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ا عبده  ه، وأشهد أن حممد   ـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل         
بسمِ اهللا الـرحمن    �. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      . لهورسو
 * مالك يوم الدين  *  الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني     *  الرحيم

   عنيتسن اكإيو دبعن اكإي *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *  معأَن يناط الَّذرص ت
الِّنيال الضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيآمني (.�ع(   

إكرام الضيف خلُق ذُكر يف القرآن الكرمي أيضا، وال سيما يف سياق            
 حيث حتدث القرآن الكرمي عن إكرامه لضيوفه بشكل         �ذكْر إبراهيم   

 فأول ما ذكَره القرآن الكرمي ذا الـصدد هـو أن          . خاص يف موضعني  
واملعىن الظاهر لذلك هو    . ، فقال سالم  �الضيوف سلَّموا على إبراهيم     

أن الضيوف قدموا له حتية السالم، فرد عليهم بالسالم، ولكن صـاحب            
 وغريه من أصحاب املعاجِم األخرى قد       -وهو قاموس معروف  -املفردات  

 أمـا   ،�سالما�بينوا الفرق بني كلتا التحيتني، فقالوا إن الضيوف قالوا          
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وإمنا رفع الثاين ألن الرفـع يف بـاب         "،  �سالم� فقال هلم    �إبراهيم  
وإِذَا حييـتم  �الدعاء أبلغُ، فكأنه حترى يف باب األدب املأمورِ به يف قوله         

 مرفوعا أراد هلم سـالما      �سالم�، فبقوله   "�بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها   
  . دائما

ى فورا مسو أخالق نيب اهللا هذا وحتيته على الضيوف          وهكذا فقد جتل  
حنن أفراد أمـة    -وذا املثال قد علّمنا     . األجانب الذين مل يكونوا يعرفونه    

 أنه جيب أن تكون معايري حفاوتنا بالضيوف وإلقـاِء التحيـة            -�النيب  
ـ      �عليهم تابعةً لقول اهللا تعـاىل        يفَح ـةيحبِت ميـتيإِذَا حو   نـسوا بِأَح

أي ينبغي أن يكون دعاؤكم أفضلَ من الدعاء الذي         .. )٨٧النساء  (�منها
تتلقونه من الطرف اآلخر حبيث ينبغي أن يشعر الضيف أن صاحب البيت            

  . قد سر مبجيئه
 هو أنه ما لبث أن قـام        �واألمر الثاين املالحظ يف قصة إبراهيم       

اغَ إِلَى أَهله فَجاَء بِعجـلٍ      فر�َلكرمي  بإكرام الضيف كما ورد يف القرآن ا      
عجــلٍ ب�، وقــد ورد يف مكــان آخــر )٢٧:الــذاريات( �ســمنيٍ

نِيذفاإلسراع يف إكـرام الـضيف      . أي بعجلٍ مشوي  .. )٧٠:هود(�ح
بتقدمي الضيافة له ضمن نطاق الوسائل املتاحة أمر مستحب عند اهللا تعاىل،    

 مع أن اآليات السابقة هلـذا       �راهيم  وهلذا جاء ذكره يف حمل مدح إب      
الذكرِ والتالية له ال تتحدث عن إكرام الضيف مباشرة، إذ جاء هـؤالء             
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 النغماسـهم يف    �القوم حاملني رسالة نزول العذاب على قوم لوط         
 وأخربوه مبوعد نــزول     �السيئات، فتوقفوا يف الطريق عند إبراهيم       

وإمنا ذُكر إكرامه   . بالذرية، كما بشروه أيضا     �العذاب على قوم لوط     
كان الضيوف أجانب ومل تسبق هلم أيـة        . لضيوفه هنا لكونه خلقًا ساميا    

، ولكنهم كانوا مسافرين يف تلك الربيـة، فـشعر          �معرفة بإبراهيم   
 أم جياع وحباجة إىل الطعام، فسارع إىل ضيافتهم دون أن           �إبراهيم  

  . ال، أو يشعرون باجلوع أم اليسأهلم ما إذا كانوا حباجة إىل الطعام أم
 إذن فهذا الوصف مستحب إىل اهللا تعاىل، كما أنـه مـن مزايـا              

  . اإلسالم
 حىت قبل بعثته يتحلى ذا اخلُلق حبيث كانـت          �كان رسول اهللا    

كان العرب مشهورين بضيافتهم وكـرمهم،      . الضيافة من صفاته املتميزة   
فلمـا  .  لضيافته شأن عظيم    فكان �وال يزالون مضيافني، أما رسول اهللا       

 علَـى  فَـدخلَ  ،فُؤاده يرجف � ِ هللا رسولُ رجعنزل عليه أول وحي     
 ،نفِْسي علَى خشيت لَقَد ، وقال اخلَبر وأَخبرها -عنها اُهللا رضي- خدجيةَ
ةُ فَقَالَتجيداِهللا كَالّ :خا وم زِيكخا اُهللا يدإِ ؛أَبكلُ نصلَت محلُ ،الرمحتو 
. الْحـق  نوائـبِ  علَى وتعني ،الضيف وتقْرِي ،الْمعدوم وتكِْسب ،الْكَلَّ

