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التقوى

كلمة التقوى

إن مدار احلياة اإلنسانية هو معرفة اإلنسان 
على  بتحققها  اليت  املعرفة  تلك   ، ربه 
الوجه األمت يتحقق اهلدف من وجود اخللق 
ْعُبُدوِن﴾.  بشكل عام ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِنَّ وَاإْلِْنَس ِإلَّ لِيـَ
حال  واقع  تتحقق  أن  املرجوة  العبادة  لتلك  أىن  ولكن 
وبني  بينها  مريرة  قطيعة  حيكي  املعاصرة  اإلنسانية 
القطيعة من سري  تلك  أدل على  وليس  ؟!  خالقها 
والكوارث  واآلفات  احلروب  ظلمات  يف  متخبطا  العامل 
والصحية  والجتماعية  منها  القتصادية  اإلنسانية، 
أي  إنه،  حبيث  ْعٍض،  بـَ ْوَق  فـَ ْعُضَها  بـَ ُظُلَماٌت  وغريها، 
العامل بشعوبه وحكوماته ومراكز صنع القرار فيه، حىت لو 
أخرج يدا حلل تلك املشكالت يتحسس هبا يف ِخَضمِّ 
نفعا  رَاَها، فال ُتدي  يـَ َيَكْد  ملَْ  الدامسة  الظلمات  تلك 
قروض الدول املاحنة، ول براجمها لتطوير وتنمية الشعوب 
من  أي  لعالج  األجنع  السبيل  هو  هذا  فليس  الفقرية، 
مشكالت العامل. وبصدد احلديث عن عالج املشكالت 
يف  تتمثل  العالج  خطوات  أوىل  فإن  أنواعها،  بكافة 
حتديدا  وأصلها  املشكلة  حتديد كنه  أي  التشخيص، 
واضحا قبل التوجه إىل مداواة األعراض املََرِضيَّة، فالعرض 
يكون نتيجة للمرض، وليس هو املرض يف حد ذاته. إن 
 ، مرض البشرية األخطر يتمثل يف بعدها عن خالقها
األعراض  منه سائر  تنشأ  ما  العضال هو  املرض  وذلك 
األخرى من فقر وجوع وجهل ومرض وسوء ُخُلق وِكْبٍ 
وتفكك أسري وجمتمعي وغري ذلك من آفات تنخر عظم 

جسد اإلنسانية خنرا.
ويف سياق وثيق الصلة إبجياد الدواء األنفع واألجنع لذلك 
ي جراء هجران البشرية طريق  الداء املُرِدي والوابء املتفشِّ
رهبا وخالقها . وقد جعل حضرة مرزا مسرور أمحد 

اللَُّه ُنوُر 

ْرِِض َماَواِت َواْلَ السَّ

)أيده هللا تعاىل بنصره العزيز( من اجللسة السنوية الثانية 
واخلمسني املنعقدة يف اململكة املتحدة أوائل أغسطس/
مجيع  أن  خالله  من  أكد  مدارا  العام،  هذا  من  آب 
واألمراض  واآلفات  واملشكالت  والنزاعات  اخلصومات 
والصعوابت  واألخطاء  املكروهة  والتداعيات  والسلبيات 
والعقبات واملؤامرات وكل ما سوى ذلك من أمور سلبية 

إمنا عالجها عند ذلك اإلله الذي وصف نفسه: 
حىت  علينا،  فينبغي  وَاأْلَْرِض﴾،  َماوَاِت  السَّ ُنوُر  ﴿اللَُّ 
سبق  ما  لعالج كافة  واخلطط  التدابري  اختاذ كافة  بعد 
من السلبيات والتقصريات واإلساءات، أال ننسى ذلك 
إليه مستحضرين عظمته  فلنرجع  األول واآلِخر،  املرجع 
وجالله سبحانه، ومستصغرين أنفسنا مع استعظام ذنوبنا 
املوت  من  حالة  يف  داخلني  الذكر،  سالفة  وتقصرياتنا 
جرى العرف بني أولياء هللا تعاىل أن ُتسمَّى بـ »التوبة«، 
فتوبة كهذه لو اتهبا املسلمون يف هذا الزمان لتغري وجه 
البشرية  اتبتها  لو  فماذا  ونضارته،  نوره  إليه  وعاد  العامل 
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مجعاء بكافة أطيافها وأعراقها وأدايهنا؟! ال شك أن العامل 
يصبح جنة بكل املقاييس. 

طوال العام املنصرم ورمبا قبل ذلك، طاملا ردد سيدان مرزا 
العامل  أن  املوعود  للمسيح  اخلليفة اخلامس  مسرور أمحد 
يسري خبطى متسارعة حنو اهلاوية، وأن الدول الكربى إن 
فإهنا  والتسليح  التسلُّح  يف  احملموم  سباقها  عن  ترجع  مل 
األايم  فخالل  العامل ككل.  وفاة  شهادة  بيدها  تكتب 
العزيز(  بنصره  تعاىل  هللا  )أيده  حضرته  املنصرمة كان 
وها هو حضرته  وُيربز مدى خطورته،  املرض  ُيشخص 
اآلن يصف الدواء الالزم للعالج، ولكن صدق الشاعر 

القائل:
ِلُكلِّ َداٍء َدوَاٌء ُيْسَتَطبُّ ِبِه  

                   ِإال  احَلَماَقة َأْعَيْت َمْن ُيَداِويَها

ويف هذا العدد خُتصص جملة التقوى أغلب صفحاهتا إلبراز 
الدواء املوصوف يف خطاابت َمن أقامه هللا تعاىل ملداواة 
أسقام اخللق يف هذا الزمان، أي حضرة اخلليفة اخلامس 
القارئ  إىل  ُتقدم  أبن  اجمللة  فتتشرف  املوعود،  للمسيح 
العزيز خطاَب حضرته االفتتاحي واخلتامي ألايم اجللسة، 
اخلليفة  تركيز حضرة  عليهما  يطلع  من  على  خيفى  ولن 
اخلط  الدعاء كونه  مبدأ  على  تعاىل(  )أيده هللا  اخلامس 
الساخن لالتصال ابلطبيب . يف اخلطاب االفتتاحي 
العبادة إذا خلت من الدعاء  أسهب يف شرح كيف أن 
احلقيقي ُتسي جمرد طقوس حركية ال طائل من ورائها، 
مع تزويدان جبرعة مكثفة من األدعية املناسبة لواقع احلال 
الراهن من اضطهاد تعانيه مجاعتنا منذ مدة، وغري ذلك 
حضرته  ركز  اهلام  اخلطاب  ذلك  ثنااي  ويف  األمور،  من 
النيب اخلامت سيدان حممد  على ضرورة اختاذ الصالة على 

املصطفى  ِورًدا دائما، إذ بدون تلك الصالة تفقد كافة 
األدعية قوهتا وأهم مسوغات قبوهلا. أما اخلطاب اآلخر 
إىل  العزيز( وهنديه  بنصره  )أيده هللا  ألقاه حضرته  الذي 
القارئ الكرمي يف هذا العدد -  فيفصل فيه حضرته مسألة 
دقيقة، وهي أن أمن العامل وسالمه ال ميكن أن يتحقق إال 
ابالستجابة لثالثة أوامر إهلية، وهي: العدل، واإلحسان، 
وإيتاء ذي القرىب، وأن ابالستجابة لألوامر الثالثة املذكورة 
ُينتَه عن منهيات ثالثة  ال ميكن أن يتحقق بدوره ما مل 
أيضا، وهي: الفحشاء، واملنكر، والبغي.. فما أصل هذا 
بعني  اخلطاب  قارئ  ما سيدركه  هذا  املوضوع وفصله؟! 

اإلمعان وبسؤال املوىل  قوة اإلدراك والعرفان.
الوحدة  مظاهر  من  أن  املقام  هذا  يف  ابلذكر  واجلدير 
املتجلية تثلت يف البيعة العاملية واليت مت من خالهلا جتديد 
عهد الوفاء والطاعة ملنقذ البشرية يف هذا العصر. وفقنا 
هللا - نور السماوات واألرض - وإايكم لالستفاضة من 

أنوار اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.

مشهد من البيعة العاملية



)اإلسراء(
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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

 ﴾﴿

ِمَن  رَبَُّك  ِإَلْيَك  َأْوَحى  ِمَّا  ﴿َذِلَك 
آَخَر  ِإَلًا  اللَِّ  َمَع  َتَْعْل  َوَل  اْلِْكَمِة 
َمْدُحورًا﴾  َمُلوًما  َجَهنََّم  ِف  ْلَقى  تـُ فـَ

)اإلسراء 40(

التفسري: 
يف  الرتتيَب  أروَع  ما  هللا!  سبحان 
القرآن الكرمي! ففي سورة النحل أخرب 
طريقها  يف  احِلكمة  أن  الكـفار  هللا 
مما  ذلك  فيقول  هنا  وأما  إليكم، 
أوحى إليك ربك من احلكمة، أي 
بعض  أعاله  املذكورة  األحكام  أن 
هذه احلكمة املوعودة، َفْأُتوا مبثل هذا 
السماوية  الكتب  من  احلكيم  التعليم 

النازلة قبل القرآن إن كنتم صادقني.
لقد ذكر هللا تعاىل هنا بعض الوسائل 
أبهل  اهلزمية  إحلاق  من  تّكننا  اليت 
من  فبدًءا  املناظرات.  يف  الكتاب 
تعاىل  قوله  السابق - أي من  الركوع 
إايه  إال  تعُبدوا  أال  ربك  وقضى 
بياَن  تناوَل   -  إحسااًن وابلوالدين 
فبنّي كيف  للتوحيد،  الَعملي  اجلانب 
اإلسالمية  التوحيد  عقيدُة  نفعت 
فذَكر  اآلن  وأما  َعملية،  بصورة  العاملَ 
أْن  وأخرب  للتوحيد،  اآلخر  اجلانب 
اآلهلة  إهًلا من  يعبد  َمن  املشرك  ليس 
الباطلة عبادة عملية فحسب، بل إن 

الشرك جحيم الدنيا واآلخرة
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فلن يقدر على تقدمي أي برهان على 
عقيدة  إن  الثالوث.  عقيدة  صحة 
هبا  يراتح  اليت  وحدها  هي  التوحيد 

اإلنسان اباًل، ويقّر هبا عيًنا.
املشرك  أن   ملوًما بكلمة  ونّبه 
إبله  آمن  فإذا  دائًما.  للمالمة  ُعرضة 
تعرََّض ملالمة إله آخر، وإذا أطاع هذا 

صارت نقمُة ذاك ُغالًّ يف عنقه. 
أبن   مدحورًا بكلمة  حّذر  مث 
وعذاب  اضطراب  يف  يظل  املشرك 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  دائمني 
منبِع   ..   هللِا  عن  بعيًدا  ُيلقى 
الراحة والسكينة. فال يبقى ِمن هؤالء 

وال من هؤالء.

ِمَن  َواتَََّذ  ِبْلَبِننَي  رَبُُّكْم  ﴿َأَفَأْصَفاُكْم 

ْوًل  قـَ ُقوُلوَن  َلتـَ ِإنَُّكْم  ِإَنًث  اْلَمَلِئَكِة 

َعِظيًما﴾ )41(

شرح الكلمات:
به  آثرَه  بكذا:  فالاًن  أصَفى  َأصَفى: 

ه )األقرب(. واختصَّ

التفسري:
لقد ضرب هللا هنا مثااًل للقلق النفسي 
واللوم اللَذين يعيشهما املشرك. فقال: 
انظروا إىل غرابة الوثنيني؛ فهم خيّصون 
ألنفسهم  ويستأثرون  ابلبنات،  هللا 

َمن يعتقد نظرايًّ أن مع هللا إهًلا آخر 
فهو أيًضا مشرك.

ال   جهنم يف  فُتلقى  تعاىل  وقوله 
يعين وقوع املشرك يف النار يف اآلخرة 
فحسب، بل إن الشرك نفسه نوع من 
اجلحيم، ذلك أنه من املستحيل ِلَمن 
يتخذ آهلة كثرية أن ُيرضيها كلَّها، بل 
ال بد أن يرضي إهًلا و ُيسخط آخَر.

ومن معاين إلقاء املشرك يف جهنم أن 
الشرك ال دليل عليه، لذا َيظّل املشرك 
على الدوام ذلياًل ُمهااًن أمام اآلخرين. 
اليوم، كيف  املسيحيني  مثاًل  ُخذوا 
أصبحت عقيدة الثالوث جحيًما هلم. 
سُلوا أايًّ منهم، ولو كان قسيًسا كبريًا، 
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أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  ابلبنني 
اليت  نفسها  اإلانث  هذه  يعبدون 
نتيجة  يضطرّون،  فكأهنم  حيتقروهنا. 
تركهم هللَا تعاىل، للسجود أمام نفس 

املخلوق الذي يعّدونه ذلياًل ُمهااًن.
إنكم  تعاىل  قوله  أن  العلم  مع 
لتقولون قواًل عظيًما يعين أن قولكم 
هذا غايٌة يف السخف والغباء؛ ذلك 
وصًفا  جاء  إذا  »العظيم«  لفظ  أن 
يف  غاية  أنه  فيعين  القبيح  للشيء 
وصًفا  جاء  وإذا  والشناعة،  القبح 
يف  غاية  أنه  فيعين  احلسن  للشيء 
احلسن واجلمال. فيخربان هللا تعاىل أن 
فيتكلم  العقل،  معتوه  يصبح  املشرك 

بكالم ال يتفوه به شخص عاقل.
وحيضرين هبذه املناسبة حادث لطيف 
املشرك، وقد  عقلية  تاًما  لنا  يكشف 
حضرة  املكرم  أستاذي  مع  حصل 
املولوي نور الدين- اللهم ارَفْع درجاِته 
كثريًا- الذي عّلمين القرآن الكرمي. ال 
اآلن  يل  وهب  قد    هللا  أن  شك 
من علم القرآن كثريًا، بل إن أستاذي 
نفسه كان يقول يل: لقد مسعُت منك 
 ، قطُّ أعرفه  مل  ما  القرآن  معارف  من 
ومل أقرأه يف كتب األولني؛ ولكن احلق 
قليب  الذي غَرس يف  أستاذي هو  أن 
وأرشَدين  العظيم،  الكتاب  هذا  حبَّ 
وأرسى  للتفسري،  السليم  الطريق  إىل 

البناء  رفع  استطعُت  الذي  األساس 
عليه؛ لذا ال يزال قليب يدعو له دوًما. 
مَلكيًّا  طبيًبا  يعمل  حضرته  كان 
جامون  لوالية  امَلَهراجات  أحد  لدى 
بكشمري. وملا ُتويفِّ املهراجا َخَلَفه ابُنه 
بنفي  فأمر  سنغ«،  »براتب  املهراجا 
أستاذي من جامون. والسبب أنه كان 
الراجا  مع  محيمة  عالقاٌت  حلضرته 
»أمر سنغ« والراجا »رام سنغ«، ومها 
جلامون.  احلايل  للمهراجا  وعم  أب 
أن  سنغ«  »براتب  املهراجا  فتوّهم 
أستاذي سوف يدّس السمَّ يف طعامه 
أن  فبعد  صديَقيه.  من  إبمياءة  ويقتله 
ونتيجًة  قاداين،  إىل  هاجر  نفُيه  مت 
األول  اخلليفَة  انُتخب  وعلمه  لتقواه 
حادًث  لنا  حيكي  وكان  مجاعتنا.  يف 
قال  جامون.  يف  عمله  أثناء  حصل 
األستاذ،  أيها  يوم:  ذات  املهراجا  له 
يف  بصنم  حتتفظ  أيًضا  أنت  هل 
بيتك أم ال؟ قال: ال. حنن ال حنتفظ 
ديننا.  يف  حرام  هذا  ألن  ابألصنام، 
أنصحك  قلياًل وقال:  املهراجا  فتحري 
أن تضع عندك يف البيت تثال اإلهلة 

السوداء  على األقل، ألنه إله جبار 
ُيلحق أضرارًا فادحة. قال: ال ميكن أن 
نضع تثال اإلهلة السوداء أيًضا. قال: 
أفال تصاب خبسائر إذْن؟ قال: ال، اي 
قال:  تردد مث  مليًّا يف  ر  ففكَّ مهراجا. 
أردُت  فلو  القضية اآلن.  لقد فهمت 
مثاًل أن أعاقبك يف والييت »جامون« 
لعاقبُتك بدون شك، ولكن إذا هربَت 
من والييت إىل منطقة سيالكوت مثاًل 
فلن أتكن من عقابك. ونفس احلال 
ابإلهلة  آمّنا  لقد  القضية.  هذه  يف 
السوداء فوقعنا حتت نفوذها وُسلطاهنا، 
معشَر  ولكنكم،  تعّذبنا؛  هي  ولذلك 
املسلمني، قد أنكرمت بوجودها أصاًل، 
تقدر  نفوذها، فال  دائرة  فخرجتم من 
على إيذائكم. فقال: ِنعم ما فهمَت، 
من  حترران  لقد  ابلفعل  مهراجا.  اي 
إبله  الباطلة ابإلميان  اآلهلة  نفوذ هذه 
أبنه  مسرورًا  املهراجا  فكان  واحد. 
فكان  أستاذي  أما  احلقيقة،  عرف 
محاان  قد  التوحيد  ألن  فرحاَن  أيًضا 
حنن املسلمني من كثري من السفاسف 

واملهازل.

