد 
املوت، فيشرعون يف االعرتاض على  بعد 
ولو  لالعرتاض  سبيل  ال  أنه  ومع  ذلك. 
كان املراد من البعث هو ما ظنوه، ولكن 
احلق أنه تعاىل ال يعين هنا بعث األجساد 
من القبور، بل بعًثا روحانيًّا يف هذه الدنيا، 
حيث يعلن تعاىل أنه سوف ينادي عباَده 
يف املوعد املناسب، فيتمزق كلُّ فّخ نسجه 
الناس،  الصطياد  مبكائدهم  الكفر  أئمة 
ويفّر منهم صيُدهم ليلتحق مبحمد رسول 
أبخذ  املسلمني    نصح  مث   . هللا 
االزدهار. واستأنف يف هذه  احليطة زمَن 
للكفار:  فقال  اثنية  نفسه  املوضوَع  اآلية 
وحقيقَة  دينكم  تعرفوا كذَب  أن  ميكنكم 
الشرك على ضوء ما أنبأان به من ازدهار 
املسلمني وهالِككم. فها حنن نتحداكم أن 
لرتوا  آهلَتكم  فادعوا  بكم،  انزل  العذاب 
هل تسَمُع ابتهاَلكم، وهل هي قادرة على 
ْلَه أن تدفعه  أتجيِل عذابنا لبعض الوقت، بـَ

عنكم هنائيًّا.
سيحل  كان  القادم  الدمار  أن  ومبا 
القرآن  فتناول  الشرك،  جراء  ابملسلمني 
أن  هنا ابلتفصيل. واحلق  الشرك  موضوع 
املسلمني  يف  متفشًيا  الشرك كان  مرض 
أثناء  أهنم  ذلك  بغداد.  دمِّرت  حني 

ابلنساء  تزَّوجوا  اإلسالمية  الفتوحات 
احلسن  ذوات  والرتكيات  اإليرانيات 
واجلمال، وُكنَّ مشركات متعصبات، فظهر 
أثر الشرك يف أوالدهن يف هناية املطاف. 
املقفع وعبد هللا بن صباح من  ابن  وكان 

تلك احلقبة نفسها.

ُغوَن ِإَل َرهبُِِّم  تـَ بـْ ﴿ُأوَلِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَ

َرْحََتُه  ْرُجوَن  َويـَ َرُب  َأقـْ ُهْم  َأيـُّ اْلَوِسيَلَة 

َكاَن  رَبَِّك  َعَذاَب  ِإنَّ  َعَذاَبُه  َوَيَاُفوَن 

َمُْذورًا﴾ )58(

شرح الكلمات:
يِسل  ابلعمل  هللا  إىل  وَسل  الوسيلة: 
هللا  إىل  َل  وَوسَّ وَتقرََّب.  رِغب  وسيلًة: 
َل. عِمل عماًل تقرَّب به إليه  بوسيلة وَتوسَّ
تقرَّبت  بكذا:  فالن  إىل  وتوّسلت  تعاىل. 
إليه حبرمة آصرٍة تعِطفه عليه. الوسيلة: ما 

ُيتقرَّب به إىل الغري )األقرب(. 
حمذورًا: ما حُيرتَز منه )األقرب(.

التفسري: 
اعلم أن ﴿أولئك﴾ هنا إشارٌة إىل النبيني، 
واملراد ِمن ﴿َيْدعون﴾ أن األنبياء يدعون 
يدعون هللا  أهنم  أو  تعاىل،  إىل هللا  الناس 
 يف تضرُّع وخشوع؛ وأما ﴿يبتغون إىل 
﴿أولئك﴾؛  لـِ  خرٌب  فهو  الوسيلَة﴾  رهبم 
 - النبيني  أولئك  أن  اجلملة:  ومفهوم 

والذين  الدعاء،  أو  التبليغ  الذين صفتهم 
وحب  الصالح  من  الدرجة  تلك  بلغوا 
يبتغون إال قرَب رهبم، وال  هللا تعاىل- ال 
يتخذون للتقرب إليه تعاىل أيَّ إله آخر.
الزخمشري  أقرُب﴾ فريى  أما مجلُة ﴿أيُّهم 
أن   - املفسرين  مجهور  رأَيه  أّيد  وقد   -
أقرُب  هم  َمن  مبعىن:  موصولة،  ﴿أّي﴾ 
منهم، وهذه اجلملة بدٌل من ضمري الفاعل 
يف ﴿يبتغون﴾، واملراد: أن هؤالء الساعني 
القرب اإلهلي هم األقرب  للحصول على 
إىل هللا تعاىل. ويف ذلك تنبيٌه إىل أنه ما دام 
أولئك الذين هم أقرب الناس إىل هللا تعاىل 
أن  ابحلري  فكم  قربه  من  للمزيد  يسعون 
يسعى لذلك َمْن مل حيَظ بقربه  أصاًل.
ليس  اإلهلي  القرب  إن  القول  فمجمل 
أعظم  دام  فما  اآلخرين.  بعبادة  حُيرَز  مما 
تقراًب هو اآلخر ال يربح  األنبياء وأكثرهم 
يبتغي قرب هللا ويريد املزيد من قربه تعاىل؛ 
لكم.  وضامًنا  زعيًما  يكون  أن  له  فأّن 
زالوا  ما  العظام  األنبياء  إن كبار  وحيث 
ابحَلرِى  فكم   ، قربه  من  املزيد  يبتغون 

أن تسعوا أيًضا لذلك.
آخر  مبفهوم  اآلية  هذه  تفسري  وميكن 
الذين  إىل  إشارًة  ﴿أولئك﴾  تكون  أبن 
يف الفاعل  ضمري  ويكون  آهلًة،  اختُِّذوا 
وأن  املشركني،  إىل  عائًدا  ﴿َيْدعون﴾ 
﴾ استفهاميًة، عامُلها فعٌل أو  تكون ﴿أيُّ
مصدر حمذوف، أْي: حيرصون أيُّهم أقرب 
؟  إليه  أقرب  أيهم  بغيُتهم  أو  إىل هللا، 



7

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

واملراد: أن أولئك الذين يدعوهم املشركون 
آهلًة إمنا يبتغون قرَب هللا تعاىل، ويرون أيهم 

يكون أقرب إىل هللا تعاىل؟

ْبَل  قـَ ُمْهِلُكوَها  َنُْن  ِإالَّ  ْرَيٍة  قـَ ِمْن  ﴿َوِإْن 

َشِديًدا  َعَذاًب  ُبوَها  ُمَعذِّ َأْو  اْلِقَياَمِة  ْوِم  يـَ

َكاَن َذِلَك ِف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا ﴾ )59(

شرح الكلمات:
مسطورًا: اسُم مفعول ِمن َسَطَر الكاتُب: 

كَتب )األقرب(.

التفسري:
لقد حتدى هللا  املشركني من قبل أبن 
عنهم  يدفعون  هل  لريوا  شركاَءهم  َيْدعوا 
نيابة  منه  نصيًبا  يتحملون  أو  العذاب 
مثاًل  لذلك  فيضرب  اآلن  أما  عنهم، 
تتغلب  زمان  الناس  على  سيأيت  ويقول: 
فيه األمُم املشركة حبيث يكاد ينمحي أثر 
وحني  األرض.  وجه  على  من  التوحيد 
وتغطي  ذروهتا  هذه  الشرك  غلبة  تصل 
العامل كله سُننـزل العذاب على الدنيا كلها 
لنقضي على هذا الشرك العاملي، وعندها 
سيتجلى للدنيا صدُق ما نعلنه. سيحيط 
أنبأان،  عاملي كما  عذاب  ابلدنيا كلها 
الباطلة، ولكن  آهلَتهم  الناُس  وسيستغيث 

بدون جدوى.
الكهف  سورة  يف  سُيذَكر  النبأ  وهذا   

مفصاًل.
أيًضا  املسلمني  هنا  تعاىل  حّذر هللا  كما 
من عذاب اثٍن قد يهّددهم لوجود املشاهبة 
التامة بني األمة احملمدية واألمة املوسوية. 

َأْن  ِإالَّ  ِبْلَاَيِت  ْرِسَل  نـُ َأْن  َعَنا  َمنـَ ﴿َوَما 
النَّاَقَة  ثَُوَد  َنا  يـْ َوَآتـَ اْلَوَُّلوَن  هِبَا  َب  َكذَّ
ِبْلَاَيِت  ْرِسُل  نـُ َوَما  هِبَا  َفَظَلُموا  ُمْبِصَرًة 

ِإالَّ َتِْويًفا﴾ )60(

شرح الكلمات:
ِملِك  يف  التصرُف  الظلُم:  هبا:  فظلموا   
الشيء يف غري  احلّد؛ وضُع  الغري وجماوزُة 
موضعه. ظَلم البعرَي ظلًما: إذا حَنره ِمن غري 

داء )التاج(.

التفسري:
يقول هللا تعاىل هنا: جيب أال يظنَّنَّ أهُل 
السماوية  املعجزات  ظهور  أن  زمن  أي 
إىل  ٌه  موجَّ النصح  وهذا  اآلن.  انقطع  قد 
املسلمني خاصة، إذ كان هناك خطر أن 
رؤية  من  فُيحرَموا  تعاىل،  يتغافلوا عن هللا 
آايته املتجددة، فيظنوا أن اآلايت ال ميكن 
أن تظهر اآلن. فنّبههم هللا تعاىل أال تنتاهبم 
آايِته  ُيري  تعاىل  ألنه  الظنون،  هذه  مثل 

دائًما، ليتجدد اإلميان يف قلوب العباد. 
 على ظهور آايته دوًما  وقد دّلل هللا 

مبا يلي:

أتييد  يف  ُيقال  أن  ميكن  ما  غايُة   -1
انقطاع آايت هللا هو: مىت استفاد األولون 
الناس  هبا  ينتفع  حىت  اآلايت  هذه  من 
اآلن؟ واجلواب أنه لو كانت هذه احلجة 
مقبولة ملا ظهرت أّيُة آية أبًدا من عند هللا 
تعاىل  ولكن هللا  األنبياء.  أول  بعث  بعد 
مل يفعل ذلك، بل ما زال يرسل ابآلايت 
أعداء  قبل  من  هلا  املستمر  اإلنكار  رغم 
اآلايت  تتوقف  أن  ميكن  فال  األنبياء. 
املنكرين  إنكار  جرّاء  الظهور  من  اإلهلية 
يف  اآلايِت  هللاُ  أظهر  لقد  زمن.  أي  يف 
زمن آدم، وأيًضا يف زمن نوح، كما أظهرها 

ألمة مثود اليت كانت بعدمها.
 لقد خصَّ هللا  قوَم مثود ابلذكر هنا 
ألن هذا الشعب كان من العرب، وكانت 
العرب كلهم،  أمام  ماثلًة  الباقية  آاثرهم 
سواء كانوا مشركني أو يهوًدا أو نصارى، 
وكان إبمكان هذه الفئات كلها أن أتخذ 

العربة من حاالت قوم مثود.
2- وساق الدليل الثاين قائاًل: إن ظهور 
اآلايت ضروري قبل إنـزال العذاب، لكي 
وما  إنقاذه.  ميكن  َمن  العذاب  من  ُينَقذ 
يف  الشديد  العذاب  حبلول  ننّبئ  دمنا 
املستقبل حبيث لن تنجو أيُة قرية يف العامل 
يدرك  أن  فيجب  والبالاي،  النوازل  من 
املسلمون من ذلك أن ال بد عندها من 
ظهور اآلايت السماوية أيًضا، ألن إنـزال 
مع  يتناىف  وختويف  إنذار  بدون  العذاب 

سنتنا. 
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األسوة الحسنة

ْبَع اْلُموِبَقاِت. ِقيَل اَي َرُسوَل هللا َما ِهَي؟ َقاَل:  رََة َأنَّ َرُسوَل هللا  َقاَل: اْجَتِنُبوا السَّ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ْوَم  ْفِس الَّيِت َحرََّم هللا ِإالَّ اِبحْلَقِّ وََأْكُل الراَِّب وََأْكُل َماِل اْلَيِتيِم وَالتـََّويلِّ يـَ ْتُل النـَّ حُّ َوقـَ ْرُك ابهلل وَالشُّ الشِّ

الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْؤِمَناِت. )صحيح مسلم، كتاب اإلميان(

ْنُظُر ِإىَل  ْنُظُر ِإىَل ُصَورُِكْم وََأْموَاِلُكْم َوَلِكْن يـَ رََة َقال: َقاَل َرُسوُل اللَِّ :  ِإنَّ اللََّ اَل يـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ُلوِبُكْم وََأْعَماِلُكْم.  )صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب( قـُ

رََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل:  َمْن َدَعا ِإىَل ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن  َعنْْ َأيِب ُهرَيـْ
ًئا. َوَمْن َدَعا ِإىَل َضاَلَلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اإِلمْثِ ِمْثُل آاَثِم  ُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشيـْ نـْ َتبَعُه، اَل يـَ

ًئا. )صحيح مسلم، كتاب العلم( ُقُص َذِلَك ِمْن آاَثِمِهْم َشيـْ نـْ َمْن َتِبَعُه، اَل يـَ

ْعَمْلَها ُكِتَبْت َلُه َحَسَنًة. َوَمْن َهمَّ  َلْم يـَ رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ :  َمْن َهمَّ حِبََسَنٍة فـَ َعْن َأيِب ُهرَيـْ
ْعَمْلَها ملَْ ُتْكَتْب َوِإْن  َلْم يـَ َعِمَلَها ُكِتَبْت َلُه َعْشرًا ِإىَل َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف. َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة فـَ حِبََسَنٍة فـَ

َعِمَلَها ُكِتَبْت  .  )صحيح مسلم، كتاب اإلميان(

ٌر َأْو آِخرُُه.   َعْن  أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَّيِبِّ      َقاَل:    َمَثُل ُأمَّيِت َمَثُل اْلَمَطِر ال ُيْدَرى َأوَُّلُه َخيـْ
  )مسند أمحد بن حنبل، ابب مسند املكثرين(

ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ
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من كالم اإلمام المهدي

»لقد خاطبين هللا  قائاًل: إن التقوى غرسٌة ينبغي زرعها يف الفؤاد، ألن املاء الذي تتغذى وتنمو به التقوى يـَْروي 
حديقَة النفِس أبمجعها. إمنا التقوى جذٌر إذا انعدم صار كل شيء بعده بال طائل، وإذا َسِلَم سلم كل شيء.

 ماذا عسى أن يستفيد اإلنسان من جمرد ثرثرة اللسان، فيّدعي أبنه يطلب هللا ولكن ال خيطو حنوه بقدم الصدق؟ 
احلق.. واحلق أقول: إنه هلالك من كان دينه مشواًب ببعض شوائب الدنيا. وإن جهّنم لقريبة جًدا ممن مل تكن نّياته 
كلها خالصة هلل، بل كانت بعضها هلل وبعضها للدنيا. فإن كانت نياتكم مشوبة بشوائب الدنيا ولو مثقال ذرة فإن 
عباداتكم كلها َعَبٌث، ففي هذه احلالة ال تتبعون هللا بل تّتبعون الشيطان. ال تتوقعوا أبدا، واحلال هذه، أن ينصركم 
هللا؛ بل ستصبحون يف هذه احلالة ديدان األرض، وهُتَلكون يف أاّيم معدودات كما هُتَلك الديدان وُتباد، فال يكون هللا 
معكم بل يرضى هبالككم. ولكن إذا ختليتم عن أهواء النفس حقيقًة يتجلى هللا فيكم ويكون معكم، وتتبارك الدار 

اليت تسكنوهنا، وتتنـزل رمحة هللا على جدران بيوتكم، حىت تتقّدس املدينة اليت يقطنها شخص مثلكم.
إن كانت حياُتكم ومماتكم، وكلُّ حركة من حركاتكم، ولِيـُنكم وشّدُتكم، لوجه هللا وحده، ومل متتحنوا هللَا عند كل 
مصيبة ومرارة، ومل تقطعوا عنه صلتكم، بل سرمت إليه ُقُدًما، فاحلق واحلق أقول .. إنكم ستصبحون بذلك أّمة هللا 
املختارة. إنكم بشر كمثلي، وإهلي هو إهلكم، فال ُتضيعوا قواكم القدسية. لو أنكم كنتم منيبني إىل هللا حقًّا فإين 
أخربكم تبًعا ملشيئة هللا.. أنكم ستصبحون أّمة هللا املختارة. اغرسوا عظمة هللا يف قلوبكم، وال تكتفوا ابإلقرار بتوحيده 
ابللسان فقط بل ابلعمل أيضا، ليجلي هللا عليكم لطفه وإحسانه بصورة عملية. اجتِنبوا البغض والضغينة، وعاِملوا بين 

البشر ابملواساة الصادقة. اسلكوا كل سبيل من سبل اخلري، ألنكم ال تدرون أبي السبل ُتقَبلون.
طوىب لكم! فإن ميدان التقّرب إىل هللا قد خال. كل أمة عاكفة على الدنيا، وأعرَض العامل عما يرضى به هللا. فالذين 
يريدون أن يقتحموا هذا الباب بكل قوة، فالفرصة ساحنة هلم لُيبدوا قدراهتم يف هذا اجملال وينالوا بركات هللا اخلاصة«. 