  )البخاري، كتاب بدء الوحي(
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أي كيف ميكن أن يخزي اهللا صاحب هذه الصفات النبيلة واألخالق 
 احلميـدة   � ضمن خصاله    فذكْرها قرى الضيف بصفة خاصة    ! السامية؟

األخرى يشكّل شهادة حتمية على أنه قد بلغ يف إكرام الضيف درجـة             
 الذروة  �أما بعد إعالن النبوة فقد بلغ النيب        . رفيعة امتاز ا عن اآلخرين    

وحني نالحظ أسوته احلسنة يف     . يف إكرام الضيف حبيث ال يوجد له نظري       
حية فقط، بل جند يف حياته       مل يكتف بإلقاء الت    �هذا اخلصوص جند أنه     

املباركة أحداثا تؤكد أنه قد بلغ يف إكرام الضيف قمة األخالق، باإلضافة            
سأقدم لكم اآلن أمثلة    . إىل تأمني الطعام للضيوف واستقباهلم حبفاوة بالغة      

 احلسنة تبني جبالء أن إكرامه الضيف مل يقتصر علـى           �من أسوة النيب    
 يراعي مشاعر الـضيف اللطيفـة       �ان  توفري الطعام والشراب له، بل ك     

ويهتم بأبسط حاجاته أيضا، حيث كان يضحي براحته من ليـوفر لـه             
وهكذا أوصى أتباعه   . الطعام وأفضل أنواع الراحة، وكان خيدمه بيده هو       

ها هي النماذج السامية سجلتها لكم، وهـذه هـي          : أيضا بلسان حاله  
 علي، فإذا كنتم مين فتأسوا     � أسويت املنسجمة مع التعليم الذي أنزله اهللا      

بأسويت، وإذا كنتم تدعون حيب فاتبعوين إن كنتم صـادقني يف دعـوى             
هذا اإلكرام للضيف وخدمته جيب أن يكون دومنا تكلـف ودون           . احلب

أدىن طمع يف املكافأة واجلزاء واملديح، وجيب أن يكون خالصا لوجه اهللا            
  .تعاىل الذي أمرنا بذلك
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.  نصب أعيننا وهـدفَنا األول     �لفوز برضوان اهللا     جيب أن يكون ا   
 مـن  :قَالَ � اِهللا رسولَ أَنَّ الْكَعبِي شريحٍ أَبِي عنفقد ورد يف حديث     

 والـضيافَةُ  ،ولَيلَةٌ يوم جائزته ،ضيفَه فَلْيكْرِم اآلخرِ والْيومِ بِاِهللا يؤمن كَانَ
البخاري، كتاب األدب، باب إكرام الضيف وخدمتـه إيـاه           (مٍأَيا ثَالثَةُ

  ).بنفسه
 فإكرام الضيف من أمسى األخالق، وسيجزي اهللا عليه يف اآلخـرة،           

غري أن هذه احلسنة إذا    . �فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره     � �حيث قال   
 �قام ا املرء ابتغاء مرضاة اهللا وعن طيب خاطر فهي جتلب له رضا اهللا              

 كان يهتم بالضيف بـدافع إكرامـه،        �ال شك أن النيب     . وي إميانه وتق
 إذا كان مـن أتبـاع   - باإلضافة إىل ذلك كان يكرمه ليجعله  �ولكنه  

 فيفكر أن هذا اإلكـرام للـضيف        � يتأثر بسمو أخالقه     -ديانة أخرى   
نتيجةٌ للتعليم الذي أوتيه من عند اهللا ويدعو الناس إليه، وبالتايل يتوجـه             

واحلق أن هذا ما كان حيدث علـى أرض الواقـع           . يف إىل دين اهللا   الض
 يكرم الضيف لكي ينتبه إىل دين اهللا، فتتحسن دنياه          �فكان النيب   . دائما

 ال يرى الكفاية يف تأمني الطعام املادي للضيف فقط          �كان  . وعقباه معا 
لكي يشبع ويزول جوعه، بل كان يريد توفري الطعام الروحي له أيـضا             

كي تتحسن حياته اآلخرة، وهذا ما علّمه أتباعه حيث أوصاهم أن يبتغوا            ل
 اِهللا رسـولَ  أَنَّ هريرةَ أَبِي عن بكل عمل هلم، ففي رواية       �مرضاة اهللا   
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� افَهض فيض وهو ركَاف، رفَأَم ولُ لَهساِهللا ر � اةبِش، تبلفَح رِبفَش 
 سـبعِ  حالب شرِب حتى ،فَشرِبه أُخرى ثُم ،فَشرِبه رىأُخ ثُم ،حالبها

اهيش. ثُم هإِن حبأَص لَمفَأَس، رفَأَم ولُ لَهساِهللا ر � اةبِش، رِبا فَشهالبح، 
ثُم رى أَمربِأُخ ا فَلَمهمتتسولُ فَقَالَ ،يساِهللا ر �: نمؤالْم برشي يى فعم 

داحو رالْكَافو برشي يف ةعباٍء سعمسلم، كتاب األشـربة بـاب      . (أَم
نمؤأْكُلُ الْمي يى فعم داحو رالْكَافأْكُلُ وي يف ةعباٍء سعأَم (  