 هي أحد اآلهلة الكثرية عند اهلندوس، وهي أنثى عندهم، وتدعى »كايل ديوي، 
أسود  تثااًل  هلا  يصنعون  السوداء(.  األم  )أي  مان«  و »كايل  السوداء(  اإلهلة  )أي 

وحيتفظون به يف بيوهتم )املرتجم(. 
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ُروا  َنا ِف َهَذا اْلُقْرآِن ِلَيذَّكَّ ﴿َوَلَقْد َصرَّفـْ

ُفورًا﴾ )42( َوَما َيزِيُدُهْم ِإلَّ نـُ
 

شرح الكلمات:
صّرفنا: صرَفه َصرًْفا: ردَّه عن وجهه. 
صرَّف الكالَم: اشتّق بعَضه من بعض. 
صّرف هللا الرايَح: حّوهلا من وجه إىل 
وجه. صّرف فالاًن يف األمر: قّلبه فيه 

وفّوضه إليه )األقرب(.
نفورًا: نَفرت الداّبُة من كذا تنِفر نفورًا: 
َفرًا:  نـَ القوُم  نَفر  وتباعدت.  جزِعت 
أعرضوا  عن كذا:  القوم  ونَفر  تفرّقوا. 
أَِنفوا  من كذا:  القوم  ونَفر  وصّدوا. 

وكرهوه )األقرب(.

التفسري:
أعاله،  املبيَّنة  )النفور(  معاين  إىل  نظرًا 
ّنا يف القرآن  ستعين هذه اآلية أننا قد بيـّ
ينفرون  الناس  ولكن  الدالئل،  صنوف 

ينتفعوا  منه وُيعرضون عنه بدال من أن 
هبذه الرباهني. 

 يعرتض البعض على القرآن الكرمي أن 
لـِ »ويري«(.  القرآن  فيه تكرارًا )تفسري 
فقال  سلًفا  عليهم    هللا  رّد  وقد 
 ..ولقد صرّفنا يف هذا القرآن ليذّّكروا
أي لقد حبثنا يف القرآن املسائل جبميع 
الناس  يفهمها  لكي  املختلفة  جوانبها 
ابلنظر إليها من أية زاوية، ولكنهم مع 

ذلك ُيعرضون عنه.
مع العلم أن من معاين »صرَّف«: )1( 
ردُّ الشيء ردًّا جّيًدا، )2( قلُب الشيء 
من جهة إىل أخرى، يقال: صّرف هللا 
الرايَح.. أي حّوهلا من وجه إىل وجه. 
إذن ستعين هذه اآلية؛ أوَّاًل: أن هللا يرّد 
أنه  وثنًيا:  ردٍّ،  أميا  املطاعن  على كل 
 يسلط الضوء على كل مسألة من 
كافة جوانبها. واحلق أن القرآن الكرمي 
على  يرد  فهو  ابمليزتني كلتيهما،  مّتسم 

ضده  أُثريت  اليت  االعرتاضات  كل 
القضااي  مجيع  يوضح  دامًغا؛ كما  ردًّا 
نواحيها.  شىت  من  الضرورية  احليوية 
والكتاب الذي يتناول كل قضية ببحث 
بعد  مرة  يبينها  أن  له  بد  مستفيض ال 
يُعّد هذا  العقالء  أخرى، وال أحد من 
التكرار  فارًغا، وإمنا  املُعاد تكرارًا  البياَن 
إذا  أما  حاجة.  دومنا  الشيء  ُيعاد  أن 
أخرى ولضرورة  زاوية  من  الشيء  ُأعيد 
تكرارًا.  َعدَّ  يـُ أن  ميكن  فكيف  جديدة 
يتدبرون  ال  الطاعنني  هؤالء  أن  الواقع 
القرآن لفهم مضامينه، بل يسارعون يف 

الطعن فيه بناًء على أمور سطحية. 
 وما يزيدهم إال نفورًا أما قوله تعاىل
فيبنّي فيه أن إصرارهم على إنكار القرآن 
رغم توضيحنا املتكرر للقضااي املختلفة 
يدّل على أن الشرك قد َأوَدى بعقوهلم، 
وإال مل ال يفهمون احلقيقة رغم توضيحنا 

إايها بشىت األساليب؟

والكتاب الذي يتناول كل قضية ببحث مستفيض ال بد له أن يبينها مرة بعد أخرى، وال أحد من العقالء 

يُعّد هذا البياَن امُلعاد تكراًرا فارًغا، وإمنا التكرار أن ُيعاد اليشء دومنا حاجة. أما إذا ُأعيد اليشء من زاوية 

أخرى ولرضورة جديدة فكيف ميكن أن ُيَعدَّ تكراًرا. الواقع أن هؤالء الطاعنني ال يتدبرون القرآن لفهم 

مضامينه، بل يسارعون يف الطعن فيه بناًء عىل أمور سطحية. 
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ِمْن َنَفَحاِت أَْكَمِل الَخْلِق 

  ٍد  الُمْصَطَفى ِدَنا ُمَحمَّ َسيِّ

األسوة الحسنة

َعاَء ُهَو اَْلِعَباَدُة. )سنن الرتمذي، كتاب الدعوات عن  ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي َعِن النَّيِبِّ    َقاَل: ِإنَّ اَلدُّ َعن النـُّ
رسول هللا(

ُتْم ُموِقُنوَن اِبإْلَِجاَبِة وَاْعَلُموا َأنَّ اللََّ اَل َيْسَتِجيُب  رََة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : اْدُعوا اللََّ وَأَنـْ َعن َأِب ُهرَيـْ
ْلٍب َغاِفٍل اَلٍه. )سنن الرتمذي، كتاب الدعوات عن رسول هللا( ُدَعاًء ِمْن قـَ

رَْداِء َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ  َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم َيْدُعو أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ِإالَّ َقاَل اْلَمَلُك  َعن َأِب الدَّ
َوَلَك مبِْثٍل. )صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(

َداِئِد  رََة َرِضَي اللَُّ َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتِجيَب اللَُّ َلُه ِعْنَد الشَّ َعن َأِب ُهرَيـْ
َعاَء يِف الرََّخاِء. )سنن الرتمذي، كتاب الدعوات عن رسول هللا( ْلُيْكِثْر الدُّ وَاْلَكَرِب فـَ

ْعزِْم  ُقْل اللَُّهمَّ اْغِفْر يِل ِإْن ِشْئَت َوَلِكْن لِيـَ رََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  َقاَل: ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َفاَل يـَ َعن َأِب ُهرَيـْ
َعاَظُمُه َشْيٌء َأْعَطاُه. )صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء  تـَ ْم الرَّْغَبَة َفِإنَّ اللََّ اَل يـَ َعظِّ اْلَمْسَأَلَة َوْليـُ

والتوبة واالستغفار(

وَاِفُقَها رَُجٌل ُمْسِلٌم  ُقوُل: » ِإنَّ يِف اللَّْيِل َلَساَعًة اَل يـُ َعن َأِب ُسْفَياَن، َعْن َجاِبٍر، َقاَل مَسِْعُت النَّيِبَّ  يـَ
َلٍة«. )مسلم( ُه َوَذِلَك ُكلَّ لَيـْ َيا وَاآْلِخرَِة ِإالَّ َأْعَطاُه ِإايَّ نـْ َعاىَل ِمْن َأْمِر الدُّ َيْسَأُل اللََّ تـَ
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من كالم اإلمام المهدي

»وإن أعظم الكرامات استجابة الدعوات، عند حلول اآلفات«. )تذكرة الشهادتني، اخلزائن الروحانية، جملد 
20، ص 82(

»اعلموا أن الوالية كلها يف إجاابت الدعاء، وال معىن للوالية إال القبولية يف حضرة الكربايء«. )التبليغ، 21(

 »إن يف الدعاء نوًعا من املوت، وإن أكرب آثره أن الداعي يكاد ميوت. لو اّدعى اإلنسان مثال أن عطشه 
الشديد قد زال بشرب قطرة من املاء لُعدَّ كاذاب، ولكنه لو شرب كواب مملوًءا لصّدقه الناس. فاإلنسان حينما 
يدعو بكل لوعة وحرقة حىت تذوب روحه وتسيل على عتبة هللا، فهذا ما يسمى الدعاء. ومن سنة هللا تعاىل 
أنه حينما يتم الدعاء هبذا األسلوب فإنه عز وجل إما يقبله أو جييب السائل وخيربه ابلكالم«. )تفسري 

)...وإذا سألك عبادي عين قوله تعاىل ، املسيح املوعود

 »انظروا إىل الولد فإنه حينما يضطرب من شدة اجلوع ويصرخ طالبا اللنب، يتدّفق اللنب بقوة يف ثدي أمه، 
مع أن الولد ال يعرف ما الدعاء.... هذا أمر قد اختربه كل إنسان تقريبا. وقد شوهد يف بعض األحيان أن 
األم ال تشعر أبي أثر لّلنب يف ثديها، بل يف كثري من األحيان ال يوجد أي لنب، ولكن ما إن تسمع صرخَة 
الولد املؤملة إال وينـزل اللنب يف ثديها على الفور. فكما أن هناك عالقة بني صرخات الطفل وبني نزول اللنب، 
فإنين أقول لكم واحلق أقول: لو كانت صرخاتنا أمام هللا تعاىل مصحوبة مبثل هذا االضطراب واالضطرار 
فال بد أن حُتدث جيشاان يف فضله ورمحته عز وجل وتستدرّها علينا«. )تفسري املسيح املوعود ، قوله 

)...وإذا سألك عبادي عين تعاىل

 أعظم الكرامات استجابة الدعوات
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﴾﴿

الضطرار.. حالة توحيد ينبغي أن تستمر
وَء َوجَيَْعُلُكْم  َأمَّْن جُيِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
رُوَن )النمل: 62( ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَِئلَــٌه َمَع اللَِّ َقِلياًل َما َتَذكَّ
لقد قال سيدان املسيح املوعود  يف موضع: إن أْمران 
كله يتوقف على الدعاء فقط. والدعاء هو السالح الوحيد 
يف كل  والفالح  النجاح  املؤمن  ينال  أن  ميكن  به  الذي 
جمال. لقد أوصى هللا تعاىل املؤمنني ابملداومة على الدعاء 
بل يظل ينتظر الدعاء. )أي أن هللا  ينتظر أن يدعوه 

اإلنسان(. 
مث قال حضرته يف موضع آخر: لقد أتى العصر الذي ال 
يوظَّف فيه العدل واألمانة وقليلون من تفيدهم األدلُة، وال 
سيتحقق  األخري  الفتح  أبن  أؤمن  إنين  لذا  ابألدلة،  ُيعبأ 

ابلدعاء حصرا. 
مث قال حضرته : كل هذه األهداف اليت نريد حتقيقها 
قوى  الدعاَء  هللا  أودع  لقد  فقط.  ابلدعاء  حتقيقها  ميكن 
عظيمة. لقد قال هللا تعاىل يل مرارا يف اإلهلامات أن كل 
شيء سيتم ابلدعاء فقط. إن سالحنا هو الدعاء حصرا 
نقطة  أدعيتنا  ستبلغ  عندما  سواه.  سالح  عندي  وليس 

معينة سيهلك الكاذبون تلقائيا.
يتحلَّوا  أبناء مجاعته مرارا وتكرارا أبن  لقد أوصى حضرته 
ابلتقوى، وينشئوا العالقة ابهلل  ويعريوا الدعاء اهتماما 
كبريا، فهذا هو األمر األساسي الذي جيب أن نضعه يف 
االهتمام  إىل  ماسة  فثمة حاجة  وآن،  احلسبان كل حني 

البالغ ابلدعاء ورْفع معايريه. 

السبيل إىل إيقاف تيار السيئة
على  نرّد  أن  علينا  أن  أبدا  أمحدي  أي  ببال  خيطرنَّ  فال 
اضطهاد أهل الدنيا وأذاهم ابلطرق املادية. فإذا اختذان هذه 

َعاُء ُمخُّ ِعَباَدِتَنا الدُّ

اخلطاب الفتتاحي الذي ألقاه أمري املؤمنني
 سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السالم

يوم 2018/08/3 
يف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا 

مبناسبة اجللسة السنوية

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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حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز

التعليم  نعمل خالف  ما  يوما  السبل 
 ، الذي أعطاانه املسيح املوعود
وليس ذلك فحسب، بل سوف حَنرم 
أنفسنا من أفضال هللا  أيضا، ولن 
اليت  األهداف  نيل  من  أبدا  نتمكن 
بل   . املوعود  املسيح  هبا  ُوعد 
سنعد من فئة تعيث يف األرض فسادا 
ألنه  وسكينته،  العامل  سالم  وتدمر 
بذلك ستبدأ سلسلة االنتقام اليت لن 
احلديث  أنه كما ورد يف  إال  تنقطع. 
التوجيه بعْقل الناقة، نستخدم الوسائل 
القانون  نطاق  ضمن  أيضا  املادية 
وينبغي علينا هذا. وهذا األمر يطابق 
اعتمادان   أن  إال  ورسوِله،  هللا  مشيئة 

َلنا كلَّه هو على هللا  وحده.  وتوكُّ
قول  ضوء  يف  أنفسنا،  فحصنا  فإذا 
ستبلغ  عندما   : املوعود  املسيح 
يهلك  فسوف  معينة  نقطة  أدعيتنا 
لنا  يتبني  فسوف  تلقائيا،  الكاذبون 
تلقائيا إىل أي حد اقرتبت أدعيتنا من 
  تلك النقطة املعينة اليت ذكرها هللا
يف اآلية اليت تلوهتا آنفا اليت تتسبب 

يف خلق االنقالب.   
دعاء  يتقبل  أنه    هللا  قال  فقد 
املضطر. ومسعتم يف الرتمجة أن هللا جييب 
دعاء املضطرب. كثريون يقولون: إننا 
ندعو هللا ابضطراب كبري، ومع ذلك 
ق  أفنصدِّ املرجوة.  النتائج  تظهر  ال 

أن  املؤكد  فمن  هؤالء؟! كال  قول 
قال  ما  وأن  ابطل  هذا  الناس  كالم 
أن  إىل  مثة حاجة  لذا   حق.  هللا 
االضطراب  من  نوع  أيَّ  نستعرض 
أن  علينا  ذلك  أجل  ومن  مطلوب. 
ننظر ما هي معاين املضطر. فاملضطر 
وال  ابملشاكل،  حماطا  نفسه  يرى  من 
يرى أي طريق أو خمرج مادي للخروج 
منها. ويف هذه احلالة يرتاءى له طريق 
وحيد يوصل إىل هللا ، ويوقن أبنه 
لن ينجو إال ابلتوجه إىل هللا ، إذ مل 
يبق له أي مالذ سواه. فكأن املضطر 
ومل  انقطعت كل سبله ووسائله،  من 
يبق له أي خمرج. فحني يدعو اإلنسان 



المجلد الواحد والثالثون، العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم - 1439-40 هـ، أيلول/ سبتمبر  201٨ م

12

التقوى

هبذا اليقني واالضطراب فإن هللا حيقق 
كالمه أبنه يدفع األذى واملشاكل. مث 
هناك شرط أن يبقى اإلنسان ملتصقا 

ابهلل بصرب ودوام.
نرى  ال  اليت  والكيفية  احلالة  وهذه 
فيها سوى هللا تعاىل، جيب أال خيطرن 
أن  ميكن  املادية  الوسائل  أن  ببالنا 
حتمينا وتعصمنا، وال خيطرن ببالنا أن 
ابستخدام  يعاملنا  العدو كما  نعامل 
مثل  يف  نؤمن  بل  املادية،  األساليب 
هذه األوضاع أن هللا  وحده امللجأ 
واملأوى لنا، قد بنيَّ لنا النيب  الدعاء 
ملجأ  »ال  بكلمات:  احلالة  هذه  يف 
وال منجا منك إال إليك«. وقد شرح 
املصلح املوعود  هذا الدعاء بروعة 
حيث قال: ربنا ال ملجأ من عذابك 
واالبتالءات القادمة من عندك إال أن 
أندفع إليك بلهفة ايئسا من كل َمن 
منجا«  وال  ملجأ  »ال  فحالة  سواك. 
هو االضطرار بتعبري آخر. فحني قال 
جُيِيُب  َأمَّْن  اآلية:  هذه  يف    هللا 
أنه  يعين  فإمنا   َدَعاُه ِإَذا  اْلُمْضَطرَّ 
أحًدا  ُعّد  يـَ ال  َمن  دعاء  حتما  جييب 
سوى هللا ملجًأ ومأوى وال يعترب أحدا 
ينجيه  لن  أنه  يؤمن  حبيث  له  منجا 
أحد غري هللا . فاالضطرار ال يعين 
جمرد البكاء والضراعة. كما أن البكاء 
وحده ليس شرطا لإلجابة، بل جيب 

واالعتماد  الكامل  التوكل  يكون  أن 
، واالضطرار هو  الكلي على هللا 
أن  الضروري  فمن  لإلجابة.  شرط 
يف  ورد  فقد  ورمحته.  هللا  رأفة  هنيِّج 
َقرََّب  تـَ َمْن  قال    هللا  أن  احلديث 
َأاَتيِن  َوِإْن  اَبًعا  إِلَْيِه  َقرَّْبُت  تـَ ِذرَاًعا  ِإيَلَّ 
ُتُه َهْرَوَلًة، فيجب خلق هذه  يـْ ميِْشي أَتـَ
احلالة لإلجابة، ومثة حاجة إىل املداومة 
على الدعاء. وبذلك ميكن هتييج رمحة 
هرولة.    أيتينا  حىت  ورأفته،  هللا 
يضرَّان  فلن  احلالة  هذه  حققنا  وإذا 
السياسيون أي أدىن ضرر وال العلماء 
احلكوميون  املسؤولون  وال  املزعومون 
الذين خيلقون لنا املشاكل يف ابكستان 
األخرى  البالد  بعض  ويف  خاصة 
أيضا، أو يضايقوننا أو يضيقون علينا 
املوعود  املسيح  سيدان  يقول  اخلناق. 
 بياان ملوضوع إجابة الدعاء: إنه 
دعاء  يسمع  الذي  القادر  اإلله  هو 
اآلملني،  آمال  خييِّب  وال  املضطربني 
احلمد  فله  إليه.  يلجأ  من  يضيِّع  وال 

واجلالل والعظمة، حني ينظر املرء إىل 
آايته يندهش وتغرورق عيناه.  

