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 األحمدية، أي اإلسالم الحقيقي  

 أ



التعريف باملؤلف

 
م( اخلليفة 1889-1965) هو حضرة مرزا بشري الدين حممود أمحد 

ذي بشره اهلل وابنه املوعود ال الثاين لإلمام املهدي واملسيح املوعود 
ولبشارات  تعاىل به كآية لصدق اإلسالم، والذي جاء مصداقا لنبأ النيب 

األنبياء السابقني. وهو جنم ثاقب يف مساء الروحانية، وعامل رباين ال ُيشقُّ له 
غبار، زّوده اهلل تعاىل بعلوم القرآن الكرمي وتفسريه، وقّدم أعماال خالدة 

احث من داخل اجلماعة اإلسالمية أصبحت ذخرية كبرية ال يسع أي ب
األمحدية أو من خارجها إال أن يلجأ إليها ويتزوَّد منها. وقد اعرتف بفضله 

 .معاصروه من خارج اجلماعة واملعارضنيوبسعة علمه 
ا توىّل قيادة اجلماعة ة اإلسالمية األمحدية يف سن اخلامس كان قائدا فذًّ

إلسالمية األمحدية أيضا يف مقتبل والعشرين يف ريعان شبابه وكانت اجلماعة ا
أمرها، فرعاها واشتّدت على مدى مخسني عاما من القيادة الروحانية اليت  
كانت يف احلقيقة هي عودة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة اليت أنبأ هبا 

. مل يقتصر عمل حضرته على رعاية األسس اليت أرساها اإلمام النيب 
لنظام اجلماعة، بل بفضل ربّه املنان وّسع  املهدي واملسيح املوعود 

نطاقها لتشمل مشاريَع ومنظماٍت وبرامَج مستوحاة من روح تعاليمه ورؤيته 
( 4، 3ة اليت أنبأ هبا القرآن الكرمي )اجلمعة: إلقامة مجاعة املؤمنني األخري 

 واليت ستكون ملحقة جبماعة الصحابة األولني.
ألجله هو استكمال مهمة املسيح كان مهّه األول الذي كّرس حياته 
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اجلسيمة؛ وتبليغ رسالة اإلسالم احلقيقي إىل أقاصي األرض.   املوعود  
وليعّضد هذه املهمة فقد أطلق نظام "التحريك اجلديد" الذي من خالله 

 انتشر وما زال ينتشر الدعاة املسلمون املبشرون يف مجيع أرجاء العامل.
ذة، ودراسته املعمقة الواسعة، وفوق ذلك إن ذكاءه احلاد، وبصريته الناف

غزير مثمر من  عدٍد املعرفة الربانية اليت وهبه اهلل تعاىل إيّاها مّكنته من إنتاج 
كتب وخطب وغريها من املواضيع البحثية املعرفية اليت تعمل اجلماعة 
 اإلسالمية األمحدية على نشرها باللغات املختلفة وستستمر يف ذلك لعقود.

عندما  ن املوعود الذي بّشر به اهلل تعاىل املسيَح املوعود هو االب 
كي يهبه آيًة لنصرة اإلسالم، فقد استجاب اهلل دعاءه   إليه  تضرع 

وسيكون ذهينا وفهيما بشكل خارق وحليم  ..."التايل: وخاطبه بالوحي 
القلب، سوف ميأل بالعلوم الظاهرة والباطنة... ظهوره جّد مبارك ومدعاة 

)إهلام بتاريخ "سوف ننفخ فيه روحنا..ره جالل اهلل تعاىل ... لظهو 
 م( 1886/شباط/20
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"Rare address, one can not hear such address every day"



 األحمدية، أي اإلسالم الحقيقي  

 ث

























 األحمدية، أي اإلسالم الحقيقي  

 ج













 األحمدية، أي اإلسالم الحقيقي  

 ح





 

 

 




 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١( 
  

  األمحدية؛ أي اإلسالم احلقيقي
  )م١٩٢٤يونيو / حزيران٦أيار و/ مايو٢٤احملرر بني (

   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي         بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  بفضل اهللا ورمحته، هو النـــــــاصر
 إياه نعبد وإيـاه     احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين،        

نستعني، وإياه ندعو أن يهدينا إىل صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم            
اللهم يا رب أِهلمنا ما يكون فيـه رضـاك          . غري املغضوب عليهم وال الضالني    

وارزقنا تقواك وصف خواطرنا ونق أفكارنا وجرئنا على مقابلة الشر ودواعيه،           
  . لفة اخلناس ومساعيهوشجعنا على خما

أما بعد، فنحمد اهللا تعاىل ونشكره شكرا كثريا الذي خلقنا وأعطانا قوى            
من شأا أن توصلنا إىل أعلى مقامات التقدم والرقي، مث وهب لنا أجنحة العلم              

وحنمد اهللا الذي . والعرفان اليت ا نستطيع أن نطري ونصل إىل السماء الروحانية         
ج الروحاين نظرا إىل أخطائنا وتقصرياتنا، وأرسل مـن         كشف لنا أسرار العال   

عنده أطباء روحانيني فعاجلوا أسقامنا واختذوا اإلجراءات الالزمة لزيادة طاقتنا          
 مث  �مث نشكر اهللا الذي أودع قلوبنا حبه، وخلق فيها حرقة للقائـه             . وقوتنا

 بكـأس   ذب إلينا ذا احلب وأسعدنا بلقائه، وسقانا جام عشقه وأروانـا          اجن
 الذي كان الباحثون عن الروحانية تائهني       -وصاله، وأطْلع يف هذا الزمن املظلم     

 مـن   � مشس علمه وبعث مأموره ومرسله سيدنا أمحـد          -فيه مثل العميان  
مث . أرض الشرق؛ فشق بأشعة هذه الشمس النورانية ظلمة الوساوس والشكوك         

تـة وأخـرج زرع     أنزل أمطار رمحته وأرسل رياح فضله، وأروى أرضـا مي         
الروحانية والتقوى لكي تصبح الدنيا كروضة خمضرة بعدما كانـت صـحراء            
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ونصلّي ونسلّم  . جرداء، ولكي يتنفس الناس الصعداء بعدما ذبلوا وكانوا ميتني        
 الذي بواسطته انفجر ينبوع لن جيف أبدا، وفُتح باب علـم            �على نبيه حممد    

تعاىل أن يهدي الدنيا، حبسب وعده، إىل وندعو اهللا . لن يغلَق على الطالبني أبدا  
الصدق واهلداية ويوفقهم لقبول احلق كي يسود األمن والصلح والوئام العـاملَ            
كله وتتالشى منه النـزاعات واخلصومات اليومية املطردة، ولكي ينال النـاس           

  .الطمأنينة احلقيقية اليت ال تتأتى أبدا بدون الوصال اإلهلي، اللهم آمني
مؤمتر "ذلك أُبدي بالغ سروري على أن اهللا تعاىل وفّق املشرفني على           وبعد  

 ١٣٠٠لعقد اجللسة تأييدا لكالمه الذي أنزله يف القرآن الكرمي قبـل            " األديان
  : عاما وجاء فيه

 ِإنَّ ِإلَهكُـم    * فَالتاِلياِت ِذكْرا    * فَالزاِجراِت زجرا    *والصافَّاِت صفا   �
  اِحداِرِق         *لَوشالْم برا ومهنيا بمِض واَألرات واومالس بـا     * رنيـا زِإن 

أي إنـين    ؛�١ وِحفْظًا ِمن كُلِّ شيطَاٍن مـاِردٍ      *السماَء الدنيا ِبِزينٍة الْكَواِكِب     
اىل  شهادة على أن دين اهللا تع      - االس اليت جيلس فيها الناس يف صفوف       -أقدم

سينتصر يف اية املطاف، كذلك أقدم تلك اجلماعة اليت تقـوم بترتيباـا وال              
وأقدم أولئك الذين يقرؤون عندئـذ      . تسمح ألحٍد أن خيرج عن نطاق عملها      

مقاالم حول مزايا األديان؛ وسيكون مآل كل هذه املساعي إىل أن اهللا واحد             
كما هـو رب    (شارق  وهو رب السماوات واألرض وما بينهما، وهو رب امل        

، وأن اهللا تعاىل قد زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وسخرها حـىت             )املغارب
  .رج عن طاعتهخيحتمي الدين احلق من هجمة كل من يبعد الناس عن اهللا و

: واآلن أتوجه إىل املوضوع الذي طُلـب مـين أن أحتـدث عنـه، أي              
  ". األمحدية"

                                                 
 ٨-٢: سورة الصافات 1
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ها الديين أرى لزاما أن أحتدث باإلجياز ولكن قبل أن ألقي الضوء على جانب  
  .عن تاريخ األمحدية وقوا ونطاق انتشارها يف الوقت احلايل

 اجلماعةَ اإلسالميةَ   �لقد أسس سيدنا حضرة مرزا غالم أمحد القادياين         
 عاما، واختذ مسقط رأسه   ٥٤م وعمره حنو    ١٨٨٩مارس  / آذار ٢٣األمحدية يف   

 ميال مشال شرق حمطة القطار      ١١تقع على بعد    اليت هي قرية صغرية       " قاديان"
ورغم املعارضة الشديدة اليت لقيهـا مـن    . مركزا هلا ) باهلند" (بطاله"يف مدينة   

مجيع األديان املوجودة يف اهلند آنذاك، ورغم عدم التأييد بل العداء أحيانا مـن              
ـ             ىت إن  قبل احلكومة راحت دائرة انتشار مجاعته تتوسع إىل مجيع أحناء اهلند، ح

م كان قـد بلـغ مئـات        ١٩٠٨عدد أفراد اجلماعة األمحدية حني وفاته عام        
وكانت هذه اجلماعة قد خرجت من اهلند وانتشرت يف بالد العـرب        . اآلالف

 انتخب أستاذي احملترم حضرة املولوي نور الدين        �وبعد وفاته   . وأفغانستان
م انتخب هذا   ١٩١٤  يف عام  �وحني تويف موالنا نور الدين      . إماما وخليفة له  

 على غـرار صـدر    -علما أن اجلماعة تنتخب   . (العبد املتواضع إماما للجماعة   
 أحدا من أبنائها إماما هلا، وليس ضروريا أن يكون من أوالد سـيدنا    -اإلسالم

 مل  �كما أن اخلليفـة األول      )  أو عائلته  �اإلمام املهدي واملسيح املوعود     
 نسٍب أو قرابة، كما ليس ضروريا أيضا         عالقة �تربطه مع املسيح املوعود     

). كما أن يل الشرف أن أكون ابنـه       (،  �أن يكون اخلليفة من غري عائلته       
وانتشرت هذه اجلماعة يف العامل كله وبلغ عدد أبنائها أكثر من نصف مليـون              

وبسبب املعارضة املريرة   . نسمة معظمهم يوجدون يف اهلند واملناطق ااورة هلا       
ها اجلماعة، فإن كثريا من الناس ينضمون إليها خفية وال يستطيعون أن  اليت تتلقا 

ويوجد مثل هؤالء الناس بكثرة بني اهلندوس والسيخ        . يعلنوا انتماءهم على املأل   
  . والِفرق األخرى من املسلمني
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 )اجتماعيا (، العليا منها والدنيا    وفئة تشمل هذه اجلماعة أناسا من كل قوم      
ففي السنتني املاضيتني قد دخل اجلماعة من الفئات الـيت          كما يزعم اآلخرون؛    

وال تـزال   . باهلند" يويب"تعد أدىن حنو ثالثة آالف نسمة يف منطقة البنجاب و           
كذلك فقد جلأ إىل جناح تربية اجلماعة يف        . اجلماعة تزداد كل شهر باستمرار    

  . در آباد باهلندالعام املاضي مئات من الناس من هذه الفئات الدنيا يف منطقة حي
وعلى صعيد البلد توجد اجلماعة يف كل إقليم من أقاليمه وال خيلو إقليم مـن               

كما توجد اجلماعة يف كال اجلزأين من أفغانـستان؛ أي يف املنـاطق             . أبنائها
ويف جنوب اهلند توجـد اجلماعـة يف        . الناطقة بلغة بشتو والناطقة بالفارسية    

ويف سرييالنكا تـصدر جريـدتان      . يل املثال على سب  ماليزياسرييالنكا وبورما   
مـشروع التبليـغ يف     . للجماعة، جريدة بلغة ماليا وجريدة أخرى باإلجنليزية      

الصني ليس نظاميا حاليا، ولكن يتبني من كتاب ألّفه أحد أعـضاء الربملـان              
التركي حول سياحته يف تلك املناطق أن اجلماعة موجودة هناك أيضا، وإن مل             

شر بعد بني ذلك الفرع للجماعة املوجود داخل الـبالد وبـني            يتم اتصال مبا  
ولقد دخل اجلماعة بعض الناس يف الِفلبني وجزيرة سومطرا، كما توجد . املركز

اجلماعة يف إيران وخبارى والعراق واملوصل والبالد العربية األخرى مبـا فيهـا             
نـدا وزجنبـار،   أما يف أفريقيا فاجلماعة األمحدية موجودة يف مصر وأوغ . الشام

وكذلك يف أملانيا وجزر موريشوس وأمريكـا اجلنوبيـة واملغـرب واجلزائـر      
ومراكزنا موجودة يف جزر موريشوس ونيجرييـا       . وسرياليون وغانا ونيجرييا  
وتصدر يف جزر موريشوس جريدة يف تأييد اجلماعة . وغانا ومصر بصورة رمسية

د اجلماعة يف بريطانيا وفرنسا،     وفيما يتعلق ببالد الغرب فتوج    . باللغة الفرنسية 
وقد تأسس مركز يف الواليات     . ومركزنا يف بريطانيا موجود منذ عشر سنوات      

املتحدة األمريكية قبل ثالث سنوات فقط، وقد دخل اجلماعة هناك حنو ألـف             
شخص يف الواليات املتحدة، كما تصدر من مركزنا هنالك دورية كل ثالثـة             
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ملتحدة توجد اجلماعة يف جزيرة ترينيـداد، ويف        وإضافة إىل الواليات ا   . شهور
ولقد نالت أستراليا، من    . بالد أمريكا اجلنوبية مثل الربازيل وكوستاريكا أيضا      

بني اجلزر، حظا وفريا من هذه النعمة العظيمة، وإننا على يقني كامل بناء على              
من هـذه   كالم اهللا تعاىل أنه لن متضي فترة طويلة حىت تنال الدنيا كلها نصيبا              

  .النعمة

 املعتقدات اليت تتميز ا اجلماعة اإلسالمية األمحدية

ال بد من أن خيطر ببال كل شخص سؤال عن احلاجة إىل تأسيس مجاعة              
جديدة، أي اجلماعة اإلسالمية األمحدية، مع وجود مجاعات وفرق كثرية سلفا؟ 

  .لذا سأتناول هذه القضية أوال من بني األمور الدينية
 عالقة بأي دين موحى به يوقن بأن األنبياء ظلوا يأتون من اهللا             كل من له  

. �ليس يف العامل قوم مل يرسل إليهم مبعوثون من اهللا           . تعاىل بني حني وآخر   
وإذا أُبعد هؤالء الناس عن خريطة العامل       . إن رقي العامل وتقدمه منوط م فقط      

وِإنْ ِمن أُمٍة   �: رآن الكرمي يقول اهللا تعاىل يف الق    . فال نرى إال ظلمة فوق ظلمة     
   ِذيرا نال ِفيهإن دراسة التاريخ القدمي والبحث يف علم اآلثار يقـوي           �١ِإال خ ،

وهذا التحقيق يشكّل أكـرب وسـيلة علـى     .اعتقادنا ذه احلقيقة أكثر فأكثر 
الوحدة بني البشر، األمر الذي يعود فضله إىل القرآن الكرمي الذي بين هـذه               

عندما نتأمل يف اهلدف من وراء بعثة األنبياء جند أن سـبب            . ة قبل غريه  احلقيق
بعثتهم كان دائما عائدا إىل زوال الروحانية من العامل وانقطاع عالقة البشر مع             

إن األنبياء يأتون دائما مثل السحاب بعد انقطاع الغيث لفترة طويلة           . اهللا تعاىل 
 تنـزل من السماء نتيجة دعوات      �  جابة من اهللا  إإم  . فيجعل العامل خمضرا  

الداعني والباحثني عن احلق، أو هم بوق ينفخ فيه الصياد الذي يـرى الـصيد               
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أمامه، ليجمع زمالئه حوله حني ينفصل ويبتعد بعضهم عن بعض يف الفالة أثناء 
مطاردة صيدهم؛ فبواسطة األنبياء جيتمع الناس حول الصدق واحلق ويتقدمون          

  . دةإىل غايتهم املنشو
نعتقد أن سلسلة النبوة هذه كما كانت جارية يف املاضي كذلك سـتظل             
جارية يف املستقبل أيضا ولن تنقطع أبدا، ألن عقل اإلنـسان يـرفض فكـرة               

فإذا كان من املقدر أن تأيت يف العامل عصور الظالم والبعد عـن اهللا              . انقطاعها
طريق احلق والسداد بني    وما دام الناس يضلون     . تعاىل، فلن تنقطع سلسلة النبوة    

حني وآخر ويتيهون يف فلوات الضاللة، وما دامت األمنية للوصول إىل الصراط            
املستقيم تتولد يف قلوم ويتحرون اهلداية، فانقطاع سلـسلة النبـوة كـان             
مستحيال؛ ألن ذلك يناقض متاما رحيمية اهللا بأن خيلق داء وال خيلق لـه دواء،               

وصاله مث يقضي على مجيع األسباب املؤدية إىل حتقق         وأن خيلق اضطرابا للقائه و    
، وعالمـة العمـى     يست إال سوَء ظنٍّ بينبـوع الرمحـة       فهذه الفكرة ل  . ذلك

فبناء على هذا املبدأ العام نعتقد أن الوقت كـان حباجـة إىل هـاٍد     . الروحاين
ومبعوث من اهللا ليهدي الناس إىل سبله، وخيرجهم من حياة الـشك والريبـة              

  .  إىل مرتبة الثقة واليقنيويوصلهم
إذا كانت الدنيا يف حني من األحيان حباجة إىل نـيب فإـا             ! أيها اإلخوة 

وجند الناس يف الدنيا على . إن أساس األديان قد نِخر. أحوج ما تكون إليه اليوم
النوع األول منهم هم الذين ختلوا عن الدين متاما وابتعدوا عن اهللا            : ثالثة أنواع 

 مثل إميام باجلبال والبحار، ألن وجود اجلبـال        �و إم يؤمنون باهللا     ائيا، أ 
أو البحار ال يغير يف حيام اليومية شيئا، أي أم لو تبنوا فكرة أن اهللا لـيس                 
موجودا أصال ملا أحدث ذلك من تغير يف أعماهلم، والذين يؤمنـون حاليـا              

ن هؤالء الناس يصلون إىل حد      إ.  مل يغير ذلك يف أعماهلم شيئا      �بوجود اهللا   
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  أجل اهللا أيضا، وال نريد أن نذلِّلَ       القول بأننا ال نريد أن نتخلى عن حريتنا من        
  . أنانيتنا بالدعاء والتواضع هللا

والنوع الثاين من الناس هم أولئك الذين يؤمنون باهللا تعاىل وبقواه العظيمة            
ثبان الـصحراء وال    أيضا ولكنهم مثل العطشان الذي يضل طريقه يف وسط ك         

وبقدر ما يبحث عن املاء يظل . يعثر على قطرة ماء حىت بعد التيه إىل عدة أميال
عطشه يف ازدياد ويشتد قلقه واضطرابه، فال ينفعه تيهه وركـضه يف طـول              
الصحراء وعرضها ألنه يركض من سراب إىل سراب ويظل يبتعد عن املـاء،             

  . فيقترب من املوت يف اية املطاف
اهلم، ولكن لـيس ألـم     حبع الثالث منهم فرحون حبظهم ومقتنعون       النو

حيسبون أم قد قضوا حنبهم يف أداء مجيع مقتضيات فطرم، بل ألنه قد فُت يف 
اعدهم، ويئسوا من فضل اهللا ويظنون أن أفضال اهللا تعـاىل قـد   وعضدهم وس 

ه من ماله اقتصرت على من سبقوهم، وحيسبون أنفسهم مثل ربيبه الذي ال يورث      
  . فيكتفي مبا وصل إليه من مائدة القدامى

احلق أن كال من األنواع الثالثة املذكورة آنفا غري طبيعـي، إذ ال ينفـع               
النوع األول عدم اكتراثهم، وال ينفع النوع الثاين جهدهم الفـارغ الـذي ال              

الشيء الوحيد الذي ميكن أن     . جدوى منه، كما ال ينفع النوع الثالث قناعتهم       
ينفع هو معرفة اهللا تعاىل اليت متحو مجيع الظلمات وترفع احلُجب بني اهللا وعبده              
وجتمع بينهما يف مكان واحد، وتقدم الدين لإلنسان بصورة يطمئن إليها قلبـه             
ويقبلها عقله، األمر الذي مل حيصل للعامل إىل يومنا هذا بدون األنبيـاء ولـن               

  .  حيصل يف املستقبل أيضا
فكِّروا قليال، هل هناك دين يدعي أتباعه حاليا أم نالوا مـا    ! أيها اإلخوة 

ناله العامل فيما سبق بواسطة األنبياء؟ أليس صحيحا أن النـاس مقتنعـون أن              
قد تركوا الدين ائيا؟    على من   اإلنعامات قد اقتصرت على الذين سبقوهم، أو        
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ذي يسلِّم حتت تأثري    أو يزعمون أم نالوا كل شيء، ولكن حالتهم كاملتأثِّر ال         
. الـِمسمِرية بوجود عشرات األشياء غري املعقولة وال يرى اآلخرون منها شيئا          

إذا كان هذا املبدأ صحيحا، كما هو بالفعل، فالدنيا اليوم أيضا حباجة إىل نـيب   
فلهذا السبب تعتقد اجلماعة اإلسالمية األمحديـة       . كما كانت يف غابر األزمان    

مفتوح منذ األزل وسيبقى مفتوحا إىل األبد، وبـأن العـصر           بأن باب النبوة    
  . احلاضر يشهد بكل شدة بضرورة نيب

ولكننا ال نؤسس عقيدتنا على شهادة العصر فقط بل إن اعتقادنا مبين على 
إذ جند أن الزعماء يف كل دين قد أنبأوا عن نيب           . شهادة األنبياء السابقني أيضا   

الـذي ال يـزال أتباعهـا       " كلنك أوتار " عن   ففي اهلندوسية هناك نبأ   . سيأيت
ينتظرونه إىل اليوم، ويف املسيحية نبأ عن البعثة الثانية للمسيح الناصـري، ويف             
اإلسالم نبأ عن املهدي واملسيح املوعود، وعند أتباع الزرادشتية أنبـاء عـن             

فلو كانت سلسلة النبوة قد انقطعت من الدنيا ائيا فلماذا          ". موسيو درمي "
  كيف اتفقت كل الشعوب على بعثة شخص يف املستقبل؟ و

واألمر الغريب الذي جنده يف كل هذه األنباء هو أن العالمات املـذكورة             
فكل األنباء تتحدث عـن     . شبه بعضها بعضا  يفيها عن األنبياء املوعود جميئهم      

كثرة السيئات واألمراض يف ذلك الزمن املعني، باإلضافة إىل سقوط الـشهب            
القمر وكسوف الشمس، ونشوب احلروب وهلم جرا، كما تتفـق          وخسوف  

األنباء كلها على مهمة واحدة هلؤالء املوعودين، وهي أنه مبجيئهم سوف يسود     
الصدق يف العامل، وينال الدين احلق غلبةً غري عادية وغري معهودة على األديان             

  . األخرى
ن قبيل الكذب   إن حتقق هذه النبوءات يؤكد من ناحية على أا ليست م          

واالفتراء، ومن ناحية ثانية فإن املهمة املوكلة إىل هؤالء املوعودين جتعل مـن             
املستحيل أن جيعلَ، يف وقت متزامن، كل منهم دينه غالبا على األديان األخرى، 
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فالنتيجة احلتمية اليت ميكن استنتاجها هي أن كل هذه األنباء تتحـدث عـن              
ه القدسية مجيع األديان حتت راية دين       شخص واحد سوف يبعث ليجمع بقوت     

  .واحد، لتهتدي الشعوب كلها بواسطته إىل الصراط املستقيم
ولكن كما يتبني أن كل هذه النبوءات تتحدث عن شخص واحد، كذلك 
يبدو منها جليا أن ذلك املوعود سوف يتحلّى بصفات جتعل كل شعٍب حيسبه             

كون له صلة مع اهلنـدوس حبيـث   فت. املوعود الذي كانوا ينتظرون بعثته فيهم  
موسـيو  "، وتكون له عالقة مع الفرس وسيحـسبونه         "كلنك أوتار "حيسبونه  
، ويكون له   "مهديهم"هلم، كما يكون على صلة مع املسلمني فيعدونه         " درمي

وهذه العالقة ال ميكن أن تتحقق إال أن . عالقة مع املسيحيني فيعتربونه مسيحهم
لوحيد إىل شعوب خمتلفة بأمسائه املختلفة؛ فريتبطَ بقوم من         ينسب هذا املوعود ا   

حيث الدين، وبقوم آخر من حيث العرق، وبآخر من حيث البلد، وبقوم غريه             
  . من حيث الصلة السياسية أو احلضارية، حىت يعده كل قوم موعودهم

 نعتقد أن كل هذه األمور قـد        - أفراد اجلماعة اإلسالمية األمحدية    -حنن
 يف شخص سيدنا مرزا غالم أمحد، مؤسـس اجلماعـة اإلسـالمية             اجتمعت
فبحسب إعالنه كان   . فقد بعثه اهللا تعاىل إلصالح مفاسد هذا العصر       . األمحدية

" كلنـك أوتـار   "مسيحا للمسيحيني، وكان مهديا للمسلمني، وكرشـنا أو         
  . ألتباع الزرادشتية" موسيو درمي"للهندوس، و

كل أمة، وبعث جلمع العامل كله حتت رايـة         باختصار، كان نبيا موعودا ل    
فكـان  . وقد حقق اهللا تعاىل يف شخصه آمال مجيع األمم وأمانيها         . دين واحد 

منارة الصلح، فاجتمعت كل أمة حتتها وخضعت أمام خالقها، وكان كنافـذة            
شاهد من خالهلا كلُّ قوم ربهم، فكان النقطة املركزية اليت متركـزت فيهـا              

فكان موعودا  . وإن أمن الدنيا وسالمها منوط به وحده      . كلهاخطوط الدوائر   
للزرادشتيني لكونه فارسي األصل، وكان موعودا للهنود لكونه من اهلند، وكان 
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ويئه " املسيح"موعود املسلمني ومسيحا هلم لكونه مسلما، وحليازته على اسم          
ثقلت كاهل الشعوب بعالج العيوب احلضارية املوجودة يف البالد املسيحية اليت أ

 مـن   �الغربية، ولوالدته يف عهد احلكومة املسيحية، ولتربئته ساحة املسيح          
هجمات كانت تصوب إليه منذ آالف السنني اسـتحق أن يـدعى موعـودا            

وال يقتصر األمر على هذه الشعوب األربعة فحسب، بـل قـد            . للمسيحيني
ب على وجه األرض، ويف     حتققت يف شخصه كافة األنباء القدمية جلميع الشعو       

  . شخصه حتققت آمال الدنيا كلها
إن مجيع النبوءات اليت أنبأ ا األنبياء السابقون قد حتققـت يف شخـصه              

وقبيل وقوع هذه النبوءات أخربه اهللا من جديد بقـرب وقوعهـا            . وعلى يده 
 أن هذا املوعود وحده يستحق أن تتحقـق يف          � وحتققها، وبذلك قد أثبت   

  .  النبوءاتشخصه كل تلك
؛ فقـد   ١لقد جاء يف النبوءات السابقة أن املوعود سوف يبعث يف الشرق          

وقيـل يف األنبـاء القدميـة إن        .  يف الشرق  �بعث سيدنا مرزا غالم أمحد      
؛ وهكذا كان؛ إذ قد ادعى      ٢بني سوف يظهرون قبل بعثة املسيح الصادق      االكذ

وقـد  . لعقالء أيـضا  بني وأوشك بعضهم أن يضلوا كثريا من ا       ذاكثري من الك  
اندلعت احلروب، وتفشى الطاعون، ووقعت ااعة، ولكن يف اية املطـاف           

بـأن  ) كتاب الزرادشـتيني  " (جاباسي"ظهرت عالمة ذكرها إمجالًا اإلجنيل و     
وقد تناولتها الكتب اإلسالمية بوضوح أكثر حيث . الشمس والقمر سينخسفان

 ينخـسف  واألرض، السماوات خلق منذ تكونا مل آيتني ملهدينا إن: "جاء فيها 
فتحققـت  . ٣"منه النصف يف الشمس وتنكسف رمضان، من ليلة ألول القمر
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 من بني مجيع �هذه اآلية أيضا، األمر الذي انفرد به حضرة مرزا غالم أمحد    
املدعني الذين ادعوا كوم مسيحا أو مهديا؛ فحدث هذا الكسوف واخلسوف           

 ويف األيام احملددة متاما كما ذُكر يف        � دعواه   يف رمضان يف العام الرابع بعد     
والغريب يف األمر أنه قد خال كثري ممن ادعـوا كـوم املـسيح              . األحاديث

  .واملهدي ولكن هذه اآلية مل تظهر يف زمن أي منهم
 تلك احلالة غري العادية اليت ذُكـرت يف   �ولقد ظهرت للعيان يف زمنه      

 قبل هذا الزمن قط؛ فقد قيل بـأن األمـن     الكتب السابقة، ومل تظهر يف الدنيا     
والوئام سوف يسودان ذلك الزمن حىت يلعب الصبيان مع األفاعي، وترعـى            

؛ أي  ٢وستكثر احلروب أيـضا   . ١الشياه مع الذئاب دون أدىن خوف أو وجلٍ       
فمما ال شك فيه أن هـذا األمـر         . يتزامن األمن مع احلروب يف الوقت نفسه      

فمن ناحية نرى نزعات حب الوطن قـد        . يامملحوظ بكل وضوح يف هذه األ     
بلغت ذروا، وحتسنت النظم الداخلية لكثري من الشعوب مقارنة مع ما كانت            
عليه يف األزمنة الغابرة؛ فتالشت يف هذه األيام يف معظم بقاع الدنيا اخلصومات    
واحلروب وأعمال النهب والسرقة اليت كانت سائدة يف البالد يف املاضي، ولكن  

بل ذلك تدهورت العالقات بشدة بني الدول واألمم وكل قوم يهاب قوما            مقا
  .آخرين، وقد بلغ التحاسد بني الشعوب منتهاه

إضافة إىل ذلك توجد يف كتب املسلمني نبوءات مفصلة عـن املوعـود             
آخر؛ منها أنه يف زمن والدتـه تختـرع         باملقبل، وقد حتققت كلها بشكل أو       

مث قيل إنه . ، وقد اخترع القطار حتقيقا هلذا النبأ٣صمراكب جديدة وتترك القال
ستكتشف وسائل اتصاالت وإعالم تطلعنا على األخبـار العامليـة يف حلظـة             

                                                 
 ٤٣٧مسند أمحد بن حنبل الد الثاين ص  1
 .صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب خروج النار 2
 . صحيح مسلم، كتاب اإلميان3
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وقيل أيضا إن النساء يكثـرن يف       . ؛ فاكتشف نظام الربقية والالسلكي    ١واحدة
   ويظهـر لبـاس     ٣ ويوكل إليهن البيع والشراء يف أمور التجارة       ،٢ذلك الزمن 

اليت كان الناس يرون ضرورة تغطيتها فيما مضى (النساء بعض أجزاء أجسادهن 
 وقيل بأن ثالثة شعوب كربى سوف حتـارب         ٤)رغم عدم متسكهم باحلجاب   

ثالثةَ شعوب متاثلها، والشعوب الثالثة املنتصرة منها سـوف تتـسلط علـى             
 هناك  ، ويفر شخص من القسطنطينية إىل الشام ويشن احلرب من         ٥القسطنطينية

وقيل إن النصارى يف ذلك الوقت يكونـون غـالبني علـى            . ويستعيد بالده 
وتنفصل املناطق العربية عن سائر األقاليم، وتقوم يف العراق         . ٦الشعوب األخرى 

وتهمـل  . ٨ويقصر قوم الشهور  . ٧والشام ومصر حكومات منفصلة ومستقلة    
وتكثر . ١١ثر الشرطة  وتك ١٠وينتشر القمار على نطاق واسع    . ٩احلدود الشرعية 

ويرى . ١٣ويكون احلكم يف أيدي اُألجراء    . ١٢ظاهرة لبس النساِء ألبسة الرجال    
                                                 

 . م١٩٨٣، طبعة لبنان عام ٢٨٥، ص ٥٣د باقر السي، جحبار األنوار، للشيخ حمم 1
 .سنن ابن ماجه، كتاب الفنت 2
 ٣٩٦٣٩ رقم احلديث ١٤كنز العمال ج 3
 .مسلم، كتاب اللباس، باب النساء الكاسيات العاريات واملائالت واملميالت 4
 .مسلم ،كتاب الفنت، باب يف فتح قسطنطينية 5
 .الساعة والروم أكثر الناسمسلم، كتاب الفنت، باب تقوم  6
 .مسلم كتاب الفنت، باب ال تقوم الساعة حىت حيسر الفرات عن جبل من ذهب 7
 .صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب خروج النار 8
 ٣٩٦٣٩، رقم احلديث ١٤كنز العمال، ج 9

 . املرجع السابق10
 . املرجع السابق11
 . املرجع السابق12
 .اب أشراط الساعةسنن ابن ماجه، كتاب الفنت، ب 13
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ختتفي احلكومات  . ١األثرياء دفع الزكاة من أمواهلم من أجل الفقراء عبئا عليهم         
. ٤تكلم األشياء اليت ال حياة فيها     وت. ٣ وتتدهور حالة العرب الدينية    .٢اإلسالمية

وغـريه مـن    ) قارئ األسطوانات (اختراع الفونوغراف   ويف ذلك إشارة إىل     
، وهنا ٥ع مراكب مل تكن يف الدنيا من قبل  وستختر. وسائل االتصاالت احلديثة  

ويجمع بني ـرين    . أشري إىل اكتشاف الطائرات وغريها من املراكب احلديثة       
تفصلهما منطقة برية يوجد يف أحد شطريها اللؤلؤ ويف الشطر الثاين املرجـان،       

وقيل أيضا  . بنماهذه إشارة إىل قناة السويس وقناة       . ٦ومتخر السفن فيها بكثرة   
وتكـون هنـاك    . ٧إن الكتب واجلرائد تطبع وتنشر يف ذلك الـزمن بكثـرة          

حىت تغدو األار شبه    . ٩وتفجر األار قنوات  . ٨اكتشافات كثرية يف علم اهليئة    
وتهلك الشعوب األصلية   . ١١روتكثر عادة السف  . ١٠وتنسف اجلبالُ نسفا  . جافة

فكل .. وهلم جرا. ١٢يف بعض البالد، وينهى عن عادة قتل األرملة بقوة القانون
  . هذه األنباء قد حتققت يف هذا الزمن

                                                 
 ٣٩٦٣٩، رقم احلديث ١٤كنز العمال، ج 1
 .سنن ابن ماجه، كتاب الفنت، باب أشراط الساعة 2
 .ويل للعرب من شر قد اقترب: �صحيح البخاري، كتاب الفنت باب قول النيب  3
 .مشكاة املصابيح، باب أشراط الساعة، الفصل الثاين 4
 .�ن مرمي حاكما بشريعة نبينا مسلم، كتاب اإلميان باب نزول عيسى ب 5
 ٢٥-٢٠: الرمحنسورة  6
 ١١: التكويرسورة  7
 ١٢: التكويرسورة  8
 ٧: التكويرسورة  9

 ٤: التكويرسورة  و٦: القارعةسورة  10
 .صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب خروج النار 11
 ٩: الربوجسورة  و٩: التكويرسورة  12
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كذلك قيل إن املوعود املنتظَر سوف يعاين من مرضني، مـرض يـصيب             
دم وأنه يكـون آ   . ١اجلزء العلوي من جسمه والثاين يصيب اجلزء السفلي منه        

 .٤، وينحدر من عائلـة احلـراث      ٣وتكون يف لسانه لُكنة   . ٢اللون سبط الشعر  
 ٦"كدعـة "ويظهر من قرية تـدعى      . ٥ويضرب بيده على فخذه عند احلديث     

إذ كان سيدنا اإلمام املهدي    .  فهكذا كان  ،٧ويكون جامعا للمهدوية واملسيحية   
كـان آدم    مصابا بالدوار يف الرأس ومرض السكري، و       �واملسيح املوعود   

اللون وسبط الشعر ويف كالمه لكنة بسيطة، وكان من عادته أن يضرب بيـده       
وكان من عائلة احلراث من سكان قاديان اليت كـان          . على فخذه أثناء الكالم   

 على كل هـذه      وجامعة فلو ألقينا نظرة شاملة   ". كادي"عامة الناس يسموا    
رنا هذا، كما ال تنطبـق      النبوءات لوجدنا أا ال تنطبق على أي عصر إال عص         

ويتبني بوضوح أن هذا العصر هو عـصر        . �على أي شخص إال شخصه      
 هو ذلك املوعـود     �بعثة املوعود الذي أنبأ األنبياء السابقون مبجيئه، وأنه         

                                                 
 .  ذكر الدجالمسلم، كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب 1
 .صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب ذكر الدجال2
 ٢ لوائح األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية، للشيخ حممد بن أمحد السفاريين، ج 3

، ٦٣اقتراب الساعة لنواب حممد ِصديق حسن خان ص/ هـ١٣٢٤، طبعة مصر ٧١ص 
 .  هـ١٣٠١مطبعة مفيد عام آغرا ، باهلند 

  .صابيح، باب أشراط الساعة، الفصل الثاين مشكاة امل4
 ٢ لوائح األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية، للشيخ حممد بن أمحد السفاريين، ج ٣٨
، ٦٣اقتراب الساعة لنواب حممد ِصديق حسن خان ص/ هـ١٣٢٤، طبعة مصر ٧١ص 

 . هـ١٣٠١مطبعة مفيد عام آغرا ، باهلند 
 

 مطبعة مفيد آغرا باهلند عام ٧٠ ص٣م فريد، ج إرشادات فريدي، للخواجه غال6
 . هـ١٣٢٠

 .  سنن ابن ماجه، كتاب الفنت7
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وعندما نـرى أن مؤسـس اجلماعـة        . الذي كان الناس ينتظرونه منذ قرون     
بناء على وحي مـن     -اصاإلسالمية األمحدية قد أخرب بتحقق معظمها بوجه خ       

 قبل ظهورها، مبا فيها تفشي الطاعون، واحلرب العاملية األوروبية، وعزل           -اهللا
من احلكم، وزوال احلكم امللكي فيها يف املـستقبل، واحلالـة           " قيصر روسيا "

املزرية اليت تعرض هلا قيصر روسيا وعائلته، وحدوث الزالزل على نطاق عاملي، 
ا؛ فإن إمياننا يتقوى أكثر فأكثر ونضطر إىل اإلميـان          وانتشار االنفلونزا وغريه  

كذلك كل من ينظر إىل هذه األمور بنظرة العدل واإلنصاف          . باألنباء وحتققها 
وال يتسرع يف احلكم بل حيكم بالتدبر والتأمل ال بد أن يصل إىل نتيجة مفادها               

مية أن اهللا تعاىل قد حقق آمال مجيع الشعوب يف شخص مؤسس اجلماعة اإلسال
وأن ماء رمحته قد تدفّق وفاض من اجلوانب لريوي أرض القلـوب            . األمحدية

فطوىب للذي جيمع هذا املاء يف حقله، ويترك العناد واالستكبار، ويؤثر           . ادبة
  .الدين على الدنيا

وبعد بيان أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية متيزت عن األديان أو املـذاهب            
ات ذُكرت عالمات املصلح الذي يبعث يف الـزمن         األخرى مبا شهدت من آي    

، فلم تعد تنتظر مـصلحا      �األخري، وقبلت إعالن حضرة مرزا غالم أمحد        
آخر مثل بقية الشعوب واألمم، أود اآلن أن أبني اهلدف من بعثته كما ذكـره               

  . سيدنا مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية
  :  ما تعريبه�يقول حضرته 

 إلجنازها هي أن أزيل التكّدر احلادث يف العالقة         �ثين اهللا   املهمة اليت بع  "
بني اهللا وخلقه، وأقيم صلة احلب واإلخالص من جديد، وألغي احلروب الدينية            
بإظهار احلق وأضع أساسا للصلح، وأظهر احلقائق الدينية اليت اختفت عن أعني            

وأن أبـني   . سالعامل، وأُِري منوذج الروحانية اليت اختفت حتت ظلمات الـنف         
باحلال ال بالقال كيفية القدرات اإلهلية اليت تغمر اإلنـسان مث تظهـر للعيـان      
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واألهم من كل ذلك أن أغرس يف الشعوب إىل األبد غرسة          . بالتركيز أو الدعاء  
التوحيد اخلالص والناصع واملنـزه عن كل شوائب الشرك، والذي غاب عـن          

لن حيدث بقويت أنا بل بقـوة اهللا        ولكن كل ذلك    . أعني الناس يف هذه األيام    
  . ١"الذي هو رب السماء واألرض

 القابعني يف   لقد أمرين اهللا تعاىل أن أنذر الضالني، وأخرج       : "�مث يقول   
  .٢"الظلمات إىل النور

 ألصلح هذه احلالة اخلطـرية وأرشـد        �لقد بعثين اهللا    : "�مث يقول   
         حتكل شيء الناس إىل سبيل التوحيد اخلالص، لذا فقد وض .   وقد أُرِسـلت

، فقد أصاب احلالة اإلميانية ضـعف       �ألعزز اإلميان وأثبت للناس وجود اهللا       
وحال كل إنسان   . شديد يف مجيع األقوام، وقد اعتِبر عالَم اآلخرة حمض خيال         

 واليوم اآلخر مثل يقينه وثقته بالدنيا       �يدل على عدم حتليه باليقني والثقة باهللا        
كَثُر تشدق الناس باللسان، لكن حب الدنيا مسيطر علـى          . اوثرواا وأسبا 

 اليهـود، وقـد     �القلوب؛ وعلى هذه احلال نفسها وجد املسيح الناصري         
ساءت حالتهم األخالقية كثريا وفترت حمبة اهللا فيهم كما هو مقتضى ضـعف             

ن من  لقد أُرِسلت ليعود عصر احلق واإلميا     . واحلالة نفسها تسود زمين   . اإلميان
وقد أُخِبرت أن السماء سوف تدنو من األرض مرة أخرى بعـد مـا              . جديد

فقد جئت ألجدد هذه األمور، وهذه هي املهمـات الـيت           . بعدت عنها بعدا  
  .٣."أُرسلت من أجلها

  :  إنه أُرسل إىل الدنيا لكي�مث يقول حضرته 

                                                 
 ١٨٠ ص٢٠اخلزائن الروحانية جاضرة الهور، حم 1
 .، اهلامش٢٩٠ ص١٣اخلزائن الروحانية جكتاب الربية،  2
 .، اهلامش٢٩٤-٢٩١ ص١٣كتاب الربية، اخلزائن الروحانية ج 3
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لكي يجـذَب   جيذا إىل احلقيقة األخالقية والعقدية والعلمية والعملية، و       "
  .١."الناس جبذب خاص فيحصلوا على القوة للعمل بكل هذه األمور

 بأنه سيكون من أوالده شخص يكون سببا لفـك          �مث يقول حضرته    
أي بواسطته سوف تنجو من الظلم واالضطهاد كثري مـن          . ٢رقاب األسارى 

الشعوب واألحزاب والفئات والبالد اليت كانت ترضخ وتـئن حتـت وطـأة             
لشعوب أو الفئات أو البالد األخرى، وتتحرر من ربقـة األسـر،            اضطهاد ا 

  . وسينجيها اهللا من كروا ويكتب هلا حياة السعادة والبحبوحة
  :  إن من أهدافه�مث يقول 

  . ٣." صدق اإلسالم على مجيع الشعوبأن يقيم حجة: "أوال
 لتعليمأن ينـزه اإلسالم من الشوائب واإلحلاقات ويقدم خللق اهللا ا         : "ثانيا

  .٤."الزاخر بروح الصدق واحلق
  ٥."ستعدة من مجيع الشعوب واألممأن يهب نور اإلميان للقلوب امل: "ثالثا

يتبني من كل هذه الدعاوى أن مهمته كانت إقامـة التوحيـد الكامـل              
والتقوى واحلسنات، وخلق خشية اهللا يف القلوب، وتوطيد عالقة الناس مع اهللا            

احلق بإزالة الشك والريبة، وإخراج القلوب من حالـة         ، وتزويدهم باإلميان    �
القلق إىل الطمأنينة والراحة، والكشف عن العلوم السماوية، وحل املعـضالت           
األخالقية والروحانية والعلمية والعملية، وإنقاذ املضطهدين باحلربة الـسماوية،         

                                                 
 ٣م ص١٩٠٢ كانون الثاين ١الد األول، ) أردو(جملة مقارنة األديان  1
، ١٣٩، ص� لمسيح املوعودموعة الرؤى والكشوف ل، جم"التذكرة"تلخيصا من  2

 . الطبعة الرابعة
 ١٣٢، ص ٣اخلزائن الروحانية جإزالة األوهام،  3
 . املرجع السابق4
 .  املرجع السابق5
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ا وإعادة احلقوق إىل الذين سلبت منهم، ورفع احلروب والفـساد مـن الـدني     
وإرساء دعائم الصلح بني الناس، ومجع العامل كله على دين واحـد وكلمـة              
واحدة، وإبالغ احلق والصدق إىل مجيع الشعوب، وتنــزيه اإلسـالم مـن             

 على  �الشوائب، وتقدمي علومه ومعارفه احلقة إىل العامل، وإظهار جالل اهللا           
  . �الناس من خالل إراءة آياته 

هل خال  : ولكن السؤال هو  ! ستقبلها إشراقًا وما أكثر م  ! ما أروع املهمة  
مثل من مدٍع إىل يومنا هذا قال عكس ذلك؟ بل كل مدٍع يعرض على الناس               

األهداف الرائعة ويعدهم باملستقبل املشرق دائما، وإال لن يتوجه الناس إليه    هذه  
ويف العصر احلاضر خاصة الذي يعتمد فيه كل أمر على الدعاية ونـشر             . أبدا

. ر، فإن مثل هذه اإلعالنات اجلذابة أصبحت ضرورية أكثر من ذي قبل           األفكا
إذًا، فلو ظلت دعواه مقتصرة على اإلعالنات واهلتافات فحسب ملا كانت شيئا            

ولكـن،  . يعتد به مطلقا، وملا نالت أمهية وتفوقا على دعاوى غريه من املدعني           
طيع كل ذي    أعطى تعليما وأرسى مبادئ يست     �كما سأخربكم الحقا، إنه     

  . عقل سليم أن يعرف بوضوح أا تضمن حتقق أهداف حددها سببا لبعثته
ولكن مسألة أخرى تطل برأسها يف هذا املقام، وأرى أن استيعاب الناس            

ولكن بدون اسـتيعاا ال ميكـن إدراك حقيقـة          . هذه املسألة صعب للغاية   
أنـه   قد أعلن    �إذا كان مؤسس اجلماعة األمحدية      : واملسألة هي . األمحدية

جاء لنشر علوم القرآن الكرمي ويعد نفسه مسلما، وفردا من أمة سيدنا رسول             
، فما احلاجة إليه وما أمهية هذه اجلماعة؟ ففي هذه احلالة ليست أمهيتـه     �اهللا  
 بأكثر من أمهية عاِلم أو أحد من املتصوفني، وكذلك ال حتتل مجاعته إال              �

ولكن هذه الفكرة بعيـدة عـن       . لثانية فقط مرتبة مجاعة فكرية من الدرجة ا     
  . الصدق كل البعد وحترم الباحث كليا من فهم حقيقة األمحدية
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: احلق أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعتقد أن األنبياء على نوعني، األول          
الذين يأتون إلقامة الـشريعة الـسابقة،       : األنبياء الذين يأتون بشريعة، والثاين    

وقد اتفقت مجيع األديان    . من العيوب املتسربة إليه مبرور الوقت     وينزهون الدين   
. على هذه النقطة، والسلسلةُ املوسوية خري دليل على هذا الفرق بني األنبيـاء            

 نبيا مشرعا، وكان سيدنا هارون يف زمنه، مث جـاء           �فكان سيدنا موسى    
لـهم  ، فك �حضرة يوشع، مث تاله األنبياء اآلخرون مبن فيهم سيدنا عيسى           

الَ تظُنوا أَنـي ِجئْـت    : "�يقول عيسى   . �جاءوا إلقامة شريعة موسى     
مـن املعلـوم أن   . ١". ما ِجئْت َألنقُض بلْ ُألكَملَ،َألنقُض الناموس أَِو اَألنِبياءَ  

.  وحوارييـه أيـضا    �شريعة موسى كانت سارية املفعول إىل زمن عيسى         
علَى كُرِسي موسـى    : "ميذه وغريهم إذ قال    لتال �ويتبني ذلك من نصيحته     

            ،لُـوهافْعو فَظُوهفَاح فَظُوهحأَنْ ت ا قَالُوا لَكُمونَ، فَكُلُّ ميِسيالْفَرةُ وبالْكَت لَسج
  . ٢."ولِكن حسب أَعماِلِهم الَ تعملُوا، َألنهم يقُولُونَ والَ يفْعلُونَ

 إا ختتلف عن التوراة،     �نه يقال عن بعض تعاليم املسيح       ال شك يف أ   
بل قال املـسيح    . ولكن لو أمعنا النظر يف التوراة لوجدنا بذرا موجودة فيها         

 عن هذه التعاليم بأا ليست جديدة بل هي نفسها اليت ذُكرت من قبل يف �
لفة عن   يف الوعظ على اجلبل الذي اعتربت نصائحه فيه خمت         �فيقول  . التوراة
  . ٣"هذَا هو الناموس واَألنِبياُء: "التوراة

األول؛ الذين يأتون بشريعة جديدة مثل موسى       : باختصار، األنبياء نوعان  
 بعد أن تكون قد ابتعدت عـن  -الذين يقيمون الشريعة السابقة   : ، والثاين �

زِقيال، وداِنيال   مثل ِإيِليا، وِإشعيا، وحِ    -احلقيقة بسبب تسرب أفكار الناس إليها     
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لقد ادعى سيدنا مرزا غالم أمحد أنه نيب مـن      . واملسيح الناصري عليهم السالم   
وقد ادعى بشكل خاص أنه اخلليفة األخري يف اإلسالم كما كان           . النوع الثاين 

لذا جيـب اعتبـار     .  اخلليفة األخري يف السلسلة املوسوية     �املسيح الناصري   
ألمحدية من الفرق اإلسالمية كمكانة املسيحية مـن        مكانة اجلماعة اإلسالمية ا   

  .اليهودية
 � كان مصداقا لنبوءة موسى      �إننا نوقن أن سيدنا حممدا رسول اهللا        

 مثيل موسـى وصـاحب      - والقائلة ببعثة نيب   ١٨:١٨: الواردة يف سفر التثنية   
 جاء بشريعة جديدة وكان مـن   �ونعتقد أنه   .  من إخوة بين إسرائيل    -شريعة
 مـصداقا   � القرآن الكرمي كونه     يورد. عيل أي من إخوة بين إسرائيل     ابين إمس 

ِإنا أَرسلْنا ِإلَيكُم رسوال شاِهدا علَيكُم كَما أَرسـلْنا ِإلَـى           �: هلذه النبوءة قائال  
 مثيال ملوسى فال بد من االعتراف أيضا أن �فإذا كان النيب . �١ِفرعونَ رسوال 
، كما جاء املسيح الناصـري      �الثاين املوعود به لترويج شريعته      جييء املسيح   

وإن صلة مجاعة املسيح املوعود يف األمة احملمدية        . إلقامة شريعة التوراة يف الدنيا    
  .صلة املسيحية مع اليهودية يف القرون األوىلكباإلسالم 

بعد هذا الشرح تكون قد اتضحت لكم جيدا طبيعة العالقة بني األمحدية            
لقـد  . إلسالم، ولكن قد ال تكون قد اتضحت بعد ما هي أمهية األمحديـة            وا

أشرت من قبل إىل أن مهمة األنبياء الذين يبعثون بال شريعة هي الكشف عـن          
. وجه احلقيقة بتنزيه الدين من األفكار اخلاطئة اليت تتسرب إليه مبرور الوقـت            

شيء قدمي عند احلاجـة     وإا ملهمة كبرية بال شك، ألن البحث والوصول إىل          
ولكننا نرى أن مهمة سـيدنا اإلمـام        . إليه مهمة جليلة مثل إجياد شيء جديد      

ولفهم هذه املهمة جيـب أن      . املهدي واملسيح املوعود كانت أكرب منها أيضا      
 - على عكس غرينا من املسلمني     -إننا نعتقد . تفهم مكانة القرآن الكرمي عندنا    
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قتصر على األزمنة الغابرة، بل القرآن الكرمي كالم        أن معارف القرآن الكرمي مل ت     
وللكمال شرط وهو كما أن فضل اهللا كنز غـري حمـدود مـن              . اهللا الكاملُ 

كنـز  ) القرآن الكرمي (العجائب اليت تظهر عند الضرورة، كذلك إن كالم اهللا          
غري حمدود من عجائب اهللا الذي يصف العالج عند كل ضـرورة روحانيـة              

خيلق اهللا يف الدنيا أشياء جديدة منذ أن خلقها ولكن كل شـيء             ال  . وأخالقية
فيها يتضمن الكثري من األسرار والعجائب، وال يوجد يف العامل شيء ال ميكـن        
القول بأن االكتشافات قد انتهت عليه وأنه ال ميكن بعد اآلن االطالع على قوة  

وجودة يف جـسم    واملعلوم أن األسرار الدقيقة امل    . جديدة أو فائدة جديدة فيه    
اإلنسان أيضا مل تكشف بكاملها بعد، دونك أن يكتشف اإلنسان ويستوعب           

فإذا كان هذا هو حال قانون الطبيعة الذي خلـق          . األسرار املوجودة يف غريه   
ملنفعة مؤقتة فكم حري أن يكون الكالم اإلهلي، الذي ينـوب عـن املعـاجل               

وكم حري أن يكون كنـز     ! ملنافعالروحاين، حمتويا على العجائب واألسرار وا     
إننا نعتقد أن كل إنسان عاقل يعتقد أنه ال بد مـن            ! قواه املستورة غري حمدود   

وجود هذه املزية يف الكالم الكامل، والكالم الذي ال توجد فيه هذه املزيـة ال               
  . ميكن أن يكون كالم اهللا تعاىل مطلقا

خماطبا معارضيه الـذين     �يقول سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود       
  :كانوا يظنون أن علوم القرآن ومعارفه قد انتهت عند الذين سبقونا

بين على كل قـوم وكافـة       وال معلوما أن إعجاز القرآن الواضح       ليكن"
 ونـسكته   وندينهبتقدميه ميكننا أن نفحم كل شخص       الذي  أصحاب اللغات، و  

هو أن   من أي بلد آخر،      أوا  كي أكان هنديا أو فارسيا أو أوروبيا أو أمري        واءس
 حبسب حاجة كل عصر،     تكشف وحقائقه وعلومه احلكيمة الالحمدودة      همعارف

 ولـو .  ملواجهة األفكار املتجددة يف كل زمن      مدججنيوهي مستعدة كجنود    
البالغـة  . كان القرآن حمدودا من حيث حقائقه ودقائقه ملا عد معجزة تامة قط 
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 كلُ مثقف وغري مثقف     يدركمر الذي ميكن أن     وحدها ليست باأل  والفصاحة  
 يف طياته معارف ودقائق غـري       يضم أنه إمنا اإلعجاز املبني هو      ، إعجازها وجه

 حمروم متاما من علم القرآن      ووالذي ال يعترف ذا اإلعجاز القرآين فه      . حمدودة
  وما عرفه، ما قدر القرآن حق قدر مل يؤمن بذلك اإلعجاز فواهللا  ومن. الكرمي

  .ريهاهللا حق معرفته، وما وقّر الرسول حق توق
 عباد اهللا، اعلموا يقينا أن إعجاز القرآن الكرمي من حيـث املعـارف              يا

 يف كل عصر أكثر مـن عمـل         عملواحلقائق غري احملدودة إعجاز كامل قد       
وفيه رد كامل ودفاع كامل وحجة كاملة على ما يأيت به كل عـصر           . السيف

ال يسع  .  يدعيه من املعارف السامية    ماروفه املتجددة، أو     ظ نتيجةمن الشبهات   
أو البوذية أو اآلريا أو فيلسوفا      " برامهو" سواء أكان من أتباع طائفة الـ        اأحد

إن . من طراز آخر، أن يستخرج حقائق ربانية مل توجد يف القرآن الكرمي مسبقا           
حيفة الفطـرة    مل تقتصر عجائب ص    كما. عجائب القرآن الكرمي لن تنتهي أبدا     

 احلال بالنـسبة إىل هـذه       وكذلك ، بل تتجدد دائما   ،وغرائبها على زمن خال   
  ١". تعاىل وفعلهتحقق االنسجام التام بني قول اهللاي وذلك ل،الصحف املطهرة

كان .  أمام العامل  �هذه هي النقطة العظيمة اليت قدمها املسيح املوعود         
 قرنا أنه ليس    ١٣طر بباهلم منذ    املسلمون يظنون أن القرآن كامل، ولكن مل خي       

كامال فحسب، بل هو ذلك الكنـز الذي أُودع أسبابا خفية لسد حاجـات             
وإن التنقيب والبحث يف مضامينه سوف يؤديـان إىل         . العصور املستقبلية أيضا  

. انكشاف علوم متجددة مثلما ينكشف إثر التدبر يف الطبيعة بل أكثـر منـها             
ماعة اإلسالمية األمحدية يف العالَم الروحـاين       وببيانه هذا فقد فتح مؤسس اجل     

مل تقتـصر   . الباب على مصراعيه الكتشافات ال تضاهيها االكتشافات العلمية       
مهمة مؤسس اجلماعة على تصحيح املسائل اليت تسرب إليها الفـساد مبـرور             
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 أيضا القرآن الكرمي إىل العالَم بصورة سدت        �الوقت فقط بل قدم حضرته      
ه مجيع حاجات الدهر الذهنية والعلمية اليت كانت تطل برأسها بسبب           بواسطت

الظروف املتجددة، كذلك عِثر على مفتاح حلل كافة املـشاكل يف املـستقبل             
  . أيضا

مما ال شك فيه أن الدنيا يف أيامنا هذه يم كالعطشان للعثور على بعـض          
الناس مـن كتبـهم     احلقائق وحلل بعض املشاكل االجتماعية، وقد تربأَ بعض         

الدينية حني مل جيدوا حلوال ملشاكلهم، وبعضهم مييلون إىل اختـراع شـرائع             
ولكن كما سوف يتبني لكم الحقا      . جديدة فيزيدون الدنيا مصائب ومصاعب    

فإن حلول كل هذه املشاكل موجودة يف التعليم الذي قدمه مؤسس اجلماعـة             
ليم كان موجـودا يف القـرآن       ال شك أن هذا التع    . اإلسالمية األمحدية للدنيا  

الكرمي ولكن كان مثَل بعض أجزائه كماء زالل خالطته الشوائب من اخلـارج    
فكدرته تكديرا، وكان مثَل األجزاء األخرى كمياه جوفية جتـري يف بـاطن             

فطَهر مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية املاء      . األرض دون أن يعرف وجودها    
طلَعنا على املياه اجلوفية اليت جتري يف بـاطن األرض،          املكدر من الشوائب، وأ   

وأزال احلجب عن أعيننا إىل األبد وفتح علينا باب البحث والتحقيـق علـى              
 أن  �مصراعيه، ولكن بشرط احملافظة على صورة اإلسالم الـيت أرادهـا اهللا             

 مع سد حاجات    �تكون أبدية، وهي الصورة اليت رمست يف زمن رسول اهللا           
  . املتجددة باستمرارالظروف

بعد العثور على احلقيقة املذكورة آنفا يسهل جدا أن نفهم أن اجلماعـة             
اإلسالمية األمحدية، مع إمياا الكامل بالقرآن الكرمي وكون أفرادهـا يـدعون     
مسلمني، ليست جمرد فرقة بني الِفرق املسلمة املوجودة حاليا مبعناها املعـروف       

 قرنـا،   ١٣اعة قدمت اإلسالم الذي وجد قبـل        بل إا، حبسب دعواها، مج    
وقامت لتكشف عن علوم القرآن الكرمي غري احملدودة لتشارك اإلخوة اآلخرين           



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٤( 
  

ومل تظهر اجلماعةُ اإلسالمية األمحدية نتيجـةَ       . أيضا يف هذه العلوم واملعارف    
ة ارتقاء فكرة معينة، كما إا ليست ذروة أفكار فرقة معينة، بل هي ثورة جديد

 ١٣ذات ذراعني؛ فقد اتجهت إحدى ذراعيها إىل املاضي السحيق وامتدت إىل 
قرنا مضت وأمسكت به بعزم وقوة، وانطلقت ذراعها الثانية لتحـيط وـتم             

مل جتمع هذه الثورة بـني الـشرق والغـرب          . باحلاجات املعاصرة واملستقبلية  
 أن نقول دون    واآلن نستطيع . فحسب، بل مجعت بني املاضي واملستقبل أيضا      

 الذي أُنِزلت عليه الشريعة الكاملة األخرية كان آدم من          �إن النيب   : أدىن ريب 
 لتوسـيع   �الذي أرسله اهللا    -�حيث تكميله الشريعة، واملسيح املوعود      

نطاق علوم القرآن وإلظهار حقيقة أن القرآن قادر على سد حاجـات مجيـع           
 كـان آدم األول تكمـيال        كان آدم من حيث تكميله التبليغ، كما       -العصور
  .للبشرية

        ،ا ألن األمحدية، كمـا قلـتا جدكان بيانُ معتقِد األمحديِة هذا ضروري
ولو بينت تعليم اجلماعة وفصلت مبادئها دون هـذا         . ليست امسا لدين جديد   

 - ألن األمحدية حمتوية على التعاليم القرآنية ومبنية عليها        -الشرح لتعذر عليكم  
ما إذا كنت أذكر األمحدية أو اإلسالم، مع أن اإلسالم واألمحديـة            أن تفهموا   

ولـيس املـراد مـن      . امسان ملسمى واحد كما يكون قد اتضح لكم إىل اآلن         
األمحدية إال حقيقة اإلسالم اليت أظهرها اهللا يف هذا العصر بواسطة الـشخص             

  . املوعود جميئُه
لكـرمي والـشريعة     إذن فإن أساس األمحدية كله مبين علـى القـرآن ا          

اإلسالمية، ومع ذلك فإا ختتلف كثريا عن الفرق اإلسالمية األخرى الختالف           
. تعاليمها عن األفكار السائدة يف خمتلف الفرق اإلسـالمية يف هـذه األيـام             

وبواسطة األمحدية قُدمت من جديد كثري من احلقائق اليت كانت قد امنحت من             
قائق اخلاصة ذا العصر واليت مل يعثر عليها        وجه األرض، وأظِهرت كثري من احل     
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وكذلك أُخرجت العلوم القرآنية اليت كانت مدفونة حتت حجـب          . السابقون
إن هذا هو تعلـيم     : "وإذا قلت . الكلمات وجِعلت دنيا العلم واملعرفة غنيةً ا      

 فاملراد منه هو تعليم اإلسالم حبسب منظور األمحدية، وإن مل يقبلـه           " اإلسالم
فاملراد منه هو التعليم الذي     " إن هذا هو تعليم األمحدية    : "وحني أقول . اآلخرون

  .  جاء به اإلسالم وليس تعليما جديدا
ولكن قبل أن أبني التعاليم اليت متيز األمحدية عن األديان األخرى، أرى من        
الضروري أن أبني كتمهيد أنه أيا كان هدف املشرفني على هذا املؤمتر الديين،             

إنين أرى أنه ينبغي أن يكون اهلدف األكرب من مثل هذا املؤمتر أن تتاح للناس               ف
فرصة املقارنة بني األديان ليعرفوا أي دين يساعدهم على نيل اهلـدف الـذي              

إذًا فليس من الالزم أن يتم بيان كافـة         . بسببه يبحث اإلنسان عن الدين أصال     
ه املناسبات، بل جيب تقدمي التعليم      ِحكَم الدين يف املقاالت اليت تقرأ يف مثل هذ        

األساسي مبا قلَّ ودلَّ، حىت يعرف الناس أن الدين الفالين هو القادر على سـد      
  . كافة احلاجات املهمة، وال يركز على بعض األمور فقط

واألمر املهم اآلخر لتحقيق هذا اهلدف هو أن يقدم ممثلو األديان تعلـيم             
إن . نقدر على الوصول إىل احلقيقة أبـدا      دينهم وليس أفكارهم هم، وإال لن       

عندما . األفكار ليست شيئا ماديا حىت حيتفظ به أتباع األديان يف صناديق مقفلة           
. تطرح فكرة ما على البساط تصبح ِملكا عاما، فمن شاء أخذها واستفاد منها            

وإن مل يوجد طريق ناجع يعرف من خالله أن األفكار املقدمة نيابة عن ديـن               
عني إمنا هي أفكار ذلك الدين حقيقة ومل يسرقها احملاضر من اآلخرين، فلـن              م

يكون احلكم بني األديان أمرا سهال على اإلطالق، ولن نتمكن مـن املقارنـة            
الصحيحة ولن نتوصل إىل النتيجة، بل يتضرر الناس أكثر ويظنون أن األديـان             

احـد فحـسب،    كلها سواسية مع أن تلك احلقيقة تكون موجودة يف دين و          



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٦( 
  

واألديان األخرى ِخلْو منها، وأتباعها الشاطرون سرقوا تلك األفكـار مـن            
  . اآلخرين ونسبوها إىل أديام

 اقتراحا  - درءا هلذه املشكلة   -لقد قدم مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية     
واالنتباه إىل هذا االقتراح يـضمن      . ووضعه يف احلسبان يف كتبه وكتاباته دائما      

ذه املشكلة كليا، وهو أنه جيب أن يثبت ممثل دين معني كل ما ينسبه إىل إزالة ه
دينه من خالل كتابه الديين املوحى به، أو من خالل شرح الشخص الذي أُنِزل            
عليه هذا الكتاب؛ وبذلك ميكن أن يزول متاما ستار اخلفـاء الـذي حيجـب               

ها ناقص يسرق   الصدق، وينجلي احلق فيظهر بوضوح تام أي األديان كامل وأي         
  . أتباعه التعاليم من األديان األخرى لينسبوها إىل دينهم إثباتا لكماله

ومع أن املشرفني على مؤمتر األديان مل يضعوا شرطا كهذا، إال أنين آمـل         
 أن توضع شروط مثلها عند عقد املؤمترات الدينية يف املستقبل حىت يسهل احلُكم

األديان األخرى ذا الشرط ولكنين سأتقيد بـه  وقد ال يتقيد ممثلو   . على الناس 
طواعية، فالتعليم الذي سأنسبه إىل اإلسالم أو األمحدية لن يكون إال ما يقدمه             

ولسوف أثبت كل شيء من كتـب       . ديننا، ولن يكون مستعارا من دين آخر      
 قراءة النص من الكتاب خـشية       - يف بعض األماكن   -ولو أمهلت . ديننا مبدئيا 

فلكل شخص احلق أن يطالبين بالنص الذي نسبت به تعليما معينا إىل            اإلطالة،  
  . اإلسالم

فاعلموا أن للدين . بعد هذا التمهيد الوجيز أتوجه اآلن إىل صلب املوضوع
  . أربعة أهداف مهمة

اهلدف األول أن يعلِّم اإلنسان مبدأه، أي يزوده باملعتقدات الصحيحة عن           
ن االستفادة من مصدر القوة والطاقة هـذا، وال         خالقه وبارئه حىت ال يحرم م     

ولتحقيق . يغفل عن الغاية من خلقه اليت ال يسع أحدا أن يبينها إال اخلالق نفسه             
  :هذا اهلدف ال بد من بيان أربعة أمور وهي
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 .�حقيقة ذات اهللا وصفاته  -١

 . كيفية عالقة العبد مع اهللا تعاىل -٢

سان أن يظهر عالقته مـع      بيان األعمال اليت من خالهلا ميكن لإلن       -٣
 . اهللا، أو ما هي واجبات العبد جتاه اهللا تعاىل

طريق الوصول إىل اهللا تعاىل، وكيفية حتقيق هذا اهلدف يف احليـاة             -٤
 .   الدنيا ليتجاوز اإلنسان مرحلة الظن بوجود اهللا ويصل إىل مرتبة اليقني

ـ            ا كـامال،   اهلدف الثاين من الدين هو أن يعلّم اإلنسانَ تعليمـا أخالقي
  : ولتحقيق هذا اهلدف أيضا ال بد أن يبني سبعة أمور

ما هـي   ) ٣(ما هي األخالق السيئة؟     ) ٢(ما هي األخالق احلسنة؟     ) ١(
ما هي املدارج املختلفـة لألخـالق       ) ٤(املدارج املختلفة لألخالق احلسنة؟     

مـا هـي    ) ٦(على أي أساس يعتبر عملٌ ما حسنةً أو سـيئةً؟           ) ٥(السيئة؟  
مـا هـي    ) ٧(ألسباب اليت تمكِّن اإلنسان من التحلي باألخالق احلـسنة؟          ا

  األسباب اليت متكّن اإلنسان أن يتجنب األخالق السيئة؟
بيان هذه األمور السبعة ضروري جدا عند ذكر األخالق احلسنة وإال فلن            

  . يتحقق اهلدف
 فما دام   .واهلدف الثالث للدين هو سد حاجات البشر التمدنية واحلضارية        

 قد خلق اإلنسان مدينّ الطبع فال بد من أن يسن له القوانني األساسـية          �اهللا  
اليت تضمن إرساء دعائم األمن والسالم يف العامل؛ ليعيش أفراد كل طائفة وفرقة             

. ضمن دائرة حقوقها، وال يغصب أحد حقوق غريه قصدا منه أو عن غري قصد           
أحد يقدر على سن حقوق اتمع أو بياا إال ولو تأملنا يف األمر لوجدنا أنه ال   
 من سعة النظر    - بسبب مصاحلهم الشخصية   -اهللا، ألن الناس يكونون حمرومني    

فمن أهم واجبات الدين أن يبني القواعـد الـيت      . واألفق املطلوب هلذا الغرض   
والدين الذي ال حيقق هذا اهلدف ال يستحق أن         . تشكّل أساس التمدن اإلنساين   
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دعدينا مطلقا، ولتحقيق هذا الغرض جيب على الدين أن يلقي الضوء على ما              ي 
  : يلي

 األمور العائلية، أي العالقات بني األقارب وحقوقهم، ألا اجلزء  -١

  . ألهم للتمدن        
 .كيفية أداء احلقوق السياسية والقومية على أحسن وجه -٢

 .قراءالعالقات بني السيد واخلادم، أو بني األغنياء والف -٣

 . العالقات بني أتباع خمتلف األديان، وبني سكان خمتلف البالد -٤

واهلدف الرابع للدين هو بيان عاقبة اإلنسان، أي ما هو مصري اإلنسان بعد 
ولتحقيق هذا اهلدف ال بد . املمات، وما هي طبيعة املعاملة اليت ميكن أن يتلقاها        

  :من بيان األمور التالية
   املمات؟ وإذا كان فما نوعه؟هل لإلنسان من بقاء بعد -١
 وإذا كان له بقاء، فهل له صلة بالفرح أو الترح؟  -٢

 إذا كان بقاؤه مرتبطا بالفرح أو الترح، فما طبيعتهما؟ -٣

        هل الطريق إىل احلسنة أو السيئة مفتوح أمام اإلنسان بعد املمات           -٤
 أيضا أم ال؟ وإذا كان اجلواب بنعم، فكيف؟

تيجة صحيحة بالنسبة إىل ما يدعيه دين معـني إال          وال ميكن التوصل إىل ن    
ولسوف أقـدم تعلـيم    . بعد االطالع على تعليمه حول هذه األهداف األربعة       

األمحدية، أي اإلسالم احلقيقي، حول هذه األهداف راجيا وواثقا من أنكم لو            
تدبرمت يف هذا التعليم بالعدل واإلنصاف لثبت لكم أن الدين الذي يفي ـذه              

  .اف األربعة إمنا هو اإلسالم، واإلسالم وحدهاألهد
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   ����تعليم اإلسالم عن ذات اهللا 

فـسأتناول  . كما قلت من قبل، إن هذا املوضوع ينقسم إىل أربعة أسئلة          
  .هذه األسئلة األربعة واحدا تلو اآلخر وسأبني لكم تعليم اإلسالم حوهلا

م اإلسالم عـن ذات   ما هو تعلي  :  السؤال األول املتعلق باهلدف األول هو     
 كذات كاملة وجامعـة     �اهللا وصفاته؟ فاعلموا أن القرآن الكرمي يصف اَهللا         

؛ فبمـا   � رب الْعالَِمني  الْحمد هللاِ �: جلميع الصفات، فيبدأ القرآن الكرمي بقول     
، لذا فاهللا �أن كل شيء يف الدنيا قد خلقه اهللا، وكل شيء حمتاج إىل ربوبيته            

ستحق احلمد على مجيع الصفات واملزايا امللحوظة يف كل شيء تعاىل هو الذي ي 
فمـثال إن  . يف العامل، ألن كل ما حظيت به هذه األشياء إمنا نالته من اهللا تعاىل   

مشهدا مجيال، وزهرا ذا شذى طيب، وطعاما ذا طعم لذيذ، وفرشـا ناعمـا              
واس اإلنسان وتتمتع أملس، وحلنا عذبا، بل كل األشياء اجلميلة اليت تفرح ا ح

  .  هذه املزايا فيها�ا فقد خلق اهللا 
 بفضله ورمحته وإنعاما منـه      -، وهو الذي خلق   �الرمحن�: �مث يقول 

 مجيع األشياء واألسباب اليت سيحتاجون إليها يف املستقبل، مبا فيها           -على العباد 
دويـة، واخلـشب    النور والضوء، والنار واملاء واهلواء، واألغذية املتنوعة، واأل       

 لكفاح اإلنسان ونضاله أشـياء      �باختصار، فقد خلق اهللا     . واحلديد واحلجر 
. كثرية لتتاح له فرصة االماك يف العمل والتقدم يف علمه وكماله حيثما توجه            

 حاجة من حاجات اإلنسان إال وقد خلق أسبابا لسدها قبـل    �فلم يترك اهللا    
، �الرِحيم�:  وهي �صفة أخرى هللا    كذلك وردت يف القرآن الكرمي      . والدته

الذي جيزي ويكافئ جماهدات اإلنسان ومساعيه بأعلى النتائج وأصوا؛ فبقدر          
  . ما يسعى اإلنسان ينال جزاًء، وال يضاع سعيه بل يعطي مثاره باستمرار
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، أي باإلضافة إىل    �ماِلِك يوِم الدين  �مث يقول القرآن الكرمي إن اهللا تعاىل        
ئج اليت تظهر حبسب قانونه اجلاري يف الطبيعة، واجلزاء الذي يناله اإلنسان            النتا

 اية لكل عمل حيث يعطَى كل إنـسان         �كلما جد واجتهد، فقد عين اهللا       
ونظام الثواب . جزاءه النهائي؛ فينال الصاحل جزاًء حسنا وينال الطاحل جزاًء سيئًا

  . هو يعفو أيضا إذا شاءوالعقاب هذا جيري حتت مالكية اهللا تعاىل و
 الذي قدر كل شيء تقديرا، فقدر       �القدير�كذلك ورد عن اهللا تعاىل أنه       

. تأثري األشياء وقدر نتائج األعمال أيضا، ولذلك جيري نظام الدنيا على ما يرام            
معلوم . لوال هذا التقدير خليم الظالم على العامل كله ولترك الناس أعماهلم كليا           

  ا ستولِّد احلرارة حتما        أن اخلباز يبز ألنه يعلم أولـوال هـذا    . شعل النار للخ
القانون ولو مل يتم تسخري النار للحرق، ولو مل يسخر املاُء إلطفائها، بـل إذا               
أنتجت النار احلرارة مرة والربودةَ مرة أخرى، وأطفأ املاُء النار تارة وأشـعلها             

ياء كما يستفيدون منها اليوم، بل فُت تارة أخرى ملا استفاد الناس من هذه األش   
  . يف عضدهم وثَبطت مهمهم وهلكوا لعدم يقينية النتائج

، أي أنـه  �العليم�وهي � مث خيربنا القرآن الكرمي عن صفة أخرى هللا 
عليم بكل صغرية وكبرية، وهو يعلم ما ختفي الصدور، بل يعلم أيضا األسرار             

 يدركها اإلنسان بنفسه، بل تستوي عنـده        املخفية يف الفطرة اإلنسانية اليت ال     
 يعلـم   �إنـه   . األشياء املدفونة يف باطن األرض واملوضوعة على قمم اجلبال        
، �السميع�مث إنه   . املاضي ويعلم احلاضر ويعلم أيضا ما سيحدث يف املستقبل        

أي إنه يسمع كل صوت ومطلع على أخفى األمور، فهو قادر على أن يسمع              
م مهما كان منخفضا، حىت دبيب النمل أيضا ال خيفى عليه           كل نوع من الكال   

- �إنـه   . إن صوت حركة الدم يف شرايني اإلنسان الخيرج عن نطاق مسعه          
 أي �القيـوم �و �اخلالق�وهو  . ، أي هو حي بذاته ويحيي اآلخرين      �احلي�

 أي ال ميكن أن يبقى      �الصمد�وهو  . قائم بنفسه ويقيم اآلخرين بفضله وعونه     
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أي يغفـر أخطـاء      �الغفور�مث إنه   . � يف الوجود دون عونه ونصرته       شيء
وهـو  . � أي كل شيء خاضـع لقدرتـه         �القهار�وهو  . الناس وذنوم 

 أي يعطي عباده    �الوهاب�وهو  .  فهو جيرب أي يصلح كل ما فسد       �اجلبار�
وهـو  .  أي ال نقص فيه وال عيـب       �السبوح�وهو  . حظا وافرا من إنعاماته   

جامع لكل نوع من القدوسية والطهارة، ال تأخذه ِسنة وال نوم  أي �القدوس�
وهـو  . وال تعب وال إرهاق، هو موجود منذ األزل وسيبقى موجودا إىل األبد          

 أي إنه حمافظ على كل شيء ويظل حيمي الناس دائما من الصدمات �املهيمن�
ـ    ون والضغوط اليت ال يعلموا هم أيضا؛ فكم مرة يشرف اإلنسان على أن يك

حاملـا  . فريسة لألمراض أو احلوادث ولكن عوامل خمفية عن أعني الناس حتميه          
وما مل يصبح اإلنسان غـافال  . يتولد املرض تتولد يف اجلسم أسباب ملقاومة مسه  

متاما وما مل يصر على نقض قانون الطبيعة فإنه يبقى مصونا مـن كـثري مـن                
ذُ اُهللا الناس ِبظُلِْمِهم ما ترك علَيهـا        ولَو يؤاخِ �: �يقول اهللا   . العواقب السيئة 

  . �١ِمن دابٍة
، ورمحته غالبة على كل شيء، كما       �٢الْحسنى اَألسماُء لَه�لباب القول؛   

، أي أن صـفاته املتعلقـة بالغـضب         �٣شيٍء كُلَّ وِسعت ورحمِتي�: يقول
وهو . أي ال شريك له وال ِند      �األحد�وهو  . خاضعة لصفاته املتعلقة بالرمحة   

 فقد جاءت كل األشياء إىل حيز الوجود بأمره، وهو احللقة األوىل            �الواحد�
  .من كل شيء

 مذكورة يف القرآن الكرمي ويتبني      �كذلك هناك أمساء كثرية أخرى هللا       
منها أن اإلسالم يقدم للعامل إلـها كامال جيمع يف ذاته كلتـا املـزيتني، أي               

                                                 
  سورة النحل1
 ٢٥:  سورة احلشر2
 ١٥٧:  سورة األعراف3
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ب وموجبات اخلوف اليت بدوا ال ميكن أن تنشأ العالقة الكاملة           موجبات احل 
  . أبدا

يستطيع كل عاقل أن يفهم بسهولة أن الطاعة الكاملة واالحتاد الكامل ال            
ال شك أن صـلة     . يتحقق إال لسببني اثنني، إما بسبب احلب أو بسبب اخلوف         

 ختـضع إال    احلب هي األعلى واألكمل، وال شك أيضا يف أن بعض الطبائع ال           
فما مل يركز دين معني على صفات الغضب وصـفات  . لعامل اخلوف فحسب  

وإذا تطلعنا إىل اإلصالح    . احلب كلتيهما على حد سواء ال ميكن أن ينفع العامل         
لن نركّز فقط على الدوافع اليت حترض الفئة العليا من اتمع على القيام بعمل              

لعليا والسفلى كلتيهما وإال سنفشل يف      ما، بل ال بد من النظر يف ظروف الفئة ا         
واحلق أن الناس من الفئة العليا مييلون إىل اهلداية من تلقائهم،           . مهمة اإلصالح 

لذا يتحتم علينا أن نركّز أكثر على الذين يواجهون ظروفا متردية ومـسخت             
والناس مثلهم ال ينقادون إال للخوف إال مـا شـذ           . طبائعهم ونسوا واجبام  

. ا مل يهددهم خطر اخلسارة وخيبة األمل ال مييلـون إىل اإلصـالح            وم. وندر
 ومجيع الناس ال بد له من أن        �فالدين الذي يهدف إىل إنشاء الصلة بني اهللا         

األسلوب اجلميل الذي استعمله اإلسالم واالعتـدال       . يراعي مقتضيات الفطرة  
كافة أنـواع   هو على وجه اليقني عالج ل  �الذي اهتم به يف بيان صفات اهللا        

 فقد قدم صفات غضب اهللا .الطبائع، وال ميكن أن يكون هناك عالج أكمل منه
رحمِتـي  �: قال تعاىل أيـضا   تعاىل كما بني صفات رمحته، وإىل جانب ذلك         

؛ أي إن رمحيت تطفئ غضيب، ألن غضيب يكون لإلصالح ال �وِسعت كُلَّ شيءٍ 
  . لإليذاء والتعذيب

لتعليم عن ذات اهللا تعاىل بين وجلي، فهو يـضمن          إن كمال ومسو هذا ا    
حتقيق اهلدف من وراء الدين بأحسن وجه ولكنه مع ذلك ليس تعليما متميـزا              
ألن معظم األديان، على ما أرى، تقدم التعليم نفسه حرفيا ببعض االختالفات            
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ملاذا االختالف بني األديـان     : والناظر بنظرة سطحية يتساءل مستغربا    . البسيطة
ذًا؟ واحلق أن الناس خيطئون يف ذلك حني يزعمون أن مجيع األديـان تقـدم               إ

تعليما مماثال، وبسبب موقفهم هذا يضربون مبقتضيات الفطرة اإلنسانية عرض          
إننا نرى أن الفطرة اإلنسانية قد أُوِدعت مزية قبول بعض األمـور أو             . احلائط

ـ         ديهيات، وإنْ رفَـض    رفضها دون مساعدة خارجية، وهذه األمور تسمى الب
ولكن عامة الناس ال يشكّون يف األمور البديهية        . بعض الفالسفة كوا بديهية   

ألا قد أصبحت جزءا ال يتجزأ من طبيعتهم، وإذا تبنى أحد موقفا خيالفها فال              
فمن هذه األمور أن الناس كلهم، إال قليل منهم فقط، متفقون           . أمل يف جناحه  

ولو ادعى دين خالف ذلك وقـال       .  كاملة ال عيب فيه    على أن اهللا تعاىل ذات    
بأنه يوجد يف ذات اهللا عيب كذا وكذا، أو ال توجد فيه مزية كيت وكيت فلن 

لذا ال ميكن أن يكون هناك اختالف       . يتوجه أحد إىل هذا الدين على اإلطالق      
ـ              تالف كبري بني األديان فيما يتعلق باألمساء اليت تنسب إىل اهللا تعاىل، بل االخ
وال . يكون يف الشرح والبيان الذي يشرح به أتباع خمتلف األديان هذه األمساء           

يعود السبب يف وحدة األفكار يف صفات اهللا إىل أن مجيع األديان تعطي تعليما              
واحدا يف هذا الصدد بل سببها هو شعور قليب أن الناس ليسوا مستعدين علـى         

نة بني األديان ال بد من اإلمعان يف        فعند املقار . أن يسمعوا أمساء أخرى سواها    
  . التفاصيل اليت تبينها خمتلف األديان هلذه الصفات

فمثال، كل األديان متفقة على أن اهللا رب العاملني، أي هو خـالق كـل               
ولكـن  . شيء، ويربي وينمي كل شيء يف نطاق قدرة ذلك الشيء واستطاعته  

ومبا أنين أقـدم    .  بني األديان  فيما يتعلق بشرح هذا املبدأ فهناك اختالف كبري       
  . تعليم األمحدية لذا سأبني تعليم اإلسالم خبصوص هذه الصفة اإلهلية

من الواضح أن مدلول هذه الصفة هو أن اهللا تعاىل ليس ربا لفئة معينة بل               
هو رب املخلوقات كلها، فال ميكن أن تكون له صلة خاصة بقوم معني مـن               
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 �كمـا يتـوىل     . س كلهم عنده سواسية كبشر    منطلق الربوبية فقط، بل النا    
ربوبية أهل أوروبا كذلك يقوم بربوبية سكان آسيا، وكما يربي أهل أمريكـا             

وكما يريب الناس كلهم ربوبيـة جـسمانية        . كذلك يربي القاطنني يف أفريقيا    
فبحسب هذا املبدأ قام القرآن الكـرمي ببيـان         . كذلك يربيهم ربوبية روحانية   

ن سادت فيه التعصبات القومية واِمللِّية يف كل حدب وصـوب،            يف زم  -مذهل
وِإنْ ِمن  �:  فقال -وجهل الناس بفكرة وجود النبوة يف بالد أخرى بوجه عام         

    ِذيرا نال ِفيهٍة ِإال خا ِفي   �: ، وقال القرآن الكرمي يف موضع آخر      �أُمثْنعب لَقَدو
َهللا واجتِنبوا الطَّاغُوت فَِمنهم من هدى اُهللا وِمنهم من كُلِّ أُمٍة رسوال أَِن اُعبدوا ا

          كَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع فوا كَيظُرِض فَانوا ِفي اَألراللَةُ فَِسريِه الضلَيع قَّت�١ح .
هل سبق أن أُنِزل : �ولقد ورد يف احلديث أيضا أن الصحابة سألوا رسول اهللا    