حيـث   وحسن معاملته    �فترون كم تأثر هذا الضيف بأسوة النيب        
 يريد من طعام وحليب دون استياء أو شكوى أو           له كل ما كان    �قدم  

مل يقل له   .  باملن وما شابه ذلك، فأسلم يف اليوم الثاين        �أدىن إشارة منه    
 شيئًا قبل اعتناقه اإلسالم كما مل يقل له حىت بعد إسـالمه، ومل              �النيب  

يشر عليه أن ال يشبع متاما، بل هيأ له الطعام الكايف ألنه ضـيف عليـه،                
م له الطعام حسبما الحظ منه يف الليلة املاضية، لكن الضيف بنفـسه             وقد

 معى في يشرب الْمؤمن: "�امتنع عن تناوله كله، وعندها قال له النيب         
داحو رالْكَافو برشي يف ةعباٍء سعفبعد أن أسلم الرجلُ أشعره النيب       "أَم ،
اية حياة اإلنسان ليست األكل والشرب       مبكانته كمؤمن، مبينا له أن غ      �

  .�وإمنا هي الفوز برضوان اهللا 
 وعندما عاد املهاجرون من احلبشة إىل وطنهم كان يرافقهم وفد من           

  .     هلم الضيافة وخدمهم بيده�النجاشي ملك احلبشة، فقدم النيب 
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 خيـدمهم،  فقام،  � النيب على النجاشي وفد مدقَ: قال أمامة أيب عن
أمسى قيمٍ  ، وما أروعه من رد يدل على        فقال نكفيك، حنن: أصحابه فقال
رام الضيف كما يتـضمن إكرامـا عظيمـا لـصحابته املظلـومني             إلك

 الهـلْ جـزاُء اِإلحـسان إِ      �املضطهدين، وهو منوذج مثايل حملتوى آية       
." ئهمأكـاف  أن بأح وإين ، منيكرِم ألصحابنا كانوا إم": �اِإلحسانُ

  )دالئل النبوة للبيهقي، باب اهلجرة األوىل إىل احلبشة(
 هذا اإلكرام �لعل أعضاء وفد النجاشي ذُهلوا عندما القوا من النيب        

ما أعظمه من ملك يقوم بنفسه بإكرام       : العظيم، ولعلهم كانوا يتساءلون   
ضيوفه البسطاء العاديني، ويضع بذلك معايري سـامية عجيبـة لـشرف            

  .انية مل تكن معروفة من قبلاإلنس
 يهودي ضيفا، فتـربز  �حلّ عليه . �وهناك مثال آخر لكرم النيب     

يف الفراش ليالً بسبب مرضه يف البطن، وعند الصباح هرب متخفيا، فبدأ            
وتذكّر .  يغسل بنفسه الفراش دون أن يطلب ذلك من أحد آخر          �النيب  

جع ورأى النيب يغـسل  ، فر�اليهودي يف الطريق حاجة نسيها عند النيب    
  .سريره الوسخ، فندم

 عن مـسيحي، وال     � حدثًا مماثالً للنيب     �ذكر املسيح املوعود    
على أية حال، قـد     . نعرف ما إذا كان هو الرجل نفسه أم شخصا غريه         

 بعد سرد هذه الواقعة أن هذا الضيف أسلم ملا          �ذكر املسيح املوعود    
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رم أن ذلك يـدل علـى ذروة       وال ج .  يغسل فراشه الوسخ   �رأى النيب   
  .�تواضع النيب 

مثة رواية أخرى تفصح عن الثورة الروحانية العظيمـة احلاصـلة يف            
 أَتـى  رجال أَنَّ � هريرةَ أَبِي عن بربكة قوته القدسية؛ ف    �صحابة النيب   

بِيثَ،  � النعإِلَى فَب هائنِس، ا :فَقُلْنا منعاُء إِال مولُ الَفَقَ .الْمساِهللا ر � :
نم مضي أَو يفضذَا يلٌ فَقَالَ ؟هجن رارِ مصا :اَألنأَن. طَلَقفَان  إِلَـى  بِـه 

هأَتري :فَقَالَ ،امأَكْرِم فيولِ ضساِهللا ر � .ا :فَقَالَتا مندنالإِ ع  قُـوت 
 إِذَا صـبيانك  ونومي ،سراجك حيوأَصبِ ،طَعامك هيئي: فَقَالَ .صبيانِي
 ثُـم  ،صبيانها ونومت ،سراجها وأَصبحت طَعامها فَهيأَت .عشاًء أَرادوا
تا قَامهكَأَن حلصا تهاجرس هال ،فَأَطْفَأَتعفَج انِهرِيا يمهأَن أْكُالنـا  ،ياتفَب 
 أَو ،اللَّيلَـةَ  اُهللا ضحك :فَقَالَ � اِهللا رسولِ إِلَى غَدا أَصبح فَلَما .يينِطَاوِ

جِبع، نا مكُماللَ ،فَعزونَ� اهللا فَأَنرثؤيلَى وع فُِسهِمأَن لَوكَانَ و  بِهِـم 
البخاري، كتاب  ( �حونَالْمفْل هم فَأُولَئك نفِْسه شح يوق ومن خصاصةٌ
  )املناقب