مث قال حضرته يف موضع آخر: اعلموا 
أبحد  يبايل  وال  غيّن،  تعاىل  هللا  أن 
على  ابضطراب  الدعاء  ُيكِثر  مل  ما 
اإلنسان  يقلق  انظروا كيف  الدوام. 
ويضطرب إذا مرضْت زوجُته أو ولُده 
أو رُفعْت ضده قضية خطرية. أال إن 
الدعاء الذي ال تصحبه لوعٌة صادقة 
واضطراٌب شديد يبقى عبًثا وبال أتثري 
شرط  فاالضطراب  اإلطالق.  على 
لالستجابة لقوله تعاىل: َأمَّْن جُيِيُب 
 .وَء اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
يبلغ  حني   : حضرته  يقول  مث 
والتوحيد  اإلخالص  بقدم  اإلنسان- 
ابلدوام  والصفاء  والصدق  واحلب 
يتجلى  الفناء  درجَة  الدعاء-  على 
خيفى  الذي  احلي  اإلله  ذلك  عليه 
على الناس. فلسنا حباجة إىل الدعاء 
لتحقيق مآربنا املادية فقط، بل احلقيقة 
أنه ليس بوسع أي إنسان الوصول إىل 
هللا احلق ذي اجلالل، الذي كثري من 
القلوب بعيدة عنه، بدون آايت القدرة 

اليت تظهر بعد الدعاء. 
عن    هللا  قول  حقيقة  هي  فهذه 
األسلوب  هو  وهذا  الدعاء.  إجابة 
جلْعل أوضاعنا مالئمة إلجابة الدعاء، 
األسلوب  هذا  اختاذ  إىل  حاجة  ومثة 

تصحبه  ال  الذي  الدعاء  إن  أال   

شديد  واضطراٌب  صادقة  لوعٌة 

يبقى عبًثا وبال تأثري عىل اإلطالق.
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على الدوام وجْعله جزءا ال يتجزأ من 
حياتنا.     

ل يعبأ بكم ريب لول دعاؤكم
فرتات  تواجه  الرابنية  فاجلماعات 
ويف  واملصائب،  واملشاكل  االمتحان 
  نفسه هناك وْعد من هللا  الوقت 
إثر  احلالة  هذه  من  املؤمنني  أنه خيرج 
دعائهم. فهو ال يفرج عنهم فحسب 
حنن  أيضا.  األرض  ورثة  جيعلهم  بل 
اإلميان  درب  على  التقدم  إىل  حباجة 
أن  إىل  ماسة  حاجة  ومثة  واإليقان، 
االضطرار.  حالة  أنفسنا  على  نورد 
هذه  هبا  حنرز  اليت  السرعة  فبقدر 

العدو  نرى  اجلماعة  من حيث  احلالَة 
َيهلك ويتبخر يف اهلواء. بعض األايم 
واألجواء تكون مالئمة لبعض األمور، 
وأايم اجللسة هذه أيضا جيب أن تلفت 
أنظاران إىل هذا األمر وتسوقنا عمليا 
أنفسنا،  يف  الكيفية  هذه  خلق  إىل 
الدعاء  على  يركز  أن  جيب  حبيث 

وإانثنا،  ذكوران  من  وكبري  صغري  كلُّ 
من  بدال  الدعاء  يف  أوقاتنا  ونقضي 
وَنْشَغل  احلديث،  هلو  يف  إضاعته 
أيضا  التجوال  أثناء  هللا  بذكر  أنفسنا 
وهنتم  والنوافل.  الصالة  إىل  إضافة 
برتديد أدعية القرآن واألدعية املسنونة 
وأدعية املسيح املوعود . جيب أن 

والصفاء  والصدق  والحب  والتوحيد  اإلخالص  بقدم  اإلنسان-  يبلغ  حني 

بالدوام عىل الدعاء- درجَة الفناء يتجىل عليه ذلك اإلله الحي الذي يخفى 

عىل الناس. فلسنا بحاجة إىل الدعاء لتحقيق مآربنا املادية فقط، بل الحقيقة 

أنه ليس بوسع أي إنسان الوصول إىل الله الحق ذي الجالل، الذي كثري من 

القلوب بعيدة عنه، بدون آيات القدرة التي تظهر بعد الدعاء. 

أعلم الوفود املشاركة
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خنلق يف نفوسنا اضطرااب واضطرارا لكي 
وأكثر  سريعا  تنـزل  أفضال هللا  نشاهد 
بقوته  يتباهى  العدو  إن  قبل.  من ذي 
أما حنن فيجب  وكثرة عدده وسلطته، 
فقط  وحده    هللا  جنعل  أن  علينا 

امللجأ واملأوى لنا يف هذه الظروف.  
األدعية،  بعض  أمامكم  اآلن  سأذكر 
أن  فعليهم  حيفظوهنا  بعضكم  إذا كان 
األخرى،  األدعية  إىل  إضافة  يرّددوها 
أم  رجاال كانوا  حيفظوهنا،  ال  والذين 
حيفظونه  ما  يرددوا  أن  عليهم  نساء، 
وُيكثروا  ويذكروا هللا كثريا  األدعية  من 
أيضا،    النيب  على  الصالة  من 
والعداء  املعارضة  تواجه  اجلماعة  ألن 
أكثر  يؤملنا  ما  ولكن  األايم،  هذه  يف 
اإلسالم   أعداِء  استهزاء  هو  ذلك  من 
وأعماهلم الشريرة واستخدامهم كلماٍت 
ندعو   . الكرمي  النيب  حق  يف  انبيًة 
هللا تعاىل أن يرد على األعداء شرّهم. 
النيب  الصالة على  اإلكثار من  عليكم 
أمامكم بعض  . ابختصار، سأقدم 

األدعية مع شرح وجيز حىت تستوعبوها 
فقط  ابللسان  برتديدها  تكتفوا  وال 
لكي تنشأ يف قلوبكم حالة االضطرار 
واالضطراب عند قراءهتا، ولذلك جيب 
األدعية  أمامكم معاين هذه  أن تكون 

ومفهومها عند قراءهتا. 

الكمة من الصلة على النيب ودورها 
ف استجابة الدعاء

أهم شيء الستجابة الدعاء هو الصالة 
على النيب ، فإن النيب  قال: ِإنَّ 
وَاأَلْرِض،  َماِء  السَّ بـَنْيَ  َمْوُقوٌف  َعاَء  الدُّ
َعَلى  ُتَصلَِّي  َشْيٌء َحىتَّ  ِمْنُه  َيْصَعُد  ال 
األدعية  فأهم  )الرتمذي(   ، َنِبيَِّك 
هِلَزِّ عرِش هللا تعاىل وإلثرِة حبه ورمحته 
  النيب  على  الصالُة  هو    ورأفته 
ما  وهذا  دوًما،  ترديدها  جيب  اليت 
قال:  نفُسه كما  تعاىل  هللاُ  به  أمران 
النَّيِبِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَماَلِئَكَتُه  هللَا  ِإنَّ 
َها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  اَي أَيـُّ
َتْسِليًما )األحزاب 57( فهذا أْمُر هللا 

قال   . النيب  على  نصلي  أن  تعاىل 
إن  مناَسبة:  يف    املوعود  املسيح 
بركات الصالة على النيب  وأتثرياهتا 
فاملصلِّي  بياهنا،  ميكن  ال  حبيث  كثرية 
عليه ال يستحق الثواب األخروي فقط 
الدنيا  هذه  والشرف يف  العز  ينال  بل 

أيضا. 
الصالة  أمَهية    حضرته  مث كتب 
على النيب  وطريَقها وبركاهتا وروَحها 
يف رسالة وّجهها إىل السيد مري عباس 

علي شاه وأوصاه فيها قائال: 
»عليك أن تتوجه كثريًا إىل الصالة على 
  له  الربكة  واسأل   ، الكرمي  النيب 
بذوق وإخالص كما يسأهلا أحد حلبيبه 
حقًّا، واسأهلا بتضرع شديد، وال ينبغي 
التضرع  هذا  يف  تصنُّع  أي  يكون  أن 
  والدعاء، بل جيب أن تكون للنيب
الصداقة واحملبة الصادقتان، وأن يكون 
سؤال الربكات املذكورة يف الصالة على 
النيب الكرمي  انبعا من صدق الروح؛ 
ويف احلقيقة هو ليس حباجة إىل دعاِء 

فأهم األدعية ِلَهزِّ عرِش الله تعاىل وإلثارِة حبه ورحمته ورأفته  هو الصالُة عىل النبي  التي يجب 

ترديدها دوًما....    ويف الحقيقة هو ليس بحاجة إىل دعاِء أحٍد، ولكن هناك ِسًّا عميقا مكنوًنا فيه وهو: 

عندما يطلب أحٌد رحـمًة وبركًة لآلخر بحب ذايت، ُيصبح األول جزًءا من وجود الثاين بسبب عالقة الحب 

الذاتية هذه، فالفيض الذي ينـزل عىل املدعو له ينـزل عىل الداعي أيًضا...
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ِسرًّا عميقا مكنواًن  أحٍد، ولكن هناك 
رحـمًة  أحٌد  يطلب  عندما  وهو:  فيه 
وبركًة لآلخر حبب ذايت، ُيصبح األول 
عالقة  بسبب  الثاين  وجود  من  جزًءا 
احلب الذاتية هذه، فالفيض الذي ينـزل 
على املدعو له ينـزل على الداعي أيًضا، 
على  األحدية  احلضرة  فيوض  وألن 
فاملصلون  متناهية،  ال    هللا  رسول 
الربكة  يبتغون  الذين    النيب  على 
لرسول هللا  ابحلب الذايت، أيخذون 
قدر  على  الالهنائية  الربكات  من  بركة 
محاستهم، وال يظهر هذا الفيض دون 
محاس روحاين أو حب ذايت، وعالمة 
احلب الذايت هذا هو أال يتعب اإلنسان 
النفسية  األغراض  تدخل  وال  ميل  وال 
بركات  لتظهر  إال  يصلي  وأال  فيه، 
)ال   ، الكرمي  النيب  على  الكرمي  هللا 

  ينبغي أن تكون الصالُة على النيب
الدنيوية بل من أجل  املنافع  من أجل 
وعليك   ) للنيب  الربكات  تظهر  أن 
أيًضا.  األخرى  األوراد  يف  تستِمرَّ  أن 

)رسائل أمحد ، ج1( 
النيب  على  الصالة  ينبغي  وكيف  مباذا 
للصالة  أنواعا كثرية  هناك  ألن  ؟ 
املوعود  املسيح  قال   ، النيب  على 

 يف توضيح ذلك: 
»إن أفضل كلماِت الصالِة على النيب 
الكرمي  هي اليت خرجت من لسانه 
على  صلِّ  »اللهم  وهي:    املبارك 
حممد وعلى آل حممد كما صليت على 
محيد  إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم 
جميد. اللهم ابرك على حممد وعلى آل 
وعلى  إبراهيم  على  ابركت  حممد كما 
جميد.«...  محيد  إنك  إبراهيم  آل 

الصالة  كلمات  إن  القول  قصارى 
على النيب  هذه أكثر بركًة من مجيع 
أنواع الصالة عليه، وهي ِورُد هذا العبد 
املتواضع أيًضا. وال يلزم فيها قيد العدد، 
بل ما يلزم هو قراءهتا إبخالص وحب 
وتركيز وتضرع إىل أن تنشأ حالة البكاء 
والوجدان والتأثُّر وينشرح الصدر وينشأ 

الذوق.« )رسائل أمحد ، ج1( 
حبماس    النيب  على  نصلِّ  مل  فما 
َنه لن تنشأ فينا الرقة  القلب ذاكرين ِمنـَ
هي  ما  االضطرار.  وحالة  واإلخالص 
احلكمة والسر يف قول »اللهم صّل« مرة 
الثانية يف  وقوِل »اللهم ابرك« يف املرة 
م املصلح  الصالة على النيب ؟ قد قدَّ
 شرحا مجيال جدا لذلك،  املوعود 
ولو فهمنا هذا األمر ومعانيه ووضعناه 
ّنا من الصالة على النيب  يف البال لتمكَّ

مشهد عام خليمة الرجال
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 بعمق أكثر، فذكر  يف إحدى ُخَطِبه: »يصلي مجيع 
املسلمني على النيب  ولكن معظمهم ال يفهمون معناها 
األصلي وال يعلمون ما الفائدة اليت تصل النيب  بسبب 
صالهتم عليه  وما الفائدة اليت تصل إمياهنم، )أْي تصل 
إميان املصلي عليه( إن الطفل لن يقّدر األملاس واجملوهرات 
بينما يتناول ِكسرة خبز، قال املصلح املوعود : أبنّي يف 
هذا الوقت ميزة الصالة على النيب  من خالل كلماهتا 
« قبل لفظ »اَبِرْك« يف الصالة  الظاهرية، ُوضع لفظ »َصلِّ
على النيب ، قلَّما يفّكر املسلمون يف سبب ورود لفظ 
« قبل »ابِرْك«، واحلكمة يف هذا الرتتيب ستنكشف  »صلِّ
على يتمعَُّن ويتأمل فيه علميا. الصالة ابللغة العربية تعين 
ادُْع للنيب ، والدعاء  اللهم  فـ«اللهم صل« تعين  الدعاء 
نوعان، األول هو دعاء َمن ال ميلك شيئا وهو يطلب من 
هو  والثاين  صديقه،  أو  أبويه  من  املرء  اآلخر كاستمداد 
دعاء َمن ميلك اخليار وهذا يعين أنه يدعو للعطاء، يقول 
حضرته : إن هللا مِلٌك فاملراد من »اللهم ادُْع« هنا هو 
أن هللا ملك يقبل أحياان ويرفض يف أحيان أخرى، ودعاُء 
هللا يعين أنه  أيمر اهلواء واملاء واألرض واجلبال ومجيع 
« هو أن اي إهلي،  اخللق بتأيـيد عبِده، فاملراد من »اللهم صلِّ
ْر لرسولك كلَّ حسنٍة وخري. لو ُقبلت الصالة على النيب  قدِّ
 مرة واحدة فهذا فوز عظيم وإال كل ما سيقرّره اإلنسان 
من دعاء يكون انقصا غري كامل، فما يطلبه اإلنساُن بوازع 
تعاىل:  هلل  العبُد  يقول  لذا  ابلتأكيد،  انقصا  يكون  عقله 
قّدْر أنَت ألن ِعْلَمك كامل. ولفظ »ابرْك« من بـَرََك أي 
اجتمع، لذلك ُيقال ملستنقع املاء ِبرَْكة ألن املاء جيتمع فيها، 
فاملراد من القول »اللهم ابرْك« هو أن اي إهلي، إن الرمحة 
والفضل والِنعم اليت أنزلَتها على النيب  زِْدها حبيث جتتمع 
له رمحُة العامل كله وبركاته. فلفظ »صل« مبنـزلة البذرة ولفظ 

»ابرك« هو رقيُّها، أْي ما أراد هللا من حسنة وخري هو بذرة 
الرقي و »ابِرْك« هو جْعُل هذه البذرة ُتثمر أبمثار ال تنقطع 
أن  أيضا وهو  نفهم ذلك أبسلوب آخر  أن  أبدا. وميكن 
املراد من الدعاء »اللهم صل على حممد« هو أن اي إهلي، 
آِت حممدا عظمة برفع ذكره يف هذه الدنيا وإبعطاء النجاح 
والغلبة لرسالته وإبعطاء الدوام لشريعته وأكرْمه بعظمة يف 
وثواهبا  أجرها  وبزايدة  أمته  بقبول شفاعته يف حق  اآلخرة 
على حممد  ابرْك  »اللهم  من  املراد  وكذلك  أضعافا كثرية، 
وعلى آل حممد« هو أن اي إهلي، أِقم العز والعظمة والشأن 
العظيم واجملد الذي قّدرَته للنيب  وارزقه دواما. هذا هو 

الرتتيب الذي هو عظيم للغاية وكامل متكامل. 
ننال  احلقيقة  هذه  فهم  بعد    النيب  على  نصّلي  وحني 
نصيبا من هذه الصلوات والربكات وحني يصلي هللا تعاىل 
اليوم  األعداء  إن  يقينا.    أدعيته  تصلنا    النيب  على 
هو  ذلك  على  احلقيقي  فالرد   ، النيب  على  يتجرؤون 

اإلكثار من الصالة عليه. 