)الوصية، ص 10-8(

اْغِرُسوا َعَظَمَة اللِّه ِفي ُقُلْوِبُكْم
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﴾﴿

ُروُح الَحَسَنِة
ُة   َوَفْلَسَفُتَها الَحِقيِقيَّ

خطبة اجلمعة اليت ألقاها
 أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أحد أيده

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

ف مسجد بيت الفتوح - لندن
يوم  27 /2017/10

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

 أما بعد فأعوذ بهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّْحَن الرَّحيم *

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

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

 )العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

إل  املوصل  الوحيد  الطريق 
احلسنات يبدأ بإليان بهلل تعال

لقد أمر هللا تعاىل املؤمنني أن يكون 
﴿َفاْسَتِبُقوا  دائما:  أعينهم  نصب 
رَاِت﴾، ووصف هللا تعاىل الذين  اخْلَيـْ
خلق  خري  أهنم  احلسنات  يكسبون 
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  فقال: ﴿ِإنَّ  هللا 
ُر اْلرَبِيَِّة﴾.  احِلَاِت ُأولَِئَك ُهْم َخيـْ الصَّ

 يف شرح  املوعود  املسيح  يقول 
اإلنسان  على  أن  إبجياز  اآلية  هذه 
أن يؤدي واجبه ويتقدم يف األعمال 
الصاحلة. وقال أن التقدم يف األعمال 
الصاحلة وكسب احلسنات إمنا هو ما 
جيعُل املسلم مؤمنا حقيقيا. لذا علينا 
لتحقيق  دائما  جاهدين  نسعى  أن 
املسيح  لنا  وضح  وقد  اهلدف.  هذا 
املوعود  هذا املوضوع ابلتفصيل 
واألحاديث.  الكرمي  القرآن  يف ضوء 
وكيف  احلسنة،  ماهية  مثال،  فبنّي 
احلقيقية،  احلسنة  كسب  ميكن 
تعاىل  ابهلل  اإلميان  كون  وسبب 
احلقيقية؟  احلسنة  لكسب  ضروراي 
إميان  يبلغه  أن  جيب  مستوى  وأى 
املختلفة  اجلوانب  هي  وما  املرء، 
للحسنة، وعدد أنواعها، وكيف ُيكرم 
هللُا تعاىل أصحاهبا، وبنّي  أيضا 
أن كسب األعمال املشروعة يف حد 

االعتدال أيضا حسنة. 
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مفصال    بنّي  فقد  ابختصار، 
احلقيقية  وروحها  احلسنات  فلسفة 
من زوااي خمتلفة، وسأقرأ عليكم اآلن 
املسيح  من كالم  املقتبسات  بعض 
ما  موضحا  فيقول   ، املوعود 
يف  بسيطة  وأن حسنة  احلسنة،  هي 
هللا  رضا  اإلنسان  ُتكسب  الظاهر 

تعاىل: 
اإلسالم  إىل  للوصول  ُسّلم  »احلسنة 
وإىل هللا تعاىل. )أي أن احلسنة وسيلة 
ُمثلى ملن أراد أن يطلع على حقيقة 
اإلسالم وينال رضا هللا تعاىل ويتقرب 
ما  تعرفوا  أن  جيب  ولكن   ) إليه 
للناس  يكون  الشيطان  احلسنة.  هي 
ابملرصاد يف كل صراط ويغويهم عن 
أحياان  ُيطبخ  فمثال  احلق.  الصراط 

يف بيت غين ليال طعاٌم بكمية أكرب 
من الضرورة، فيبقى شيء من الطعام 
فال أيكل الغين يف اليوم التايل طعاما 
أطعمة  طاولته  على  ُتوضع  مث  ابئتا، 
شهية ولذيذة، وقبل أن أيكل لقمة 
واحدة منها يطرق ابَبه متسوٌل طالبا 
يعطي  أن  ألحد  الغين  فيقول  خبزا 
طعاما  أن  مع  ابئتا،  طعاما  املتسول 
َعّد هذا  طازجا موجودا أمامه. فهل يـُ
العمُل حسنة؟ يف حني أن األغنياء ال 
أيكلون اخلبز البائت وال بد أن ُيرتك 
وُيرمى. يقول هللا تعاىل: ﴿َوُيْطِعُموَن 
َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  َعاَم  الطَّ
الطعام  أن  معلوما  وليكن  وََأِسريًا﴾. 
ُيطلق على األكلة املرضية حصرا أي 
على الطعام اللذيذ واملرغوب فيه، وال 

ُيطلق على ما كان عفنا وابئتا. 
املتسوَل  املرُء  أعطى  إذا  ابختصار، 
أمامه  املوضوع  الصحن  من  طعاما 
الذي فيه طعام طازج ولذيذ ومرغوب 

فيه، فقد كسب حسنة. 
بني  واللذيذ  الطازج  الطعام  إذا كان 
وأاتكم  أكله  يف  تشرعوا  ومل  أيديكم 
فإذا  الطعام،  سائال  فقري  شخص 
أعطيتموه من هذا الطعام الطازج فهذه 
الرب أن أتكلوا طعاما  حسنة. وليس 
لذيذا وشهيا وتقولوا ألهل بيتكم أن 
يعطوا السائل خبزا ابئتا. فإذا تعّمق 
النحو  هذا  على  أمر  يف كل  املرء 
احلسنة  ينال  أن  ميكنه  فقط  عندها 
نسعى جاهدين  أن  فعلينا  احلقيقية. 
ولكن كيف  احلسنة.  تلك  لكسب 

الحســنات  فلســفة   مفصــا  بــنّي  فقــد   ...

مختلفــة،  زوايــا  مــن  الحقيقيــة  وروحهــا 

مــن  املقتبســات  بعــض  اآلن  عليكــم  وســأقرأ 

موضحــا  فيقــول   ، املوعــود  املســيح  كام 

يف  بســيطة  حســنة  وأن  الحســنة،  هــي  مــا 

ــاىل. ..... ــه تع ــا الل ــان رض ــب اإلنس ــر ُتكس الظاه



المجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

12

التقوى

ال  أنه  معلوما  فليكن  ميكن كسبها؟ 
الكامل  ابإلميان  إال  كسبها  ميكن 
املوعود  املسيح  يقول  تعاىل.  ابهلل 
موضع  يف  األمر  هذا  موضحا   
ال  احلقيقية  احلسنة  »لكسب  آخر: 
احلكام  تعاىل.  ابهلل  اإلميان  من  ُبد 
املرء  يفعل  ماذا  يدرون  ال  الدنيويون 
يف بيته، وماذا يكسب من األعمال 
االطالع  ميكنهم  ال  إذ  اخلفاء،  يف 
على ما يف الصدور ولكن هللا تعاىل 
يعلم كل شيء. )أي أن املسؤولني يف 
الدوائر الرمسية واحلكومية ال يعرفون ما 
ختفي صدور الناس، ولكن هللا تعاىل 
يوقن  أن  فيجب  شيء،  بكل  عليم 
املرء أبن هللا تعاىل يعلم كل شيء وهو 

يعلم الغيب(. 
يقّر  قد   : املوعود  املسيح  يقول 
أحد ابحلسنة بلسانه ولكنه ال خياف 
وما  قلبه.  يف  ما  على  هللا  مؤاخذة 
الدنيوية  احلكومات  من  من حكومة 
تكون مهابتها مسيطرة على اإلنسان 
على درجة واحدة يف سائر األحيان 
وضح  يف  أو  الظالم  جنح  يف  سواء 
النهار، ويف اخللوة أو يف اجمللس، ويف 
اخلراب أو يف العمران، ويف البيت أو 

يف السوق. 
املرء  يقرتف  األحيان  بعض  يف  أقول: 
يف  الناس  أعني  عن  متخفيا  أعماال 

مكان منعزل، ويف ظروف خمتلفة، وهو 
فال  الظاهر،  يف  أحد  يراه  ال  أنه  يعلم 
خياجل اخلوف قلبه. وبسبب عدم خوفه 
يقرتف أعماال شنيعة، ولكن هللا تعاىل 
أن  تريدون  فإن كنتم  شيء.  يعلم كل 
تنالوا ِبرًّا حقيقيا فال بد من اإلميان ابهلل 

إمياان حقيقيا. 
املوعود  ويقول: إن  يتابع املسيح 

اإلميان  يستلزم  ألخالقه  املرء  إصالح 
تراقب أعماله يف كل حني ويف  بذات 
كل ظرف وتعلم ما يكسبه من األعمال 
صدره.  يف  الكامنة  واألسرار  واألفعال 
)هذه الذات هو هللا وحده . فإذا كان 
اإلميان ابلغا هذا املبلغ ويتذكر اإلنساُن هللا 
تعاىل يف كل حني عندها فقط يستطيع أن 

يكسب حسنة حقيقية(

يف بعــض األحيــان يقــرتف املــرء أعــامال متخفيــا عــن أعــني النــاس يف 

مــكان منعــزل، ويف ظــروف مختلفــة، وهــو يعلــم أنــه ال يــراه أحــد 

يف الظاهــر، فــا يخالــج الخــوف قلبــه. وبســبب عــدم خوفــه يقــرتف 

أعــامال شــنيعة، ولكــن اللــه تعاىل يعلــم كل يشء. فإن كنتــم تريدون 

ــا.  ــا حقيقي ــه إميان ــن اإلميــان بالل ــد م ــا ب ــا ف ــرًّا حقيقي ــوا ِب أن تنال
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فلسفة احلسنة
مث يقول املسيح املوعود  موضحا 
التقوى هو  فلسفة احلسنة: إن معىن 
اجتناب سبل السيئة الدقيقة، ولكن 
اعلموا أنه ليس املراد من التقوى فقط 
أن يقول املرء عن نفسه أنه مّتق ألنه 
ال أيخذ مال أحد، )أي مل يغصب 
مال أحد ومل يكسب املال بطريق غري 
مشروع( ومل ينقب بيتا وال يسرق وال 
الظن  يزين.  وال  النظر  سوء  يرتكب 
األعمال  النوع  هذا  عن  الكف  أبن 
مدعاة  هَلَُو  حسنة  ُيعترب  املكروهة 
إذا  ألنه  العارفني،  عند  للضحك 
وسرق  السيئات  هذه  مثل  ارتكب 
األمور  فهذه  العقاب.  لنال  وهنب 
ليست حسنة جديرة ابلتقدير يف نظر 
العارفني بل احلسنة األصلية واحلقيقية 
ويبدي  البشَر  املرُء  خيدم  أن  هي 
سبيل  يف  الكامَلني  والوفاء  الصدق 
هللا، ويكون مستعدا للتضحية بنفسه 
يف سبيله تعاىل. لذلك قال هللا تعاىل: 
ُهْم  َقْوا وَالَِّذيَن  اتـَّ الَِّذيَن  َمَع  ﴿ِإنَّ هللَا 
حُمِْسُنوَن﴾. أي هو مع الذين جيتنبون 
السيئات ويكسبون احلسنات أيضا.

اعلموا أن  اجتناب السيئة وحده ليس 
احلسنات  املرء  يكسب  مل  ما  فضيلة 
أيضا. هناك أانس كثريون مل يزنوا قط، 
ومل يسفكوا دما ومل يسرقوا ومل ينهبوا 

قط، ولكنهم مع ذلك مل يبدوا منوذج 
صدق ووفاء يف سبيل هللا ومل خيدموا 
البشرية. )أي مل يكسبوا حسنة لنيل 
ومل  أبحكامه  عاملني  تعاىل  هللا  رضا 
أهنم  مع  تضحية  سبيله  يف  يقدموا 
يؤدوا  مل  فإن  سيئات كثرية.  اجتنبوا 
العباد ومل خيدموا  حقوق هللا وحقوق 

الناس فإن ذلك ليست حسنة جديرة 
ابلذكر(

ُعّد  فاجلاهل َمن يقدم هذه األمور ويـَ
هذه  ألن  الصاحلني  من  صاحبها 
فال  فقط  سيئا  سلوكا  متثل  األمور 
جملرد  األولياء  زمرة  يف  املرء  يدخل 

االمتناع عنه فقط. 
مث يقول : ليست مفخرة أن يفرح 
املرء مبجرد أنه ال يزين، أو مل يسفك 
الفضيلة أن  َأمن  الدم، أو مل يسرق. 
مع  السيئات،  ابجتنابه  املرء  يفتخر 
أو  يده،  لُقطعت  لو سرق  أنه  علمه 
القانون؟!  السجن حبسب  به يف  زُّج 
)أي اجتنابه السرقة ليس فضيلة، إمنا 
ليس  القانون(  بطش  خشية  اجتنبها 
من اإلسالم عند هللا أن جيتنب املرء 
السيئات فقط ألنه ال ميكنه أن يعيش 
السيئات  يرتك  مل  ما  روحانيا  عيشا 
مبنزلة  احلسنات  احلسنات.  ويكسب 
أن  ألحد  ميكن  ال  فكما  الغذاء، 
يعيش بغري الطعام كذلك ال فائدة إن 

مل يكسب احلسنة.
نتيجة  تتسىن  احلالة  هذه  إن  أقول: 
مستوى  فيبلغ  إمياان  املرء  ازدايد 
أن  لإلنسان  ميكن  ال  ولكن  عاليا. 
يبلغ هذا املستوى ما مل يكن ظاهره 
وابطنه سيني، كذلك عليه أال يكتفي 
ابإلميان الظاهري فقط، بل كما يكون 

بالتقديـــر يف نظـــر العارفـــني بـــل 

الحســـنة األصليـــة والحقيقيـــة 

هـــي أن يخـــدم املـــرُء البـــرَش 

والوفـــاء  الصـــدق  ويبـــدي 

اللـــه،  ســـبيل  يف  الكامَلـــني 

للتضحيـــة  مســـتعدا  ويكـــون 
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ضار،  السم  أن  من  متأكدا  اإلنسان 
يكون  بتناوله، وكما  أن ميوت  وميكن 
واثقا من أنه لو أدخل يده يف جحر 
يكون  أن  جيب  للدَغْته، كذلك  حية 
متأكدا  ويكون  قواي  تعاىل  ابهلل  إميانه 
تعاىل  فاهلل  سيئات  اقرتف  لو  أنه 
-أما  وسيعاقبه  وآن  حني  يراقبه كل 
جيزي  أنه  تعاىل  هللا  فيقول  احلسنات 
اإلنسان عليها على أية حال- ولكن 
على اإلنسان أن يرتشح من كل عمله 
دليل على وجود هللا، وأن يشعر كل 
يقول  عمله.  يرى  تعاىل  أن هللا  حني 
ظاهره  من كان  الصاحل  »إمنا   :
وابطنه سيني، )أي يظهر ما يف قلبه( 
)أي  األرض كاملالك  يف  ميشي  فهو 
ظاهره وابطنه سيان، وبلغ يف الصالح 
 : قال  مالًكا(  صار  مرتبة كأنه 
من  متكنه  ليس حتت حكومة  امللحد 
حتسني األخالق )امللحد حىت لو كان 
يبلغ  أنه ال يستطيع أن  ذا خلق، إال 
احلاالت  بعض  ففي  املستوى،  ذلك 
ال بد أن خيطر بباله ما خيالف ذلك، 
لعله ميتنع عن السيئات ويبدي بعض 
سيبقى  ولكنه  األساسية  األخالق 
قال  ابحلسنات(  االلتزام  يف  ضعيفا 
النتائج هي نتائج اإلميان،  : كل 
فال أحد يدخل إصبعه يف جحر احلية 
مع علمه بوجودها فيه. وكما نعلم أن 

)هو  إسرتكينيا  من  معينة  شرب كمية 
إلدراكنا كوهنا  تقتل  السّم(  من  نوع 
نقرهبا  لن  اإلدراك  هلذا  فنتيجة  قاتلة، 

من الفم فننجو من املوت«.  
اإلميان:  قوة  موضحا    يقول 
طهارة  أساس كل  أن  يقينا  »اعلموا 
وبر هو اإلميان ابهلل تعاىل. فبقدر ما 
حيدث  ضعيفا  ابهلل  املرء  إميان  يكون 
وهوان،  ضعف  الصاحلة  أعماله  يف 
لكن اإلميان حني يكون قواي، ويوقن 

حيدث  الكاملة،  صفاته  جبميع  ابهلل 
لو  )أي  عجيبة،  تغيريات  أعماله  يف 
أيقن املرء ابهلل أنه ميلك مجيع القدرات 
مكان  يف كل  ويراه  الغيب  عامل  وهو 
يف  الفكرة حيدث  هبذه  أنه  فال شك 
أعماله تغيريات عجيبة ويبدأ التحسن 
يف أعماله تلقائيا وينشأ لديه االهتمام 
ابحلسنات بدال من السيئات( فاملؤمن 
ابهلل ال يصدر منه الذنب، )ال ميكن 
أن يؤمن ابهلل ويف الوقت نفسه يرتكب 
قواه  يقطع  اإلميان  الذنوب( ألن هذا 
النفسانية وأعضاء الذنب، فانظروا لو 
على  يقدر  فكيف  أحد  عينا  ُفِقَئْت 
منه  يصدر  هبما؟! وكيف  النظر  سوء 
ذنب العينني؟! وكذلك لو برتت يداه 
يقدر  فكيف  الشهوانية  قواه  وقطعت 
تصدر  اليت  الذنوب  ارتكاب  على 
من هذه األعضاء؟! ومثل ذلك متاما 
حني يكون اإلنسان حائزا على النفس 
املطمئنة، فهذه النفس ُتعميه عن الذنب 
وال تبقى يف عينيه قوة الرتكابه، فهو 
ينظر وال ينظر، ألنه ُتسلب من عينيه 
القدرة على ارتكاب الذنب، )أْي لو 
نظر إىل شيء فلن ينظر بنظرة سيئة، 
ونظرة  احلرص  نظرة  منه  ستسلب  بل 
اجلائزة(  غري  األهواء  نظرة  أو  السوء 
له األذانن  : وكذلك تكون  قال 
يسمع  ال  حيث  هبما،  يسمع  وال 

الغـــذاء،  مبنزلـــة  الحســـنات   

أن  ألحـــد  ميكـــن  ال  فكـــام 

يعيـــش بغري الطعـــام كذلك ال 

فائدة إن مل يكســـب الحســـنة.
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ذلك  ومثل  الذنوب،  من  تعد  أمورا 
النفسانية والشهوانية  قواه  تقطع مجيع 
املوت على  الداخلية، وحيل  وأعضاؤه 
مجيع القوى اليت كان ميكن أن تصدر 
متاما،  ويصبح كامليت  الذنوب،  منها 
ومن  فقط،  هللا  ملرضاة  اتبعا  ويكون 
دونه  ال يستطيع أن خيطو خطوة، 
فهذه احلال تتحقق حني يكون اإلميان 
يعطى  لذلك  ونتيجة  صادقا،  ابهلل 
املقام  هو  وهذا  اطمئنان كامل،  له 
املنشودة  الغاية  يكون  أن  الذي جيب 
لإلنسان، )أْي جيب أن يكون هدفنا 
ومطمح نظران أن خنرج كل قذارة من 
وآذاننا(  أعيننا  منها  وحنمي  أذهاننا 
قال : وإن مجاعتنا حباجة إليها، 
وللحصول على االطمئنان الكامل مثة 

اإلميان  إىل  حاجة 
فيجب  الكامل، 
مجاعتنا  أبناء  على 

أوال أن حيرزوا اإلميان الصادق ابهلل«. 
هذا هو اهلدف الذي أعطاانه حضرته 
، أن حنرز اإلميان احلقيقي الذي 
سيتسبب يف األعمال الصاحلة وحينها 
يستبقون  الذين  حزب  يف  سُنعد 

اخلريات وحُنسب يف خري الربية. 