 حىت ال �وكان هناك جمموعة من الضيوف يزدمحون عند باب النيب   
وإنه ملنة هؤالء القوم علينا حنن األمة اإلسالمية        . يفوم حديث يتكلم به   

 وهم يعيشون يف مثل هذه الظـروف        �إذ نقلوا إلينا أحاديث الرسول      
  .الصعبة
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 طَلْحةَ إِلَى رجلٌ جاَء قَالَ عامرٍ أَبِي بنِ مالك هناك رواية طويلة عن   
 أَهـو  ،هريرةَ أَبا يعنِي ،الْيمانِي هذَا أَرأَيت محمد أَبا يا فَقَالَ اِهللا عبيد بنِ

لَمأَع يثدولِ بِحساِهللا ر � كُمن؟م عمسن هنا مال م  عمـسن  كُمـنم ...
 أَنـه  وذَاك ،نسمع لَم ما � اِهللا رسولِ من سمع أَنه إِال أَشك ال :قالف

 ،� اِهللا رسولِ يد مع يده،  � اِهللا لرسولِ ضيفًا لَه شيَء ال مسكينا كَانَ
. النهـارِ  طَرفَيِ � ِهللا رسولَ نأْتي وكُنا ،وغنى بيوتات أَهلَ نحن وكُنا

  )الترمذي، أبواب املناقب(
كانت هذه طريقةَ حياة أولئك الصحابة الذين نقلوا إلينا األحاديث          

جيب أال يظنن أحد بأم كانوا يريدون أن يظلوا عـاطلني عـن             . النبوية
 ليـأكلوا ويـشربوا ويـستمعوا إىل        �العمل، فيجلسوا عند باب النيب      

 أتى عليهم زمان أصيبوا فيه بالفاقة، ليس ألن النيب          كال، بل قد  . أحاديثه
 مشاة حلالتـهم    � مل يسأهلم عن الطعام، بل كانت حالة بيت النيب           �

 سأل أهله عن الطعام فكان      �أيضا، حيث تذكر الرواية السابقة أن النيب        
وكانت متر أيام دون أن توقد نار يف بيت         . الرد أنه ليس معهم سوى املاء     

 أَاِهللا:  يقـول  �ذا اخلصوص هناك رواية ممتعة أليب هريرة        و. �النيب  
 وإِنْ الْجوعِ من اَألرضِ علَى بِكَبِدي عتمدَأل كُنت إِنْ هو إِال إِلَه ال الَّذي
تَأل كُندش رجلَى الْحطْنِي عن بوعِ مالْج. لَقَدو  تـدـا  قَعمولَـى  يع 

 ،اِهللا كتابِ من آية عن فَسأَلْته ،بكْرٍ أَبو فَمر ،منه يخرجونَ يالَّذ طَرِيقهِم
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 من آية عن فَسأَلْته ،عمر بِي مر ثُم .يفْعلْ ولَم فَمر ،ليشبِعنِي إِال سأَلْته ما
 الْقَاسـمِ  أَبو بِي مر ثُم .يفْعلْ فَلَم فَمر ،ليشبِعنِي إِال سأَلْته ما ،اِهللا كتابِ
� ،مسبفَت نيآنِي حر فرعا وي مفِْسي فا نمي وهِي فجو، ا :قَالَ ثُما يأَب 
ره. قُلْت: كيا لَبولَ يسقَالَ .اِهللا ر: قى  ،الْحـضمو  ـهتبِعلَ  ،فَتخفَـد، 

 ؟اللَّبن هذَا أَين من :فَقَالَ ،قَدحٍ في لَبنا فَوجد ،فَدخلَ ،لي أَذنَفَ ،فَاستأْذَنَ
 .اِهللا رسـولَ  يا لَبيك :قُلْت .هر أَبا قَالَ .فُالنةُ أَو فُالنٌ لَك أَهداه :قَالُوا
 أَضـياف  الـصفَّة  وأَهلُ :قَالَ .لي فَادعهم ،الصفَّة أَهلِ إِلَى الْحق :قَالَ

 بعـثَ  صدقَةٌ أَتته إِذَا ،أَحد علَى وال مالٍ وال أَهلٍ إِلَى يأْوونَ ال ،اِإلسالمِ
 منها وأَصاب إِلَيهِم أَرسلَ هديةٌ أَتته وإِذَا ،شيئًا منها يتناولْ ولَم إِلَيهِم بِها

مكَهرأَشا ويهاَءنِي .ففَس كذَل ا فَقُلْتمذَا وه ني اللَّبلِ فأَه فَّةالص تكُن 
قا أَحأَنْ أَن يبأُص نذَا منِ هةً اللَّببرى شقَوا أَتاَء فَإِذَا ،بِهنِي جرأَم تفَكُن 

 اِهللا طَاعـة  من يكُن ولَم .اللَّبنِ هذَا من يبلُغنِي أَنْ عسى وما أُعطيهِم أَنا
ةطَاعو هولسر � دب، مهتيفَأَت مهتوعلُوا ،فَدوا فَأَقْبأْذَنتنَ  فَاسفَـأَذ  ـملَه 