»ربنا..« مفتاح التوبة، وآللئ  من األدعية املأثورة
واآلن سأعرض بني أيديكم بعض األدعية األخرى أيضا، 
معظم الناس حيفظون بعضها لذا ميكن هلم أن يرّددوها. إن 
هللا تعاىل قد علََّمنا الدعاء التايل، ِعْلًما أن هللا حني يعلِّم 
دعاًء فهو يقبله أيضا إذا رفعه مؤمٌن من قلبه، ورد يف القرآن: 
َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رمَْحًَة  تـَ ْعَد ِإْذ َهَديـْ َنا بـَ ُلوبـَ َنا اَل ُتزِْغ قـُ رَبـَّ
إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب )آل عمران 9( وردت هنا صفة هللا 
»الوهاب« أْي أن هللا تعاىل هو الذي يهب حبسب حالة 
اإلنسان وعمِله ويعطيه بغري حساب وأبحسن وجه. هذا 
الدعاء هام للغاية وفيه إشارة إىل حقيقة مفادها أن كثريا 
من الناس ُيْكرَمون بِنَعم هللا وأفضاله ولكنها تؤدي هبم إىل 
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فيبدؤون  والفساد بسبب ضعفهم وسوء حظهم،  الضالل 
بسوء استخدام ِنَعِم هللا تعاىل. إهنم ُيلبسون هدى هللا تعاىل 
معاين خاطئًة وبذلك يهيئون أسباب دمارهم، وقد حّذر هللا 
تعاىل املسلمني بذكر أمثلة من األداين السابقة لذا جيب أن 
تسعوا الجتناهبا، وتدعوا هللا تعاىل أن حيميكم من ارتكاب 

مثل هذه األخطاء. 
ويف هذا الدعاء نبوءة أن املسلمني سيميلون إىل تضخيم األمور 
التعليم األصلي  البسيطة إىل درجة كبرية، ونسيان  واملسائل 

والواضح. 
لقد جاء يف رواية أن النيب  كان يردد هذا الدعاء بصورة 
دائمة، وكان اهلدف من ترديده إايه أنه  كان يتوقع من 
أيضا أن يرددوه. فال شقاوة أكرب من أن يهتدي  أصحابه 
املرء مث يِضّل الطريق، ويصبح حمل سخط هللا تعاىل بعد أن 
كان حائزا على أفضاله . ولسوء احلظ نرى أن املسائل 
التعليم  من  املسلمني  غالبية  أبعدت  قد  والفرعية  البسيطة 
الواضح واحلقيقي. هذا ما يفعله املشايخ املعاصرون املزعومون 
اليوم ويسببون الفرقة بني الناس، األمر الذي أحدث الُفرقة 
والتشتت يف القلوب. وابلنتيجة نرى املسلمني عطاشى لدماء 

إخوهتم املسلمني، وُيقتل األبرايء والصبيان دون هوادة. وقد 
ُحرم املسلمون من كل الِنعم واألفضال اليت كانت مقدرة هلم. 
فعلى األمحديني أن يدعوا بوجه خاص أال تزيغ قلوهُبم بسبب 
الظروف القاسية وأال حُيرَموا من الربكات اليت قّدرها هللا تعاىل 

لنا. 
  ويف ذكر الدعاء الوارد يف هذه اآلية ذكر املسيح املوعود
حادث يتعلق ابلشهيد الصاحبزاده عبد اللطيف فقال: لقد 
اجتمع مشايخ كابول أبمر من احلاكم للنقاش معه، فقال هلم 
الشهيُد: إن لكم إهلني اثنني، ويل إله واحد ألنكم ختشون 
احلاكم كخشية هللا، وما دام يل إله واحد فال أخشى احلاكم. 
وحني كان عبد اللطيف يف بيته قبل أن ُيعتقل ومل يعرف شيئا 
عما هو حادث، قال خماطبا يديه: اي يدّي! هل تقدران على 
حتمُّل القيود؟ سأله أهُل بيته: ما هذا الكالم الذي خرج من 
لسانك؟ قال: سوف تعرفون األمر بعد صالة العصر. فجاء 
رجال احلاكم بعد صالة العصر واعتقلوه. فقال عبد اللطيف 
انصحا أهل بيته: أان ذاهب ولكن حذاِر أن ختتاروا سبيال 
آخر. جيب أن تثبتوا على إميان واعتقاد أعتنقهما أان. وقال يف 
الطريق بعد اعتقاله: أان َمِلك هذا اجملمع. مث سأله املشايخ أثناء 

املنصة األساسية للجلسة
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النقاش: ماذا تقول حبق الرجل القادايين الذي يّدعي أنه املسيح 
املوعود؟ قال الصاحبزاده عبد اللطيف: لقد رأيُت هذا الرجل 
وأمعنُت النظر يف أمره، وتوصلت إىل نتيجة مفادها أْن ال مثيل 
له على وجه األرض. وال شك أنه هو املسيح املوعود وحييي 
املوتى. فأثر املشايخ ضجة وقالوا: هو كافر وأنت أيضا كافر. 
وهددوه ابلرجم يف حال عدم توبته يف حضرة احلاكم. فعلم 
َنا  ُلوبـَ َنا اَل ُتزِْغ قـُ عبد اللطيف أنه ميت ال حمالة. مث تال آية: رَبـَّ
.َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك رمَْحًَة إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب تـَ ْعَد إِْذ َهَديـْ بـَ
أقول: هذا الدعاء ضروري لتقوية اإلميان ومواجهة الظروف 
ضربه  الذي  الـَمثل  تعاىل.  هللا  إنعامات  ولنيل  القاسية 
الصاحبزاده عبد اللطيف للثبوت على اإلميان كان َمثال أعلى 
على اإلطالق، غري أن اإلنسان يواجه أحياان أمورا بسيطة 
تلك  الجتناب  الدعاء  هذا  من  بد  ال  لذا  إميانه.  فيتزلزل 

الظروف ومقاومتها.
مث عّلم هللا تعاىل ملغفرة الذنوب والثبات والنصرة على القوم 
بِّْت  َنا يِف أَْمراَِن َوثـَ َنا َوِإْسرَافـَ َنا اْغِفْر لََنا ُذُنوبـَ الكافرين دعاء: رَبـَّ

 .أَْقَداَمَنا وَاْنُصراَْن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن
يقول املسيح املوعود  شارحا هذا الدعاء: »لقد عّلم هللا 
َنا  َنا َوِإْسرَافـَ َنا اْغِفْر لََنا ُذُنوبـَ تعاىل يف سورة آل عمران دعاء: رَبـَّ
بِّْت أَْقَداَمَنا وَاْنُصراَْن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن، واملعلوم  يِف أَْمراَِن َوثـَ

أنه إذا مل يكن هللا يغفر الذنوب َلما عّلم هذا الدعاء قط«. 
اإلنسان خّطاء ويصدر منه تقصريات بل ذنوب يف مناسبات 
كثرية، وخاصة يف الزمن الراهن الذي بلغ فيه ملعان الدنيا َأْوَجُه، 
نرى الشيطان مرتصدا كل خطوة، وال ميكن لإلنسان اجتناب 
األحيان  بعض  ويف  ونصرته.  تعاىل  بفضل هللا  إال  الذنوب 
تتحول السيئات الشخصية إىل سيئات تضر ابجلماعة وحتول 
دون تقدمها. لذا فقد عّلمنا هللا تعاىل هذا الدعاء ملغفرة ذنوبنا 
وعدم حرماننا من أفضاله تعاىل نتيجة جتاوزان احلدود. واهلدف 

من تعليمه كما قال املسيح املوعود  هو أنه إذا استغفر 
الناُس هللاَ تعاىل لذنوهبم عند انتباههم إليها يغفر هلم هللا تعاىل. 
ولكن هذا ال يعين أنه جيوز لإلنسان أن يستمر يف ارتكاهبا 

دون االنتباه إليها. 
اجلمع،  صيغة  هنا  اسُتخدمت  قد  أنه  أيضا  ابلذكر  جيدر 
النصرة  استنزال  إىل ضرورة  املؤمنني  أنظار  ه  وُجِّ قد  وبذلك 
ابلدعاء لبعضهم بعضا، لكيال تتحول أخطاؤهم الشخصية 
إىل أخطاء تضر ابجلماعة فتحرمنا من أفضال هللا تعاىل وأال 
يتمادى املعارضون الكفار يف اضطهادان، بل ندعوك اي ربنا، 
كجماعة، أن اغفر لنا أخطاءان الفردية واجلماعية، وإسرافنا يف 

أمران، أفرادا ومجاعة أيضا، وانصران على أعدائنا. 
  مث عّلمنا هللا تعاىل دعاء آخر لطلب املغفرة والرمحة منه
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن  ْغِفْر لََنا َوتـَ ُفَسَنا َوِإْن ملْ تـَ َنا َظَلْمَنا أَنـْ وهو: رَبـَّ

اخْلَاِسرِيَن
اآلية: »إن كثريا  املوعود  يف شرح هذه  املسيح  يقول 
من الناس يشكون هللا تعاىل وال ينتبهون إىل أنفسهم. إهنا 
مظامل اإلنسان نفسه وإال فإن هللا رحيم وكرمي. وبعض الناس 
فإّن هللا  لذا  يدركوهنا.  وبعُضهم ال  الذنب،  يدركون حقيقة 
تعاىل قد جعل االستغفار واجًبا إلزامًيا يف مجيع األوقات من 
أجل استمرار اإلنسان يف طلب محاية هللاِ من مجيع اخلطااي 
الظاهرة واخلفية، املعلومة واجملهولة، وسواء أارُتكبت ابأليدي أم 
ابألرجل أم ابألنف أم ابلعينني. يف هذه األايم، جيب االبتهال 
َنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا  إىل هللا بدعاء آدم  برتكيز خاص: رَبـَّ
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن، وقد ُأجيب  ْغِفْر لََنا َوتـَ ْ تـَ َوِإن ملَّ

هذا الدعاء سلفا.«
هلا  هناية  ال  األايم  هذه  الشيطان يف  يشنها  اليت  اهلجمات 
بل يشنها من كل جانب، ميينا ومشاال، ومن بني أيدينا ومن 
خلفنا. وكما يقول املسيح املوعود  إن كل عضو لإلنسان 
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هدف هلجمات الشيطان. وحنن يف الظروف الراهنة حباجة 
ماسة إىل االستغفار، وخاصة أنَّ املهمة اليت وُّكلت إلينا تقتضي 
نصرة هللا يف كل خطوة ويف كل حلظة. إن نصرة هللا تعاىل هي 
وحدها ميكن أن تسعفنا وتنقذان من هجمات الدجال وجتعلنا 
غالبني عليه، وحنن حباجة ماسة إىل أن نكسب أعماال جتلب 

لنا رضا هللا تعاىل ورمحته ومغفرته. 
يقول املسيح املوعود : الدعاء شيء عظيم فحينما نشبت 
املعركة بني آدم والشيطان مل ينفع سالح إال الدعاء. فقد انتصر 
ْغِفْر لََنا  ْ تـَ َنا َظَلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّ آدم على الشيطان بدعاء: رَبـَّ
رمَْحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن. كذلك ُعلِّم الدعاء نفسه لقتل  َوتـَ

الدجال يف الزمن األخري أيضا.«
أي كما نفع هذا الدعاء يف البداية سينفع الدعاء نفسه يف 
النهاية أيضا، وهذا ما تقتضيه الظروف الراهنة. احلكومات 
اإلسالمية كلها ضعيفة وال تستطيع أن تفعل شيئا ابألسلحة 
املوجودة. واحلق أنه ال حاجة إىل األسلحة للتغلب على الكفر 

بل هناك حاجة إىل األسلحة السماوية. 
َنا آِتَنا  مث نصحنا املسيح املوعود  كثريا برتديد الدعاء: رَبـَّ
َيا َحَسَنًة َويِف اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّنار. يقول  نـْ يِف الدُّ

 :
»التوبة ليست شيئا زائدا أو دون جدوى لإلنسان، وال ينحصر 
أتثريها يف القيامة فقط بل تنصلح بسببها دنيا اإلنسان وآخرته 
أيضا، وينال يف هذا العامل والعامل املقبل راحة وسعادة حقيقية. 
َيا َحَسَنًة َويِف اآْلِخرَِة  نـْ َنا آِتَنا يِف الدُّ يقول القرآن الكرمي: رَبـَّ
َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، ففي الكلمة »ربنا« إشارة دقيقة 
إىل التوبة يف احلقيقة ألن هذه الكلمة تقتضي أن اإلنسان 
جاء إىل هذا الرب متربائ من سائر األرابب األخرى اليت كان 
قد اختذها من قبل، ولكن ال ميكن أن تصدر هذه الكلمة 
من قلب اإلنسان أبدا دون أمل وحرقة حقيقية. »الرب« هو 

َمن يرّب ويوصل إىل الكمال تدرجييا، احلق أن اإلنسان يتخذ 
لنفسه أراباب كثرية، فإذا كان يعتمد كلّيا على ِحَيله ومكائده 
فهي أراببه. وإذا كان يعتّز بعلمه وقوته فهو ربه، وإذا كان 
يفتخر جبماله وماله وثروته فهي ربه. ابختصار، يتخذ املرء 
آالَف األرابب من هذا القبيل، وما مل يتخلَّ عنها كلها وما مل 
يتربّأ منها كليا، وما مل خُيضع بكامل اخلشوع والتواضع رأسه 
أمام الرب احلقيقي األحد الذي ال شريك له، وما مل خيّر على 
عتباته بصرخاِت »رّبنا« األليمة املذيبة للقلب، فهو مل يعرف 
الربَّ احلقيقي. يف هذه احلالة يتوب إىل حضرة هللا هبذه احلرقة 
وذوابن القلب معرتفا بذنوبه ويقول هلل تعاىل: »رّبنا«، أي أنت 
الرب احلق، ولكننا ظللنا اتئهني وضالني عند اآلخرين خطأ 
منا، وقد ختليُت اآلن عن تلك األوثن واآلهلة الباطلة وأُقّر 

بربوبيتك بصدق القلب وَأِخّر على عتباتك.
مث يقول : إن الذين يعتمدون على حيلهم َأىّن هلم أن 
يستعينوا ابهلل ويدعوه؟! إمنا مييل إىل الدعاء َمن ُسّدت يف 
وجهه السبل كلها إال ابب هللا تعاىل. وهو الذي يصعد الدعاء 
من قلبه. إًذا، فدعاُء: »ربنا آتنا يف الدنيا حسنة« إمنا هو شيمة 
الذين يتخذون هللا وحده رابًّ هلم ويعلمون يقينا أن األرابب 

الباطلة كلها ال تساوي أمام رهبم شيًئا.
ويقول عليه السالم: ليس املراد من النار هنا تلك اليت ستكون 
يوم القيامة فقط، بل الذي يعمَّر طويال يف هذه الدنيا يرى أن 
فيها أيضا آالف النريان. ويعرف أصحاب التجربة أنه توجد يف 
هذه الدنيا صنوف النريان من عذاب وخوف وسفك دم وفقر 
وفاقة وأنواع مرض وفشل وخماوف من الذّل واالحنطاط وآالف 
والزوج وغريها وصنوف  األوالد  قبل  األمل واألذى من  صور 
مشاكل ومصائب يف املعامالت مع األقارب. ابختصار، إن 
هذه األمور كلَّها انر، واملؤمن يدعو هللا تعاىل دوًما ربَّنا جَنِّنا من 
كافة أنواع النريان؛ وما دمنا قد أمسكنا أبهدابك ربنا فأنقْذان 



المجلد الواحد والثالثون، العدد الخامس، ذو الحجة ومحرم - 1439-40 هـ، أيلول/ سبتمبر  201٨ م

20

التقوى

من كل هذه اآلفات اليت جتعل حياة اإلنسان ُمرّة وتكون 
مبنزلة النار له. 

ابإلضافة إىل هذه األدعية القرآنية، هناك دعاءان أريد لفت 
أنظاركم إليهما، ومعظم اإلخوة حيفظوهنما. أحدمها دعاء من 
تعليم الرسول صلى هللا عليه وسلم واآلخر دعاء للمسيح 
املوعود عليه السالم من أجل النجاة من شر العدو ومن أجل 
النجاح. الدعاء الذي عّلمناه الرسول صلى هللا عليه وسلم 
هو: اللهم إان جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم. ورد 
َثُه َأنَّ النَّيِبَّ  ِ َأنَّ َأاَبُه َحدَّ رَْدَة ْبِن َعْبِد اللَّ يف احلديث َعْن َأِب بـُ
ْوًما َقاَل اللَُّهمَّ ِإانَّ جَنَْعُلَك  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا َخاَف قـَ َصلَّى اللَّ

ُعوُذ ِبَك ِمْن ُشرُورِِهْم.  يِف حُنُورِِهْم َونـَ
وكما قلت من قبل فإن مجاعتنا تواجه يف هذه األايم خاصة 
يف بعض البلدان أخطارًا أشدَّ من ذي قبل. إن احلكومات 
واحملاكم واملشايخ املزعومني كلهم يعادوننا ويسعون جاهدين 
واحلال  لنا،  وليس  بنا.  الضرر  الستغالل سلطتهم إلحلاق 
هذه، من سبيل إال أن ننيب إىل هللا تعاىل أكثَر من ذي قبل، 
وندعوه تعاىل لكي حيفظنا من شرور األعداء ويقضي عليهم. 
علينا أداء النوافل و اإلكثار من الدعاء يف كل حركة وسكون 
صا أيضا. ليس عندان سالح وال قوة، ولكن هذا الدعاء 
الذي عّلمناه الرسول صلى هللا عليه وسلم قادٌر على رّد شرور 
األعداء والقضاء عليهم، شريطة أن نقوم هبذا الدعاء بصدق 

القلب وبيقني كامل ابهلل تعاىل، عندها ستعترب هبا الدنيا. 
مث هناك دعاء للمسيح املوعود عليه السالم قال أن هللا تعاىل 
ألقاه يف قلبه، وهو: َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين 

وانصرين وارمحين. يقول عنه املسيح املوعود عليه السالم: 
تدهورْت صحيت البارحَة حىت أيقنُت أن أجلي قد أتى لوال 
نزل وحُي هللا. وفيما أان يف ذلك إذ غلبين النوم، ورأيت أين 
يف مكان كأنه زقاق مسدود، وجاءت ثالثة ثريان، واندفع 

أحدها إيّل مهامًجا، فضربُته ودفعته عين. مث جاء الثاين فدفعته 
أيضا عين، مث جاء الثالث وكان يبدو قواًي جًدا حىت أيقنت 
أن ال مفّر وال منجى منه. ومن عجائب قدرة هللا أنين ملا 
فاغتنمت  عين،  وجهه  الثور  صَرف  اخلوف  منه  أوجست 
ا جبسم الثور. ففررت  الفرصة وقرّرت الفرار من هناك حمتكًّ
من هنالك وأان أفكر أنه سريكض ورائي، ولكين مل ألتفت إليه 
ومل أره بعدها. ويف املنام ألقى هللا تعاىل يف قليب الدعاء التايل: 
»ربِّ كلُّ شيٍء خادُمك، ربِّ فاحَفْظين وانُصْرين وارمَحْين«. 
وأُلقَي يف قليب أنه االسم األعظم، وَمن قرأ هذه الكلمات جنا 