لقد أنزل اهللا تعاىل على أحد أنبيائـه        ! نعم: ي باللغة الفارسية أيضا؟ فقال    الوح
   ٢.وحيا باللغة الفارسية

انظروا إىل البيان العظيم الذي قام به القرآن الكرمي حتت صفة اهللا تعـاىل              
كيف أنه خلق حقيقة جديدة بكلمة واحدٍة سواٍء بـني أتبـاع            " رب العاملني "

فبحسب ! وكيف نشر روح األخوة بني بين البشر كلهم       ! األديان يف العامل كله   
لذا فـإن   . عماء خمتلف األديان  هذا التعليم ال ميكن ملسلم أن يِكن أي ضغينة لز         

أنبيـاء عنـد    " كونفوشـيوس "و" زرادشت"و" بوذا"و" كرشنا"و" مشندررا"
والفرق الوحيد هو أنه    . املسلمني متاما مثل موسى وعيسى عليهم السالم مجيعا       

ا ورد اسم موسى وعيسى عليهما السالم يف القرآن الكرمي فهما حمل ثقة أكرب              مل
ألنـه كلمـا مت     ! فكم أصبح شأن اإلسالم أعلى بسبب هذا املبدأ       . من غريمها 
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العثور على دين أو نيب جديد يف أية منطقة يف العامل فاملسلم ال حيسبه خـصما                
 يعد بشرى سـارة عـن       جديدا لدينه وال يضيق به ذرعا بل ينشرح قلبه ألنه         

أَليس صحيحا أن اإلسالم قد أثبت أن اهللا تعاىل         . مصدٍق جديد للقرآن الكرمي   
 ليست خاصة ببالد العرب أو الشام، بل        �هو رب العاملني؟ وقال إن أفضاله       

كما إن الشمس تطلع على مجيع أكناف العامل وتنورها، كذلك تنـور مشـس     
  . وبكالم اهللا مجيع األمم والشع

هنا ميكن أن يثري أحد شبهةً فيقول بأنه إذا كانت األديان يف الدنيا كلـها        
جاءت من عند اهللا تعاىل فِلم ال نعتقد أن كلها حق ونؤمن بأن اإلنسان ميكن               
أن يصل إىل اهللا تعاىل باتباع أي دين شاء؟ لقد رد اهللا تعاىل على هذه الشبهة                 

رسلْنا ِإلَى أُمٍم ِمن قَبِلك فَـزين لَهـم الـشيطَانُ            لَقَد أَ  تاِهللا�: يف القرآن فقال  
        أَِليم ذَابع ملَهو موالْي مهِليو وفَه مالَهمأَع*       نيبِإال ِلت ابالِْكت كلَيا علْنزا أَنمو 

ؤٍم يةً ِلقَومحرى ودهلَفُوا ِفيِه وتالَِّذي اخ مونَلَه�١ِمن .  
            ّقد حدث   �لقد قيل يف هذه اآلية إن الكتب والتعاليم اليت سبقت النيب 

فيها االختالط الداخلي، وإن أفكار الناس ووساوسهم قد وجـدت طريقهـا            
فمع أا كانت من عند اهللا تعاىل أصال ولكنها مل تعد جديرة بأن يعملَ              . إليها

  .� بقدرا على إيصال الباحث إىل اهللا ا يف صورا احلالية وال ميكن الثقة
وهناك سؤال آخر بالنسبة إىل صفات اهللا تعاىل يتحتم على الكتِب الدينية            

؟ فمن السهل جـدا القـولُ       �الردّ عليه، وهو ملاذا ال نستطيع أن نرى اهللا          
باللسان بأن اهللا موجود ولكن إثبات صفات اهللا تعاىل املختلفة أمـر صـعب              

ن الكرمي يتحمل هذه املسؤولية ويثبت الصفات اإلهلية املختلفـة؛          القرآ. للغاية
ال تدِركُه اَألبصار وهو    �: فمثال يقول اهللا تعاىل عن عدم قدرتنا على رؤية اهللا         
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ِبريالْخ اللَِّطيف وهو ارصاَألب ِركدأي إن أعني اإلنسان املادية ال تقدر على . �١ي
 تعاىل يدرك األبصار ومينحها القدرة لتراه، إنه لطيـف          ، غري أنه هو   �رؤيته  

  . حبيث تعجز العني اإلنسانية عن رؤيته، وإنه خبري بأحوال عباده
أي أن  ! ترى كيف حل القرآن الكرمي القضيةَ كلها بكلمـات وجيـزة          

األشياء اللطيفة ال ميكن رؤيتها، مثل الكهرباء ومادة األثري، بل ال يسع اإلنسان             
اهلواء النقي أيضا، فكيف إذن ميكن رؤية اهللا الذي هو ألطف من كل             أن يرى   

شيء، وهو ليس خملوقا بل هو خالق، ومل يخلَق من أية مادة مهمـا كانـت                
لطيفة؟ ولكنه حني يرى أن عبده مشتاق للقائه ومضطرب لرؤيته، يأيت عبـده             

وجتلياتـه،  وجيعل نفسه أمام عينيه، أي يظهر نفسه على عبده من خالل قدراته   
  . وبذلك يراه العبد بأعني عقله

تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك وهو علَـى       �: يقول اهللا تعاىل عن إثبات وجوده     
    ٍء قَِديريكُلِّ ش*          وهال ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ ِلييالْحو توالْم لَقالَِّذي خ 

   فُورالْغ ِزيزالْع*             ِن ِمـنمحلِْق الرى ِفي خرا تاقًا ماٍت ِطبومس عبس لَقالَِّذي خ
 ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب ِإلَيك       *تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُوٍر        

   ِسريح وهاِسئًا وخ رصوت للجزاء، ألن   أي قد جعل احلياة للعمل وامل     ... �٢الْب
 حىت ال يصبح إميان النـاس بـال   ...ء الكامل يف هذا العامل مستحيلنوال اجلزا 

فقد خلق سبع مساوات حبيث تساند إحداها ... حقيقة نظرا إىل الثواب والعقاب
وقد . أي ألقوا نظرة جامعة على الكون جتدوا لكل حاجة ما يسدها          .. األخرى

يستخدم مجيـع القـوى والقـدرات    أتيحت لكل شيء وسائل وأسباب حىت  
إن حاجات ِجرم صغري يخلق يف الدنيا تقضى بواسطة كوكـب           . املودعة فيه 

احلاجة "فتأملوا يف هذا النظام، أي نظام . يدور على بعد عشرات ماليني األميال
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، وتأكدوا منه أن هلذا الكون خالقا اهتم بقضاء أبسط احلاجات أيضا            "وسدها
  . ق كل أمنية وحبث صادقوخلق أسبابا لتحقُّ

هناك سؤال آخر يطرح بالنسبة إىل صفات اهللا، وهو أنه إذا كان اهللا هو              
الرمحن، كما يقال، فلماذا خلق الوحوش الضارية واحلشرات الضارة؟ وملـاذا           

  خلق املصائب واألمراض العديدة؟
لقد تصدى اإلسالم هلذا السؤال أيـضا ومل يتـرك املوضـوع بقولـه              

�محاِت �:  فقط، بل ورد يف القرآن الكرمي    �نالراومالس لَقِهللا الَِّذي خ دمالْح
؛ أي كـل    �١واَألرض وجعلَ الظُّلُماِت والنور ثُم الَِّذين كَفَروا ِبربِهم يعِدلُونَ        

األشياء الضارة اليت تستحق أن تدعى بنات الظلمة مثل األفـاعي والعقـارب             
الضارية أو السموم واألمراض واملصائب وغريها، قد خلقها اهللا تعاىل والوحوش 

والتأمل يف حقيقتها   .  بل تثبت رمحته   �كلها، ولكن خلْقها ليس منافيا لرمحته       
ومع ذلك فـإن الـذين      . يؤدي إىل محد اهللا تعاىل والثناء عليه بدال من اامه         

 اهللا تعاىل، وجيعلـون هللا      جيهلون احلقيقة يرون خلق هذه األشياء منافيا لصفات       
  . شريكا، ويقولون إن هلذه األشياء الضارة خالقا آخر

ترى كيف أماط اإلسالم اللثام عن وجه احلقيقة بكل جالء، وكيـف رد             
على هذا السؤال ردا مجيال قائال بأن األشياء اليت تعد ضارة ليس اهلدف مـن               

ان، فال بد أن حنمد اهللا تعـاىل  خلقها الضرر، بل يف خلقها منفعة وفائدة لإلنس       
  .على خلقها

فلو أمعنا النظر من هذا املنطلق يف األشياء اليت تبدو ضارة لثبت لنا األمر              
ال شك أن السم يقتل اإلنسان، ولكن كم من أناس يعطَون الزرنيخ . خمتلفا متاما

يخ فهل الذين ميوتون باستخدامهم الزرن! وجوز القيء واألفيون لعالج أمراضهم   
وجوز القيء واألفيون هم أكثر عددا أم الذين ينجون باستخدامها؟ ال شك أن             
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. مئات آالف الناس ينجون كل عام من موت حمتوم باستخدامهم هذه األدوية           
؟ كذلك احلال بالنسبة إىل     "ملاذا خلق اهللا هذه األشياء    "فكيف يصح القول إذًا     

 خواص األشياء مل يهتمـوا   احلق أن املتخصصني يف   . األفاعي والعقارب وغريها  
ا اهتماما الئقا، وحني يفعلون ذلك سوف يعرفون بوضوح أن هذه احليوانات     

وإضافة إىل ذلك، وكما يتبني من القرآن الكرمي، أن خلقها          . أيضا مفيدة للغاية  
واملعلوم أن حشرات األرض تلعب دورا بـارزا يف         . كان متهيدا خللق اإلنسان   
 واحلق أن هذه احلشرات هي احللقـات األوىل مـن           .تطهري اجلو فوق األرض   

بل كل حيوان منها    . سلسلة خلق اإلنسان، وليس كما يزعم بعض الناس اليوم        
  . يدل على تغريات خمتلفة حدثت يف األرض وهو تذكار هلذه التغريات

وِمن آياِتِه خلْق السماواِت واَألرِض     �:  يف القرآن الكرمي   �كذلك يقول   
 وما أَصابكُم ِمـن     * بثَّ ِفيِهما ِمن دابٍة وهو علَى جمِعِهم ِإذَا يشاُء قَِدير            وما

؛ أي أن اهللا قد خلق الـشمس        �١مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ      
د فلو مل يستف  . والقمر والنجوم وغريها، مث جعل اإلنسان حاكما على األرض        

الناس من بعض األشياء أو تضرروا بسبب سوء استعماهلم إياها فهذا خطؤهم            
.  هو أنه ينقذ الناس من سوء عاقبـة أخطـائهم          �غري أن ما يفعله اهللا      . هم

فاملصائب اليت حتل باإلنسان ليست من اهللا وإمنا تأيت نتيجة سـوء اسـتعمال              
  . قوانني الطبيعة اليت خلقت لفائدة اإلنسان

أيضا نتيجة قوة التأثري والتأثر اليت خلقت يف اإلنسان، ومجيـع           األمراض  
لو مل توجد يف اإلنسان قوة      . أنواع رقي اإلنسان وازدهاره منوطة ذه القوى      

واملعلوم أن اإلنسان يؤثر يف كل ما     . التأثري والتأثُّر ملا كان على ما هو عليه اآلن        
وكلما نقـض   . ن الطبيعة العام  حييط به من األشياء ويتأثر ا أيضا حبسب قانو        

فمجمـل  . القانونَ من حيث هذا التأثري والتأثر سقط مريضا، أو تعرض لألذى      
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القول إن اهللا تعاىل مل خيلق املرض بل خلق قانون الطبيعة الذي أناط به تقـدم                
اإلنسان، إال أن اإلنسان خيلق املرض بنفسه نتيجـة اإلفـراط أو التفـريط يف               

وألن القوانني اليت قد تؤدي إىل املرض إمنا هي نتيجـة           . استعمال هذا القانون  
 أي اعتراض بسبب خلقه األمراض ومـا        �رمحة اهللا تعاىل، فال يقع على اهللا        

واملبدأ الذي ينطبق على املرض ينطبق هو نفسه على الذنب، إذ لـيس             . شاها
اط بل التفريط أو اإلفر   . للذنب أيضا أي وجود مستقل يف حد ذاته مثل املرض         

إذًا، فبوجود الذنب أيـضا ال      . يف قوانني الطبيعة أو قانون الشريعة، هو الذنب       
  .�يقع أي اعتراض مطلقا على رمحانية اهللا وقدوسيته 

 إن مجيع أوصاف الذنب الواردة يف القرآن الكرمي تدل إما على اإلفـراط   
لى أنه أو على التفريط، ومل ترد فيه كلمة واحدة تثبت وجود الذنب، مما يدل ع

ال حقيقة للذنب حبد ذاته حبسب القرآن الكرمي بل الذنب هو عدم احلـسنة،              
والعدم ينتج عن فعل اإلنسان؛ فعندما يترك اإلنسان نعمة اهللا اليت أُعِطيهـا أو              

  . يسلب حق غريه، فإمنا يتسبب يف عدم شيٍء ال يف إثباته
ـ    - الذي قدمه القرآن الكرمي    -هذا التعليم اجلميل   دم وقـوع    القائـل بع

االعتراض على صفات اهللا احلسنة مع وجود األشياء الضارة يف العامل، مل تقدمه             
. الكتب األخرى، كما ال تقدم أي دليل على دعاويها كما يفعل القرآن الكرمي            

وهذه مزية فريدة قد انفرد ا القرآن الكرمي إذ ال يكتفي ببيان صفات اهللا تعاىل         
 حبيث ميتلئ القلـب بعواطـف احلـب         فحسب، بل يعطي عنها علما كامال     

والطاعة، ويغمر الذهن السرور واحلبور، وتعلو العني املتعةُ واللذة، وتتالشـى           
وإال فإن بيان صفات اهللا احلسنة إمجاال ليس شـيئا          . كافة أنواع الشك والريبة   

  .يعتد به
، ويقال مثال بـأن الكبـار       "الرحيم"كذلك يعترض على صفة اهللا تعاىل       

عرضون للمصائب واألذى نتيجة أعماهلم ولكن ملاذا يجعل الصغار عرضة هلا؟ يت
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احلقيقة أن اجلواب على السؤال السابق يضم الرد على هذا السؤال أيضا، وهو             
أنه تعاىل قد وضع قانونا، وهو أن كل شيء يتأثر بغريه، ولو مل يكـن هـذا                 

بالتايل ملا قبـل دواعـي      القانون ملا كان اإلنسان قادرا على قبول أي تغري، و         
فالصغار يتـأثرون بآبـائهم يف      . وأسباب التقدم اليت يقبلها ويستفيد منها اآلن      

. األعمال احلسنة والسيئة، كما يقعون حتت تأثريهم من حيث املرض والصحة          
فلو مل يرثوا من اآلباِء األمراض واملصائب ملا ورثوا القدرة علـى احلـسنات              

نسان مثل متثال حجري ال يتأثر مبا هو خري أو شر، واخلريات أيضا، وألصبح اإل
  . ولبطل اهلدف من خلقه ولصارت حياته أسوأ من البهائم

ما هو اجلزاء الذي يتلقاه اإلنسان مقابل ما يتعرض له مـن            : أما السؤال 
املصائب واألذى نتيجة هذا القانون الطبيعي؟ ألنه مع أن قانون الطبيعة يهدف            

ع ذلك يصاب بعض الناس ببعض األذى واملصائب نتيجة         إىل تقدم اإلنسان، م   
  .أخطائهم على أية حال

إن شريعتنا ترد على هذا السؤال وتقول بأن كل أذى يتعرض له اإلنسان             
من جراء أسباٍب ال دخل له فيها، سوف تؤخذ باحلسبان عند النظر يف تقدمه              

أي يف يـوم    .  �١ٍذ الْحق الوزنُ يومئِ �: فيقول اهللا يف القرآن الكرمي    . الروحاين
اجلزاء العظيم سوف تؤخذ باالعتبار األمور اليت حالت دون تقدم أحد ومل يكن 

ال �: مث يقول اهللا تعاىل يف آية أخـرى يف القـرآن الكـرمي   . له أي دخل فيها 
نني أي ال شك أن املـؤم     . �٢يستِوي الْقَاِعدونَ ِمن الْمؤِمِنني غَير أُوِلي الضررِ      

الذين خيدمون دينهم والذين ال خيدمونه ال يستوون، غري أن املقصرين يف اخلدمة 
بسبب تعرضهم إلعاقة مثال من جراء قانون الطبيعة لن يطبق عليهم هذا املبدأ،             

  . بل سوف يأخذ اهللا تعاىل إعاقتهم هذه يف االعتبار
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ِمِن والْمؤِمنِة ِفي نفْـِسِه     ما يزالُ الْبلَاُء ِبالْمؤ   : "�كذلك يقول رسول اهللا     
؛ أي كلما حل باملؤمنني بـالء       ١"وولَِدِه وماِلِه حتى يلْقَى اللَّه وما علَيِه خِطيئَةٌ       

سواء كان يف نفسهم أو ماهلم أو ولدهم غُِفر هلم من خطايـاهم، وبـسبب               
 قد تطهـروا    حتملهم الباليا تنشأ يف روحهم قوة الطهارة إىل درجة أن يكونوا          

وال خيطرنَّ بالبال هنا أن هذا احلكم ينطبق علـى املـؤمنني            . حني يلقون رم  
هذا هـو   . فقط، بل احلق أن كل واحد يستفيد من هذا املبدأ بقدر استحقاقه           

احلكم القرآين العام، غري أن الكالم يف احلديث املذكور قد ورد ردا على سؤال              
  .  إليهم مباشرةاملسلمني، لذا فقد وجه اخلطاب

ترى إىل أين وصل اخلالف بني خمتلف األديان يف شرح صفة واحدة من             
، إذ استمد منها اإلسالم معىن واستنبطت األديان األخرى معىن          �صفات اهللا   

فقد عرضت بعضها عقيدة التناسخ بغية احملافظة على صفة الرمحة حبسب           . آخر
إليه اإلسالم يف شرح هذا األمـر  زعمها، يف حني يتبني بأدىن تدبر أن ما ذهب  

وأن الشروح األخرى كلـها     . إمنا هو طبيعي جدا وينسجم مع قانون الطبيعة       
  . مبنية على أمور افتراضية ال ميكن إثباا

مجيـع  . أيضا جديرتان باالنتبـاه   " الرمحن"و" العدل"إن صفتي اهللا تعاىل     
 أن هناك اختالفا كبريا يف األديان تؤمن بكون اهللا تعاىل عادال ورحيما أيضا، إال

يقول اإلسالم إنه ال تناقض بينهما، حبيث ميكن أن تعمال          . شرح هاتني الصفتني  
فالعدل ال يتناىف مع الرمحة بـل هـو         . عملهما يف آن معا كما هو احلال فعال       

من من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها و      �:  يف القرآن الكرمي   �فيقول  . سابقُها
، يتبني من هذه اآلية أنـه       �٢جاَء ِبالسيئَِة فَال يجزى ِإال ِمثْلَها وهم ال يظْلَمونَ        

ليس من الظلم عند اإلسالم أن يعطى أحد أكثر من حقه، وإمنا الظلم هـو أن                
                                                 

 .الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء يف الصرب على البالء 1
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ومما ال شك فيه أن الظلم هو معاقبة أحد أكثر مما . يعاقَب أحد أكثر مما يستحق
أن يجزى أحد أقل مما يستحق، أو أن يعطَى حق أحٍد لغريه، وهذا             يستحق، أو   

 ال يعاقب أحدا أكثر مما يـستحق، وال         �فإنه  . ما ال يفعله اهللا على اإلطالق     
يبخس أجره وال يعطي حق أحد لغريه، بل ما يفعله اهللا تعاىل هو أن كل مـن                 

ن أعمالـه الـسابقة،     خير على عتبته باخلجل والندامة معترفا خبطئه، ومتخليا ع        
ويأيت ربه بقلب خافق وشفتني مرتعشتني وعينني ذارفتني بغزارة مطرقا رأسـه            
ندما وخجال، وبقلب زاخر كالبحر بنية الطهارة الكاملة يف املستقبل، فيعفو اهللا     
تعاىل عنه ويعطيه فرصة ليبدأ حياة جديدة، ويضمه إليه كما يـضم األب إىل              

يت خِجال نِدما بعد أن ظل غارقًا إىل فترة طويلة يف   صدره ابنه الذي عاد إىل الب     
فيضم الوالد ابنـه    . الفساد والضاللة وهو ال يستطيع أن يرفع رأسه أمام والده         

هذا إىل صدره بقلب تغمره عواطف احلب والوداد وال يطرده من بيتـه، بـل               
فهل تصرف الوالد هـذا مـدعاةٌ   . يبدي سعادته الغامرة على عودته إىل البيت 

لشكوى من قبل األوالد اآلخرين الذين كانوا عاكفني على خدمة والـدهم؟            ل
  .وهل هلم أن يعترضوا على ذلك؟ كال، واهللا ال

ال شك أن العقاب وسيلة عظيمة لإلصالح، ولكن احلق أن نار جهـنم             
واملهمة اليت ميكن . ليست أكثر عقابا وعذابا من الندامة احلقيقية والتوبة الصادقة

ار جهنم يف مئات آالف السنني تنجزها الندامة الصادقة يف دقائق           أن تنجزها ن  
عندما خير اإلنسان على عتبات اهللا تعاىل تائبا توبة صادقة مـن ذنوبـه              . فقط

السابقة، وعازما على اإلصالح يف املستقبل، فمن مقتضى رحيمية اهللا تعاىل أن            
ت رمحته بعد أن أصبح     فالعبد املتواضع الذي ِخير على عتبا     . يرحم هذا اإلنسان  

صورة متجسدة لألمل والرجاء، وقد تربأ من أعماله السابقة، أَيعقل أن يطرده            
  . اهللا الرحيم الكرمي ويعرض عنه؟ كال، واهللا ال
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وأخريا أتناول الصفة اليت هي أشهر الصفات اإلهليـة وقـد اختِلـف يف              
ال يوجد يف العامل اليوم ". األحد"تفاصيلها أكثر من غريها، وهي صفة اهللا تعاىل 

دين يؤمن بإهلني اثنني أو أكثر، بل قد أمجعت مجيع األديان من حيث املبدأ على 
بل يطعن أتباع دين يف أتباع أديان أخرى بـأم ال يؤمنـون             . مسألة التوحيد 

وقد قرأت كتبا لبعض املؤلفني األوروبيني الذين يقولون        . بالتوحيد حق اإلميان  
وقد مسعت أن كثريا من الناس يف أوروبا وأمريكـا          . مشركنيبكون املسلمني   

الذين ليس لديهم إملام بالكتب اإلسالمية يظنون أن املسلمني يعبدون رسول اهللا          
، مما يعين أن الطبائع تشعر بشكل عام أن االعتقاد بتعدد اآلهلة يف العـصر               �

مع إمجاع مجيع   ولكن  . الراهن مستحيل متاما، والعامل ليس جاهزا لإلصغاء إليه       
األديان على كلمة التوحيد، هناك اختالف كبري بينها يف العقيدة نفسها؛ وهناك      

ولكـن  . كثري من األديان اليت ختفي كل نوع من الشرك حتت اسم التوحيـد            
اإلسالم بريء من الشرك كليا، واستأصل كافة أنواع الشرك استئصاال كامال،           

يقسم القرآن الكرمي   . ا أن ينخدع أحد   وأماط اللثام عن حقيقته، ومل يعد ممكن      
  .الشرك إىل أربعة أنواع

هو جعلُ أحد ندا هللا تعاىل، أي االعتقاد أن هناك إهلا آخر            : النوع األول 
  . �مثل اهللا شريكا لذاته 

هو اإلشراك باهللا، أي االعتقاد أن هناك شـريكا يف بعـض            : النوع الثاين 
لنأخذ مثال  . اعتِبر هذا الشريك معبودا أم ال     صفات اهللا تعاىل أو مجيعها، سواًء       

فلو نِسبت هذه الصفات    . االعتقاد أن إنسانا ما قادر على اخللق أو إحياء املوتى         
 لكان ذلك أيضا شركا، ألنه قد عد إلـها يف          - ولو باعتباره إنسانا   -إىل أحد 

  .احلقيقة وإن مل يطلَق عليه اسم إله
 اعتبار أحد إلـها، أي عبادة أحد من دون         والنوع الثالث من الشرك هو    

اهللا، وإن مل يعترب هذا املعبود إلـها حقيقيا، أو مل يعتبر شريكا يف صـفات اهللا           
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، كما كانت هناك عادة عبادة الوالدين يف بعض الـشعوب يف األزمنـة              �
  . الغابرة

ألولياء هو اعتبار أحد ربا، أي اعتبار أحد من املرشدين أو ا          : النوع الرابع 
منـزها عن األخطاء البشرية، وأن كل ما يأمر به هذا املرشد أو الويل ال بـد                

 -وكذلك تفضيل أمر أحد من الناس عمليّا     . من العمل به مهما كان األمر سيئا      
لقد ذكـر اهللا    .  على أمر اهللا وإن مل يعترب إلـها من حيث االعتقاد          -أيا كان 

  : رك يف اآلية التاليةتعاىل هذه األنواع األربعة من الش
 اَهللا   نعبـد ِإالّ   قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بيننا وبينكُم أَالّ          �

وال نشِرك ِبِه شيئًا وال يتِخذَ بعضنا بعضا أَربابا ِمن دوِن اِهللا فَِإنْ تولَّوا فَقُولُـوا                
دهونَاشِلمسا م�١وا ِبأَن.  

أي قل يا أهل الكتاب اتفقوا معنا على أقل تقدير يف أمر نتفق فيه إمجـاال        
أعين أن نعبد اهللا الذي ال شريك له يف جوهره، وال نشرك أحدا يف صفاته وال                
نقدم قول أحد العباد على أحكامه وأوامره، فإن مل يقبلوا ذلك فقل سنطيع اهللا              

الحظوا كيف جِمعت مجيع أنواع الشرك صغرية كانت        . لوبتعاىل ذا األس  
فبحسب هذه اآلية، عندما يقول املسلم بأنـه        . أم كبرية يف هذه اآلية الوجيزة     

فهو ال يعبد أحـدا     . يؤمن بإله واحد فإنه يقصد يف قرارة قلبه ما يقوله بلسانه          
ىل عـن   سوى اهللا الواحد األحد، وال ينسب صفاته إىل غريه، بل ينـزهه تعا           

 أمسى وأرفع من احللول بأحد بصفة الروح        �كافة عالقات القرابة، ويؤمن به      
والتجسد، ويراه أرفع من املوت واإلحساس باجلوع والعطش وإن كان علـى            
سبيل التنازل، وال خيضع جبينه أمام أحد سوى اهللا، وال حيسب غـريه مـآل               

 حيترم أنبيـاء اهللا حـق       إنه. آماله، وال خياطب أحدا سوى اهللا تعاىل يف أدعيته        
هذا ما يعلّمه   . �االحترام ولكن حيسبهم أيضا أناسا مثل اآلخرين مقابل اهللا          
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ال شك أن مجيع األديان تتفـق مـع         . اإلسالم وينصحه للعمل به مدى احلياة     
اإلسالم يف إقرار وحدانية اهللا إمجاال، أما يف التفصيل فلكـل ديـن مـسلكه               

  . بني األديانومنهجه، وهكذا يقع بعد شاسع 
ملخص الكالم أن تعليم اإلسالم عن صفات اهللا تعاىل كامل غاية الكمال            

واملتعة اليت ميكن أن تنشأ يف قلب اإلنسان بواسطة هذا التعليم           . إمجاال وتفصيال 
واملزية األخرى هي أن اإلسالم     . ال ميكن نشوؤها بواسطة أي دين آخر مطلقا       

فصال، ويبني أيضا تأثريها على حيـاة       يذكر كل صفة من صفات اهللا تعاىل م       
ويوضح عالقات خمتلف الصفات ببعضها ويبين دائرة تأثرياا        . اإلنسان اليومية 

أمـا  . أيضا، وكأن اهللا يتمثّل أمام عني عقل اإلنسان، فيفيض قلبه حببه تعـاىل            
 فإمنا هو يف الظاهر     �اشتراك األديان األخرى مع اإلسالم يف بيان صفات اهللا          

  .فقط وليس يف اجلوهر واحلقيقة، واملعلوم أن األصل هو اجلوهر وليس االسم

  صلة العبد باهللا تعاىل، السؤال الثاين
 بعد بيان تعليم اإلسالم عن ذات اهللا وصفاته بإجياز أتناول اآلن الـسؤال             

  كيف جيب أن تكون صلة العبد باهللا تعاىل؟: الثاين املتعلق باهلدف األول وهو
 االعتراف بوجود شيء أمر عادي، فمثال يسلِّم مجيع املـثقفني           اعلموا أن 

بوجود القطب الشمايل والقطب اجلنويب ولكن ال عالقة معها إال لبعض الناس            
الذين يقومون ببحوث متقدمة يف تلك املناطق، وال تنشأ يف عواطفهم حركـة             

ـ              . بذكرمها ر ولكن مما ال شك فيه أن عواطفهم تتهيج على الفـور عنـد ذك
ما هـي   : وهناك سؤال آخر يفرض نفسه وهو     . شخص له عالقة حقيقية ما    

طبيعة العالقة مع اهللا تعاىل اليت يطالب ا الدين أتباعه؟ فبناء على طبيعة هـذه               
فإذا كان  . العالقة ميكن أن يقدر مدى صدق الدين أو خطئه، وقبوله أو فشله           

 فال بد من القول إنه ال يـؤمن         الدين يطالب أتباعه بشيء يتناىف مع عظمة اهللا       



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٤٦( 
  

أما إذا كان الطلب سليما ولكن أتبـاع الـدين ال           . بصفات اهللا إميانا حقيقيا   
  . يوفون به فال بد من القول أيضا إن ذلك الدين قد فشل يف حتقيق أهدافه

يتبني من صفات اهللا اليت ذكرا من قبل، وتتفق عليها مجيع األديان تقريبا، 
قية إمنا هي مع اهللا تعاىل وحده، ألنه هو الذي خلـق كافـة              أن عالقتنا احلقي  

األسباب لراحتنا ورقينا وجناحنا، وهو السبب احلقيقي وراء جميئنا إىل الوجود،           
 مـن حيـث     �وال يفوقه   . وإن حياتنا املستقبلية أيضا منوطة بفضله ورمحته      

ا وال بالدنـا أو    العالقة آباؤنا وال أوالدنا وال إخواننا وال أزواجنا وال أصدقاؤن         
أهلها، وال حكومتنا وال عقاراتنا وال منصبنا وال شرفنا وال حىت أنفـسنا ألن              

 اليت أعطانا إياها وهو معطـي       �كل هذه األشياء إمنا هي جزء من عطايا اهللا          
واحلق أنه بعد بيان الصفات املذكورة آنفا ال ميكن أن يثبت صـدق أي   . الكل

ن يؤِثروا حب اهللا على حب كل شيء آخـر          دين إال الذي يطلب من أتباعه أ      
وجيعلوا التأدب معه واحترامه فوق التأدب مع أي حاكم آخـر واحترامـه،             
ويضحوا بكل شيء ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل إذا اقتضت احلاجة، وال يـضحوا             
برضا اهللا من أجل أي شيء آخر على اإلطالق؛ وأن يطلب هذا الـدين مـن                

 قلب اإلنسان بقوة أكثر من أي شيء آخر، وأن          أتباعه أن يتجذر حب اهللا يف     
 � وأال يهمل اإلنسانُ ربه.  األحبة أكثر وأَوىل من ذكر مجيع    �يكون ذكره   
 من موجودات العامل  مثل اجلبال أو األار املوجودة يف           ا عادي شيئاحاسبا إياه   

وجهة بالد نائية بل جيب أن يعده منبعا لكل أنواع احلياة ومصدرا لكل أمل و              
  . لكل نظر

قُـلْ ِإنْ كَـانَ   �: هذا ما يعلِّمه اإلسالم بالضبط، فيقول القرآن الكـرمي       
آباؤكُم وأَبناؤكُم وِإخوانكُم وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ        
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    با أَحهنوضرت اِكنسما وهادنَ كَسوشخاٍد ِفـي        تِجهوِلِه وسراِهللا و ِمن كُمِإلَي 
الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهاُهللا ال يِرِه واُهللا ِبأَم أِْتيى يتوا حصبرِبيِلِه فَت�١س.  

املسلم ال ميكن أن يعد مسلما قط ما مل تكن عالقته باهللا تعاىل على غرار               
ضحي بكل شيء آخر وبكل عاطفة أخـرى        ما ذُكر يف هذه اآلية، فعليه أن ي       

ويف موضع  .  على كل شيء آخر    �لنيل مرضاته تعاىل، وينبغي أن يقدم حبه        
الَِّذين يذْكُرونَ اَهللا   �: آخر يذكر القرآن الكرمي عالمة حب اهللا تعاىل كما يلي         

   وِبِهمنلَى جعا وودقُعا وامـ          �٢ِقي ؤمن ؛ أي إن حب اهللا تعاىل يترسخ يف قلب امل
وكما أن احملب يذكر حبيبه دائما      .  مرة بعد أخرى   �حبيث يتمىن قربه ولقاءه     

ويغمر قلبه إحسانه   . فاملؤمن يظل مشغوال بذكر اهللا تعاىل أكثر من ذلك احملب         
 قلبه رغبة عارمة للتقرب إليه والفناء فيه  وذكر صفاته احلسنة دائما، وتغمرتعاىل

عبد يربح منصرفا إىل اهللا تعاىل على الـدوام،         مرة بعد أخرى، حىت إن انتباه ال      
  .أثناء أشغاله يف النهار وعند جلوسه لالستراحة وحني نومه ليال

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين ِإذَا ذُِكر اُهللا وِجلَت قُلُوبهم        �: كذلك يقول اهللا تعاىل   
انِإمي مهتادز هاتآي ِهملَيع تِليِإذَا تكَّلُونَووتي ِهمبلَى رع�٣ا و .  
 اهللا تعاىل حبيث إنه إذا      خمافةستويل على قلوم    أي إن املؤمنني هم الذين ت     

ذُكر اهللا يف جملسهم يج موجة خشية اهللا، وإذا قرئ عليهم كالم اهللا ميتلـئ               
قلبهم باإلميان وهم على رم يتوكلون؛ أي يرون أن إمتام كل عمل يتوقـف              

  .ونه ونصرته وحيسبون أن جناحام تتوقف على فضله احملضعلى ع
 اإلسالم عـادة وهـي أن       ملناسب هنا أن أزيل شبهة تثار على      أرى من ا  

اإلسالم يعلِّم اإلنسان أال يستخدم األسباب املادية املتاحة بل جيب أن يفـوض             
                                                 

 ٢٤:  سورة التوبة1
 ١٩٢:  سورة آل عمران2
 ٣: نفالاأل سورة 3



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٤٨( 
  

ـ         . أموره كلها إىل اهللا تعاىل     ار ال شك أن بعض الناس يعتنقون مثل هذه األفك
القرآن الكرمي مليء باآليات اليت     . ولكنها ال متت إىل تعليم اإلسالم بصلة مطلقا       

تقول بكل صراحة وجالء إن اهللا تعاىل خلق ِنعم الدنيا لفائدة اإلنسان، فكيف             
أْتوا و�: ميكن إذًا أن تكون مشيئة اهللا يف تركها؟ يقول اهللا تعاىل يف موضع آخر            

، أي أمتوا مجيع األمور حبسب األساليب والطـرق الـيت           �١هاالْبيوت ِمن أَبوابِ  
حددناها هلا، أي أن األسباب أيضا قد خلقها اهللا تعاىل فال بد من استخدامها              

، أي أيها املسلمون �٢خذُوا ِحذْركُم �: وقال تعاىل أيضا  . عند القيام بأي عمل   
مث قـال يف آيـة      . حاختذوا مجيع األسباب اليت من شأا أن توصلكم إىل النجا         

. ، أي عندما خترجون للسفر جيب أن تأخذوا الزاد معكم         �٣وتزودوا�: أخرى
إىل من سلَّمت اجلمل؟ : � أنه جاءه رجلٌ فسأله النيب �كذلك ورد عن النيب 

هذا ليس توكال، بل اعقلْ اجلملَ أوال       : �قال  . تركته متوكال على اهللا   : فقال
د من وراء هذا الكالم أن التوكل ال يعين تـرك            يقص �كان النيب   . ٤مث توكل 

األسباب، بل املراد منه اليقني بأن اهللا تعاىل إله حي ومل جيلس عاطال بعد خلق               
الكون، بل جيري حكمه يف الدنيا اليوم أيضا، وأن نتائج كافة األعمال تظهـر              

، وهو حيمي عبده املوقن به حني يكون غافال، ويراقب أمور           �حبسب حكمه   
  . بده حىت يف حالة غياب العبدع

إذًا، التوكل هو اليقني بأن اهللا تعاىل ينصر عباده اليوم أيضا، ويكون معهم             
عند عجزهم، ولكن لو حل غضبه على أحد الستحال عليه الفالح رغم وجود             
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أي إن التوكل ال يعين ترك األسباب، بل هو حالة قلبيـة            . األسباب الضرورية 
  .  أو تركه ظاهريامعينة وليس القيام بعمل

، أي إن �١وِرضوانٌ ِمـن اِهللا أَكْبـر  �: مث يقول اهللا تعاىل يف موضع آخر  
رضى اهللا تعاىل يفوق كل شيء، ومعىن ذلك أن على اإلنسان أال تكون عالقته              

 مبنية على طمع اإلنعام يف الدنيا أو اآلخرة، بل جيب أن يكون رضى              �باهللا  
فإذا كان اهللا تعاىل هو حمبوبه فإن     .  يف كل األحوال   اهللا تعاىل وحده نصب عينيه    

  .   �من اإلساءة إىل حبه أن يفضل اإلنسان شيئا آخر على رضاه 
اآليات القرآنية املذكورة آنفا اليت اقتبستها كنموذج تتضح منها طبيعـة           

وأنا شخصيا أرى أن الذي يؤمن      . العالقة اليت يتوقعها اإلسالم من العبد مع ربه       
 تعاىل حقا سيتفق معنا حتما أنه إذا كان هناك إله فال بد أن تكون عالقتنا                باهللا

  .به على هذا النحو متاما

  بأية أعمال ميكن للعبد إظهار عالقته باهللا تعاىل؟، السؤال الثالث
  أو ما هي املسؤوليات اليت كلَّف اُهللا ا العبد؟

لقد ردت خمتلف   . لثالثبعد الرد على السؤال الثاين أتناول اآلن السؤال ا        
وأرى أن بني األديان اختالفا أكرب يف    . األديان على هذا السؤال بشىت األساليب     

جييب اإلسالم على هـذا     . اإلجابة على هذا السؤال مقارنةً مع األسئلة السابقة       
السؤال، وهو اجلواب الطبيعي، أنه جيب على اإلنسان أن حيقق الغرض الـذي             

. أن يتحرى معية اهللا تعاىل، ويكون عبدا كامال لـه         خلق من أجله، أي جيب      
ُهللا الَِّذي جعلَ لَكُم اَألرض قَرارا والسماَء ِبنـاًء وصـوركُم   ا�: �فيقول اهللا   

ني فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم ِمن الطَّيباِت ذَِلكُم اُهللا ربكُم فَتبارك اُهللا رب الْعالَمِ  
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 *هللاِ           ه دمالْح ينالد لَه ِلِصنيخم وهعفَاد وِإال ه ال ِإلَه يالْح و    الَِمنيالْع بر  *
قُلْ ِإني نِهيت أَنْ أَعبد الَِّذين تدعونَ ِمن دوِن اِهللا لَما جاَءِني الْبينات ِمن ربـي                

ِلر ِلمأَنْ أُس تأُِمروالَِمنيالْع �١ب.   
أي أن اهللا تعاىل هو الذي جعل لكم األرض يتوفر فيها مجيع ما حتتاجون              
إليه، كما جعل السماء مدعاة حلفظكم، ووهبكم صورا تناسـب أعمـالكم،            
ورزقكم رزقا طيبا، ذلكم ربكم، فتبارك الرب الذي هو ليس ربكم فقط وإمنا             

ال إله إال هو فـادعوه وال       . رينهو رب مجيع املخلوقات، هو حي وحيي اآلخ       
قل إين يت أن أعبـد      . تعبدوا أحدا سواه، احلمد هللا الذي هو رب اخللق كله         

الذين تدعوم من دون اهللا بعدما جاءين البينات من ريب، وأمرت أن أسلم كليا 
  .لرب العاملني

يتبني من هذه اآليات أن اهللا تعاىل يريد من اإلنسان أن يطيـع أوامـره               
. كامه يف أعماله الظاهرية أيضا باإلضافة إىل العالقة القلبية اليت سبق ذكرها           وأح

وهلذه األوامر عدة أنواع كما يتبني من القرآن الكرمي، غري أنين سوف أتنـاول             
هنا أحكاما هلا عالقة مع العبادة فقط؛ أي تلك األحكام املنوط ـا إظهـار               

  . لبشر مباشرة واليت ال ترتبط با�العبودية يف حضرة اهللا 
الصالة، ) ١: (لقد قسم اإلسالم هذه األحكام أو األعمال إىل مخسة أقسام

إن مجيع األديـان شـبه      . األضاحي) ٥(احلج،  ) ٤(الصوم،  ) ٣(الذِّكر،  ) ٢(
متفقة على هذه األوامر اخلمسة، مبعىن أن العبادات املذكورة موجودة يف كـل             

البحوث احلديثة حول األديان القدمية     . األديان وإن كانت أساليب التعبد خمتلفة     
تضيف كل يوم دينا جديدا إىل صفوف األديان اليت وجدت فيهـا العبـادات              

والغريب يف األمر أنه يف الوقت الذي تؤكد فيه     . بأنواعها اخلمسة املذكورة آنفا   
هذه البحوث أن هذه العبادات ثابتة يف األديان كلها، مييل تيار األفكار احلديثة             

                                                 
 ٦٧-٦٥:  سورة غافر1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٥١( 
  

نظرية عدم فائدة هذه العبادات، وذلك بذريعة استحالة أن يقيد اهللا تعـاىل             إىل  
وكنتيجة هلذه األفكار نرى اليوم أن      . عباده يف سالسل هذه األشكال الظاهرية     

تأثري العبادات الظاهرية يكاد يكون مفقودا من الدنيا إىل حد كبري، وقد تـرك              
 أما اإلسالم، فكما يضم يف طياته       .أتباع معظم األديان العباداِت الظاهرية كليا     

كنوزا ال تنفد من التعاليم لسد حاجات مجيع العصور، كذلك مـن مزايـاه              
الفريدة أن تعاليمه القيمة ال تتغري، فهو كصخرة ال تزحزحها فيضانات الدهر            

يأيت اإلسالم باكتشافات جديدة حبسب مقتضى العصر ولكن من         . من مقامها 
نه،كقوانني الطبيعة متاما، ال تتغري، ألن قوانينه كلها قـد          مزاياه الفريدة أن قواني   

  . أسسها عامل الغيب على احلق واحلكمة
اعلموا، وال شك يف ذلك قط، أن أساس العالقات هو القلب، فإذا كان             
القلب فاسدا وخاليا من احلب فمهما أظهر اإلنسان تواضعا أو إخالصا فـال             

اإلسالم . حبه إىل أغوار غياهب الظلمات    فائدة منهما، بل هذا الفعل يدفع صا      
فَويـلٌ  �: ال يسلِّم ذه النقطة فقط بل يؤكد عليها بشكل خـاص فيقـول            

  لِّنيصونَ       *ِللْماهس الِتِهمص نع مه اُءونَ   *  الَِّذينـري مه كـذلك  . �١الَِّذين
ه كَمثَـِل   فَمثَلُ�: يقول عن الذين يعطون الصدقات رياًء دون إخالص القلب        

، أي أن هطول املطـر علـى        �٢صفْواٍن علَيِه تراب فَأَصابه واِبلٌ فَتركَه صلْدا      
صخرة عليها تراب، فهو يزيله من فوقها ويذَرها صخرةً جرداء ال ينبت فوقها             

ّه بدال من أن يـرث فـضل اهللا              . حبه حالتفالذي يتصدق رياًء تسوء صدقت
. م ال تنفع العبادة ما مل تصدر من قلٍب ملـؤه اإلخـالص            ففي اإلسال . تعاىل

  . ويؤكد اإلسالم أيضا على ضرورة اشتراك اللسان واجلسم مع القلب يف العبادة

                                                 
 ٧-٥:  سورة املاعون1
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 أن اإلميـان يكتمـل بعـد        �يتبني جليا من القرآن الكرمي وأقوال النيب        
 تقبل  أما الذين ال  . القلب واللسان واجلوارح  : انسجام تام بني ثالثة أشياء وهي     

قلوبهم احلق ولكنهم يقرون اإلميان باجلوارج واللسان فهم منافقون، والـذين           
تكون قلوبهم ثابتة على اإلميان وخيالفها لسام وجوارحهم فهـم كـاذبون،            

  . والصادق هو الذي يكون قلبه ثابتا على اإلميان وتوافقه جوارحه ولسانه
يبه أمامه بدت على وجهـه      فترى أنه إذا أحب اإلنسانُ أحدا مث ذُكر حب        

. أمارات معينة على الفور، ويعلم الغريب أيضا أن يف قلبه حبا لذلك الشخص            
ملاذا يظهر اآلباء حبهم ألوالدهم؟ أال يكفي احلب املوجود يف قلـوم؟ ملـاذا          
يقبلون األوالد وحيتضنوم؟ وملاذا يصافح الناس أصدقاءهم؟ الناس يف الغـرب           

امللوك يكشفون عن رؤوسهم، أو جيثون أمامهم، فما سبب         حني حيضرون أمام    
تصرفهم هذا؟ أال يكفي مبثل هذه املناسباِت احلب أو اإلخـالص الكـامن يف              

مبا أن اإلنسان ال يعرف ما يف الصدور، لذا فقد جعلت هذه            : قلوم؟ وإذا قيل  
ه يِكن  التصرفات عالمةً إلظهار احلب الكامن يف الصدور، وا يعرف اآلخر أن          

ولكن هذا اجلواب ليس صحيحا ألن كل شخص يعلم أنـه عنـدما             . له حبا 
يتحبب أحد ولده أو ميد يده إىل أحد أقاربه أو صديقه للمصافحة، فإن فعلـه               
هذا ال يكون نامجا عن فكرة إظهار احلب له؛ أال حتب األم وليدها احلـديث               

الدهم يف كثري من األحيان وهم      الوالدة الذي ال يفهم شيئا؟ أَوال حيب اآلباء أو        
نيام؟ فتبين أن إظهار احلب باجلوارح ظاهرة طبيعية، وليست وسيلة إلظهـار            

 حقيقة أنى له أال يسعى �فالذي يكن حبا هللا وينجذب قلبه إليه  . حالة القلب 
إلظهار حبه باألعمال واللسان؟ هذا هو اهلدف الذي يريـد الـدين حتقيقـه              

ادة هي عالمة ظاهرية للعالقة القلبية، والذي يكن يف قلبه حبـا            العب. بالعبادات
صادقا هللا تعاىل أنى له أن يعترض على هذا اإلظهار من خالل العبادة مع قيامه               
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بإظهار حبه ألشياء أخرى باجلوارح؟ احلق أن منشأ االعتراض على العبادة إمنا            
  . هو قلة احلب

يح حقيقة العبـادة وإفهامهـا،      ومع أن السبب املذكور آنفا يكفي لتوض      
ولكن اإلسالم وضع باالعتبار ِحكَما أخرى كثرية للعبادة، منها كمـا ورد يف             
القرآن الكرمي أن األعمال الظاهرية تؤثر يف الباطن كما للباطن تـأثري علـى              

 الذين  ، أي �١ومن يعظِّم شعاِئر اِهللا فَِإنها ِمن تقْوى الْقُلُوبِ       �: الظاهر، فيقول 
يبجلون املقامات اليت ظهر فيها جالل اهللا تعاىل، ينبغي أن حيصلوا على تقـوى          

لقد ذُكر هنا تأثري الطهارة القلبيـة يف        . اهللا، ألن خشية القلوب تؤثر يف الظاهر      
ويف موضع آخر يذكر القرآن الكرمي تأثري الظـاهر يف          . الظاهر بصورة طبيعية  

، أي اعلموا أن    �٢ علَى قُلُوِبِهم ما كَانوا يكِْسبونَ     كَال بلْ رانَ  �: الباطن ويقول 
الفساد قد تطرق إىل قلوم بسبب أعماهلم الظاهرة، حبيث كانوا مـن قبـل              
يقومون بتصرفات تنايف احلق الصريح من أجل مصاحلهم الشخصية، وبالنتيجة          

  .غدت قلوم أيضا خلوّا من حب احلق
ةُ املذكورة آنفا بصورة قطعية من خـالل        لقد ثبتت يف هذا العصر احلقيق     

لقد قرأت يف كتاب عامل نفس أمريكي أن عميدا يف كلية أمريكية            . علم النفس 
. كان يعد فطينا جدا من قبل، ولكنه ظهر غبيا جدا بعد توليه منصب العميـد              

وقد أشار عليه أحد أصدقائه أنه لو تعود على إغالق فمه الذي يبقى مفتوحـا               
ففعل كما أشار   . ر ذلك يف أخالقه وألدى إىل حتسني مؤهالته اإلدارية        عادة ألثّ 

عليه صديقه حىت تالشت عنده عادة عدم الثبات واالستقرار، وصـار عميـدا     
ترى يف احلياة العادية أيضا أنه لو تكلَّف أحد إظهار العبوس على            . ناجحا جدا 

                                                 
 ٣٣:  سورة احلج1
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نا أحـدا   وكذلك لو أضـحكْ   . وجهه لثارت يف قلبه أفكار الغضب بعد برهة       
ولو تكلّف أحد   .  لزال غضبه  - بعد أن كان غاضبا    -بالدغدغة أو بطريق آخر   

البكاء لتطرقت إىل قلبه عواطف اهلم والغم، وكذلك لـو تكلّـف اإلنـسان              
فبناء على هذه احلكمة قد سن      . الضحك لنشأت فيه مشاعر الفرح واالنبساط     

سان حني يتعـود علـى      اإلسالم عباداٍت ظاهرة مثل الصالة وغريها، ألن اإلن       
اخلشوع واخلضوع ظاهريا يتفجر يف قلبه ينبوع احملبة رويدا رويدا، ويف ايـة             

 املغناطيسإىلاملطاف ينجذب إىل اهللا تعاىل كما ينجذب احلديد  .  
ومن ِحكم العبادة الظاهرية أا تؤدي إىل نشوء روح القوميـة، فيـتعلم             

امل املتبادل بني الناس حوهلم أن مـن        الصغار نظرا إىل العالقات الظاهرية والتع     
ولو ظلت عواطف احلب والغضب خافيـة       . واجبهم أن حيبوا إخوم وأقارم    

يف القلوب فقط ملا وجدت بني األقارب عالقات احلـب والـود ألن ذوات              
أنى كان لطفل صغري أن يعرف أن فالنا حيب أبويه . الصدور ال تظهر على أحد

ناصبهم العداوة؟ من الواضح أن كل ذلك يعـرف مـن           أو أقاربه، وأن فالنا ي    
لـو مل   . العالمات الظاهرية، وهكذا تظل هذه العواطف سارية كابرا عن كابر         

تكن هناك عالمة ظاهرة إلظهار حب اهللا تعاىل، ولو مل يتم اإلقـرار بعظمتـه               
وقدراته باجلوارح والعالمات الظاهرية بصورة مستمرة، السـتحال أن ينـشأ           

هذا احلب . خالص يف قلوب األجيال التالية اليت تتعلم ذلك من آبائهااحلب واإل
واإلخالص هللا ميكن أن ينشأ يف قلوم عند رؤيتهم بعض العالمات الظاهريـة             

فنرى أن الشعوب اليت ترغب عن العبادة الظاهريـة         . كل يوم وتأثرهم بآبائهم   
  . عاىل بكثرةشيئا فشيئا تنتشر فيها أفكار اإلحلاد واإلعراض عن اهللا ت

والفائدة األخرى للعبادة الظاهرية هي أن مجيع أعضاء اإلنسان املثقلة حتت        
لقد من اهللا تعـاىل     . �منن اهللا تعاىل تشترك ذه الطريقة يف الشكر على مننه           

فعندما يرافق اجلسم الروح يف العبادة تكتمل       . على جسم اإلنسان وروحه أيضا    
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ري حمفوظة، فالعبادة القلبية مثل اللُّب، واحملافظـة        العبادة، وإال فتبقى ناقصة وغ    
ال شك أن القشر ال يكون مقصودا بالذات        . على اللب بدون قشره مستحيلة    

ولكنه ضروري من أجل احملافظة على اللُّب، فإذا رمى أحد بالقشر حاسبا إياه             
  . بال جدوى فسيفسد اللب أيضا يف احلقيقة

الظاهرية أيضا ضرورية للروحانية، أتنـاول      واآلن، بعد إثبات أن العبادة      
وأمهها الصالة اليت هـي كـالروح       . العبادات اليت فرضها اإلسالم على متبعيه     

فقد فُرض على املسلم أن يقف أمام اهللا تعاىل مخس          . جلميع العبادات األخرى  
فـأوال يتوضـأ    . مرات ويعبده حبسب القوانني املنصوص عليها يف هذا اال        

يغسل اليدين والقدمني بطريقة معينة، ويف ذلك منافع روحانية أيضا          املسلم، أي   
إضافة إىل الطهارة والنظافة اليت أكد عليهما اإلسالم أميا تأكيد، ومنها أنه ذه             
الطريقة تحرس مجيع املنافذ اليت ميكن أن تتسبب يف تشتت األفكـار، وهـي              

م، والقـدمني واليـدين     األذن، واألنف، والعني، والف   : ممثّالت احلواس اخلمس  
والذين لديهم إملام باألمور الروحانية يدركون هذه النقطة جيدا،    . حاسة اللمس 

ولقـد أشـار    . ولكين لألسف ال أستطيع أن أخوض يف التفاصيل لضيق اال         
الطهارة : نفسها، إذ معىن الوضوء" الوضوء"اإلسالم إىل هذين األمرين يف كلمة 

على أن الوضوء يضمن الطهارة الظاهرية اليت هي        وهذه الكلمة تدل    . واجلمال
ضرورية للطهارة الباطنية، وا تتحلى الصالة باجلمال، وبواسـطة الوضـوء           
يتجنب اإلنسان تشتت األفكار، وتنشأ يف الصالة تلك احلقيقة اليت من أجلـها     

  . يؤديها اإلنسانُ
 ذلـك   مث بعد الوضوء يقف اإلنسان مستقبال القبلةَ، والقصد مـن وراء          

مث يقرأ .  من تضحيات ونتائِجها الطيبة�توجيهه إىل ما قام به سيدنا إبراهيم  
تسبيح اهللا  : أوال. املصلي بعض العبارات املعينة اليت تشمل ثالثة أمور روحانية        

تعاىل وحتميده وبذلك يتمثل أمام املصلي وجود اهللا تعاىل بصفاته، وينفعل قلبه            
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: وثانيا. أ يف قلبه جذب خاص إىل اهللا تعاىل       بشدة احلب وغلبة اإلخالص، وينش    
يطّلع املصلي على نقاط ضعفه بإقراره أنه حمتاج إىل نصرة اهللا تعاىل وعونـه يف               
كل ما له صلة مع رقيه وتقدمه، فينصرف إىل إصالح نفسه ومييل إىل التوجـه               

، تشتمل هذه العبارات على الدعاء الذي هو أساس الصالة        : ثالثا. إىل اهللا تعاىل  
وا جيذب اإلنسان أفضال اهللا تعاىل، ويلقي روح حب اهللا علـى روح حبـه       

 مادة التناسل اليت تتولـد      -من حيث الروحانية  -فينال الفيوض اليت تشبه متاما    
  . نتيجة اجتماع الذكر واألنثى ويتولد منها خلق آخر

 باختصار تتضمن الصالة اإلسالمية من الكماالت ما يتحري العقل اإلنساين         
ولكن الشرط هو أن تؤدى الصالةُ حبسب الشروط اليت فرضها          . برؤية مزاياها 

  . اإلسالم وإال فلن تحدث تأثريا أبدا، بل سيشكو املصلّي من صالته دون مربر
واحلركات الظاهرية اليت حددها الشرع اإلسالمي للصالة هي األخـرى          

مث الركوع والقيام مرسال إيامها،     مليئة باِحلكَم، مبا فيها قيام املصلي ضاما يديه،         
فهي كلها حركات تعبريية يقوم ا الناس يف خمتلف البالد          . والسجود والقعود 

ففي بعض البالد يقوم الناس رابطـني أيـديهم         . إظهارا للتذلل واالنقياد التام   
كان . إظهارا لألدب واالحترام الكاملَِني، ويف بالد أخرى يقومون مرسلني إياها

 يف قدمي الزمان يضعون أيديهم على الركبة إظهارا لألدب املفـرط،            املصريون
وكانت يف اهلند عادة السجود، كما سادت يف أوروبا عادة اجلثـو إلظهـار              

  . األدب واالحترام، وقد مجع اإلسالم يف عبادته هذه احلركات اجلسدية كلها
أن وباإلضافة إىل مزايا الصالة املذكورة آنفا هناك مزية أخـرى وهـي             

. احلُكم العام للصالة هو أن يصليها املسلمون مجاعةً لكي تتقوى عاطفة األخوة           
فعندما يقف املِلك واألجري البسيط جنبا إىل جنب يف صف واحـد، يـشهد              

فيقف الناس مجيعا أمام ذات واحدة، فينسى       .  تكلُّفا تقلب أا حقيقة وليس   ال
  . طاملِلك كونه مِلكا، ويقف إىل جانب شخص عادي بسي
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يزعم بعض الناس أن اإلسالم أمر بالصالة على سبيل احلرص والطمع، إذ            
يطمع املصلون أم سوف ينالون ا شيئا من اهللا تعاىل، ولكن هذه فكرة باطلة              

بل احلق أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي أبطل هذه الفكرة، وبين أن             . متاما
طماعني من أهل الدنيا بل إـا       العبادات يف اإلسالم ليس مثل طلبات الناس ال       

الشكر على منن اهللا تعاىل واإلقرار ا،       : ترمي إىل حتقيق هدفني عظيمني؛ األول     
واإلنسان ال يستحق أن يدعى إنسانا بدون االعتـراف        . أي االعتراف حبقيقتها  

ويذكر القرآن الكرمي هـذين     . واهلدف الثاين هو نيل الرقي الروحاين     . باحلقيقة
؛ أي  �١فَاذْكُروِني أَذْكُركُم واشكُروا ِلي وال تكْفُـرونِ      �: ما يلي األمرين ك 

. اعبدوين أيها الناس حىت أشرفكم بلقائي، واشكروا ِنعمي عليكم وال تكفروها          
يقـول اهللا   . فمن منافع العبادِة االرتقاُء الروحاين، والشكر على ِنعم اهللا تعاىل         

  . �٢الةَ تنهى عِن الْفَحشاِء والْمنكَِرِإنَّ الص�: تعاىل يف آية أخرى
ملاذا تكلِّف نفـسك يف     : �يتبني من األحاديث أن الصحابة سألوا النيب        

، ويف آية أخرى يقول     ٣"؟أَفَلَا أَكُون عبدا شكُورا   : "العبادة إىل هذا احلد؟ فقال    
 تنال القلـوب    �، أي بذكر اهللا     �٤أَال ِبِذكِْر اِهللا تطْمِئن الْقُلُوب    �: اهللا تعاىل 

فالصالة وسـيلة للرقـي     . الطمأنينة والسكينة واملعرفة اليت تزيل الشك والريبة      
  . الروحاين، كما هناك وسائل خمتلفة إلجناز شىت األمور املادية يف الدنيا

جممل القول إن تعليم اإلسالِم الصالةَ مبين على ِحكٍَم عظيمة، وتضم مزايا          
الصالة تشمل كافة حاجات العبادة، لذا      . عبادات األديان األخرى  ال تضاهيها   

فهي الوسيلة الوحيدة لنيل التقوى، والذين يظنون أم ليسوا حباجة إىل عبـادة            
                                                 

 ١٥٣:  سورة البقرة1
 ٤٦:  سورة العنكبوت2
 .  بالليل حىت ترم قدماه�صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب قيام النيب  3
 ٢٩:  سورة الرعد4
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 مبن فيهم إبراهيم مع     -أي منطق ميكن أن يقبل أن األنبياء      . ظاهرية فهم خمطئون  
 مع  �، وحممد   كل تقواه، وموسى مع كل تضحياته، وعيسى مع كل تواضعه         

 كانوا حباجة إىل العبادة الظاهرية دون اكتفائهم        -كونه جامعا للكماالت كلها   
بالعبادة القلبية، فكيف يكفي بعض الناس الذين يبقون عاكفني على األمـور            
الدنيوية ليل ار وال يدخل ذكر اهللا تعاىل قلوم إال نادرا، أن يـذكروا اهللا يف    

عبادة الظاهرية؟ احلق أن هذه الفكرة ناشئة إما عـن          قلوم دون احلاجة إىل ال    
كسل يف نفوسهم إذ تريد ذا العذر أن جتتنب تأنيب الضمري، أو هو عذر يريد   

  .به الناس إخفاء إحلادهم أمام االعتراضات املوجهة إليهم من اخلارج
، وقد سنه اإلسالم حلكمة أن الصالة       "الذِّكر"النوع الثاين من العبادة هو      

ليت يصلِّيها املرء حبركات جسدية معينة وبشروط معينة ال ميكن لإلنـسان أن             ا
يؤديها يف كل حني، وكما يكون جسم اإلنسان حباجة إىل املاء على فتـرات              
قصرية وبدونه يشعر باإلرهاق واجلفاف، كذلك روحه أيضا حباجة إىل املـاء            

 األمور املادية على    الروحاين، ألا حترم من غذائها بسبب انصراف اإلنسان إىل        
مدى النهار كله، لذلك أكد اإلسالم على أن يذكر اإلنسان بني حني وآخـر              
صفات اهللا احلسىن ويتدبرها حىت ال يبقى انتباهه منصبا على الدنيا كليا، بـل              

وهلذا الذكِر املنـافع    . يظل يذكر اهللا أيضا وتبقى جذوة حبه مشتعلة يف القلب         
  . نفسها اليت سبق ذكرها

فالصوم أيـضا   . النوع الثالث من العبادة الذي أمر به اإلسالم هو الصوم         
ولكن صورة الصوم اليت قدمها     . يشكل قامسا مشتركا بني مجيع األديان تقريبا      

فيأمر اإلسالم أن يـصوم     . اإلسالم وحافظ عليها تتميز عما تقدمه بقية األديان       
مريضا أو كان متأكدا    كل عاقل بلغ رشده لشهر كامل متواصل، إال أن يكون           

من أن الصوم سيؤدي به إىل اإلصابة مبرض، أو كان مسافرا أو بلغَ من العمـر    
وال . وقد أُمر املرضى واملسافرون أن يصوموا يف أيام أُخر        . عتيا وأعياه الضعف  
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ويف حالة الصوم ال يأكل الصائم شيئا . صوم على الذين ال يطيقونه الضطرار ما
 وال كثريا، بدءا من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، وال           وال يشرب، ال قليال   

عليه أن يأكل ويشرب قبل طلوع الفجر حىت ال يرهق جسمه أكثر . يأيت زوجه 
 مكتفيا بوجبة العـشاء     رت الشريعة صوم املرء املتواصل    لقد استنك . من الالزم 

  . وحدها
ِلتكَبروا اَهللا  �: لقد ذكر القرآن الكرمي اِحلكَم يف الصوم، فمنها قوله تعاىل         

، أي أن الفائدة األوىل للصوم هي أنكـم         �١على ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ    
ستكثرون يف هذه األيام من ذكر اهللا تعاىل بسبب تفرغكم من مشاغل األكـل    

والفائدة الثانية هي أنَّ    . والشرب وانصرافكم عن أمور الدنيا على مدى النهار       
جلوع والعطش سوف يؤدي إىل نشوء عاطفة الشكر يف قلوبكم، ألنه           حتملكم ا 

من عادة اإلنسان أنه مادام حائزا على نعمة ال يقدرها كما ينبغي، وإذا انتِزعت         
الكثري من الناس هلم عينان وال خيطر بباهلم طول احليـاة أن            . منه عرف قدرها  

 يعـرف عظمتـهما     العينني نعمة كبرية ولكن عندما يحرم أحد منهما عندها        
وقدرمها، كذلك حني يتحمل اإلنسان اجلوع يف صومه ويشعر مبعاناته، عندها           
يعرف كيف أن اهللا تعاىل قد هيأ له السهولة واليسر؛ لذا عليه أن يبذل حياته يف   

  . األمور احلسنة واملفيدة، ال يف اللهو واللعب
لقـد وردت  . �٢تتقُـون لَعلَّكُم �: مث يقول اهللا تعاىل مبينا حكمة الصوم 

جتنب : األول. يف القرآن الكرمي يف عدة أماكن وهلا ثالث معانٍ        " تتقون"كلمة  
مبعىن الوصول إىل مـدارج     : والثالث. مبعىن االتقاء من الذنوب   : الثاين. املعاناة

. فمن خالل هذه الكلمة بين اهللا تعاىل ثالث ِحكَم للـصوم     . عليا يف الروحانية  
يبدو للوهلة األوىل   . نسان يتجنب املصائب واآلالم نتيجة الصوم     أن اإل : األوىل
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غريبا أن يتجنب اإلنسان اآلالم واملصائب بالصوم، ألن الصائم يتحمل األذى           
ولكن لو تأملنا يف األمر لوجدنا أن الصوم يعلِّـم الـصائم       . أكثر على ما يبدو   

اء الذين يـأكلون    الدرس األول هو أن األثري    . درسِني يضمنان له محاية قومية    
أطيب األطعمة على مدار السنة ومل ميروا مبعاناة اجلوع، ال يـشعرون مبعانـاة              
إخوم الذين يتحملون مشاق الفقر واجلوع، ولكن عندما يصوم كبار األغنياء           

 عندها يعرفون ما هي معانـاة اجلـوع، وبالتـايل           - بأمر من اإلسالم   -أيضا
فقراء فيتولد يف قلوم محاس ملواسام، مما يستطيعون أن يقدروا حالة إخوام ال

  . يؤدي إىل رقي القوم ومحايته، ومحاية القوم إمنا هي محاية الفرد يف احلقيقة
األمر الثاين هو أن اإلسالم ال حيبذ أن يكون الناس كساىل وغافلني وغري             
متعودين على حتمل املشاق، بل يهدف اإلسالم إىل أن يكونوا قـادرين علـى          

ويأيت الصوم كل   . املشاق واملصاعب حبكم مقتضى الظروف واألوضاع     حتمل  
والذين ينفذون هذا األمر اإلهلي ال ميكن أن يهلكوا . عام ليولِّد فيهم هذه الصفة
  . متورطني يف اللهو واللعب

إن هدف جتنب الصائم الذنوب يتحقق بشكل غريب نوعا ما، إذ لـيس             
وقد لوحظ بوجه عـام أن اإلنـسان إذا   . الذنب إال اجلنوح إىل امللذات املادية   

ولكن لو كان قادرا على أن يهجـر عادتـه   . تعود على شيء تعذر عليه تركه  
وعندما يتجنب الصائم لوجه اهللا تعاىل مجيع امللذات        . حني يريد لَما غلبت عليه    

اليت من شأا أن جتره إىل الذنوب أحيانا، ويتركها لشهر كامل أثناء الـصيام،              
أن يتعود على السيطرة على نفسه، تكون النتيجة الطبيعية أنه يقدر على      وحياول  

  . التصدي بكل سهولة لألطماع اليت جتره إىل الذنب
بالصيام تحرز القوة على إرساء دعائم التقوى، فأولًا يستيقظ املرء قبـل            
طلوع الفجر لتناول السحور فيوفَّق للعبادة والدعاء أكثر من املعتـاد، وثانيـا             

  . ندما يترك راحته لوجه اهللا فقط جيذبه اهللا إليه ويهب روحه القوةَع
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النوع الرابع من العبادة هو احلج، وأهدافه متاثل أهداف الصوم والصالة،           
ومنها تعويد اإلنسان على هجر وطنه وأقاربه ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل، وقد بين             

نه يوجه إىل تعظيم شعائر اهللا القرآن الكرمي هدفا آخر أيضا من وراء احلج وهو أ
احلج يف احلقيقة تذكري حبادث ترك إبراهيم ابنه إمساعيل عليهما          . وإحياء ذكراها 

وثانيا يقول اهللا تعاىل عن الكعبة املشرفة يف القرآن . السالم يف واد غري ذي زرع
نـسان هـذا    ، ففي احلج يتذكر اإل    �١...ِإنَّ أَولَ بيٍت وِضع ِللناسِ    �: الكرمي

احلادث ويرى كيف ينقذ اهللا الذين يقدمون التضحيات يف سـبيله، وكيـف             
 إكراما عجبا، فيترسخ يف قلب احلاج جالل اهللا تعاىل ويزداد يقينا            �يكرمهم  
وحني جيد احلاج نفسه يف أول بيت وضع للناس يشعر بعالقـة            . �بوجوده  

 يف  - آالف الـسنني    منـذ آالف أو مئـات      -روحانية عجيبة جتاه املنخرطني   
إن عالقة حب اهللا تعاىل وذكره قد . السلسلة الروحانية اليت اخنرط فيها هو اآلن

  . مجعت بني أهل األزمنة السحيقة واألزمنة احلديثة
هذا، وهناك منافع سياسية يف احلج، منها أن طائفة من أصحاب النفـوذ             

العامل كله، وهكـذا    جيتمعون مرة يف العام ويطِّلعون على أوضاع املسلمني يف          
تتقوى فيهم أواصر األخوة واحملبة، كما جيدون فرصة مواتية الطالع بعـضهم            
على مشاكل بعض وإجياد أساليب التعاون املتبادل واالستفادة مـن حماسـن            

ولكن لألسف الشديد ال يستفاد من هذا اهلـدف يف الوقـت            . بعضهم بعضا 
  . احلايل

إن كثريا من الناس    . ية أو القربان  النوع اخلامس من العبادات هي األضح     
ال يفهمون حقيقة األضاحي والقرابني يف اإلسالم، ويظنون أن اإلسالم قد أمر            
بتقدمي القرابني لكي حتمل القرابني ذنوب الذين يقدموا، ولكن هـذا لـيس             

" القربـان "إن كلمـة    . صحيحا، إذ إن اإلسالم ال يعلِّم ذلك على اإلطـالق         
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تعبري عملي لطيف للغاية، وقد وقع      " القرابني" احلق أن    ".القرب"مستمدة من   
من الواضح متاما أنه توجد يف العامل تعـابري         . الناس يف اخلطأ لعدم فهمهم إياه     

وسلوكيات عملية وشكلية بكثرة، ومع إحراز اللغات تقدما ملموسا، وبلـوغ         
ال قائما  العلم واألدب ذروما فإن األسلوب القدمي إلظهار ما يف الضمري ما ز           

يف العامل إىل اآلن، وما زال الناس يقبلون تأثريه، فيالحظ تأثريه يف كافة فروع              
فمثال عندما يتصافح شخصان ال يقول هلما أحد إنكمـا ارتكبتمـا            . احلضارة

احلـق أن   . لغوا، وال يفكر أحد يف مدى السعادة اليت ناالها نتيجة املـصافحة           
. رائجا نتيجة التقاليد والعادات القدميـة     املصافحة تعبري عملي وشكلي ال يزال       

ومع أن الناس يف هذه األيام ال يعرفون سببها اآلن ولكنها ال تـزال جاريـة                
ورائجة وتعد من أفضل األعمال يف العامل، ألا تساعد على إنشاء احملبة وإظهار    

كانت بداية هذه العادة أنه كلما عقـد شخـصان          . نوعية العالقات املتبادلة  
اهدة على أن ينصر أحدمها اآلخر ويقاتال معا إن اقتضى األمر ذلك، ومـا              مع

دامت اليدان تستخدمان يف الدفاع واهلجوم، فكان كلٌّ منهما ميسك بيد اآلخر            
وكأنه يقول لصاحبه بتعبري عملي إن الذي ترتفع عليه يدك سوف ترتفع عليه             

 حالـة اهلجـوم     يدي ألن أيدينا قد أصبحت يدا واحدة، وستبقى واحدة يف         
الحظوا كيف بدئت هذه العادة لعقد معاهدات خطـرية، ولكنـها           . والدفاع

أصبحت اآلن وسيلة إلظهار احلب بشكل عام، وال تزال تنفع الدنيا إىل حـد              
  . ما، وال يريد الناس التخلي عنها

إن .  كذلك السبب احلقيقي وراء عادة التقبيل أيضا هو تعـبري شـكلي           
وذه الطريقة تقول الفطـرة     . احلقيقة تشبه عملية االمتصاص   عملية التقبيل يف    

ألن هذه الصفة توجـد يف      " احليوانية"استخدمت كلمة   (احليوانية بلسان حاهلا    
أن الوجود الذي أقبله ال أريده أن يبقى بعيدا عين، بل أريده أن             ) البهائم أيضا 

  . يصبح جزءا ال يتجزأ من جسمي
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الرمزية ال تزال مستخدمة يف حياتنا اليوميـة،        فمجمل القول إن التعابري     
لو تأملنا يف املوضوع جيدا     . وتستمد منها فوائد مجة، منها القربان أو التضحية       

لوجدنا أن التضحية بنفس حية ليس بأمر هين، بل يترك يف نفس اإلنسان تأثريا              
لية الذبح  عميقا للغاية، إال الذين قد تعودوا على الذبح حبكم مهنتهم، وإال فعم           

تترك يف طبيعة اآلخرين تأثريا قويا وعميقا حتما، وحتدث عندها ثورة قوية يف             
األفكار حىت عد بعض الشعوب التضحية والذبح ظلمـا بـسبب تـأثريه يف              

ال شك أن قوهلم هذا راجع إىل ضعف يف نفوسهم ولكن مما ال شك              . نفوسهم
ا، وخللقها هذا التـأثري فقـد   فيه أيضا أن التضحية تؤثر يف طبيعة اإلنسان حتم    

واهلدف من وراء ذلك هو أن مقدم األضحية يقر         . عدت األضحية من العبادة   
رمزا ومتثيلًا بأنه كما أن هذه الدابة اليت هي أقل مين شأنا قد ذُحبت من أجلي،                
لذلك لئن مست احلاجة إىل التضحية بنفسي من أجل من هو أعلى مين فسوف           

 . رور والسعادة ودون ترددأقدمها ببالغ الس

فكِّروا اآلن، كم ستترك التضحية تأثريا عميقًا يف نفس مـن يقـدمها إن              
أدرك احلكمة منها، وكم سيكون مقدمها منتبها إىل واجبه الذي ألقاه خالقـه             

ال شك أن ذكرى هذا الذبح تبقى حية يف قلبه إىل األبد، ويظـل              ! على عاتقه 
أنك بذحبك الكبش بيدك قد أقررت أمام ربك بأن         ضمريه يذكِّره على الدوام ب    

األدىن يذبح من أجل األعلى، لذا ال بد أن تكون على استعداد تام دائما لتقدمي               
هذه التضحية اليت تطلَب منك إرساًء لدعائم الصدق واحلق ودرًءا للمـصائب            

 ينالَ لَن �:يشري القرآن الكرمي إىل املوضوع نفسه ويقول. اليت ألـمت بالبشر
       كُمى ِمنقْوالت الُهني لَِكنا وهاؤال ِدما وهومأي إذا حققتم اهلـدف      �١اَهللا لُح ،

الذي من أجله تقدم األضاحي والقرابني، عندها فقط تستفيدون منها وتنالون           

                                                 
 ٣٨:  سورة احلج1
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اجلزاء، وإال فقد أهرقتم الدم وأكلتم اللحم فقط وليس إال، ولن تستفيدوا فائدة  
  .حقيقية

بعد هذا البيان يكون قد اتضح لكم جيدا أن اإلسالم ال يهـدف مـن               
إن اإلسالم حيافظ علـى     . األضاحي إىل ما دف إليه الشعوب األخرى مطلقا       

الروح اليت سنت األضحية من أجلها يف لغة الرمز واإلشـارة، أمـا األديـان               
  .األخرى فتقدم أهدافا أخرى ناسية اهلدف احلقيقي

   املتعلق باهلدف األولالسؤال الرابع
  هل ميكن أن يصل اإلنسان إىل اِهللا تعاىل؟

هل ميكن أن يصل اإلنـسان إىل       : األول هو  السؤال الرابع املتعلق باهلدف   
   فعال؟ �اِهللا تعاىل؟ وهل ِمن دين يدعي حتقيق الوصال باهللا ويوصل العبد باهللا 

ر لوجـدنا أن    ولو أمعنا النظ  . هذا السؤال أهم من غريه، كما هو واضح       
كل من ال يعـِرض عمـا       . فائدة الدين منوطة جبواب هذا السؤال يف احلقيقة       

ترشده إليه الفطرة السليمة وال يغمض عينيه عن هديها، ال بد وأن يـشعر يف               
قرارة قلبه أنه إذا كان هناك من غرض أو هدف من وراء الدين فما هو إال أن                 

. عاىل، بل ويوصله باهللا تعاىل حقيقـة يرشد اإلنسان إىل طريق الوصال إىل اهللا ت   
  . أما األسئلة األخرى فهي ثانوية أو فروع هلذا السؤال

، �فلو بين دين معني صفات اهللا تعاىل وأكد كثريا على وحدانيـة اهللا              
وحثّ أتباعه على إنشاء عالقة خملصة مع اهللا تعاىل، وبين هلم طـرق عبادتـه               

لسؤال فيما إذا كان بإمكانه أن يوصـل        أيضا، مث لزم الصمت والوجوم عند ا      
أتباعه مع اهللا تعاىل أم ال، أو هل يقدر على أن حيقق هذا الوصـال يف هـذه                  
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الدنيا؛ ففي هذه احلالة تصبح مجيع بياناته السابقة كالما فارغا ومضيعة للوقت            
  . واستهزاء وسخرية من بين البشر

بواق ودقـات   سيكون مثَلَ هذا الدين كمثل شخص يعلن على صوت األ         
الطبول أن اكتشافا عظيما قد حصل، فليجتمع الناس كلهم ليطّلعـوا عليـه،             
وينبغي أال يتخلّف أحد ألنه اكتشاف مهم مل يوجد له نظري من قبل، وهو مهم        
إىل درجة أنه يتحتم على اجلميع أن يطلعوا عليه، وهو مفيد للجميع وإن فائدته              

أي شيء آخر إىل اليوم بقدر نفعه، وأن عدم         كبرية إىل درجٍة أنه مل ينفع بعدها        
وإذا توافد الناس مـن قريـب وبعيـد         . االستفادة منه تعاسة وشقاوة كبرية    

واحتشدوا إثر مساعهم هذا اإلعالن وأتوا إليه ضاربني مبهامهم األخرى كلـها            
لقد اكتشف بلد، وهو مـن  : عرض احلائط نظرا إىل أمهيته، قال هلم هذا املعلن      

وإن هذا . ث يستطيع اجلميع أن يسكنوه بكل سهولة ويف قمة السعادةالسعة حبي
والينـابيع فيـه    . البلد ليس ببعيد بل هو على مقربة من باب كل واحد منكم           

جارية هنا وهناك، وفيه األزهار واألمثار بكثرة، بل يوجد فيه كل شيء بكثرة             
كثرة ما هو مـن     حىت يعد ساكنوه اخلصام والشجار فيما بينهم لغوا نظرا إىل           

أما توفري الراحة واألمن فيـه      . نصيبهم، ألم سيجدون كل شيء يف هذا البلد       
إن كُلًّا من مشسه البازغة اليت تنور األرض بضيائها، وظلَّـه           . فحدثْ وال حرج  

الظليل الذي يريح املستظلني حتته يكونان من الروعة واجلمال حبيث إن كل من             
فإذا اشتد شوق الناس إىل هذا    . خلروج منها أبدا  دخل هذه األرض ال يفكر يف ا      

البلد واتسعت دائرة آماهلم وسألوا أين ذلك البلد حىت ندخله ونتذوق من مثاره             
نعم تلك هي مواصفات ذلك البلد ومزايـاه        : ونشرب من زالله؟ يقول املعلن    

 ولكن لألسف الشديد ال أدري أين هو وال أعرف سبيل الوصول إليه، إذ كنت
رأت كتابا يف مكتبة آبائي ووجدت فيه أن هناك بلدا قد اكتشف حـديثا              قد ق 

 عـسى أن    ماذافيمكنكم أن تقدروا    . فأردت ألّا جتهلوا هذا االكتشاف العظيم     
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ولكن من الغريب حقا أن الناس يواجهون مثل        !  املستمعون هذا املعلن    به يعامل
 هذا؟ إذ يدعى الناس إىل اهللا الدين وال أحد يسأل ملاذا يفعل م بهذا االستهزاء   

تعاىل ولكن عندما يأيت أحد ال جيد شيئا بل يبقى صفر اليدين بل يزداد اضطرابا 
  . وحسرة

ما من أحد إىل يومنا هذا قد مسع أن شخصا عشق معشوقا خياليـا دون               
احلق أن العشق إمنا ينشأ يف القلب برؤية احلسن واجلمال وليس مبجـرد             . رؤيته

فكيف إذن يتوقع من اإلنسان أن يتولد ذلك احلب يف قلبه بدون            . مساع ذكره 
؟ احلب هو ذوبان القلب، ولكن إن مل تكن هناك نار فكيف ميكن          �رؤية اهللا   

أن يذوب شيء؟ لذا أوال وقبل كل شيء جيب أن يكون هناك وجـه مـنري                
إذًا، ال ميكـن  . كالشمس ليذيب القلوب حبرارته، عندها سوف يتولد احلـب     

  . �أن يولِّد عشقا حقيقيا هللا تعاىل ما مل يفتح باب لقائه لدين 
؟ �كم من أناس اليوم يكنون يف قلوم حبا هللا          ! انظروا إىل حالة العصر   

وهذا العدد يشمل   . ميكن القول باجلزم أن عددهم ال يصل حىت إىل عشرة باملئة          
تبعون تقاليد قدمية أيضا أولئك الذين يظنون أم حيبون اهللا، ولكنهم يف احلقيقة ي

نرى الظالم خميما يف كل أحنـاء الـدنيا         . ويسلكون مسالك رمسها هلم آباؤهم    
وتشوب القرابني اليت تقدم باسـم      . وصعب على الناس التضحية يف سبيل اهللا      

ولنأخذ مثال الـمعِرض الذي عقد هنا يف هـذه         . الدين عاطفةُ النخوة القومية   
د الناس ملشاهدته من أماكن نائية ولكن ال خيرج أحـد           األيام؛ إنكم ترون تواف   

من بيته لرؤية اهللا تعاىل، ألن الناس يعرفون أنه ال يـرى يف أي مكـان، ال يف                  
. وإذا كان الناس غري قادرين على رؤيته فإم معذورون        . البيت وال يف اخلارج   

      لإن أمر الدين ال ميكن أن يالدنيا مـرتني،   لآلخرة ألن اإلنسان ال يأيت إىل ؤج
فلو مل يبصر يف هذه الدنيا شيئا، وعلم يف اآلخرة فقط أن الطريق الذي كـان                
يسلكه يف الدنيا كان خاطئا فماذا عسى أن يفعله عندئذ؟ ولو افترضنا جدال أنه    
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ليس هناك من إله وال حياة بعد املمات لكانت حياة اإلنسان جمموعـة مـن               
  . األوهام والشكوك فقط

 أن بواسطته سوف يتم الوصال باهللا تعاىل بعد املمـات،           كل دين يدعي  
ولكن كيف ميكن لشخص أن يفوض أمرا مهما كهذا إىل حسن الظن فقـط؟          
كل ما يقال للناس هو أن اعملوا كذا وكذا، ولكن األهم يف املوضوع هو ماذا               
سيفعل اهللا مقابل أعمالنا هذه؟ إن مثَلَ أعمالنا كمثل الذي يطـرق البـاب،              

هل أشارت علينا تلك الذات املقدسة اليت أنارت الدنيا بأشعتها          : السؤال هنا و
 عاما أن الباب سوف يفتح أيضا لنا؟ إذا كان الباب ال يفتح، وإذا              ١٩٠٠قبل  

نا الباب غري مدعوم بإشارة تضمن فتحه، فماذا سينفعنا إخبار هـذا            كان طرقُ 
 بدون أن تدي إىل الطريق، غري املخرب؟ إذ بإمكاننا حنن أيضا أن نصخب هكذا

كان . أن هذا املخرب قد جعلنا نضطرب أكثر خبلقه يف قلوبنا أماٍن قابلة للتحقق            
باإلمكان أن تتحقق الفائدة من إخباره إيانا إذ علَّمنا لطرق الباب طريقا يضمن             

 قبل أن يسد من خلفنـا طريـق         -فتحه، وأن يفتح يف هذه الدنيا لكي نطمئن       
  .  بأننا نسلك طريقا سليما-العودة

أيها اإلخوة واألخوات، أيا كان بلدكم، إنين أبشركم أن اإلسـالم، أو            
. بكلمات أخرى األمحدية، تدعي وترشدنا إىل طريق يضمن فتح هذا البـاب           

وليس هذا فحسب بل تزيد وتدعي أيضا أا ساعدت كثريا من الناس من قبل              
ون جدا فتح عليهم اُهللا البـاب عـن طريـق        هناك كثري . أن يفوزوا ذا املرام   
فإن كنتم أنتم أيضا تتحرون لقـاءه       .  يف حيام الدنيوية   �األمحدية ووجدوه   

 عليكم أن تتوجهوا إىل األمحدية، فإا حتقق لكم أمنيتكم هذه إال ما شاء              �
  .اهللا

قبل أن أشرح كيف حتقق األمحديةُ الوصالَ باهللا تعاىل أرى لزاما أن أبني             
  ا هو املراد من الوصال باهللا؟م



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٦٨( 
  

اعلموا أنه ليس املراد من الوصال اإلهلي أن هللا تعاىل وجودا ماديا ميكن أن              
يراه اإلنسان بعينيه املادية، بل املراد أنه ميكن لإلنسان أن يرى اهللا تعاىل بعينيـه              

 بعني روحانية فال أقصد من ذلـك        �ولكن عندما أقول إنه يراه      . الروحانية
ه يرى بعني خيالية ويظن أنه يراه، كما يظن أحيانا أولئك الذين يعودون   أيضا أن 

بل أقصد هنا الرؤية احلقيقية، كما نرى الشمس        . أذهام على تدريبات معينة   
ولو قال  . والقمر وغريمها من األشياء حبيث ال يبقى لدينا أي شك يف وجودها           

حقيقة بل نظن أو نتـوهم      لنا مائة مليون من الناس أن الشمس ال تطلع علينا           
فقط أا بازغة أمام أعيننا، لقلنا إن هؤالء الناس البالغ عددهم مائة مليون قـد               