 ،اِهللا رسـولَ  يا لَبيك قُلْت .هر أَبا يا :قَالَ .الْبيت من مجالسهم وأَخذُوا
 فَيـشرب  الرجـلَ  أُعطيه فَجعلْت الْقَدح فَأَخذْت قَالَ .فَأَعطهِم خذْ قَالَ

 ثُـم  يروى حتى فَيشرب الرجلَ فَأُعطيه ،الْقَدح علَي يرد ثُم ،يروى حتى
دري لَيع حالْقَد برشى فَيتى حوري ثُم دري لَيع حى ،الْقَدتح تيهتإِلَى ان 

بِيالن � قَدو وِير مالْقَو مذَ .كُلُّهفَأَخ حالْقَد هعضلَى فَوع هدي، ظَرفَن إِلَي 
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مسبا فَقَالَ فَتأَب ره، قُلْت كيا لَبولَ يسقَالَ ،اِهللا ر يتقا بأَ أَنوتن. قُلْت 
قْتدا صولَ يسقَالَ .اِهللا ر داقْع برفَاش، تدفَقَع ترِبفَقَالَ ،فَش براش، 
ترِبا ،فَشالَ فَمقُولُ زي برى اشتح ي ال قُلْتالَّذو ثَكعب قا بِالْحم أَجِد 

لَكًا لَهسفَأَرِنِي قَالَ .م، هتطَيالْ فَأَعحقَد، دمفَح  ى  اللَّـهـمسو  ـرِبشو 
  )البخاري، كتاب الرقاق. (الْفَضلَةَ

  . يعترب أصحاب الصفة ضيوفا لذلك سقاهم أوالً�كان النيب 
مث حني بدأت الوفود من اخلارج تتوافد بعد فتح مكة أكرمهم الـنيب   

  يأمره بـأن يعـتين     � املالية، فكان    �كان بالل يدير أموره     .  دائما �
 وفد من البحـرين     �مرة جاء النيب    . بالقوم جيدا ويدبر هلم اهلدايا أيضا     

، كانوا قد هاجروا �من قبيلة ربيعة اليت كانت تنتسب إىل بعض أجداده        
 �إىل البحرين قبل زمن طويل نتيجة احلروب الدائرة بينهم، فسر الـنيب             

األخوين من   حبفاوة بالغة حيث التقى أوالد       �مبقدمهم كثريا واستقبلهم    
جديد، وأجلس زعيمهم قريبا منه وعامله بلطف وإحسان بالغني، وأمـر           

. األنصار أن حيسنوا ضيافتهم إذ جاءوا بعد أن اعتنقوا اإلسالم بأنفـسهم           
هـل أحـسن    : �وملا حضر أعضاء الوفد يف اليوم التايل سأهلم الـنيب           

نـا أطيـب    كانوا نِعم اإلخوة، فقد قـدموا ل      : إخوتكم ضيافتكم؟ قالوا  
  . األطعمة وأجود الفُرش، ويف الصباح قرأوا علينا القرآن واألحاديث
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ولقد ضرب األنصار أمثلة رائعة لُألخوة . �هذه هي أسوة الصحابة 
 القدسـية زادت    �مع املهاجرين حني هاجروا من مكة، ألن قوة النيب          

سـول  ويف رواية عن عبد اهللا بن عمر قال قال ر         . خلق الكرم فيهم جالءً   
ابن ماجه، كتاب األدب باب إذا      . (إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه    : �اهللا  

  )أتاكم كرمي قوم فأكرموه
 قد أمر باحترام الزعماء وتكرميهم، ولكنه، كما        �ال شك أن النيب     

قلت من قبل، كان يكرم كل ضيف سواء كان مسلما أو غري مـسلم،              
 � املرات جاء الـنيب      ويف إحدى . وهذا ما أمر به أتباعه املسلمني أيضا      

أناس من قبيلة مضر يف حالة مزرية حفاةً عراةً متقلدي السيوف، فأصاب            
  شديد برؤية حالتهم البائسة، فجمع أهلَ املدينة على الفـور            �النيب قلق 

وأمرهم بتوفري الطعام واللباس هلم، ومل يهدأ روعه ما مل يتأكد أن األمور             
عندما متت األمور كلها سر     :  الراوي ويقول. كلها أصبحت على ما يرام    

  .  سرورا بالغا حىت أخذ وجهه يلمع كما تلمع سبيكة العقْيان�النيب 
 �وجند احلال نفسها يف هذا العصر حني نرى املـسيح املوعـود            

 ٤عدد  " بدر"فقد ورد يف تقرير نشر يف جريدة        . �اخلادم الصادق للنيب    
  :  ما يلي١٩٠٤متوز /يوليو

 يف سفر إىل مدينة غورداسبور، فكـان        � املسيح املوعود    كان"
  ."  يهتم حباجات اإلخوة الذين كانوا يأتون لزيارته�
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 منـوذج   �إن حجة اهللا، سيدنا املسيح املوعود       : "مث يقول الراوي  
ويعرف الـذين حظُـوا     . �سامٍ وحي إلكرام الضيف مثلما كان النيب        