من كل آفة. 
ويقول املسيح املوعود عليه السالم: جاء أحد اآلريني اهلندوس 
طالًبا مين الدواء، فقصصت عليه هذه الرؤاي، فقال يل اكتب 

يل هذا الدعاء، فكتبت له، فحفظه.
وكتب معلق اجلريدة عن هذه الرؤاي: بعد أداء صالة املغرب 
دخل املسيح املوعود عليه السالم إىل بيته ورجع إىل املسجد 
ثنية بعد حوايل ساعة وقال: الكلمات اليت ُأهلمُت البارحة يف 
الرؤاي قررُت أن ُتقرَأ يف الصالة كدعاء، وقد بدأُت بقراءهتا. 
وأمر املسيح املوعود عليه السالم اجلماعة أبن يقوموا هبذا 
الدعاء، فقال: هذا الدعاء ِحرٌْز وُعوذٌة، ولسوف أدعو به 
من اآلن فصاعًدا يف كل صالة بال انقطاع، وعليكم أيًضا 

أن تدعوا به.
يعّلم  وما  الدعاء  هذا  ما يف  أكرب  إن  السالم:  عليه  وقال 
التوحيد احلقيقي، أي يوّلد اليقني أبن هللا جل شأنه وحده 
الضاّر والنافع، هو أننا ُعّلمنا فيه أن كل شيء خادمك اي 
رب، مبعىن أن أي شيء مؤذ وضار ال ميكن أن يضران بدون 

إرادتك وإذنك أبًدا. 
إىل  أنظاران  يلفت  السالم وهو  عليه  املوعود  املسيح  يقول 

ضرورة األدعية: 

َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين وانصرين وارمحين. 
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أهنا  هي  إمنا  الرمحانية  مزية  أن  اعلموا 
جتعل املرء أهاًل لالستفادة من فيوض 
تعاىل:  هللا  قول  فإن  لذا  الرحيمية، 
ليس كالما  لكم«  أستجب  »ادعوين 
يقتضيه شرف  ما  هذا  بل  أبًدا  فارغا 
اإلنسان  صفة  الدعاء  اإلنسان. 
واالستجابة صفة هللا، والذي ال يؤمن 
بذلك فهو ظامل. إن الدعاء حالة مفعمة 
ابملتعة والسرور حبيث إين متأسف أين ال 
أجد كلمات لتبيان ذلك السرور واللذة 

للدنيا. إمنا ُيدرَك ذلك ابلتجربة واإلحساس. 
ابختصار، إن أول شروط الدعاء أن يعمل 

املرء األعمال الصاحلة ويصلح املعتقد، ألن الذي ال يصلح 
معتقداته وال يقوم ابألعمال الصاحلة  وال يقوم ابلدعاء فكأنه 

خيترب هللا تعاىل.
 وقال عليه السالم: الواقع أن املقصود من دعاء: »اهدان 
الصراط املستقيم« هو أن اجَعْل ربَّنا أعمالنا أكمَل وأمتَّ. مث 
صرّح ذلك أكثر بقوله: »صراط الذين أنعمت عليهم«، أي 
أننا نريد االهتداء إىل صراط املنعم عليهم، وأنقْذان من صراط 
املغضوب عليهم الذين نزل هبم العذاب نتيجة سوء أعماهلم. 
وبقوله: »الضالني« عّلمنا دعاء أْن أنِقْذان أيضا من أن نضّل 

دون محايتك.

الدعاء نوع من املوت
شيئا  الدعاء  يعّدون  الناس  من  السالم: كثري  عليه  وقال 
بسيطا. فاعلموا أنه ليس الدعاء أن يدعو املرء بشكل عادي 
ويرفع األيدي مث جيلس ويقول ما جاء على لسانه. مثل هذا 
الدعاء ال جدوى منه ألنه يكون مثل ترديد ِورٍد من األوراد 

فحسب، حيث يرّددون بعض األوراد بدون أن ينبع الصوت 
من األفئدة،  وتشاركه القلوب، ويكون معه اإلميان بقدرة 
هللا وقوته. اعلموا أن الدعاء نوًعا من املوت، وكما يكون 
عند املوت اضطراب وقلق، فكذلك جيب أن يكون الدعاء 
مقروان ابالضطراب والقلق واحلماس. فما مل يكن يف الدعاء 
منتهى االضطراب واحلرقة فال جيدي نفًعا. لذا على املرء أن 
يستيقظ يف جوف الليايل ويعرض مشاكله أمام هللا تعاىل يف 
غاية التضرع والبكاء واالبتهال، ويستمر يف مثل هذا الدعاء 
حىت يبلغ حالًة كحالة املوت، عندها يصل الدعاء درجَة 

االستجابة. 
وفقنا هللا تعاىل للقيام ابألدعية كما هو حقها. وكما قلت من 
قبل اهتّموا ابلدعوات يف هذه األايم الثالثة خاصة وبعدها 
َتنا على دينه، وزادان  أيضا على الدوام. أعاذان هللا مبالذه، وثبـّ
إميااًن مع إمياننا، وأراان مشاهد ازدهار اجلماعة أكثر من ذي 
قبل ابستمرار، وخّيب خطط العدو كّلها. تعالوا ندُع مًعا 

اآلن. 

حضرة أمري املؤمنني حييي الضور بعد إلقاء الكلمة الفتتاحية
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أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. بْسِم هللا الرَّْحَن 
ْوم  الرَّحيم * اْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم *  َك َنْسَتعنُي * اْهدَن الصِّ ْعُبُد َوإيَّ َك نـَ ين * إيَّ الدِّ
الِّني،  َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ ِصرَاط الَِّذيَن أَنـْ

آمني. 
َهى َعِن  نـْ ِإنَّ هللَا َيُمُر اِبْلَعْدِل َواْلِْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَب، َويـَ
)النحل   ُروَن َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  ْغِي،  َواْلبـَ َواْلُمْنَكِر  اْلَفْحَشاِء 

 )91

أمر هللا تعاىل يف هذه اآلية ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، 
وقد تناولُت هذا املوضوع يف خطاابيت من زوااي خمتلفة يف السنوات 
املاضية، وال يزال هذا املوضوع واسًعا جدا، وإلقامة األمن يف العامل 
حقيقيا  وعابدا  اآلخرين  حقوق  ومؤدِّاي  خلوقا  اإلنسان  وجلْعل 
خلالقه ال بد من العمل ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وال 
ميكن بيان هذا النموذج ما مل يرتفع مستوى األخالق والروحانية 
وما مل يتم حتديد مبادئ العدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ضمن 
قيود وحدود معينة، لذلك فإن هللا تعاىل، الذي هو أعلم بنفِسيَّة 
َهى َعِن  نـْ اإلنسان، قد ذكر املنهيات أيضا مع األوامر فقال: َويـَ

   .ْغِي اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر وَاْلبـَ
 

ما العالقة بني تلك األوامر الثالثة واملنهيات الثالثة بعدها؟!
وما هي عالقة األوامر ابلنواهي؟ وما هي احلكمة والفلسفة وراءها؟ 
مع أنه يف ابدئ النظر لو أُقيم العدل وُعِمَل ابإلحسان وإيتاء ذي 
سيئٌة،  بقيت  وملا   سيئة،  من  هناك  بقي  ملا  ينبغي  القرىب كما 
  املوعود  املسيح  ذكر  لقد  النواهي؟!  ذكر  إىل  احلاجة  فما 
عالقة األوامر مع النواهي وحكمتها، فقال: كل هذه احلسنات 
العدل إىل  إن مل توضع يف مواضعها تصبح سيئات. فسيتحول 
وسيعود  فيها؛  ُيستقبح  درجة  إىل  احلد  جتاُوز  أي  فحشاء.. 
اإلحسان منكرًا.. أي ما يرفضه العقل والوجدان؛ ويصبح »إيتاء 
ذي القرىب« بغًيا.. أي أن ظهور عاطفة الشفقة يف غري موضعها 
سيؤدي إىل مواقف مكروهة؛ ذلك أن البغي يف احلقيقة هو املطر 
الذي يتجاوز احلد ويدمر الزروع، أو هو جتاوز االعتدال يف أداء 
احلق. وابجلملة فإن أي قسم من األقسام الثالثة إذا صدر يف غري 
حمله كان ُخُلًقا سيًئا، وهلذا ُيشرتط أن يكون كل يف حمله. وينبغي 
أال يغينّب عن الذهن هنا أن جمرد العدل أو اإلحسان أو الشفقة 
اليت هي كالشفقة بذوي القرىب، ال يكون ُخُلقا يف حد ذاته، وإمنا 
هي حاالت طْبعية وملكات فطرية توجد حىت يف األطفال قبل 

أَْمُن الَعاَلِم َبْيَن َثَلَثِة أََواِمٍر َوَثَلَثِة منهيات
اخلطاب النهائي الذي ألقاه أمري املؤمنني سيدن مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعاىل بنصره العزيز 

اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم
يوم 2018/08/5  ف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا مبناسبة اجللسة السنوية
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العقل،  فهو مشروط ابستخدام  اخُلُلق  وأما  فيهم.  العقل  نضوج 
كما أنه مشروط أبن تستعمل كل قوة يف موضعها. )فلسفة تعاليم 
اإلسالم(. فاإلسالم قد وضع مجيع األحكام يف حدود ومبادئ، 

واخلروج عنها يؤدي إىل فساد. 

تلك ماهية الفحش، فاجتنبوه
واآلن سأبني بعض األمور عن هذه النواهي من القرآن واحلديث 
وأقوال املسيح املوعود ، لكي تْعلموا حلد ما أمهيتها لتحسني 
ما  ومعانيها.  مضامينها  وتعلموا  والروحانية  األخالقية  حالتكم 
هو الفحش؟ نرتمجه ابألردية بـ«عدم احلياء«، ولكن ال ُيعَلم من 
حده  جاوز  شيء  اللغويني كل  عند  معانيه،  سعة  الرتمجة  هذه 
اْلَفْقَر  َيِعدُُكُم  ْيَطاُن  الشَّ تعاىل:  قول هللا  هو  فاحٌش، كما  فهو 
َوَيُمرُُكْم اِبْلَفْحَشاِء )البقرة 269( قال املفسرون أي الشيطان 
هو  هنا  الفحش  من  املراد  البعض  وعند  تتصدقوا،  أبال  يمركم 
البخل، ويقال للبخيل فاحشا، ويف لسان العرب: الفاحش سيئ 
األخالق املتشدد وشديد البخل، الَفْحَشاُء والَفاِحَشُة: ما َعُظَم 

قبحه من اإلمث، والبخل يف أداء الزكاة، وعند البعض هو كل ما 
هنى هللا عنه، والُفْحُش والَفْحَشاُء والَفاِحَشُة: ما عظم قبحه من 
ْنهى َعِن  األفعال واألقوال، قال إمساعيل حقي وهو مفسر قدمي: يـَ
اْلَفْحَشاِء، وهي الذنوب اليت عظم قبحها قوال وفعال مثل الكذب 
والبهتان وعدِّ الشريعة شيئا حقريا والزان والشذوذ اجلنسي وكل ما 
مينعك من هللا تعاىل ويقطع صلتك ابهلل ولو لبعض الوقت سواء 
كان املال أو األوالد وغريها من األشياء فهي كلها من الفحشاء 
أيضا  وأسبابه  تعاىل،  عن هللا  االنقطاع  من  أقبح  ال شيء  ألنه 
تدخل يف الفحشاء، فالذي أيخذ املرء إىل القبح هو أيضا قبيح، 
الفحش والفحشاء كل قول وفعل  املراد من  فتبّي من ذلك أن 
يكون قبيحا أو يدفع إىل القبح ومينع من أوامر هللا. وميكن أن 
أو ميكن  الدنيوية  األمور  العدَل يف  أيضا  ملحد  يّدعي شخٌص 
أن يعدل حلد ما يف بعض األمور وإن كان ال يستطيع أن حيقق 
بعض  فيه  لو كانت  عقله ولكن  العدل حبسب  متطلبات  مجيع 
السيئات األخالقية وهو ال يؤمن ابهلل سلفا فال نستطيع القول 
أبن مستوى عدله وفق ما يريده هللا تعاىل منا، يريد هللا تعاىل من 

حضرة مرزا مسرور أمحد أيده هللا بنصره العزيز
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وال  حقيقية،  حسنات  أيضا  الظاهرية  حسناته  تكون  أن  املؤمن 
ميكن أن تصبح حسنات حقيقية ما مل ُيعَمل جبميع أوامره وما مل 
العدل  تعاىل، فمستوى  التقوى حبسب مرضاة هللا  يكن مستوى 
لدى املؤمن جمتنب الفحشاء هو أعلى بكثري من شخص دنيوي، 
ألنه ميكن لشخص دنيوي أن يعدل يف األمور الدنيوية إىل حد ما 
ولكنه ال يعمل أبحكام هللا تعاىل، لذا فعَمُله ابلعدل واإلحسان 
وإيتاء ذي القرىب، إن كان يعمل هبا، يكون خاليا من الروحانية، 
وملا كان خاليا من الروحانية لن ينشأ فيها الصفاء الذي يريده هللا 

تعاىل. 
  َّالنَِّب ْوا  أَتـَ ُهوًدا  يـَ َها َأنَّ  َعنـْ َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ  ورد يف رواية َعْن 
َقاَلْت َعاِئَشُة َعَلْيُكْم َوَلَعَنُكْم هللاُ َوَغِضَب هللاُ  اُم َعَلْيُكْم فـَ َقاُلوا السَّ فـَ
ِك وَاْلُعْنَف وَاْلُفْحَش  َعَلْيُكْم َقاَل َمْهًل َي َعاِئَشُة َعَلْيِك اِبلرِّْفِق َوِإيَّ
ْلُت رََدْدُت َعَلْيِهْم  َقاَلْت َأَوملَْ َتْسَمْع َما َقاُلوا َقاَل َأَوملَْ َتْسَمِعي َما قـُ
البخاري،  )صحيح  يِفَّ.  َلُْم  ُيْسَتَجاُب  َواَل  ِفيِهْم  ِل  ُيْسَتَجاُب  فـَ
كتاب األدب( هذا هو املعيار الجتناب الفحشاء أالَّ يدَع املرُء 
أخلَقه حىت عند إساءة العدو له واستهزائه به وسبِّه إيه، مل يكن 
جواُب عائشة رضي هللا عنها أيضا خارج دائرة العدل ولكن َخاَلطه 
ُسخط القلب وحني خيالط األمَر سخُط القلب ال يعمل ابلعدُل 
وَاْلُفْحَش.  وَاْلُعْنَف  ِك  ِإيَّ  : النب  لا  قال  لذا  مستواه،  أبعلى 
استخدم  هنا كلمة الفحش، وحبسب حكم هللا تعاىل ال ميكن 
إقامة العدِل حقيقًة من دون اجتناب الفحشاء وإظهاِر األخلق 
النب  كلمهم عليهم بقوله: »عليكم«. جيب  العالية، لذا ردَّ 
أن نضع أمامنا هذه األسوة حىت ُندرك هذا املستوى من العدل. 