وذلك ألننا قد رأيناهـا     . أصام اجلنون، ولن نفكر إطالقا أننا مل نر الشمس        
  . باألساليب اليت ال جمال للشك بعدها

 حاسـة واحـدة     الفرق بني اخليال والواقع هو أن اخليال يكون ناجتا عن         
فمثال حني يظن أحد أن شخصا      . عادة، أما العلم فيكون مدعوما بعدة حواس      

يقف أمامه، دون أن يكون هلذا الشخص وجود يف ذلك املكان، ولو مد القائل              
أما إذا كان . بذلك يده ليبطش به لظهر خطؤه، ألن يده لن تشعر بوجود شيء          

 تؤيـد حاسـة البـصر،    الشخص موجودا يف الواقع فإن حاسة اللمس سوف     
وقد تسيطر األوهام أيضا على عـدة     . وسوف تشعر يده بوجود شيء حمسوس     

حواس أحيانا ولكن هذه احلالة تكون ناجتة عن اجلنون الذي تظهر عيوبه للعيان         
  . تلقائيا

غري أن هناك عالجا ناجعا أيضا لتدارك هذا النوع من اخلدعة وهو أنـه              
أمـا إذا   .  أن يريها اآلخـرين    ومهه فإنه يعجز  ياء بسبب ت  مهما رأى املتوهم أش   

كانت أفكاره مبنية على حقيقة ثابتة فسيقدر على إراءة أماراِتهـا لآلخـرين             
فحني أقول إن اإلسالم أي األمحدية يوصل اإلنسان باهللا تعاىل فال أقصد            . أيضا

أن ذلك حيدث بفعل أوهامي، فأتباع كل دين يتومهون اليوم أيضا أم يصلون             



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٦٩( 
  

بل أقصد اللقاء احلقيقي واليقيين كـاليقني       . ه تعاىل لكن ذلك خيال ووهم     إلي
بوجود األشياء احلقيقية، مبعىن أن تصدق حواس عديدة هذا اللقاء، مع إمكانية            

ولكن ال بد من القول بأن هذه الرؤية تكون رؤية          . إراءة أماراته لآلخرين أيضا   
  . العرفان ال رؤية العني املادية

آليات التالية إلثبات أن اإلسالم يرد على السؤال قيد البحث          ميكن تقدمي ا  
ففي بداية القرآن الكرمي يقـول اهللا       . باإلجياب وأنه يدعي حتقيق الوصال اإلهلي     

، أي إن هذا الكتاب هـو       �١ذَِلك الِْكتاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتِقني      �: تعاىل
والـدليل  . قة، وال جمال للشك فيه    الكتاب نفسه الذي وعد به يف الكتب الساب       
واملراد أن األديان األخرى تدعي     . على ذلك أنه يهدي املتقني ويرفعهم منـزلة      

ولكن . جعلَ اإلنسان متقيا فحسب وتقول بأن كل من سلك مسلكنا صار تقيا
 إنه. بل يرفع مكانتهم أكثر من ذلك     اإلسالم ال يدعي جعلَ متبعيه أتقياء فقط        

على واجبام فحسب، بل حني يكونون قد بذلوا كل ما يف وسعهم            ال يدهلم   
أي أن اهللا تعاىل    . عاملني بأوامر اإلسالم عندها يأخذهم إىل مكانة أرفع وأمسى        

أيضا يتوجه إليهم، فال تتراءى مظاهر احلب والسعي من جانب واحد بل مـن           
  . ِكال اجلانبني

ِطِع اَهللا والرسولَ فَأُولَِئك    ومن ي �: كذلك يقول اهللا تعاىل يف موضع آخر      
            نـسحو اِلِحنيالصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن ِمن ِهملَياُهللا ع معأَن الَِّذين عم

، أي الذين يطيعون اهللا     �٢ ذَِلك الْفَضلُ ِمن اِهللا وكَفَى ِباِهللا عِليما       * أُولَِئك رِفيقًا 
 طاعة كاملة سوف يهبهم اهللا تعاىل أربع درجات ينالوـا           �وله حممدا   ورس

فيهب درجة األنبياء للذين هم مطيعون من الدرجة األوىل،         . على قدر مراتبهم  
وتوهب ملن دوم درجة . ويهب ملن دوم درجة الصديقني، أي درجة املقربني 

                                                 
 ٣:  سورة البقرة1
 ٧١- ٧٠:  سورة النساء2
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م مل يبلغوا درجة    الشهداء، أي أولئك الذين قد زال احلجاب عن أعينهم ولكنه         
ليدعوا من أخص األصدقاء، والذين دوم أيضا توهب هلم درجة الـصاحلني،            
أي الذين حياولون أن يصلحوا أعماهلم ولكن مل تفتح عليهم بعد نافذة من ِقبل              

، أي إذا اسـتفاد اإلنـسان مـن         �وحسن أُولَِئك رِفيقًا  �: مث قال تعاىل  . اهللا
وكل هذه الدرجات اليت وعدها اُهللا تعاىل إمنا توهب         . صحبتهم نال اإلصالح  
، أي إن اهللا تعاىل يعلـم       �وكَفَى باِهللا عِليما  �: مث قال . كفضل خاص من اهللا   

جيدا أن أمنية التقدم غري احملدود اليت خلقها اهللا تعـاىل موجـودة يف غريـزة                
ن حيقـق اهللا  فكان ضـروريا أ . اإلنسان، وقد أوِدعت طبيعته لوعة للقاء حبيبه  

تعاىل هذه األمنية املوجودة يف اإلنسان، فهيأ بفضله أسبابا لذلك، واآلن يستطيع 
  .  إذا أراديغتنمهااإلنسان أن 

ِإنَّ الَِّذين ال يرجونَ ِلقَاَءنـا ورضـوا        �: ويقول اهللا تعاىل يف موضع آخر     
     ه الَِّذينا ووا ِبهأَناطْما ويناِة الديا غَاِفلُونَ     ِبالْحاِتنآي نع م*    ارالن ماهأْوم أُولَِئك 

  . �١ِبما كَانوا يكِْسبونَ
أي الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باألسباب والتطورات املادية واطمأنوا          
ا وحيسبون عند املكاسب الدنيوية أم قد نالوا بغيتهم وال حيتـاجون إىل أي              

 غفلتهم على الرغم من اآليات اليت نريها ليتوجهوا شيء آخر، والذين يظلون يف
إلينا، فهؤالء الذين هم قد ابتعدوا بأنفسهم عن مصدر السعادة احلقيقيـة لـن              

  .حيرزوا السعادة احلقة، وإمنا يتعذبون روحانيا نتيجة ألعماهلم
، أي الـذين    �٢وِلمن خاف مقَام ربـِه جنتـانِ      �: وقال يف موضع آخر   

ون مقام رم ويعملون حبسب ذلك يعطَون جنتِني، جنة يف هذه الـدنيا             يدرك
ويف مكان آخر يبني اهللا تعاىل إنعاما من أعلى إنعامات اجلنة           . وجنة بعد املمات  
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، أي إن الذين يدخلون اجلنة      �١ ِإلَى ربها ناِظرةٌ   *وجوه يومِئٍذ ناِضرةٌ    �: فيقول
أما املراد من الفوز باجلنة يف هذه الـدنيا         . تهم رم يكونون سعداء فرحني لرؤي   
 يف هذه الدنيا، وينالون معرفة صـفاته احلـسنة        �فهو أم حيظون برؤية اهللا      

  . بعيوم الروحانية، وجيدوا سارية يف أنفسهم
فَاذْكُروِني أَذْكُـركُم واشـكُروا ِلـي وال        �: �ويف موضع آخر قال     

كروين أرفعكم إىل مقام اللقاء، واشـكروين وال تكفـروا          ، أي أذ  �٢تكْفُروِن
أي إذا كنت قد هيأت لكم أسبابا لراحة الدنيا فكيف ميكن أال أحقق             . نعمائي

  .لكم األمنية احلقيقية اليت خلق اإلنسان من أجلها
ما هي كيفية اللقاء أو الرؤيـة الـيت         : السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     

ب هو أن بيان كيفية شيء لطيف كهذا يفوق قـدرة           يذكرها اإلسالم؟ واجلوا  
والذي حيظـى ـذه     . إن هذه الكيفية تتعلق بإدراك القلب فحسب      . اإلنسان

الكيفية هو وحده القادر على فهمها وإدراكها، ويتعذر على اآلخرين استيعاا           
والنـاس ال يـستوعبون إال      . ألا حالة جديدة بالنسبة هلم بكل معىن الكلمة       

فمثال إذا سبق ألحد أن تـذوق   .  اليت تكون قد وردت عليهم من قبل       احلاالت
فلو قلنا له إن هذا الشيء حلو جـدا         . احللوى فيمكننا أن نبني له معىن احلالوة      

ولكـن الـذي مل     . لتبادرت إىل ذهنه احلالة اليت تطرأ عليه عند تناوله احللوى         
ن نـبني لـه بلغـة       يتذوق احللوى قط يستحيل عليه إدراك الطعم احللو، إال أ         

وقد نقدر على إفهامه كيفية     . اإلشارات، ومع ذلك لن يقدر على فهمها جيدا       
احللوى من خالل بعض تأثرياا على األشياء األخرى مثل اللزوجة والرطوبـة            
وما شاهما، وهكذا ميكن أن خنربه إىل حد ما أن للحلوى مذاقا غري مـذاق               

 األمر هو أن توضع قطعة حلوى يف فمه         غري أن أفضل سبيل إلفهامه    . امللح مثال 
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وهكذا فإن كيفية لقاء اهللا أيضا ال ميكـن بياـا           . هذه هي احللوى  : ويقال له 
ولكن مبا أن املوضوع يتعلق باإلميان الذي يعتمد عليه تقدم اإلنسان           . بالكلمات

الروحاين لذا فقد خلق اهللا تعاىل أسبابا وآثارا يتبني جليا من خالهلا أن شخصا              
ومثله كمثل اآللة املصنوعة من املعدن      . �ما حيظى برؤية اهللا وبعالقة حية معه        

متاما، فإذا وصلت بالكهرباء تولدت فيها القوة تلقائيا، وسيعرف الناظرون أا           
وهكذا ظلت آثار لقاء اهللا تعاىل تظهر منذ الِقدم وال تـزال            . متصلة بقوة أكرب  

ح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وسائر إن عالقة نو. تظهر على املنوال نفسه   
األنبياء صلوات اهللا عليهم ظهرت للعيان من خالل جتلي صفات اهللا تعاىل، وإال     

  . كان من املستحيل أن يفهم أحد كيفية صلتهم باهللا يف زمنهم أو يف هذا الزمن
ومبا أن ذات اهللا تعاىل وراء الوراء لذا فال تتحقق العالقة به أو رؤيتـه إال                

، أي إذا   ١"ختلقوا بـأخالق اهللا   : "�يقول رسول اهللا    . اسطة جتليات صفاته  بو
 فعليكم أن تتصبغوا بصبغة صـفات اهللا واجعلـوا          �كنتم تريدون لقاء اهللا     

  . أخالقكم مماثلة للصفات اإلهلية
اعلموا أن الصلة بالذات اليت هي وراء الوراء ال تتحقـق إال باملعرفـة،              

علم اليقني، أي : األوىل. ن الكرمي على ثالث درجات    واملعرفة كما فصلها القرآ   
عني الـيقني، أي    : والثانية. أن يعلم اإلنسان شيئا بواسطة آثاره دون رؤيته إياه        

 ولكن  - وأال يقتصر األمر على آثاره     -أن يرى اإلنسان ذلك الشيء رأي العني      
أن : قنيوالدرجة الثالثة للمعرفة هي حق الي     . دون أن يعرف حقيقته معرفة تامة     

يطلع اإلنسان على حقيقة ذلك الشيء ويرى تأثرياته على نفسه إىل درجـة أنْ             
  . يتمكن اآلخرون من بين جنسه من التعرف عليه

                                                 
 .�ومن يؤت الِْحكْمةَ فَقَد أُوِتي خيرا كَِثريا�: التفسري الكبري لإلمام الرازي، تفسري اآلية 1
 )املترجم(
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إن مثَلَ هذه الدرجات الثالث كالذي رأى دخانا يتصاعد مـن بعيـد             
فاستيقن أن هناك نارا تشتعل، ولكنه ال يكون على يقني كامـل، ألن العـني               

ولكنه لو اقترب مـن املكـان       . انا يف املشاهدة وتظن الغبار دخانا     ختطئ أحي 
وشاهد النار مشتعلة بعينيه الزداد يقينا، ولكنه رغم رؤيته النار بعينه ال يطّلـع              

ولكن لو وضع يده يف النار وجرب صفة احلرق         . على حقيقتها بصورة كاملة   
ـ      . فيها لوصل يقينه إىل درجة الكمال      رى هلـذه   ومع أن هناك درجـات أخ

ولقـد  . الدرجات الثالث لليقني ولكن األنواع الرئيسة هي تلك اليت ذكرناها         
أودعت الفطرةُ الرغبةَ يف احلصول على هذه الدرجات، فترى أن الطفل عندما            
يكرب قليال جيد يف نفسه رغبة عارمة يف أن يضع يده يف النار مرة على األقـل                 

فل واحد مل حيرق يـده يف سـبيل         وأظن أنه ليس يف الدنيا ط     . ليجرب تأثريها 
  . حتقيق رغبته هذه

اإلسالم يقدم درجات العرفان الثالث هذه، الدرجة األوىل ملعرفة اهللا هي           
 أا كانت تظهر يف السابق بصورة       �أن يسمع اإلنسان من الناس عن صفاته        

كذا وكذا، فيقرأ مثلًا عن أحداث الذين خلوا من الصلحاء ومعاملة اهللا تعـاىل            
 بأسلوب خاص، فيتولد يف قلبه يقني حبتمية وجود نوع مـن احلقيقـة يف               هلم

األمر، ولكن هذا اليقني ميكن أن يحدث هياجا مؤقتا وليس أكثر، فعندما خيطو          
بنفسه ذا االجتاه يكون مثَلُه كمثل الذي يرى الدخان من بعيد فيجري حبثًـا              

 وال يعثر علـى النـار،       عن النار، ولكنه مهما مشى طويال ال يرى إال الدخان         
فيجلس يائسا يف اية املطاف، وحيسب أن عينه قد خدعت بدخاٍن مزعـوم،             

فالذي يطمئن بالعلم احلاصل من القصص      . وأنه  قد يكون سحابة أو ما شاها       
. القدمية وحياول احلصول على املعرفة بنفسه يكون عرضة لليأس يف اية املطاف      

 إال الذين ال حياولون بأنفسهم احلصول علـى         وال يطمئن إىل القصص القدمية    
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شيء، فال تكون لديهم فرصة أن جيربوا بطالن تيقنهم، وهذه حالة ليست باليت             
  . حيسد عليها

 -اإلسالم ال جيعل معرفة اإلنسان مقتصرة على درجتها األوىل فقط، بـل           
 يترك باب الدرجات الثالث من املعرفة مفتوحـا علـى           -وكما قلت من قبل   

ام، ويدعي أنه كلما تقدم أحد حبسب املبادئ اليت بينها اإلسـالم وفـق              الدو
وليس هناك مقام معرفة قد سـد اهللا       . التعليم اإلهلي ينال املعرفة على قدر سعيه      

  . تعاىل بابه على عباده اآلن وكان مفتوحا على الذين خلوا
ب اإلنسان،  لقد بينت من قبل أن العرفان احلقيقي كيفية معينة تتولد يف قل           

وهي جتديد للبصرية الروحانية اليت من خالهلا يرى اإلنسان صفات اهللا تعاىل من 
منظور جديد، وهي حدة األحاسيس اليت من خالهلا جيد اإلنسان نفسه حماطـا         

ولكن كما أن لكل شيء بعض العالمات كذلك للوصـال          . �بصفات اهللا   
، �اإلنسان بعالقته مع اهللا     اإلهلي أيضا بعض العالمات اليت من خالهلا يشعر         

ويشعر ا اآلخرون أيضا، فمن املعلوم أن اقتراب شيء من شيء آخر له صفة              
فمثال حني جيلس اإلنسان قرب     . معينة يؤدي حتما إىل تأثر األول بصفة الثاين       

وكذلك لـو   . النار يشعر باحلرارة، وعندما جيلس قرب الثلج تؤثر فيه الربودة         
ئحة زكية لفاحت من ثيابه رائحـة طيبـة، وإذا          احتك شخص بشيء ذي را    

اقترب من ذاٍت قادرة على الكالم فإن موجات الكالم تتناهى إىل أذنيه، فيأخذ             
إذًا، لو حظي أحد بلقاء اهللا تعاىل لوجب أن تالحظ يف           . نصيبه من علم املتكلم   

وإن مل يتجـاوز  . �نفسه بعض العالمات الدالة على أنه حائز على قرب اهللا         
مر االدعاء باللسان فقط، فما الفرق إذًا بني ما يدعيه شخص خمادع وخماتل             األ

وما يدعيه عباد اهللا الصاحلون؟ وماذا عسى أن يستفيد الناس من خمالطة شخص             
  ؟ �حائز على درجة لقاء اهللا 
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لقد بين اإلسالم ثالث درجات للقاء اهللا وتتبني كيفيتـها مـن خـالل              
ات لقائه، ومن ناحية أخرى وسيلة لتقوية اليقني        عالماا؛ فهي من ناحية درج    

  :  وهي كالتايل�بذات اهللا 
احتضان الصفاِت اإلهليـِة    ) ٣(املكاملة اإلهلية،   ) ٢. (استجابة الدعاء ) ١(

  . اإلنسانَ

  :الدرجة األوىل؛ استجابة الدعاء
 اإلسالم يدعي أن اهللا تعاىل قد فتح باب الدعاء ليهب الناس يقينا بذاتـه              

أي إذا دعا اَهللا أحد استجاب اُهللا       . زقهم علما بوجوده وليجذم إىل نفسه     ولري
: فيقـول اهللا تعـاىل    . دعاءه بشرط أن يكون بطريق معقول وإىل حد مناسب        

لَـه  إأَمن يِجيب الْمضطَر ِإذَا دعاه ويكِْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء اَألرِض أَ          �
. فيزيل ظلم الظامل ويقيم املظلوم املستغيث مقامه... �١يال ما تذَكَّرونَمع اِهللا قَِل

  هل من إله غريه ميلك هذه القوة والقدرة؟ 
لقد ترك اهللا تعاىل هذا اال مفتوحا للجميع؛ مبعىن أن اهللا تعاىل يستجيب             

ـ .  إذا دعوا يف حالة االضطرار- أيا كان دينهم   -دعاء مجيع الناس   يح وهكذا يت
، وخيرجوا من حالة الـشك      �هلم الفرصة أن يشعروا بوجود اهللا والصلة به         

-ومما ال شك فيه أنه من املفروض أن حيظى الناس باملعرفة إىل حد ما             . والريبة
 ليتوجهوا إىل اهللا تعاىل، ألن اإلنسان إمنـا يتوجـه إىل            -كيفما كانت حالتهم  

  . شيء ما حني تتولد يف قلبه أمهيته
فيمكن ألتباع كـل    . قام، كما قلت، مفتوح ألتباع مجيع األديان      وهذا امل 

دين أن جيربوا دعاء اهللا، ولسوف يشعرون بفائدته وسيعلمون أن كـثريا مـن      
ولكن هذه الدرجـة مـن      . املصائب اليت كانوا يعانوا من قبل تزول بالدعاء       

                                                 
 ٦٣:  سورة النمل1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٧٦( 
  

لذي مت بعد   املعرفة ناقصة جدا ألنه ميكن أن يساور اإلنسانَ شك يف أن األمر ا            
الدعاء كان من املمكن أن يتم بدونه أيضا، واملصيبة اليت زالت بعد الدعاء كان              

وكثريا ما نرى حدوث الصدف مثال أن األمر الذي         . ممكنا أن تزول بغريه أيضا    
يكون على وشك التمام يتوقف صدفة، وتنحل املشكلة أحيانا بدون الـدعاء            

 ذه التجربة ال يكون مؤمنا بالدعاء       وحيدث تارة أن الشخص الذي مير     . أيضا
  . أصال

هذا، وهناك عيب آخر يف درجة املعرفة هذه، وهو أا تشبه بعض القوانني 
فترى أن كثريا من األمراض تزول . الطبيعية مبا فيها املسمرية والتنومي املغناطيسي
هة فهنا قد تنتاب اإلنـسان شـب      . واملصائب ختتفي اتني الظاهرتني الطبيعيتني    

قد يكون الدعاء أيضا شيئا من هذا القبيل، إذ ال تأيت النصرة مـن اهللا               : فيقول
ومع أنه من املمكن أن تتولد      . تعاىل بل تظهر بعض النتائج بتركيز التوجه فقط       

شبهات كهذه يف الدعاء يف هذه الدرجة ولكنها مع ذلك وسيلة لنوال الـيقني              
وحني أقول إنه من املمكن     . ا منها إىل حد ما إمجاال، وميكن للناس أن يستفيدو       

أن تنشأ شبهات كهذه يف الدعاء يف هذه الدرجة فأقصد من ذلك أن هنـاك               
درجة أخرى وهي يقينية متاما، ولكنها تندرج حتت أنواع أخرى من املعرفـة             

  . سأذكرها يف حينها

  :اإلهليةللمعرفة، املكاملة الدرجة الثانية 
جه خاص، يف حني تعتقـد األديـانُ        اإلسالم يركِّز على هذه الدرجة بو     
ولكن ليس للعقل أن يـسلّم أن اهللا        . األخرى بشكل عام أن هذا الباب مغلق      

تعاىل كان يكلِّم الناس من قبل ليهبهم اليقني بذاته ولكنه امتنع اآلن عن الكالم              
 منـزه من الـزوال     �واحلق أن صفات اهللا قائمة على الدوام، وإنه         . مطلقا

إذًا هذا السكوت الذي طال أمده إىل مئات السنني بل يكـاد            واخللل، فلماذا   
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يبلغ آالف السنني؟ وإذا كان اهللا ال يتكلم فكيف نعرف أنه يسمع؟ وكيـف              
نعلم أن صفاته األخرى أيضا خبري؟ أال حيق ألحد أن يتساءل بعد امتناعه عـن               

ماية،  مل يعد يرى، وفقَد علمه أيضا؟ كما مل يعد قادرا على احل            �الكالم أنه   
وإن نظام الـعامل يعمل اآلن تلقائيا؟ وإذا كانت صفاته األخرى تعمـل اآلن             

 �أيضا كما كانت تعمل من قبل فلماذا تعطلت صفة الكالم؟ من املعلوم أنه              
وراء الوراء، فال ميكن رؤيته للتيقن من وجوده، ومل يكن من سـبيل لتزويـد               

 أُغِلق هذا الباب أيضا فأي سبيل       الناس بالعلم واليقني بوجوده إال كالمه، فإذا      
  بقي ليوقن الناس بوجوده؟ 

يعلن اإلسالم أن الظن بانقطاع سلسلة كالم اهللا        ! أيها اإلخوة واألخوات  
 يتكلم اآلن أيضا كما كان يتكلم من قبل، وإنه يـذكر            �ال يصح، بل اهللا     

 غرار  بل قد وسع سلسلة الكالم على     . عباده اآلن أيضا كما كان يفعل من قبل       
  هـم  سلسلة الدعاء ليهدي الناس إىل نفسه؛ وقد يتلقى الوحي أحيانا أنـاس           

  .  بعيدون عن الدين حىت ال يرتابوا يف كالم الصادقني بل يشهدوا على صدقهم
ِإنَّ الَِّذين قَالُوا ربنا اُهللا ثُم استقَاموا تتنزلُ علَـيِهم          �: يقول القرآن الكرمي  

 نحـن   *ةُ أَال تخافُوا وال تحزنوا وأَبِشروا ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ           الْمالِئكَ
             لَكُـمو كُمفُسِهي أَنتشا تا مِفيه لَكُمِة وِفي اَآلِخرا ويناِة الديِفي الْح كُماؤِليأَو

مناه نفوسكم، مبعىن أنه سوف     ، أي سوف تنالون كل ما تت      �١ِفيها ما تدعونَ  
تتحقق بصورة أعلى وأكمل أمنيتكم للقاء اهللا اليت هـي األمنيـة األساسـية              

  .للمؤمنني
يتبني من هذه اآلية بكل جالء أن اإلسالم يعتقد أن باب نزول كالم اهللا              

    ِعدر إىل أي مدى سيزداد إميان         .  به أيضا  �مفتوح، بل يولكل واحد أن يقد
اهللا مباشرة أو بوساطة املالئكة، وإىل أية درجة يتقوى يقينه وإميانه           الذي يكلِّمه   
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ألن مساع الكالم نوع من الرؤية؛ فلو انفصل صـديق    ! باهللا وكم سيتقوى قلبه   
عن صاحبه يف الفالة مث ناداه من بعيد وقال إنين موجود يف مكان كذا، لـزال                

اىل ينال اليقني بذاته كيقينه     إذًا، فالذي يكلمه اهللا تع    . خوفه متاما كزواله برؤيته   
  .    برؤية العني

 قرنا إىل اليوم    ١٣اإلسالم ال يدعي فقط أنه ال زال يولَد يف املسلمني منذ            
أناس كلّمهم اهللا على الدوام، وأن هذا األمر قد بلغ درجة التواتر، وأن الشك              

 يف  �د  لقد نزل كالم اهللا على املسيح املوعو      . فيه مبنـزلة فتح باب األوهام    
هذا العصر، وبتأثري قوته القدسية تيسر آلالف الناس من مجاعتنا أن يـسمعوا             

 من األمحديني مسعوا كالم اهللا بشكل أو بآخر، مما          ٪ ٥٠وأرى أن   . كالم اهللا 
  .أدى إىل تقوية إميام ويقينهم

 - كما يفهمه الناس عادة    -جيب أن نتذكر هنا أنه ليس املراد من كالم اهللا         
وقد فرط بعض . حلسنة املندفعة بشدة إىل أذهام فيظنوا وحيا من اهللاألفكار ا

الناس جهال منهم إىل درجة الظن أن كالم اهللا مل ينـزل قط، وإمنا سـميت               
ولكن اإلسالم ال يعتقد ذلك على اإلطـالق بـل          . أفكار األنبياء وحيا وإهلاما   

يكلِّم اُهللا العبد كما يكلِّم الناس      خيربنا أن وحي اهللا تعاىل إمنا يتنزلُ بكلمات، و        
بعضهم، وحيدث صوت كما حيدث يف أثناء كالم الناس فيما بينهم، فيـسمع             

والفرق الوحيد هو أن صوت الوحي . املرء هذا الصوت كما يسمع كالم الناس
 وفيهاومع وجود القوة واجلالل فيه توجد أيضا متعة         . يكون جليل الشأن وقويا   

ان حالة من الوجد، وحيسب أنه قد جِذب إىل العامل العلوي،           تسيطر على اإلنس  
عندئذ يلقى كالم لطيف إما على مسامعه فيسمعه،        . واستولت عليه قوة عظيمة   

ويف أثنـاء   . أو ينـزل على لسانه فريدده، أو يعرض عليه مكتوبا فيقرؤه ويعيه          
          ا ليست من قبيل   ذلك تبقى حالة من الوجد مسيطرة عليه، لتكون دليال على أ

  . الوهم أو حديث النفس، بل كل ما حدث كان من ِقبل ذات عليا
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وباإلضافة إىل أنواع اإلهلام املذكورة، هناك نوعان آخران ينـزالن جمازيا          
بدال من الكلمات؛ أحدمها يسمى احلُلم، الذي يكون يف أثناء النوم الكامـل،             

فمثال إذا رأى اإلنسانُ لبنـا      . اازوفيه يرى اإلنسانُ شيئا بصورة االستعارة و      
  . يكون املراد منه العلم، وإذا رأى جاموسا فيكون املراد منه الوباء واملرض

والنوع الثاين هو الكشف، حبيث يلتقي اإلنسان مع األموات لقاء روحانيا           
يف يقظة كاملة، أو يرى بعض األمور اليت حتدث يف مكان آخر مـع كونـه                

وتسمى مثل هذه املشاهد كـشفا يف املـصطلح         .  يف مكانه  مشغوال يف أعماله  
اإلسالمي، وكل هذه األنواع ثابتة من القرآن الكرمي، غري أن ذكرها املفـصل             

  . سوف يطول املقال كثريا
إذًا، اإلسالم ال يقول إن املراد من اإلهلام هو أن تتولد فكرة ما يف القلب               

ان من نعمة اإلهلام فقط، ولو      فحسب، وال شك أن هذا الظن نشأ بسبب احلرم        
اعترب صحيحا لفقد اإلهلام مصداقيته متاما ألن جمرد األفكار والتحريضات القلبية     

لو كان ذلك إهلاما ألمكن لكل إنـسان أن         . موجودة عند كل إنسان يف العامل     
وعندها ميكن القول بأنه ال يوجد يف العـامل         . يعد األفكار الناشئة يف قلبه إهلاما     

واحلق أنه ال بد من أن يكون الكالم اإلهلي من العظمة           .  خيلو من اإلهلام   كتاب
حبيث يفتح على صاحبه سبيل اليقني والثقة بدال من فتحه بـاب الوسـاوس              

أما إذا كان اإلهلام امسا آخر رد األفكار والتحريضات القلبية دون   . والشبهات
صيبة كبرية وحسبوا كـل     أن ينـزل اإلهلام بالكلمات لواجه كثري من الناس م        

ولكن ال بد أن يكون يف الكالم النازل من اهللا ما           . فكرة تتولد يف قلوم إهلاما    
مييزه عن غريه حبيث ال تضاهيه األفكار واألوهام فيؤاخذ النـاس دون مـربر              

  . وخطأ منهم
ة إذًا، ما هي املزية الفريدة اليت من خالهلا ميكن لإلنسان أن مييز أا خاطر             

 هو الصحيح، أو هي عبارة كتبها بنفسه        ت بقلبه وليست إهلاما أو العكس     خطر
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إن متلقي الوحي يدرك للتـو      : وليس مما أماله اهللا أو العكس صحيح؟ ولو قيل        
       إذا اعتربنا األفكار الناشئة يف القلب      : أنه من اهللا وما هو حبديث النفس، لقلت

كذا ليست حديث النفس بل  إهلاما لظلت أفكار تنشأ يف الذهن أن فكرة كذا و         
واحلق أن مثل هذه االعتبارات ال تؤدي إىل فقدان الثقة يف الـدين             . هي إهلام 

فحسب بل تزيد األوهام والوساوس واجلرأة على اهللا تعاىل إىل درجة أن هناك             
خطرا على أصحاب هذه األفكار أن يوجدوا ألنفسهم دينا جديدا بناء علـى             

وا عن احلقيقة ويتعثروا ويسببوا العثار لآلخـرين        هذه العثرات البسيطة، ويبتعد   
 .  أيضا

مما ال شك فيه أنه قد تساور بعض الناس شبهات حىت بالنسبة إىل اإلهلام              
اللفظي؛ ففي بعض األمراض الدماغية قد يرى املرء مشاهد أو يسمع كلمـات     

هلام أحيانا، ولكن هناك خمرج من هذه احلالة، هو أنه ال ينخدع من مثل هذا اإل              
أما يف احلالة األوىل فقد يعترب الشخص       . املزعوم إال من كان جمنونا واختل عقله      

العاقل أيضا أفكاره إهلاما حني تساوره الوساوس مهما كانت بسيطة، وال تبقى            
  . يف يده حيلة لدرء هذا اخلطأ

فكما قلت من قبل إن الوسوسة القائلة بأن اإلهلام ليس إال أفكار تتولد يف              
فلو تلقى أصحاب هذه الوسوسـة  . ن، إمنا تنشأ بسبب احلرمان من اإلهلام   الذه

إهلاما من اهللا ولو مرة واحدة، ملا انتابتهم هذه الوساوس، ولعلموا أن اهللا تعاىل              
ينـزل كالمه بكلمات ذات هيبة وصوت مجيل فيسمعها عباده كما يسمعون           

اهللا تعاىل إن كاتـب     وبفضل  . أي كالم آخر، وال جمال للشك والريبة يف ذلك        
هذا املقال قد جرب ذلك بنفسه، وميكنه القول بناء على جتربته الشخـصية إن              

  . كالم اهللا يكون على هيئة كلمات وليس كاخليال فقط
 أن يكـون    - حبسب القرآن الكرمي   -جيب أن نتذكر هنا أنه ليس ضروريا      

 لإلهلام واألحالم  كل إهلام أو حلٍم أو كشف من اهللا تعاىل، بل يقبل اإلسالم أن            
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 ما ضـلَّ    *والنجِم ِإذَا هوى    �: فيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي     . أنواعا عدة 
 علَّمه  * وحي يوحى     ِإنْ هو ِإالّ   * وما ينِطق عِن الْهوى      *صاِحبكُم وما غَوى    

  . �١شِديد الْقُوى
   فكما أن النبات   .  إذا هوى  -اق له  الذي ال س   -أي نقدم كشهادٍة النبات

الذي ال ساق له إذا تصاعد قليال فإنه يهوي إىل األرض من تلقائه، كذلك حال 
 سواء كان خيتلق اإلهلام من عنـده أو كـان           -الذي يدعي النبوة كذبا وزورا    

 لذا كلما بدأت مجاعته باالزدياد تطرقت إليها آثار االحنطاط والتقهقر           -خمدوعا
ليمه ال يكون مبنيا على العلوم الروحانية اليت هي ضرورية لبقـاء            فورا، ألن تع  
لذا فإن مجاعته ال حتظى بالنمو واالزدهار بل يصيبها الدمار قبـل            . مجاعة دينية 

فال يقدر هذا املدعي على أن يقف إزاء أديان         . أن تأخذ صورة مذهب مستقل    
هأخرى رافعا رأسه، بل يكون بصورة فرقة فقط حبيث ينخفض رأس.  

دعاءه لـيس  ، أي إن ا�ما ضلَّ صاِحبكُم وما غَوى �:  مث يقول اهللا تعاىل   
نامجا عن غواية وضالل، مبعىن أنه ليس خمدوعا خبديعة كما أنه ال يفتري إهلاما              

 أي �وما ينِطق عِن الْهوى �: مث قال تعاىل  . من عنده على علمه أنه ال يلهم إليه       
بل نزل  .  على مشاهد خيالية اختلقها واه فاعتربها إهلاما       إن كالمه ليس مبنيا   

وال تزعموا أن هذا اإلهلام نزل من       . عليه اإلهلام يف احلقيقة من إله شديد القوى       
قبل الشيطان بل إن منـزل اإلهلام عليه هو اإلله شديد القوى الذي يف يـده               

لى هذا املـدعي    ملكوت كل شيء، وبإظهار قدرته سيثبت أن اإلهلام النازل ع         
وسوف تزداد وتزدهر مجاعته وتصري مثل دوحة عظيمة،        . صادق ومن عند اهللا   

وينضم إليها أصحاب طبائع وعلوم وثقافات خمتلفة، ولن يقدر الـدهر علـى             
وليِقفن رافعا رأسه إزاء أصحاب املذاهب الكثرية األخرى ويعد واحدا          . حموها
  . منهم
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النوع األول هو اإلهلام الذي يتعذر      . اع لإلهلام فهذه اآلية تتناول أربعة أنو    
والنـوع  . على اإلنساِن العثور على مصدره، ألن مصدره يكون خلالً دماغيا         

الثاين هو اإلهلام النابع عن أهواء النفس، ولو تأمل فيه اإلنسان لعِلم أنه شـاهد               
 الـشيطان   والنوع الثالث هو اإلهلام من    .  تولَّدت يف قلبه   مشهدا حبسب أفكار  

والنوع الرابع . الذي يكون مبنيا على تعليم السيئات واإلحلاد بدال من الروحانية
  . هو اإلهلام النازل من اهللا تعاىل

فعندما أقول بأن اإلسالم يعد اإلهلام وسيلة للقاء اهللا تعاىل فال أقصد مـن              
قـرآن  ذلك أن كل حلم وإهلام يكون من هذا النوع حتما؛ بل أسلّم بإخبار ال             

الكرمي عن األحالم قبل البحوث احلديثة بفترة طويلة أن هلا نوعني من الناحيـة           
اليت يراها  : تلك اليت يراها اإلنسان نتيجة خلٍل يف الدماغ، والثاين        : الطبية؛ أوهلا 

 وتتميـز   �وما قصدته هو اإلهلامات اليت تنـزل من اهللا         . نتيجة أهواء النفس  
  . ء النفسعن اإلهلامات النابعة عن أهوا

ومبا أن لإلهلام أنواعا أخرى أيضا لذا فإن اإلهلام العادي ليس مبا يعتد بـه               
للحصول على املعرفة، ألنه البد أن تكون الوسيلة املؤدية إىل املعرفـة قطعيـة              

  . الثبوت وكاملة حبد ذاا حىت ال يبقى جمال للشك والريبة بعدها
عادي ألن الشبهات املذكورة    ليكن معلوما أنين استخدمت كلمة اإلهلام ال      

إمنا تنشأ حول اإلهلام العادي فقط وإال فاإلهلام والوحي احلقيقي أيضا حيتالن،            
مثل الدعاء، مكانة من شأا أن تولِّد املعرفة من النوع الثالث الـيت سـوف               

فاإلهلام العادي يؤدي إىل املعرفة من النوع الثاين،        . أذكرها حتت القسم الثالث   
  . يوصل صاحبه إىل عني اليقني وال يرفعه أكثر من ذلكمبعىن أنه 

اإلسالم يدعي  . بعد بيان نوعني من املعرفة أتناول اآلن النوع الثالث منها         
خلق هذا النوع من املعرفة أي حق اليقني ويؤكد على ذلك أميا تأكيد، فيـأمر               

نا الصراطَ  اهِد�املسلمني أن يدعوا اهللا تعاىل يف صلوام اخلمس كل يوم دعاء            
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  ِقيمتسالْم*    ِهملَيع تمعأَن اطَ الَِّذينمث يقول .  أربعني أو مخسني مرة تقريبا � ِصر
اهللا تعاىل يف موضع آخر من القرآن الكرمي إن املراد من املنعم عليهم هم الذين               

أنبياء أي أم إما    . وهبهم اهللا تعاىل مقام النبوة والصديقية والشهادة والصاحلية       
أو قد قاربوا درجة األنبياء، أو مل يقربوا مقام النبوة ولكنهم نالوا نـصيبا مـن     
صفات اهللا ووصلوا مرتبة يستطيعون من خالهلا أن يقدموا للناس مناذج عملية            

، وقادرون على أن يرشدوهم إىل صفاته احلسىن بنـاء علـى            �لصفات اهللا   
. هم مؤهالت لنيل درجة الشهادة    أو أم قد خلقوا يف أنفس     . جتربتهم الشخصية 

  .واحلق أن اإلنسان يربأ من الشك والريب إن نال إحدى املراتب الثالثة األوىل
ماذا يفيدنا التأكيد على أن اهللا تعاىل عليم ما مل حنصل على شهادة يقينية              
على علمه، وما مل نشاهد مناذج علمه بأم أعيننا؟ وكيف إذن ميكننـا القـول               

 عليم؟ يقال عـن اهللا      �حرى كيف ميكننا القول بصدق إنه       باليقني، أو باأل  
تعاىل أنه هو الذي حييي وهو اخلالق، إن مل نر دليال على أنه حييي فعال فكيف                

ويقال . ميكننا أن نقول بيقني بل كيف ميكننا القول بصدق إنه حييي املوتى فعال            
 فكيف نـوقن  إنه اخلالق يف حني نرى أن كل شيء يخلَق حبسب قوانني معينه، 

أن هللا دخال يف اخللق؟ كيف ميكننا القول باجلزم، أو باألحرى بأمانة أن اهللا هو               
اخلالق يف احلقيقة؟ مث نقول إن كل شيء يف قبضته وحتت تصرفه، وإىل جانب              

، فلما ال نرى عالمة     �ذلك هناك كثري من الناس الذين ينكرون حىت وجوده          
ذن باليقني، بل أقول كيف ميكننا القول       ظاهرية لتصرفه، فكيف ميكننا القول إ     

بصدق بأن اهللا هو املتصرف يف أمور العامل؟ واحلال نفسه بالنسبة إىل صـفاته              
صورة بفما مل يكن لدينا دليل قاطع على أن صفات اهللا تعاىل تتجلى             . األخرى

ال ميكننا عزوها إىل الصدفة، فكيف ميكننا القول إن هذه الصفات موجودة يف             
احلق أنه ما دام اهللا تعاىل ال يرى بالعني وإمنا نعلم وجوده من خـالل         ؟  �اهللا  

صفاته، فما مل تكن لدينا شهادة قاطعة على ظهور صفاته أنى لنـا أن نقـول                
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بصدٍق إن هناك إهلا موجودا يف احلقيقة، وأن كل ما حيدث يف الدنيا ليس نتيجة 
 شديدا ال يعرف كنهـه،      القانون الطبيعي الذي ال حياة فيه وهو معقد تعقيدا        

  وهو ساري املفعول على أحسن ما يرام؟
لقد كان يف اإلسالم أنـاس عـاملون        . اإلسالم وحده يزيل هذه الشبهة    

بتعاليمه فصاروا مظاهر لصفات اهللا تعاىل ويلقون ظالل صفاته على أنفـسهم            
فقد بعث اهللا   .  الكاملة � ووهبوهم معرفته    �أوال مث أروا اآلخرين وجوده      

 ويتخلّصوا مـن حيـاة الـشك        � ليعرف الناس ذاته     -عاىل يف هذا العصر   ت
 املسيح املوعود الذي بعمله بتعاليم اإلسالم نال هذه املرتبة اليت ناهلـا             -والريبة

 القرآن الكرمي إىل مرتبة أعلى من مراتـب         �بل أرشده   . األنبياء منذ الِقدم  
راهيم وموسى وعيسى علـيهم     العديد من األنبياء وهي مرتبة ما هدي إليها إب        

 صفات اهللا تعاىل بصورة يقينيـة حبيـث         �وبقوته القدسية أثبت    . السالم
لقد أُحيي بوساطة تلك اآليـات      . يستغرب كل من شهد جتلياا أو مسع عنها       

الباهرات مئات آالف الناس، وقد بِرئ مئات اآلالف اآلخرون من األمـراض            
ن املعرفة درجة ال تترك جمـاال ألي         م �ولقد نال حضرته    . بتلك املعجزات 

نوع من الشك والريبة، وحظي بلقاء باهللا تعاىل ال يبقى بعده بعد، ونال وصاال              
 مبا ال يبقى بعده انفصال، وانصبغ بصبغة اهللا تعاىل حبيث مل تبـق فيـه                �به  

وصار من أجل هذا احلبيب األزيل منقطعا عن الدنيا انقطاعا تاما           . صبغة أخرى 
  .  احلبيب األزيل� اهللا فصار له

 جرب بنفسه كل أمر من أوامر اإلسـالم ووجـده           �جممل القول إنه    
وأُلِبس رداء صفات اهللا بـصورة ظليـة،        . صحيحا سليما وأحس بنتائجه الطيبة    

وكان من حقه   . فتوجه إىل الدنيا متزينا بذلك الرداء ليجذب الناس إىل اهللا تعاىل          
ة القدمية واملستمرة هي أنـه ال يـصعد إىل           ألن السن  �وحده أن جيذم إليه     

ولَيس أَحد  : "�يقول املسيح الناصري    . السماء إال الذين ينـزلون من السماء     
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: ولكين أضيف على ذلك وأقول    . ١."صِعد ِإلَى السماِء ِإالَّ الَِّذي نزلَ ِمن السماءِ       
فاملـسيح  . مـن الـسماء   ال أحد يستطيع أن يصعد إىل السماء إال الذي يرسل           

املوعود الذي ألبسه اهللا تعاىل رداء جالله كعطاء من عنده مث أرسـله إىل الـدنيا     
فأظهر حضرته كل   . هلدايتها، كان من حقه وحده أن يوصل الناس إىل اهللا تعاىل          

صفة من صفاته تعاىل يف نفسه، وقرب الناس إىل اهللا تعاىل بتقريب اهللا إليهم؛ لقد               
، فاهللا تعاىل ينظـر إىل ضـعف        �٢وهو يدِرك اَألبصار  �:  الكرمي ورد يف القرآن  

 جارية منذ الِقدم كذلك جتلّى اآلن       �فكما هي سنته    . عباده فيدنو منهم بنفسه   
 نفسه على الدنيا كلها ليثبت أنه       �أيضا على املسيح املوعود، وبواسطته أظهر       

ه إبراهيم وموسى وعيسى وإله حممد      وإنه إهلنا اليوم أيضا كما كان إل      . إله األحياء 
  . ، مل خيذلنا بل حنن الذين كنا قد هجرناه جهال منا�

إنه ملن الصعب حقا أن أبين كل صفة من صفات اهللا تعاىل وأوضح كيف              
 أمام العامل وأثبتها، بعد احلـصول علـى املعرفـة           �قدمها املسيح املوعود    

   .الكاملة، ولكين سأتناول بعض األمثلة فقط
. ناول أوال تلك الصفة اليت يقدمها كل صغري وكبري وهي صفة العلـم            أت

يقول أتباع كل دين بأن اهللا عليم ويعلم كل صغرية وكبرية، ولكن ال أحـد               
 فقد أثبت   �أما املسيح املوعود    . يقدر على أن يبني كيف يعلَم أن اهللا عليم        

كان بعضها خافيا   هذه الصفة للعامل بشهادات عملية، فأظهر على العامل علوما          
عن أعني العامل، ومنها ما كانت طريقة احلصول عليها غري عادية متاما، ومنـها        

مثال النوع األول هو ذلك التعليم      . ما كان اإلطالع عليها فوق قدرة اإلنسان      
 وقد ذكرت بعضه من قبل كمثال وسأذكر        �الذي جاء به املسيح املوعود      

  .ذكر أمثلة على النوع الثاين، والثالثوفيما يلي أ. بعضه الحقا بإذن اهللا
                                                 

 ١٣: ٣ إجنيل يوحنا 1
 ١٠٤:  سورة األنعام2
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 كان يسكن يف ناحية من اهلنـد  �قد ال يكون معظمكم على علم أنه    
. كانت حتت حكم السيخ، وكان العلم والثقافة معدومني متاما يف تلك املناطق           

فهو مل يدرس يف املدرسة إذ مل يلتحق بأية مدرسة ولو لعشرة أيـام، غـري أن                 
لكتب االبتدائية على يد بعض املدرسـني العـاديني         والده جعله يدرس بعض ا    

ولكن اهللا تعاىل حني شرفه مبقام النبوة علمه العربية يف ليلة واحدة حبيث             . جدا
فألّف كتبا بالعربية وحتدى فيها معانديه      . عجز علماء العرب ومصر عن مبارزته     

. فوا كتبا مثلـها    أنه إذا كانوا حيسبون تأليفاته نتيجة العلم اإلنساين فليؤلّ         مرارا
ولكن مل يبارزه أحد، ال من علماء مصر وال من علماء العرب وال من علمـاء          

فهذه املعجزة العلمية اليت ظهرت     . اهلند على حتدياته املتكررة ودعوته للمبارزة     
 ال ميكن إال أن تعد دليال على كون اهللا تعاىل عليما؟ هل يعقل              �على يده   

هذه الدرجة بناء على األوهام؟ إن منطقـة البنجـاب          أن ينال املرء كماال إىل      
بعيدة عن بالد العرب، كما تبعد عن مراكز العلم والثقافة حبيث ال توجد أدىن              

وحىت إن  . إمكانية أن يكون حضرته قد تلقى علوم العربية باحتكاكه مع الناس          
 افترضنا جدال أنه تعلمها، فاملتخرجون من اجلامعات الرمسيـة يف البنجـاب ال      

 مـن  �يقدرون على أن يكتبوا بضع صفحات بالعربية، فكيف متكّن هـو        
تقاا إىل هذه الدرجة نتيجة بقائه يف صحبة العلماء لبضعة أيام وهو يف بلدته              إ

 كتابا وحتـدى العلمـاء    ٢٥يف البنجاب، حبيث أصبح قادرا على تأليف زهاء         
ناس هم مضرب   مجيعا ولكن مل يبارزه أحد على اإلطالق؟ ال شك أن بعض ال           

دانـيت   و Shakespeare) (Williamاملثل يف الفصاحة والبالغة مثل شكسبري       
(Dante)عوا شيئا قبل             ،  ١م مل يدبأي حال أل ولكن تقدمي مثاهلم هنا ال يصح

                                                 
شاعر إجنليزي عظيم  وكاتب مسرحي، ولد يف ) م١٦١٦ -م١٥٦٤(ليام شيكسبري  و1
 إن فنه البديع أرفع من مجيع الكماالت األدبية اليت قد .م١٥٦٤عام " سترات فورد"

. أسلوبه البديعبواألدباء والشعراء الذين جاؤوا بعده تأثروا مجيعا . يتصورها اإلنسان



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٨٧( 
  

بلوغهم تلك املرتبة، وما كانوا يعلمون أصال إن كانت كتبهم ستنال قبوال، بل             
واملعلوم أنه عندما   . الناس بعلو مرتبتها  عندما اشتهرت تلك الكتب عندها علم       

يتسابق الناس يف العدو ال بد أن يسبق أحدهم على أية حال، والذي يسبق ال               
أما إذا كان هناك شخص مريض وهزيل       . حيق له أن يعد ذلك أمرا غري عادي       

ال يقدر حىت على املشي جيدا، مث خيوض السباق وخيرب مسبقا أنـه سـيحرز               
 بالس بققَص             دعحتما مث حيرزه فعال فال شك أن احتالله املرتبة األوىل سوف ي 

  . معجزة وينسب إىل قوة عليا
ِسفر أعمـال الرسـل،   "، فيتبني من "العليم"فهكذا يظهر اهللا تعاىل صفته     

بواسطة احلواريني أيـضا إذ   " العليم"أن اهللا تعاىل قد أظهر صفته       " ٢اإلصحاح  
ولكن الفرق هو، كما يبدو من سفر أعمال الرسل، . علّمهم لغات قبائل أخرى

أما . أم قد علِّموا لغات القبائل اليهودية، وكانت تصدر منهم األخطاء أيضا          
 فقد علِّم لغة بلد أجنيب، وجعل يتقنها أميا إتقان حـىت إن             �املسيح املوعود   

  . ة هلم مل يقدروا على مبارزته رغم حتدياته املتكررأنفسهمأصحاب تلك اللغة 
والربهان اآلخر على كون اهللا تعاىل عليما ظهر يف صورة مؤمتر األديـان             

 كشفا عنه   �هذا الذي اجتمعتم اليوم من أجله، والذي تلقى اإلمام املهدي           
 هـذا   �وسجل حضرته   .  عاما، ذُكر فيه انتشار مجاعته يف أوروبا       ٣٤قبل  

م، وتعريب ما جاء فيه     ١٨٩١املنشور يف عام    " إزالة األوهام "الكشف يف كتابه    
  : كما يلي

                                                                                                                     

 ).م١٩٨٧، طبعة الهور عام ٨٧٢جلزء األول، الصفحة تلخيصيا عن املوسوعة األردية، ا(
الكوميديا "شاعر إيطايل معروف، وله جمموعة منظومه باسم ) م١٣٢١-١٢٦٥ ("دانيت"

تلخيصا عن املوسوعة الربيطانية . (اليت بسببها يعد من أعظم األدباء الستة يف العامل "اإلهلية
  ).م١٩٥٠ طبعة ٤١ -٣٦ ص٧ج
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 من مغرا، فنؤمن به أيضا؛ وقد كُشف علي يف الرؤيا           لشمس ا وع طل أما"
أن طلوع الشمس من املغرب يعين أن البالد الغربية اليت تسودها ظلمة الكفـر              

. والضالل من الِقدم ستنور بشمس الصدق واحلق، وستعطَى نصيبا من اإلسالم          
 يف املنام على منٍرب يف مدينة لندن أبني صدق اإلسـالم باللغـة            ين مرة رأيت  ذات

ت طيورا بيضاء كـثرية     أمسكاإلجنليزية ببيان مدعوم باحلجج القوية، وبعدها       
 على وجه التقدير، ففسرت     ماين وكانت حبجم الس   ،كانت على أشجار صغرية   

ء القوم، وأن   كتابايت ستنتشر بني هؤال   فإن   ه وإن مل يكتب يل شخصيا     الرؤيا أن 
     احلق أن عالقة أهل البالد     .  للصدق اكثريا من اإلجنليز الصادقني سيكونون صيد

 الغابرة كانت ضعيفة جدا، وكأن اهللا تعاىل      منة الدينية يف األز   ائقالغربية مع احلق  
وا قد أعطى الفطنة الدينية كلها لسكان آسيا، أما أهل أوروبا وأمريكا فقد أُعطُ            

وأن سلسلة األنبياء أيضا كانت يف نصيب أهل آسيا من          . لهاالفطنة الدنيوية ك  
البداية إىل النهاية، وهم الذين نالوا كماالت الوالية أيضا، أما اآلن فرييد اهللا أن              

                   .١"لرمحة اظرةينظر إىل هؤالء القوم أيضا بن
أنـه   عامـا    ٣٤الكالم بين واملقصود واضح، إذ قد أخربه اهللا تعاىل قبل           

سيسافر إىل أوروبا ويبلّغ اإلسالم، وأن خطاباته ستكون سببا لنشر اإلسـالم            
  .هناك، وأخريا سينال الغرب نصيبا من الدين كما نال اليوم نصيبا من الدنيا

 رأى يف الكشف أنه هو الـذي يلقـي          �ال شك أن املسيح املوعود      
لـذا  . وال سيما خلفاؤه  اخلطاب، ولكن مما ال شك فيه أن املراد من النيب أمته            

فقد أنِبئ يف هذا الكشف أن خليفة من خلفائه سيسافر إىل بريطانيـا ويـدعو          
وقيل فيه أيضا إن الدعوة إىل اإلسالم ستوجه إىل الناس من           . الناس إىل اإلسالم  

  .منصة، وسيعتنق الناس األمحديةَ، فيبارك اهللا تعاىل فيهم

                                                 
 ٣٧٧- ٣٧٦ ص٣خلزائن الروحانية جإزالة األوهام، ا 1
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نوا بتحقق هذه الرؤيا ألن حقيقة كل       ال تستهي ! فيا أيها اإلخوة واألخوات   
انظروا الظروف الـيت    . شيء تظهر بعد اإلطالع على كافة الظروف احمليطة ا        

  أُديل فيها ذا اخلرب، مث فكِّروا من كان املخرب؟ 
لقد اُنبئ ذا اخلرب يف ظروف كانت املسيحية غالبة إىل درجة أن كـان              

 -، حىت أن بعض الكُتاب املـسلمني      املسلمون مرعوبني منها بكل معىن الكلمة     
 بدأوا يعترفون من خالل كتابـام أن املـسيحية          -دونك املؤلفني األوروبيني  

أضف إىل ذلك أن بعـض      . سوف تنتصر على اإلسالم يف غضون قرن واحد       
ليعقد الصلح بني اإلسالم    " الصلح الديين "الناس كانوا قد بدأوا مشروعا باسم       

اف بأن املسيحية حق واإلسالم حق أيضا، وأال يكـون          واملسيحية، ويتم االعتر  
هناك أي اصطدام بني االثنني، وذلك ألم كانوا خائفني أن اإلسالم ال يسعه             

وبدأ بعض الناس بتقدمي االعتذار إىل أهل أوروبا فيمـا          . الصمود أمام املسيحية  
ن يتعلق بالقضايا اليت كان الغرب حيسبها حمل اعتراض، وبدأوا يقولـون بـأ            

اإلسالم ال يقصد منها ما تظنون بل ال يقول عنها اإلسالم يف احلقيقة إال مـا                
أو شرعوا يف تقدمي األعذار قائلني بأن اإلسالم قد جاء يف عـصر       . تقولونه أنتم 

الظالم حني كانت حالة العرب سيئة للغاية فأعطُوا بعض األوامر مؤقتا بغيـة             
ي املقصود بالذات، واآلن سوف     إصالحهم التدرجيي، ومل تكن تلك األوامر ه      

 كان يـتكلم  �تنسخها جمامع العلماء، أو شرع بعض الناس يقولون بأن النيب       
  .نظرا إىل أفكار العرب القومية ومعتقدام ولكنه كان يقصد بذلك شيئا آخر

مل تبـق مـن حيـاة       إذًا، فقد كان املسلمون قد اعترفوا قوال وعمال أنه          
مل جيدوا يف أنفسهم قوة للدفاع أيضا ناهيك عـن          و.  معدودة اإلسالم إال أيام  

وكانوا ينتظرون أن يتم الصلح بينهم وبني . اهلجوم، وكانوا جاهزين لالستسالم  
  . املسيحية على شروط مقبولة وأال يعدوا وحوشا كليا
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 الذي نشر النبأ فلم     �هذه كانت حالة القوم، أما حالة املسيح املوعود         
ان إعالنه كونه املسيح املوعود حديث العهد جـدا،         يكن لديه أية مجاعة، وك    

لقد عارضه  . كانت احلكومة والرعايا أيضا معارضة له     . وكان العامل كله يعاديه   
املسيحيون وعاداه اهلندوس أيضا، والقوم الذين قام املسيح املوعود لتأييد دينهم           

ن  على قدر كبري من الغرابـة، إذ كـا       �كان إعالنه   . صاروا أعدى أعدائه  
املسلمون ينتظرون مهديا سفاكا للدماء لينـزل من السماء مباشـرة، بينمـا            

 فكرة أنه من املقدر أن يأيت املسيح إلقامة الصلح والوئام وحقـن             �عرض  
الدماء، وأن املسيح واملهدي ليسا شخصني منفصلِني بل امسان لشخص واحد،           

ب من ذلـك أنـه   واألغر. وأنه لن ينـزل من السماء بل يبعث من هذا العامل   
 ادعى أنه هو ذلك املسيح املوعود الذي ال يفوق غريه من حيث العلـم               �

من املعلوم أن اإلنسان حيتاج إىل املال من أجل السفر          . واملرتبة والشرف وغريها  
إىل بالد أجنبية بغية نشر صيته، ولكن حالة هذا املدعي كانت أنه مل يكن معه               

 إال اثنني كانا ميسوري احلـال       -يعهمإال أربعون أو مخسون شخصا وكان مج      
 يعانون من حالة مادية متردية للغاية ومن الفقراء الذين يقـل دخلـهم              -نسبيا

 روبية، وذا املبلغ الزهيد كانوا يسدون كافة حاجام         ١٥الشهري حىت عن    
وحاجات أقارم؛ فنهض هذا املدعي مع مجاعة تألفت من حفنة من هـؤالء             

وقد قام يف منطقة من اهلند تقع على بعد         . ليت ذكرا آنفا  الفقراء يف الظروف ا   
.  ميل من الغرب وختضع حلكم اإلجنليز، وتعد حقـرية الـشأن جـدا          ٦٠٠٠

واإلقليم الذي قام فيه هذا املدعي كان األكثر احنطاطا من ناحية التعليم والثقافة           
. شاطئ البحر من بني مجيع أقاليم اهلند، وكان يقع على بعد مئات األميال من             

ميال من أقرب حمطة للقطار، ومل ١١فقد بعث هذا املدعي يف قرية تقع على بعد 
يكن يأتيها الربيد إال مرتني يف األسبوع، وكان مدير املدرسة يقـوم بأعمـال              

وإن أقصى حد للثقافة والتعليم يف تلك القرية كـان          . الربيد مقابل مبلغ زهيد   



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٩١( 
  

هذا ما كانت   . إذ مل تكن ا أية مدرسة أعلى      شهادة االبتدائية العامة فحسب،     
 النبأ املذكور وقال بأن     �عليه قاديان يف األيام اليت نشر فيها املسيح املوعود          

اهللا تعاىل قد أخربه أنه سوف ينشر تعليمه يف الغرب، وسيقرأ هذا التعليم هناك              
. من على املنصات، وسيصدقه أهل الغرب ويدخلون مجاعته، وهكـذا كـان           

احت مجاعته تتقدم وتزدهر ووصلت إىل بالد الغرب، ودخلها النـاس مـن        فر
مجيع الفئات حىت بدأت تنجذب إليها األرواح الـمِحبة للصدق مـن أهـل             

  . الغرب
الدعوة لالشتراك يف هذا املؤمتر الديين ليست دعوة عادية بالنسبة للمذاهب 

ني من رونق املنـصة علـى       األخرى تقدم مثل هذه املناسبة ليزيد عدد املشترك       
أما بالنسبة لنا فتحمل هذه الدعوة أمهية غري عادية متاما ألا قد حققت             . األقل

فلـو  .  يف ظروف خمتلفة متامـا     �كشفا رآه ونشره سيدنا املسيح املوعود       
 مسلكا عاديا فقط لكان من املستحيل أن توجـه إليهـا            �سلكت مجاعته   

. ان بلندن، بل كانت ستدمر منذ فترة طويلـة        الدعوة لالشتراك يف مؤمتر األدي    
ولكن اهللا تعاىل منّاها حبسب الكشف املذكور، ويف اية املطاف حدث كمـا             
قيل بالضبط، وثبت أن اهللا عليم وخيرب عن أمور ال ميكن لإلنسان أن يعلمهـا،               

  .  عنها حني يراها الناس غري معقولة البتة�وخيرب 
ر دليل آخر ضمن الدالئل اليت قدمها اإلمـام         وال يسعين أن أمتنع عن ذك     

، ألنه أيضا يتعلق بأوروبا، وال يزال تأثريه        "العليم" إثباتا لصفة اهللا     �املهدي  
وهذا الدليل هو ذلك النبأ     . القوي والعميق ساري املفعول على أوروبا وأمريكا      

 إن هذا النبأ قـد   ". قيصر روسيا "الذي نشره حضرته عن حرب أوروبا وعاقبة        
م إىل ١٩٠٤مت بيانه يف أجزاء صغرية واكتمل بصورته النهائية بدًءا مـن عـام       

لقد أخربين اهللا تعاىل أن زلزاال      :  يف هذا الصدد ما مفاده     �فيقول  . م١٩٠٨
ليس ضروريا أن يكون املراد منه أن       : "مث قال عن الزلزال نفسه    . قويا واقع قريبا  
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ه آفة تـؤدي إىل اخلـسارة يف        األرض سوف تز حتما بل قد يكون املراد من        
  . ١."األرواح وهدم البيوت فيسيل الدم أارا، ويصيب الناس فزع شديد

يتبني من الكيفية اليت بينها حضرته هلذا الزلزال أن املراد منه كان احلـرب     
العاملية يف احلقيقة ألنه يقول بأنه قد أُخِبر أن الفزع يعم العامل عند حدوث هذا               

هذا يشري بصراحة إىل أن املراد      (الوقت عصيبا على املسافرين،     الزلزال، ويكون   
، )هنا هو احلرب، ألن الزلزال العادي ال يؤثر على املسافرين بوجـه خـاص             

وحيمر ماء القنوات واجلداول بالدم، وأن هذه اآلفة سوف حتل فجأة ولن يعرف 
يصاب كثري . لالناس عنها شيئا قبل حلوهلا، وأا تشيب الشباب، وتنسف اجلبا

وأن حالة قيصر   . من الناس باجلنون من جراء صدمتها، وتأثريها يعم العامل كله         
روسيا تكون عندها مزرية، ويصيب الضعف شىت احلكومـات مـن جـراء             
صدمتها، وتوضع السفن احلربية على أمت االستعداد وتبحر بكثرة من مكان إىل            

قلب األرض رأسا علـى عقـب،       ت. آخر لتعثر على أساطيل األعداء وحتارا     
سيكون هلذه  . وينـزل اهللا تعاىل مع عساكره ليعاقب هؤالء القوم على ذنوم         

اآلفة أثر على الطيور أيضا، وسوف خيرج العرب للحرب نظرا إىل مصاحلهم،            
وينهزم األتراك يف ميدان الشام، ولكنهم سيستعيدون بعد اهلزمية بعضا من قوم     

ارات هذا الزلزال قبيل حدوثه، ولكن اهللا تعاىل سـيؤجله          وستظهر أم . املفقودة
  . إىل بضعة أعوام

 عاما من نشر النبأ عنها، وستقع       ١٦غري أن هذه اآلفة سوف تقع خالل        
  . �بعد وفاة سيدنا املسيح املوعود 

الحظوا اآلن كيف حتققت كل هذه األمور بكل قوة وعظمة ودقة، وبأية            
وكما قلت من قبل    . عنه، وكيف هز العامل كله    شدة حدث الزلزال الذي أُخِبر      

بأنه مل يكن املراد من الزلزال زلزاال عاديا، فقد استخدم القرآن الكرمي هـذه              
                                                 

 . اهلامش١٥٢ -١٥١ ص٢١الرباهني األمحدية، اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية، ج 1
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كما استخِدم هذا التعبري يف الكتاب املقدس أيضا        . ١الكلمة مبعىن احلروب أيضا   
عت مث انظروا كيف حتقق النبأ بكل جزئياته وكيف اندل        . ٢للداللة على احلرب  

م ١٩٠٥احلرب فجأة وأحاطت بالعامل كله؟ لقد نشر هـذا النبـأ يف عـام               
 �واندلعت احلرب بعده بتسع سنوات بالضبط وذلك بعد وفاة سيدنا أمحد            

وتركت احلرب تأثريها املهلك واملزري على العامل كله حبيـث مل  . م١٩٠٨يف  
 تسلم منها   احلكومات املتحاربة تضررت منها على أية حال، ومل       . ينج منه أحد  

لقد أحلقت احلرب باملسافرين أيضا أضرارا تنخلـع        . احلكومات األخرى أيضا  
وقصة املصائب اليت تعرض هلا املواطنون من األقوام املتحاربة         . لذكرها القلوب 

الذين كانوا عند نشوب احلرب يسكنون يف بالد خصومهم، وحاولوا الفـرار            
كـان هنـاك    . قصة أليمة وطويلة جدا   من تلك البالد أو أُسروا يف النهاية هلي         

. ألوف من الناس الذين مل يعرفوا عن أقارم وحالتهم شيئا إىل سنوات طويلة            
وبعض اجلبال يف فرنسا اليت كانت يف       . نسفت اجلبالُ كما تنسف تالل الرمال     

وقد سفكت الدماء مرات عديدة حىت جـرت        . ميدان القتال سويت باألرض   
وقد شاخ بصدمتها كثري من الـشباب       . وامحرت منها مياه األار   أارا عمليا،   

قبل األوان، وقد أصاب الكثري جنونٌ كما قيل، وارتفع عدد اانني كثريا حىت             
  تدمرضا جديدا، وسقط ضحيتها كثري من النـاس فلـم          " صعقة احلرب "ع

وحتركـت الـسفن    . يقدروا على أي عمل إىل شهور بل إىل سنوات عديدة         
وقُلِّبت األرض إىل درجة أنْ . بية بكثرة حبثا عن أهدافها مبا مل يسبق له نظري    احلر

. مل تتمكن فرنسا إىل اليوم من أن تعيد بعض مناطقها املدمرة إىل سابق عهدها             
 -أما تأثريها على الطيور فقد نشر يف األخبار يف تلك األيام أن الطيور كانـت           

                                                 
 ٣:  سورة الزلزلة1
 ١٥: ١٤صموِئيلَ اَألولُ  2
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لطريان عفويا وعشوائيا وباضـطراب      تبدأ با  -بسبب الشغب وإطالق القذائف   
  . وال يستقر هلا قرار، حىت سقط كثري منها على األرض منهكةً وماتت

إن تأثريات هذه احلرب، كما جاء يف النبأ، ظهرت يف فترة معينة من قبل              
م حني أرسلت أملانيا سفينة حربيـة       ١٩١١متوز  /مث توقفت مؤقتا، أي يف يوليو     

ولـو مل   . املغربية بغية االستيالء عليها   " أغادير"دينة  إىل ميناء م   (Panther)امسها  
تتدخل احلكومة اإلجنليزية بقوة، ولوال أن بعض املفكرين األوروبيني ارتأوا أن           

م ١٩١١بالدهم ليست مستعدة للحرب بعد، الندلعت هذه احلرب يف عـام            
  . م١٩١٤بدال من 

وى املتحالفة  وكما جاء يف النبوءة فقد انضم العرب أيضا إىل صفوف الق          
وحني خابت اجلهود . يف احلرب وانفصلوا عن األتراك نظرا إىل مصلحة بالدهم       

مع أما كانتا تعتربان جبهتني حقيقيـتني يف        -ويف العراق " دانيال"كلها يف ممر    
 هزمت تركيا يف الشام يف اية املطاف حسب النبوءة ووضعت احلرب -احلرب
، "مصطفى كمـال باشـا    " جمددا بواسطة    مث استعادت تركيا القوة   . أوزارها

  . واستردت بعض كرامتها الضائعة كما قيل يف النبأ
ـ         وقد أُخِبر عنه   ". قيصر روسيا " غري أن اجلزء املهيب من النبأ كان يتعلق ب

دون غريه من السالطني، وقيل بأن حالته ستكون مزرية، ولن ينـزع منه احلكم             
 لن ميوت ولن يقتل بل سيبقى حيـا      فقط بل سيتعرض ملصائب أخرى أيضا، أي      

فترون كيف حتققت كل كلمة وحرف من النبأ،        . ويواجه معاناة ومصائب كبرية   
إذ زال حكمه أوال ولكنه جنا حينها حبياته، مث قُتل بدون هـوادة بعـد ذلـك،                 

  . وهتكت أعراض زوجته وبناته أمام عينيه ولكنه كان بال حول وال قوة
بدان بذكر املصائب اليت تعرض هلا قيصر روسيا،        تنخلع القلوب وترتعد األ   

ولكن إىل جانب ذلك يتقوى اإلميان كثريا باهللا العليم الذي أخرب بوقوع هـذه       
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 عاما حني مل يكن لكثري منها أن ختطر على البـال علـى              ١٤األحداث قبل   
  . اإلطالق

شئتم أال تكفي هذه األمور كلها لإلثبات أن إله اإلسالم عليم؟ أو قولوا إن              
إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي بواسطته ميكن احلصول على معرفة اهللا العليم،            

  .  �وهو الدين الوحيد الذي بواسطته ميكن لإلنسان أن ينشئ عالقته باهللا 
والصفة الثانية من صفات اهللا اليت هي على لسان وشفيت كل صغري وكبري             

دعي معظم األديان أن اإلله الذي ت. وتتفق عليها معظم األديان، هي صفة اخللق      
تقدمه هو خالق الكون، وخلق الناس والدواب كلها، وأن كل ذرة ِمن صنعه             

ولكن ما هي األدلة اليت تقدمها تلك األديان لدعم دعواها؟ طبعا لـيس             . هو
ليس بناء ادعائها هذا إال على فكرة أنه إن مل يكن اهللا خـالق              . عندها أية أدلة  

ذي خلقه إذًا؟ ولكن هذا الدليل موجود يف أيدي امللحـدين  هذا الكون فمن ال  
أيضا وهم يعرفون قوانني الطبيعة بعمق أكثر، فدينهم ودنياهم مقتصران علـى            

وبعد دراستهم العميقة يتوصلون إىل نتيجـة أن        . دراسة قوانني الطبيعة فحسب   
ة قـوانني   إذًا، فالذين بذلوا حيام كلها يف دراس      . نظام الكون جاٍر من تلقائه    

الطبيعة ومع ذلك مل يتمكنوا من االستفادة منها، فأنى لغريهم أن يستفيدوا منها  
  أو يثقوا ا؟

مث ال بد من االنتباه أيضا إىل أن أكثر ما ميكن لنا العثور عليـه بواسـطة                 
جيب "ولكن التعبري . قوانني الطبيعة هو أنه جيب أن يكون هلذا الكون إله وخالق

  .  الظن فقط وال يوصلنا إىل مرتبة اليقني أبدايفيد" أن يكون
نرى يف حياتنا اليومية أن األمر الذي ال نعرف السبب وراءه نكتشف سببه 
بالعقل، مث نعثر فيما بعد على أن سببه احلقيقي خمتلف متاما عما ذهبنا إليه حنن،               

فيـة  فبما أننا مل نكتشف إىل اآلن كنه املـادة وكي        . وهكذا يتبني خطأ أفكارنا   
صنعها ومزاياها والدوافع وراء عملها حق االكتشاف، أليس ممكنا واحلالة هذه           
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وراء إدارة نظام هذا الكون خالق ومدبر آخـر         " جيب أن يكون  "أن نقول إنه    
أيضا إضافة إىل قوانني الطبيعة، ولكن جيب أن تكون يف احلقيقة للمادة بعـض              

ة وجتعلها قادرة على العمل من      امليزات والدوافع اليت تغنيها عن مساعدة خارجي      
تلقائها؟ فما دامت مثل هذه االحتماالت واردة فكيف ميكن أن يقنعنا الـدليل         

جيب أن يكون   "املذكور آنفا؟ الدليل املقنع هو ذلك الذي يسمو بنا من مرتبة            
، ويزيل احتمـال الـشك      "بل هو موجود حتما   "ويوصلنا إىل مرتبة    " موجودا

، بأم أعيننا "اخلالق" ميكن أن حيدث ما مل نشاهد صفة اهللا        وهذا ال . والريبة كليا 
ولكن ليس هناك دين جاهز على أن يهبنا هذا         . وما مل نر بأنفسنا أنه هو اخلالق      

 الذي يوصلنا إىل هذه املرتبة من اليقني ويهبنـا          �اليقني إال املسيح املوعود     
: هو اخلالق، بل يقـول    فال يقول لنا أن نقر بأن هناك إهلا و        . نصيبا من املعرفة  

تعالوا معي أريكم إهلا خيلق، وأؤكد لكم أن الطبيعة ال ختلُق، بل اهللا الذي خلق               
فاألدلة اليت قدمها حضرته على هذا املوضوع كـثرية جـدا           . الطبيعة هو خيلق  

  .ولكنين سوف أذكر هنا اثنني أو ثالثة منها فقط
 األمور إمنا يتحقق اعلموا أن الدليل القاطع على كون شخص علة ألمر من

أي أن يتحقق األمر حني يريد هـو فقـط     . حني نرى منوذج قوته من ناحيتني     
ولو ظهر جانب واحد فقط، أي يتحقق األمر حني أراد ذلك،           . حتقيقه وإال فال  

قد يكون وراء حدوث هذا األمر أكثر من : لكان ممكنا أن يساورنا شك فنقول   
 أن هذا األمر ال ميكن أن حيققـه         وحني نرى . شخص يقدرون على حتقيق مثله    

. إال الشخص الفالين فقط، فال بد أن نقدم على ذلك أدلة من نـوعني اثـنني               
أنه لو مل يقم هو بتحقيق      : جيب أن نثبت أنه قادر على فعل ذلك، وثانيا        : أوال

  . هذا العمل فإنه لن يتحقق
 سـاقها   أدلة اإلجياب والنفي الـيت - بناء على املبدأ املذكور  -واآلن أقدم 
  .  إلثبات كون اهللا تعاىل خالقا�املسيح املوعود 
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 ويثبـت  �فأوال أُثبت لكم ما هي املعجزات اليت أراها املسيح املوعود   
عطا "ويف هذا اال أذكر أوال بيانا لشخص امسه السيد        . منها أن اهللا هو اخلالق    

حيـث  " هديسرية امل "فقد نشر بيانه يف كتاب      . ويعمل حمدد األراضي  " حممد
  :يقول

يف " وجنـوان "حني كنت غري أمحدي، وأعمل حمدد أراض يف منطقـة           "
، كان القاضي نعمة اهللا اخلطيب البتـالوي صـديقا يل،           "غورداسبور"مقاطعة  

. ، أما أنا فكنت ال أبايل بـذلك       �وكان يبشرين كثريا ببعثة املسيح املوعود       
حسنا، سأبعث  : تبشريه، فقلت له  ويف أحد األيام أحل السيد نعمة اهللا كثريا يف          

إىل مرشدك رسالة أطلب فيها الدعاء منه ألمر معني، ولو حتقق هـذا األمـر               
  .العترفت بصدقه

 فبعثت رسالة إىل حضرته قلت فيها بأنك تدعي كونك مسيحا موعودا           
فادع يل أن يرزقين اهللا تعاىل ولـدا        . وويل اهللا، واملعلوم أن أدعية األولياء جمابة      

وكتبت يف اية الرسالة أن يل      .  وسعيد احلظ من الزوجة اليت أريده منها       مجيال
وأريد أن أرزق بصيب مـن      . ثالث زوجات، ولكن مل تنجب وال إحداهن بعد       

كان يقصد من ذلك أن الزوجة األوىل هي األكرب سنا، فوالدة           (الزوجة األوىل   
الكـرمي  مث وصلتين رسالة خبـط املولـوي عبـد          ) صيب منها تكون أصعب   

وكان من كبار اجلماعة ومسؤوال عن فرع بريد املسيح املوعود          (السيالكويت،  
 سريزقك  �جاء فيها ما مفاده أننا قد دعونا يف حضرة اهللا تعاىل، واهللا             ) �

صبيا وسيما وسعيد احلظ من الزوجة اليت تريد، ولكن بشرط أن تتوب توبـة              
  . �زكريا 

أليام بعيدا عن الدين أميـا بعـد        كنت يف تلك ا   : يقول املنشي عطا حممد   
كيف كانـت   : وأتعاطى اخلمور وأرتشي فذهبت إىل املسجد وسألت الشيخ       

كيف جاء هذا الشيطان إىل املـسجد؟       : ؟ فتعجب الناس وقالوا   "توبة زكريا "
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مث سألت املولوي فـتح الـدين       . ولكن الشيخ مل يستطع أن جييب على سؤايل       
أن " توبة زكريـا  "املراد من   : ين قائال ، فأجاب "دهرم كوت "األمحدي من قرية    

تتخلى عن السيئات، وكُِل احلاللَ والتزم بالصالة والصيام، وأكِثر من التـردد            
تركت شرب اخلمر والرشوة ائيا     . مسعت ذلك وبدأت أعمل به    . على املسجد 

  . والتزمت بالصالة والصيام
 أحد األيـام  مل ميض إال أربعة أو مخسة شهور تقريبا، إذ دخلت البيت يف           

كنت من قبل أعاين    : سألتها عن سبب البكاء فقالت    . وإذ بزوجيت األوىل تبكي   
من أنين مل أُرزق باألوالد، فجئت بضرتني علي، أما اآلن فقد حلت يب مصيبة              

كان أخوها  ). أي مل يبق هناك أي أمل يف اإلجناب       (أخرى فقد انقطع الطمث     
أوِصلين إىل بيـت    : ، فقالت "أمرتسر"نة  يف تلك األيام يعمل يف الشرطة يف مدي       

ال تذهيب إىل هناك بل أفضل بقاءك هنا، واطليب         : قلت. أخي حىت أتعاجل هناك   
  . القابلة لتفحصك وتعاجلك

لن أملـسك ولـن     : فقالت القابلة هلا  . فدعت القابلة وطلبت منها الدواء    
أي . (ائكأعطيك دواء، ألنه يبدو يل وكأن اهللا تعاىل قد نسي شيئا يف أحـش             

كنِت عقيما ولكن يبدو اآلن أنك حامل، وكأن اهللا تعاىل قد جعلك حـامال              
وبدأت القابلة تقول علنا إن اهللا تعـاىل        )  من مؤلف السرية   -خطأ، والعياذ باهللا  

ال تقويل هذا بل كنت قد طلبت الدعاء من         : فقلت هلا . قد نسي شيئا يف بطنها    
  . حضرة املرزا حلملها

بعد فترة وجيزة بدأت عالمـات احلمـل        : شي ويقول يضيف حضرة املن  
اعلموا أنين سـوف    : أما أنا فبدأت أشيع يف الناس وأقول      . تظهر بكل وضوح  

لـو  : فاستغرب الناس كلهم وقـالوا   . أُرزق طفال ذكرا وسيكون وسيما أيضا     
فبعد انقضاء فترة احلمل أجنبت زوجيت      . حدث ذلك لكانت معجزة كبرية حقا     

حيث يسكن  " دهرم كوت بغا  "ذهبت يف احلال إىل قرية      . سيماذات ليلة ابنا و   
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كثري من أقاريب وأخربم بوالدة املولود، فذهب كثري من النـاس لتـوهم إىل              
وكذلك قد بايع بعد هذا احلادث      . قاديان للبيعة، ومل يذهب بعضهم اآلخرون     

". د احلق عب"وبايعت أنا أيضا، ومسيت الولد      " وجنوان"كثري من الناس من قرية      
 عاما  ١٢لقد رزقت ذا االبن بعد مضي أكثر من         : يقول حضرة املنشي احملترم   

  . ١من الزواج، ومل أُرزق باألوالد قبله
وكيف يتبني منه جبالء أن إهلنا إله حي        ! كم هو واضح وبين هذا احلادث     

فإذا مل يكن هناك إله أو مل يكن قادرا على اخللق، فكيـف رزق             . وخالق أيضا 
 عاما  ١٢ الذي تزوج من ثالث نساء يف غضون         -بالذُرية هذا الشخص العقيم   

؟ وليس هذا فحسب    � نتيجة دعاء املسيح املوعود      -للحصول على األوالد  
بل رزق بالذرية وفق الشروط اليت وضعها هو، أي أن يرزق بصيب من الزوجة              

 يكن هناك إله أو فإذا مل. اليت كانت األكرب سنا، مث رزق بابن وسيم كما طلب  
؟ ومما يزيد   �هو ليس خبالق، فكيف حدث كل ذلك بدعاء املسيح املوعود           

هذه املعجزة عظمةً وشأنا هو أننا نرى أن طالب الدعاء قد أُخِبر خطيا قبـل               
  . األوان أنه سوف يرزق بالذرية حسب الشروط اليت وضعها هو

 الذي وقع علـى     مث تتبني عظمة هذا احلادث أكثر من خالل ذلك التأثري         
كان تأثري هذا احلادث، كما قلت من قبـل، أن          . الناس الذين شهدوا حدوثه   

الشخص املعين بايع على الفور، كذلك سافر للمبايعة كثري من أقاربـه علـى              
. الفور إىل قاديان ليال حتت جنح الظالم، وبايع كثريون آخرون من أهل القرية            

ن شاهدوا هذه املعجزة، ال زالوا على       إن ذلك الطفل، وأباه وكثريين آخرين مم      
قيد احلياة بفضل اهللا تعاىل، وبإمكان كل راغـب يف البحـث والتحقيـق أن               

  .يسأهلم

                                                 
 . م بقاديان١٩٣٥ طبعة ٢٤١ -٢٣٩سرية املهدي اجلزء األول ص  1
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إضافة إىل هذا احلادث هناك حوادث أخرى كثرية من هذا القبيل؛ إذ قد             
 أناس كانوا حمرومني من الذرية، غري أنين أكتفي مبثال واحد           �رزق بدعائه   
، ذكـرا   �واحلق أن كل مولود ولد يف بيت املسيح املوعود          . يف هذا اال  

كذلك رزق كثري من الناس اآلخـرين أيـضا         . كان أو أنثى كان نتيجة نبوءة     
  .نتيجة دعائه

اآلن أقدم إليكم معجزة من نوع آخر عن إجناب األوالد ألن هذا األمـر              
 زة عنـدما رأى   لقد ظهرت هذه املعج   . ميثّل شهادة قوية ويقينية على خلق اهللا      

 على ورقة بعـض األمـور       -  عن نفسه وأصدقائه    - يف الرؤيا أنه كتب    �
املتعلقة بالقضاء والقدر واحلسنات والسيئات آملًا أن حيقق اهللا تعاىل هذه األمور    

.  متمثال، ووضع تلك الورقة أمامه ليوقِّعهـا       �مث رأى اَهللا    . كما كتبها متاما  
وكان احلرب على ِسن القلم عند التوقيع زائدا فهز         . فوقّع اهللا عليها باحلرب األمحر    

، فاغرورقـت   � القلم فسقطت قطرات من احلرب األمحر على ثيابه          �اهللا  
. �عيناه بالدموع لقبول اِهللا تعاىل رجاَءه وتوقيعه على طلبـه، مث اسـتيقظ    

              املوعـود ت على قدميه فأرى املسيحكان ميانْ حممد عبد اهللا عندئذ يرب� 
لقد رأيت هذه القطـرات     : رات احلرب احلمراَء وهي ندية على ثيابه، مث سأله        قط

    وقد ملس عبد اهللا إحدى القطـرات بيـده          -احلمراء الندية عند دلكي قدميك 
 فما األمر؟ أرأيت كشفًا أو رؤيا؟ عندها حكى له سيدنا املسيح -وكانت رطبة

  . هذا الكشف�املوعود 
 وعلى قبعة املولوي حممد عبـد       �به  هذه القطرات قد سقطت على ثيا     

. � وكان يربت على قدميـه       -الذي كان يعمل جابيا يف والية بتياله      -اهللا
 القميص الذي وقعت عليه �طلب املولوي حممد عبد اهللا من املسيح املوعوِد 

فأعطاه حضرته القميص بشرط أن يوصـي       . قطرات احلرب تذكارا هلذه املعجزة    
 بدفن القميص معه عند وفاته حىت ال يكون سببا النتشار           املولوي حممد عبد اهللا   
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لقد سألت شخصيا املولوي عبد اهللا احملترم، وهو ال يزال على       . الشرك فيما بعد  
قيد احلياة بفضل اهللا تعاىل، فيما إذا كانت هناك أية إمكانية ظاهرية لـسقوط              

غرفـة نظيفـا    كان سقف ال  : احلرب أو ما شاه يف ذلك املكان؟ فقال ما مفاده         
متاما، ولقد أمعنت النظر يف السقف ظنا مين أن تكون هذه القطرات سـقطت              
من جرح يف سحلية، فلم أجد أي أثر من هذا القبيل، ونوعية السقف أيـضا               

وقال أيضا بأنه مل يكن يف الغرفة أي شيء         . كانت تستبعد متاما هذه اإلمكانية    
قبل إن حضرة املولوي حممد عبـد       وكما قلت من    . من قبيل احملربة وما شاها    

اهللا ال يزال على قيد احلياة بفضل اهللا تعاىل، والقميص الـذي وقعـت عليـه                
القطرات احلمراء حمفوظ عنده، وهو يشهد على صدق هذا احلادث حالفا باهللا            

�١.  
اعلموا أننا ال نعتقد أن هللا تعاىل صورةً مادية، أو أنـه يوقّـع ماديّـا أو                 

احلرب، وأن القطرات اليت ظهرت على القميص قد نتجت عن          يستعمل القلم أو    
بل نعتقد، كما قلت من قبل، أن اهللا تعـاىل  . حرب استخدمه اهللا تعاىل يف الواقع  

منـزه عن الـِمثل والنظري، ونؤمن بكونه منـزها عن التمثل واحللول، ونعتقد 
آها حضرته  كان كشفا، وصورة اهللا تعاىل اليت ر�أن ما رآه املسيح املوعود     

واملراد من التوقيع هو أن اهللا . � مع اهللا �كانت يف احلقيقة جتسيدا لعالقته 
واحلرب الذي وقع على ثيابـه وعلـى        . تعاىل سوف حيقق أمانيه ويعطيه مراده     