جوانب احلسنة 
جوانب  بيان  يف    حضرته  قال 

احلسنة: 
ومها  لإلنسان  ضروراين  أمران  هناك 
حنو كسب  ويسرع  الشر  يتجنب  أن 

احلسنة.
الشر  ترك  أحدمها  جانبان  وللحسنة 
الشر  ترك  إن  اخلري.  إفاضة  والثاين 
أيضا حسنة ولكنه جانب واحد من 
احلسنة أما اآلخر فهو أن يعمل اخلري. 

وال يسع املرَء بلوُغ درجة الكمال برتك 
إىل  -إضافة  ينبغي  )أي  فقط،  الشر 
فال  أيضا،  اآلخرين  ينفع  أن  ذلك- 
ابحلسنة  عمل  إذا  إال  اإلميان  يكتمل 
وقام إبفاضة اخلري لآلخرين. ومن هنا 
التغيري يف  إحداثه  مدى ضرورة  يتبني 
إىل  يصل  اإلنسان  أن  واحلق  نفسه. 
بصفات  مؤمنا  إذا كان  املدارج  هذه 
هللا وعاملا هبا حق العلم. وما مل تتحقق 

اجتناب  يسعه  ال  الدرجة  هذه  له 
اآلخرين«  نفع  عن  انهيك  السيئات 
تعاىل  هللا  صفات  على  ولالطالع   .
ينبغي على املرء أن يقرأ القرآن الكرمي 

دوما ويتذاكر األحكام الواردة فيه.
لآلخرين شيء كبري  اخلري  إيصال  إن 
امللوك  يهابون  الناس  دام  ما  ولكن 
ويتجنبون، إىل حدٍّ ما، خمالفة قوانني 
منهم  وكثري  مثال،  اهلندية  العقوابت 
فلماذا  الدنيوي،  القانون  خيالفون  ال 
أحكم  قوانني  خمالفة  على  يتجاسرون 
آخر  سبب  لذلك  هل  احلاكمني؟! 
أن  إمياهنم ابهلل؟ ال شك  عدم  سوى 
فلماذا  وإال  إمياهنم  يف  ضعف  هناك 
خيافون قوانني احلكومات الدنيوية وال 
السبب  الشر. هذا هو  يقدمون على 
الوحيد لصدور السيئات وعدم كسب 

الناس احلسنات.
ال  األخطاء  أن  سابقا  ذكرت  فكما 
اإلميان.  يضعف  عندما  إال  تصدر 

وكذلك تكون له األذنان وال يسمع بهام، حيث ال يسمع أمورا تعد من 

الذنوب، ومثل ذلك تقطع جميع قواه النفسانية والشهوانية وأعضاؤه 

التي كان ميكن أن تصدر  القوى  الداخلية، ويحل املوت عىل جميع 

منها الذنوب، ويصبح كامليت متاما، ويكون تابعا ملرضاة الله فقط....

للحسنة جانبان... ترك الرش وإفاضة الخري.
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الناحية  من  يؤمن  املرء  أن  شك  ال 
عاملِ  اخلبري  العليم  ابهلل  االعتقادية 
من  ذلك  يعارض  أنه  إال  الغيب 
يف  يتورط  وهكذا  أعماله،  خالل 
لكثري  يوفق  وال  السيئات  من  كثري 

من احلسنات. 
كف  ضرورة  حضرته  يوضح  مث 
اإلميان  بعد  السيئات  عن  اجلوارح 

الكامل ابهلل تعاىل فيقول:
جتنب  مرحلة  اجتياز  ميكن  »ال 
اإلميان  يكون  عندما  إال  السيئات 
تكون  أن  وينبغي   ، قوايًّ تعاىل  ابهلل 
عن  يبحث  أن  هي  الثانية  املرحلة 
الصلحاء  سلكها  اليت  السبل  تلك 
من عباد هللا تعاىل. إنه ذلك السبيل 
الوحيد الذي سلكه مجيع الصادقني 
والصلحاء يف هذه الدنيا واستفاضوا 
التعرف  وميكن  تعاىل،  هللا  بفيوض 
حتري  خالل  من  السبيل  هذا  على 
اإلنسان معاملة هللا تعاىل مع هؤالء. 
إن املرحلة األوىل أي جتنب السيئات 
اجلاليل  التجلي  خالل  من  جُتتاز 
لصفات هللا تعاىل، وذلك ألنه عدو 
أعداء  على  يقضي  وإنه  لألشرار، 
الثانية  املرحلة  اجتياز  ويتم  مقربيه. 
لصفات  اجلمايل  التجلي  من خالل 
أنه  النهائية هي  والنتيجة  تعاىل،  هللا 
ينل اإلنسان من  يتم شيء ما مل  ال 

يف  تسمى  طاقة  أو  قوة  تعاىل  هللا 
القدس.  بروح  اإلسالمي  املصطلح 
إهنا قوة توهب من هللا تعاىل وبنـزوهلا 
حتل السكينة يف القلب فورًا، ويلقى 
يف طبع اإلنسان حب احلسنة واخلري. 
وإنه يسعى بكل لذة وسرور لكسب 
يف  الناس  يراها  اليت  احلسنة  تلك 
)أي  عليهم.  وعبئا  مشقة  كسبها 
كما يتناول الطفل أيضا شيًئا لذيًذا 
تنشأ  حني  كذلك  كبري،  بشوق 
للمرء -الذي حيبه هللا تعاىل- عالقٌة 
املقدسة.  روحه  عليه  ابهلل  تنـزل 
كسب  يصبح  احلالة  هذه  ويف 
لذيذ  له كشراب  ابلنسبة  احلسنات 
ذي رائحة طيبة، ويرتاءى له اجلمال 
إليها  فيندفع  احلسنات،  يف  الكامن 
تلقائيا، وترجتف روُحه بتصور السيئة. 

على  نقدر  ال  نوع  من  األمور  هذه 
ألهنا  دقيق،  بوجه  يف كلمات  بياهنا 
حالة عجيبة  للقلب، ويشعر القلب 
بسرور ال يوصف بكلمات. هذه هي 
حاالت القلب اليت ال يشعر هبا غري 
قلب اإلنسان وعندها يدرك اإلنسان 
روعة هذا السرور، وعندها ينال أنوارا 
يتباهى  ال  أن  املرء  وعلى  متجددة. 
هبذا فقط، وال يعّد منتهى رقيِّه أبنه 
أحياان خيشع يف صالته، )فهذا ليس 
من الفضيلة أن يبكي اإلنسان أحياان 
، ينبغي  يف الصالة وخيشع قلُبه ويرقُّ
أن ال يكتفي هبذه الدرجة فقط، ألن 
هذا اخلشوع يكون عابرا(. عادة يقرأ 
يصل  رواية وحني  أو  اإلنسان كتااًب 
إىل اجلزء املؤثِّر منه ال يتمالك نفسه 
ويبدأ ابلبكاء، فهو يعرف جيدا أهنا 

ــرور  ــاَس الـ ــّد أسـ ــة يعـ ــوء الرقـ ــكاء ونشـ ــرد البـ ــو كان مجـ فلـ

أكـــر  اليـــوم  أحـــٌد  كان  ملـــا  الحقيقيـــة،  واللـــذة  الحقيقـــي 

ــة  ــآالف مؤلفـ ــا، فـ ــل أوروبـ ــن أهـ ــة مـ ــذة الروحانيـ ــوًزا باللـ فـ

مـــن الروايـــات ُتنـــرش، ويبـــي بقراءتهـــا مايـــني النـــاس. )... 

مـــوا روحانيًّـــا بـــل ال ترتقـــى  فهـــذا ال يـــدل عـــىل أنهـــم تقدَّ

الروحانيـــة إال عندمـــا يتجنـــب اإلنســـان بشـــكل كامـــل الســـيئات 
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جمرد قصة خيالية، ومع ذلك يقرأها. 
الرقة  ونشوء  البكاء  جمرد  فلو كان 
واللذة  احلقيقي  السرور  أساَس  يعّد 
أكثر  اليوم  أحٌد  ملا كان  احلقيقية، 
فوزًا ابللذة الروحانية من أهل أورواب، 
ُتنشر،  الرواايت  من  مؤلفة  فآالف 
ويبكي بقراءهتا ماليني الناس. )فهم 
القصص والرواايت  قراءة  إثر  يبكون 
واملسلسالت،  التمثيليات  ومشاهدة 
وتثور مشاعرهم أثناء بياهنم أحداَث 
أهنم  على  يدل  ال  فهذا  الناس، 

موا روحانيًّا بل ال ترتقى  تقدَّ
الروحانية إال عندما يتجنب 
كامل  بشكل  اإلنسان 

بكامل  الصاحلات  ويعمل  السيئات 
جهده ابتغاًء لرضى هللا تعاىل(.

على  الضوء    حضرته  ألقى  مث 
سابًقا  ذكر  لقد  احلسنة.  جوانب 
جانبني ومها ترك الشر وعمل اخلري، 

واآلن ذكر قسمني للحسنة فقال:
احلسنات اليت يقوم هبا املرء قسمان، 
تنقسم  )احلسنة  والنوافل،  الفروض 
وحسنة  فرض  حسنة  قسمني؛  إىل 
ال  واجبات  هي  والفرائض  انفلة( 
الدين  كتسديد  أدائها  من  له  بد 
أحد  من  املرء  اقرتض  إذا  أنه  )أي 
فيفرض عليه رّد هذا القرض( أو رد 
املعروف ابملعروف )هذا كله فرض(، 

وابإلضافة إىل الفرائض هناك مع كل 
ما  تفوق  حسنة  أي  نوافُل،  حسنة 
جيب عليه كأن يرد املرء على معروف 
أحسن  )إن  فعل،  مما  أبكثر  اآلخر 
إليه أحد فينبغي أن حيسن إليه أكثر 
ويرد إليه اخلري أبكثر مما فعله األول 
والنوافل  انفلة(  تعترب  الزايدة  وهذه 
متممات للفرائض ومكّمالهتا.ورد يف 
احلديث أن فرائض أولياء هللا الدينية 
املثال  ابلنوافل، وعلى سبيل  تكتمل 
إهنم خيرجون الصدقات ابإلضافة إىل 

ملثل  وليًّا  تعاىل  هللا  ويصبح  الزكاة. 
هؤالء، حىت يقول هللا تعاىل إن هذه 
إىل  وتصل  تتوثق  والصداقة  الوالية 
درجة أنه تعاىل يصبح يدهم ورجلهم 

وحىت لساهنم الذي يتكلمون به«.
عندما يزداد اإلنسان إمياان ويقينا ابهلل 
الصاحلة  ابألعمال  يقوم  مث  تعاىل، 
هللا  يوفقه  تعاىل  هللا  مرضاة  ابتغاء 
الصاحلة  األعمال  من  ملزيد  تعاىل 
يذكر  أكثر.  عليه  وينعم  واحلسنات 

حضرته  هذا املوضوع فيقول:
من سنة هللا مع اإلسالم أن احلسنة 
الواحدة تولد حسنة أخرى. حتضرين 
»تذكرة  يف كتاب  قرأهتا  واقعة  اآلن 

األولياء« مفادها أن شيخا من عبدة 
أن  واتفق  سنة،   90 بلغ  قد  النار 
بضعة  إىل  طويال  واستمر  املطر  نزل 
اجملوسي  صعد  توقف  فلما  أايم، 
على سطح بيته وأخذ ينثر حبًّا على 
السطح إطعاما للعصافري، فرآه أحد 
أيها  له:  فقال  املسلمني   صلحاء 
الشيخ ماذا تفعل؟ فأجاب: اي أخي، 
لقد استمر نزول املطر قرابة أسبوع، 
العصافري.  أجل  من  احلب  أنثر  وأان 
ألنك  هبذا  تقوم  عبثا  الصاحل:  قال 
عملك  من  تستفيد  لن 
ألنك كافر،  شيئا،  هذا 
على  تثاب  أن  لك  فأن 
أجره  سأانل  الشيخ:  قال  ذلك؟ 
يقينا. )أي أنه كان يؤمن بوجود هللا 
تعاىل، أو كانت فطرته صاحلة وصعد 
أنه  فؤاده  صميم  من  الصوت  هذا 
سينال األجر على فعله هذا( يقول 
للحج،  ذهبت  أنين  الصاحل  الرجل 
فرأيت ذلك الشيخ من بعيد يطوف 
من  الشيخ  ذلك  )أي  ابلكعبة، 
احلبوب  ينثر  الذي كان  النار  عبدة 
يطوف  كان  العصافري  أجل  من 
من  فاستغربت  احلج(  أثناء  ابلكعبة 
فبادرين  إليه،  وتقدمت  هناك،  رؤيته 
ابلكالم قبل أن أسأله وقال: أترى قد 
ذهب إطعامي الطيوَر احلب ُسًدى، 

التجيل الجايل والتجيل الجاميل لصفات الله تعاىل...
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أم وجدت أجرا عليه؟«
اآلن  به  أقوم  الذي  احلج  إن  أي 
بعد أن أسلمت كل ذلك أجٌر نلته 
بسبب إطعامي للطيور احلب. هكذا 

ينعم هللا تعاىل على اإلنسان.
مث يقول حضرته:

كيف  اآلن،  نفكر  أن  »فينبغي 
حسنة  أجر  ُيضيِّع  مل  تعاىل  هللا  أن 
أجور  أفيضيع  كافر،  رجل  عملها 
اآلن  حتضرين  املسلمني؟!  حسنات 
هللا  رسول  اي  قال:  صحايب  قصة 
الكفر  أايم  يف  أخرجت  لقد   
عليها؟  أاثب  فهل  صدقات كثرية، 
أايم كفري  أتصدق كثريا  )أي كنت 
يل  فهل  احلسنات  لكسب  وأسعى 
أجٌر عليها؟( فقال : إن صدقاتك 
تلك هي اليت تسببت يف إسالمك.« 
مث يتحدث حضرته  عن ضرورة 
املشروعة  األمور  يف  حىت  االعتدال 

ألنه احلسنة بعينها، فيقول:
املرء  ينهمك  أال  هو  احلسنة  »أصل 
يف ملذات الدنيا وشهواهتا املشروعة 
مل  االعتدال.  حد  من  أكثر  أيضا 
حيرم هللا تعاىل األكل والشرب ولكن 
الناس جعلوا األكل والشرب شغلهم 
الشاغل ليل هنار وقّدموه على الدين، 
اهلدف من ُمَتع الدنيا هو أال ينحف 
طريق  يف  جيري  الذي  النفس  فرس 

الدنيا. )إن هللا تعاىل قد وضع اللذة 
يف األكل والشرب، وإضافة إىل ذلك 
ويؤدي  اإلنسان  هبا  ليتقّوى  خلقها 
يرام وال  ما  أحسن  على  فرائض هللا 
أيخذ  أن  فينبغي  صحته،  تضعف 
االعتبار  بعني  األمر  هذا  اإلنسان 
عند األكل والشرب.( قال حضرته: 
إن َمثله كمثل أصحاب العربة الذين 
إىل  فنظرًا  طويال  سفرا  ينوون  عندما 
سفره  بعد  للضعف  احلصان  تعرض 
قليال  يسرتيح  جيعلونه  أميال  لبضعة 
وُيطعمونه ليزول عنه ما حل به من 
تعب. إًذا، هذا هو مثال حظ الدنيا 
األنبياء  )إن  األنبياء  أخذه  الذي 
هذه  من  ويشربون  أيكلون  أيضا 
ابلسكينة  وحيظون  الدنيوية  األشياء 
يتزوجون  مثال  مبتاعها؛  والطمأننية 
وهكذا  ويشربون  وأيكلون  وينجبون 
الدنيوية،  األشياء  مجيع  يستخدمون 
الذي  الدنيا  حظ  أن  حضرته  فقال 