األخلق،  السيئ  الشخص  هو  الفاحش  من  املراد  قلُت،  وكما 
ولكن كيف كان النب  يعامل مثَل هذا الشخص؟ قالت َعاِئَشة 
اْئَذُنوا  َقاَل  فـَ   هللِا  َرُسوِل  َعَلى  رَُجٌل  اْسَتْأَذَن  َها:  َعنـْ هللاُ  َرِضَي 
ْلُت َي َرُسوَل  َلُه اْلَكَلَم. قـُ ا َدَخَل َأاَلَن  َلمَّ ِبْئَس اْبُن اْلَعِشريَِة فـَ َلُه 
ْلَت ُثَّ أَلَْنَت َلُه اْلَكَلَم َقاَل َأْي َعاِئَشُة ِإنَّ َشرَّ  ْلَت الَِّذي قـُ هللِا قـُ
البخاري، كتاب  )صحيح  ُفْحِشِه.  اتَِّقاَء  النَّاُس  رََكُه  تـَ َمْن  النَّاِس 

األدب( فالفاحش الذي هو سيئ الكالم وسيئ األخالق الذي 
 : يتجنبه الناس ويرتكونه بسبب فحشه وقسوة كالمه، قال النيب
منه  يقرتبون  أي ال  ُفْحِشِه،  اتَِّقاَء  النَّاُس  رََكُه  تـَ َمْن  النَّاِس  َشرَّ  ِإنَّ 
بسب أخالقه السيئة وكالمه الفاحش ولكن النيب  قال يف رواية 
الشخص  هذا  بفحش  أعامل  اًشا حىت  َفحَّ َعِهْدِتِن  َمىَت  أخرى: 
مل  وما  العالية،  األخالق  يف  الدقة  إىل  انظروا  بييت؟!  جاء  الذي 
اآلخرين  معاملة  بسبب  بل  احلقيقي  العدُل  رسا  ما  ذلك  يتيسر 

ميكن أن يتأثر العدُل. 
اْلُفْحُش يِف َشْيٍء ِإالَّ  مث ورد يف رواية أن النيب  قال: َما َكاَن 
الرتمذي، كتاب  )سنن  زَاَنُه.  ِإالَّ  َشْيٍء  يِف  احْلََياُء  َوَما َكاَن  َشاَنُه 
الرب والصلة عن رسول هللا( هنا استخدم  كلمة احلياء مقابل 
الفحش، وهذا يعن أن ابتعاد املرء عن احلياء ُيقربه إىل الفحش، 
ينجرّون  نساء،  أم  رجاال كانوا  احلياء،  على  حيافظون  ال  فالذين 
إىل الفحشاء، وحني يتوجهون إىل الفحشاء تغلبهم أهواء النفس 
والذي تغلبه األهواء ال يقدر على العمل ابلعدل وال اإلحسان وال 

إيتاء ذي القرىب، فقول النيب  هذا عميق للغاية. 
مث ورد يف رواية أن َجاِبر ْبن َسُرََة َقاَل ُكْنُت َجاِلًسا يِف َمِْلٍس ِفيِه 
ِإنَّ    هللِا  َرُسوُل  َقاَل  فـَ َأَماِمي  َجاِلٌس  َسُرََة  وََأِب    هللِا  َرُسوُل 
النَّاِس  َر  َخيـْ َوِإنَّ  َشْيٍء  يِف  اإْلِْساَلِم  ِمَن  لَْيَسا  َفاُحَش  وَالتـَّ اْلُفْحَش 
ُهْم ُخُلًقا. )مسند أمحد، كتاب أول مسند البصريني(  ِإْساَلًما َأْحَسنـُ
وعن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا : ِإنَّ َشرَّ النَّاِس 
ْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َوَدَعُه النَّاُس اتَِّقاَء ُفْحِشِه. )صحيح مسلم،  َمْنزَِلًة يـَ

كتاب الرب والصلة واآلداب( 

أن  يعني  وهذا  الفحش،  مقابل  الحياء  كلمة    استخدم 

ابتعاد املرء عن الحياء ُيقربه إىل الفحش، فالذين ال يحافظون 

عىل الحياء، رجاال كانوا أم نساء، ينجّرون إىل الفحشاء... 
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فكما هو واضح من املعىن اللغوي هنا أن بذاءة اللسان أيضا من 
وعدم  الفاحشة  ابجتناب  انصحا    النيب  قال  مث  اخُللق.  سوء 
احلياء: َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل هللِا 
ُكْم وَاْلُفْحَش َفِإنَّ هللَا ال  ْوَم اْلِقَياَمِة َوِإايَّ ْلُم ُظُلَماٌت يـَ ُقوُل: الظُّ  يـَ
حَّ َأْهَلَك َمْن  حَّ َفِإنَّ الشُّ ُكْم وَالشُّ َش َوِإايَّ حُيِبُّ اْلُفْحَش َوال التـََّفحُّ
َبِخُلوا وََأَمرَُهْم  َقَطُعوا وََأَمرَُهْم اِبْلُبْخِل فـَ َلُكْم َأَمرَُهْم اِبْلَقِطيَعِة فـَ بـْ َكاَن قـَ

َفَجرُوا.  اِبْلُفُجوِر فـَ

ْيَطاُن اْلَفْقَر َوَيُْمرن ِبْلَفْحَشاِء؟! كيف يعدن الشَّ
فكل ما ُذكر يف هذا احلديث أنواع من الفحش وتقود إىل الذنوب 
حبسب  الدنيا  هذه  يف  اجتنبها  ومن  ذاهتا.  حبد  ذنوب  هي  أو 
أمر النيب  سيجتنب ظلمات يوم القيامة. وقد جاء يف القرآن 
اِبْلَفْحَشاِء  َوأَيُْمرُُكْم  اْلَفْقَر  َيِعدُُكُم  ْيَطاُن  الشَّ الشأن:  الكرمي هبذا 

 َوهللاُ َيِعدُُكْم َمْغِفرًَة ِمْنُه َوَفْضال َوهللاُ وَاِسٌع َعِليٌم
فكما يتبني من املعىن اللغوي أن املراد من الفحش هو كل سيئٍة 

ظاهرة. كذلك البخل أيضا ُيعّد فاحشة. والشيطان خيوِّف ابلفقر 
إًذا،  تعاىل.  هللا  حيبه  ال  مستنَكر  شيء  والبخل  ابلبخل.  وأيمر 
الشيطان خيوِّف ابلفقر وأيمر ابلبخل وذلك لتقرتفوا السيئات بدال 
ساعدمت  لو  أنكم  يف  مثال  التفكري  على  وحيثكم  احلسنات،  من 
الفقراء ودفعتم التربعات كيف تنفقون على أنفسكم. أما إذا كان 
اإلنفاق على اللغو واللعب فيأمر ابإلنفاق فيها. ينفق الناس كثريا 
يف هذا اجملال وال يبخلون. هذا ما نرى عليه الناَس املاديني ولكن 
أفضال هللا  لورثتم  سبيل هللا  يف  أنفقتم  لو  أنكم  يقول  تعاىل  هللا 
تعاىل. وهذا ما جرّبه عدد ال حُيصى من أفراد اجلماعة اإلسالمية 
األمحدية بفضل هللا تعاىل فال يواجهون الفقر بل يرزقهم هللا سعة 

وفضال. 
وِء وَاْلَفْحَشاِء  َا أَيُْمرُُكْم اِبلسُّ مث يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: ِإمنَّ
اإلنسان  أن  الواضح  من   ..ْعَلُموَن تـَ اَل  َما  اللَِّ  َعَلى  ُقوُلوا  تـَ وََأْن 
عندما يقرتف سيئة فسيقول ما ينايف أوامر هللا تعاىل وسيتمادى يف 
 وِء َا أَيُْمرُُكْم اِبلسُّ سيئات خمتلفة. املراد من السيئات املذكورة يف ِإمنَّ

مشهد من البيعة العاملية
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تلك السيئات اليت تضر صاحبها مثل سوء الظن والغفلة، واجلنب 
والوقاحة والكرب وما شاهبها من السيئات اليت يعود ضررها على 
مرتكبها أكثر من غريه. الذي يسيء الظن فإنه يظل قلبه حيرتق 
نفَسه. وقد رأيت كثريا من  دائما وهذا يضر  قلقا  كمدا ويواجه 
الناس على هذا احلال. مث خذوا الغفلة مثال، فإن صدر من املرء 
غفلة يف أمر ما فهي تضر الغافل نفسه. وهناك ذنوب أخرى إذا 
ظل اإلنسان يتمادى فيها ومل ينتبه إىل إصالح نفسه تصبح سيئات 
تضر اآلخرين أيضا، وهذا ما يعرّب عنه ابلفحشاء. وكذلك اخليانة، 
فسواء كانت اخليانة يف العمل أو املال فهي تضر اآلخرين. فمثال 
ْعِرضون أمام احلكومة ظروفهم بصورة خاطئة  هناك بعض الناس يـَ
وهكذا ينالون من الدوائر الرمسية منافع مادية، فهم أيضا يرتكبون 
الفحشاء. وهناك من يتهم غريه وحياول تشويه مسعته، فهذا أيضا 
فحشاء. وهناك من يقوم ابخلديعة، فاخلديعة واالحنياز غري املربر 
الرشوة  بتقدمي  بغريه  الضرر  إبحلاق  هدفه  املرء  وحتقيق  أحد،  إىل 
كما حيدث يف ابكستان ويف كثري من البالد يف العامل الثالث أيضا 
فحشاء. كل هذه األعمال تقود مرتكبيها إىل الفحشاء واملنكر، 
 . وجتعل املرء يقف مقابل هللا تعاىل، وإن كان يّدعي اإلميان به
فإذا كان احلال على هذا املنوال تتفشى السيئات تلقائيا، وعندما 
تتفشى السيئات ويتالشى الشعور عند املرء إبصالح النفس، ألهنا 
يبقى  فال  ومضرة ابآلخرين،  قومية  سيئات  إىل  تتحول  أن  ميكن 
احلالة سائدة يف  ونرى هذه  اجملتمع.  قائما يف  واإلنصاف  العدل 

البالد اليت تتالشى فيها القيم األخالقية وغريها. 

معىن املنكر.. وسبب ارتكاب الناس السيئات
وبعد النهي عن الفحشاء هنى هللا تعاىل عن املنكر.  سأذكر لكم 
اليت وردت يف معاجم خمتلفة. يقول  اآلن معاين كلمة، »منكر« 
اإلمام الراغب: »اإلنكار ضد العرفان... واملنكر كل فعل حتكم 
وهو  املُْنَكُر  العرب:  لسان  وجاء يف  بقبحه«.  الصحيحة  العقول 
ضد املعروف وكلُّ ما قبحه الشرع وَحرََّمُه وكرهه فهو ُمْنَكٌر. ويف 

ويقول  فعل«،  أو  قول  من  فيه رضى هللا  ليس  ما  املوارد:  أقرب 
اإلفراط يف  متعاطيه من  ُينكر على  ما  املنكر:  اآللوسي:  العالمة 

إظهار القوة الغضبية. 
ما  عباس  ابن  عن  رواية  السيوطي  الدين  جالل  العالمة  ويقول 

مفاده: املراد من املنكر هو التكذيب، وهو أقبح األمور. 
الفحشاء.  املنكر بعد  وكما قلُت من قبل إن هللا تعاىل هنى عن 
واملنكر  الفحشاء  ساد  إذا  أنه  أوردته  الذي  التفسري  من  ويتبني 
مرتكبوها  املنكر وأصر  الفحشاء حد  بلغت  وإذا  العدل  يقوم  ال 
هم  فاملنكرون  اإلحسان.  منهم  ُيتوقع  فال  الصدَق  وكّذبوا  عليها 
من ابتعدوا عن احلسنات، وغلبت عليهم النفس وتادوا يف جلب 
املنافع الشخصية ويكّذبون رسالة هللا تعاىل ابلظلم. هذا ما يفعله 
بعُض الناس وبعض األحزاب واحلكومات مع األمحديني يف هذه 
األايم. لقد جاء يف حديث أن النيب  قال: ِإنَّ هللَا لََيْسَأُل اْلَعْبَد 
ْنِكرَُه َفِإَذا  َعَك ِإْذ رَأَْيَت اْلُمْنَكَر َأْن تـُ ُقوَل َما َمنـَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ يـَ يـَ

َتُه َقاَل اَي َربِّ رََجْوُتَك َوَفرِْقُت ِمَن النَّاِس.  َلقََّن هللاُ َعْبًدا ُحجَّ
  هذه مأساة يواجهها املسلمون يف هذه األايم وقد حّذرهم النيب
منها ومع أن هذه اآلية تُتلى كل يوم مجعة ويتم التذكري هبا مرارا، 
مع ذلك خيشى البعُض الناَس أكثر من خشية هللا تعاىل وبسبب 

ذلك يتمادون يف ارتكاب السيئات. 
وجاء يف رواية أخرى عن عبد هللا بن مسعود ما مفاده: جاء رجل 
إىل النيب  وقال: كيف أعلم ما إذا كان ما أقوم به حسنة أم 
سيئة؟ فقال : إذا مسعَت جريانك يقولون: أحسنَت فاعلم أنك 
قمَت ابحلسىن، وإذا مسعَتهم يقولون: أسأَت، فاعلم أنك مل حتسن 

الصنع. 
إًذا، إذا سعى املرء ألداء حقوق اجلريان وجَتَنََّب إيذاَءهم وحاول رفع 
املصائب عنهم وسعى إلراحتهم قدر اإلمكان عندها ُيعّد عامال 
أبوامر هللا تعاىل، وإذا كان اجلار راضيا عن سلوك جاره يرضى عنه 

َعّد من املنكرين.  هللا أيضا وإال سيسخط عليه هللا ويـُ
أبية مزية جيب أن يتحلى املؤمن؟!
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من  هللا  يريد  وماذا  وسلوكه؟!  املؤمن  مزيَّة  تكون  أن  جيب  ماذا 
املؤمن؟! يقول املسيح املوعود  يف بيان ذلك:  »من خصائص 
من  لكن  اْلُمْنَكِر،  َعِن  َهْوَن  نـْ َويـَ اِبْلَمْعرُوِف  أَيُْمرُوَن  أهنم  املؤمنني 
أن  املنكر،  عن  وينهى  ابملعروف  أيمر  أن  قبل  اإلنسان،  واجب 
ُيثبت بعمله أنه ميلك هذه القدرة، ألنه قبل أن يؤثِّر يف اآلخرين 
جيب أن جيعل حالته مؤثِّرة، فال تكّفوا اللسان عن األمر ابملعروف 
ضرورية،  أيضا  الظروف  مراعاة  أن  إال  أبدا،  املنكر  عن  والنْهي 
وينبغي أن يّتسم أسلوب بيانكم ابللني والرفق. وكذلك فإن التفوه 

مبا ينايف التقوى إمث كبري«.
إًذا، ال شك أن من صفات املؤمن أنه ينهى عن املنكرات وعما 
ليس يف حمله، ولكن من واجبه قبل هنيه اآلخرين أن جيعل سلوكه 
ن حالته العملية، ألن حسن العمل هو  جديرا ابلتأثري فيهم وحيسِّ
الذي يقدر على التأثري يف اآلخرين. كذلك ال بد من االنتباه إىل 
أن الكالم جيب أن يراعي احملل واملكان. ال شك أن النهي عن 
املنكر مستحسن، ومن ينَه اآلخرين عن املنكر ُينقذ من بطش هللا 
تعاىل. ولكن جيب أن يفعل اإلنسان ذلك مراعيا احملل واملناسبة، 
فمثال إذا رأى أحد عيبا يف غريه فال جيوز له أن يبدأ يف بيانه ونشره 
بني عامة الناس، أو انتقاده، أو أن يبدأ ابحلديث ضده على املنصة 

بـَوَّأ منصبا يف اجلماعة.  تـَ إذا كان يـَ
ابختصار، من املستحسن جدا أن الناهني عن املنكرات ينقذون 
إذا  تعاىل،  هللا  بطش  من  وابلتايل  والذنوب  السيئات  من  الناس 
الذين  سلوك  أن  ذلك  إىل  وأضف  أبسلوب صحيح.  نصحوهم 
الضروري  الشرط  ولكن  أيضا،  إحساان  يصبح  املنكر  عن  ينهون 
لذلك هو أن يكون سلوك الناصح حسنا أوال مث جيب أن ينصح 
مراعيا املناسبة واحملل، وبكالم لنّي، وابلتقوى. هذا هو األسلوب 

اجلميل الذي من شأنه أن ينشر احلسنات يف العامل ابلتواضع. 

وصفة نجعة لجتناب الفحشاء واملنكر
لقد وصف هللا تعاىل للمؤمنني وصفة الجتناب الفحشاء واملنكر، 

ولو استخدمها املرء استخداما سليما جتنَب الفحشاء واملنكر بل 
جّنى منها ذريته أيضا، بل صار قدوة للدنيا وأنقذها من السقوط 
يف هوة الدمار. يقول هللا تعاىل اْتُل َما ُأوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّ  نـْ اَلَة تـَ اَلَة ِإنَّ الصَّ وََأِقِم الصَّ
ُعوَن )العنكبوت 47(. ويف آايت أخرى  ْعَلُم َما َتْصنـَ ُر وَاللَُّ يـَ َأْكبـَ
من  املراد  ألن  اجلماعة،  مع  ابلصالة  املؤمنني  تعاىل  هللا  أمر  قد 
املؤمنني  يزيد  مجاعًة  الصالة  وأداُء  مجاعًة،  أداؤها  الصالة  إقامة 
ألن  واملنكرات،  الفواحش  عن  اإلنسان  ينهى  ومودة، كما  حبًّا 
املرء إذا صلى مجاعة قضى كثريا من وقته يف العبادة وهكذا جنا 
من التفكري يف املنكرات. فال جرم أن العبادة لو قام هبا املرء مع 
شروطها فإهنا تنجيه من الفحشاء واملنكر والسيئات. أما الصالة 
اليت ال تنهى صاحبها عن الفحشاء واملنكر- وهذا حيدث أحياان 
إذ َيِكنُّ الناس رغم حضورهم املساجد احلقد والضغينة لآلخرين 
ويتكلمون ضدهم، وإذا خرجوا من املسجد يتقاتلون يف الشوارع 
ويتفرج عليهم الناس، فمثل هذه الصلوات جتعل أصحاهبا آمثني، 
أن  املفروض  أن  مع  املاديني،  الناَس  الدين  من  هبا  نـَفِّرون  يـُ كما 
يعرضوا عليهم الدين. لقد ورد يف احلديث َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي 
َهُه َصالُتُه َعِن  نـْ ُهَما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َمْن ملَْ تـَ َعاىَل َعنـْ اللَُّ تـَ

ْعًدا.  زَْدْد ِمَن اللَِّ ِإال بـُ اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر، ملَْ يـَ
فالصالة احلقيقية اليت تؤدَّى لوجه هللا خالصًة تنهى عن الفحشاء 
الدنيا، كما  شوائُب  الصالَة  شابت  إذا  ولكن  حتما،  واملنكر 
نرى ذلك عند البعض ويف بعض البالد اإلسالمية حيث يتبادل 
انبية،  بكلمات  ويهذون  التكفري  فتاوى  مساجدهم  يف  املشايخ 
فإن هذه الصلوات ال تنهى أصحاهبا عن الفحشاء واملنكر، بل 

تزيدهم إمثا على إمث. 

صفة الصلة الناهية عن الفحشاء واملنكر
يقول املسيح املوعود عليه السالم وهو يصف الصالة اليت تنهى 

عن الفحشاء واملنكر وجتعل صاحبها يفوز برضا هللا تعاىل: 
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إن اللذة واملتعة يف الصالة إمنا تتيسر نتيجة االتصال بني العبودية 
نفسه  معتربا  تعاىل  هللا  أمام  نفسه  العبد  يطرح  مل  فما  والربوبية. 
كاملعدوم تاًما أو ِشْبَه معدوم كما هو مقتضى الربوبية، فال ينـزل 

عليه فيضها وال ظلُّها. 
أي ال بد للمرء يف الصالة من منتهى التواضع واالنكسار واعتبار 
نفسه كاملعدوم، وال بد من السعي للعمل أبحكام هللا تعاىل لكي 
يذيقه هللا طعم الصالة احلقيقية اليت ينزل هبا عليه فيض هللا وظله. 