شخص جالس جبانبه مل يكن من قلم اهللا تعاىل ألن اهللا تعاىل ال يستخدم القلم               
" اخلالق"ذلك اللون خبلقه يف اخلارج بصفته        قد أنتج    �وال احلرب؛ بل احلق أنه      

، "اخلالق"ولكي يتقوى اإلميان واليقني بصفة اهللا       . وأسقطه ليكون آية له ولغريه    
ولكي يعرف الناس أن اهللا تعاىل قادر على خلق األشـياء بـدون األسـباب               

                                                 
 . اهلامش١٨٠ ص٢انية ج، اخلزائن الروح"كحل لعيون اآلريا"تلخيصا عن  1
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سارية املفعول اليوم أيضا كما كانت تعمل       " اخلالق"وأن صفته   . الظاهرية أيضا 
  .دء اخلليقةيف ب

، سيتبني من خالهلا أن اهللا تعاىل كمـا         �واآلن أقدم معجزة أخرى له      
أنه قادر متام القدرة على اخللق، كذلك إذا أمر بعدم حدوث أمر ما فإنـه ال                 
حيدث قط، ليثبت بصورة قطعية أن صفة اخللق توجد يف اهللا تعاىل وحده على              

ريه أيضا نصيب فيها لكان من      وجه أكمل، وال دخل لغريه فيها ألنه لو كان لغ         
املمكن أن يأيت أمر ما إىل حيز الوجود بأمر من غريه رغم حكم اهللا تعاىل بعدم                

  .حدوثه
، كـان   "سعد اهللا " امسه   �وبيان ذلك أن عدوا لدودا للمسيح املوعود        

وكان بذيء اللسان إىل أقصى     " لدهيانه"مدرسا يف مدرسة املسيحيني يف مدينة       
 كالما  � الشاغل أن ينشر باستمرار ضد املسيح املوعود         احلدود وكان شغله  

منظوما ومنثورا يكيل فيه من السباب والشتائم ما ال ميكن ألي إنسان شريف             
ال أظن أن شخـصا     :  ما مفاده  �وقد قال عنه املسيح املوعود      . أن يتصوره 

وإىل جانب سبابه كان هـذا      . آخر قد سب نبيّا بقدر ما سبين هذا الشخص        
 لذا سوف يهلـك     - والعياذ باهللا  -شخص يروج أيضا أن املرزا كاذب ومفتر      ال

 عن أوالده، بل سـيكون خائبـا        �ويدمر ولن تتحقق األنباء اليت نشرها       
وحني جتاوزت شتائمه احلدود وصار حجر عثرة للكثريين دعا املسيح          . خاسرا

  . املوعود يف حضرة اهللا أن يري بشأنه آية
، ولكن ملا كان هذا الشخص قد بعد عن اهلداية أميا           فاستجاب اهللا دعاءه  

بعد، وكان مصرا على إغالق باب الرمحة على نفسه بيده، فقدر اهللا تعاىل أن              
 �فأوحى اهللا   . �يقتل بالسيف الذي كان قد امتشقه ضد املسيح املوعود          
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أي إن عدوك هـذا     . ١"إن شانئك هو األبتر   : " قائال �إىل املسيح املوعود    
  . لذي يقول عنك إن نسلك سيقطع، فإن نسله هو سوف يقطع وسيبقى أبترا

 هذا الوحي كـان     �والغريب يف األمر أنه عندما تلقى املسيح املوعود         
 عاما، وكان هذا العدو ال يزال يف سن الشباب          ١٤لسعد اهللا ابنا يقارب عمره      

هللا اخلالق ِظل ولكن حني رفع ا. ومل يكن هناك سبب النقطاع نسله يف املستقبل
عن هذا الشخص بعد الوحي املذكور آنفا، انقطعت سلـسلة          " اخلالق"صفته  

 عامـا ومل يـرزق      ١٤وعاش بعد الوحي املذكور     . نسله مع حداثة سنه نسبيا    
م حتقيقـا للـوحي     ١٩٠٧كانون الثاين عام    /بذرية حىت مات يف أواخر يناير     

  . املذكور
يف ذلك أيضا دليل قوي علـى       لو اقتصرت املعجزة على هذا احلد لكان        

وبيان ذلك أن األعداء حني     .  زادها عظمة  �صفة خلق اهللا تعاىل، ولكن اهللا       
اإلمام (، بدأوا من ناحية يثريون ضجة أن املرزا         �رأوا ظهور آية عظيمة له      

كان قد تنبأ أن سعد اهللا سيكون أبتر ولكن ابنه موجود، ومـن             ) �املهدي  
دهم لتزويج هذا االبن ليكون له أوالد فتتسىن هلم         ناحية ثانية بذلوا قصارى جه    

ردا " حقيقة الـوحي  "فكتب حضرته يف كتابه     . �فرصة لتكذيب حضرته    
على اعتراضام أن هذا االبن كان موجودا قبل النبوءة، فوجـوده ال ينـايف              

ولكن لو رزق هذا االبن أوالدا لكان ذلك مدعاة لالعتراض،          . مضمون النبوءة 
أنه لن يرزق بأوالد أبدا وسيبقى سعد اهللا مقطوع النسل وأبتـر  ولكن تذكروا   

مث زوجه  . حتما، وكذلك كان؛ فقد زوج ابن سعد اهللا ولكنه مل يرزق بأوالد           
 ولكنه  � مرة ثانية لعله يرزق بولد فيجدوا فرصة لتكذيبه          �أعداء أمحد   

  . مل يرزق بولد إىل اليوم

                                                 
 . الطبعة الرابعة٢٦٥، ص � لمسيح املوعودموعة الرؤى والكشوف ل، جم"التذكرة" 1
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 أوالدا ألمر يرتعب اإلنسان مـن اإلقـدام       القول بأن شابا يافعا لن يرزق     
 ذلك يف كتابه اعترض عليه بـشدة أحـد          �وعندما كتب حضرته    . عليه

 الذي كان حماميا وكان إميانه ضعيفا لضحالة بصريته، وقد تعثر بعـد             -مريديه
ملاذا تكتب  :  وقال -� كما تعثر بعض حواريي املسيح الناصري        �وفاته  

واجهنا مشكلة كبرية وألدى ذلك إىل مشاتة األعداء،  هكذا؟ فلو رزق باألوالد ل    
أنى :  يف اجلواب  �فقال  . ومن املمكن أيضا أن يرفع أحد منهم قضية ضدك        

يل أن أعرض عما خيربين به اهللا تعاىل أو أشك فيه؟ وإن اعتراضك هذا ناتج عن     
  . وهذا ما ثبت بالضبط. قلة اإلميان ليس إال

. ر لقال قائل بأن وفاته كانت وليدة صدفة       فلو مات ابن سعد اهللا يف الصغ      
مث .  عاما ١٥أن اهللا تعاىل حرم سعد اهللا من األوالد إىل          ! ولكن انظروا وتأملوا  

لـو مل  . زوج االبن الوحيد الذي كان موجودا من قبل مرتني ومل يرزق بأوالد   
 يكن اهللا قد قدر أن يرد على هذا العدو بذاءة لسانه، ويعاقـب الـذي متـرد                

فهل ألحد أن يتأمل يف هذه املعجزة متجردا من         . واعتدى ملا حدث ما حدث    
التعصب أن يقول بأن إله اإلسالم ليس خالقا اليوم كما كان منذ بدء اخلليقة؟              

 أن يرزق فالنٌ باألوالد فحدث كما قدر، وقدر أال يـرزق            �أومل يقدر اهللا    
ينال إميانا قويا وحيـا بعـد       شخص آخر بولد فلم يرزق به؟ فمن ذا الذي ال           

معايشة هذه اآلية، وال ميتلئ قلبه باليقني واالنشراح؟ ومن ذا الذي ال يـسمو              
، إىل درجة "جيب أن يكون هناك خالق ما: "بعدها من درجة الظن والشك وأنه

  .؟ فسبحان اهللا أحسن اخلالقني"اخلالق موجود"اليقني والطمأنينة بأن 
، وهي أيضا معروفة مثل الصفات املذكورة       �هللا  واآلن أتناول صفة ثالثة     

واحلق أن الناس يؤمنون ذه     . آنفا ويعرفها كل صغري وكبري، أي صفة الشفاء       
الصفة إميانا كامال حبيث يدعي أتباع كثري من األديان أم يستطيعون أن يروا             

 .مناذجها حبيث إن كثريا منهم متوجهون إىل معاجلة املرضى بواسـطة الـدعاء   
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ولكن كل من يستخدم العقل والفطنة يستطيع أن يدرك أنه ليس ألمر الـشفاء        
عالقة مع الدعاء أو بقدر اهللا اخلاص ألن هذا النوع من الشفاء لـيس خاصـا             

بل يوجد الذين يتسببون يف شـفاء كهـذا يف املـسيحيني            . بأتباع دين معني  
 هذه، اعتبار هـذا     فكيف ميكن، واحلالة  . واهلندوس واليهود والزرادشتيني أيضا   

  األمر دليال على صدق دين ما؟ وكيف ميكن اعتباره عالمة صلة صاحبه باهللا؟
 وثانيا، إذا اعترب ذلك عالمة العالقة باهللا تعاىل فلنا احلق أن نسأل هؤالء              

بسبب دعائهم وتشفي املريض وال     " الشايف"ملاذا تتفاعل صفة اهللا تعاىل      : الناس
" اإلحيـاء "و" العلـم "و" اخللـق "األخرى كـصفة     �يج أدعيتهم صفاِته    

وغريها؟ فالذي يدعي أن إحدى الصفات ظهرت نتيجـة دعائـه           " احلفظ"و
ملاذا ال يظهر اهللا تعاىل بقيـة       : وتركيزه، عليه أن جييب جوابا مقنعا على سؤال       

صفاته؟ أما الذين ينكرون ظهور صفات اهللا تعاىل بتاتا فيمكن أن حياجوا قائلني           
  . صفات اهللا تعاىل ال تظهر أصلًابأن 

احلق أنه عالوة على الدعاء واستجابته فقد أودع اُهللا يف اإلنـسان قـوةً              
وإن موجة أفكاره تتسرب إىل     . طبيعية بأن يترك تركيزه تأثريا خافيا على غريه       

الشخص الذي يركّز عليه وتسيطر على أعصابه وجتعل أفكار املعمول عليه مثل            
ني يتم التطابق بني أفكارمها يبدأ يف أفكار املعمول عليه تغير           وح. أفكار العامل 

ولكن هذا التأثري يبقى مقتصرا، إال فيما       . حسن أو سيء حبسب أفكار العامل     
شذ وندر، وعلى األعصاب فقط، مبعىن أنه قد تزول احلمى أو تتالشى محـرة              

مراض مثل العني لدى شخص أو خيتفي الصداع مثال، ولكن ال ميكن أن تزول أ 
تتقـوى  ) صفة التركيز (إن هذه الصفة    . الزهري أو اجلذام أو السل وما شاها      

كثريا باملمارسة، غري أنه ليس ضروريا أن تظهر النتائج املرجوة حتما حـسب             
. األصل يف املوضوع هو التركيز    . القواعد مبجرد اللمس باليد أو ما شابه ذلك       

 -ولو على شـكل دعـاء      - أمر معني  فلو مت التركيز أو متركزت األفكار على      
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. كل مهتم باملوضوع يستطيع أن حيرز تقدما إثر ممارسة بـسيطة   . ألثّرت حتما 
والذين يستهلكون اخلمور وحلم اخلنـزير ميكن أن يتقدموا يف هـذا العلـم             

ولكن مهما تقدم اإلنسان فيه لن نعد هذا التقدم تقدما روحانيا، كما            . بسرعة
بل ميكن القول بأن فالنا استفاد من قـانون  . من اهللا تعاىللن حنسبه آية خارقة     

  . الطبيعة الذي وضعه اهللا تعاىل
جممل القول إن شعوذات الشفاء من هذا القبيل اليت يريها البعض يف هذه             
األيام ال تسمى آيات من اهللا على اإلطالق، وهي ليست خاصـة بـدين دون     

 تدليال على صفة اهللا تعـاىل  �وعود  أما املعجزات اليت أراها املسيح امل     . آخر
  . فإا تربهن جبالء وبصورة قاطعة أن اهللا تعاىل قادر على الشفاء" الشايف"

 يف هـذا    �أورد فيما يلي على سبيل املثال ال احلصر إحدى معجزاته           
  . الصدد

 تتقدم وتزدهر أسس حضرته يف قاديان مدرسة        �حينما بدأت مجاعته    
ة لتتصبغ األجيال القادمة بصبغة معتقدات اجلماعـة    ثانوية حتت إشراف اجلماع   

فاجنذب إليهـا الطـالب     . وأفكارها، وتتولد فيهم عواطف حب القوم وامللة      
األمحديون بكثرة من مناطق نائية أيضا ليتلقوا العلوم الدينية إىل جانب العلـوم             

فمن الطالب الذين جاؤوا من مناطق بعيدة كان هناك طالب امسـه            . الدنيوية
وأثناء إقامته يف قاديـان عـضه       ". حيدر آباد "من قرية يف والية     " بد الكرمي ع"

لتلقي العالج حيث يوجـد فـرع       " كسويل"كلب مسعور، فأُرِسل إىل مدينة      
ولكنه بعد  . عاد الطالب بعد العالج وظُن أنه ال خطر عليه اآلن         ". بيتور"ملعهد  

دة كما هو معـروف     فترة وجيزة جدا أصيب بنوبة جنون وتعرض ملعاناة شدي        
عن مرض الكَلَِب، فأصيب بنوبات تشنج يف احللق والـذعر املتزايـد واألرق             

        قْدم على ضرب املشرفني على عالجه وعضوبعـد زوال   . همواجلنون، وكان ي
. النوبة كان يندم كثريا ويقول هلم أن يتركوه وشأنه حىت ال يلحق م ضـررا              
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ملدرسة برقية إىل الطبيب املسؤول يف      عندها أرسل مدير ا   . وساءت حالته كثريا  
" عبد الكرمي "يسأله فيما إذا كان فعل شيء للطالب        " كسويل"مستشفى مدينة   

 Sorry nothing can be done for: "ممكنا؟ فجاء رد مـدير املستـشفى  

Abdul Karim،" ١".أي مع األسف ال ميكن فعل شيء لعبد الكرمي  
يدة كان التعليم فيها نادر الوجود،      وملا كان الطالب قد أتى من منطقة بع       

فساد الشعور بأنه لو مات هذا الطالب لترك ذلك تأثريا سلبيا يف تلك املناطق،              
 للدعاء مـن    �األمر الذي خلق محاسا غري عادي يف قلب املسيح املوعود           

 دعاءه وشفي املريض وقد ظُن عنـه        �واستجاب اهللا   . أجله، فدعا له بإحلاح   
ه بالتشنج شديدة إىل درجة     وت خالل سويعات، وكانت إصابت    من قبل أنه سيم   

  .  يصعب على املرء رؤيتهأن كان
الذين لديهم إملام بالطب يعرفون جيدا أن الذي عضه كلب مسعور لـو             
أصيب بالكَلَب تعذّرت معاجلته بل ميوت حتما، ومل حيدث إىل يومنا هـذا أن              

 شفاء هذا املريض إىل مدينة      وعندما وصل خرب  . جنا مريض مثله من موت حمتوم     
  :بعث أحد من أهلها رسالة جاء فيها" كسويل"

كان اخلرب مؤسفا جدا أن عبد الكرمي قد تضرر من عضة الكلب، ولكن             "
إن جناته من املوت ذه الـصورة       . من دواعي السرور الكثري أنه شفي بالدعاء      

  ٢."ألمر مل يسمع له نظري من قبل
لذي يربهن جبالء على أن هناك إلـها قـادرا         هذا هو النوع من الشفاء ا     

والذين يظهرون مناذج   . على الشفاء الذي ميكن أن يسمى وحده شفاء حقيقيا        

                                                 
. ٤٨٢-٤٨٠ ص،٢٢، اخلزائن الروحانية ج"تتمة حقيقة الوحي"تلخيصا عن  1
 .  الطبعة الرابعة٦٨٤ ص� للمسيح املوعود، جمموعة الرؤى والكشوف "التذكرة"و
 ٤٨٢، ص ٢٢ائن الروحانية جتتمة حقيقة الوحي، اخلز 2
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شفاء كهذا يستحقون أن يقال عنهم إم قدموا اهللا تعاىل إىل الدنيا بـصورته              
  . احلقيقية واليقينية

ة اهللا هذه    معجزات أخرى أيضا إلثبات صف     �لقد أرى املسيح املوعود     
وسيبقى هذا املوضوع غري مكتمل     . وتبياا، ولكن ال يتسع اال لذكرها هنا      
إنكـم أتبـاع   :  القساوسةَ قائال�ما مل أذكر ذلك اإلعالن الذي حتدى به     

املسيح األول الذي كان يري املعجزات، وأنتم تدعون كونكم نائبني له وممثليه، 
وأحتداكم أن تبارزوين يف الـدعاء؛      . �  وأنا أدعي أين نائب حملمد رسول اهللا      

فلنختر بعض املرضى املصابني بأمراض خطرية يعترب شفاؤهم مستحيال عادةً، مث           
مث ليدع ِكال الفريقني ملرضـاه، مث نـرى         . نوزع هؤالء املرضى علينا بالقرعة    
ولكن لألسف الشديد مل خيرج القساوسة . ١مرضى أي فريق يشفيهم اهللا تعاىل؟

  .  املبارزةهلذه
أيضا، وتتفق عليها مجيع األديان ولكن ما       " القدوس"من صفات اهللا تعاىل     

 قدوسا؟ فأولًا إن صفات �من دين خيربنا كيف ميكن االطالع على كون اهللا   
اهللا اليت تذكرها خمتلف األديان هي مشتبه فيها يف حد ذاا، فكيف إذًا ميكننـا          

س؟ ولو غضضنا الطرف عن هـذا األمـر         أن نتأكد من خالهلا أنه تعاىل قدو      
. واعتربنا الصفة اليت حنن بصددها دائمة ومستقلة ملا وجدنا على ذلك دلـيال            

واحلق أنه ليس هناك دليل على هذه الصفة إال أن يكون هناك أناس نالوا قرب               
وإال . اهللا تعاىل وتشرفوا مبرتبة لقائه مث نرى صفة القدوسية متجلية يف نفوسهم           

مشتبه فيها من ناحية، ومن ناحية ثانية ال بـد مـن        " القدوس" اهللا   فتبقى صفة 
فنحن نرى أنه لو ألصقنا وردة بلباس ملدة        . إنكار تشرف أحٍد بقرب اهللا تعاىل     

وجيزة لفاحت منه رائحتها الطيبة، كذلك لو جلس اإلنسان عنـد شـخص             
ن نقبل أن   استخدم العطور لتضوعت من ثيابه روائح زكية، فكيف ميكن إذن أ          

                                                 
  ٥٥٩، ص١٥، اخلزائن الروحانية ج"غزنويةالالتحفة "تلخيصا عن  1
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 شيئا، وبقي حمروما من     �شخصا قد نال قرب اهللا تعاىل ولكنه مل جيد من اهللا            
شذى القدوسية اليت هي جامعة للصفات اإلهلية كلها؟ ملا كان هذا األمر منافيا             

 وال ميكن التوصـل إىل      �للعقل واملنطق فال ميكن أن يعد أحد مقربا إىل اهللا           
ن خالل الشخص الذي نال القدوسية من اهللا تعاىل         دليل على قدوسية اهللا إال م     

  . وصار قدوسا بنفسه، وأصبح أسوة للعامل من حيث تقواه وحسناته
 جند أنه   �حينما نلقي من هذا املنطلق نظرةً على حياة املسيح املوعود           

ال شك أن هذه الـصفة      . وضوح النهار " القدوس"قد أثبت ووضح صفة اهللا      
تناسب مقتضيات البشرية، وإال سيصبح إلــها،       تنعكس يف اإلنسان بصورة     

ولكن انعكاس القدوسية مبا يناسب مقتضيات البشرية . األمر الذي خيالف العقل
ال يقلل من شأا، بل يؤدي واجبه؛ أي إثبات الصفات اإلهلية علـى أحـسن            

  .وجه
 هذه الصفة أيضا يف نفسه كما قلت مـن          �لقد خلق املسيح املوعود     

 كان منـزها عن كل عيـب       �ألد أعدائه أيضا يقرون أنه      قبل، ونرى أن    
  . ونقيصة

هنا جيب أن نتذكر نقطة مهمة وهي أن املوعودين عندما يأتون إىل الدنيا             
يرميهم الناس بشىت العيوب والتهم بسبب العداوة الدينية، ألن العداوة تعمـي            

اة األنبياء البد دائما    إذًا، فعند دراسة حي   . اإلنسان وتصمه، وتريه الفضيلة مثلبةً    
من النظر يف حيام قبل إعالم النبوة ألن الناس إىل ذلك احلني ال يناصـبوم         

  . فتلك الفترة من حيام هي معيار قدوسيتهم. العداوة اليت تعميهم نتيجة العناد
 الذي كان أحد اهلداة املرسلني مـن اهللا         �إن سيدنا املسيح الناصري     

كانـت  . � الفئة اليت كان ينتمي إليها املسيح املوعود         تعاىل، كان فردا من   
حياة املسيح الناصري أيضا، كما كان مفروضا، طاهرة وطيبة إىل درجـة أنْ             
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فهذا التحدي ال ميكن    . ١؟"من ِمنكُم يبكِّتِني علَى خِطيةٍ    : "حتدى معارضيه قائال  
ن النبوة يشرعون يف كيل     إال أن يكون عن حياته قبل النبوة ألن الناس بعد إعال          

جاَء ابن  ": �فيقول املسيح الناصري    . االعتراضات لكوم عموا من العناد    
ذَا ِإنسانٌ أَكُولٌ وِشريب خمٍر، مِحـب        هو: اِإلنساِن يأْكُلُ ويشرب، فَيقُولُونَ   

   ٢".ِللْعشاِرين والْخطَاِة
كما وصفوه بل غشي عيونهم التعنـت        �بطيعة احلال مل يكن املسيح      

 أيضا مثَال ساميا من القدوسية، وقد       �كانت حياة املسيح املوعود     . والعناد
شهد ألد أعدائه أنه ال ميكن أن ينسب إليه أي عيب أو خطية يف حياته قبـل                 

  . إعالنه النبوة
حسني البطالوي، الذي صار فيما بعد من أشـد خـصومه           الشيخ حممد   

  : قبل أنْ يبعثه اهللا تعاىل�هو يصف مؤسس اجلماعة ، قال و�
 قبل ادعائـه    �الرباهني األمحدية، الذي ألّفه     (إن مؤلف هذا الكتاب      "

 يف املسلمني القدامى يف الثبات الغريب       عدمي املثال، إذ قَلَّ نظريه    ) كونه مسيحا 
حلـال  خلدمة اإلسالم، ونصرة الدين احلق بالنفس والنفيس والقلم واللسان وا         

  . ٣..."والقال
" نصرة الدين احلق بالنفس والنفيس والقلم واللسان واحلال       "إن الكلمات   

 يف �جلديرة باالنتباه اخلاص يف الشهادة املـذكورة، ومعناهـا أن أسـوته      
األخالق وحسن املعاملة كانت جتذب الناس إىل اإلسالم تلقائيا، وأا ألسـوة            

  . سلمني القدامى أيضاكاملة إىل درجٍة قلَّ نظريها يف امل
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ميكن أن يدرك املرء بكل سهولة نظرا إىل ما مييل إليه أتباع مجيع املذاهب              
من إطراء األوائل واحترامهم ورفع درجام، كم كان صعبا على شيخ مثلـه             

وتنال شهادته أمهية أكرب لسبب . القولُ بأن فالنا قد سبق املسلمني األوائل أيضا
 �سكن قرب قاديان، وكان يعرف املسيح املوعود آخر أيضا وهو أنه كان ي   

  .منذ الصغر، وكان اللقاء يتم بينهما باطِّراد
ليس ذلك فحسب بل    . �هذه شهادة شخص كان من أشد خصومه        

إن الناس مـن خمتلـف املـذاهب    . كل من عرفه كان معترفا بصالحه وتقواه     
سيخ واملسلمون من   واألديان يسكنون يف قاديان مبن فيهم اهلندوس واآلريا، وال        

هناك مركـز كـبري     ) اليت تعد بوابة قاديان   (غري األمحديني، ويف مدينة بطاله      
 بل العداوة اليت يكنوا قد ال       �للمسيحيني، وكل هؤالء كانوا ألد أعدائه       

يكنها غريهم ألن النيب ال ينال إكراما واحتراما يف مدينته ومنطقته، ولكن مجيع             
 يعترفون أنه ال ميكن ألحد أن يوجه إصبع االام          �ه  الناس رغم عداوم ل   

وكانوا واثقني من صدق    . إىل ورعه وتقواه منذ الصغر إىل آخر حلظة من حياته         
مقاله حىت أن الذين كانوا خائضني يف قضايا جنائية يف احملاكم مع أفراد عائلته              

 يف  �ه  ويعدون أنفسهم على حق كانوا يقترحون دائما أم سيقبلون شهادت         
 لن يقول إال احلق مهمـا تعـرض         �القضية، ألم كانوا يعرفون جيدا أنه       

  . أقاربه للخسارة
 قضية وكان ممكنـا أن يعاقَـب        �ذات مرة رفع مكتب الربيد ضده       

ملا كانت قوانني الربيد تنتـهك يف       . حضرته بعقوبة السجن والغرامة املالية معا     
أن يعاقَب شخص أو شخصان بعقوبة      ذلك الزمن بكثرة فأراد مسؤولو الربيد       

ولذلك كان املسؤول اإلجنليزي على مكتب الربيد . قاسية ليكون عربة لآلخرين
وكان أساس .  بأية حال�يتابع القضية بنفسه ويصر على أن يعاقَب حضرته 

القضية على شهادة شخص واحد وهو الذي فتح الطرد الربيدي الذي أرسـله             
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ه رسالة، وكان وضعها يف الطرد جرمية حبسب         فوجد في  �إليه سيدنا أمحد    
 بأن الوسيلة الوحيدة لتجنـب      �فقال احملامون لسيدنا أمحد     . قواعد الربيد 

العقوبة هي أن تقول بأنك كنت قد أرسلت الرسالة منفصلة ومل تـضعها يف              
وحيث أن الشخص الذي أُرسل إليه الطرد الربيدي كان قسيسا وسبق           . الطرد

فإن عذره  . ، وكان يضمر له عداوة نوعا ما      �ت مع حضرته    أن قام باملناظرا  
 رفض اقتراح احملامني رفضا     �ولكنه  .  هذا يكون جديرا بالقبول حتما     �

ال ميكنين أن أكذب، وقد وضعت الرسالة يف الطرد، وإن كنت قد            : باتا وقال 
  . وضعتها ظنا مين أن الرسالة تتعلق مبضمون الطرد

القاضي تأثريا كبريا وبرأ ساحته رغم إصرار        أثر على    �إن صدق مقاله    
موظفي الربيد على معاقبته، وقال بأن الشخص الذي يواجه خطـرا حمتومـا             
بالسجن ويستطيع أن ينقذ نفسه من ذلك بكلمة واحدة فقط، ولكنه مل يعبـأ              

   . ١بالعقوبة، فال أستطيع أن أعاقبه قط
ن يعـرف سـيدنا   تعجبين كثريا شهادة ذلك العجوز من السيخ الذي كا       

 منذ الصغر، فكان يذكره ويبكي فيجهش بالبكاء ويقول، كنا جنلس �أمحد 
يف جملسه فكان يقول لنا، اذهبوا إىل والدي احملترم واشفعوا يل عنده أن يتركين              

كان هذا العجوز يقول هذا     . وشأين ألخدم الدين، ويعفيين من األمور الدنيوية      
  ".  منذ والدتهكان ويل اهللا: "وجيهش بالبكاء ويقول

 الذي كان يعتنق دينا غري دين املسيح املوعـود          -إن شهادة هذا الشخص   
 ليـست  -، وهو عارف بأسراره أيـضا �، وشهد مجيع فترات حياته  �

مث ال يقتصر األمر على ذلك فحسب، بل احلق أنه كلما زادت            . شهادة عادية 
. مواساته للبـشر  أثىن أكثر على أخالقه احلسنة وتقواه و     �معرفة أحدهم به    

واملعلوم أنه ليس هناك معيار لألخالق الفاضلة أفضل من أن ميـدح اإلنـسانَ              
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معارفُه وغريهم من املطلعني على وقائع حياته كلـها، ويثنـوا علـى أمانتـه             
  .وطهارته

 كما حتدى املسيح الناصـري      - معارضيه �لقد حتدى املسيح املوعود     
  :�، فقد قال  ولكن ما كان ألحد أن يبارزه- معارضيه�

لقد عشت فيكم أربعني سنة، وشاهدمتوين طيلة هذه املدة، وعلمـتم أن            "
. وقد حفظين اهللا تعاىل من قذارات احليـاة       . االفتراء أو الكذب ليس من عاديت     

والذي بقي حمفوظا مصونا من كل أنواع االفتراء والشر واملكر السيء واخلبث            
 قط، فكيف ميكن أن يفتري اآلن على       إىل مدة أربعني سنة، ومل يفتِر على اخللق       

  .  ١" على عكس عادته القدمية؟�اهللا 
  : �مث يقول 

من منكم يستطيع أن ينتقد شيئًا يف شؤون حيايت؟ وما ذلك إال فضل منه            "
  .٢" أنه ثبتين على التقوى منذ نعومة أظفاري�

 مل تكن خاليـة مـن       �يتبني من هذه الشهادات والدعاوي أن حياته        
 تقيّا وورعا إىل درجة أن معارضـيه شـهدوا          � فحسب، بل كان     العيوب

. باإلمجاع على تقواه وطهارته، وإن كانوا حيسبونه خمطئا يف إعالنه املهدويـة           
  ".والفضل ما شهدت به األعداء"

أيـضا،  " القـدوس " صفة اهللا تعاىل     �فقد ظهرت من خالل شخصه      
كم هو ذلك اإللـه قـدوس       فعلمنا يقينا ورأينا باالطالع على حالته وأسوته        

ومقدس الذي كان عبده حائزا على درجة من الورع والتقوى حبيث مل يرتكب 
أي إمث من املهد إىل اللحد، ومل يظهر منه أي عيب أخالقي أو روحاين، بل ظل   

                                                 
 ٢٨٣: ، الصفحة١٥ ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية جملد1
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ثابتا على مجيع األخالق الفاضلة وضرب مثاال حيا يف التقـوى، سـبحان اهللا              
  . وتعاىل عما يصفون
لقـد  . أي الذي حييي األموات   " احمليي"هللا تعاىل أيضا صفة     ومن صفات ا  

 قد  �جاء تركيز كبري يف اإلجنيل على مثل هذه املعجزات، وقيل إن املسيح             
أحيا األموات، فهل يسع أحدا اليوم أن يقوم بـذلك؟ إن قلوبنـا ال تطمـئن              
 للقصص القدمية وال ميكن أن نؤمن ذه الصفة ما مل نشاهد عالمة ظهورها يف             

 بالـشهادة   �وبفضل اهللا تعاىل قد أمدنا املسيح املوعـود         . هذه الدنيا أيضا  
  . الفعلية على صفة اهللا تعاىل هذه وأحيا إمياننا

قبل أن أقدم مثاال على هذا النوع من املعجزات أرى مناسبا أن أبـني أن               
أوالمها تلك اليت لو ظهرت يف هذه الدنيا ظهورا كامال          .  نوعان �صفات اهللا   

فال يظهرها اهللا تعاىل يف الدنيا كمـا        . ان ذلك خمالفا لبعض صفاته األخرى     لك
وإن صفة إحياء األموات أيضا تندرج حتت قائمة . ستظهر يف حياتنا بعد املمات

فلو بدأ األموات يعودون إىل احلياة يف احلقيقة ملا بقي لإلميان أيـة             . هذا النوع 
ولو ظهر للعيان مثلَ    .  شيء من اإلخفاء   فائدة، ألن اإلميان إمنا ينفع إذا بقي فيه       

فهل من أحد يف الدنيا يعطي اجلوائز ملـن    . األشياء املرئية ملا كانت له أية فائدة      
يعد البحر حبرا وحيسب الشمس مشسا؟ احلق أن الذين يكتـشفون األسـرار             

قصارى القول إن األمـوات     . الدقيقة هم الذين يستحقون اإلنعامات واجلوائز     
بل تظهر معجزة إحيـاء املـوتى علـى         .  ال يعودون إىل الدنيا ثانية     احلقيقيني

وجهني، إما بإحياء املوتى الروحانيني أو بإعادة املرضى املوشكني على املـوت            
احملتوم إىل احلياة ثانيةً، أو بإحياء الذين ماتوا ظاهريا ومل ميوتوا يف احلقيقة، كما              

تنحوا، : قَالَ لَهم: "٩إلصحاح  يف مىت ا�ورد ذكر امرأة على لسان املسيح 
  .١"فَضِحكُوا علَيه. فَِإنَّ الصِبيةَ لَم تمت لِكنها ناِئمةٌ
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وال أرى حاجة إىل أن أقول شيئا بالنسبة إىل إحياء املوتى الروحانيني، ألن             
ولسوف أذكر هنا مثالني للنـوع      . كل واحد منا مثال حي على هذا اإلحياء       

  .من اإلحياءالثاين 
 �، االبن األصغر لسيدنا اإلمام املهدي       "مبارك أمحد "ذات مرة مرض    

واشتد به املرض فكان يغشى عليه على فترات متقاربة جدا، فـشارف علـى              
 عاكفا  �وبينما كان حضرته    . املوت، حىت ظن املشرفون عليه أنه قد مات       

ميكن أن تتوقـف    : على الدعاء يف غرفة جماورة إذ نادى عليه أحد الناس وقال          
فجاء حضرته إىل الطفل ووضع يده      . عن الدعاء اآلن، فالصيب قد لفظ أنفاسه      

  .على جسمه وركَّز لدقيقتني أو ثالث دقائق، فعاد الصيب يتنفس جمددا
ومبناسبة أخرى مرض السيد ميان عبد الرحيم خان ابن السيد نواب حممد            

" مالري كوتلـة  " هاجر من    ، وقد "مالري كوتلة "علي خان الذي هو خال لنواب       
كان املريض مصابا بالتيفوئيد، وكان يشرف      . إىل قاديان وسكنها بصورة دائمة    

 الذي كان طبيبا حاذقا     �على عالجه طبيبان باإلضافة إىل املولوي نور الدين         
. يف جمال الطب الشعيب وكان فيما سبق طبيبا ملكيا يف بالط مهاراجا جامون            

 بأن املـريض ال     � حىت صرح الطبيبان ونور الدين       ولكن املرض بلغ به مبلغا    
. ميكن أن ينجو من املوت، ولن يعيش إال لسويعات وال فائدة من العالج اآلن             

 ذلك توجه يف احلال إىل الدعاء للمريض، فتلقى         �حني علم املسيح املوعود     
يارب :  يف حضرة اهللا أكثر وقال     �فتضرع  . إهلاما أن املريض ميت ال حمالة     

فقـال تعـاىل يف     .  كان وقت الدعاء قد مضى وحان موته فإنين أشفع له          إذا
  .١."من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه: "اجلواب
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 بأنه ترك الدعاء بعد هذا اإلهلام، وعلى إثر ذلك تلقى إهلامـا             �يقول  
 للمريض وخرج من الغرفة وقال للجميع       �فشفع  . ١"إنك أنت ااز  : "ثانيةً

   نقَذ من املوت حتما ألن اهللا تعاىل قد أنقذه من براثن املوت    بأن املريض سوف ي
فبدأ الطفل يتماثل للشفاء فورا حىت شفي متاما خالل بضعة          . بسبب شفاعيت له  

السيد عبد الرحيم خانْ املعين ذه املعجزة ال يزال على قيد احلياة بفضل             . أيام
ال والده وكثري من الـشهود    اهللا تعاىل ويدرس حاليا احملاماة يف بريطانيا، وال يز        

على قيد احلياة ويستطيعون أن يشهدوا مجيعا أم شاهدوا بأم أعينهم ظهـور             
  . �بواسطة املسيح املوعود " احمليي"صفة اهللا 

مجيع األديان تتفـق    . أيضا" املالكية"ومن صفات اهللا تعاىل املعروفة صفة       
؟ �ية مالكيتـه   ولكن ما هي كيف   .  مالك كل ذرة يف هذا الكون      �على أنه   

وبدون التوصل إىل حجة قوية على ذلك ال ميكننا قطعا أن نتيقّن بكونه مالكا              
ألننا نشاهد يف الظاهر عالمات ظاهرة مللكية املالكني اآلخرين، وال نرى عالمة            

ال شك أنه ميكن القول، كما هو واقع األمـر          . مللكية اهللا تعاىل يف هذه الدنيا     
سن قانونا، ونظام العامل جاٍر حبسبه ولكن مع ذلك ال          أيضا، بأن اهللا تعاىل قد      

بد أن يكون يف الدنيا شخص مقرب إىل اهللا لتظهر على يده صفة مالكيـة اهللا                
 وتكون دليال على قرب هذا الشخص من اهللا تعاىل، حىت يتأكد الناس أن              �
ك وإال فلو انربى شخص عادي وقال إنه هو مال.  مالك العامل يف الواقع   �اهللا  

أنا وضعت  : الدنيا كلها، وإذا قيل له ملاذا إذًا حتكم فيك قوانني الطبيعة؟ فقال           
هذا القانون منذ األزل ليعمل على هذا النحو، ملا كان لدى املؤمنني باهللا أي رد 

بل جند أن كثريا من الناس يقومون مبثل هذه الدعاوى، ويؤلِّهـون            . على قوله 
ى ذلك لو علموا أنه يوجد دليل حي يف الدنيا  واحلق أم ملا جترؤوا عل    . أنفسهم

على كون اهللا مالكا، ملا اجترؤوا على قوهلم إنه ال يسع أحدا أن يفند إدعاءهم،      
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وملا قال أحدهم إن ما يعترض املؤمنون باهللا تعاىل به على ألوهييت، هو ذات ما               
 تعاىل يف إذًا عندما يكون هناك دليل حي على مالكية اهللا    . اعترض به على إهلهم   

 وخيدعوا العامل   �الدنيا، فلن يتجاسر مثل هؤالء الناس على أن يستهزئوا باهللا           
هكذا، ألنه باإلمكان يف هذه احلالة أن يقدم مقابلهم عباد اهللا املقربون الـذين              

إن مالكية اهللا   ! انظروا: يأتون البسني رداء فضل اهللا تعاىل، وميكن أن يقال هلم         
هم، فإذا كنتم أنتم آهلة فقدموا دليال أقوى على مالكيتكم،          تعاىل تظهر بواسطت  

ألن عباد اهللا املقربني يدعون أم نائبون هللا، بينما أنتم تدعون أنكم أنفـسكم              
فهذا هو الطريق األمثل لدحض مجيع الوساوس، ألن هؤالء املتـألّهون ال            . آهلة

  .ميلكون أي رد على ذلك
حظي بقرب اهللا تعاىل وأظهر بشخصه       � إننا ندعي أن املسيح املوعود    

ومل يشهد فقط على أن     . صفة مالكية اهللا أيضا كما أظهر صفات اهللا األخرى        
اإلسالم يقدر على أن يوصل اإلنسان باهللا بل فتح أيضا بابا علـى مـصراعيه               

  . لآلخرين أن يؤمنوا باهللا تعاىل إميانا كامال
و أنه حني تفشى الطاعون يف      وأحد األمثلة على معجزاته من هذا القبيل ه       

 قد أنبأ قبل األوان أن طاعونا جارفا        �قاديان وأصبح شديد الوطأة، وكان      
سوف يتفشى يف البالد، ونشر كشفا له أيضا رأى فيه أن الطـاعون جيـول               

 يف مجيع أطراف البالد، وحينما      - ككائن مهيب وجهه كوجه الفيل     -ويصول
دٍب وأقـر خبـضوعه خـضوعا       ؤانتهى من صوله مرة جلس أمامه كخادم م       

  ١.كامال
؛ أي ٢"النار خادمة لنا، بل خادمة خـدامنا    : " إهلاما جاء فيه   �مث تلقى   

أن الطاعون ليس خادمنا فحسب بل هو خادم خدامنا الذين قد أصبحوا لنـا              
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متاما وجعلوا مرضام تابعة ملرضاتنا، أولئك لن يلحق م الطاعون أي ضـرر             
  .١"إين أحافظ كل من يف الدار: "قى إهلاما آخر نصهمث تل. وسيحمون منه

 فنشر حضرته هذه اإلهلامات يف الكتب واجلرائد على الفـور، وحتـدى            
معارضيه أم إذا كانوا يعدونه كاذبا وحيسبون أنفسهم على احلق فلينشروا مثل          
هذا اخلرب، مث لينظروا هل يحفَظون أو تحفظ بيوم من الطاعون؟ فمـا بـرز               

  . دأح
كل الناس الذين حياولون أن يطلعوا على األحـداث اجلاريـة يف العـامل     

وكان على أشـده يف     .  عاما ٢٨يعرفون جيدا أن الطاعون متفش يف اهلند منذ         
 اإلهلامات املذكورة، وقـد راح      �م حني تلقى املسيح املوعود      ١٩٠١عام  

ل عام ميـوت  ويف ك. ضحيته إىل يومنا هذا قرابة سبعة أو مثانية ماليني شخص        
وكانت وطأة الطاعون   . بالطاعون حنو ثالث مئة ألف أو أربع مئة ألف شخص         

على إقليم البنجاب أشد من غريه، إذ قد مات يف هذا اإلقليم وحده أكثر مـن         
فما أكرب حساسية هـذا     . ثالثة أرباع العدد اإلمجايل من الذين ماتوا بالطاعون       

وما يزيد  ! رضة للوباء الشديد  اإلعالن من ِقبل شخص يسكن يف منطقة هي ع        
األمر غرابة هو أن اإلعالن ال يشمل شخصا واحدا فقط بل يشمل بيتا يسكنه              

مث ال ميتد نطاقه إىل عام واحد فقط بل إىل فترة طويلة            . سبعون أو مئة شخص   
من يستطيع أن يتحمل مسؤولية كهذه؟ أية قوة تقدر على حتقيق هـذه             . جدا

  النبوءة؟
أيضا أن قاديان قرية صغرية فال ـتم احلكومـة مطلقـا            وجيدر باالنتباه   

الساكنون يف أمريكا وأوروبا ال يستطيعون أن يتصوروا حالـة          . بالنظافة فيها 
إن حالتها ال تِقلُّ سوًءا عن قرى الشام اليت خيم فيها الطـاعون             . أزقتها السيئة 
اطت به   مل يكن خارج القرية بل يف وسطها، وأح        �وإن بيته   . منذ أمد بعيد  
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بيوت أخرى، لذا ال ميكن القول بأن النظافة أو اجلو املكشوف كان سـببا يف               
وأضف إىل ذلك أن بيته يقع يف املنطقة املنخفضة مـن        . محاية بيته من الطاعون   

. القرية وقنوات املياة الوسخة لنصف القرية على األقل كانت متر من حول بيته            
سني قدما تقريبا، وكانت تبقى مليئة      وكانت هناك ِبركة ماء أيضا على بعد مخ       

غري أن اجلزء األكرب من الربكة قد       (باملاء اآلسن بعد األمطار إىل فترات طويلة        
فإن إعالنا كهذا ومن قبل     ). رِدم بالتراب فيما بعد، وبذلك بعدت الِبركة قليال       

اء ولو حتقق ما ج   .  ليس أمرا عاديا   آنفاشخص يقيم يف املنطقة والبيئة املذكورة       
. يف اإلعالن بصورة عادية فقط لكان دليال عظيما على كون اهللا تعاىل مالكـا             

 قد هيأ لتعظيم هذه اآلية أسبابا أخرى أيضا أدت إىل عظمة شأا �ولكن اهللا 
  . أكثر

مل يسبق تفشي الطاعون يف قاديان نشر هذا اإلعالن، ولو مـضت أيـام              
حتظى خبصوصية فال تنمو جرثومة لعل هذه املنطقة : الطاعون بسرعة لقال الناس

.   ليعلن هذا اإلعالن مستغال الظروف      �الطاعون فيها مما دفع سيدنا أمحد       
. ولكن ما إن نشر هذا اإلعالن حىت أرسل اهللا تعاىل الطاعون إىل تلك املنطقة             

مث كان للطاعون جولة وصولة قاسيتان يف قاديان، وليس لعام أو عامني أو ثالثة      
ويف هذه احلالة أيضا لو بقـي       .  ألربعة أو مخسة أعوام متتالية     أعوام فحسب بل  

 لبقي األمر مـشتبها     �الوباء مقتصرا على حارات أخرى ومل يدخل حارته         
ولكن الطاعون . فيه، ولقيل إن ذلك قد يكون راجعا إىل إجراءات معينة للنظافة

يوتا تقع  ، مث اقترب أكثر من بيته ودخل ب       �دخل أيضا احلارة اليت فيها بيته       
ذات اليمني وذات الشمال، وداهم أيضا بيوتا جدرانها مالصقة جلدران بيتـه            

ومل ميت يف   . �، وهاجم مينة ويسرة وإقباال وإدبارا دون أن يدخل بيته           �
فكان مثل بيته كبيت أحاطت به بيوت أخرى من         . بيته وال فأرة دونك الناس    

قي ذلك البيـت يف وسـطها       كل اجلوانب فأتاها احلريق فتحولت إىل رماد وب       
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وبذلك يتبني جبالء   . حمفوظا مصونا ختمد ألسنة اللهب تلقائيا كلما اقتربت منه        
 وجتعلها بـردا    من حيث ال يراها أحد    أن هناك قوة عليا ترش املياه على النار         

صال الطاعون وجال ليس لسنة أو سـنتني  . وسالما على هذا البيت دون غريه     
حصد يف اهلند من ثالثني إىل أربعني ألف شخص         بل خلمس سنوات متتالية، و    

ظل الطاعون حيوم ويدور حول بيت اإلمام املهـدي واملـسيح           . كل أسبوع 
مع العلم أن .  ولكنه كان خيتفي دون أن يلحق بساكنيه أدىن ضرر�املوعود 

 أيام تفشي الوباء لينالوا نصيبا من       �كثريا من أفراد اجلماعة انتقلوا إىل بيته        
 املذكورة يف النبوءة، فازداد عدد الساكنني يف بيته كثريا علما أنّ عددا             احلماية

  .هائال كمثله هو نذير خطر يف األيام العادية فما بالك يف أيام تفشي األوبئة
 أمام العامل هذه املعجزة أو الدليل على مالكية اهللا �فقدم اإلمام املهدي 

ن العناد أن هناك إلـها ذا صفات تعاىل، ومن خالله أقنع كل من يفكر بعيدا ع  
  .  �كاملة وأن العبد يستطيع أن ينال قربه 

وبيـان  .  ظهر يف البالد الغربية نفسها أيضا      �ومثال آخر على مالكيته     
للبعثة " إيلياء"قد ادعى أنه " دوئي"ذلك أن شخصا من سكان أمريكا كان امسه     

ال واسع النطاق حـىت     لقد نال إعالنه هذا قبو    . �الثانية للمسيح الناصري    
اتبعته ألوف مؤلفة من الناس، فعمر مدينة قرب مدينة شيكاغو األمريكية ومساها 

وكان واثقا من أن مدينته هذه سوف تكون نقطة انطـالق ديـن             ". صهيون"
وقد ادعى أن دعاءه بل إن ملسه باليد فقط يربئ . جديد ينتشر على أوسع نطاق

وعندما انتشرت  . لناس من استخدام األدوية   املرضى من أمراضهم، فكان مينع ا     
عندما . �دعوته إىل حد ما أعلن أن اهللا بعثه ليبيد املسلمني قبل جميء املسيح 

 حماضرته حتداه وقال له بأنك تدعي أنك عازم علـى           �مسع اإلمام املهدي    
 إبادة اإلسالم وأنا أدعي بأنين بعثت حلمايته وإظهاره على الدين كله، فعليك أن
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تبارزين يف الدعاء ليتميز الصادق من الكاذب، ويبطش عذاب اهللا بالكـاذب            
  . ١فيكون بطشه حجة على اآلخرين

اآلن، من الواضح متاما أنه إذا كان اهللا مالك الدنيا كلها حقيقة، ويبعث             
شخصا من عنده ليحمي بستانه، ومن جانب آخر ينربي شخص آخر من تلقاء            

هذا ويقول له إن األمر ليس كما تقول أنت بـل         اىلنفسه وجيادل خادم اهللا تع    
 أن ينـصر    �اهللا تعاىل قد أرسلين أنا حلماية بستانه، فمن مقتضى مالكيتـه            

خادمه الذي أرسله من عنده ويري العالَم أيهما ينوب عن املالـك؟ وأرِسـل              
  ؟ "املالك"إلظهار صفته 

، أرسله املـسيح    أليكسندر دوئي . باإلضافة إىل إرسال هذا التحدي إىل د      
فجاء ضمن هـذا    .  إىل معظم اجلرائد األمريكية والربيطانية أيضا      �املوعود  
  : التحدي
فهو شاب يـافع يبلـغ      " دوئي" سنة تقريبا، أما     ٧٠إين بالغ من العمر     "

مخسني عاما كما يقول، ولكين مل أبال بِكرب سين ألن الفصل يف هذه املباهلة لن 
فيها اهللا الذي هو أحكم احلاكمني وسـيحكم        يكون حبكم األعمار، بل حيكم      

ومهما فر دوئي من املوت الذي يرتقبه، وإن كـان          ... لصاحل املدعي الصادق  
فراره هذا أيضا ليس أقل من املوت، فاعلموا يقينا أن البالء ال حمالة نازل مبدينته      

  .٢."صهيون ألنه إما سيتحمل نتائج املبارزة أو نتائج رفض املبارزة
ت اجلرائد األمريكية هذا التحدي على نطاق واسع، وحبوزتنـا          لقد نشر 

. ثالثون جريدة منها، وقد تكون هناك جرائد أخرى أيضا نشرت هذا اخلـرب            
وكتبت بعض اجلرائد معلقة على املوضوع بأن هذا الطريق للفـصل معقـول             
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الصادرة يف سـان    " غونات"ومن تلك اجلرائد جريدة     . ومبين على العدل متاما   
  .  يسكو أيضافرانس

م، ولكن دوئي   ١٩٠٢ هذا التحدي يف عام      �لقد نشر اإلمام املهدي     
م حىت رفعت األصوات ضـده  ١٩٠٣فأعيد التحدي نفسه يف عام     . مل يهتم به  

 وقد أقر دوئي ذا األمر    !. يف أمريكا نفسها متعجبة على أنه ملاذا ال يستجيب؟        
  :م كما يلي١٩٠٣ ديسمرب يف جريدته عدد

ح حممدي يف اهلند، كتب عدة مرات أن يسوع املسيح مدفون           هناك مسي "
هل تتصورون أن   ف؟  ا يلزم ملاذا ال ترد عليه مب    : يف كشمري؛ ويسألين بعض الناس    

.  مجيعا وأهلكتها أرد على الرباغيث والذباب؟ لو وضعت قدمي عليها لسحقتها        
  .١").الواقع أين أعطيها الفرصةَ لتطري بعيدا وتظلّ حيةً(

ن كما كان قد قيل من قبل بأنه لو خرج للمبارزة هللك سريعا، ولو              ولك
" صهيون"حاول الفرار أيضا ملا جنا من املصيبة بل ستحل املصيبة عاجال مبدينته             

وهذا ما حدث متاما، إذ بطش به اهللا تعاىل وقامت ثورة ضده يف مدينته              . حتما
اضرات على املأل حـول   صهيون، وانربت زوجته وابنه ضده وأثبتا أنه يلقي احمل        

كذلك وجه إليه كـثري مـن النـاس شـىت           . حترمي اخلمر ويشرا يف خلوته    
كان دوئي يعيش عيش األمـراء، ولكنـه   . االعتراضات حىت طُرد من صهيون    

صار بعد ذلك مفتقرا إىل الطعام والشراب، وحدد له راتب بـسيط يـساوي              
شلَّت قدماه اللتان كان يريد     مث فُلج من الرأس إىل القدم، و      . راتب أجري عادي  

ويف اية املطاف أصيب باجلنون بسبب عـدم        . أن يسحق ما املسيح الرباين    
  . قدرته على حتمل املعاناة ومات خالل أيام قليلة
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لقد علّقت اجلرائد األمريكية عند موته على هذه الشاكلة وذكرت أيـضا           
فقالت إحدى هذه اجلرائد    .  عنه �النبوءة اليت أنبأ ا سيدنا املسيح املوعود        

  :م٧/٦/١٩٠٧يف عددها " دنول غازيت"وهي 
بسبب الدقة اليت حتققت ا النبوءة منذ عدة  أن يتباهوا أتباعهحيق ألمحد و"
   ".شهور

ومعىن هذه الصفة أن اهللا تعـاىل       ". الباعث"وأخريا أتناولُ صفةَ اهللا تعاىل      
فتنمو وتتقوى إىل حد كبري جدا، حىت       يربي صفات خملوقاته الداخلية وينميها      

تتغري مالحمها كليا بسبب قوا ومنوها غري العادي، فيحدث فيها فَـرق كـبري      
واإلسالم هو الدين الوحيد الذي قدم هذه الـصفة         . كالفرق بني امليت واحلي   

ال . على هذا النحو، وإن كانت فكرة مبهمة عنها توجد يف األمم األخرى أيضا
كما ال  .  الصفة أيضا ما مل يشاهد مثاهلا احلي بواسطة إنسان         ميكن إثبات هذه  

. نستطيع أن نستيقن من قرب شخص من اهللا تعاىل ما مل تتجلّ هذه الصفة فيه              
وملا كان األنبياء يبعثون هلداية اآلخرين فال بد أن تظهر هذه الصفة بواسطتهم             

ة جديدة متخلية   وما مل خيلقوا مجاعة تنال حيا     . بصورة أقوى وأشد من غريهم    
عن حالتها السابقة الشبيهة باملوت، وما مل نر يف الدنيا منوذج القيامة الصغرى             

  . بواسطتهم، ال تطمئن قلوبنا وال يتحقق اهلدف من بعثة األنبياء
وللتركيز على هذه النقطة فقد ذكر القرآن الكرمي مرة بعد أخرى انتصار            

لكن يستنتج منها بعض النـاس خطـأ        و". الساعة"أو  " القيامة"األنبياء بكلمة   
ويرتكب مثل هذا اخلطأ أناس     . وكأن القرآن الكرمي ال يقول بالبعث بعد املوت       
يكون املـراد منـها     " الساعة"يظنون أنه كلما وردت يف القرآن الكرمي كلمة         

يكون " الساعة"مع أنه يتبني من القرائن بكل سهولة أن املراد من           . القيامة حتما 
وت تارة، وتارة أخرى جناح نيب يف مرامه وفالحه يف خلق مجاعة            البعث بعد امل  

  .حية
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 منوذج هذه الصفة بكل جالء وجـدارة،        �لقد أرى املسيح املوعود     
 حـني  �وحقق بكل جناح وقوة املعيار العظيم الذي ذكره املسيح الناصري      

كُم ِبِثياب الْحمالَِن، ولِكنهم ِمن     ِاحتِرزوا ِمن اَألنِبياِء الْكَذَبِة الَِّذين يأْتون     : "قال
هلْ يجتنونَ ِمن الشوِك ِعنبا، أَو      . ِمن ِثماِرِهم تعِرفُونهم  * ! داِخل ِذئَاب خاِطفَةٌ  
جرةُ هكَذَا كُلُّ شجرٍة جيدٍة تصنع أَثْمارا جيدةً، وأَما الش        * ِمن الْحسِك ِتينا؟    

الَ تقِْدر شجرةٌ جيدةٌ أَنْ تصنع أَثْمارا رِديـةً، والَ          * الرِديةُ فَتصنع أَثْمارا رِديةً،     
كُلُّ شجرٍة الَ تصنع ثَمرا جيدا تقْطَـع        * . شجرةٌ رِديةٌ أَنْ تصنع أَثْمارا جيدةً     

  .١."فَِإذًا ِمن ِثماِرِهم تعِرفُونهم* ناِر وتلْقَى ِفي ال
 هو أن الشجرة تعرف بأمثارها،      �معىن املعيار املذكور يف كالم عيسى       

كذلك النيب احلقيقي هو ذلك الذي يضفي على أتباعه صبغة النبوة على قـدر              
 �والواصل إىل اهللا تعاىل هو ذلك الذي يوصل اآلخرين أيضا إليـه             . مراتبهم

  . حبسب مؤهالم الفطرية
ليس معىن هذا املعيار أن وجود اإلخالص وروح التضحية يف مجاعة مـا             
جيعل مؤسسها صادقا ومقربا إىل اهللا، ألن روح التضحية ال تعـين فقـط أن               

إن اعتبار الناس   . املتبعني مل يعثروا يف حياة مرشدهم على شيء يدل على كذبه          
 يثبت أمرين اثنني فقط؛ إما أـم ليـسوا          أحدا متحليا بأخالق عالية وصادقا    

مطلعني على أحواله إطالعا شامال، أو إن كانوا مطلعني على مجيـع شـعب              
. حياته فال يتبني من ذلك إال أن هذا املقتدى ليس مفتريا، بل يعد نفسه صادقا              

 ميكن أن يعد صادقا ألنه من املمكن        حيسب نفسه صادقا  كل من    ليس   ولكن  
 دماغه بعض اخللل، ومن املمكن أيضا أن تكون فكرته هذه مبنية            أن يكون يف  

على عقيدة وجدت طريقها إىل مجاعة ينتمي إليها، وقد اعتقد بناء على ذلـك              
وهذا اخلطأ، ميكن أن يسري بكل سهولة إىل        . أن كل ما يقوله هو من عند اهللا       
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القـوم يف بعثـة     أقوام ال تعتقد باإلهلام اللفظي، ألنه إذا تأمل أحد أفراد هذا            
موعود منتظَر ووجد صدفة يف نفسه أيضا بعض أوجه الشبه اليت ميكن وجودها             

مث . يف مئات من الناس، فمن احملتمل جدا أن تساوره فكرة أنه هو ذلك املوعود             
إذا نال قبوال ولو إىل حد ما، لسبب أو آلخر كان من املمكن جدا بـل مـن                

ة اليت خطرت بباله كانت إهلاما، مث يعترب األغلب أن يعتقد بصدق النية أن الفكر
فلوال اإلهلام اللفظي لفُتح هـذا البـاب علـى          . نفسه أنه هو املوعود املنتظَر    

مصراعيه، ولَعد هذا الشخص كل فكرة تطرأ على ذهنه إهلاما من اهللا وكالمه             
� .  

 الدال على حسن النيـة      -فتحلي مجاعٍة ما فقط بروح التضحية واإليثار      
 ال يكفي بل ال بد من وجود الصفات         - أن يدل على كوا من اهللا      فقط دون 

أي كما أن اإلنسان الكامل املبعوث من قبل اهللا تعاىل يكون           . اإلهلية فيها أيضا  
مظهرا لصفات اهللا، مثل صفة العلم واخللق واإلحياء والشفاء والرزق وامللـك            

 - بفضل صحبته  -وغريها، كذلك جيب أن يتولد يف مجاعته أيضا أناس يتحلون         
بتلك الصفات على قدر مؤهالم، كأن تحشر أرواح ميتـة بواسـطة هـذا              

  . املبعوث، وتقوم القيامة يف هذه الدنيا وتكون حجة على منكري القيامة
 هذه الصفة من خـالل وجودهـا    �لقد أثبتت مجاعة املسيح املوعود      

لدنيا مـع مغـادرة     ال نقول إن جالل اهللا تعاىل أيضا غادر ا        . بفضل اهللا تعاىل  
 قد خلق يف الـدنيا روحـا جديـدة،    � بل نقول إنه     �املسيح املوعود   

، ونالوا  �ويوجد يف مجاعته ألوف ممن نالوا حياة جديدة بواسطة حياته هو            
معرفة اهللا تعاىل ووصلوا إليه وصوال لطيفا فنالوا مرتبة اليقني واملعرفة احلقيقية،            

بل ميكنين القول بأن غالبية     . ين لصفاته ، فصاروا مظهر  �فنشأت فيهم صفاته    
ونقول إن  . األمحديني قد شاهدوا هذه املعجزات يف نفوسهم كل حبسب مرتبته         



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١٢٦( 
  

 مل تنته معه بل هي جارية، وستبقى جارية إىل ما شاء اهللا مـا دام                �فيوضه  
  . الناس حياولون العمل حبسب تعليمه؛ إن شاء اهللا وهو الرب الرحيم

يعود أوهلما  .  احلصر أقدم لكم حادثني يتعلقان يب أنا       وعلى سبيل املثال ال   
إىل أربع سنوات مضت حني أُخِبرت مبقتل طبيب أمحدي يف العراق، كان أبواه             

لقد كتب بعـض زمالئـه يف       . شيخني كبريين، وزاراين قبل بضعة أيام فقط      
رسائلهم إيل أن العرب هامجوا مكانا كذا وكذا وقُتل الطبيب املذكور أثنـاء             

لك، وكان هلذا اخلرب تأثري جد عميق يف قليب وتصاعدت من قليب أمنية ودعاء              ذ
وهل : ليته مل يقتل، وظللت أُهدئ نفسي وأقول      : متكرر وبصورة عفوية يقول   

يحيا األموات، أنى له أن حييا؟ ظلت هذه احلالة مستولية علي طوال النـهار،              
يرزق بفضل اهللا تعاىل، فتعجبـت      فرأيت يف املنام ليال أن الطبيب املذكور حي         

ملا كنت أظن   . من الرؤيا كثريا ولكن علمت من طبيعة الرؤيا أا من اهللا تعاىل           
مث . أنه قد قُتل وحلق باألموات فقلت إنه ال بد أن يكون للرؤيا تفـسري آخـر               

حدث أن أخي األصغر حكى هذه الرؤيا ألحد أقارب الطبيب املذكور الذي            
هذا القريب كتب إىل أهله أين قد رأيت كـذا وكـذا يف             و. يسكن يف قاديان  

وبعد بضعة أيام وصلت رسالة من قبل أحد أقارب الطبيب أم تلقّـوا             . الرؤيا
مث تبني فيما بعد أن العرب      . برقية من الطبيب جاء فيها أنه حي فال داعي للقلق         

وا قد قتلـوا    املهامجني كانوا قد ألقوا القبض عليه وساقوه معهم، ومبا أم كان          
مجيع من ألقوا القبض عليهم تقريبا أثناء هذا اهلجوم لذا فقد عد هذا الطبيـب               

مث أخربين اهللا تعاىل أخريا بالرؤيا أنه حي، ومن ناحيـة       . أيضا يف عداد املقتولني   
أخرى هيأ أسبابا حىت وصلت كتيبة من جيش اإلجنليز إىل القرية الـيت كـان               

فر أهل القرية مذعورين مبجيء اجليش ووجد الطبيب        العرب قد اعتقلوه فيها، ف    
  . فرصة للفرار حبياته من هناك، وهكذا وهبه اهللا تعاىل احلياة من جديد
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فكما هو معلوم أن الطاعون الـذي       . احلادث الثاين ال يزال حديث العهد     
 عاما مضت حبسب نبوءة املسيح املوعود       ١٣ أو   ١٢انتشر يف هذه البالد منذ      

ويف الـسنتني أو    . صدقه، بدأ يتراجع شيئا فشيئا يف الفترة األخرية        إثباتا ل  �
السنوات الثالث األخرية تراجع بشكل كبري حىت أبدت احلكومـة أملـها يف             

ولكنين يف ذلك الوقت أُِريت مريـضا       . اختفائه من البالد كليا إىل السنة املقبلة      
راد مـن رؤيـة     وامل. مصابا بالطاعون وكذلك بعض اجلواميس تعدو يف األزقة       

يبـدو أن وبـاء     : أعلنت هذه الرؤيا فورا وقلت    . اجلواميس يف املنام هو الوباء    
ونشر إعالين هذا   . الطاعون اجلارف موشك على االنتشار يف البالد مرة أخرى        

مث مل ميض على نشره إال شـهر        .  تشرين الثاين  ٢٤بتاريخ  " جريدة الفضل "يف  
 يف البالد، واشتدت وطأته منذ شـهر        واحد حىت بدأ الطاعون صولته وجولته     

شباط، مث اشتد أكثر يف شهر آذار ونيسان وحزيران إىل درجة أنْ أصبح حيصد              
وقد حصد إىل اآلن أكثر مـن       .  شخص كل أسبوع   ١٣٠٠٠ إىل   ٨٠٠٠من  

 وهذا العدد أكرب من عدد اهلالكني اإلمجايل يف مخسة أعوام.  شخص١٥٠٠٠٠

  . مضت
وذج فقط، وإال فقد أظهر اهللا تعاىل غيبه علي      لقد ضربت هذه األمثلة كنم    

 املعاملة  �مئات املرات، كذلك هناك ألوف من األمحديني الذين يعاملهم اهللا           
ولكن جيب أن نتذكر    .  املختلفة �وهذه املعاملة تكون يف ظل صفاته       . نفسها

 إن اهللا حكيم، وال خيلو فعله     . أن هذه املعاملة ليست مما يكسبه اإلنسان بنفسه       
من احلكمة، لذا ال يترك األمور على رغبة اإلنسان ليفتح مىت ما شاء وكيفمـا          

 وقدرته وشفائه أو صفاته املتعلقة      �شاء كنوز صفات اهللا تعاىل املتعلقة بعلمه        
بل هذه املعاملة غري العاديـة تتجلـى    . باإلحياء واخللق والرزق وامللك وغريها    
إنه تعاىل يعامل عبـاده     !  نعم . البحت �حبسب حكمته اخلاصة ونتيجة فضله      

مبثل هذه املعاملة فضال منه ليزيدهم علما وإميانا ويقينا مبا مييزهم عن اآلخـرين     
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وحنن نؤمن أنه لو مالت فئة من الفئـات مـيال           . من الفئات واألقوام األخرى   
كامال إىل اهلداية بصدق ألظهر اهللا تعاىل حبكمته الكاملة صفة مـن صـفاته              

  . ه تعاىل حيب هداية عباده وال حيب ضالهلم وبعدهم عنهتطمينا هلم ألن
، وفوق ذلك كله    �وبعد إثبات أن اإلسالم يعطي تعليما كامال عن اهللا          

يوصل اإلنسان باهللا تعاىل يف هذه الدنيا ويفتح له أبواب اليقني واإلميان حبيث ال   
علم بأنه وجد   يبقى جمال للشك والريبة، فينتظر اإلنسانُ املوت بكل شوق ألنه ي          

احلق وقد شاهد يف هذا العامل صفات اهللا كلها واحدة بعد أخرى، وأنه ليس يف     
  . نصيبه بعد املوت إال اخلري والتقدم الذي ال اية له

  .   أتوجه اآلن إىل بيان تعليم اإلسالم وأهدافه األخرى

  ، األخالقاهلدف الثاين
ف األول ألن الذي ينـال      لو أمعنا النظر لوجدنا أن هذا اهلدف تابع للهد        

وكلما تورط أحد يف الـسيئات      . معرفة اهللا تعاىل الكاملة ال يقرب السيئة أبدا       
ِللَّـِذين يعملُـونَ الـسوَء      �:  يف القرآن الكرمي   �يقول اهللا   . حِجب عن اهللا  

العقل اإلنساين أيضا   . أي الباعث على السيئات هو قلة املعرفة اإلهلية        �١ِبجهالٍَة
يد هذا اإلعالن القرآين؛ فالعاقل ال يدخل يده يف النار قصدا، والذي يعرف             يؤ

أن طعاما ما قد دس فيه السم لن يأكله أبدا، ولو علم أحد أن سقف البيـت                 
سيسقط حتما بعد دخوله إليه ملا دخله على اإلطالق، والذي يعلم أن يف هذا              

ا يقبع يف مغارة مـا ملـا        اجلحر أفعى لن يدخل فيه يده، ولو علم أحد أن أسد          
فالذين خيافون النار واألفاعي واألسود والسموم . دخلها بال أسلحة وعدة وعتاد

 علـى   - بعد احلصول على املعرفة اإلهلية     -إىل هذه الدرجة أنى هلم أن جيترئوا      
اقتراف السيئات وإساءة اخلُلق إذا كانوا قد عرفوا حق املعرفة أا كالـسموم             

                                                 
 ١٨:  سورة النساء1
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ي بل أكثر منها ضررا؟ وأنى هلم أن حيسبوها طعامـا لذيـدا             واألسود واألفاع 
  تعتمد احلياة على أكله؟ 

والدين . فيتبني جبالء أن سبب ارتكاب السيئة يعود إىل اجلهل وقلة املعرفة          
. الذي خيلق املعرفة فكأنه يفتح على أتباعه بابا للحصول على مكارم األخالق           

 به أناس كثريون، وكـثري       ويهتم بالغةولكن لـمـا كان هلذا املوضوع أمهية       
منهم ال تكفيهم فكرة إمجالية عنه بل هم حباجة إىل بعض الشرح، فسوف أبني              

  . باختصار تعليم اإلسالم املتعلق ذا اهلدف
لقد قلت يف معرض بيان التعليم اإلسالمي عن ذات اهللا تبارك وتعاىل بأن             

 حول صفات اهللا تعـاىل ال يفيـدنا   إمجاع األديان املختلفة على البيان اإلمجايل 
واحلق أن ما حيتاج إليه العالَـم هو تفاصيل األمساء اإلهليـة، أي            . فائدة علمية 

ومـا مل   . إذًا، فاإلمجاع يف التفاصيل هو اإلمجاع احلقيقي      . صفات اهللا احلسىن  
يطابق التعليم التفصيلي لديٍن تعليمه امل ال ميكن القول بأن هذا الدين يعطي             

عليما صحيحا عن اهللا تعاىل؛ ألن الدين مضطر يف التعليم اإلمجايل إىل الثبـات     ت
 أي �على مسلك صائب ألن الفطرة اإلنسانية ال تقبـل أن ينـسب إىل اهللا     

فما . عيب أو نقيصة، إال أنْ تقدم مقنعةً ومغطّاة يف رداء شروح فلسفية معقدة            
ينسبها إىل اهللا تعاىل، ال حيق هلذا       مل تكن تفاصيل دين ما حبسب الصفات اليت         

الدين أن يدعي أنه يعترف يف الواقع بالصفات اليت يقدمها إمجاال، وال ميكـن              
فلـو  . ألحد أن يستنتج من هذا اإلمجال أن مجيع األديان متفقة على هذا األمر            

مسى أحد املاَء حليبا ملا حتول املاء إىل حليب ما مل تتوفر فيه مقومات احلليـب                
فعند املقارنة بني تعليم    . واصه، وكذلك احلال بالضبط بالنسبة إىل األخالق      وخ

األخالق يف خمتلف األديان جيب أال ينظَر إىل ما تقوله عن األخالق إمجاال، ألين 
ال أظن أن يف العامل دينا يقول ألتباعه إنكم إذا ابتغيتم رضى اهللا فلتكـذبوا، أو         

ا أموال اآلخرين، وإذا ائتمنكم أحـد فـال         جيب أن تسرقوا أو تظلموا أو ابو      
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تردوا إليه أمانته، وتعودوا على الفحش والكالم البذيء والشجار والنــزاع           
وال أظن أيضا أن يف العامل دينا ميكن أن يأمر أتباعـه بـأال              . والفساد والفُرقة 

تقولوا احلق وال تلطَّفوا بالناس وال حتبوهم، واكْرهوا الـصالح، وال حتفظـوا             
األمانة وانبذوا األدب واللياقة وفروا من الوقار والسكينة فـرارا وال تـدعوا             

  . عواطف الشكر واإلحسان تنشأ يف قلوبكم
كل دين ينوي نيل القبول يف العالَم ويريد أن ينال االحترام بني أقرانـه ال      

وإال . بد له أن يعطي عن األخالق تعليما يشكّل قامسا مشتركا بني كل األديان            
إذًا، . تتصدى له الفطرة اإلنسانية، وستطوى صفحته من العامل يف أيام معدودةس

لو قدم دين من األديان هذا النوع من التعليم فال فائدة منه ألنه تعليم مـشترك          
بني مجيع األديان وال حيق لدين معني أن يفتخر بأنه متفق يف ذلك مع األديـان                

 فائدة علمية، ألن هذا االتفاق نـاتج        كما ال نستفيد من هذا االتفاق     . األخرى
إنين ألتعجب من أتبـاع     . عن اضطرار وليس عن سعي صادق أو جهد خملص        

بعض األديان حني جيمعون تعاليم دينهم يف موضع واحد وينشروا بني الناس            
مث يفخرون ا ويعدوا دليال على صدق دينهم؛ بينما واقـع األمـر هـو أن     

بشيء، ألن مجيع األديان، مهما كانت قدمية ومنـت يف          تعاليمهم هذه ال تتميز     
واحلـق أن   .  العلم والثقافة تتفق معها يف هذه املسائل       عنمناطق وأزمنة بعيدة    

األمم اليت ال تفهم الدين مطلقا وهي بعيدة عن العلم والثقافة كل البعد وتعتبر              
وسـكينة  كالوحوش، لو تركنا عملهم جانبا وسألناهم عن األخالق يف هدوء           

. حىت ال يرتعبوا، لبينوا عن األخالِق األمور نفسها اليت تبينها األديان املتحضرة           
 ناهيك عـن  فتأسيس صدق الدين على أمر مشترك حىت مع األقوام الوحشية،           

إن أهم ما جيدر االنتباه إليه      . األديان العلمية، تصرف غري معقول على اإلطالق      
ق إمنا هي تفاصيل األخالق وأسباا ووسـائل        لدى املقارنة بني تعليم األخال    

  . التخلُّق باألخالق الفاضلة، ووسائل اجتناب السيئات وما شاها من األمور
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واآلن أريد أن أوجه األنظار إىل أن الناس قد أخطأوا كثريا يف فهم تعريف            
ظن ي. األخالق، مما جعلهم غري قادرين على املقارنة الدقيقة بني تعاليم األخالق          

الناس عادة أن احلب والعفو والشجاعة وما شاها يندرج حتـت األخـالق             
. الفاضلة، أما الغضب والكراهية والقسوة واخلوف وما شاها فأخالق رذيلـة     

ولكن احلقيقة ليست كذلك ألن كل هذه األمور هي أمور طبعية وال جيـوز              
لعفو أو الشجاعة    احلب أو ا    جمرد إذ ال يندرج  . اعتبارها أخالقا حسنة أو سيئة    

أو القسوة أو اخلوف أو الكراهية يف قائمة األخالق، بل كلها نزعات طبعيـة              
عند اإلنسان بل عند البهائم أيضا؛ إذ تبدي البـهائم أيـضا احلـب والعفـو      

ومع ذلك ال يقول أحد إن هذه البقرة        . والشجاعة والقسوة واخلوف والكراهية   
كارم األخالق أو ذلك احلصان ذو      ذات أخالق فاضلة أو تلك الشاة تتحلى مب       

فال نعد هذه األمور اليت توجد يف اإلنسان أخالقا حسنة حـني            . أخالق حسنة 
جندها يف البهائم بل نعدها نزعات طبعية عندها بينما لو وجـدت الـصفات              
            دعنفسها يف اإلنسان العتربناها أخالقا فاضلة، فلماذا هذا الفرق؟ األمور اليت ت

اضلة عند اإلنسان ملاذا ال تعد كذلك عند البهائم؟ السبب واضح بين،            أخالقا ف 
وهو أننا نعرف بطبيعتنا أن هذه األمور الطبعية ليست أخالقا، بل األخـالق             

  . شيء آخر متاما، لذلك نعد الناس ذوي األخالق وال نعد البهائم كذلك
أو غريزةٌ معينةٌ   ملاذا إن وجدت صفةٌ     : السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو     

عند اإلنسان تعد خلُقًا وإن وجدت ذاا يف البهائم ال تعد كذلك بل تعد نزعة               
  طبعيةً؟ 

اعلموا أن النـزعات الطبعية إن عملت حتت العقل واحلكمـة لعـدت            
أخالقا وإال فال، إذ يتوقع من اإلنسان أن تكون مجيع أعماله مبنية على احلكمة، 

ة اليت متيزه عن البهائم، لذا عندما يستخدم املرء نــزعاته الطبعيـة        فهي الصف 
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من املمكن جـدا أن تكـون أعمـال         فنسميها أخالقا حمسنني به الظن، وإال       
  . اإلنسان أيضا ناجتة عن نزعة طبيعية، وبالتايل ال تكون أخالقا

 نزعات طبعية، فيثبت مـن    هي  أما القول بأن األخالق املعروفة بني الناس        
خالل مشاهدتنا أيضا؛ فنرى أن بعض الناس يتحلون بطبيعة لينة جدا ومهمـا             
استفزهم املرء ال ينفعلون مطلقا، والبعض اآلخر ذوو طبائع حادة، إذا عزمـوا             

وعليه، ال ميكن القول عن أي منهم       . على أمر ال يتأخرون فيه مهما كان األمر       
م عن قـصد، بـل هـم        إنه ذو خلق عظيم، ألن هذه األفعال مل تصدر منه         

كذلك الذي ال ميلك لسانا مثال فهو ال يسب أحدا،          . مضطرون إىل فعل ذلك   
  . أو الذي ليس له يدان فهو ال يضرب أحدا، فال ميكن اعتباره ذا أخالق عالية

فمجمل القول إن األخالق ليست جمرد استخدام أو إظهار الغرائز الطبعية           
  .هذه الغرائز يف حملها املناسبفحسب، بل املراد من األخالق هو إظهار 

فلما عرفنا تعريف األخالق فهمنا بسهولة أن الدين الذي يعلِّمنا التحلـي            
باملرونة والليونة والشجاعة والعفو واحملبة فهو ال يعلمنا األخالق بل يعلّمنا أمورا 

 أال تظهر البهائم املرونة؟ أوال تبـدي البـهائم  . أُودعت يف طبيعتنا منذ الوالدة    
الشجاعة والعفو واحلب واملواساة أيضا؟ بل قد شاهدنا مرارا أنه لو جرحـت             
يمةٌ جاءا أخرى وجلست بقرا ونظرت إىل صاحبتها بنظرة يتـبني منـها             

. جبالء أا تبدي هلا احلب واملواساة، ويف بعض األحيان تلعقها أيضا حبا وتوددا
كلوا الطعام،  ! أيها الناس : تباعهفمثل هذا النوع من التعليم كمثل دين يقول أل        

احلق أن اإلنسان ليس حباجة إىل أي دين        . واشربوا، وإذا شعرمت بالنعاس فلتناموا    
للعمل ذه الغرائز الطبعية ومقتضيات الفطرة، ألن اإلنسان يؤدي هذا الواجب           

والدين الذي يتدخل فيها يظهر ضعفه بنفسه ألن ذلك يشري إىل أنه ال             . بفطرته
  .حقيقة األخالقيعرف 
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 عواطف احلُب أو املواساة، أهلهفهل ألحد أن يطلعنا على بلد ال توجد يف 
أو ال يوجد فيهم العفو؟ أو ال ينفقون على الفقراء واملساكني؟ وهل يف الـدنيا             
شخص ال يظهر هذه الصفات ويكون خاليا منها؟ فإذا كان اجلواب بالنفي فما       

  حاجة الدين إىل التدخل يف ذلك؟
وإذا كان قصد الدين من املرونة والعفو والشجاعِة هو عدم القسوة وعدم            
املعاقبة أو عدم إظهار اخلوف يف كل األحوال كان ذلك تعليما جديدا ولكنـه     
أيضا خيالف الفطرة اإلنسانية، ألن الفطرة قد أودعت هذه األمور يف طبيعـة             

ا أن التخلي عنها ال     اإلنسان، وال ميكن التخلي عنها بشكل من األشكال، كم        
يفيد اإلنسانَ قط؛ فاألمور املودعة يف الفطرة مفيدة لإلنسان حتما، والتخلـي            

فعلى سبيل  . عنها يؤدي إىل احنطاط احلالة األخالقية وال يكون سببا يف حتسينها          
املثال إذا طُلب من اإلنسان أن يكون لني اجلانب دائما وال يظهـر القـسوة               

عىن ذلك أنه ال جيوز للمعلم أن يزجر تالميذه أبدا، وال           والشدة أبدا، سيكون م   
ويف هـذه   . لآلباء أن حيذِّروا أوالدهم، وال للحكومات أن تتصدى للمتمردين        

احلالة يكون املراد من عدم اخلوف أال يتراجع اإلنسان عن موقفـه وإن كـان    
ق أنه  واحل. خمطئا، وأال خياف العواقب، وال يبايل بأية خسارة وإن كانت دينية          

  . ليس يف الدنيا عاقل ميكن أن يعد هذا التصرف أخالقا فاضلة
. إذًا، فاملراد من األخالق هو أن يستخدم اإلنسان الغرائز الطبعية يف حملها           

والتركيز على الغرائز الطبعية وحدها عبث، كما أن االمتناع عن بعض الغرائز            
ين الذي جيعل أوامره خاضعة الطبعية أمر خيالف الفطرة ويؤدي إىل الفساد؛ فالد

هلذه احلقيقة هو الذي يفهم حقيقة األخالق ويعلِّمها، وليس الذي يركز علـى     
وحبسب معلومايت إن اإلسالم هو الدين الوحيـد الـذي          . الغرائز الطبعية فقط  

يقول اهللا تعاىل يف القرآن     . أدرك هذه احلقيقة وقدم األخالق بصورا الصحيحة      
 سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اِهللا ِإنه ال يحب             وجزاُء�: الكرمي
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أي أن عقوبة اجلرمية جيب أن تكون بقدر اجلرمية فقط، والـذي             ؛�١الظَّاِلِمني
اعتدي عليه أو أُِحلق به الضرر لو عفا عن املعتدي، وكان عفوه سببا لإلصالح              

 التمرد، فاهللا تعاىل جيزي أمثال هؤالء العـافني، وهـو ال حيـب          ال للفساد أو  
الظاملني، أي إن صاحب احلق الذي يعاقب املذنب أكثر من ذنبه، وكان معلوما      
عقال أن عقابه سوف يفسد أخالقه أكثر من ذي قبل وحيرمه مـن احلـسنات        

 إىل وكانت عقوبته بغية إيذائه فقط، أو إذا تبني أن العفو عن املـذنب يـؤدي     
تشجيعه على الذنوب أكثر ويلحق باآلخرين ضررا أكرب من ذي قبـل فـإن              
صاحب احلق الذي يعفو يف هذه احلالة سيكون من الظاملني، ولن حيب اهللا تعاىل 

  .   عفوه هذا
انظروا اآلن كيف شرح اإلسالم حقيقة األخالِق؛ فقـال أوال إن املبـدأ             

مع أن مقتضى الطبيعة أن الذي      . جلرميةاألساسي هو أال يعاقَب ارم إال بقدر ا       
اعتِدي عليه جيب أن يعتدي على ارم بقدر ما اعتدي عليه، فيقول اهللا تعـاىل          
بأن الذي يريد أن يتحلى باألخالق الفاضلة جيب أن يتأمل جيدا أيهما مدعاة             

. تقمإلصالح ارم، العقوبةُ أم العفو؟ فإذا كان اإلصالح يف العفو فليعف وال ين
أما إذا كانت العقوبة تؤدي إىل اإلصالح فيجب أال يعفو بناء علـى ضـعفه               

. القليب، وإال حرم ارم من اإلصالح، وفعله هذا لن يعد رمحا بل يعترب ظلمـا              
والذي يعلم أن العفو أدعى إىل اإلصالح، أو أن العقوبة مدعاة لإلصـالح يف              

       عظاملا عند اهللا، وإن كان قد عفا عن         حالة معينة مث يعمل على عكس ذلك، ي د
  . املذنب؛ ألن هذا ليس عفوا بل هو تدمري ألخالق أخيه قصدا

إمنا األعمـال   : "ال هذا األمر بكلمات أخرى حيث ق      �لقد وضح النيب    
والعمـل  . ؛ أي إن األعمال احلقيقية هي تلك اليت تتم بقصد وإرادة          ٢"بالنيات

                                                 
 ٤١:  سورة الشورى1
 . �صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  2
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       يميـة،        الذي ينتج عن محاس طبعي فقط ال ي عترب عاطفةعملًا إنسانيا بل ي عد
ألنه لو تعرض احلصان أو احلمار أيضا ملثل هذه املواقف لَتصرفا ذا التصرف             

فما مل يؤخذ القرار ومل ينفَّذ بعد التأمل والتدبر والبحث يف مجيع النواحي   . متاما
  . ملا اعترب خلقا أو عملًا إنسانيا

أن اإلسالم قد أدرك حقيقة األخالق جيدا وأعطى تعليما  آنفايتبني مما بينا    
حبسبها، وال يضاهيه دين يف جمال التعليم األخالقي إال الذي يثبـت أوال أنـه               
            الغرائز الطبعية تعليم دأدرك حقيقة األخالق وأعطى تعليما حبسبها، وإال فإن ع

  . األخالق ليس إال ظلما وعدوانا
ق احلسنة عند اإلسالم هـو أن يـستعمل         بعد التوضيح أن معىن األخال    

اإلنسان الغرائز الطبعية حسب مقتضيات العقل واحلكمة، ومعـىن األخـالق           
السيئة هو استخدامها يف غري حملها وبدون تفكري وتأمل رصني، أقدم اآلن من             
تعليم اإلسالم بعض األوامر فقط كمثال، وسيتبني من ذلـك كيـف وضـع              

  .ت حدود وقيود، وكيف أدى ذلك إىل نتائج طيبةاإلسالم الغرائز الطبعية حت
جيدر بالتذكّر أن اإلسالم قسم األخالق إىل قسمني، أي أخالق القلـب            

فقد ورد يف القـرآن     . وأخالق اجلوارح، وبذلك رفع مستوى األخالق كثريا      
 السيئات ، أي ال تقربوا�١وال تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن�: الكرمي

اليت يعرفها الناس أو ميكن أن يعرفوها، كذلك ال تقربوا السيئات اخلافية اليت ال              
تصلها أعني الناس بشكل من األشكال، وهي السيئات اليت يرتكبـها القلـب             

  . وليس لدى الناس سبيل لالطالع عليها إال أن خيرب عنها مرتكبها
 تبدوا ما ِفي أَنفُِسكُم أَو تخفُوه       وِإنْ�: مث يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي      

؛ أي إن أظهرمت ما يف قلوبكم وعملتم حبسبه، أو أكننتموه؛           �٢يحاِسبكُم ِبِه اهللاُ  
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فذلك يقتصر على نياتكم فحسب، وإن مل تعمل جوارحكم حبسب نيـاتكم،            
 إىل  ملاذا مسحتم للسيئة أن جتـد سـبيلها       : فستسألون عند اهللا، أي يسألكم اهللا     

   قلوبكم مث تظهر من خالل أعمالكم؟
بعد تقسيم أعمال اإلنسان الظاهرية والباطنيـة إىل قـسمني، قـسمهما            

فقـد ورد يف  . اإلسالم إىل قسمني آخرين، أي عد بعضها حسنةً وأخرى سيئةً        
احلسنة :  أي األخالق نوعان   ،�١ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاتِ   �: القرآن الكرمي 