أخذه األنبياء كان على هذا النحو( 
عظيمة  مبهمة  مكّلفني  ألهنم كانوا 
أال وهي إصالح العامل، فلو مل أيخذ 

فضل هللا بيدهم هللكوا.«
يطعم  العربة  صاحب  أن  فكما 
حصانه ويسقيه ليحافظ على نشاطه 
كذلك األنبياء فإهنم إذا أكلوا وشربوا 
فإمنا  الطيبة  األشياء  واستخدموا 
بنشاط  الدنيا  إصالح  إىل  ليتوجهوا 
أكثر. مرة وّجه أحد إىل اخلليفة األول 
املسيح  على  اعرتاًضا  عنه  رضي هللا 
املوعود  قائال: مسعت أن السيد 
عليه  فرّد  »بالؤ«  أكلة  أيكل  مرزا 
اخلليفة األول فقال: مل أقرأ يف القرآن 
أنه  الشريف  احلديث  يف  وال  الكرمي 
طعاًما  أيكلوا  أن  لألنبياء  جيوز  ال 
طيًبا. فما املانع يف أن حضرته أيكل 
أكلة »بالؤ« )واليت قوامها أرز ماحل 
حلم  فيه  والبهارات  ابلبصل  مطبوخ 

ومكسرات- مرتجم(

»... اي رسول الله  لقد أخرجت يف أيام الكفر صدقات كثرية، فهل أثاب 
عليها؟ )أي كنت أتصدق كثريا أيام كفري وأسعى لكسب الحسنات فهل 

يل أجٌر عليها؟( فقال : إن صدقاتك تلك هي اليت تسببت ف إسلمك.« 
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الناس  بعض  يعرتض  أيضا  فهكذا 
والزهد  الصالح  أن  يظنون  حيث 
غري  األطعمة  أكل  إال  يعين  ال 
الظن  املستساغة، يف حني أن هذا 
تلك  نتبع  أن  ينبغي  بل  خاطئ. 
أمامنا.    النيب  قدمها  اليت  السنة 
 ألحد صحابته:  النيب  قال  فقد 
َقاُكْم َلُه َلِكينِّ  »ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم لِلَِّ وَأَتـْ
َزوَُّج  وَأَتـَ وََأرُْقُد  وَُأَصلِّي  وَأُْفِطُر  َأُصوُم 
َلْيَس  النَِّساَء َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَّيِت فـَ

.» ِمينِّ
على أية حال يقول املسيح املوعود 

:
أن  األنبياء  عادة  من  يكن  »مل 
ال  الدنيوية.  امللذات  يف  ينهمكوا 
اإلنسان  سمٌّ.  االهنماك  أن  شك 
سيئ السلوك يفعل ما يشاء وأيكل 
الصاحل  فعل  لو  ولكن  يشاء،  ما 
هللا.  سبل  عليه  ُفتحت  ملا  كذلك 
)إن الطاحل من الناس أيكل ويشرب 
ويعمل جل أعماله من أجل الدنيا 
ولكن الصاحل ال يفعل ذلك، ألنه لو 
فعل ذلك ملا فتحت عليه سبل هللا 
خيطو  الذي  حضرته:(  قال  تعاىل. 
حتما.  هللا  به  يهتم  هللا  سبيل  يف 
يقول هللا تعاىل: ﴿اعدلوا هو أقرب 
للتقوى﴾ )املائدة: 9( االعتدال يف 
اسم  أيضا  والشرب  واألكل  التنعُّم 

جتنب  هو  الرب  ليس  للتقوى.  آخر 
اإلنسان الزان والسرقة فقط بل عليه 
يف  االعتدال  حدود  يتجاوز  أال 

األمور املشروعة أيضا.«
اإلنسان  يلتزم  أن  التقوى  من  أي 
ابالعتدال يف األمور املشروعة أيضا 

ألنه عني الرب.
املتعلق  تعليمه  حضرته  يوضح  مث 
احلكام  مع  احلسنة  ابملعاملة 
واملعاملة احلسنة يف العالقات العامة 

وغريهم  األقارب  مع  والعالقات 
 : فيقول

اجلميع  تعاملوا  أن  هو  تعليمنا  إن 
أن  وجيب  احلسنة،  ابملعاملة 
ألهنم  صادقة  طاعة  احلكاُم  يطاع 
حيمونكم، )ال بد من طاعة احلكومة 
وال سيما إذا كانت تؤدي واجباهتا 
جتاه مواطنيها على أحسن ما يرام( 
بسببها.  مصونة  واألموال  واألرواح 
وجيب أن تكون املعاملة مع األقارب 

ســـواء  مريـــض  كل  مـــرض  يشـــّخص  الطبيـــب  أن  كـــام 

يجـــب  كذلـــك  ويعالجهـــم  مســـيحيا  أو  هندوســـيا  أكان 

اآلخريـــن.  إىل  اإلحســـان  يف  عامـــة  مبـــادئ  مراعـــاة 
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حقوقا.  أيضا  هلم  ألن  حسنة  أيضا 
أما الذين ليسوا أتقياء وهم متورطون 
ويعارضوننا  والشرك  البدعات  يف 
جيب أال تصّلوا وراءهم ولكن جيب 
حتما.  حسنة  معاملة  تعاملوهم  أن 
أن  احلسنة  املعاملة  تعين  ال  )ولكن 
تصلوا وراء معارضينا الذين يصدرون 
متورطون  وهم  كثرية  فتاوى  ضدان 
تصلوا  أال  ينبغي  بل  البدعات،  يف 
جيب  ولكن  حضرته(  قال  وراءهم. 
حتما.  حسنة  معاملة  تعاملوهم  أن 
)ال بد أن حنسن إليهم مهما كانت 

معارضتهم شديدة لنا(
إىل  أحِسنوا  أن  هو  مبدأان  إن   
اجلميع، والذي ال يستطيع أن حُيسن 
يتوقعه  فأّي أجر  الدنيا  إىل أحد يف 
يف اآلخرة؟ جيب على املرء أن يفكر 
توخي  ينبغي  أنه  غري  اجلميع،  خلري 
أن  الدينية. كما  األمور  يف  احلذر 
مريض  مرض كل  يشّخص  الطبيب 
مسيحيا  أو  هندوسيا  أكان  سواء 
ويعاجلهم كذلك جيب مراعاة مبادئ 

عامة يف اإلحسان إىل اآلخرين. 
يف  ُقتلوا  الكفار  إن  أحد  قال  إذا 
أهنم  فجوابه   ، هللا  رسول  زمن 
خبثهم  على  بناء  جمرمني  كانوا 
بغري حق  املسلمني  وقتلهم  وإيذائهم 
فقد عوقبوا لكوهنم جمرمني. )أي أن 

هؤالء الكفار كانوا يقتلون املسلمني 
ومل  ذلك،  على  فعوقبوا  ويظلموهنم 
تتم معاقبتهم إلنكارهم للنيب  بل 
اإلنكار  إذا كان  جمرمني.(  لكوهنم 
اخلبث  يرافقه  ومل  ببساطة  متسما 
واإليذاء فلن جيلب العذاب يف هذه 

الدنيا.«

إل أي مدى ينبغي أن نوسع دائرة 
الرب؟!

»تذّكروا!  ذلك:  عن  حضرته  يقول 
واسع  رأيي،  يف  املواساة،  نطاق  أّن 
جًدا، وعليكم أاّل تستثنوا أّي قوم أو 
فرد منها. إنين ال أقول كاجلاهلني يف 
حتصروا  أن  عليكم  أبنَّ  العصر  هذا 
املسلمني  يف  وتعاطفكم  مواساتكم 
أن  عليكم  إّن  أقول  بل  فحسب، 
تكونوا متعاطفني مع مجيع خلق هللا 
إذا كانوا  عّما  النظر  بغّض  تعاىل، 
هندوًسا أم مسلمني أم غريهم. إنين 

ليكـــم أن تكونـــوا متعاطفـــني مـــع جميـــع خلـــق اللـــه تعـــاىل، بغـــّض 

النظـــر عـــاّم إذا كانـــوا هندوًســـا أم مســـلمني أم غريهـــم. إننـــي ال أقبل 

مطلًقـــا كاَم الذيـــن يرغبـــون يف حرص املواســـاة يف أبنـــاء قومهم فقط.

يرغبون  الذين  مطلًقا كالَم  أقبل  ال 
قومهم  أبناء  يف  املواساة  حصر  يف 
فقط. ومنهم من حيملون أفكارًا أبنه 
بقدر  اآلخرين  يتم خداع  أن  ميكن 
ما يلتصق من حبوب السمسم ابليد 
حببوب  مليئة  جرة  يف  ُغمست  إن 
بعض  أفكار  هي  )هذه  السمسم. 
غري األمحديني حيث يرون أهنم إذا 
العسل  أو  مليئا ابلقطر  إانء  أخذوا 
يف  غمسوها  مث  فيها  اليد  وغمسوا 
الكومة الصغرية من حبوب السمسم 
فيجوز هلم خداع اآلخرين بقدر ما 
السمسم،  يلتصق ابليد من حبوب 
اآلخرين  حقوق  غصب  هلم  وجيوز 
إهنا  حضرته:(  يقول  القدر.  هبذا 
وإن  حبال.  جتوز  وال  كبرية  آاثم 
الفاسدة والسيئة  مثل هذه األفكار 
وهي  إضرار  أميا  ابملسلمني  أضرت 
والسباع  كالوحوش  جعلتهم  اليت 
املسلمني  حالة  هي  )هذه  تقريبا. 
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بعد  مرة  أنصحكم  ولكن  اليوم( 
مواساتكم  دائرة  تضيقوا  أال  أخرى 
بل اعملوا يف سبيل املواساة ابلتعليم 
﴿ِإنَّ  أي:  تعاىل  هللا  أعطاه  الذي 
َوإِيَتاِء  وَاإْلِْحَساِن  اِبْلَعْدِل  اَيُمُر  اللََّ 
ِذي اْلُقْرىَب﴾، أي كونوا عادلني أوال 
إىل  وأحسنوا  ابحلسنة،  القيام  عند 

من أحسن إليكم.
حتسنوا  أن  هي  الثانية  والدرجة 
وهذا  إليكم،  أحسن  مما  أكثر  إليه 
اإلحسان  درجة  أن  ومع  إحسان. 
أعلى من العدل وهو حسنة كبرية، 
احملسن  ميّن  أن  املمكن  من  ولكن 
األوقات.  من  وقت  يف  إبحسانه 
وفوق هاتني الدرجتني هناك درجة 
ذايت ال  املرء حبب  أن حيسن  وهي 
األم  تريب  املّن كما  شائبة  تشوبه 
أبدن  ذلك  يف  تطمع  وال  ولدها 
حبماس  تتحلى  بل  إنعام،  أو  أجر 
طبيعي وبسببه تضحي بكل راحتها 
لدرجة  ولدها  أجل  من  وسعادهتا 

ـــوا  ـــا فيجـــب أن توصل ـــدون أن تصبحـــوا صلحـــاء كّم ـــم تري إذا كنت

حســـنتكم إىل درجـــة إيتاء ذي القـــرىب، أي إىل درجة طبعية. فام دام 

أي أمـــر ال يرتقـــي تدريجـــا إىل مركـــزه الطبعـــي، ال يتحقـــق الكـــامل.

مِلك  أمرها  لو 
ولدها  ترضع  أال 
الولُد  هلك  وإْن 
لن  ذلك  نتيجة 
قط؛  تعاَقب 
األم  تسر  فهل 
ذلك  بسماع 
به؟  وستعمل 
كال. بل تسخط 
على  امللك  على 
إصداره مثل هذا 
األمر. فيجب أن 

تبلغ احلسنة مرتبة طبيعية ألنه عندما 
مرتبة كماله  تقدمه  الشيء يف  يبلغ 

الطبيعي عندها يصبح كامال.
إحراُز  ببالنا  خيطر  أن  جيب  إذن 
فقال  وآن.  حني  كل  احلسنات 
حضرته إن مواساة بين البشر حبماس 
طبعي يسمى إيتاء ذي القرىب، ولقد 
الرتتيب أنكم  أراد هللا  من هذا 
إذا كنتم تريدون أن تصبحوا صلحاء 

أن توصلوا حسنتكم  كّمال فيجب 
إىل درجة إيتاء ذي القرىب، أي إىل 
ال  أمر  أي  دام  فما  طبعية.  درجة 
الطبعي،  مركزه  إىل  تدرجيا  يرتقي 
حضرته  فقال  الكمال.  يتحقق  ال 
احلسنة  أن هللا حيب  تذكروا   :
فلو  خللقه،  املواساة  وحيب  كثريا، 
كان حيب السيئَة ألوصى ابرتكاب 
ذلك  من  أرفُع  هللا  لكن  السيئة، 

سبحانه وتعاىل شأنه. 
احلسنات  حنرز  ألن    هللا  وفَّقنا 
هدف  وننال  هللا  مرضاة  ابتغاء 
حدده  الذي  اخلريات«  »فاستبقوا 

لنا. 
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مبحض  اخللق  هللا  خلق 
فهو  وفضله،  عطائه 
ومل  عليهم،  املتفضل 
يكن أليٍّ منهم عمل حُيَمد عليه، وال 
هللا  وهب  إمنا  إليه،  ُيرد  عطاء  سابق 
ووهبها  خلقها،  املخلوقات  تعاىل كل 
يف  معدومة  كانت  بعدما  وجودها، 
تعاىل  إنه  واجملهول،  الغيب  ظلمات 
حدود،  بال  املطلق  العطاء  صاحب 
وأعطى كل  النسمة،  وبرأ  احلبة  خلق 
شيء خلقه مث هدى، فزّود كل خلٍق 
هبا  اليت  ابألدوات  املخلوقات  من 
من  اليت  بوظيفته  القيام  من  يتمكن 
أجلها ُخلق، ومل يرتْكه يف احلياة انقصًا 
يعاين عجزَه وقصورَه عن القيام ابملهام 
نه  اليت هبا ُكّلف، فال يوجد انفٌع إال مكَّ
من نواله، وال مفيٌد إال زّوده ابلقدرات 

اليت تؤهله المتالكه.
آايهتا  وأوىل  الكتاب  فاحتة  ويف   

فقال يف  ويربزه،  األمر  هذا  يثبت هللا 
حىت  ـ  سورة  مطلع كل  ويف  مطلعها، 
اعتربها الراسخون يف العلم آية من كل 
سورة ﴿ِبْسِم اللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم﴾ تلك 
  املوعود  املسيح  أثبت  اليت  اآلية 
أْن  )الرباهني األمحدية(  الفّذ  يف كتابه 
ليس هلا مثال سابٌق يف أيٍّ من الكتب 
لِلَِّ  ﴿احْلَْمُد  بقوله  وأعقبها  السماوية، 
َربِّ اْلَعاَلِمنَي﴾ فباسم هللا كان البدء، 
ونقش ومسًا على املخلوقات يدل عليه، 
فربمحته خلقهم، وبربوبيته ورعايته رابهم 
ورعاهم، ومنَّاهم وأفاض عليهم، حيث 
َر اللَِّ أَْبِغي رابًّ َوُهَو  قال تعاىل ﴿ُقْل َأَغيـْ
هلم  فمن كان  َشْيٍء﴾)1(،  َربُّ ُكلِّ 
قبله، ومن خلقهم وبرأهم سواه؟ فقد 
وهبهم الوجود ومل يكونوا شيئًا مذكوراً، 
يعدل  ما  األعمال  من  هلم  يكن  ومل 
لذو  فإنه  منه،  رائحة  وال  وهبهم،  ما 
ونبات  من مجاد  العاملني،  على  فضل 

نعلم، ﴿َوِإْن  وحيوان ما علمنا وما مل 
اَل  َوَلِكْن  حِبَْمِدِه  ُيَسبُِّح  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن 
قوله  َتْسِبيَحُهْم﴾)2(، وكذلك  ْفَقُهوَن  تـَ
َماوَاِت  تعاىل ﴿َولِلَِّ َيْسُجُد َمْن يِف السَّ
اِبْلُغُدوِّ  َوِظاَلهُلُْم  وََكرًْها  َطْوًعا  وَاأْلَْرِض 
وَاآْلَصاِل﴾)3(، فإن للمخلوقات إدراكًا 
تسبحه  وهي  وابرئها،  وخالقها  لرهبا 
وتقدس له، وتسجد له طائعة منصاعًة 
إلدراٍك أدركْته هو غري إدراكنا أنه هو 
وحده سبحانه من جيب عليها التذلل 
له والتسبيح حبمده، كذلك كان ينبغي 
أن يكون حال البشر العقالء، تسليم 
كامل، وخضوع اتم، ال سيما أن هللا 
وهبهم ترقيا يف اخللق، ومتيزاً يف القوى 
للجمادات  يهب  مل  ما  والقدرات 
﴿َوَلَقْد  احليواانت،  وسائر  والنبااتت 
رِّ وَاْلَبْحِر  َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يِف اْلبـَ
ْلَناُهْم َعَلى  يَِّباِت َوَفضَّ َناُهْم ِمَن الطَّ َوَرزَقـْ
ْفِضياًل﴾)4(، وحباهم  َكِثرٍي مِمَّْن َخَلْقَنا تـَ

حلمي مرمر -  مصر

الَعْدُل اإِلَلِهيُّ
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حلمي مرمر -  مصر

ابلعقل واللسان، ليعقلوا أفضال رهبم، 
وأنه هو وحده اجلدير ابلطاعة والعبادة 
ترمجااًن  ألسنهم  تكون  مث  والتسليم، 
إبمياهنم  وحيدثون  قلوهبم،  يف  وقر  ملا 
معزوفة  يف  وينتظمون  خلفهم،  َمن 
مع  والتحميد  والتقديس  التسبيح 
سائر املخلوقات، ويتصبغون بصبغته، 
ويرسخ يف وجداهنم شعور أرسخ من 
إليه  الفقر  ما يكون  أفقر  أهنم  اجلبال 

سبحانه. 