دىن معاناة يتعرض هلـا ضـيفه،       بصحبته بكثرة أنه يصاب بقلق شديد أل      
أما بالنسبة ألبناء اجلماعة املخلصني     . سواء كان من األمحديني أو غريهم     

وللتأكيـد  . فإن حضرته جيد يف طبيعته محاسا ولطفًا أكثر وأشد من ذلك          
-" ميان هـدايت اهللا   "على ذلك نكتب فيما يلي حادثا وهو أن السيد          

 -�حملب املخلص حلـضرته     الشاعر األمحدي من الهور الفنجاب، وا     
كان مقيما يف مدينة غورداسبور منذ بضعة أيـام، فاسـتأذن حـضرته             

ماذا ستنتفع من الرحيل؟ امكثْ هنا وسوف       : �للمغادرة اليوم، فقال    
نسافر معا، ويف بقائك هنا بركة، أما إذا كنت تشكو من شيء فأخبِرين             

: اعةَ بشكل عـام  خماطبا اجلم  �مث قال   . بصراحة وسأدبر األمر بنفسي   
يأيت هنا ضيوف كُثر، ومن املمكن أال يعرف املسؤولون حباجـة بعـض             
منهم، لذا فعلى كل واحد منهم أن خيرب املسؤولني دون أدىن تكلـف إذا              

أما إذا أخفى أحد حاجته يف نفسه قـصدا فهـو           . كان حباجة إىل شيء   
د حممد  مث كلّف حضرته السي   ." إن مبدأ مجاعتنا هو عدم التكلف     . خمطئ

املشار " ميان هدايت اهللا  "سرور شاه بوجه خاص أن يهتم بكافة حاجات         
  .إليه آنفًا
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 بالضيوف مـن كالمـه      � وميكن تقدير مدى اهتمام حضرته      
املذكور أدناه الذي يدل على أنه كان خيرج ملالقاة الزوار غـري مبـالٍ              

:  شـاه   خماطبا السيد حبيب اهللا    �فذات مرة قال حضرته     . مبعاناته هو 
"            كنت عليالً ومل أكن قادرا على اخلروج من البيت، ولكن حني علمـت

 حقًـا،   - الذي جاء متكبدا العناء    -إن للضيف   : مبقدمك قلت يف نفسي   
  . فجئت ألقابلك

أنـت ضـيفنا،    : " خماطبا املنشي عبد احلق    �ومرة قال حضرته    
ليات، فكلما  والضيف ال جيد الراحة إال إذا كان بعيدا عن التكلف والشك          

: مث قال خماطبـا اآلخـرين     . احتجت إىل شيء فأَخبِرين دون أدىن تكلف      
اعلموا أنه ضيفنا، وعليكم مجيعا أن تعاملوه حبسن اخللق، وتسعوا لكيال           

امللفوظات ج  ." (وبعدها دخل حضرته بيته   . يتعرض للمعاناة بأي شكل   
  ) طبعة ربوة٨٠ ص ٢

ف كزجاجة تنكـسر حـىت      إن قلب الضي  : "وقال يف مناسبة أخرى   
  ."بضربة خفيفة، فعليكم أن تنتبهوا إىل ذلك جيدا

إذا جاء ضيف وجلأ حىت إىل السباب والـشتائم فمـا           : "وقال أيضا 
  ." عليكم إال أن تظلوا صامتني إزاءه

أوصوا املسؤول عن دار الضيافة أن يهتم حبوائج كـل          : "وقال مرة 
ذا األمر أحيانا فليذكِّره    شخص، ولكنه وحيد والعملُ كثري، فقد ينسى ه       
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جيب أال تتهاونوا يف خدمة أحد بسبب ثيابـه الوسـخة، ألن            . اآلخرون
الضيوف كلهم سواسية، ومن واجبنا أن تم بكافة حاجـات اإلخـوة            
اجلدد الذين ليس لديهم معلومات كافية، فقد ال يعلم البعض مكان بيت            

أنـا  . ف ضروري جدااخلالء، فيعاين كثريا، لذا فاالهتمامبحاجات الضيو    
معتلّ الصحة يف معظم األحيان، فال أستطيع القيام مبا جيب، فيجب على            

." الذين كلَّفناهم ذه األمور نيابةً عنا أال يتركوا للضيوف جماال للشكوى          
  )١٩٠٤تشرين الثاين / نوفمرب٢٤العدد " بدر"جريدة (

  .  كان يهتم حىت بأبسط حاجات الضيوف�هذا يعين أن حضرته 
رواية " سرية املهدي " يف كتاب    �لقد أورد حضرة مرزا بشري أمحد       

  : للمولوي عبد اهللا السنوري جاء فيها
وهي حجرة من بيتـه     ( مستلقيا يف بيت الفكر      �كان حضرته   "
اللـه  "، وكنت أُدلِّك قدميـه، فطـرق        ) ملتصقة باملسجد املبارك   �

مت بالنـهوض   الباب، فهم " مالوامل اهلندوسي "أو  " شرمبت اهلندوسي 
لفتح الباب، ولكن حضرته هب بسرعة كبرية وفتح سلسلة الباب قبلي،           