أي أن الـذي    . السيئة، غري أن األخالق احلسنة تتغلب على األخالق السيئة        و
مث قـسم  . يعتصم باألخالق احلسنة يتغلب على األخالق السيئة رويدا رويـدا  

أي األخالق الـيت    . اإلسالم األخالق احلسنة والسيئة أيضا إىل قسمني آخرين       
 يف اآلخرين أو تـؤثر  تؤثر يف نفس صاحبها فقط، واألخرى اليت يراد ا التأثري       

  . يف اآلخرين فعال
تكونون قد أدركتم من جزئيات التقسيم املذكور آنفا أن اإلسالم قد وسع 

أي مل جيعلها مقتصرة على     . نطاق األخالق كثريا باملقارنة مع األديان األخرى      
اآلخرين بل جعلها تشمل اجلميع مبن فيهم الشخص الذي جيب أن تصدر منه             

فيشري القرآن الكرمي إىل هذه املسألة ويقـول بكـل          . واألعمالهذه األخالق   
يا أَيها الَِّذين آمنوا علَيكُم أَنفُـسكُم ال يـضركُم مـن ضـلَّ ِإذَا               �: وضوح
متيدتوإذا . ؛ أي انتبهوا جيدا إىل نفوسكم أيضا، وأدوا حقوقها الروحانية         �٢اه

ألحد فال ترتكبوه أبدا ألنه لو ضل أحـد نتيجـة           كان يف ارتكابكم ذنبا جناة      
متسككم باهلداية واختياركم احلسنات فهذا لن جيلب عليكم سخط اهللا، ولـن          
يسألكم اهللا تعاىل ملاذا مل ختتاروا السيئة بغية إنقاذ فالن من الذنوب؟ يقول النيب              
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فقط ضروريا، بل   ؛ أي ليس االهتمام باآلخرين      ١"وِإنَّ ِلنفِْسك علَيك حقا   : "�
إن إسداء احلسنة الظاهرية والباطنية واالهتمام بتربية نفوسكم تربية روحانيـة           

  . ومادية أيضا واجب عليكم
إذًا، ليس املتكرب ظاهريا هو الوحيد الذي يعد سيئ األخالق فقط حبسب            
هذا التعليم، بل الذي يظهر تواضعا وانكسارا يف الظاهر ولكنه يكن التكرب يف             

وايا خافية من قلبه يعد أيضا ذا أخالق سيئة عند اإلسالم، ألنه، وإن مل يـؤذ                ز
لقد بين اهللا تعاىل هذا الفـرق يف        . غريه، فقد أساء إىل نفسه وأفسدها ودنسها      

؛ أي أم اسـتكربوا يف      �٢لَقَِد استكْبروا ِفي أَنفُِسِهم وعتوا عتوا كَِبريا      �: اآلية
 رهم على الناس أيضا     قرارة قلويف      . م، وأظهروا ِكب كذلك إذا كان أحد يكن

قلبه أفكارا سيئة عن غريه، فاإلسالم يعد هذا األمر أيضا خلقا سـيئا، سـواء               
ِإنَّ بعـض الظَّـن    �: فيقول اهللا تعاىل  . أأبدى ذلك الشخص أفكاره هذه أم ال      

كذلك األفكـار   . ن كان إمثا  ؛ أي أن الظن إذا كان مبنيا على سوء الظ         �٣ِإثْم
. املبنية على الظلم والفساد واخليانة وما شاها تندرج كلها حتت سوء اخللـق            

 وإن مل يعمل ا ظاهريا بسبب افتقاره إىل الشجاعة أو بـسبب         -وإن صاحبها 
 يعد سيئ اخللق عند اإلسالم ولن يعد ذا أخـالق           -عدم إتاحة أسباب أخرى   
كذلك الذي يكن يف نفسه أفكارا طيبة       . اله الظاهرية حسنة أبدا بناء على أعم    

عن اآلخرين ويريد هلم خريا، وينوي إفادم سوف يعد ذا أخالق حسنة وإن             
  . مل يقدر على تنفيذ إرادته لعدم إتاحة األسباب وذلك لعدم إجياد الفرصة

ولكن هناك استثناء يف هذه القاعدة وهو أن الذي تنشأ يف ذهنه أفكـار              
، مبا فيها سوء الظن ببين جلدته، أو يتطرق الِكبر أو احلسد أو الكراهية              فاسدة
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إىل قلبه ولكنه يكبتها، لن يعد سيء األخالق؛ ألنه يف احلقيقة يقـاوم سـوء               
وكذلك إذا خطرت ببال أحد فكرة حسنة مؤقتا . اخللق، فيستحق الثناء واملديح

 يسمح هلذه األفكار لتتطـور      أو مالت طبيعته مؤقتا إىل حسن املعاملة ولكنه ال        
أكثر بل يكبتها يف حينها، لن يعد مثل هذا الشخص ذا أخـالق حـسنة ألن                

بينمـا  . األخالق احلسنة هي اليت تصدر عن قصد وإرادة كما أثبتنا قبل قليل            
األفكار يف كلتا احلالتني املذكورتني آنفا مل تصدر عن إرادة بل صدرت بغـري              

: ويوضح اهللا تعاىل هذه النقطة بالكلمات التاليـة       . قصد حتت تأثريات خارجية   
�    كُمقُلُوب تبا كَسِبم اِخذُكُمؤي لَِكن؛ أي إن اهللا تعاىل يؤاخذكم علـى        �١و

أفكار تنشأ يف القلوب عن قصد وإرادة، وال يؤاخذ على أفكار تنشأ عرضا مث              
عد من قلبـه     يف شرح ذلك بأن الذي يب      �يقول النيب   . ينـزعوا من قلوبكم  

األفكار السيئة اليت تتولد فيه عرضا وال يعمل ا فهو يعمل عمـال حـسنا،               
ومن هم ِبسيئٍَة فَلَم يعملْها كَتبها اللَّه لَه        : "�يقول رسول اهللا    . ويستحق األجر 

  . سيئة؛ أي إنه سينال جزاًء حسنا نتيجة كبته األفكار ال٢"ِعنده حسنةً كَاِملَةً
كذلك يراعي اهللا تعاىل هذا الفرق يف األعمال الظاهرية أيضا، فقد قـال             

 الَِّذين يجتِنبـونَ كَبـاِئر اِإلثْـِم        *ويجِزي الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى     �: تعاىل
  مِإال اللَّم اِحشالْفَو؛ أي الذين يعملون احلسنات سوف جيزيهم اهللا جـزاء          �٣و

ما الذين جيتنبون الكبائر والصغائر من اآلثام والذنوب، وإن مالوا إليها           حسنا، أ 
واملقـصود  . بناء على ثَورة مؤقتة يف النفس لكنهم يتنبهون ويعودون عنها فورا          

هو أنه قد يصدر من أحد خطأ ما من جراء ثورة عارضة أو بـسبب الغفلـة،        
م على فعل سيئ يتوقـف      ولكن حاملا تنتبه نفسه إىل هذه الزلة ويدرك أنه مقْدِ         

                                                 
 ٢٢٦:  سورة البقرة1
 .صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم حبسنة أو بسيئة 2
 ٣٣ -٣٢:  سورة النجم3



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١٣٩( 
  

فورا وجير نفسه إىل شاطئ األمان، فهذا الشخص لن يعد سـيئ اخللـق بـل       
يستحسن عمله هذا ويكون مثَله كجندي حيارب من أجل بالده وإن مل ينتصر             

  .بعد
بعد بيان اجلانب العملي لتعليم اإلسالم عن األخـالق أتنـاول بعـض             

 واسع جدا وإن االستطراد فيه حيتـاج        األخالق كمثال فقط ألن هذا املوضوع     
وسوف أغض الطرف عن جوانب أخرى منه وسأتناول مـا          . إىل وقت طويل  

بينت آنفًا يف تعريف األخالق أي استخدام الغرائز الطبعية يف حملها املناسـب؛             
  . ألين أرى أن ذلك يكون أكثر فائدة وتأثريا

هذا ". النقمة"و" الرأفة"زعات الطبعية لإلنسان،    ـأتناول أوال، من بني الن    
،  عام إيـذاء غريهـا     وجه البهائم اليت تتجنب ب    ويف اإلنسان   يفاخلُلق موجود   

فـإذا  ؛ مـسته  اآلخرين تأثري غريب يف نفس اإلنسان فيشعر ا وكأا           وملعاناة
 يف قلوب اجلميع تقريبا نـوع مـن األمل          ثاريف السوق   ضا يسقط    مري شوهد

الذي شغله عنه شاغل أو أصابه منه أذى، فيفـرح          ، اللّهم إال    جتاههوالتعاطف  
اليت هي خلق يظهر    " النقمة"عاطفة  عنده  تتولد  واألخري أحيانا مبصيبة املصاب     

وبغلبـة  . سيء إليه أن ينتقم من املـسيء أُ الذي  فيود  من قبل  املصابآذاه  ممن  
عانـاة  االنتقام تزول الرأفة، فال يعود املنتقم يشعر أن خصمه يتعرض للم  عاطفة  

 أصـاب   أمل ب يتلذذ أحيانا اليت من املفترض أن تولد يف قلبه رأفة أو أملا عليه بل             
  .خصمه

هذه احلالة من النقمة، ما مل تخضع لقانون، تظل تظهر للعيان يف أشكال             
فتارة يكون املعتدى عليه قادرا أو يظن أنه قادر على معاقبة مـن آذاه              . خمتلفة

ثل ما أُوِذي به، ويكون اهلدف من وراء ذلـك أن           فيؤذيه أو حياول أن يؤذيه مب     
يتضرر املعتدي أو املسيء كما تضرر املعتدى عليه أو الذي أُسيء إليه، وتـارة              
أخرى يكون املسيء أقوى ممن أُسيء إليه، أو يكون أقاربه أقويـاء أو يـرى               
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الناس املعتدى عليه أن إحلاقه الضرر احلقيقي باملعتدي لن يترك تأثريا جيدا بني             
بل سوف يستاؤون من فعله، أو يظهر للعيان سبب آخر فال يقدر على إحلاق              

عندئذ يستخدم ضده حربةَ بذاءِة اللسان ويتجـسس        . الضرر احلقيقي باملعتدي  
وأحيانا أخرى يكون خصمه أقوى منه فال يستطيع أن حيرك حىت           . على عيوبه 

ال يقدر حىت على ذلـك      لسانه ضده فيتحاشى الكالم عنه واللقاء به، وأحيانا         
  . فيِكن يف قلبه ضغينة ضده ويفرح على مصائبه ويستاء لنجاحاته

إذًا، فالنقمة اليت هي عاطفة طبعية تدفع صاحبها إىل أن يقـوم بأعمـال              
ولكن وضع تلك األفعال حتت رقابة العقل، ومنع هذه العاطفة من أن            . خمتلفة

 وإن إطالق العنـان هلـذه       .تعمل حبرية دون وازع ورادع يسمى خلقا حسنا       
ولتحويـل هـذه    . العاطفة واستخدامها يف غري حملها هو اخلُلُق السيئ بعينـه         

  :  النـزعة الطبعية إىل خلق حسن فرض اإلسالم بعض القيود التالية
فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما       �: القيد األول الذي يفرضه هو    

 هذا حكم عام وموجه إىل الذين ليسوا على مـستوى مـن             �١يكُماعتدى علَ 
والذين هم أذكيـاء    . العقل والفهم حبيث يستطيعون أن يفهموا دقائق األمور       

فَمـن عفَـا    �: أكثر قد فرض القرآن الكرمي عليهم قيودا أخرى حيث يقول         
     الظَّاِلِمني ِحبال ي هلَى اِهللا ِإنع هرفَأَج لَحأَصأما الذي يعفو حني ميكـن   ... �و

أن يؤدي العفو إىل تفاقم اإلمث، أو الذي يعاقب حني ميكن أن تؤدي العقوبة إىل          
فالرأفة اليت مؤداها العفـو يف      . شيوع اإلمث فكالمها ظامل، واهللا ال حيب الظلم       

الظاهر، وكذلك النقمة اليت نتيجتها العقوبة يف الظاهر، قد وضع اهللا تعاىل هلـا     
ودا وقال إنْ كان العفو هو األنسب يف حق املعتدي فليعف عنه، ولتعطَ الرأفة   قي

أما إذا كانت العقوبة تؤدي إىل إصالح املعتدي فليعاقب         . فرصة لتعمل عملها  
  . ولتعطَ النقمةُ فرصة لتعمل عملها
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واحلالة الثانية يف االنتقام أن يكون الظامل قويا ويكون املظلوم غري قـادر             
لى االنتقام منه، أو ال يريد االنتقام ملصلحة ما فيلجأ إىل دئة عواطفه عـن               ع

طريق الكالم النايب عنه والبحث عن عيوبه، وقد قال اهللا تعاىل عن مثل هـذا               
؛ أي أن اللمز والتنابز     �١وال تلِْمزوا أَنفُسكُم وال تنابزوا ِباَأللْقَابِ     �: الشخص

ولكن السؤال هو ملاذا منع . حىت يف حالة الغضب واالنتقامباأللقاب ممنوع بتاتا 
من ذلك؟ الذي ال يستطيع أن ينتقم ممن ظلمه ِلم ال يسمح له باالنتقام عـن                
طريق اللمز، وِلم ال يسمح له بتهدئة عواطفه باللجوء إىل السباب والـشتائم؟             

ـ       : اجلواب على هذا السؤال هو     نع من السباب والـشتائم ألا كـذب  لقد م
وقد منع من اللمز ألنه يؤدي إىل       . وفحش، واإلسالم ال جييز الكذب والفحش     

الفساد بدال من اإلصالح ألن الذي تذكر عيوبه علنا تبدأ عاطفة احلياء عنـده              
  . باالختفاء شيئا فشيئا فيشرع يف ارتكاب الفحشاء واملنكر
       املعتدي وال يكلمـه، ولكـن      واحلالة الثالثة يف االنتقام أن يقاطع املظلوم 

لَا يِحلُّ ِلمـسِلٍم    : "�اإلسالم ال حيبذ هذا النوع من االنتقام أيضا فيقول النيب           
؛ أي على املسلم أن يبدأ بالكالم مـع أخيـه         ٢."أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثَِة أَيامٍ     

  .املسلم قبل أن تنقضي ثالثة أيام
. ن اإلنسان البغض والـضغينة يف قلبـه       واحلالة الرابعة لالنتقام هي أن يكِ     

؛ أي ال �٣ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغـلٍّ  �:ويقول اهللا تعاىل يف هذا الصدد
 يف هـذا    �يقول الـنيب    . جيوز للمؤمن أن يِكن يف قلبه ضغينة جتاه اآلخرين        

  .٤"املؤمن ليس حبقود: "ددالص
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لنقمة إال يف حالة واحدة وهي      فبوضع هذه القيود مل جيز اإلسالم ظهور ا       
ولكن يف هذه احلالة أيضا وضع شـرطا؛ فـإن          . أن ينتقم املظلوم مبثل ما ظُلم     

وجدت احلكومة فلينتقم عن طريقها وال يأخذ القانون بيـده، وإن مل توجـد              
وإن كان اإلصالح ممكنا بالعفو لكانت األولويـة        . فلينتقم بقدر ما ظُلم فقط    

نتقام مبا فيها السب والشتم واللمز واملقاطعة والـبغض         أما بقية طرق اال   . للعفو
فلم يِجزها اإلسالم ألا تؤدي إىل التمادي يف اإلمث والفساد، وتتالشى إمكانية            

  . اإلصالح الذي هو اهلدف احلقيقي من وراء االنتقام
والنـزعة الطبعية الثانية اليت توجد يف اإلنسان هي احلب، وتالحظ هذه           

فهاتـان  . البهائم أيضا، ومقابلها جند عاطفة أخرى وهي الكراهية       العاطفة يف   
النـزعتان الطبعيتان لو استخِدمتا يف حملهما لعدتا أخالقا، إذ ال ميكننا القـول             
إنه جيب أن حتبوا كل شيء أو تكرهوا كل شيء جزافًا، بل هناك حاجـة إىل                

  . قواعد حتددمها ضمن حدود وقيود
نشأ جتاه شيء يفيدنا أو يريح ويمتع حاسة مـن          نرى أن احلب الطبعي ي    

ولكن هذا النوع من    . حواسنا؛ فال بد أن حنب بطبيعتنا أشياء حتقق هذا الغرض         
احلب ال يعـد خلُقًـا إال يف        . احلب لن يعد خلقا ألنه يالحظ يف البهائم أيضا        

 العاطفة أقـوى    أن تراعى املراتب فيه، أي أن تكون هذه       : احلاالت التالية، أوال  
مع من يكون أقوى عالقة باحملب وأن تكون أضعف مع من يكـون أضـعف               

أن يراعى اإلحسانُ السابق للمحبوب أكثـر مـن إحـسانه    : وثانيا. عالقة به 
املأمول يف املستقبل؛ فمراعاةُ اإلحسان السابق مسؤولية أما اإلحسان املـأمول           

القريبة هو املقصود بالذات، بل     أال يكون النفع أو املتعة      : ثالثا. فطمع وحرص 
  . جيب االهتمام بالنفع أو اخلسارة املستقبلية أيضا

ولقد . ولن يعد احلب خلقًا إال إذا كان حبسب الشروط الثالثة املذكورة          
قُلْ ِإنْ كَـانَ آبـاؤكُم      �: ذكر اإلسالم هذه الشروط الثالثة فيقول اهللا تعاىل       
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م وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ  وأَبناؤكُم وِإخوانكُ 
كَسادها ومساِكن ترضونها أَحب ِإلَيكُم ِمن اِهللا ورسوِلِه وِجهاٍد ِفـي سـِبيِلِه             

  .�١ الْقَوم الْفَاِسِقنيفَتربصوا حتى يأِْتي اُهللا ِبأَمِرِه واُهللا ال يهِدي
فلـيكن  : فقد قال تعاىل  ! ما أروعه من بيان حقيقة احلب الذي هو اخلُلق        

أي جيب أن حتبوا اهللا تعاىل بقدر عظمتـه،         . احلب على قدر املراتب واملدارج    
وحتبوا الرسول حبسب مرتبته، وحتبوا الدين نظرا إىل منـزلته وأمهيته، وحتبـوا            

أي جيب أن تكون . ا وحتبوا األوالد حسب عالقتكم م الوالدين بقدر درجتهم  
              ـدعاحلب خلقا حسنا بل ي عدمعاملتكم كل واحد حبسب درجته، وإال فلن ي

فمثال إذا خذل أحد والديه من أجل امرأة أحبـها، أو مل            . ثورة طبعية ويمية  
؛ فهو  يلب نداء وطنه بسبب حب املال فلن نعده صاحلا قط بناء على حبه فقط             

أظهر احلب دون شك وفعل ذلك خارجا عن نطاق العقل والتفكري الرصـني،             
   . لذا مل يكن عمله خلقا حسنا

والشرط الثاين للحب هو أن ينتبه اإلنسانُ أكثر إىل اإلحسان السابق ملـن   
أحسن إليه، مقارنة مع النظر إىل املتعة والفائدة احلالية أو األمـل يف املنفعـة               

ب الذي يندرج حتت هذا املبدأ ويعد خلقا حسنا يكون حـب            واحل. املستقبلية
الوالدين وليس حب األوالد، ألن حب املرء أوالده ليس خلقا حسنا وإمنا هو             

قولوا لألم مثال أال تتحمل املشقة من أجل ولدها مث انظروا هـل             . نزعة طبعية 
ب تفرح بقولكم أم تسخط؟ وذلك ألن ما تقوم به األم إمنا تقـوم بـه حبـس             

. مقتضى فطرا للمحافظة على النسل، وإن حبها هذا ليس إال غريزة طبيعيـة            
ولكن حب األوالد آباَءهم خلق حسن، فاآلباء قـد أدوا واجبـهم حبـسب              
طبائعهم وقد استفادت منهم الطبيعة، وتعدهم الطبيعة بعد ذلك خالني من أية            

األخالق الفاضلة ألن مننـهم     فاألوالد الذين حيبون آباءهم إمنا يتحلون ب      . فائدة
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السابقه عليهم متثُل أمام أعينهم ويعرفون أم أحسنوا إليهم حني كانوا ضعفاء            
بال حيلة، وحان الوقت لريحيوهم مهما حتملوا املشاق يف هذا السبيل؛ وقد قال             

والد ، ومل يقل إا حتت أقدام األ"الْجنة تحت أَقْدام الْأُمهات: "اإلسالم يف ذلك
ولكن ال حيب   . ألن كل شخص بطبعه حيب أوالده إال من كان يف ذهنه خلل           

كل األوالد آباءهم حبا يستحقونه، بل هناك كثري منهم ال يبالون ـم ولـو               
رأوهم يف املشاكل، وهؤالء أنفسهم يبقون منصرفني إىل حتقيق رغبات أوالدهم           

   هذا خلقا حسنا؟ فهل ألحد أن يعد فعلهم األخري. مهما كانت بسيطة
الشرط الثالث للحب هو أال يطمع اإلنسان يف منفعة قريبة، بل ينظر إىل             

فمثال إذا كان أحد حيب شيئا، وكان حب هذا . املنفعة أو اخلسارة البعيدة أيضا
               عدنزعة طبعية فقط وال ي دالشيء يلحق ضررا بدينه أو بالناس فإن حبه هذا يع

أو إذا كانت األم تطّلع على عادات       . حسنا بل سيئا  خلقا حسنا ألن مآله ليس      
سيئة لولدها وال متنعه ألن حبها له جيربها على عدم معاقبته، فإن هذا احلـب               
أيضا يعد نزعة طبعية فقط، وال يندرج حتت قائمة األخـالق احلـسنة إال إذا               

 على احلسنة، ألن مصلحة الولد احلقيقية يف هذه احلالة تكمن           وبخته أمه وحثته  
يا أَيها الَِّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهِلـيكُم        �: فيقول القرآن الكرمي  . يف العقوبة 

  .، أي أن احلب احلقيقي هو أن تنقذوا أنفسكم وأهليكم من اهلالك�١نارا
. هية، وهي أيضا نزعـة طبعيـة      ومقابل عاطفة احلب هناك عاطفة الكرا     

. وحملها الطبيعي هو ابتعاد اإلنسان عما تنفر منه حواسه أو ما يضر وال ينفـع              
بعض األديان تعد هذه العاطفة سيئة، وتفتخر بأا علَّمت أخالقا فاضلةً، ولكن            

احلق أا نزعة طبعية وإن ظهورها يف حملها ليس مكروها بل . هذا ليس صحيحا
 ولكن إذا جتاوزت هذه العاطفة احلدود أو كانت دون املستوى           .هو مستحسن 

املطلوب، صارت مكروهة، ومسيت عداوةً، أي استعداد اإلنسان للظلم بسبب          
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وإذا كانت العاطفة نفسها دون املستوى املطلـوب        . الكراهية أو ضيق الصدر   
ىف مسيت وقاحةً، أي عدم شعور اإلنسان بالكراهية وضيق الصدر جتاه أمر يتنا           

  .مع احلياء والكرامة
فالكراهية ليست خلقا سيئا يف حد ذاا بل هي نزعة طبعية وظهورها يف             

لقد ورد يف القرآن الكرمي بيان شناعة العداوة مرارا، وقد . غري حملها هو املكروه
وردت العداوة كصفة للكفار واملعتدين، ومل يقل القرآن ولو مرة واحـدة أن             

وقد استخدمت هذه الكلمة حبـق اهللا تعـاىل وحبـق           املؤمن يعادي اآلخرين،    
املؤمنني يف القرآن الكرمي مرتني أو ثالث مرات فقط، ويف كـل مـرة مبعـىن       

 من العدو بسبب عداوته، وليس مبعىن       - حبسب التعبري العريب املتداول    -االنتقام
وة، فكما يكره اإلسالم العـدا . أن اهللا تعاىل أو املؤمنني يِكنون عداوة لآلخرين    

كذلك يكره أن يقضى على عاطفة الكراهية والنفور قضاء ائيا، وذلـك ألن             
الغرية أيضا من أخالق املؤمن، فكيف ميكن أن نكره شيئا وال يضيق صدرنا به؟ 

حني نرى شخصا متسخا ظاهريا فإننا نكره       . السيئة معناها النجاسة الروحانية   
رأينا وجه شخص متسخا بوسخ أو  وإذا  . هيئته وفعلته هذه ونضيق ذرعا برؤيته     

مل ينظف أنفه مثال أو كانت ثيابه ملطخة بالقذارة، أفال نشمئز من هيئتـه وإن          
كان ذلك الشخص ابننا؟ وهل يستاء اآلخرون من فعلنا هذا، أم يعدونه عالمة             
على طهارتنا القلبية؟ فهل هناك سبب معقول لالستياء لو كرهنا أو ضقنا ذرعا             

كورة آنفا؟ بل هذا عمل مستحسن وجدير باإلشادة، وتـسمى      باألوصاف املذ 
  . عاطفة الكراهية هذه اليت ظهرت يف حملها املناسب غريةً

احلق أن الذين يعتربون الكراهية فعال سيئا مل يفهموا حقيقة أن هناك فرقا             
بني السيئ والسيئة، فقالوا ال بد أن حنسن إىل املسيء، ولكن مل يفكروا أنه ال               

ولو مل نكره سيئة املسيء ملا نشأ .  اإلحسان إىل املسيء مع كراهية السيئةبد من
لقد بين اإلسالم هذا الفرق، فيقـول اهللا تعـاىل يف           . يف قلبنا محاس إلصالحه   
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وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَال تعِدلُوا اعِدلُوا هـو أَقْـرب            �: القرآن الكرمي 
  .تعبري آخر؛ جيب أال تناصبوا العداوة حىت لعدوكم، وب�١ِللتقْوى

ال ينهاكُم اُهللا عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن         �: وكذلك يقول اهللا تعاىل   
       ِهمقِْسطُوا ِإلَيتو موهربأَنْ ت اِركُمِدي ِمن وكُمِرجخي لَمأي ينبغي أن حتسنوا     ٢و ،

وال تركَنوا �: ولكنه قال يف موضع آخر  . يعادونكم عداوة دينية  أيضا إىل الذين    
ارالن كُمسموا فَتظَلَم �٣ِإلَى الَِّذين .  

فمن ناحية يقـول اهللا تعـاىل أن        . أي ال متيلوا إىل الذين مل يسلموا بعد       
 حتسنوا إىل الكفار، ومن ناحية يقول، جيب أال متيلوا إليهم، واملراد من ذلك أن             

حتسنوا إليهم يف األمور الدنيوية، ولكن فيما يتعلق بأعماهلم املنافيـة للتقـوى             
  . والطهارة فال بد من أن تكرهوها
لَِكن اَهللا حبب ِإلَيكُم اِإلميانَ وزينـه ِفـي         �: وقال تعاىل يف موضع آخر    

     الِْعصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمِإلَي هكَرو انَقُلُوِبكُموإىل جانب ذلك قـال       ٤ي ،� 
، أي إنك حتزن يا رسول      �٥لَعلَّك باِخع نفْسك أَال يكُونوا مؤِمِنني     �: �للنيب  

  . اهللا، نظرا إىل كفرهم وضالهلم حىت تكاد لك نفسك بسبب حبك هلم
جيـب أن حتـسنوا إىل      : يتبني من هذه اآليات كلها أن اإلسالم يقـول        

  . ن ال بد من أن تكرهوا سيئته وبذلك تكتمل األخالقالشخص املسيء، ولك
يرغب اإلنـسان   . واآلن أتناول نزعة طبعية أخرى، وهي الرغبة يف التقدم        

فـإذا  . دائما يف أن يتقدم على زمالئه، بل توجد هذه النـزعة يف البهائم أيضا            
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 كان هناك فرسان جيريان واحد أمام اآلخر فيعدو كلٌّ منهما دومنا سبب ليسبق            
هذه نزعة طبعية، ولكن لو تفاقمت أو احنطت دون املستوى املطلوب           . خصمه

ألدت إىل نشوء أخالق سيئة عديدة، أما إظهارها واستخدامها يف حملها فيخلق            
، والطـالب   حسن اخللق؛ فإن أظهرها اإلنسان تسابقًا يف اخلريات لنفعته كثريا         

فَاسـتِبقُوا  �: آن الكـرمي يقـول اهللا تعـاىل يف القـر   . حيرزون التقدم بسببها  
، معىن ذلك أن اإلسالم قد خلق خلقا جديدا حني اشترط استخدام �١الْخيراِت

هذه النـزعة الطبعية يف اخلريات، أي أن التـسابق يف اخلـريات واحلـسنات              
  . واألخالق الفاضلة هو خلق حسن يف حد ذاته

 احلـسد، أي    ولكن لو استخدمت العاطفة نفسها بسوء ألدت إىل نشوء        
بتجاوز هذه الرغبة احلدود يفكر اإلنسان دائما أن يتقدم هو وحده دون غريه،             

وِمن شر حاِسٍد ِإذَا    �: فقد علّمنا القرآن الكرمي دعاءً    . واإلسالم ال حيب ذلك   
دس�٢ح.  

هناك عيب آخر أيضا يتولد بسبب هذه الرغبة وهو أن يرى اإلنسان مآثر             
حيانا حتقيقًا لذلك يف أن حيتكر لنفـسه مـا يف أيـدي             غريه مثالب؛ فريغب أ   

اآلخرين من اخلريات واألشياء اجليدة لكي يتفوق عليهم، وأحيانا يرى كماالت 
بالعربية، وهو أيضا " االحتقار"غريه عيوبا حتقيقا لرغبته يف التفوق، وهذا يسمى 

لَِّذين آمنوا ال يسخر قَـوم  يا أَيها ا�: يقول اهللا تعاىل . مكروه بشدة يف اإلسالم   
ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم وال ِنساٌء ِمن ِنساٍء عسى أَنْ يكُن خيـرا                

نهاآلخرين والطعن يف           . �٣ِمن فهذه الرغبة لو تفاقمت أكثر لبدأ اإلنسان بسب
لَا يرِمي  : "� فقد قال النيب     نسبهم، واإلسالم ينهى عن مجيع هذه التصرفات،      
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ِق ولَا يرِميِه ِبالْكُفِْر ِإلَّا ارتدت علَيِه ِإنْ لَـم يكُـن صـاِحبه              سرجلٌ رجلًا ِبالْفِ  
١."كَذَِلك  

 دون أن يوجـد فيـه هـذا         -أي لو عاب أحد غريه عيبا خلقيا أو دينيا        
  . لـمعيب بغية إهانته فقط لنشأ العيب نفسه يف ا-العيب

العيب اآلخر الذي ينشأ من جراء عدم وضعه هذه النـزعة الطبعية ضمن            
ن استفحال هذه الرغبة يـؤثر يف ذهنـه         أأي  . حدود هو نشوء االستكبار فيه    

فينسى أو يتناسى عيوبه وتقصرياته رويدا رويدا، مث حيسب نفسه أعلـى مـن              
ِإنَّ اَهللا ال يِحب من �: فقد قال القرآن الكرمي يف هذا الصدد. اآلخرين ويستكرب

  .�٢كَانَ مختاال فَخورا
فقد وضـع   . كذلك هناك نزعة طبعية أخرى وهي الرغبة يف بقاء النسل         

  : اإلسالم حدودا هلذه العاطفة أيضا وأمر بإظهارها ضمن احلدود كما يلي
، أي  �٣الِتي آتيت أُجورهن  يا أَيها النِبي ِإنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك ال       �: أولًا

  . جيوز لكم الزواج عن طريق النكاح
، أي جيب أال تشبعوا شهوتكم إال مع زوجاتكم         �٤ال تقْربوا الزنا  �: ثانيا

  . وإال سيضيع اهلدف من هذه النـزعة الطبعية
ماذا يفعل من كان غري قادر على النكاح والزواج؟         : هنا ينشأ سؤال وهو   

ولْيستعِفِف الَّـِذين ال يِجـدونَ      �: رآن الكرمي على هذا السؤال قائال     فريد الق 
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، أي عليهم أن يضعوا حدا لثوائرهم النفسانية بالطرق اليت تؤدي إىل            �١ِنكَاحا
كبت مجاح الشهوة وال يلجأوا إىل الزنا وال يضيعوا طاقام الضرورية لبقـاء             

      م لو فعلوا ذلك ملسخوا فطرم بأيديهم، وليعلموا أن اهللا تعـاىل ال       النسل، أل
  . حيب أن يقضي اإلنسان على متطلباته الفطرية

ورهباِنيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيِهم ِإال ابِتغاَء ِرضـواِن         �:  أيضا �وقال  
منـاٍف  مبا أن فعلهم هذا كان غري طبيعـي و        . �٢اِهللا فَما رعوها حق ِرعايِتها    

ملقتضى الفطرة فكانت النتيجة أم مل يتمكنوا من رعايتها فلم تكن رهبانيتهم            
  . إال باالسم فقط

فمن ناحيـة مسـح     ! فما أروعه من أسلوب لوضع حدود هلذه النـزعة       
باستعماهلا عن طريق الزواج، ومن ناحية أخرى منع استخدامها يف غري إطـار             

    ا تكبت هذه النـزعة الطبعية لألبد وتضيع       الزواج، واستنكر الرهبانية أيضا أل
اهلدف الذي من أجله أوِدعت فطرة اإلنسان هذه العاطفة أي الرغبة يف بقـاء              

. فلو عمل الناس مجيعا على الرهبانية لطُويت صفحة الدنيا يف أيام قالئل        . النسل
وقال تعاىل أيضا إن القضاء على املتطلبات الطبعية مستحيل، ألن احلقيقـة ال             

محى باإلرادة واخليال فقطت .  
ما الذي جيب أن يفعله أولئك الذين ال يقدرون         : هنا ميكن أن ينشأ سؤال    
عليهم أن يكبتوا أهواءهم مؤقتا ولكن ال جيوز أن : على النكاح؟ فيقول اإلسالم

  . يقضوا على هذه الرغبة قضاء ائيا ألن ذلك يبطل غاية اخللق
 أوصل هذه الرغبة املوجـودة يف       المى اإلس تأملوا اآلن، هل من دين سو     

أدىن أنواع احليوانات واحلشرات أيضا واليت هي نزعة طبعية، إىل أعلى مراتب            
  األخالق املبنية على مسائل فلسفية دقيقة؟

                                                 
 ٣٤:  سورة النور1
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وهناك نزعة طبعية أخرى يف اإلنسان وهي رغبته يف التملك والتـصرف،            
 حدودا هلذه النـزعة    ولكن اإلسالم وضع  . وبناء عليها يبذل أمواله أو ميسكها     

، أي جيب أن    �١أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم    �: فاحلد األول هو  . الطبعية أيضا 
تنفقوا من أموال طاهرة كسبتموها بأيديكم وال تتصرفوا يف أموال اآلخـرين            

 وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمـسِكني     �: واحلد الثاين هو  . لتسرفوها كما تشاؤون  
جيب أن تؤدوا من أموالكم حقـوق  : ، أي أوال�٢وابن السِبيِل وال تبذِّر تبِذيرا  

الذين كُلِّفتم برعايتهم من األقارب، ويف ذلك إيعاز إىل أن كفالـة األقـارب              
جيب أن تنفقوا أموالكم مـن أجـل الفقـراء          : ثانيا. واجبة على الكبار منهم   

  . من أموالكمواملساكني أيضا أي تعطوهم نصيبا 
نثـر البـذور أو     :  والتبذير يف اللغة   �ولَا تبذِّر تبِذيرا  �: قال تعاىل : ثالثا

فمعىن ذلك أنكم جيب أال تتطلعوا عنـد اإلنفـاق إىل أن             .نشرها، واالمتحان 
يعاملكم اآلخرون باملثل، فمثال يتوقع الفالح عند نثره البذور يف احلقـل أـا              

وال تبذِّروا أموالكم أي ال لكوها كلها فتجلسوا        . ستنمو وتزدهر مث حيصدها   
صفر اليدين، وال تنفقوا كل شيء على أنفسكم دون أن تنفقوها على الفقراء             

مث إذا أنفقتموها عليهم فـال توقعـوهم يف االمتحـان           . واملساكني واألقارب 
واالبتالء، أي جيب أال يتعرضوا للمشاكل بدال من االستفادة من هذه األموال            

مث أعطى  . كأن يصبحوا كساىل أو يتعودوا على السؤال أو يصريوا من املبذرين          
، �٣ِفي أَمواِلِهم حق ِللساِئِل والْمحرومِ    �: تعليما آخر بالنسبة إىل اإلنفاق فقال     

أي يف أموال األثرياء نصيب ملن ال يقدر على الكالم وال يـستطيع أن يبـوح                
لذا جيـب أن    .  تستطيع أن تسد حاجتها بنفسها     مبشاكله مثل الدواب اليت ال    
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تقطعوا نصيبا من أموالكم للدواب أيضا من أجل رعايتها إذا مرضت مـثال،             
  . وكذلك جيب رعاية الدواب األهلية وإراحتها بشكل خاص

 منـزها عن اإلفراط والتفـريط      -كذلك قد أعطى اإلسالم تعليما صادقا     
الصرب والشكر واإلحسان والصدق والثقة      عن   -ومدعاة خللق الطهارة احلقيقية   

واالعتدال يف األمور والوفاء وحفظ السر وقضاء حاجات الناس واإلصـالح           
بينهم، واخلوف والرجاء والقناعة واإليثار واملواساة واِحللم واإلفـادة واحليـاء           
والوفاء بالوعد ولقاء الناس بوجه بشوش والوقار وإكرام الضيف وعيادة املرضى 

 واحلزن والغيبة والوشاية والكذب وإيذاء اآلخرين والتجسس واستراق         واألمانة
السمع وقراءة رسائل اآلخرين وإفشاء عيوم واخلديعة واإليذاء باملن والتمـرد           
وإحلاق اإليذاء اجلسدي م والرياء والسمعة واهلذيان واللغو باألميان واملداهنة          

 والتدخل يف ما ال يعين املرء ورعاية        والسرقة والقتل والظلم واخلديعة يف التجارة     
اليتامى واألرامل واجلنب وغريها من األمور املتعلقة باألخالق الـيت ال ميكـن             

  .اخلوض يف تفاصيلها هنا لضيق اال
باختصار، فقد حول اإلسالم الغرائز الطبعية إىل أخالق فاضـلة بوضـع            

 أي مـن    -سـالم  سوى اإل  -حدود هلا، وهذه النقطة مل يدركها ومل يقدمها       
األديان القدمية أو حىت احلديثة اليت، وإن أُسست مع وجود القرآن الكرمي، إال             

إين متأسف جدا ألين ال   . أا ظلت حمرومة من املزايا املوجودة يف القرآن الكرمي        
أستطيع أن أخوض يف تفاصيل هذا املوضوع وإال فاحلقيقة أن اإلسالم قد وضع             

دة اإلنسان وعقله وهكذا أنشأ تعليم األخـالق، ومل         كل غريزة طبعية حتت إرا    
يسم الغرائز الطبعية أو جانبا من جوانبها أخالقا مث ركَّز عليها فقط مثل بقيـة               

  .األديان
احلق أن اإلسالم حلّ سؤاال معقّدا يساور األذهان عن األخالق الفاضلة،           

قـول بـأن    ما هو تعريف األخالق؟ ألن اإلسالم ي      : وال يزال يساورها وهو   
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األخالق تعين التوفيق بني مجيع الغرائز الطبعية، كما أن احلضارة اسـم آخـر              
التعليم الذي يعطي احلرية جلميع الغرائز الطبعية أن تعمل . للتصاحل بني بين البشر

يف حدوٍد يضعها هلا حىت ال تطغى واحدة على أخرى، هو الذي يـستحق أن               
دخل النقمة يف حدود الرأفة وال احلب يف        أي جيب أال ت   . يدعى تعليما أخالقيا  

  . حدود الكراهية أو العكس
باختصار، جيب أن تعمل كل هذه الغرائز الطبعية يف دائرـا كـدوران             
النجوم يف أفالكها، وأال يعترض واحد منها طريق اآلخر بل حيثما بدأ جمـال              

ائز الطبعية  فلو عد ذهن اإلنسان حكومةً لكانت الغر      . اآلخر يتوقف األول فورا   
. أناسا قاطنني فيها، واألخالق هي تلك القوانني اليت تضمن إقامة األمن فيهـا            

  !!وما أوضحه من بيان! فما أدقّه وما أروعه من تعريف

  مدارج األخالق    
واآلن أتناول السؤال الثاين من اهلدف الثاين، وأبني ما هي املدارج املختلفة          

  .لألخالق اليت بينها اإلسالم
املسألة، كما هو معروف لدى اجلميع، ضرورية لاللتزام بـاألخالق          هذه  

         ج يف الصفوف املدرسية من أجل التعليم، ولوال تدرج التعليم يف   ضرورة التدر
املدارس والكليات حلُرم كثري من الناس من التعليم أصال لعدم قدرم احلصول            

أيـضا وظنـوا أن     على ما جيب حتصيله يف دراستهم، ولثبطت مهم كثري منهم           
فالتدريج يف التعليم لـيس مفيـدا       . الدراسة إىل درجة معينة مستحيلة عليهم     

وينطبق . للمعلمني واملشرفني على التعليم فقط بل فيه فوائد مجة للطالب أيضا          
املبدأ نفسه على األخالق بل إن كل تعليم خياطب بين اإلنسان ال بد أن يقسم               

صحاب القدرات املختلفة وذوو الطبائع املختلفة   إىل مدارج خمتلفة حىت يتمكن أ     
وإذا كان التعليم من نوع ال يقدر على االستفادة منـه إال            . من االستفادة منه  



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١٥٣( 
  

الشرحية العليا من الناس حلرمت منه الشرحية الدنيا والوسطى، ولو روعيت فيه            
ية لن   ومن ناحية ثان   ة منه، الشرحية الوسطى حلرمت الشرحية الدنيا من االستفاد      

ولو متت فيه مراعاة الشرحية الدنيا ملا كانـت         . ترغب فيه الشرحية العليا أيضا    
إن مل يراع الترتيب والتدريج فيه ألمكـن أن         . نافعة للشرحية الوسطى والعليا   

تستفيد منه الشرحية العليا إىل حد ما ولكن سوف حيرم منه بقية الناس حتمـا               
 وللرياء فقط ملا أمكن استخالص أيـة        وإذا كان التعليم فكريا   . وتثبط مهمهم 

فائدة منه أيضا، فيكون هذا التعليم مجيال ومفيدا إللقاء اخلطابات مـن علـى              
  .  املنصات ولكنه لن يفيد بين البشر على صعيد الواقع

وبعد اإلثبات أن الدنيا ليست حباجة إىل التعليم األخالقي فقط بـل إىل             
أذكر . نه أن يوصل اإلنسان إىل الكمال     التعليم العملي والتدرجيي الذي من شأ     

  .اآلن مدارج األخالق اليت بينها اإلسالم سواء كانت سيئة أو حسنة
. اعلموا أن اإلسالم أعطى نوعني من التعليم عن األخالق؛ امل واملفصل       

ففي التعليم امل قسم األخالق السيئة واحلسنة إىل مدارج حتوي مجيع أنواع            
 التقسيم يستطيع كل إنسان أن جيد له طريقـا، ويـستطيع أن          وذا. األخالق

وعالوة على هذا التعليم امل هنـاك       . يتجنب السيئات ويتمسك باحلسنات   
  . تعليم مفصل أيضا فُصل فيه كل أمر على حدة وبين ترتيب األخالق كلها
نَّ ِإ�: لقد ورد التعليم املبدئي يف القرآن الكرمي عن مدارج األخالق يف آية     

اَهللا يأْمر ِبالْعدِل واِإلحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْفَحـشاِء والْمنكَـِر             
، أي يأمركم اهللا تعاىل بالعدل بـني النـاس          �١والْبغِي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   

وينـهاكم عـن    واإلحسان إليهم ومعاملتهم احلسنة كما تعاملون األقـارب،         
السيئات اليت تتعلق بنفس اإلنسان وتكون ظاهرة فيـستاء منـها اآلخـرون،             

                                                 
 ٩١:  سورة النحل1
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وينهاكم أيضا عن السيئات اليت تؤذي اآلخرين عمليا، وينـصحكم لتقومـوا            
  .باألعمال احلسنة حىت تتركوا مسعةً طيبةً يف هذا العامل

يع واحلق أن مج  . ففي هذه اآلية ذُِكرت ثالثة مدارج للحسنات والسيئات       
الدرجة األوىل للحـسنات    . احلسنات والسيئات تقع حتت هذه املدارج الثالثة      

هي العدل أي املعاملة املتساوية، مبعىن أنْ يعاِمل اإلنسانُ اآلخرين مبثـل مـا              
وكذلك جيب أن يكون عادال يف ظنه م        . يعاملونه من معاملة حسنة أو غريها     
جيب أن يتمسك باملساواة يف كل      باختصار  . أيضا كما يتوقع منهم أن يظنوا به      

كذلك ال جيوز أن . األمور فال يعامل اآلخرين بالسيئة يف حني يعاملونه باحلسىن    
  . يتوقع منهم املعاملة باحلسىن وهو ينوي م السوء

وليكن معلوما أيضا أن املعامالت املتبادلة بني الناس املتعلقة باملنكرات مثل           
ها ال تندرج حتت مفهوم العدل بل هـي         بذاءة الكالم والفحش والكذب وغري    

خارجة عن مفاهيمه؛ فبحسب مضمون العدل حيق للمـرء أن يعامـل غـريه      
ويعاقبه مبثل ما عومل ولكن إذا قام غريه بعمل أو تصرف يندرج حتت قائمـة               
الفواحش فال جيوز له أن يرد عليه بالفحشاء ألن ارتكاب الفحشاء ال جيوز بأي 

واملعلوم أن جترع اإلنسان الـسم      .  حد ذاته سم زعاف    حال إذ إن الفحش يف    
وإن تصرفا كهذا ليس انتقاما، بل هو جهـل  . مقابل السم يؤذيه إيذاء مضاعفا    

  . بعينه عمليا
أي أن حياول املرء أن . الدرجة الثانية للحسنات عند اإلسالم هي اإلحسان

ية أو اجلسدية أو يعامل غريه بأحسن مما عومل به سواء كان ذلك يف األمور املال     
وإذا عامله أحد بسوء فليعف عنه قدر اإلمكان إال إذا كان العفو يؤدي . العلمية

وال يستطيع أحد أن يترقى . وهذه الدرجة أعلى من سابقتها   . إىل الفتنة والفساد  
إىل هذه الدرجة من احلسنة إال إذا كان قد اجتاز درجة العدل، وعود نفـسه               
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يف طبيعته إال تغري سطحي فحـسب، ويـسقط إىل   على ذلك وإال فلن حيدث  
  . درجة سفلى مرة أخرى نتيجة غفلة بسيطة

، أي أن يعامل املرء الناس      "إيتاء ذي القرىب  "الدرجة الثالثة للحسنات هي     
ومثال ذلك معاملـة األم لطفلـها أو        . باحلسىن مع أنه ال يتوقع أن يعاملوه ا       
ه؛ إذ يعتربون هذه املعاملة واجبا طبيعيا       معاملة األب البنه أو معاملة األخ ألخي      

عليهم، فال يتوقع األخ من أخيه أن جيزيه عليها، كذلك لو كان األب أو األم               
بالغني من العمر ستني أو سبعني سنة وكان الولد ذا سنتني أو ثالث سـنوات               
فقط، فمع ذلك خيدم األبوان الولد مثل ما كان متوقعا منهما يف سن شـباما           

دمانه أكثر من ذلك أيضا، مع أما يعرفان جيدا أن الولد لن يستطيع أن              بل خي 
خيدمهما ألما يكونان قد ماتا قبل أن يبلغ أشده وقبل أن يقدر على فعل شيء           

فمعاملتهما هذه تكون ناجتة عن حبهما الطبعي لولدمها وما يقومان به من      . هلما
ولو قيل هلما ملاذا حتسنان     . با عليهما معاملته احلسنة ال يعتربانه منة عليه بل واج       

أية منة هذه؟ إننـا     : إليه إىل هذا احلد ومتنون عليه؟ لعلهما يتساءالن مستغربني        
لذلك إن حالة معاملة اآلباء واألقارب القريبني تكون أعلى من . فقط نريب ولدنا
 فاإلنسان عندما يحسن إىل اآلخرين يكون لديه شعور بأنـه         . اإلحسان بكثري 

عمل عمال حسنا، ولكن عند إحسانه إىل األقارب ال خيطر بباله قط أنه عمـل   
. عمال حسنا، بل يبدو له أنه بعمله هذا يريح نفسه ويشعر باملتعـة والـسرور              

ويتقدم اإلنسان فيها إىل درجة . الدرجة الثالثة من احلسنة أرفع وأمسى من غريها
ة، فكأنه حيسن إىل نفسه مـن       شعوره بلذة ومتعة لدى ختلُّقه باألخالق احلسن      

فمثله كمثل الذين يرزقون باألوالد فال يشعرون أن . خالل إحسانه إىل اآلخرين
. عبئا ما قد وقع عليهم بسببهم بل يفرحون وحيسبون ذلك فضل اهللا علـيهم             

فهؤالء الناس ينذرون أنفسهم من أجل اآلخرين ويتأذون مبعانام ويـسعدون           
شعرون أم قد أحسنوا إليهم بل يكونـون ممتـنني          بسعادم، ومع ذلك ال ي    
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ويشعرون أن اهللا تعاىل قد أنعم عليهم إذ وجدوا فرصة لفعل ذلك، ويتمنون لو              
أم نالوا فرصة أكرب للقيام باألعمال احلسنة يف هذا اال كما يتمىن اآلبـاء،              

  . وأم لو كان بإمكام أن خيدموا أوالدهم أكثر لفعلوا
فهناك . ه املدارج الثالثة للحسنات هناك ثالثة مدارج للسيئات       ومقابل هذ 

" الفحش"وإذا جاءت كلمة    . ومعىن الفحش هو السيئة   . الفحش مقابل العدل  
السيئة اخلفية اليت ال يبدو تأثريهـا يف        : كان معناها " املنكر"مقرونة مع كلمة    

لسيئة كما أن   فهذه هي الدرجة األوىل من ا     . الظاهر، مثل خبث الطوية والنوايا    
عندما يتطرق الفساد إىل اإلنسان . العدل حيتل الدرجة األوىل يف قائمة احلسنات  

بسبب الصحبة السيئة أو تأثره بالتعليمات السيئة أو غلبة الصفات البهيمية عليه            
فإن التأثري األول هلذا الفساد يقع على القلب؛ فتبدأ األفكار السيئة بالنشوء فيه،             

أما إذا تعاظمت األفكـار     .  السيئة ولكن الفطرة تتغلب عليها     وتنشأ الرغبة يف  
  . السيئة فإا تغلب يف اية املطاف فتتخذ السيئة من القلب معقلًا

مث تبدأ الدرجة الثانية من السيئة، ويشرع اإلنسان يف األعمال السيئة اليت            
دالـة  ومعظم هذه األعمال تكون . يراها الناس ويكرهوا وتشق على طبائعهم   

غري أنـه  . على خبثه الشخصي، مثل الكذب، واهلراء وما شاهما من األعمال         
يف هذه احلالة يرتكب بعض السيئات فقط، وحيذر القيام بسيئات كثرية أخرى            
وال يتجاسر عليها، ومع أنه يرتكب بعض السيئات على مرأى من الناس ولكنه             

  .  خيجل يف قلبه، وإذا ذُكِّر ا اعترف بشناعتها
وحني يطمئن صاحبها هلذه احلالة وال ينتبه إىل إصالحها يبلـغ الدرجـة             

، أي إحلاق الضرر بالنـاس واخلـروج        "البغي"الثالثة من السيئات اليت تسمى      
  . السافر على القيم األخالقية
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واملراد من هذه الدرجة أن الواصـل       . ، التمرد والعدوان  "البغي"من معاين   
قية، ويرمي نري االلتزام ا بعيدا عن عنقه ويفتخر         إليها يتمرد على القيم األخال    

  . حبالته ويتلذذ ا وال تؤثر يف قلبه لومة الئم
كم سهل اإلسالم ببيان هذه املدارج أمر اإلصالح للراغبني فيـه حبيـث             
يستطيع كل إنسان أن يقدر بكل سهولة حالته األخالقية، سـيئة كانـت أم              

صالحها كما يستطيع أن خيطو حنـو التقـدم         حسنة، مث يستطيع أن يفكر يف إ      
.  السعي لنيلها وال ييأس منـها   - أيا كانت حالته   -وال يشق على أحد   . والرقي

فمثال، إذا كان شخص ما قد تقدم يف الذنوب لدرجة مل يبـق يف قلبـه أدىن                 
كُن صاحلا لتكون احلسنات جـزءا ال  : إحساس بالقيم األخالقية، وقيل له مثال 

ِمك يف خري الناس ليل ار؛ فال بد أن يستغرب من هذا األمر             يتجزأ منك، وا  
كثريا وييأس منه أيضا، فيضطرب مبجرد مساع هذا الكالم ويقنط من حتقيـق             

، نيطو خطوة باجتاه احلسنات يعد من الصاحلكل من خي: ولكن لو قلنا له. املراد
ـ   فإن كنت ال تستطيع أن تترك السيئات فلتشعر على األقل             ةئيأنك ترتكب س

وال تفتخر بتصرفاتك؛ فيكون هذا اهلدف سهل املنال له، فيعملُ على ذلـك             
وإذا شعر يف قلبه بالندم واخلجل من الذنوب ألمكننا القول          . بقوة وشدة أكثر  

والقوة اخلارقة الـيت    . إنه نال درجة يف احلسنات ألن ترك الكبائر أيضا حسنة         
نفسه ميكننا أن نستعني ا لدفعه إىل األمام،        يناهلا بسبب حدوث هذا التغري يف       

إذا كنت ال تستطيع أن تكسب احلسنات حاليا فعليك أن تنــزه            : فنقول له 
أعمالك من السيئات على األقل، فقد تنشأ يف قلبك أفكـار سـيئة يف هـذه                
املرحلة، ولكن ال تعملْ ا وحاِول أال تصدر منك أعمال سيئة على مرأى من              

وهذا سيكون أسهل عليه مما     . يتأذوا من مشاهدة أعمالك الشائنة    الناس حىت ال    
مع أن قلبه هو منشأ األفكار السيئة إىل هذا احلني ولكن مما ال شك              . سبق أيضا 

فيه أننا نعتربه ثابتا على درجة من احلسنات ألنه متقدم إىل احلسنات متخليا عن              
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عليـك أن   : ية ونقول له  مث ننصحه باختاذ اخلطوة التال    . قسم كبري من السيئات   
ومما ال شك فيه أن اختاذ هـذه        . حتاول تطهري قلبك أيضا من األدران والقذارة      

. اخلطوة يكون أسهل عليه من اخلطوات السابقة وسينجح يف إجناز هذه املهمة           
. فيصبح قلبه نظيفًا مثل طفل صغري، أو مثل مرآة مل يرسم عليها نقـش بعـد               

 مقام العدل، وهكذا يصل رويدا رويدا إىل مقام عندها نوجهه إىل احلصول على
فلو أمهلتم هذا األسلوب لذهبت خطتكم لإلصالح       . يناسب مؤهالته وقدراته  

والنصيحة اليت تسدى دون مراعاة الترتيب واالنتباه إىل التـدريج لـن            . سدى
تسفر عن نتيجة أبدا، ومثلها كطالب حناول تدريسه منهاج املاجستري مع أنه مل             

 احلروف األجبدية بعد، أو نطلب منه أن حيفظ قاموسا كبريا مث نتوقع منه              يتعلم
واحلق أنه لن يتعلم شيئا ـذه       . أن يكون قد تعلّم كل شيء بدراسة القاموس       

الطريقة، فيمكنه أن حيفظ بعض املصطلحات مثل الببغاء ولكنها لن تؤثر يف قلبه 
 نتيجة تأثري البيئة احمليطة به      شيئا، ولن تكون أخالقه ناجتة عن ثقافته، بل تكون        

   . اليت يعيش فيها
القرآن الكرمي يركّز على الترتيب والتدريج كثريا ويقول بأنه مل يكن هناك            

، والرباين هو من يعلِّم العلوم البسيطة أوال        �١رباِنيني كُونوا�: نيب إال وقد علّم   
وري للنيب أن يعلِّم أمته أن      إذًا، فمن الضر  . ويراعي الترتيب والتدريج يف تعليمه    

وحياولوا . ينتبهوا إىل أحوال الناس وطبائعهم عند تقدميهم العالج الروحاين هلم         
باحلكمة واملوعظة احلسنة ختليصهم من عادام وتقاليدهم الراسخة، ويراعـوا          

  . الترتيب والتدريج يف تعليمهم الناس علوما جيهلوا
.  ذه الطريقة سهل على كـل شـخص        اعلموا أن تعلّم املسائل املختلفة    

ولكن ليس املراد من التعليم أن خيفي املعلم بعض العلوم عن بعض الناس، بـل               
املراد هو ترغيب التلميذ يف العمل مبا تعلّم ليبقى هدفه أمام عينيه دائما، ولكي              

                                                 
 ٨٠: ة آل عمران سور1
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تبقى العزمية قوية دائما ويكون النجاح األول مدعاة لدفعه إىل الدرجة التاليـة             
فمثال كل طالب يعرف طول مدة الدراسة ولكن بـسبب          . الح والنجاح لإلص

التدريج يف املناهج والترتيب يف الصفوف وبسبب ظهور نتائج مساعيه بفواصل           
متقاربة تبقى عزميتهم قوية وال يثقلهم عبء العمل ويشعرون أـم يف طـور              

  .  التقدم على الدوام
ال عن األخالق باإلضافة    لقد قلت من قبل إن اإلسالم يعطي تعليما مفص        

إىل التعليم امل، ويبني األخالق السيئة واحلسنة ويفصل أقسامها أيضا لكـي            
ولكنين سوف أكتفي ذا القـدر      . يسهل على الناس ممارستها أو التخلي عنها      

من الترتيب اإلمجايل لضيق اال ألن يف ذلك كفاية لعاقل يبتغي االطالع على             
  . مزايا اإلسالم

   تسمية األخالق حسنة أو سيئةسبب
التعليم امل هو . يعطي اإلسالم يف هذا اال أيضا تعليما جممال ومفصال

، أي خلقت كرباء الناس �١وما خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإال ِليعبدوِن�: قوله تعاىل
 ال فاهلدف األول لنيل األخالق الفاضلة هو أنه. هم ليتخلَّقوا بصفايتوعامت

ميكن لإلنسان بدوا إنشاء العالقة مع اهللا، مصدر القدوسية، وبدون هذه 
واهللا تعاىل ال حيب إنسانا . العالقة ال ميكن اعتبار حياة اإلنسان حياةً أصال

شريرا وسيئ اخللق، بل يريد أن خيلق الناس صفاته الطاهرة يف نفوسهم ويصريوا 
ا جعلْنا ما علَى اَألرِض ِزينةً لَها ِلنبلُوهم ِإن�: �فيقول . مثله حىت ينالوا قربه

خلقنا فيها و، أي لقد خلقنا يف األرض كل شيء حسٍن؛ �٢أَيهم أَحسن عمال
 وإىل أي مدى - الناس لنرى أيهم يكسب أعماال حسنة، أي أيهم ينصبغ

                                                 
 ٥٧:  سورة الذاريات1
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 األخالق فالسبب احلقيقي يف تسمية بعض.  بصبغة صفاِت اهللا تعاىل- ينصبغ
كذلك السبب يف . أخالقا حسنة هو أا تكون منصبغة بصبغة اهللا تعاىل وصفاته

ومما ال شك فيه . �تسمية بعض األخالق سيئةً هو أا تتناىف مع صفات اهللا 
أن الذي ال ينال نصيبا من النور يكون مظلما، وبقدر ما يكون بعيدا عن النور 

ة إىل هذا التعليم امل فقد بين اإلسالم وباإلضاف. يغشاه الظالم بالقدر نفسه
أوجها مفصلة أيضا عن األخالق املختلفة وا كشف حالة الناس احلسنة أو 

أذكر فيما . السيئة لكي يرغبوا يف األخالق احلسنة وينفروا من األخالق السيئة
  : يلي بعضا من تلك األوامر

، واستخدامه يف حمله "فةالرأ"قلت يف بيان األخالق احلسنة بأن منها خلق 
وباإلضافة إىل األسباب املذكورة سابقا هلذا اخلُلق هناك أسباب . يسمى العفو

دفَع ِبالَِّتي ِهي أَحسن فَِإذَا الَِّذي بينك ِا�: أخرى يتناوهلا القرآن الكرمي ويقول
ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيب�١و .  

اإلنسان يعاقب املعتدي !!  وما أشده دفعا على احلماسما أروعه من سبب
ظنا منه أنه لو مل يعاقبه ألحلق به ضررا أكثر؛ أي إنه يعاقب املعتدي لينقذ نفسه 

إليكم تعليم العفو، فلو كان اإلصالح : فيقول اهللا تعاىل. أو غريه من ضرره
ثر مما تتوقعونه لو ممكنا بالعفو فاعفوا عن املعتدين، وإن عملتم به لكان نفعه أك

وإذا كانت النتيجة املرجوة من العقاب هو جتنب الضرر فمن املتوقع أن . عاقبتم
 ألنه من املمكن جدا أن يصبح املعفو عنه -  إذا كان يف حمله-ينفع العفو صاحبه

  . صديقا ونصريا له متأثرا مبعاملته احلسنة
: ن وإعانتهمكذلك يقول اهللا تعاىل عن اإلحسان وحسن معاملة اآلخري

�كاُهللا ِإلَي نسا أَحكَم ِسنأَحأي عامل الناس باحلسىن وشاركهم يف �٢و ،
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أموالك وعلمك ونفوذك ألن اهللا تعاىل قد أحسن إليك؛ أي أنَّ القوى 
والقدرات اليت كسبت ا هذه األشياء، كذلك ما نلت به من الِنعم املذكورة، 

تها إحسانا من اهللا، لذا جيب أن حتسن إىل هي خلق اهللا تعاىل، وقد أُعِطي
واملراد من ذلك أن األرض واملعادن واألشياء . اآلخرين كما أُحِسن إليك

األخرى اليت تساعد اإلنسان للحصول على العلم أو املال كانت موجودة قبل 
جميئه إىل الوجود، وجلميع بين البشر فيها حق؛ فإن وفّق اهللا تعاىل أحدا 

نها بشكل خاص فمن واجبه إزاء ذلك أن يشارك يف هذه النعم بين لالستفادة م
  . جلدته أيضا

كذلك يوضح اهللا تعاىل احلكمة من وراء منع الظلم، ويبني أن الظلم ينتج 
 يِحب الْمعتِدين ِإنه ال�: ظلما ويؤدي إىل دمار اجلميع يف اية املطاف، فيقول

، أي أن اهللا مينعكم من الظلم ألنه �١بعد ِإصالِحها وال تفِْسدوا ِفي اَألرِض *
أي من . يتسبب يف نشر الفساد يف األرض بعد استقرار األمن والسالم فيها

وإذا كنتم تظلمون بغية توسيع نطاق . احملال أن ينتج الظلم أمنا واستقرارا
الناس سلطتكم فلن يتحقق مرادكم أبدا ألن الظلم خيلق ثورة يف الطبائع فيهب 

للمقاومة، وإن مل يستطيعوا ذلك يف الظاهر خلططوا ودبروا ضد الظامل سرا، 
  . فيتالشى األمن الذي هو مصدر القوة كلها

ِإياكُم والْحسد فَِإنَّ الْحسد يأْكُلُ الْحسناِت : " عن احلسد�يقول النيب 
طَبالْح ارأْكُلُ النا تألن احلسد يأكل طمأنينة قلب ؛ أي ال تتحاسدوا٢"كَم 

أي تظنون شخصا آخر يتمتع بطمأنينة . اإلنسان كما تأكل النار العشب اليابس
ولكنكم ذه الطريقة تفسدون أمنكم . أكثر منكم فتحسدونه عليها

                                                 
 ٥٧-٥٦:  سورة األعراف1
 .سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف احلسد 2
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فما الفائدة من العمل الذي يلقيكم يف . وطمأنينتكم وتلقون أنفسكم يف املعاناة
  .األذى أكثر

ال يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونوا �: قري الناس عن حت�مث قال 
مها ِمنريلَّب، فإذا �١خأي ال حيتقر قوم قوما آخرين ألن الدهر قُلَّب وبرقُه خ ،

كان قوم ما قويا اليوم ميكن أن يسبقه قوم آخر غدا، وإذا كانت عائلة ما 
فلو احتقر . ا يف املستقبل أكثر منهاحائزة على رقي اليوم ميكن أن حيوزه غريه

قوم قوما آخرين مث حاز األخري قوة وسلطة حلاول إذالل األول بسبب الضغائن 
وهكذا ستبقى سلسلة الفساد جارية بشكل غريب إىل ما ال اية مع . السابقة

وملا كانت . أن الفعل الذي يسفر عن هذه النتيجة يكون لغوا وعبثا بكل املعايري
قي والتقدم دولٌ بني األقوام واألمم، فال حيق لقوم أن حيتقر أقواما أيام الر
  . آخرين

إن هذا العمل : أوال. �٢ِإنه كَانَ فَاِحشةً وساَء سِبيال�: وقال عن الزنا
إنه : وثانيا. فحش وينجس القلب ألن الشعور باجلرمية والغصب ينشأ يف القلب

لذي من أجله تقام العالقات بني الرجل طريق خاطئ وغري شرعي لنيل اهلدف ا
ومبا أن بقاء النسل . واملرأة، ألن اهلدف احلقيقي من الشهوة هو بقاء النسل

ومحايته أمر ال بد منه لذا فقد خلقت يف اإلنسان هذه الرغبة اليت توجهه إىل 
والعالقات غري الشرعية تقضي على هذا اهلدف قضاء ائيا، . اهلدف احلقيقي

فباختصار، ال ميكن نيل هذا . إما أنْ تقضي على النسل أو جتعله مشبوهاألا 
اهلدف النبيل عن طريق الزنا على اإلطالق، مث لو افترضنا جدال أنه ممكن ذه 
الطريقة أيضا يف حني من األحيان، فلماذا خيتار اإلنسان طريقا معوجا أصال 

  ضاربا بالصراط املستقيم عرض احلائط؟ 
                                                 

 ١٢:  سورة احلجرات1
 ٣٣:  سورة اإلسراء2
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فَِمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن �: ىل عن البخلمث قال تعا
، أي اإلنسان يلحق الضرر بنفسه نتيجة البخل، فالبخيل ال يأكل �١نفِْسِه

طعاما جيدا وال يلبس لباسا جيدا وال يسكن بيتا جيدا بل يصب جل اهتمامه 
املال إال القلق الدائم حلماية ما مجعه وال جيين من كنـز . على اكتناز املال فقط

ولو تأملنا جيدا لوجدنا أن البخالء إمنا يوقعون . من األموال والثروة اهلائلة
  .أنفسهم يف اإليذاء دائما وتصري أمواهلم وباال عليهم

وقد بين اإلسالم اِحلكَم أيضا من وراء كل أوامره وفتح للناس أبواب 
ن ال ميكنين أن أبني تفاصيل مجيع األوامر هنا بل ولك. العمل ا على مصراعيها

  .أكتفي ذه األمثلة فقط وأنتقل اآلن إىل السؤال الرابع

  طرق التحلي باألخالق احلسنة وجتنب األخالق السيئة
من البديهي متاما أن مهمة الدين ال تقتصر على أن يبني األخالق اليت 

ه أن يتحلى ا، بل من واجبه أيضا يتحتم على اإلنسان اجتناا أو اليت جيب علي
أن يهيئ أو خيرب عن أسباب تساعد اإلنسان على ترك األخالق السيئة والتحلي 
باألخالق الفاضلة، ألن جهودنا تذهب أدراج الرياح بدون نيل هذا اهلدف 

أيا كان جواب أصحاب الديانات األخرى على هذا . ويبقى حبثنا ناقصا
 بكل سرور نيابة عن األمحدية، أي اإلسالم احلقيقي، أن السؤال، غري أنين أعلن

  . اإلسالم قد حقق هذا اهلدف بأسلوب رائع جدا
الطريق األول الذي يقدمه اإلسالم إلصالح األخالق هو ظهور صفات 
اهللا، وبدونه ال ميكن لإلنسان أن يتحلى باألخالق الكاملة، ألنه حباجة إىل 

األسوة أو املثال يستطيع اإلنسان أن يتعلم األسوة إلصالح أموره؛ فبواسطة 
ولوال األمثال لفُقدت . جيدا، ألن العلم املكتوب يف الكتب وحده ال ينفع شيئا

                                                 
 ٣٩:  سورة حممد1
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ال يستطيع أحد أن يتعلم الطب أو اهلندسة أو الفيزياء . من الدنيا العلوم كلها
وغريها بواسطة الكتب فحسب، إذ ال بد من تعلّمها من النماذج والناس 

ارحني حىت يرى الطالب منوذجهم ويسأهلم ليدرك دقائق تلك العلوم الش
واملبدأ نفسه ينطبق على األخالق، إذ ال يستطيع اإلنسان أن يتعلم . وخفاياها

األخالق ما مل تكن أمامه أسوة كاملة، وما مل تتحقق هذه النماذج بصورة 
شرا ال ميكن مث جيب أن تظهر هذه النماذج من البشر ألن الذي ليس ب. دائمة

من . أن يكون أسوة لنا، فاإلنسان ال يطمئن قلبه بعمل يقوم به غري بين جنسه
الواضح أن الشجرة ال ميكن أن تعمل عمل احلجر؛ فاإلنسان ال يتشجع على 

  . التأسي بأسوة غري بين جنسه
باختصار، إن أسوتنا جيب أن تكون من بين اإلنسان وجيب أن تظهر هذه 

اإلسالم . حىت يتسىن جلميع األجيال التأسي ا يف أعماهلماألسوة بالتكرار 
يا بِني آدم إما يأِْتينكُم رسلٌ ِمنكُم يقُصونَ �: يدعي بظهورها بالتكرار فيقول

  .�١علَيكُم آياِتي فَمِن اتقَى وأَصلَح فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ
رى أيضا مع أا أقل درجة من سابقتها ولكنها مع ذلك هناك أسوة أخ

ِإنَّ اللَّه : " أا ستظهر يف اإلسالم يف كل قرن فيقول�أسوة حسنة، خيربنا النيب 
؛ أي التعاليم ٢"يبعث ِلهِذِه الْأَمة علَى رأْس كُلّ ِمائَة سنة من يجدد لَها ِدينها

 يف اإلسالم على مر العصور سوف يزيلها هؤالء الباطلة اليت سيدسها الناس
فقد ظهر هؤالء اددون يف اإلسالم دائما، . اددون وينـزهون اإلسالم عنها

 نيبّ �ويف العصر الراهن حني تفاقم الظالم بعث حلماية اإلسالم وأسوة النيب 
  . أحيا ألوفا بل مئات األلوف من الناس بأسوته

                                                 
 ٣٦:  سورة األعراف1
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 أكثر لوجدنا أن هذا هو الطريق األفضل واألكمل، وإذا تأملنا يف املوضوع
أما الطرق األخرى فقد تكون مساعدة له ولكن ال ميكن أن تقوم مقامه ألن 

أما فيما يتعلق بتأثريات بقية الطرق فهناك إمكانية لتتطرق . تأثريه قطعي ويقيين
اد هذه ومبا أن إجي. األخطاء إليها ألن أصحاا ال يكونون كاملني يف حد ذام

الطريقة ليس يف وسع اإلنسان لذا فقد بين اإلسالم طرقا أخرى أيضا 
وبواسطتها ميكن إنشاء األخالق الفاضلة وجتنب الرذيلة، وفيما يلي أذكر 

  : بعضها
الطريقة الثانية اليت بينها اإلسالم بغية تثبيت اإلنسان على األخالق الفاضلة 

بيعي، فيتمكن الناس من كل طبقة هي تعليمه األخالق مبا يناسب وضعه الط
ومبا أنين قد بينت هذا األمر سلفا بشيء من التفصيل . ومستوى أن يعملوا به

  .فال أرى حاجة إىل اخلوض يف شرحه هنا
والطريقة الثالثة اليت اختارها اإلسالم هي أنه بين األوجه العلمية والعقلية 

مل العلم وينشأ يف القلوب للتحلي باألخالق الفاضلة وترك الرذيلة حىت يكت
  . محاس صادق للتمسك باألخالق الفاضلة، وقد ذُكر هذا األمر أيضا

الطريقة الرابعة اليت اقترحها اإلسالم إلصالح األخالق هي إحداث التغيري 
نرى أن كثريا من السيئات . يف ِوجهة نظر أصحاا واستبدال يأسهم باألمل

هنه أنه ال يستطيع أن يتجنب الذنوب تصدر من اإلنسان ألنه قد ترسخ يف ذ
والذين يقدمون هذه الفكرة ألجياهلم هم أعداء هلم إذ . حبال من األحوال

ما مل يوقن اإلنسان أنه قادر على نيل هدف معني . يوقعوم يف التهلكة بأيديهم
واألقوام اليت تظن أن آباءهم قد اكتشفوا كل . ال جيتهد من أجله حق االجتهاد

 ال يقدرون على إجياد أو اكتشاف شيء جديد، واألقوام اليت تزعم شيء فإم
كذلك . أا ال تقدر على أي تقدم فإا ال تقدر على أن ختطو خطوة باجتاهه

الذين يترسخ يف أذهام أم ضعفاء وال يقدرون على التحلي باألخالق 
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عليها الفاضلة، ويزعمون أم جمبولون على السيئة وال يستطيعون التغلب 
 على هذا املوضوع كثريا �لقد ركّز رسول اهللا . يهلكون أنفسهم بأيديهم

 هلَك :ِإذَا قَالَ الرجلُ: "�وأمر أال يدفَع أحد إىل اليأس بأية طريقة، فيقول 
ملَكُهأَه وفَه اس؛ أي ليس هناك مصيبة أو آفة مادية أكرب من أن تترسخ يف ١"الن

ن باب التقدم مسدود عليه، وال بد له اآلن من االستناد ذهن اإلنسان فكرة أ
  !!وما أوسعها تأثريا! فما أعظمها من حقيقة. إىل اآلخرين واالعتماد عليهم

فملخص القول إن اليأس مينع اإلنسان من املقاومة واملكافحة إذ يصبح 
ولقد استأصل اإلسالم هذه الفكرة من جذورها، . عرضة للخيبة واخلسران

فيقول اهللا . فتح لإلنسان بابا للتقدم يف األخالق الفاضلة على مصراعيهوبذلك 
، أي قد خلقنا �٢لَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ ِفي أَحسِن تقِْوٍمي�: تعاىل يف القرآن الكرمي

اإلنسان بأعلى القوى وأفضل القدرات فيأيت إىل الدنيا متحليا بقدرات عليا 
، �٣فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها * ونفٍْس وما سواها�: فقال تعاىل. وقابلة للتطور

ويف خلق اإلنسان . أي نقدم النفس اإلنسانية وخلْقها األمثل وبال عيب شهادة
مزية فريدة بأن اهللا تعاىل أودع فيه خصائص يستطيع بواسطتها أن مييز بني 

  . احلسنة والسيئة
مما ال ! وكم هو منسجم مع الفطرة! يمالحظوا اآلن، ما أمسى هذا التعل

شك فيه أن اإلنسان يأيت إىل الدنيا بفطرة طيبة وطاهرة، وتبقى طاهرة ونقية 
وهذا يعين أنه لو . من حيث املبدأ واألصل مهما خالطتها الشوائب واألدران

إن . توجه اإلنسان إىل احلسنة لنجح حتما يف رد العيوب والتمسك باحلسنات
أما األديان . قد غير وجهة نظر اإلنسان وشد عضده وقوى عزميتههذا التعليم 

                                                 
 .هلك الناس: مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب النهي من قول 1
 ٥:  سورة التني2
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األخرى سوى اإلسالم فإما هي ساكتة صامتة حول هذه القضية أو توِقع 
اإلنسان حتت نري األعباء الثقيلة حبيث يبقى راضخا حتتها بدون أن يكسب 

هو وإذا كان هناك تعليم ميكن أن ينجح يف إصالح األخالق فإمنا . األعمال
هذا التعليم وحده يزيل اليأس من قلب . التعليم الذي يقدمه اإلسالم وحده

اإلنسان، وهذا التعليم وحده يعلي عزميته ويقويها، ألن اإلنسان يعرف من 
خالل هذا التعليم أنه جاء إىل هذه الدنيا بفطرة سليمة وبريئة من كل عيب 

ومل يأت إىل الدنيا بفطرة ونقيصة لذا عليه أن حيافظ على طهارا ونزاهتها، 
متِسخة بالقذارة حىت يظن أنه ال بأس لو تراكمت عليها بعض األوساخ 

  . األخرى
احلق أن قضية اخللق وحدها ليست . ولكن هذا التعليم أيضا ليس كافيا

املعضلة الوحيدة يف طريق اإلنسان بل مير مبراحل خمتلفة من التخليق بدًءا من 
اإلدراك، فيلوث يف كثري من األحيان فطرته الطيبة والدته إىل سن الرشد و

ولو مل يكن ملثل هذا الشخص . باألطماع واألهواء والرذيلة اليت تعترض طريقه
عالج معني حلرم من احلسنة عدد ال بأس به من الناس يف الدنيا ألم سيظنون 

يزلْ هذا العائق فما مل . أنه إذا ما التصقت بنا األدران فال حاجة بنا إىل التطَّهر
لن ينجح الدين يف ترسيخ األخالق احلسنة وحمو الرذيلة، واإلسالم يدعي أنه 

وال شك أنه يزيله على أحسن وجه إذ يفتح باب . قادر على إزالة هذا العائق
التوبة لرحِض الذنوب السابقة اليت صدرت من اإلنسان وينقذه من براثن اليأس 

فلو علم اإلنسان أن . األديان األخرى هذا البابوالقنوط كليا، يف حني تغلق 
باب الرقي مفتوح أمامه، وأنه لو قام بإصالح نفسه ألمكنه نيل درجة من 
الطهارة اليت فُرض عليه نيلها؛ ففي هذه احلالة لن يفت يف عضده بل سيفكر يف 

من جد : إصالح نفسه دائما فينال يف اية املطاف مرامه حبسب املثل القائل
  . وجد
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يزعم بعض الناس أن فتح باب التوبة يؤدي إىل فتح باب السيئة أيضا، وأن 
اإلنسان يتشجع بذلك على ارتكاب الرذائل بدال من التقدم يف األخالق 

ولكن . الفاضلة، ألنه يعرف أنه يستطيع أن يتوب ويتصاحل مع اهللا وقتما يشاء
 عاقل أنه يستطيع أن يفعل فال ميكن أن خيطر ببال أي. هذه الفكرة خاطئة متاما

وإذا وافته املنية بغتة فأىن له . أي شيء وقتما يشاء ألنه ال يعرف مىت يأيت أجله
التوبة . أن جيد فرصة للتوبة؟ واحلق أن القائلني بذلك ال يدركون حقيقة التوبة

ليست أمرا هينا وسهال كما يزعمون، كما ليس من اختيار اإلنسان أن يتوب 
ل التوبة اسم آخر للتغري العظيم الذي حيدث يف قلب اإلنسان ب. وقتما يشاء

  .وجيعله رقيقا ويغري ماهيته متاما
التوبة هي أن يظهر اإلنسان ندامة شديدة على ذنوبه السابقة ويتصاحل مع 

! فكروا اآلن. اهللا صلحا كامال ويعقد عزما قويا على إصالح نفسه يف املستقبل
 يف ملح البصر؟ بل إن هذه احلالة تنشأ نتيجة هل ميكن أن تتولد هذه احلالة
ميكن أن حيدث مثل هذا التغيري بغتة أيضا ! نعم. جهود متواصلة ومساٍع دؤوبة

يف حاالت نادرة فقط، ولكن كلما حدث ذلك كان نتيجة تغير عظيم، كما 
يف الرباكني، فيغري هوية ذلك الشخص متاما، ولكن مثل هذه التغيرات ليست 

ال ميكن أن يتشجع أحد على الذنوب نتيجة التوبة بل التوبة . نسانيف يد اإل
. وسيلة يقينية لإلصالح وتدفع اليأس وحتث على السعي الدؤوب وتقوي العزميةَ

والظن الباطل القائل بأن التوبة حترض على الذنوب ناتج عن اجلهل بالعربية 
 اخلاطئة القائلة إن واإلعراض عن التعاليم اإلسالمية، كما أنه ناتج عن الفكرة

يف حني أن . يا رب اغفر يل ذنويب: املراد من التوبة أن يقول اإلنسان بلسانه
إذًا، . التوبة ال تعين طلب املغفرة من الذنوب بل طلب املغفرة هو االستغفار

  .التوبة ليست طلب مغفرة الذنوب بل املغفرة هي نتيجةُ التوبة النصوح
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ها اإلسالم إلصالح األخالق تبدو يف الظاهر الطريقة اخلامسة اليت بين
خمالفة للطريقة األوىل ولكنها يف احلقيقة مؤيدة هلا ومنسجمة معها، وهي أن 
اإلسالم حياول القضاء على التأثري السيئ الذي قد يأخذه املولود من األبوين 

 شك ال. ولكن جيب أال يعد هذا التعليم معارضا للتعليم األول. بصورة تلقائية
أن املولود يولد على فطرة سليمة ونزيهة متاما، ومما ال شك فيه أيضا أنه يكون 

  . عرضة للميل إىل بعض السيئات أيضا حتت تأثري والديه
الفطرة هي الضمري وتكون نقية . احلق أن هناك فرقا بني الفطرة وامليل

و قاتٍل لكانت ولو ولد مولود يف بيت سارٍق أ. وطاهرة دائما ال تنجس أبدا
فلو كانت أفكار والديه سيئة . فطرته سليمة، وإن كان فيها شيء من الضعف

ومثله مثل املصابني . ووقع تأثريها على املولود لتشرب هذا التأثري فورا
باألمراض املزمنة اليت تصبح جزءا ال يتجزأ من جسمهم فإن تأثريها ينتقل إىل 

ئمة لنشوء تلك األمراض ألصابت أوالدهم حبيث لو وجدت الظروف املال
التأثري الذي ينتقل من اآلباء إىل األوالد إمنا هو . األوالد بسرعة أكرب نسبيا

نتيجة األفكار اهلائجة يف أذهان الوالدين عند اجلماع، مع أن هذا التأثري يكون 
خفيفا جدا وقد متحوه التأثريات اخلارجية أيضا ولكن اإلسالم انتبه إىل القضاء 

اللَّهم : "ى هذا التأثري اخلفي أيضا، إذ نصح الوالدين أن يدعوا عند اجلماععل
؛ أي أنقذنا يا ربنا من الوساوس ١"جنبنا الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنا

  .واألفكار السيئة وأصحاا، وأنقذ منها أيضا أوالدنا الذين ترزقنا
 حيمل يف طياته تأثريا - ة إىل تأثريه العام والعادي باإلضاف-إن هذا الدعاء

كبريا آخر وهو أنه يجري يف أذهان الوالدين موجةً جديدة وطيبة من األفكار 
احلسنة، فتميل أفكارهم إىل الطهارة يف هذا الوقت بالذات وإن مل تكن طاهرة 

إىل متاما من قبل؛ فالدعاء وخاصة احملتوي على هذا املضمون يوجه األفكار 
                                                 

 .صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب السؤال بأمساء اهللا تعاىل واالستعاذة ا 1
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لقد لوحظ أن اآلباء يهتمون بأوالدهم بشكل خاص : وثانيا. احلسنة تلقائيا
ال شك أننا جند . ويودون أن يكون أوالدهم صاحلني وإن كانوا سيئني بأنفسهم

أن بعض اآلباء يتصرفون على عكس ذلك ولكن املبدأ العام هو أم حيبون أن 
ا نتيجة هذه الرغبة شبه فلو دعا الوالدان ألوالدمه. يروا أوالدهم صاحلني

ومبا أن األفكار ال تؤثر يف اجلنني . الطبيعية حلدث يف قلبهم تغير طيب جدا
بصورة طبيعية إال حني تنفصل أجزاء الوليد من األب وتلتصق باألم لذا فإن هذا 
الدعاء الذي علِّم الوالدان أن يدعواه عندما يلتقيان سيقي الوليد من التأثري 

  . لدين إذا وجدت فيهما سيئة ماالسيئ للوا
فَِإنه ِإنْ يقَدر : " بصراحة كاملة حني يقول�فإىل هذا األمر يشري النيب 

، واملراد من ذلك أن اهللا تعاىل ينقذ ١"بينهما ولَد ِفي ذَِلك لَم يضره شيطَانٌ أَبدا
دمها، وليس من التأثريات اجلنني من تأثري ضار قد ينتقل من الوالدين إىل ول

الضارة األخرى بشكل عام ألن هذا الدعاء لن ينقذه من تأثري الصحبة السيئة أو 
 فسيظهر حني -  كدعاء عادي-أما تأثري هذا الدعاء. التأثريات السيئة األخرى

  . ، وإال فال يظهر تأثريه مبجرد ترديد الكلمات�ينال القبول يف حضرة اهللا 
 بينه اإلسالم إلصالح األخالق هو أنه فتح أمام الطريق السادس الذي

ولقد . اإلنسان سبال تنشأ من خالهلا يف القلب رغبات تنشط قوة القيام باحلسنة
سبق ذكر بعضها من قبل مبا فيها الدعاء والعبادة والصوم وِذكر اهللا تعاىل مثال، 

لى سبيل فال حاجة إىل إعادا هنا، ولكين أذكر اآلن ثالث طرق أخرى ع
  : املثال

كُونوا مع �: أذكر أولًا أمر اهللا تعاىل املتعلق بصحبة الصاحلني، إذ يقول
اِدِقنيمن املعروف أن اإلنسان يتأثر مبا حوله حتما، لذا فالذي خيتار �٢الص ،

                                                 
 .  املرجع السابق1
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الصاحلني وأصحاب األخالق الفاضلة للعشرة والصحبة، سريى يف نفسه تغيرا 
لقد ركّز . احلسنات ويساعده على ترك األفكار السيئةصاحلا سريعا جيره إىل 

اإلسالم على هذا األمر كثريا حىت ظل املسلمون على الدوام يهجرون أوطام 
وأمواهلم ليعيشوا يف صحبة الصاحلني القادرين على أن يتركوا يف طبائعهم تأثريا 

، طيبا، فشدوا إليهم الرحال مسرعني ملا هلم من تأثري وجذب مغناطيسي
  . وليبلغوا مرادهم

الطريق الثاين الذي فتحه اإلسالم لنيل احلسنات مبين على أوامر تتعلق 
والغريب يف األمر أن العامل مل يكتشف حقيقة عظيمة إىل . باحلالل واحلرام

وال يقتصر على . اآلن، وهي أن لألغذية تأثريا عميقا على أخالق اإلنسان
بصددها على اإلسالم مع أا من جهلهم هذه احلقيقة فقط، بل يعترضون 