قوائم العرش ف الفاتة
حتوز كل  اليت  العليا  الذات  هو  هللا 
احملاسن  كل  ومتتلك  الكماالت، 
والصفات، ومن هذه الصفات أربع 
)رب العاملني، الرمحن، الرحيم، مالك 
الصفات  عمدة  وهي  الدين(   يوم 
ما  املخلوق  ُرزق  اليت  التشبيهية، 
على  منها  صورًة  يكون  أن  يؤهله 
َماِء َماًء َفَساَلْت  زََل ِمَن السَّ قدره، ﴿أَنـْ
احلديث  أن  غري  ِبَقَدرَِها﴾)5(،  َأْوِدَيٌة 
عرب سطور املقال سيرتكز على صفيت 

الرمحانية والرحيمية.
على كل  عامة  رمحة  ذو  فالرحـــــــــن 
حي،  وكل كائن  وروح،  نفس  ذي 
وهَبه وجوَده، من فيض كرمه وجوِده، 
وأخرجه من قرب العدم وطّي النسيان، 
مستقراً  يكون  جسداً  له  وصّور 

العامل  مع  هبا  يتواصل  لروحه، ووسيلة 
والقوى  ابمللكات  وزّوده  حوله،  من 
من  يرتقي  أن  تؤهله  اليت  والقدرات 
خلق طيينٍّ خيلد إىل األرض، إىل طري 
مساويٍّ حيلق يف مساوات القرب من هللا 
ر له ما  والتشبه أبمسائه وصفاته، وسخَّ
مجيعًا  األرض  يف  وما  السماوات  يف 
منه وألنه تعاىل يعلم بعلمه األمشل أن 
اإلنسان مييل بنفسه األمارة إىل السوء 
الذي ُترِيُه إايه ُحسنًا، ويتبع خطوات 
الشيطان الذي آل على نفسه إال أن 
ُيضله عن السبيل، فأرسل له املرسلني، 
إبصاره يف  لُيبصر منهم ما عمي عن 
وتواترت  العوامل من حوله،  نفسه ويف 
الُكتب  عنه  تنقطع  ومل  الرساالت، 
مؤهالته،  حتتبس  ال  حىت  السماوية، 
وتبقى قواه وقدراته يف حيِّز الكتمان. 
والرحـــــــــيم هو الذي جيازي خرياً خبري، 
وإحسااًن إبحسان، فيأحذ بيد من مدَّ 
ر يف  ملن سخَّ القوة  ويعطي  يداً،  إليه 
سبيله قوته، وأثبت ابلتجربة أنه بذل 

ما يف ُوسعه، ومل اَيُْل جهداً، ومل يّدخر 
بنشاط،  يبخل بصحة وال  سعيًا، ومل 
فيزيل الشوك من طريق احلفاة العابرين 
طريق  يف  مصباح  فتيل  ويشعل  إليه، 
الذين إليه يسلكون، وما يستوي عنده 

اجملاهدون والغافلون.
فقد أوجده، وهداه ابلقوى والقدرات 
ما ميكنه من الرتقي والسمو، وإن رآه 
يف موطن إحسان زاده إحسااًن، ، حىت 
يلبث  فما  وامنحى،  وجوده  ذاب  إذا 
إال أن ُيتوِّجه ربُّه بتاج املُلك، وجُيلسه 
على عرش، ويهيء له مملكًة ليحكم، 
حىت  ويثيب،  وجيازي  ومينع،  ويعطي 
يكون  فيكون، وال  للشيء كن  يقول 
مسعه الذي يسمع به إال مْسع هللا، وال 
يكون بصره الذي يبصر به إال بصر 
هللا، وال تكون يده اليت يبطش هبا إال 
ميشي  اليت  رجله  تكون  وال  هللا،  يد 
فمن كان  تعاىل.  هللا  رجل  إال  هبا 
هكذا هو شأنه، وهكذا هي صفاته، 
وتلك  إنعامه،  هو  هكذا  ومن كان 

كان ينبغـــي أن يكون حـــال البرش العقاء، تســـليم كامل، وخضوع 

تـــام، ال ســـيام أن اللـــه وهبهم ترقيـــا يف الخلق، ومتيـــزاً يف القوى 

والقـــدرات ما مل يهب للجـــامدات والنباتات وســـائر الحيوانات....
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وكيف  ُيسأل؟  فكيف  عطاايه  هي 
عدٌل  عليه  ُيفرض  وكيف  حياَسب؟ 
من ِقبل أشقياء ضعفاء ليس إبمكان 
عمل  يف  يتحكم  أن  منهم  الواحد 
أن  له  طاقة  فال  الداخلية،  أجهزته 
ما دام هللا  العمل  تتوقف عن  جيعلها 
لديه  قدرة  تعمل، وال  أن  ميلي عليها 
هللا  أن  لو  وتعمل  تنشط  جيعلها  أن 
أمرها ابلتوقف والثبات واالنقطاع عن 
ذرة  مثقال  العقل  من  أيكون  احلركة؟ 
أن تعرتض على من وهبك جبااًل من 
قمح ملاذا مل ُيعطك رغيفًا، أو تدَّعي 
على من منحك أطنااًن من احلديد ملاذا 
مل متتد إليك يُده إببرة؟ وهل يكون من 
حسن الفهم االدعاء بعدم العدل على 
العدل وأهلمه وأوحاه وجعله  من علَّم 
وقد  اإلنسانية؟  الفطرة  من مسلَّمات 
فاق يف العطاءات كل مساء، وعال يف 
التفضالت أعلى من كل عالء، وإن 
كان قد كتب على نفسه الرمحة، فما 
فرضها أحٌد عليه، وما ينبغي ألحد، 
احملبة  بدافع  نفسه  على  كتبه  وما 

اخلالصة، قد وهبه لعباده وافيًا

علمات اجلهل بهلل
إنه من عالمات اجلهل ابهلل أن نقول 
ب  ويتوجَّ العدل،  عليه  يتوجب  أنه 
يصدر  أن  له  ينبغي  وال  اخلري،  عليه 

ر  ُيقدِّ أن  به  يليق  وال  اخلري،  إال  عنه 
على عباده الشر، وإن تقدير الشر من 
قبيل الظلم للعباد، ووضع العراقيل يف 
ر  طرقهم، ويف واقع األمر أن هللا مل يقدِّ
الشر من غياب  إمنا نشوء  أبداً،  شراً 
لمة من غياب  اخلري، كما أن نشوء الظُّ
النور، وهذا من عمل اإلنسان وليس 
من قبيل فرض هللا عليه، وإن العمى 
ليس إال فقدان البصر، وإن الليل ما 
والنار  النهار،  غياب  من  إال  يكون 
اجلنة، ومنشأ  احلرمان من  إال  ليست 
هللا كأحد  اعتبار  من  األفكار  تلك 
ُحكام البشر، الذين يبسطون لشعوهبم 
مساحة من احلرية وانتقاد السياسات 
فنصبوا  واألحزاب،  والنقاابت  ابآلراء 
سلطانه،  يف  له  شركاء  أنفسهم  من 
وأن هلم أن أفعاَله كما ينتقدون أفعال 
ما  ذلك  يف  األصل  ولعل  ُحكامهم، 
التكوين 32  سفر  يف  التوراة  يف  ورد 

ما  األمحدية  الرباهني  نقاًل عن كتاب 
مفاده:) أن اإلله ظل يصارع يعقوب 
طوال الليل ومع ذلك مل يقدر عليه( 
جهلهم  بذلك  أثبتوا  قد  هؤالء  لكن 
ليس  الذي  السامي  األلوهية  مبقام 
وجحوداً  راً  تنكُّ مقام، وأظهروا  كمثله 

وفساد طبع وُخبث نفس وجهالة 
املخلوقني  بني  العالقة  يف  املتأمل  إن 
جيد هلا قانواًن قدميًا له من األمهية ما له، 
وهو أننا نسأل من كنا قد أعطيناهم 
من قبل، ونوجب اخلري على من سبق 
وقد أفضنا عليه من خريان، أو أفاض 
عليه من هو أعلى منه منزلًة، وأمسى 
األبناء  على  اخلري  فنوجب  قدراً،  منه 
أفاضوا  قد  آابءهم  ألن  اآلابء،  جتاه 
ونوجب  قبل،  من  من خريهم  عليهم 
اخلري على األابء جتاه أبنائهم ملا وهبهم 
ونصيب،  رزق  فيه  هلم  خرٍي  من  هللا 
أنعم  أو  هللا  على  أنعْمنا  ماذا  ولكن 
اإلنعام  عليه  نوجب  حىت  غريه  عليه 
علينا، وما اخلري الذي قدمناه إليه حىت 
نطالبه إبعادة الَكرَّة، ومعاملتنا ابملثل، 
ومنطق  معكوس،  تفكري  ذلك  إن 
فاسد، وهرم مقلوب، سرعان ما خير ـ 

مًا ـ على رأس من قَلبه  ُمهدَّ
إفاضة  نفسه  على  يكتب  مل  هللا  إن 
هلم،  حٌق  أنه  مبعىن  عباده  على  اخلري 
حقًا  جعل  به، كما  يطالبوه  أن  وهلم 

أيكـــون مـــن العقـــل مثقـــال ذرة 

أن تعـــرتض عـــىل مـــن وهبـــك 

ـــاذا مل ُيعطـــك  ـــن قمـــح مل ـــااًل م جب

عـــي عـــىل مـــن  رغيفـــاً، أو تدَّ

منحـــك أطنانـــاً مـــن الحديـــد 

﴾﴿
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للفقري يف مال الغيّن له أن يطالبه به، 
وهو حق له عليه، ومن كان يظن هذا 
الظن فقد وصم نفسه حبقارة النفس، 
الغيّن  من  ُكاًل  فإن  الفهم،  وغباوة 
وهم  سبحانه،  فضُله  يغمره  والفقري 
الغارقني  خلقه  حتت  يندرجون  مجيعًا 
كتب  وإمنا  وتفضالته،  إحسانه  يف 
رمحهم  وقد  يرمحهم،  أن  نفسه  على 
رمحتني، رمحانية ورحيمية، وليس ألحد 
من عباده أّي حق عليه، إمنا حبه هلم 
هلم،  نفسه  على  الرمحة  فرض  أساس 
فقد كتب على نفسه الرمحة هلم ألنه 
نفسه  يف  أن كتب  سبق  قد  كان 
حمبتهم ، أما هم، فلم يقابلوا حمبته إال 
جبحود ونكراٍن واستكبار وجهالة من 

تداعيات املعاصي وطول الغفلة.

وهذا سوء ظن آخر
هناك فئة أخرى من الناس يرون العدل 
اإلهلّي جيب أن تتساوى مجيع اخلالئق 
احلمري  ذنب  فما  العطاءات،  يف 
واحلشرات  والديدان  واخليل  والبغال 
أن تكون كذلك، وما فضيلة اإلنسان 
عليها أن يكون سيدها، وتكون هي 
يف  التفاوت  هذا  ويرون  له،  رًة  مسخَّ
فضاًل عن  العدل،  ملعىن  منافيا  اخللق 
البشري  اجملتمع  حميط  يف  التفاوت 
ذاته، فلماذا كان بعض الناس أغنياء 

بعضهم  وملاذا كان  فقراء،  وبعضهم 
وما  دميمًا،  اآلخر  والبعض  وسيما 
والعمى  املرض  وذوي  املعوَّقني  ذنب 
أن  واحلق  ذهنيًا؟  واملتخلفني  والعرج 
هؤالء ليسوا إال دجالني يتدخلون يف 
)لو  يقولون:  وكأهنم  اإلهلية،  الشؤون 
كنا آهلًة لقسمنا األرزاق واملقادير خرياً 
من ذلك(، فلم يعرتض أصحاب تلك 
اآلفات، إمنا اعرتض أولئك املتحذلقون 
جواب  ذلك  ويف  التام،  اخللق  ذوو 
اعرتاضاهتم، فإن هللا تعاىل قد أعاض 
أولئك املعاقني مبا ال يعلمه األصحاء، 
فباتوا يف رضا وسالم مع النفس ومع 
يتأففون، وال  اخلالق ال يتذمرون، وال 
يشتكون، ويف خلقهم على هذا النحو 
نفع كبري، ليعرف األصحاء فضل هللا 
ويكونون  فيشكرون،  ونعمته،  عليهم 
معينني،  مواسني  املصابني  هلؤالء 
َدْفُع  ﴿َوَلْواَل  تعاىل  قوله  ويتحقق 
َلَفَسَدِت  ْعٍض  ِببـَ ْعَضُهْم  بـَ النَّاَس  اللَِّ 

َعَلى  َفْضٍل  ُذو  اللََّ  َوَلِكنَّ  اأْلَْرُض 
الشاكرون  فيكسب   ،)6(﴾ اْلَعاَلِمنَي 
الصابرون  ويكسب  الشاكرين،  جزاء 
أجر ما أعده هللا للصابرين، فال شكر 
إال لنعمة، وال صرب إال على حرمان، 
اإلنعامات سواًء،  الناس يف  ولو كان 
الشكر ومعىن  يعرفون معىن  أين  فمن 
أن  منا  للواحد  يتأتَّى  وكيف  الصرب، 
يكون شكوراً كمثل هللا )الشكور(، أو 
يكون صبوراً كمثل هللا )الصبور(؟ فإن 
األصل يف اخللق أن يتشبهوا أبخالق 
هللا وصفاته، كما أخرب املسيح املوعود 
يكون  ولن  مؤلفاته،  يف  السالم  عليه 
ذلك إال ابلتفاوت يف العطاءات، وإن 
الشكر  ما يستوجب  من صفات هللا 
ما  صفاته  من  أن  نعمة، كما  على 

يستوجب الصرب على نقمة.

1. األنعام 165        2. اإلسراء 45
3. الرعد 16           4. اإلسراء 71
5. الرعد 18           6. البقرة 251



المجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

26

التقوى

﴾﴿

ًيا َعامل متقدم طبِّيًّا، متأخر صحِّ
بداية ال هندف من تلك املقولة إىل 
البلدان  الطيب يف  التقدم  إنكار واقع 
نود  ما  بل  عام،  بشكل  املتقدمة 
مل  املعهود  الطيب  التقدم  أن  قوله هو 
املستوى  على  هبا  ُيعتد  بثمار  أيت 
عصر  يف  نرى  حنن  فها  الصحي، 
الطفرات اجلينية هذا أمراضا مل تكن 
لُتشاَهد فيما خال من عصور املاضي 
كلها، انهيك عن األمراض واألوبئة 
املعروفة منذ القدم ومل يكتشف الطب 
احلديث عالجا هلا حىت وقت قريب، 
بل واألمراض العصرية اليت مل ُيعرف 
فالتقدم  إذن،  اآلن.  حىت  دواؤها 
الصحي  واملستوى  يسري  ال  الطيب 

العام جنبا إىل جنب. فمثال، تشهد 
يف  كبرية  زايدة  املتقدمة  البلدان 
أمراض املناعة الذاتية، ومنها التهاب 
املفاصل الروماتويدي، والذئبة )مرض 
الدموية،  األوعية  والتهاب  جلدي(، 
)سيلياك(،  اهلضمي  واالضطراب 
النمط1. كما  من  السكري  ومرض 
ألمراض  انتشار كبري  أيضًا  لوحظ 
األطفال  عند  خاصة  احلساسية 
مخسة  بني  من  طفال  أن  وجد  فقد 
أمراض  من  ما  بنوع  مصاب  أطفال 
األنف  التهاب  فيها  مبا  احلساسية، 
التأتيب،  اجللد  والتهاب  التحسسي، 
واملعروف ابلربو اجللدي.  ومن املثري 
للذعر أن مرض السكري من النمط 

خمتلف  يف  مشكلة كبرية  أصبح   1
البلدان، وصار يصيب األطفال بعمر 
أصغر بكثري مما كان من قبل، خاصة 
كرون  مرض  وأن  كما  أورواب.  يف 
وتليف  التقرحي  القولون  والتهاب 
أشكال  ثالثة  الصفراوي  الكبد 
ألمراض اجلهاز اهلضمي واليت ترتفع 
تنذر  درجة  إىل  هبا  اإلصابة  نسبة 
ابخلطر، كل ما مت ذكره من أمراض 
هو فقط على سبيل املثال ال احلصر، 

وإال فالقائمة تطول.