 بـإكرام  �أنت ضيفنا، ولقد أمر النيب : مث عاد وجلس يف مكانه، مث قال   
، ج  � للشيخ يعقوب علي عرفاين      �سرية املسيح املوعود    ." (الضيف

  )١٦٠ ص ١
  : �ويقول حضرة املولوي عبد الكرمي 
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 قـد   �الم إىل أربع سنوات تقريبا وكان أهل بيته         يعود هذا الك  "
يونيو، وكانت الغرفـة    /سافروا إىل مدينة لودهيانة، وكان الشهر حزيران      

حديثة البناء، وكان فيها سرير فاستلقيت عليه، وكان حضرته يتمـشى           
. واستيقظت فجأة وإذ حبضرته مستلقٍ على األرض جبنب سـريري         . فيها

ملاذا ضت يا صاحيب؟    :  حبب مفرط  �لين  فنهضت قلقا مذعورا، فسأ   
كيف ميكنين أن أنام على السرير وأنت مستلق على األرض؟ فقال          : قلت :

كنت أحرسك، إذ كان األطفال يشغبون وكنت أمنعهم حىت ال يزعجوك         
 � ملوالنا عبد الكرمي السيالكويت      �سرية املسيح املوعود    ." (يف نومك 

  )٤١ص
سن علي ما جرى معه وهو مسجل يف        لقد كتب املولوي املرحوم ح    

لقد استغربت كثريا من إكرام الضيوف      : "حيث يقول " تأييد احلق "كتابه  
أسجل هنا أمرا بسيطا يستطيع به القـراء  . الذي أبداه حضرة املرزا احملترم    

كنت مدمنا على عادة سيئة وهـي       . تقدير مدى إكرام حضرته للضيوف    
يف مدينة أَمرِتسر، ولكن مل أعثر عليه       " نالْبا"لقد وجدت   . �"الْبان"أكل  

، فاضطررت لالكتفاء مبضغ حبات اهليل وأشياء أخـرى         "بتاله"يف مدينة   
وصديقي من أَمرِتسر تصرف تصرفًا غريبا إذ أخرب حضرةَ         . من هذا القبيل  

                                                 

�
فّون يف ورقها بعض البهارات مثل اهليل وغريه مع         يل. يف األصل اسم شجرة يف اهلند     " البان" 

  )املترجم(. حلويات معطرة، ويضعوا يف الفم، فتنظف الفم وتعطره، كما تفرح القلب
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فأرسل حضرته شخـصا   . املرزا عن عاديت السيئة هذه على حني غَرة مين        
بور، ويف اليوم التايل وجدت الْبان موجودا أمامي حني         إىل مدينة غورداس  

أيت الغداء، وكان قد أُحضر يل من مسافة أبعد من مخسة وعشرين ميال            
 للشيخ يعقوب علي عرفاين ج      �سرية حضرة املسيح املوعود     ." (تقريبا

  )١٣٦ -١٣٥ ص ١
 يهتم بأبسط حاجـات الـضيوف       �انظروا كيف كان حضرته     

ويستغرب املرء جدا حني يرى كيـف      . من مجاعته أو غريهم   سواء كانوا   
لقد .  يراعي شؤون مجيع الضيوف رغم أشغاله الكثرية       �كان حضرته   

، أي  "يأتون من كـل فَـج عميـق       : "أوحى اهللا تعاىل إليه أكثر من مرة      
سيأتيك الناس بكثرة هائلة حىت تصبح الطرق اليت يأتون ا إليك عميقـة    

أي ال تكتئب وال تتعب     ".. وال تسأَم من الناس   : " أيضا وقال تعاىل . غائرة
  .من كثرة زيارات الناس لك

 حيث كان   � هناك أحداث كثرية يف حياة سيدنا املسيح املوعود         
الناس يأتونه بكثرة فكان يهتم شخصيا حبوائج اجلميـع ويـؤدي حـق             

 وكيف ال يفعل ذلك . ضيافتهم ويلتقي م أيضا بوجه بشوش على الدوام       
، كما أن اهللا تعاىل قد      �وهي سنة سيده ومطاعه وحبيبه حممد املصطفى        

  . لذا فمن واجبنا اليوم أن نتحلى ذه الصفة الطيبة. أكد عليه بذلك
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ينـزل الضيوف يف بيوت الناس بشكل عام، ومنهم من لـه قرابـة       
. دموية معهم، ومنهم من هم أصدقاؤهم، فيحاولون أداء حق الضيافة هلم          

يف هذه األيام فسينـزل عليهم ضيوف كثريون حيضرون لالشتراك يف          أما  
إن هذه اجللسة قد   . اجللسة السنوية اليت ستبدأ يوم اجلمعة القادمة بإذن اهللا        

 بأمر من اهللا تعاىل ألهداف دينية حبتة، وقد دعا �بدأها املسيح املوعود  
ملسيح للمشتركني فيها بوجه خاص، لذا فإن هؤالء الضيوف هم ضيوف ا          

 إذ هذا ما    – اخلصوصيون، وسيأتون ألهداف دينية خالصة       �املوعود  
 فعلينا أن نؤدي حق ضيافتهم خالصةً البتغـاء         -نأمل منهم على أية حال    