على أية حال . البديهيات، ويف كل يوم جديد جند أدلة قاطعة على مصداقيتها
يا أَيها الرسلُ كُلُوا ِمن الطَّيباِت �: مهما قال العامل، إن القرآن الكرمي يقول

ن لألعمال ، أي يا أيها الرسل؛ كلوا أطعمة طيبة وستوفَّقو�١واعملُوا صاِلحا
  .الصاحلة

ينبغي أال ينخدع أحد من أن اخلطاب يف هذه اآلية وجه إىل األنبياء فقط 
وذلك ألنه من مبادئ القرآن أنه إذا كان اخلطاب لألنبياء يراد به أتباعهم 

فبحسب هذا املبدأ قد أعطى اإلسالم أوامر خمتلفة عن األكل والشرب . مجيعا
تة، غري أن القرآن الكرمي يدعي أا حتتوي كلها ولكن الناس حيسبوا تقاليد حب

  . على ِحكَم دقيقة
الغريب حقا أن الناس يعترفون بتأثري اجلمادات والنبات على اإلنسان من 

واحلق أنه كما تؤثر . ولكن ال يعترفون أن حلوم الدواب اليت يأكلها تؤثر فيه
غذية فيها أيضا، وال بد أن األشياء األخرى يف طبيعة اإلنسان فال بد من تأثري األ
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غري أنين آمل أن يعترف الناس . تنعكس عادات الدابة اخلاصة فيمن يأكل حلمها
ذه احلقيقة قريبا ألن األمر قد بلغ مرتبة الثبوت وحتققت مصداقيته متاما أن 
اإلنسان عند أكله حلوم بعض الدواب يشعر برغبة يف التعري واستخدام بعض 

تقدم هذا يعندما  وسيثبت ادعاء اإلسالم بقوة أكرب .يةقواه بصورة غري شرع
  . العلم أكثر

زبدة الكالم أن اإلسالم يعترف باملبدأ املذكور ويؤسس األوامر املتعلقة 
باألغذية على قانون معني؛ وهو أنه ملا كان اإلنسان حباجة إىل تنمية مجيع 

 أو ليت تلحق جبسمهنزعاته الطبعية فعليه أن يأكل مجيع أنواع األغذية إال ا
لذا فقد أمر اإلسالم باستهالك اخلضروات . ابأخالقه أو روحانيته ضررا كبري

واللحوم أيضا ألن بعض األخالق تتطور باستهالك النباتات وبعضها اآلخر 
يزدهر باستهالك حلوم احليوانات؛ فيتطور اِحللم والليونة والذكاء والصمود 

ة والوقار والعزمية والغرية فتتقوى باستهالك بأكل النبات، أما الشجاعة والبسال
  . حلوم احليوانات

لذا أمر اإلسالم باستهالك مجيع أنواع األغذية حىت تتطور يف اإلنسان 
يا بِني آدم خذُوا �: فيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. كافة أنواع العواطف

براشكُلُوا وِجٍد وسكُلِّ م دِعن كُمتِزين،ِرِفنيسالْم ِحبال ي هِرفُوا ِإنسال تقُلْ وا و 
نم مرةَ حالَِّتي اِهللا ِزين جراِدِه أَخاِت ِلِعببالطَّيو ِمن ِقالرأيها املؤمنون أي ،�١ز 

جيب أن : أوال. إنكم حباجة إىل ثالثة أمور من أجل التمسك باألعمال الصاحلة
جيب أن تستهلكوا : ثانيا. �تصلحوا ظاهركم وباطنكم من أجل عبادة اهللا 

 حىت تتطور -دون التركيز على نوع واحد منها -كافة أنواع األطعمة واألشربة
وقل للذين ال يرون حاجة إىل الطهارة الظاهرية . طبعيةفيكم مجيع النـزعات ال

إلنسان إىل طهارة باطنية، أو يرون أن على اإلنسان باأو يزعمون أنه ال حاجة 
                                                 

 ٣٣-٣٢: ورة األعراف س1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١٧٣( 
  

من أنتم حىت متنعوا عباد اهللا : أن يأكل نوعا واحدا من األغذية دائما، فقل هلم
  بة واملتنوعة؟ مما خلق هلم من أسباب الزينة وما خلق هلم من األطعمة الطي

نعم، جيب على اإلنسان أن يأكل كل األغذية اليت تنمي فيه الغرائز أو 
العواطف الطبعية املختلفة، ولكن إىل جانب ذلك قد وضع اهللا تعاىل حدا أيضا 
وهو أال تستهلك األغذية اليت تثري العواطف إىل درجة أنْ يتعذر السيطرة عليها 

ة أو العقل أو األخالق أو على الدين ألا أو تترك تأثريا ضارا على الصح
ومن . تقضي قضاء ائيا على الغرض األساسي الذي خلق اإلنسان من أجله

.  وبين منعها على أربعة مبادئ،هذه األغذية ذكر القرآن الكرمي أربعةً قبل غريها
لَى طَاِعٍم يطْعمه ِإال قُلْ ال أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما ع �:فيقول اهللا تعاىل

أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخنِزيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اِهللا 
ِحيمر غَفُور كباٍد فَِإنَّ رال عاٍغ وب رغَي طُرِن اضلقد جاء النهي عن �١ِبِه فَم ،

الدم املسفوح وحلم اخلنـزير ألن كل هذه األشياء تضر اإلنسان، أكل امليتة و
أو حرمت لكوا تدفع اإلنسان خارج دائرة الدين أو تقضي على عاطفة الغرية 
فيه، وجاء النهي عن أكل ذبيحة تلي عليها اسم غري اهللا سواء إرضاء ملعبود 

 أكل األشياء مث يقول اهللا تعاىل لو اضطر أحد إىل.  أو لسبب آخر�غريه 
املنهي عنها آنفا ومل جيد شيئا آخر لسد رمقه، وأكل الطعام املنهي عنه بشرط 
أال يأكل أكثر مما هو ضروري للبقاء على قيد احلياة ألنقذه اهللا تعاىل من 

  . التأثريات السيئة لتلك األشياء
لقد حرمت يف هذه اآلية ثالثة أشياء وهي امليتة والدم املسفوح وحلم 

واملعلوم أنه . نـزير لضررها على جسم اإلنسان، والرابع لضرره على دينهاخل
توجد يف حلم امليتة والدم عديد من السموم، ويغلب أن تكون امليتة من الدواب 
قد ماتت بسبب املرض أو سم أو لدغ حيوان ضار أو أا هرمة، وكل هذه 
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الدابة إثر صدمة شديدة وإذا ماتت . احلاالت جتعل اللحم غري قابل لالستهالك
فاحلقيقة أن حلم الدابة املذبوحة هو . ففي هذه احلالة أيضا ينشأ السم يف حلمها

من املعلوم أن الدم حيتوي على السموم فهو يضر بالصحة، . األفضل لالستهالك
: ثانيا. أما حلم اخلنـزير ففيه عدة عيوب، أوهلا وجود بعض العوامل املمرضة

يوجد فيه عيب خلقي ال يوجد يف : ثالثا.  القذارة بطبعهاخلنـزير حيوان حيب
ولكن لـما كانت . لذا فإن استهالك حلمه مضر باجلسم واألخالق معا. غريه

أضرار األغذية خافية عن أعني الناس عادة فلم يدركوا هذه العيوب لألسف 
ر ولكننا على يقني أن األيام ليست ببعيدة حني يشطب حلم اخلنـزي. الشديد

من قائمة حلوم احليوانات القابلة لالستهالك وستعطى الفطرة اإلنسانية فرصة 
  . للنمو حبرية

األمر الرابع املنهي عنه هو استهالك حلم احليوان املذبوح لغري اهللا، وكان 
وملا كان ذلك إهانة هللا الواحد الذي ال شريك . القصد من ذحبه إرضاء غري اهللا

ه، فإن استهالك مثل هذه اللحوم يقضي على الغرية له إذ تنسب صفاته إىل غري
بل إن استهالك هذا النوع من اللحم عالمة على عدم طهارة . يف اإلنسان

  . القلب وفقدان الغرية، لذا فقد حرمه اإلسالم
باإلضافة إىل األشياء اليت ذُكرت حرمتها آنفا بصراحة كاملة، فقد حرمت 

راء حرمتها أيضا هي احلكمة نفسها اليت واحلكمة و. بعض األشياء األخرى
فقد منع اإلسالم . سبق ذكرها، أي اإلنقاذ من الضرر اجلسدي واألخالقي

كذلك منع من أكل حلوم احليوانات اليت . استهالك حلوم الكواسر واجلوارح
تعيش يف القذارة والظالم، واليت تقتات القذارة وإن كانت تلك الدواب حالال 

ألشربة فقد حرم اإلسالم اخلمر ألنه حيجب العقل ويضر ومن ا. حبد ذاا
ال شك أن اإلسالم يعترف ببعض . باخلاليا العصبية اليت تنمي العقل والفطنة

  . الفوائد للخمر ولكنه يقول إن ضررها أكرب من نفعها فال بد من جتنبها كليا
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 على إذًا، فقد اعترف اإلسالم بتأثري األغذية على األخالق، وقد فرض
استهالكها حدودا وقيودا ووضع هلا شروطا وفتح بابا جديدا للتحلي باألخالق 

وقد مسح باستهالك األغذية بالكمية والنسبة اليت تترك يف األخالق . الفاضلة
  . تأثريا طيبا

والطريقة الثالثة للحصول على األخالق الفاضلة اليت بينها اإلسالم هي 
واحلق . لكلمات الطيبة إىل قلب الوليد منذ صغرهحماولة إدخال التأثري الطيب با

أن هذا ما ينفرد به اإلسالم من بني مجيع األديان األخرى، إذ يعتقد الناس عادة 
ولكن اإلسالم يعلِّمنا . أن تأثري الشريعة يبدأ على اإلنسان بعد بلوغه سن الرشد

ال شك أن الشريعة تكون حجة على اإلنسان بعد بلوغه سن الرشد، هذا مما 
فيه، ولكن األمور اليت هلا عالقة بعادات اإلنسان ومزاوالته اليومية لن يسهل 

إضافة . عليه التقيد واالهتمام ا بل ستبدو شاقة عليه ما مل ينبه إليها منذ صغره
إىل ذلك ال يعلّمنا اإلسالم أن فترة تربية الطفل تبدأ حني يصري الطفل مدركا 

 قبل ذلك بكثري أي إىل وقت الوالدة، فيأمر أن بعض الشيء، بل يأخذنا إىل
واحلكمة يف .  أُذني الوليد أوامر اإلسالم الواردة يف األذان فور والدتهيفتقرا 
 أن الوليد يف بعض األحيان ال يسمع بإحدى - باإلضافة إىل ِحكم أخرى - ذلك

ان أصم أذنيه، فإن أُلِقيت الكلمات يف أذنيه سيسمعها على أية حال إال إذا ك
  . كليا

هذا األمر يبدو تقليدا حمضا يف بادئ الرأي ولكنه يف احلقيقة حيتوي على 
قد وجه الوالدان إىل البدء بإلقاء الكلمات احلسنة يف : األوىل. حكمتني كبريتني

وال شك أن الوالدين لو فِهما احلكمة وراء هذا األمر . أذني الوليد منذ والدته
وليس من املعقول متاما أن يلقي . ية حسنة منذ والدتهلبدآ بتربية الطفل ترب

الوالدان أحكام اإلسالم على مسامعه عند الوالدة مث يتركا أمر تربيته على 
. احلق أن الوليد يتقدم عقال وفطنة كل يوم. عواهنه ليعودا إليها بعد سنة مثال
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اد تلقينه ا والطفل الذي أُِمرنا بتلقينه أمورا حسنة منذ والدته ال بد أن يزد
  .احلق أن يف ذلك نصيحة للوالدين. بقوة أكرب وأشد من ذي قبل فيما بعد

واحلكمة الثانية واملهمة جدا يف ذلك هي توجيه أنظار الوالدين إىل أن 
احلق أن املرحلة اليت . الوليد حيرز قدرة التعقل تدرجييا وهو أمر يبدأ منذ والدته

ك ال تنشأ بغتة بل تتولد مما اكتسبه الطفل يسميها الناس مرحلة الرشد واإلدرا
من علم منذ والدته، وال يمحى تأثريه من ذهنه بل يظل منقوشا فيه، ويترك 

لقد أثبتت . أثره يف ذهن اإلنسان بصورة العقل والفهم ولو حاول نسيانه
جتارب كثرية أن بعض الذين تعرضوا ألمراض عصبية حىت فقدوا العقل تدرجييا، 

فاستغرب الناس كثريا من ندرة املوقف، . تكلمون بلغات مل يعرفوهاأصبحوا ي
مث تبني يف اية املطاف أن اللغة اليت تكلموا ا كانوا قد مسعوها فيما سبق من 

ولكن عندما حدث خلل يف . أصحاا، وذلك يف صغرهم حني كانوا يف املهد
وبرزت للعيان النقوش اليت اجلزء املؤثِّر من دماغهم بدأ اجلزء املتأثَّر بالعمل، 

باختصار، التعليم اإلسالمي يف هذا اال مبين على حكمة . نقشت فيه سابقا
  . بالغة، والعمل به يضمن إصالح أخالق العامل أمجعني على أحسن وجه

الباب السابع الذي فتحه اإلسالم إلصالح األخالق هو إغالق الثغرات 
من قبل إن السيئة حبسب مبادئ اإلسالم لقد قلت . اليت تؤدي إىل نشوء الذنب

أي قد أعِطي . تأيت من اخلارج، وإال فإن قلب اإلنسان ليس سيئا حبد ذاته
يولَد الناس ذه . اإلنسانُ ضمريا حيب كسب اخلري والفضيلة ويتجنب السيئة

ولكن هذه الفطرة وحدها ال تكفي ألن الضمري . الفطرة أيا كان دينهم وملتهم
ان بأن يكسب احلسنات وجيتنب املنكرات، مث يبقى سؤال ما إذا يأمر اإلنس

إن أحكام العقل تكون مبنية . كان أمر ما خريا أو شرا؟ وهذا ما حيكم به العقل
فلو أخطأ يف التمييز يف قبول . على العلوم اليت يكتسبها اإلنسان حبواسه

وستكون النتيجة التأثريات اخلارجية ألخطأ حتما يف تعريف اخلري والشر أيضا، 
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وألن الضمري يف هذه احلالة سريى . النهائية أن الضمري أيضا سيقع يف اخلطأ
األعمال احلسنة سيئة فسيلوم عليها صاحبها، وسريى السيئة حسنة فلن يلومه 

. عليها، فال بد من التقليل أو وضع حدٍّ للتأثريات السيئة اليت يتأثر ا اإلنسان
ئة اليت حتدث يف اإلنسان بغتة تكون أيضا ناجتة كذلك إن ثورة ارتكاب السي

عن دوافع خارجية، وال بد من وضع حدٍّ هلا أيضا، وبإمخاد هذه الثورة يتمكَّن 
فمثال إذا كان أحد يشرب اخلمر يف املاضي، . اإلنسان من السيطرة على نفسه

فإنه يفقد السيطرة على نفسه حني يرى اآلخرين يشربوا، أو يرى األدوات 
فلو أُبعد . ملستعملة يف صنعها، أو حني يتذكر األوقات اليت كان يشرا فيهاا

هذا الشخص عن تلك األماكن واألشياء اليت تذكِّره باخلمر الختفت عادته 
  .  ولتمكَّن من السيطرة على نفسهة تلقائيا،هذه بعد فتر

 لقد اهتم اإلسالم جيدا ذه احلقيقة يف أحكامه وأعطى أوامر تؤدي إىل
لكن الغريب يف األمر أن . إغالق أبواب تتسرب منها السيئة أو األفكاِر الفاسدة

هذه القضية املهمة املتعلقة بعلم النفس اليت بتقدميها زاد اإلسالم إحساناته إىل 
ومل يدرك هذه احلقيقة إىل اآلن . العامل زادت معارضة الناس أكثر من غريها

  . ون عن احلق واحلقيقةحىت أولئك الذين حيبون العلم ويبحث
إن بيان كافة التعاليم اليت سد اإلسالم بواسطتها أبواب الذنوب أمر يف 

  .غاية الصعوبة ولكين سأقدم بني أيديكم بعض األمثلة فقط
القسم األول من تلك األوامر اليت أمر ا اإلسالم إمنا هو للمحافظة على 

ال تزنوا، ألن اجتناب الزنا : قولالعفة، ومل يكتِف اإلسالم مثل بقية األديان بال
كيف ميكن : بل األهم يف املوضوع هو. ليس باألمر الذي جيب أن نؤمر به

ميكنكم أن جتتنبوه بإغالق : لإلنسان جتنبه؟ يرد اإلسالم على هذا السؤال ويقول
األبواب املؤدية إليه، وتلك األبواب هي العني واألذن واجللد، ألن هذه األشياء 

فعندما يرى اإلنسان مجاال أو يسمع الثناء .  حترض اإلنسان على الزناهي اليت
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عليه، أو يسمع صوتا مجيال، أو يلمس جسما ناعما أملس، مث لو كان ذلك 
اجلمال وذكره، أو الصوت أو اجلسم موافقًا لرغبته لَمال إليه، وتكون النتيجة 

مسا زعافا لألخالق أقصى درجات التقرب، وهو أمر تعده عقول العامل كلها 
قُلْ ِللْمؤِمِنني يغضوا ِمن �: لذا فقد أمر اإلسالم بسد هذا الباب، فقال. واتمع

 وقُلْ *أَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَِلك أَزكَى لَهم ِإنَّ اَهللا خِبري ِبما يصنعونَ 
ن ويحفَظْن فُروجهن وال يبِدين ِزينتهن ِإال ما ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِه

 أَو ولَِتِهنعِإال ِلب نهتِزين ِدينبال يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيا وهِمن رظَه
نأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بآب أَو اِئِهنآب اِنِهنوِني ِإخب أَو اِنِهنوِإخ أَو ولَِتِهنعاِء ب

أَو بِني أَخواِتِهن أَو ِنساِئِهن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَِو التاِبِعني غَيِر أُوِلي اِإلربِة 
ِت النساِء وال يضِربن ِبأَرجِلِهن ِمن الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عورا

 لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اِهللا جوبتو ِتِهنِزين ِمن ِفنيخا يم لَمعِلي
  .�١تفِْلحونَ

لقد أمر اهللا تعاىل يف هذه اآليات النساَء والرجالَ على السواء أن يسدوا 
الطريق األول هو العني؛ فقد أمر .  ترغِّب اإلنسان يف الذنبمجيع الطرق اليت

والطريق الثاين هو األذن؛ وقد أمر أال يسمع الرجال صوت أغاين . بغض البصر
الطريق الثالث . النساء وقصص حسنهن ومجاهلن دون مربر، والعكس صحيح

 هو اِجللد؛ فأمر اإلسالم يف هذا الصدد أال يلمس بعضكم بعضا دون مربر
وملا كان غض البصر يف األماكن العامة اليت جيتمع فيها . وضرورة طبيعية

الرجال والنساء بالضرورة مثل الشوارع صعبا، فقد أمر اإلسالم النساَء عند 
اخلروج إىل هذه األماكن أن يغطني رؤوسهن وصدورهن وأجزاء من وجوههن 

  . ال حيتجن إليها لرؤية الطريق أو التنفس

                                                 
 ٣٢-٣١:  سورة النور1
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من احلكمة حبيث لو فكر فيها اإلنسان حبيادية ودون تعصب هذه األوامر 
مما ال . ملا وسعه إال أن يعترف بعظمتها ألنه ا يقضى على الذنوب قضاء ائيا

شك فيه أن هذه األفكار تشق على أهل أوروبا بسبب تقاليدهم القدمية 
 فقط وعادام الراسخة، ولكن قلقهم واضطرام ناتج عن التقاليد والعادات

وإال فالعمل على األوامر املذكورة آنفا ال يصعب مطلقا، ال على الرجال وال 
  . على النساء

مل . اإلسالم ال يأمر قط أن جتلس النساء يف البيوت وحيبسن أنفسهن فيها
تتصرف النساء على هذا النحو يف صدر اإلسالم قط، بل كن يشتركن يف 

ل، ويتلقَّني العلوم على يد الرجال الغزوات ويعاجلن اجلرحى يف ميدان القتا
غري . باختصار كن يتمتعن بكامل احلرية. ويعلِّمنهم أيضا، وميارسن الفروسية

أن قد أِمرنَ أن يغطني رؤوسهن ورقان وأجزاء الوجه حىت تنسد الطرق اليت 
وإذا استطعن أن يأخذن احلذر أكثر فليلبسن . ميكن أن يصدر عنها الذنب

 ليس من تعليم اإلسالم يف شيء أن حيبسن أنفسهن يف البيوت ولكن. احلجاب
مل يطبق هذا النوع من التعليم يف . أو يتنحني عن النشاطات يف احلياة العملية

احلجاب الذي نراه عند املسلمني يف معظم . اإلسالم يف وقت من األوقات
رض املرأة مثل البالد يف األيام الراهنة إمنا هو حجاب سياسي؛ أي قد اعترب ِع

النقود واملال يف كثري من البالِد، األمر الذي يشكل إهانة كبرية هلا لذا فقد 
وضع املسلمون يف تلك البالد على أنفسهم بعض القيود سياسةً لتصون شرفهم 

  . وعصمته، بينما ال يأمرهم دينهم بذلك
لقد مسعت أن بعض الناس يرون يف هذا األمر إهانة للمرأة، ولكنين 

ستغرب من قوهلم هذا أميا استغراب ألن احلجاب وسيلة ظاهرية لغض البصر، أ
فإذا كان يف ذلك . األمر الذي هو مطلوب من الرجال والنساء على حد سواء

إهانة فإا تشمل كال اجلنسِني وال تنحصر على املرأة وحدها ألن أمر غض 
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ِمرت املرأة باحلجاب دون ملاذا أُ: أما السؤال. البصر موجه للرجال والنساء معا
. الرجل؟ فاجلواب هو أن اإلسالم يقسم واجبات الرجال والنساء إىل قسمني
. واجب املرأة هو تربية األوالد، ومن واجب الرجل توفري أسباب املعاش هلم

إذًا، فمجال . لبقاء خارج البيت عادةافبحكم طبيعة عمله يضطر الرجل إىل 
رع واألماكن العامة، بينما تنحصر نشاطات عمل الرجل هو األسواق والشوا

وقد جعلت الشريعة كل واحد منهما حرا يف جمال . املرأة على البيت بوجه عام
فمثال أمر الرجل عندما يريد دخول . عمله، وفرضت بعض القيود على اآلخر

بيٍت غري بيته أن يستأذن أهله قبل الدخول ألن البيت مكان تتمتع فيه املرأة 
ومل يأمر املرأةَ أن تستأذن الرجال عند اخلروج من البيت، بل إا حبريتها، 

والسبب يف ذلك أن الشرع . مطالَبة بالقيام مبا سبق ذكره من وسائل احلذر
اإلسالمي يعترف أن املرأة ال ميكن أن تبقى منقطعة عن األسواق والشوارع 

. االستئذانكانقطاع الرجل عن املنـزل، لذا فقد فرض عليه شرطا أقسى وهو 
فال جمال لنشوء مسألة . أما املرأة فطلب منها أن تغطي أجزاء من جسمها فقط

وإن معارضته . اإلهانة يف احلجاب بتاتا، بل هو وسيلة مثلى للرقي األخالقي
ولقد رأيت يف أوروبا نساء قد . ليست إال بسبب العادات والتقاليد فحسب

يق أو انزعاج، اللهم إال بعض بدأن بارتداء احلجاب وال يشعرن منه بأي ض
  . االستحياء أو الضيق يف األيام األوىل وهو أمر طبيعي

من . املثال الثاين لسد أبواب السيئة هو أمر الشريعة اإلسالمية باالعتدال
الواضح أنه لو أُِمخدت النـزعات الطبعية كليا لثارت وكسرت العوائق كلها 

ة كالنهر الذي يزداد فيه املاء أحيانا فيفيض إن مثَل النـزعات الطبعي. يف النهاية
وخيرج من ضفافه، فلو وضعنا عليه سدا وحجزنا املياه واستخدمناها لصاحلنا 

يأمر اإلسالم املسلم أن يتعود على . لنفعتنا، وإن مل نفعل الار السد أخريا
 ولو فعل ذلك لثارت. االعتدال يف مجيع أموره، وأال مييل إىل اجتاه واحد فقط
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فمثال لو اختار الرهبانية أو وزع ماله . عواطفه وهاجت وخرجت من ضفافها
كله على الناس ومل يبق شيئا لسد حاجات أهله ألدت الثورة الشهوانية يف يوم 

وألن . من األيام إىل أن تِزلّ قدمه فيقع يف احلرام ضاربا باحلالل عرض احلائط
 بسبب كونه صفر -كل والشرببذله جلّ ماِله لن يعفيه من احلاجة إىل األ

 فسيضطر إىل مد يد املسألة أمام اآلخرين، - اليدين بعد توزيع ماله على الناس
وهو أمر غري مستحسن يف حد ذاته، أو يتوجه إىل السرقة والنهب، ويرتكب 

لذا فقد أمر الشرع اإلسالمي باالعتدال . السيئة بدال من التقدم يف احلسنات
، أي جعلناكم أمة تتأسس مجيع أمورها �١ أُمةً وسطًاجعلْناكُم�: وقال

  . وأعماهلا على االعتدال والطريق األوسط، وبذلك سد أبواب الذنوب كلها
إن أحد أبواب السيئة هي العادات والتقاليد، ويتورط اإلنسان يف كثري من 

 السائدة الذنوب بسببها، فهو إما ال جيد ما يشبع به عاداته، أو تكرهه العادات
فمثال إذا كان أحد ال ميلك نقودا كافية، وتفرض عليه . على ارتكاب الذنب

التقاليد السائدة يف البالد أن يلبس لباسا من نوع معني، فإنه حياول كسب 
وقد سد . النقود بطرق غري شرعية لعدم قدرته على التصدي هلذا التقليد

ليد، إذ وضع حدّا للعادات مبنع اإلسالم ِكال هذين البابني، أي العادات والتقا
اإلنسان من استهالك ما جيعله مدمنا عليه؛ وما اخلمر إال مثاله األول، وإال 
فاإلسالم مينع من استهالك كل مسكر يشلّ قوة اإلنسان وينشئ فيه حالة من 

  . النشوة مث جيعله مدمنا عليه
نسان خوفا من مث يقول اإلسالم عن التقاليد بأا أعباء ثقيلة حيملها اإل

القوم وإال فهي أعباٌء محلُها يفوق قدرة اإلنسان ألا ال تراعي الغين والفقري وال 
الغارم وال احلر، وتكره الناس مجيعا على أن يتورطوا يف الذنوب ويدمروا 

. ظاهرهم وباطنهم من أجل محاية شرفهم املزعوم وصيانة ماء الوجه بني القرناء
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يأْمرهم �:  هو� الكرمي أن اهلدف الوحيد من بعثة النيب لقد بين اهللا يف القرآن
ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ 

ِهملَيع تاَألغْاللَ الَِّتي كَانو مهرِإص مهنع عضي�١و.  
وأن شريعته ليست غرامة أو ... يب قد جاء بشريعة كاملةأي أن هذا الن

عقوبة للناس بل كل حكم من أحكامها حيمل يف طياته جانبا من اخلري ورفع 
الشر، ويرفع عنهم أثقاال ما كانوا قادرين على محلها، ولو حاولوا طرحها عن 

اإلنسان ال واملراد من ذلك أن التقاليد تكون عبئًا ثقيلًا ولكن . أكتافهم لعوقبوا
يستطيع أن يتحرر منها ألنه يعرف أنه لو فعل ذلك، لتعرض لسخط القوم 

 بأن هذا الرسول يضع عنهم �مث يقول اهللا . ولصعب عليه العيش يف اتمع
األغالل اليت لبسوها، أي حيررهم من العادات اليت مل تكن تقاليد، وما كان 

فسهم كانوا غري قادرين على اتمع يعاقبهم إثر حتررهم منها ولكنهم بأن
  . خلعها

 حموا تاما ودفعة واحدة، عادة شرب اخلمر من �فانظروا كيف حما النيب 
بني قوم كانوا مدمنني عليها لدرجة كانوا ينهضون يف منتصف الليايل ليشربوها 

 عليها قضاء ائيا حبيث مل جتد �مث يواصلون شرا إىل الِعشاء، فقضى النيب 
لقد برهنت العلوم اليوم كثريا على . دم يف اتمع كشراب قومياخلمر موطئ ق

أضرارها، وبدأ األطباء أيضا يعارضون استهالكها بوجه عام، ولكن ال تزالُ 
هناك بعض احلكومات اليت مل تنجح يف احلد منها كما جيب رغم حماوالا 

  . املتكررة
 الذنوب؛ فمن فزبدة الكالم أن هذه العادة والتقليد يوقع اإلنسان يف

املعروف أن املدمن على اخلمر حني ال جيدها، واملدمن على األفيون وغريه من 
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املواد املدمنة األخرى حني ال يكون مبتناول يده يستعد الرتكاب جرائم هو يف 
  . غىن عنها يف احلاالت العادية

إن دواعي الذنوب اليت سبق ذكرها، وقد ذُكرت هنا على سبيل املثال 
لقد حبثنا جممال يف اجلوانب . كنها مع ذلك كافية لشرح املوضوعفقط، ول

الضرورية املتعلقة بتعليم األخالق، وأتناول اآلن تعليم اإلسالم عن احلضارة 
  .والتمدن

  تعليم اإلسالم عن احلضارة والتمدن

أرى أن املراد من قوانني احلضارة هو القوانني الضرورية اليت يتأسس عليها 
ذلك احلقوق اليت يتمتع ا الناس يف أمور تفيدهم مجيعا، واملراد منها ك. اتمع

  . أيضا الواجبات اليت فُِرضت على األفراد من أجل التقدم املشترك لبين البشر
عندما أتأمل يف احلضارة أصل إىل نتيجة أا اسم آخر للعمل جبانب من 

 أن علم األخالق الفرق الوحيد بني األخالق والتمدن هو. جوانب األخالق
إذًا، . يناقش طهارة األفراد بينما يناقش علم احلضارة والتمدن الطهارةَ القومية

نسمي جزئية األخالق املتعلقة بالفرد الواحد أخالقا، أما جزئيته اليت تتعلق 
عندما نتحدث عن األخالق فإننا يف احلقيقة نناقش . باتمع فنسميها حضارة
اإلنسان القيام ا بغية تطهري نفسه؟ وحني نتحدث عن األعمال اليت جيب على 

احلضارة نناقش ماذا جيب أن يكون عليه التعامل بني أفراد اتمع بغية التعايش 
الفرق الوحيد هو أننا يف احلالة األوىل نناقش . مبحبة وحتقيق التقدم القومي

ا الصدق فيما الصدق يف سلوك الفرد ويف احلالة الثانية نناقش طرق استخدام هذ
  .يتعلق مبختلف أفراد اتمع

وبعد بيان هذا املفهوم للتمدن كما أفهمه أنا، أتوجه إىل بيان تعليم 
  . اإلسالم عنه
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أوال أريد أن أوضح أن اهللا تعاىل قد أنزل يف القرآن الكرمي سورة كاملة 
ا وهذه السورة مع كو. عن احلضارة والتمدن وبين أحكامها يف مواضع خمتلفة

والغريب يف األمر أن . وجيزة تشرح أقسام احلضارة وتبني الوسائل إلصالحها
هذه السورة هي األخرية يف القرآن الكرمي، األمر الذي يدل على أن اإلسالم 
يرى أن التقدم النهائي لإلنسان يكمن يف إصالح احلضارة املتعلقة جبسم 

ارةَ إىل ثالثة أقسام يف ضوء ويف تلك السورة قسم القرآن الكرمي احلض. اإلنسان
فقد بين القرآن أن القسم األول من احلضارة يتعلق . صفات اهللا تعاىل الثالث

ويف هذا القسم ". الربوبية"بالعالقات العائلية، وهو يندرج حتت صفة اهللا تعاىل 
. تناقَش العالقات العائلية والقومية، وتناقَش الواجبات املتبادلة يف اتمع

قات العائلية تشمل أيضا عالقات القرابة اليت تنشأ عن النسب والصهر، والعال
وكذلك العالقات األخوية اليت تنشأ حبكم إقامة الناس يف بلد واحد أو منطقة 

  . واحدة
وهذا القسم . والقسم الثاين من احلضارة يتعلق بعالقات السلطة وامللك

 واألجري، ويندرج حتت ملالقات بني السالطني والرعية ورب العيبحث يف الع
  ".املالك"صفة اهللا 

والقسم الثالث للحضارة يناقش العالقات بني الدول واألديان، وعلى أي 
أساس جيب أن تتأسس هذه العالقات، وهذا القسم يندرج حتت صفة اهللا تعاىل 

  ". اإلله"
فصفة الربوبية تلقي ضوءا على العالقات بني العائالت، وصفة املالكية 

نا موضوع السلطة والـمـلك، وأما صفة األلوهية فتسلط الضوء توضح ل
  . على العالقات بني بين البشر كلهم وبني األديان

  . واآلن أبين أحكام اإلسالم حول كل من هذه األقسام الثالثة
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إن إصالح . العالقة األوىل هي بني املرء وزوجه نظرا إىل قانون بقاء النسل
والعالقات القومية أيضا .  على صالح هذه العالقةالعائلة يعتمد إىل حد كبري

إن أول ما يناقشه . تعتمد على العالقات العائلية، فهكذا تظل هذه الدائرة تتسع
اإلسالم يف العالقة الزوجية هو أن هذه العالقة جيب أن تكون مبنية على 

 يقول اهللا تعاىل يف. األخالق وليس على اجلمال الظاهري أو الثروة واملال
القرآن الكرمي أن عليكم االهتمام بالتقوى قبل النكاح وأن تفكروا جيدا يف 

: �فيقول النيب . نوعية األوالد الذين سيولَدون يف املستقبل نتيجة هذه العالقة
يِن  ِلماِلها وِلحسِبها وِلجماِلها وِلِديِنها فَاظْفَر ِبذَاِت الد:تنكَح الْمرأَةُ ِلأَربٍع"

اكدي تِرب١"ت.  
لو مل يهتم عند الزواج بامليول الذهنية ! ما أمجل هذا التعليم وما أطهره

والطبيعية للرجل واملرأة فأولًا لن تبق العالقة الزوجية على ما يرام مما يفسد 
اتمع واحلضارة، وثانيا لن يولَد أوالد جيدون أبدا؛ فقد لوحظ أن أفكار اآلباء 

اآلباء األذكياء يرزقون بأوالد أذكياء . الذهنية تؤثر يف األوالد ال حمالةوحالتهم 
يف  (EUGENICS)ولقد ألقى علم حتسني النسل البشري . والعكس صحيح

العصر الراهن ضوءا كافيا على هذا املوضوع، وإن كان املتخصصون يف هذا 
ومع . اط النتائج يف استنبأييالفرع من العلم قد جتاوزوا احلدود كثريا حبسب ر

ذلك ال خيلو استنتاجهم من الصحة حني يقولون إن أفكار اآلباء وقدرام 
الدماغية تنعكس حتما يف أوالدهم إىل حد ما، اإلسالم يؤيد هؤالء العلماء يف 

  . هذه النقطة، لذا إن اختيار الزوج أو الزوجة أمر يف غاية األمهية
س احلضارة بأنْ أمر بتقدمي العقل لقد وضع الشرع اإلسالمي أول لبنة ألسا

ليس . والفطنة والذكاء على اجلمال الظاهري واملال والوضع العائلي عند الزواج
قصدي من هذا القول أن اإلسالم ال يعري أي اهتمام للنسب أو املال أو اجلمال، 

                                                 
 ....صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب األكفاء يف الدين وقوله 1
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 فإذا أراد الرجل. بل ما أقصده هو أن اإلسالم ال يعد هذه األشياء غايةً منشودةً
واملرأة أن يؤسسا عالقتهما بصدق النية نظرا إىل الدين واألخالق والفطنة 
والذكاء، مث رافقها اجلمال واملال والنسب أيضا فبها ونِعمت، ولكن جيب أال 

فلو متت الزجيات على هذا . تكون هذه األشياء هي الغاية املتوخاة يف حد ذاا
يرام، إضافة إىل حتسن حالة األساس لكانت األجيال القادمة على أحسن ما 

  .  البالد األخالقية
ولنيل هذا اهلدف أمر اإلسالم أن يبحث الزوجان يف ظروف بعضهما 

وليبحث أقارب املرأة جيدا عن الرجل فيما إذا كان . وحيققا جيدا عن بعضهما
. فعال خلوقًا حىت يكون يف زواج ابنتهما منه خري هلا ولألجيال املقبلة أيضا

ع شرطا للنكاح أن يتم ذلك برضامها وموافقتهما وموافقة ويل كذلك وض
وإن . واملراد من وليها هو الرجل املسؤول يف العائلة مثل والدها أو أخيها. املرأة

مل يكن يف العائلة رجلٌ فعلى حاكم املدينة أن يتحقق جيدا يف األمر حىت ال 
رجل واملرأة يف هذا إن سبب الفرق بني ال. خيدع رجلٌ امرأةً يف الزواج منه

املوضوع عائد إىل أن الرجل يكون أقل حياء من املرأة عادة يف مثل هذه األمور 
أما املرأة فتكون أكثر حياء واستحياء . فيستطيع أن يبحث يف األمر بنفسه

لذا فقد أكد اإلسالم على . وتكون مرهفة املشاعر فيمكن أن تنخدع بسهولة
ري من عائلتها، أو موافقة حاكم املدينة يف التحقيق وموافقة شخص مسؤول وخب

فلو عمل الناس ذا األمر لرِدع فورا كثري . حالة عدم وجود الرجل يف العائلة
. من اخلدع اليت تتعرض هلا النساء الشريفات املتعودات على الثقة باآلخرين

يرى اإلسالم يأمر بارتداء احلجاب ولكنه مسح للزوجني املقبلني على الزواج أن 
أحدمها اآلخر بعد إمتام املراحل االبتدائية من الزواج واطمئنان الطرفني، ليطلعا 

 ما ميكن أن حيول دون نشوء احلب - من حيث املالمح الظاهرية-إذا وجد
  . بينهما يف املستقبل
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وقد أمر اإلسالم بتوفري عقار منفصل للمرأة بعد الزواج فورا، وعده جزءا 
ف من ذلك هو واهلد. يف املصطلح اإلسالمي" املهر"سمى وهذا ي. مهما للزواج

 أيضا حىت تستطيع احملافظة على كياا الفردي أن يكون للمرأة عقار منفصل
فبواسطة املهر يطلَب من الزوج . وتكون قادرة على التصدق وصلة الرحم حبرية

أن يقر يف أول يوم أن الزوجة تستحق أن يكون هلا عقار منفصل وال حق 
كذلك من حق الزوجة أال يعاقبها زوجها إال على . للزوج أن يتصرف يف ماهلا

وإذا صارت العقوبة ضرورية فال بد أن جيعل أربعة . ارتكاا فاحشة سافرة
رجال من احلي ليشهدوا صراحة أا فعال قد ارتكبت جرمية تنايف الِقيم 

ة أيضا جيب أن تكون ولكن العقوب. ففي هذه احلالة ميكنه معاقبتها. األخالقية
والالِتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن � :تدرجيية كما قال اهللا تعاىل

ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيِهن سِبيال ِإنَّ اَهللا كَانَ عِليا 
اق بيِنِهما فَابعثُوا حكَما ِمن أَهِلِه وحكَما ِمن أَهِلها ِإنْ  وِإنْ ِخفْتم ِشقَ*كَِبريا 

، أي جيب أن تعظوا �١يِريدا ِإصالحا يوفِِّق اُهللا بينهما ِإنَّ اَهللا كَانَ عِليما خِبريا
 وتنصحوا املرأة أوال، وإن مل تنفعها النصيحة فانفصلوا عنها يف املضجع، وإن مل
يؤثر ذلك أيضا فيها فيمكن أن تعاقبوها عقوبة جسدية بعد شهادة الشهداء، 

  .ولكن بشرط أال تقع الضربة على العظم وأال تترك عالمة على جسدها
وليكن معلوما أن املرأة تعاقَب ذه العقوبة بسبب ارتكاا الفحش فقـط       

 وإذا اضطر   .وليس ألسباب أخرى مثل التقصري يف أمور منـزلية أو ما شاها          
ولو . الزوج إىل قطع العالقة معها فيجب أال يطول ذلك أكثر من أربعة أشهر            

انفصل الزوج عن زوجته لفترة أطول من أربعة أشهر ألجربه القانون على أداء             
. حقوقها ودفع نفقاا وليس بوسعه التهرب من اإلنفاق عليها ولو ليوم واحد           

األكل والشرب واللباس والسكن، ولو     وعلى الزوج أن يسد حاجاا املتعلقة ب      
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كذلك أُمر الزوج أن يعامل زوجته باحلـب        . كانت املرأة غنية وزوجها فقريا    
ولقد أمر القرآن الكرمي أن تعاملوا املـرأة بـاللطف       . واللطف وال يقسو عليها   

استوصـوا  : "�يقول الـنيب    . واإلحسان سواء كنتم يف خصام معها أو وئام       
 ياِء خساِبالنال: "وقال أيضا .  ١"ر كفْري ِمنؤةً مِمنؤِإنْ م ا كَِرههلُقًا ِمنخ ِضير 

تطِْعمها ِإذَا أَكَلْت وتكْسوها ِإذَا اكْتـسيت ولَـا         : "وقال أيضا . ٢"آخر ِمنها
ال جيوز  : قال أيضا ما معناه    و .٣"تضِرب الْوجه ولَا تقَبح ولَا تهجر ِإلَّا ِفي الْبيتِ        

للرجل أن يبقى مشغوال يف العبادة أو يف أمور دنيوية أخرى ليل ار مهمـال               
  .٤حقوق الزوجة، بل واجب عليه أن يوفر قسطا من أوقاته للزوجة أيضا

ومقابل ذلك فقد أمر . ٥"خياركم خياركم لنسائكم: "�كذلك قال 
وحتافظ على ِعرضه وتريب أوالده . ٦اله لزوجها وال تضيع ممطيعةاملرأةَ أن تبقى 

  . تربية حسنة
وإذا فترت العالقات بني الزوج والزوجة فليحاوال تسوية اخلالفات بأسرع 
ما ميكن، وإن مل يتم الصلح واستفحلت األمور أكثر فيأمر اإلسالم أن يختار 
 حكَم من أهله، وإن مل يكن له األهل فمن أقاربه أو أصدقائه، وحكَم من
. أهلها، وإن مل يكن هلا األهل فمن نصحائها ليبحثا عن أوجه اخلالف بينهما

فإذا كان الصلح ممكنا حسب رأيهما فعليهما حماولة الصلح وفق املقترحات اليت 
ختطر بباهلما، أما إذا مل يكن الصلح ممكنا حسب رأيهما أو فشلت مجيع 

                                                 
 ٤٤٩٥٥: كنز العمال، رقم احلديث 1
 . مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء 2
 .سنن أيب داود، كتاب النكاح، باب ما جاء يف حق املرأة على زوجها 3
 .صحيح البخاري، كتاب الصوم باب حق األهل يف الصوم 4
 .سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ما جاء يف حسن معاشرة النساء 5
 . سنن  النسائي ،كتاب النكاح باب أي النساء خري 6
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.  أي يعلن فسخ نكاحهمااحملاوالت ذا الشأن فيسمح للرجل أن يطلق املرأة
واملستحب أن يكون . ولفسخ النكاح أيضا شروط، منها أن يتم ذلك علنا

الطالق على مدى ثالث شهور، أي يعلَن مرة بعد كل شهر، لعل القلوب 
تصلح يف أثناء هذه الفترة ومتيل إىل الصلح الذي ترك بابه مفتوحا إىل أن يعلَن 

  . اإلعالن النهائي لالنفصال
أما إذا اشتكت املرأة من زوجها وأرادت االنفصال فال بد أن يكون ذلك 
إما مبوافقة وليها أو قريب هلا أو مبوافقة قاضي احملكمة، كما جعلت وساطة 

فإذا رأى القاضي . رجل من أقارا القريبني أو احلاكم ضرورية عند نكاحهما
  .أا حمقة يف طلبها فسيحكم بالفصل بينها وبني زوجها

 ويأمر اإلسالم، يف حالة االنفصال أنه إذا كان الزوج قد أعطى زوجه 
عقارا، وهو الذي يريد أن يطلق زوجه، فال حيق له استعادة املال منها، وإذا قرر 
احلكماِن الفصل بينهما ووجدا أن املرأة خمطئة يف طلبها، فيمكن أن حيكما 

ت الزوجةُ االنفصال فسيأمر أما إذا طلب. بإعادة قسط من هذا املال إىل الزوج
القاضي املرأةَ أن تعيد العقار الذي أعطاها إياه زوجها وهي متلكه إىل ذلك 

ويف حالة الطالق سيكون الزوج مسؤوال عن نفقات املرأة وسكنها إىل . احلني
  . أن تنتهي عدا

وهناك شرط آخر أيضا حلماية حقوق املرأة وهو أنه ال يسمح ألقارا أن 
أي نوع من املال قبل النكاح كشرط النكاح حىت ال يسيئوا استخدام يأخذوا 

  .حقهم للموافقة على النكاح
من املعلوم أن الناس قد يتعرضون لبعض املواقف املهمة من قبيل احملافظة 
على النسل أو الصحة أو غريمها من احلاجات األساسية، فيكونون حباجة إىل 

كن بشرط إقامة العدل بني الزوجات فيجب التعدد، لذا فقد أجازه اإلسالم، ول
على الزوج أن يعاملهن معاملة عادلة يف اللباس والطعام ونفقات اجليب 
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وإن مل يفعل . والعالقات والسلوك، بل عليه أن يبيت أيضا عندهن بالتناوب
 يعدلْ فلم امرأتاِن، الرجِل عند كانت إذا":  إذ قال�فينطبق عليه قول النيب 

  . ١"ساقطٌ وشقُّه القيامة يوم جاَء بينهما،
يعترض عادة على تعدد الزواج وكذلك على الطالق، ولكن الغريب يف 

 بعد أن سبوا عباد اهللا األخيار قرابة مخس مائة أو ستمائة - األمر أن أهل الغرب
 أصبحوا يعترفون اآلن أنه ال بد من الطالق -سنة أو أكثر بسبب الطالق

حضارم مهددة بالتدمري واالنقراض جراء عدم اعترافهم بشكل أو بآخر، ألن 
ليتهم فهموا هذا األمر من قبل ومل يطْلقوا خناجر الطعن واالعتراض . بالطالق

، أو ليتهم مل خيتاروا على األقل، طريق الشتائم والسباب؛ �على أصفياء اهللا 
غرب ال ولكن من املؤسف جدا أن أهل ال. فما وقفوا عليه اليوم موقف مندمة

يريدون أن خيضعوا اليوم لقانون اإلسالم الذي يهتم جبميع اجلوانب األخالقية 
فمن ناحية سد طريق الطالق قدر اإلمكان، ومن ناحية ثانية . واالجتماعية

ولكن أهل الغرب يريدون أن يضربوا قانون اهللا هذا . سمح به كوسيلة أخرية
نني ما بدأت مضارها تظهر للعيان من عرض احلائط ليسنوا من عندهم من القوا

اآلن؛ منها احلرية املطلقة يف الطالق اليت تؤدي إىل تدمري قدسية النكاح الذي 
وهناك خطر أن تتآكل أسس قوانينهم من . هو مبثابة الروح يف احلياة العائلية

  . الداخل يف فترة وجيزة فيخر كل ما عرشوا
 أهل الغرب جبدية بعد، ولكنهم أما قضية التعدد فلم يتأمل فيها أيضا

سوف يضطرون إىل ذلك يف اية املطاف ألن التصدي لقوانني الطبيعة إىل فترة 
يقول املعترضون إن التعدد ليس إال وسيلة للتلذّذ واالستمتاع، . طويلة مستحيل

ولكن لو تأملوا يف أحكام اإلسالم يف هذا الصدد لوجدوا أنه ليس للتلذّذ 
ما هو املراد من التلذّذ  !و تضحية، ويا هلا من تضحية عظيمةواالستمتاع بل ه

                                                 
 . جاء يف التسوية بني الضرائرالترمذي، أبواب النكاح باب ما  1
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كيف ميكن أن . واالستمتاع أصال؟ إمنا املراد منهما أن يشبع اإلنسان أمنية قلبه
تنشأ يف القلب رغبة يف التعدد حني يقول اإلسالم إنه جيب أال متيزوا مبعاملتكم 

و أردمت أن تلبسوها ول. الظاهرية زوجة دون غريها مهما كانت حمببة إليكم
ولو أردمت . لباسا جيدا ال تستطيعون أن تفعلوا ذلك ما مل تلبسوا األخرى مثله

أن تطعموها طعاما جيدا أو تستأجروا هلا خادما لن تستطيعوا ما مل تعاملوا 
مهما كانت رغبتكم قوية يف املكوث يف : ويقول اإلسالم. غريها باملثل أيضا

 ذلك ما مل متكثوا يف بيت األخريات بقدر ما بيت إحداهن فلن يسمح لكم
تريدون املكوث لدى إحداهن، أي جيب أن جتعلوا لكل واحدة منهن نصيبا 

مهما رغب قلبكم يف االختالط : مث يقول اإلسالم. متساويا من الوقت
بإحداهن فيمكنكم أن تشبعوا رغبتكم ولكن البد أن ختالطوا غريها أيضا بنفس 

ختصار، ال يسمح للزوج أن ختتلف معاملته بني الزوجات با. القدر من الوقت
فيما يتعلق بالعشرة واملساعدة والنصح وغريها من األمور إال يف العالقة القلبية، 

فهل ميكن أن يعد هذا . وذلك ألن العالقة القلبية ال ميكن أن يطلع عليها أحد
تضحية عظيمة يف النوع من احلياة حياة تلذذ واستمتاع؟ أم هي تضحية، بل 

احلقيقة، يف سبيل اتمع والقوم واملصاحل واِحلكَم اليت من أجلها يقِدم املرء على 
  التعدد؟ 

كم هو مؤسف وحمزن أن الذين ليس لديهم أدىن إملام بأحكام اإلسالم 
مبجرد أن يسمعوا أنه - �وأوامره يشرعون يف توجيه االعتراضات إىل النيب 

ولون إن أخالقه فسدت يف املراحل األخرية، والعياذ  فيق- تزوج أكثر من مرة
 ومما ال شك فيه أن . مل يعدد إال ملصلحة القوم والبلد�واحلق أنه . باهللا

.  زوجاته� أوصاله نظرا إىل املعاملة العادلة اليت عامل ا النيب اإلنسان ترتعد
 حالة  كان يذهب من بيت زوجة إىل أخرى حىت يف�ويشهد التاريخ أنه 

إصابته حبمى شديدة واضعا ذراعيه على كتفي رجلني وهو جير ِرجليه على 
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األرض حىت قالت له زوجاته إنك تعاين من املرض وتتأذى من االنتقال من 
شة بيت إىل بيت فنرجو أن متكث يف بيت واحد، فوقع اختيارهن على بيت عائ

  .١رضي اهللا عنها
كنه ليس ظلما بل احلق أن الناس ومن الناس من يعترب التعدد ظلما، ول

فمثال لو أصيبت . يتعرضون ملواقف يكون عدم التعدد فيها هو الظلم بعينه
الزوجة األوىل باجلنون أو اجلذام، أو ال تقدر على اإلجناب، فماذا عسى يفعل 
زوجها يف مثل هذه احلاالت؟ فلو مل يتزوج ثانية وتورط يف السيئات لكان ظاملا 

فإن كانت الزوجة جمذومة لكانت العالقات معها ظلما . لنفسه وللمجتمع
وإن . للزوج وإذا كانت عقيمة غري قادرة على اإلجناب لكان ذلك ظلما للقوم

طلّقها واحلالة هذه لكان ذلك غدرا ووقاحة منه من الدرجة القصوى، ألنه 
عاش معها ما دامت خبري وبصحة جيدة ولكن حني مرضت وصارت أحوج ما 

فباختصار شديد؛ هناك عدة مواقف يتعرض هلا . مساعدته خذهلاتكون إىل 
ال يفي باملقصود " اجلواز"اإلنسان ال يكون التعدد فيها جائزا فقط، بل التعبري 

  .بل يصبح التعدد ضروريا، بل يصري واجبا قوميا
ولقد أمر اإلسالم . يولَد نتيجة عالقة الزوجني أوالد وهم لَِبنة ثانية للتمدن

ا أوالدهم تربية حسنة، وإن تربيتهم وسد حاجام واجب على أن يربو
اإلسالم منع بشدة قتلهم خشية إمالق كما كان رائجا يف القبائل . الوالدين

اهلمجية، وكذلك راج قتل البنات يف األقوام املولعة باحلروب بسبب األنفة 
 الزوج فاإلسالم منع ذلك بكل شدة وقوة، وحكم أنه إذا كان. املزعومة لديهم

ال يرغب يف اإلجناب فال بد له من أن يستأذن الزوجة يف ذلك، إذ إن وضع 
  .٢حٍد لإلجناب بدون إذن الزوجة ممنوع بتاتا

                                                 
 . ووفاته�صحيح البخاري، كتاب املغازي باب مرض النيب  1
 .املوطا كتاب النكاح، باب العزل 2
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مث يأمر اإلسالم بتعليم األوالد العلوم واألخالق وبتربيتهم تربية حسنة منذ 
لعدل نعومة أظفارهم ليكونوا شرحية مفيدة للمجتمع يف املستقبل، كما يأمر با

ال شك أن التعامل معهم يف صغرهم حسب . واملساواة بني األوالد يف التعامل
حاجام ورغبام شيء آخر، ولكن حني يكربون فيأمر اإلسالم أنكم إن 

. أهديتم أحدهم فعليكم أن دوا اجلميع اهلدية نفسها وإال فال دوا أحدا منهم
بيتهم فال يسمح بضرم على وإذا اضطر اإلنسان إىل ضرب األوالد من أجل تر

الوجه ألن الوجه مركز للحواس كلها، ولو تضررت حاسة واحدة منها 
  . النعكس ذلك على احلياة املستقبلية للولد
 هِذِه ِمن ابتِلي من: �فقد قال النيب . هناك أمر خاص عن تربية البنات

 أي أن اهللا تعاىل سيعامل معاملة خاصة مع .١الناِر ِمن ِسترا لَه كُن ِبشيٍء الْبناِت
  . الذي يربي البنات تربية حسنة وحيسن معاملتهن

 فأحسن أُختاِن أو ابنتاِن أو أخواٍت ثالثُ له كانت من: �كذلك قال 
نهاَهللا واتقى صحبت فيهن ةُ فلهأي سينال أفضال اهللا تعاىل أكثر بسبب . ٢"اجلن
من كان يف بيته بنت فلم يقتلها ومل يهنها ومل يفضل : وقال أيضا. عمله هذا

  .  عليها األبناء أدخله اهللا اجلنة
ال تقتلوا : �مث أمر اإلسالم باالعتناء جيدا بصحة األوالد، فيقول النيب 

 ألن التقاء الرجل باملرأة يف أيام الرضاعة يضر بقوى الرضيع يف ٣أوالدكم خفيةً
؛ خاصاأي إن جلماع الرجل املرأة يف هذه األيام تأثريا . املستقبل ويف أيام شبابه

ويف ذلك إشارة واضحة إىل االعتناء بصحة األوالد ألنه ما دام األمر قد جاء 
  .لالمتناع عن الشهوة الطبيعية، فإن التضحيات األخرى هي أدىن منه طبعا

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب األدب باب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته 1
 .الترمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف النفقات على البنات واألخوات 2
 .ن ماجه، كتاب النكاح، باب الغيلسنن اب 3
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طى ففي هذا الصدد أيضا أع. إن قضية اإلرث قضية مهمة يف احلياة العائلية
اإلسالم تعليما كامال يعترف مبزيته وِحكمته الكامنة غري املتعصبني كلهم أيا 

ثانيا . أوال قسم اإلسالم جزءا معينا من اإلرث لألنثى. كان انتماؤهم الديين
ال شك أن العقل . وثالثا جعل نصيبا للزوج والزوجة. جعل جزءا للوالدين

وباإلضافة إىل ذلك فإن الشرع . يقتضي أن يرث هؤالء األقارب بالضرورة
اإلسالمي يأمر أال يحرم الورثة من املرياث؛ فال يستطيع أحد أن حيرم الورثة من 

غري أن صاحب املال قد خير أن يوصي بثلث ماله إذا أراد، وال حيق . حقهم
وإىل . ألحد أن يوصي بأكثر من ذلك، ألن يف ذلك هضما حلقوق الورثة

أمر اإلسالم أنه ال وصية لوارث بل سينال الورثة من املرياث جانب ذلك فقد 
  . نصيبهم احملدد يف الشريعة فقط، غري أنه ميكن الوصية لغري الوارث

لقد حدد اإلسالم يف معظم احلاالت نصيب املرأة بنصف نصيب الرجل، 
. وحيثما حدد نصيبا متساويا بني االثنني فقد فعل ذلك بناء على ِحكمة معينة

ى بعض الناس هذا الفرق جورا على املرأة غري أن احلقيقة هي أن حقوق ير
اإلسالم وحده أعطى املرأة . املرأة ليست مصونة إىل يومنا هذا إال يف اإلسالم

والسبب يف الفرق بني نصيب الرجل واملرأة عائد إىل أن . حقوقها كاملة
مسؤوال عنها؛ وملا اإلسالم ال حيمل املرأة مسؤولية النفقة، بل جعل الرجل 

كانت مسؤولية الرجل املالية أكرب بكثري باملقارنة مع املرأة استحق نصيبا أكرب 
وبزواج املرأة . من اإلرث؛ فهو املسؤول عن اإلنفاق على الزوجة واألوالد

 وهو أمر - يصبح زوجها مسؤوال عن نفقتها ونفقة األوالد أيضا، وإن مل تتزوج
ولكن إذا تزوج . تكون وحيدة ال مسؤولية عليها فس- غري حمبذ يف اإلسالم

الرجل، األمر الذي يأمر اإلسالم به، يصبح مطالَبا بأن يتحمل اإلنفاق على 
ل نصيب الرجل من اإلرث ضعف نصيب  جعفباختصار، إنّ. الزوجة واألوالد
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املرأة منه ليس تسهيال له أو إهانة للنساء بل جاء هذا األمر نظرا إىل الظروف، 
  .  يعرض املرأةَ ألية خسارة بل رمبا تستفيد أكثر من الرجلوال

لقد أوجب اإلسالم حقوق الوالدين على األوالد، فأمر األوالد أن 
يكرمومها ويطيعومها ويتكفلوا حاجاما إذا هرما، وأال جيرحوا مشاعرمها 
 بشكل من األشكال، وال يعاملومها بقسوة، بل جيب أن يدعوا هلما ويسألوا اهللا

  . خريمها دائما
وقد فُرضت حقوق األخ على أخيه أن من واجب األخ أن يعيل ويربي 

واحلقوق نفسها قد فُرضت على . أخاه اليتيم، وإذا كان بال وارث فلريثه أخوه
األقارب اآلخرين أيضا بأنه إذا مل يكن لشخص إخوة فعلى األقارب من جهة 

هة األب فعلى األقارب من جهة األب أن يكفلوه، وإن مل يكن له أقارب من ج
  . األم أن يكفلوه، وإذا مات وليس له وريث فلريثوه أيضا

: وبعد العائلة تشمل الربوبية اجلريانَ واملواطنني؛ فيقول اإلسالم
وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني والْجاِر ِذي الْقُربى �

الْجوكُمانمأَي لَكَتا ممِبيِل وِن السابِب وناِحِب ِبالْجالصِب ونإن . �١اِر الْج
أساس احلضارة مبين على العالقات الطيبة بني الناس وخاصة على كفالة الفقراء 

فقد بين اإلسالم حقوق مجيع طبقات اتمع وأقامها . واملساكني إذ هم اإلخوة
  .على أسس متينة

د فرض اإلسالم كفالة اليتيم على اتمع وطلب من األغنياء أن يربوهم لق
ومسؤوليتهم الثانية هي أن املساكني الذين ال يقدرون . كما يربون أوالدهم

مث توجه إىل . على العمل بسبب فقرهم فليساعدوهم ويهيئوا هلم فرص العمل
لقرب أو بعيدا يف أصحاب املال والثروة من اجلريان، سواء كانوا يسكنون با

                                                 
 ٣٧:  سورة النساء1
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ضواحي املدينة أو يف مدينة جماورة أخرى، فقال بأنه جيب أن تعاملوهم باحلسىن 
  .  حىت يسود احلب وتتقوى العالقات

مث قال إن للشركاء يف العمل حقا خاصا سواء كانوا زمالء يف العمل أو 
  . شركاء يف التجارة أو املهنة لذا جيب مساعدم أيضا بشكل خاص

نقابات العمال وأصحاب املهن واِحلرف ألا ليست إال نتاج لست مع 
حضارة الغرب حسب رأيي، ولو نفِّذت قوانني احلضارة اإلسالمية لتم أداء 

أرى أنه قد أشري . حقوق العمال بأحسن وجه دون اللجوء إىل هذه النقابات
ملشتركني هنا إىل نوع من املواساة واملشاركة، ويأمرنا اإلسالم أنه جيب على ا

  .١يف عمل أو مهنة أن يتعاونوا ويساعدوا بعضهم بعضا بشكل خاص
وقد أمر اإلسالم أخريا أن من واجبكم أن حتسنوا إىل املسافر ألنه يكون 

وليس املراد هنا أن حتسنوا إىل املسافر الفقري فقط . بعيدا عن األهل واألقارب
مهما كان غنيا وثريا، بل ال بد من معاملة املسافر بشكل عام معاملة حسنة 

حىت تتوطد أواصر احلب والود بني أهل املناطق القريبة والبعيدة، ولكي يستتب 
  . األمن

لَيس ِمنا من لَم يرحم : "مث يقول اإلسالم عن العالقات بني الكبار والصغار
املعلم واملتعلم، ويف ذلك تعليم مبدئي عن العالقات بني . ٢"صِغرينا ويوقِّر كَِبرينا

  .والسيد واملسود وما شاها من عالقات مماثلة
 مث أعطى اإلسالم تعليما عن عالقات الرجال والنساء بشكل عام فأمر أن 

 جيلس لفترة �فكان النيب . على الرجال أن ينتبهوا جيدا إىل راحة النساء
هن، وجيزة بعد الصالة حىت تذهب النساء بسهولة، وكان ينهض بعد انصراف

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض 1
 .الترمذي، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف رمحة الصبيان 2
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وإذا أركض الناس اإلبلَ اليت كانت . ١وكان الصحابة أيضا ينهضون معه
أي أن النساء ال ؛ ٢قوارير قوارير: �تركبها النساء يف السفر قال هلم النيب 

يقدرن على حتمل املعاناة فعليكم أن متشوا اهلويىن حىت ال يعانني ألن 
  . كالزجاج فحذار أن تكسروه

دخلوا البيوت فجأة لدى العودة من السفر بل جيب أن وأمر األزواج أال ي
وأمر . ٣خيربوا أهلهم قبل عودم حىت جتد املرأة فرصة لتنظيف بيتها وجسمها

ويف ذلك بيان مبدأ عام أنه جيب أال . ٤أيضا أال تفصل النساء عن أوالدهن
عن مث ى . يفصل بني األقارب بشكل عام، بل جيب إجياد دواعي الوصل بينهم

كل ما يؤدي إىل قطع العالقات وأمر أال يتهم أحد غريه، ولو فعل ذلك مث مل 
  . يستطع إثباته لعوقب عقوبة قاسية جدا

 وإذا علم أن .٥وكذلك يأمر اإلسالم أال خيطب أحد على خطبة أخيه
أحدا قد تقدم للزواج من امرأة وكان غريه موقنا أنه إذا تقدم هو بالطلب نفسه 

 جناحه أكرب فعليه أن يلزم الصمت ما مل يؤخذ القرار يف طلب كان األمل يف
  .  املتقدم األول

  قوانني التعامل العامة 
اآلن أذكر بعض الواجبات اليت فرضها اإلسالم على املواطن املسلم، فمنها           

فقد قال النيب   . أنه على كل شخص أن يأكل من كسب يده وال جيلس عاطال           

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب صالة النساء خلف الرجال 1
 .  للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق ن�ب رمحة النيب مسلم، كتاب الفضائل، با  2
 . صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب طلب الولد 3
 . سنن أيب داود، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد 4
 .صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع 5
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�" :طَع دا أَكَلَ أَحم داواللَِّه د ِبيِإنَّ نِدِه وِل يمع أْكُلَ ِمنأَنْ ي ا ِمنريا قَطُّ خام
  ١"علَيِه السلَام كَانَ يأْكُلُ ِمن عمِل يِدِه

 �فكان الـنيب    . كذلك جيب على كل مواطن مسلم أال ميد يد املسألة         
 لقد ورد يف    .٢سؤاليهتم ذا األمر بشكل خاص وكان مينع الناس دائما من ال          

الـذي حيـاول    : ال جيوز السؤال إال لثالثة، األول     :  قال �احلديث أن النيب    
قصارى جهده التخلص من الفقر ولكنه ال جيد إىل ذلك سبيال أو ال يـستطيع               

الذي حلت به آفة مل تكن يف احلسبان، فـيمكن أن           : والثاين. أن يعمل إطالقا  
أي إذا سفك   . ٣ذي وقعت عليه غرامة قومية    ال: والثالث. يجمع املالُ من أجله   

  . أحد دما مثال وفُرضت على قومه غرامة فيسمح هلم بالسؤال
السالم : ومن واجبات املواطن املسلم أن يسلِّم على كل من واجهه قائال

وإذا كان .  أي يسعى دوما لتحسني العالقات بينه وبني اآلخرين؛٤عليكم
  . دقائه فعلى املواطن املسلم أن يصافحهالشخص الذي لقيه من معارفه أو أص

كذلك جيب على املواطنني املسلمني إذا مرض أحد من جريام أو 
. وإذا دخلوا بيتا فليستأذنوا وليسلموا على أهله. معارفهم أن يعودوه، ويطمئنوه

وإذا قال صاحب البيت للزائر بأنه ال يستطيع أن يقابله يف ذلك الوقت فليعد 
وإذا قيل أمام . ٥إذا مل جيد يف البيت أحدا فلريجع كذلكو. بدون انزعاج

مواطن مسلم شيء ضد أحد فليستره وال يبلغه إىل الشخص املعين، وإال فيقول 
 مثل القائل كمثل الذي يوجه السهم إىل شخص ولكنه ال ن ما معناه أ�النيب 

                                                 
 .ب الرجل وعمله بيدهصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كس 1
 . صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة 2
 .فضل من ال يسأل الناس شيئا، سأل وال يعطىسنن النسائي، كتاب الزكاة، باب من ي 3
 . صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب إفشاء السالم 4
 .الستئذانصحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم ثالثا وا 5



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)١٩٩( 
  

 هذا يصيبه، أما الذي مسع منه هذا الكالم مث أبلغه إىل الشخص فكأنه أخذ
  .١السهم وطعن به من وجه إليه السهم

ومن واجب املسلمني أيضا إذا مات أحد أن يساعدوا أهله يف إجراءات 
، ولكن ليس ضروريا أن يشيعه ٢عوا اجلنازة إىل املقربة ويدفنوهالكفن ويشي

ولكن لو مل يفعل . اجلميع بل يكفي أن يفعل ذلك أناس على قدر الضرورة
لقد ظل املسلمون يهتمون بأداء هذا الواجب . ميع مذنبنيذلك أحد سيعد اجل

إىل درجة أنه قد ورد يف تاريخ الصحابة أم كانوا يشيعون جنائز غري املسلمني 
  .أيضا

كذلك فُرض على املسلمني أال يتفوهوا مبا يتناىف مع الوقار ويؤذي 
ألسواق يقول اهللا تعاىل أنه من صفات املسلمني أم ميشون يف ا. اآلخرين

 شخصا ميشي البسا حذاء يف إحدى �ذات مرة رأى النيب . واألزقة بوقار
كما . ٣إما أن تلبسه يف كليت القدمني وإال فال: قدميه فقط فمنعه من ذلك وقال

جيب على املواطنني املسلمني أال يطرحوا القمامة يف الطرق واألماكن العامة 
 يغضب على الذي يتغوط يف ، إن اهللا�ولقد قال النيب . حيث جيتمع الناس

  .٤الطريق أو حتت شجرة يستظل ا الناس
على املسلم أن حياول تنظيف الطرق والشوارع واألماكن العامة، ويساعد 

 رسول أن هريرة أيب عنفقد ورد يف احلديث الشريف . يف ذلك قدر اإلمكان

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة يف الطعام والنهد والعروض 1
 .صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب األمر باتباع اجلنائز، وباب من انتظر حىت تدفن 2
 . مسلم، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء واالحتباء يف ثوب واحد 3
 . النهي عن اخلالء وعلى قارعة الطريقسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب 4
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 ،فأخره الطريق على شوك غصن وجد بطريق، ميشي رجل بينما": قال � اهللا
  .١"له فغفر له اهللا فشكر

ومن واجبه أيضا أال يبيع شيئا ضارا، مثل اخلضروات الفاسدة والنتنة، أو 
وال يكفي القولُ ذا . أشياء أخرى من شأا أن تؤدي إىل تفشي األمراض

الصدد بأن الناس إمنا يشترون تلك األشياء بعد فحص وتدقيق فال لوم على 
  . هتم بصحة الناس وأال يبيع أشياء تضر بصحتهمالبائع، بل من واجبه هو أن ي

كما جيب عليه أال يتخاصم بصوت عال يف األماكن العامة كي ال خيتلَّ 
وعليه أال يوسخ األماكن العامة، أي جيب أال يبول يف املاء الراكد، . أمن الناس

ا وال يرمي فيه األوساخ، وال يتفوه بكالم فاحش، وال يقوم يف األماكن العامة مب
  . يؤذي اآلخرين كأن ميشي عريان أو ما شابه ذلك

مث يعلّمنا اإلسالم أن من واجب املسلم أن يأمر الناس باملعروف وينهى عن 
املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة واللني واللطف حىت ال يبتعدوا عن احلق 

ه ومن واجبه أن يعلِّم الناس علومه، وال خيفي عنهم علمه بل يفيدهم ب. ثائرين
 يقول بأن الذي خيفي علمه عن الناس ويكتمه عن طالبه يأيت يوم �ألن النيب 

 ولكن ليس املراد من ذلك أن يكشف العلماء ،٢القيامة ويف فمه جلام من نار
للناس ما يقومون به من اكتشافات جديدة دون أن جينوا منها منفعة بأنفسهم، 

وال خيفوه، وال بأس يف استفادم من وإمنا املراد أال يدعوا العلم يضيع من الدنيا 
واملعلوم أن قواعد تسجيل مثل هذه األمور يف الدوائر احلكومية يف . اكتشافام

  . العصر الراهن قد فتحت باب صيانة االختراعات واالكتشافات على مصراعيه
مث على املسلم أن يكون شجاعا غري ظامل، فال يظلم الضعفاء أو النساء أو 

 مر أنه �فقد ورد عن عبد اهللا بن عمر . ريهم حىت احليواناتالصغار أو غ
                                                 

 .صحيح البخاري، كتاب األذان، باب فضل التهجري إىل الظهر 1
 .مقدمة ابن ماجه، باب من سِئل عن علم فكتمه 2
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 ابن فقال ،عنها تفرقوا عمر ابن رأوا فلما ،يتراموا دجاجة نصبوا قد بنفر
أما الصيد فليس . ١هذا يفعل نم لعن � اهللا رسول إن هذا؟ فعل من: عمر

  . ممنوعا يف اإلسالم
 قرنا ولكنه مل جيد ١٣ذ فما أروع هذا احلكم الذي جاء به اإلسالم من

كان هناك فيما مضى . طريقه إىل أذهان أهل بعض البالد املتحضرة إىل اليوم
ية دريئةً للسهام، حىت أوقفت حركة يف بعض البالد الغربية جلعل احلمائم احل

ا يف بعض البالدجرب.  
 � رأى محارا وقد وِشم وجهه، فاستنكره �وقد ورد أيضا أن النيب 

إن احليوان يتأذى بالوشم على الوجه، لذا جيب أن تفعلوا ذلك على بشدة وقال 
وذات مرة رأى . ٢ راجت عادة الوشم على الساق�وبعد أمر منه . الساق
طلقوا ال تؤذوها بأفراخها وأ:  فقال هلم أن شخصا التقط أفراخ محامة،�النيب 

جاعت  إذا رحم اهللا شخصا يرحم احليوانات ويطعمها: وقال أيضا. سراحها
  . ٣ويسقيها إذا ظمئت

كذلك من واجب املسلم أال يوقع حياة اآلخرين يف خطر بشكل من 
إذا تفشى الوباء أو املرض يف منطقة جيب أال : �فقد قال النيب . األشكال

 فما أروع هذا احلكم الذي .٤يسافر أهلها إىل مناطق أخرى والعكس صحيح
لصحي بينما جاء به اإلسالم منذ أصبح العامل يتبناه اليوم مبا يعرف احلجر ا

لو عمل الناس ذا املبدأ ملا احتاجوا إىل حمجر صحي وال إىل مراقبة . بدئه
  . احلكومة والختفت األوبئة تلقائيا
                                                 

 .مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صرب البهائم 1
 .مسلم، كتاب اللباس، باب النهي عن ضرب احليوان يف وجهه وومسه فيه 2
 . سنن أيب داود، كتاب اجلنائز، باب األمراض املكفرة للذنوب 3
 .صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون 4
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من واجب املواطن املسلم أيضا أنه إذا وجد جاره يف مشكلة ما، وكان 
عد واحلساب ميلك ماال، أن يقرضه من ماله بقدر ضرورته، وجيب أال يقوم بال

له السترجاع ماله إذا كان املستدين يف مشكلة بل جيب أن يتحلى برحابة 
الصدر ومكارم األخالق ويساعد الناس يف أوقات الضيق والشدة، بل جيب أن 

وجيب عليه أيضا أن يكسب معاشه باجلهد . يعد مساعدة إخوته واجبة عليه
  . روفهموالكد وليس أن يقرض الناس يف مشاكلهم ويستغل ظ

من واجب املسلم أيضا أن يكون مستعدا للتضحية املالية يف سبيل قومه 
من قُتل دون ماله فهو : "�فقد قال النيب . وبلده، وال يقصر يف أداء مسؤولياته

وما لَكُم ال تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اِهللا �: ويقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. ١"شهيد
ِفنيعضتسالْمِذِه وه ا ِمننِرجا أَخنبقُولُونَ ري اِن الَِّذينالِْولْداِء وسالناِل وجالر ِمن 

  .�٢الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها
 أن يشرف على اهلالك إنساناوالواجب على املواطن املسلم إذا رأى 

إذا :  ما معناه�ولقد قال النيب . ينقذه، وإال حلَّ به سخط اهللا وغضبه الشديد
، إذًا. ٣رأى أحد شخصا يقتل وال حياول إنقاذه ويتفرج صامتا فعليه لعنة اهللا

فإن إنقاذ الغريق وإطفاء احلريق ومساعدة املنكوبني عند حدوث الزالزل 
واالنفجار يف املناجم وايار البيوت، واحلوادث ونزول الصواعق، وإنقاذ حياة 

 على كل مواطن مسلم، وإال سيسأل عند اهللا، الناس حيثما كان ممكنا واجب
  .ولن ينال فضل اهللا تعاىل

                                                 
 . صحيح البخاري، كتاب املظامل والقصاص، باب من قُتل دون ماله فهو شهيد 1
 ٧٦: النساء سورة 2
 . كنـز العمال، كتاب األخالق، باب النصرة واإلعانة 3
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كما جيب على املواطن املسلم أال يصوب األسلحة إىل أخيه ولو مزاحا، 
 وهو ينطبق على املتفجرات ؛١ عن األسلحة احلديدية�هذا ما أمر به النيب 
ق مئات النفوس ونرى أن إمهال هذا األمر يتسبب يف إزها. والقنابل بشدة أكرب

  .خطأ
ومن واجب املواطن املسلم أال يستسلم لليأس وال يقنط بل يصمد يف وجه 

فلو واجهته عواصف املصائب وزوابع . املصاعب واملصائب كجبل شامخ
اآلفات فعليه أال يهاا بل حياول التغلب عليها ويذلل املصائب ويشق لنفسه 

حر ليتهرب من مسؤولياته جبنا ألن طريق النجاح أو أن توافيه املنية، وأال ينت
  . دينه حيظِّر اجلنب ويعلِّمه أن يكون شجاعا باسال

هكذا جيب أن تكون سرية املواطن املسلم، ولكن ليس املراد من املواطن 
بل املراد هو املسلم . مسلما يتطلع أو يرنو إىل الغرب كالعطشان متناسيا دينه

  .  إىل هذه الدنيا جمددا�يح املوعود  قرنا وقد أعاده املس١٣الذي وجد قبل 

  األحكام يف األيتام
بعد سرد بضعة من واجبات املسلم أبني اآلن األحكام اليت تشكل جزءا 

 عام، وأقصد منها حقوق همهما جدا للتمدن ولكن الناس ال يهتمون ا بوج
ولقد . احلق أنه ال حياة لقوم وال بقاء ما مل يهتموا بأيتامهم كما ينبغي. األيتام

  .بين اإلسالم أحكاما تتعلق ذه الشرحية من اتمع أيضا بكل وضوح
 فقد أمر أن يعين هلم ويلُّ أمر من أقرب أقارم املوجودين وأن تصانَ 

وإذا كان ويل أمرهم فقريا فيمكن أن يعطَى راتبا شهريا . أمواهلم صيانة كاملة
جيب أال يبقى . ن أن يتقاضى شيئابقدر مساعيه، أما إذا كان ثريا فليعمل بدو

األيتام بدون تعليم بل ينبغي تعليمهم اِحلرف حسب الظروف أو حبسب مهن 
                                                 

 . كتاب الرب والصلة، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إىل مسلممسلم، 1
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مث جيب االنتباه جيدا إىل أخالقهم، فال يطلَق . اآلباء أو حبسب ميوهلم ورغبام
هلم العنان حىت تفسد أخالقهم، وال يشدد عليهم حىت ختمد مؤهالم الطبيعية 

كما جيب معاملتهم باللطف والرأفة . لقدرة والرغبة يف التقدم والرقيفيفقدوا ا
بشكل خاص ألم يكونون مرهفي العواطف واملشاعر حلرمام من أغلى نعمة 

وعندما يبلغون سن الرشد جيب على احلكومة . يف العامل أال وهي حب الوالدين
ا جتدهم قادرين فإذا وجدت، أو حينم. أن تراقب مؤهالم العقلية والذهنية

ولكن إذا وجد يف عقلهم خلل أو . على محاية أمواهلم فلتسلِّم إليهم أمواهلم
ضعف وكانوا غري قادرين على صيانة أمواهلم فال تسلَّم إليهم أمواهلم وعقارام 

  . بل تبقى حتت اإلشراف والرعاية، ومنها تدفع نفقات طعامهم ولباسهم وغريها

  ريةاألمور املالية والتجا
من أهم فروع احلضارِة العالقات املالية بني املواطنني، ألن اإلنسان يتعرض 
بني حني وآخر ملواقف يكون فيها حمتاجا إىل مساعدة اآلخرين، وملا كانت 
حالته هذه مؤقتة، لذا يود أن يعيد تلك املساعدة إىل صاحبها حني يتحسن 

أي إذا كان هناك شخص . هنواإلسالم يعاجل هذه احلالة بالقرض أو الر. وضعه
 حسب مقتضى الضرورة - حمتاجا إىل املساعدة املالية فليعطه األثرياء قرضا

ويف هذا .  سواء بصورة رهن مقبوض أو غريه-ونظرا إىل قدرته على التسديد
وهذا ليس أمرا اختياريا بل جعله . الصدد أمر اإلسالم أن تكتب معاهدة القرض

 من املفاسد تتطرق إىل اتمع عن طريق اخلصومات اإلسالم واجبا، ألن كثريا
فَِإنْ كَانَ � الم بأن املقترض إذا كان غري متعلمفيأمر اإلس. الناجتة عن القروض

الَِّذي علَيِه الْحق سِفيها أَو ضِعيفًا أَو ال يستِطيع أَنْ يِملَّ هو فَلْيمِللْ وِليه ِبالْعدِل 
، كما جيب أن حتدد املدةُ لتسديد الدين ألننا نرى أن ١دوا شِهيديِنواستشِه

                                                 
 ٢٨٣ :البقرة 1
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اخلصومات تطل أحيانا برأسها بسبب عدم كتابة العقد إذ يظن الدائن أن دينه 
يأمر اإلسالم أنه . سوف يعاد إليه عاجلًا بينما حيسب املستدين أن يعيده آجلًا

ولكن لو أصبح غري قادر . ت احملددجيب على املستدين أن يدفع الدين يف الوق
على ذلك ألسباب قاهرة خارجة عن سيطرته أو كان ذو عسرة فليعطه الدائن 

ولكن إذا تعرض الدائن أيضا لظروف صعبة واحتاج إىل . مهلة إىل ميسرة
استعادة أمواله من املستدين فليساعده يف ذلك أحد املواطنني وجيمع األموال من 

ة يف املنطقة ويسد الدين نيابة عن املستدين بشرط أن أصحاب الرخاء وامليسر
 لضرورة حقة دون أن يكون يف ذلك دخل لغفلته أو سوء تعرض يكون قد

وإذا مات املستدين قبل تسديد الدين فسيدفع الدين من إرثه، ولو مل . سلوكه
عه يترك ورثة أو عقارا فليدفع عنه أقاربه، وإن مل يكن له أقارب أيضا فلتدف

  . احلكومة
فبإلقاء مسؤولية دفع القروض على احلكومة يف ظروف معينة قد جعل 

فهكذا قد سهلت على األثرياء مساعدة . اإلسالم أمور القرض سهلة جدا
لن يضع : إخوم الفقراء، وال ميكن ألحد أن يستغل هذه السهولة ألنه أوال

تدين دون تسديد الدين أحد يف االعتبار عند تسليم ماله ألحد أنه لو مات املس
إن احلكومة أيضا ستنظر فيما إذا كان الدين قد أُِخد : وثانيا. لدفعته احلكومة

لضرورة حقيقية، وهل كان السبب وراء عدم دفع املستدين دينه اضطرارا 
، لـما كان الدائن خائفا دائما بصدد استعادة قرضه فلن ذًاحقيقيا أم ال؟ إ

  . ت هناك ضرورة حقة فعاليعطي أحدا إال إذا كان
مث يأمر اإلسالم أال يبيع التاجر سلعة يعرف أا رديئة املواصفات، ولو 

فمثال إذا . كذلك ال جيوز للبائع أن خيفي عيوب سلعته. بدت جيدة املظهر
وكذلك ال . كان القمح مبلال فال حيل له أن خيفيه بوضع القمح اجلاف فوقه

 أن خيفي القماش املعيب على املشتري بل -صر على سبيل املثال ال احل- حيل له
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ولو باع أحد سلعته املعيبة بدون إظهار عيبها . عليه أن يظهر عيبه على الزبون
وهناك تعليم . للزبون لكان من حق الزبون أن يعيدها إىل صاحبها ويستعيد ماله

  . بعد ذلكآخر أيضا عن البيوع أنه إذا أُبِرم البيع ودفع السعر فال يفسخ البيع 
كذلك مينع اإلسالم من وضع سعريِن لسلعة واحدة، فمثال ال جيوز للبائع 
أن يعطي للتجار األذكياء وأصحاب اخلربة سلعة أكثر ولألغرار وعدميي اخلربة 

مما ال شك فيه أنه من حق البائع أن يعني لسلعته سعرا كما حيلو له، . أقل نسبيا
أما . سها سعرا خمتلفا من خمتلف الزبائنولكن ال حيق له أن يتقاضى للسلعة نف

إذا كان الزبون على صلة شخصية ومحيمة مع التاجر مثل األقارب واملعلِّم أو 
  . التاجر اجلار فيمكنه أن يعامله معاملة خاصة

كذلك يأمر اإلسالم التاجر إذا أبرم صفقة أن يكتبها أو ليستشهد عليها 
يع السلعة ألحد مث يتهمه بالسرقة أو شهودا، حىت ال تكون للبائع فرصة أن يب

يطالب بثمنها مرة ثانية، أو يبيع شيئا مسروقا مثال فيؤخذ املشتري ويتهم 
  . فاإلسالم يضع حدا لكل هذه االحتماالت. بالسرقة فينكر البائع أنه قد باعه

ويأمر اإلسالم أيضا إذا اشترى أحد سلعة ما أال يبيعها دون وزا 
والسبب يف ذلك .  ذلك قد يؤدي إىل نشوب اخلصوماتوفحصها جيدا ألن

أن السلعة تكون قد بيعت كما هي مرتني لزبونني خمتلفني ويف حالة اخلصومة 
ولذلك يقول اإلسالم أال يبيع تاجران . حيملُ كل واحد منهما اآلخر املسؤولية

  . السلعة ذاا تباعا دون وزا وفحصها جيدا
واملراد من ذلك أنه . رفع السعر بالتنافس الزائفكذلك يأمر اإلسالم أال ي

ال جيوز أن ينربي حليف تاجر مثال يف املزاد العلين فيعلن جاهزيته على دفعه 
سعر السلعة عاليا خادعا الزبائن اآلخرين أن سعرها قد ارتفع يف السوق وأن 

  . الناس جاهزون لشرائها بسعر أغلى
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التجار األجانب خارج املدينة بل جيب من أوامر اإلسالم أيضا أال يقابل 
أن يعطَوا فرصة الستعراض السوق وفحصها أوال حىت يعرفوا األسعار السائدة 

  .فال يتعرضوا خلسارة وال حيدث أي خلل أو فساد يف البيع
 ومينع اإلسالم بيع اازفة بل يأمر أن يكون البيع عن بصرية سواء أكان 

ثل له، ولكن جيب أال تشترى أو تباع السلع يقوم به أحد بنفسه أو عن طريق مم
فهكذا قد وضع اإلسالم حدا للطرق غري . باازفة مثل الِقمار أو باألزالم

اليت ال يسع عاقال " يانصيب"الطبيعية للتجارة الرائجة يف هذه األيام باسم الـ 
وشنيعة ال شك أا نوع من القمار . إال أن يقول بأا منافية للفطرة الصحيحة

  .كشناعة أدىن نوع من القمار

  أحكام املؤمترات واالس والوالئم وآداا
سأبني أقسام العالقات املتبادلة اليت ميكن أن نسميها بالعالقات العائلية، 

مما ال شك فيه أن معظم . وهي تتعلق باالس والوالئم أو االحتفاالت وآداا
ل املؤمترات واالس والوالئم وهلا تأثري األمور العائلية إمنا تتم عادة من خال

  . لذا أرى بيان أوامر اإلسالم املتعلقة ا أيضا ضروريا. كبري وعميق على اتمع
يأمر اإلسالم بصدد الوالئم أن الذين يدعون إليها جيب أن يقبلوا الدعوة 