مث يقول حضرته عليه السالم: 
 ولو تيّسر للمصلي ذلك لنال متعة ما بعدها متعة. يف هذا املقام 
تعاىل  إىل هللا  فتسيل  تاما،  اإلنسان كاملعدوم  روح  تصبح  حني 
كعني جارية، وتنقطع عّما سوى هللا انقطاعا اتما )أي ال يبقى 
أمامه شيء سوى هللا تعاىل(، وعندها تنزل عليه حمبة هللا تعاىل، 
وابتصال هذين اهلِياجنِي، هياج الربوبية من األعلى وهياج العبودية 
من األسفل، تتولد كيفية خاصة امسها الصالة، وتلك الصالة هي 
اليت حترق السيئات وجتعلها رماًدا، وترتك وراءها نورًا وملعااًن ينفع 
السالك كمصباح منري عند أهوال الطريق وصعوابته، وُتطِلعه على 
كل ما يعرتض طريَقه من عوائق ِمن عشب وشوك وحجر عثرة، 
وتقيه منها. هذه هي احلالة اليت يصدق عليها قول هللا تعاىل: ِإنَّ 
اْلَفْحَشاِء وَاْلُمْنَكِر، إذ ال يكون سراج منري  َهى َعِن  نـْ تـَ اَلَة  الصَّ
يف يده بل يكون يف قلبه. وهذه الدرجة إمنا ُتنال ابلتذلل الكامل 
و  له،  وأىن  الكاملة،  والطاعة  الكامل  والتواضع  الكامل  والفناء 
احلال هذه، أن خيطر اإلمث بباله؟! كال بل يستحيل أن يتولد عنده 
اإلنكار والعصيان ويرتفع بصره إىل الفحشاء. ابختصار، تتيسر له 

لذة ومتعة ال أظن أين قادر على بياهنا. 
ويقول املسيح املوعود عليه الصالة والسالم: 

إن الصالة أيضا وسيلة الجتناب الذنوب. من مزااي الصالة أهنا 
تنهى عن اإلمث واملنكر. فاحبثوا عن صالة مثلها، واسعوا لتجعلوا 
صالتكم على هذا املنوال. الصالة روح العبادات، وأتيت ألطاف 
هللا تعاىل بواسطة الصالة نفسها. فأّدوها بكل شروطها لرتثوا نعمة 

هللا تعاىل.
مث قال عليه السالم: 

قال هللا تعاىل )إن احلسنات يذهنب السيئات(، وقال يف آية أخرى 
)إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر(، على الرغم من أننا نرى 
البعض يصلون ومع ذلك يعملون السيئات، ملاذا؟! اجلواب أهنم 
يصّلون، ولكن ليس ابلروح والصدق )أي ال يصلون بطريقة سليمة 
إذ ختلو صالهتم من الروح اليت هي ضرورية ألداء الصالة(، وإمنا 
ينقرون نقرات تقليًدا وعادًة فحسب، وروحهم ميتة. وهللا تعاىل 
»احلسنات«  هنا  تعاىل  قال هللا  لقد  يسّم صالهتم حسنات.  مل 
ليشري إىل مزية  املعىن واحد، ذلك  أن  ومل يقل: »الصالة«، مع 
الصالة وحسنها ومجاهلا وليبني أن الصالة اليت تّتسم بروح احلق 
للقيام  يقينا. الصالة ليست امسا  السيئات  التأثري ُتذهب  وفيض 
والقعود، بل احلق أن مّخ الصالة وروحها هو ذلك الدعاء املقرون 

بلذة ومتعة.
املرء  ينجو  وعندها  الصلوات،  هذه  مثل  نسعى ألداء  أن  فعلينا 
من الفواحش واملنكرات واملعاصي، ويصبح انفًعا للناس، وتصبح 
اليت  والدعوات  الصلوات  هذه  مثل  للبشرية.  ظلياًل  ظالًّ  أدعيته 
جيب أن نقوم هبا من أجل اإلحسان إىل العامل يف هذا العصر لكي 

خترج الدنيا من الفحشاء واملنكر. 

البغي، وسبب النهي عنه
والبغي  البغي.  هو  اآلية  هذه  عنه يف  هُنينا  الذي  الثالث  واألمر 

إن اللذة واملتعة يف الصالة إمنا تتيرس نتيجة االتصال بني 

العبودية والربوبية. فام مل يطرح العبد نفسه أمام الله 

تعاىل معتربا نفسه كاملعدوم متاًما أو ِشْبَه معدوم كام 

هو مقتىض الربوبية، فال ينـزل عليه فيضها وال ظلُّها. 
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معناه طلُب املرء جتاُوَز حدِّ االعتدال، سواء جتاوزَه أو مل يتجاوزه، 
أي  الكيفية  من حيث  واترة  الكمية  أي  القدر  من حيث  فتارًة 
الوصف. وبغيُت الشيء وابتغيُته: إذا طلبت أكثَر مما جيب؛ قال 
هللا تعاىل: يبغونكم الفتنة. والبغي قسمان: حممود ومذموم. ومن 
معاين البغي: جتاُوُز احلد، والظلُم، والفساد، واحلسد، واضطراب 

احلصان ونفوره، ونزول املطر أكثر من الالزم.
التكرب  البغي:  عباس:  ابن  عن  السيوطي  الدين  جالل  وقال   
واالستيالء  الظلم  البغي:  حقي:  إمساعيل  العالمة  وقال  والظلم. 
ُس عيوهبم وغيبُتهم  الناس والتطاول عليهم بال سبب وجتسُّ على 

والطعُن عليهم والتجاوُز من احلق إىل الباطل.
أنه ورد  البغي اسُتعمل ابلطريقتني مذموًما وحمموًدا، إال  ومع أن 
يف القرآن الكرمي ابملعىن املذموم أكثر، كقول هللا تعاىل: )يبغون يف 
األرض بغري احلق(، أي يثريون الشر يف البالد بغري احلق. وقوله 
يقع على  أنفسكم(، أي وابل شروركم  بغُيكم على  )إمنا  تعاىل: 
أنفسكم. وقوله تعاىل )مث ُبِغَي عليه لينصرُّنه هللا(، إذا اعُتدَي عليه 
فإن هللا تعاىل سيعنيه. وقوله تعاىل )إن قارون كان من قوم موسى 

فبغى عليهم(، أي اعتدى عليهم. 
واآلية اليت استهللت هبا خطاب قد هنى هللا فيها أيضا عن البغي، 

وقد ورد فيها أيضا ابملعىن املذموم.
هناك رواية عن ابن عمر أن رسول هللا  سئل: »أي الناس خري؟ 
قال: نقيُّ القلب صادق القول. فقيل اي رسول هللا: نعلم صادق 
القول، لكن من هو نقي القلب؟ قال : التقي النقي الذي ليس 

يف قلبه إمث وال بغي وال حقد وال ضغن وال حسد.

ل هللاُ  ويف رواية أن رسول هللا  قال: ما من ذنٍب أجدُر أن يعجِّ
لصاحبه العقوبَة يف الدنيا مع ما يدّخر له يف اآلخرة مثُل البغِي 

وقطيعِة الرَِحم. 
عاجاًل   الدنيا  يف  عليهما  يعاقب هللا  ذنبان  الرحم  وقطع  فالبغي 
كما يدخر العقوبة عليهما يف اآلخرة أيضا. فقطيعة الرحم وعدم 
إمٌث كبري ويندرج حتت  أمور اتفهة  القراابت بسبب  احلفاظ على 
أزواجهن يضطروهنن  أن  النساء خاصة يكتنب يل  فبعض  البغي، 
إىل قطيعة الرحم على أتفه األسباب، أو يقطعون أبنفسهم صالت 

القرابة. 
  وهناك رواية عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن النيب
قال: »إن أسرَع اخلري ثوااًب الربُّ وصلُة الرحم، وأسرَع الشر عقوبًة 

البغُي وقطيعة الرحم. 
إن هذا إنذار شديد جدا. 

 ، ََِّقاَل: مَسِْعُت َرُسوَل الل ويف حديث َعْن وَاِثَلَة بن اأَلْسَقِع، 
اْلُمْسِلُم  َوَماُله.  َوِعْرُضُه،  َدُمُه  َحرَاٌم،  اْلُمْسِلِم  َعَلى  ُقوُل:اْلُمْسِلُم  يـَ
ْقَوى َهُهَنا وََأَشاَر ِبَيِدِه ِإىَل  َأُخو اْلُمْسِلِم، ال َيْظِلُمُه، َوال خَيُْذُلُه، وَالتـَّ

رِّ َأْن حَيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم. اْلَقْلِب، َوحِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّ
وبعبارة أخرى َمن جتاوز احلد يف هذه األمور صار ابغيا. وما يفعله 
املسلمون إبخواهنم اليوم يندرج حتت فتوى الرسول  هذه، وإهنم 

يستوجبون عليه عقاب هللا تعاىل.
تعاىل  هللا  يدعو  وكيف كان  ؟  الرسول  أسوة  ماذا كانت   
ليتجنب كل ظلم وعدوان؟ هناك رواية هبذا الصدد: عن أم سلمة 
َأْن  َأُعوُذ ِبَك من  اللَُّهمَّ  َقاَل  النَّيِبُّ  ِمن بيته  َقاَلْت كلما َخرََج 

وباتصال هذين الِهياجنِي، هياج الربوبية من األعىل وهياج العبودية من األسفل، تتولد كيفية خاصة اسمها الصالة، 

وتلك الصالة هي التي تحرق السيئات وتغادرها رماًدا، وترتك وراءها نوًرا وملعاًنا ينفع السالك كمصباح منري عند 

أهوال الطريق وصعوباته، وُتطِلعه عىل كل ما يعرتض طريَقه من عوائق ِمن عشب وشوك وحجر عرثة، وتقيه منها. 
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َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ َأْو َأزِلَّ َأْو ُأزَلَّ َأْو َأْظِلَم َأْو 
. فهذا يشمل  ُأْظَلَم َأْو َأْجَهَل َأْو جُيَْهَل َعَليَّ
مجيع األمور الجتناب شر النفس والضالل 
الظامل واجتناب كل  الظلم وشر  وارتكاب 

سيئة. 
َبِشرٍي  ْبَن  ْعَماَن  النـُّ مَسِْعُت  َقاَل  َعاِمٍر  َعْن 
ُقوُل احْلَاَلُل  يـَ   َُِّقوُل مَسِْعُت َرُسوَل الل يـَ
َهاٌت  ُمَشبـَّ ُهَما  نـَ يـْ َوبـَ  ٌ بـَنيِّ وَاحْلَرَاُم   ٌ بـَنيِّ
اتـََّقى  َفَمْن  النَّاِس  ِمْن  َكِثرٌي  ْعَلُمَها  يـَ اَل 
َوَمْن  َوِعْرِضِه  ِلِديِنِه  رََأ  بـْ اْستـَ َهاِت  اْلُمَشبـَّ
َهاِت َكرَاٍع يـَرَْعى َحْوَل احْلَِمى  بـُ َوَقَع يِف الشُّ
وَاِقَعُه َأاَل َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك مِحًى  ُيوِشُك َأْن يـُ
فيها(  الدخول  مينع  خاصة  منطقة  )أي 
)أي  حَمَارُِمُه  َأْرِضِه  يِف  اللَِّ  مِحَى  ِإنَّ  َأاَل 
ومبنـزلة  بغي  عنه  هللا  هنى  ما  ارتكاب  أن 
الدخول يف محاه ويرتتب عليه العقاب( َأاَل 
َصَلَح  َصَلَحْت  ِإَذا  ُمْضَغًة  اجْلََسِد  يِف  َوِإنَّ 
اجْلََسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلََسُد ُكلُُّه 

َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب.
أي  هذه،  اللحم  قطعة  َتفسد  فحني 
الفحشاء  اإلنسان  على  يستويل  القلب، 
اجتناب  يستطيع  وال  والبغي،  واملنكر 
 . هللا  من  خاص  بفضل  إال  ذلك 
  أي ميكن أن جيتنبها ابالستعانة ابهلل
واإلانبة إليه. أما يف العصر الراهن فهذه 
األشياء متفشية يف كل مكان، وهي تغري 
والشيطان  هللا.  مِحى  ابقتحام  اإلنسان 
وسائل  فهناك  قوة.  بكل  هجماته  يشن 
شىت تسوق املرء أوال إىل الفحشاء وتبعده 

عن أمسى اخللق والدين، حيث ينشأ لديه 
مع  الدين،  أمور  بعض  على  االعرتاض 
اإلنساين.  الطبع  يالئم  دين  اإلسالم  أن 
وحني يرتك اإلنسان أمورا صغرية خضوعا 
ما  يرتكب  للشيطان  واستجابًة  للدجال 
يثري  مث  أيضا.  الكبائر  من  عنه  هللا  هنى 
ويبتعد  األمور  بعض  على  االعرتاض 
البغي  لديه  ينشأ  مث  أكثر.  الدين  عن 
وْزرًا،  الدين  ويعترب  الدين  عن  واالبتعاد 
ويبدأ يف التمرد عليه. ويبدأ يف االعرتاض 
على أوامر هللا  أو أحكام الدين، مث 
يتمادى يف البغي حىت ينكر وجود هللا يف 

هناية املطاف. 
وهذا هو سبب احنراف الناس عن الدين 
الذين  املسلمني  من  فهناك كثري  حصرا، 
يظنون  الدين  أحكام  يفقهون  ال  حني 
احلديث  العصر  يناسب  ال  الدين  أن 
يقولون  فيه. بل  التعديل  ومثة حاجة إىل 
ابالسم  مسلمني  يسمَّون  أهنم  صراحة 
عائلة  إىل  انتمائهم  بسبب  أو  فقط 
ابإلسالم.  هلم  إميان  فال  وإال  مسلمة. 
يقابلونين  املسلمني  هؤالء  فأمثال 
جيب  األوضاع  هذه  مثل  ففي  أحياان. 
احلثيثة  اجلهود  يبذلوا  أن  األمحدين  على 
الدنيا  الدين على  إيثار  بعهد  ويتمسكوا 
أكثر    إليه  واإلانبة  ومراعاة محى هللا 
من ذي قبل، ففي رواية عن ابن عباس 
َواَل  َأِعينِّ  َربِّ   : النيب  دعاء  جند   
ْنُصْر َعَليَّ وَاْمُكْر  ُتِعْن َعَليَّ وَاْنُصْريِن َواَل تـَ

ْر اهْلَُدى يِل  يِل َواَل َتُْكْر َعَليَّ وَاْهِديِن َوَيسِّ
. َربِّ اْجَعْليِن  َغى َعَليَّ وَاْنُصْريِن َعَلى َمْن بـَ
ااًب، َلَك  ارًا، َلَك رَهَّ ارًا، َلَك َذكَّ َلَك َشكَّ
ُمِطيًعا، إِلَْيَك خُمِْبًتا، إِلَْيَك َأوَّاًها ُمِنيًبا. َربِّ 
ْوَبيِت وَاْغِسْل َحْوَبيِت وََأِجْب َدْعَويِت  َقبَّْل تـَ تـَ
يِت  ُحجَّ بِّْت  َوثـَ ِلَسايِن  ْد  َوَسدِّ ْليِب  قـَ وَاْهِد 

ْليِب. وَاْسُلْل َسِخيَمَة قـَ
لتقوية  الدعاء  هذا  على  املداومة  جيب 
سيدان  يقول  شامل.  دعاء  فهو  اإلميان، 
أبناء  انصًحا    املوعود  املسيح 

مجاعته: 
مجيعا  البشر  مواساة  تكون  أن  جيب 
وألسنكم  أيديكم  وامُحوا  مبدأكم. 
خبيث  من كل كيد  وقلوبكم  وأفكاركم 
واعبدوه  هللا  اتقوا  وخيانة.  فساٍد  وطرِق 
واالعتداء  الظلم  واجتنبوا  نقية.  بقلوب 
واحلوز  احلقوق  والرشوة وهضم  والغصب 
السيئة  الصحبة  اجتنبوا  املشروع.  غري 
السيئة،  النظرات  من  األعني  واحفظوا 
وال  الغيبة.  مساع  من  آذانكم  وأنقذوا 
تنووا اإلساءة إىل أحد أو إيذاَءه أاي كان 
دينه وقومه أو فئته؟ كونوا انصحني أمناء 
لكل واحد. جيب أال جتالسوا املفسدين 
واألشرار والوقحني وذوي السلوك السيئ. 
اتقوا كل سيئة واسعوا جاهدين لكسب 
كل حسنة. ينبغي أن تكون قلوبكم نقية 
من كل  بريئة  وأيديكم  خديعة،  من كل 
رجس،  عن كل  منزَّهة  وأعينكم  ظلم، 
والبغي  السيئة  إليكم  تتطرق  أال  وجيب 
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أبدا. ينبغي أن تسَعوا بكل ما يف وسعكم 
النجاة،  عني  به  فالتمسك  هللا،  ملعرفة 
إن  بعينه.  االستقالل  هو  إليه  والوصول 
ذلك اإلله يتجلى على الذي يبحث عنه 
يتجلى    إنه  واحلب.  القلب  بصدق 
القلوب  إن  له كله.  يصبح  الذي  على 
واأللسن  وجل،  عز  عرشه  هي  الطاهرة 
النزيهة من الكذب والشتائم واهلذاين هي 
حمل وحيه. وكل من يفىن يف رضاه يصبح 

مظهرا لقدرته  اإلعجازية.
وقال حضرته  يف موضع آخر:

اي أبناء مجاعيت، كان هللا معكم، وأَعدَّكم 
اآلخرة كما  لسفر  الكرمي  القادر  ذلك 
اعلموا   . األكرم  النيب  أصحاُب  ُأِعدَّ 
وملعونة  بشيء،  ليست  الدنيا  أن  جيدا 
تلك احلياة اليت هي من أجل الدنيا فقط، 
يكون كل  الذي  الشخص  ذلك  وشقي 
إن شخصا كهذا  أجلها.  من  وغمه  مهه 
ليس من مجاعيت قط، وإمنا ينسب نفسه 

إليها عبثا، فهو كغصن جاف لن يثمر.
الذي  التعليم  على  انكّبوا  السعداء،  أيها 
ُأعِطيته من أجل جناتكم، اختذوا هللا واحدا 
يف  ال  شيئا  به  تشركوا  وال  له  شريك  ال 
من  أمنعكم  ال  األرض.  يف  وال  السماء 
األخذ ابألسباب، ولكنه مشرك َمن يهجر 
هللا تعاىل ويعتمد على األسباب فقط. لقد 
قال هللا تعاىل منذ الِقدم أْن ال جناة دون 
القلوب  أصفياء  فكونوا  القلب،  صفاء 
نفس  يف  والغضب.  الضغائن  عن  وختلَّوا 

اإلنسان األمارة أنواع عدة من النجاسة، 
الكرب  لوال  الكرِب.  جناسة  أسوأها  ولكن 
متواضعني،  فكونوا  أحد كافرا،  بقي  ملا 
إنكم  عام.  بشكل  البشر  بين  وواُسوا 
تعظوهنم للفوز ابجلنة، ولكن كيف تكون 
موعظتكم يف حملها ما مل تكونوا هلم من 
الناصحني يف هذه الدنيا الفانية. اعملوا 
بفرائض هللا خبشية قلبية، ألنكم سُتسألون 
الصلوات  يف  الدعاء  من  أكثروا  عنها. 
ألن  قلوبكم،  ر  ويطهِّ إليه  هللا  ليجذبكم 
اإلنسان ضعيف، وال ميكن أن يتخلص 
من أية سيئة إال بقوة من هللا تعاىل، وما 
يقدر  فال  هللا،  من  قوًة  اإلنسان  ينل  مل 
املراد  ليس  السيئة.  من  التخلص  على 
من اإلسالم أن ُيقال عن أحٍد إنه ينطق 
ابلشهادة عادًة فقط، بل حقيقة اإلسالم 
تعاىل،  هللا  عتبة  على  أرواحكم  خِترَّ  أن 

وأن تقدموه  وأوامره على دنياكم يف 
كل أمر.