تِّْش  َحاَل االضطرابت الصحية، فـَ
عن الغذاء

لقد توصل اإلنسان منذ قدمي الزمان 

الدكتورة: نور الرباقي - سوراي

ْرَواِح َواأَلْجَساِم.. َشِريَعُة اإِلْساَلِم ِصَياَنٌة ِلْلَ

َعاُم َنُموَذجاً الطَّ
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اجلسد  أتثُّر  حقيقة  إىل 
بنوعية  وسالمته  وبنيته 
وكمية الغذاء الذي يتناوله. 
من  احلكيمة  واملقوالت 

واحِلْمَيُة  الداء،  بيت  »املعدة  قبيل: 
رأس كل دواء«، و »دواؤك غذاؤك« 
مل أتت من فراغ، ولعل أتثر الصحة 
اجلسمانية ابلتغذية سلبا أو إجيااب هو 
إىل  العصر  هذا  يف  العلماء  دفع  ما 
النظر يف جمال التغذية ومراقبة النظام 
األمراض،  هلذه  كسبب  الغذائي 
حمددة  نسبة  أن  مؤخرا  لوحظ  وقد 
األساسية  الدهنية  األمحاض  بني  ما 
عامال  تشكل  الغذاء  يف  املوجودة 
اجلسد،  اعتالل  أو  سالمة  يف  هاما 
األساسية  الدهنية  ابألمحاض  ونعين 
كال من أوميغا-3 وأوميغا-6، ومها 
يف  األساسية  الدهنية  األمحاض  من 

اليستطيع  ولكنه  اجلسم 
بد  فال  تصنيعهما،  اجلسم 
هلما،  خارجي  مصدر  من 

ولكل منهما فوائد عظيمة بدءا من 
التقليل  حىت  األمراض،  من  الوقاية 
ولكن   .. السرطاانت  إصاابت  من 
يقلل  أوميغا3  أن  هو  بينهما  الفرق 
حاالت االلتهاابت يف اجلسم، بينما 
أوميغا6 هو الذي حيدث االلتهاابت 
وتكاثر  االلتهاب  اعراض  )إحداث 

لذلك  منها(  الفاقد  لتعويض  اخلالاي 
البد أن تكون النسبة بينهما متوازنة 
يف أي طعام ُيستهلك. وقد أشارت 
الدراسات إىل أن النسبة اجليدة بني 
يف  خلل  أي  لتفادي  و6   3 أوميغا 
اجلسم هي 1:4 على الرتتيب. كما 
املستهلكة  األطعمة  معظم  أن  ثبت 
عالية  نسًبا  حتوي  الغربية  الدول  يف 
النسبة  ختتل  حبيث  أوميغا6  من 
أوميغا-3،  محضي  بني  هبا  املوصى 
االعتدال  حد  متجاوزة  وأوميغا-6 
لتبلغ 1 إىل 15 مما يؤدي إىل ظهور 
واألوعية  القلب  وأمراض  االلتهاابت 
املفاصل  والتهاب  والسمنة  الدموية 
بل  السرطان  أمراض  من  والعديد 
أن  وتبني  أيضا.  واالكتئاب 
حتتوي  واألغنام  البقر  حلوم 
محض  من  قليلة  نسبة  على 

أوميغا6 مقارنة مع حلم اخلنزير. 
املفيدة  النسبة  ُوِجدت  بينما 

وخاصة  األمساك  يف  احلمضني  بني 
الصدفية، وبذلك تفضل على سائر 
على  بناء  والبيضاء.  احلمراء  اللحوم 
هذه النتيجة ميكن أن نستنتج سبب 
االسكيمو  شعوب  إصابة  ندرة 

)اإلنويت( أبمراض القلب 
على  يتغذون  حيث 
ابألمحاض  غنية  أطعمة 
النسب  وفيها  الدهنية 
املفيدة للجسم. وقد وجد عند هذه 
يف  الكوليسرتول  نسبة  أن  الشعوب 
الدم منخفضة كثريا عن نسبتها عند 
األمريكيني.  من  البقر  حلم  متناويل 
ابلسرطان  اإلصابة  نسبة  وأيضا 
تنخفض كثريا عن املعدل األمريكي، 
وضغط الدم العايل غري شائع لديهم، 
من  املفاصل  والتهاب  والبدانة 
احلاالت النادرة بينهم، أما سكر الدم 
فغري معروف، مع أن نسبة الشحوم 
العلماء  أن  إال  غذائهم،  يف  عالية 
يعزون أسباب هذه احلماية الصحية 
األساسية  الدهنية  األمحاض  إىل 
العلماء  نصيحة  فكانت   .3 أوميغا 
اللحوم  معدل  من  يقللوا  أن  للعامل 
أوميغا6  من  عالية  نسبة  حتوي  اليت 
يستبدلوه  وأن  الغذائي  نظامهم  يف 
الغنية  اللحوم  مبصادر 
أجل  من   3 أبوميغا 

احلفاظ على صحة أفضل.

الصحة  صيانة  ف  الشريعة  دور 
حينما كانت اإلنسانية تبو

املعارف  فيه  تكن  مل  وقت  يف 

»املعدة بيت الداء، والِحْمَيُة رأس كل دواء«
 و »دواؤك غذاؤك«

Omega 3

Omega 6
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قد  حتديدا  والطبية  عموما  اإلنسانية 
بعد،  وختصصت  وتطورت  تنامت 
مثال  ابلطب  املرء  اشتغال  كان 
علما  ذلك  جانب  إىل  يتضمن 
أو  ابلكهانة  عمال  رمبا  أو  ابلفلسفة 
ويف  وشعائرها.  العبادة  دور  ِسَداَنِة 
السماء  هُتِمل  مل  الغابرة  األزمنة  تلك 
َعهُّد الناس بصيانة أجسامهم أتهيال  تـَ
نعيشها  أبعد  إنسانية  لرتقيات  هلم 
تطبيق  األزمنة كان  تلك  ويف  اآلن. 
شريعة،  كوهنا  جملرد  واجبا  الشريعة 
مقاصدها.  من  احلكمة  دون وضوح 
يرتكبها  اليت  املخالفات  وكانت 
هلا  تالَحظ  األوقات  شىت  يف  الناس 
من  أي  على  سلبية  وأتثُّرات  تبعات 
النفسية،  أو  اجلسمانية  املستوايت 
ومن مث كان ُيشاع بني الناس أن فالان 
من  وكذا  القرتافه كذا  اللعنة  أصابته 
خمالفات للشريعة، طبعا املقصود هنا 
بزمان  احملدودة  القومية  الشرائع  تلك 
ومكان، واملقصورة على قوم بعينه. مل 
يكن بعد من املفهوم أن تلك اللعنة 
ملخالفة  طبيعية  نتيجة  إال  هي  ما 
يف  تعاىل  هللا  أجراه  الذي  القانون 
الطبيعة على األفراد واجملتمعات على 
حد سواء. لقد كانت نسبة كبرية من 
ُيلَتمس  نقل كلها،  مل  إن  األمراض، 
)حامل  الكاهن  يد  على  منها  الربء 

العلم الديين وقتئذ( فكان يداوي اترة 
ابلعقاقري واترة مبمارسة الكهانة أو ما 
اإلسالمي،  املصطلح  الرقية يف  يشبه 
عرب  تنتقل  املمارسات  تلك  وظلت 
إدراك  دون  عن كابر  األجيال كابرا 
تعاىل  هللا  أن  املعروف  ومن  لعلتها. 
قد حرم على الناس أكل أشياء معينة 
منذ بدء الشريعة على األرض، فَنقل 
الكتاب املقدس مثال: »وَاخْلِْنزِيُر أَلنَُّه 
ُهَو جَنٌِس  رُّ فـَ ْلَف لِكنَُّه اَل جَيْتـَ َيُشقُّ الظِّ
ِمْن  أَتُْكُلوَنُه  »هَذا  وأيضًا:  َلُكْم«)1( 
مَجِيِع َما يِف اْلِمَياِه: ُكلُّ َما َلُه زََعاِنُف 
َويِف  اْلِبَحاِر  يِف  اْلِمَياِه،  يِف  َوَحْرَشٌف 

ُه أَتُْكُلوَن« )2(  َهاِر، َفِإايَّ اأَلنـْ
 

ماذا عن الشريعة اخلامتة؟!
الوضع  هذا  على  احلال  استمر  لقد 
الشريعة  تطبيق  على  الناس  بعكوف 
دون إدراك العلة وراء ذلك إال إمجاال، 
إىل أن جاء اإلسالم ابلشريعة األكمل 

مع خامت النبيني سيدان حممد ، مث 
جاء ببيان احلكمة من مقاصدها مع 
 ، املوعود  املسيح  أمحد  سيدان 
فأدركنا للمرة األوىل يف التاريخ كيف 
يف  عملها  تعمل  اجلسد  حاالت  أن 
صحيح،  والعكس  الروح،  حاالت 
فكل منهما يؤثر يف اآلخر ويتأثر به، 
من  قسما  احلقيقة  هذه  لقد كانت 
مقال املسيح املوعود  الذي كتبه 
لُيلقى على أمساع املأل يف مؤمتر األداين 
األعظم يف الهور عام 1896م، مث 
تعاليم  »فلسفة  بعنوان  الحقا  ُنشر 
احلكمة  حضرته  فيه  بني  اإلسالم«، 
﴿ُحرَِّمْت  األطعمة  بعض  حترمي  من 
اخْلِْنزِيِر  َوحَلُْم  ُم  وَالدَّ َتُة  اْلَميـْ َعَلْيُكُم 
يتوقف  به﴾)3( ومل  ِلَغرْيِ هللا  ُأِهلَّ  َوَما 
تعداه  بل  التحرمي،  هذا  على  األمر 
يكون  أبن  ُيكتفى  أبال  ابلتوصية 
أن  جيب  بل  فقط،  حالال  الطعام 
يكون طيبا أيضا، ﴿َفُكُلوا مِمَّا َرزََقُكُم 

فأدركنـــا للمـــرة األوىل يف التاريخ كيف أن حاالت الجســـد تعمـــل عملها يف 

حاالت الـــروح، والعكس صحيح، فـــكل منهام يؤثر يف اآلخـــر ويتأثر به، لقد 

كانـــت هذه الحقيقة قســـام مـــن مقال املســـيح املوعود  الـــذي كتبه 

لُيلقى عىل أســـامع املـــأ يف مؤمتر األديـــان األعظم يف الهور عـــام 1896م...
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اللَُّ َحاَلاًل َطيًِّبا وَاْشُكرُوا ِنْعَمَة اللَِّ ِإْن 
ْعُبُدوَن﴾)4(، هلذا هُني عن  ُه تـَ ُتْم ِإايَّ ُكنـْ
اإلسراف يف تناول احلالل من الطعام 
أيضا، لكي ال يدب اخللل يف النسبة 
الذهبية لتوزُّع العناصر الغذائية، فُنهي 
عن اإلفراط يف تزويد اجلسد ابلعناصر 
الغذائية عن طريق تناول اللحوم دون 
ذلك  ألن  العكس،  أو  اخلضروات، 
اجملال  هذا  يف  التفريط  أو  اإلفراط 

يرتتب عليه خلل روحاين ما.
اخلنزير يف  تعاىل حرّم أكل حلم  فاهلل 
حممد  زمن  ويف    موسى  زمن 
، ومع أن العلم أكد على ضرورة 
شىت  ألسباب  تناوله  عن  االبتعاد 
كذلك أكد أن حلمه فقري أبوميغا3 
أوميغا6،  من  عالية  نسبة  وحيوي 
احداث  اجلسم على  ما حيفز  وذلك 
من  ونواجتها  املختلفة  االلتهاابت 
سرطاانت  )خاصة  للخالاي  تكاثر 
ذلك.  وغري  والربوستات(  القولون 
العهد  شريعة  أن  الواضح  ومن 
)ذات  االمساك  أكل  أابحت  القدمي 
احلراشف والزعانف فقط(، كذلك مل 
بل  تناوهلا  من  املسلمني  القرآن  حيرم 
نوع  لتشمل كل  اإلابحة  دائرة  وسع 
ما يف جوفه  البحر وكل  طيبات  من 
من حلم طري، فكل ما هو حلم طري 
يف البحر ُمسخر لإلنسان طعاما طيبا 

اإلسالم،  شريعة  حبسب 
وقد أثبت الطب الغذائي 
مؤخرا،  املعلومة  هذه  دقة 
احلال  بلسان  مؤكدا 
هي  اإلسالم  شريعة  أن 
والصاحلة  اخلامتة  الشريعة 
حلال  وامُلْصِلَحة  بل 

اإلنسانية يف هذا العصر، فعلى حني 
حُترم شريعة العهد القدمي بعض ما أحله 
هللا تعاىل من صيد البحر كالقشرايت 
األمساك  وحىت  بل  مثال،  والرخوايت 
القرآن  القشور، جاء  من غري ذوات 
أبن الظامل،  احلظر  هذا  فك  معلنا 

﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه﴾)5(، 
البحر  سخر  الذي  )وهو  وأيضا: 

من الواضح أن للدين دوراً يف الحفاظ عىل صحة االنسان وضامن سامة 

هذين  من  أي  إىل  ييسء  ما  الناس  عىل  فحرم  روحه  ثمَّ  ومن  جسده، 

الطرفني )الروح والجسد( وأحلَّ ما من شأنه إيجاد التوازن بينهام، ال سيام 

بعدما ثبت ما بني الروح والجسد من تفاعل مزدوج وتأثري وتأثر متبادلني. 

لتأكلوا منه حلمًا طراًي( )6( 
للدين دوراً يف  الواضح أن  إذن، من 
احلفاظ على صحة االنسان وضمان 
سالمة جسده، ومن مثَّ روحه فحرم 
من  أي  إىل  يسيء  ما  الناس  على 
هذين الطرفني )الروح واجلسد( وأحلَّ 
بينهما،  التوازن  إجياد  شأنه  من  ما 
الروح  بني  ما  ثبت  بعدما  سيما  ال 
وأتثري  مزدوج  تفاعل  من  واجلسد 

وأتثر متبادلني. 

ْثِنَية 14 : 8(  2. )الالَِّويِّنَي 11 : 9( 1. )التـَّ
3. )املائدة 3(       4. )النحل: 115(
5. )املائدة: 97(   6. )النحل : 14(
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اجلزء الثاين )ح 35(

–˜|^Â;w›\ÊàÂ;ÿ\Êt^;;ó¬d;„Ë…;j¬µ̌;ÍÉ’\;€ËŒ’\;g]i“’\;\É·;k]Œ÷t;1¡;WÓÊŒi’\Y;ÎÖà^;Öçfih

;I‹˜â’\;Î˜ë’\;„Ë÷¡;ÍÅ‚∏\;‹]Ÿ¸\Â;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà;

;;;;I�;Å∂^;3çd;\ÜÖŸ;„hÖït;◊ß;€ËŒ’\;◊⁄¬’\;\É‚d;‹]Õ;ÅÕÂ

€ÁÅ›;Ö·]ö;Å⁄•;ÏË¡\Å÷’;ÏËdÖ¬’\;Ï∆÷’\;∞b;„iµÖh;ÃÖå;◊ëtÂتعريب الداعية:  ممد طاهر ندمي

واقعة دفن قميص املسيح املوعود 
)قميص احلرب الحر( مع الصحايب 
ميان عبد هللا السنوري، وشيء من 

سريته رضي هللا عنه
الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -439
أقول: لقد أودع الرتاب- اليوم اجلمعة 
يف   1927 عام  أكتوبر   7 بتاريخ 
هبشيت مقربة - تذكاٌر عظيم للمسيح 
له،  العظيمة  هللا  وآية    املوعود 
أي ُدفن مع ميان عبد هللا السنوري 
الذي    املوعود  املسيح  قميص 

كانت قد وقعت عليها قطرات من 
احلرب األمحر من هللا تعاىل.

لقد سجلت يف اجلزء األول من سرية 
هللا  عبد  ميان  لسان  على  املهدي 
حادث سقوط قطرات احلرب األمحر. 
مليان  القميص  هذا  حضرته  أعطى 
عبد هللا بعد إصراره على هذا الطلب 
إال أن حضرته نصحه أبن يدفن معه 
ال  حىت  وفاته  عند  القميص  هذا 
وقت  يف  للشرك  وسيلة  إىل  يتحول 
الحق، فقد ُدفن اليوم هذا القميص 

مع ميان عبد هللا بعد وفاته.
لقد أراين ميان عبد هللا هذا القميص 
رأيت  ولقد  مرات عديدة يف حياته 
عليه  اليت وقعت  القطرات  تلك  فيه 

من حرب أمحر بيد هللا.
أُلبس  عندما  موجوًدا حاضرًا  وكنت 
إايه اليوم ميان عبد هللا بعد الغسل 

األخري هذا القميص.
كان ميان عبد هللا قد احتفظ لديه 
من    املوعود  املسيح  أعطاه  مما 
قطعة صابون وزجاجة صغرية لزيت 
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العطر.  من  صغرية  وزجاجة  للشعر 
وبعد غسله الذي مت ابستخدام هذا 
الصابون املذكور وضمخ شعر رأسه 
أن  وبعد  املذكورين،  والعطر  ابلزيت 
بيدي  وضعُت  القميص  هذا  أُلبس 
القميص  هذا  على  العطر  من  شيئا 

أيضا.
قبل صالة اجلنازة ظل الناس خالل 
انتظارهم جمليء حضرة خليفة املسيح 
وأمل  شوق  بكل  ينظرون  هللا  أيده 
ودموع إىل جثة ميان عبد هللا الذي 
أن  بعد  الشأن  عجيب  يبدو  كان 
ألبس هذا القميص. ولقد شارك يف 
الناس  من  غفري  مجع  جنازته  صالة 
إىل درجة أنين مل أر يف قاداين مجًعا 
ميان  دفن  مث  أحد.  جنازة  يف  مثله 
عبد هللا مع هذا القميص على مرأى 
أرض  يف  املسيح  خليفة  من حضرة 
القطعة اخلاصة خبدام املسيح املوعود 
قال  ولقد  األولني.  السابقني   
دفنه:  عند  املسيح  خليفة  حضرة 
شهادة  اجلريدة  يف  تنشر  أن  ينبغي 
ميان  أُلبس  للذين  ابحللف  مقرونة 
بعد  أمامهم  القميص  هذا  هللا  عبد 
يف  يدعي  ال  حىت  وذلك  غسله 
مزورًا  قميًصا  إبراءته  أحد  املستقبل 
قد  الذي كانت  القميص  هو  أنه 

وقعت عليها قطرات احلرب األمحر.