صر قدر املستطاع ألن الدعوة تزيد الفريقني حبا، ورفضها دون مربر يقطع أوا
مث يأمر اإلسالم أال حيضر الوليمة من مل يدع إليها، وإذ رافق املدعو إليها . احلب

ويأمر اإلسالم أيضا أال حيضر املدعوون قبل . غريه فليستأذن املدعو املضيف أوال
املوعد، ويهتموا بالنظافة ويغسلوا أيديهم قبل األكل، وال يأكلوا مظهرين 

يليهم، وال يعيبوا الطعام وال ميتدحوه مبا ينم عن اخلساسة اجلشع، وليأكلوا مما 
وإذا فرغوا من األكل فليغسلوا أيديهم وليدعوا لصاحب البيت وأهله . والتملق

وال يطيلوا . الذين حتملوا املشقة يف إعداد الطعام، ويسألوا اهللا فضله وبركاته هلم
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ينصرفوا بعد  بل -  إال إذا طلب ذلك صاحب البيت- اجللوس بعد الطعام
  .األكل

أما بالنسبة إىل املؤمترات واالس واملنظمات فيصنفها اإلسالم إىل ثالثة 
  . أنواع مفيدة

 أي املنظمات اليت تم بالفقراء واحملتاجني ؛�١من أَمر ِبصدقٍَة�: أوال
 أي اليت تؤسس من أجل البحوث العلمية �أَو معروٍف�: ثانيا. وترعاهم

 أي �٢أَو إصالٍح بني الناِس�: ثالثا. ج العلوم والفنون وإشاعتهاولتروي
املنظمات اليت تؤسس لردع اخلالفات واخلصومات، عائلية كانت أو على 
مستوى البلد أو القوم أو على املستوى الدويل، أو تتعلق بإدارة النظام السياسي 

  .يف البالد واألمم ألن ذلك أيضا يؤدي إىل اإلصالح
 من الناس جيتمعون ليه اإلسالم هو أن عددا هائالألمر األول الذي يشري إ ا

يف املؤمترات واالس، وكثرة األنفاس يف مثل هذه املناسبات تسبب رائحة 
كريهة، لذا عليهم أال يزيدوا تلك الرائحة بأكلهم شيئا كريه الرائحة مثل الثوم 

اها قُبيل حضور االس والبصل، وال يدخنوا السجائر والنارجيلة وما ش
  . واالجتماعات حىت ال يتسببوا يف إيذاء اآلخرين

جيب أن يهتموا بالنظافة جيدا مثل االستحمام واستخدام العطور : الثاين
قبل احلضور إىل هذه األماكن حىت يؤدي ذلك إىل النشاط يف الطبائع ونظافة 

  . اجلو احمليط
كيال يتأذى البعض من تنفس جيب أن يوسعوا دائرة اجللوس ل: الثالث

  . اآلخر

                                                 
 ١١٥:  سورة النساء1
 ١١٥:  سورة النساء2
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إذا كان أحد مصابا مبرض معد فال يذهب إىل األماكن العامة اليت : الرابع
لقد جاء تأكيد . جيتمع فيها الناس عادة ألن يف ذلك خطر عدوى اآلخرين

 رأى جمذوما أثناء احلج فمنعه �شديد على هذا األمر لدرجة أن سيدنا عمر 
ن تكثر اجللوس يف البيت وال تذهب إىل مواضع جيب أ: من ذلك وقال له

  . اختالط الناس لكي ال يصاب اآلخرون باملرض
إذا وقف أحد للكالم فليتوجه اجلميع إليه ويستمعوا له وال : اخلامس

  . يقطعوا كالمه، وال يشغبوا أثناء كالمه مهما كان ينايف طبائعهم
ديث، وال يتحدثوا عليهم أن يلتزموا اهلدوء والوقار عند احل: السادس

  . حبيث ال يفهم اآلخرون كالمهم
  . إذا حضر أحد الس فليوسعوا له: السابع
إذا احتاج أحد أن خيرج من الس فال خيرج إال بعد استئذان : الثامن

  . رئيس الس
إذا خرج أحد من الس مؤقتا وهو ينوي الرجوع إليه فال جيلس : التاسع
  .مكانه أحد
كان بعض الناس جالسني جمتمعني وعِلم أم جالسون لغرض إذا : العاشر

  . معني فال جيلس بينهم أحد وإن وجد يف الس مكان شاغر
إذا كان يف الس ثالثة أشخاص فال يتحدثن اثنان منهم : احلادي عشر

  . بطريقة توحي إىل الثالث بأما يتحدثان عنه
أوا بالكالم مرة واحدة أن يتحدثوا كل بدوره وال يبد: الثاين عشر

  .عشوائيا
  . عندما يبدأون بالكالم فليخاطبوا رئيس الس: الثالث عشر

 �هذا بيان وجيز ألحكام التمدن واحلضارة كما وضحها لنا رسول اهللا 
فهذه . �من خالل تبيانه املبادئ اإلسالمية أو أخذناها مما بينه اإلمام املهدي 
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. سالمية وهي الصورة احلقيقية لألمحديةهي الصورة الصحيحة للحضارة اإل
وبعد بيان أحكام احلضارة اإلسالمية حول احلياة العائلية، أتناول اآلن أحكام 

  . اإلسالم حول العالقات بني احلكومة والرعية، أو بني الفقراء واألغنياء

  النوع الثاين من احلضارة
  اء والفقراءاألحكام يف العالقات بني احلكومة والرعية، وبني األثري

ال أقصد من الفقراء املضروبني " األثرياء والفقراء"عندما أستخدم تعبري 
بااعة الذين يعيشون على صدقات اآلخرين ومنتهم عليهم، بل أقصد أولئك 

. الذين ال ميلكون من الثروة ما يسمح هلم أن جيعلوا فئة من الناس حتت إمرم
قصدا ألن املوضوع الذي أريد بيانه " قراءاألثرياء والف"ولقد انتقيت التعبري 

  . الحقا ال ميكن توضيحه جيدا إال من خالل هذه الكلمات
ما هي احلكومة عند اإلسالم؟ : إن أول سؤال ينشأ يف هذا النقاش هو

وجوابه أن املراد من احلكومة عند اإلسالم هو شخص ميثِّل القوم، ويسلِّم إليه 
وليس هناك مفهوم آخر . م املشتركة بينهمالناس عملية اإلشراف على حقوقه
وال يعترف اإلسالم بأي نوع من احلكومة . سواه يوافق وجهة النظر اإلسالمية

لقد بني القرآن الكرمي هذا املفهوم بكلمة غريبة، أال . إال حكومة التمثيل والنيابة
لناس إىل اإلسالم يعترب احلكومة أمانةً، أي السلطة اليت سلَّمها ا". األمانة"وهي 

وهذه الكلمة . أحد، وليس اليت توالها هو بنفسه أو ورثها كابرا عن كابر
  . الوحيدة كافية لبيان كافة جوانب احلكومة عند اإلسالم

مل يبدأ ذكر احلكومة يف القرآن من احلاكم مث ساقه إىل الرعية بل بدأه من 
ذا املبدأ كما هو أظن أنه ال ميكن االستمتاع . املواطنني وساقه إىل احلاكم

حقه ما مل أذكر اآلية اليت تتناول ذكر احلكومة اإلسالمية وواجباا بكلمات 
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ِإنَّ اَهللا �: وجيزة وجامعة يف الوقت نفسه، فيقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
 أَنْ تحكُموا يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس

، أي يأمر اهللا تعاىل �١ِبالْعدِل ِإنَّ اَهللا ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اَهللا كَانَ سِميعا بِصريا
الرعية أو الناس أن يسلِّموا أمانة احلكومة ملن هم أهلٌ هلا وأحق ا، مث يأمر 

  . احلكام إن تولوا احلكم أن حيكموا بالعدل والقسط
؛ وجه اخلطاب يف هذه اآلية إىل عامة الناس، وقيل إن انتخاب احلكام فأولًا

إذًا، فال جيوز . يف أيديكم، وال يقدر أحد سواكم أن جيعل أحدا حاكما عليكم
ألحد أن يصبح حاكما بالوراثة يرث احلُكم كابرا عن كابر، وال حيق ألحد أن 

ثانيا؛ بعد . خص معنييضع نري حكومته على رقاب الناس رد كونه ابنا لش
ذلك قيل يف اآلية نفسها إن واجبات احلكومة وحقوقها شيء مثني وخطري مثل 
األمانة، فال تسلِّموها إىل شخص ليس أهال هلا بل جيب أن تؤدوها إىل من يقدر 

  . على أدائها بأمانة وإخالص
 األمر الثالث هو أنه ملا كانت احلكومة ليست دائمة ومستقلة يف حد ذاا
بل هي اسم آخر لتسليم احلقوق إىل شخص معني ألن عامة الناس ال 
يستطيعون أداءها فُرادى لكون كثري منهم شركاء فيها؛ لذا جيب أن حتسبوها 
أمانة عندكم ألن جمموعة احلقوق والواجبات اليت تسمى احلكومة، هي ليست 

  .ِملكا لشخص معني، بل هي ِملك عام للجماعة كلها
وجه إىل احلاكم، وهو أنه ملا كان كل ما سلِّم إليه يعد أمانة األمر الرابع م

فال بد أن يعيدها عند موته حمفوظة مصونة دون أن يصيبها فساد أو دمار، أي 
جيب عليه رعاية واجبات احلكومة ومحاية حقوق املواطنني بكل معىن الكلمة، 

  . وال حيل له أن يسيء استخدام هذا احلق

                                                 
 ٥٩:  سورة النساء1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢١٢( 
  

لذي يتبني من هذه اآلية هو أن على احلكام أن يؤدوا األمر اخلامس ا
. حقوق املواطنني على أحسن ما يرام أثناء فترة حكمهم وال يعثوا أي فساد

يستنبط من هذه اآلية أن الضعف سوف يتطرق إىل املسلمني يف هذا الصدد 
 ولكن اهللا تعاىل يقول. وسيلجأون إىل امللوكية مرة أخرى تقليدا لألمم األخرى

إننا ننصحكم أال تقربوا امللوكية الوراثية، بل جيب أن ختتاروا للحكومة أناسا 
واعلموا أن احلكومة . هم األكثر فطنة وذكاء، وذلك عن طريق االنتخاب
واعلموا أيضا أن اهللا . املنتخبة على هذا األساس تكون هي األفضل واألنفع
تيار احلكومة نظرا إىل مسيع بصري، أي أننا قد أخربناكم ذا األسلوب الخ

  . مصائب الدنيا واستجابة ألدعيتهم، فال تستهينوا به وال تقللوا من شأنه وقدره
فتبين من اآلية املذكورة أن احلكومة يف اإلسالم تأيت إىل حيز الوجود 
نتيجة االنتخاب، وإىل جانب ذلك تكون ممثِّلة أيضا؛ أي أن حاكم البلد ميثل 

واآلن أبني مالمح احلكومة اإلسالمية باالختصار . فرادجمموع الناس وليس األ
  . حىت تربز مجيع جوانبها يف األذهان

. يأمر اإلسالم أن ينتخب الناس شخصا يرونه مناسبا ليتولّى زمام احلكومة
إن انتخاب هذا الشخص ال يكون لبضع سنوات كما يف البالد الغربية بل 

ع أحد عزله من منصبه إال اهللا، أي وبعد االنتخاب ال يستطي. يكون ملدة عمره
. تتمركز يف يده مجيع الصالحيات والقدرات اليت حتظى ا احلكومة. بوفاته

ولكن من واجب هذا الشخص أن يبذل حياته كلها لصاحل البلد والقوم وليس 
وال حيق له أن يتصرف يف أموال بيت املال إال . إلحراز العظمة والكربياء لنفسه

قها لسد حاجات البلد، وال يستطيع أن يعين معاشه أيضا بنفسه بل إذا أراد إنفا
وعليه أن يعرف بني حني وآخر الرأي العام . جيب أن يعينه جملس الشورى

للمواطنني عن طريق جملس الشورى، وإذا دعت احلاجة جيب أن يعرف رأي 
أي مجيع أفراد البلد باالستفتاء العام ليعلم رأي الشعب إذا خالف رأيهم ر
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ولكن ملا كان أرفع وأمسى من . ويتوقع منه أن حيترم رأي األغلبية. ممثليهم
احملاباة السياسية، وليست له مصلحة شخصية يف احلكومة فهو موثوق به ألن 
رأيه يكون بعيدا عن التعصب والتحزب حتما، وألن جلّ اهتمامه يكون منصبا 

ن ناحية أخرى يكون احلاكم هذا من ناحية، وم. على مصلحة البلد والقوم
مث يِعد اإلسالم أن يكون تأييد . موثوقا به لكونه ممثال للرأي العام يف البلد كله

اهللا اخلاص ونصرته حليفه، ولذلك أعِطي صالحية رفض رأي املستشارين 
فهو خمير مبعىن أنه . وأعضاء الشورى إن مست ضرورة حقة، وهو خمول بذلك

ي الشورى، وهو مسير مبعىن أنه يعمل حتت نظام أقامه يستطيع أن يرفض رأ
ومطلوب منه أال يأخذ قرارا بدون املشورة، وأن . اإلسالم وال يستطيع تغيريه

وهو منتخب؛ . حيمي احلكومة من أن تصبح ِورثَة يرثها الناس كابرا عن كابر
 ميثّل الناس؛ مبعىن أن اهللا تعاىل هو الذي يرشد الناس يف انتخابه ويهديهم، وهو

. مبعىن أنه يتوقع منه أال خيالف رأي األغلبية إال ألسباب قاهرة بكل معىن الكلمة
وإنه حيظى بقوة مساوية، مبعىن أنه . وال يتصرف يف بيت املال لضرورة شخصية

  . ال يعزل، وحيظى بتأييد اهللا تعاىل ونصرته اخلاصة
 يذكر اإلسالم تفاصيل إضافة إىل املبادئ واألحكام املذكورة آنفا مل

انتخاب أعضاء جملس الشورى وحكّام الواليات قصدا ليؤخذ القرار ذا 
اخلصوص حسب مقتضى األمر وحاجة العصر، ولتتاح للناس فرصة للتأمل 
والتفكري يف القضايا الفرعية، فتتسىن هلم فرصة التقدم والرقي الذهين، األمر 

يا أَيها الَِّذين آمنوا ال �:  فيقول اإلسالم.الذي البد منه الرتقاء العقل اإلنساين
، أي ال تسألوا رسولكم كل التفاصيل ألن اهللا تعاىل ترك �١تسأَلُوا عن أَشياَء

فلو بين القرآن مجيع األمور . ذكر بعضها عمدا ليبقى جمال اجتهادكم مفتوحا

                                                 
 ١٠٢:  سورة املائدة1
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 ألحرجكم ذلك بالتفصيل ومل يترك فرصة الرتقائكم الذهين وتقدمكم العقلي
  . ولسدت أبواب التقدم يف وجهكم

ال شك يف أن هناك أساليب حكم خمتلفة يف العامل، ولكن كل من يتأمل 
أسلوب احلكم يف اإلسالم ال بد له من االعتراف أنه ال أسلوب أفضل منه، فإنه 
من ناحية يشمل أفضل طريق للتمثيل، ومن ناحية ثانية هو أمسى وأرفع من 

حزاب السياسية ألن احلاكم يف اإلسالم ليس حباجة إىل دعم أو تأييد تشكيل األ
فبسبب تعيينه لفترة العمر . من حزب سياسي معني، فإنه يهتم مبصاحل البلد فقط

ال تترك األذهان ذات القدرات اخلارقِة عاطلةً بل كل مواطن يبقى منصرفا إىل 
  . خدمة بالده إىل آخر أنفاسه

تخاب الوالة، ولكن ال بد من مراعاة رأي الناس يف ذلك اخلليفة خمير يف ان
إننا نرى أن هذا هو الطريق األنسب للحكم، ونأمل مع انضمام الناس . أيضا

إىل األمحدية أكثر أم سيعترفون طوعا دون إكراه بروعة هذا األسلوب يف 
وعندها يترك امللوك حقوقهم الوراثية بطيب خاطرهم من أجل مصلحة . احلكم

  .لبلد والقوم، وجيعلون حقوقهم يف نطاق حمدد كحقوق املواطنني اآلخرينا
 باخلالفة الروحانية فقط لذا �ومبا أن اهللا تعاىل قد بعث املسيح املوعود 

فإن خالفته ستكون مترفعة دائما عن السياسة قدر اإلمكان حىت حني تنضم 
تحدة، وستصلح احلكومات إىل األمحدية، يكون دور اخلالفة كدور األمم امل

العالقات الدولية بالتعاون مع ممثلي البالد املختلفة، وتنصرف هي إىل اإلصالح 
والرقي الديين واألخالقي والتمدين والعلمي حىت ال جتذا السياسة إليها 

  . وتصرفها عن األمور اهلامة املتعلقة بالدين واألخالق كما حدث يف املاضي
من ذلك أنه لو طلَب أهلُ بلد معني ، أقصد "قدر اإلمكان"حني أقول 

مساعدة مؤقتة إلزالة مشاكلهم ألمكن للخالفة الروحانية أن تدير أمورهم 
  . مؤقتا، ولكن ال بد من حتديد هذه العملية يف أقصر فترة ممكنة
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  حقوق احلكومة اإلسالمية وواجباا

ا بعد بيان مالمح احلكومة اإلسالمية أتناول اآلن احلقوق اليت مينحه
  .اإلسالم هلا والواجبات اليت ميليها عليها

إن أول واجب يفرضه اإلسالم على احلكومة هو مسؤوليتها يف االهتمام 
فيقول . مبصاحل الرعية وحاجاا ووحدا وأخالقها ومحايتها ومعاشها وسكنها

لَِّذي علَى الناِس راٍع كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه فَالِْإمام ا: "�النيب 
وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتِه وهو مسئُولٌ عن رِعيِتِه 
والْمرأَةُ راِعيةٌ علَى أَهِل بيِت زوِجها وولَِدِه وِهي مسئُولَةٌ عنهم وعبد الرجِل 

اٍع عر نئُولٌ عسم كُلُّكُماٍع ور أَلَا فَكُلُّكُم هنئُولٌ عسم وهِدِه وياِل سلَى م
  .١"رِعيِتِه

يتبني من هذا احلُكم أن اإلسالم قد عد احلاكم مثل راعي الغنم الذي 
فمن واجبه أن حيميه من التشتت والتفرقة وهجمة . يسلِّم إليه القطيع صاحبه

كذلك من . راعي صحته وغذاءه وسكنه ويهتم جبميع حوائجهالذئب، وي
واجب احلكومة اإلسالمية أن حتمي رعيتها من الفُرقة والفساد وظلم بعضهم 
بعضا واهلجمات اخلارجية، وتم جبميع حوائجها سواء كانت تتعلق بالتعليم 

  . والثقافة أو التربية أو الطعام أو السكن أو الصحة أو غريها
 عام للحكومة اإلسالمية، وإضافة إىل ذلك هناك واجبات هذا تعليم

مفصلة أيضا تقع عليها؛ منها أن من واجبها أن يئ لكل مواطن طعاما ولباسا 
وهي من أدىن حاجات املواطنني اليت جيب على احلكومة توفريها هلم، . وسكنا

                                                 
  .، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدنصحيح البخاري 1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢١٦( 
  

من املعلوم . وبدوا ال ميكن أن تعيش الرعية اليت وكِّلت رعايتها إىل احلكومة
أن احلياة اجلسدية لإلنسان مستحيلة دون الطعام والسكن كما تستحيل احلياة 

  . األخالقية واحلضارية بدون اللباس
األحكام املبدئية، اليت بينتها قبل قليل، وفهم املسلمني هلا وعملهم ا 
حسب مقتضى حاجام املتجددة، كل ذلك سوف يتضح حبسب رأيي من 

  .لةخالل األمث
لقد قلت إن قضاء حاجات الناس، اليت ال يستطيعون سدها بأنفسهم، 

ففي هذا الصدد روي حادث مؤثر جدا من زمن سيدنا . واجب على احلكومة
فقد ورد . ، وهو يوضح بكل جالء حقيقة مسؤولية احلكومة اإلسالمية�عمر 

ما إذا  كان ذات مرة يتفقد أحوال املسلمني ليال ليعرف في�أن سيدنا عمر 
ويف أثناء ذلك وصل إىل قرية امسها . كان أحدهم يف مشكلة فريفع عنه معاناته

العاصمة ثالثة أميال، فسمع صوت بكاء ِصبية يف " املدينة"وتبعد عن " مرار"
سأهلا . ووجد أن سيدة تطبخ شيئا وحوهلا ثالثة صبيان يبكون. أحد البيوت

.  أيام، وال يوجد شيء لألكلحنن جياع منذ ثالثة: ما القصة؟ قالت: �عمر 
عندما اشتد اضطراب الصبيان وضعت ِقدرا فارغا على النار حىت يتعللوا قليال 

 ذلك وانطلق إىل املدينة فورا وأخذ الدقيق والزيت �مسع عمر . ويناموا
. واللحم والتمور ووضعها يف كيس وقال خلادمه أن حيمله الكيس على ظهره

ال شك أنك تستطيع أن : �ا سيدي ألمحله، فقال أنا موجود ي: قال اخلادم
أي أن االعتناء . ١حتمله عين اليوم، ولكن من سيحمل أوزاري يوم القيامة

بطعامهم من واجيب أنا وأنا املقصر يف أداء هذا الواجب وكفارته أن أمحل هذه 
  .األشياء بنفسي وأوصلها إىل بيتهم
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حوال البالد كلها، لذا وألنه من املتعذر على شخص واحد أن يستطلع أ
كان اإلحصاء العام يجرى يف احلكومة اإلسالمية، ويحفظ عدد الوالدات 

ومل يكن اهلدف من وراء ذلك ملء خزائن احلكومة . والوفيات يف سجالت
كما حيدث يف عصرنا هذا بل كان الغرض تفريغها بتوزيع األموال على 

ولني على معرفة أحوال املستحقني، ألن هذه السجالت كانت تساعد املسؤ
  . البالد بشكل عام، مث توصل املؤونات إىل احملتاجني

 كما قلت -ولكن اإلسالم حني يأمر برعاية الفقراء فهو من جانب آخر
إذ مل يكن الغرض من اِملنح أن .  يقضي على التكاسل والتهاون أيضا-آنفا

فقط يعطَون جيلس الناس يف البيوت عاطلني بل كان احملتاجون واملضطرون 
 سائال �فمرة رأى سيدنا عمر . املنح، وإال كان الناس يمنعون من السؤال

:  وقال للسائلوكانت قصعته مليئة بالدقيق، فأخذ الدقيق منه وأطعمه لإلبل
فيثبت من هنا أن السائلني كانوا يكرهون على العمل . ١اآلن تستحق السؤال

  . بأيديهم
فعلى احلكومة . احلكومة هو إقامة العدلوالواجب الثاين الذي يقع على 
وقد أكد اإلسالم على هذا األمر أميا . اإلسالمية أن تقيم نظام قضاء قوي

تأكيد، وسن للقضاء واحملاكم قوانني وأحكاما، مبا فيها أن على القضاة أال 
جينحوا إىل أحد وال يأخذوا الرشوة وال يقبلوا الشفاعة يف حق أحد، وحيكموا 

عليهم أن يطلبوا البينة والشهادة من املدعي، . ناء على الشهادة والبينةبالعدل ب
واليمني من املدعى عليه، ويتبينوا الشهادة جيدا فيما إذا كان الشهداء جديرين 

وبالنسبة إىل القضاة . بالثقة واالعتماد عليهم وليسوا من الكذابني واألوباش
ء وأَكْفَاء هلذا العمل، وقال باحتمال أنفسهم فقد أمر اإلسالم أن يكونوا أذكيا
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خطئهم يف احلكم، وبطبيعة احلال فإن احلكم يف اخلالفات بني الناس ليس إال يف 
أيدي الناس الذين ليسوا معصومني عن اخلطأ، وملا كان عدم انتهاء اخلالف بني 
طرفني إىل ايٍة مرضية مدعاةً للفساد فال بد للفريقني من قبول حكم القاضي 

والذي يطعن يف حكم القاضي ويهتك حرمة حكم . اء بدا هلما صائبا أو السو
وملساعدة . دائرة القضاء لن يعد مواطنا مسلما ألنه يوقع اخللل يف نظام اجلماعة

الضعفاء واملفتقرين إىل العلم والثقافة لفهم مصاحلهم، فقد أمر اإلسالم بتشكيل 
هو أن احلكومة وحدها خمولة لتعيينهم جلنة املفتني امللمني بالقوانني، والشرط 

  .وال يسع أحدا أن ينصب نفسه مفتيا بنفسه
ولقد أعِطيت احلكومة صالحية إلصدار هذه القرارات وتنفيذها، وأُِمرت 
أال تأخذها رأفة وال حماباة يف تنفيذ القرارات سواء كان القرار يتعلق بشخص 

اطمة بنت حممد سرقت  فلو أن: �كبري أو ضعيف وضيع، حىت قال النيب 
  .٢ جلد ابنه بيده جلرمية ارتكبها�وحدث أيضا أن عمر . ١لقطعت يدها

. من واجبات احلكومة أيضا أن حتافظ على شرف املواطنني وحريتهم
يا أَيها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا �:  يف القرآن الكرمي�يقول اهللا 

 أي اختذوا إجراءات صارمة حلماية البالد من ؛٣ �علَّكُم تفِْلحونَواتقُوا اَهللا لَ
اعتداء بالد أخرى وانتبهوا إىل هذا األمر دائما يف حالة احلرب واألمن على حد 

  .سواء
كذلك جيب على احلكومة أن تعمل لتوفري املرافق الصحية للمواطنني، فقد 

 بتنظيف الشوارع واألماكن العامة وما  يف القرآن الكرمي �أمر اُهللا تعاىل النيب

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب احلدود، باب إقامة احلدود على الشريف والوضيع 1
 ٣٦٠١٤ رقم احلديث ١٢كنز العمال، ج 2
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، وهذا يعين أنه إضافة إىل اهتمام املؤمنني �١والرجز فَاهجر �:شاها فقال
كان النيب . بطهارم القلبية واجلسدية جيب على احلكومة أن تم بالنظافة العامة

واملسعورة حىت ال تضر  يعين بعض الصحابة ليقتلوا الكالب الشاردة �
  .٢لناسا

لقد . كذلك من واجبات احلكومة اإلسالمية أن توفر التعليم للمواطنني
ويعلِّمهم الِْكتاب �:  فيقول�ذكر اهللا تعاىل التعليم كواجب من واجبات النيب 

 أي من واجب الرسول أن يعلِّم املؤمنني األوامر الضرورية ؛�٣والِْحكْمةَ
ن املراد من الكتاب ليس القرآن الكرمي وحده جيدر االنتباه هنا إىل أ. وحكمتها

ألن القرآن الكرمي ال يشمل علم اهليئة وعلم النبات وعلم التاريخ واألخالق 
ففي تعليم الكتاب . والطب وعلم احليوانات وما شاها بل يوجه أنظارنا إليها

 طلب العلم فريضة على: "�يقول النيب . وجهت األنظار إىل هذه العلوم أيضا
 دائما إىل درجة أنه عقد عهدا مع �هذا ما اهتم به النيب . ٤"كل مسلم

املثقفني من أسرى معركة بدر أن يعلِّموا أوالد املسلمني فديةً حلريتهم بدال من 
  . دفع املال هلذا الغرض

كما جيب على احلكومة أن تساعد أصحاب املهن واِحلرف الذين لديهم 
املال ملزاولة مهنتهم، فقد جعل اإلسالم نصيبا خربة كافية ولكنهم يفتقرون إىل 

  . من بيت املال ألناس مثلهم
كذلك جيب على احلكومة أن توفر األمن الداخلي للمواطنني، وهو فرض 
فرضه القرآن الكرمي عليها، وشجب بشدة أولئك الذين يعيثون يف األرض 

                                                 
 ٦:  سورة املدثر1
 ...لم، كتاب املساقاة واملزارعة، باب األمر بقتل الكالب وبيان نسخهمس 2
 ٣:  سورة اجلمعة3
 .سنن ابن ماجه، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم 4
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ر الفساد ويقول بأن احلكام الذين تسفر غفلتهم أو ظلمهم عن انتشا. فسادا
 مالمح احلكومة اإلسالمية �لقد صور رسول اهللا . مسؤولون أمام اهللا تعاىل

بأنه ميكن للمرأة أن تسافر وحدها يف ظلها إىل مئات األميال دون أن ختاف 
  .١على نفسها من شيء

لقد مت االهتمام . من واجب احلكومة أيضا أن توفر الغذاء للمواطنني
لفاء الراشدين؛ حيث كان اخللفاء يهتمون اخلاص ذا األمر يف زمن اخل

بأنفسهم جبمع املؤونات الغذائية للمواطنني، وإذا قلَِّت الغالل يف البالد كان كل 
شخص يعطَى ورقة رمسية تؤهله لشراء الغالل من املخازن احلكومية، وذلك 
كي ال يتمكن بعض الناس من مجع الغالل واحتكارها أكثر من حاجتهم 

  . رونويحرم اآلخ
كما جيب على احلكومة إصالح الطرق بغية تسهيل األسفار والتنقل من 

ففي صدر اإلسالم حني مل تكن السيارات وما شاها متوفرة . مكان إىل آخر
وكان الناس يسافرون مشيا على األقدام، فقد تقرر أن يكون عرض الشوارع 

ي جيب أن ولكن هذا العرض ذُِكر كمبدأ فقط أ. عشرين قدما على األقل
أما يف عصرنا الراهن فقد كثرت . تكون الشوارع والطرق واسعة بشكل عام

السيارات وما شاها فال بد من توسيع الشوارع والطرق حسب مقتضى 
  .احلال

ومن واجب احلاكم أيضا أن يراقب األخالق السائدة يف البالد وحيسن 
  .دعها تتدهوراحلالة األخالقية للناس بواسطة التعليم والتربية وال ي

 �يزكِّيِهم�: وأخريا، قد فرض اإلسالم على احلكومة واجبا آخر أال وهو
واملراد من ذلك أن توفر هلم . أي أن تعلي شأن املواطنني وتسمو وتنهض م

هذا احلكم العام يشمل حاجات كافة العصور، . مجيع إمكانيات التقدم والرقي
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 اجلديدة وجب على احلكومة تروجيه مبعىن أنه كلما اكتشف علم من العلوم
وترغيب الناس يف البحث والتحقيق عنه وحل املسائل املتجددة مع البقاء يف 

  . دائرة الشريعة

  واجبات املواطنني
ومقابل واجبات احلكومة املذكورة آنفا فقد فرض اإلسالم بعض الواجبات 

وا معها ويطيعوا على املواطنني أيضا، وهي أن يكونوا ناصحني حلكومتهم ويتعاون
ومع أن . أوامرها طاعة كاملة وإن كانت تتعارض مع ميوهلم ورغبام الشخصية

اإلسالم قد أعطى احلاكم أفضليةً من الناحية السياسية ولكن ليست له أية أفضلية 
 لصاحل -  بعد االستشارة- حيق له أن يصدر القرارات. من ناحية كونه بشرا

م الناس بصفته الشخصية، وإن حصل خالف البالد، ولكن ال حيق له أن حيك
شخصي بني اخلليفة وغريه كخالف مايل مثال أو غريه فيجب على احلاكم أن 

. يلجأ بشأنه إىل احملكمة كغريه من الناس دون أن يكون له خصوصية يف هذا
 وبني أُيب بن كعب، ورفعت �فذات مرة حدث نزاع بني اخلليفة الثاين عمر 

 احملكمة ترك �وحني وصل عمر . � الذي استدعى عمر القضية إىل القاضي
هذه :  جلس مع اخلصم وقال للقاضي�ولكن عمر . القاضي مكانه احتراما له

ولكن هذه . ١أوىل مظاملك، إذ ال فرق اآلن بيين وبني خصمي ذه املناسبة
  . القضايا تأخذ جمراها يف أمور ال تتعلق مبنصب اخلالفة

  اخلادمالعالقات بني السيد و
العالقة بني السيد واخلادم، قبل اإلسالم، كانت كالعالقة بني امللك 

ولقد تغريت النظرة إىل هذا األمر يف العصر الراهن إال أن طبيعة هذه . والرعية
                                                 

 .م١٨٩٨ طبعة ٤٥الفاروق، اجلزء الثاين لشبلي نعماين ص 1
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اإلسالم يقدم حال هلذه املشكلة وينص على . العالقة ما تزال ملحوظة عمليا
جري أو العامل وقته ونفسه، لذا ال مبدأ أن السيد يستثمر أمواله يف حني يبذل األ

وما دام اإلسالم . حيق للناس أن يتعاملوا مع العمال واألجراء مثل امللوك اجلبابرة
قد ألغى حقوق امللوك اليت كانوا يتمتعون ا حبكم التقاليد والعادات، فكيف 
ميكن أن جييز العالقات غري العادلة بني السيد واخلادم اليت كانت سائدة يف 

لعامل قبل اإلسالم؟ فيأمرنا اإلسالم أال يسب السيد خادمه وال يضربه، بل يلِزم ا
  . السيد باألمر نفسه بالنسبة إىل الرقيق أيضا ناهيك عن اخلادم

أرى من الضروري أن أوضح هنا ضمنيا أن الناس قد أساؤوا الفهم كثريا (
ك). عن أحكام اإلسالم حول الرق ما جتيزه األديان فاإلسالم ال جييز الرق

  : ال جيوز االسترقاق يف اإلسالم إال إذا وجدت إحدى األسباب التالية. األخرى
  . إذا حارب قوم قوما لريدوهم عن دينهم قهرا) ١(
إذا اشترك الذين استِرقّوا، بصورة عملية، يف حرم الغامشة اليت هي ) ٢(

  . مبنـزلة حرب ضد البشرية مجعاء
املعتدون نفقات احلرب لقوم مظلومني أي ملن أرادوا إذا مل يدفع ) ٣(

  . ردهم قهرا عن دينهم الذي يعدونه أغلى من نفوسهم
فإذا مل تتوفر هذه األمور، أي إذا كانت احلرب ألسباب دنيوية أو مل 
يشترك من استِرق يف احلرب أو اشترك ولكنه مستعد لدفع نصيبه من نفقاا، 

كل . رقاقه أو إبقاءه حتت الرق يف هذه احلالة جرمية خطريةفإن اإلسالم يعد است
عاقل يستطيع أن يدرك أنه إذا محل أحد سيفا ليكره غريه على ترك دينه الذي 
ال حيسبه األخري نافعا يف دنياه فحسب بل مدعاةً لتقدمه ورقيه األبدي بعد مماته 

احلرب اليت تكبدها أيضا، وِإذا أُخذ ذلك املعتدي ورفض هو وقومه دفع نفقات 
احلق أن الذي يريد أن ينشر . املعتدى عليهم؛ فهو يستحق أن تسلَب حريته

الدين بقوة السيف ويتدخل يف معتقدات اآلخرين معتزا بقوته يعده اإلسالم 
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خارجا عن دائرة البشرية، ويعده خطرا كبريا على البشر، فيحرمه اإلسالم من 
كنا سبعة إخوة وكانت : يقول أحد الصحابة.  حقيقيةحريته ما مل يظهر ندامة

  .١ أن يعتقها�لدينا خادمة واحدة فلطمها أصغرنا، فأمره النيب 
 من قائال فسمعت يل مملوكًا أضرب كنت: كذلك يقول صحايب آخر

 � اِهللا برسوِل أنا فإذا فالتفت مسعوٍد أبا احلم مسعوٍد أبا احلم: يقولُ خلْفي
يقول الراوي سقط السوط من يدي خشية .  عليهمنك عليك أقدر ُهللا: فقال

 وجهك لدافع تفعل مل ول: � قال  .٢اهللا لوجهحر  فهو اهللا رسول يا: وقلت
  .النار سفع

 فإن  أحد خادمه مبا ال يستطيع فعله،يكلِّف ال: �كذلك يقول النيب 
ما كلَّفه هيغِلب ٣فليِعنه.  

 فليناوله معه، جيلسه مل فإن بطعامه، خادمه دكمأح أتى إذا:  أيضا�وقال 
  .٤هعالج يِلو فإنه أكلتني، أو أكلة أو لقمتني، أو لقمة
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كذلك اعترفت الشريعة حبق األجري أنه إن مل تدفع له أجرة مناسبة 
وإذا كان األجراء والعمال . باملعروف فله احلق أن يلجأ إىل احلكومة لنيل حقه

ية إىل العمل مع سيدهم، فعلى مضطرون حبكم الظروف التمدنية واحلضار
  .احلكومة أن حتكم يف األمر باملعروف بعد أن تسمع من كال الطرفني

  نظرة عابرة على العالقات بني األثرياء والفقراء، وصالحيات احلكام
كيف ميكن احملافظة على التوازن بني حقوق خمتلف : السؤال املهم هو

ر تعقيدا يف متدن هذا العصر، لذا فئات الناس؟ واحلق أن هذه هي القضايا األكث
  . أود أن ألقي نظرة عابرة عليها لتطلعوا على ما قدمه اإلسالم من حل هلا

اعلموا أن اإلسالم يعلن أن الكون كله مبا فيه األرض والشمس والقمر 
والنجوم قد خلقت لفائدة اإلنسان، لذا فكل هذه األشياء مشتركة بني بين 

  . البشر كلهم
 جانب هذا القانون هناك قانون آخر، وهو أن اهللا خلق الناس ولكن إىل

وأودع فطرة اإلنسان رغبةً يف التسابق، بل اإلسالم نفسه . ليعلم كيف يعملون
  .�١فَاستِبقُوا الْخيراِت�: حيرض على التسابق ويقول

وبالتسابق يتقدم واحد ويتخلف آخر، فال بد أن ينال أحد منفعة أكثر من 
فاإلسالم يعترف ذا الفرق ويقول . ، وقد حيرم غريمها من الفائدة ائياقرينه

-: يقول اهللا تعاىل. بأن اهللا هو الذي خلق هذا الفرق، فال تنـزعجوا من ذلك

أي ال تفكّروا يف أنكم . �٢وال تتمنوا ما فَضلَ اُهللا ِبِه بعضكُم علَى بعٍض�
املراد من ذلك أن أفعال اهللا تعاىل . كم على بعضستنـزعون ما فضل اهللا بعض

تكون مبنية على احلكمة دائما، فلم يفعل اهللا تعاىل ذلك بال سبب وحكمة، بل 
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ولو أحدثتم أي خلل يف . كان ذلك ضروريا إلدارة نظام الكون على ما يرام
هذا النظام، أي لو حرمتم السباقني من اإلنعام الختفت الرغبة يف السعي 

  . تسابق، والنقطعت سلسلة التقدم والرقي يف العامل تلقائياوال
يا أيها الذين قد أنعم اهللا عليكم : يقول اإلسالم بعد إقامة حق الناس

ورزقكم التقدم والرقي، عليكم أن تنهضوا بإخوتكم الذين ختلّفوا وشاركوهم 
 أيضا، معكم وجيب أن تعرفوا أن املال الذي أحرزمتوه فيه حق هلؤالء الفقراء

بل جيب أن تفرحوا وتعتربوا . فعليكم أال حترموهم منه رد أنكم قد سبقتموهم
ذلك مدعاة لسعادتكم أن كثريا من إخوتكم الذين هلم أيضا نصيب مثلكم يف 
هذا العامل، يتربون حتت ظلكم، ولكن اهللا تعاىل قد من عليكم إذ أوصلكم إىل 

وآتوهم ِمن ماِل اِهللا الَِّذي �: فيقول. عاىل خلقهمرتبة تربية اخلَلْق كما يريب اهللا ت
اكُمجعله اهللا أمانة يف أيديكم وجعل  أي أعطوا احملتاجني من املال الذي ؛�١آت

  . لآلخرين حقا فيه
تكونون قد أدركتم من هذه املبادئ أن التسابق بني الناس ضروري لعلكم 

 اليت -ال بد أن تبقى األموالوإلبقاء روح التسابق حيةً . جدا عند اإلسالم
وملا كان لآلخرين حق فيها إضافة إىل .  يف قبضتهم- يكسبها الناس بأمانة

جهدهم، ألن األرض وما فيها قد خلق لفائدة بين البشر أمجعني، فعليهم أن 
  .  يتربعوا ببعض ماهلم كحق واجب ألصحاب احلقوق اآلخرين

 العامل ورقيه، فإن ذلك حني يقول اإلسالم إن التسابق ضروري لتقدم
يطرح تساؤال آخر عن ضرورة إبقاء أبواب هذا التنافس مفتوحة أمام بين البشر 

وال بد من إصالح األمور اليت يعرقل وجودها هذا التنافس العام وجتعله . أمجعني
مقتصرا على بعض الناس دون غريهم، جاعلةً اآلخرين كاملتفرجني فقط خارج 
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 يقر بأمهية هذه املسألة ويرد عليها إجيابا مقترحا احللول اإلسالم. حلبة السباق
  : التالية اليت تؤدي إىل

  . إبقاء التنافس قائما) ١(
الذين يتقدمون بناء على جهود خاصة ينالون مثرة جهودهم، وتصان ) ٢(

  .ملكيتهم الفردية
 يعطى الذين هلم حق يف أموال املتقدمني نصيبهم، جلهد بذلوه أو) ٣(

  . الشتراكهم يف امللكية
يبقى باب التقدم مفتوحا على مجيع بين البشر، وال يقتصر على قوم ) ٤(

دون قوم، أو على فئة دون أخرى بل تبقى فرصة التقدم إىل أعلى املدارج 
وليس لقوم أو فئة حق يف حكِم الناس . موجودة حىت ألدىن شخص يف اتمع

  . جيال بعد جيل
واحللول اليت . مجيع بين البشر أيضا دون أية مشكلةتسد حاجات ) ٥(

  : يقترحها اإلسالم هي
اإلسالم يعلن أن مجيع األشياء املوجودة يف العامل مشتركة بني بين : األول

البشر فال ملكية حقيقية يف العامل ألي شخص، أي ما ميلكه زيد مثال ليس ِملكا 
 زيد ليس ِملكه مبعىن أنه ال ما ميلكه. له وحده دون أن يكون لغريه حق فيه

نصيب فيه لآلخرين بل يعد ِملكه ألنه اجتهد للحصول عليه، وأن نصيبه فيه 
أكرب من نصيب اآلخرين ألنه حصل عليه باجلهد، وإال ففيه نصيب لآلخرين 

ِفي أَمواِلِهم حق �: فاإلسالم جيعل للفقراء نصيبا يف أموال األغنياء ويقول. أيضا
وِمِللسرحالْمللذين يستطيعون أن يبوحوا ؛�١اِئِل و أي يف أمواهلم نصيب كحق 

وكذلك فيها نصيب كحق للحيوانات اليت ال تقدر . مبا يف نفوسهم، أي الناس
  . على البيان
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 فيأمر ؛�١فَآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل�: كذلك يقول
ألن ذلك يؤدي إىل حرمان كثري من الناس من حقهم، وجيرب بعدم اكتناز املال 

أصحاب املال على إنفاقه أو استثماره ملا يف احلالتني من فائدة للناس؛ فبإنفاقه 
يتداول املال ويستفيد منه كثري من الناس، وباستثماره يستفيد اآلخرون أيضا 

 املال يف بإجياد فرص العمل والوظائف، وكذلك يستفيد الذي يشارك صاحب
 *ِإنَّ اَهللا ال يِحب من كَانَ مختاال فَخورا �: ويقول فيمن ال يفعل ذلك. جتارته

الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ِبالْبخِل ويكْتمونَ ما آتاهم اُهللا ِمن فَضِلِه وأَعتدنا 
ن اهللا ال حيب املستكربين الذين يكنـزون  أي أ؛�٢ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا

األموال وحيرضون اآلخرين أيضا على فعل ذلك، وحيتكرون ما أعطاهم اهللا من 
وإن مل يقبلوا هذه النصيحة لواجهوا عذابا . جيب عليهم أال يفعلوا ذلك. فضله

 أليما، أي لو ظلوا يكنـزون أمواهلم وجيمعوا لكان ذلك مدعاةً لِذلّتهم وذلّة
  .قومهم أيضا
أن ينفق الناس األموال كلها وهو  خللٌ يف النوع الثاين من اإلنفاق قد يقع

واحلل الذي قدمه اإلسالم هلذه املشكلة هو منع . على أنفسهم مبذرين ومسرفني
فيمنع . مجيع أنواع التبذير الذي قد يقوم به املرء بغية االستمتاع والتلذذ فقط

لذا فاملسلم . يف األكل واللباس والسكن وغريهااإلسالم التبذير واإلسراف 
الذي يعمل بأوامر اإلسالم ال ميكنه أن ينفق على نفسه مبا يؤدي إىل إتالف 

  . حقوق اآلخرين
وملا كان ممكنا أن يكنـز بعض الناس أمواهلم فمنع اإلسالم من ذلك، 

لتأدية وملا كان إصدار األوامر وحده ال يكفي . وأمر بإنفاقها أو استثمارها
 من - حقوق الناس اليت أقرها اإلسالم فقد أمر أن تأخذ احلكومة ممن ميلك ماال
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 ضريبةً -قبيل العقار أو الذهب أو الفضة أو أموال التجارة وحال عليها احلولُ
.   كزكاة تنفَق على الفقراء واحملتاجني يف البالد٪ ٢,٥سنويةً عليه قدرها 

 عن هذه الصدقة تبني بصراحة أن تلك �فالكلمات اليت استخدمها النيب 
إن اهللا افترض : "�األموال تؤخذ من األغنياء ألن فيها حقا للفقراء؛ فيقول 

يتبني بصراحة . ١"غنيائهم وترد على فقرائهمعليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أ
قد اعتربت حقا ) الزكاة(، أن هذه الضريبة "ترد على فقرائهم: "من الكلمات

وملا . قراء، واعترف أن يف أموال األغنياء نصيبا للفقراء وجهدا منهم أيضاللف
  .كان حتديد حقهم بالضبط صعبا سن قانونٌ ألخذ الزكاة منهم

ليكن معلوما أن هذه الضريبة اليت تسمى زكاةً ال تؤخذ على الدخل بل 
صف  إىل ن٪ ٢,٥تؤخذ على جمموع رأس املال والربح، وبذلك قد تصل نسبة 

وبوجود هذا احلُكم ال يسع أحدا أن يكنـز املال . الربح يف بعض احلاالت
دون مربر معقول، ألن هذه الضريبة سوف تستهلك مالَه كلَّه خالل مدة 

  . قصرية
كذلك يشري القرآن الكرمي إىل أن اهلدف من الزكاة هو تزكية أموال 

 ال يبقى عندهم إال األغنياء، مبعىن أن هذه الضريبة تفرض على أمواهلم كي
نصيبهم الصايف بعد أداء نصيب اآلخرين منها ملا يف أمواهلم من حقوق وجهود 

 ؛�٢خذْ ِمن أَمواِلِهم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيِهم ِبها�: فيقول اهللا تعاىل. لآلخرين
. أي بذلك تتطهر أمواهلم من كل الشوائب ويفصل منها نصيب اآلخرين أيضا

.  يقول اإلسالم بأن األموال املأخوذة من األغنياء تستهلَك للنهوض بالفقراءمث
وبفرض الزكاة أدى اإلسالم مجيع حقوق الفقراء املوجودة يف أموال األغنياء، 

 كضريبة من قيمة ٪ ٢,٥وبذلك قد أقام الصلح بني األغنياء والفقراء بتقاضيه 
                                                 

 .صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة 1
 ١٠٣:  سورة التوبة2



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٢٩( 
  

وة على األجور اليت يتقاضاها أمالك األغنياء من أجل إخوم الفقراء عال
  . األجراء والعمال منهم

ال شك أنه جبمع هذه الضريبة يستقيم اجلانب املايل يف اتمع ولكن يبقى 
لو مل يترك األغنياء للفقراء والشرحية الوسطى من اتمع فرصة التقدم، : السؤال

من حق بين : فكيف ميكن هلؤالء نيلُه؟ يرد اإلسالم على هذا السؤال ويقول
البشر مجيعا أن يترك باب التقدم مفتوحا أمامهم، ويستنكر أن يعرقل أحد 

ال شك أن مجيع الناس سينظرون إىل املشاركني يف سباق . طريق اآلخرين
التقدم بني عديد من الناس بكل حب وتعاطف، ولكن ال يتعاطف أحد مع 

ولو . سبقه أحدشخص يسبق اآلخرين مث يتصدى هلم ليعرقل طريقهم كي ال ي
سمح بذلك النتهت املسابقة يف حينها، والحتكر السباقون مجيع أنواع التقدم 

اإلسالم ال يسمح بذلك مطلقا، . والرقي ألنفسهم ولن يتركوا جماال لغريهم
  . ويستأصل هذا العيب من جذوره، ويفتح باب التقدم والرقي أمام اجلميع

ىل اقتصار التقدم والثروة على بضع ولو تأملنا يف هذا العيب الذي أدى إ
  : عائالت يف بعض الدول لوجدنا أن له ثالثة أسباب

عدم تقسيم اإلرث بني مجيع املستحقني ووقوعه يف يد االبن األكرب ) ١(
  . فقط، وحرية الوالد يف ماله ليورثه من يشاء وبقدر ما يشاء

شخاص السماح بالربا الذي بسببه يستطيع شخص واحد أو بعض األ) ٢(
  . أن يوسعوا دائرة عملهم بقدر ما يشاءون بدون اجلهد والسعي

  . كثرة الربح) ٣(
فبسبب هذه العيوب الثالثة ضاقت جدا سبل التقدم على الناس يف كثري 

فقد وقعت العقارات يف أيدي بعض الناس فلم تبق للفقراء فرصة . من البالد
ذا واسعا بسبب الربا ميكنهم والذين سبق أن كسبوا مسعة جيدة ونفو. القتنائها
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أن يأخذوا أي قدر من املال وال يقدر أصحاب األموال القليلة أن جياروهم يف 
  . أما كثرة الربح فتؤدي إىل جتمع األموال يف بيوت معدودة. ذلك

  . ولقد قدم اإلسالم ثالثة حلول للقضاء على هذه العيوب الثالثة
حد أن يهب عقاره أو إرثه لشخص أمر بتقسيم اإلرث، فال حيق أل: األول

يأمر اإلسالم أن يوزع إرث . واحد، فال تتكدس األموال يف أيدي فئة واحدة
امليت حبسب حكم الشريعة على مجيع ورثته مثل األوالد مجيعهم واألبوين 

إذًا، فلو نال . والزوج واإلخوة واألخوات، وال حيق ألحد أن يغري هذا التقسيم
المي تقدما هائال من الناحية املالية فال يقدر أوالده أن جيلسوا أحد يف البلد اإلس

عاطلني معتمدين على أمواله، بل سيضطرون للجهد والكد من جديد ألن 
ومبا أن األراضي . عقاره مبا فيه بيته وأراضيه وماله أيضا سوف يقسم إىل أجزاء

ثة أجيال إىل أيضا سوف تظل تقسم من جيل إىل آخر لتتحول بعد جيلني أو ثال
أجزاء صغرية احلجم جدا فبذلك يستطيع األجري البسيط شراء جزء منها ليضع 

باختصار، إن توزيع العقار سوف حيول دون . األساس للنهوض بأجياله القادمة
  . التقسيم العنصري

فالتجار الذين كسبوا نفوذا كبريا . العائق الثاين يف سبيل الفقراء هو الربا
فإن . طيعون بكل سهولة اقتراض أي قدر من املال من البنوكبسبب الربا، يست

مل يقدروا على احلصول على هذه األموال ذه الطريقة الضطروا إما إىل 
مشاركة اآلخرين يف جتارم، أو إىل توسيع نطاق جتارم فيشكِّلوا عائقا يف 

سهم سبيل القادمني بعدهم، ويغلقوا على اآلخرين أبواب التقدم كليا بتأسي
املؤسسات والشركات االحتكارية، وكانت النتيجة أن األموال ظلت تتوزع 
على املواطنني كلهم بِنسبة مناسبة دون أن تتكدس يف أيدي بعض الناس بقدر 
أكثر من املناسب، األمر الذي يدمر التقدم األخالقي للبالد والفقراء والشرحية 

  .  الوسطى من املواطنني
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نتج عن كثرة الربح قد قضى عليه اإلسالم بفرض العيب الثالث الذي ي
فمن خالهلا يؤخذ من مال . الزكاة اليت تؤخذ من األغنياء لترد على الفقراء

األثرياء مبا حيول دون اكتنازهم وسعيهم للسيطرة على أموال البالد كلها 
بقوم، ألم مجربون على دفع الضريبة للفقراء كل سنة على ما عندهم من 

  . لأموا
تأمر الشريعة اإلسالمية أن يعطَى األذكياء والقادرون على التقدم من : ثانيا

وهكذا جيد الناس واحدا . الفقراء من أموال الزكاة ما يساعدهم على بدء العمل
  . تلو اآلخر فرصة للرقي ولن يكون ألحد جمال للشكوى

ائلة بأساليب لقد منع اإلسالم الطرق اليت يكسب ا الناس أرباحا ه: ثالثا
فقد اعترب اإلسالم احتكار أموال التجارة بغية تصعيد األسعار . غري مشروعة
ونظرا إىل هذا املبدأ فإن مجيع الشركات االحتكارية وما شاها . ذنبا وجرمية

من الوسائل اليت تؤدي إىل االزدياد يف الربح قد عدت غري مشروعة حبسب 
 ا احلكومةالتعليم اإلسالمي لذا لن تسمح .  

لن ! لو حِظر الربا فهل ستدمر التجارةُ كلها؟ كال: واآلن يبقى سؤال وهو
التجارة ليست قائمة على الربا حىت يف هذه األيام، بل . تدمر التجارة مبنع الربا

احلق أن الربا مرتبط بالتجارة ألن البالد الغربية قد تبنت هذه الطريقة يف 
البالد الغربية جتارا على الربا منذ البداية ملا انتشرت فلو مل تؤسس . التجارة

القالقل واالضطرابات والفساد الذي نراه اليوم، وملا كانت للتجارة صلة بالربا 
لقد قام املسلمون قبل بضعة قرون بالتجارة مع العامل كله، وكانت . أصال

. قاناجحة جدا حبسب معايري ذلك الزمن، وما كانوا يأخذون الربا إطال
وبسبب عدم أخذهم الربا بل اعتمادهم مبدأ الشراكة حىت مع أفقر الفقراء، 

  . عمت فائدة جتارم معظم مناطق البالد
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باختصار، التجارة ليست قائمة على قوائم الربا، ولكن مادامت التجارة 
مما ال شك فيه أنه كما وضعت . مؤسسة على الربا لذا يبدو وكأا قائمة عليه

ربا كذلك ميكن إزالتها أيضا رويدا رويدا وإن ظهرت بعض املشاكل أسس ال
  . يف هذا السبيل يف البداية

لقد أصبح الربا يف هذا العصر مثل علقة متتص دم البشرية، ويسقط الفقراء 
وهناك . والشرحية املتوسطة من اتمع حىت األثرياء أيضا ضحية يف براثن ظلمها

ومثلهم يف . عة زائفة وال يريدون التخلي عنهآخرون كثريون يشعرون فيه مبت
. ذلك كمثل النمر الذي يقال إنه راح حيك لسانه على احلجر حىت أكله كله

  . وإن أرادوا التخلي عنه فإن تيار اتمع ال يسمح هلم بذلك
تتمركز الثروة بسببه يف أيد : أوال. للربا تأثريان ضاران على أمن البالد

ال أظن أنه كان بوسع أي . دالع احلروب سهال بسببهصار ان: ثانيا. قليلة
شخص يف الدنيا أن يتجرأ على القيام باحلرب العاملية اليت نشبت قبل فترة 

األموال اليت بذلتها خمتلف البالد يف . وجيزة لو مل جيد باب الربا مفتوحا أمامه
لقد . بداهذه احلرب لو وقع عبئُها على مواطنيها مباشرة ملا استعدوا لبذهلا أ

طالت فترة احلرب بسبب الربا فقط، وإال لتخلت عنها بالد كثرية قبل ذلك 
. بكثري، ألن احلرب كانت ستنفد كنوزها، ولعمت البالد موجة التمرد العام

أما اآلن فإم . ولكن الناس مل يشعروا بذلك العبء الثقيل بسبب الربا فقط
 إىل تسديد هذا الدين إىل فترة يرزحون حتت أعبائها، ولرمبا تضطر أجياهلم

وبدون الربا مل تكن نتيجة احلرب لتختلف عما هي عليه اآلن، أي . طويلة
لفازت األقوام اليت فازت اآلن، ولَهِزمت األقوام اليت هزمت اآلن، ولكن الفرق 
أن فرنسا ما كانت لتدمر إىل هذا احلد، وما كانت أملانيا لتباد إىل هذه الدرجة، 

بل ملا جتاسرت .  هلكت النمسا ذه الشدة، وملا أُثِقلت بريطانيا باألعباءوملا
كثري من البالد على بدء احلرب أصال، ولئن نشبت ُألمخدت ثورا يف عام 
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واحد على أقصى تقدير وتصاحل املتحاربون وسارت الدنيا على دروب التقدم 
ة احلربية، وهذه مبادرة تؤكد بعض البالد اليوم على التقليل من األسلح. والرقي

حسنة بال شك، ولكن مما ال شك فيه أيضا أن األسلحة تصنع فورا وبدون 
. غري أن الشيء الذي جيب استئصاله هو الربا. تأخري إذا وجدت الرغبة يف ذلك

يقول القرآن الكرمي إن الربا هو السبب وراء نشوب احلروب، وهذا ما نراه بأم 
  . أعيننا اليوم

 سواء كانت داخلية أو خارجية، إمنا تنتهي ويستتب األمن فاحلروب،
وال شك أنه . واالستقرار يف البالد حينما يمحى الربا من اتمع واحلضارة

عندئذ ستجري أار من اللنب إن صح التعبري، ولن يقدر الغين على ظلم الفقري، 
يقينا أن وستخشى البالد غزو غريها، ولن متيل إىل احلرب إال إذا علمت 

ولن يقدر . كرامتها يف خطر وأن الناس جاهزون لتقدمي أي تضحية حلمايتها
  . احلاكم على شن احلرب لرغبة يف قلبه أو حلاجة يف نفسه

هناك عيب آخر أيضا يتسبب يف ارتكاز األموال يف أيدي بعض الناس 
وقد حل اإلسالم هذه القضية أيضا إذ أمر أن . فقط، وهو اكتشاف املناجم

من دخلها للحكومة، وأن تدفع الزكاة أيضا من أموال ما مجع ي دفع اخلمس
وبذلك يكون للحكومة نصيب يف املناجم . أصحاا إذا ما حال عليها احلول

وإذا كان . وتصلها أموال ال بأس ا لإلنفاق على الفقراء وأداء حقوقهم منها
فادة منه، ميكن الشخص الذي اكتشف يف أرضه منجم غري قادر على االست

للحكومة أن تشتريه منه بأداء سعر مناسب ألن هلا نصيبا يف املنجم، أو قد 
فبهذه الطريقة يسد اخللل . تسمح له احلكومة أن يبيع نصيبها لشخص آخر

  .الذي حتدثه املناجم يف اتمع أيضا
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  العالقات بني احلكومات
ألثرياء والفقراء أتناول اآلن بعد بيان العالقات بني احلكومة والرعية، وبني ا

  . تعليم اإلسالم حول العالقات الدولية
ِاعلموا أن ِوجهة النظر اإلسالمية يف هذا الصدد هي أن تزال حكومات يف 

. البالد وتقام حكومة واحدة يف العامل كله، لكي تنتهي احلروب والشجارات
اا القومية وحتقيق اإلسالم مينح خمتلف البالد حرية داخلية متكنها من سد حاج

مزاياها اخلاصة ا بكل سهولة يف ظل السياسة اإلسالمية، ومع ذلك ميكن هلا 
ولكن ال يسمح اإلسالم بالسعي . أن تكون جزءا من دائرة موسعة واحدة

لتحقيق هذا اهلدف بل يترك األمر لرأي الناس وإرادم، كما ال يفرض حدودا 
 أي ما مل - ما مل تنشأ هذه الروح يف العاملف. على احلكومات اإلسالمية أيضا

يتعود الناس على أن حيكموا يف أمورهم احمللية حبسب رغبتهم ويتحدوا يف بقية 
األمور، وما مل يضحوا مبيوهلم إىل احلروب ومحاسهم وثوائرهم ضد بعضهم 

 لن يحرز أي تقدم، وال بد أن نقتنع حبالتنا - بعضا من أجل أهداف أمسى
  .  وسأبني القواعد اليت سنها اإلسالم ذا الشأن.الراهنة

من املعلوم أن احلروب واخلصومات تنشب بسبب الطمع يف بالد اآلخرين 
والتطلع إىل االستيالء عليها، أو جراء السعي من أجل االستفادة املتبادلة غري 

واألمر الذي يعطيه اإلسالم يف هذا الصدد يقضي على إمكانية . املشروعة
وال تمدنَّ عينيك ِإلَى ما �: فيقول اإلسالم أوال.  واخلصومات ائيااحلروب

 ؛�١متعنا ِبِه أَزواجا ِمنهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنفِْتنهم ِفيِه وِرزق ربك خير وأَبقَى
 األقوام األخرى من أي يا أيها املسلمون ال ترنوا وال تتطلعوا إىل ما أعطينا

وما أعطاكم اهللا تعاىل فهو خري لكم . األموال وأسباب الرفاهية لنبتليهم ا

                                                 
 ١٣٢:  سورة طه1



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٣٥( 
  

وإن أخذمت أموال الناس ظلما وتعديا . وأبقى، أي سينفعكم يف اآلخرة أيضا
  . عليهم فلن تنفعكم ولن تبقى عندكم أيضا

 والسبب اآلخر للحصول على منافع غري شرعية من هذا القبيل هو
العداوات املتبادلة، إذ تكون يف القلوب أحيانا غرية أو كراهية قومية، أو قد 
يكون قوم تضرر على يد قوم آخر مث أُصلح بينهما وسويت األمور بينهما، 
ولكن أحد الفريقني يرسخ ما سبق يف حسبانه ويضِعف اآلخر رويدا رويدا، أو 

اإلسالم يستنكر هذا . به أضراراينتفع منه حتت الضغط أو اخلداع لكي يلحق 
يا أَيها الَِّذين آمنوا كُونوا �: األسلوب وال يسمح إال بصدق التعامل، فيقول

عِدلُوا هو  ِا، شهداَء ِبالِْقسِط وال يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَال تعِدلُواقَواِمني ِهللا
  .  �١ا اَهللا ِإنَّ اَهللا خِبري ِبما تعملُونَأَقْرب ِللتقْوى واتقُو

ففي ضوء هذين األمرين ال ميكن أن تكون حكومة إسالمية حقيقية سببا 
إلفساد العالقات الدولية، ألن املسلمني مأمورون بأال ميدوا أعني الطمع واجلشع 

ى إىل أموال أمم أخرى وحكومام، بل جيب أن يتحلوا باألخالق الفاضلة عل
  . الصعيد الفردي والقومي أيضا

مث يأمر اإلسالم يف املعاهدات بني األقوام بالتقيد ا واحترامها؛ فإن كان 
بينكم وبني قوم عهد، وكان بني هذا القوم وأقوام آخرين عهود مث حاربتكم 

وإذا . تلك األقوام، ومل حياربكم عمليّا القوم الذي بينكم وبينه عهد فال حتاربوه
قوم وخفتم منهم خيانةً فيأمر اإلسالم أال امجوهم بغتة حتسبا عاهدكم 

خلطرهم فقط وال تستغلوا الفرصة، بل جيب أن تنِبذوا إليهم على سواء، أي 
تنبهوهم أوال بأننا أصبحنا أحرارا من العهد ألنكم نقضتموه أوال وخالفتم 

بوهم، وإال وإن مل ينتهوا بعد هذا اإلعالن أيضا فلكم احلق أن حتار. شروطه
وهناك طريقة أخرى أيضا الستقرار األمن وهي أن يكون كل بلد على . فال
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. استعداد للحرب حىت ال يتشجع العدو الشرير احلاقد على استغالل ضعفه
فاإلسالم يأمر أتباعه أال يستغلوا أوضاع البالد األخرى، ولكن ما دامت األقوام 

جب أن يأخذوا ِحذرهم األخرى تتربص م فإن خطر احلرب موجود، في
ويستعدوا للدفاع لكيال حيرض ضعف املسلمني أقواما أخرى على شن احلرب 

  . ضدهم
وإذا نشبت احلرب فاإلسالم يأمر بعدم التعرض لألطفال والنساء واملسنني، 

ويأمر أتباعه أال يقاتلوا يف احلرب إال الذين . والذين كرسوا حيام خلدمة الدين
وال . ضع أحد أسلحته وتوقف عن قتالكم ال يسمح بقتلهوإذا و. يقاتلوم

وال تتلفوا زروع العدو وأشجاره وبيوته ما . تلحقوا بالبالد ضررا غري مربر
بقيت فرصة متاحة للسيطرة على العدو وإنقاذ أنفسكم، وال تضروه دون سبب 

وإن جنح قوم للصلح فاجنحوا له . معقول دف إضعاف حكومته فيما بعد
وجيب أن حتاولوا . وا أم يضمرون شرّا ويريدون كسب الوقت فقطوال تظن

  .حتاشي احلرب وإرساء دعائم الصلح ما مل يكن الشر ظاهرا
لقد أمر اإلسالم أمرا غريبا للقضاء على اخلصومات ونراه اليوم يف صورة 

ولكن هذه اهليئة مل تقطع إىل اآلن أشواط اكتماهلا كما . هيئة األمم املتحدة
وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا �: يقول اإلسالم. دها اإلسالميري

بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى اُألخرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا 
أي ؛ �١عدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ اَهللا يِحب الْمقِْسِطنيفَِإنْ فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْ

جيب على األقوام األخرى أن تتدخل ملنعهما من احلرب ويزيلوا سبب نشوب 
أي تتخلى : �تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا�وقوله ... احلرب ويعيدوا احلقوق إىل أصحاا

تالية العظيمة إلرساء دعائم ففي هذه اآلية الكرمية ذُكرت املبادئ ال. عن الظلم
  : الصلح بني األمم
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اخلطوة األوىل إذا لوحظت مؤشرات احلرب بني قومِني فعلى األقوام : أوال
 أن تعطيهما إشعارا على الفور بالتحاكم -  بدال من االحنياز وعدمه-األخرى

فلو قِبال النتهى اخلصام يف حينه، وإن مل يقبل أحد الفريقني . إىل هيئة األمم
ومن . عزم على احلرب فاخلطوة الثانية هي أن حتاربه األمم كلها جمتمعةو

الواضح أن قوما واحدا ال يقدر على حماربة األمم األخرى كلها، فال بد أن 
وإذا مال إىل الصلح فاخلطوة الثالثة . يعود إىل صوابه سريعا ومييل إىل الصلح

ني؛ أي جيب أال تعد هيئة تكون أن تصلح األمم األخرى بني الفريقني املتحارب
األمم نفسها فريقا يف القضية وال تدخل يف عقد املعاهدات مع الفريق الثاين بل 
تترك عهودها السابقة على حاهلا وتفصل يف القضية اليت كانت سببا للحرب 

  . بدال من وضع األساس للفساد الدائم بطرح مطالبها اجلديدة
 أن العقد جيب أن يكون مبنيا على واألمر الرابع اجلدير باالهتمام هو

وأال يؤخذ القرار ضد املعتدي رد أنه خرق القانون، بل جيب أن تقف . العدل
فلو أُسست . هذه اهليئة يف صف احلَكَم العدل دون أن تكون طرفا يف القضية

  .اهليئة على هذه األسس لرأيتم كيف يسود الصلح بني األمم
بب وحيد وهو أنه عندما ينشب اخلالف  احلق أن الفساد كله ينشأ لس

وعندما . تبقى األقوام األخرى بعيدة عن ساحة األحداث وتكتفي بالتفرج
تتدخل يف القضية تفعل ذلك بصورة منفصلة، وتساند فريقًا دون آخر أو يساند 
قوم قوما دون آخر، األمر الذي يؤدي إىل اشتداد احلرب أكثر من ذي قبل وال 

ب األمم كلها أن تتشاور فيما بينها وتتفق على أن يكون فمن واج. خيمدها
احلكم بواسطة هيئة األمم، مث تطلب جمتمعةً من الفريقِني املتحاربني بأنه ال 

مث من واجب . داعي للحرب، بل جيب أن تعرضوا قضيتكم على اهليئة الدولية
 قرار  كما ال جيوز للقاضي أن يأخذ أي- هيئة األمم أال تأخذ أي قرار مسبقا

 بل ينبغي أن تراعي متطلبات العدل واإلنصاف وتأخذ -قبل مساع أدلة اجلانبني
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إذا مل يقبل أحد الفريقني هذا احلكم فلتحاربه . القرار بعد مساع موقف اجلانبني
وإذا انصاع فيجب أال تفرض هيئة األمم مطالب جديدة من عندها، . األمم معا

 ألنه لو متت احملاولة من أي جانب لنهب بل عليها أن تسوي اخلالف املوجود،
القوم املهزوم يف مثل هذه املناسبات، وحاول كل قوم استغالل الفرصة حتت 
أعذار وأمساء خمتلفة، لنشأ التباغض والتحاسد بني األقوام حتما، وملا قامت 

وإىل جانب ذلك لن يتولد لدى . عالقات جيدة بينها وبني القوم املهزوم
فباختصار، عندما تنتهي . م تعاونٌ فعال جتاه هيئة األمم أبداحكومات العالَ

  . احلرب ينبغي أن يسوى اخلالف الذي كان سببا للحرب وليس إال
من سيتحمل نفقات احلرب؟ واجلواب هو : واآلن بقي سؤال واحد وهو

أن كل األقوام سوف تشارك يف حتمل هذه النفقات، وبالتايل لن يكون هذا 
  : ال لألسباب التاليةالِعبُء ثقي
ألن احلروب ستكون قليلة جدا بناء على تنفيذ النظام املذكور آنفا، : أوال

  . ولن يتشجع قوم على شن حرب على غريه
النظام املذكور آنفا نزيه من طمٍع وجشع لذا ستتوجه مجيع األقوام : ثانيا

  . إليه، وتصبح نفقات احلرب ضئيلة ولن تشكل عبئًا ثقيال أبدا
وملا كانت فائدة هذا النظام تعود على األقوام كلها، ألنه ال يوجد :ثاثال

قوم حمفوظ من خطر احلرب، فإن تلك النفقات تكون أقل بكثري، نظرا إىل 
ولو افترضنا جدال . العواقب، مما تضطر احلكومات إىل إنفاقها استعدادا للحرب

 من أجل إرساء أن هذه النفقات ارتفعت قليال، فمن واجب األقوام أن تضحي
دعائم األمن واالستقرار الدويل، كما هو واجب األفراد أن يضحوا إلقامة 
األمن واالستقرار يف جمتمعهم، فاحلكومات ليست فوق القيم األخالقية بل هي 

  . حتتها
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أرى أن منشأ املفاسد كلها هو عدم قبول الناس مبدأ يقدمه القرآن الكرمي، 
  : التاليةوتنتج تلك املفاسد عن األسباب

املواثيق الثنائية املسبقة، بينما جيب أن يكون هناك ميثاق واحد على ) ١(
  . مستوى األقوام

  . إطالة الشجار) ٢(
حيادية احلكومات املختلفة، وإن تدخلت، فبمساعدة فريق دون ) ٣(

  . آخر
تفريق مشل الفريق املهزوِم، والطمع يف احلصول على منافع شخصية ) ٤(

  . منه
  . عدم االستعداد على تقدمي التضحيات من أجل األمن العام) ٥(

فلو أزيلت هذه العيوب اخلمسة لتشكلت هيئة األمم اليت يشري إليها القرآن 
واحلق أن هذه اهليئة هي اليت ميكن أن تكون ذات فائدة، وليست تلك . الكرمي

  . اليت تفتقر لبقائها إىل تعاون اآلخرين وتعاطفهم
ت واخلصومات الدولية لن تزول ما مل تؤسس األقوام احلق أن اخلالفا

فكما يطلب من األفراد أن يؤسسوا أمورهم على . تعامالا على األخالق
ال . األخالق، كذلك ال بد من توجيه احلكومات إىل مراعاة القيم األخالقية

شك أن الفساد ينجم عن أسباب معينة ال بد من إصالحها أوال، وبالتايل 
ولو نشأ اخلالف يف وقت من األوقات .  أو خيتفي الفساد تلقائياسوف يقل

رغم هذا اإلصالح فال بد أن تكون هناك هيئة دولية هلذا الغرض مؤسسة على 
  .أسس قدمها اإلسالم للحكم يف اخلصومات

األسباب اليت تؤدي إىل نشوء اخلصومات تتمثل يف بضعة عيوب أخالقية، 
  :وهي
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فلو وضعت املبادئ . ومات ورعاياها غري سليمةالعالقات بني احلك) ١(
اإلسالمية يف احلسبان أن من واجب رعية كل بلد إما أن تتعاون مع احلكومة 
اليت يعيشون يف ظلها أو جر البلد حىت ال يفسد أمن اآلخرين، ملا تشجع قوم 

  . على غزو قوم آخرين، ألنه لن يفضل قوم أن يسيطر على بلد خراب يباب
تقاد البالد املختلفة أن رعاياها ستساندها يف كل األحوال، فتقدم اع) ٢(

فلو قُبل املبدأ الذي قدمه . على مهامجة البالد األخرى دون أدىن خوف أو وجل
 أي إذا كان أخوك مظلوما فأنقذه من - انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: اإلسالم

ِت احلروب إىل حد  لقلّ-ظلم اآلخرين، وإذا كان ظاملا فانقذه من ظلم نفسه
لقد تصاعد التعصب القومي يف العصر الراهن إىل درجة جيتمع الناس . كبري

دون أدىن تفكري على صوت واحد أمام قضية تتعلق بقومهم، وال يفكرون 
  . بوجوب نصح حكومتهم إذا كانت خمطئة

باختصار؛ إن السبب األكرب للحروب هو التعصب القومي من ناحية، 
  .  حية ثانية، وال بد من التخلص من كليهماواخليانة من نا

وما مل يفهم العامل أن عاطفة حب الوطن وعاطفة حب البشرية ميكن أن 
لقد بين اإلسالم هذا املوضوع يف . جتتمعا يف مكان واحد، لن يستتب األمن

؛ أي إذا كان أخوك ١"انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: "المجلة وجيزة جدا فق
  . ظلم اآلخرين، أما إذا كان ظاملا فانصره مبنعه من الظلممظلوما فانقذه من

ما أروع بيان اإلسالم الذي مجع بني عاطفة حب الوطن وعاطفة حب 
عندما مينع أحد قومه من أن يظلموا قوما آخرين أو يغصبوا حقوقهم . البشرية

فعمله هذا ال ينايف حب الوطن، فليس حب الوطن أفضل من أن ينقذ املرء 
وبذلك يكون قد أدى واجب حب البشرية أيضا ألنه .  من وصمة الظلمبالده

  ". ِعيشوا، ودعوا اآلخرين ليعيشوا: "يربز احلقيقة القائلة
                                                 

 .انصر أخاك ظاملا أو مظلوما: صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب 1
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العيب األخالقي الثالث هو أن فكرة التفوق القومي قد تفاقمت ) ٣(
وا خيرا ال يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُون�: يقول القرآن الكرمي. كثريا
مهويقول أيضا.  أي ينبغي أال حيتقر قوم قوما، لعله يفوقه مستقبال؛١ �ِمن :
 أي إن أيام التقدم واالحنطاط تتداول ؛�٢وِتلْك اَأليام نداِولُها بين الناِس�

وتتناوب بني األمم، فال يبذرنّ اليوم قوم متقدم بذور الفساد حمتقرا قوما 
 -وما مل يدرك الناس.  املمكن أن يتفوق غدا قوم يحتقَر اليومآخرين، إذ من

 أننا مجيعا من جنس واحد، وأن فترات التقدم والتخلف - كما يعلِّمهم اإلسالم
دول بني األمم وأن بقاء األقوام على حال واحد محال؛ لن يزول الفساد من 

جعلت عايلَ األقوام وليعلم الناس جيدا أن احلمم الربكانية اليت . بينهم أبدا
سافلها مل ختتف من الدنيا بعد، وأن الطبيعة كما كانت تعمل يف املاضي ال 

واحلق أن القوم الذين حيتقرون قوما آخرين . تزال تعمل يف الزمن احلاضر أيضا
  . يطلقون سلسلة من الظلم ال تكاد تنتهي

  العالقات الدينية
بالعالقات الدينية يف احلضارة، السؤال اهلام اآلخر الذي ينشأ إمنا يتعلق 

  :وأريد القول يف هذا الصدد بأن اإلسالم أكثر األديان تساحما دينيا، ويأمر مثلًا
  . ال تسبوا زعماء أي دين) ١(
ال جيوز عد أي دين فاسدا كليا، فقد خال نذير يف كل أمة، فقد ) ٢(

 .ر أي دين فاسدا كلياجاءت األديان كلها من عند اهللا تعاىل، لذا ال ميكن اعتبا

ال جتوز احلروب من أجل الدين، فقد تبني الرشد من الغي، واآلن لن ) ٣(
  .حييا إال من حي عن بينة ولن ميوت إال من تميته البينة

                                                 

 ١٢ :احلجرات سورة 1 
 ١٤١:  سورة آل عمران2
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ومن اخلطأ متاما الظن أن اإلسالم يسمح بنشر الدين بالسيف، بل يقول 
فالدين . تلوهم ما قاتلوكمقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقا: اإلسالم بكل صراحة

الذي يعطي هذا التعليم هل ميكنه أن يؤيد استخدام السيف؟ احلق أن الذين 
أرادوا القضاء على اإلسالم بالسيف قضى اهللا تعاىل عليهم بالسيف، غري أن 

فإذا كان اإلسالم قد نشر بقوة . رفع السيف يف الدفاع ليس مذموما بتاتا
لسيف هؤالء؟ الدين الذي خلق رافعي السيف السيف فمن أين جاء محلة ا

كهؤالء الذين ضحوا بكل شيء وأقاموا الدين يف العامل رغم معارضة البالد 
كلها، هل كان صعبا عليه أن يقنع الناس بصدقه بقوة الرباهني واحلجج؟ أقول، 
 واحلق أقول، إن إلصاق هذه التهمة بدين علّم التسامح الديين قبل غريه لظلم

ولقد أرسل اهللا تعاىل املسيح املوعود لينشر اإلسالم دون السيف ويثبت . عظيم
أن اإلسالم قادر على أن ينتشر بقوة صدقه، ولن متِضي أيام طويلة إال وسريى 

  .العامل أنه قد انتشر حقا كذلك
بعد بيان هذا التعليم عن احلضارة الذي وصلنا بواسطة موعود هذا العصر، 

  . لتعليم اإلسالمي عن احلاالت بعد املوتأتوجه اآلن إىل بيان ا

  السؤال الرابع
  احلاالت بعد املوت

 - بعد وجود اهللا تعاىل- السؤال الذي يسترعي انتباه الناس منذ بدء اخلليقة
واحلق أن الدين الذي ال يلقي ضوءا على احلاالت . يتعلق باحلاالت بعد املوت

 على هذا األمر بشكل واإلسالم يؤكد. بعد املوت إمنا هو جسد بال روح
خاص، حىت أن األقوام األخرى استخدمت هذا التأكيد الشديد كحربة ضد 

  .  دقيقة وجديرة بالتأمل أيضا- على قدر أمهيتها- وهذه القضية. اإلسالم نفسه
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ال نستطيع أن نصل إىل كنه مثل هذه القضايا مطلقا ما مل يرشدنا نور 
ال ميكن أن يطلع على حاالت ذلك اإلهلام، ألن الذي يعيش يف هذا العامل 

إن هذا العامل . العالَم إال بواسطة تلك الذات اليت حتيط بِكال العالَمِني علما
وذاك العالَم وغريمها من العوامل كلها كاملرآة هللا تعاىل وال خيفى عليه شيء 

لذا فالذين حاولوا بيان . منها، وهو وحده يستطيع أن يبني ظروف ذلك العامل
 بعد املوت مستخدمني عقوهلم فقط قد تعثّروا يف ذلك وسببوا عثار الظروف

فمنهم من أنكر البعث بعد املوت ائيا، ومنهم من حِسبه عالَما . اآلخرين أيضا
ومنهم من يؤمن بالبعث بعد املوت ويعتقد بعودة . آخر مثل هذا العالَِم متاما

وهناك آخرون يقدمون عن األرواح إىل هذا العامل ألجل الثواب أو العقاب، 
ولكن التعليم الذي أعطانا إياه املسيح املوعود . ذلك العالَم أفكارا خمتلفة متاما

 عن البعث بعد املوت إمنا هو تعليم غريب وجديد وعظيم يطمئن له العقل �
والذين أُعطُوا نصيبا من . والفكر فورا، وتصدقه الفطرة وقانون الطبيعة أيضا

احلق أنه كما أن . قيقته بأم أعينهم ويصلون إىل مرتبة اليقنيالبصرية يرون ح
 املبنية على القرآن الكرمي حتما قد أدت إىل اكتشافات حمرية �تعليماته 

 اللثام عن احلقيقة �للعقول يف الفروع األخرى من الدين، كذلك أماط 
 �شف وبكشفه عن هذا السر املكنون ك. الكامنة املتعلقة ذه اجلزئية أيضا

وملا كان العامل اآلخر خمفيّا عن أعني الناس متاما، فال . عن سر عظيم للعامل
يكفي البيان املقتضب لتوضيح حقيقته، ومن ناحية ثانية ال جمال هنا للشرح 

وبدال من الشرح . املسهب، لذا سوف أكتفي برسم خارطة وجيزة فقط
 حول هذا �عليمه الناقص أرى مناسبا أن تكون لديكم فكرة خمتصرة عن ت

املوضوع، وِمن ثَم إذا وجد أحد يف قلبه رغبة يف املزيد يستطيع أن حيقق يف 
  .املوضوع أكثر
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اعلموا أنه عند البحث والتحقيق يف البعث بعد املوت ينشأ يف ذهن 
هل الروح شيء مادي؟ وإذا كانت كذلك، فماذا تكون؟ : اإلنسان فورا سؤالٌ

ويقول بأن الروح يف احلقيقة شيء يتوصل يرد اإلسالم على هذا السؤال 
اإلنسان من خالله إىل علوم لطيفة يستحيل عليه الوصول إليها حبواسه 

الروح مبنـزلة العالقة بني اهللا وعبده، وهي عرش للجالل اإلهلي، . الظاهرية
وهلا عالقة غريبة مع اجلسم حبيث ال يوجد هلا نظري يف أي شيء آخر، وهي 

اهرية جلسم اإلنسان من خالل القوة الدماغية املتفكرة تؤثر يف القوى الظ
وهلذا السبب ال تتأثر الروح باحلركات الظاهرية بقدر . والقوى القلبية االنفعالية

مل تنجح . ما تتأثر باألفكار والعواطف ألن هلا عالقة أقوى مع هذين املقامني
 ولكن أصحاب العلوم إىل اآلن يف االطالع على العالقة بني الروح والقلب،

التجربة يعرفون أن هناك عالقة دقيقة بينهما، ومن هنا تنتقل هذه العالقة إىل 
الدماغ بوسائل خفية، كما يصعد الزيت إىل األعلى يف املصباح بواسطة الفتيل، 
فتستقبلها أعصاب الدماغ وجتعلها قابلة ألن ينبعث منها ضوء ميكن أن يراه 

الروح، كما يتبني من القرآن، ال تأيت من اخلارج إن هذه . الناس ويقروا حبقيقته
بل تتولد يف رحم األم مع منو اجلسم اإلنساين، وهي يف حقيقتها اجلوهر الناشئ 
من جسم اإلنسان، ومثلها كمثل اخلمر الذي يستخرج بطريقة معينة من العنب 

ىت كذلك مير اجلسم مبراحل معينة يف رحم األم ح. أو الشعري أو ما شاهما
وحني يكمل هذا اجلوهر عالقته مع . يتولد فيه جوهر لطيف يسمى روحا

اجلسم عندها يبدأ قلب اإلنسان باخلفقان فينال اإلنسانُ حياةً، وبعد اخلروج من 
  . اجلسم يكون كيان هذا اجلوهر مستقال استقالل اخلمر عن األعناب وغريها

لد حينما يكون اجلنني فزبدة القول إن الروح خملوق حبسب اإلسالم، وتتو
واإلسالم يعلِّمنا أيضا أن روح اإلنسان ال تضيع بعد تولدها بل . يف بطن األم

واحلالة اليت تسمى املوت إمنا هي اسم آخر النفصال . أمامها زمانٌ ال ينقطع
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والنتيجة احلتمية هلذا االنفصال هو توقف خفقان القلب . الروح عن اجلسم
الروح، وفق تعليم اإلسالم، حباجة إىل .  جثة هامدةوحتول جسم اإلنسان إىل
. وكلما يعجز اجلسم عن إظهار قواها جره الروح. اجلسم دائما إلظهار قواها

. إذا هجرت الروح اجلسم مسي ذلك موتا، أي يفقد اجلسم قدرته على احلركة
ادرت إذًا، عندما نقول إن فالنا قد مات، فليس معىن ذلك إال أن روحه قد غ

وإذا آمن أحد باهللا وآمن بقدراته . جسمه، وإال فالروح ال تفىن بل تبقى حية
فأنى له أن يقبل أنه تعاىل قد خلق هذا الكون كله رد أن يخلَق اإلنسانُ فيه 
ويأكل ويتمتع لفترة حمدودة أو يكشف بعض أسراره مث يفىن؟ إن الفكرة أن 

 الشمس والقمر والنجوم واألرض وما عاقال حكيما قد خلق الكون كله مبا فيه
فيها وخلق أسرارا دقيقة يف الطبيعة، مث خلق فيها اإلنسان يعيش لستني أو 
سبعني أو مئة عام ليفىن بعد ذلك، إمنا هي فكرة يرفضها العقل ويدحضها 

إن خلق كون كبري إىل هذا احلد من أجل اإلنسان ومتكينه من تسخريه . بشدة
ن هناك هدفا آخر أيضا لإلنسان إضافة إىل حياته بواسطة العقل يقتضي أ

يقول اإلسالم إن ذلك اهلدف هو أن يعطَى اإلنسان حياة أبدية ويفتح . احملدودة
خلق " املؤمنون"يذكر اهللا تعاىل يف سورة . أمامه سبيل للتقدم إىل األبد

هل تظنون، : السماوات واألرض وخلق الكون وقدرات اإلنسان، مث يتساءل
كل ذلك، أن احلياة مقتصرة على احلياة الدنيوية فقط، وأنه ال حياة بعد مع 

أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم ِإلَينا ال �: املوت؟ مث يطرح أخريا سؤاال
 أي هل ؛�١كَِرِميفَتعالَى اُهللا الْمِلك الْحق ال ِإلَه ِإال هو رب الْعرِش الْ * ترجعونَ