منا  واحد  ينضم كل  أن    هللا  نسأل 
إىل الذين ال يقتحمون محى هللا حبسب 
الفحشاء  وجيتنبون    النيب  أمر  ما 
نكون  وال   . هللا  ألوامر  استجابة 
أبدا  ببالنا  خيطر  وال  املنكرين،  من  أبًدا 
اهلدف  هو  وهذا  أوامره.  يف  معصية هللا 
الذي من أجله قد ُبعث املسيح املوعود 
. وهذه هي الغاية اليت لتحقيقها قد 
ابيعناه، فقد قال يف عدة مواضع: إن ما 
ُيهمين أكثر هو تصحيح اإلميان وحتسني 
إكثار  جمرد  من  فائدة  فال  األخالق. 
العدد، إن مل يكن هنالك تقدُّم يف اإلميان 
أن  تعاىل  الفاضلة. نسأل هللا  واألخالق 
حيرز كل واحد منا املستوى الذي يريده 

املسيح املوعود منا. 
           

حضرته يؤم الضور خلل الدعاء اجلماعي اخلتامي للجلسة
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قانون عذاب هللا  وصفة رمحته
أقول:  الرحيم.  الرمحن  هللا  بسم   -428
وقال  السنوري  هللا  عبد  املولوي  حدثين 
املوعود  املسيح  مسعت  أيضا  أنين  كما 
تعاىل  هللا  أمام  يعرض  يقول:   
شخص فيسأله هللا: اذكر يل إن عملت 
مل  رّب  فيقول:  الدنيا.  يف  قط  خري  من 
تذّكر!  يقول هللا:  قط.  أعمل أبي خري 
واذكر يل عمال حسًنا واحًدا فحسب من 
أعمالك. فيقول: ال أتذكر يل أي عمل 
حسن. يقول هللا: هل استصحبت عبًدا 
صاحًلا من عبادي قط؟ يقول: مل أجلس 
قط.  عبادك  من  صاحل  عبد  صحبة  يف 

يسأله هللا: أذكر يل إذا رأيت عبًدا صاحًلا 
ختجلين،  ال  اللهم  يقول:  عبادي؟  من 
ألنين مل أنظر إىل عبٍد صاحل من عبادك. 
الصاحلني  عبادي  أحد  هللا: كان  يقول 
تقع  أفلم  قريتك،  من  طرف  على  يقيم 
مرورك  أثناء  به  التقيت  إذ  عليه  نظرتك 
من زقاق كذا ويف يوم كذا ويف وقت كذا. 
أنين  تذّكرت  لقد  اللهم  ويقول:  جييب 
نظرت إىل عبدك الصاحل هذا، غري أهنا مل 
تكن سوى نظرة واحدة فحسب، مث مّر 
هو من قرب ومضى إىل سبيله. يقول هللا 
بسبب  لك  غفرت  فقد  فانطلْق  تعاىل: 

نظرتك هذه، فاذهب وادُخْل جنيت. 

يذكر    املوعود  املسيح  أقول: كان 
هذا املثال لبيان رمحة هللا تعاىل ومغفرته.

أنه سُيغفر  املثال  يعين هذا  وأضيف: ال 
مهما كانت  السبب  هذا  مبثل  لإلنسان 
قضاها يف  ومهما  سيئة  الدنيا  حياته يف 
سوء األعمال، بل يبدو أن املراد منه أنه 
حياة  الدنيا  هذه  يف  اإلنسان  عاش  إذا 
يف  والصالح  احلسنة  بذرة  فيها  سلمت 
فطرته دون أن تتيسر له العوامل األخرى 
البذرة وظّل حماًطا  لتنمية هذه  املساعدة 
جعلته  اليت  والظروف  السيئة  ابلصحبة 
املتكرر  ارتكابه  عن  أسفرت  اليت  غافاًل 
له  تيسريت  لو  أنه  إال  األعمال،  لسوء 
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لرتك  والصالح  احلسنة  إىل  تيله  ظروف 
السيئة وتسك ابحلسنة، فال بد أن مثل 
من  ا  خاصًّ نصيًبا  سينال  اإلنسان  هذا 

مغفرة هللا تعاىل. 
ذلك  –ولعل  احلق  إنه  ذلك  إىل  إضافة 
واجلافة-  املتزمتة  الطبائع  بعض  سيثري 
لرمحة  وقواعد  قانون  عن  البحث  أن 
عن  وينم  اجلهل  على  يدل  ومغفرته  هللا 
قواعد  هناك  أن  شك  ال  فكري.  ضيق 
وعقابه  لعذابه  تعاىل  هللا  ذكرها  وقوانني 
ولكن ليس من قانون لرمحته ألن صفته 
هذه تظل سارية املفعول بشكل أو آبخر 
ويف كل  ظرف  ويف كل  على كل شيء 
مكان. فيقول هللا تعاىل: َعَذاِب ُأِصيُب 
 ِبِه َمْن َأَشاُء َورمَْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء
)اأَلعراف 157( أي أن عذاب أصيب 
به يف أحوال خاصة وفق قوانني وضعتها، 
يف كل  شيء  تسع كل  فهي  رمحيت  أما 

حني.
أن   َأَشاُء َمْن  تعاىل:  قوله  يعين  ال 
فقد  رمحته  أما  مشيئته  وفق  ينـزل  عذابه 
تعّدت حدود مشيئته فوسعت كل شيء، 
كال، بل احلق أن هذه الكلمة وفق التعبري 
قوانني هللا  إىل  لإلشارة  تستخدم  القرآين 
تعاىل  هللا  عذاب  أن  منه  واملراد  تعاىل، 
ينـزل وفق قوانينه يف حاالت خاصة  إمنا 
تعاىل فال ختضع  أما رمحة هللا  فحسب، 
ألي قانون، بل هي تتوقف على مشيئة 
هللا تعاىل ورضاه. ومبا أن صفة رمحة هللا 

لذلك  األخرى  صفاته  مجيع  على  غالبة 
حني  يف كل  تظهر  هذه  هللا  صفة  فإن 
يف  رمحته  تظهر  وأحيااًن  شيء.  ويف كل 
صبغة ال تستطيع نظرة اإلنسان القاصرة 
الظروف  بعض  يف  تبدو  وقد  إدراكها، 
كأْن ال سبب هلا إال أن هللا تعاىل رحيم 
ويريد أن يرحم عباًدا خلقهم. وهللا أعلم.

صلة حضرته ف املسجد املبارك مؤمتا 
بملولوي نور الدين

429- بسم هللا الرمحن الرحيم. حدثين 
على  احلائز  إمساعيل  حممد  املولوي 
شهادة »مولوي فاضل« وقال: ملا أتيت 
يف    املوعود  املسيح  مبايعا  قاداين 
قد  الظهر  صالة  1908، كانت  عام 
الضيافة،  دار  يف  فتوضأت  أوشكت، 
املسيح  املبارك. كان  املسجد  وحضرت 
املسجد يف عدد كبري   يف  املوعود 
على  الذين كانوا جالسني  أصحابه  من 
منهم  قريًبا  وجلست  ذهبت  منه،  مقربة 
الوقت كان  ذلك  يف  اجمللس.  آخر  فی 
شيخ حممد يوسف مدير جريدة »نور« 
يقّدم إىل حضرته بعض املراجع من كتب 
أجل ذكرها يف كتاب  السيخ من  داينة 
»ينبوع املعرفة«. كان املولوي نور الدين 
اخلليفة األول رضي هللا عنه جالًسا على 
مِشاله. فلما جئت وجلست اشتبه علّي 
املوعود  املسيح  شخص  الوقت  لبعض 
أميز  أن  أستطع  مل  ألنين  السالم  عليه 

الدين،  نور  املولوي  وبني  حضرته  بني 
أثناء  األمر  يل  توضح  ذلك  بعد  ولكن 
الكالم. فلما انتهى الكالم حول املراجع 
حضرته  إىل  أتقدم  أن  حاولت  املذكورة 
نفسه  الوقت  يف  ولكن  البيعة  أجل  من 
بصوت  الكابلي  أمحد  نور  سيد  قال 
أن  يريد  الشخص  هذا  ما:  نوًعا  مرتفع 
تعجبت يف  الطريق.  له  فلُيفَسح  ُيْسِلم، 
نفسي وتساءلت: ما معىن أنين أريد أن 
أسلم؟ مث خطر ببايل فجأة أن الدخول 
يف بيعة املسيح املوعود  هو الدخول 
إذن؟  فماذا  بعينه،  احلقيقي  اإلسالم  يف 
فبايعت املسيح املوعود ، وشخص 
املوعود  املسيح  قام  البيعة  بعد  آخر. 
الدين  نور  املولوي  للصالة، وكان   
املوعود  املسيح  وصلى  الصالة،  أّم  قد 
 مؤتًّا ابملولوي نور الدين واقًفا معه 
مالية للمسجد متقّدًما من  يف الناحية الشَّ
أداء الصالة دخل  الصف األول. وبعد 

حضرته إىل بيته.
أقول: كان املسيح املوعود  يف أايمه 
اإلمام.  مع  قائًما  دائًما  يصلى  األخرية 
وبعد وفاته كان اخلليفة األول يرتك مكان 
حضرته ويقف إىل مِشاِله دوًما، حبيث مل 
حيدث وال مرة أنه وقف يف وسط املصلى 
أو إىل اليمني، وهكذا يفعل اخلليفة الثاين 
هذا  يعود  األغلب  وعلى  اآلن.  أيضا 
 . املوعود  املسيح  احرتام  إىل  األمر 

وهللا أعلم.
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إعداد الداعية: حممد أمحد نعيم

ُز املَْعُلْوَماِت الِديِنَيِة َكنـْ

2- إزالة األوهام

الثالثة األوىل بعد  الكتاب اجلليل، هو من كتبه  هذا 
وإزالة  املرام،  وتوضيح  اإلسالم،  فتح  الدعوى، وهي: 
األوهام. وقد صدرت مجيعها يف مستهل عام 1891م. 
املسيح  وفاة  مسألة    انقش  الكتاب  هذا  ويف 
القرآنية  اآلايت  سرد  خالل  من  إبسهاب  الناصري 
واألحاديث النبوية، ومسألَة ختم النبوة، وتناول حبث 
املذكورة  العادية  غري  وأعماِله  الدجال  األعور  حقيقة 
يف األحاديث، ونزول املسيح عند منارٍة بيضاء شرقي 
ِقبل  من  املثارة  االعرتاضات  بعض  تناول  مث  دمشق. 
ردًّا  عليها  ورّد  املضلني  الضالني  واملشايخ  األعداء 

ال. مفصَّ
التنصري  حبركة  القائمني  للقساوسة  تصدى  وهكذا 
العشرين،  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  يف 
وإبثباته وفاة املسيح الناصري؛ أقام سدا منيعا أمام هذا 

السيل اجلارف )حركة التنصري( الذي أصاب حىت كثريا 
وإبثباته  املسلمني،  من  واألشراف  املساجد  أئمة  من 
م  هشَّ والنقلية  العقلية  ابلرباهني  الناصري  املسيح  وفاَة 

العمود الفقري للمسيحية.
إىل  املسيحية  من  واستعادهم  املسلمني  شجع  ولقد 
اإلسالم وقال هلم أبنه ال داعي للرعب، إذ قد أثبت 
من الكتاب املقدس أن الذي اختذه املسيحيون إهًلا قد 

أتى عليه الفناء.
دُعوا  وهو:  خمتوما  سرا  لكم  »أبوح  للمسلمني  وقال 

املسيح مُيت، فإن يف موته حياَة اإلسالم« 
وفّسر كلمات »التويف« و«النـزول« و«الرفع« وأثبت 
برباهني ساطعة أنه هو املصداق للنبوءات اليت وردت 

يف األحاديث عن املسيح يف آخر الزمان.
وأورد يف هذا الكتاب وصية أساسية فيما خيص احلوارات 
واملناظرات مع املسيحيني، فقد َكتب: »تذكروا جيدا 
وا األسلوب يف مجيع املناقشات  أنه يتحتم عليكم أن تغريِّ
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واحلوارات اليت ختوضوهنا مع املسيحيني، وأثِبتوا هلم أن 
املسيح بن مرمي قد فارقْته احلياة يف احلقيقة هنائيا، هذا 
هو احلوار الوحيد الذي بنجاحكم فيه ستطُوون صفحة 
الدين املسيحي من وجه العامل، أما احلوارات األخرى 
دينهم  إن  اجلدوى،  وعدمية  الوقت  قتل  فهي  معهم، 
يرتكز على عمود وحيد وهو أن املسيح بن مرمي ما زال 
موا هذا العمود مث أجيلوا  يرتبع يف السماء حيا، فحطِّ
من  بقعة  يف  املسيحي  الدين  ترون  هل  وقولوا  النظر 
العامل!؟ وملا كان هللا  يريد هو اآلخر أن يتحطم هذا 
العمود إراب إراب، وجُيري نسيَم التوحيد يف أورواب وآسيا، 
فقد أرسلين وكشف علّي بوحيه اخلاص؛ أن املسيح بن 

مرمي قد أتى عليه الفناء.« 
مث إن دعواه هذه عن وفاة املسيح الناصري وقوله أنه 
هو  من أرسله هللا مثيال له قد أثر معارضة شرسة 
من املشايخ والقساوسة، فهامجوه واهتموه أبشنع التهم 
املشايخ  وقام  بعضهم–  قتل  مبحاولة  اهتامه  منها   –
مبساندة القساوسة، وكّفروه  وأابحوا هنب عقاره 
وما إىل ذلك من اعتداءات بشعة، ويف هذه الظروف 

نصح  أبناء مجاعته قائال:
وّفقنا  بيعيت،  حظرية  يف  دخلتم  الذين  أصحاب  »اي 
إليكم  وُينَظر  قالئل  أنتم  اليوم  ُيرضيه،  ملا  وإايكم  هللا 
االبتالء  مرحلة  وتعيشون  واالحتقار،  االزدراء  بنظرة 
وْفق سنة هللا القدمية واملستمرة، ستبذل اجلهود من كل 
جهة لتتعثروا، وسوف تتعرضون لكل نوع من األذى، 
وسوف تسمعون - من العدو - أقاويل شىت، وكل من 
سيؤذيكم بلسان أو يٍد، خُييل إليه أنه يؤيد اإلسالم، 
السماوية  االبتالءات  من  لشيء  تتعرضون  وسوف 
أيضا امتحااًن لكم. أال فامسعوا اآلن: إنكم لن تنتصروا 

السخرية  أو ردِّ  وتتغلبوا ابللجوء إىل منطقكم اجلاف 
بسخرية أو إطالق الشتائم مقابل الشتائم، ألنكم إذا 
وجتتمع  قلوبكم،  تقسو  فسوف  الطرق  هذه  اختذمت 
نظرة  إليها  وينظر  منها  هللا  ينفر  أقاويل  جمرد  عندكم 
امشئزاز، فحذار أن جتمعوا عليكم لعنتني؛ لعنة اخللق 
ولعنة هللا أيضا،... إن هللا  كنـز هائل، فاستعدوا 
بغية كربى  إنه  به،  للفوز  واملشاّق  املصائب  لتحّمل 

وغاية قصوى فضّحوا أبرواحكم لتنعموا به.« 

الرتمجة العربية هلذا الكتاب اليت قام هبا الداعية عبد اجمليد 
عامر متوفرة عرب موقع اجلماعة الرمسي

www.islamahmadiyya.net
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