أقول: كان ميان عبد هللا من السابقني 
األولني، وكان يكّن حبًّا غري عادي 
ذكر  ، كلما  املوعود  للمسيح 
يل حضرَته اغرورقت عيناه، وأحيااًن 
يكن  مل  مريرًا  بكاء  يبكي  كان 
جاء  عندما  بسببه.  التكلم  يستطيع 
األوىل كان عمره  للمرة  إىل حضرته 

متشبًثا  ظل  مث  فحسب  عاما   18
بكل  حياته  آخر  إىل  العالقة  هبذه 
إخالص ووفاء يتميز هبما أصحاٌب 
إن  السالم.  عليهم  لألنبياء  خواٌص 
للربكة  جملبة  األصحاب  هؤالء  مثل 
ابلنسبة  وفاهتم  وإن  للجماعة  ورمحة 

لألمة خسارة ال ميكن تعويضها.

الصحايب ميان عبد هللا السنوري وهو ممسك بقميص احلرب الحر
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احملبة  أبواصر  يب  يرتبط  املرحوم  كان 
اليت  األخرية  األايم  ويف  واملؤانسة، 
تقاعده  بعد  قاداين  إىل  فيها  انتقل 
توىل برغبة وشوق خاص إدارة شؤون 
املزرعة،  ابسم  اشُتهر  الذي  بستاننا 
والذي كنت أشرف عليه منذ فرتة، مث 
ملا توىل املرحوم إدارة أموره فقد أّدى 
حبيث  وكفاءة  جبدارة  الواجب  هذا 
فيه  التفكري  من  حلٍّ  يف  أصبحت 
واالهتمام به. أورث هللا تعاىل املرحوَم 
إنعامات عليا يف عامل اآلخرة ووهب 
املسيح  قرب  يف  خاًصا  مكااًن  له 
املوعود  الذي كان حّبه قد أخذ 
ذويه  وأهلم  مأخذ،  املرحوم كل  من 

الصرب والسلوان. اللهم آمني.
كان قد تويف عن عمر يناهز 66 عاًما 
إثر إصابته ابلفاجل الذي قضى بسببه 
13 يوًما يف آالم شديدة. كان الفاجل 
قد أثر على لسانه أيضا فلم يعد يقدر 
ال  واعًيا.  أنه كان  إال  الكالم  على 
شك أن كل نفس ذائقة املوت ولكن 
هؤالء  مثل  وفاة  القلب  على  تشق 
النفوس الطاهرة الزكية، واألسف أكثر 
املسيح  أصحاب  قدامى  أن  على 
تلو  واحًدا  يرحلون    املوعود 
نتعلم  أن  إىل  حباجة  زلنا  وما  اآلخر 
الذي  واإلخالص  الوفاء  درس  منهم 
والذي    املوعود  املسيح  به  جاء 

سيدان مرزا غلم أحد القادايين
املسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يستحيل بدونه رقي أية ملة دينية. 

املسيح  إخوة  أعمار  حول حساب 
املوعود وأوالده

الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   .440
من  أكرُب  أان  وقالت:  عميت  حدثتين 
عّمك ببضعة شهور، أما عّمك فكان 

أكرب من والدك بسنتني. 
أقول: بناء على قول عميت هذا كان 
قرابة 97  أكتوبر 1927  عمرها يف 

والعمر  السن  قضية  ولكن  عاًما. 
يسجل  يكن  مل  ألنه  دقيقة  ليست 
هذه  فكل  األعمار،  شيء خبصوص 

التخمينات شفهية فحسب.
جلدك  ولد  فقالت:  عميت  أضافت 
أربعة أوالد، بكرهم »مراد بيغم«، مث 
ولدت  قد  وكانت  والدك  مث  عّمك، 
معه بنت أيضا إال أهنا توفيت سريًعا. 
سنتني  فرتة  أوالده  مجيع  بني  وكانت 

تقريبا. 