تظنون أننا قد خلقناكم لغوا وعبثا؟ أمل جنعل لكم حياةً أبديةً وسلسلةَ تقدٍم 
ألن اهللا صاحب اد والعال وهو ! أبديٍّ تبدأ بعد املوت؟ ال، ليس األمر كذلك

وهو اإلله الواحد الذي ميلك . امللك احلق؛ فال يعمل عمال بال هدف وحكمة
                                                 

 ١١٧- ١١٦:  سورة املؤمنون1
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لق الكرامة يف القلوب، فال ميكن التصور أنه مل خيلق هذا الصفات الكرمية اليت خت
  .العامل أو خلقَه بدون هدف مهم

بعد بيان حقيقة أن سلسلة احلياة اإلنسانية، حسب تعليم اإلسالم، تبقى 
جارية بعد املوت أيضا، أريد أن أوضح أن ما خيربنا به اإلسالم عن حقيقة تلك 

.  ليس عالَما جديدا، بل هو استمرار العالَم احلايلاحلياة يتبني منه أن العالَم الثاين
وليس املراد من ذلك أن اإلنسان سيموت وسيبقى ميتا إىل فترة من الزمن مث 
يحيا ويجعل مسكنه يف مكان الراحة أو مكان العذاب حبسب أعماله الصاحلة 

يها الفناء بل احلق أن روح اإلنسان تخلَق بقوى معينة حبيث حيرم عل. أو الطاحلة
  . بعد ذلك، وتظلها صفة قيومية اهللا تعاىل فتكون مصونة من الفناء واهلالك

فاملراد من املوت هو االنتقال من حالة إىل حالة أخرى وليس أكثر من 
يقول القرآن الكرمي يف ذكر ضرورة هذا االنتقال إنه لوال املوت ملا . ذلك

نسان جمبول على أنه لو أحرزت روح اإلنسان تقدما كامال قط، ألن اإل
انكشف عليه األمر كامال ملا سلك مسلكا خاطئا، كما أن نوال األجر بعد 
االنكشاف الكامل أيضا يتناىف مع العقل، إذ ال نعطي أحدا أجرا على جمرد 
اعترافه بوجود الشمس حني يراها يف كبد السماء، أو على إقراره بوجود الليل 

ا يتقدم لالمتحان وحيل مسائل دقيقة وصعبة، أو غري أننا نكافئ طالب. والنهار
إذًا، . حنترم ونكْرم الذين يكتشفون أسرار الطبيعة الدقيقة ونعلي درجام

فاجلوائز توهب لدى إجناز أحد أعماال شاقة أو إثر حبثه عن أسرار كامنة 
ولكن . وإظهارها للعيان، أو بعد قيامه بأمور تتطلب من اإلنسان جهدا خاصا

حت أبواب التقدم والرقي يف هذا العامل لشاهدت األجيال القادمة أناسا لو فُت
حائزين على أنواع التقدم جزاء قيامهم باجلهود الشاقة، ولشاهدت أيضا أناسا 
آخرين مأخوذين يف االبتالءات واحملن ملعارضتهم األنبياء والرسل، وآلمنت تلك 

رجٍة أن لن تبقى أمامهم فرصة األجيال بوجود اهللا تعاىل وبصدق األنبياء، إىل د
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لذا كان ضروريا أال تظهر . للتعرض لالمتحان، وملا استحقت أي أجر أو جزاء
مثرات اإلميان إال إىل حد معني فقط وأن تبقى تلك الثمار خفية إىل حد معني 
أيضا ليتميز ااهدون يف اهللا عن املنهمكني يف ملذات الدنيا، ولينال الثواب أو 

  .سب جهده وتضحيته أو سوء أعمالهالعقاب كل حب
باختصار، احلكمة من وراء املوت هي إخفاء أمور سيتعرض هلا الناس 
نتيجة أعماهلم، وذلك ليتأملوا ويتفكّروا ويصلوا إىل احلقيقة خاشعني هللا، فتتولد 

واحلكمة الثانية من . يف روحهم قدرة حرة ال تتولد إال نتيجة هذه املساعي فقط
ال . رز روح اإلنسان قدرات ال ميكن نيل الترقيات العليا بدوااملوت هي أن حت

شك أن جسم اإلنسان كثيف إىل درجٍة أنْ ال ميكنه عندها مشاهدة األشياء 
اللطيفة الدنيوية، ودونك أن يدرك القدرات الدقيقة اليت تتكون من مواد ألطف 

وحانية من نوع بكثري من املواد الدنيوية، أو باألحرى ألطف من األجزاء الر
فبفصل الروح عن اجلسم تتسىن هلا فرصة االطالع على تلك األمور . معني

فعندما تنفصل الروح عن اجلسم . اللطيفة اليت هي ضرورية لتقدمها الالمتناهي
تشرع يف سلوك مسلٍك آخر، وال تبقى مقيدة يف حجرة معينة إىل وقت معني 

  . لتترقب نتيجة االمتحان الذي مرت به
بعض الناس . ق أن هذه الفكرة إمنا هي من اختالق بعض األذهانواحل

شبهوا احلياة اإلنسانية باالمتحان ورمسوا صورا الكاملة يف األحوال بعد 
املوت، وأوجدوا من عندهم فاصال زمنيا كالفاصل القصري بني االمتحان 
 وتدقيق األوراق، وحددوا يوما تعلن فيه نتائجه، فينجح البعض ويفشل

مع أن . ومع أنه صحيح تشبيه احلياة الدنيوية نوعا ما بأيام االمتحان. آخرون
حياة اإلنسان متاثل نوعا ما أيام االمتحان، ولكن ليس صحيحا القول مبطابقتها 
التامة له يف كل كيفياته، فهي ال تشبه أسلوب االمتحان عند الناس بقدر ما 

  . يعمل بهتشبه قانون الطبيعة الذي يضمن تقدما ملن 
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اإلسالم يشبه حياة اإلنسان بعد املوت حبياته من النطفة، بل باحلياة النباتية 
فاجلنني مير مبراحل التطور يف رحم األم بدءا من النطفة، مث بعد . فاحليوانية

الوالدة مير بفترة من الضعف ويتعلّم أثناءها علوم الدنيا وعاداا، كذلك سيمر 
فكلمة الرحم اليت استخدمها القرآن الكرمي . وت أيضامبراحل خمتلفة بعد امل

فاحلالة . استخدمها نفسها عن املقام واحلالة اليت مير ا اإلنسان بعد املمات
األوىل لروح اإلنسان بعد مماته تكون كالنطفة اليت تستقر يف رحم األم، وحتدث 

ظل اجلنني وكما ي. يف هذه الروح تغريات حبسب أعمال اإلنسان يف هذا العامل
ينمو يف رحم األم فتتولد فيه روح جديدة، كذلك متر روح اإلنسان أيضا 
بظروف خمتلفة وتحدث فيها تغريات وتتولد فيها روح أخرى هي أعلى وأرفع 

فتكون . بكثري، ومتلك قوى وشعورا أفضل وأكرب من روح احلياة الدنيوية
إلنسان على رؤية األشياء فيقدر ا. الروح األوىل مبنـزلة اجلسم للروح اجلديدة

بعينه املادية، بينما كان يراها بعيونه الروحانية من قبل، ألن اجلسم يف ذلك 
العالَم يشبه من حيث لطافته الروح املوجودة يف هذه الدنيا، بل ميكن القول بأن 

  . اجلسم يجهز من الروح نفسها حتت تأثري تغري جديد
 آخر ميكن تشبيهه نظرا إىل أشياء بعد هذا التغري حيدث يف الروح تغري

واملراد من ذلك أنه ". حشر األجساد"وهذا التغري يسمى . دنيوية بوالدة اجلنني
قد مت إعداد اجلسم والروح أثناء مرحلة القرب لينسجما مع حياة اإلنسان 
اجلديدة، كما أن اجلنني عندما يكتمل يف الرحم وتتولد فيه الروح يأيت إىل حيز 

  . أنه خرج من حالة القربالوجود وك
يوم "يقول اإلسالم إن هناك مرحلة أخرى بعد حشر األجساد تسمى 

، وميكن تشبيهها مبرحلة الطفولة حني ينمو الطفلُ ويقوي علمه وعقلَه "احلشر
ويف هذه الفترة تكون قوى الروح أقوى وأكثر منوا من املرحلة . حلياته اجلديدة

 احلني، غري أا تصبح ها ال تكون كاملة إىل ذلكاليت تسمى مرحلة القرب، ولكن
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أي (سبة إىل تأثري ذلك اليوم والتغيريات احلادثة فيه، وتكون حالتها كاملة بالن
كحالة الطفل املدرك الذي يكون جاهزا اآلن إلدراك ) حالة قوى الروح

قَل ، وين"احلكم النهائي"هذه احلالة من الكمال تسمى بـ . كيفيات الدنيا جيدا
  .اإلنسانُ بعدها إىل حالته النهائية اليت تسمى جنةً أو جحيما

 أثناء هذه املراحل الثالث ينال اإلنسان راحة أو يواجه معاناة حبسب 
فكما كان اإلنسان يشعر براحة اجلنة أو معاناة اجلحيم أثناء . حالته الروحانية

شر اليت تشبه مرحلة والدته األوىل، كذلك احلال يف املرحلة املسماة بيوم احل
الطفولة، إذ ينال أجرا أو عقابا حبسب ما قام به من األعمال يف الدنيا، وإن 

وعندما تكتمل . كان شعوره باألجر أو العقاب أكرب من شعوره يف حالة القرب
والدته اجلديدة متاما تكون حالته األخرية شبيهة حبالة اإلنسان الشاب يف الدنيا 

إدراكه، فينقَل إىل حالته األخرية، وحالة شعوره الكامل الذي اكتمل إحساسه و
  . اليت تسمى باجلنة أو اجلحيم

باختصار، إن زمن حياة اإلنسان ال ينتهي أبدا، وال حيدث انقطاع يف 
 من أجل االنسجام مع احلالتني -الثواب أو العقاب، وإمنا متر الروح بفترتني

ة األخرية والكاملة ولكنهما ضروريتان  هاتان الفترتان أدىن من احلال- اجلديدتني
روح اإلنسان ختطو إىل التقدم باستمرار وتنتقل من حالة إىل . للوصول إليها
الَِّذين تتوفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي �: يقول القرآن الكرمي ذا الصدد. أخرى دائما

لُ ِمنمعا نا كُنم لَما السفَأَلْقَو فُِسِهملُونَ أَنمعت متا كُنِبم ِليملَى ِإنَّ اَهللا عوٍء بس 
*ِرينكَبتى الْمثْوم ا فَلَِبئْسِفيه اِلِدينخ منهج ابولُوا أَبخمث يقول�١ فَاد ، :
�لُوا الْجخاد كُملَيع المقُولُونَ سي ِبنيالِئكَةُ طَيالْم مفَّاهوتت الَِّذين متا كُنةَ ِبمن

  .�٢تعملُونَ
                                                 

 ٣٠-٢٩:  سورة النحل1
 ٣٣:  سورة النحل2
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نة، أو حفرة من حفر إمنا القرب روضة من رياض اجل: "�ويقول النيب 
، فتبني أن روح اإلنسان تبقى حية على الدوام، وتسلك فور وفاة ١"النار

  .اإلنسان مسلكا كان قد أعده لنفسه بواسطة أعماله
واردة يف احلديث هو القرب املادي ال" القرب"ال يظنن أحد أن املراد من كلمة 

يقول اهللا . بل املراد منه هو املقام الذي تبقى فيه األرواح. الذي توضع فيه اجلثة
أي يدخل اُهللا اإلنسانَ يف القرب بعد . �٢ثُم أماته فَأَقْبره�:  يف القرآن ايد�

ادي، إذ تحرق موته، ولكن من الواضح أنه ليس كل الناس يدخلون يف القرب امل
فاملراد من القرب هنا . جثث كثري منهم، أو تأكلها الوحوش، أو تغرق يف البحر

 تحشر فيه األرواح، وليس ذلك القرب الذي توضع فيه اجلثة الذيهو املقام 
  .اهلامدة ليعمل فيها قانونُ التفكّك والتحلّل األبدي عملَه

  وحانيان؟ هل الثواب والعذاب يف اآلخرة ماديان أم ر
بعد بيان نظرية اإلسالم عن حالة روح اإلنسان بعد مماته، أبني اآلن تعليمه 

  فيما إذا كانت ِنعم اآلخرة وعقوباا مادية أو روحانية؟
اعلموا أن اإلسالم يقول إن كيفيات العالَم الثاين أي اآلخرة مادية 

ان حترز التقدم وتِعد أما املادية فبمعىن أن روح اإلنس. وروحانية يف الوقت نفسه
لنفسها جسما فورا، وإن املتعة والصعوبات يف ذلك العامل تتمثل بصورة مرئية 

وأما الروحانية فبمعىن أا لن تكون متكونة من . كما نرى األشياء يف هذا العامل
ألن الروح ! املواد اليت تتألف منها األشياء يف هذا العامل، وأنى ميكن ذلك أصلًا؟

 من هذا العامل إىل اآلخر لسبب وحيد وهو أن حترز القوى اللطيفةَ اليت تنقَل
فلو . متكِّنها من االطالع على نكات لطيفة ال يسع اجلسم املادي إدراكها

                                                 
 .  سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة1
 ٢٢:  سورة عبس2
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كانت يف العامل األخروي أيضا الفواكه واللنب والعسل والنار والدخان واألشياء 
اك حاجة أصال إىل فصل األخرى نفسها املوجودة يف هذه الدنيا ملا كانت هن

. بل كان األجدر يف هذه احلالة أن ترفع الروح مع اجلسم. الروح عن اجلسم
وإذا كان اجلسم يف ذلك العامل شبيها باحلالة الروحانية احلالية، فكيف ميكن أن 
يكون غذاء الروِح اللنب والعسلُ؟ وكيف ميكن أن تكون النار واملاء احلميم 

ح اإلنساِن النار واملاَء والفواكه املوجودة يف هذه الدنيا عقابه؟ فهل تستهلك رو
  حىت تكون قادرة على استهالكها يف اآلخرة؟ 

باختصار، ليس صحيحا القول بأن اإلنسان بعد موته سيؤجر أو يعاقَب 
ولكن مما ال شك فيه أن بعض األشياء . بأشياء كاألشياء املوجودة يف هذا العامل

فتتمثل هذه األشياء بصورة العقوبة .  أجسام لطيفةسوف تتمثل له هنالك يف
لألشرار وبصورة األجر والثواب لألبرار، ألن الشعور الكامل حبقيقة احلياة 

كل روح حباجة . مستحيل ما مل يكن للشيء اللطيف جسم منسجم مع لطافته
إىل اجلسم، الروح األدىن حتتاج إىل جسم كثيف، والروح األعلى حتتاج إىل 

ومبا أن األرواح تكون مصحوبة جبسم يف العالَم األخروي، لذا ال . يفجسم لط
بد من أن تعرض عليها األشياء عن طريق احملسوسات اخلارجية كما كانت 

ومبا أن األجسام الروحانية ليست مثل األجسام املادية فال . تعرض يف هذا العامل
  . ياء هذا العاملبد أن تكون األشياء املتمثلة روحانية أيضا مقارنة بأش

ولكن كما تكون يف هذا العامل كيفيات روحانية أيضا إىل جانب 
الكيفيات املادية، كذلك تكون للروح األعلى اليت خلقت للعالَم األخروي 
حاالت روحانية ومادية من حيث األجر والعقاب، ولكنها تكون أعلى وأرفع 

امل األخروي تكون شبيهة باحلالة إن احلالة املادية للع. من مثيالا يف هذا العامل
  . الروحانية يف العامل الدنيوي، أما احلالة الروحانية فستكون أرفع وأعلى بكثري
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ال شك أن القرآن الكرمي قد استخدم كلماٍت مثل النار والزمهرير 
واألصفاد وغريها يف ذكر العقاب بعد املمات، واستخدم يف ذكر اإلنعام 

 واللنب والعسل وغريها، ولكن إىل جانب ذلك يقول كلماٍت مثل الظالل واملاء
فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا �:القرآن الكرمي

فيها ما ال عني : "، كذلك ورد يف احلديث الشريف عن نعماء اجلنة�١يعملُونَ
فإذا كانت نعماء اآلخرة مثل . ٢"ررأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بش

نعماء توجد يف هذه الدنيا ملا أمكن القول بأن اإلنسان ال يستطيع أن يتصورها 
إذًا، الكلمات الواردة آنفا خترب جبالء أن تلك النعماء . مهما كانت أعلى درجة

  . ستكون من نوع آخر متاما وكذلك العذاب أيضا سيكون من نوع آخر
 مكان آخر أنه حني ستقدم فواكه اجلنة أمام أهلها يقول اهللا تعاىل يف

: ، مث يقول اهللا تعاىل عن قوهلم هذا�٣هذَا الَِّذي رِزقْنا ِمن قَبلُ�: سيقولون
 أي أن األشياء اليت يعطَون لن تكون كمثل أشياء الدنيا ؛٤ �وأُتوا ِبِه متشاِبها�

   .وإن كانت شبيهة هلا من حيث شكلها الظاهري
احلق أن الروح ال تستهلك أشياء ماديةً كما يستهلكها اجلسم وهذا ال 
شك فيه، ولكنها تستمتع حتما مبا يستمتع به اجلسم، كما تأخذ نصيبها من 

األشياء الدنيوية فإن أشياء . األذى الذي يصيب اجلسم وملا كانت الروح أِلفَت
دنيوية الستكمال راحتها أو العالَم األخروي سوف تتمثل هلا يف هيئة األشياء ال

  . عذاا

                                                 
 ١٨:  سورة السجدة1
 .باب صفة اجلنةابن ماجه، كتاب الزهد،  2
 ٢٦:  سورة البقرة3
 . املرجع السابق4
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لقد ضرب القرآن الكرمي مثال لطيفا لفهم احلالة الروحانية بعد املوت، وبه 
ميكن لإلنسان أن يدرك كيفيات العامل اآلخر لدرجة ميكنه أن يفهمها حبواس 

ت ِفي مناِمها  يتوفَّى اَألنفُس ِحني موِتها والَِّتي لَم تماُهللا�: هذا العامل، فقال
 ى ِإنَّ ِفي ذَِلكمسٍل مى ِإلَى أَجرِسلُ اُألخريو توا الْمهلَيى عالَِّتي قَض ِسكمفَي

، هذا يعين أن عالقة الروح باجلسم يف حالة نوم �١آلياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ
وملا كان . عد املوتاإلنسان تنقطع مؤقتا، وعليه ميكن لإلنسان أن يقيس حالةَ ب

هذا االنفصال مؤقتا فإن العالقة بني الروح والدماغ تبقى قائمة، لذلك يستطيع 
يقول . اإلنسان أن يتذكر الكيفيات اليت تواجه الروح عند انفصاهلا عن اجلسم

 أي يستطيعون أن يدركوا �ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ� :اهللا تعاىل
  .لروح وأعماهلم وما سيحدث بعد املوتكيفيات ا

فمع أن اجلسم يكون يف حالة نوم هادئ ولكن ! تأملوا اآلن يف حالة املنام
اإلنسان يرى نفسه بأشكال أخرى ويزور أماكن خمتلفة ويرى أشياء ذات 

ويف بعض . أجسام مادية ولكن أجسامها ختتلف عن األشياء الدنيوية املادية
. الكمال حبيث يترك أثرا على جسم اإلنسان أيضااألحيان يكون جسمها من 

لقد جربت أنا . والذين لديهم خربة يف هذا اال يدركون هذه األمور الدقيقة
شخصيا هذا األمر أكثر من مرة، فذات مرة كنت صائما وشعرت بالعطش 
املفرط وقد جتاوز احلدود، فدعوت اهللا تعاىل، فغشيين النعاس فورا وأُلقي يف 

مل متتد هذه احلالة أكثر من ثانية واحدة مث تغريت . شيء إلرواء العطشفمي 
لقد سجل . ووجدت أن العطش زال ائيا وشعرت كأين شربت املاء ملء بطين

 كثريا من جتاربه ذا الشأن، منها أنه رأى املسيح الناصري �املسيح املوعود 
حول الفساد الذي  يف حالة اليقظة جبسمه الروحاين، وحتدث معه طويال �

هذه . �ومرة أكل الطعام أيضا معه . تطرق إىل املسيحية وطرق إصالحه
                                                 

 ٤٣:  سورة الزمر1
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 ليست أكثر من ضرب من - بالنسبة إىل الذين ال يعرفون هذه العلوم- األمور
ولكن الذين جربوا هذا األمر ولديهم خربة يف . الوهم أو اخللل يف دماغ قائلها

وليكن معلوما أيضا أنين ال .  جيداالعلوم الروحانية يدركون هذه الكيفيات
أهدف من العلوم الروحانية هنا إىل كيفيات دماغية تظهر للعيان عن طريق 
التنومي املغناطيسي وما شاه ألا شيء آخر متاما وال عالقة هلا باألمور 

  .الروحانية بل احلق أن األمور الروحانية ختتلف عنها اختالفا جذريا
 املنام وعالَم الكشف كمثال للعالَم األخروي، قصارى القول، إن عالَم

كما أن كل األشياء تصبح . وعليهما ميكن لإلنسان أن يقيس العالَم األخروي
روحانية يف املنام ومع ذلك يكون هلا جسم أيضا، كذلك سيكون األمر يف 

. العالَم األخروي، مبعىن أنه سيكون لألشياء هنالك جسم ولكنه يكون روحانيا
  . إىل ذلك تكون الكيفيات األعلى من هذه األشياء روحانيةً كلهاوإضافة 

يوضح القرآن الكرمي حقيقة هذا األمر قائال بأن األعمال اليت قام ا 
لن يكون املاء يف ذلك إال . اإلنسان يف هذه الدنيا سوف تتمثل له يف اآلخرة

كون اللنب متثُّال متثُّال لكيفية عمل اإلنسان بأحكام الشريعة يف هذا العامل، وي
للمعرفة اإلهلية اليت أُعِطيها يف هذا العامل، ولن تكون الفواكه إال متعةً وسرورا 

 يف القرآن �فيقول اهللا .  يف الدنيا�كانت روحه تشعر ما يف طاعة اهللا 
ِقيامِة ِكتابا يلْقَاه وكُلَّ ِإنساٍن أَلْزمناه طَاِئره ِفي عنِقِه ونخِرج لَه يوم الْ�: الكرمي
ورشنا* ا مِسيبح كلَيع موالْي فِْسككَفَى ِبن كابأْ ِكتأي أن أعمال  ؛�١اقْر

ومع أن تأثرياا تكون خافية، ولكننا . اإلنسان تالزمه دائما وال تنفصل عنه
وضوح، جنعل أعماله يوم القيامة مثل كتاب مفتوح يقرأه اإلنسان بكل سهولة و

مبعىن أن تأثرياا تظهر يوم القيامة، وكل عمل قام به اإلنسان يف الدنيا ستظهر 
مث يقول اهللا تعاىل بأننا . نتيجته هناك وسيجعل احلياة الدنيوية حبسب رغباته

                                                 
 ١٥- ١٤:  سورة اإلسراء1
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 أي ال بد أن تنال اآلن رقيا أو �اقْرأْ ِكتابك�: سنقول لإلنسان عندئذ أن
وال حاجة لنا إىل أن حناسبك بل . مل نتائجهااحنطاطا حبسب أعمالك، وتتح

كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كفاك تأثريات أعمالك ثوابا أو عقابا، 
انظروا كم هي واضحة هذه . وال حاجة لنا إىل أن نثيبك أو نعاقبك من عندنا

قام اآلية الكرمية يف بيان أن ِنعم اآلخرة أو عقوباا إمنا هي تمثُّل األعمال اليت 
  .ا اإلنسان يف الدنيا

ِإنَّ اَألبرار يشربونَ ِمن كَأٍْس كَانَ  �:ويف موضع آخر يقول القرآن الكرمي
 أي األشربة ؛�١ عينا يشرب ِبها ِعباد اِهللا يفَجرونها تفِْجريا*ِمزاجها كَافُورا 

.  وتكبت الثوائر غري املشروعةاليت يشرا األبرار يف اجلنة تكون سريعة التأثري
وتمأل كؤوسهم من عيون يكون املؤمنون قد فجروها بكل جد وكد، مبعىن أن 

  . األعمال اليت قاموا ا يف الدنيا تتمثل هلم بصورة عيون يف اآلخرة وليس إال
ومن كَانَ ِفي هِذِه أَعمى فَهو ِفي اآلِخرِة  �:كذلك يقول القرآن الكرمي

 أي أن الذي مل ير اهللا تعاىل بعينيه الروحانيتني يف الدنيا سوف يشعر ؛�٢أَعمى
يف اآلخرة أيضا بنوع من العمى ألن الروح نفسها ستكون مبنـزلة اجلسم 

  . هنالك
ومن أَعرض عن ِذكِْري فَِإنَّ لَه  �:ويف موضع آخر يقول القرآن الكرمي

هرشحنكًا ونةً ضِعيشى ممِة أَعامالِْقي موي * قَدى ومِني أَعترشح ِلم بقَالَ ر 
 أي أن ؛�٣ قَالَ كَذَِلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَِلك الْيوم تنسى*كُنت بِصريا 

الذي يغفل عن ذكري يف الدنيا وال حياول البحث عين حييا حياة تقلل من 
انية إىل حد كبري، وتكون النتيجة النهائية أنه عندما تستكملُ قدراته الروح

                                                 
 ٧-٦:  سورة اإلنسان1
 ٧٣:  اإلسراء2
 ١٢٧ إىل ١٢٧:  سورة طه3
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روحه قواها ويأيت وقت ميثّل الوالدة للحياة الروحانية الثانية سيولَد هذا 
عندها يقلق كثريا ويقول هللا تعاىل يف . الشخص أعمى من حيث الروحانية

لدنيا فلم  كنت بصريا يف احلياة القدما الذي حدث يا ريب؟ : اضطراب متزايد
بسبب نسيانك آيايت وذكري فقد تركتك : �حشرتين أعمى؟ فيقول اهللا 

فالواضح من هذه اآلية أن العمى يف اآلخرة يكون . اليوم لتواجه نتائج أعمالك
  . نتيجة العمى الروحاين يف احلياة الدنيوية

تبني بوضوح أن أسباب الراحة والعذاب يف اآلخرة، حبسب اإلسالم، مع 
هذا ما . مادية نوعا ما، ليست إال متثُّالت ألعمال اإلنسان يف هذا العاملكوا 

. يتبني أيضا من التفاصيل اليت ذكرها القرآن عن األشياء املوجودة يف اآلخرة
فيقول القرآن الكرمي إن أهل اجلنة يعطَون نوعا من اخلمر ولكنها ستطهر 

فاملراد من . طهر القلبمن الواضح أن الشيء املادي ال ميكن أن ي. القلوب
اخلمر هنا هو حب اهللا الذي حازه اإلنسان يف الدنيا والذي يتمثل له يف اآلخرة 

فعندما . بصورة اخلمر كما يرى اإلنسان يف املنام أمورا روحانية بأشكال مادية
 إذ يكون حب اهللا تعاىل متمثّال هلم يف ذلك الشكل - يشرب الناس هذه اخلمر

  . د أصحاا حبا هللادا فستتطهر القلوب ويز-اولن تكون مخرا مادي
فزبدة الكالم أن اإلسالم يقول بكون نعماء اآلخرة وعقوباا مادية 

. واحلق أن هذه هي حقيقتها وماهيتها احلقيقية. وروحانية يف الوقت نفسه
والذين مل يعرفوا هذه احلقيقة فإم إما حسبوها مادية أو زعموها شعورا قلبيا 

ما ِكال األمرين يتناىف مع العقل، إذ ال ميكن أن توجد يف اآلخرة أشياء حبتا، بين
كما ال ميكن لشيء لطيف . مادية، وال يفي الشعور القليب وحده ذا الغرض

  .خملوق أن يعيش بدون جسم كثيف نسبيا أو يظهر قدراته
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  أين وكيف سيتحقق الثواب والعقاب األخروي؟

يتحقق الثواب والعقاب األخروي؟ أين وكيف س: هناك سؤال آخر وهو
. لقد رد عليه اإلسالم ردا رائعا بينما نرى األديان األخرى صامتة وامجة حياله

خيربنا اإلسالم أن املراد من اجلحيم هو أنواع العذاب اليت تشعر باحلواس السبع، 
 أي أن جلهنم سبعة ؛�١لَها سبعةُ أَبواٍب ِلكُلِّ باٍب ِمنهم جزٌء مقْسوم �:فيقول

ومن ناحية ثانية جند . أبواب، ومن كل باب مير جزء من أجسام أهل اجلحيم
أن القرآن الكرمي يقدم لنا كل إنسان بصورته الكاملة والسليمة سواء كان من 

فدخول أجزاء اإلنسان . أهل اجلنة أو أهل اجلحيم وال يقول إم يقطَّعون أجزاء
 اإلنسان سيحس اجلحيم حبواسه السبع، وكأنه من سبعة أبواب يدل على أن

يدخل من سبعة أبواب، ومن كل باب مير جزء منه أي جزء عن طريق البصر، 
وجزء بواسطة السمع، وجزء من خالل حاسة الشم، وجزء حباسة الذوق، 

 مثل - وجزء آخر بواسطة حاسة اللمس، وجزء أيضا من خالل حاسة الشعور
 اليت تسمى الفاعلة وجزء عن طريق القوة - ةالشعور باحلرارة أو الربود

واملعلوم أن اإلنسان يرتكب كل الذنوب ذه احلواس . اإلحساس العضلي
فهو إما يرتكبها بالعني إذ يرى األشياء بنظرة سيئة، أو يرتكبها باألذن . السبع

حني يسمع الغيبةَ أو يسمع فحش الكالم، أو يرتكبها باألنف حني يشم أشياء 
ه أن يشمها، أو يرتكبها حباسة التذوق إذ يأكل مما مل يكن أكله ما كان ل

مسموحا له، أو يرتكبها بواسطة حاسة اللمس حني متنعه الرغبة يف املكوث يف 
الفراش الوثري والدافئ من حتمل املشقة والعناء من أجل بين جلدته، أو يترك 

كاسال منه واونا، احلسنات ائيا خوفا من احلر أو الربد، أو يتركها ناقصة ت
  . بغية إنقاذ نفسه من اإلرهاق والتعب

                                                 
 ٤٥:  سورة احلجر1
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إذًا، فهذه هي احلواس السبع اليت حترض اإلنسان إما على كسب احلسنات 
فاألبواب السبعة جلهنم اليت يدخل منها اإلنسان ليست إال . أو اقتراف السيئات

 الدنيا، هذه احلواس السبع اليت بسببها وبواسطتها اقترف اإلنسان السيئات يف
وبسبب اعتياد اإلنسان على الذنوب . فهي نفسها تكون سببا لعذابه يف اآلخرة

من خالل هذه احلواس مترض حواسه السبع الروحانية اليت تقابل احلواس السبع 
وقد . ولكوا مريضة تشعر بالعذاب واملعاناة املقدرة للمذنبني يف اآلخرة. املادية

ولَو �: اس السبع، فقال عن عذاب يتعلق بالرؤيةذكر القرآن الكرمي هذه احلو
ذَابنَ الْعوروا ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينررون مشاهد يتعذبون ؛�١يم سيأي أ 

 إم سريون أشياء من قبيل األفاعي والعقارب وما �ويقول النيب . برؤيتها
  .٢شاها

تهم ِمن مكَاٍن بِعيٍد ِإذَا رأَ�:  عن عذاب يتعلق حباسة السمع�ويقول اهللا 
 أي عندما يواجهون اجلحيم يسمعون صوا القوي ؛�٣سِمعوا لَها تغيظًا وزِفريا

. والصراخ، أي سيصدر من هليبها صوت خميف للغاية ميثِّل العذاب يف حد ذاته
ال يكَاد يتجرعه و* ويسقَى ِمن ماٍء صِديٍد �: وقال عن حاسة الشم والذوق

هِسيغمث قال عن عذاب يتعلق حباسة اللمس�٤ي ، :� ِمنو ادِمه منهج ِمن ملَه
وِإذَا �: وقال أيضا. ، فهكذا تتعذب حاسة اللمس لديهم أيضا�٥فَوِقِهم غَواش

لعذاب باحلر والربد ، وعن ا�٦أُلْقُوا ِمنها مكَانا ضيقًا مقَرِنني دعوا هناِلك ثُبورا

                                                 
 ١٦٦:  سورة البقرة1
 �...ويوم نبعث من كل أمة بشهيد�: الدر املنثور، تفسري اآلية 2
 ١٣:  سورة الفرقان3
 ١٨- ١٧:  سورة إبراهيم4
 ٤٢:  سورة األعراف5
 ١٤:  سورة الفرقان6
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وجوه �: وقال عن عذاب احلس العضلي. �١فَلْيذُوقُوه حِميم وغَساق�: قال
 أي بعض الوجوه يومئذ تكون ذليلة، وتتعب ؛�٢عاِملَةٌ ناِصبةٌ* يومِئٍذ خاِشعةٌ 

  . كثريا ولكن بدون نتيجة
ذاب للحواس السبع، باختصار، بين اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي أنواع الع

واملراد من عذاا هو فساد تلك احلواس الروحانية السبع، األمر الذي يؤدي إىل 
مبا أن أصحاا أساؤوا استخدام احلواس اليت وهبهم . حلول العذاب بصاحبها

اهللا إياها لذا ستكون النتيجة أن حواسهم تكون مريضة متاما يف احلياة الروحانية 
والذين استخدموا احلواس نفسها بطريقة سليمة . اباوكل شيء يصبح هلم عذ

تكون حواسهم مدعاة للسعادة واحلبور ألن االستخدام السليم لشيء يزيد يف 
فاإلنعامات اليت بينها القرآن الكرمي لألبرار كلها تتعلق باحلواس السبع . قوته

شمس أال ترون أن ضوء ال. فكل حاسة تشعر باملتعة ألا تكون سليمة. نفسها
اجلميلَ الذي يكون متعة للعيون السليمة ويفرح القلب، كم يؤذي صاحب 
عني مريضة، إىل درجٍة أنْ لو مل يبعد الضوء عنه تكاد عينه تضيع كليا أو قد 

كذلك أال ترون كم يدخل الصوت اجلميل والرخيم متعة وسرورا . يغمى عليه
ناة واملصيبة للمصاب يف إىل آذان سليمة، ولكن يتسبب الصوت نفسه يف املعا

أذنه أو املصاب بالصداع؟ والصوت الذي يبعث احلياة يف نفوس الناس 
أوال ترون أيضا أنه . األصحاء يصبح وباال ال يطاق لذوي الطبائع املريضة

بسبب اخللل يف حاسة الشم يتأذى األنف من كل رائحة فتصبح حساسيته أكثر 
و شم الروائح أصال؟ ويف بعض من املفروض، يف حني إن وظيفة األنف ه

األحيان تتفاقم هذه املشكلة عند بعض الناس فيمرضون فورا إثر شم العطور 
أوال . ويصابون بالصداع، يف حني إن الروائح الطيبة نعمةٌ كبرية يف حد ذاا

                                                 
 ٥٨:  سورة ص1
 ٤-٣:  سورة الغاشية2
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ترون أن حاسة الذوق نعمة كبرية لإلنسان، ولكن عندما تفسد يتذوق صاحبها 
 ماحلا جدا فتحدث معاناة كبرية لإلنسان، ويفسد طعم كل احللو مرا واملاحل

أال ترون أيضا أنه عندما ! شيء حىت يتحول هذا الوضع إىل عذاب شديد له؟
تفسد حاسة اللمس فإن الفُرش الوثرية اليت تكون مدعاة للراحة واالرتياح لعامة 

يتقلَّب الناس تصبح الفُرش نفسها أكثر قسوة من احلجارة أو كأا أشواك ف
املريض عليها؟ أفال ترون أيضا أنه عندما حيدث اخللل يف حاسة الشعور بالربد 
أو احلر فإن الربودة اليت تكون راحة للناس تتحول إىل نار عند البعض 

فيخلعون ثيام ويشكون أم موشكون على االحتراق من شدة ! اآلخرين؟
 أال ترون أن الذي تصاب احلر، يف حني يشعر اجلالسون جبنبهم بربد شديد؟ مث

حاسة الشعور باحلر لديه يرتعد من الربد يف الطقس احلار، ويلتف بثياب دافئة، 
يف حني يستخدم الناس حوله الثلج واملراوح؟ كذلك ترون أن الذين لديهم 
خلل يف حاسة احلركة يتأذون باملشي مهما كان قليال ويلهثون إثر خطوهم 

إذًا، كل هذه . عث نشاطا وحيوية يف غريهمبضع خطوات يف حني أن املشي يب
املشاهد ملحوظة يف هذه الدنيا وبوسع اإلنسان أن يدرك جيدا من خالهلا 

  . كيفية جهنم
احلقيقة أنه كما أن للحسنة وجودا مستقال ودائما والسيئةُ اسم آخر 
الستخدامه اخلاطئ، كذلك فإن النعماء اإلهلية هي األصل؛ والعذاب اسم 

 اهللا رسول إىل رجل جاءذات مرة . ذي يحدثه اإلنسان يف نفسه بنفسهللخلل ال
 فأين �رضٍة عرضها السموات واَألجن� :ما دام اهللا تعاىل يقول: فقال �

ليس . هذا هو حال اجلنة واجلحيم. ١؟ِإذَا جاَء اللَّيلُ فَأَين النهار :قال النار؟
لناس زمان يكونون فيه كلهم يف اجلحيم وسيأيت عليهم املراد هنا أنه يأيت على ا

بل املراد أن الليل . زمان يكونون كلهم يف اجلنة، كما يتتاىل الليل والنهار
                                                 

 . أول مسند املدنيني رضي اهللا عنهم أمجعني،مسند أمحد 1
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موجود يف العامل كله وكذلك النهار أيضا يطلع على العامل كله، ولكن الذين 
يسكنون يف منطقة تظهر فيها الشمس يكون عليهم ار، ويغشى اآلخرين 

كذلك الذين سيكونون حتت رمحة اهللا تعاىل إذ يكون املقام نفسه جنةً . ليلال
إذن، الذين تكون حواسهم السبع سليمة بفضل اهللا تعاىل . هلم وجحيما لغريهم

يشعرون مبتعة ِنعم اجلنة، أما الذين تكون حواسهم فاسدة، فستتمثل هلم الِنعم 
ون مدعاة لسعادته، أما الطاحل سيشعر الصاحل باحلر بقدر ما يك. نفسها عذابا

. فيشعر بنار حترقه بلهيبها، مثلما يرى املريض نارا ويشعر بشدة حرارا أيضا
سيتمتع الصاحل بنعيم روحانية تشبه ماء باردا، أما املاء الذي سيعطاه الطاحل 

 كتب إال منفوسة نفس من ما: "�فقد قال النيب . سيجده محيما يشوي وجهه
أي إن الذين يدخلون اجلنة يشغلون مكان أهل جهنم ؛ ١"والنار ةاجلن من مكاا

واملراد من ذلك . أيضا، كذلك إن الذين يدخلون النار يشغلون مكان أهل اجلنة
وهناك . أن أهل اجلنة ينالون الراحة كلها وأن أهل النار يواجهون العذاب كله

 ما، يقول لغريه تعبري شائع مفاده أنه إذا مل يستطع أحد أن يستفيد من نعمة
وِإنْ ِمنكُم �: ولكن اهللا تعاىل يقول يف القرآن الكرمي. بأنك قد أخذت نصييب

؛ أي أن كل شخص يدخل �٣ثُم ننجي الَِّذين اتقَوا�: ، مث يقول�٢ِإال واِردها
واملراد من ذلك أن ! فيدخلوا وجيتنبوا أيضا. النار، مث ننقذ املتقني من عذاا

فقد . أهل اجلنة حيولون كل شيء إىل ما يسبب راحتهم بسبب سالمة حواسهم
أن اهللا تعاىل سيقول لشخص أن يلقي نفسه يف النار : ورد يف احلديث الشريف

                                                 
 .صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب موعظة احملدث عند القرب وقعود أصحابه حوله 1
 ٧٢:  سورة مرمي2
 ٧٣:  سورة مرمي3
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إذًا، فالثواب والعذاب يف العالَم القادم ليس إال كيفيات . ١فيجدها بردا وسالما
وستكون هذه .  يف اآلخرةيشعر ا اجلسم الروحاين الذي يعطاه اإلنسانُ

الكيفيات نتيجة لالستعمال اخلاطئ أو الصائب للحواس السبع، إال أن هناك 
أمرا آخر وهو أن أهل جهنم يكونون حمصورين يف أماكنهم بينما يكون أهل 
اجلنة أحرارا، ومثلهم يف ذلك كمثل مريض يكره على االستلقاء على فراشه 

هب حيثما يشاء، ألن اجلحيم سجن واجلنة بينما يكون الشخص السليم حرا يذ
داحواسعة ب .  

لن يستطيع أهل . باختصار، اجلحيم مكان حمدود واجلنةُ ال حدود هلا
اجلحيم أن خيرجوا من أماكنهم احملدودة ألم كمريض أُكِره على االستلقاء يف 

 ألن كل مكان قد جعل جنة يشاءونفراشه، أما أهل اجلنة فسيذهبون حيثما 
ولو دخل أهل اجلنة مكانا هو كالنار ألهل اجلحيم لوجده أهل اجلنة بردا . مهل

ولكن ملا سيكون أهل اجلحيم يف معاناة وإن مشاهدة املعاناة أيضا . وسالما
معاناة لذا سوف يحجب أهلُ اجلحيم عن عيون أهل اجلنة حمض ليست إال 

 إذا أرادوا أن حبجاب دقيق ولطيف حىت ال يتأذوا مبشاهدة معانام، إال
وإن أهل اجلنة سوف يكونون غافلني عن مدارج . يشاهدوهم بطيب خاطرهم

بعضهم بعضا، بل كل واحد منهم يكون مطلعا على درجته هو، إال إذا رزق 
اهللا أحدا منهم تقدما وأوصله إىل درجة أعلى، وذلك بعد تولد األمنية للحصول 

  .رجة العلياعليها يف قلبه، فينعم اهللا عليه بتلك الد

  

                                                 
املالكي، أبواب صفة جهنم، باب ما جاء أن للنار العريب سنن الترمذي، شرح ابن  1

 .نفسني
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  هل العذاب والثواب أبدي؟

هل العذاب والثواب أبدي ال : هناك سؤال آخر عن عالَم اآلخرة وهو
ينقطع؟ يرد اإلسالم عليه قائال بأن اجلزاء احلسن أبدي، ولكن عذاب اجلحيم 
ليس أبديا، ألن القرآن الكرمي يقول بأن الناس قد خلقوا ليكونوا مظهرا كامال 

فلو بقي بعض الناس يف اجلحيم إىل األبد فمىت وكيف . اىللصفات اهللا تع
يصبحون مظهرا لصفات اهللا تعاىل؟ خيربنا القرآن الكرمي أن نعماء اجلنة ليست 
مقطوعة وال ممنوعة، ولكن عقوبة اجلحيم ليست كذلك، بل إا مقطوعة يف 

اهللا غالبة اية املطاف مبشيئة اهللا وفضله، ألن القرآن الكرمي يقول بأن رمحة 
إذًا، عندما يكون أهل اجلحيم قد ذاقوا غضب اهللا إىل فترة معينة . على غضبه

. نظرا إىل مقادير اإلنسان وضعفه، عندها تثور رمحة اهللا" األبد"ميكن تسميتها 
يأيت على جهنم زمان ليس فيها أحد ونسيم الصبا :  ما مفاده�يقول النيب 
  .١حترك أبواا

ائلة ببقاء أهل اجلحيم فيها إىل األبد ناجتة عن عدم فهم احلق أن الفكرة الق
فكما قلت من قبل إن اإلسالم يقول بأن اإلنسان خيلق . احلكمة وراء عذاب اهللا

. العذاب لنفسه بأعماله السيئة، وإال فاهللا تعاىل رحيم، وال يريد أن يعاقب أحدا
د قادرا على اإلحساس ولكن مبا أن اإلنسان يفسد قواه الروحانية بنفسه فال يعو

ولقد وضع اهللا . بالِنعم اليت سيعطاها يف اآلخرة، وبالتايل سوف يذوق العذاب
فكما أن . تعاىل قانونا آخر أيضا وهو أن املرض بنفسه ينتج العالج أيضا

                                                 
يأيت على جهنم يوم ما فيها : "نص احلديث، ٣٩٥٠٦ رقم احلديث ١٤كنز العمال، ج 1

 . "من بين آدم أحد، تخفَق أبوابها
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لألمراض اجلسدية أنواع العالج كذلك العذاب الذي يصيب اإلنسان يف 
فيصريون قادرين على االستمتاع بنعماء اآلخرة سيؤدي إىل إصالح املذنبني 

عندها يدخلون اجلنة وتظلهم رمحة اهللا ويتحقق اهلدف من خلق اإلنسان، . اجلنة
  . وسيصل اإلنسان إىل املكان الذي خلق من أجله

  هل سيستمر العمل يف اجلنة أو ينقطع؟
 هناك سؤال مهم آخر، وبدون الرد عليه يبقى البيان عن احلالة بعد املوت

 سيفعله اإلنسان يف احلياة األبدية؟ وهل ما الذي: غري مكتمل، والسؤال هو
تنقطع فيها سلسلة أعماله؟ وهل يبقى فيها مشغوال يف األكل والشرب فقط 
مثل الطاعنني يف السن أم يكون له شغل آخر أيضا؟ يرد اإلسالم على هذا 

 وإن فصله عن السؤال ويقول بأن حياة اإلنسان إمنا تكمن يف العمل وحده،
واحلياة دون العمل أسوأ من املوت . العمل إمنا هو مبنـزلة قطع شريان حياته

فلو كانت حياة العاطل حممودة لعد الكساىل أفضل الناس على . يف احلقيقة
ولكن كل من ذاق متعة العمل يعرف جيدا أن املتعة احلقيقية تكمن . اإلطالق

وبا فيه لدى خمتل العقل ولكن ال قد يكون اجللوس عاطال مرغ. يف العمل
نورهم �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي. يستحسنه ذو عقل سليم مطلقا

يسعى بين أَيِديِهم وِبأَيماِنِهم يقُولُونَ ربنا أَتِمم لَنا نورنا واغِْفر لَنا ِإنك علَى كُلِّ 
ٍء قَِديريملؤمن سيتقدم إىل األمام باستمرار، ويرى أمامه مدارج  أي أن ا؛�١ش

 ال�: ويقول القرآن الكرمي أيضا. جديدة دائما فيتمىن ويسعى للوصول إليها
بصا نِفيه مهسميتضح من ذلك أنه سيكون يف اجلنة عمل ولكنه لن . �٢ي

 النفْس الْمطْمِئنةُيا أَيتها �: كذلك يقول اهللا تعاىل. يتسبب يف التعب واإلرهاق
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 ؛�١ وادخِلي جنِتي* فَادخِلي ِفي ِعباِدي * ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً *
أي يا أيتها النفس اليت اطمأنت يب ومل يبق لديها أي شك أو ريبة بالنسبة يل، 

حتت ظلي عودي إيل راضية مرضية، وادخلي يف عبادي وادخلي يف مقام هو 
فيتضح من هذه اآلية أنه رغم . أنا، أي أن صفات اهللا الكاملة تظلل هذا املقام

أن اإلنسان يكسب األعمال يف هذه الدنيا أيضا ولكن فترة العمل احلقيقي هي 
عندها يصبح املؤمن عبدا حقيقيا ألنه عندئذ تتسىن له فرصة كاملة . بعد موته

 اآلخرة يكون أكثر منه يف الدنيا فالعمل يف. �ليتصبغ بصبغة صفات اهللا 
  .وليس أقل

؛ أي سيلهم املؤمنون يف ٢"يلهمون التسبيح والتحميد: "�يقول النيب 
طبعا ليس املراد من ذلك أم سيلهموا . اجلنة تسبيحات وحتميدات جديدة

بل املراد هو أم . بكلمات جديدة ألن هذا ما يفعله اإلنسان بنفسه أيضا
لهمون صفات اهللا تعاىل اجلديدة الدالة على قدوسيته وعظمته سوف ي� ،

  .ليسعوا جاهدين ليكونوا مظهرا هلا
قد خيطر ببال أحد؛ ماذا عسى أن تكون تلك الصفات اجلديدة؟ أليست 
تلك الصفات معلومة اآلن؟ فاجلواب هو أن اإلنسان ال يقدر على التعلّم إال 

نا يف احلياة الدنيا مقتصرة على قدرة بقدر ما تسمح له حواسه، لذا فإن علوم
فيمكن القول بالنسبة إىل علومنا احلالية بأا كاملة نظرا إىل حواسنا . حواسنا

ولكن عندما ينال اإلنسان حواسا جديدة يوفَّق إلدراك صفات اهللا . املوجودة
ة ومبا أن اهللا تعاىل غري حمدود، لذا فسيظل اإلنسان يتقدم يف معرف. اجلديدة أيضا

صفاته ويف احلصول على العلم عنها، وستستمر صفاته املتجددة يف الظهور 
إذًا، كل علم جديد سوف . واإلنسانُ بدوره حياول دائما خلقَها يف نفسه. عليه

                                                 
 ٣١-٢٨:  سورة الفجر1
 .ة املصابيح، كتاب الرؤيا، باب صفة اجلنةمشكا 2
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يفتح أمام اإلنسان جماال جديدا للعمل، وستبقى هذه السلسلة جارية على 
 ذات اهللا تعاىل غري ويف كل يوم جديد سوف تزداد معرفة اإلنسان أن. الدوام

  . حمدودة
ملخص الكالم أن اجلنة أيضا دار عمل مثل الدنيا متاما بل تتسع فيها دائرة 

  . العمل أكثر من الدنيا
الفرق الوحيد هو أن اإلنسان يبقى خائفا من االحنطاط والفشل يف الدنيا، 

 ومثل هذا العامل كمدرسة يف. بينما يكون مصونا من هذا اخلطر يف اآلخرة
العلوم الروحانية، واحتمال النجاح والفشل قائم فيها، أما مثل العالَم األخروي 

. فهو كشخص اجتاز مجيع االمتحانات وشرع يف البحوث والتحقيقات العلمية
ال شك أن األخري أيضا يقوم باهود، بل يف بعض األحيان جيتهد الباحث 

ني الطالب وهو أن الطالب واحملقق أكثر من الطالب، ولكن هناك فرق بينه وب
يكون خائفا من الفشل يف االمتحان، أما الباحث واحملقق فال خياف فشال وال 

  . احنطاطا
يتضح من البيان املذكور آنفا أن سعادة اجلنة ونعمتها احلقيقية يف اإلسالم 

يقول . هي التقدم الروحاين يف احلقيقة، وليست املتعة السفلية اليت تنسب إليه
اىل يف القرآن الكرمي بأن أكرب وأفضل نعمة من ِنعم اجلنة هي رضا اهللا اهللا تع

  .�1تعاىل، وإن أكرب سعادة فيها تكون رؤية اهللا حبسب قول النيب 
فزبدة الكالم أن جنة املؤمن تكمن يف احلصول على العلم احلقيقي والعمل 

 ميكن أن  عن طريق العلم والعمل، وال�به ونيل قرب اهللا تعاىل واالتصال به 
  .يكون هناك هدف أفضل منه

لقد بينت إىل اآلن تعليم األمحدية حول مجيع األسئلة اليت جيب على 
وآمل أن يكون الذي ألقى السمع إىل . األديان أن تبني عنها تعليما صحيحا

                                                 
 . سنن الترمذي، أبواب صفة اجلنة، باب ما جاء يف رؤية الرب تبارك وتعاىل 1
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كالمي وأصغى قد توصل إىل نتيجة أنه ال تعليم أفضل من تعليم اإلسالم، 
ل اإلنسان إىل اهللا تعاىل عمليا ويسد باب كافة أنواع وخاصة أن مزيته أنه يوص

لذا فإن . ملاذا خلق اإلنسان يف الدنيا؟ لسبب وحيد وهو أن يلقى ربه. النقاش
 هو الدين املفيد والنافع لنا، وليس الذي يعلِّلنا �الدين الذي يوصلنا إىل اهللا 

  . بكالم معسول

    ����تأثري تعليم املسيح املوعود   
 أود أن أبني اآلن كيف أثّر هذا التعليم �ن تعليم املسيح املوعود بعد بيا
  يف مجاعته؟ 

 مل يكن مرآة لألفكار السائدة يف عصره بل �ِاعلموا أن املسيح املوعود 
فلو تأملنا يف املوضوع جيدا لوجدنا . جاء بتعليم خيالف التيار وامليول السائدة
أُوالمها أنه جيب أال تكون : إىل جهتنيأن تيار األفكار يف العصر الراهن متِجه 

لذا . هناك عالقة متينة بني اهللا وعبده، بل جيب أن يكون اإلنسان حرا طليقا
فاألديان اجلديدة والقدمية كلها قد اجنرفت مع هذا التيار وحتاول أن جتذب 

  . الناس إىل نفسها إما بتغيري حقيقة العبادات أو اإلنقاص منها
ائد يف العصر الراهن هو أن الناس قد قرروا أال حيدث أي والتيار الثاين الس

تغير يف أساس احلضارة اليت قامت يف العامل يف غضون عدة قرون، ليس ألن 
تلك احلضارة هي األعلى واألكمل، بل ألن الناس تعودوا عليها وليسوا 

تابعة مستعدين لتركها، بل حياولون أن جيعلوا تعاليم أديام القدمية أو احلديثة 
وهم يفكرون يف . هلذه احلضارة ألم يعرفون أم غري قادرين على التصدي هلا

تسوية موقفهم وتعديله حول عدة أمور مثل الربا، احلجاب، تعدد الزوجات 
وغريها، وحياولون أن جيعلوا تعاليمهم منسجمة مع األفكار السائدة يف احلضارة 

 تعليمه على �ح املوعود ولكن على عكس ذلك فقد أسس املسي. الرائجة
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مصلحا باملعىن احلقيقي � فكان . الدين وحده وليس على األفكار السائدة
لقد تصدى . ومل يكن بوقًا يف فم الدهر ليعلن بأعلى صوته ما يريد الدهر قوله

حضرته لِكال التيارين السائدين يف اتمع، أي تيار احلرية الدينية وتيار العبودية 
م ينقص من العبادات شيئا ومل يزلْـها بل وجه أنظار الناس إىل فل. احلضارية

أمر اإلسالم القدمي وأظهر عليهم حقيقة العبادة وخلق يف قلوم محاسا حقيقيا 
ومل يكتِف بتوجيه الناس إىل الصلوات . �للعبادة ووطّد عالقتهم مع اهللا 

ليست غرامة بل هي فقط، بل رغّبهم يف االلتزام بالنوافل أيضا، ألن العبادة 
وحث على الصوم الذي كان قد اختفى ائيا من . وسيلة للرقي الروحاين

األديان األخرى يف ذلك العصر، بل مل يلق اهتماما الئقًا قط يف الشرحية املثقفة 
 من خالل الرباهني الروحانية ضرورة الصوم �من املسلمني أيضا، فقد أثبت 

كذلك بين هلم حقيقة ذكر اهللا واحلج . ليهواملادية، ووجه أنظار الناس إ
  . واألضاحي وحرضهم على االلتزام ا

 من عبودية احلضارة أيضا وأظهر هلم خطأ التقليد �كما حررهم 
كما كشف . األعمى الذي كانوا واقعني فيه، وأظهر مجال احلضارة اإلسالمية
عدد الزوجات، اللثام عن مساوئ الربا وبين ضرورة احلجاب، ووضح ضرورة ت

باختصار، قد رفع عقريته بتقدمي تعليم اإلسالم علنا . وبين أمهية الطالق أيضا
حول القضايا اليت كان من املستحيل يف الظروف العادية أن ينبس الناس حوهلا 

  .  نظرا إىل تيارات العصر، ولكنه مل يأبه ألفكار الناس قطشفةببنت 
ر والوساوس القدمية اليت كانت ال أريد اخلوض هنا يف تفاصيل األفكا

، إذ قد يقول �رائجة يف غري املثقفني من الناس، واليت تصدى هلا حضرته 
  .قائل بأن الزمن كان سيصلحها تلقائيا

 ذلك الذي أعطاه املسيح -  املضاد لتيارات العصر- لقد كان تأثري التعليم
انوا قد  أن أعاد إىل الصواب مئات األلوف من الناس الذين ك�املوعود 
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اجنرفوا مع تيارات العصر، فنهضوا وتأملوا يف التعليم اإلسالمي ووجدوه أفضل 
والذين كانوا واقعني فريسة يف براثن اإلحلاد واملادية من قبل، . من التعاليم كافة

 ملتزمني بصالة  �وأنكروا وجود اهللا تعاىل ناهيك عن عبادته، فقد جعلهم
 مستنرية بالثقافة الغربية وفكرهم حيتوي على أذهام. التهجد وذكر اهللا تعاىل

، وتبقى جباههم خاضعة على �أفكار جديدة ولكن قلوم مترعة حبب اهللا 
إم يذكرون اهللا ليل ار، واختذوا الدين شعارا هلم مع حتليهم . عتبات اهللا

  . بالثقافة احلديثة
 ميادين  كثريا من الناس من عبودية احلضارة وأخرجهم إىل�لقد حرر 

إن مجاعته عاكفة على إصالح التمدن . العقِل واملنطِق حيث احلريةُ واالستقالل
 التمتع أسس بنائها منواحلضارة على الرغم من معارضة العصر، وتزيل 

  .والتلذذ، وتقيمها على أسس الصالح والعفة واألخالق الفاضلة
ول حب كيانه  جنونا دينيا، وما لف الدين ح�مل خيلق املسيح املوعود 

لريكّز انتباه الناس إىل نقطة واحدة فقط، كما يفعل الذين يريدون أن خيلقوا 
عاطفة التضحية فقط معرضني عن بقية الصفات احلسنة كلها، بل قدم حضرته 
كل شيء على قدر مرتبته، وحاول بكل الوسائل املمكنة إبقاء العقل اإلنساين 

جد يف أبناء مجاعته محاس جيعلهم جاهزين ومع ذلك يو. حيا بل تنميته أيضا
شأم يف ذلك شأن . يقدموا يف سبيل اهللا أنفسهم وأمواهلم وكل ما هلملدائما 

فَِمنهم من قَضى نحبه �:  الذين يقول القرآن الكرمي عنهم�أصحاب النيب 
ِظرتني نم مهِمنسبيل أنفسهم يفب أي بعضهم حققوا أمنيتهم وضحوا ؛١ �و 

ففي أفغانستان وجد األمحديون فرصتني . اهللا، وبعضهم ينتظرون دورهم
وأقصد من الفرصتني . للتضحية بأرواحهم فضحوا ا بكل صمود وشجاعة

تلك املناسبتني حني قيل للذَين استشهدا أن يتراجعا عن األمحدية ليخلى 
                                                 

 ٢٤:  سورة األحزاب1
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محديون قد ال يقل سبيلهما ولكنهما مل يفعال، وإال فقد قُتل يف أفغانستان أ
  . عددهم عن عشرة أشخاص

أهم شهادة من بينهم هي شهادة السيد عبد اللطيف الذي كان عاملا كبريا 
يف أفغانستان، وكان حيتل مكانة مرموقة إىل درجة أنه أدى مراسيم تتويج األمري 

 بوجود اجلماعة اإلسالمية األمحدية، طلَب �فعندما علم . ١حبيب اهللا خانْ
مث اشتاق إىل زيارته، فاستأذن حاكم . � وقرأها وآمن باملسيح املوعود كُتبها

وحني وصل . أفغانستان للحج وأراد املكوث يف قاديان يف طريقه إىل احلج
قاديان استولت عليه حالة حىت قرر أن يشق عصا التسيار وميكث هناك ليزيد 

.  يسافر إىل وطنهفبقي يف قاديان لعدة شهور قبل أن. يف معلوماته عن األمحدية
وقبل الرحيل إىل الوطن قال إن وطين يدعوين ألكشف على أهله طريق الصالح 

ففور وصوله إىل الوطن طلبه األمري . بدمي، وقال أيضا بأين أراين البسا األصفاد
وبعد كثري من البحث . وسأله فيما إذا كان قد أصبح أمحديا؟ فأجاب باإلثبات

فاستدعاه األمري مرارا ورغّبه يف . ى فتوى املشائخوالنقاش حكم بقتله بناء عل
ويف األخري حفرت حفرة ورِدم فيها . التراجع عن موقفه، ولكنه رفض كل مرة

فجاء األمري مع عساكره ومجع الناس من املدينة أيضا وتقرر . جسده إىل النصف
 ويف اللحظات األخرية ذهب إليه األمري مرة. أن يرجم السيد عبد اللطيف

! التوبة: ولكنه أجاب. يا صاحيب، ما زالت عندك فرصة التوبة: أخرى وقال له
تذكروا أنه يف : وقال أيضا. عن ماذا؟ لقد وجدت احلق وال أستطيع أن أهجره

                                                 
األمري حبيب اهللا خانْ، حاكم أفغانستان، توىل احلكومة يف أول تشرين األول  1

ت بريطانيا بتحرير ويف عهده وعد. م بعد وفاة والده عبد الرمحان خان١٩٠١عام
م حني كان نازال قرب قلعة ١٩١٩ شباط ٢٠قُتل األمري حبيب اهللا خان يف . أفغانستان
تليخصا عن املوسوعة اإلسالمية األردية، . (وادي النغار" غوش"يف ) النعمان(السراج 

 ).جامعة بنجاب الهور: ، الناشر٨٨٧ -٨٨٦، ص٧ج
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فيئس األمري وعاد، مث . يوم اخلميس األول بعد وفايت ستقوم القيامة وسأُحيا
 يرمونه باألحجار من كل  على سيد الشهداء، وبدأ الناساحلجر األولأطلق 

ولكن السيد عبد اللطيف ظل ثابتا صامدا حىت مزق رأسه إربا . حدب وصوب
ظل الظاملون يضربونه باألحجار . بضربات األحجار، ومال عنقه إىل جانب

حىت تكومت حول رأسه واختفى فيها، وطارت الروح الطاهرة هلذا املؤمن 
بيوم ووضعت احلراسة على جثة امليت رجع الناس إىل . �الصادق إىل بارئه 
ولكن انتقام اهللا تعاىل كان قريبا، والقيامة اليت كان الشهيد . لكيال يدفنه أحد

قد أخرب ا قامت بغتة، إذ تفشت يوم اخلميس إثر استشهاده يف كابول، كولريا 
شديدة وغري معهودة، وذلك على خالف التوقع وعلى عكس التجارب السابقة 

لقد . لناس حصدا وأزهقت بعض األرواح من العائلة املالكة أيضاوحصدت ا
كتابا  Frank A Martin : وامسهألَّف املهندس اإلجنليزي احملايد يف أفغانستان

 ونقل فيه جمريات هذه األحداث بكل Under the absolute Amir1: بعنوان
مور بصورة رغم أنه قد أورد فيه بعض األ.  وهي جديرة بالقراءةبساطة وعفوية

خاطئة أيضا لعدم معرفته باجلماعة غري أن كتابه مع ذلك مؤثر جدا وخاصة 
  . ألن مؤلفه شخص حمايد

وقبل استشهاد السيد عبد اللطيف قُتل تلميذه البار املولوي عبد الرمحن 
إضافة إىل . خنقا، وكانت جرميته أنه كان ينتمي إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية

للذين قتلتهما احلكومة، فقد قُتل عديد من األمحديني على يد هذين الشخصني ا
أما املشاكل واملعاناة . فقد قتل الناس أمحديني يف الشهر املاضي. عامة الناس

األخرى غري القتل فيتعرض هلا األمحديون هنالك دائما ويتحملوا بكل شجاعة 
، وحني رأى "خوست"ففي السنة اجلارية حدث التمرد يف منطقة . وبسالة

 أن حبجةاملتمردون أنه ال ِقبل هلم جبيوش مسو األمري، أحرقوا قريتني لألمحديني 
                                                 

1 Under the absolute Amir by: Frank A Martim P203- 204 Published in 1907 
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وحيدث مرة أو مرتني كل سنة حتما أن الناس يغوون . األمحديني يغوون األمري
بعض املسؤولني املتعصبني ضد مجاعتنا فيلقون القبض على من تسىن هلم من 

 ويركبوم احلمري ويتجولون م يف املدينة، أبنائها، مث يسودون وجوه بعضهم
ويضربون بعضهم ويزجون بعضهم يف السجون وجيربوم على دفع الغرامة قبل 

 ٢٥لقد ظل األمحديون يتحملون كل هذه املصائب منذ . أن يطلق سراحهم
  . سنة ومل يتزلزل إميام قط بفضل اهللا تعاىل بل يزداد يوما فيوما

جلميل إن مل أذكر هنا أن مسو األمري احلايل أمان اهللا إنه لـِمن نكران ا
 قد قضى على هذه -  منذ أن توىل زمام السلطة يف أفغانستان- خان

غري . االضطهادات واملظامل اليت كانت تصب على األمحديني من قبل احلكومة
 ألن البالد ال تزال متر حقيقية،أنه مل يفلح بعد يف توطيد دعائم األمن بصورة 

ولكننا نأمل أنه لو راحت حكومة . راحل ابتدائية من النظام واإلصالحمب
 األمحديون يف فترة وجيزة باألمن والراحة حلظي تعمل بروح العدل أفغانستان

  . من قبل احلكومة واملسؤولني احملليني والرعية أيضا
واألمحديون يف . هذا باختصار فيما يتعلق بتضحية األمحديني يف أفغانستان

وألن اهلند حتت . ند أيضا ليسوا أقل منهم تضحية وال خيتلفون عنهم حاالاهل
حكم اإلجنليز، فال ميكن أن تقع فيها أحداث قتل األمحديني مثلما حتدث يف 

واألمحديون . أفغانستان غري أم يؤذَون يف كل مكان باالفتراء والكذب عليهم
ء كبري، ولكن املصيبة ال شك أن القتل ابتال. يتحملون كل ذلك برحابة الصدر

واألمحديون يف . اليت يمتحن ا صرب اإلنسان هي تلك اليت حتل به رويدا رويدا
اهلند قد نالوا نصيبا وافرا من هذا النوع من املصائب واملصاعب، بل ِتسعون 

وإن أجساد كثري منهم مليئة بآثار . باملائة منهم ميرون مبثل هذه الظروف
. بسبب قبوهلم األمحدية، وكثري منهم أُخرجوا من بيومالضربات اليت تلقوها 

ويف . كما طرد بعض اآلباء أبناَءهم الصغار من البيوت ولكنهم ثبتوا وصمدوا



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٧٣( 
  

بعض األحيان يتعرض األمحدي الوحيد يف بعض القرى للضرب من مجوع 
ويف . الرعاع، وليس هناك من يديل بشهادة يف حقه حني حتقق الشرطة يف األمر

ثري من األماكن ال يسمح لألمحديني أن يدفنوا موتاهم يف املقربة العامة، ويف ك
وقد منع . بعض األماكن ينبشون قبور األمحديني ويطرحون جثثهم خارجها

 من جلب املاء من اآلبار يف الصيف الشديد احلرارة، فاضطر العجائز األمحديون
حني كان الطقس حارا جدا والصغار إىل أن يبقوا عطاشى إىل أيام عدة وذلك 
 درجة فهرايت، ويف ١١٥حيث كانت درجة احلرارة يف الظل تزيد على 

بعض األماكن كان الناس يقاطعون احملالت اليت أصحاا أمحديون فال يشترون 
كما يرشقون باحلجارة األساتذة . منهم السلع وكانوا خيربون مزارعهم أيضا

وأحيانا كثرية فُصلت الزوجات عن . ماألمحديني أثناء دروسهم وحماضرا
أزواجهن غصبا وأُنِكحن لغري األمحديني، وفُصل األوالد عن اآلباء، وأخرج 

ومبا أن عدد املوظفني غري . األزواج زوجام من بيون بعد أن ضربوهن
األمحديني يف الدوائر يكون أكرب، فيتعرض املوظفون األمحديون لإليذاء واإلساءة 

. يقاطع الناس األطباَء واحملامني األمحديني أيضا قدر املستطاع. ئهمعلى يد زمال
أما أصحاب املهن واِحلرف فحدثْ عنهم وال حرج، ألم يؤذَون إىل حد ال 
يطاق، فهناك كثري منهم كانوا ميسوري احلال حني كانوا غري أمحديني ولكنهم 

 نفث يف � املوعود ولكن املسيح. أصبحوا اليوم يفتقرون إىل قُوم اليومي
مجاعته روحا حبيث يتحمل أبناؤها كل هذه املصائب بكل بسالة وشجاعة وال 
يتركون إميام وال خيفونه، بل يعلنونه على املأل ويظهرون منوذجا ساميا لتقدمي 

  . الدين على الدنيا
األمحديون ال خيتلفون عن غريهم يف لباسهم وعادام ومالحمهم ولكن 

 قد أثّر فيهم حبيث يعرفهم الناس فورا رغم عدم �املوعود تعليم املسيح 
والسبب يف ذلك عائد إىل أخالقهم السامية اليت . االختالف يف اللباس وغريه



 �حمدية،�أي��س
م�الحقيقي    

)٢٧٤( 
  

إن نزاهة لسام من فحش الكالم والسباب والشتائم، . متيزهم عن غريهم
هم وحتملهم املعاناة من أجل اآلخرين، وإيثارهم اآلخرين على أنفسهم، وجتنب

وكل . اخلداع واخليانة هي األمور اليت جتعلهم متميزين عن غريهم يف كل مكان
من كان مِلما بالسرية األمحدية بشكل عام يعرفهم فورا إذا وقع نظره على 

 أثناء سفر يف القطار مثال أو يف جلسة أو - وإن مل يعرفه شخصيا- أمحدي
  .اجتماع عام

 -  أو قلْ أجهِلهم إن شئت-ولو عثرت على أبسط شخص من األمحديني
 �إن تعليم املسيح املوعود . لوجدت ذكاءه وقدرته على النقاش غري عادية

قد أظهر معجزة غري عادية يف تكوين هذه اجلماعة، وهي أن األمحدي بسبب 
 فيه، يكون من ناحية نشوانا يف حب اهللا تعاىل ورسوله �تأثري تعليمه 

ن الدين السائدة يف الدنيا بشكل عام، ويعترب وكالمه تاركا اإلحلاد والرغبة ع
نفسه جمرد مرآة صنعت النعكاس صفات اهللا تعاىل فقط، ويقضي أيامه ولياليه 
يف ذكر اهللا تعاىل وعبادته ونراه مشغوال يف احلصول على الربكات الروحانية 

 بسبب -وإن كان ذلك على حساب مصاحله الدنيوية، ومن ناحية ثانية جنده
 من أكثر الناس معقولية يف الدنيا وليس مستعدا ليقبل - ذا التعليم فيهتأثري ه

شيئا دون دليل وحجة، بل يقبل كل شيء باحلجة والربهان ويريد من اآلخرين 
إنه ال يعادي العلوم احلديثة بل يؤيدها وال . أيضا أن يقبلوه باحلجة والربهان

نه يريد أن تبقى حريته قائمة باختصار، إ. يراها خمالفة للدين بل جيدها خادمة له
على أصوهلا فال يقبل كل ما مسعه من آبائه وأجداده من األساطري، كما ال يقبل 
دعوى كل من يدعي العلم والثقافة فال يغتر بكل جديد بل خيترب كل شيء 

  . على حمك العلم والعقل ويِحلّ كل حقيقة حملها الذي أحلّها اهللا تعاىل
 يف مجاعته هو أن � الذي خلقه املسيح املوعود والتأثري الغريب اآلخر

إن نسبة . أفراد مجاعته قد سبقوا غريهم يف العلم واملعرفة بصورة غري عادية
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التعليم والثقافة عند األمحديني أعلى بكثري باملقارنة مع غريهم من سكان اهلند، 
ل وذلك مع عدم وجود مدارس منفصلة هلم بسبب الفقر السائد يف البالد بشك

ولقد راج التعليم . فهناك عدد ال بأس به منهم نالوا التعليم يف سن متأخر. عام
. يف النساء على نطاق واسع حىت تبدو كثري من البيوت يف قاديان كأا مدارس

السيدات البالغات من العمر سبعني سنة أو أكثر يدرسن ترمجة معاين القرآن 
فتون إىل قاديان من أقاليم خمتلفة بل ونرى أن الناس، رجاال ونساء، يتها. الكرمي

  . من بالد خمتلفة بغية تعلّم الدين
وباختصار شديد، إذا كان يف الدنيا مكان يالحظ فيه اجتماع أهل الشرق 
والغرب فهو ليس إال قاديان وحدها، ألنه لو وجدت الثقافة الغربية يف أماكن 

جد الدين يف مكان ما ولو و. أخرى فال يوجد فيها الدين الذي منشؤه الشرق
ولكننا نرى . لفُقد فيه االهتمام بالعلوم احلديثة اليت منبعها الغرب يف هذه األيام

هذين األمرين جمتمعني لدى اجلماعة اإلسالمية األمحدية وخاصة يف مركزها 
 .Mrفنرى الشرق والغرب جمتمعني هنا رغم إعالن معاكس قام به. قاديان

Kipling 1 . هناك محاس للحصول على العلوم احلديثة والتقدم فيها، فمن ناحية
ومن ناحية ثانية بلغ اإلخالص للديِن واليقني بتعاليمه إىل درجة حبيث تبدو 
التضحية باألرواح واألموال والوطن شيئا ال يعتد به، وينفَّذ أبسط أوامر الدين 

  . أيضا بصورا احلقيقية بكل حذر وحيطة

                                                 
م ألبوين بريطانيِني، ومات يف لندن ٣٠/١٢/١٨٦٥مواطن بريطاين، ولد يف مومباي يف  1

ولقد اشتهرت بوجه . كان كاتب قصص قصرية، وشاعرا وروائيا. م١٨/١/١٩٣٦يف 
كان أول . خاص قصائده وقصصه وحكاياته القصرية عن األطفال واجلنود الربيطانيني

تلخيصا عن املوسوعة . (م١٩٠٧ص إجنليزي حاز على جائزة نوبل لآلداب عام شخ
 ).٨٢٨، الصفحة ١٥، الطبعة ٥الربيطانية، الد 
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اهتمام خاص بأداء حقوق النساء وحتريرهن من يوجد لدى األمحديني 
يالحظ . ولكنهم مع ذلك ال يقومون بشيء خيالف الدين. القيود غري املربرة

اخلصومات اليت تنشب بني حني . فيهم التسامح الديين أكثر من أي قوم آخر
وآخر بني بعض الفئات يف اهلند على أداء بعض التقاليد الدينية يراها األمحديون 

ا صبيانية، وحياولون أن يقنعوا الناس أن يسمحوا أللد أعداء اإلسالم أيضا أمور
  . باإلفصاح عما يف قلوم، ويسمعون منهم ويسمعوم

أحد التغيريات العظيمة اليت أحدثها املسيح املوعود يف مجاعته هو 
 فكل أمحدي يعد أمواله أمانة من اهللا يف. اإلحساس بتقدمي الدين على الدنيا

 من ١/١٦والذين نالوا تربية اجلماعة اإلسالمية األمحدية يتربعون بـ . يده
إضافة إىل هذا التربع يسامهون يف . دخلهم الشهري يف سبيل الدين بالتزام

تربعات أخرى أيضا، ولو جمعت كلها لوجدنا أن األمحديني الذين نالوا تربية 
شر والثلث من دخلهم اجلماعة يتربعون، كل حبسب استطاعته، ما بني الع

وإن تضحيتهم هذه لغريبة يف أعني اآلخرين حىت يظن بعضهم أن . الشهري
واحلق أن . هذه اجلماعة غنية جدا، ويقول البعض اآلخر بأن احلكومة تساعدها

احلكومة ال تساعدها وال تستطيع ذلك أصال، وإن مجاعتنا فقرية جدا إىل درجة 
ولكن كل واحد منا يضحي حباجاته . قر منهاأنه قد ال تكون يف اهلند مجاعة أف

 إذ ال -ويتربع من أجل سد حاجات اآلخرين الدينية منها واألخالقية والعلمية
 من األقوام األخرى حىت ممن كان - ينفق إال القليل يف سبيل مواساة نوع البشر

النساء أيضا لسن بأقل . دخله عشرة أضعاف باملقارنة مع ما ينفقه األمحديون
 الرجال تضحيةً يف هذا اال، فقد أثبنت بتضحيان أن يف الدنيا نسوة ال من

ففي العام املاضي قدمت . يعشن من أجل األلبسة واحلُلي وإمنا يعشن هللا وحده
أمام اجلماعة مشروعا لبناء مسجد يف أملانيا وطلبت التربعات من النساء فقط 

ات بل مئات من السيدات ِبعن فكانت النتيجة أن عشر. إلجناز هذا املشروع
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حليهن وألبستهن الفاخرة وقدمن مثنها يف هذا املشروع، وتربعن أكثر من 
  .  ضعفني مما طلبته منهن

باختصار، إن تأثري اجلماعة اإلسالمية األمحدية على املنتمني إليها لكبري 
 اإلنسان يف حرية من أمره، واضح يف الوقت نفسه إىل درجة يتركوعميق و

يعترف بذلك أعدى أعداء اجلماعة أيضا، ولكنهم حياولون أن حيجبوا هذا و
: ولكنين أقول. التغير حتت األغطية ويقولون إن كل ذلك ناتج عن رياء ونفاق

ياليت هذا النوع ! أي نفاق هذا الذي أعاد الصحة إىل املرضى وأحيا املوتى؟
  !!من النفاق وجد يف كل أحناء العامل

 اجلماعة على أبنائها باإلجياز أي كالمي هنا وأخاطب مجيع بعد بيان تأثري
  : اإلخوة واألخوات وأقول

أيها اإلخوة واألخوات، لقد خلقَنا اهللا تعاىل لنظهر جالل اهللا تعاىل 
ما . ، ولن نعد من املفلحني ما مل حنقق هذا اهلدف�ولنتصبغ بصبغة صفاته 

ماذا تنفعنا .  أنه ال معىن هلا أكثر من اهلوايةمعىن تقدمنا وترقياتنا الدنيوية؟ احلق
كل هذه الترقيات لو أسخطنا ربنا وأغلقنا على أنفسنا أبواب التقدم الروحي 
األبدي؟ لو كنا أكرب املبدعني يف العامل ومل نتوجه إىل علم من خالله ميكننا 

طالب احلصول على النور يف حياتنا األبدية لكان مثلنا يف تلك احلالة كمثل 
يلهو ويلعب طول النهار ويفرح أنه صرع خصمه يف املصارعة ولكنه ال يفكر 

إمنا احلياة احلقيقية هي احلياة األبدية، . يف املباراة اليت تضمن إصالح حياته كلها
والراحة احلقيقية هي تلك اليت ال تنتهي، والعلم احلقيقي هو ذلك الذي ينمو 

حلياة األبدية والراحة الدائمة والعلم احلقيقي فانتبهوا إىل ا. ويزداد على الدوام
 كما تتحرون رضى الناس �واطلبوا رضى اهللا . لتنالوا الراحة يف كال العالَمني

  .يف الدنيا
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أيها اإلخوة واألخوات، لقد رأى اهللا تعاىل حالتكم املأساوية ففتح عليكم 
كم وحبه لكم كما فقدروا منته علي. باب رمحته وجاءكم بنفسه ليدعوكم إليه

هو حقهما، وال تردوا ِنعمه وال تعرضوا عن مننه مستخفّني ا، ألنه خالق 
فتقدموا وادخلوا يف باب أفضاله . ومالك، وال ينفع أمامه استكبار مستكرب

  .� يف أحضاا وحييط بكم رداء فضله �مسرعني لتأخذكم رمحته 
نيا، ولكن هذا اإلكرام قد  يف الد�يا سكان بريطانيا، لقد أكرمكم اهللا 

لقد وهبكم اهللا تعاىل . زاد من مسؤولياتكم، فبتعاظم املنة تتعاظم املسؤولية
احلكم على البحار منذ قرون عدة، وبالدكم تدعى مِلكة البحار، ولكن هل 
توجهتم مرة إىل امللك الذي هو مصدر كل عز وشرف، الذي بنظرة مشفقة 

 املرتبة؟ هل حتريتم يوما حبر املعرفة الذي يزخر يف واحدة منه قد رفعكم إىل هذه
  !... ياليت! قلب كل شخص يبحث عنه؟ ياليت

قد توجهتم إىل الشمال، وتوجهتم إىل اجلنوب وإىل كل بقعة يف األرض 
واكتشفتم كل غور وخضتموه، ولكن ولألسف الشديد مل ختوضوا بعد 

  .غوص فيهلتسربوا غور حبر املعرفة ومل ترسلوا الوفود لل
لقد ! لقد حتريتم كل شرب من األرض يف البحث عن اجلزر واليابسة

 كل جهة، ولكنكم ما خرجتم يف البحث عن احلبيب إىلتوجهت سفنكم 
هل من العقل واحلكمة يف شيء أن . الذي هو خالق هذه األراضي واجلزر كلها

  جيمع اإلنسان القشور ويهمل الثمار؟ 
محة اهللا يف هياج اليوم أيضا كما كانت قبل أيها اإلخوة، أبشركم بأن ر

، وكما هاجت �قرون من الزمان، وكما كانت يف هياج يف زمن سيدنا حممد 
يف زمن املسيح الناصري، وكما ماجت يف زمن داود، وماجت يف زمن موسى 

وقد طلعت اليوم أيضا مشس معرفة اهللا . وإسحاق وإبراهيم ونوح عليهم السالم
  . طلع يف أزمنة األنبياء السابقنيتعاىل كما كانت ت
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فاخرجوا من البيوت ومشوا نسيما معطرا بشذى رمحة اهللا يف اهلواء الطلق 
بدال من شم اهلواء الراكد يف الغرف، ونوروا أعينكم بضوء الشمس ملعرفة اهللا 

  . تعاىل وضيائها الطيب اجلميل، ألن هذه أيام ال جيود ا الدهر كل يوم
كم فحسب، بل أخاطب مجيع األمم اليت تعيش حتت راية ال أقول ذلك ل

إن اهللا تعاىل قد وضع على رؤوسكم : احلكومة اإلجنليزية عيشا هادئا وأقول هلم
  . يد رمحته، فاخفضوا له هاماتكم أدبا وطاعة

يا بالد ويلز تأملي يف مساعيك وجهودك وانظري ما ": ويلز"أقول ألهل 
الد سكتلندا أنت تفتخرين بأسلوب حياتك هو نصيب اهللا يف مساعيك؟ ويا ب

احلرة، فهل أبديت حرية يف جمال فهم كالم اهللا وقبوله كما أبديتها يف جماالت 
أخرى؟ ويا سكان أيرلندا، إن حبكم للوطن ومحاسكم مضرب املثل فهل 

 كما �جعلتم هللا نصيبا يف هذا احلب؟ هل أبديتم احلماس نفسه للوصول إليه 
  ومة بالدكم؟أبديتم من أجل حك

ويا سكان املستعمرات، إنكم متلكون قدرة خارقة يف إسكان املستعمرات 
وتعمرون األراضي اجلديدة بكل شوق وهلفة، فلماذا أنتم غافلون عن عمارة 

  جزيرة العرفان اليت برزت يف حبر العلم؟
لقد وضع اهللا على رؤوسكم يد بركته ورمحته، فاخفضوا : فأكرر وأقول

ة واألدب، فإنه ملك فوق امللوك كلهم وسلطان فوق السالطني له جناح الطاع
أحنوا له رؤوسكم ليمسحها بربكات الدين كما مسحها بربكات . كلهم
  . الدنيا

إن ِنعم اهللا ليست حمدودة، إنه إله كلِّ بلد ورب كل قوم، وإن عبده 
صحا أمينا ال شك أنه يكون نا. احلقيقي أيضا ال حيبذ التقيد باحلدود والقيود

فهو يسكن مترفِّعا . لبالده وقومه ولكن نظرته تترفع عن حدود القوم والبلد
كثريا عن تلك احلدود ويكون ناصحا لبين البشر كلهم، وجيد يف الناس كافة 
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السود والبيض . أمارات األخوة اليت توجد فيهم لكوم خلق اِهللا رب العاملني
إن عاطفة اخلري للجميع راسخة . يةوأهل الشرق وأهل الغرب يف نظره سواس

  . يف قلبه، واحلب للجميع ثائر يف صدره، ويكون مظهرا صادقا هللا رب العاملني
ال أجعل خطايب هذا مقتصرا على قوم دون قوم، وال على بلد دون بلد بل 
أدعو كافة الناس إىل رسالة اهللا اليت مل يبخل ا على قوم، فأدعوهم إىل اإلله 

يا : فأقول. أبواب رمحته مفتوحة على سكان كل بلد على السواءالذي أبقى 
اضوا من ! أهل أمريكا وأوروبا، ويا سكان أستراليا وأفريقيا، ويا سكان آسيا

لقد طلعت مشس حب اهللا تعاىل من قرية قاديان . نوم الغفلة وافتحوا أعينكم
لعباده حىت تنقشع اهولة لكي تذَكِّر اجلميع حبب امللك األزيل الذي يِكنه 

ظلمات الشكوك والشبهات كليا، ولكي يتالشى شتاء الغفلة والالمباالة، 
ولكي يفر بصورة ائية قطاع الطرق والنهاب املتمثلون يف الفسق والفجور 
والظلم وسفك الدماء والفساد وكل أنواع السيئات، الذين كانوا يفكرون 

 األمن والسالم، وخيتفوا يف املغارات دائما لينهبوا من الناس متاع اإلميان وثروة
ولينال العباد ذوو القلوب الطاهرة وأصحاب النفوس . املظلمة اليت هي املقام هلم

يمزقوا ل، وبه � نصيبا من نوره -  الذين هم مبثابة املالئكة يف هذه الدنيا-النقية
رأس األفعى الذي لدغ عقب آدم وحواء من قبل، ويكسروا أنياب الشيطان به 

  . لسامة وينقذوا العامل من شره إىل األبدا
اسعدوا وافرحوا يا سكان أرض الشرق والغرب، واطرحوا الكآبة ! نعم

ال . واحلزن بعيدا عن قلوبكم، فقد جاء يف اية املطاف عريس كنتم تنتظرونه
جيوز لكم اليوم حزن وال كآبة، واليوم ليس يوم التحسر والتأمل لكم، بل هو 

والوقت ليس وقت اليأس والقنوط بل هو ساعة . وسعادتكمزمن أفراحكم 
فزينوا أنفسكم بزينة التقديس، والبسوا حلى الطهارة إذ قد . اآلمال واألمنيات
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لقد نزل ربكم . حتققت أمانيكم القدمية وحتققت رغباتكم املمتدة على قرون
  . بنفسه يف بيوتكم وإن ماِلككم بنفسه يسأل عن رضاكم

 ننس اخلصومات الصبيانية وجنتمع على يد مرسل من اهللا تعالوا، تعالوا
ونغني أناشيد محد اهللا تعاىل وننشد قصائد ثنائه، ونتمسك بأهدابه بكل قوة 

  .آمني. وشدة فال ينفصل عنا ذلك احلبيب األزيل أبدا

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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