 وال سـيما    -فمن واجبنـا مجيعـا    . مرضاة اهللا لكوم إخواننا يف الدين     
نـا   أن نؤدي واجبات   -املكلَّفني بشىت األعمال واملسؤوليات خالل اجللسة     

علـى اجلميـع أن     . ومسؤولياتنا بكل جهد وأخالق سامية وصرب ودعاء      
. يهتموا حىت بأبسط حاجات الضيوف، ويرفعوا عنهم مجيع أنواع األذى         

ينبغي أن يعامل مجيع املسؤولني يف نظام اجللسة الضيوف كلَّهم حبـسن            
ن ندعو اهللا تعاىل أن يوفق كل واحد م       . اخللق كما يعامل املرُء ضيفَه هو     

  . املسؤولني يف اجللسة بأداء واجبام على أحسن وجه، آمني
بعد صالة اجلمعة سوف أصلي صالة الغائـب علـى اثـنني مـن              

هناك خرب حزين بأن شودهري حممود أمحد شيمه، أحد دعاة          . املرحومني
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 ١٤اجلماعة القدامى، قد انتقل إىل رمحة اهللا يف املستشفى بربوة بتـاريخ             
  .  عاما، فإنا هللا وإنا إليه راجعون٨١ر يناهز يوليو عن عم/ متوز

، مث خترج يف    ١٩٣٩التحق املرحوم باملدرسة األمحدية يف قاديان عام        
مولـوي  " بـشهادة   ١٩٤٩ عـام    �" أمحد نغـر  "اجلماعة األمحدية يف    

ولقد بعث خارج   . من جامعة املبشرين  " الشاهد"، مث نال شهادة     �"فاضل
وبعد عودته من هناك    . ون يف غرب إفريقيا   باكستان ألول مرة إىل سريالي    

مث وفِّق خلدمة اجلماعة يف أملانيـا       ). ربوة(شغل مناصب خمتلفة يف املركز      
إن فترة مكوثه وخدمته يف إندونيـسيا كانـت         . وإندونيسيا بصفة مبلّغ  
وخدم هناك بصفة رئيس الـدعاة      .  سنة تقريبا  ٣٠طويلة، إذ امتدت إىل     

 ظل خيدم اجلماعـة يف      ١٩٩٦ رمسي يف عام     وبعد التقاعد بشكل  . أيضا
وخدم أيضا لفترة وجيـزة مـديرا للجامعـة األمحديـة يف            . إندونيسيا
 عاد إىل ربوة بصورة دائمة وأقام هنـاك إىل          ٢٠٠٢ويف عام   . إندونيسيا
كان رجال تقيا ورعا خملصا وفيـا  . ١٩٦٦وفِّق للحج يف عام  . يوم وفاته 

كان شخصا بسيطا من    . بري خلدمة اجلماعة  ومبلغا فدائيا متحليا حبماس ك    
. حيث الطبع واملزاج، وكان على عالقة إخالص ووفاء كبريين باخلالفـة          

لقد ترك املرحوم   . ندعو اهللا تعاىل أن جيعل حسناته سارية يف أجياله أيضا         

                                                 
�
  .قرية صغرية قرب ربوة  

�
  .وهي أعلى شهادة يف اللغة العربية يف باكستان 
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وراءه بنات ندعو اهللا تعاىل أن يلهمهن الصرب والسلوان ويوفقهن للتأسي           
  .بأسوته، آمني

ازة الثانية هي للسيدة أمة املؤمن زوجة املرحوم مرزا نعيم أمحد،           واجلن
 عاما، فإنا هللا وإنا     ٦٨يوليو عن عمر يناهز     /  متوز ١٤وقد توفِّيت بتاريخ    

كانت حفيدة حضرة مرزا شريف أمحد من ناحيـة األب،          . إليه راجعون 
وحفيدة حضرة مرزا عزيز أمحد من ناحية األم، وبنت السيد مرزا ظفـر             

، وتزوجت من الـسيد     ١٩٤١ولدت يف عام    . د والسيدة نصرية بيغم   أمح
كانـت  . �مرزا نعيم أمحد وهكذا كانت كَنةَ سيدنا املصلح املوعـود      

لقد توفِّي أبواها وزوجها يف حياا،      . صبورة وخملصة وحليمة الطبع جدا    
لكنها حتملت كل هذه الصدمات بصرب مجيل ومل تتطرق إىل لساا كلمة            

لقد مرت  . كانت بشوشة دائما، مل تفارق االبتسامةُ وجهها      . قطشكوى  
بفترة مرض مؤمل وطويل جدا، ولكنها حتملت كلَّ ذلك بصرب وثبـات،            
وكانت تشكر اهللا وتقول دائما إين خبري حبمد اهللا، مع أن مرضها حسب             
رأي األطباء كان مؤملا جدا، ولكنها مل تشعر اآلخرين أا متـر مبعانـاة              

ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجاا ويغفر هلا، ويثبت أوالدها على           . دةشدي
وبعد صـالة اجلمعـة     . تركت وراءها ثالثة أبناء   . احلسنات دائما، آمني  

  .  سأصلي صالة الغائب على كال املرحومنيِ
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