33

التقوىالمجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

�ط��ف�ى - �م��صر
ح  �م��ص��

�م�  ��س�ا

ٰ
�َط��َف�ى

ْص�� ����
ُ
�ا�م ��ْو��حَ��ةَ  ا ٰ َد

��َد��ى
َ
�و���فحً�ا ��ل

��ُو���ُة

ٍع
� ��ْة حصَ ���� َ

ّ
�ل

ٰ �كُ
�ى
َ
��ل ��و��حً�ا  اَإ

ُ
ر

���ُف  
ُّ
�د

ُ
�َة��ح

�َل
� ��حَ�ا

َ
��ل��ف ��َك  ا ا �فْح�َ� دَف

ُ
��لفَ�ىة  ���ك �ُة 

ْ
ر
َّ
��َة��َف���ك

َ
ّ
�ىة ��ل�فّحَ�َف �َع�ىة   ا    �َم���حَ�ا

�فَّ
�لَ   ��فَ�اَإ �كة ���حَ ���َف

�فَ��ة �ةّحَ
َ
ّحَ��ٌة       ��ل ���ف ُ��حَ�ا     ��َف

ر �ْث�مَ�ا
َإ
��َوا

َ
�ف ��حَ�ا

��كرفَّ َ ا
ّ
َ�ف
��َح�َد ر ْ

َ �َ��و
ف

�ىٰ ��َح��ة�
َ
��حَك�ل

رْءٍ
ءُ   ��َف�فحبُ �ىة ٌ     �ةَ��َف

ح
�ة� �ٌم   �َم���حسَ ��فُح�لَ��

َف
َ��ة�

رَ��إ
ْ
��ف

ُ
�ا��ح ر    ا

ُ
ْ����ف�ب صف

َ
�ة
ْ
���َفك�ل ءَ    ��َو�َم�فْ  ���ثحَ�ا

�وا
ُ
�فحَك�ل

��كْة
َإ
��فَ�ا ا

ُّ
��ل��د �ىة ا َ��� ���ةحَ�ا

َإ
�ْم �َم�ْف ا

��َو��حبُ
ُ
�و�ف

ُ
ك�ل

ُ
����ةح

� �َم�ةحك�لُ  ا
َ  �َة

�ف ��ةَ�ا َد �����ةَ�ا ٰ ا
�ى

َ
��ل اَإ

ُ
�ل
� ��حَ�ا َ

ّ
��كر  ا

ُّ
��ُص���ط

���ةحً�ا �َة �وْ
ك�َك ���َث َ

ْ���ف
ر

��فَ�اَإ

َء، ��حَ�ا
ُّ
��ل��د ��َ ا

ْ
��َو��فَ��ة َح، 

�ة� ���حسَ
َ
�ا�م رَ ا ا ��فَح�َد

َ
ّ
�ىة ��ل�فّحَ�َف   ا

ُّ
�ُد �َح�ف

ُ
���ةح

ْ
ر

َ
 كة

َ
��لَك�ك �فحَ�ا

�هُ
ة

�ة�� ��ل��حَب�مَ �ىة  ا َ
ّ
 ��ُح�ف

َع
�َ
���ف ا ��حً�ا  ��فَح�َد ��َس�لَ��

ٍر �لُ  ��فحَ�ْد
��حكْ

َإ
�مْ  ا

ُ
�َة���ل

َّ
�د ��حَ �ْم �لَف

��فْ�ةحبُ
��َإ

َ
�ل
�

ٍر
�َف��حبْ �ةْح�َد    �سفَ

َ
������ك ��ُ    ا

ٰ
��ل َإ
�ل��
�    ا

ُّ
��ةحَبرُد

�م �ْم ����سَ�لَ��
ْكُ

�ة
َ
ٍ ��حَك�ل

ف
َ ��َح��ة�

ّ
�ل

ُ
َ�ىة �����

��ف ���َف
�ُة َ��ةحَ�ا

���ف ��ل��فحَ�ا  ��فَح�َ� ا
ُث

��ة��� ��َف
�ٌم �َة ���حَ�لَ��

َ�ىة
ّ
�مَ�ىة ��َو��ُح�ف ْف ��َس�لَ��

ع
� َ
ّ
َ  �لفَك�ل َ�فّ

�ةحَ�ا ر
��كَف

ْ
�ف �َة�حَف

����حسْ �لإَ�ىة  َا ���حَ�ا  ُد
ْ
َرك َ ��فَ�ا

ّ
َ�ف
��َو��ةَ�ا  ر

رَ�ة حبَ ���ف ��ل�فّحَ�ا رَ�ةَ  ا حبْ ���ف ��ل��َف َ��سَا  ا
�ف ���ْف�فَ�ا

��فَ�اَإ
رَ�ة ���بَ ����ةحَ�ا

� ��َوا   ، ��و�َة
ُ
ر َد،  ��فَ�ةحبْ ا ��فْح�َد

َ
�ف ��َف

رَ�ة رْف��حبَ
ُ
�ا��ص ّحَ��ةَ      ا ���ف ��ل��َف ��ةَح��َ   ا ا رَ

ْ
�و

��َو��َف

؟! ٰ
��ْس�َة  ��ةحَبرَ��ى

َ
��ل
َإ
�ْة��حً�ا،  ا

رُ �حَ �ُة�ْث��سبَ
َ
��ل

ٰ
َ��ى

ر َ
�و
ْ
َ��حً�ا     ��لَك�ل

�إ ا َ��فحَ��ٌة    َد
�لإ ��َو��َس�ا

رَ�ة حبَ ���� ��ل�فّحَ�ا �َم�ا ا
َ كَ

�ف ��ةَ�ا َد �����ةَ�ا ��لفَ�ىة ا ��َو
رَ�ة ��صَ ��ْف��َث�َف�ْة  ��فَ�ا �ىٰ  َا

ءَ  ��حَ�ةَّ �َما
ْ
�ه

َ
��َ����ص

ٰ
رَ��ى

��ل�ثحبَّ  ا
َ
ك ا حً�ا ��فَح�دَف

�و���ف
ُ
���

ُإ
�و���فحً�ا ا

ُ
���

ُإ
ا

����حَبرَا
�ْصَر�ْة

َإ
��َوا �َ��ىة  

ْ
�� �ل�ٍ�   ��فَح�َد

�
��و

ُف
ر

��فحبُ
���َطرَ�ة ����ةحَ�ا

� َ��َ�ا  ا
��ة ْ
��فحص َ�ة  ��َف

ف
ُة ���

�� ��َف ����حَ�ا
�ُة

���َطرَ�ة ��ل��فحَ�ا �ُة ا
َإ
ا ٰ ��َ��ْد

رَ��ى
��ل���حبُّ َ��ْح�َد ا ��َو�لف

َر�ة
َ
��ف

ْ
�ا�مَ��ةح ���فحَ�ا   ،َ

حَ��ة ���ف ��ةَ�ا َ
ّ
��كر �ةَ   ا

ْ
��َو��فَ��ة

رَ�ة ��َف ��َا
ُ

�ا��م ��َوا رَ    �صْف���حَ�ا
َإ
     ا

ُ
�ل
� �لَ�� ْ

����ف�
َإ
��َوا

�َصرَ�ة  ��ل��حَ�ا َ�فحَ�ا   ا
��ة ��َد

ْ
َث   �لفَك�ل

��َو�ة��� ا رَ َد
رَ�ة َد ��ل��فحَ�ا �لُ  ا

��كَف ����صْ
َ
�ْم ��ف

كُ
َ
��� ٰ

��ى َء ��ةَ�فحَ�ا

كَإرَ�ة  �ل���حَ�ا
� �َه�ىٰ   ا

����فُّ   ا
َّ
�ل

ُ   �كُ
�ف �ْ��حَف

�ةسصُ
��كَف

رَ�ة ��فحبَ ��سْ
ُ
�ا�م ��ص��ُح�َد��ىٰ  ا  ا

�و�ُ
ُ
�ْم ��ُو��ف

��فْ�ةحبُ
َإ
��َوا

ٰ
َح�لة�مٍ    ���حَبرَ��ى

����ف
َ

��  
ٍ
ّ
َ  كفَ�َف�ىة

ّ
�ف

ُ
�َف�ح�

ٰ
رَ��ى ����ةحبَ

� ��حك�لَ  ا
ْإ
��َوا  َ

�ف ��حَ�ا
��كرفَّ �َم ا ��حَ�ا اَإ

رَا �صَ
�ْف ��ةُ�ثسبْ

َإ
َ ا

ّ
َ�ف
َ�ىة ر

ْف �َح�فّسَ�ة
�َع�

َإ
ا

ُ
�ف َ

ّ
َ�ة

���طّ
��ص�� ��ُد ا

َ
�ل�فحَك�ل

� ا
، ِ

�ن �ِم�ا
ِأ
ل� ِر ا ا

ِ
ِ د

�ن �يِ�ا ِد ِ�ي ��ِي�ا
ِ ��ن

��ي
ِّ
�ي �ِد

ِ
ْح�م

ِأ
ل� ِ ا

�ِم�ميِّ��ي ��ْس�لِا ل�ِأ ِ ا
عِ��ي ���ِم�ا

ِ
ِ �لِ��ل�����ن

��ي
ِّ
ِو�ي

�مِن
ِّ

�ل������ ِ ا
��ِ���ي

ْ
��ل
ِ
�ل��ن ِد ا �ْن�ِع����ِي�ا  ِا

ِ
ِ �ِمع

�ُم��ن ا �ِن
�ل��يِّ ٌ �نِ�ا

و�ِم��ي
�ٌي �ِم��نْ���ُن �ا

ِ
�ي
ْ
��ن
ِأ
ا

.ِ
��ِس��ي

ِّ
�ل���ُم����ِي�د ِ ا

��ي
ِ
ُ��ْي�ع �ل��ن  ا

ِ
�ك

ْ
ِ�ي �يِ��ل

ِك ��ن ِ
ر �ل���ُم�منِ�ا �ى ا

ِ
�
�ل��ثِّ  ا

ِ
�لِ�ك �مْث���ِم دِن

ِ
ِ �لِ��ل

ي
� �ميِ�ا �ل���ُم������ْث �ا ا

ِ
�� ِ���� ِ

�ن ِل �نِ�ا �ُن حِ�ا ِ �ِل��ِ��ا
 ِو�هِ�ي

�ط��ف�ى - �م��صر
ح  �م��ص��

�م�  ��س�ا

ٰ
�َط��َف�ى

ْص�� ����
ُ
�ا�م ��ْو��حَ��ةَ  ا ٰ َد

��َد��ى
َ
�و���فحً�ا ��ل

��ُو���ُة

ٍع
� ��ْة حصَ ���� َ

ّ
�ل

ٰ �كُ
�ى
َ
��ل ��و��حً�ا  اَإ

ُ
ر

���ُف  
ُّ
�د

ُ
�َة��ح

�َل
� ��حَ�ا

َ
��ل��ف ��َك  ا ا �فْح�َ� دَف

ُ
��لفَ�ىة  ���ك �ُة 

ْ
ر
َّ
��َة��َف���ك

َ
ّ
�ىة ��ل�فّحَ�َف �َع�ىة   ا    �َم���حَ�ا

�فَّ
�لَ   ��فَ�اَإ �كة ���حَ ���َف

�فَ��ة �ةّحَ
َ
ّحَ��ٌة       ��ل ���ف ُ��حَ�ا     ��َف

ر �ْث�مَ�ا
َإ
��َوا

َ
�ف ��حَ�ا

��كرفَّ َ ا
ّ
َ�ف
��َح�َد ر ْ

َ �َ��و
ف

�ىٰ ��َح��ة�
َ
��حَك�ل

رْءٍ
ءُ   ��َف�فحبُ �ىة ٌ     �ةَ��َف

ح
�ة� �ٌم   �َم���حسَ ��فُح�لَ��

َف
َ��ة�

رَ��إ
ْ
��ف

ُ
�ا��ح ر    ا

ُ
ْ����ف�ب صف

َ
�ة
ْ
���َفك�ل ءَ    ��َو�َم�فْ  ���ثحَ�ا

�وا
ُ
�فحَك�ل

��كْة
َإ
��فَ�ا ا

ُّ
��ل��د �ىة ا َ��� ���ةحَ�ا

َإ
�ْم �َم�ْف ا

��َو��حبُ
ُ
�و�ف

ُ
ك�ل

ُ
����ةح

� �َم�ةحك�لُ  ا
َ  �َة

�ف ��ةَ�ا َد �����ةَ�ا ٰ ا
�ى

َ
��ل اَإ

ُ
�ل
� ��حَ�ا َ

ّ
��كر  ا

ُّ
��ُص���ط

���ةحً�ا �َة �وْ
ك�َك ���َث َ

ْ���ف
ر

��فَ�اَإ

َء، ��حَ�ا
ُّ
��ل��د ��َ ا

ْ
��َو��فَ��ة َح، 

�ة� ���حسَ
َ
�ا�م رَ ا ا ��فَح�َد

َ
ّ
�ىة ��ل�فّحَ�َف   ا

ُّ
�ُد �َح�ف

ُ
���ةح

ْ
ر

َ
 كة

َ
��لَك�ك �ُه�فحَ�ا

ة
�ة�� ��ل��حَب�مَ �ىة  ا َ

ّ
 ��ُح�ف

َع
�َ
���ف ا ��حً�ا  ��فَح�َد ��َس�لَ��

ٍر �لُ  ��فحَ�ْد
��حكْ

َإ
�مْ  ا

ُ
�َة���ل

َّ
�د ��حَ �ْم �لَف

��فْ�ةحبُ
��َإ

َ
�ل
�

ٍر
�َف��حبْ �ةْح�َد    �سفَ

َ
������ك ��ُ    ا

ٰ
��ل َإ
�ل��
�    ا

ُّ
��ةحَبرُد

�م �ْم ����سَ�لَ��
ْكُ

�ة
َ
ٍ ��حَك�ل

ف
َ ��َح��ة�

ّ
�ل

ُ
َ�ىة �����

��ف ���َف
�ُة َ��ةحَ�ا

���ف ��ل��فحَ�ا  ��فَح�َ� ا
ُث

��ة��� ��َف
�ٌم �َة ���حَ�لَ��

َ�ىة
ّ
�مَ�ىة ��َو��ُح�ف ْف ��َس�لَ��

ع
� َ
ّ
َ  �لفَك�ل َ�فّ

�ةحَ�ا ر
��كَف

ْ
�ف �َة�حَف

����حسْ �لإَ�ىة  َا ���حَ�ا  ُد
ْ
َرك َ ��فَ�ا

ّ
َ�ف
��َو��ةَ�ا  ر

رَ�ة حبَ ���ف ��ل�فّحَ�ا رَ�ةَ  ا حبْ ���ف ��ل��َف َ��سَا  ا
�ف ���ْف�فَ�ا

��فَ�اَإ
رَ�ة ���بَ ����ةحَ�ا

� ��َوا   ، ��و�َة
ُ
ر َد،  ��فَ�ةحبْ ا ��فْح�َد

َ
�ف ��َف

رَ�ة رْف��حبَ
ُ
�ا��ص ّحَ��ةَ      ا ���ف ��ل��َف ��ةَح��َ   ا ا رَ

ْ
�و

��َو��َف

؟! ٰ
��ْس�َة  ��ةحَبرَ��ى

َ
��ل
َإ
�ْة��حً�ا،  ا

رُ �حَ �ُة�ْث��سبَ
َ
��ل

ٰ
َ��ى

ر َ
�و
ْ
َ��حً�ا     ��لَك�ل

�إ ا َ��فحَ��ٌة    َد
�لإ ��َو��َس�ا

رَ�ة حبَ ���� ��ل�فّحَ�ا �َم�ا ا
َ كَ

�ف ��ةَ�ا َد �����ةَ�ا ��لفَ�ىة ا ��َو
رَ�ة ��صَ ��ْف��َث�َف�ْة  ��فَ�ا �ىٰ  َا

ءَ  ��حَ�ةَّ �َما
ْ

�ه
َ

��َ����ص

ٰ
رَ��ى

��ل�ثحبَّ  ا
َ
ك ا حً�ا ��فَح�دَف

�و���ف
ُ
���

ُإ
�و���فحً�ا ا

ُ
���

ُإ
ا

����حَبرَا
�ْصَر�ْة

َإ
��َوا �َ��ىة  

ْ
�� �ل�ٍ�   ��فَح�َد

�
��و

ُف
ر

��فحبُ
���َطرَ�ة ����ةحَ�ا

� َ��َ�ا  ا
��ة ْ
��فحص َ�ة  ��َف

ف
ُة ���

�� ��َف ����حَ�ا
�ُة

���َطرَ�ة ��ل��فحَ�ا �ُة ا
َإ
ا ٰ ��َ��ْد

رَ��ى
��ل���حبُّ َ��ْح�َد ا ��َو�لف

َر�ة
َ
��ف

ْ
�ا�مَ��ةح ���فحَ�ا   ،َ

حَ��ة ���ف ��ةَ�ا َ
ّ
��كر �ةَ   ا

ْ
��َو��فَ��ة

رَ�ة ��َف ��َا
ُ

�ا��م ��َوا رَ    �صْف���حَ�ا
َإ
     ا

ُ
�ل
� �لَ�� ْ

����ف�
َإ
��َوا

�َصرَ�ة  ��ل��حَ�ا َ�فحَ�ا   ا
��ة ��َد

ْ
َث   �لفَك�ل

��َو�ة��� ا رَ َد
رَ�ة َد ��ل��فحَ�ا �لُ  ا

��كَف ����صْ
َ
�ْم ��ف

كُ
َ
��� ٰ

��ى َء ��ةَ�فحَ�ا

كَإرَ�ة  �ل���حَ�ا
� �َه�ىٰ   ا

����فُّ   ا
َّ
�ل

ُ   �كُ
�ف �ْ��حَف

�ةسصُ
��كَف

رَ�ة ��فحبَ ��سْ
ُ
�ا�م ��ص��ُح�َد��ىٰ  ا  ا

�و�ُ
ُ
�ْم ��ُو��ف

��فْ�ةحبُ
َإ
��َوا

ٰ
َح�لة�مٍ    ���حَبرَ��ى

����ف
َ

��  
ٍ
ّ
َ  كفَ�َف�ىة

ّ
�ف

ُ
�َف�ح�

ٰ
رَ��ى ����ةحبَ

� ��حك�لَ  ا
ْإ
��َوا  َ

�ف ��حَ�ا
��كرفَّ �َم ا ��حَ�ا اَإ

رَا �صَ
�ْف ��ةُ�ثسبْ

َإ
َ ا

ّ
َ�ف
َ�ىة ر

ْف �َح�فّسَ�ة
�َع�

َإ
ا

ُ
�ف َ

ّ
َ�ة

���طّ
��ص�� ��ُد ا

َ
�ل�فحَك�ل

� ا
، ِ

�ن �ِم�ا
ِأ
ل� ِر ا ا

ِ
ِ د

�ن �يِ�ا ِد ِ�ي ��ِي�ا
ِ ��ن

��ي
ِّ
�ي �ِد

ِ
ْح�م

ِأ
ل� ِ ا

�ِم�ميِّ��ي ��ْس�لِا ل�ِأ ِ ا
عِ��ي ���ِم�ا

ِ
ِ �لِ��ل�����ن

��ي
ِّ
ِو�ي

�مِن
ِّ

�ل������ ِ ا
��ِ���ي

ْ
��ل
ِ
�ل��ن ِد ا �ْن�ِع����ِي�ا  ِا

ِ
ِ �ِمع

�ُم��ن ا �ِن
�ل��يِّ ٌ �نِ�ا

و�ِم��ي
�ٌي �ِم��نْ���ُن �ا

ِ
�ي
ْ
��ن
ِأ
ا

.ِ
��ِس��ي

ِّ
�ل���ُم����ِي�د ِ ا

��ي
ِ
ُ��ْي�ع �ل��ن  ا

ِ
�ك

ْ
ِ�ي �يِ��ل

ِك ��ن ِ
ر �ل���ُم�منِ�ا �ى ا

ِ
�
�ل��ثِّ  ا

ِ
�لِ�ك �مْث���ِم دِن

ِ
ِ �لِ��ل

ي
� �ميِ�ا �ل���ُم������ْث �ا ا

ِ
�� ِ���� ِ

�ن ِل �نِ�ا �ُن حِ�ا ِ �ِل��ِ��ا
 ِو�هِ�ي



المجلد الحادي والثالثون، العدد التاسع، ربيع الثاني وجمادى األولى 1440 هـ، كانون الثاني/ يناير  2019 م

34

التقوى

إعداد الداعية: ممد أحد نعيم

َكْنُز الَمْعُلْوَماِت الِديِنَيِة

﴾﴿

مقربة«  »هبشيت  بـ  علقته  وما  الوصية  نظام  هو  ما  س: 
)مقربة أهل اجلنة(؟

ج: يف عام 1905م أسس سيدان املسيح املوعود  نظام 
فيه  وكتب  »الوصيَّة«،  نشر كتيَِّب  أثره  على  الذي  الوصية، 
هذه  إن  عنها:  له  وقال  أرض،  قطعة  املنام  يف  أراه  أبن هللا 
مقربة املخلصني من مجاعتك. وأعلن نظاَم الوصية؛ وهو أن 
أفراد اجلماعة مبا بني ُعْشر أمواله وعقاره  كل من يتربع من 
وممتلكاته وثلثها- شرَط أن يكون تقيا ورعا متمسكا أبركان 
الدين عامال بتعاليم اإلسالم- فسوف ُيدفن يف مقربة خاصة 
ليدعو له أفراد اجلماعة ويقتدوا به. وهذه األموال سوف تنفق 
يف سبيل نشر اإلسالم من طباعة كتب وتشييد مساجد ونشر 

القرآن الكرمي وما شابه ذلك.
وهذه املقربة موجودة يف قاداين وكذلك حني استقلت ابكستان 
وصار مركز اجلماعة اجلديد هو مدينة ربوة، ُبنيت هناك أيضا 
الباكستانيني يف  املوصني  من  والذي ميوت  مقربة«،  »هبشيت 
اخلارج ويتعذر نْقل جثمانه إىل ابكستان، فإن شاهدة تذكارية 
ابمسه تنصب يف »هبشيت مقربة« بربوة، أما إذا كان من غري 

الباكستانيني، فإن شاهدته تنصب يف هبشيت مقربة بقاداين.

 وقد جاء أتسيس هذا النظام بتوجيه إهلي كما أوضحه سيدان 
أمحد  يف كتيب الوصية الذي نشره  سنة 1905م 

هبذا اخلصوص، وأعلن فيه ما يلي:
» وأريت أرًضا مسِّيْت »هبشيت مقربة« وُكشف يل أهنا مقربة 
الصلحاء من هذه اجلماعة الذين هم من أهل اجلنة... وأدعو 
هللا تعاىل أن يبارك فيها، وجيعلها مقربة اجلنة، وأن تكون هذه 
آثروا  الذين  اجلماعة؛  القلوب من  املقربة حمل راحٍة ألصفياء 
هلل،  وأصبحوا  حبها،  عن  وختلوا  حقيقًة،  الدنيا  على  الدين 
وأحدثوا يف أنفسهم تغيريًا طاهرًا، وأبدوا مناذج الوفاء والصدق 

كصحابة رسول هللا ، آمني اي رب العاملني.« 
مث قال: إن هللا مل يصْفها مبقربة أهل اجلنة فحسب، بل قد قال 
عنها »أُنزل فيها كل رمحة«. مث وضع  أربعة شروط ملن 

يرغب يف أن يدفن فيها وهي:
املادي إلدارة  املال حبسب وضعه  يتربع بشيء من  أن  أوال: 

شئون املقربة وللمصاريف الالزمة. 
اثنيا: أن يوصي بُعشر تركته على األقل.

اثلثا: أن يكون تقيًّا جيتنب احملرَّمات، وال يرتكب عمال من 
أعمال الوثنية والبدعة، بل يكون مسلًما صادًقا وخملصا.

أي  تقدمي  يقدر على  أي عقار وال  رابعا: كل من ال ميلك 
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خدمة مالية وثبت أنه كان قد وقف حياته على خدمة الدين 
)اخلزائن  املقربة.  هذه  يف  ُيدَفن  أن  فيمكن  صاحًلا،  وكان 

الروحانية، كتيب الوصية، ص 319-316( 

س: ما هي دار الضيافة وما هي خلفية أتسيسها؟
 عن  القادايين  أعلن سيدان مرزا غالم أمحد  ج: عندما 
مجيع  من  الناس  إليه  حيضر  أن  الطبيعي  من  دعوته، كان 
إذ كان  واملعارضني،  املؤيِّدين  من  املختلفة  اجملتمع  طبقات 
للتحقق من صدق  لزايرته واإلقامة معه  ليأتوا   يدعوهم 
دعواه، كما كان حيث املصدقني املبايعني أيضا أن يقيموا عنده 
مدة أطول لريسخ إمياهنم مبشاهدة اآلايت واخلوارق اليت كانت 
تنهمر عليه كاملطر، وكل هؤالء كان عليه أن يضيِّفهم ويؤمِّن 
هلم السكن واألكل. فكان  أول األمر ينفق على ذلك 
من جيبه اخلاص، وذات يوم جاءه الضيوف بكثرة، وطلب 
ُحـِليَّها لشراء لوازم الضيافة، وحني  تبيع   من زوجته أن 
 : له الضيافة، قال  أيًضا وجاءه املسئول عن  نفد ذلك 
لقد أنفقنا ما يف اجليب، وسيأيت ما يف الغيب؛ فإن هللا الذي 
من أجله أقيَم هذا النظام، هو الذي سيدبِّر األمر. وفعاًل، قد 
الضيافة؛ إذ مل حيدث قط أن ابت عنده  أمر    كفل هللا

 أحٌد من الضيوف جائًعا. 

مث تطور هذا النظام - يف عام 1890م- إبقامة دار خاصة 
وما  ومبيت  مأكل  من  للزوّار  الضيافة  لوازم  لتأمني  للضيافة 
شابه، وكان هناك يف سجل نفقاته  بند خاص لإلنفاق 
على دار الضيافة هذه، وذكر  هذا األمر يف كتابه »فتح 
برهاان  ل  تشكِّ األخرى  هي  هذه  الضيافة  ودور  اإلسالم«. 
ساطعا على صدق املسيح املوعود ، وذلك أبن هللا ابرك 
يف كل  واليوم،  لنصرته.  إليهم  أوحى  أانًسا  وخلق  أمواله  يف 
توجد  العامل  األمحدية يف  اإلسالمية  اجلماعة  مراكز  مركز من 
للتعرف على  الوافدين  الضيوف  اليت تعىن أبمر  الضيافة  دور 
املسيح املوعود  ومجاعته اإلسالمية األمحدية؛ ففي مركز 
لدار  عمالقة  بناية  توجد  وربوة  قاداين  من  يف كلٍّ  اجلماعة 
الضيافة، حيث عشرات الغرف والقاعات للسكن والطعام، 
وتبلغ ميزانية دار الضيافة املركزية يف ربوة املاليني من الروبيات، 
ومع  فندق،  أي  ربوة  يف  يوجد  ال  أنه  املمتع  الطريف  ومن 
ذلك؛ فكل من أييت إىل ربوة - مهما كان الوقت متأخرا أو 
مبكرا- فإنه جيد السكن والطعام يف دار الضيافة هذه. ويقول 

 شاكرا ِنَعَم هللا تعاىل:

ُلفـــــــــاظات املوائـــد اكن �ألكي    
                       وِصُت اليوم ِمطـــــعاَم الأهــــايل

»هبشيت مقربة« )مقربة أهل اجلنة(، قاداين - اهلند

دار الضيافة، قاداين - اهلند
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التقوى

ِحَكم ونوادُر

ُسئل أحد الصاحلني: كيف أنت ودينك؟!

فقال: هو ثوب متزِّقُه املعاصي، وأرقِّعُه ابالستغفار.

* ال تيأس إذا رجعت خطوة للوراء فال تنس أن السهم 
حيتاج إىل أن ُترجعه للوراء لينطلق بقوة خارقة.

* اعمل هباتني احلكمتني طوال حياتك:

والثانية: ال  الغضب.  قمة  وأنت يف  قرار  أي  تتخذ  ال 
تعطى أي وعد  وأنت يف قمة السعادة.

اخلطااي  لوثتك  مهما  هللا  إىل  العودة  يف  ترتدد  ال   *
والذنوب. فالذي سرتك وأنت حتت سقف املعصية لن 

يفضحك حتت جناح التوبة.

واحلزينة  أسعدتك  منها  فاحللوة  أايمك،  َتكره  *ال 
أكسبتك خربة أما القاسية فقد علمتك دروًسا.

* من السهل أن جتد من تتحدث إليه ولكن من الصعب 
أن جتد من تثق به.

* اإلنسان املغرور كالطائر كلما ارتفع يف السماء َصُغَر 
يف أعني الناس.

* مجال املرأة ال ُيرى إمنا ُيكَتشف.

* ُسئل حكيم عن الطهارة. فقال: اغسل قلبك قبل 
جسدك ولسانك قبل يديك وأحسن الظن يف الناس.

* قال أحدالصاحلني.. مثل األخوة يف هللا كمثل اليد 
والعني. إذا دمعت العني مسحت اليد دمعتها ، وإذا 

أتملت اليد بكت العني ألجلها.

مصباح  الويف  فالصاحب  أصحابكم  مع  تواصلوا   *
مضيئ قد ال تدرك نوره إال إذا أظلمت بك الدنيا.

ُمـَحقٌَّق؛  ٌق، وإما حبث  إما نقٌل مصدَّ العلم شيئان   *
وما سوى ذلك فهذاين. 

القاع  ففي  القمة..  مكان يف  على  لنفسك  احبث   *
ازدحام شديد.

* اجعل من يراك يدعو ملن رابك.

آذان«  »للجدران  الشهرية:  املقولة  استبدلنا  لو   *
أقالم« ألنتجنا جيال  الصحيحة: »للمالئكة  ابملقولة 

يهاب هللا وال خيشى الناس. 

الداعية نفيس أحد قمر - لندن






